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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 4/2559 วันที่ 21 เมษายน 2559 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
ครั้งที่ 4/๒๕๕9 วันพฤหัสบดี ที่ 21 เมษายน 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. พญ.นวินดา  เจียมบุญศรี   ผู้ช่วยคณบดีงานบริการทางการแพทย์ 
4. ดร.ลติพร  อุดมสุข   ผู้ช่วยคณบดีงานแผนและงบประมาณ 

    
 

 
 
 
 
 
 
 
เปิดประชุมเวลา 09.00 น.    
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 4/2559 วันที่ 21 เมษายน 2559 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 
๑. ผลการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๙  
   ณ.ห้องประชุมพันเอกอาทร ชนเห็นชอบ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กทม. 

1.1  อนุมัติระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับ    
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

มติที่ประชุม : รับทราบ 
 

1.2  รายงานผลผลการด าเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ณ. สิ้นไตรมาศที่ ๑ ในส่วนเงินงบประมาณแผ่นดิน (ณ. ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘) 
 

มติที่ประชุม : รับทราบ 
 

1.3  อนุมัติให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตรีเนตร  สาระพงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาลาออกจาก
ต าแหน่ง 
 

มติที่ประชุม : รับทราบ 
 

1.4  อนุมัติแต่งตั้งอาจารย์ทรงพล  อินทเศียร ให้ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
 
มติที่ประชุม : รับทราบ 
 

๒. ผลการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙  
    ณ ห้องประชุม วารินช าราบ ตึกอธิการบดีหลังใหม่ 

๒.๑ เห็นชอบแนวปฏิบัติในการยืนยันสิทธิ์หรือสละสิทธิ์ การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

    
   มติที่ประชุม : รับทราบ มอบรองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษาข้อมูล และถือ

ปฏิบัติตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 
 
๒.๒ อนุมัติ ร่างประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเรื่อง อัตราค่าบริการและระเบียบปฏิบัติในการ 

   ขอรับบริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ของศูนย์เครื่องมือกลางและปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ 
 

   มติที่ประชุม : รับทราบ 
 
๒.๓ งบการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไตรมาสที่ ๑ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
  
   มติที่ประชุม : รับทราบ 
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๒.๔ อนุมัติ ให้ใช้แบบฟอร์มใบเสร็จรับเงินของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 
   มติที่ประชุม : รับทราบ 
 
๒.๕ สถิติข้อมูล นักศึกษาที่ถูกด าเนินการทางวินัยนักศึกษาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
      ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 

     
    มติที่ประชุม : รับทราบ 
 

๓. ผลการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วันอังคารที่ ๑๒ เมษายน  
    ๒๕๕๙ ณ.ห้องวารินช าราบ เวลา ๙.๓๐ น. มอบ ผศ.ดร.รัตนา เล็กสมบูรณ์ เข้าประชุมแทน 

3.1 รายงานผลการด าเนินการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น ประจ าปี พ.ศ.2558 บุคลากรของวิทยาลัยฯ 
ได้รับการคัดเลือกให้เป็นบุคลกรดีเด่นด้านวิจัยและบริการวิชาการ คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ธารินี  ไชยวงศ์ 

 
   มติที่ประชุม : รับทราบ 
    

  3.2 เห็นชอบการเปลี่ยนประเภทต าแหน่ง ชื่อต าแหน่ง และระดับต าแหน่ง  
                       ของนางสุฬดี กิตติวรเวช และนางนิชนันท์ สุวรรณกูฏ จากพยาบาลวิชาชีพ เป็นอาจารย์ 
  
    มติที่ประชุม : รับทราบ 
 
  3.3 อนุมัติมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง สมรรถนะ ทักษะ ความรู้ความสามารถของต าแหน่ง 

        ช่างภาพการแพทย์ ครูและพี่เลี้ยง 
 
    มติที่ประชุม : รับทราบ 
  

  3.4 การจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน หมวดค่าจ้างชั่วคราว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559  
                         เพิ่มเติม อนุมัติจ้างทันตแพทย์หญิง.จีรภา ประพาศพงษ ์
    มติที่ประชุม : รับทราบ 
 

๔. ผลการประชุมกรรมการแพทยสภาเม่ือ วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๙  
    ณ ห้องประชุมไพจิตร  ปวะบุตร เวลา ๑๓.๐๐ น. 

