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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 3/2559 วันที่ 17 มีนาคม 2559 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
ครั้งที่ 3/๒๕๕9 วันพฤหัสบดี ที่ 17 มีนาคม 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. นางสาวณรัญญา  มีชัย   นักวิชาการศึกษา   ผู้ช่วยเลขานุการฯ คนที่ 1 

 
ผู้ไม่มาประชุม 
 ไม่มี 
 
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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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 3/2559 วันที่ 17 มีนาคม 2559 
 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 
1. ผลการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเมื่อวันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 

2559 ณ.ห้องประชุมพันเอกอาทร ชนเหน็ชอบ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
กทม. 
1.1 เห็นชอบการด าเนินงานทางการเงินประจ าปี 2556-7 ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ

สาธารณสุข 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

1.2 อนุมัติการปรับปรุงอาจารย์ประจ าและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และการปรับปรุงเกณฑ์
การส าเร็จการศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 สังกัด
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

1.3 เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ 2559 สังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  

 
มติที่ประชุม รบัทราบ 
 

2. ผลการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2559 
ณ. ห้องประชุม วารินช าราบ ตึกอธิการบดีหลังใหม่ 

2.1 เห็นชอบระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

2.2 เห็นชอบประกาศการจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา แบบเหมาจ่าย 
พ.ศ. 2559 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

2.3 เห็นชอบร่างก าหนดวันเปิด-ปิด ภาคเรียน ภาคต้น 1 สิงหาคม 2559 ภาคปลาย 4 
มกราคม 2560 ภาคฤดูร้อน 4 มิถุนายน 2560 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 3/2559 วันที่ 17 มีนาคม 2559 
 

2.4 ขอเลื่อนตารางสอบกลางภาค ของภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2558 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

2.5  รายงานจ านวนนักศึกษาปัจจุบันระดับปริญญาตรีประจ าภาคการศึกษาปลาย            
ปีการศึกษา 2558 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

2.6  แนวทางให้ความช่วยเหลือนักศึกษาท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

3. ผลการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
   วันอังคาร ที่ 8  มีนาคม 2559 ณ.ห้องวารินช าราบ  

        3.1 อนุมัติการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข             
รายนายสิทธิชัย ใจขาน 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
  3.2 อนุมัตใิห้พนักงานมหาวิทยาลัยนาย น.ส. สุวิษา ผิวทอง ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข ลาออกจากราชการ 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
  3.3 การก าหนดวิธีการและเกณฑ์การคัดเลือกอาจารย์ประจ าที่รับเข้าใหม่ให้ได้มาตรฐาน
ความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจ า 
    

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 4. ผลการประชุมแพทยสภาวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2559 ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร ชั้น 2  
             อาคาร 1 ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
  4.1 ปี 2559 แพทยสภาครบรอบ 48 ปี จะจัดท าหนังสือ อดีต ปัจจุบัน และอนาคต 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
  4.2 ประกาศผลการคัดเลือกแพทย์ประจ าบ้านประจ าปี 2559 รอบท่ี 1 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
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 5. ผลการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมด้านผู้สูงอายุ ในคณะกรรมการ 
             ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที ่1/2559 วันที่ 10 มีนาคม 2559  

    ณ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธาน ี  
  5.1 จังหวัดอุบลราชธานี จะจัดงานเนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติและวันแห่งครอบครัว          
ประจ าปี 2559 ที ่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ในวนัที่ 11 เมษายน 2559 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
  5.2 วิทยาลัยฯ รับเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการเป็นผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 1.2.1 งานพัฒนานักศึกษา มีแจ้งเพื่อทราบ ดังนี้ 
เรื่อง  โครงการงานจริยธรรมสัญจร ประจ าปี 2559  เพื่อเสนอแพทยสภา ในหัวข้อ “ รอยต่อระหว่าง 

ประเทศ เขตแดนอารยธรรม เชื่อมน าวิถีชุมชน”  ในระหว่างวันที่  25-27  มิถุนายน 2559 

 รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา แจ้งท่ีประชุมเพื่อทราบ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข    
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการจัดโครงการจริยธรรมสัญจร  ประจ าปี 2559   
ในหัวข้อ   “รอยต่อระหว่างประเทศ  เขตแดนอารยธรรม  เชื่อมน าวิถีชุมชน” เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้
ด้านจริยธรรมทั้งแก่นิสิต นักศึกษาแพทย์ และอาจารย์แพทย์ 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
- ก าหนดการงานจริยธรรมสัญญจร 

 
     มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 1.3 งานคลังและพัสดุ  มีเรื่องแจ้งเพื่อทราบ ดังนี้ 
เรื่อง รายงานค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 “กันเกราเกมส์” 

ฝ่ายการจัดการแข่งขันกีฬาเปตอง และฝ่ายการแพทย์ อนามัยและตรวจสารต้องห้าม   
 รองคณบดีฝ่ายคลังและพัสดุ แจ้งเพ่ือทราบ รายงานค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 “กันเกราเกมส์” ฝ่ายการจัดการแข่งขันกีฬาเปตอง และฝ่ายการแพทย์ อนามัย
และตรวจสารต้องห้าม  (เอกสารแนบ 1) 
 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

- รายงานค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 “กันเกรา
เกมส์” ฝ่ายการจัดการแข่งขันกีฬาเปตอง และฝ่ายการแพทย์ อนามัยและตรวจสารต้องห้าม 
(เอกสารแนบ 1) 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 1.4 งานบริหารบุคคล มีเรื่องแจ้งเพื่อทราบ ดังนี้ 
เรื่อง ผลการรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จ านวน 4 ต าแหน่ง 7 อัตรา  
 

 รองคณบดีฝ่ายบริหาร เสนอเพ่ือทราบ ตามวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้ประกาศรับ
สมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จ านวน 4 ต าแหน่ง 7 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้ 
 1. ต าแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ  จ านวน 1 อัตรา สังกัดศูนย์การศึกษาฯ 
 2. ต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ   จ านวน 2 อัตรา สังกัดศูนย์การศึกษาฯ 
 3. ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ จ านวน 2 อัตรา สังกัดศูนย์การศึกษาฯ และ 
         สังกัดส านักงานเลขาคณบดี 

ปฏิ บั ติ งาน ณ รพ.สรรพสิ ทธิ
ประสงค ์

 4. ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี  จ านวน 2 อัตรา สังกัดส านักงานเลขาคณบดี
         และสังกัดศูนย์การศึกษาฯ 

โดยมีผู้ที่ผ่านการสอบแข่งขัน ตามผู้ที่มีรายนามดังต่อไป 
 1. นางสาวขลันดา ลาวิลาศ ต าแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ   
 2. นางสาวนภาจรีย์ เผาพันธ์ ต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ    
 3. นางสาวสุปรียา นิธิพานิช  ต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ    
 4. นายชลทิศ ชอบเสียง  ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ  
 5. นางสาวธนาภรณ์ โสภาพ ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ   
 6. นางสาวศศิธร สมชัย  ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ  
 7. นางกชกร บุญคง  ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ 
 
ข้อมูลเพิ่มเติมในที่ประชุม  
 ผู้ผ่านการคัดเลือกรายท่ี 7 ได้ยื่นหนังสือขอสละสิทธิ์ 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2559  

เมื่อวันศุกร์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559  

ประธานคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ เสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา รับรองรายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันศุกร์ ที ่19 กุมภาพันธ์ 2559 

 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม    
- (ร่าง) รายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2559 

 

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม โดยมีการแก้ไขรายงานการ
ประชุม ดังนี้ 
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รายละเอียด/ข้อมูลเดิม การแก้ไข 
หน้า 18 
3. การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี ครั้งที่ 2 (พ.ศ.

2560 - 2564) 
มติที่ประชุม รอผลการประชุมจากประชุมจาก
คณบดีและน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
วิทยาลัยฯ 

 

 
3. การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี ครั้งที่ 2 (พ.ศ.

