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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 2/2559 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
ครั้งที่ 2/๒๕๕9 วันศุกร์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 

ณ ห้อง CMP ๔12 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 
 

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

 
ผู้ไม่มาประชุม 

1. นางสาวณรัญญา  มีชัย  นักวิชาการศึกษา   ผู้ช่วยเลขานุการ คนที่ 2 (ลาป่วย) 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. พญ.ชลลดา  บุษยรัตน์   อาจารย์ผู้มีความรู้ความสามารถ 
2. ผศ.ดร.สุรศักดิ์  แว่นรัมย์   ผู้ช่วยคณบดีงานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
3. ดร.เชาวลิต  ยัว่จิตร   ผู้ช่วยคณบดีงานวิจัยฯ 
4. ดร.สุวภรณ์  แดนด ี   ผู้ช่วยคณบดีงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ 

    
 

 
 
 
 
 
 
 
เปิดประชุมเวลา 09.00 น.    
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ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 
 

1.1 ผลการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเมื่อวันเสาร์ที่ 30 มกราคม ๒๕๕๘ 
ณ.ห้องประชุมพันเอกอาทร ชนเห็นชอบ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กทม. 
๑. อนุมัติแผนงบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ของวิทยาลัยฯ ซึ่งมีจ านวนนักศึกษาเพ่ิม

อีกจ านวน ๒๐ (นศ.พ. ซ้ าชั้น 8 คน นศ.พ.รับเพิ่มอีก 12 คน) คนรวมเป็นเงินงบประมาณท้ังสิ้น 
๓๑,752,000.00+5,880,000.00 บาท 
 
  มติที่ประชุม รับทราบ 

 
๒. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขออนุมัติปรับกรอบอัตราก าลังบุคลากรของ

มหาวทยาลัยอุบลราชธานี มี อธิการบดีเป็นประธาน ศ. สุมนต์ สกลไชย ผศ. วรรณวไล อธิวาสน์
พงศ์ ร่วมเป็นกรรมการ 
 
  มติที่ประชุม รับทราบ 
 

๓. เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ 2559 ของวิทยาลัยฯ 
 
  มติที่ประชุม รับทราบ 
 

๔. เห็นชอบการปรับปรุงอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาสาธารณสุข
ศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554 ของวิทยาลัยฯ 

 
     มติที่ประชุม รับทราบ 

 
๕. อนุมัติข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วยการก าหนดภาระงานของ ผู้ด ารงต าแหน่ง

อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสคราจารย์ พ.ศ....   
 

     มติที่ประชุม รับทราบ 
 

1.2 ผลการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยครั้งที่ 3/255๙ เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕9 
ณ. ห้องประชุม วารินช าราบ ตึกอธิการบดีหลังใหม่ 
1. อนุมัติก าหนดรหัสคณะ หลักสูตรและรายวิชา รหัสของวิทยาลัย ๑๙ เพ่ือใช้พิจารณาการจัดสรร

งบประมาณหมวดวิชาศึกษาทั่วไป      
 
    มติที่ประชุม รับทราบ 
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2. โครงการน าเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ของ สกอ 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีพิจารณาส่ง ๓ คณะ ได้แก่ คณะเภสัชศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
และวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

 
    มติที่ประชุม รับทราบ 

 
3. เห็นชอบงบการเงินของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ปี 2556-7 
 

     มติที่ประชุม รับทราบ 
 

1.3 ผลการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วันที่ อังคารที่ 16 
มกราคม 2558 ณ.ห้องวารินช าราบ เวลา 9.30 น. มอบ ผศ.ดร.รัตนา เล็กสมบูรณ์ เข้าประชุม
แทน 

1. รายงานผลการสรรหาคณบดี 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร เสนอที่ประชุมเพ่ือทราบผลการสรรหาคณบดี  ดังนี้ 

๑.      คณบดีคณะรัฐศาสตร์  ด้วยวาระการด ารงต าแหน่งคณบดีคณะรัฐศาสตร์ของ 

รองศาสตราจารย์ไชยันต์  รัชชกูล  ครบวาระการด ารงต าแหน่งในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙  กองการเจ้าหน้าที่ เสนอ
สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๘ แต่งตั้งคณะกรรมการ
สรรหาคณบดีคณะรัฐศาสตร์ เพ่ือด าเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารและการ
ด าเนินงานของส่วนงานภายในที่มีสถานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. ๒๕๕๔ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่า
ด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี และผู้อ านวยการวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ 

                             ในการดังกล่าว  คณะกรรมการด าเนินการสรรหาฯ ได้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
ก าหนดแล้ว และได้เสนอสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๙ 
พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งให้  นายฐิติพล ภักดีวานิช ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งอาจารย์ 
สังกัดคณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะรัฐศาสตร์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. ๒๕๕๙  ถึงวันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓  

๒.      คณบดีคณะศิลปศาสตร์  ด้วยวาระการด ารงต าแหน่งคณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
ของ รองศาสตราจารย์กนกวรรณ  มะโนรมย์  ครบวาระการด ารงต าแหน่งในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙ กองการ
เจ้าหน้าที่  เสนอสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน  ๒๕๕๘ 
แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศิลปศาสตร์ เพ่ือด าเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วย 
หลักเกณฑ์และวิธีการ  สรรหาคณบดี และผู้อ านวยการวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ 

                     ในการดังกล่าว  คณะกรรมการด าเนินการสรรหาฯ ได้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่ก าหนดแล้ว และได้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม 
๒๕๕๙ พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งให้  นางสาวปรียาภรณ์  เจริญบุตร ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  สังกัดคณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะศิลป
ศาสตร์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙  ถึงวันที่ ๑๕  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๓  
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มติที่ประชุม รับทราบ 

2. การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขออนุมัติปรับกรอบอัตราก าลังบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   

รองคณบดีฝ่ายบริหาร เสนอที่ประชุมเพ่ือทราบการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการ
ขออนุมัติปรับกรอบอัตราก าลังบุคลากรของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ดังนี้ 

 ตามที่สภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ได้
ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การก าหนดกรอบอัตราก าลังของบุคลากร พ.ศ. ๒๕๕๘ นั้น และ
ตามความข้อ ๒๕ ในข้อบังคับดังกล่าว ก าหนดให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า 
“คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขออนุมัติปรับกรอบอัตราก าลังบุคลากรของมหาวิทยาลัย” ประกอบด้วย 

(๑) อธิการบดี                                                          เป็นประธาน 

(๒) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ                              
     และหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจ านวนไม่น้อยกว่าสองคน       เป็นกรรมการ 

(๓) รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมายจ านวนหนึ่งคน             เป็นกรรมการ 

(๔) หัวหน้าส่วนราชการจ านวนสองคน                             เป็นกรรมการ 

(๕) รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมายจ านวนหนึ่งคน            เป็นกรรมการและเลขานุการ 

                   กรรมการตาม (๒) ให้สภามหาวิทยาลัยเป็นผู้ พิจารณาคัดเลือก และกรรมการตาม (๔) ให้
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลเป็นผู้เสนอชื่อ 

                   ให้กรรมการตาม (๒) และ (๔) มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสองปี และอาจได้รับการแต่งตั้ง
ใหม่อีกได้ 
                   ในกรณีที่กรรมการตาม (๒) และ (๔) พ้นจากต าแหน่งกอ่นครบวาระ ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง 

ผู้ด ารงต าแหน่งแทน และให้กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งแทนนั้น มีวาระเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน 

                   ในกรณีกรรมการตาม (๒) หรือ (๔) พ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระไม่เกินเก้าสิบวัน 

สภามหาวิทยาลัยจะไม่แต่งตั้งกรรมการขึ้นแทนต าแหน่งที่ว่างก็ได้ 

                   มหาวิทยาลัยได้พิจารณาด าเนินการเสนอรายชื่อและมอบหมายกรรมการแล้ว ดังนี้ 
๑.   กรรมการตาม (๔) คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุม

ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ มีมติเสนอชื่อหัวหน้าส่วนราชการจ านวนสองคน ดังนี้ 
(๑)   รองศาสตราจารย์อุทิศ อินทร์ประสิทธิ์      คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
(๒)   รองศาสตราจารย์มันทนา สามารถ           คณบดีคณะบริหารศาสตร์ 

๒.  กรรมการตาม (๓) และ (๕) อธิการบดีได้พิจารณามอบหมายรองอธิการบดี ดังนี้ 
(๑)   รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย        กรรมการ 

     (ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส จิตต์เจริญ)    
(๒)   รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์       กรรมการและเลขานุการ 

     (นางสิรินทร์ทิพย์ บุญมี)                                
๓.       กรรมการตาม (๒) สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม 

๒๕๕๙ ได้พิจารณาคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนสองคน เป็นกรรมการ ดังนี้ 
(๑)    ศาสตราจารย์เกียรติคุณสุมนต์ สกลไชย 

(๒)    ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณวไล อธิวาสน์พงศ์  
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 2/2559 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 

3. การบริหารวงเงินและการจัดสรรวงเงินเลื่อนเงินเดือนบุคลากร รอบครึ่งปีแรก ณ วันที่ 1 
เมษายน  2559 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร เสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ การบริหารวงเงินและการจัดสรรวงเงินเลื่อน

เงินเดือนบุคลากร รอบครึ่งปีแรก ณ วันที่ 1 เมษายน  2559 
  เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนปฏิทินการด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อน
เงินเดือนของบุคลากรครึ่งปีแรก วันที่ 1 เมษายน 2559  ที่ประชุมพิจารณาถอนวาระ ในส่วนปฏิทินปฏิทินการ
ด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ เสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ซึ่งบรรจุในวาระเพ่ือ
พิจารณาต่อไป 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 

4. ขอก าหนดต าแหน่ง จัดท ามาตรฐานก าหนดต าแหน่ง สมรรถนะ ทักษะ ความรู้และ
ความสามารถของต าแหน่งช่างภาพการแพทย์ ครูและพ่ีเลี้ยง    
รองคณบดีฝ่ายบริหาร เสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ ตามที่ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ

สาธารณสุข มีพนักงานมหาวิทยาลัยที่มีชื่อต าแหน่งไม่เป็นไปตามโครงสร้างต าแหน่งและมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง
ตามท่ี ก.พ.อ. ก าหนด จ านวน ๔ ต าแหน่ง ดังนี้ 