  4.1 ความคืบหน้าคดีการร้องทุกข์กล่าวโทษคณะกรรมการแพทยสภาต่อพนักงานสอบสวน 
 
    มติทีป่ระชุม : รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 1.2 งานบริหารบุคคล มีเรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
เรื่อง แนะน าบุคลากรใหม่ จ านวน 2 ราย 

 รองคณบดีฝ่ายบริหาร เสนอเพ่ือทราบ บุคลากรใหม่ 2 รายจาก มีการเรียกล าดับส ารองมาบรรจุเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย จ านวน 2 ราย ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ และนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
รายละเอียดมีดังนี้ 
 1. นางสาวมลทญา ยอดเอ้ือ ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ สังกัดส านักงานเลขานุการ 
วิทยาลัยฯ ประสานงานระหว่างศูนย์แพทยศาสตร์ศกึษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค ์และวิทยาลัยฯ  
 2. นางสาวสุภาพร เชื้อชัย ต าแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สังกัดงานบริการการศึกษา วิทยาลัยฯ 
 

 

มติที่ประชุม : รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1.3 งานแผนและงบประมาณ มีเรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
เรื่อง การจัดท าแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 - 2564) 

    รองคณบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ แจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ ตามนโยบายของ สกอ.และรัฐบาล ร่วมกับมติ
ของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมอบให้วิทยาลัยฯ ด าเนินการในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ เพ่ือการพัฒนา ระยะ 5 ปี 
(พ.ศ.2560 - 2564) เนื่องจาก แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ยังไม่เสร็จสิ้น นั้น  
 ดังนั้น งานแผนและงบประมาณ จึงขอเสนอให้คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
เพ่ือพิจารณาแนวทางการจัดท าแผนกลยุทธ์ 5 ปี ของวิทยาลัยฯ โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้มีการจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือการจัดท าแผนยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนา ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 - 2564) ในระหว่างวันที่ 25 – 26 
เมษายน 2559 ณ อาคารปฏิบัติการเพ่ือส่งเสริมและวิจัยด้านการบริหารธุรกิจ  (U-PLACEUBON HOTEL) โดยวิทยากร 
คือ ดร.สัญญา  เศรษฐพิทยากุล    

 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
  จึงขอเรียนที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขเพ่ือโปรดทราบ
ขอเชิญผู้บริหารทุกท่าน และทุกหน่วยงาน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือการจัดท าแผนยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนา 
ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 - 2564)  ในระหว่างวันที่ 25 – 26 เมษายน 2559 ณ อาคารปฏิบัติการเพ่ือส่งเสริมและ
วิจัยด้านการบริหารธุรกิจ (U-PLACEUBON HOTEL) 
 
     มติที่ประชุม :  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 1.4 งานวิจัย บริการวิชาการและท านุฯ มีเรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
เรื่อง สรุปงานประชุมวิชาการวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่ 5 
 

  รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการและท านุฯ แจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ งานประชุมวิชาการวิทยลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่ 5 ในวันที่ 30 มีนาคม 2559 ด าเนินงานเป็นที่เรียบร้อย  ซึ่งแพทย์หญิง
อัจฉรา  นิธิอภิญญาสกุล   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลอ านาจเจริญ อดีตผู้อ านวยการส านักงานบริหารโครงการร่วมผลิต
แพทย์เพ่ิมเพ่ือชาวชนบท ติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายได้  จึงได้มีการปรับก าหนดการใหม่ 
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ) ทั้งนี้การประชุมดังกล่าว    มีผู้เข้าร่วมทั้งหมดจ านวน 304 คน รายละเอียดดังนี้ 
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1. วิทยากร        6 คน 
2. ผู้น าเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ภายนอก     5 คน 
3. ผู้น าเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ภายใน    7 คน 
4. บุคคลทั่วไป        11 คน 
5. นักศึกษาภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบล  

และวิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี         111 คน 
6. นักศึกษาแพทย์ นักศึกษาสาธารณสุขและนักศึกษาปริญาโท 80 คน 
7. อาจารย์ วิทยาลัยแพทย์และการสาธารณสุข   39 คน 
8. บุคลากร       45 คน 