2560 - 2564) 
มติที่ประชุม  ต้องรอผลการประชุมจากคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และคณบดีจะ
น าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ 

หน้า 18 
ระเบียบวาระที่  4 .4   งานอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดล้อม เสนอเรื่องเพื่อพิจารณา ดังนี้ 

1. ปรับปรุงตัวอักษรและโลโก้ป้ายวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

อาจารย์ฐานิสรา  โฉมเกิด เสนอที่ประชุมเพ่ือ
พิจารณา ด้วยงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม มี
ความประสงค์ปรับปรุงตัวอักษรและโลโก้ป้ายวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการ 

 

หน้า 18 
ระเบียบวาระที่  4 .4   งานอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดล้อม เสนอเรื่องเพื่อพิจารณา ดังนี้ 

เรื่องปรับปรุงตัวอักษรและโลโก้ป้ายวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

อาจารย์ฐานิสรา  โฉมเกิด เสนอที่ประชุมเพ่ือ
พิจารณา ด้วยงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม มี
ความประสงค์ปรับปรุงตัวอักษรและโลโก้ป้ายวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

 
หน้า 21 
5.1 เรื่องสืบเนื่อง 
     5.2.1 งานบริหารบุคคล มีเรื่องสืบเนื่อง ดังนี้ 
 1. (ลับ) รายงานเกี่ยวกับพนักงาน
มหาวิทยาลัยที่ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาภายในประเทศ 
ของ นายชาญวิทย์  มณีนิล 
        มติที่ประชุม วาระลั บ  ราย งาน การ
ประชุมเก็บไว้ที่งานบริหารบุคคล 
 

หน้า 21 
5.2 เรื่องสืบเนื่อง 
     5.2.1 งานบริหารบุคคล มีเรื่องสืบเนื่อง ดังนี้ 
 เรื่องลับ กรณีพนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับ
อนุมัติให้ลาศึกษาภายในประเทศ ไม่รายงานผล
การศึกษา  
        มติที่ประชุม รายละเอียด อยู่ในรายงาน
การประชุมวาระลับ ครั้งที่ 2/2559 เก็บไว้ที่งาน
บริหารบุคคล 
 

หน้า 21  
ความเห็นจากที่ประชุม 

1. กรณีนางสาวจินตนา ศิริบูรณ์พิพัฒนา  
สถานะอยู่ระหว่างตรวจสอบรายงาน 

 

หน้า 21 
   ให้ตัดข้อความออก 

หน้าที่ 21 -22 
           มติที่ประชุม ให้ เชิ ญ นั ก วิ จั ย ที่ เป็ น
บุคลากรวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
คื อ  น าย ช าญ วิ ท ย์   ม ณี นิ ล   เข้ า ชี้ แ จ งต่ อ

หน้าที่ 21 -22 
         มติที่ประชุม หลังจากเชิญนายชาญวิทย์  
มณีนิล  เข้าชี้แจงต่อคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ
ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 อาจารย์ผู้รับทุนได้
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คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ เพื่อชี้แจงปัญหาใน
การด าเนินโครงการวิจัย และในรายนางสาวจินตนา 
ศิริบูรณ์พิพัฒนา  ให้แจ้งกลับงานวิจัยว่าอยู่ระหว่าง
การตรวจสอบรายงานจากผู้เชี่ยวชาญของงานวิจัย
เอง 

 

ชี้แจงปัญหาในการด าเนินโครงการวิจัย และตกลง
จะด าเนินการโครงการให้แล้วเสร็จภายในปี 2559 
และมอบรองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการและ
ท านุฯ ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินโครงการที่ยังไม่
แล้วเสร็จ  

          ในรายนางสาวจินตนา ศิริบูรณ์พิพัฒนา  
สถานะอยู่ระหว่างตรวจสอบรายงานฉบับสมบูรณ์ 
แต่ยังไม่ได้ปิดโครงการในระบบ NRMS และมอบ
รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการและท านุฯ 
ด าเนินการประสานงานกับหัวหน้าโครงการ 

 
 

ระเบียบวาระท่ี 3.1 งานคลังและพัสดุ   มีเรื่องสืบเนื่อง ดังนี้ 
เรื่อง  การจ้างผู้เชี่ยวชาญแทนคุณพิสมัย  หงส์หา ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – ธันวาคม 2559 
 รองคณบดีฝ่ายคลังและพัสดุ   ได้หารือที่ประชุมเกี่ยวกับการจ้างผู้เชี่ยวชาญแทนคุณพิสมัย  หงส์หา 
ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – ธันวาคม 2559  
 
    มติที่ประชุม  ให้งานคลังและพัสดุ ด าเนินการใช้เงินจ้างเหมาในอัตรา 
24,000 บาทไปก่อน จนกว่ามหาวิทยาลัยจะอนุมัติค าสั่ง 
 
ระเบียบวาระท่ี 3.2   งานวิจัย บริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม มีเรื่องสืบเนื่อง ดังนี้ 
เรื่อง  ก าหนดชื่องานประชุมวิชาการครั้งที่ 5 
 รองคณบดีวิจัย บริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม แจ้งที่ประชุม เพ่ือทราบ งานประชุม
วิชาการวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่ 5 ในวันที่ 30 มีนาคม 2559 ขณะนี้ได้ติดต่อ
วิทยากรบรรยาย ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นที่เรียบร้อย แต่ยังเหลือหัวข้อ “โรคเรื้อรังที่ไม่ติดต่อ” ที่ยังไม่ทราบชื่อ
วิทยากร อยู่ระหว่างการประสานงาน  
   บทความวิชาการมีผู้ให้ความสนใจและได้ส่งผลงานเพ่ือให้กองบรรณาธิการงานประชุมได้
พิจารณามีทั้งหมด ทั้งสิ้น 9 ผลงาน และมีสละสิทธิ์ไป 1 ท่าน เหลือ 8 ผลงาน ทั้งนี้งานประชุมมีการจัดให้มี
การน าเสนอผลงาน ภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ โดยการบรรยายจะเป็นผลงานของนักศึกษาแพทย์และ
นักศึกษาสาธารณสุข และมีคณะกรรมการตรวจและประเมินประเมินผู้น าเสนอ เพื่อที่จะให้รางวัลน าเสนอดีเด่น 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
   ภาคบรรยาย 
    ชนะเลิศ ได้ 1,500 บาท รองชนะเลิศอันดับ 1 และ 2 ได้กระเป๋า  

ภาคโปสเตอร์ 
ชนะเลิศ ได้ 1,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 1 และ 2 ได้กระเป๋า 

 รายชื่อคณะกรรมการประเมินบรรยาย 
1. ผศ.ดร.มารุตพงศ์ ปัญญา  
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2. ผศ.ดร.จุฑารัตน์ จิตติมณี 
3. ผศ.จารุวรรณ์ วงบุตดี 
4. อาจารย์พลากร สืบส าราญ 
5. อาจารย์กิตติ เหล่าสุภาพ 

รายชื่อคณะกรรมการประเมินโปสเตอร์ 
  1.  อาจารย์ ดร.อารี บุตรสอน 
  2.  ผศ.ดร.ธารินี ไชยวงศ์ 
  3.  อาจารย์ปรารถนา โฉมเฉลา 
  4.  ผศ.มินตรา สาระรักษ์ 
  5. อาจารย์พัจนภา วงษาพรหม 

 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

- เพ่ือโปรดทราบและเชิญท่านเข้าร่วมงานและต้อนรับวิทยากรงานประชุม 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4.1  งานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ เรื่องเพื่อพิจารณา ดังนี้ 

1. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
   รองคณบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ เสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา ตามที่ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และ
สาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ได้ใช้แนวทางการตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการ
ด าเนินการที่เปน็เลิศ (EdPEx)  นั้น  
     ทางสถาบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติ ได้เสนอโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือพัฒนาวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยใช้แนวทางรางวัลคุณภาพแห่งชาติ : TQA  ซึ่ง
เป็นกรอบการจัดการต้นแบบและแพร่หลายในภาคส่วน เช่น โรงพยาบาล (HA), ส่วนราชการ (PMQA), 
รัฐวิสาหกิจ (SEPA) และสถาบันการศึกษา (EdPEx) เป็นต้น เพ่ือให้องค์กรสามารถบริหารจัดการและปรับตัวให้
ทันกับความผันผวนและการเปลี่ยนแปลงของโลก ทางสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ จึงได้น าเสนอนวัตกรรมการ
บริหารจัดการใหม่ล่าสุดส าหรับองค์กรในศตวรรษที่ 21 โดยใช้แนวทาง FTPI ASP Model ซึ่งจะช่วยองค์กรใน
การก าหนดทิศทาง พัฒนากลยุทธ์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด บริหารจัดการอย่างบูรณาการและบรรลุผลลัพธ์ รวมทั้ง
วางอนาคตขององค์กรที่สอดคล้องกับทิศทางและการเปลี่ยนแปลงภายนอกองค์กรและทิศทางของโลกอันจะ
น าสู่การยกระดับพัฒนาการของการบริหารจัดการองค์กรไปสู่ความเป็นเลิศและเกิดการเปลี่ยนแปลงและเพ่ิม
ผลิตภาพอย่างก้าวกระโดดขององค์กรต่อไป ซึ่งรายละเอียด โครงการฝึกอบรมดังกล่าว ตามเอกสารที่แนบท้าย 

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

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
- โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพ่ือพิจารณาจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

     มติที่ประชุม  เห็นชอบให้มีการจัดอบรม ในเบื้องต้นให้เชิญวิทยากร
เข้ามาอบรมให้กับบุคลากรทุกคน แล้วหาข้อสรุปในการจะด าเนินการขั้นต่อไป มอบรองคณบดีฝ่ายแผน
และงบประมาณด าเนินการและน าเสนอในครั้งต่อไป  

2. ข้อเสนอแนะจากผู้ประเมินคุณภาพสถาบันผลิตแพทย์ โดยใช้แนวทางการตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) 
 รองคณบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ เสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา ตามท่ีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และ
สาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  รับการตรวจประเมินคุณภาพสถาบันผลิตแพทย์ โดยใช้แนวทางการ
ตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)  ในวันที่ 10-13 กุมภาพันธ์ 
2559 นั้น  
       ซึ่งผลการตรวจประเมินคุณภาพสถาบันผลิตแพทย์ โดยใช้เกณฑ์ EdPEx ดังกล่าว  วิทยาลัยฯ 
ได้คะแนน ดังนี้  

ด้าน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ ร้อยละ 
กระบวนการรวม ในหมวดที่ 1-6 550 91 16.55 
ผลลัพทธ์ ในหมวดที่ 7 450 24.50 5.44 

คะแนนรวมทั้งหมด 1,000 115.50 11.55 
 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

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

- ข้อเสนอแนะจากผู้ประเมินคุณภาพสถาบันผลิตแพทย์ โดยใช้เกณฑ์ EdPEx ในวันที่ 10-13 ก.พ.
2559 

   ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

 เพ่ือพิจารณา  และให้ผู้บริหารหาแนวทางพัฒนา และปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากผู้ประเมินฯ 
ดังกล่าว    
 
    มติที่ประชุม รับทราบ และมอบผู้บริหารในแต่ละหน่วยงานน า
ข้อเสนอจากคณะกรรมการฯ ไปใช้ในการวางแผนพัฒนาหน่วยงานต่อไป และงานประกันคุณภาพฯจะเชิญ
ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาร่วมกัน 

ระเบียบวาระที่ 4.2   งานบริการการศึกษา มีเรื่องเพื่อพิจารณา ดังนี้ 
เรื่อง   ผลการเรียนในชั้นปีที่ 5  ของนักศึกษาแพทย์ศราวุธ จันทา  
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 3/2559 วันที่ 17 มีนาคม 2559 
 

 รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา เสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา ด้วยนายศราวุธ จันทา รหัสประจ าตัว
นักศึกษา 5319400158 เป็นนักศึกษาชั้นคลินิก ศูนย์แพทย์ศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลศรีสะเกษ 
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 ซึ่งได้ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาชั้นปีที่  4 เหลือ 1 รายวิชา คือ รายวิชา 
1901406 อายุรศาสตร์ 1 ซึ่งจะตอ้งมาลงทะเบียนในปกีารศึกษา 2558 
 เนื่องจาก ช่วงระยะเวลาปีการศึกษา 2558 ที่ผ่านมา ได้ลงทะเบียนเรียน รายวิชา 1901406 
อายุรศาสตร์ 1 แล้ว แต่ผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ (ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์  D+) ซึ่งตามเงื่อนไขรายวิชา 
นักศึกษาแพทย์จะต้องลงทะเบียนเรียนซ้ า โดยได้มีการรับรองผลการเรียนในการประชุมกรรมการวิชาการชั้น
คลินิกครั้งที่ 2/2558 และผลการเรียนรายวิชา อายุรศาสตร์ 1 รับรองเกณฑ์ล่าช้า ในขณะนั้นนักศึกษาแพทย์
ดังกล่าว ได้ลงทะเบียนเรียนโดยอนุโลมในรายวิชาชั้นปีที่ 5 และรับรองเกรดในรายวิชาชั้นปีที ่5 เรียบร้อยแล้ว 
จากการประชุมครั้งเดียวกัน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

 

ล าดับ รหัสวิชา – ชื่อวิชา ผลการเรียน 
1 1901 506 วิสัญญีวิทยา  D+ 
2 1901 507 เวชศาสตรช์ุมชนและครอบครัว 4 B 
3 1901 505 รงัสวีิทยาคลินกิ C+ 
4 1901 502 จกัษุวทิยา C+ 
5 1901 504 นติเิวช 2 C 

 

  โดยตามระเบียบของการลงทะเบียนเรียนนักศึกษาที่สามารถเรียนในรายวิชาชั้นปีที่ 5 ได้ จะต้อง
เรียนผ่านทุกรายวิชาในชั้นปีที่ 4 มาก่อน จึงแจ้งมาเพ่ือทราบ และขอความเห็นจากที่ประชุมในกรณีดังกล่าว 
ให้พิจารณาด าเนินการ และเห็นควรปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ถูกต้องเหมาะสม 
 อ้างตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแพทยศาตรบัณฑิต ในการประชุมครั้งที่ 
1/2559 เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบให้นักศึกษาได้รับผลการเรียนในชั้นปีที่ 5 
จ านวน 5 รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน ส าหรับรายวิชาในชั้นปีที่ 4 รหัส 1901 406 อายุรศาสตร์ 1 ที่
สอบไม่ผ่าน ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนซ้ า  
 
ข้อมูลประกอบ 
***** ในปีการศึกษา 2559 นักศึกษาแพทย์ศราวุธ จันทา จะต้องเรียนซ้ าในรายวิชา อายุรศาสตร์ 1 รหัส 
1901 406 และรายวิชา วิสัญญีวิทยา รหัส 1901 506 ซ่ึงต้องลงทะเบียนเพ่ิมในรายวิชา กุมารเวชศาสตร์ 
1 รหัส 1901 501, รายวิชา อายุรศาสตร์ 2 รหัส 1901 510 หากผลการเรียนผ่านในทุกรายวิชาที่กล่าว
มาจะสามารถลงทะเบียนเรียนในชั้นปีที ่6 ได้ 

เอกสารประกอบการประชุม          
- ผลการเรียน นักศึกษาแพทย์ศราวุธ จันทา ในระบบ reg 

 
ประเด็นในการพิจารณา 
  - พิจารณาผลการเรียน นักศึกษาแพทย์ศราวุธ จันทา ในชั้นปีที่ 5 ที่ได้รับผลการเรียนการแล้ว 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 3/2559 วันที่ 17 มีนาคม 2559 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้นักศึกษาได้รับผลการเรียนในชั้นปีที่  5 
จ านวน 5 รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน ส าหรับรายวิชาในชั้นปีที่ 4 รหัส 1901 406 อายุรศาสตร์ 1 ที่
สอบไม่ผ่าน ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนซ้ า 

 
 

ระเบียบวาระท่ี 4.3   งานแผนและงบประมาณ มีเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ดังนี้ 
1. การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี ครั้งที่ 2 (พ.ศ.2560 - 2564) 

 รองคณบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ เสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา ตามนโยบายของ สกอ. และรัฐบาล 
ร่วมกับมติของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมอบให้วิทยาลัยฯ ด าเนินการในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี 
ครั้งที่ 2 (พ.ศ. 2560 – 2564) เนื่องจาก แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ยังไม่เสร็จสิ้น นั้น  
 ดังนั้น งานแผนและงบประมาณ จึงขอเสนอให้คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข เพ่ือพิจารณาแนวทางการจัดท าแผนกลยุทธ์ 5 ปี ของวิทยาลัยฯ โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้มี
การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี ครั้งที่ 2 (พ.ศ.2560 - 2564) ในช่วงปลายเดือน
เมษายน 2559 
 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

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

 คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม หรือมีข้อคิดเห็น เสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อ
ทางหลักสูตรทั้ง 3 หลักสูตร เพ่ือเสนอแนะให้พัฒนาปรับปรุง เพื่อให้ผลงานในรอบ 9 เดือน พัฒนาขึ้นกว่า
ปัจจุบัน 
 

มติที่ประชุม  เห็นชอบให้จัดประชุมในวันที่   25 - 26 เมษายน 
2559 มอบรองคณบดีฝ่ายแผนและงบประมาณจัดท าปฏิทินในการจัดท าแผนและแจ้งให้แต่ละหน่วยงาน
ทราบ 

 
2. แผนรายจ่ายงบประมาณคงเหลือ ประจ าปีงบประมาณ 2558 

รองคณบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ เสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา ตามที่ งานคลังและพัสดุ ได้
ด าเนินการจัดท างบประมาณรายรับ-รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2558 เพ่ือเป็นข้อมูลในการด าเนินงานใน
แผนรายจ่ายเงินคงเหลือ ประจ าปีงบประมาณ 2558 ทั้งนี้ โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุขมีมติเห็นชอบ แผนรายจ่ายงบประมาณเงินคงเหลือ ประจ าปีงบประมาณ 
2558 ดังเอกสารประกอบการประชุม 

เอกสารประกอบการพิจารณา / ประกอบการประชุม 

- (ร่าง) แผนงบประมาณรายจ่ายเงินคงเหลือ ประจ าปีงบประมาณ 2558 ยกมา ปี 2559 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

พิจารณาแผนรายจ่ายงบประมาณคงเหลือ ประจ าปีงบประมาณ 2558 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 3/2559 วันที่ 17 มีนาคม 2559 
 

มติที่ประชุม  เห็นชอบตามเสนอ 
 

ระเบียบวาระท่ี 4.4   งานอาคารผู้ป่วยนอก มีเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ดังนี้ 
1. พิจารณาแบบฟอร์มใบเสร็จรับเงิน  ที่ใช้ในการออกใบเสร็จรับเงินจากระบบ  Hi  ให้แก่ผู้

มารับบริการ ทางการแพทย์  ณ  อาคารผู้ป่วยนอก  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
ผู้ช่วยคณบดีศูนย์การศึกษาฯ เสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา แบบฟอร์มใบเสร็จรับเงิน  ที่ใช้ใน

การออกใบเสร็จรับเงินจากระบบ  Hi  ให้แก่ผู้มารับบริการ ทางการแพทย์  ณ  อาคารผู้ป่วยนอก  วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

- ตัวอย่างแบบฟอร์มใบเสร็จรับเงินที่ออกจากระบบ  Hi  (เอกสารแนบ  1)   
  

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

 พิจารณาแบบฟอร์มใบเสร็จรับเงินที่จะใช้ในการออกใบเสร็จรับเงินจากระบบ  Hi  ให้แก่ผู้มารับบริการ 
ทางการแพทย์  ณ  อาคารผู้ป่วยนอก  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  ในกรณผีู้ป่วยมารับการ
รักษาและขอใบรับรองแพทย์ และความเหมาะสม 

มติที่ประชุม  อนุมัติตามเสนอ และที่ประชุมได้มีมติรับรองวาระ
ดังกล่าวและมอบหมายให้ ผู้ช่วยคณบดีงานบริการทางการแพทย์ ด าเนินการเสนอวาระเพื่อพิจารณาเสนอ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยต่อไป 

 
2.   พิจารณาต าแหน่งผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย เทียบเท่าต าแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานพยาบาลปฏิบัติงาน  
รองคณบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ เสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาต าแหน่งบุคลากร  จากเดิม

ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเหลือคนไข้  เปลี่ยนเป็น  ผู้ปฏิบัติงานพยาบาลปฏิบัติงาน ซึ่งท าให้เกิดผลกระทบต่อการ
เบิกจ่ายค่าตอบแทนที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการทางการแพทย์ในสังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข ซึ่งต าแหน่งที่เปลี่ยนเป็นต าแหน่งนอกเหนือจากประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เรื่องการ
จ่ายเงินค่าตอบแทนบุคลากรที่ปฏิบัติงานที่หน่วยบริการทางการแพทย์นอกเวลาราชการของวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  พ.ศ.2557  ซึ่งในประกาศก าหนดว่า กรณี  
ต าแหน่งนอกเหนือจากข้อ  6  ให้คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยเป็นผู้พิจารณาโดยเทียบกับต าแหน่งในระดับ
เดียวกันกับที่ก าหนดไว้ในข้อ  6  และให้ได้รับค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการกับต าแหน่ งที่เทียบได้
นั้น 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
- ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เรื่องการจ่ายเงินค่าตอบแทนบุคลากรที่ปฏิบัติงานที่หน่วย

บริการทางการแพทย์นอกเวลาราชการการของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข   
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  พ.ศ.2557  

- ค าสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ที่  3391/2558  เรื่อง  เปลี่ยนต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  
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เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

- ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เรื่องการจ่ายเงินค่าตอบแทนบุคลากรที่ปฏิบัติงานที่หน่วย 
 บริการทางการแพทย์นอกเวลาราชการการของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข   
มหาวิทยาลัย      
  อุบลราชธานี  พ.ศ.2557 (เอกสารแนบ  2) 

- ค าสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ที่  3391/2558  เรื่อง  เปลี่ยนต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย 
อุบลราชธานี  (เอกสารแนบ  3)  

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

พิจารณาเทียบต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานพยาบาลปฏิบัติงานกับต าแหน่งในระดับเดียวกันกับที่ก าหนดไว้
ในข้อ  6  ของประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เรื่องการจ่ายเงินค่าตอบแทนบุคลากรที่ปฏิบัติงานที่หน่วย
บริการทางการแพทย์นอกเวลาราชการการของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข   มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  พ.ศ.2557  และให้ได้รับค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการกับต าแหน่งที่เทียบได้ 

มติที่ประชุม  อนุมัติตามเสนอ และที่ประชุมได้มีมติรับรองวาระ
ดังกล่าวและมอบหมายให้งานบริหารบุคคลด าเนินการเสนอวาระเพื่อพิจารณาเสนอคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยต่อไป ในรอบท่ีถึงนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4.5  งานบริหารบุคคล มีเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

1. การพิจารณาแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และคณะอนุกรรมการเพ่ือประเมินเอกสาร
ประกอบการสอน หรือเอกสารค าสอน หรือสื่อการสอน ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ราย ดร.เชาวลิต ยั่วจิตร 

 รองคณบดีฝ่ายบริหาร เสนอเพ่ือพิจารณา ตามที่ ดร.เชาวลิต ยั่วจิตร ต าแหน่งอาจารย์ สังกัดกลุ่มวิชา
แพทยศาสตร์ ได้ยื่นขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาสรีรวิทยา เมื่อ
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 นั้น 

