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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
ครั้งที่ 7/๒๕๕8 วันพฤหัสบดี ที่ 16 กรกฎาคม 2558 

ณ ห้อง CMP ๔12 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 
 

ผู้มาประชุม 
1. รศ.นพ.ป่วน สุทธิพินิจธรรม  คณบดีวิทยาลัยฯ   ประธานกรรมการ 
2. นพ.วฒันา  พรรณพานิช   รองคณบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ  กรรมการ 
3. ผศ.มินตรา  สาระรักษ์   รองคณบดีฝ่ายคลังและพัสดุ  กรรมการ 
4. ผศ.ดร.ภาวนา  พนมเขต   รองคณบดีฝ่ายวิจัย   กรรมการ 
5. พญ.ศุทธินี  ธิราช    รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา  กรรมการ 
6. อาจารย์พลากร สืบส าราญ  หัวหน้ากลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์  กรรมการ 
7. ผศ.ธันยาการย์ ศรีวรมาศ    หัวหน้ากลุ่มวิชาแพทยศาสตร์  กรรมการ 
8. อาจารย์ทักษิณ  พิมพ์ภักดิ์  ผู้แทนอาจารย์    กรรมการ 
9. อาจารย์ฐานิสรา โฉมเกิด   ผู้แทนอาจารย์    กรรมการ 
10. ผศ.ดร.รัตนา  เล็กสมบูรณ์   รองคณบดีฝ่ายบริหาร    กรรมการและเลขานุการ 

 
ผู้ไม่มาประชุม 
 ไม่มี 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. อ.ดร.สุวภรณ์  แดนดี   ผู้ช่วยคณบดีงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ 
2. ผศ.ดร.ธารินี  ไชยวงศ ์   ผู้ช่วยคณบดีงานพัฒนานักศึกษา 
3. พญ.นวินดา  เจียมบุญศรี   ผู้ช่วยคณบดีศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์ 
4. นางสาวณรัญญา  มีชัย   ผู้ช่วยเลขานุการ  

 
 
   

 
 
 
เปิดประชุมเวลา 09.00 น.    
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ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
1.1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ  

1.1.1 การประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีประจ าเดือน ๒๗ 
มิถุนายน ๒๕๕๘ ห้องประชุมพันเอกอาทรชนเห็นชอบ สกอ. 

๑. อนุมัติให้วิทยาลัยฯเบิกจ่ายเงินจ านวน ๘๘๒,๐๐๐.๐๐ บาท แก่ศูนย์แพทยศาสตร
ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลศรีสะเกษ 

 
มติที่ประชุม : รับทราบ 

 
๒. อนุมัติผ่านรายงานประจ าปีวิทยาลัยฯประจ าปี ๒๕๕๗ 
 

มติที่ประชุม : รับทราบ 
 
๓. อนุมัติแผนการใช้คืนเงินทุนส ารองมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีของวิทยาลัยฯตั้งแต่ปี 

๒๕๕๗-๖๘ 
 

มติที่ประชุม : รับทราบ 
 

๔. อนุมัติแก้ไขค าสั่งแต่งตั้ง รองอธิการบดี ๑ ราย และรักษาราชการแทนรองอธิการบดี 
๒ ราย 

อ.ดร.สิรินทิพย์  บุญมี ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศน์สัมพันธ์ 
อ.ทรงพล อินทเศรียร ด ารงต าแหน่งเป็นผู้รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและชุมชนสัมพันธ์ 
อ.นภดล พัฒนะศิษอุบล ด ารงต าแหน่งเป็นผู้รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน   
 

มติที่ประชุม : รับทราบ 
 

๕. อนุมัติ ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยวินัยนกัศึกษา พ.ศ. ... 
 

มติที่ประชุม : รับทราบ 
 

1.1.2 ผลการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยครั้งท่ี ๗/255๘ เมื่อวันที่ ๗ 
กรกฎาคม ๒๕๕๘  ณ. ห้องประชุมวารินช าราบ ตึกอธิการบดีหลังใหม่ 

๑. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา แจ้งเรื่องหลักเกณฑ์ในการจัดกิจกรรมรับน้อง
ใหม่: ต้องไม่กระทบต่อการเรียนการสอน ระหว่างจัดกิจกรรมต้องมีอาจารย์อยู่ร่วมด้วย เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองเข้าร่วม
กิจกรรมรับน้องได้ และกิจกรรมต้องไม่เกิน 22.00 น. 

 
มติที่ประชุม : รับทราบ 
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๒. ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีของวิทยาลัย  
สาขาแพทยศาสตร์จ านวน 15 คน 

 สาขาสาธารณสุขศาสตร์ วิชาเอกวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม 2 คน (หลักสูตร 48) 
    วิชาเอกสาธารณสุขชุมชน ๑ คน  (หลักสูตร 48) 
    วิชาเอกอนามัยชุมชน ๑๘ คน (หลักสูตร 54) 
    วิชาเอกอนามัยสิงแวดล้อม ๗ คน (หลักสูตร 54) 

 
มติที่ประชุม : รับทราบ 

 
๓. ปฎิทินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี ต้องส่ง SAR วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘ 
 

มติที่ประชุม : รับทราบ 
 

๔. การแต่งกายในพิธีวันไหว้ครูของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วันที่ ๒๐ สิงหาคม 
๒๕๕๘ ให้ผู้บริหารและคณาจารย์สวมชุดครุย 

 
มติที่ประชุม : รับทราบ 

 
๕. นโยบายงบประมาณเงินรายได้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9  มหาวิทยาลัยมี

การวางระเบียบการใช้เงินรายได้ 
 

มติที่ประชุม : รับทราบ 
 

๖. แผนโครงการเงินกู้ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๖๒) รัฐบาลมีแผนโครงการเงินกู้ 3 ปีแจ้งมา
ให้มหาวิทยาลัยฯพิจารณาจะมีโครงการกู้เงิน เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยหรือไม่ 

 
มติที่ประชุม : รับทราบ 

 
1.1.3 ผลการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลวันอังคารที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 

ณ. ห้องประชุมวารินช าราบ 
 
จะแจ้งให้ท่ีประชุมทราบในการประชุมครั้งถัดไป 

 
1.1.4 ไม่มีการประชุมกรรมการอ านวยการ กสพท ในเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๘  

 
ไม่มีการประชุม 
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1.1.5 การประชุมแพทยสภา เม่ือวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘  

1. ประกาศรับสมัครการสรรหาผู้อ านวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาต่อเนื่อง วาระ 3 
ปี (พ.ศ.2558 – 2560) 

มติที่ประชุม : รับทราบ 
 

1.1.6 การประชุมแพทยศาสตรศึกษาแห่งชาติครั้งที่ ๙ วันที่ 23-25 สิงหาคม 2558  
ประเด็นที่จะท าประชาพิจารณ์   

๑ การวิเคราะห์ความหลากหหลายของสถาบันผลิตแพทย์  
๒. Physician for community  
๓. Physician for advance care  
๔. Academic physician/researcher 
5. ความหลากหลายของระบบสาธารณสุขของประเทศไทย 

 
มติที่ประชุม : รับทราบ 

 
1.2 กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์  

1.2.1 การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิขาสาธารณสุขศาสตร์ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2559) และหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) 

หัวหน้ากลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ รายงานความก้าวหน้า เกี่ยวกับการปรับปรุงหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิขาสาธารณสุขศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) และหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) โดยผ่านคณะกรรมการบริหารวิชาการมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 5/2558 
วันที่ 9 มิถุนายน 2558 มติที่ประชุม เห็นชอบให้แก้ไขตามคณะกรรมการบริหารงานวิชาการมหาวิทยาลัย และให้
เสนอหลักสูตรต่อคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 7 -8  สิงหาคม  
2558 

 

มติที่ประชุม : รับทราบ 
 
  1.3 งานแผนและงบประมาณ แจ้งเพื่อทราบ 

1.3.1 ปฏิทินการจัดท าแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 คณะ/วิทยาลัย/ส านัก/วิทยาเขต 
   รองคณบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ แจ้งเพื่อทราบ ปฏิทินการจัดท าแผนปฏิบัติการและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 คณะ/วิทยาลัย/ส านัก/วิทยาเขต ในหัวข้อล าดับที่ 7 – 
8 เพ่ือให้หน่วยงานภายใน วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จัดท ารายละเอียดโครงการต่างๆ เพ่ือเสนอขอ
งบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. 2559 ภายในวันที่ 27 กรกฎาคม 2558 

 
ที่ประชุมเสนอแนะ 

ควรมีการประเมินโครงการและพิจารณาการด าเนินโครงการนั้น ว่าตอบสนองตัวบ่งชี้ที่ก าหนดหรือไม่ เห็น
ควรตัด ปรับ เพิ่มกิจกรรมโครงการต่างๆ หรือไม่ 
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เอกสารประกอบการประชุม  
- ปฏิทินการจัดท าแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 คณะ/

วิทยาลัย/ส านัก/วิทยาเขต ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2558 

มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นควรให้แต่ละหน่วยงานปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ
ของท่ีประชุม 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  

2.1 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2558 
ประธานเสนอที่ประชุม พิจารณารายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 

18 มิถุนายน 2558 
 

เอกสารประกอบการประชุม 
- (ร่าง) รายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2558 

 

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข ดังนี้ 
 

รายละเอียด/ข้อมูลเดิม การแก้ไข 
หน้า 3 
1.1.3 ผลการประชุมคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคล เมื่อวันอังคาร ที่ 16 มิถุนายน ๒๕๕๘ 
      4.  การปรับโครงสร้างอัตราข้าราชการ ลูกจ้าง
ของส่วนราชการ ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2557 

 
 
 
      4.  การปรับโครงสร้างอัตราเงินเดือนข้าราชการ ลูกจ้าง
ของส่วนราชการ ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2557 

หน้า 7 
1.4.2 ร าย ง าน ผ ล ก า รส อ บ บั ญ ชี  วิ ท ย าลั ย

แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประจ าปี
งบประมาณ 2557 

             รองคณบดีฝ่ายคลังและพัสดุ แจ้งที่ประชุม
ทราบว่าตามที่  วิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการสอบบัญชี 
ป ร ะ จ า ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ  2 5 5 7   โด ย ผู้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย์ศิริรัตน์  เจนศิริศักดิ์ นั้น บัดนี้ ผู้สอบ
บั ญ ชี   ได้ ราย งาน ผลการสอบ บั ญ ชี ป ระจ าปี
งบประมาณ 2558 แล้วเมื่อวันที่ 25  พฤษภาคม 
2558 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ 

 
 
 
 
รองคณบดีฝ่ายคลังและพัสดุ แจ้งที่ประชุมทราบว่าตามที่  
วิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการสอบบัญชี ประจ าปีงบประมาณ 
2557  โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริรัตน์  เจนศิริศักดิ์ นั้น 
บัดนี้ ผู้สอบบัญชี  ได้รายงานผลการสอบบัญชีประจ าปี
งบประมาณ 2557 แล้วเมื่อวันที่ 25  พฤษภาคม 2558 
รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ 

หน้า 10 
4.1.2 การทวนสอบหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 

และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร์ 

 รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา เสนอที่
ป ระชุ ม เพ่ื อ พิ จารณ า เนื่ องจากสอบหลั กสู ต ร

 
 
 
 
รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา  เสนอที่ประชุมเพ่ือ
พิจารณา เนื่องจากหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และ



 
6 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ คร้ังที่ 7/2558 วันที่ 16 กรกฎาคม 2558 

 

แพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จะด าเนินการจัด
ทวนสอบ ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2558 ดังนี้ 
 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
จะด าเนินการจัดทวนสอบ ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2558 
ดังนี้ 
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4.3.1 พิจารณารื้อถอนต้นเทียนทอง และจัดสถานที่
จอดรถบริเวณร้านกาแฟ  
 ผู้ช่วยคณบดีงานคอมพิวเตอร์และ
เครือข่ายเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา เนื่องด้วย งาน
อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม มีความประสงค์
ต้องการรื้อถอนต้นเทียนทองและปูตัวหนอนบริเวณ
ด้านหลังร้านกาแฟ และร้านกาแฟที่เปิดใหม่มีปัญหา
เรื่องไม่มีท่ีจอดรถส าหรับผู้มาใช้บริการ 
 
ประเด็นในการพิจารณา  
 พิจารณารื้อถอนต้นเทียนทอง และจัด
สถานที่จอดรถบริเวณร้านกาแฟ 
 
มติที่ประชุม   ไม่เหมาะที่จะท าถนนเข้าด้านหน้า 
เนื่องจากอยู่ใกล้ห้องเรียน รวมไปถึงการใช้ถนนบน
ทางเท้าไม่ให้รถยนต์ผ่านเนื่องจากจะท าให้ถนน
เสียหาย มอบงานอาคารฯไปด าเนินการแจ้งร้าน
กาแฟ หากมีความประสงค์จะปรับปรุงภูมิทัศน์
ต่างๆ ต้องแจ้งวิทยาลัยฯเพื่อพิจารณา 