รวมทั้งสิ้น 304 คน 
 

 ทั้งนี้มีผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศการน าเสนอผลงานวิจัยดีเด่นดังนี้ 
   รางวัลการน าเสนอบรรยาย 
ล าดับ เรื่อง ผู้น าเสนอ รางวัล 

1 ความชุกของพนักงานขับรถพยาบาล
ฉุกเฉินในเขตอ าเภอเมือง จังหวัด
อุบลราชธานีที่มีความรู้และทัศนคติที่ดี
ต่อความปลอดภัยในการขับข่ี 
 

1. นศพ. ศศิกร ศิริวิวัฒนกรกูล  
2. นศพ. ศตพร เสรีรัตนาคร 

ชนะเลิศอันดับ 1 

2 คุณภาพการนอนหลับของนักเรียนชั้น
มัธยมตอนปลายของจังหวัดศรีสะเกษ  
 

นศพ กมลเนตร มณีนิล รองชนะเลิศอันดับ 1 

3 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมทาง
เพศของนักเรียนเทคนิคในเขตอ าเภอ
เดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 
 

1. นรินทิพย์ หอมหวล  
2. สุวิทย์ สุจันทา 

รองชนะเลิศอันดับ 2 

 
   รางวัลน าเสนอโปสเตอร์ 

ล าดับ เรื่อง ผู้น าเสนอ รางวัล 
1 ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพการรายงานการ

เฝ้าระวังเหตุการณ์ผิดปกติของสมาชิก
ทีม SRRT ระดับต าบล จังหวดัศรีสะเกษ 
 

นายจินดา ค าแก้ว     

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิ
รินธร จังหวัดอุบลราชธานี 

ชนะเลิศอันดับ 1 

2 สารเคมีตกค้างในเลือดเกษตรกรผู้ปลูก
กะหล่ าปลี ในแขวงจ าปาสัก สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว  
 

สมเจตน์  ทองด า 
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

รองชนะเลิศอันดับ 1 

3 ความต้องการและการรับรู้ด้านการ
สนับสนุนทางสังคมในการแก้ไขปัญหา

นางสาวเสาวนีย์ ทองนพคุณ 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

รองชนะเลิศอันดับ 2 
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การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น กรณีศึกษา
มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรี 
 

มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

 
มติที่ประชุม : รับทราบ 

 
ระเบียบวาระท่ี 1.3 งานบริการทางการแพทย์ อาคารผู้ป่วยนอก มีเรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
เรื่อง สรุปรายรับ-รายจ่าย งานบริการทางการแพทย์ อาคารผู้ป่วยนอก วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

    รองคณบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ แจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ สรุปรายรับ-รายจ่าย งานบริการทางการแพทย์ 
อาคารผู้ป่วยนอก วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

 สรุปรายรับ-รายจ่าย งานบริการทางการแพทย์ อาคารผู้ป่วยนอก วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

 
 มติทีป่ระชุม : รับทราบ 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๒.1 เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2559 เม่ือวันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 
2559  

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ เสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา   รับรอง
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันพฤหัสบดีที ่17 มีนาคม 2559 

 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

1. (ร่าง) รายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2559 
 

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม โดยมีการแก้ไขรายงานการประชุม ดังนี้ 
 

รายละเอียด/ข้อมูลเดิม การแก้ไข 
    หน้า 14 
     มติที่ประชุม  เห็นชอบและรับรองตามข้อเสนอจาก
ที่ประชุม ทั้งนี้เนื่องจากในปัจจุบันบุคลากรมีคุณวุฒิที่
สูงกว่า มีจ านวนน้อย เบื้องต้นเห็นควรให้หัวหน้ากลุ่ม
วิชาเป็นอนุกรรมการ 
        
       ผู้ทรงคุณ วุฒิ ในสาขาวิชา เสนอ ผู้ มีรายชื่อ
ตามล าดับ ดังนี้ 

1. รศ.นพ.ฉัตรชัย เหมือนประสาท คณะ

 
     มติที่ประชุม  เห็นชอบและรับรองตามข้อเสนอ
จากที่ประชุม  
       เสนอ ผศ.จารุวรรณ์  วงบุตดี เป็นอนุกรรมการ 
       ผู้ทรงคุณ วุฒิ ในสาขาวิชา เสนอ ผู้ มีรายชื่อ
ตามล าดับ ดังนี้ 