ประเด็นเพื่อพิจารณา 
 งานบริหารบุคคล เสนอเพ่ือพิจารณา ดังนี้ 
 1. ก าหนดอนุกรรมการประเมินเอกสารประกอบการสอน หรือเอกสารค าสอนฯ โดยมีองค์ประกอบ
ดังนี้  
 (1) คณบดี       เป็นประธานอนุกรรมการ 
 (2) ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นๆ โดยคัดสรรจากบัญชี 
      รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ. ก าหนด และต้องไม่เป็น 
      บุคคลสังกัดมหาวิทยาลัยเดียวกันกับผู้ประเมินฯ และ 
      มีต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าต าแหน่งที่เสนอขอและ 
      การด าเนินการอยู่ในชั้นความลับ จ านวน 1 คน    เป็นอนุกรรมการ 
 (3) ผู้แทนกรรมการวิชาการของมหาวิทยาลัยที่ได้รับมอบหมาย 1 คน  เป็นอนุกรรมการ 
 (4) รองคณบดีฝ่ายวิชาการ หรือผู้ที่คณบดีมอบหมาย   เป็นอนุกรรมการ 
 (5) หัวหน้าภาควิชา/หัวหน้าสาขาวิชา/ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร เป็นอนุกรรมการ 
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 (6) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านบุคคล     เป็นเลขานุการ 
 ส่วนในข้อที่ (2) ให้ด าเนินการตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการสอน และประเมินเอกสารประกอบการสอน หรือเอกสารค าสอน หรือสื่อการสอน เพ่ือ
ประกอบการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่  4) ข้อ “(2) 
ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นๆ แต่ต้องไม่เป็นบุคคลสังกัดมหาวิทยาลัยเดียวกันกับผู้เสนอขอก าหนดต าแหน่ง 
และต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าต าแหน่งที่เสนอขอ และด าเนินการอยู่ในชั้นความลับ จ านวน 1 คน 

 

เอกสารประกอบการประชุม  
 - ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอนฯ (ฉบับที่ 4) 

-  บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นๆ 
-  บันทึกข้อความท่ี ศธ 0529.16.1.9/371 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 
-  แบบประวัติส่วนตัว และผลงานทางวิชาการ (ก.พ.อ.03) ดร.เชาวลิต ยั่วจิตร 

ข้อเสนอจากที่ประชุม 
ล าดับที่ (5) หัวหน้าภาควิชา/หัวหน้าสาขาวิชา/ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร เป็น

อนุกรรมการ นั้น คณบดีสามารถแต่งตั้งอาจารยผู้เกี่ยวข้องในสาขานั้นๆ ทีมี่คุณวุฒทิางวิชาการที่สูงกว่า 
ต าแหน่งที่ขอมาเป็นอนุกรรมการได้ 

 
มติที่ประชุม  เห็นชอบและรับรองตามข้อเสนอจากที่ประชุม 

เสนอ ผศ.จารุวรรณ์  วงบุตดี เป็นอนุกรรมการ 
ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชา เสนอ ผู้มีรายช่ือตามล าดับ ดังนี้ 

1. รศ.นพ.ฉัตรชัย เหมือนประสาท คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
2. ผศ.ดร.อนุสรณ์  ลังกาพิณธ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มอบงานบริหารบุคคลด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องได้ทันที 
 

2. การพิจารณาแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และคณะอนุกรรมการเพ่ือประเมินเอกสาร
ประกอบการสอนหรือเอกสารค าสอน หรือสื่อการสอน ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ราย ดร.กาญจนา แปงจิตต์ 

 รองคณบดีฝ่ายบริหาร เสนอเพ่ือพิจารณา ตามที่ ดร.กาญจนา แปงจิตต์ ต าแหน่งอาจารย์ สังกัดกลุ่ม
วิชาแพทยศาสตร์ ได้ยื่นขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาชีว เคมี 
เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2559 นั้น 

ประเด็นเพื่อพิจารณา 
 งานบริหารบุคคล เสนอเพ่ือพิจารณา ดังนี้ 
 1. ก าหนดอนุกรรมการประเมินเอกสารประกอบการสอน หรือเอกสารค าสอนฯ โดยมีองค์ประกอบ
ดังนี้  
 (1) คณบดี       เป็นประธานอนุกรรมการ 
 (2) ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นๆ โดยคัดสรรจากบัญชี 
      รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ. ก าหนด และต้องไม่เป็น 
      บุคคลสังกัดมหาวิทยาลัยเดียวกันกับผู้ประเมินฯ และ 
      มีต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าต าแหน่งที่เสนอขอและ 
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      การด าเนินการอยู่ในชั้นความลับ จ านวน 1 คน    เป็นอนุกรรมการ 
 (3) ผู้แทนกรรมการวิชาการของมหาวิทยาลัยที่ได้รับมอบหมาย 1 คน  เป็นอนุกรรมการ 
 (4) รองคณบดีฝ่ายวิชาการ หรือผู้ที่คณบดีมอบหมาย   เป็นอนุกรรมการ 
 (5) หัวหน้าภาควิชา/หัวหน้าสาขาวิชา/ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร เป็นอนุกรรมการ 
 (6) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านบุคคล     เป็นเลขานุการ 
 ส่วนในข้อที่ (2) ให้ด าเนินการตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการสอน และประเมินเอกสารประกอบการสอน หรือเอกสารค าสอน หรือสื่อการสอน เพ่ือ
ประกอบการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่  4) ข้อ “(2) 
ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นๆ แต่ต้องไม่เป็นบุคคลสังกัดมหาวิทยาลัยเดียวกันกับผู้เสนอขอก าหนดต าแหน่ง 
และต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าต าแหน่งที่เสนอขอ และด าเนินการอยู่ในชั้นความลับ จ านวน 1 คน 

 

เอกสารประกอบการประชุม  
 -  ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอนฯ (ฉบับที่ 4) 

-  บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นๆ 
-  บันทึกข้อความท่ี ศธ 0529.16.1.9/42 ลงวันที่ 6 มกราคม 2559 
-  แบบประวัติส่วนตัว และผลงานทางวิชาการ (ก.พ.อ.03) ดร.กาญจนา แปงจิตต์ 
 

มติที่ประชุม  ล าดับที่ (2) ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นๆ เสนอผู้มี
รายช่ือตามล าดับ ดังนี้ 

1. ศ.ดร.ไมตรี  สุทธจิตต์    คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
2. ศ.ดร.โสพิศ  วงศ์ค า คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

หัวหน้าภาควิชา/หัวหน้าสาขาวิชา/ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร เป็น
อนุกรรมการ เสนอ ผศ.ดร.จุฑารัตน์  จิตติมณี เป็นอนุกรรมการ 

ทั้งนี้ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและรับรอง 
มอบงานบริหารบุคคลด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องได้ทันที 

 
ระเบียบวาระท่ี 4.6 คณบดี เสนอเรื่องเพื่อพิจารณา 

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เชิญชวนส่ง Nomination 
 คณบดี เสนอที่ประชุมพิจารณา เสนอชื่อบุคคลหรือองค์กรเข้ารับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้า
มหิดล ประจ าปี 2559 และปีต่อๆ ไป ทั้งทางจดหมาย , E-mail และ Website  ตาม Nomination form  

เอกสารประกอบการประชุม 
๑. หนังสือ ที่ 11/2559 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เชิญชวนส่ง 

Nomination 
๒. Nomination form 

ประเด็นในการพิจารณา  
  เพ่ือพิจารณาสนอชื่อบุคคลหรือองค์กรเข้ารับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจ าปี 2559 
และปีต่อๆ ไป 
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มติที่ประชุม  รับทราบ มอบคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ 
พิจารณาเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กรเข้ารับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจ าปี 2559 ที่งาน
บริหารบุคคล ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2559 

ระเบียบวาระท่ี 5      เรื่องอ่ืนๆ  
5.1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

  5.1.1 งานบริหารทั่วไป มีเรื่องแจ้งเพื่อทราบ ดังนี้ 
เรื่อง  ก าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  
ครั้งที่ 4/2559  วันที่ 21 เมษายน 2559 

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ แจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ ถึง
ก าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่ 4/2559  วันที่ 21 
เมษายน 2559 