 
4.3.1 พิจารณารื้อถอนต้นเทียนทอง และจัดสถานที่จอดรถ
บริเวณร้านกาแฟ  
       ผู้ช่วยคณบดีงานคอมพิวเตอร์และเครือข่ายเสนอที่
ประชุมเพื่อพิจารณา เนื่องด้วย ร้านเพลโตมีความประสงค์
ต้องการรื้อถอนต้นเทียนทองและปูตัวหนอนบริเวณด้านหลัง
ร้านกาแฟ และร้านกาแฟที่เปิดใหม่มีปัญหาเรื่องไม่มีที่จอด
รถส าหรับผู้มาใช้บริการ 
 
ประเด็นในการพิจารณา  
 ร้านเพลโตเสนอขอรื้อถอนต้นเทียนทอง และเสนอ
ขอท าถนนเข้าด้านข้าง 
 
ความเห็นจากที่ประชุม 
         เนื่อจากร้านเพลโตได้รื้อถอนต้นเทียนทองไปก่อน
หน้านี้ และขอท าถนนทางเข้าร้าน 
 
มติที่ประชุม   ไม่อนุมัติ ให้ท าถนนเข้าด้านข้าง เนื่องจาก
อยู่ใกล้ห้องเรียน รวมไปถึงการใช้ถนนบนทางเท้าไม่
อนุญาตให้รถยนต์ผ่านเนื่องจากจะท าให้ถนนเสียหาย 
มอบงานอาคารฯไปด าเนินการแจ้งร้านเพลโต หากมี
ความประสงค์จะปรับปรุงภูมิทัศน์ต่างๆ ต้องแจ้งวิทยาลัย
ฯ เพื่อพิจารณาก่อน 

หน้า 14 
 4.5  ศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์ เสนอ
เพื่อพิจารณา    
 4.5.1 งบประมาณและแผนการด าเนินงาน  
โครงการตรวจสุขภาพนั กศึกษาใหม่  ประจ าปี
การศึกษา 2558 
            มติที่ประชุม  เห็นชอบตามเสนอ ในการ
อ่านแผ่น X-Ray ให้แพทย์ GP อ่านผล ยกเว้น 
Case มีปัญหาให้น าปรึกษาแพทย์รังสี 
 

 
 
 
 
 
 
            มติที่ประชุม  อนุมัติให้ศูนย์การศึกษาและวิจัย
ทางการแพทย์ของบประมาณนอกแผน โดยใช้เงินรายได้
ของศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์เอง  ในการ
อ่านภาพรังส ีX-Ray ให้แพทย์ GP อ่านผลทุกรายในราย
ทีมี่ปัญหาจึงค่อยปรึกษาแพทย์รังสี 

หน้า 16 
5.2 งานบริหารบุคคล เสนอเพื่อสืบเนื่อง ดังนี้ 

 
5.3 งานบริหารบุคคล เสนอเรื่องสืบเนื่อง ดังนี้ 
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5.3 งานบริหารบุคคล เสนอเพื่อพิจารณา ดังนี้ 

      5.4.1 การพิจารณาแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
และอนุกรรมการประเมินเอกสารประกอบการสอนฯ 
ในการพิจารณาก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ราย แพทย์หญิงศุทธินี ธิราช ต าแหน่งอาจารย์ สังกัด
กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์  

 

 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุมเดิมให้คงไว้และให้เพิ่มมติที่ประชุมในย่อ
หน้าที่ สุดท้าย ดังนี้ 
       ส าหรับผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกให้อนุกรรมการไป
รวบรวมรายช่ือและเสนอที่ประชุมในครั้งถัดไป 

หน้า 20 
         5.4.3  พิจารณา (ร่าง) ประกาศวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง คุณสมบัติ 
หลักเกณฑ์  และวิธีการสรรหา หัวหน้ากลุ่มวิชา
แพทยศาสตร์ และก าหนดแต่งตั้งคณะกรรมการสรร
หา 
     มติที่ประชุม เห็นด้วยตามค าสั่งเดิม(ค าสั่ ง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่ 903/2557 เรื่อง 
แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการสรรหาหัวหน้ากลุ่ม
วิ ช า แ พ ท ย ศ า ส ต ร์  วิ ท ย า ลั ย ฯ )  แ ล ะ ให้ มี
ผู้ช่วยเลขานุการ 1 คน 

 
 
 
 
 
 
    มติที่ประชุม อนุมัติให้ปรับตามค าสั่งเดิม และให้มี
ผู้ช่วยเลขานุการ 1 คน 
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5.5 แพทย์หญิงชลลดา  บุษยรัตน์ เสนอเพื่อทราบ 
ดังนี้ 

5.5.1 ทุนกัลยาณิวัฒนา (ก.ว.)   

  แพทย์หญิงชลลดา  บุษยรัตน์ เสนอเพื่อทราบ 
ได้รับแจ้งจากทุนกัลยาณิวัฒนา (ก.ว.)  ให้การ
สนับสนุนนักศึกษาแพทย์ ปี 5 และปี 6 ที่มีความ
ประสงค์จะศึกษาต่อทางด้านเวชศาสตร์ครอบครัว 
โดยหลังส าเร็จการศึกษาต้องท างานในโรงพยาบาล
ยุพราช หรือ โรงพยาบาลในอ าเภอทุรกันดาร โดน ม.
อุบลฯได้รับสนับสนุนจ านวน 2 ทุน  

 
 
 
 
 
  แพทย์หญิงชลลดา  บุษยรัตน์ เสนอเพื่อทราบ ได้รับแจ้ง
จากทุนกัลยาณิวัฒนา (ก.ว.)  ให้การสนับสนุนนักศึกษา
แพทย์ ปี 5 และปี 6 ที่มีความประสงค์จะศึกษาต่อทางด้าน
เวชศาสตร์ครอบครัว โดยหลังส าเร็จการศึกษาต้องท างานใน
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช หรือ โรงพยาบาลในอ าเภอ
ทุรกันดาร โดย ม.อุบลฯได้รับสนับสนุนจ านวน 2 ทุน 

 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง 
  3.1 ประธาน เสนอเรื่องสืบเนื่อง ดังนี้ 

3.1.1 ขอให้เสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติและความเหมาะสมเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภท
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ประธาน เสนอเรื่องสืบเนื่อง อ้างตามบันทึกข้อความที่ ศธ 0502.2.3(ลับ)/ ว292  ลงวันที่ 12 
มิถุนายน 2558  คณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ ขอให้คณะกรรมการประจ า
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วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภท
ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนไม่เกิน 10 รายชื่อ พร้อมทั้งเสนอข้อมูลประวัติและผลงาน ความเหมาะสมอ่ืนในเชิงวิเคราะห์ 
รวมทั้งความเห็นสนับสนุนว่าเป็นผู้เหมาะสม โดยเสนอชื่อและส่งข้อมูลให้ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ สรร
หาฯ กองการเจ้าหน้าที่ ภายในวันพฤหัสบดีที่ 16  กรกฎาคม 2558 

ในการประชุมคกก.ประจ าฯ ครั้งที่ 6/2558 วันที่ 18 มิถุนายน 2558 ที่ประชุมมีมติเสนอรายชื่อ ดังนี้ 
 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ผู้ทรงคุณวุฒิด้าน 
1. นายธนชาติ   นุ่มนนท ์ IT 
2. นางปภัสวดี  วีรกิตติ บริหาร 
3. นายวราวุธ  สุมาวงศ ์ 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 

 
ทั้งนี้ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข สามารถเสนอรายชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการสภา

มหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนไม่เกิน 10 รายชื่อ ในการนี้จึงขอให้เสนอรายชื่อเพ่ิม จ านวน 1 รายชื่อ และ
อ้างตามบันทึกท่ี ศธ 0529.16.1.3/269 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2558 งานบริหารทั่วไป ได้แจ้งเวียนเพ่ือขอมติจาก
คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 7/2558 วาระพิเศษ เพ่ือพิจารณาเสนอผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณวไล  
อธิวาสน์พงศ์ เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา ผลการพิจารณาจากคณะกรรมการ
ประจ าวิทยาลัยฯ มีมติรับรอง 

ประเด็นเพื่อทราบ : วิทยาลัยฯ ได้เสนอชื่อครบทั้ง 10 คน 
    

มติที่ประชุม : รับทราบ 
 

  3.2 งานบริหารบุคคล เสนอเรื่องสืบเนื่อง  
3.2.1 การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และอนุกรรมการประเมินเอกสารประกอบการสอนฯ 

ในการพิจารณาก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รายแพทย์หญิงศุทธินี  ธิราช ต าแหน่ง อาจารย์ สังกัดกลุ่มวิชา
แพทยศาสตร์ 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร เสนอเรื่องสืบเนื่อง เรื่องการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และ
อนุกรรมการประเมินเอกสารประกอบการสอนฯ ในการพิจารณาก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รายแพทย์หญิง
ศุทธินี  ธิราช ต าแหน่งอาจารย์ สังกัดกลุ่มวิชาแพทยศาสตร์  

ประเด็นเพื่อพิจารณา   

การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เป็นอนุกรรมการประเมินเอกสารประกอบการสอนฯ 
    

มติที่ประชุม มีมติแต่งตั้งศ.พญ.จามรี ธีรตกุล ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นอนุกรรมการประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในประเมินเอกสารประกอบการสอน 
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3.3 งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม เสนอเรื่องสืบเนื่อง 

3.3.1 มาตรการประหยัดพลังงานภายในวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 รองประธานงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม เสนอเรื่องสืบเนื่อง ตามที่งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
ได้จัดท าการอบรมอนุรักษ์พลังงานให้กับนักศึกษาและบุคลากรในวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข งานอาคาร
สถานที่และสิ่งแวดล้อมจึงได้จัดท าแบบส ารวจมาตรการการประหยัดพลังงาน เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับใช้ภายใน
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข และได้น าเสนอแก่คณะกรรมการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จากผลสรุปการประชุม
ครั้งที่ 5/2558 งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมเห็นว่าควรมีการพิจารณาทบทวนใหม่อีกครั้งหนึ่งเพ่ือให้สามารถ
ประยุกต์ใช้และปฏิบัติได้จริง  

ประเด็นเพื่อพิจารณา 
 พิจารณาทบทวนมาตรการการประหยัดพลังงาน เพื่อใช้ในวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

แหล่งพลังงาน มาตรการที่เสนอขอ 
1. ไฟฟ้าแสงสว่าง ขอความร่วมมือให้ปดิไฟฟ้าแสงสวา่งเมื่อไม่อยู่ในห้องหรือช่วงพักเที่ยง 

2. เครื่องปรับอากาศ ห้องส านักงาน  
วันจันทร์ –วันอาทิตย์ เปิด 09.00 -11.30 น. และ 13.00-15.30 น. กลางคืนห้าม
เปิด (เปลีย่นเป็น 13.00-16.00 น.) 
เวลาเปดิให้สมาชิกในห้องเปิด เวลาปิดให้แม่บ้านแตล่ะชั้นปิด 

ห้องเรียน ห้องพักอาจารย์ 
เปิดเมื่อเริ่มเรียน ปิดก่อนเลิกเรียน  30 นาที มอบอ. ผู้สอน และหรือนักศึกษารับผดิชอบ 
(เปลี่ยนเป็น ปดิก่อนเลิกเรียน/เลกิงาน 15 นาที) 

3. ลิฟท์ 1. งดใช้ลิฟท์เมื่อเดินขึ้นลงช้ันเดยีว 

2. นักศึกษาห้ามใช้ลิฟท์ 

3. รณรงค์กิจกรรมให้มีการขึ้นลงบันไดแทนใช้ลิฟท์ 

4. งดใช้ลิฟท์ในวันหยุด 

5. งดใช้ลิฟท์สัปดาหล์ะ 1 วัน คือวันพุธ  ยกเว้นในกรณีที่มีสมัภาระ 
 

มติที่ประชุม : เห็นชอบตามเสนอ มอบงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมจัดท า
ประกาศและกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อรณรงค์ประหยัดพลังงานต่อไป และแจ้งที่ประชุมทราบในการประชุมครั้งถัดไป 
 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเพื่อพิจารณา  
  4.1 ประธานเสนอเพื่อพิจารณา ดังนี้ 
   4.1.1 ขอเชิญเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่สมควรได้รับรางวัลรัตโนบล ประจ าปี 2558 

ประธาน เสนอเพื่อพิจารณา ตามบันทึกข้อความที่ ศธ 0529.4.6/ ว 755  ลง
วันที่ 19 มิถุนายน 2558  ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาขอให้คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข เสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่สมควรได้รับรางวัลรัตโนบล ประจ าปี 2558 แด่ผู้ทรงคุณวุฒิที่อุทิศตนเป็น
ประโยชน์ต่อสังคมหรือมหาวิทยาลัย และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคคลทั่วไป โดยให้ส่งรายชื่อพร้อมแนบรายละเอียดต่าง 
ๆ ที่งานพัฒนาหลักสูตร ภายในวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 