1. รศ.นพ.ฉัตรชัย เหมือนประสาท คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
         2 . ผ ศ .ด ร .อนุ ส รณ์   ลั งก าพิ ณ ธ์  ค ณ ะ
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วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
         2 . ผ ศ .ด ร .อ นุ ส รณ์   ลั ง ก าพิ ณ ธ์  ค ณ ะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
        มอบงานบริหารบุคคลด าเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องได้ทันท ี

 

แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
         มอบงานบริหารบุคคลด าเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องได้ทันท ี

 

 
ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสืบเนื่อง 
ระเบียบวาระท่ี 3.1   งานวิจัย บริการวิชาการและท านุฯ มีเรื่องสืบเนื่อง 
เรื่อง รายงานผลการติดตามการด าเนินโครงการวิจัยของอาจารย์ชาญวิทย์ มณีนิล และอาจารย์จินตนา  ศิริบูรณ์
พิพัฒนา 
 รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการและท านุฯ แจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ รายงานผลการติดตามการด าเนิน
โครงการวิจัยของอาจารย์ชาญวิทย์ มณีนิล และอาจารย์จินตนา  ศิริบูรณ์พิพัฒนา สรุปได้ดังนี้ 

- อาจารย์ชาญวิทย์ มณีนิล สถานะในระบบ NRMS ยังไม่ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์  และยังไม่มีข้อมูลเรื่อง
การเบิกจ่าย 

- อาจารย์จินตนา  ศิริบูรณ์พิพัฒนา ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์แล้ว อยู่ในระหว่างเสนอผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบ
รายงานฉบับสมบูรณ์ 
 

มติที่ประชุม : รับทราบ มอบงานคลังและพัสดุ และงานงานวิจัย บริการ
วิชาการและท านุฯ ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินในโครงการของอาจารย์ชาญวิทย์ มณีนิล 
 
ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเพื่อพิจารณา 
ระเบียบวาระท่ี 4.1   งานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ มีเรื่องเพื่อพิจารณา 
 1. รายงานความคืบหน้าการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพวิทยาลัยฯ ปีการศึกษา 2558      
               ณ 1 สิงหาคม 2558 – 16 มีนาคม 2559 (รอบ 7 เดือน) 
      (แทน) หัวหน้ากลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ แจ้งที่ประชุมเพ่ือพิจารณา ตามที่ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และ
สาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ได้จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) ของวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2558 ทั้งระดับหลักสูตร และระดับวิทยาลัย 
กับผู้บริหาร และหน่วยงานที่รับผิดชอบดังกล่าว นั้น  
                ซึ่งทางงานประกันคุณภาพฯ ได้ด าเนินการติดตามความคืบหน้าการด าเนินงานตามแผนพัมนาคุณภาพ
การศึกษาฯ ณ 1 สิงหาคม 2558 – 16 มีนาคม 2559 (รอบ 7 เดือน)  โดยได้ติดตามจากผู้บริหารที่รับผิดชอบการ
ด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ สามารถสรุปผลการด าเนินงาน รอบ 7 เดือน ทั้งในระดับหลักสูตร และระดับ
วิทยาลัย ได้ดังเอกสารที่แนบมาท้ายนี้ 

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

 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
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-  แผนติดตามพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2558 ระดับหลักสูตร       
-  แผนติดตามพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2558 ระดับวิทยาลัย     
                   

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

 เพ่ือพิจารณา  และให้ผู้บริหารเร่งติดตามการด าเนินงานให้บรรลุตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ ของ
วิทยาลัยฯ  ดังกล่าว 
     มติที่ประชุม :  รับทราบ มอบผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเร่งติดตามการด าเนินงานให้
บรรลุตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ ของวิทยาลัยฯ 

    ในด้านการจัดท าระบบบริหารและพัฒนาอาจารย์มอบคณะกรรมการพัฒนา
อาจารย์และพัฒนาการจัดเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ประชุมปรึกษาหารือเพื่อจัดท าแผนฯ ภายใน 2 สัปดาห์ 
และให้รายงานผลการประชุมในการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัย ในเดือนพฤษภาคม 2559 