ชื่อ-สกุล ชื่อต าแหน่ง หมายเหตุ 
๑.      นายอัครเดช อธิปราชญ์ ช่างภาพการแพทย์ จะขออนุมัติเปลี่ยนต าแหน่งเป็นนักเวชนิทัศน์ 
๒.      นางรุจิรา โพธิ์ศรีคุณ ผู้ดูแลเด็ก   
๓.      นางสมร ศรีใส ผู้ดูแลเด็ก   
๔.      นางเยาวลักษณ์ อัครอ านวย ผู้ดูแลเด็ก   

คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ 
มอบกองการเจ้าหน้าที่และวิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ จัดท ามาตรฐานก าหนดต าแหน่ง สมรรถนะ ทักษะและความรู้
ความสามารถของต าแหน่ง เสนอ ก.บ.บ. และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 

                   ดังนั้น วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้พิจารณาทบทวนแล้ว จึงขออนุมัติดังนี้ 
1. ก าหนดต าแหน่ง และจัดท ามาตรฐานก าหนดต าแหน่ง สมรรถนะ ทักษะ ความรู้และ

ความสามารถ จ านวน ๒ ต าแหน่ง คือ ต าแหน่งนักเวชนิทัศน์ และต าแหน่งครูและพ่ีเลี้ยง 
๒. ขออนุมัติเปลี่ยนต าแหน่งช่างภาพการแพทย์ เป็นนักเวชนิทัศน์ 

                   ความละเอียดตามบันทึกข้อความด่วนที่สุดที่ ศธ ๐๕๒๙.๑๖.๑.๔/๑๔๙๑ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘  
                   ข้อเท็จจริง       

๑.   คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม 
๒๕๕๕ มีมติเห็นชอบการก าหนดต าแหน่งและมาตรฐานก าหนดต าแหน่งส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย โดยให้น าชื่อ
ต าแหน่งและมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษามาใช้กับพนักงานมหาวิทยาลัย
โดยอนุโลม ส่วนต าแหน่งพนักงานที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของข้าราชการ ให้ต้นสังกัดพิจารณา
หน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงาน และคุณวุฒิของผู้ครองต าแหน่ง และจัดเข้าต าแหน่งตามมาตรฐานก าหนด
ต าแหน่งของข้าราชการ แล้วเสนอ ก.บ.บ. เพ่ือให้ความเห็นชอบ แต่หากหน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานและ/
หรือคุณวุฒิของผู้ครองต าแหน่งไม่สอดคล้องกับมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของข้าราชการ และต้นสังกัดเห็นว่ามี
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ความจ าเป็นที่จะต้องคงชื่อต าแหน่งดังกล่าวไว้ ให้ต้นสังกัดเสนอก าหนดชื่อต าแหน่งและจัดท ามาตรฐานก าหน ด
ต าแหน่งตามกรอบมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของข้าราชการ เสนอ ก.บ.บ. พิจารณาฯ 
                    รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลเพื่อพิจารณาอนุมัติ ดังนี้ 

๑.   ก าหนดต าแหน่ง มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง สมรรถนะ ทักษะ ความรู้และความสามารถ 
จ านวน ๒ ต าแหน่ง คือ ต าแหน่งนักเวชนิทัศน์ และต าแหน่งครูและพ่ีเลี้ยง 

๒.   ขออนุมัติเปลี่ยนต าแหน่งช่างภาพการแพทย์ เป็นนักเวชนิทัศน์ 
 

ชื่อต าแหน่ง (เดิม) 
ชื่อต าแหน่ง 

(เดิม) 
ขอเปลี่ยนเป็นชื่อต าแหน่ง 

ต าแหน่งประเภท 

๑)      นายอัครเดช อธิปราชญ์ 
ช่างภาพ
การแพทย์ 

นักเวชนิทัศน์ ปฏิบัติการ ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ 

  

                   เนื่องจาก เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยที่มีชื่อต าแหน่งไม่เป็นไปตามโครงสร้างต าแหน่งและมาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่งตามท่ี ก.พ.อ. ก าหนด และวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้พิจารณาทบทวนแล้ว 
ต าแหน่งดังกล่าวมีความจ าเป็นต่อการปฏิบัติงานของวิทยาลัยฯ  ที่ประชุมมีมติดังนี้               

๑.      ต าแหน่งเวชนิทัศน์  ให้วิทยาลัยแพทยศาสตร์ จัดท ามาตรฐานก าหนดต าแหน่ง โดยศึกษา
เทียบเคียงมาตรฐานก าหนดต าแหน่งดังกล่าวของหน่วยงานอ่ืน เช่น ส านักงาน ก.ก. มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นต้น 

๒.     ต าแหน่งครูพ่ีเลี้ยง  ให้วิทยาลัยแพทย์ฯ จัดท ามาตรฐานก าหนดต าแหน่ง โดยศึกษาเทียบเคียง
มาตรฐานก าหนดต าแหน่งดังกล่าวของหน่วยงานอ่ืน เช่น  กระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้  อาจก าหนดให้มีกรอบ
อัตราก าลังส าหรับต าแหน่งครูพ่ีเลี้ยง และพ่ีเลี้ยง 

๓.     การประเมินบุคคลเข้าสู่ต าแหน่งดังกล่าว จะกระท าได้เมื่อบุคคลนั้นมีคุณสมบัติและ
ภาระหน้าที่ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งนั้นๆ 

 
มติที่ประชุม รับทราบ 

 
1.4 ผลการประชุมกรรมการอ านวยการและกรรมการบริหาร กสพท วันที่ 13 มกราคม 2559 

เรื่อง วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขขอรับการตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานสากล 
เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2559 

 
     มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 1.2 งานพัฒนานักศึกษา มีเรื่องแจ้งเพื่อทราบ ดังนี้ 

เรื่องสรุปผลการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์  ครั้งที่ 34 “คูนแคนเกมส์”     
 ในวันที่ 30-31  มกราคม 2559   ณ   มหาวิทยาขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น 

 

สรุปผลการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์  ครั้งที่ 34 “คูนแคนเกมส์” ในวันที่ 30-31  
มกราคม 2559   ณ   มหาวทิยาขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น สรุปผลได้ ดังนี้ 
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             1.นักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้รับรางวัลชนะเลิศ การ
แข่งขันโครงการและนิทรรศการทางวิชาการระดับชาติ   ในงานสาธารณสุขสัมพันธ์ ปลอดบุหรี่และแอลกอฮอล์ 
บุหรี่ ครั้งที่  34จาก 16 สถาบัน ทั่วประเทศที่เข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 30-31
มกราคม 2559 

                    2.การแข่งขันกีฬาในงานสาธารณสุขสัมพันธ์  ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง  ในการแข่งขันตะกร้อ
ประเภททีมชาย 

     มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 1.3 งานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ มีเรื่องแจ้งเพื่อทราบ ดังนี้ 

เรื่อง ผลการพิจารณาคัดกรองและข้อเสนอแนะ การเข้าร่วมโครงการ EdPEx200 ของ สกอ. ปี
การศึกษา 2558 

    ผู้ช่วยคณบดีงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ แจ้งเพ่ือทราบ  ตามที่วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ได้ยื่นความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการน าเกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศมาใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และได้จัดส่งโครงร่างองค์การ 
(OP) ไม่เกิน 5 หน้า และผลลัพธ์ในหมวด 7.1 – 7.5 ไม่เกิน 5 หน้า มายังส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2558 นั้น 
              ผลการพิจารณาจาก สกอ.เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2559 นั้น   วิทยาลัยฯ ไม่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วม
โครงการฯดังกล่าว แต่ทาง สกอ. ได้ให้ขัอเสนอแนะกับทางวิทยาลัยฯ ดังนี้  
 

ผลการตัดสินในภาพรวม ข้อเสนอแนะ 
ไม่ผ่าน           วิสัยทัศน์น่าจะไปได้กับความได้เปรียบในเชิงภูมิศาสตร์ ไม่ชัดเจน

ว่า สมรรถนะหลักจะหมายถึงเอกลักษณ์หรือไม่ อาจจะชัดเจนขึ้นถ้า
แบ่งกลุ่มเป็นผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืนแทนที่จะจัดเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
หมด น่าสนใจที่ให้มหาวิทยาลัยของตนเองเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกพันธ
กิจ น่าจะระบุได้ถึงล าดับในการแข่งขันในปัจจุบันในกลุ่ม  กสพท การ
เปลี่ยนแปลงอาจจะต้องมองไปที่ความเปลี่ยนแปลงของประเทศในกลุ่ม
ภูมิภาคแม่น้ าโขงตอนล่างไปด้วย แม้จะมีตัวชี้วัดของผลลัพธ์ตาม สกอ. 
ค่อนข้างมากแต่ก็มีตัวที่เหมาะกับบริบทของวิทยาลัยฯ 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
- พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 

 
     มติที่ประชุม รับทราบ 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 2/2559 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2559           
      เมื่อวันพฤหัสบดีที่  21 มกราคม 2559  

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ เสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา รายงาน
การประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันพฤหัสบดีที่  21 มกราคม 2559  
 
เอกสารประกอบการประชุม 

1. (ร่าง) รายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2559 
 

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม โดยมีการแก้ไขรายงานการประชุม 
ดังนี้ 

 
รายละเอียด/ข้อมูลเดิม การแก้ไข 

หน้า 6 
มติที่ประชุม  สรุปได้ดังนี้ 

1. ส าหรับสายวิชาการที่ลาศึกษาไปแล้ว การ
จ่ายเงินเดือนให้ เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย
ก าหนด คือ ตั้งแต่ลาศึกษาต่อ – 6 ปี 

2. ส าหรับสายวิชาการที่ลาศึกษาตั้งแต่ปี 2559 
เป็นต้นไป จะจ่ายเงินเดือนให้ตั้งแต่ลาศึกษาต่อ – 5 ปี 
เกิน 5 ปีไม่จ่ายเงินเดือน 

3. ทุกปีผู้รับทุนจะต้องมาพบเจ้าของทุน เพ่ือ
รายงานความก้าวหน้ามอบงานบริหารบุคคลแจ้งผู้รับ
ทุนทุกท่านเพ่ือทราบ  
 