 
เอกสารประกอบวาระการประชุม   
 บันทึกข้อความที่ ศธ 0529.4.6/ ว 755  ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2558  เรื่อง ขอเชิญเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่สมควรได้รับรางวัลรัตโนบล ประจ าปี 2558 
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ประเด็นในการพิจารณา 
  เสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่สมควรได้รับรางวัลรัตโนบล ประจ าปี 2558 
 

มติที่ประชุม : ไม่เสนอรายช่ือ 
 
   4.1.2  ขอให้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับภาระงานของผู้สมควรด ารง
ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ 

ประธาน เสนอเพื่อพิจารณา ตามบันทึกข้อความที่ ศธ 0529.2.3/ ว 2172  ลง
วันที่ 18 มิถุนายน 2558  กองการเจ้าหน้าที่ ขอให้คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับภาระงานของผู้อ านวยการส านักวิทยบริการในระยะ 4 ปีข้างหน้า (พ.ศ.
2558 – 2562)ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด โดยให้ส่งความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ที่เลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ 
กองการเจ้าหน้าที่ ภายในวันที่ 17 กรกฎาคม 2558 

 
เอกสารประกอบวาระการประชุม   
 บันทึกข้อความที่ ศธ 0529.2.3/ ว 2172  ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2558  เรื่อง การสรรหาผู้สมควรด ารง
ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ 

   
ประเด็นในการพิจารณา 
  แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับภาระงานของผู้อ านวยการส านักวิทยบริการในระยะ 4 ปี
ข้างหน้า (พ.ศ.2558 – 2562) 
 

มติที่ประชุม : ไม่มีข้อเสนอแนะ 
 

4.2 งานวิจัย บริการวิชาการและท านุฯ เสนอเพื่อพิจารณา ดังนี้ 
4.2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
รองคณบดีฝ่ายวิจัย เสนอเพื่อพิจารณา สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการบริหารจัดการงานวิจัย

และสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ โดยมีแนวทางการด าเนินงานที่เป็นระบบและมีกลไกส่งเสริมสนับสนุนครบถ้วน เพ่ือให้
สามารถด าเนินการได้ตามแผนที่ก าหนดไว้ ทั้งการสนับสนุนด้านการจัดหาแหล่งทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัยจาก
งบประมาณของสถาบันให้กับบุคลากร ส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะแก่อาจารย์และนักวิจัย การสนับสนุนทรัพยากรที่
จ าเป็นซึ่งรวมถึงทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรการเงิน เครื่องมืออุปกรณ์ที่เก่ียวข้องต่างๆ ตลอดจนจัดระบบสร้างขวัญและ
ก าลังใจแก่นักวิจัยอย่างเหมาะสม ตลอดจนมีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้ประโยชน์   

 
เอกสารประกอบวาระการประชุม   

- ระบบบริหารงานวิจัย งานส่งเสริมงานวิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปี 2558 

   
ประเด็นในการพิจารณา 

พิจารณาระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
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ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม  

1. ปรับค่าตอบแทนต่าง ๆให้เป็นปัจจุบัน 
2. ให้ปรับแก้ไขรายละเอียดต่าง ๆให้สอดคล้องกับ EdPEx 
3. ให้เพิ่มชื่อบุคลากร คณะท างานทั้งอาจารย์ในกลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ (ปรีคลินิก) และอาจารย์กลุ่ม

วิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
4. ควรก าหนดทิศทางในการท าวิจัยให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และพันธกิจ ให้เกิดความร่วมมือในชั้น

คลินิกด้วย 
 
มติที่ประชุม : มอบคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ พิจารณาเอกสารประกอบการ

ประชุม และเสนอผลการพิจารณาที่รองคณบดีฝ่ายวิจัย และมอบรองคณบดีฝ่ายวิจัยสรุปผลการพิจารณาน า
กลับมาเข้าที่ประชุมในครั้งถัดไป 

 
4.2.2 ผู้ปฏิบัติงานทดแทน นางสาวทัศนีย์  โพธิ์สาราช  ในช่วงลาคลอด 

   รองคณบดีฝ่ายวิจัย เสนอเพื่อพิจารณา ด้วยนางสาวทัศนีย์  โพธิ์สาราช  ต าแหน่ง 
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร จะลาคลอดในระหว่างวันที่ 20 กรกฎาคม - 20 ตุลาคม 2558 ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้ 
  1. งานธุรการ 
  2. งานติดต่อประสานงาน 
  3. งานเลขานุการโครงการต่างๆ 
  4. งานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมาย 
 
ประเด็นในการพิจารณา 

พิจารณาผู้ปฏิบัติงานทดแทน 
 

มติที่ประชุม : มอบรองคณบดีฝ่ายวิจัย และรองคณบดีฝ่ายบริหาร ไปพิจารณา
หาแนวทางในการหาบุคลากรปฏิบัติงานทดแทน นางสาวทัศนีย์  โพธิ์สาราช   

 

4.3 งานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ 

4.3.1 ส่งผู้แทนอบรมผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557 (รอบ 2) 

ผู้ช่วยคณบดีงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ เสนอเพื่อพิจารณา ตามที่ 
ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ร่วมกับทาง
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  จัดอบรมผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557 
(รอบ 2) ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ในวันที่ 3-4 กันยายน 2558 โดยผู้เข้าร่วมอบรมสามารถเข้ารวมอบรมได้ครบ
ก าหนด 2 วัน นั้น  

ในการนี้  ทางส านักประกันคุณภาพการศึกษา ส านักงานอธิการบดี จึงให้ทางวิทยาลัยฯ ส่ งผู้เข้าร่วม
อบรม หลักสูตรละ 1-2 คน เพ่ือเข้ารวมอบรมผู้ประเมินคุณภาพภายใน ในก าหนดวันดังกล่าว ต่อไป  
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หมายเหตุ :  ขอให้หลักสูตร เสนอชื่อผู้เข้าร่วมอบรม เรียงล าดับ 1 – 4 คน เพื่อส ารองไว้ ถ้าสามารถเพ่ิมจ านวน
ผู้เข้าร่วมอบรมรายคณะได้ 
 
ประเด็นในการพิจารณา  
        เสนอชื่อผู้เข้ารวมอบรมผู้ประเมินคุณภาพ รายหลักสูตร ละ 1-2 คน  (ส ารองหลักสูตรละ 2 คน)  
 
หมายเหตุ : โดยจะพิจารณาส่งรายชื่อ จากล าดับแรกก่อน ตามจ านวนที่มหาวิทยาลัยฯให้หลักสูตรส่งได้ 
 

มติที่ประชุม : มอบผู้ช่วยคณบดีงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ ท า
หนังสือแจ้งหัวหน้ากลุ่มวิชา เพื่อส่งรายชื่อภายใน 31 สิงหาคม 2558 

 
  4.4 งานแผนและงบประมาณ เสนอเพื่อพิจารณา 

4.4.1 รายงานผลการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
ระดับวิทยาลัยฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ณ รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2557 – 30 มิถุนายน 2558) 

รองคณบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ เสนอที่ประชุมพิจารณา ตามที่งานแผนและ
งบประมาณ ได้ด าเนินการติดตามการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง ระดับวิทยาลัยฯ ณ 
รอบ 9เดือน (1 ตุลาคม 2557 – 30 มิถุนายน 2558) ซึ่งมีปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวิทยาลัยฯ 
ทั้งหมด 4 ด้าน (จ านวน 5 ความเสี่ยง) โดยติดตามจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพ่ือรายงานผลการด าเนินการความเสี่ยง 
ทั้งหมดจ านวน 5 ความเสี่ยง สรุปได้ ดังนี้ 

- ความเสี่ยงที่ด าเนินการแล้วเสร็จ    จ านวน 4  ความเสี่ยง 
- ความเสี่ยงที่อยู่ระหว่างด าเนินการ  จ านวน  1  ความเสี่ยง 

ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
1. ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ) จ านวน 2 ความเสี่ยง 

๑. งบประมาณไม่เพียงพอต่อการด าเนินงาน  
ผลการด าเนินงานเทียบกับแผน : ด าเนินการแล้วเสร็จ 
 ในปีงบประมาณหน้า ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากส านักงบประมาณในการสนับสนุน

ด้านบุคลากร เพ่ิมข้ึนจากเดิม ร้อยละ 44 

๒. ระบบฐานข้อมูลขาดการเชื่อมโยงให้เป็นระบบเดียวกัน 
ผลการด าเนินงานเทียบกับแผน : อยู่ระหว่างด าเนินการ 

1 มีตัวแทนจากวิทยาลัยฯ ร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารส านักคอมพิวเตอร์และเครื่อข่าย 
เพ่ือให้มีนโยบายหลักในการบริหารงานด้านต่างของมหาวิทยาลัยฯ เป็นเอกภาพร่วมกัน                       

2 มีนโยบายการจัดท าฐานข้อมูลที่ใช้ร่วมกันทั้งมหาวิทยาลัยฯ เช่น ระบบรับ -ส่งหนังสือ
ราชการ ระบบการลา ฐานข้อมูลบุคลากร เป็นต้น                 

3 วิทยาลัยฯมีการสนับสนุนและมอบหมายนโยบายผ่านงานคอมพิวเตอร์และเครือข่ายให้
เป็นผู้บริหาร ประสานงาน และด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามล าดับ 
 

   2. ความเสี่ยงด้านบุคลากร จ านวน 1 ความเสี่ยง 
๑. ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
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ผลการด าเนินงานเทียบกับแผน : ด าเนินการแล้วเสร็จ 
1 วิทยาลัยฯ มีการจัดประชุมวิชาการ เพ่ือเป็นช่องทางให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้เผยแพร่

ผลงานทางวิชาการ           
2 วิทยาลัยฯ มีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนทุนนักวิจัยหน้าใหม่ จ านวน 30,000 บาท 

ต่อ 1 ผลงานวิจัย                         
3 วิทยาลัยฯมีโครงการส่งเสริมศักยภาพในการปฏิบัติงานบุคลากรสายวิชาการ และ

สนับสนุนให้บุคลากรมีความก้าวหน้าตามสายงาน         
  

3. ด้านการปฏิบัติงาน (กระบวนการบริหารหลักสูตร) จ านวน 1 ความเสี่ยง 
๑. บัณฑิตระดับปริญญาตรีสอบผ่านใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมในครั้งแรก ไม่ถึงเป้าหมายที่

มหาวิทยาลัยก าหนด 
ผลการด าเนินงานเทียบกับแผน : ด าเนินการแล้วเสร็จ 

 อาจารย์ในหลักสูตรแพทย์ออกข้อสอบเป็นภาษาอังกฤษอย่างต่ าเป็นร้อยละ 50 ของ
ข้อสอบทุกรายวิชาในหลักสูตร  นักศึกษาสอบผ่านใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมในครั้งที่ 1  ร้อยละ 88.23 
นักศึกษาที่สอบผ่าน comprehensive ขั้นตอนที่ 1 ร้อยละ 45.7 

 
4.  ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จ านวน 1 ความเสี่ยง 

๑. การเกิดอุบัติเหตุและการสูญเสียทรัพย์สินภายในวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
ผลการด าเนินงานเทียบกับแผน : ด าเนินการแล้วเสร็จ 
 มีการปรับปรุงภูมิทัศน์และมีการประสานงานกับงานรักษาความปลอดภัย เพ่ือให้เกิดความ

ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของบุคลากรและนักศึกษา 

    
ประเด็นในการพิจารณา  

      เพ่ือพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ ในความเสี่ยงที่อยู่ระหว่างด าเนินการ เรื่อง ระบบฐานข้อมูลขาดการเชื่อมโยง
ให้เป็นระบบเดียวกัน เพ่ือเร่งรัดผู้รับผิดชอบความเสี่ยงด าเนินการจัดการกับความเสี่ยงด้านนั้นๆ 

หมายเหตุ   ทั้งนี้ ขอให้แจ้งเวียนมติที่ประชุมกลับมายังงานแผนและงบประมาณ  

ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม 

1. ความเสี่ยงด้านอ่ืนๆ ได้มีการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ยกเว้นประเด็นฐานข้อมูลขาดการเชื่อมโยงให้เป็น
ระบบเดียวกัน 

มติที่ประชุม : มอบผู้ช่วยคณบดีฝ่ายคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
ด าเนินการเร่งรัดในประเด็นความเสี่ยงดังกล่าว และรายงานผลในการประชุมเม่ือปรับปรุงแก้ไขแล้ว 

 
 
 

  



 
14 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ คร้ังที่ 7/2558 วันที่ 16 กรกฎาคม 2558 

 

4.4.2  (ร่าง) ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์การ
จัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 

   รองคณบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ เสนอเพื่อพิจารณา (ร่าง) ประกาศวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2559 
ประเด็นในการพิจารณา  

      เพ่ือพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ (ร่าง) ประกาศประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง 
หลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ในหัวข้อ ค่าตอบแทนบุคคล
เพ่ือเป็นผู้ป่วยจ าลอง โดยแบ่งเป็น  

1. กรณีผู้ป่วยจ าลองเป็นบุคลากรภายในวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
2. กรณีผู้ป่วยจ าลองเป็นบุคลากรภายนอกวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

