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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่ 10/2558 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2558 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
ครั้งที่ 10/๒๕๕8 วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2558 

ณ ห้อง CMP ๔12 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 
 

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

 
ผู้ไม่มาประชุม 

1. อาจารย์ฐานิสรา โฉมเกิด   ผู้แทนอาจารย์     กรรมการ (ลาป่วย) 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. พญ.นวินดา  เจียมบุญศรี   ผู้ช่วยคณบดีศูนย์การศึกษาฯ 
2. พญ.ชลลดา  บุษยรัตน์   อาจารย์ผู้มีความรู้ความสามารถ 
3. นางสาวณรัญญา  มีชัย   ผู้ช่วยเลขานุการ คนที่ 1 

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
เปิดประชุมเวลา 09.00 น.    
 
 



2 
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ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
1.1 ประธาน แจ้งเพื่อทราบ  

1.1.1 ผลการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าเดือน 26 
กันยายน ๒๕๕๘ ห้องประชุมพันเอกอาทรชนเห็นชอบ สกอ.  

1. รับรองแผนการใช้คืนเงินทุนส ารองมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีของวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

2.  สภามหาวิทยาลัยฯ เห็นชอบให้ผู้อ านวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษา 1 คนเป็น
กรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

3. แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษานานาชาติ นส. อรนุช ปวงสุข ต าแหน่งอาจารย์
สังกัดสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก คณะศิลปศาสตร์ 

 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

4. สภามหาวิทยาลัยฯเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรกรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร
การปรับปรุงค าอธิบายรายวิชาและจ านวนหน่วยกิต เงื่อนไขการส าเร็จการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2553 โดยเพิ่มเกณฑ์การขอรับปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ไว้ใน
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 

 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

 
1.1.2 ผลการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยครั้งที่ 11/255๘ เมื่อวันที่ 13 

ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมวารินช าราบ ตึกอธิการบดีหลังใหม่ 
1. (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา

มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 43 พ.ศ.2559 ยังไม่เรียบร้อย ยังมีหน่วยงานที่ไม่แจ้งเรื่องค่าใช้จ่าย มอบให้รองอธิการบดีฝ่าย 
พัฒนา นศ. ด าเนินการแจ้งหัวหน้าหน่วยงานให้เป็นลายลักษณ์อักษร  
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

2. รับรองอัตลักษณ์และคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่ 10/2558 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2558 
 

3. รายงานผลการสรรหาผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ ได้แก่ นางฉวีวรรณ ชัยวัฒนา 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
4. สรุปผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โควตากลุ่มผู้มี

ความสามารถพิเศษ ประจ าปีการศึกษา 2558 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
5. ผลการตอบปัญหากฎหมายทั่วประเทศรอบชิงชนะเลิศ มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการ

แข่งขัน 22 มหาวิทยาลัย นศ.คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไดร้ับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

 1.1.3 ผลการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อ
วันที่ 20 ตุลาคม 2558 

1. ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ าแทนต าแหน่งว่าง
ได้แก่ นาย ชัช วงศ์สิงห์ สังกัดคณะนิติศาสตร์ 

 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

 
2. เห็นชอบร่างประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน

ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนส าหรับอาจารย์แพทย์ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
3. เห็นชอบบุคลากรลาศึกษาเต็มเวลา กรณีไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด น าเสนอ

สภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 .  
4. อนุมัติการขอปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัย ราย นางสาวณรัญญา มีชัย ตั้งแต่วันที่ 

กบบ. อนุมัติ 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
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5. อนุมัตเิปลี่ยนชื่อต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย กรณีชื่อต าแหน่งไม่เป็นไปตาม
โครงสร้างต าแหน่งและมาตรฐานก าหนดต าแหน่งตามท่ี ก.พ.อ. ก าหนด มี 2 ต าแหน่งต้องไปเสนอสภา
มหาวิทยาลัย คือ ช่างภาพการแพทย์ หรือเวชนิทัศน์ 

 
มติที่ประชุม  รับทราบ มอบรองคณบดีฝ่ายบริหาร ไปด าเนินงานใน

ส่วนที่เกี่ยวข้อง 
 

1.๑.4 ผลการประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย 
ครั้งที ่6/2558 วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2558 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

1. กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย จะด าเนินการแต่งตั้งอนุกรรมการเพ่ือติดตาม
การด าเนินการ ให้เป็นไปตามข้อสรุปจากที่ประชุมแพทยศาสตรศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 9  

 
    มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

1.1.5 ผลการประชุมแพทยสภา วันที่ 8 ตุลาคม 2558  
 

     ไม่มีเรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 
  1.2 งานบริหารบุคคล มีเรื่องแจ้งเพื่อทราบ ดังนี้ 
   1.2.1 แนะน าบุคลากรใหม่ จ านวน 6 ราย 
   รองคณบดีฝ่ายบริหาร แจ้งเพ่ือทราบ ตามที่งานบริหารบุคคล ได้บรรจุและแต่งตั้งพนักงาน
มหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ 2558 จ านวน 6 ราย ดังนี้  
 

ล าดับ ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ/สถานศึกษา ต าแหน่ง/สังกดั ตั้งแต่วันที่  
1 นพ.ภาณุวัตร สุธรรมวงศ ์ สาขาแพทยศาสตร์ ต าแหน่ งอาจารย์  สั งกัดกลุ่ มวิชา

แพทยศาสตร์  
20 กรกฎาคม 2558 

2 พญ.สุวรรณี ธนสังขน์ุชิต สาขาแพทยศาสตร์ ต าแหน่ งอาจารย์  สั งกัดกลุ่ มวิชา
แพทยศาสตร์  

20 กรกฎาคม 2558 

3 นายสทิธิชัย ใจขาน สาขาอนามัยชุมชน/
สาธารณสุขชุมชน 

ต าแหน่ งอาจารย์  สั งกัดกลุ่ มวิชา
สาธารณสุขศาสตร์  

1 ตุลาคม 2558 

4 นางสาวสุวิษา ผิวทอง ปริญญาตร ี ต าแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
สังกัดงานบริการการศึกษา 

3 สิงหาคม 2558 

5 นายจักรกฤษ บุษพนัธ ์ ปริญญาตร ี ต าแหน่งเภสัชกรปฏบิัติการ สังกัด
ศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์ 

3 สิงหาคม 2558 

6 นางสาวสุพัตรา สทิธิแสงชัย ปริญญาตร ี ต าแหนง่นักวชิาการเงนิและบัญชี สังกัด
งานคลงัและพสัด ุ

1 กันยายน 2558 

 
     มติที่ประชุม  รับทราบ 
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   1.2.2 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือนส าหรับอาจารย์แพทย์ ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
   รองคณบดีฝ่ายบริหาร แจ้งเพ่ือทราบ ตามบันทึกข้อความที่ ศธ 0529.1.10/1430 ลง
วันที่ 23 กันยายน 2558 เรื่อง การจัดท าประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือนส าหรับอาจารย์แพทย์ ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามระเบียบฯ ว่าด้วย การใช้จ่ายเงินรายได้
เพ่ือการบริหารงานและสวัสดิการ พ.ศ.2558 เนื่องจากในระหว่างที่การด าเนินการออกประกาศยังไม่แล้วเสร็จนั้น 
ปรากฏว่าสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 7/2558 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2558 ได้ออกระเบียบฯ ว่าด้วย การใช้
จ่ายเงินรายได้เพ่ือการประกาศนี้จะต้องด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าวเพ่ือให้มีความถูกต้องและชอบด้วย
กฎหมาย โดยจะต้องยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจาก
เงินเดือนส าหรับอาจารย์แพทย์ ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.2557 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2557 ทั้งฉบับ แล้ว
ด าเนินการออกประกาศใหม่เป็นไปตามระเบียบฯ ว่าด้วยการใช้เงินรายได้เพ่ือการบริหารและสวัสดิการ พ.ศ.2558 ข้อ 
6 (2) และข้อ 7 วรรคแรก และด าเนินการตามวินิจฉัยสั่งการของท่านอธิการบดี โดยเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนส าหรับอาจารย์แพทย์ ในมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ต่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคล และสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นตามล าดับก่อนที่จะ
เสนออธิการบดีเพ่ือลงนามและประกาศใช้ต่อไป ตามระเบียบฯ ว่าด้วย การใช้จ่ายเงินรายได้เพ่ือการบริหารงานและ
สวัสดิการ พ.ศ.2558 และตามรูปแบบของประกาศท่ีปรับแก้โดยส านักงานกฎหมายและนิติการ นั้น 

  งานบริหารบุคคล ได้ด าเนินการแก้ไขตามรูปแบบของประกาศที่ปรับแก้โดยส านักงานกฎหมายและนิติการ
เรียบร้อยแล้ว และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 11/2558 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2558  

ข้อกฏหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

  1.ระเบียบฯ ว่าด้วยการใช้เงินรายได้เพ่ือการบริหารและสวัสดิการ พ.ศ.2558 ข้อ 6 (2) และข้อ 7 วรรค
แรก 

  2. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจาก
เงินเดือนส าหรับอาจารย์แพทย์ ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.2557 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2557 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
  1. บันทึกข้อความท่ี ศธ 0529.1.10/1430 ลงวันที่ 23 กันยายน 2558 เรื่อง การจัดท าประกาศ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนส าหรับอาจารย์แพทย์ ใน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามระเบียบฯ ว่าด้วย การใช้จ่ายเงินรายได้เพ่ือการบริหารงานและสวัสดิการ  พ.ศ.2558 
  2. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจาก
เงินเดือนส าหรับอาจารย์แพทย์ ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 
     มติที่ประชุม เห็นชอบให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 
   1.2.3 รายงานผลการตอบแบบความสุขบุคลากรวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
   รองคณบดีฝ่ายบริหาร แจ้งเพ่ือทราบ ตามที่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ก าหนดให้
บุคลากร ตอบแบบส ารวจความสุข ระหว่างวันที่ 24 สิงหาคม - 18 กันยายน 2558 และขยายเวลาจนถึงวันที่ 25 
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กันยายน 2558 ในการนี้ ขอรายงานผลการตอบแบบความสุขบุคลากรวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  จาก
ผู้ตอบแบบส ารวจ จ านวน 46 คน  ซึ่งจ าแนกตามรายมิติ 9 ด้าน  ดังนี้ 

1. Happy Body : ร่างกายด ี  อยู่ระดับที่ 63.0 Happy “มีความสุข” 
2. Happy Body : ผ่อนคลายดี  อยู่ระดับที่ 50.8 Happy “มีความสุข” 
3. Happy Body : น้ าใจดี  อยู่ระดับที่ 68.5 Happy “มีความสุข” 
4. Happy Body : จิตวิญญาณด ี อยู่ระดับที่ 71.7 Happy “มีความสุข” 
5. Happy Body : ครอบครัวดี  อยู่ระดับที่ 64.3 Happy “มีความสุข” 
6. Happy Body : สังคมด ี  อยู่ระดับที่ 63.6 Happy “มีความสุข” 
7. Happy Body : ใฝ่รู้ดี   อยู่ระดับที่ 69.2 Happy “มีความสุข” 
8. Happy Body : สุขภาพเงินดี  อยู่ระดับที่ 53.5 Happy “มีความสุข” 
9. Happy Body : การงานด ี  อยู่ระดับที่ 56.2 Happy “มีความสุข” 
ผลความสุขของบุคลากรวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขภาพรวม อยู่ที่ระดับ 61.5 Happy 

“มีความสุข” 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
  - บันทึกข้อความที่ ศธ 0529.2.3/ว 3480 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2558 เรื่อง ขอรายงานผลการตอบ
แบบส ารวจความสุขบุบคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 
      มติที่ประชุม รับทราบ 
 
   1.2.4 พนักงานมหาวิทยาลัยลาออกจากราชการ 
   รองคณบดีฝ่ายบริหาร แจ้งเพ่ือทราบ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้รับ
อนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัยลาออกจากราชการ จ านวน 2 ราย ดังนี้ 

1. แพทย์หญิงชรชล สัชฌบดี ต าแหน่งอาจารย์ สังกัดกลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข ขอลาออกด้วยเหตุผลส่วนตัว ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 

2. แพทย์หญิงธัลยาธรณ์ ธนาภาโพธิวัฒน์ ต าแหน่งอาจารย์ สังกัดกลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ขอลาออกด้วยเหตุผลส่วนตัว ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 
 
      มติที่ประชุม รับทราบ 
 
   1.2.5 การก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการค านวณเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย กรณีมี
ประสบการณ ์    

   รองคณบดีฝ่ายบริหาร แจ้งเพ่ือทราบ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้ง
ที่ 10/2558 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2558 ได้อนุมัติหลักเกณฑ์และวิธีการค านวณค่าประสบการณ์เพ่ือการก าหนด
เงินเดือนส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเป็นการทั่วไป ดังนี้ 

1. สายวิชาการ : ให้คิดค่าประสบการณ์ปีละ 5% จากอัตราเงินเดือนแรกบรรจุของ ก.พ. ที่
มหาวิทยาลัยใช้ในปัจจุบันตามคุณวุฒิที่มีค าสั่งบรรจุ คูณด้วย 1.4 
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2. สายสนับสนุนวิชาการ : ให้คิดค่าประสบการณ์ปีละ 5% จากอัตราเงินเดือนแรกบรรจุของ ก.พ. 
ที่มหาวิทยาลัยใช้ในปัจจุบันตามคุณวุฒิที่มีค าสั่งบรรจุ คูณด้วย 1.3 

โดยอัตราเงินเดือนที่ค านวณได้ต้องไม่เกินอัตราเงินเดือนขั้นสูงของแต่ละระดับต าแหน่ง ทั้งนี้ ให้คณะ
ก าหนดจ านวนปีสูงสุดที่ค านวณค่าประสบการณ์ได้ตามความเหมาะสม โดยต้องก าหนดไว้ในประกาศรับสมัคร จึงเรียน
มาเพ่ือทราบ 
 
      มติที่ประชุม รับทราบ 
 
   1.2.6 การก าหนดอัตราเงินเดือนสูงกว่าอัตราเงินเดือนส าหรับผู้มีประสบการณ์ 
   รองคณบดีฝ่ายบริหาร แจ้งเพ่ือทราบ ตามที่ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารสุข ได้
เสนอขออนุมัติคิดค่าประสบการณ์ ส าหรับผู้ผ่านการคัดเลือกและจะมารายงานตัวเข้าปฏิบัติ จ านวน 3 ราย มีดังนี้ 

1. แพทย์หญิงปรมาภรณ์ ภาสตโรจน์ 
2. นายแพทย์ภาณุวัตร สธรรมวงศ์ 
3. แพทย์หญิงสุวรรณี ธนสังข์นุชิต 

  ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 10/2558 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2558 มีมติ 
เห็นชอบ การก าหนดอัตราเงินเดือนสูงกว่าเงินเดือนแรกบรรจุส าหรับผู้ประสบการณ์ส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยทั้ง 3 
ราย โดยให้วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขตกลงอัตราเงินเดือนกับพนักงานมหาวิทยาลัยทั้ง 3 ราย เป็นลาย
ลักษณ์อักษรตามที่เสนอ 
 
      มติที่ประชุม รับทราบ 
 
   1.2.7 ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง แนวทางการลงเวลา
ปฏิบัติงานและเบิกจ่ายค่าตอบแทนนอกเวลาราชการของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 
   รองคณบดีฝ่ายบริหาร แจ้งเพ่ือทราบ เพ่ือให้การลงเวลาการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ 
2559 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการเป็นไปอย่างถูกต้อง และสอดคล้องกับระเบียบที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  จึงได้ออกประกาศหลักเกณฑ์ให้บุคลากรสายสนับสนุน
ถือปฏิบัติ  

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
  3.1 ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง แนวทางการลงเวลาปฏิบัติงานและ
เบิกจ่ายค่าตอบแทนนอกเวลาราชการของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 
 
     มติที่ประชุม รับทราบ ยกเว้นโครงการบริการวิชาการ ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม และงานวิจัย มอบหมายให้หัวหน้าโครงการเป็นผู้ก ากับดูแลการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และ
ในส่วนของ OPD มอบแพทย์หญิงนวินดา เจียมบุญศรี ไปหารือกับรองคณบดีฝ่ายบริหารเพื่อด าเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป 
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   1.2.8 แต่งตั้งคณะกรรมการก ากับดูแลจรรยาบรรณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข 
   รองคณบดีฝ่ายบริหาร แจ้งเพ่ือทราบ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ ครั้ง
ที่ 7/2558 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2558 ได้พิจารณาค าสั่งวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ที่ 1874/2556 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการก ากับดูแลจรรยาบรรณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี โดยที่ประชุมมีมติ เห็นชอบ ให้แต่งตั้งบุคคลดังรายนามต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการก ากับดูแลจรรยาบรรณ 
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

1. รองคณบดีฝ่ายบริหาร   ประธานกรรมการ 
2. แพทย์หญิงชลลดา บุษยรัตน์   กรรมการ 
3. หัวหน้ากลุ่มวิชาแพทยศาสตร์   กรรมการ 
4. หัวหน้ากลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์  กรรมการ 
5. หัวหน้างานบริหารทั่วไป   กรรมการและเลขานุการ 
6. บุคลากร     ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
      มติที่ประชุม มีมติให้ปรับใหม่ ดังนี้ 

1. แพทย์หญิงชลลดา บุษยรัตน์   ที่ปรึกษา 
2. รองคณบดีฝ่ายบริหาร    ประธานกรรมการ 
3. ผู้แทนอาจารย์กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์  กรรมการ 
4. ผู้แทนอาจารย์กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาตร์  กรรมการ 
5. หัวหน้ากลุ่มวิชาแพทยศาสตร์   กรรมการ 
6. หัวหน้ากลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์  กรรมการ 
7. หัวหน้างานบริหารทั่วไป    กรรมการและเลขานุการ 
8. บุคลากร     ผู้ช่วยเลขานุการ 

โดยมีหน้าที่ ดังนี้ 
 1. ก ากับดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากร 
 2. พิจารณาและวินิจฉัยการกระท าผิดทางจรรยาบรรณที่มีการร้องเรียนโดยตรงจากผู้กล่าวหา หรือ
จากหน่วยงาน  
 3. จัดท าระบบการส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 
 4. จัดท าระบบการประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณในด้านความส าเร็จ และมาตรการ
ด าเนินการกับผู้ไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 
 5. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่คณบดีมอบหมาย 

 
มอบงานบริหารบุคคลด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
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   1.2.9 มอบหมายหน้าที่การทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข 
   รองคณบดีฝ่ายบริหาร แจ้งเพ่ือทราบ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ ครั้ง
ที่ 7/2558 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2558 ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบให้แต่งตั้งบุคคลดังนี้ ท าหน้าที่การทะเบียนข้อมูล
ข่าวสารลับ  

1. คณบดี    นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ 
2. รองคณบดีฝ่ายบริหาร  ผู้ช่วยนายทะเบียน 
3. เลขานุการคณบดี   ผู้อารักขาสาร/ผู้น าส่งสาร 

 
   มติที่ประชุม รับทราบ มอบงานบริหารบุคคลด าเนินการในส่วนที่

เกี่ยวข้อง 
    
 1.3  งานแผนและงบประมาณ แจ้งเพื่อทราบ ดังนี้ 

1.  การทบทวนแผนกลกลยุทธ์เพ่ือพัฒนา ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

      ถอนวาระ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม  

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2558   
เมื่อวันพฤหัสบดีที ่17 กันยายน 2558   
     

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ เสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 
รายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2558 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2558 

 
 

เอกสารประกอบการประชุม 

1. (ร่าง) รายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2558 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2558 
 

มติที่ประชุม : รับรอง 
 

๒.2 รับรองรายงานประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ วาระพิเศษ 
 

  กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ เสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา รับรองแจ้ง
เวียนมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ วาระพิเศษ จ านวน 2 ฉบับ 

-  

เอกสารประกอบการประชุม 
1. รายงานประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ วาระพิเศษ ครั้งที่ 8/2558                      
2. รายงานประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ วาระพิเศษ ครั้งที่ 9/2558  
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่ 10/2558 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2558 
 

มติที่ประชุม : รับรอง 
 

๒.3 รับรองการแจ้งเวียนขอมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ วาระพิเศษ 
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ เสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา รับรอง

แจ้งเวียนมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ วาระพิเศษ จ านวน 2 ฉบับ 
 - 

เอกสารประกอบการประชุม 
1. แจ้งเวียนขอมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 19/2558 วาระพิเศษ    

 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์รับรองผลการเรียนและรับรองการส าเร็จการศึกษา 
2. แจ้งเวียนขอมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 20/2558 วาระพิเศษ      

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์รับรองการขอเทียบโอนรายวิชาและขอยกเว้นการได้รับสัญลักษ์ W 
 

มติที่ประชุม : รับรอง 
 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง 
 3.1 งานบริหารทั่วไป มีเรื่องสืบเนื่อง ดังนี้ 

1. ข้อบังคับวิทยาลัยว่าด้วย การก าหนดภาระงานของผู้ด ารงต าแหน่ง อาจารย์ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ 

   รองคณบดีฝ่ายบริหาร เสนอเรื่อง ความคืบหน้าด าเนินการ (ร่าง)ข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่า
ด้วย การก าหนดภาระงานของผู้ด ารงต าแหน่ง อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ โดยมี
ตัวแทนวิทยาลัยแพทย์ฯเข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย คณบดี รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา รองคณบดีฝ่ายคลังและ
พัสดุ รองคณบดีฝ่ายวิจัย และรองคณบดีฝ่ายบริหาร เข้าร่วมประชุมกับคณะเภสัชศาสตร์และคณะพยาบาลศาสตร์ และ
ได้ส่ง(ร่าง) ข้อบังคับฯ ไปยังมหาวิทยาลัยแล้ว คงเหลือภาคผนวก 

      มติที่ประชุม : รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4    เรื่องเพื่อพิจารณา 
  4.1 งานเลขานุการ เสนอเรื่องเพื่อพิจารณา ดังนี้ 

1.  พิจารณารายชื่อผู้สมควรท าหน้าที่กรรมการคัดเลือกโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้า
มหิดล 

ประธานในที่ประชุม เสนอเพ่ือพิจารณา ด้วยมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ได้ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู้รับพระราชทานทุนโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ตามค าสั่ง
ที่ 3/2556  ซึ่งจะครบวาระการด ารงต าแหน่ง ในวันที่ 31 ธันวาคม 2558  ทางโครงการฯ จึงขอความอนุเคราะห์
ส่งรายชื่อผู้สมควรเป็นกรรมการคัดเลือกโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล เพ่ือร่วมท าหน้าที่พิจารณา
กลั่นกรองและคัดเลือกนิสิต /นักศึกษา ผู้สมัครเข้ารับพระราชทานทุนโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล  
โดยมีวาระ 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 – 31 ธันวาคม 2561 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่ 10/2558 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2558 
 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
– หนังสือที่ ยช.มรม. 94/2558  ลงวันที่ 30 กันยายน 2558 

 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 พิจารณาให้ความเห็นชอบ เสนอชื่อผู้สมควรท าหน้าที่กรรมการคัดเลือกโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้า
มหิดล  
     มติที่ประชุม : มอบกลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ไปคัดเลือกผู้สมควรท า
หน้าที่กรรมการคัดเลือกโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล และน าเสนอในที่ประชุมครั้งถัดไป 
 

4.2   งานวิจัย บริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม มีเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ดังนี้ 
1. ร่วมท าบุญโดยเสด็จพระราชกุศลพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจ าปี พ.ศ. 2558 

   รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เสนอเพ่ือพิจารณา ด้วยส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้รับพระราชทานผ้าพระกฐิน ประจ าปี พ.ศ. 2558 ไปถวายพระภิกษุสงฆ์จ าพรรษา 
วัดศรีอุบลรัตนาราม ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ในวันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 
2558 เวลา 09.30 น. จึงขอเชิญท่านและบุคลากรในสังกัดร่วมท าบุญสมทบองค์กฐินพระราชทานดังกล่าว 
รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3.1 

 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

- บันทึกขอเชิญร่วมท าบุญโดยเสด็จพระราชกุศลพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจ าปี พ.ศ. 2558 
 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 พิจารณาอนุมัติเงินร่วมสบทบ และพิจารณามอบงานคลังและพัสดุน าเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย จ ากัด  
 

มติที่ประชุม : มอบงานบริหารบุคคลท าหนังสือเวียนไปยังบุคลากร 
และมอบหัวหน้ากลุ่มทั้ง 2 กลุ่มไปแจ้งอาจารย์ในกลุ่มวิชา เพื่อร่วมท าบุญฯ และส่งไปในนามของวิทยาลัยฯ 

 
2. สรุปความต้องการรับบริการวิชาการแก่สังคม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

   รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เสนอเพ่ือพิจารณา ผล
การส ารวจความต้องการรับบริการวิชาการแก่สังคมของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ประจ าปี พ.ศ.2558 โดยการสุ่มกลุ่มเป้าหมายและพ้ืนที่ตามเขตบริการและนโยบายของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี จ านวน 114 คน ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 

1. ประชาชนต าบลธาตุ อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี จ านวน 58 คน 
2. ครูในโรงเรียนตระเวนชายแดน กองก ากับต ารวจตระเวนชายแดนที่ 22 จังหวัดอุบลราชธานี จ านวน 5 

โรงเรียน ได้แก่ 1) โรงเรียนบ้านท่าแสนคูณ อ าเภอน้ ายืน 2) โรงเรียนบ้านค าสะอาด อ าเภอน้ ายืน 3) 
โรงเรียนบ้านป่าไม้ อ าเภอบุณฑริก 4) โรงเรียนบ้านห้วยฆ้อง อ าเภอชานุมาน และ 5) โรงเรียนแก่งศรี
โคตร อ าเภอสิรินธร จ านวน 56 คน 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่ 10/2558 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2558 
 

  การส ารวจความต้องการของประชาชนในการับบริการวิชาการแก่สังคม พบว่า ส่วนใหญ่มีความต้องการรับ
บริการวิชาการด้านการดูแลรักษาสุขภาพ ร้อยละ 23.76 รองลงมาคือ ด้านสุขภาพเด็กและนักเรียน ร้อยละ 17.82 
และด้านโภชนาการ ร้อยละ 17.49  ดังตารางที่ 1 
ตารางท่ี 1 ความต้องการรับบริการวิชาการแก่สังคม (สามารถตอบได้หลายข้อ) 

ประเด็น จ านวน ร้อยละ 
ด้านการดูแลรักษาสุขภาพ 72 23.76 
ด้านโภชนาการ 53 17.49 
ด้านสุขภาพผู้สูงอายุและการดูแลผู้ป่วยเบื้องต้น 40 13.20 
การดูแลผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง/เบาหวาน 32 10.56 
ด้านสุขภาพเด็กและนักเรียน 54 17.82 
ด้านสิ่งแวดล้อม 52 17.16 

 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 จึงขอเรียนที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขเพ่ือโปรดพิจารณาวาง
นโยบาย หรือแนวทางการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการและแผนยุทธศาสตร์ตามความต้องการรับบริการวิชาการ
แก่สังคม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ต่อไป 
 

มติที่ประชุม : มอบรองคณบดีฝ่ายวิจัย น าเรื่องไปหารือกับหัวหน้า
โครงการบริการวิชาการต่าง ๆ ในปีงบประมาณ 2559 ให้ปรับกิจกรรมให้สอดคล้องความต้องการการบริการ
วิชาการแก่สังคม 

ประธานเสนอในปีงบประมาณ 2560 ให้มีทีมในการด าเนินงานตามประเด็น
ต่อไปนี้  

ประเด็นที่ 1 โรคที่พบบ่อย เบาหวาน และความดัน 
ประเด็นที่ 2 โรคของผู้สูงอาย ุ
ประเด็นที่ 3 เรื่องการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร 
ประเด็นที่ 4 บุหรี่ เหล้า 
ประเด็นที่ 5 การสร้างเสริมสุขภาพ 
ประเด็นที่ 6 ด้านสิ่งแวดล้อม 
 

3. ก ำหนดชื่องำนประชุมวิชำกำรครั้งที่ 5 วันและเวลำจัดประชุมวิชำกำร 
รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เสนอเพ่ือพิจารณา ด้วย

งานวิจัย บริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ได้จัดประชุมวิชาการประจ าปี พ.ศ. 2558 เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย ดังนั้นในปี พ.ศ. 2559 จะจัดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคม 2559 ซึ่งเป็นครั้งที่ 5 แต่มีก าหนดการ
ของการรับปริญญามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  และหัวข้องานประชุมยังไม่ได้  ทั้งนี้จึงใคร่ร่วมกันพิจารณา
หัวข้องานประชุมวิชาการ ครั้งที่ 5  และได้เสนอหัวข้องานประชุมครั้งที่ผ่านมาดังนี้ 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่ 10/2558 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2558 
 

1. การประชุมวิชาการวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่ 1 “1 ทศวรรษ วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกับการสร้างเสริมสุขภาพอย่างยั่งยืน” ประจ าปีงบประมาณ 
2555  วันที่ 16-17 ธันวำคม 2554 

2. ประชุมวิชาการวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่ 2 “1 ทศวรรษ วิทยาลัย แพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข  Education and Research for better Health” วันที่ 17  ธันวาคม ๒๕๕5   

3. ประชุมวิชาการวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่ 3 “กำรพัฒนำก ำลังคนและกำรวิจัย 
 ด้ำนสุขภำพในยุค AEC” ในวันที่ ๑๓-๑๔ มีนำคม ๒๕๕๗   

4. ประชุมวิชาการวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่ 4 “ยุทธศาสตร์ทางด้านสุขภาพของ
ประเทศไทยในทศวรรษหน้า โอกาสและความท้าทาย” ในวันที่ 27 มีนาคม ๒๕๕8 
 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 จึงขอเรียนที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขเพ่ือโปรดพิจารณานโยบาย 
และแผนการด าเนินงาน 

1. หัวข้องานประชุมวิชาการ 
2. ก าหนดวัน และเวลา 

 
มติที่ประชุม : ก าหนดวัน และเวลาที่จัดคือช่วง 29-30 มีนาคม 

2559  ส่วนหัวข้องานประชุมวิชาการที่ประชุมเสนอ 3 เรื่อง ดังนี้ 
1. ทศวรรษที่ 21 ของวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
2. การจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยระดับโลก  
3. Competency Base Education for  Health Profressional  
ทั้งนี้ งานวิจัยฯ จะด าเนินการส ารวจหัวข้องานประชุมวิชาการ อีกครั้ง 
 
4.3   งานบริการการศึกษา เสนอเรื่องเพื่อพิจารณา ดังนี้ 

1. บันทึกควำมร่วมมือกำรประชุมวิชำกำรสำขำชีวเวชศำสตร์นำนำชำติ 
   รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา เสนอเพ่ือพิจารณา ตามที่คณะกรรมการประจ าหลักสูตร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ประชุมเรื่อง การด าเนินการท าบันทึกความร่วมมือการประชุมวิชาการสาขาชีวเวชศาสตร์
นานาชาติเพ่ือให้หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุช 
ได้บันทึกความร่วมมือในการเข้าร่วมแผนการด าเนินการการประชุมวิชาการและการแลกเปลี่ยนงานวิชาการรว่มกันกับ
สถาบันและสถานศึกษาของไทยและนานาชาติ ในสาขาชีวเวชศาสตร์ ในการนี้ งานบริการการการศึกษา จึงขอเสนอการ
จัดท าบันทึกความร่วมมือการประชุมวิชาการสาขาชีวเวชศาสตร์นานาชาติ เพ่ือด าเนินการในขั้นตอนการบันทึกความ
ร่วมมือในระดับคณะและส านักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 
 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

- บันทึกความร่วมมือหลักสูตรชีวเวชศาสตร์นานาชาติ (ภาษาอังกฤษ) 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่ 10/2558 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2558 
 

 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

เพ่ือพิจารณาอนุมัติจัดท าบันทึกความร่วมมือการประชุมวิชาการสาขาชีวเวชศาสตร์นานาชาติของหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ 

 
มติที่ประชุม : อนุมัติตามเสนอ 

 
2. รับรองผลการเรียนรายวิชาที่ นักศึกษาแพทย์  รหัสปีการศึกษา 55 xxxxxxxx 

ลงทะเบียนเรียนซ้ า 
 

   รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา เสนอเพ่ือพิจารณา มีนักศึกษาแพทย์ที่ลงทะเบียนเรียนซ้ า 
ดังนี้ 

1. รายวิชาหลักการทั่วไปทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 (1901 201) 
ล าดับที่ รหัสประจ าตัว ชื่อ-สกุล ผลการเรียน 

1 5519400145 นางสาวธิติรัตน์ เปาอินทร์ C 
2 5519400202 นายภควัตร มานะบุตร C 

 
2. รายวิชาพันธุศาสตร์การแพทย์และพัฒนาการชีวิตมนุษย์ (1901 202) 

 
ล าดับที่ 

รหัสประจ าตัว ชื่อ-สกุล ผลการเรียน 

1 5519400019 นางสาวกษมา จรรยาสุทธิวงศ์ C 
2 5519400037 นายกิตติพงษ์ ตากกระโทก C 
3 5519400109 นายธนภพ การุญ C 
4 5519400202 นายภควัตร มานะบุตร C 

 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

เพ่ือพิจารณารับรองผลการเรียนรายวิชาที่นักศึกษาแพทย์ รหัสปีการศึกษา 55xxxxxxxx ลงทะเบียนเรียนซ้ า 

มติที่ประชุม รับรองผลการเรียน 
 
 
 
 
 

3. การให้ทุนสนับสนุนงานวิจัยแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตร์
มหาบัณฑิต 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่ 10/2558 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2558 
 

   รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา เสนอเพ่ือพิจารณา ตามทีห่ลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จัดท าร่างประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุขเรื่อง การให้ทุนสนับสนุนงานวิจัยแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์เพ่ือยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา และ
ส่งเสริมกระบวนการการเรียนรู้ในการเสนอโครงการวิจัยเพ่ือขอทุนสนับสนุนการท าวิจัย ในการนี้ งานบริการการ
การศึกษา จึงขอเสนอแจ้งเพ่ือทราบเรื่องการให้ทุนสนับสนุนงานวิจัยแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพ่ือจัดท าประกาศ
การให้ทุนให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาต่อไป 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

- (ร่าง) ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขเรื่อง การให้ทุนสนับสนุนงานวิจัยแก่นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ 
 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
พิจารณาการจัดท าประกาศการให้ทุนให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

มติที่ประชุม : เห็นชอบตามเสนอ 

4.4 งานแผนและงบประมาณ เสนอเรื่องเพื่อพิจารณา ดังนี้ 
     1. รายงานการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ณ 
สิ้นไตรมาส 4 (เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2558) 

รองคณบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ  เสนอเพ่ือพิจารณา งานแผนและงบประมาณ ได้
ติดตามการประเมินผลและรวบรวมข้อมูลผลการด าเนินงาน ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2558 ณ สิ้นไตรมาส 4 (เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2558)  ใน 4 ด้าน ดังนี้ 

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

2558 ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2558) สามารถติดตามได้ 166 โครงการ จาก 
167 โครงการ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
1.1 รายงาน Action Plan ณ ไตรมาส 1 (1 ตุลาคม 2557 – 31 ธันวาคม 2557) 

   1. จ านวนโครงการตามแผนปฏิบัติการ ทั้งหมด   109   โครงการ 
   2. มีการด าเนินโครงการในไตรมาสที่ 1    83  โครงการ 
    2.1. รายงานผลอยู่ระหว่างด าเนินการ   82  โครงการ 
   2.2. สิ้นสุดโครงการ (บรรลุเป้าหมาย)   1  โครงการ 
   3. ยังไม่ด าเนินโครงการ      24  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) 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่ 10/2558 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2558 
 

   1. จ านวนโครงการตามแผนปฏิบัติการ ทั้งหมด   109   โครงการ 
   2. มีการด าเนินโครงการในไตรมาสที่ 2    91  โครงการ 
    2.1. รายงานผลอยู่ระหว่างด าเนินการ   76  โครงการ 
   2.2. สิ้นสุดโครงการ (ยังไม่ส่งแบบประเมินผล)  14  โครงการ 
   2.2. สิ้นสุดโครงการ (ส่งแบบประเมินผลแล้ว)  1  โครงการ 
   3. ยังไม่ด าเนินโครงการ      13  โครงการ 
   4. ยกเลิกโครงการ      3  โครงการ 
   5. ไม่รายงานข้อมูล      1  โครงการ 

ทั้งนี้ ผลการติดตามการด าเนินงานในไตรมาสที่ 2 คิดเป็น ร้อยละ 99.08 

 1.3 รายงาน Action Plan ณ ไตรมาส 3 (1 เมษายน 2558 – 30 มิถุนายน 2558) 
   1. จ านวนโครงการตามแผนปฏิบัติการ ทั้งหมด   109   โครงการ 
   2. มีการด าเนินโครงการในไตรมาสที่ 3    98  โครงการ 
    2.1. รายงานผลอยู่ระหว่างด าเนินการ   71  โครงการ 
   2.2. สิ้นสุดโครงการ (ยังไม่ส่งแบบประเมินผล)  23  โครงการ 
   2.2. สิ้นสุดโครงการ (ส่งแบบประเมินผลแล้ว)  4  โครงการ 
   3. ยังไม่ด าเนินโครงการ      7  โครงการ 
   4. ยกเลิกโครงการ      4  โครงการ 
   5. ไม่รายงานข้อมูล      -  โครงการ 

ทั้งนี้ ผลการติดตามการด าเนินงานในไตรมาสที่ 3 คิดเป็น ร้อยละ 100 

1.4 รายงาน Action Plan ณ ไตรมาส 4 (เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2558) 
   1. จ านวนโครงการตามแผนปฏิบัติการ ทั้งหมด   109  โครงการ 
   2. มีการด าเนินโครงการในไตรมาสที่ 4      โครงการ 
    2.1. รายงานผลอยู่ระหว่างด าเนินการ   -  โครงการ 
   2.2. สิ้นสุดโครงการ (ยังไม่ส่งแบบประเมินผล)  32  โครงการ 
   2.2. สิ้นสุดโครงการ (ส่งแบบประเมินผลแล้ว)  72  โครงการ 
   3. ยังไม่ด าเนินโครงการ      -  โครงการ 
   4. ยกเลิกโครงการ      5  โครงการ 
   5. ไม่รายงานข้อมูล      -  โครงการ 
 ทั้งนี้ ผลการติดตามการด าเนินงานในไตรมาสที่ 4 คิดเป็น ร้อยละ 100 
 

2. การติดตามผลการด าเนินงานด้านงบประมาณและการเงิน 

ในการติดตามรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ณ สิ้นไตรมาสที่ 
4 (เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2558)  พบว่าในไตรมาสที่ 4 มีการเบิกจ่ายงบประมาณน้อยกว่าแผน
ที่ตั้งไว้ ร้อยละ 3.05 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ตารางเปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ (แผน-ผล) รายไตรมาสประจ าปี 2558 
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รายการ แผนการใช้จ่าย
งบประมาณ  

แผนราย 
ไตรมาส (ม.อบ.) 

แผนเบิกจ่าย 
รายไตรมาส (คณะฯ) 

ผลเบิกจ่าย 
รายไตรมาส (การเงิน) 

1 .  แ ผ น ก า ร ใ ช้ จ่ า ย
งบประมาณ ณ ไตรมาส 1 
ทั้งหมด (บาท) 

297,651,100 95,248,352 
(ร้อยละ 32) 

26,786,517.41 
(ร้อยละ 9.00) 

29,789,826.52  
(ร้อยละ 10.01) 

2 .  แ ผ น ก า ร ใ ช้ จ่ า ย
งบประมาณ ณ ไตรมาส 2 
ทั้งหมด (บาท) 

297,651,100 68,459,753 
(ร้อยละ 23) 

139,335,739.67 
(ร้อยละ 46.81) 

140,394,627.27 
(ร้อยละ 47.17) 

3. แผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ณ ไตรมาส 3 
ทั้งหมด (บาท) 

297,651,100 59,530,220 
(ร้อยละ 20) 

59,037,425.82 
(ร้อยละ 19.83) 

54,879,843.68  
(ร้อยละ 18.44) 

4. แผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ณ ไตรมาส 4 
ทั้งหมด (บาท) 

297,651,100 62,506,731 
(ร้อยละ 21) 

53,439,969.21  
(ร้อยละ 17.95) 

37,710,103.13  
(ร้อยละ 12.67) 

รวมแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ 

297,651,100  285,745,056 
(ร้อยละ 96) 

  278,599,652.11 
(ร้อยละ 93.60) 

262,774,400.60 
(ร้อยละ 88.28) 

 
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 - -  
สงป.25 11 5,110,300 11 4,889,120 - -  
สบพช.3 7 426,000 7 415,200 - -  
OPD.3-2 4 89,998.77 4 89,998.77 - -  

 OPD.3-4 16 346,537 16 334,441 - -  

OPD.1-7 2 37,000 2 37,000 - -  

รด.35 3 56,000 3 49,055 - -  
 
 
 
 
 
 
 

2. อาคารและสิ่งก่อสร้าง 
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ตารางแสดงผลการด าเนินงานด้านการจัดซื้อรายการครุภณัฑ์ 

รายการ 
แผน ผล 

คงเหลือ 
ร้อยละของ 
การเบิกจ่าย หมายเหตุ งบประมาณที่

ได้รับจัดสรร 
ยอดเบิกจ่าย 

1. อาคารศูนย์การศึกษาและ
วิจัยทางการแพทย์ 

117,335,200 117,335,200 - 100  

2. อาคารหอพักแพทย์และ
พยาบาล 

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

3. อาคารจ่ายกลาง 8,767,500 8,316,600 450,900 94.85  

4. ส ม ท บ ตึ ก  IPD ( เ งิ น
รายได้) 

8,727,000 8,727,000 - -  

5. สมทบอาคารหอพัก 
(เงินคงเหลือยกไป) 

13,991,300 8,394,800 8,643,172 71.72  

 
4. การติดตามผลการด าเนินงานด้านบุคลากร 

ในการติดตามผลการด าเนินงานด้านบุคลากร สามารถสรุปได้ ดังนี้ 
ตารางแสดงผลการด าเนินงานด้านบุคลากร 

หมวดเงิน 
รายการ แผน ผล 

คงเหลือ 
ร้อยละของ 
การเบิกจ่าย 

หมายเหตุ งบประมาณ 
ที่ได้รับจัดสรร 

ยอดการเบิกจ่าย 

งปม.18 เงินเดือนค่าจ้าง      
 - อัตราเดิม จ านวน 27 อัตรา 8,545,000 7,548,180 996,820 88.33  
 - อัตราใหม่ จ านวน 12 อัตรา 2,748,000 1,094,992 1,653,008 39.85  

สบพช.1-1 ค่าจ้างพนักงานสายวิชาการ 8,783,003 8,936,714.83 (153,711.83) 101.75  
รด.1 ค่าจ้างพนักงานสายสนับสนุน 3,498,319 2,687,839 810,480 76.83  
 ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว 465,345 432,625 32,720 92.97  
OPD.4 เงินเดือนค่าจ้าง (OPD) 3,723,724 2,685,710 1,038,014 77.23  

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
- สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณ รายโครงการ ณ ไตรมาส 4 (เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2558)  

 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

 จึงขอเรียนที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขเพ่ือโปรด พิจารณา ดังนี้ 
1.) งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2558 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ สิ้นปีงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนที่

ก าหนด เนื่องจากแต่ละโครงการมีการขออนุมัติกันเงินไว้เป็นจ านวนมากและไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตาม
เป้าหมายที่ก าหนด โดยคิดเป็น ร้อยละ 93 ซึ่งต่ ากว่าแผน(ร้อยละ 96) ที่ก าหนด ซึ่งต่ ากว่าแผน คิดเป็นร้อย
ละ 3  ทั้งนี้เพ่ือโปรดพิจารณาแนวทางแก้ไขในปีงบประมาณถัดไป 
 