 
มติที่ประชุม  สรุปได้ดังนี้ 

1. ส าหรับสายวิชาการที่ลาศึกษาไปแล้ว  การจ่าย
เงินเดือนให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยก าหนด คือ 
ตั้งแต่ลาศึกษาต่อ – 6 ปี 

2. ส าหรับสายวิชาการที่ลาศึกษาตั้งแต่ปี 2559 เป็น
ต้นไป จะจ่ายเงินเดือนให้ตั้งแต่ลาศึกษาต่อ – 5 ปี เกิน 5 ปี
ไม่จ่ายเงินเดือน 

 

หน้า 10 
ระเบียบวาระที่ 4.4   งานประกันคุณภาพการศึกษา
และสารสนเทศ เสนอเรื่องเพื่อพิจารณา 

1. การน าข้อเสนอแนะจากการตรวจประเมิน
คุณภาพฯ ปีการศึกษา 2557 ไปปรับปรุง
พัฒนาใน  ปีการศึกษา 2558 

    ผู้ช่วยคณบดีงานประกันคุณภาพการศึกษา
และสารสนเทศ เสนอเพ่ือพิจารณา ตามท่ีแพทย
สภามีนโยบายสนับสนุนประกาศเกียรติคุณ อาจารย์
แพทย์ที่เป็นแบบอย่าง และนิสิตนักศึกษาท่ีประพฤติ
ตนดีเด่นในเชิงคุณธรรม จริยธรรม จึงได้สนับสนุนโล่
ประกาศเกียรติคุณให้แก่โรงเรียนแพทย์ทุกแห่ง 
สถาบันละ 2 โล่ ให้แก่ อาจารย์ผู้ปฏิบัติหน้าที่สอน 

 
ระเบียบวาระที่ 4.4   งานประกันคุณภาพการศึกษาและ
สารสนเทศ เสนอเรื่องเพื่อพิจารณา 

1. การน าข้อเสนอแนะจากการตรวจประเมินคุณภาพฯ 
ปีการศึกษา 2557 ไปปรับปรุงพัฒนาใน  ปี
การศึกษา 2558 

          ผูช้่วยคณบดีงานประกันคุณภาพการศึกษาและ
สารสนเทศ เสนอเพ่ือพิจารณา  ตามมติประชุม
คณะกรรมการประกันคุณภาพฯ ครั้งที่ 9/2558 เมื่อ
วันที่ 21 ตุลาคม 2558 เห็นชอบแนวทางการจัดท าแผน
ปรับปรุงและพัฒนาตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2557 ระดับ
หลักสูตร และระดับคณะ/วิทยาลัย นั้น นั้น  
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 2/2559 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 
 

1 โล่ นิสิต นักศึกษาแพทย์ 1 โล่ 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

- หนังสือขอรายชื่อส าหรับมอบโล่ประกาศเกียรติ
คุณ อาจารย์แพทย์และนิสิต นักศึกษาแพทย์  
ประจ าปีการศึกษา 2559  จากแพทยสภา 

 

   ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

 จึงขอเรียนที่ประชุมคณะกรรมการประจ า
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข   เพ่ือ
พิจารณา วิธีด าเนินการคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสม โดย
พิจารณาบุคคลที่ยังไม่เคยได้รับโล่เกียรติคุณจากแพทย
สภา  
 

          ดังนั้น ทางงานประกันคุณภาพฯ วิทยาลัยฯ จึง
ได้ติดตาม และรวบรวมแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้ง
ระดับหลักสู ตร ได้ แก่  หลั กสู ตรวิทยาศาสตรบัณ ฑิ ต 
(สาธารณสุขศาสตร์), หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และ
ระดั บ วิท ย าลั ย  ของวิท ยาลั ยแพทยศาสตร์ และการ
สาธารณสุข ปีการศึกษา 2558  เพ่ือให้ทางผู้ เกี่ยวข้อง
ดังกล่าวน าไปพัฒนาการด าเนินงานนตามรายละเอียดที่แนบ
มาพร้อมนี้ 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

- พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 

   ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

 เพ่ือโปรดพิจารณาให้ข้อ เสนอแนะ ในการน า
แผนพัฒนาคุณภาพทั้งระดับหลักสูตร และระดับวิทยาลัยไป
พัฒนาการด าเนินงานทั้งระดับหลักสูตร และระดับวิทยาลัยฯ 
ต่อไป 

 
2.2 รับรองแจ้งเวียนขอแก้ไขมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 12/2558 ใน

ระเบียบวาระท่ี 4.1.1 (ร่าง)ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธาณสุข มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ ประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการ ประจ าปีงบประมาณ 2559   

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ เสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา (ร่าง)
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธาณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ ประเมินการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ 2559 

 
เอกสารประกอบการประชุม 

(ร่าง)ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธาณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ 
ประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ 2559 

 

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมโดยโดยไม่มีการแก้ไข 
 
   2.3 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ วาระพิเศษ ครัง้ที่ 2/2559 

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ เสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา รับรอง
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ วาระพิเศษ ครั้งที่ 2/2559 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 2/2559 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 
 

เอกสารประกอบการประชุม      
- (ร่าง) รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ วาระพิเศษ ครั้งที่ 2/2559 

 
มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม โดยมีการแก้ไขรายงานการประชุม 

ดังนี้ 
 

รายละเอียด/ข้อมูลเดิม การแก้ไข 
หน้า 2 
   มติที่ประชุม ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณา มีมติ 
ดังนี้ 
1. ให้ถือปฏิบัติตามบันทึกข้อความท่ี ศธ 

0529.16.1.3/200 ลงวันที่ 27 มกราคม 
2559 ตามที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ
ประจ าวิทยาลัยฯ ได้แจ้งเวียนขอมติที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 
12/2558 ในระเบียบวาระที่ 4.1.1 (ร่าง) 
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง 
หลักเกณฑ์ วิธีการ ประเมินการปฏิบัติงานของ
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ประจ าปี
งบประมาณ 2559   

2. ส าหรับสายวิชาการ ให้น าข้อมูลการลากิจมา
ประกอบการประเมินในรอบครึ่งปีหลังประจ าปี
งบประมาณ 2559  ด้วย 

 
   มติที่ประชุม ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณา มีมติ 
ดังนี้ 
1. ให้ถือปฏิบัติตามบันทึกข้อความท่ี ศธ 

0529.16.1.3/200 ลงวันที่ 27 มกราคม 
2559 ตามที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ
ประจ าวิทยาลัยฯ ได้แจ้งเวียนขอมติที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 
12/2558 ในระเบียบวาระที่ 4.1.1 (ร่าง) 
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง 
หลักเกณฑ์ วิธีการ ประเมินการปฏิบัติงานของ
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ประจ าปี
งบประมาณ 2559   

2. ส าหรับสายวิชาการ อาจจะขอข้อมูลการลากิจ
มาประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานตาม
ความเหมาะสมต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี 3.1   งานวิจัย บริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม มีเรื่องสืบเนื่อง ดังนี้ 

เรื่อง ก าหนดชื่องานประชุมวิชาการครั้งที่ 5 

  รองคณบดีฝ่ายวิจัย เสนอที่ประชุมพิจารณา ตามมติที่ประชุมเมื่อครั้งที่ 1/2559 เรื่องสืบเนื่อง 
ก าหนดหัวข้องานประชุมวิชาการครั้งที่ 5 ได้ก าหนดหัวข้อและวิทยากรในการบรรยายในงานประชุมวิชาการวันที่ 
30 มีนาคม 2558 นั้น 

 ขณะนี้งานส่งเสริมการวิจัย บริการวิชาการฯ ได้ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ได้พิจารณาก าหนดการและติดต่อประสานงานกับวิทยากรไปแล้ว ยังขาดวิทยากรบาง
ท่านที่ยังติดต่อไม่ได้ ทั้งนี้งานประชุมวิชาการได้จัดเวทีน าเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาแพทย์และนักศึกษา
สาธารณสุข จ านวน 8 เรื่องในภาคบ่าย และมีอาจารย์เชาวลิต ยั่วจิตร และอาจารย์จิราภรณ์ หลาบค า เป็นพิธีกร
ด าเนินรายการ ซึ่งมีก าหนดการดังเอกสารแนบ 1 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 2/2559 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 
 

 ในวันที่ 29 มีนาคม 2559 ได้จัดโครงการบริการวิชาการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องโรคติดเชื้อมาลาเรียและ
ปรสิตที่พบบ่อยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนใต้ ณ อาคารผู้ป่วยนอก วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี รับผู้เข้าร่วมอบรมภายนอกจ านวน 30 คน ซึ่งมี พ.อ.ศ.มฑิรุทธ มุ่งถิ่น 
ภาควิชาปรสิตวิทยา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเป็นวิทยากรบรรยาย ก าหนดการดังเอกสารแนบ   
 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
   -  ก าหนดการประชุมวิชาการวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่ 5 
   -  ก าหนดการ อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องโรคติดเชื้อมาลาเรียและปรสิตที่พบบ่อยในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนใต้ 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

- เพ่ือโปรดทราบรายงานความก้าวหน้าการเตรียมความพร้อมงานประชุมวิชาการ ครั้งที่ 5 
และการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องโรคติดเชื้อมาลาเรียและปรสิตที่พบบ่อยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนใต้ 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี 3.2   งานบริการการศึกษา มีเรื่องสืบเนื่อง ดังนี้ 

เรื่อง แผนการด าเนินงานเพื่อประเมินคุณภาพหลักสูตร ตามเกณฑ์ WFME 
  รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา เสนอเพ่ือพิจารณา การวางแผนการด าเนินงานเพ่ือประเมิน

คุณภาพหลักสูตร ตามเกณฑ์ WFME ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้
บุคลากรของคณะฯ มีความเข้าใจในกรอบแนวคิดของเกณฑ์มาตรฐานสากลส าหรับแพทยศาสตรศึกษา  (WFME) 
รวมทั้งตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นสากล 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
 1.  แผนการด าเนินงานเพ่ือประเมินคุณภาพหลักสูตร ตามเกณฑ์ WFME  
 2.  ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ เรื่องการจัด workshop เพ่ือบรรยายเกณฑ์ WFME 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 แผนการด าเนินงานเพ่ือประเมินคุณภาพหลักสูตร ตามเกณฑ์ WFME วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข 

 

มติที่ประชุม  เห็นชอบตามเสนอ วิทยาลัยฯขอรับการตรวจประเมินฯ 
ในช่วงเดือนเมษายน 2560 และให้น าแจ้งที่ประชุมสถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ (สพม.) 
ต่อไป 