 

หมายเหตุ   ทั้งนี้ ขอให้แจ้งเวียนมติที่ประชุมกลับมายังงานแผนและงบประมาณ  

เอกสารประกอบการประชุม  

(ร่าง) ประกาศประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรร
งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
 
ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม 

1. ค่าตอบแทนในข้อ 3 ให้ปรับแก้ไข ดังนี้ 
3. ค่าตอบแทนเพื่อเป็นผู้ป่วยจ าลอง โดยบุคคลนั้นเป็นบุคลากรภายในวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข ให้เบิกจ่ายในหมวดค่าตอบแทน อัตรา 200 บาท/คน/ชั่วโมง 
หมายเหตุ กรณีบุคคลที่เป็นผู้ป่วยจ าลอง เป็นบุคคลากรภายนอก วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข ให้เบิกจ่ายในหมวดค่าใช้สอย ค่าจ้างเหมาบุคคลเพื่อมาเป็นผู้ป่วยจ าลองในอัตรา 200 
บาท/คน/ชั่วโมง 

2. ค่าที่พักไปราชการ ให้ปรับแก้ไข ดังนี้ 

ประเภทต าแหน่ง ห้องพักเดี่ยว ห้องพักคู่ 
ค่าที่พักไปราชการ 
ต าแหน่งทั่วไป 

 
- ระดับปฏิบัติการ, ช านาญงาน   
  และอาวุโส 
- ระดับทักษะพิเศษ ไม่เกิน 1,500 บาท/ห้อง/วัน 

(มีใบเสร็จพร้อมแนบ Folio ) 
ไม่เกิน 1,700 บาท/ห้อง/วัน   
( มีใบเสร็จพร้อมแนบ Folio ) ต าแหน่งวิชาการ 

 
- ระดับปฏิบัติการ, ช านาญงาน
ช านาญการพิเศษ 
- ระดับเชี่ยวชาญ, ทรงคุณวุฒ ิ

ต าแหน่ง
อ านวยการ 

- ระดับต้น 
- ระดับสูง 

ไม่เกิน 2,200 บาท/ห้อง/วัน ไม่เกิน 2,400 บาท/ห้อง/วัน 
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ประเภทต าแหน่ง ห้องพักเดี่ยว ห้องพักคู่ 
ค่าที่พักไปราชการ 
ต าแหน่งบริหาร 
 

- ระดับต้น 
- ระดับสูง 

หมายเหตุ : **  ทุกต าแหน่ง  อัตราเหมาจ่าย  800  บาท/คน/วัน 
              **  ค่าพาหนะรับจ้าง เบิกจ่ายตามจริง แต่ไม่เกิน 1,000 บาท/ครั้ง 

 
มติที่ประชุม : รับรองและมอบรองคณบดีฝ่ายแผนและงบประมาณปรับ

แก้ไขตามมติที่ประชุมฯ ได้เสนอแนะ และจัดท าประกาศใช้ต่อไป 
 

4.4.3 รายงานการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 ณ สิ้นไตรมาส 3 (1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2558) 

รองคณบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ เสนอเพื่อพิจารณา งานแผนและงบประมาณ 
ได้ติดตามการประเมินผลและรวบรวมข้อมูลผลการด าเนินงาน ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2558 ณ สิ้นไตรมาส 3 (1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2558)  ใน 4 ด้าน ดังนี้ 

1. การติดตามผลการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม  
ในการติดตามรายงานผลการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2558 

ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 (1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2558) สามารถติดตามได้ 166 โครงการ จาก 167 โครงการ ซึ่งมี
รายละเอียด ดังนี้ 

1.1 รายงาน Action Plan ณ ไตรมาส 1 (1 ตุลาคม 2557 – 31 ธันวาคม 2557) 
   1. จ านวนโครงการตามแผนปฏิบัติการ ทั้งหมด   167   โครงการ 
   2. มีการด าเนินโครงการในไตรมาสที่ 1    83  โครงการ 
    2.1. รายงานผลอยู่ระหว่างด าเนินการ   82  โครงการ 
   2.2. สิ้นสุดโครงการ (บรรลุเป้าหมาย)   1  โครงการ 
   3. ยังไม่ด าเนินโครงการ      81  โครงการ 
   4. ไม่รายงานข้อมูล      2  โครงการ 

ทั้งนี้ ผลการติดตามการด าเนินงานในไตรมาสที่ 1 คิดเป็น ร้อยละ 98.80 

1.2 รายงาน Action Plan ณ ไตรมาส 2 (1 มกราคม 2558 – 31 มีนาคม 2558) 
   1. จ านวนโครงการตามแผนปฏิบัติการ ทั้งหมด   167   โครงการ 
   2. มีการด าเนินโครงการในไตรมาสที่ 2    122  โครงการ 
    2.1. รายงานผลอยู่ระหว่างด าเนินการ   107  โครงการ 
   2.2. สิ้นสุดโครงการ (ยังไม่ส่งแบบประเมินผล)  14  โครงการ 
   2.2. สิ้นสุดโครงการ (ส่งแบบประเมินผลแล้ว)  1  โครงการ 
   3. ยังไม่ด าเนินโครงการ      41  โครงการ 
   4. ยกเลิกโครงการ      3  โครงการ 
   5. ไม่รายงานข้อมูล      1  โครงการ 

ทั้งนี้ ผลการติดตามการด าเนินงานในไตรมาสที่ 2 คิดเปน็ ร้อยละ 99.40 
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 1.3 รายงาน Action Plan ณ ไตรมาส 3 (1 เมษายน 2558 – 30 มิถุนายน 2558) 
   1. จ านวนโครงการตามแผนปฏิบัติการ ทั้งหมด   167   โครงการ 
   2. มีการด าเนินโครงการในไตรมาสที่ 3      โครงการ 
    2.1. รายงานผลอยู่ระหว่างด าเนินการ   118  โครงการ 
   2.2. สิ้นสุดโครงการ (ยังไม่ส่งแบบประเมินผล)  23  โครงการ 
   2.2. สิ้นสุดโครงการ (ส่งแบบประเมินผลแล้ว)  4  โครงการ 
   3. ยังไม่ด าเนินโครงการ      18  โครงการ 
   4. ยกเลิกโครงการ      4  โครงการ 
   5. ไม่รายงานข้อมูล      -  โครงการ 

ทั้งนี้ ผลการติดตามการด าเนินงานในไตรมาสที่ 3 คิดเปน็ ร้อยละ 100 

2. การติดตามผลการด าเนินงานด้านงบประมาณและการเงิน 
ในการติดตามรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ณ สิ้นไตรมาสที่ 

3 (1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2558) พบว่าในไตรมาสที่ 3 มีการเบิกจ่ายงบประมาณน้อยกว่าแผนที่ตั้งไว้ ร้อยละ 
0.37 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ตารางเปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ (แผน-ผล) รายไตรมาสประจ าปี 2558 
รายการ แผนการใช้จ่าย

งบประมาณ  
แผนราย 

ไตรมาส (ม.อบ.) 
แผนเบิกจ่าย 

รายไตรมาส (คณะฯ) 
ผลเบิกจ่าย 

รายไตรมาส (การเงิน) 
1. แผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ณ ไตรมาส 1 
ทั้งหมด (บาท) 

297,651,100 95,248,352 
(ร้อยละ 32) 

25,586,466.32 
(ร้อยละ 8.60) 

19,575,724.60 
(ร้อยละ 6.58) 

2. แผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ณ ไตรมาส 2 
ทั้งหมด (บาท) 

297,651,100 68,459,753 
(ร้อยละ 23) 

137,075,273.44 
(ร้อยละ 46.05) 

139,337,082.43 
(ร้อยละ 46.81) 

3. แผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ณ ไตรมาส 3 
ทั้งหมด (บาท) 

297,651,100 59,530,220 
(ร้อยละ 20) 

58,416,437.44 
(ร้อยละ 19.63) 

54,613,146.40 
(ร้อยละ 18.35) 

รวมแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ 

297,651,100  223,238,325 
(ร้อยละ 75) 

 221,078,177.40 
(ร้อยละ 74.27) 

213,525,953.43 
(ร้อยละ 71.74) 

 
3. การติดตามผลการด าเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 

ในการติดตามผลการด าเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง สามารถสรุปได้ ดังนี้ 
1. รายการครุภัณฑ์ 

ตารางแสดงผลการด าเนินงานด้านการจัดซื้อรายการครุภณัฑ์ 

หมวดเงิน 

แผน ผล 

หมายเหต ุ
จ านวนครภุณัฑ์
ที่อนุมตัิให้จดัซือ้ 

(รายการ) 

งบประมาณที่
ได้รบัจดัสรร 

จ านวน
ครภุัณฑ์ที่

เบิกจ่ายแล้ว
(รายการ) 

ยอดเบกิจ่าย จ านวนครภุณัฑ์
ที่อยู่ระหว่างส่ง
มอบ (รายการ) 

จ านวนครภุณัฑ์
ที่อยู่ระหว่าง

จัดซื้อ(รายการ) 

งปม.19 53 20,717,600 53 20,343,282 - -  
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หมวดเงิน 

แผน ผล 

หมายเหต ุ
จ านวนครภุณัฑ์
ที่อนุมตัิให้จดัซือ้ 

(รายการ) 

งบประมาณที่
ได้รบัจดัสรร 

จ านวน
ครภุัณฑ์ที่

เบิกจ่ายแล้ว
(รายการ) 

ยอดเบกิจ่าย จ านวนครภุณัฑ์
ที่อยู่ระหว่างส่ง
มอบ (รายการ) 

จ านวนครภุณัฑ์
ที่อยู่ระหว่าง

จัดซื้อ(รายการ) 

สงป.25 11 5,110,300 8 3,300,700 3 -  
สบพช.3 7 426,000 7 415,200 - -  
OPD.3-2 4 89,998.77 - - - 4 มีการปรับแผนขอ

ครุภัณฑ์เพิ่มใน 
ไตรมาส 3 

 OPD.3-4 16 346,537 16 334,369 - - จ านวนครุภัณฑ์ที่
มากขึ้นเนื่องจากมี
การปรับแผน 

OPD.1-7 2 37,000 - - - 2 มีการปรับแผนขอ
ครุภัณฑ์เพิ่มใน 
ไตรมาส 3 

รด.35 3 56,000 2 33,590 - 1  
 

2. อาคารและสิ่งก่อสร้าง 
ตารางแสดงผลการด าเนินงานด้านการจัดซื้อรายการครุภณัฑ์ 

รายการ 

แผน ผล 

คงเหลือ 

ร้อยละของ 

การเบิกจ่าย หมายเหตุ งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 

ยอดเบิกจ่าย 

1. อาคารศูนย์การศึกษาและ
วิจัยทางการแพทย์ 

117,335,200 103,725,750 13,609,450 88.40  

2. อาคารหอพักแพทย์และ
พยาบาล 

56,058,800 56,058,800 - 100  

3. อาคารจ่ายกลาง 8,767,500 - - - สามารถเบิกจา่ยได้ใน 
เดือนสิงหาคม เนื่องจากต้อง
รอมติจากคณะ
กรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย 

4. สมทบตึก IPD (เงินรายได้) 8,727,000 - 8,727,000 - รอการเบิกจา่ย 

5. สมทบอาคารหอพัก 
(เงินคงเหลือยกไป) 

13,991,300 8,394,800 5,596,500 60.00  

 
4. การติดตามผลการด าเนินงานด้านบุคลากร 

ในการติดตามผลการด าเนินงานด้านบุคลากร สามารถสรุปได้ ดังนี้ 
ตารางแสดงผลการด าเนินงานด้านบุคลากร 

หมวดเงิน 
รายการ แผน ผล 

คงเหลือ 
ร้อยละของ 
การเบิกจ่าย 

หมายเหตุ งบประมาณ 
ที่ได้รับจัดสรร 

ยอดการเบิกจ่าย 

งปม.18 เงินเดือนค่าจ้าง      
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หมวดเงิน 
รายการ แผน ผล 

คงเหลือ 
ร้อยละของ 
การเบิกจ่าย 

หมายเหตุ งบประมาณ 
ที่ได้รับจัดสรร 

ยอดการเบิกจ่าย 

 - อัตราเดิม จ านวน 27 อัตรา 8,545,000 5,635,920 2,909,080 65.95  
 - อัตราใหม่ จ านวน 12 อัตรา 2,748,000 - 2,748,000 - รอค าสั่งจ้าง แต่

ได้มีการยืมเงิน
ไว้แล้ว จ านวน 
454,683 บาท  

สบพช.1-1 ค่าจ้างพนักงานสายวิชาการ 8,783,003 6,724,491.61 2,058,511.39 76.56  
รด.1 ค่าจ้างพนักงานสายสนับสนุน 3,498,319 2,005,963 1,492,356 57.34  
 ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว 465,345 324,670 140,675 69.76  
OPD.4 เงินเดือนค่าจ้าง (OPD) 3,723,724 1,852,312 1,871,412 50.00  