มติที่ประชุม :  มอบรองคณบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ ส่งแบบประเมินให้
ผู้รับผดิชอบโครงการเพื่อด าเนินการทาง E-mail  และส่งภายในวันจันทร์ ที่ 26 ตุลาคม 2558 
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และให้พิจารณาเร่งรัดการเบิกจ่ายโครงการให้เป็นไปตามแผน และในส่วนของ
โครงการที่มีเงินคงเหลือเห็นควรให้ปรับแผนในช่วงไตรมาส 3 เพื่อให้การเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 

 
2. รายงานผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้แผนกลยุทธ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ณ รอบ 12 

เดือน (เดือนตุลาคม 2557-กันยายน 2558) 
 

รองคณบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ เสนอเพ่ือพิจารณา งานแผนและงบประมาณ ได้ติดตามและ
สรุปรายงานผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้แผนกลยุทธ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ณ รอบ 12 เดือน (เดือน
ตุลาคม 2557-กันยายน 2558) ดังนี้ 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีตัวบ่งช้ีตามแผลกลยุทธ์  จ านวน 38 ตัวบ่งช้ี 
-  บรรลุเป้าหมาย       จ านวน 17  ตัวบ่งชี้ 
- ไม่บรรลุเป้าหมาย       จ านวน 21  ตัวบ่งชี้ 

 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
1. ตัวบ่งช้ีตามแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย     จ านวน 28 ตัวบ่งช้ี 

- บรรลุเป้าหมาย       จ านวน 12  ตัวบ่งชี้ 
- ไม่บรรลุเป้าหมาย       จ านวน 16 ตัวบ่งชี้ 

2. ตัวบ่งช้ีตามแผนกลยุทธ์วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จ านวน 10 ตัวบ่งช้ี 
- บรรลุเป้าหมาย       จ านวน  5  ตัวบ่งชี้ 
- ไม่บรรลุเป้าหมาย       จ านวน  5  ตัวบ่งชี้ 

 
สรุปผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ (ไม่บรรลุความส าเร็จ) ตามแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย 

ประจ าปี พ.ศ. 2558  รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2557 - กันยายน 2558) 
   

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 

1. สร้างบัณฑิตท่ีมีคุณภาพและสมรรถนะตามมาตรฐานสากล 
สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อยา่งต่อเนื่อง มีคุณธรรม 
ความรับผิดชอบ ความพอเพยีง จิตส านกึที่ดี และมีความพร้อม
เพื่อรองรับการเปิดประชาคมอาเซียนพร้อมรองรับการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑  โดยพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย 
และจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และจัด
ให้มีทักษะการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง 

1. คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท
และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
อุดมศึกษาแห่งชาต ิ(สมศ. 2) 

รองคณบดีงานบริการการศึกษา 

2. ร้อยละบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ี
สอบผ่านใบประกอบวิชาชีพ (กรณี
หลักสูตรที่มีวิชาชีพ) ในครั้งแรก 

หัวหน้ากลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ 

3.  ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้
งานท าตรงสาขา 

ผู้ช่วยคณบดีงานพัฒนานักศึกษา 

5. ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างทีม่ี
ต่อผู้ส าเร็จการศึกษา 

ผู้ช่วยคณบดีงานพัฒนานักศึกษา 

6. อัตลักษ์นิสิต/นักศึกษา (สมศ.17) ผู้ช่วยคณบดีงานพัฒนานักศึกษา 

1. ระบบและกลไกการพัฒนาคุณภาพ
นักศึกษา โดยใช้ชุมชนท้องถิ่นเป็นฐาน
การจัดกิจกรรม หรือการเรียน การสอน 

ผู้ช่วยคณบดีงานพัฒนานักศึกษา 

2. สัดส่วนของจ านวนอาจารย์ตอ่
จ านวนนกัศึกษา เป็นไปตามเกณฑ์

รองคณบดีฝ่ายบริหาร/งาน
บริหารบุคคล 
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กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 

แพทยสภา 

2. พัฒนาอาจารย์ให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธภิาพ
และพัฒนาตนเองให้พร้อมทันต่อพลวัตรของสังคม โดยส่งเสริม
และสนับสนุนให้ท าวจิัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ 
และพัฒนาสมรรถนะด้านวิชาการในระดับสากล 

1. ระดับความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีตอ่
คุณภาพการจัดการเรียนการสอน (สกอ. 
2.6 เกณฑ์ ข้อ 6) 

รองคณบดีงานบริการการศึกษา 

2. ดัชนีคุณภาพอาจารย ์: การพัฒนา
คณาจารย์ (สมศ. 14) 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร/งาน
บริหารบุคคล 

3. พัฒนาขีดความสามารถด้านการวิจัยเพื่อยกระดับสูก่ารเป็น
มหาวิทยาลัยวิจยัระดับชาต ิภูมิภาคลุ่มน้ าโขง และอาเซียน 
สนับสนุนความร่วมมือด้านการวิจัยกับหน่วยงานทั้งในและ
ต่างประเทศ  โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการวิจัย 
และส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือด้านการวจิัยกับหนว่ยงาน
ทั้งในและต่างประเทศ 

2. งานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้
ประโยชน์ (สมศ. 6) 

รองคณบดีฝ่ายวิจัย/งานวิจยั 

 

3. ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรอง
คุณภาพ (สมศ. 7) 

รองคณบดีฝ่ายวิจัย/งานวิจยั 

4. ให้บริการวิชาการและถา่ยทอดเทคโนโลยีเพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชนเน้นในเขตภมูิภาคลุ่มน้ าโขง และ
อาเซียน  โดยเสริมสร้างความเข้มแข็งของการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาวะและบรกิารสุขภาพ
และสร้างเครือข่ายความรว่มมือกบัชุมชนทุกภาคส่วน 

3. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาดา้น
การแพทย์ได้รับรองมาตรฐานที่ก าหนด 

รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา 

2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ปกครอง
ต่อโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร/ศูนย์
พัฒนาเด็ก 

8. ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากร
ต่อการปฏบิัติงานทางวิชาชพี 

ผู้ช่วยคณบดีศูนย์การศึกษาและ
วิจัยทางการแพทย ์

4. ร้อยละของนักศึกษาที่มหีลักประกัน
สุขภาพกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ผู้ช่วยคณบดีศูนย์การศึกษาและ
วิจัยทางการแพทย ์
 

5. สืบสาน เผยแผ ่ฟื้นฟ ูและอนุรักษ์ศลิปวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น รวมทั้งเรียนรู้วัฒนธรรมของ
ประเทศในภูมิภาคลุ่มน้ าโขง และอาเซียน โดยศึกษา ค้นคว้า วจิัย 
รวบรวมและจัดการความรู้ให้นักศึกษาและบุคลากรตระหนักถึง
คุณค่าของศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และภูมิปัญญาท้องถิ่น   

1.ระดับความส าเร็จในการเป็นแหล่ง
เรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
(มอบ.1) 

รองคณบดีฝ่ายวิจัย/งานบรกิาร
วิชาการ 

6. พัฒนาระบบบรหิารจัดการที่มีธรรมาภิบาลใช้ข้อมูลเป็นฐานใน
การตัดสินใจ โดยพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร และ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา และส่งเสริมการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 

1.ระดับความส าเร็จของระบบบริหาร
จัดการที่ดี และมีธรรมาภิบาล 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร/งาน
เลขานุการคณะกรรมการประจ า
วิทยาลยั 

4. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผู้ช่วยคณบดีงานคอมพิวเตอร์
และเครือข่าย 

5. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผู้ช่วยคณบดีงานคอมพิวเตอร์
และเครือข่าย 

7. ระดับความพึงพอใจของบุคลกรที่มี
ต่อการบริหารจัดการรับบสาธารณูปโภค 
และสิ่งแวดล้อมในมหาวิทยาลัย 

รองคณบดีฝ่ายแผนและ
งบประมาณ/งานอาคารสถานที ่
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กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 

7. พัฒนาระบบบรหิารทรัพยากรมนุษยท์ี่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ โดย
ให้บุคลากรมีวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ เพื่อการท างานได้เต็มตาม
ศักยภาพอย่างมีความสุข โดยพัฒนาระบบสมรรถนะของบุคลากร
และผู้บริหารทุกระดับ สร้างเสริมสวัสดิการและสวัสดภิาพให้
บุคลากร ส่งเสริมและสนับสนุนความกา้วหน้าของบุคลากร และ
การจัดการความรู้เพื่อน าไปสูก่ารปฏบิัตงิานอย่างมีประสิทธภิาพ 

1. ร้อยละของบุคลากรที่มีความในการ
ปฏิบัติงาน (มอบ.3) 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร/งาน
บริหารบุคคล 

 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

-  สรุปผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ตามแผนกลยุทธ์วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2558 รอบ 12 เดือน (เดือนตุลาคม 2557 – กันยายน 2558) 

- สรุปผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ตามแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รอบ 12 
เดือน (เดือนตุลาคม 2557 – กันยายน 2558) 

-   สรุปผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ (ไม่บรรลุความส าเร็จ) ตามแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย  
 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

 จึงขอเรียนที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขเพ่ือโปรด พิจารณา ดังนี้ 

1. การด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยมีผลการด าเนินงานตาม
ตัวบ่งชี้ ไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนด จึงส่งผลให้ตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ ไม่บรรลุความส าเร็จจ านวนมาก 
ทั้งนี้เพ่ือโปรดพิจารณาแนวทางแก้ไข ในแต่ละตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ (ไม่บรรลุความส าเร็จ) เพ่ือน าไป
พัฒนาในปีงบประมาณถัดไป 

ข้อเสนอจากที่ประชุม  
ในการปรับปรุงผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยฯ ประจ าปีงบประมาณ 2558 
กลยุทธ์ที่ 1  

1. ควรมีการปรับปรุงระบบการจัดการเรียนการสอนตามข้อมเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมิน ผลการ
ด าเนินงานตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือพัฒนาระบบงานต่างในส่วนตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องให้มี การ
ด าเนินการที่ดีข้ึน 

2. ปรับปรุงกระยวนการพัฒนานักศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต เพ่ือให้มีทักษะและความรู้ความสามารถ
ในการสอบใบประกอบวิชาชีพเสชกรรม เช่น กิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษ เพ่ือท าให้นักศึกษามีผลการ
สอบที่ดีข้ึน 

3. น าข้อมเสนอแนะจากผู้ใช้บัณฑิตมาเป็นข้อมูลในการจัดการปรับปรุงการเรียนการสอนนักศึกษาของวิทยาลัยฯ 
ให้ดีขึ้น 

4. ปรับปรุงระบบการประเมินการได้งานท าของบัณฑิตและการประชาสัมพันธ์ให้บัณฑิตลงข้อมูลในส่วนของการ
ตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานท าให้ถูกต้อง 

กลยุทธ์ที่ 2 
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1. น าผลการประเมินด้านการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนมาปรับปรุงตามที่ได้รับข้อมเสนอแนะ 
2. มีการจัดอบรมและแผนพัมนาอาจารย์เพ่ือน าไปสู่ต าแหน่งทางวิชาการ โดยคาดว่าในปี 2559 จะสามารถ

เพ่ิมอจารย์ที่ได้รับต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 ราย 
กลยุทธ์ที่ 3 

1. ผู้วิจัยประสานกับหน่วยงานที่น างานวิจัยไปใช้ประโยชน์เพ่ือรวบรวมจ านวนผลงานที่ถูกน าไปใช้ประโยชน์ และ
ปรุงปรุงการด าเนินงานในด้านต่างๆ เพ่ือให้งานวิจัยของวิทยาลัยฯ มีการน าไปใช้ประโยชน์ให้มากขึ้น 

2. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือช่วยให้อาจารย์ใหม่และอาจารย์ทุกคนสามารถเชียนผลงานทางวิชาการได้ โดยเน้น
ในเรื่องของการเขียนบทความวิชาการ การเขียนต ารา/หนังสือ และการเขียนบทความวิจัย     

3. จัดกลุ่มสัมมนากันภายในของคณาจารย์ เพ่ือช่วยแลกเปลี่ยนมุมมอง การเขียนบทความและปรึ กษาหารือ 
ขบวนการต่างๆ เพ่ือให้เกิดผลงานทางวิชาการเพ่ิมข้ึน 

กลยุทธ์ที่ 4 
 จัดเตรียมการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชาให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ 
กลยุทธ์ที่ 5 

1. เร่งด าเนินโครงการและสรุปให้แล้วเสร็จเพื่อให้เกิดการปรับปรุงโครงการ 
2. พัฒนาศักยภาพและยกระดับกิจกรรมท านุบ ารุง และการจัดโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับ

มหาวิทยาลัยให้เป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาคอีสานใต้ตอนล่าง 
กลยุทธ์ที่ 6 

1. บริหารงานบุคลากรที่ให้บริการ ให้เกิดประสิทธิผลมากขึ้นด้วยการพัฒนาเชิงระบบ                                   
2. มีการวางแผนการด าเนินงานและสร้างบริการเชิงรุกมากข้ึนเพ่ือเพ่ิมระดับความพึงพอใจ         
3. น าผลการประเมินมาปรับปรุง ปรึกษา เพ่ือก าหนดแนวทางในการแก้ปัญหาให้เป็นระบบมากข้ึน 
4. ด าเนินการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคและระบบสารสนเทศต่างๆในปี 2559 ให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะ

จากแบบประเมินความพึงพอใจ โดยเฉพาะส่วนที่ได้รับผลการประเมินที่น้อยกว่า 4 
5. ปรับปรุงกระบวนการสื่อสารระหว่างผู้บริหารและบุคลากรภายในวิทยาลัยฯ ให้มีความเข้าใจในการปฏิบัติงาน

และแนวทางการด าเนินงานที่เป็นไปตามเป้าหมายของวิทยาลัยฯ 
6. ปรับปรุงระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์มาใช้ในการประเมินผลการทดลองการ

ปฏิบัติงานที่เป็ฯระบบมากข้ึน 
กลยุทธ์ที่ 7 

1. ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยฯในการปรับปรุงระบบบริหารจัดการงานบริหารบุคคลเพ่ือให้บุคคลท างานได้เต็ม
ศักยภาพอย่างมีความสุข 

2. พัฒนาระบบงานบริหารบุคคลทั้งในเรื่องของการสรรหาและคัดเลือก การพัฒนาบุคลากรและการธ ารงรักษา
บุคคล โดยการศึกษาเรยนรู้จากหน่วยงานอ่ืนๆ หรือผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านงานบริหารบุคคล และใน
ความรู้ด้านบริหารจัดการแก่ผู้บริหารและหัวหน้างาน 