 
มติที่ประชุม   เห็นชอบตามก าหนดการเดิม 

 
  5.1.2 งานพัฒนานักศึกษา มีเรื่องแจ้งเพื่อทราบ ดังนี้    
   1. ก าหนดการถ่ายภาพร่วมกับบัณฑิตในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี 
2557  

หัวหน้ากลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ มีเรื่องแจ้งเพ่ือทราบ  เกี่ยวกับก าหนดการถ่ายภาพร่วมกับ
บัณฑิตในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  มีก าหนดจัดขึ้นในวันที่ 21  มีนาคม 2559  เวลา  14.00  น. ณ 
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

                  
มติที่ประชุม  รับทราบ 

 
2. ก าหนดการพิธีมอบใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมและกล่าวค าปฏิญาณตน 
หัวหน้ากลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ มีเรื่องแจ้งเพ่ือทราบ ก าหนดการมอบใบประกอบวิชาชีพเวช

กรรม  มีก าหนดจัดขึ้นในวันที่ 21  มีนาคม 2559  เวลา  15.15  น.   ณ  ห้อง  Cmp 101   วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 
เอกสารประกอบการประชุม 

- ก าหนดการพิธีมอบใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมและกล่าวค าปฏิญาณตน 

 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
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                 5.1.3 งานวิจัย บริการวิชาการและท านุฯ มีเรื่องแจ้งเพื่อทราบ ดังนี้ 
  เรื่อง ผลการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ

สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2557 โดยส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการและท านุฯ แจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ จากการส่งข้อมูล

งานวิจัยของคณาจารย์สังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เพื่อเข้าร่วมประเมินคุณภาพผลงานวิจัย
เชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ปี พ.ศ. 255 7 โดย
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) นั้น บัดนี้ทาง สกว. ได้ประชุมเพ่ือแจ้งผลการประเมินดังกล่าวใน
วันที่ 1 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา โดยมี ดร.เชาวลิต ยั่วจิตร เข้าร่วมประชุมเพ่ือรับฟังผลประเมิน ซึ่งผล
ประเมินผลงานวิจัยของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขได้รับค่า TRF index ระดับ 2.3 ซึ่งอยู่ใน
เกณฑ์ระดับพอใช้ถึงระดับดี (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 

เอกสารประกอบการประชุม          
 1. โครงการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ
สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2557 โดยส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
 2. ผลการประเมินคุณภาพผลงานวิจัย เชิ งวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ
สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2557 โดยส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ของวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

- เห็นควรให้งานวิจัยจัดประชุมเพ่ือท าแผนกลยุทธ์ในการพัฒนางานวิจัยและหารือแนวทางการส่งเสริม
และสนับสนุนการวิจัยของผู้บริหารประจ าคณะ   
 

มติที่ประชุม  เห็นชอบตามเสนอ 

 
5.2 เรื่องสืบเนื่อง 

  5.2.1 งานบริหารทั่วไป มีเรื่องสืบเนื่อง ดังนี้ 
เรื่อง  ตารางติดตามผลการปฏิบัติตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัย 

แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  
 กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ เสนอที่ประชุมเพ่ือทราบและพิจารณา เพ่ือ
เป็นการก ากับและติดตามผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ งาน
เลขานุการของให้ผู้ที่รับผิดชอบด าเนินด าเนินการตามมติที่ประชุม รายงานผลการด าเนินการตามมติ ตาม
เอกสารประกอบการประชุมที่แนบมาพร้อมนี้ 
 
เอกสารประกอบการประชุม      

- 1. ตารางติดตามผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข ครั้งที่ 10/2558 

- 2. ตารางติดตามผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข ครั้งที่ 11/2558 

- 3. ตารางติดตามผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข ครั้งที่ 12/2558 
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- 4. ตารางติดตามผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข ครั้งที่ 1/2559 

- 5. ตารางติดตามผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข ครั้งที่ 2/2559 
 

มติที่ประชุม  มอบกรรมการพิจารณาเรื่องที่ เกี่ยวข้องและมอบงาน
เลขานุการติดตามผลการด าเนินการตามมติที่ประชุมรอบนอกอีกครั้ง และให้รายงานผลการติดตามในการ
ประชุมครั้งถัดไปเพื่อด าเนินการในส่วนงานที่ยังไม่ได้ด าเนินการ       
 

5.2.2 งานบริการศึกษา มีเรื่องสืบเนื่อง ดังนี้         
เรื่อง  ขออนุมัติเทียบแทนรายวิชาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง  
      พ.ศ. 2553    
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการฯ เสนอที่ประชุม เพ่ือพิจารณา อ้างตามมติที่ประชุม

คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ประชุมมีมติอนุมัติขอ
เทียบรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพเลือก ของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2553 มีรายละเอียด ดังนี้ 

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)   

 

จากการปรึกษาหารือกับงานพัฒนาหลักสูตรแล้ว พบว่าการขอเทียบแทนรายวิชาดังกล่าวไม่สามารถ
ด าเนินการได้ งานพัฒนาหลักสูตรจึงได้ให้ข้อแนะน า โดยให้น ารายวิชาที่มีจ านวนเท่ากัน คือ 4 หน่วยกิต มาขอ
เทียบกับจ านวน 4 หน่วยกิต จึงจะสามารถด าเนินการขอเทียบรายวิชาได้ 

ในการนี้งานบริการการศึกษา จึงขออนุมัติขอเทียบแทนรายวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแพทยศาสตร
บัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553  ส าหรับนักศึกษา รหัส 53 และ 54 โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้  

โครงสร้างและรายวิชา 
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง

พ.ศ. ๒๕๕3 

รายวิชาที่ขอเทียบแทน 
ในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2553 

หมายเหตุ 

กลุ่มวิชาชีพเลือก  ไม่น้อยกว่า ๔ หน่วยกิต 
1901 634 การบริหารบริการสุขภาพ 2(1-2-3) 
1901 634 เวชศาสตร์ฉุกเฉิน           2(1-2-3)                      

กลุ่มวิชาชีพเลือก  ไม่น้อยกว่า ๔ หน่วยกิต 
1901 619 เวชศาสตร์ฉุกเฉิน         4(1-6-5) 

1.จ านวนหน่วย 
กิตคงเดิมไม่
เปลี่ยนแปลง 
๒.เทียบแทน 2 
รายวิชา 4 หน่วย
กิต กับ 1 
รายวิชา 4 หน่วย
กิต 
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เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
1. บันทึกข้อความที่ ศธ 0529.16.9/602    ลงวันที่ 4 มีนาคม 2559 เรื่อง ขออนุมัติเทียบแทน

รายวิชาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 
 

     มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ 
 

5.3 เรื่องเพื่อพิจารณา 
  5.3.1 งานบริหารทั่วไป มีเรื่องเพื่อพิจารณา ดังนี้ 
  เรื่อง การเตรียมบุคลากรสายสนับสนุนเข้าสู่ต าแหน่งบริหาร 
  รองคณบดีฝ่ายบริหาร เสนอที่ประชุมพิจารณา เพ่ือให้การบริหารงานและงานสนับสนุนด้าน
ต่างๆ ของวิทยาลัยฯ ด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร งานบริหารทั่วไป 
จึงเห็นควรให้มีการเตรียมบุคลากรสายสนับสนุนเพ่ือเข้าสู่ต าแหน่งบริหาร เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ หลักและทักษะ
การบริหารงาน ให้แก่นักการบริหารงานอุดมศึกษาระดับต้นให้มีความพร้อมและศักยภาพในการวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ปัญหา การประยุกต์ใช้ความรู้และประสบการณ์ในการบริหารงาน การประสานความร่วมมือกันผ่าน
เครือข่ายความร่วมมือนักการบริหารงานอุดมศึกษาระดับต้นสู่การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้บรรลุวัตถุประสงค์
และเป้าหมายของหน่วยงานได้ส าเร็จตามที่วางไว้ ในการนี้จึงเห็นควรเสนอให้นางสาวณรัญญา  มีชัย ต าแหน่ง 
หัวหน้างานบริหารทั่วไป เข้าร่วมอบรม เพ่ือเป็นการเตรียมบุคลากรสายสนับสนุนเข้าสู่ต าแหน่งบริหาร 
เอกสารประกอบการประชุม 