 
ประเด็นในการพิจารณา  

1. พิจารณาการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการรวม ตั้งแต่ไตรมาส 1 - 3 ทีม่ีการเบิกจ่ายร้อยละ 74.27 ซึ่งต่ า
กว่าแผนการเบิกจ่ายที่ตั้งไว้ (ร้อยละ 75) ทั้งนี้เพ่ือพิจารณาให้ผู้รับผิดชอบโครงการเร่งรัดการเบิกจ่าย
งบประมาณ พร้อมทั้งขอข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นแนวทางในการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่ตั้ง
ไว้ 

2. พิจารณาให้ผู้รับผิดชอบโครงการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณในไตรมาสที่ 4ปีงบประมาณ 2558 
ในแผนงานวิทยาศาสตร์สุขภาพ และแผนงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพ่ือ
การศึกษาและวิจัย (รหัสเงิน งปม. ทั้งหมด) 

3. พิจารณาให้ผู้รับผิดชอบโครงการด าเนินการส่งแบบประเมินผลโครงการตามไตรมาสและสรุปผล  ในส่วน
ของโครงการที่รายงานผลว่าด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว  

 
ใหแ้จ้งผลการพิจารณากลับมายงั งานแผนและงบประมาณ 

เอกสารประกอบการประชุม 
- สรุปรายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ณ ไตรมาสที่ 3 (1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2558) 

มติที่ประชุม :  

1.ประเด็นที่ 1 รับทราบ 

2.ประเด็นที่ 2 มอบงานแผนและงบประมาณประสานผู้ช่วยคณบดีศูนย์
การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์ ให้ด าเนินเร่งรัดการเบกิจ่ายโครงการตามแผนงานต่อไปให้ทันตามก าหนดงานใน
แผนงานต่อไป 

3. ประเด็นที่ 3 คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ มอบรองคณบดี และผู้ช่วย
คณบดี ติดตามผู้รับผิดชอบในการส่งแบบประเมินผลโครงการรายไตรมาสและสรุปผลโครงการ พร้อมทั้งตัดลด-
เพิ่มกจิกรรมในโครงการ หรือยุบโครงการที่ไม่ได้ตอบตัวชี้วัดใด  ในส่วนของโครงการที่ได้ด าเนินการเสร็จสิ้นไป
แล้ว 
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4.4.4 รายงานผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้แผนกลยุทธ์ และรายงานผลการด าเนินงาน
ตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ณ รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม – 30 มิถุนายน 
2558) 

รองคณบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ เสนอเพื่อพิจารณา งานแผนและงบประมาณ 
ได้ติดตามและสรุปรายงานผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้แผนกลยุทธ์ และรายงานผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของ
แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ณ รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2557 – 30 มิถุนายน 2558) 
ดังนี้ 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีตัวบ่งช้ีตามแผลกลยุทธ์  จ านวน 52 ตัวบ่งช้ี 

-  บรรลุเป้าหมาย       จ านวน 18  ตัวบ่งชี้ 
- ไม่บรรลุเป้าหมาย       จ านวน 17  ตัวบ่งชี้ 
- อยู่ระหว่างด าเนินการ      จ านวน 12  ตัวบ่งชี้ 
- ยังไม่ได้ด าเนินการ      จ านวน  5   ตัวบ่งชี้ 

 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. ตัวบ่งช้ีตามแผนปฏิบัติราชการ     จ านวน  9  ตัวบ่งชี้ 
- บรรลุเป้าหมาย       จ านวน  6  ตัวบ่งชี้ 
- ไม่บรรลุเป้าหมาย       จ านวน  3  ตัวบ่งชี้ 

2. ตัวบ่งช้ีตามแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย     จ านวน 31 ตัวบ่งช้ี 
- บรรลุเป้าหมาย       จ านวน  5  ตัวบ่งชี้ 
- ไม่บรรลุเป้าหมาย       จ านวน 12 ตัวบ่งชี้ 
- อยู่ระหว่างด าเนินการ      จ านวน  9  ตัวบ่งชี้ 
- ยังไม่ได้ด าเนินการ      จ านวน  5  ตัวบ่งชี้ 

3. ตัวบ่งช้ีตามแผนกลยุทธ์วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จ านวน 12 ตัวบ่งช้ี 
- บรรลุเป้าหมาย       จ านวน  7  ตัวบ่งชี้ 
- ไม่บรรลุเป้าหมาย       จ านวน  2  ตัวบ่งชี้ 
- อยู่ระหว่างด าเนินการ      จ านวน  3  ตัวบ่งชี้ 

 
ประเด็นในการพิจารณา  

- พิจารณาให้ข้อเสนอแนะเพ่ือหาแนวทางแก้ไขปัญหา/อุปสรรค ในการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้แผนกลยุทธ์ 
และแผนปฏิบัติราชการ ในตัวชี้วัดที่ยังไม่บรรลุเป้าหมาย ต่อไป 

 
ใหแ้จ้งผลการพิจารณากลับมายงั งานแผนและงบประมาณ 

เอกสารประกอบการประชุม  
- สรุปผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
- สรุปผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้แผนกลยุทธ์วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2558 
- แบบรายงานผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
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ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม 
1. มอบรองคณบดีและผู้ช่วยคณบดี ที่ดูแลและก ากับในแต่ละตัวบ่งช้ี ให้ไปประชุมและหารือกับ

คณะท างานของตนเองเพื่อบริหารโครงการที่รับผิดชอบให้มีผลการด าเนินงานเป็นไปตาม
ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายให้มากที่สุด และใหน้ าเสนอที่ประชุมในครั้งต่อไป 

2. มอบรองคณบดีฝ่ายแผนและงบประมาณไปศึกษาหลักเกณฑ์การสร้างเครือข่ายวิจัยว่า
ประกอบด้วยหลักเกณฑ์อะไรบ้าง และใหน้ าเสนอที่ประชุมในไตรมาสสุดท้าย 

 

    มติที่ประชุม : เห็นชอบตามข้อเสนอจากที่ประชุม 

 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืนๆ  

5.1  งานบริหารบุคคลเสนอเพื่อทราบ ดังนี้ 

 5.1.1 การติดต่อขอรับจัดสรรสวัสดิการอาคารหอพักอาจารย์และบุคลากร (หลังที่ 6)   
 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร เสนอเพื่อทราบ ตามได้มีการประชุมงานบริหารบุคคล ครั้ง
ที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2558 รองคณบดีฝ่ายบริหาร ได้มีการประชุมมอบหมายภาระงานงานบริหาร
บุคคล และได้มีการสั่งการให้งานบริหารบุคคลแบ่งภาระงานสวัสดิการอาคารหอพักอาจารย์และบุคลากร (หลังที่ 6) 
ออกไปให้งานบริหารทั่วไปท าแทนทุกขั้นตอน ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 

 

มติที่ประชุม : รับทราบ 

 
5.1.2 แนะน าบุคลากรใหม่ต าแหน่งอาจารย์ จ านวน 2 ราย สังกัดวิทยาลัย

แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร เสนอเพื่อทราบ ตามที่วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ สังกัดกลุ่มวิชาแพทยศาสตร์และสังกัด
กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ในการนี้ ได้ผู้ที่ผ่านการสอบแข่งขันดังกล่าวแล้ว จ านวน 2 ราย โดยประกาศรายชื่อผู้ผ่าน
การสอบแข่งขันเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2558 มีดังนี้ 

1. สังกัดกลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ จ านวน 1 ราย 

 1.1 นางปรมาภรณ์ ภาสตโรจน์  สาขาสูตินรีเวชวิทยา 
       รายงานตัวบรรจุในวันที่ 10 กรกฎาคม 2558 

2. สังกัดกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จ าวน 1 ราย 

 2.1 นายนิพิฐพนธ์ สีอุปลัค  สาขาอนามัยชุมชน/สาธารณสุขชุมชน 
       รายงานตัวบรรจุในวันที่ 16 กรกฎาคม 2558 

 

มติที่ประชุม : รับทราบ และมอบงานเลขานุการคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ
แจ้งบุคลากรใหม่ให้มาแนะน าตัวในที่ประชุม คกก.ประจ า ในการประชุมครั้งถัดไป 
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5.1.3 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
รอ งค ณ บ ดี ฝ่ า ยบ ริ ห า ร  เส น อ เพื่ อ ท ราบ  ต าม บั น ทึ ก ข้ อ ค ว าม ที่  ศ ธ

0529.2.3/2329 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2558 เรื่อง ขอส่งส าเนาค าสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 1709/2558 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข โดยมีการแก้ไขคณะกรรมการดังนี้ 

จากเดิม  ล าดับที่ 11 นางสาววัลวิสาข์ สุวรรณเลิศ  กรรมการและเลขานุการ 

แก้ไขเป็น ล าดับที่ 10 รองคณบดีฝ่ายบริหาร   กรรมการและเลขานุการ 

อนึ่ง ให้ยกเลิกค าสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 814/2558 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2557 และให้ใช้ค าสั่งนี้
แทน 

เอกสารประกอบการประชุม          
 -  ส าเนาค าสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 814/2558 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2557 
 -  ส านาค าสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 1709/2558 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2558 

มติที่ประชุม : รับทราบ 

 

5.2 งานบริหารทั่วไป เสนอเพื่อทราบ 

5.2.1   แจ้งย้ายบุคลากรมาสังกัดงานบริหารทั่วไป จ านวน 3 ราย 

    รองคณบดีฝ่ายบริหาร เสนอเพ่ือทราบ เรื่องขอแจ้งย้ายบุคลากรมาสังกัดงานบริหาร
ทั่วไป จ านวน 3 ราย ดังนี้ 

1. นางสาวอุบลวรรณ พรหมจันทร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
2. นายหงษ์  ซาหลักค า   พนักงานทั่วไป 
3. นายประสงค์  เพ็งพงษ์  พนักงานทั่วไป 

ทั้งนี้ในเบื้องต้นได้มอบหมายให้ นางสาวอุบลวรรณ พรหมจันทร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติงานดังนี้ 

- รับผิดชอบการท าเดินทางไปราชการของอาจารย์ทั้งหมด 
- เป็นเลขานุการรองคณบดีฝ่ายบริหาร 
- เป็นผู้ช่วยเลขานุการงานหอพักของวิทยาลัยฯ 
- หน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย 

 
มติที่ประชุม : รับทราบ มอบงานบริหารบุคคลด าเนินการออกค าสั่งและแจ้งเจ้า

ตัว ทั้งนี้ให้มีผลหลังจากวันที่มีการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ (17 กรกฎาคม 2558) โดยมอบรอง
คณบดีฝ่ายบริหาร และหัวหน้างานบริหารทั่วไป เป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน 

 
5.3 งานบริการการศึกษา เสนอเพื่อทราบ ดังนี้  

    5.3.1 ผลการสอบสัมภาษณ์ Admissions  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร์ปีการศึกษา 2558 

รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา เสนอเพื่อทราบ ผลการสอบสัมภาษณ์ 
Admissions  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 
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มติที่ประชุม : รับทราบ 

   5.4 งานบริหารบุคคลเสนอเพื่อพิจารณา 

    5.4.1 พิจารณาการขอขยายเวลาลาศึกษาต่อในประเทศ ระดับปริญญาเอก จ านวน 3 
ราย คือ นางสาวนันทยา กระสวยทอง, นายสง่า ทับทิมหิน และนางสาวปิยนันท์ มีเวที 

    รองคณบดีฝ่ายบริหาร เสนอเพื่อพิจารณา นักเรียนทุนวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารรสุข ขออนุมัติขยายเวลาลาศึกษาต่อ จ านวน 3 ราย มีดังนี้  

1 นางสาวนันทยา กระสวยทอง ต าแหน่งอาจารย์ ลาศึกษาต่อภายในประเทศ ระดับปริญญาเอก สาขา
วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้วยทุนวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มี
ก าหนดเวลา 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 ถึงวันที่ 23 ธันวาคม 2557 และได้รับการอนุมัติการขยายเวลาลา
ศึกษาต่อในประเทศ มาแล้ว 1 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 23 พฤษภาคม 2558 มีก าหนด 7 เดือน 23 วัน 
 
ประเด็นเพื่อพิจารณา  

นางสาวนันทยา กระสวยทอง ขออนุมัติการขยายเวลาลาศึกษาต่อในประเทศ  ขยายครั้งที่ 2 ตั้งแต่
วันที่ 24 พฤษภาคม 2558 - 22 ธันวาคม 2558 รวมระยะเวลาการขยาย 7 เดือน เนื่องจาก ขณะนี้ได้อยู่ใน
ขั้นตอนการเขียนเล่มดุษฎีนิพนธ์ และเขียน manuscript เพ่ือตีพิมพ์ผลงานในวารสารระดับนานาชาติ และด าเนินการ
สอบดุษฎีนิพนธ์ในล าดับต่อไป 
 

2. นายสง่า ทับทิมหิน ต าแหน่งอาจารย์ ลาศึกษาต่อภายในประเทศ ระดับปริญญาเอก สาขา
สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้วยทุนวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีก าหนดเวลา 3 ปี ตั้งแต่
วันที่ 1 มิถุนายน 2555 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2558  
 