มอบ แพทย์หญิงศุทธินี  ธิราช และ ดร.สุวภรณ์  แดนดี ประสานงานกับ
คณะแพทย์ฯ อย่างน้อย 3 แห่ง เช่น คณะแพทย์ฯ ม.สารคาม และ ม.เทคโนโลยีสุรนารี เพื่อขอให้เข้าร่วมท า
การ Work shop และให้รายงานให้ท่ีประชุมทราบในการประชุมครั้งถัดไป 

 
ระเบียบวาระท่ี 3.3   งานบริหารบุคคล มีเรื่องสืบเนื่อง ดังนี้ 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 2/2559 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 
 

1.  การจ้างผู้เชี่ยวชาญแทนคุณพิสมัย  หงส์หา ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – ธันวาคม 2559 
  รองคณบดีฝ่ายบริหาร เสนอเพ่ือพิจารณา การจ้างผู้เชี่ยวชาญแทนคุณพิสมัย  หงส์หา ระหว่าง
เดือนกุมภาพันธ์ – ธันวาคม 2559 
 
    มติที่ประชุม  เห็นชอบให้จ้าง ทพญ.จีรภา ประพาศพงษ์ ส าเร็จการศึกษา
สาขาทันตแพทยศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตสาธารณสุข มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมอบรองคณบดีฝ่าย
แผนและงบประมาณ และ OPD เร่งด าเนินการส่งเอกสารประกอบการจ้างให้งานบริหารบุคคลด าเนินการต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี 4.1   งานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ มีเรื่องเพื่อพิจารณา ดังนี้ 

1. การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานแต่ละหลักสูตร 
ผู้ช่วยคณบดีงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ  เสนอที่ประชุมเพ่ือ

พิจารณา ตามท่ี วิทยาลัยแพทยศาสตร์และสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพ
ภายใน ระดับวิทยาลัย ในวันที่ 5-6 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมา ซึ่งคณะกรรมการตรวจประเมินได้ให้ข้อเสนอแนะ ใน
เกณฑ์ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของคณะเพ่ือการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของ
คณะ  ในเกณฑ์ ประเด็น ดังนี้   

เกณฑ์
มาตรฐาน

ที ่
รายละเอียดเกณฑ์ ข้อเสนอแนะจากกรรมการฯ 

2 ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่
ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละ
หลั กสู ต ร  สั ดส่ วนค่ า ใช้ จ่ าย เพื่ อพั ฒ น า
นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียน
การสอน อย่างต่อเนื่อง เพื่อวิเคราะห์ความ
คุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสใน
การแข่งขัน 

มีการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานแต่
ละหลักสูตร แต่วิธีการค านวณค่าใช้จ่ายยังไม่
สะท้อนต้นทุนจริงในการบริหารจัดการหลักสูตร
(unit cost) ซึ่งจะส่งผลต่อการบริหารจัดการ
และจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 

หมายเหตุ : หน่วยงานรับผิดชอบตัวบ่งชี้หลัก :  งานคลังและพัสดุ 
               หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : หลักสูตรทั้ง 3 หลักสูตร, งานบริการการศึกษา, งานแผนและงบประมาณ 
                
                 ในการตรวจประเมินฯ ในปีการศึกษา 2557 ที่ผ่านมาคณะกรรมการตรวจประเมินฯ ได้ให้
ข้อเสนอแนะไว้  ซึ่งในเกณฑ์มาตรฐานดังกล่าว เกี่ยวข้องกับหลักสูตรทั้ง 3 หลักสูตร  ซึ่งทางงานคลังและพัสดุเป็น
ผู้จัดเขียน SAR และเอกสารประกอบในเกณฑ์ข้อนี้ ดังนั้นจึงขอความอนุเคราะห์ทางผู้บริหารวิทยาลัยฯ เร่งหา
แนวทางในการด าเนินการตามเกณฑ์ดังกล่าว เพ่ือให้ทันรอบประเมินในช่วงเดือน กันยายน 2559 ต่อไป 
 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
- พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 

 
   ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 2/2559 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 
 

 เพ่ือทางคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ พิจารณามอบหมายผู้เกี่ยวข้องกับเกณฑ์การด าเนินงานด้าน
ต้นทุนแต่ละหลักสูตร ร่วมรับผิดชอบด าเนินการกับทางงานคลั งในการจัดท าต้นทุนต่อหน่วย พร้อมทั้ ง
คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ วิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการ
ผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน ต่อไป 
 

มติที่ประชุม มอบงานการเงิน งานบริการการศึกษา และงานแผนและ
งบประมาณ วิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตรฯ ทั้ง 3 หลักสูตร  

มอบ ดร.สุวภรณ์  แดนดี และ ผศ.มินตรา  สาระรักษ์  แต่งตั้งคณะท างานใน
การวิเคราะห์ความคุ้มทุน 

2. รายงานผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา พ.ศ.2558 
ระดับวิทยาลัย(คณะ) ของวิทยาลัยฯ 1 ส.ค.2558 – 31 ม.ค.2559 ( รอบ 6 เดือน )    

  ผู้ช่วยคณบดีงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ  เสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา ตามที่  
ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ  ส านักงานอธิการบดี  ได้ขอความอนุเคราะห์ให้วิทยาลัยฯ  
รายงานความคืบหน้าการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับวิทยาลัย(คณะ) ของวิทยาลัยฯ 
ประจ าปีการศึกษา 2558  ตั้งแต่ 1 ส.ค.2558 – 31 ม.ค.2559 ( รอบ 6 เดือน ) นั้น    

  ทางงานประกันคุณภาพฯ ได้ท าการติดตาม รวบรวม จากหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวบ่งชี้ ดังกล่าว ตาม
รายงานผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับวิทยาลัย(คณะ) ปีการศึกษา พ.ศ.2558 ของ
วิทยาลัยฯ ตั้งแต่ 1 ส.ค.2558 – 31 ม.ค.2559 ( รอบ 6 เดือน ) เกณฑ์ สกอ. จ านวน 13 ตัวบ่งชี้  

ผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายใน ระดับวิทยาลัย(คณะ) รอบ 6 เดือน (ตัวบ่งชี้ สกอ.) 
ดังนี้ 

วงรอบการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2558  (จ านวน 13 ตัวบ่งชี้) เกณฑ์ สกอ. 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมาย หน่วย 
จ านวน
ผลงาน 

ระดับคะแนน ระดับคุณภาพ 

1. การผลิตบัณฑิต 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตร
โดยรวม 

เชิงปริมาณ 
ผ่านท่ีระดับ
คะแนน 6.34 

สัดส่วน 3 หลักสูตร
ได้มาตรฐาน
ที่คะแนน 6 

  ต้องปรับปรุง 

1.  อาจารย์ประจ าคณะท่ีมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก 

เชิงปริมาณ 
46 

ร้อยละ 44.44  5 ดีมาก 

1.3 อาจารย์ประจ าคณะท่ีด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ 

เชิงปริมาณ 
 0 

ร้อยละ 16.00  1.32 ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน 

1.4 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า
ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า (ไม่รวม นศ.ชั้น
คลินิก) 

เชิงปริมาณ 
8 

อาจารย์ 
ต่อ นศ. 

11.40 0 ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน 

1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญา
ตร ี

เชิงคุณภาพ 
5 

ข้อ 3 3 พอใช้ 

1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี เชิงคุณภาพ 
4 

ข้อ 3 3 พอใช้ 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 2/2559 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 
 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมาย หน่วย 
จ านวน
ผลงาน 

ระดับคะแนน ระดับคุณภาพ 

2. การวิจัย  .1 ระบบและกลไกการบริหารและ
พัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

เชิงคุณภาพ 
5 

ข้อ 3  3 พอใช้ 

 .  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์  

เชิงปริมาณ 
103,300  

บาท ต่อ 
คน 

73,166.67
บาท/คน 

 5 ดีมาก 

 .3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ า
และนักวิจัย  

เชิงปริมาณ 
 

ร้อยละ  9 4.90 ดีมาก 

3. การบริการ
วิชาการ 

3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม เชิงคุณภาพ 
5 

ข้อ      ต้องปรับปรุง 

4. การท านุบ ารุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

เชิงคุณภาพ 
5 

ข้อ      ต้องปรับปรุง 

5. การ
บริหาร
จัดการ 

5.1 การบริหารของคณะเพื่อการก ากับ
ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่ม
สถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ/
สถาบัน 

เชิงคุณภาพ 
6 

ข้อ      ต้องปรับปรุง 

5.  ระบบก ากับการประกันคุณภาพ
หลักสูตร 

เชิงคุณภาพ 
6 

ข้อ 6 4 พอใช้ 

รวมคะแนน สกอ.  13 ตัวบ่งชี้  
 

2.79 พอใช้ 

 

หมาเหตุ :  ผลประเมินคุณภาพภายใน ระดับวิทยาลัย ปีการศึกษา 2557  ของวิทยาลัยฯ อยู่ที่ระดับดี  ที่ 3.57 คะแนน 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 -  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)      

 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ในเกณฑ์ตัวบ่งชี้ที่อยู่ที่ระดับ ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
และต้องปรับปรุง เพ่ือให้ผลงานในรอบ 9 เดือน พัฒนาขึ้นกว่าปัจจุบัน 

มติที่ประชุม ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  มอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับตัว
บ่งชี้ท่ีอยู่ในระดับต้องปรับปรุงเร่งด าเนินการเพื่อให้เกิดผลงานที่พัฒนาขึ้นกว่าปัจจุบัน 

3. รายงานผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา พ.ศ.2558 
ระดับหลักสูตรของวิทยาลัยฯ 1 ส.ค.2558 – 31 ม.ค.2559 ( รอบ 6 เดือน ) จ านวน 3 
หลักสูตร    

  ผู้ช่วยคณบดีงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ  เสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา ตามที่  
ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ  ส านักงานอธิการบดี  ได้ขอความอนุเคราะห์ให้วิทยาลัยฯ  
รายงานความคืบหน้าการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ของวิทยาลัยฯ ประจ าปี
การศึกษา 2558  ตั้งแต่ 1 ส.ค.2558 – 31 ม.ค.2559 ( รอบ 6 เดือน ) นั้น    
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 2/2559 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 
 