 
มติที่ประชุม : เห็นควรให้ด าเนินการตามข้อเสนอจากที่ประชุม 
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3. รายงานการติดตามประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 

รองคณบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ เสนอเพ่ือพิจารณา งานแผนและงบประมาณ ได้ติดตามการ
รายงานผลการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

สรุปข้อมูลการติดตามประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
๑. โครงการจ านวนทั้งสิ้น     109 โครงการ 
๒. ที่ส่งแบบผลประเมินโครงแล้วจ านวน  93 โครงการ 
๓. โครงการที่ยกเลิกจ านวน     8 โครงการ 
๔. ยังไม่ส่งแบบประเมินผลโครงการจ านวน  10 โครงการ 

จากการวิเคราะห์ ข้อมูลมีโครงการที่สามารถบรรลุตัวบ่งชี้ ตามแผนฏิบัติการ ได้ดังนี้ 
1. โครงการที่รายงานผลการด าเนินงาน  จ านวน 92 โครงการ คิดเป็น ร้อยละ 85.32  

- โครงการที่บรรลุวัตถุประสงค์และตัวชี้วัด  จ านวน 84 โครงการ คิดเป็น ร้อยละ 77.98 
- โครงการที่ไม่บรรลุวัตถุประสงค์และตัวชี้วัด จ านวน 8  โครงการ คิดเป็น ร้อยละ 7.34 

2.โครงการที่ไม่รายงานผลการด าเนินงาน จ านวน 10 โครงการ คิดเป็น ร้อยละ 9.17  
3.โครงการที่ยกเลิกการด าเนนิโครงการ  จ านวน 6   โครงการ คิดเป็น ร้อยละ 5.50 

 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
- สรุปรายงานประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

 จึงขอเรียนที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขเพ่ือโปรด พิจารณา ดังนี้ 
1. การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยมีผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่
ก าหนด เนื่องจากบางโครงการ ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว แต่ไม่รายงานผลการประเมินโครงการ จึงส่งผลให้โครงการไม่
บรรลุความส าเร็จจ านวนมาก โดยภาพรวม คิดเป็น ร้อยละ 85.32 ซึ่งสูงกว่าแผน (ร้อยละ 80) ที่ก าหนด ทั้งนี้สูงกว่า
แผนที่ตั้งไว้ คิดเป็น ร้อยละ 5.32 ทั้งนี้เพ่ือโปรดพิจารณาแนวทางแก้ไขในปีงบประมาณถัดไปทั้ง โปรดแจ้งผลการ
พิจารณากลับมายัง งานแผนและงบประมาณ 
 

มติที่ประชุม : รับทราบ และมอบงานแผนและงบประมาณติดตามผู้ด าเนิน
โครงการที่ยังไม่รายงานและรายงานผลให้คณบดีเพื่อรับทราบต่อไป 

 
4. รายงานแผนการบริหารความเสี่ยง ระดับวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
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รองคณบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ เสนอเพื่อพิจารณา ตามที่  งานแผนและงบประมาณ 
ได้ด าเนินการรวบรวมข้อมูลปัญหา/อุปสรรค/ข้อจ ากัดในการปฏิบัติงาน/ความเสี่ยง ส าหรับผู้ปฏิบัติงานในแต่ละน่วย
งานภายในวิทยาลัยฯ เพ่ือน ามาสรุปและจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยง ระดับวิทยาลัยฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559 ซึ่งพบว่ามีปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวิทยาลัยฯ จ านวนทั้งหมด 19 ความเสี่ยง โดยแบ่งตาม
พันธกิจ ได้ดังนี้ 

1. พันธกิจด้าน : การผลิตบัณฑิต มีจ านวนความเสี่ยงทั้งหมด 3 ความเสี่ยง แบ่งได้ดังนี้ 
1.1. ความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอกที่ส่งต่อการด าเนินงานของวิทยาลัยฯ ตามพันธกิจ มีจ านวน 2 ด้าน 

ได้แก่ 
1. ด้านการปฏิบัติงาน (กระบวนการบริหารหลักสูตร) 

1.1.ร้อยละการมีงานท าของบัณฑิตใน 1 ปีแรก มีแนวโน้มลดลง 
สาเหตุ/ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง :  

 สัดส่วนก าลังคนด้านสาธารณสุข ต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขใน ส านักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุขมีจ านวนมากกว่าร้อยละ 80 ของกรอบที่
ต้องการ 

 มีสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรที่คล้ายคลึงกัน มีจ านวนมากขึ้น 
 การมีพระราชบัญญัติวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน รวมถึงการเตรียมตั้งสภาวิชาชีพ

สาธารณสุขชุมชนที่ยังไม่สมบูรณ์ ยังไม่มีกรอบการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ที่ชัดเจน 
1. ด้านการปฏิบัติงาน (ระบบงาน) 

2.1.การตัดหนี้ กยศ.ส าหรับนักศึกษาท่ีจะจบในเทอมสุดท้ายมีความล่าช้า 
สาเหตุ/ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง : ระบบการตัดโอน/การบริหารจัดการของ       กยศ. 
 

1.2. ความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายในที่ส่งผลต่อการด าเนินงานของวิทยาลัยฯ ตามพันธกิจ มีจ านวน 1 ด้าน 
ได้แก่ 

1. ด้านการปฏิบัติงาน (กระบวนการบริหารหลักสูตร) 
1.1.การกรอก มคอ.3/มคอ.5 ในระบบ TQF mapper ไม่ครบทุกรายวิชาในหลักสูตร
แพทยศาสตร์ของแต่ละภาคการศึกษา 

สาเหตุ/ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง : ประธานรายวิชา/ผู้รับผิดชอบรายวิชา บางท่านไม่เข้า
ไปกรอก มคอ.3/มคอ.5 ในระบบ TQF mapper ตามช่วงเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด อาจ
เนื่องจากปฏิทินการศึกษาของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตไม่ตรงกับปฏิทินการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย โดยหลักสูตรแพทย์ฯมีการเปิดภาคการศึกษาก่อนมหาวิทยาลัย ซึ่งการเปิดให้
กรอก  มคอ.3/มคอ.5 ใน ระบบ TQF mapper จะเปิดช่วงหลังจากที่หลักสูตรแพทย์ฯ มี
การจัดการเรียนการสอนไปแล้วระยะหนึ่ง จึงอาจท าให้ประธานรายวิชา/ผู้รับผิดชอบรายวิชา
ลืมเข้าไปกรอกข้อมูลตามช่วงเวลาที่ทางมหาวิทยาลัยก าหนด 

2. พันธกิจด้าน : การบริหารจัดการ มีจ านวนความเสี่ยงทั้งหมด 16 ความเสี่ยง แบ่งได้ดังนี้ 
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2.1. ความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อการด าเนินงานของวิทยาลัยฯ ตามพันธกิจ มีจ านวน 5 
ด้าน ได้แก่ 

1. ด้านทรัพยากร (การเงิน และงบประมาณ) 
1.1.ค่าใช้จ่ายของบุคลากรที่เพ่ิมสูงขึ้นเป็นประจ าทุกปี 
สาเหตุ/ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง : รัฐบาลมีนโยบายในการปรับเพ่ิมค่าตอบแทน/เงินเดือน
ค่าจ้าง/งบบุคลากร และค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งของบุคลากร 

2. ด้านทรัพยากร (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
2.1.การบันทึกข้อมูลในการออกใบเสร็จรับค่ารักษาพยาบาลในระบบ UBUFMIS  
สาเหตุ/ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง : ในการออกในเสร็จค่ารักษาพยาบาล ระบบ UBUFMIS ไม่
รองรับการบันทึกรหัสกรมบัญชีกลางของค่ารักษาพยาบาลต่างๆ ท าให้เจ้าหน้าที่การเงินต้อง
บันทึกรหัสกรมบัญชีกลางเอง ท าให้เกิดความผิดพลาดในการบันทึก 
2.2.การบันทึกข้อมูลการออกใบเสร็จรับเงินในระบบ UBUFMIS เกิดความล่าช้า 
สาเหตุ/ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง : ระบบ UBUFMIS ในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย เกิดขัดข้อง
ในระหว่างการออกใบเสร็จรับเงินท าให้เกิดความล่าช้าในการออกใบเสร็จรับเงินให้กับผู้ป่วย 

2. ด้านการปฏิบัติงาน (การประกันคุณภาพ) 
3.1.อาจารย์ประจ าที่มีวุฒิระดับปริญญาเอก หรือเทียบเท่ามีน้อย 
สาเหตุ/ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง :  

 อาจารย์ที่ลาศึกษาต่อปริญญาเอกไม่จบตามเกณฑ์ ที่ขออนุญาต และที่จบมาแล้วไม่อยู่
ต่อ     

 แผนการแสวงหาอาจารย์เชิงรุกยังไม่ตอบสนองต่อ กลุ่มเป้าหมาย (ไม่มีอาจารย์ปริญญา
เอกมาสมัคร) 

3. ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ 
4.1.ลูกหนี้เงินยืมมีการค้างช าระนานเกินก าหนด 
สาเหตุ/ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง : ลูกหนี้เงินยืมที่ยิมเงินไปแล้วไม่รีบท าเอกสารเบิกจ่ายให้ทัน
ตามก าหนด และเจ้าหน้าที่การเงินไม่ได้ติดตามทวงถามเป็นประจ าทุกเดือน 

4. ด้านการปฏิบัติงาน (ระบบงาน) 
5.1.ด้านการควบคุมครุภัณฑ์ 
สาเหตุ/ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง : มีปัญหาด้านการตรวจสอบครุภัณฑ์ประจ าปี เนื่องจากมี
การย้ายครุภัณฑ์โดยไม่แจ้งต่อเจ้าหน้าที่พัสดุ 

2.2. ความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายในที่ส่งผลต่อการด าเนินงานของวิทยาลัยฯ ตามพันธกิจ มีจ านวน 6 
ด้าน ได้แก่  
1. ด้านบุคลากร 

1.1.การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 
สาเหตุ/ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง : นโยบาย หลักเกณฑ์  และรูปแบบการประเมิน ดังนี้ 

 การทดลองการปฏิบัติงาน 
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 การเลื่อนขั้นเงินเดือน 
 การเลื่อนระดับต าแหน่ง 

1.2.การสรรหา บรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 
สาเหตุ/ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง :  

 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 แผนอัตราก าลังของหน่วยงาน 
 กฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
 จิตส านึกของผู้รับผิดชอบ 

1.3.การพัฒนาบุคลากร 
สาเหตุ/ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง :  

 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 แผนพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน 
 หลักสูตรฝึกอบรม/สัมมนา บุคลากรในหน่วยงาน 
 ระบบสารสนเทศเก่ียวกับการพัฒนาบุคลากร 
 ทัศนคติของผู้ปฏิบัติงาน 
 แผนการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานไม่สอดคล้องกับนโยบายการบริหารทรัพยากร

บุคคล 
 เจ้าหน้าที่ไม่ได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง 
 การพัฒนาบุคลากรไม่เกิดประสิทธิภาพ 

1.4.การธ ารงรักษาบุคลากรที่มีความสามารถไว้ในหน่วยงาน 
สาเหตุ/ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง :  

 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 มาตรการสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่บุคลากร 
 วัฒนธรรมของหน่วยงานและทัศนคติของผู้ปฏิบัติงาน 

2. ด้านทรัพยากร (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
2.1.ระบบอินเตอร์เน็ตไม่เสถียร 
สาเหตุ/ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง : อาจมีการแย่งใช้ทรัพยากรมากข้ึน 

3. ด้านการปฏิบัติงาน (ระบบงาน) 
3.1.การปฏิบัติงานของงานยานพาหนะ 
สาเหตุ/ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง : ผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถจัดระบบงานที่ได้รับมอบหมายได้ 
ผู้รับผิดชอบไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง เช่น กรณีการเบิกจ่ายต่าง ๆ
ไม่เป็นไปตามก าหนด  การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพขร. ไม่เป็น
ปัจจุบัน การบริหารจัดการในงานยานพาหนะยังต้องได้รับการควบคุม การตัดสินใจ และการ
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แก้ไขปัญหายังต้องได้รับการควบคุมและชี้แนะอยู่เสมอ  ในการปฏิบัติงานยังไม่มีแนวคิดการ
พัฒนางาน ท างานเฉพาะหน้าเท่านั้น 
3.2.การส ารวจปริมาณและความต้องการใช้พัสดุไม่ครบถ้วน,ไม่ถูกต้อง และไม่ใช่ควาวมต้องการ
ที่แท้จริง 
สาเหตุ/ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง :  

 ระยะเวลาในการส ารวจกระชั้นชิด 
 ผู้ใช้พัสดุให้ข้อมูลไม่ถูกต้อง ไม่ชัดเจน และไม่ครบถ้วน 
 แบบส ารวจไม่ชัดเจน/ไม่ครอบคลุม 
 มีการเปิดให้บริการในแผนกต่างๆ ของโรงพยาบาลมากขึ้น จึงท าให้วัสดุไม่เป็นไปตาม

แผนที่ก าหนด 
4. ด้านการปฏิบัติงาน (การประกันคุณภาพ) 

4.1.อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการมีน้อย 
สาเหตุ/ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง : แรงจูงใจในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ มีอยู่น้อย
หรือยังไม่เหมาะสม 

5. ด้านอันตรายที่เกิดจากสารเคมี สารชีวะ และการเผยแพร่เชื้อก่อโรค 
5.1.การติดเชื้อก่อโรคของเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ 
สาเหตุ/ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง : 

 ระบบการจัดการ การเพาะเลี้ยงเชื้อยังไม่รัดกุมดีพอ 
 งานห้องปฏิบัติการยังขาดผู้เชี่ยวชาญด้านเชื้อจุลินทรีย์ 
 ระบบป้องกันความปลอดภัยในการก าจัดขยะติดเชื้อยังไม่มีประสิทธิภาพ 

6. ด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ) 
6.1.การบันทึกรายการเบิกจ่ายเงินในระบบ UBUFMIS เกิดความผิดพลาด 
สาเหตุ/ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง : การบันทึกรายงานเบิกจ่ายเงิน ในระบบ UBUFMIS ไม่ตรง
กับแผนงบประมาณรายจ่ายที่วิทยาลัยฯ จัดสรร ท าให้ข้อมูลรายงานที่ได้ไม่ตรงกัน 

 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

- แบบรายงานผลการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข            
  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

  จึงขอเรียนที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขเพ่ือโปรด 
พิจารณา ดังนี้ 

1. พิจารณาปรับลดประเด็นความเสี่ยง จากจ านวนความเสี่ยงทั้งหมด 19 ความเสี่ยง ให้เหลือจ านวน 10 
ความเสี่ยง เพ่ือน าไปจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559  ทั้งนี้ เห็นควรให้
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ข้อเสนอแนะในประเด็นความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก และความเสี่ยงที่มีความจ าเป็ นที่จะต้อง
จัดการอย่างเร่งด่วน ซึ่งจะส่งผลต่อการด าเนินงานของวิทยาลัยฯในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 