ประเด็นเพื่อพิจารณา  

นายสง่า ทับทิมหิน ขออนุมัติการขยายเวลาลาศึกษาต่อในประเทศ   ขยายครั้งที่ 1 ตั้งแต่วันที่  1 
มิถุนายน 2558 - 31 ธันวาคม 2558 รวมระยะเวลาการขยาย 7 เดือน เนื่องจาก จัดท าดุษฎีนิพนธ์ซึ่งอยู่ใน
ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผล การสอบป้องกัน การเตรียมเล่มและการเตรียมบทความตีพิมพ์เผยแพร่
ตามล าดับ 

 
3. นางสาวปิยนันท์ มีเวที ต าแหน่งอาจารย์ ลาศึกษาต่อภายในประเทศ ระดับปริญญาเอก สาขา

กายวิภาคศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยทุนวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีก าหนดเวลา 3 ปี ตั้งแต่
วันที่ 1 มิถุนายน 2555 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2558  

ทั้งนี้ ได้รับการอนุมัติขยายเวลาตามปฏิทินการศึกษาอาเซียนตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2555 ถึงวันที่ 
17 กรกฎาคม 2558  
 
ประเด็นเพื่อพิจารณา  

นางสาวปิยนันท์ มีเวที ขออนุมัติการขยายเวลาลาศึกษาต่อในประเทศ   ขยายครั้งที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 18 
กรกฎาคม 2558 - 16 ธันวาคม 2558 รวมระยะเวลาการขยาย 5 เดือน เนื่องจากยังไม่ส าเร็จการศึกษาตาม
ช่วงเวลาดังกล่าวข้างต้น ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการเก็บข้อมูล ท าการทดลอง และวิเคราะห์ผลการวิจัย และหาก
ยังไม่ส าเร็จการศึกษาตามวันเวลาดังกล่าว จึงจะขอขยายเวลาต่อในภาคการศึกษาถัดไป 
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เอกสารประกอบการประชุม          
 -  บันทึกข้อความที่ ศธ 0529.16/พิเศษ ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2558 เรื่อง ขอขยายเวลาการศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาเอกของ นางสาวนันทยา กระสวยทอง ครั้งที่ 2 
 -  บันทึกข้อความที่ ศธ 0529.16/พิเศษ ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2558 เรื่อง ขอขยายเวลาการศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาเอกของ นายสง่า ทับทิมหิน ครั้งที่ 1 
 -  หนังสือภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ ศธ 6393(8).4/335 ลง
วันที่ 19 มิถุนายน 2558 เรื่อง ขอขยายเวลาการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกของ นางสาวปิยนันท์ มีเวที ครั้งที่ 1 
 
ความเห็นจากที่ประชุม 

1. ปัจจุบันมีบุคลากรที่ลาศึกษาต่อไม่ส าเร็จตามแผนเป็นจ านวนมาก และมีการขอขยายเวลาลาศึกษาต่อ 
ท าให้มีผลต่อการขอลาศึกษาต่อของบุคลากรคนถัดไปเนื่องจากจะขาดอัตราก าลังด้านการสอน ดังนั้น
จะไม่ส่งอาจารย์ศึกษาต่อหากไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษากลับมาปฏิบัติงาน 

2. ให้งานบริหารบุคคล จัดท าแบบฟอร์มประกอบการขอขยายเวลาการศึกษาต่อ เพื่อระบุรายละเอียด 
ดังนี้  

2.1 จ านวนหน่วยกิตทั้งหมดของหลักสูตร  
2.2  ผลการศึกษาเรียนที่สอบผ่านไปแล้วได้กี่หน่วยกิต  
2.3  ผลการสอบ QE  
2.4  ผลการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์  
2.5  ด าเนินการท าดุษฎีนิพนธ์ถึงข้ันตอนใด  
2.6  ผลการสอบดุษฎีนิพนธ์  
2.7  ผลการขอตีพิมพ์ข้อมูลหรือการเผยแพร่ผลงาน พร้อมแนบหลักฐานประกอบ เช่น การตอบ

รับ วารสารที่ส่งไปขอตีพิมพ์  
 

 

มติที่ประชุม :  
1. อนุมัติให้ขยายเวลาศึกษาต่อตามที่ขอมาทั้ง 3 รายโดยได้รับเฉพาะ

เงินเดือน ทั้งนี้ให้ผู้ร้องขอทั้ง 3 ราย ด าเนินการตามความเห็นจากที่ประชุม ในข้อ 2  
2. มอบงานบริหารบุคคล แจ้งให้ผู้ลาศึกษาทุกราย รายงานผล

การศึกษาตามความเห็นจากที่ประชุม ในข้อ 2 ทุก 6 เดือน และให้ถือปฏิบัติในทุกรายท่ีให้ลาศึกษาต่อ 
3. วิทยาลัยฯ จะไม่ส่งอาจารย์ศึกษาต่อหากไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษาใน

แต่ละกลุ่มวิชากลับมา หรือจ านวนอาจารย์ลาศึกษาต่อ เกิน 20 % ของจ านวนอาจารย์ทั้งหมดในกลุ่มวิชา ทั้งนี้
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 ยกเว้น อาจารย์แพทย์ที่ลาศึกษาต่อเป็นผู้เชี่ยวชาญ 

 
5.4.2 การชี้แจงความเกี่ยวเนื่องสอดคล้องกันของผลงานวิจัยล าดับที่ 1 และ 2 ที่มี

ร้อยละการมีส่วนร่วมไม่ถึง 50 
 

    รองคณบดีฝ่ายบริหาร เสนอเพื่อพิจารณา ตามที่ ดร.มารุตพงศ์ ปัญญา ต าแหน่ง
อาจารย์ สังกัดกลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ ได้ยื่นขอต าแหน่งทางวิชาการ สาขาจุลชีววิทยา แต่ เนื่องจากผลงานวิจัยของ ดร.
มารุตพงศ์ ปัญญา ล าดับที่ 1 และ 2 มีร้อยละการมีส่วนร่วมไม่ถึง 50 จึงมีการชี้แจงผลงานวิจัยดังกล่าวว่าเป็น
ผู้ด าเนินการหลักในผลงานวิจัยเรื่องใดบ้าง รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 
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ประเด็นเพื่อพิจารณา 
 ในการนี้ จึงขอความอนุเคราะห์คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ รับรองผลการการชี้แจงความเกี่ยวเนื่อง
สอดคล้องกันของผลงานวิจัยล าดับที่ 1 และ 2 ที่มีร้อยละการมีส่วนร่วมไม่ถึง 50 ราย ดร.มารุตพงศ์ ปัญญา 
 

เอกสารประกอบการประชุม          
 -  บันทึกข้อความที่ ศธ 0529.16.1.9/ว 1895 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2558 เรื่อง การชี้แจงความ
เกี่ยวเนื่องสอดคล้องกันของผลงานวิจัยล าดับที่ 1 และ 2 ที่มีร้อยละการมีส่วนร่วมไม่ถึง 50 
 
 

มติที่ประชุม : ให้ถอนวาระ เนื่องจากเป็นเรื่องของผู้ขอก าหนดต าแหน่งกับ
กรรมการผู้อ่านผลงานวิจัย 

 
5.4.3 พิจารณาตารางรายชื่อผู้ประเมินบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ (เพ่ือน

ร่วมงาน) ประจ าปีงบประมาณ 2558 รอบครึ่งปีหลัง 1 เมษายน 2558 – 30 กันยายน 2558 

    รองคณบดีฝ่ายบริหาร เสนอเพื่อพิจารณา ในการก าหนดตารางรายชื่อผู้ประเมิน
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ (เพ่ือนร่วมงาน) ประจ าปีงบประมาณ 2558 รอบครึ่งปีหลัง 1 เมษายน 2558 – 30 
กันยายน 2558รายละเอียดมีดังนี้ 
 1. จ านวนผู้บังคับบัญชาที่จะกรอกประเมิน 
 2. จ านวนเพื่อนร่วมงาน (สายวิชาการ/สายสนับสนุน) 
 3. รายชื่อเพ่ือนร่วมงานที่จะประเมิน 

 ทั้งนี้ ก าหนดการส่งภายในวันที่ 22 กรกฎาคม 2558  

เอกสารประกอบการประชุม          
 -  ตารางรายชื่อผู้ประเมินบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ (เพ่ือนร่วมงาน) ประจ าปีงบประมาณ 2558 รอบ
ครึ่งปีหลัง 1 เมษายน 2558 – 30 กันยายน 2558 

 

มติที่ประชุม : พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
1. มอบรองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้างาน พิจารณารายชื่อผู้ประเมินบุคลากร

สายสนับสนุนวิชาการ (เพื่อนร่วมงาน) ทั้งนี้ให้ค านึงถึงความสัมพันธ์ของบุคลากรที่จะประเมินซึ่งกันและกันด้วย  
2. มอบงานบริหารบุคคล ปรับตารางผู้บังคับบัญชาเพิ่มเป็น 2 ช่อง  
 
5.4.4 ทบทวนการก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคิดค่าจ้างบุคลากรสายวิชาการท่ีมี

ประสบการณ์จากภาครัฐและภาคเอกชน 

    รองคณบดีฝ่ายบริหาร เสนอเพื่อพิจารณา ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคล ครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 มอบวิทยาลัยฯ และกองการเจ้าหน้าที่ น ากลับไป
ทบทวนและน าเสนอในการประชุมครั้งต่อไป 
   

ในการนี้ จึงเสนอเพ่ือพิจารณาทบทวนการก าหนดหลักเกณฑ์ การคิดเงินเดือนค่าจ้างและประสบการณ์  
   

การคิดคาประสบการณคิด “เฉพาะประสบการณที่เกี่ยวของกับการท างานที่มีประโยชน์ต่อการเรียน
การสอน ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเทานั้น และคิดจากวันที่ไดรับคุณวุฒิตามที่มหาวิทยาลัยประกาศรับสมัคร ทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชน  
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ทั้งนี้ต้องตรงตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
1.1 กรณีมีประสบการณ์ด้านการสอนเป็นอาจารย์ประจ าสถาบันการศึกษาอ่ืนมา ทั้งนี้ต้องเป็นสถาบัน

ที่ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษารับรอง วิทยาลัยฯจะคิดค่าประสบการณ์เป็น รายปี ปีละ 5% 
จากเงินเดือนแรกบรรจุข้าราชการ โดยคิดค่าประสบการณ์สูงสุดให้ได้ไม่เกิน 7 ปี แล้วคูณด้วย 1.4 
ทั้งนี้การคิดค่าประสบการณ์ให้คิดตามคุณวุฒิที่วิทยาลัยฯ ต้องการ และให้นับตั้งแต่วันที่ส าเร็จ
การศึกษาตามคุณวุฒิที่มหาวิทยาลัยฯ ประกาศรับสมัคร 
 

1.2 กรณีมีประสบการณ์ด้านการสอนเป็นอาจารย์ทั้งนี้ต้องเป็นสถาบันที่ส านักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษารับรอง วิทยาลัยฯจะคิดค่าประสบการณ์ให้ครึ่งหนึ่งของระยะเวลาที่มีประสบการณ์
นั้น คิดให้ปีละ 5% จากเงินเดือนแรกบรรจุข้าราชการ การคิดประสบการณ์สูงสุดให้ได้ไม่เกิน 5 
ปี แล้วคูณด้วย 1.4 ทั้งนี้การคิดค่าประสบการณ์ให้คิดตามคุณวุฒิที่วิทยาลัยฯ ต้องการ และให้
นับตั้งแต่วันที่ส าเร็จการศึกษาตามคุณวุฒิที่มหาวิทยาลัยฯ ประกาศรับสมัคร 
 

1.3 กรณีไม่มีประสบการณ์ด้านการสอนแต่มีประสบการณ์ด้านการให้บริการสุขภาพหรือ
ประสบการณ์ด้านอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง โดยจะคิดประสบการณ์ให้ครึ่งหนึ่งของระยะเวลาที่มี
ประสบการณ์นั้น คิดให้ปีละ 5% จากเงินเดือนแรกบรรจุข้าราชการ ทั้งนี้การคิดประสบการณ์ให้
คิดตามคุณวุฒิที่วิทยาลัยฯ ต้องการ และให้นับตั้งแต่วันที่ส าเร็จการศึกษาตามคุณวุฒิที่
มหาวิทยาลัยฯ ประกาศรับสมัคร การคิดประสบการณ์สูงสุดให้ได้ไม่เกิน 5 ปี แล้วคูณด้วย 1.4 

 
1.4 กรณีเป็นสาขาขาดแคลนหรือมีคุณสมบัติที่ต้องการเป็นพิเศษ ตามมติของคณะกรรมการประจ า

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ให้คิดค่าประสบการณ์เป็นรายปี ปีละ 5% จาก
เงินเดือนแรกบรรจุข้าราชการ จากวันที่ได้รับคุณวุฒิตามที่มหาวิทยาลัยประกาศรับสมัคร ค านวณ
ประสบการณ์แล้วสูงสุดไม่เกิน 7 ปี แล้วคูณ 1.4 