๑. โครงการฝึกอบรม หลักสูตร การบริหารงานอุดมศึกษาระดับต้น (ส าหรับผู้บริหารสายสนับสนุน) 
รุ่นที่ ๑ ในระหว่างวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 - 2 มิถุนายน 2559   ณ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

๒. ประมาณการค่าใช้จ่าย 
 
ประเด็นในการพิจารณา :  

1. เห็นชอบให้นางสาวณรัญญา  มีชัย ต าแหน่ง หัวหน้างานบริหารทั่วไป เข้าร่วมอบรมการ
บริหารงานอุดมศึกษาระดับต้น (ส าหรับผู้บริหารสายสนับสนุน) รุ่นที่ ๑ ในระหว่างวันที่ 12 
พฤษภาคม 2559 - 2 มิถุนายน 2559   ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2. แนวทางการเตรียมบุคลากรเพ่ือเข้าสู่ต าแหน่งทางบริหาร 

มติที่ประชุม  ให้ชะลอเรื่องไปก่อน 
 
  5.3.2 งานบริหารบุคคล มีเรื่องเพื่อพิจารณา ดังนี้ 

เรื่อง การพิจารณาคุณสมบัติของพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ที่จะเปลี่ยนหมวด 
งบประมาณเป็นงบประมาณแผ่นดิน 

 

  รองคณบดีฝ่ายบริหาร เสนอเพ่ือพิจารณา เพ่ือให้ พิจารณาคุณสมบัติของพนักงาน
มหาวิทยาลัยเงินรายได้ที่จะเปลี่ยนหมวดงบประมาณเป็นงบประมาณแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลอันเป็นประโยชน์สูงสุดต่อวิทยาลัยฯ โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
 1. ในการประชุมครั้งนี้ให้คณะกรรมการพิจารณาเสนอหลักเกณฑ์ 
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 2. น าหลักเกณฑ์เสนอท่านอธิการบดี 
 3. แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก 
 4. ประกาศให้ผู้มีสิทธิ์สมัคร 
 5. ด าเนินการคัดเลือก 
 6. ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก  
 ทั้งนี้ ปฏิทินในการด าเนินงานสามารถก าหนดได้ หลังจากได้รับอนุมัติจากท่านอธิการบดีแล้ว 

ประเด็นเพ่ือพิจารณา 
 - จึงเรียนที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ เพ่ือโปรดพิจารณา ดังนี้ 
ประเด็นที่ 1  
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
 ต้องเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างด้วยงบประมาณเงินรายได้วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข บุคลากรสายวิชาการในสาขาวิชาดังต่อไปนี้ 

1.1 สาขาวิชาแพทยศาสตร์ มีดังนี้ 
- วุฒิบัตร จ านวน 3 อัตรา ประกอบด้วย 

- สาขาวิชาศัลยแพทย์ระบบทางเดินทางปัสวะ  จ านวน 1 อัตรา 
- สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์    จ านวน 1 อัตรา 
- สาขาวิชาศัลยกรรมตกแต่งและเสริมสร้าง   จ านวน 1 อัตรา 

- คุณวุฒิปริญญาเอก จ านวน 1 อัตรา ประกอบด้วย 
- สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์     จ านวน  1  อัตรา  มอบรอง

บริหารไปตรวจสอบ 
- คุณวุฒิปริญญาโท จ านวน 3 อัตรา ประกอบด้วย 

- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์    จ านวน  1  อัตรา  มอบรอง
บริหารไปตรวจสอบ 

- สาขาวิชาเภสัชวิทยาและวิทยาศาสตร์ชีวโมเลกุล  จ านวน 1 อัตรา 
- สาขาวิชาแพทยศาสตร์     จ านวน  1  อัตรา  มอบรอง

บริหารไปตรวจสอบ 

1.2 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มีดังนี้ 
- คุณวุฒิปริญญาเอก จ านวน 1 อัตรา ประกอบด้วย 

- สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์    จ านวน 1 อัตรา 

- คุณวุฒิปริญญาโท จ านวน 4 อัตรา ประกอบด้วย 
- สาขาวิชาการบริหารจัดการส าหรับนักบริหาร  จ านวน 1 อัตรา 
- สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม    จ านวน 1 อัตรา 
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม    จ านวน 1 อัตรา 
- สาขาวิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย จ านวน 1 อัตรา 

2. ผ่านการประเมินทดลองปฏิบัติงาน 
3. มีผลการประเมินการปฏิบัติงานอย่างน้อยอยู่ในระดับดี ติดต่อกัน 3 รอบการประเมินขึ้นไป 
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 ตามมติที่ประชุมงานบริหารบุคคล ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 ที่ประชุมมีมติ 
เห็นชอบ ดังนี้ 
1. จัดสรรกรอบอัตราก าลังส าหรับหน่วยงานต่างๆ 
    มติที่ประชุม : พิจารณาจัดสรรอัตราก าลัง ปีงบประมาณ 2559  ดังนี้  

1. พนักงานมหาวิทยาลัย  

(ภาพรวมตามค าของบประมาณ)

1 วฒิุบตัร พบ. สาขาอายรุศาสตร์ 37,580 1,127      750              400,293            508,715               539,193           571,500        605,744.92      
2 วฒิุบตัร พบ. สาขาจิตเวชศาสตร์ 37,580 1,127      750              400,293            508,715               539,193           571,500        605,745          
3 วฒิุบตัร พบ. เวชศาสตร์ชมุชน/เวชศาสตร์

ปอ้งกนัและสังคม/เวชศาสตร์
ครอบครัว

37,580
1,127      

750              400,293            508,715               539,193           571,500        605,745          
4 วฒิุบตัร พบ. เวชศาสตร์ชมุชน/เวชศาสตร์

ปอ้งกนัและสังคม/เวชศาสตร์
ครอบครัว

37,580
1,127      750              

400,293            

508,715               539,193           571,500        605,745          

5 วฒิุบตัร พบ. พยาธวิทิยา 37,580 1,127      750              400,293            508,715               539,193           571,500        605,745          

6 ปริญญาเอก อาจารยส์าขา/ชมุชน 29,400 882         750              313,325            398,147               421,991           447,265        474,056          

7 ปริญญาเอก อาจารยส์าขา/อนามัยส่ิงแวดล้อม 29,400 882         750              313,325            398,147               421,991           447,265        474,056          

8 ปริญญาเอก อาจารยส์าขา/ชมุชน 29,400 882         750              313,325            398,147               421,991           447,265        474,056          

9 ปริญญาตรี พยาบาลวชิาชพี 19,500 585         750              208,070            264,330               280,144           296,908        314,678          
10 ปริญญาตรี พยาบาลวชิาชพี 19,500 585         750              208,070            264,330               280,144           296,908        314,678          
11 ปริญญาตรี เจ้าหน้าท่ีทันตสาธารณสุข 19,500 585         750              208,070            264,330               280,144           296,908        314,678          
12 ปริญญาตรี นักเทคนิคการแพทย์ 19,500 585         750              208,070            264,330               280,144           296,908        314,678          
13 ปริญญาตรี นักวชิาการเงินและบญัชี 19,500 585         750              208,070            264,330               280,144           296,908        314,678          
14 ปริญญาตรี เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 19,500 585         750              208,070            264,330               280,144           296,908        314,678          
15 ปริญญาตรี เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 19,500 585         750              208,070            264,330               280,144           296,908        314,678          งานแพทยศาสตร์ศึกษา

งบประมาณท่ีใชใ้นแต่ละปี 4,397,931          5,588,326            5,922,951        6,278,328      6,655,027.54   
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรในแต่ละปี 2,748,000          2,912,880            3,087,653        3,272,911.97 3,469,287        
งบประมาณท่ีคงเหลือในแต่ละปี 1,649,931-          (2,675,446)           (2,835,298)       (3,005,416)     (3,185,741)       