  ทางงานประกันคุณภาพฯ ได้ท าการติดตาม รวบรวม จากผู้รับผิดชอบทั้ง 3 หลักสูตรดังกล่าว ตามรายงาน
ผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา พ.ศ.2558 ของวิทยาลัยฯ 
ตั้งแต่                1 ส.ค.2558 – 31 ม.ค.2559 ( รอบ 6 เดือน )  ได้แก่ 

1.ผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร รอบ 6 เดือน (ตัวบ่งช้ี สกอ.) 
 ปีการศึกษา 2558 ของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ดังนี้ 

องค์ประกอบ
ที ่

คะแนน
ผ่าน 

จ านวน
ตัวบ่งชี้ 

input  process output 
คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการ
ประเมิน 

1.การก ากับ
มาตรฐาน 

ผ่าน / ไม่ผ่านการประเมิน 
ได้ / ไม่ได้
มาตรฐาน 

2.บัณฑิต 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ยข
อง

ทุก
ตัว

บ่ง
ชี้ใ

นอ
งค

์ปร
ะก

อบ
ที่ 

2 
- 6

 

2 - - N/A 
ยังไม่

ครบรอบ
ประเมิน 

ยังไม่ครบรอบ
ประเมิน   

3.นักศึกษา 3 3.00 2.00 2.00 - - 2.33   

4.อาจารย์ 3 2.00 9.04 3.50 - - 4   
5.หลักสูตร 

การเรียนการ
สอน การ

ประเมินผู้เรียน 

4 2.00 2.00 2.00 0.00 - 2 

  
6.สิ่งสนับสนุน

การเรียนรู ้ 1 - 2.00 - 2   

รวม 13 7 4 2     

ผลการประเมิน 3.362433862 1.5 
ยังไม่ครบรอบ

ประเมิน 
ยังไม่ครบรอบ

ประเมิน   
 

หมาเหตุ :  ผลประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557  ของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑติ อยู่ทีร่ะดับดี  ที่ 3.24 คะแนน 

2.ผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร รอบ 6 เดือน (ตัวบ่งช้ี สกอ.)  
  ปีการศึกษา 2558 ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาสาธารณสุขศาสตร์) ดังนี้ 

องค์ประกอบ
ที ่

คะแนน
ผ่าน 

จ านวน
ตัวบ่งชี้ 

input  process output 
คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการ
ประเมิน 

1.การก ากับ
มาตรฐาน 

ผ่าน / ไม่ผ่านการประเมิน 
ได้ / ไม่ได้
มาตรฐาน 

2.บัณฑิต 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ยข
อง

ทุก
ตัว

บ่ง
ชี้ใ

นอ
งค

์ปร
ะก

อบ
ที่ 

2 
- 6

 

2 - - N/A 
ยังไม่

ครบรอบ
ประเมิน 

ยังไม่ครบรอบ
ประเมิน   

3.นักศึกษา 3 3.00  .00  .00 - - 2.33   

4.อาจารย์ 3 2.00 3.01 4.50 - - 2   
5.หลักสูตร 

การเรียนการ
สอน การ

ประเมินผู้เรียน 

4 2.00 2.00 2.00 0.00 - 2 
  

6.สิ่งสนับสนุน
การเรียนรู ้ 1 - 3.00 - 3   
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 2/2559 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 
 

องค์ประกอบ
ที ่

คะแนน
ผ่าน 

จ านวน
ตัวบ่งชี้ 

input  process output 
คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการ
ประเมิน 

รวม 13 7 4 2     

ผลการประเมิน 2.64399093 1.75 
ยังไม่ครบรอบ

ประเมิน 
ยังไม่ครบรอบ

ประเมิน   
 

หมาเหตุ :  ผลประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557  ของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑติ อยู่ทีร่ะดับดี  ที่ 3.09 คะแนน 

3.ผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร รอบ 6 เดือน (ตัวบ่งช้ี สกอ.)  
  ปีการศึกษา 2558 ของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาชีวเวชศาสตร์) ดังนี้ 

องค์ประกอบ
ที ่

คะแนน
ผ่าน 

จ านวน
ตัวบ่งชี้ 

input  process output 
คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการ
ประเมิน 

1.การก ากับ
มาตรฐาน 

ผ่าน / ไม่ผ่านการประเมิน 
ได้ / ไม่ได้
มาตรฐาน 

2.บัณฑิต 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ยข
อง

ทุก
ตัว

บ่ง
ชี้ใ

นอ
งค

์ปร
ะก

อบ
ที่ 

2 
- 6

 

2 - - N/A 
ยังไม่

ครบรอบ
ประเมิน 

ยังไม่ครบรอบ
ประเมิน   

3.นักศึกษา 3 3.00 3.00  .33 - -  .78   

4.อาจารย์ 3 3.00 5.03 3.00 - - 3   
5.หลักสูตร 

การเรียนการ
สอน การ

ประเมินผู้เรียน 

4 3.00 3.00 3.00 0.00 - 2 
  

6.สิ่งสนับสนุน
การเรียนรู ้ 1 - 3.00 - 3   

รวม 13 7 4 2     

ผลการประเมิน 3.1944444 2.25 
ยังไม่ครบรอบ

ประเมนิ 
ยังไม่ครบรอบ

ประเมิน   
หมาเหตุ :  องค์ประกอบที่ 2.บัณฑติ ยังไม่มีผลการด าเนินงาน เนื่องจากยังไม่มีบัณฑติ 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
- พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 

   ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม หรือมีข้อคิดเห็น เสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อทาง
หลักสูตรทั้ง 3 หลักสูตร เพื่อเสนอแนะให้พัฒนาปรับปรุง เพ่ือให้ผลงานในรอบ 9 เดือน พัฒนาขึ้นกว่าปัจจุบัน 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ มอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนางานตามเกณฑ์
การประเมิน 
 

ระเบียบวาระท่ี 4.2   งานบริการการศึกษา มีเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ดังนี้ 
เรื่อง เสนอชื่อผู้สมควรได้รับการยกย่องเป็นครูแพทย์แห่งชาติ ของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์
แห่งประเทศไทย ประจ าปี 2559 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 2/2559 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 
 

  รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา เสนอเพ่ือพิจารณา ด้วยกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศ
ไทย ได้ขอให้สถาบันสมาชิกกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย และส านักงานบริหารโครงการร่วมผลิต
แพทย์เพ่ิมเพ่ือชาวชนบท เสนอชื่อผู้สมควรได้รับการยกย่องเป็นครูแพทย์แห่งชาติ ของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์
แห่งประเทศไทย ประจ าปี 2559 ซึ่งมีคุณสมบัติตามระเบียบกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ว่าด้วย
เรื่อง ครูแพทย์แห่งชาติ ของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย พุทธศักราช 2557 หมวด 1 ข้อ5-6 และ
ให้ส่งรายชื่อ พร้อมประวัติ และผลงานโดยละเอียดส่งทางไปรษณีย์และไฟล์ดิจิตอล ไปยัง ผู้ช่ว ยศาสตราจารย์
นายแพทย์วิศิษฐ วัฒนเรืองโกวิท ภายในวันที่  15 มีนาคม  2559   

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

1.  ส าเนาหนังสือกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ที่ กสพท 22/2559 ลงวันที่  21 มกราคม  
2559 เรื่อง ขอให้เสนอชื่อผู้สมควรได้รับการยกย่องเป็นครูแพทย์แห่งชาติ ของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย ประจ าปี 2559 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 การเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการยกย่องเป็นครูแพทย์แห่งชาติ ของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศ

ไทย ประจ าปี 2559 

มติที่ประชุม  ไม่เสนอชื่อผู้สมควรได้รับการยกย่องเป็นครูแพทย์แห่งชาติ 
ของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ประจ าปี 2559 

 
ระเบียบวาระท่ี 4.3   งานแผนและงบประมาณ มีเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ดังนี้ 

1. จัดคอนเสิร์ตการกุศล 

  รองคณบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ เสนอเพ่ือพิจารณา ตามเกณฑ์การประเมินตามเกณฑ์การ
ประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) หน่วยงานการศึกษาภาครัฐควรมีการช่วยเหลือ
สังคม (University Social Responsibility : USR) ประกอบกันในปัจจุบันเขตบริการสุขภาพที่ 10 ประสบปัญหา
ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการด าเนินงานของโรงพยาบาลชุมชน ดังนั้น งานแผนและงบประมาณ จึงขอเสนอให้ทาง
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขจัดให้มีโครงการคอนเสิร์ตการกุศล เพ่ือจัดหารายได้หลังหักค่าใช้จ่ายใน
การสนับสนุนศิษย์เก่าที่เป็นแพทย์ประจ าอยู่ในโรงพยาบาลชุมชนในเขตพ้ืนที่ดังกล่าว 
 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

 จึงขอเรียนที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขเพ่ือโปรด พิจารณา
อนุมัตโิครงการคอนเสิร์ตการกุศล เพ่ือจัดหารายได้หลังหักค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนศิษย์เก่าท่ีเป็นแพทย์ประจ าอยู่
ในโรงพยาบาลชุมชนในเขตพ้ืนที่ดังกล่าว  

มติที่ประชุม  เห็ นชอบตามเสนอโดยหลักการ ทั้ งนี้ ต้ องพิ จารณ า
รายละเอียดเพื่อประกอบการตัดสินใจในการด าเนินการ  
    มอบนายแพทย์วัฒนา  พรรณพานิช เพิ่มเติมรายละเอียดของโครงการ โดย
ไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินกิจกรรมของวิทยาลัยฯ โดยใช้งบประมาณกลางปี 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 2/2559 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 
 

 
2.  พิจารณากรอบงบประมาณตกแต่งพ้ืนที่ภายในอาคารผู้ป่วยใน 

รองคณบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ เสนอเพ่ือพิจารณา ตามที่ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข ได้รับงบประมาณในการปรับปรุงอาคารผู้ป่วยใน ประมาณ 194 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะด าเนินการ
ก่อสร้างแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2560 อย่างไรก็ดี   การด าเนินการดังกล่าว ยังไม่รวมงบลงทุนในการตกแต่ง
ภายใน และสภาพแวดล้อมภายนอกอาคารเพ่ือให้เป็นไปตามแผนการพัฒนาเป็น Resort Hospital วิทยาลัยฯ จึง
ได้ด าเนินการประสานกับสถาบันอาศรมศิลป์ในการพิจารณากรอบวงเงินลงทุนในงบประมาณดังกล่าว 
 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