หมายเหตุ :  1. กรณีมีประสบการณ์และมีระยะเวลาที่มีเศษเป็นเดือน หากมีค่าประสบการณ์ 6 เดือนขึ้นไป 
    ให้นับเป็น 1 ปี  
2. กรณีมีประสบการณ์ไม่ต่อเนื่องจะนับระยะเวลาตามระยะเวลาที่ปฏิบัติงานจริง ทั้งนี้ค านวณ

ประสบการณ์แล้วสูงสุดไม่เกิน 5 ปี และต้องมีหลักฐานหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน 
3. ต้องแสดงหลักฐานประสบการณ์การท างานที่เชื่อถือได้มาประกอบการพิจารณา 
4. โดยมีผลบังคับใช้นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการงานบริหารงานบุคคลมีมติ 

 

เอกสารประกอบการประชุม          
 -  ส าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 

 
 
 

มติที่ประชุม : เห็นชอบและมอบงานบริหารบุคคลด าเนินการปรับแก้ไข
ประกาศให้ถูกต้องตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ และด าเนินการยื่นเรื่องไปท่ีกองการ
เจ้าหน้าที่ตามมติกรรมการบริหารบุคคลมหาวิทยาลัย 
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5.4.5 ทบทวนการก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคิดค่าจ้างบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการท่ีมีประสบการณ์จากภาครัฐและภาคเอกชน 
 

    รองคณบดีฝ่ายบริหาร เสนอเพื่อพิจารณา ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคล ครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 มอบวิทยาลัยฯ และกองการเจ้าหน้าที่ น ากลับไป
ทบทวนและน าเสนอในการประชุมครั้งต่อไป  

ในการนี้ จึงเสนอเพ่ือพิจารณาทบทวนการก าหนดหลักเกณฑ์ ดังนี้   
กรณีที่ 2. ทบทวนการก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคิดค่าจ้างบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่มีประสบการณ์จาก
ภาครัฐและภาคเอกชน 

ในการนี้ จึงเสนอเพ่ือพิจารณาทบทวนการก าหนดหลักเกณฑ์ การคิดเงินเดือนค่าจ้างและประสบการณ์  ดังนี้ 
   

ส าหรับสายสนุนวิชาการทางการแพทย์ และมีใบประกอบวิชาชีพ และมีประสบการณ์ ดังนี้  
1. ต้องแสดงหลักฐานหนังสือรับรองการปฏิบัติงานทั้งภาครัฐและเอกชน นับตั้งแต่ 
    วันส าเร็จการศึกษา ทั้งนี้ นับประสบการณ์เป็นรายปี ปีละ 5% จากฐานเงินเดือนข้าราชการแรก

บรรจุนับ แล้วสูงสุดไม่เกิน  5 ปี แล้วคูณ 1.3 
2. กรณีปฏิบัติงานไม่ต่อเนื่องจะนับระยะเวลาตามระยะเวลาที่ปฏิบัติงานจริง ทั้งนี้ค านวณ 
    ประสบการณ์แล้วสูงสุดไม่เกิน  5 ปี และต้องมีหลักฐานหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน 

หมายเหตุ :  1. กรณีมีประสบการณ์และมีระยะเวลาที่มีเศษเป็นเดือน และหากมีค่าประสบการณ์ 6 เดือน 
      ขึ้นไป ให้นับเป็น 1 ปี  

2. โดยมีผลบังคับใช้นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการงานบริหารงานบุคคลมีมติเห็นชอบ 
  

เอกสารประกอบการประชุม          
 -  ส าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 
 
 

มติที่ประชุม : เห็นชอบและมอบงานบริหารบุคคลด าเนินการปรับแก้ไข
ประกาศให้ถูกต้องตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ และด าเนินการยื่นเรื่องไปท่ีกองการ
เจ้าหน้าที่ตามมติของคณะกรรมการบริหารบุคคลมหาวิทยาลัย 

 
5.4.6 พิจารณารายชื่ออาจารย์ที่ได้รับการคัดเลือกรับทุนพัฒนาอาจารย์ ประจ าปี

งบประมาณ 2558 
 

    รองคณบดีฝ่ายบริหาร เสนอเพื่อพิจารณา ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ า
วิทยาลัยฯ ครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2558 เรื่อง ขอยกประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง รับสมัครคัดเลือก
บุคลากรสายวิชาการ เพ่ือรับทุนพัฒนาอาจารย์วิทยาลัยฯ ประจ าปีงบประมาณ 2558 ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบให้
ยกเลิกประกาศฯ และให้กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์และกลุ่มวิชาสาธาณรสุขศาสตร์ กลับไปพิจารณาเสนอชื่อผู้สมควรได้รับ
ทุนเพ่ือศึกษาปี 2558 โดยกลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ (ชั้นปรีคลินิก) จ านวน 1 ทุน และกลุ่มวิชาสาธารณสุข จ านวน 1 
ทุน และท าบันทึกข้อความเรียนคณบดีเพ่ือพิจารณา นั้น 

 ในการนี้ ทั้ง 2 กลุ่มวิชาได้เสนอรายชื่ออาจารย์ที่ได้รับการคัดเลือกรับทุนพัฒนาอาจารย์ ประจ าปีงบประมาณ 
2558 มีดังนี้ 

 1. กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์  เสนอ นางสาวสุธารกมล ครองยุติ 
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 2. กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เสนอ นายนิยม   จันทร์นวล 

เอกสารประกอบการประชุม          
 -  บันทึกข้อความที่ ศธ 0529.16.1.9/1870 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2558 เรื่อง ขอส่งรายชื่ออาจารย์ที่
ได้รับการคัดเลือกรับทุนพัฒนาอาจารย์ ประจ าปีงบประมาณ 2558 สังกัดกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
 -  บันทึกข้อความที่ ศธ 0529.16.1.9/1869 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2558 เรื่อง ขอส่งรายชื่ออาจารย์ที่
ได้รับการคัดเลือกรับทุนพัฒนาอาจารย์ ประจ าปีงบประมาณ 2558 สังกัดกลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ 
 
 

มติทีป่ระชุม : อนุมัติตามเสนอ  
 

    5.4.7 พิจารณารายชื่อแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อต่อ
สัญญาจ้างสายสนับสนุนวิชาการ 
 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร เสนอเพ่ือพิจารณา ตามที่งานบริหารบุคคล เสนอพิจารณา 
(ร่าง) ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการให้คะแนนแต่ละองค์ประกอบ เพ่ือ
การประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือการต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2558 ในการประชุมคณะกรรมการ
ประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2558 ที่ประชุมมีมติ 
มอบหมายให้รองคณบดีฝ่ายบริหารพิจารณาเสนอชื่อคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือต่อสัญญาจ้างสาย
สนับสนุนวิชาการและน าเข้าที่ประชุมครั้งต่อไป นั้น 

ในการนี้ จึงขอให้ท่านคณะกรรมการฯ พิจารณารายชื่อคณะกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญาจ้างสายสนับสนุนวิชาการ โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 

1. ส านักงานคณบดี เสนอคณะกรรมการดังรายนามต่อไปนี้ 
 1.1 คณบดี     ประธานกรรมการ 
 1.2 รองคณบดีฝ่ายบริหาร   กรรมการ 
 1.3 รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา  กรรมการ 
 1.4 รองคณบดีฝ่ายคลังและพัสดุ   กรรมการ 
 1.5 แพทย์หญิงชลลดา บุษยรัตน์   กรรมการ 
2. ศูนย์การศกึษาและวิจัยทางการแพทย์ เสนอคณะกรรมการดังรายนามต่อไปนี้ 
 2.1 คณบดี     ประธานกรรมการ 
 2.2 รองคณบดีฝ่ายบริหาร   กรรมการ 
 2.3 รองคณบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ  กรรมการ 
 2.4 ผู้ช่วยคณบดีศูนย์การศึกษาและวิจัยฯ  กรรมการ 
 2.5 แพทย์หญิงชลลดา บุษยรัตน์   กรรมการ 

เอกสารประกอบการประชุม          
 -  บันทึกข้อความที่ ศธ 0529.16.1.9/1560 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2558 เรื่อง แจ้งเวียนมติที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2558 
 

มติที่ประชุม :    เห็นชอบตามเสนอ มอบงานบริหารบุคคลด าเนินการต่อไป 
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5.5  งานคลังและพัสดุ เสนอเพื่อพิจารณา 

 5.5.1 รายงานการเบิกจ่ายเงิน  ปีงบประมาณ 2558  เดือน ตุลาคม 2557 - 30 
มิถุนายน 2558  (ไตรมาสที่ 3) 

รองคณบดีฝ่ายคลังและพัสดุ เสนอเพื่อพิจารณา วิทยาลัยฯ มีงบประมาณในไตร
มาสที่ 1 ถึง 3  เพ่ือใช้ในการบริการจัดการ ทั้งในส่วนงบด าเนินงาน งบบุคลากร  งบลงทุน และรวมเงินคงเหลือยกมา
จากปีงบประมาณ 2557 รวมทั้งสิ้น 308,668,739.25 บาท  เบิกจ่ายเงินแล้วทั้งสิ้น 232,584,657.08 มีเงิน
คงเหลือ 76,084,082.17 บาท คิดเป็นร้อยละของการเบิกจ่าย 75.35 

 
ประเด็นพิจารณา   

เห็นควรเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินตามแผนงานโครงการ โดยเฉพาะเงินงบประมาณแผ่นดิน ล าดับที่ 1.1  
หากเบิกจ่ายไม่ทัน 30 กันยายน 2558  จะไม่สามารถสะสมได้  (กองคลังมหาวิทยาลัย จะปิดงบประมาณประจ าปี
งบประมาณ 2558 ในวันที่ 22 กันยายน 2558)   ซึ่งวิทยาลัยฯ เบิกจ่ายจริงในไตรมาสที่ 1 ถึง 3  ไปเพียงร้อยละ  
30.70  ซึ่งยังมีเงินคงเหลือคิดเป็นร้อยละ  69.30  

ทั้งนี้ งบประมาณตาม 1.1 งานได้จัดสรรให้ กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ งานอาคารสถานที่ งานเอก
สารสนเทศ งานคอมพิวเตอร์และเครือข่ายและโครงการนอกแผน 

เอกสารประกอบการประชุม 

- รายงานการเบิกจ่ายเงิน  ปีงบประมาณ 2558  เดือน ตุลาคม 2557 - 30 มิถุนายน 2558 

          (ไตรมาสที่ 3) 
 

มติที่ประชุม : เห็นชอบให้รองคณบดีฝ่ายคลังและพัสดุเร่งรัดหน่วยงานให้
เบิกจ่ายโครงการและมอบแต่ละกลุ่มงานเร่งด าเนินการ 

  
5.6 งานศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์ เสนอเพื่อพิจารณา 

5.6.1 สรุปผลการทดลองเปิดให้บริการคลินิกกายภาพบ าบัด ฟิตเนส และคลินิก 
ทันตกรรม  

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์ เสนอเพื่อพิจารณา ใน
ปีงบประมาณ 2558 อาคารผู้ป่วยนอก วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีความพร้อมเปิดให้บริการคลินิก  
ทันตกรรม คลินิกกายภาพบ าบัดและฟิตเนส โดยเริ่มทดลองเปิดให้บริการบุคลากรภายใน ช่วงวันที่ 8-30 มิถุนายน 
2558  

 
ประเด็นเพื่อการพิจารณา 

1. ความพร้อมในการประชาสัมพันธ์เพ่ือเปิดให้บริการแก่บุคคลภายนอก 
2. อัตราค่าบริการฟิตเนส  
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เอกสารประกอบการประชุม 
ตามเอกสารแนบ  
 

ข้อเสนอจากที่ประชุม 
1. ให้งานอาคารผู้ป่วยนอก พิจารณาเรื่องของการให้บริการ และรายรับรายจ่ายในส่วนของผู้มารับ

บริการทีใ่ช้สิทธิประกันสังคม 
 
มติที่ประชุม :   
1. อนุมัติให้เปิดให้บริการแก่บุคคลภายนอก แต่ยังไม่ประชาสัมพันธ์เรื่องการ

เปิดให้บริการนอกเวลาราชการ 
2. อนุมัติอัตราค่าบริการฟิตเนส  ส าหรับนักเรียน/นักศึกษา 15 บาท บุคลากร

ภายในมหาวิทยาลัยฯ 30 บาท/ครั้ง บุคคลภายนอก 40 บาท/ครั้ง 
 

    5.6.2 ความก้าวหน้าการด าเนินงานกีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 43 ฝ่ายเทคนิคกีฬาเป
ตองและฝ่ายการแพทย์ อนามัยและตรวจสารต้องห้าม 
 

มติที่ประชุม : ถอนวาระ 
 
    5.6.3 ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วย หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนประเภทเงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ…… 
    ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์ เสนอเพื่อพิจารณา 
ปีงบประมาณ 2558 อาคารผู้ป่วยนอก วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีความพร้อมให้บริการคลินิกทันตก
รรม คลินิกกายภาพบ าบัด ห้องปฏิบัติพยาธิวิทยาคลินิกผ่านการรับรองมาตรฐาน LA การตรวจ Molecular 
Thalassemia ซึ่งมีทีมคณาจารย์สหสาขาวิชาชีพปฏิบัติงานเป็นก าลังส าคัญและมีเครื่องมือทางการแพทย์ที่มีความ
ทันสมัยให้บริการ เพ่ือให้การบริหารงานของอาคารผู้ป่วยนอกฯ  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  จึงขอ
เสนอร่างประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วย หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนประเภทเงินเพ่ิมส าหรับ
ต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.)  
 