ประมาณการงบประมาณ 5 ปี กรอบอัตราก าลังใหม่ ปี 2559

ล าดับ คุณวฒิุ สาขาวชิา
2560

(12 เดือน)
เงินเดือน กองทุน

ประกนัสังคม
(5%)

 2559
(12 เดือน)

กลุ่มวชิาแพทย์

 2561
(12 เดือน)

 2562
(12 เดือน)

 2563
(12 เดือน)

หมายเหตุ

กลุ่มวชิาสาธารณสุขศาสตร์

OPD

 
 
เนื่องจาก งบประมาณที่  จะใช้ส าหรับค่าจ้างอัตราใหม่ (พนักงานมหาวิทยาลัย) ใน

ปีงบประมาณ 2559 ประมาณการ อยู่ที่  4,397,931 บาท เพ่ือให้การบริหารงบประมาณเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ มอบงานบริหารบุคคล ด าเนินการดังนี้ 

1. ขออนุมัติเปลี่ยนหมวดเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรส าหรับการจ้างบุคลากร ประจ าปี
งบประมาณ 2559  มาจ้างบุคลากรในอัตราเดิมที่จ้างด้วยงานรายได้วิทยาลัยฯ ก่อน แล้วค่อยด าเนินการเปิด
สอบแข่งขัน รายละเอียดมีดังนี้  

1.1 หมวดเงินเงินงบประมาณแผ่นดิน (แผนการให้บริการทางการแพทย์) จ านวน
เงิน 2,718,000 บาท ให้ขออนุมัติจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จ านวน 1 อัตรา นัก
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เทคนิคการแพทย์ จ านวน 1 อัตรา และ เจ้าหน้าที่ทันตภิบาล จ านวน 1 อัตรา วงเงินทื่เหลือ จึงใช้เปลี่ยน
ส าหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ในสายวิชาชีพหลัก   

1.2 งบประมาณส าหรับการบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัยอัตราใหม่ (แพทย์ชดใช้ทุน) 
ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ที่ได้รับการจัดสรรตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 - 2559 ) 
จ านวนเงิน 14,122,003.72 บาท ใช้เปลี่ยนส าหรับบุคลากรสายวิชาการ  
  2. ค่าจ้างเหมาบริการ อนุมัติจ้างดังนี้  

ต าแหน่ง อัตราค่าจ้าง จ านวนเงิน สังกัด 

ผู้ช่วยเหลือคนไข้ 3 อัตรา x 3 เดือน x 8,300 
บาท    

74,700.- OPD 

ผู้ช่วยเหลือคนไข้ 3 อัตรา x 9 เดือน x 8,300 
บาท 

224,100.- OPD 

ผู้ปฏิบัติงานการเงิน 1 อัตรา x 2 เดือน x 13,300 
บาท 

26,600.- ส านักงาน 

นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา x 6 เดือน x 13,300 
บาท 

79,800.- OPD 

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา x 3 เดือน x 13,300 
บาท 

39,900.- OPD 

ทันตแพทย์ 1 อัตรา x 12 เดือน x 24,000 
บาท 

288,000.- OPD 

รวม 733,100.-  
และ อนุมัติเพ่ิมเติมต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ  จ านวน 1 อัตรา ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระยะเวลา 
3 เดือน  
 
  ในส่วนสายวิชาการขอให้ที่ประชุมพิจารณายืนยันว่าจะเปลี่ยนหมวดเงินก่อน หรือจะด าเนินการ
สรรหา แต่มติที่ประชุมคณะกรรมการผู้บริหาร ครั้งที่ 2/2559 มีมติที่ประชุม เห็นชอบไม่ต้องรอ และมอบงาน
บริหารบุคคลด าเนินการเปิดรับ และให้น าวิธีการปรับเปลี่ยนหมวดเงินเข้าน าเสนอคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ 
ต่อไป 
งานบริหารบุคคล จึงขอให้ท่านคณะกรรมการพิจารณา ดังนี้ 
 1. รอการเปลี่ยนหมวดเงินให้แล้วเสร็จจึงเปิดรับสายวิชาการ 
 2. จัดสรรงบประมาณส าหรับการจ้างอัตราใหม่ จ านวน 2,941,440 บาท 
 

เอกสารประกอบการประชุม  
1. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การเปลี่ยนหมวดงบประมาณในการจ้างพนักงาน

มหาวิทยาลัยจากงบประมาณเงินรายได้เป็นงบประมาณแผ่นดิน พ.ศ.2557 
2. รายงานการประชุมงานบริหารบุคคล ครั้งท่ี 3/2558  
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มติที่ประชุม  อนุมัติและรับรองมติ ดังนี้  อนุมัติหลักเกณฑ์ในการ
คัดเลือกบุคคลากรเพื่อเปลี่ยนหมวดเงินตามเสนอ โดยมอบงานบริหารบุคคลด าเนินการ 

 
5.3.2 งานเลขานุการคณบดี มีเรื่องเพื่อพิจารณา ดังนี้ 
เรื่อง การขอความร่วมมือในการสนับสนุนการจัดประชุมวิชาการ  

Asia Pacific Association of Medical Journal Editors 2016 
ประธานในที่ประชุม เสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา ด้วย แพทยสมาคมแห่งประเทศ

ไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในการประชุม Asia Pacific Association of Medical Journal Editors 2016 
มาจัดในประเทศไทยระหว่างวันที่ 26-28 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา 
ลาดพร้าว กรุงเทพฯ ซึ่งจะเกิดประโยชน์อย่างยิ่งต่อวารสารสุขภาพไทยในการเข้าสู่ระดับนานาชาติ และ
บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารจะได้รับการอ้างอิงได้มากข้ึน 

การประชุมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนส่วนหนึ่งจากองค์การาอนามัยโลก (WHO) และ
แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ อย่างไรก็ตามการประชุมครั้งนี้ไม่สามารถรับการสนับสนุนจากบริษัทยาได้ ซึ่ง
ท าให้เป็นข้อจ ากัดอย่างหนึ่งในการจัดสรรงบประมาณส าหรับการประชุมในครั้งนี้ 

คณะแพทย์ทุกคณะ ราชวิทยาลัย และสมาคมต่างๆ ของประเทศไทย ล้วนมีการ
จัดท าวารสารทั้งสิ้นด้วยเหตุดังกล่าว แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ จึงเรียนขอความอนุเคราะห์และความ
ร่วมมือในฐานะที่มีวารสารในสังกัด ได้โปรดพิจารณาให้ทุนสนับสนุนการจัดประชุม พร้อมทั้งส่งบุคลากรเข้า
ร่วมปีระชุมในครั้งนี้ โดยมีค่าลงทะเบียนท่านละ 5,000 บาท 

รายละเอียดการให้ทุนสนับสนุน 
- Plantinum Package  จ านวน 500,000 บาท 
- Gold sponsor   จ านวน 300,000 บาท 
- สนับสนุน Luncheon Symposium จ านวน 250,000 บาท 
- สนับสนุน    จ านวน 100,000 บาท  
- สนุบสนุนบูธ    จ านวน   50,000 บาท 

 
เอกสารประกอบการพิจารณา / ประกอบการประชุม 

- หนังสือ พสท.68/2559 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2559 
 
ประเด็นในการพิจารณา :  
 พิจารณาให้ทุนสนับสนุนการจัดประชุม และส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุม ดังกล่าวหรือไม่ 

    มติที่ประชุม ไม่สนับสนุนทุนในครั้งนี้ 

 

ปิดประชุม 16.10 น. 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 3/2559 วันที่ 17 มีนาคม 2559 
 

(นางสาวณรัญญา  มีชัย) 
นักวิชาการศึกษา/ผู้ช่วยเลขานุการคนที่ 1 

ผู้จด/พิมพ์รายงานการประชุม 
 

 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนา  เล็กสมบูรณ์) 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

กรรมการและเลขานุการ 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 
 
 

 
ที่ประชุมได้รับรองรายงานนี้แล้วในการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งท่ี 4/๒๕๕9 

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 
 
 

(รองศาสตราจารย์นายแพทย์ป่วน   สุทธิพินิจธรรม) 
คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

ประธานคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   