   ทั้งนี้ โปรดแจ้งผลการพิจารณากลับมายัง งานแผนและงบประมาณ 

 

มติที่ประชุม : พิจารณาความเสี่ยง 8 ข้อ เพื่อน าไปจัดท าแผนพัฒนา
ความเสี่ยงต่อไป ดังนี้ 

1. ร้อยละการมีงานท าของบัณฑิตใน 1 ปีแรก มีแนวโน้มลดลง 
2. การตัดหนี้ กยศ.ส าหรับนักศึกษาที่จะจบในเทอมสุดท้ายมีความล่าช้า 
3. ค่าใช้จ่ายของบุคลากรที่เพิ่มสูงข้ึนเป็นประจ าทุกปี 
4. การบันทึกข้อมูลในการออกใบเสร็จรับค่ารักษาพยาบาลในระบบ UBUFMIS 
5. อาจารย์ประจ าที่มีวุฒิระดับปริญญาเอก หรือเทียบเท่ามีน้อย 
6. ลูกหนี้เงินยืมมีการค้างช าระนานเกินก าหนด 
7. ด้านการควบคุมครุภัณฑ์ 
8. การติดเชื้อก่อโรคของเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ 
มอบ ดร.อารี ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อจัดแผนพัฒนาความเสี่ยง และน าเสนอ

คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ต่อไป 
 

4.5 งานคลังและพัสดุ เสนอเรื่องเพื่อพิจารณา ดังนี้ 

1. พิจารณาแนวปฏิบัติในการยืมเงินและการติดตามทวงหนี้  
   รองคณบดีฝ่ายคลังและพัสดุ เสนอเพ่ือพิจารณา ตามรายงานการประชุมผู้บริหารพบปะ
บุคลากรสายวิชาการ ครั้งที่ 1/2558 วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม  2558 ระเบียบวาระที่4เรื่องเพ่ือพิจารณา ข้อ 4.2 
ก าหนดมาตรการการให้ยืมเงินทดรองจ่าย   ซึ่งรองคณบดีฝ่ายคลังและพัสดุ เสนอพิจารณาตามที่ระเบียบ การเบิก
จ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการน าส่งคลัง พ.ศ. 2551 หมวดที่ 5 การเบิกจ่ายเงินยืม ข้อ 50 ถึง 63 นั้น 
ในข้อ 54 การอนุมัติให้ยืมเงินเพ่ือใช้ในราชการ ให้ผู้มีอ านาจพิจารณาอนุมัติเฉพาะเท่าที่จ าเป็น และห้ามมิให้อนุมัติ
ให้ยืมรายใหม่  ในเมื่อผู้ยืมมิได้ช าระคืนเงินยืมรายเก่าให้เสร็จสิ้น   

 งานคลังและพัสดุ เสนอพิจารณาการขออนุมัติยืมเงินทดรองจ่ายเพ่ือการจัดกิจกรรม/โครงการ ผู้รับผิดชอบ
โครงการ สามารถให้ยืมได้กี่สัญญา ซึ่งมติที่ประชุม  เห็นชอบตามที่งานคลังและพัสดุเสนอแนะและให้เสนอเพ่ิมเติม  
การขออนุมัติยืมเงินทดรองจ่ายเพ่ือการจัดกิจกรรม/โครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการ สามารถยืมได้ไม่เกิน 5 สัญญายืม
เงินเท่านั้น หากไม่ส่งใช้เอกสารเบิกจ่ายฉบับเดิมตามระเบียบฯ จะไม่สามารถยืมเงินครั้งต่อไปได้ 

 ในการอนุมัติเงินยืม  ส าหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ อนุมัติให้ยืมได้ไม่เกิน 30,000. -บาท/ครั้ง หากมี
ความจ าเป็นที่ต้องยืมเงินเพ่ือด าเนินการโครงการ/กิจกรรมที่มากกว่า 30,000.-บาท/ครั้ง ให้ผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้า
งานเป็นผู้รับผิดชอบยืมเงิน 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
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- ระเบียบ การเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการน าส่งคลัง พ.ศ. 2551 หมวดที่ 5 การเบิกจ่ายเงิน
ยืม ข้อ 50 ถึง 63 นั้น ในข้อ 54 การอนุมัติให้ยืมเงินเพ่ือใช้ในราชการ ให้ผู้มีอ านาจพิจารณาอนุมัติเฉพาะ
เท่าท่ีจ าเป็น และห้ามมิให้อนุมัติให้ยืมรายใหม่  ในเมื่อผู้ยืมมิได้ช าระคืนเงินยืมรายเก่าให้เสร็จสิ้น   

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
- ระเบียบ การเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการน าส่งคลัง พ.ศ. 2551 หมวดที่ 5 การเบิกจ่ายเงิน

ยืม ข้อ 50 ถึง 63  (เอกสารแนบ 1) 

- ตามรายงานการประชุมผู้บริหารพบปะบุคลากรสายวิชาการ ครั้งที่ 1/2558 วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม  2558 
ระเบียบวาระท่ี4เรื่องเพ่ือพิจารณา ข้อ 4.2 (เอกสารแนบ 2) 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

จึงขอเรียนที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขเพ่ือโปรดทราบ หรือ
พิจารณา  
1. งานคลังและพัสดุ เสนอขอให้บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการถือปฏิบัติตามมติที่ประชุมดังกล่าวข้างต้น เพ่ือ

จะได้แจ้งเวียนให้ถือปฏิบัติต่อไป 

มติที่ประชุม : เห็นชอบตามเสนอ 
 
 

2. รายงานการเบิกจ่ายเงิน ประจ าปีงบประมาณ 2558 วันที่ 1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 
2558 
 

  รองคณบดีฝ่ายคลังและพัสดุ เสนอเพ่ือพิจารณา รายงานการเบิกจ่ายเงิน ประจ าปีงบประมาณ 
2558 วันที่ 1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558   

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
- รายงานการเบิกจ่ายเงิน ประจ าปีงบประมาณ 2558 วันที่ 1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558  
(เอกสารแนบ 1) 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

จึงขอเรียนที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขเพ่ือโปรดทราบ หรือ พิจารณา  
ประเด็นพิจารณา :  งานคลังและพัสดุ เสนอเพ่ือพิจารณา งบประมาณ คงเหลือที่สามารถน าไปใช้ต่อในปีงบประมาณ 
2559  ดังนี้  

1. เงินงบประมาณ ข้อ 2.2   
2. เงินอุดหนุนผลิตแพทย์เพ่ิม ข้อ 3.1,3.2 
3. เงินรายได้วิทยาลัยแพทย์ฯ ข้อ 9.1 
4. เงินรายได้ศูนย์พัฒนาเด็กฯ ข้อ 9.2 
5. เงินรายได้ศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์ 9.3 
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มติที่ประชุม : เห็นสมควรน าไปใช้ในงบประมาณ 2559 ได้ 
 

3.  รายงานสถานะลูกหนี้เงินยืมทดรองราชการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 

  งานคลังและพัสดุขอถอนวาระ  

 

ระเบียบวาระท่ี 5       เรื่องอ่ืนๆ  

5.1 เรื่องเพื่อทราบ 

5.1.1 งานคลังและพัสดุ แจ้งเพื่อทราบ ดังนี้ 

1. ค่ากระแสไฟฟ้า ประจ าเดือนกันยายน 2558 

รองคณบดีฝ่ายคลังและพัสดุ แจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ ส านักงานบริหารกายภาพและ
สิ่งแวดล้อม แจ้งค่ากระแสไฟฟ้า วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประจ าเดือน  กันยายน 2558 เป็นเงิน 
399,007.25บาท (-สามแสนเก้าหมื่นเก้าเจ็ดบาทยี่สิบห้าสตางค-์) รายละเอียด ดังนี้ 

 

คณะ/ส านัก/หน่วยงาน 
หมายเลขมิเตอร์ 

กันยายน พ.ศ.2558 
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จ านวนหน่วย จ านวนเงิน 

รายจ่าย    
- อาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 81000005 41,952.00 208,717.92 
- อาคารกิจกรรมด้านสุขภาพวิทยาลัยแพทยศาสตร์ 81000045 24,450.00 117,261.43 
- อาคารศูนย์รังสีวิทยา 963533 9,800.00 44,762.23 
- ห้องอาจารย์ใหญ่ 9386770 5,700.00 26,174.95 
- อาคารเรียนรวม 5   5,280.00 

รวมรายจ่าย  81,902.00 402,196.53 
รายรับ    
- น.ส.วิกานดาร อินทร์พรม ถ่ายเอกสารวิทยาลัยฯ 9213597 186.00 885.28 
-คณะพยาบาลศาสตร์ CMP 315  2,304.00 
    

รวมรายรับ  186.00 3,189.28 
สรุปรายจ่าย  81,716.00 399,007.25 

 
หมายเหตุ : ค่ากระแสไฟฟ้าอาคารเรียนรวมและคณะอ่ืนๆ ประจ าภาคการศึกษาที่ 1/2558 คิด 5 เดือน เริ่ม
ตั้งแต่เดือน ส.ค.58 – ธ.ค.58 
 
เอกสารประกอบการประชุม 

- บันทึกข้อความ ที่ ศธ 0529.2.6/3140 ลงวันที่ 13  ตุลาคม 2558 เรื่อง ขอแจ้งค่ากระแสไฟฟ้า 
ประจ าเดือน กันยายน 2558  
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มติที่ประชุม  รับทราบ มอบงานอาคารและสิ่งแวดล้อมพิจารณาหา

มาตรการประหยัดไฟ ในส่วนของ OPD มอบรองคณบดีฝ่ายแผนและงบปนระมาณ และพญ.นวินดา  เจียมบุญศรี 
พิจารณาหามาตรการประหยัดไฟต่อไป 

 

5.1.2 งานวิจัย บริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม แจ้งเพื่อทราบ ดังนี้ 

 1.ผลการสมัครเข้าเป็นสถาบันหลักเพื่อผลิตกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ 

รองคณบดีฝ่ายวิจัย แจ้งเพ่ือทราบ  ตามที่วิทยาลัยฯ ได้ยื่นขอเสนอเป็นสถาบันหลักเพ่ือผลิต
กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ นั้น คณะกรรมการบริหารศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ แพทยสภา ในการ
ประชุมครั้งที่ 10/2558 ได้มีมติเห็นสมควรให้วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
เป็นสถาบันหลักได้ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป รหัสสถาบันคือ 216  

เอกสารประกอบการประชุม 
- บันทึกข้อความ ที่ ศ.น.พ.7/2558 ลงวันที่ 14  ตุลาคม 2558 เรื่อง การสมัครเข้าเป็นสถาบันหลัก 

 

   มติที่ประชุม  รับทราบ 

 

5.2 เรื่องเพื่อพิจารณา 

5.2.1 งานบริการการศึกษา เสนอเพื่อพิจารณา ดังนี้ 

1. ขอปรับปรุงค าอธิบายรายวิชาและหน่วยกิต 1901 619 เวชศาสตร์ฉุกเฉิน     4(1-
6-0) ในเล่มหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550  หน้า 100 

   รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา เสนอเพ่ือพิจารณา อ้างตามมติที่ประชุมอาจารย์ประจ า
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2558 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ในการขอปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชาและหน่วยกิตรายวิชา 1901 619 เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 4(1-6-0)ในเล่มหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2550  หน้า 100 ดังนี้ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550 (เดิม) 
1901  619 เวชศาสตร์ฉุกเฉิน    4 (1-6-0) 
  Medical Emergency 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : ไม่มี  
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 

          ปฏิบัติงานในห้องผู้ป่วยฉุกเฉิน โดยให้มีความสามารถแก้ปัญหา และให้การบ าบัดรักษาผู้ป่วยอุบัติเหตุและ
ฉุกเฉินได้เหมาะสมและทันท่วงที 
          Practice in emergency room to acquire skills in problem-solving and managing emergency 
cases properly and timely 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550 (ปรับปรุง) 
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1901  619 เวชศาสตร์ฉุกเฉิน         4 (1-6-5) 
  Emergency medicine 
  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี 
  รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี 
         หลักการดูแลรักษาผู้ป่วยในภาวะอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ฝึกทักษะการปฏิบัติงานในห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 
หัตถการที่ใช้บ่อยทางอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ประสบการณ์ในการวางแผนการดูแลรักษาเบื้องต้น การปรึกษาและการส่ง
ต่อผู้ป่วยในภาวะอุบัติเหตุและฉุกเฉินแก่ผู้เชี่ยวชาญ ฝึกปฏิบัติการติดต่อสื่อสารและการให้ค าปรึกษาแก่ผู้ป่วยและญาติ
ในภาวะอุบัติเหตุและฉุกเฉิน หลักการบริหารจัดการอุบัติเหตุหมู่ การปฏิบัติงานเป็นทีมร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์ 
ประเด็นจริยธรรมทางการแพทย์ที่เก่ียวข้องกับภาวะอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 
          Principle of emergency medicine, clinical skill and experience in acute medical and surgical 
management under accident and emergency condition, common emergency procedures, consult 
and refer to specialist, practice in communication skill and patient counseling under accident and 
emergency condition, principle of triage and mass casualty management, practice with accident and 
emergency team, ethical issue in emergency medicine. 