 จึงขอเรียนที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขเพ่ือโปรด พิจารณา
กรอบวงเงินที่เหมาะสมเพื่อใช้ในการตกแต่งพ้ืนที่ภายในอาคารผู้ป่วยใน  

ผู้เสนอวาระ ขอถอนวาระ 

 
3. การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี ครั้งที่ 2 (พ.ศ.2560 - 2564) 

รองคณบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ เสนอเพ่ือพิจารณา ตามนโยบายของ สกอ. และรัฐบาล 
ร่วมกับมติของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมอบให้วิทยาลัยฯ ด าเนินการในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี ครั้งที่ 
2 (พ.ศ. 2560 – 2564) เนื่องจาก แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ยังไม่เสร็จสิ้น ทางงานแผน
และงบประมาณ จึงขอเสนอให้พิจารณาการจัดท าแผนกลยุทธ์ 5 ปี ของวิทยาลัยฯ ว่าควรจะด าเนินการอย่างไร 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

 จึงขอเรียนที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขเพ่ือโปรด พิจารณา 
แนวทางการด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี ครั้งที่ 2 (พ.ศ. 2560 – 2564)  

ข้อเสนอจากที่ประชุม 

1. ในการจัดท าแผนฯจะต้องท าให้สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยฯ เพื่อจะได้ด าเนินการตามแผนได้ ทั้งนี้
คณบดีจะเข้าร่วมประชุมในเรื่องดังกล่าวในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 แล้วจะน าผลการประชุม
แจ้งในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ 

มติที่ประชุม ต้ อ งรอผลก ารป ระชุ ม จ าก ค ณ ะกรรม ก ารบ ริห า ร
มหาวิทยาลัย และคณบดีจะน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ 

ระเบียบวาระท่ี 4.4   งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม เสนอเรื่องเพื่อพิจารณา ดังนี้ 
เรื่อง ปรับปรุงตัวอักษรและโลโก้ป้ายวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
อาจารย์ฐานิสรา  โฉมเกิด เสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา ด้วยงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม มี

ความประสงค์ปรับปรุงตัวอักษรและโลโก้ป้ายวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

- ใบเสนอราคาพร้อมรูปแบบการปรับปรุง 
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ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
    จึงขอเรียนที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขเพ่ือโปรดพิจารณาให้

ความเห็นชอบในการปรับปรุงป้ายวิทยาลัย  

มติที่ประชุม เห็นชอบตามรายการล าดับที่ 3 ประกอบด้วยค่าจ้างเหมา
ท าความสะอาดหินอ่อน จัดท าตัวอักษรชุบซิงค์พ่นสีและโลโก้วิทยาลัยแพทยศาสตร์ ราคา 24,000.-บาท 

ระเบียบวาระท่ี 5      เรื่องอ่ืนๆ  
5.1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
5.1.1 งานบริหารทั่วไป มีเรื่องแจ้งเพื่อทราบ ดังนี้ 
เรื่อง ก าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  
ครั้งที่ 3/2559 วันที่ 17 มีนาคม 2559 
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ แจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ ถึงก าหนดการ

ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่ 3/2559 วันที่ 17 
มีนาคม 2559  

มติที่ประชุม รับทราบ 

5.1.2 งานบริหารบุคคล มีเรื่องแจ้งเพื่อทราบ ดังนี้ 
เรื่อง แบบรายงานความก้าวหน้าของการศึกษาผู้รับทุนวิทยาลัยฯ จ านวน 3 ราย 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร เสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ ตามที่ นักเรียนทุนวิทยาลัยแพทยศาสตร์และ

การสาธารณสุข ได้รับทุนศึกษาต่อ ซึ่งมีนักเรียนทุนจ านวน 3 ราย ได้ส่งแบบแบบรายงานความก้าวหน้าของ
การศึกษา รายละเอียดมีดังนี้ 

1. นางสาวปัณฑิตา สุขุมาลย์ หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)  
    รายงานผลความก้าวหน้าของภาคการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 1/2558 
2. นายนิยม จันทร์นวล หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
    รายงานผลความก้าวหน้าของภาคการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 1/2558 
3. นางสาวสุธารกมล ครองยุติ หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ 
    รายงานผลความก้าวหน้าของภาคการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 1/2558 
(รายละเอียดตามเอกสารแนบประกอบการประชุม) 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

  - แบบรายงานความก้าวหน้าของการศึกษา ราย นางสาวปัณฑิตา สุขุมาลย์ 
  - แบบรายงานความก้าวหน้าของการศึกษา ราย นายนิยม จันทร์นวล 
  - แบบรายงานความก้าวหน้าของการศึกษา ราย นางสาวสุธารกมล ครองยุติ 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 

5.1.3 งานบริการการศึกษา มีเรื่องแจ้งเพื่อทราบ ดังนี้ 
เรื่อง ผลสอบประมวลความรอบรู้ปี 2558-2559 
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รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา เสนอที่ประชุมเพ่ือทราบเกี่ยวกับผลสอบประมวลความรอบรู้ปี 
2558-2559 ตามที่วิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการสอบประมวลความรอบรู้ให้กับนักศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตร
บัณฑิต ตั้งแต่ปี พ.ศ.2558-2559 นั้น ในการนี้ จึงขอเสนอผลการสอบประมวลความรอบรู้ปี 2558 -2559
จ านวน 5 ครั้ง มาเพ่ือทราบ มีรายละเอียด ดังนี้ 
รายการสอบ วันที่สอบ จ านวน

ผู้มีสิทธิ์
เข้า
สอบ 

จ านวน
ผู้เข้า
สอบ 

จ านวน
ผู้ขาด
สอบ
สอบ 

จ านวน
ผู้สอบ
ผ่าน 

จ านวน
ผู้สอบ
ไม่ผ่าน 

เกณฑ์ผ่าน 
 

ค่า MPL เปอร์เซ็นต์ 

สอบรวบยอดวิทยาศาสตร์
การแพทย์ ข้ันตอนที่ 1  
ครั้งที่ 1/2558 

4 เมษายน 
2558 

35 35 0 19 16 169.2 56.40 

สอบรวบยอดวิทยาศาสตร์
การแพทย์ ข้ันตอนที่ 1  
ครั้งที่ 2/2558 

18 ตุลาคม 
2558 

56 55 1 55 1 149 49.67 

ผลสอบรวบยอดวิทยาศาสตร์
การแพทย์ (Comprehensive 
Examination Step 2) 
ครั้งที่ 1/2558 

10 
พฤษภาคม 

2558 

28 28 0 19 9 - 49.00 

ผลสอบรวบยอดวิทยาศาสตร์
การแพทย์ (Comprehensive 
Examination Step 2) 
ครั้งที่ 2/2558 

1 
พฤศจิกายน 

2558 

13 13 0 12 1 119.5 39.82 

การสอบประเมินความรู้
ทางด้านทักษะและหัตถการทาง
คลินิก (Objective 
structured clinical 
examination : OSCE) ครั้งที่ 
1/2559 

10 
มกราคม 
2559 

28 28 0 28 0 100 60 

 
เอกสารประกอบการประชุม 

๑. ผลสอบรวบยอดวิทยาศาสตร์การแพทย์ ขั้นตอนที่ 1 ครั้งที่ 2/2558 วันที่ 18 ตุลาคม 2558 
๒. ผลสอบรวบยอดวิทยาศาสตร์การแพทย์ (Comprehensive Examination Step 2) ครั้งที่ 

1/2558 วันที่ 10 พฤษภาคม 2558 
๓. ผลสอบรวบยอดวิทยาศาสตร์การแพทย์ (Comprehensive Examination Step 2) ครั้งที่ 

2/2558 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 
๔. ผลการสอบประเมินความรู้ทางด้านทักษะและหัตถการทางคลินิก (Objective structured 

clinical examination : OSCE)ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 10 มกราคม 2559 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
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5.2 เรื่องสืบเนื่อง 
5.2.1 งานบริหารบุคคล มีเรื่องสืบเนื่อง ดังนี้ 

  เรื่องลับ กรณีพนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาภายในประเทศ ไมร่ายงานผล
การศึกษา  

มติที่ประชุม รายละเอียด อยู่ ในรายงานการประชุมวาระลับ ครั้งที่ 
2/2559 เก็บไว้ที่งานบริหารบุคคล 
 
  5.3 เรื่องเพื่อพิจารณา 
  5.3.1 งานวิจัย บริการวิชาการและท านุฯ มีเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ดังนี้ 
  เรื่อง เร่งรัดนักวิจัยเพ่ือรายงานผลส าเร็จของงานวิจัย 

  รองคณบดีฝ่ายวิจัย เสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา ตามหนังสือที่ ศธ0529.1.4/ว433  ลงวันที่ 
11 กุมภาพันธ์  2559  เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เร่งรัดนักวิจัยเพ่ือรายงานผลส าเร็จของงานวิจัย  ปี 2551-
2555 นั้น  ทั้งนี้มีนักวิจัยที่เป็นบุคลากรวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จ านวน  2 ท่าน คือ 

1. นายชาญวิทย์  มณีนิล  หัวหน้าโครงการวิจัย เรื่อง “การพัฒนารูปแบบกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วน
ร่วมในการป้องกันและควบคุมโรคอุจจาระร่วง ในสถานศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี”  ปีงบประมาณ 2551  
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 435,700.- บาท  สถานะโครงการอยู่ระหว่างด าเนินการ  (รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม) 

2. นางสาวจินตนา ศิริบูรณ์พิพัฒนา หัวหน้าโครงการวิจัย เรื่อง “การศึกษาภาวะโภชนาการในเด็กจังหวัด
อุบลราชธานี”  ปีงบประมาณ 2552  งบประมาณที่ได้รับจัดสรร  415,400.- บาท  สถานะโครงการอยู่ระหว่าง
ตรวจสอบรายงานฉบับสมบูรณ์  (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 

 

เอกสารประกอบการประชุม          
- หนังสือที่ ศธ0529.1.4/ว433  ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์  2559  เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เร่งรัด