ประเด็นเพื่อการพิจารณา 

-เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 
 

เอกสารประกอบการประชุม 
-  ตามเอกสารแนบ 

มติที่ประชุม : อนุมัติและมอบผู้ช่วยคณบดีฝ่ายศูนย์การศึกษาและวิจัย
ทางการแพทย์ และรองคณบดีฝ่ายบริหาร ไปปรับแก้ไขประกาศตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ า
วิทยาลัยฯ และน าเรียนคณบดีเพื่อเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ ต่อไป 
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    5.6.4 การตรวจสุขภาพประจ าปี บุคลากรสังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ 2558 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์ เสนอเพ่ือพิจารณา ตามที่ 
อาคารผู้ป่วยนอก เตรียมความพร้อมที่จะการด าเนินการตรวจสุขภาพบุคลากร วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข ประจ าปี 2558 การเรียกเก็บค่าตรวจสุขภาพ กรณีสิทธิข้าราชการ จะสรุปเรียกเก็บตามจริง กรณีสิทธิ
ประกันสังคมและสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า จะสรุปเรียกเก็บโดยคิดราคาเหมาจ่ายตามโปรแกรม อายุและเพศ โดยมี
ส่วนลด 20% (ยกเว้นรายการที่ตรวจเพิ่มเติมนอกโปรแกรม ซึ่งบุคลากรประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข ปีงบ 2558 รวมทั้งหมด 136 คน 

 
โปรแกรม จ านวน 

(คน) 
ราคา 
(บาท) 

ต้นทุน 
(บาท) 

รายได้จริง (บาท) รายจ่าย (บาท) 

< 35 ป ี 63 380 120 23,940 7,560 
> 35 ปี 73 850 260 62,050 18,980 

    85,990 
ลด 20% = 68,792 

26,540 

 
ประเด็นเพื่อการพิจารณา 

1. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจ าปี มอบอาคารผู้ป่วยนอกจัดท างบโครงการรายการส่ง
ตรวจตามโปรแกรมช่วงอายุ  

2. เกณฑ์การพิจารณาการส่งตรวจนอกเหนือชุดโปรแกรม 
 
เอกสารประกอบการประชุม 

-  ตามเอกสารแนบ 
 

มติที่ประชุม : อนุมัติ 
1. มอบผู้ช่วยคณบดีฝ่ายศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์จัดท า

โครงการตรวจสุขภาพประจ าปีบุคลากรวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข โดยใช้งบประมาณของศูนย์
การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์ 

2. รายการตรวจอ่ืน ๆ ที่บุคลากรสนใจอยากตรวจเพิ่มจากเกณฑ์
มาตรฐานให้คิดค่าบริการ ลด 20% 
 

5.7 งานเลขานุการ เสนอเพื่อพิจารณา      
    5.7.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข วาระพิเศษครั้งที่ 5/๒๕๕8 วันพฤหัสบดี ที่ 9  กรกฎาคม 2558 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร เสนอเพื่อพิจารณา (ร่าง) รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วาระพิเศษครั้งที่ 5/๒๕๕8 วันพฤหัสบดี ที่ 9  
กรกฎาคม 2558 
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เอกสารประกอบการประชุม  
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วาระพิเศษครั้งที่ 5/๒๕๕

8 วันพฤหัสบดี ที่ 9  กรกฎาคม 2558 เรื่อง ขออนุมัติรับและการก าหนดอัตราเงินเดือนของบุคลาการ จ านวน 1 ราย 
คือ นางปรมาภรณ์ ภาสตโรจน์ 
 
ประเด็นในการพิจารณา  

      เพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุม เรื่อง ขออนุมัติรับและการก าหนดอัตราเงินเดือนของบุ
คลาการ จ านวน 1 ราย คือ นางปรมาภรณ์ ภาสตโรจน์ 
 

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุม 
 

5.8  งานบริการการศึกษา เสนอเพื่อพิจารณา ดังนี้ 
    5.8.1 ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
๒๕๕๓  

รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา เสนอเพื่อพิจารณา สืบเนื่องจากที่หลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต ได้มีการเสนอขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓ ใน
ประเด็นดังนี้  

1) ค าอธิบายรายวิชาและจ านวนหน่วยกิต (นิติเวชศาสตร์ 1 และ 2)  
2) เกณฑ์การวัดผลและการส าเร็จการศึกษา(ปรับเกณฑ์การสอบรวบยอด โดย ตัดการสอบรวบยสอด

วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก และ ให้เพิ่มการอนุโลมใช้ผลการสอบ เพ่ือประเมินความรู้ความสามรถใน
การประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนเดียวกัน มาใช้โดยอนุโลม) 

3) เพ่ิมเงื่อนไขการส าเร็จการศึกษา(อนุมัติปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรณีที่
ไม่สามารถส าเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต)  

ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ วันที่ ๕-๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ ได้มีมติ 
เห็นชอบตามข้อ 2 ไม่เห็นชอบ ตามข้อ 2 และให้ หาข้อมูลคณะแพทยศาสตร์อื่น ตามข้อ 3 เพื่อให้ก าหนดเงื่อนไขการ
ส าเร็จการศึกษาให้เหมาะสมยิ่งขึ้นเกี่ยวกับผลการพิจารณาดังกล่าว ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต ในการประชุมครั้งที่ 4 ในวันที่ 23 มิถุนายน 2558 มีมติให้ด าเนินการตามมติของคณะกรรมการ
พิจารณากลั่นกรองหลักสูตร และมีมติขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรเพ่ิมเติม ในประเด็นของ จ านวนหน่วยกิต รายวิชา 
๑๙๐๑ ๖๓๔  เวชศาสตร์ฉุกเฉิน (Emergency Medicine) จากเดิมจ าหนวนหน่วยกิต ๒(๑-๒-๓) ให้เป็น จ านวนหน่วย
กิต ๔(๒-4-6) จึงขออนุมัติเสนอรายละเอียดการปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าว ตามเอกสารที่แนบมาด้วย  
 อนึ่ง การประชุม คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งถัดไปจะมีขึ้นใน
วันที่ 7-8 สิงหาคม 2558  
  

มติที่ประชุม : เห็นชอบตามเสนอ มอบประธานหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 
รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษาด าเนินการเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในวันที่ 7-8 สิงหาคม 2558 ต่อไป 

    5.8.2 ห้องเรียนส าหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 
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    รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา เสนอเพื่อพิจารณา ตามที่กลุ่มวิชาสาธารณสุข
ศาสตร์ ได้จัดตารางเรียน  ปีการศึกษา 2558 มีการเพ่ิมจ านวนนักศึกษาชั้นปีที่  1 เป็นจ านวน 150 คน/ปี แบ่งเป็น
สาขาละ 75 คน จากเดิมสามารถใช้ห้องเรียนขนาด 50 ที่นั่งได้ ท าให้จ านวนห้องเรียนไม่เพียงพอ ในเบื้องต้นจึงขอ
เพ่ิมเก้าอ้ีในห้องเรียน 122 และ ห้องเรียน 103 และต้องการห้องเรียนที่บรรจุได้ 70 - 100 ที่นั่ง เพ่ิมอีกจ านวน 2 
ห้อง เพ่ือรองรับนักศึกษาที่เพ่ิมขึ้นในปีต่อไป (เริ่มเรียนในปีการศึกษา 2/2558 ในเดือนมกราคม 2559) โดยมีแนว
ทางการแก้ไข ดังนี้ 

1. ใช้อาคารเรียนรวมของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
2. ใช้ห้องประชุมในอาคารผู้ป่วยนอก 
 

ประเด็นเพื่อพิจารณา 
 พิจารณาหาแนวทางแก้ไข 
 
ความเห็นจากที่ประชุม 

1. ใหป้รับสถานที่ของวิทยาลัยฯ และซ้ือเก้าอ้ีเพิ่มตามจ านวนนักศึกษา 
2. พิจารณาห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 ห้องเรียน ชั้น 1 ตึกศิลปประยุกต์และการออกแบบ และห้องประชุม 

CMP 101  
 

มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบงานอาคารสถานที่ ปรับห้องเรียนกายวิภาคศาสตร์
เดิม ท่ีตึกศิลปประยุกต์และการออกแบบ /ปรับห้องคอมพิวเตอร์ และห้องประชุมอาคารผู้ป่วยนอกให้ใช้เป็น
ห้องเรียนเพิ่มเติมขึ้น ในกรณีไม่สามารถปรับได้สามารถใช้ห้อง CMP 101 ได ้

    5.8.3 รายงานผลการทวนสอบรายวิชาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2557 
    รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา เสนอเพื่อพิจารณา ตามที่ วิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข จัดประชุมทวนสอบรายวิชาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2557 ในวันที่  6 กรกฎาคม 2558 ณ ห้อง CMP 401 ชั้น 4 
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จึงขอรายงานผลการทวนสอบรายวิชาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2557 ดังนี้ 

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 
- มาตรฐานผลการเรียนรู้บ้างด้านไม่ได้ก าหนดการประเมินผลอย่างชัดเจน จ านวน 2 รายวิชา เสนอให้

ประธานรายวิชาปรับปรุงแก้ไข 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
- คะแนนไม่ตรงตามเกณฑ์ของมคอ.3 จ านวน 1 รายวิชา เสนอให้ประธานรายวิชาท าหนังสือชี้แจงเหตุผล 
- การให้คะแนนไม่สอดคล้องกับหน่วยกิต จ านวน 1 รายวิชา เสนอให้ประธานรายวิชาท าหนังสือชี้แจงเหตุผล 
- การตัดเกรดค านวณคะแนนไม่ถูกต้อง จ านวน 1 รายวิชา เสนอให้ประธานรายวิชาตรวจสอบแก้ไขและแจ้ง

ผลให้ประธานหลักสูตรทราบ 
- คะแนนสอบกลางภาคในข้อสอบไม่สอดคล้องกับใบให้คะแนน เสนอให้ประธานรายวิชาตรวจสอบแก้ไข 
 

ประเด็นเพื่อพิจารณา 
 เพ่ือให้ข้อเสนอแนะ 
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มติที่ประชุม : รับทราบ มอบรองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษาด าเนินการแจ้ง

ประธานรายวิชาเพื่อด าเนินการต่อไป 
 
    5.8.4 รายวิชาที่เปิดสอน ประจ าปีการศึกษา 2558 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
    รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา เสนอเพื่อพิจารณา รายวิชาที่เปิดสอน ประจ าปี
การศึกษา 2558 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
 

มติที่ประชุม :  รับรอง 
 

5.8.5 รายวิชาที่เปิดสอน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2558 หลักสูตรวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ 

รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา เสนอเพื่อพิจารณา รายวิชาที่เปิดสอน ภาค
การศึกษาต้น ปีการศึกษา 2558 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ 
 

มติที่ประชุม : รับรอง 
 

5.9 งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม เสนอเพื่อพิจารณา ดังนี้ 
    5.9.1 พิจารณาสร้างร้านอาหาร 
     รองคณบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ เสนอเพื่อพิจารณา สืบเนื่องจากการ
ประชุมงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม วันที่ 13 เดือน กรกฏาคม 2558 มีมติร่วมกันว่าควรเสนอวาระกับคณะ
กรรมการบริหารเพื่อพิจารณาเรื่องการก่อสร้างร้านอาหาร 
 
ประเด็นเพื่อพิจารณา 

1. พิจารณาว่าควรมีร้านอาหารหรือไม่ 
2. หากมี พิจารณาการก่อสร้างร้านอาหารโดยท าเป็นแบบช่ัวคราว หรือร้านอาหารแบบถาวร 

 
มติที่ประชุม : เห็นชอบ ให้ท าร้านอาหารแบบชั่วคราว และมอบงาน

อาคารสถานที่ท าเรื่องเสนอไปยังส านักทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 
 

 
ปิดประชุมเวลา  16.30 น. 
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(นางสาวณรัญญา  มีชัย) 

นักวิชาการศึกษา/ผู้ช่วยเลขานุการคนที่ 1 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 

                                        
  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนา  เล็กสมบูรณ์) 

                                             รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
            กรรมการและเลขานุการ 

                                           ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 

ที่ประชุมได้รับรองรายงานนี้แล้วในการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งท่ี 8 /๒๕๕8 
เมื่อวันที ่27 สิงหาคม  2558 

                                                      
(รองศาสตราจารย์นายแพทย์ป่วน   สุทธิพินิจธรรม) 
คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

ประธานคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 
 
 
 
 
 