เหตุผลและสาระในการปรับปรุง 
ปรับค าอธิบายรายวิชาภาษาไทยและอังกฤษ ให้ถูกตามหลักการเขียนค าอธิบายรายวิชา และเพ่ือให้ผู้เรียนมี

สมรรถนะด้านทักษะการดูแลรักษาผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน รวมถึงการท าหัตถการตามเกณฑ์ที่แพทยสภาก าหนด  
เนื่องจากเนื้อหาความรู้ตามเกณฑ์แพทยสภามีปริมาณมากและมีความส าคัญต่อบัณฑิตแพทย์ในการใช้รักษาผู้ป่วยใน
อนาคต 

ประเด็นเพื่อพิจารณา 

- พิจารณาค าอธิบายรายวิชา 1901 619 เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 
- พิจารณาการขอปรับปรุงหน่วยกิต จากเดิม  4(1-6-0) เป็น 4(1-6-5) 

มติที่ประชุม : อนุมัติตามเสนอ 
 

2. ขอปิดรายวิชา 1901 634 เวชศาสตร์ฉุกเฉิน (Emergency medicine) 2(1-2-3) 
ในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพเลือก ในเล่มหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553  หน้า 
38 
และขอเพิ่มรายวิชา 1901 619 เวชศาสตร์ฉุกเฉิน (Emergency medicine)  4 (1-6-5) ในหมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาชีพเลือก  ในเล่มหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553  หน้า 38 

  รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา เสนอเพ่ือพิจารณา อ้างตามมติที่ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2558 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ดังนี้ 

1. ขอปิดรายวิชา 1901 634 เวชศาสตร์ฉุกเฉิน (Emergency medicine) 2(1-2-3) ในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่ม
วิชาชีพเลือก 

2. ขอเพ่ิมรายวิชา 1901 619 เวชศาสตร์ฉุกเฉิน (Emergency medicine) 4 (1-6-5)  ในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่ม
วิชาชีพเลือก  
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เนื่องจาก อาจารย์ผู้สอนรายวิชา 1901 634 เวชศาสตร์ฉุกเฉิน (Emergency medicine) จ านวนหน่วยกิต 
2(1-2-3)ได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแพทยศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าเนื้อหาทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติตามเกณฑ์แพทยสภาของรายวิชาดังกล่าวมีปริมาณมากและ
เนื้อหาส่วนใหญ่มีความส าคัญต่อความรู้ของบัณฑิตในการน าไปใช้ดูแลรักษาผู้ป่วยในอนาคต จึงเสนอขอเพ่ิมรายวิชา 
1901 619 เวชศาสตร์ฉุกเฉิน(Emergency medicine) จ านวนหน่วยกิต 4(1-6-0)ในหมวดวิชาเฉพาะกลุ่มวิชาเลือก
เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนท าได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์กับนักศึกษามากที่สุด ซึ่งที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีมติเห็นชอบตามที่เสนอ 

เหตุผลและสาระในการปรับปรุง 
1. ขอปิดรายวิชา 1901 634 เวชศาสตร์ฉุกเฉิน (Emergency medicine) 2(1-2-3) ในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่ม

วิชาชีพเลือก เนื่องจำก ทำงอำจำรย์ผู้สอนรำยวิชำดังกล่ำวมีควำมเห็นว่ำเนื้อหำควำมรู้ทั้งภำคทฤษฎีและปฏิบัติของ
รำยวิชำดังกล่ำวตำมเกณฑ์แพทยสภำมีปริมำณมำก ท ำให้ไม่สำมำรถจัดกำรเรียนกำรสอนได้ครอบคลุมภำยในจ ำนวน
หน่วยกิต 2(1-2-3) 

2. ขอเพ่ิมรายวิชา 1901 619 เวชศาสตร์ฉุกเฉิน (Emergency medicine) 4 (1-6-5)  ในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่ม
วิชาชีพเลือก เนื่องจากเนื้อหาทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติของรายวิชาดังกล่าว ตามเกณฑ์แพทยสภามีปริมาณมาก และเนื้อหา
ส่วนใหญ่มีความส าคัญต่อความรู้ของบัณฑิตในการน าไปใช้ดูแลรักษาผู้ป่วยใน ทั้งนี้ เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนท าได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์กับนักศึกษามากที่สุด 

ประเด็นเพื่อพิจารณา 

1. ขอปิดรายวิชา 1901 634 เวชศาสตร์ฉุกเฉิน (Emergency medicine) 2(1-2-3) ในหมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาชีพเลือก 

2. ขอเพ่ิมรายวิชา 1901 619 เวชศาสตร์ฉุกเฉิน (Emergency medicine) 4 (1-6-5)  ในหมวดวิชา
เฉพาะ กลุ่มวิชาชีพเลือก 

มติที่ประชุม : อนุมัติตามเสนอ 
 

 

3. ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 

   รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา เสนอเพ่ือพิจารณา อ้างตามมติที่ประชุมอาจารย์ประจ า
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2558 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ า
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต เป็น ดังนี้ 

1. นายแพทยสุพจน์    ฉัตรทินกร ประธานหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  
2. แพทย์หญิงศุทธินี       ธิราช อาจารย์ประจ าหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  
3. แพทย์หญิงปรมาภรณ์  ภาสตโรจน์ อาจารย์ประจ าหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุวรรณ์ วงบุตดี อาจารย์ประจ าหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธันยาการย์ ศรีวรมาศ อาจารย์ประจ าหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวนา พนมเขต            อาจารย์ประจ าหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑารัตน์ จิตติมณี อาจารย์ประจ าหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  
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8. ดร.สุวภรณ์  แดนดี อาจารย์ประจ าหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  
9. นายแพทย์เกริก  สุวรรณกาฬ อาจารย์ประจ าหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  
10. นายแพทย์ปริญญา ช านาญ อาจารย์ประจ าหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  
11. นายแพทย์มงคล ภัทรทิวานนท์ อาจารย์ประจ าหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  
12. นายแพทย์ศิระ เมืองไทย อาจารย์ประจ าหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  

มอบคุณณรัญญา  มีชัย เป็นผู้ช่วยเลขานุการคนที่ 1  
และมอบคุณสุวิษา  ผิวทอง เป็นผู้ช่วยเลขานุการคนที่ 2 

ประเด็นเพื่อพิจารณา 

 การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 

 
มติที่ประชุม :  อนุมัติตามเสนอ มอบงานบริการการศึกษาด าเนินการ

ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 

5.2.2 งานเลขานุการ เสนอเพื่อพิจารณา ดังนี้ 

   1. ขอความอนุเคราะห์ให้กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยฯ ร่วมเป็นที่ปรึกษาในคณะ 

  ประธานในที่ประชุม เสนอเพ่ือพิจารณา ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ฯ ครั้งที่ 11/2558  เมื่อวันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2558  มีมติเห็นชอบให้มีการขอความอนุเคราะห์ให้กรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยฯ มีส่วนร่วมเป็นที่ปรึกษา สนับสนุนกิจกรรมในคณะต่างๆ  ดังนั้น ฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยฯ  จึงขอให้คณะแจ้งความประสงค์ในการขอความอนุเคราะห์ให้
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยฯ ตามค าสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 15/2558  ร่วมเป็นที่ปรึกษาและ
สนับสนุนการด าเนินกิจกรรมของคณะ  ก าหนดส่งแบบแจ้งความประสงค์ฯ  ภายในวันที่ 28  ตุลาคม 2558 

 
 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
- บันทึกข้อความท่ี ศธ 0529.2.1/ว1326  ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2558 
 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 จึงขอเรียนที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขเพ่ือโปรดพิจารณาความ
เห็นชอบ จะประสงค์ขอความอนุเคราะห์ หรือไม่ประสงค์ขอความอนุเคราะห์  ให้คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยฯ  มีส่วนร่วมเป็นที่ปรึกษาเพ่ือสนับสนุนกิจกรรมในคณะ หากมีความประสงค์โปรดพิจารณารายชื่อ 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่ 10/2558 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2558 
 

มติที่ประชุม :   มอบคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ พิจารณาเสนอ
รายช่ือคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยฯ และในส่วนของ OPD มอบรองคณบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ 
เสนอรายช่ือฯ งานเลขานุการภายในวันที่ 28  ตุลาคม 2558 

5.2.3 งานบริหารทั่วไป เสนอเพื่อพิจารณา ดังนี้ 

  1. แจ้งผลการประชุมคณะกรรมการหอพักและการจัดสรรหอพัก 

   รองคณบดีฝ่ายบริหาร เสนอเพ่ือพิจารณา สืบเนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
วิทยาลัยฯ  ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘  วันอังคารที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ ห้องประชุม Cmp ๔๐๕  ทีป่ระชุมได้พิจารณาข้อ ๔.๓ 
เรื่อง แจ้งผลการประชุมคณะกรรมการหอพักและการจัดสรรหอพักมีมติดังนี้ 
 ๑. ให้ปรับแก้ไขแผนการจัดสรรห้องพัก โดยให้เริ่มปีการศึกษา ๒๕๕๙  ดังตารางแผนการจัดสรรห้องพักฯ ดังนี้ 

แผนการจัดสรรห้องพัก (หอพักแพทย์ – พยาบาล) อาคารชุดหลังที่ ๗  
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จ านวน  (112 ห้อง) 

 

ปี
กำรศึกษำ 

แผนเข้ำพักในแต่
ละปีของบุคลำกร 

ห้องท่ีเหลือ
ในแต่ละปี 

จ ำนวน
นักศึกษำ
ในแต่ละ
ปี รวม 

แฟลต 6
จ ำนวนนศ.

พัก 

แฟลต 7
จ ำนวน
เข้ำพัก 

จ ำนวนนักศึกษำสำธำรณสุข
ที่สำมำรถจัดสรรห้องพักใน

แฟลต 7ได้ 

๒๕๕๙ ๔๘ ๖๔ ๑๒๐ ๘๘ ๓๒ ๓๒ 
๒๕๖๐ ๔๘ ๖๔ ๑๒๐ ๘๘ ๓๒ ๓๒ 
๒๕๖๑ ๔๘ ๖๔ ๑๕๒ ๘๘ ๖๔ ๐ 
๒๕๖๒ ๖๔ ๔๘ ๑๙๖ ๘๘ ๔๘ ๐ 
๒๕๖๓ ๑๑๒ ๐ ๒๔๐ ๘๘ ๐ ๐ 

 
 ๒) อัตราค่าบ ารุงห้องพักบุคลากร ปรับเป็น ๑,๖๐๐ บาท/เดือน พร้อมตู้ใหญ่ ๑ ตู้ , เตียงเดี่ยว ๑ เตียง และ
โต๊ะ-เก้าอ้ี ๑ ชุด  ส าหรับห้องพักนักศึกษา เห็นชอบตามเสนอ ๒,๐๐๐ บาท/เดือน/ห้อง และเข้าพักได้ไม่เกิน ๒ คน 
พร้อมตู้ขนาดใหญ่ ๑ ตู้ , เตียงเดี่ยว ๒ เตียง และโต๊ะ-เก้าอ้ี  ๒ ชุด 
 ๓) ให้แยกหอพักนักศึกษาเป็น หญิง/ชาย  โดยก าหนดให้แฟลต ๗ เป็นหอหญิง และแฟลต ๖ เป็นหอชาย 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่๗/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคาร
ที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม CMP ๔๐๕   ข้อ ๔.๓  เรื่อง แจ้งผลการประชุมคณะกรรมการหอพักและการ
จัดสรรหอพัก 

 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 - พิจารณาให้ข้อคิดเห็นและเห็นชอบให้ใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการบริหารจัดการที่พักอาศัยของวิทยาลัยฯต่อไป  

มติที่ประชุม : ให้แบ่งพื้นที่หอพักนักศึกษาของแฟลต 6 และแฟลต 7 
เป็นชาย/หญิง และมอบกรรมการหอพักจัดท าแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ โต๊ะ ตู้ เตียง 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่ 10/2558 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2558 
 

 
  2. (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยสวัสดิการที่พักอาศัยของบุคลากรและนักศึกษา
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข พ.ศ ........... 

  รองคณบดีฝ่ายบริหาร เสนอเพ่ือพิจารณา สืบเนื่องจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ ครั้ง
ที่ ๗/๒๕๕๘ วันอังคารที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ ห้องประชุม Cmp ๔๐๕ ที่ประชุมพิจารณา ข้อ ๔.๔ เรื่อง (ร่าง) ข้อบังคับ
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ว่าด้วยสวัสดิการที่พักอาศัยของบุคลากร พ.ศ ๒๕๕๘ และมีมติให้แก้ไข 
(ร่าง) ข้อบังคับฯจากเดิม “ข้อบังคับวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ว่าด้วยสวัสดิการที่พักอาศัยของบุคลากร 
พ.ศ.๒๕๕๘ เป็น“ข้อบังคับวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ว่าด้วย สวัสดิการที่พักอาศัยของบุคลากรและ
นักศึกษาวิทยาลัยฯ พ.ศ.๒๕๕๘  (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
    - (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ว่าด้วย สวสัดิการที่พักอาศัยของบุคลากรและนักศึกษาวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข พ.ศ........... 
   - รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่๗/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคาร
ที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม CMP ๔๐๕ ข้อ ๔.๔ (ร่าง) ข้อบังคับวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ว่า
ด้วยสวัสดิการที่พักอาศัยของบุคลากร พ.ศ.๒๕๕๘ 

 
ประเด็นเพื่อพิจารณา 

- พิจารณารับรอง(ร่าง) ข้อบังคับวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ว่าด้วยสวัสดิการที่พักอาศัยของ
บุคลากรและนักศึกษาวิทยาลัยฯ พ.ศ.๒๕๕๘  และมอบคณะกรรมการสวัสดิการที่พักอาศัย วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุขด าเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

ข้อเสนอจากที่ประชุม 
1. ให้พิจารณาค าว่า “หมายถึง” ว่าใช้ค านี้หรือไม่ 

มติที่ประชุม  รับรอง และมอบคณะกรรมการสวัสดิการที่พักอาศัยด าเนินการ
ตามข้อเสนอจากที่ประชุม 

 
   3.  (ร่าง) ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์การให้คะแนน
เพ่ือพิจารณาจัดสรรที่พักอาศัยวิทยาลัยฯ 

  รองคณบดีฝ่ายบริหาร เสนอเพ่ือพิจารณา สืบเนื่องจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ ครั้ง
ที่ ๗/๒๕๕๘ วันอังคารที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ ห้องประชุม Cmp ๔๐๕ ที่ประชุมพิจารณาและมีมติ เห็นชอบ (ร่าง) 
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์การให้คะแนนเพ่ือพิจารณาจัดสรรที่พักอาศัย
วิทยาลัยฯ 
 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่ 10/2558 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2558 
 

   -  (ร่าง) ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์การให้คะแนนเพื่อพิจารณาจัดสรรที่พัก
อาศัยวิทยาลัยฯ 
  - รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่๗/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่ 
๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม CMP ๔๐๕  ข้อ๔.๕ (ร่าง) ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  เรื่อง 
หลักเกณฑ์การให้คะแนนเพื่อพิจารณาจัดสรรที่พักอาศัยวิทยาลัยฯ 

 
ประเด็นเพื่อพิจารณา 

-พิจารณารับรองหลักเกณฑ์การให้คะแนนเพ่ือพิจารณาจัดสรรที่พักอาศัยวิทยาลัยฯ ตาม (ร่าง)ประกาศ
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  เรื่อง หลักเกณฑ์การให้คะแนนเพ่ือพิจารณาจัดสรรที่พักอาศัยวิทยาลัยฯ
และมอบคณะกรรมการสวัสดิการที่พักอาศัย วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขด าเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป 

มติที่ประชุม  รับรองตามเสนอ โดยให้ปรับแก้ข้อ 2 เป็น ดังนี้ 
 (2) ด้านที่ตั้งภูมิล าเนาตามทะเบียนบ้านหรือบัตรประจ าตัวประชาชน ที่พักจริงให้พิจารณาตามระยะทาง
โดยประมาณ ตามที่ก าหนด ดังนี้ 

(ก) ระยะทาง 31 ถึง 40 กิโลเมตร  1 คะแนน 
(ข) ระยะทาง 41 กิโลเมตรขึ้นไป  2 คะแนน 

หมายเหตุ : ส าหรับบุคลากรที่มีที่ตั้งภูมิล าเนาตามทะเบียนบ้านหรือบัตรประจ าตัวประชาชน น้อยกว่า 30 
กิโลเมตร ไม่สามารถยื่นขอรับการพิจารณาจัดสรรที่พักได้ 

 
   4. (ร่าง) ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง  หลักเกณฑ์การใช้จ่าย
เงินกองทุนสวัสดิการที่พักอาศัยวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
   รองคณบดีฝ่ายบริหาร เสนอเพ่ือพิจารณา สืบเนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
วิทยาลัยฯ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ วันอังคารที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ ห้องประชุม Cmp ๔๐๕ ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้ปรับแก้
รายละเอียดประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินกองทุนสวัสดิการที่พัก
อาศัยวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข พ.ศ........ และให้ปรับอัตราค่าท่ีพักเป็น ๑,๖๐๐ บาท 
 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
    - (ร่าง) ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง  หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินกองทุนสวัสดิการที่พัก
อาศัยวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข พ.ศ............. 
   - รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที๗่/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคาร
ที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม CMP ๔๐๕  ข้อ ๔.๖ (ร่าง) ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินกองทุนสวัสดิการที่พักอาศัยวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข พ.ศ........ 