นักวิจัยเพื่อรายงานผลส าเร็จของงานวิจัย ปี 2551-2555 

 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

- เพ่ือโปรดพิจารณาแนวทางในการเร่งรัดนักวิจัยเพื่อรายงานผลส าเร็จของงานวิจัย  
 

มติที่ประชุม หลังจากเชิญนายชาญวิทย์  มณีนิล  เข้าชี้แจงต่อคณะกรรมการ
ประจ าวิทยาลัยฯในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 อาจารย์ผู้รับทุนได้ชี้แจงปัญหาในการด าเนินโครงการวิจัย 
และตกลงจะด าเนินการโครงการให้แล้วเสร็จภายในปี 2559 และมอบรองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการและ
ท านุฯ ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินโครงการที่ยังไม่แล้วเสร็จ  

ในรายนางสาวจินตนา ศิริบูรณ์พิพัฒนา  สถานะอยู่ระหว่างตรวจสอบ
รายงานฉบับสมบูรณ์ แต่ยังไม่ได้ปิดโครงการในระบบ NRMS และมอบรองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการและ
ท านุฯ ด าเนินการประสานงานกับหัวหน้าโครงการ 
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  5.3.2 งานบริการการศึกษา  มีเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ดังนี้ 
  1. สรุปปัญหาด้านสิ่งสนับสนนุการเรียนรู้ในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 
 
    ผู้เสนอวาระ ขอถอนวาระ 
 

1. ขอเทียบรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพเลือก ของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553 

รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา เสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา ตามที่ วิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข ได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต รหัส 53 และ 54  
โดยใช้หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2553 นั้น ทั้งนี้ เนื่องจาก  รายวิชา 1901 634 เวช
ศาสตร์ฉุกเฉิน  (Emergency medicine) 2(1 -2 -3) ในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพเลือก ในหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553 อาจารย์ผู้สอนรายวิชาดังกล่าวมีความเห็นว่าเนื้อหาความรู้ทั้ง
ภาคทฤษฎีและปฏิบัติของรายวิชาดังกล่าวตามเกณฑ์แพทยสภามีปริมาณมาก ท าให้ไม่สามารถจัดการเรียนการ
สอนได้ครอบคลุมภายในจ านวนหน่วยกิต 2(1-2-3)   

งานบริการการศึกษา จึงขอเทียบรายวิชา 1901 619 เวชศาสตร์ฉุกเฉิน (Emergency medicine) 4 
(1-6-5)  ในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพ ในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550 เป็น
รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพเลือก ในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2553 เนื่องจาก
เนื้อหาทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติของรายวิชาดังกล่าว ตามเกณฑ์แพทยสภามีปริมาณมาก และเนื้อหาส่วนใหญ่มี
ความส าคัญต่อความรู้ของบัณฑิตในการน าไปใช้ดูแลรักษาผู้ป่วยใน ทั้งนี้ เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนท าได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์กับนักศึกษามากที่สุด  

ในการนี้ เพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนครบ และเป็นไปตามโครงสร้างหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2553 วิทยาลัยฯ จึงขอความอนุเคราะห์เทียบรายวิชาในรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพเลือก 
ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553 โดยให้มีผลบังคับใช้ส าหรับนักศึกษา 
รหัส 53 และ 54 มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

 
รายวิชาเดิม 

ในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553 

รายวิชาที่ขอเทียบ 
ในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553 

หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพเลือก 
1901 634 เวชศาสตรฉุ์กเฉิน             2(1-2-3) 

หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพเลือก 
1901 619 เวชศาสตร์ฉุกเฉิน                  4 (1-6-5)   

 
และอ้างตามมติที่ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ในการประชุมครั้งที่ 1/2559 วันที่ 

17 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ 
 

ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อ 
- เพ่ือพิจารณาอนุมัติการขอเทียบรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพเลือก ของหลักสูตร

แพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553 
 
มติที่ประชุม อนุมัติตามเสนอ 
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2. ขออนุมัติจัดท าค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก         

โรงพยาบาลศรีสะเกษ  ประจ าปีการศึกษา 2558 
รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา เสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา ตามที่ส านักงานพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา ส านักอธิการบดีจัดท าบันทึกข้อความท่ี ศธ.0529.4.6/ว 906 ลว 21 กรกฎาคม 2558 เรื่อง แผนผัง
กระบวนการการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพ่ื อให้สอดคล้องกับข้อบังคับสภา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย “คุณสมบัติและหลักเกณฑ์การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ 
รองศาสตราจารย์พิเศษ และศาสตราจารย์พิเศษ พ.ศ.2548”และให้เป็นไปตามส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ส านักอธิการบดี  ในการนี้  งานบริการการการศึกษา จึงขอเสนอขออนุมัติจัดท าค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษศูนย์
แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลศรีสะเกษ ประจ าปีการศึกษา 2558 เพ่ือด าเนินการตามแผนผัง
กระบวนการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
เอกสารประกอบการประชุม 

1. ตารางรายชื่ออาจารย์พิเศษแต่งตั้งอาจารย์พิเศษศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลศรีสะเกษ 
ประจ าปีการศึกษา 2558 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพ่ือพิจารณาอนุมัติจัดท าค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลศรีสะ
เกษ ประจ าปีการศึกษา 2558 

 
มติที่ประชุม  อนุมัติให้จัดท าค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษศูนย์แพทยศาสตร

ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลศรีสะเกษ ประจ าปีการศึกษา 2558 
 

3. ขอแก้ไขผลการเรียน  I ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 558 จ านวน 3 รายวิชา 
รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา เสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา ขอแก้ไขผลการเรียนIภาคการศึกษาต้น ปี

การศึกษา  558 จ านวน 3 รายวิชา ดังนี้ 
- รายวิชา 190   01  ชีวเคมีส าหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล เกรด (เดิม) เกรด (ใหม่) 
1 นางสาวนริศรา พลอาจทัน I F 
2 นายเทอดศักดิ์ ดอกไม้เทศ I D 
3 นายปรีชา ทุมพันธ์ I D 
4 นางสาวปณัฐิญา  ยืนยาว I D 
5 นางสาวอุไรวรรณ เกษแก้ว I D 
6 นางสาวธมลวรรณ สุนทรศร I D 
7 นางสาวเบญญาทิพย์ ดงรักษ์ I D 
8 นางสาวเปรมฤดี สายพรหม I D 
9 นางสาวลดาวัลย์ คล่องดี I D 
10 นางสาววงศ์วิภา ชิณราม I D 
11 นางสาววิลาวัลย์ หวินค า I D 
12 นางสาวศศิวิมล คงตัน I D 
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- รายวิชา 190   0  กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 

ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล เกรด (เดิม) เกรด (ใหม่) 
1 นางสาวปณัฐิญา  ยืนยาว I F 
2 นายเทอดศักดิ์ ดอกไม้เทศ I F 
3 นางสาวชลดา นนท์ศิริ I F 
4 นางสาวณิชกานต์ สุตะพันธ์ I F 
5 นางสาวศศิวิมล คงตัน I F 
6 นางสาวพรรณนิกา เครือวัลย์ I F 
7 นางสาวอรยา ตุไยรัมย์ I F 

 
- รายวิชา 190   03  บริหารสาธารณสุข 

ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล เกรด (เดิม) เกรด (ใหม่) 
1 นางสาววงศ์วิภา ชิณราม I C 
2 นางสาวพนนิภา นาคนิล I C 
3 นางสาวอภิชญา ภูครองแง่ I C 
4 นางสาวอรยา ตุไยรัมย์ I C 

 
ประเด็นในการพิจารณา  

เพื่อโปรดพิจารณารับรองผลการเรียน 
 

มติที่ประชุม  รับรอง 
 

5.3.3 งานบริหารบุคคล  มีเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ดังนี้ 
1. ก าหนดการส่งผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการ

และพนักงานมหาวิทยาลัย 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร เสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา ตามที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีก าหนดให้มี

การประเมินผลการปฏิบัติราชการปีละสองครั้ง และในขณะนี้อยู่ในช่วงของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบ
ครึ่งปีแรก (๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้น าผลการประเมินการ
ปฏิบัติราชการมาเป็นหลักในการเลื่อนเงินเดือนบุคลากร นั้น    
                   ดังนั้น เพ่ือให้การส่งผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการส่งผลการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย รอบครึ่งปีแรก ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย ถูกต้อง และแล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนดไว้ กองการเจ้าหน้าที่ จึงขอเสนอก าหนดการส่งผลการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ และผลการเลื่อนเงินเดือนของบุคลากร รอบครึ่งปีแรก วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๙ ดังนี้ 

การด าเนินการ ระยะเวลา 
๑. กองการเจ้าหน้าที่ เสนอ ก.บ.บ. พิจารณา
จัดสรรวงเงิน 

วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๙ 



25 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 2/2559 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 
 

การด าเนินการ ระยะเวลา 
๒. กองการเจ้าหน้าที่ ส่งข้อมูลตามข้อ ๑ ให้
หน่วยงาน 

วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙ 

๓. ผู้รับการประเมินจัดเตรียมแบบประเมิน
การปฏิบัติราชการ ตามองค์ประกอบที่  ๑ 
และองค์ประกอบที่ ๒ ตามข้อตกลงและการ
มอบหมายงานในรอบครึ่งปีแรก(รอบ  ๑ 
ตุลาคม ๒๕๕๘ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙) และ
เสนอผู้ประเมิน 

ก าหนดการด าเนินการ หน่วยงานเป็นผู้ก าหนด 

๔ . ผู้ ป ร ะ เมิ น  ป ระ เมิ น ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ประสิทธิผลการปฏิบัติ งานของผู้ รับการ
ประเมิน 

ก าหนดการด าเนินการ หน่วยงานเป็นผู้ก าหนด 

๕. หน่วยงานส่งแบบสรุปผลการประเมินผล
การปฏิบัติ ราชการให้กองการเจ้าหน้าที่ 
ส านักงานอธิการบดี 

ภายในวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๙ 

๖. หน่วยงานตรวจสอบและยืนยันผลการ
ประเมินปฏิบัติราชการก่อนน าเสนอกรรมการ
บริหารงานบุคคล 

วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๙ 

๗. เสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพ่ือ
พิจารณากลั่นกรองผลการปฏิบัติราชการ 
และการเลื่อนเงินเดือนบุคลากร 

วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๙ 

๘. ประกาศเสนอชื่อผู้มีผลการปฏิบัติราชการ
ระดับดีเด่นและดีมาก 

ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๙ 

๙ . กองการเจ้ าหน้ าที่  ออกค าสั่ ง เลื่ อน
เงินเดือนบุคลากร 

ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๙ 

๑๐. กองการเจ้าหน้าที่  แจ้งผลการเลื่อน
เงินเดือนแก่บุคลากรในระบบฐานข้อมูล
บุคลากร 

ภายในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 

            
ประเด็นที่ต้องระวัง 

          ๑. การประเมินผลการปฏิบัติราชการส าหรับผู้ที่อยู่ในระหว่างทดลองปฏิบัติราชการในรอบการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

ตามความในข้อ ๗ วรรคสองแห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
ก าหนดไว้ว่า “กรณีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติ
ราชการหรือมีระยะเวลาทดลองปฏิบัติราชการอยู่ในระหว่างรอบการประเมิน ให้ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานและ
พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ  โดยมีสัดส่วนคะแนนของแต่ละองค์ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ องค์ประกอบร้อยละห้าสิบ” 
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ดังนั้น จึงขอให้หน่วยงานประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ที่อยู่ในระหว่างทดลองการปฏิบัติราชการ
ในรอบการประเมินตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว และให้ส่งแบบสรุปผลการประเมินให้กองการเจ้าหน้าที่ 

๒. การกรอกข้อมูลและการลงลายมือชื่อในแบบสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
หน่วยงานตรวจสอบการกรอกข้อมูลที่ส าคัญในแบบสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้

ครบถ้วนและถูกต้อง ได้แก่ ชื่อผู้รับการประเมิน ชื่อผู้ประเมินที่ได้รับการแต่งตั้งตามค าสั่งของหน่วยงาน คะแนน
ประเมินองค์ประกอบที่ ๑ คะแนนประเมินองค์ประกอบที่ ๒ และคะแนนรวม 

ส าหรับการลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมิน ขอให้ด าเนินการโดยเคร่งครัด ถูกต้องและครบถ้วนด้วย ดังนี้ 
๒.๑ แจ้งให้ผู้รับการประเมินลงนามรับทราบผลการประเมิน 
๒.๒ หากผู้รับการประเมินไม่ลงนาม โปรดให้พยานลงนามในส่วนที่ ๔ ของแบบสรุปผลการประเมินการ

ปฏิบัติราชการ 
        

ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
๒.๑ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๓  
๒.๒ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

ของพนักงานในสถาบัน อุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๔ และประกาศมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา สังกัด
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  

๒.๓ ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
  
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณา 
                      รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณาพิจารณาก าหนดการส่งผลการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการและผลการเลื่ อนเงินเดือนของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด และปรับแก้ไขก าหนดการที่จะส่งเอกสารประกอบการประเมินใหม่ รายละเอียดมีดังนี้ 
 

ก าหนดวันส่งเดิม ก าหนดวันส่งใหม่ รายละเอียด 
23 กุมภาพันธ์ 2559 21 มีนาคม 2559 ส่งแบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน (เพ่ือนร่วมงาน) 
23 กุมภาพันธ์ 2559 21 มีนาคม 2559 1.1 บุคลากรสายวิชาการ จดัท าเอกสารประกอบการประเมิน เพ่ือส่ง

ผู้บังคับบัญชา ดังนี้ 
      1.1.1 ปม.2.1 (แฟ้มภาระงานเชิงปริมาณ) และแบบสรุปผลงาน
เพ่ือประเมินประสิทธิภาพฯ  
      1.1.2 แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลฯ (ปม.3) 
      1.1.3 แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน (ประเมินตนเอง) 
** หมายเหตุ : ส าหรับบุคลากรสายวิชาการให้จัดท าภาระงานใน
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 – 31 มีนาคม 2559  
1.2 บุคลากรสายสนับสนุนวชิาการ จัดท าเอกสารประกอบการ
ประเมิน เพ่ือส่งผู้บังคับบัญชา ดังนี้ 
       1.2.1 แบบรายงานการปฏิบัติงานส าหรับบุคลากรสาย
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ก าหนดวันส่งเดิม ก าหนดวันส่งใหม่ รายละเอียด 
สนับสนุน (ปม.2) พร้อมคู่มือการปฏิบัติงาน 
       1.2.2 แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลฯ (ปม.3) 
       1.2.3 แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน (ประเมินตนเอง) 

25-26 กุมภาพันธ์ 2559 22-25 มีนาคม 2559 คณะกรรมการตรวจสอบภาระงานของบุคลากรสายวิชาการ 
3 มีนาคม 2559 29 มีนาคม 2559 ผู้บังคับบัญชา/หัวหน้ากลุ่มส่งแบบประเมินประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลฯ (ปม.3) และแบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน 
(ประเมินตนเอง) ส่งกลับคืนงานบริหารบุคคล 

 
มติที่ประชุม  เห็นชอบตามเสนอ 

 
2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การก าหนดภาระงานของผู้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2559 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร เสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา ตามที่ได้มีการออกประกาศคณะกรรมการ

ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เรื่องมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ 
ผู้ชวยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2558 ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 
2558 นั้น ตามข้อ 7 ของประกาศฉบับดังกล่าวก าหนดให้สภามหาวิทยาลัยออกข้อบังคับว่าด้วยการก าหนดภาระ
งานของผู้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่ง
ร้อยแปดสิบวันหลังจากท่ีประกาศนี้บังคับใช้  
  บัดนี้สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 
2559  ได้มีมติเห็นชอบข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การก าหนดภาระงานของผู้ด ารงต าแหน่ง
อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2559 แล้ว  
  โดยข้อบังคับฯ ฉบับดังกล่าว ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นต้นไป  

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
  - ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การก าหนดภาระงานของผู้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2559  

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

 1. พิจารณาแต่งตั้งคณะท างานเพ่ือพิจารณาข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การก าหนดภาระ
งานของผู้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2559 มีความ
แตกต่างกับคู่มือภาระงานฉบับปรับปรุงของวิทยาลัยฯ เพ่ือที่น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะพิจารณาใน
คราวต่อไป และเผยแพร่ให้บุคลการสายวิชาการทราบต่อไป 

 2. คณะท างานประกอบด้วยใครบ้าง 

 

มติที่ประชุม  มอบงานบริหารบุคคลท าการเปรียบเทียบกับเกณฑ์ของ
วิทยาลัยฯ พร้อมน าเข้าที่ประชุมอาจารย์ต่อไป 
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3. ผลการสรรหาผู้รับรางวัลเกียรติยศอาจารย์ ผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น ปี 2559 วิทยาลยั
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร เสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา ส านักงานเลขาธิการแพทยสภาและ
คณะอนุกรรมการส่งเสริมธรรมนิสิตนักศึกษาแพทย์ จึงได้สนับสนุนโล่เกียรติประกาศเกียรติคุณให้แก่โรงเรียนแพทย์
ทุกแห่งสถาบันละ 2 โล่ ส าหรับอาจารย์แพทย์ 1 และนักศึกษาแพทย์ 1 จึงขอแจ้งรายละเอียด และวิธีการ
ด าเนินการดังนี้ 

1. คุณสมบัติ  
  - ต้องเป็นผู้ผ่านการทดลองปฏิบัติงาน 
  - ต้องเป็นบุคคลที่ยังไม่เคยได้รับโล่เกียรติประกาศเกียรติคุณจากส านักงานเลขาธิการแพทยสภา 
  - ต้องเป็นนายแพทย์, แพทย์หญิง เท่านั้น 
    หมายเหตุ : ทั้งนี้ ได้แนบรายชื่อบุคคลที่ยังไม่เคยได้รับโล่เกียรติประกาศเกียรติคุณจากส านักงาน
เลขาธิการแพทยสภาตามท้ายประกาศ 

2. จ านวนผู้แทนอาจารย์ที่ต้องการสรรหา  
- จ านวน 1 ท่าน 

3. ผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อ 
- บุคลากรกลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ทุกท่าน สังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  

 5. วิธีการด าเนินการ 
- สามารถเสนอชื่อผู้สมควรได้รับโล่เกียรติประกาศเกียรติคุณจากส านักงานเลขาธิการแพทย

สภา ไม่เกิน 1 ชื่อ/ต่อผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อ 
- งาบริหารบุคคล จะสรุปผลการด าเนินงานเพ่ือรายงานผลการสรรหาต่อคณะกรรมการประจ า

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
6. วัน  เวลา สถานที่  ในการเสนอชื่อ 

- วันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.00 น. - 16.30 น. ณ โต๊ะลงชื่อบุคลากรสาย
วิชาการ ชั้น 3 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข โดยงานบริหารบุคคล จะ
ด าเนินการเปิดกล่องนับคะแนนในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 10.00 น.  เป็นต้นไป 
ณ ห้อง CMP 403 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

งานบริหารบุคคลได้ด าเนินการ สรุปข้อมูลผู้ได้รับการเสนอชื่อ รายละเอียด มีดังนี้ 
- จ านวนผู้มีสิทธิเสนอชื่อ  จ านวน 35 คน 
- จ านวนผู้ใช้สิทธิออกเสียง จ านวน 22 คน 
- จ านวนผู้ไม่ใช้สิทธิออกเสียง จ านวน 13 คน 

- รายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อมากที่สุด คือ พญ.นวินดา  เจียมบุญศรี   
 
เสนอที่ประชุมพิจารณา ผลการสรรหาผู้รับรางวัลเกียรติยศอาจารย์ ผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น ปี 2559 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพ่ือเสนอแพทยสภาต่อไป 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 2/2559 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 
 

มติที่ประชุม  เห็นชอบให้ พญ.นวินดา  เจียมบุญศรี เป็นผู้รับรางวัล
เกียรติยศอาจารย์ ผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น ปี 2559 
 
 
ปิดประชุม 15.00 น. 

 

 

(นางสาวณรัญญา  มีชัย) 
นักวิชาการศึกษา/ผู้ช่วยเลขานุการคนที่ 1 

ผู้พิมพ์รายงานการประชุม 
 

 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนา  เล็กสมบูรณ์) 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

กรรมการและเลขานุการ 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 
 
 
 

 
ที่ประชุมได้รับรองรายงานนี้แล้วในการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งท่ี 3/๒๕๕9 

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2559 
 
 

(รองศาสตราจารย์นายแพทย์ป่วน   สุทธิพินิจธรรม) 
คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

ประธานคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 
 
 