 
ประเด็นเพื่อพิจารณา 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่ 10/2558 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2558 
 

- พิจารณารับรอง (ร่าง) ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้จ่าย
เงินกองทุนสวัสดิการที่พักอาศัยวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข พ.ศ........ 

มติที่ประชุม  รับรองตามเสนอ  
 

5.2.4 งานบริหารบุคคล เสนอเพื่อพิจารณา ดังนี้ 

   1. พิจารณาผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เป็นอนุกรรมการประเมินผลการสอน เพ่ือขอก าหนด
ต าแหน่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ราย ดร.จิตติยวดี ศรีภา 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร เสนอเพ่ือพิจารณา ตามบันทึกข้อความที ่ศธ 0529.16.1.9/2657 
ลงวันที่ 21 กันยายน 2558 เรื่อง ขอรับการสังเกตการณ์สอนเพ่ือประกอบการพิจารณาก าหนดต าแหน่ งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์  ในสาขาวิชาปรสิตวิทยา ราย ดร.จิตติยวดี ศรีภา ต าแหน่งอาจารย์ สังกัดกลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ โดยมี
รายละเอียดประกอบการพิจารณา ดังนี้ 

1. แบบประวัติส่วนตัว และผลงานทางวิชาการ (ก.พ.อ.03) 
2. มคอ.3 รายละเอียดรายวิชา 1904 101 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาส าหรับพยาบาล 
3. ตารางเรียนรายวิชา 1904 101 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาส าหรับพยาบาล 

ทั้งนี้ ท่านคณบดีได้เสนอมอบหมายให้ ผศ.ดร.สุรศักดิ์ แว่นรัมย์ และผศ.จารุวรรณ์ วงบุตดี เป็นผู้สังเกต
การสอนเพ่ือประกอบการพิจารณาก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  ในสาขาวิชาปรสิตวิทยา ราย ดร.จิตติยวดี ศรี
ภา ต าแหน่งอาจารย์ สังกัดกลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ 

ข้อกฏหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

 1. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการประเมินผลการสอน และประเมินเอกสาร
ประกอบการสอน หรือเอกสารค าสอน หรือสื่อการสอน เพ่ือประกอบการพิจารณา แต่งตั้งบุคคลให้ ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ  

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
1. แบบประวัติส่วนตัว และผลงานทางวิชาการ (ก.พ.อ.03) 
2. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการประเมินผลการสอน และประเมินเอกสาร

ประกอบการสอน หรือเอกสารค าสอน หรือสื่อการสอน เพ่ือประกอบการพิจารณา แต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ 

3. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการประเมินผลการสอน และประเมินเอกสาร
ประกอบการสอน หรือเอกสารค าสอน หรือสื่อการสอน เพ่ือประกอบการพิจารณา แต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ (ฉบับที่ 4) 

4. บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นๆ 
 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
1. พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
2. พิจารณาเลือกผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นๆ เป็นอนุกรรมการ 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่ 10/2558 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2558 
 

 

มติที่ประชุม :   เห็นชอบเสนอ รศ.กาบแก้ว  สุคนธสรรพ์ มอบงานบริหารบุคคล
ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 
2. พิจารณาผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เป็นอนุกรรมการประเมินผลการสอน เพ่ือขอก าหนด

ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ราย อาจารย์พลากร สืบส าราญ 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร เสนอเพ่ือพิจารณา ตามบันทึกข้อความที ่ศธ 0529.16.1.4/พิเศษ 
ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2558 เรื่อง ขอรับการสังเกตการณ์สอนเพื่อประกอบการพิจารณาก าหนดต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ในสาขาสาธารณสุขศาสตร์ ราย อาจารย์พลากร สืบส าราญ ต าแหน่งอาจารย์ สังกัดกลุ่มวิชาสาธารณสุข
ศาสตร์ โดยมีรายละเอียดประกอบการพิจารณา ดังนี้ 

1. แบบประวัติส่วนตัว และผลงานทางวิชาการ (ก.พ.อ.03) 
2. เอกสารประกอบการสอน ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557 
3. ตารางการสอนรายวิชา 1902 205 ชีวสถิติ ของนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุข

ศาสตร์ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2558 
 

ข้อกฏหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

1. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการประเมินผลการสอน และประเมินเอกสาร
ประกอบการสอน หรือเอกสารค าสอน หรือสื่อการสอน เพ่ือประกอบการพิจารณา แต่งตั้งบุคคลให้ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ  

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
1. แบบประวัติส่วนตัว และผลงานทางวิชาการ (ก.พ.อ.03) 
2. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการประเมินผลการสอน และประเมินเอกสาร

ประกอบการสอน หรือเอกสารค าสอน หรือสื่อการสอน เพ่ือประกอบการพิจารณา แต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ 

3. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการประเมินผลการสอน และประ เมินเอกสาร
ประกอบการสอน หรือเอกสารค าสอน หรือสื่อการสอน เพ่ือประกอบการพิจารณา แต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ (ฉบับที่ 4) 

4. บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นๆ 
 
 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

  1. พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

  2. พิจารณาเลือกผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นๆ เป็นอนุกรรมการ 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่ 10/2558 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2558 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้เสนอ ศ.สุพรรณี พรหมเทศ มอบงานบริหารบุคคล
ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 
3. (ร่าง) ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง แนวทางการมาปฏิบัติงาน

บุคลากรสายวิชาการ 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร เสนอเพ่ือพิจารณา เพ่ือให้การบริหารงานของวิทยาลัยฯ เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยบังเกิดผลดีต่อหน่วยงาน และการจ้างต่อหรือการเพ่ิมค่าจ้าง เป็นไปด้วยความชัดเจน เรียบร้อย นั้น 

ในกำรนี้ งำนบริหำรบุคคล จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำ ดังนี้ 
1. เพ่ือพิจารณาแนวทางการมาปฏิบัติงานสายวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ 2559 

 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
1. (ร่าง) ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง แนวทางการมาปฏิบัติงานบุคลากร  

ประจ าปีงบประมาณ 2559 
 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 1. พิจารณา (ร่าง) ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง แนวทางการมาปฏิบัติงานบุคลากร
ประจ าปีงบประมาณ 2559 
 2. แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายค่าตอบแทนนอกเวลาราชการของบุคลากรสายวิชาการ 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ และให้ตัดข้อ 3 ออก ใช้ ข้อ 6 แทน  มอบงาน
บริหารบุคคลด าเนินการในสว่นที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 
4. หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการบุคลาการวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

ประจ าปีงบประมาณ 2559 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร เสนอเพ่ือพิจารณา ด้วยระเบียบมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี ว่ำด้วย กำร
ใช้จ่ำยเงินรำยได้เพ่ือกำรบริหำรงำนและสวัสดิกำร พ.ศ. ๒๕๕๘ ตำมควำมในข้อ ๖ (๕) (๕.๓) ได้ก ำหนดให้มหำวิทยำลัย
สำมำรถจ่ำยเงินรำยได้เพ่ือจัดสวัสดิกำรเป็นค่ำใช้จ่ำยช่วยเหลืองำนศพบุคลำกร รวมถึงบิดำมำรดำ คู่สมรส และบุตรของ
บุคลำกรมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี เพ่ือเป็นค่ำพวงมำลำ ค่ำช่วยงำนศพ และค่ำเจ้ำภำพสวดพระอภิธรรมศพในนำม
มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี นั้น 

ข้อกฏหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

- ระเบียบมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี ว่ำด้วย กำรใช้จ่ำยเงินรำยได้เพ่ือกำรบริหำรงำนและสวัสดิกำร พ.ศ. 
๒๕๕๘ ตำมควำมในข้อ ๖ (๕) (๕.๓) 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
  1. ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การใช้จ่ายเงินรายได้เพ่ือการบริหารงานและสวัสดิการ 
พ.ศ.2558         
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่ 10/2558 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2558 
 

  2. บัญชีอัตราการจ่ายเงินสวัสดิการช่วยงานฌาปนกิจศพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ออกตามความใน
ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การใช้จ่ายเงินรายได้เพ่ือการบริหารงานและสวัสดิการ พ.ศ. 2558 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
๑. เพ่ือโปรดพิจำรณำรำยละเอียดบัญชีอัตรำกำรจ่ำยเงินสวัสดิกำร  
๒. เพ่ือโปรดพิจำรณำมอบหมำยผู้มีอ ำนำจอนุมัติในหลักกำรให้เบิกจ่ำยเงินส ำหรับกำรจัดสวัสดิกำร 

 

  มติที่ประชุม ร่วมกันพิจารณา และมอบงานบริหารบุคคลด าเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป สรุปได้ ดังนี้ 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่ 10/2558 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2558 
 

บัญชีอัตราการจ่ายเงินสวัสดิการบุคลากร วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 ออกตามความในระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การใช้จ่ายเงินรายได้เพื่อการบริหารงานและสวัสดิการ พ.ศ. 2558 
 

ประเภทบุคลากร 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข   

ค่าพวงหรีด ค่าเป็นเจ้าภาพสวด 
ค่าช่วยงานมงคล

สมรส 
ค่าช่วยเหลือเยี่ยม

คลอด 
ค่าช่วยงาน
อุปสมบท 

ค่า
ช่วยเหลือ

เยี่ยมป่วย 1 
ครั้ง/ปี หมายเหตุ 

(บาท) พระอภิธรรมศพ 
(บาท) 

(บาท) 
 (บาท) 

(บาท) (บาท) 
  

1. ผู้บริหารมหาวิทยาลัย               
    1.1 อธิการบดี 1,000 2,000 1,000 1,000 1,000 1,000   

    1.2 รองอธิการบดี 1,000 2,000 1,000 1,000 1,000 1,000   
    1.3 ผู้ช่วยอธิการบดี 1,000 2,000 1,000 1,000 1,000 1,000   
    1.4 คณบดี/รองคณบดี 1,000 2,000 1,000 1,000 1,000 1,000   
    1.5 ผู้อ านวยการ/รองผู้อ านวยการ
ส านัก 

1,000 2,000 1,000 1,000 1,000 1,000 
  

    1.6 ผู้อ านวยการกอง 1,000 2,000 - - - -   
2. บุคคลในครอบครัวของบุคคลตาม 
1 1,000 2,000 1,000 1,000 1,000 1,000   
3. บุคลากรสังกัดวิทยาลัย               
    3.1 ข้าราชการ/พนักงาน
มหาวิทยาลัย/ 

1,000 2,000 1,000 1,000 1,000 1,000 
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บัญชีอัตราการจ่ายเงินสวัสดิการบุคลากร วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
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ประเภทบุคลากร 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข   

ค่าพวงหรีด ค่าเป็นเจ้าภาพสวด 
ค่าช่วยงานมงคล

สมรส 
ค่าช่วยเหลือเยี่ยม

คลอด 
ค่าช่วยงาน
อุปสมบท 

ค่า
ช่วยเหลือ

เยี่ยมป่วย 1 
ครั้ง/ปี หมายเหตุ 

(บาท) พระอภิธรรมศพ 
(บาท) 

(บาท) 
 (บาท) 

(บาท) (บาท) 
  

         ลูกจ้างประจ า               
    3.2 ลูกจ้างชั่วคราว 1,000 2,000 1,000 1,000 1,000 1,000   
4 บุคคลในครอบครัวของบุคคลตาม 
3  1,000 2,000 - - - -   
7. ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีอุปการะคุณ
ต่อวิทยาลัยฯ               
   7.1 นายกสภามหาวิทยาลัย 1,000 2,000 1,000 1,000 1,000 1,000   
   7.1 กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

1,000 2,000 1,000 1,000 1,000 1,000 
  

   7.2 กรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย 

1,000 2,000 1,000 1,000 1,000 1,000 
  

   7.3 หัวหน้าส่วนราชการประจ า
จังหวัด 1,000 2,000 1,000 1,000 1,000 1,000   
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ประเภทบุคลากร 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข   

ค่าพวงหรีด ค่าเป็นเจ้าภาพสวด 
ค่าช่วยงานมงคล

สมรส 
ค่าช่วยเหลือเยี่ยม

คลอด 
ค่าช่วยงาน
อุปสมบท 

ค่า
ช่วยเหลือ

เยี่ยมป่วย 1 
ครั้ง/ปี หมายเหตุ 

(บาท) พระอภิธรรมศพ 
(บาท) 

(บาท) 
 (บาท) 

(บาท) (บาท) 
  

8. บุคคลอ่ืนๆ  ให้เสนอคณบดี หรือบุคคลที่คณบดีมอบหมายพิจารณาเป็นรายกรณี 
หมายเหตุ    บุคคลในครอบครัวของบุคคลตำม 1 หมำยถึง  บิดำ-มำรดำ  และ สำมี-ภรรยำ 
      บุคคลในครอบครัวของบุคคลตำม 3 หมำยถึง  บิดำ-มำรดำ  และ สำมี-ภรรยำ 
 

ปิดประชุมเวลา  16.00 น.  
 

                     
(นางสาวณรัญญา  มีชัย) 

นักวิชาการศึกษา/ผู้ช่วยเลขานุการคนที่ 1 
ผู้จดรายงานการประชุม 
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(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนา  เล็กสมบูรณ์) 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
กรรมการและเลขานุการ 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 

ที่ประชุมได้รับรองรายงานนี้แล้วในการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งท่ี 11/๒๕๕8 
เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 

 

        
(รองศาสตราจารย์นายแพทย์ป่วน   สุทธิพินิจธรรม) 
คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

ประธานคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 
 
 