2.  รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับวิทยาลัย      
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ครั้งท่ี 1 ( ณ 31 มีนาคม พ.ศ.2559 )         

 (แทน) หัวหน้ากลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ แจ้งที่ประชุมเพ่ือพิจารณา ตามที่ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และ
สาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ได้จัดท ารายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน ระดับ
วิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่  30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559 นั้น  
           ซึ่งทางงานประกันคุณภาพฯ ได้ด าเนินการติดตามความคืบหน้าการด าเนินงานตามแผนการปรับปรุงควบคุม
ภายใน ระดับวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ครั้งที่  1 ( ณ 31 มีนาคม พ.ศ.2559)  ซึ่งสามารถสรุปผล
การด าเนินการติดตามการควบคุมภายใน ดังนี้  

สถานะการด าเนินการ จ านวนการควบคุม (ความเสี่ยง) 
  (1) ยังไม่ได้ด าเนินการ 0 
  (2) อยู่ระหว่างด าเนินการ ยังไม่แล้วเสร็จ 1 
  (3) ด าเนินการแล้วเสร็จ  4 

รวม 5 
 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

- พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.2542 มาตรา 15 (3)(ก)  
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

- แผนการติดตามการปรับปรุงการควบคุมภายในส่วนงานย่อย ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ของวิทยาลัยฯ 
   ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

 เพ่ือพิจารณา  และผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเร่งติดตามการด าเนินงานให้บรรลุตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน 
ระดับวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559  ดังกล่าว 
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มติที่ประชุม : รับทราบ มอบผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเร่งติดตามการด าเนินงานให้
บรรลุตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559   

ระเบียบวาระท่ี 4.2   งานแผนและงบประมาณ มีเรื่องเพื่อพิจารณา 
1.  รายงานการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ สิ้นไตรมาส 2  
(เดือนมกราคม –มีนาคม 2559) 

 รองคณบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ แจ้งที่ประชุมเพ่ือพิจารณา ตามที่งานแผนและงบประมาณ ได้ติดตาม
การประเมินผลและรวบรวมข้อมูลผลการด าเนินงาน ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ สิ้นไตรมาส 2 (เดือนมกราคม –มีนาคม 2559)  ใน 4 ด้าน ดังนี้ 

1. การติดตามผลการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม  
ในการติดตามรายงานผลการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ณ สิ้นไตรมาส 2 (เดือนมกราคม –มีนาคม 2559) สามารถติดตามได้ 77 โครงการ จาก 106 โครงการ ซึ่งมี
รายละเอียด ดังนี้ 

1.1 รายงาน Action Plan ณ ไตรมาส 1 (1 ตุลาคม 2557 – 31 ธันวาคม 2557) 
   1. จ านวนโครงการตามแผนปฏิบัติการ ทั้งหมด   106   โครงการ 
   2. มีการด าเนินโครงการในไตรมาสที่ 1    77  โครงการ 
    2.1. รายงานผลอยู่ระหว่างด าเนินการ   76  โครงการ 
   2.2. สิ้นสุดโครงการ (บรรลุเป้าหมาย)   1  โครงการ 
   3. ยังไม่ด าเนินโครงการ      20  โครงการ 
   4. ไม่รายงานข้อมูล      9  โครงการ 

ทั้งนี้ ผลการติดตามการด าเนินงานในไตรมาสที่ 1 คิดเป็น ร้อยละ 91.51 

1.2 รายงาน Action Plan ณ สิ้นไตรมาส 2 (เดือนมกราคม – มีนาคม 2559) 
   1. จ านวนโครงการตามแผนปฏิบัติการ ทั้งหมด   106   โครงการ 
   2. มีการด าเนินโครงการในไตรมาสที่ 2    73  โครงการ 
    2.1. รายงานผลอยู่ระหว่างด าเนินการ   62  โครงการ 
   2.2. สิ้นสุดโครงการ (บรรลุเป้าหมาย)   11  โครงการ 
   3. ยังไม่ด าเนินโครงการ      27  โครงการ 
   4. ไม่รายงานข้อมูล      6  โครงการ 

4.1. โครงการสร้างประสบการณ์การทางคลินิก เพ่ือบูรณาการกับการเรียนวิทยาศาสตร์
การแพทย์พื้นฐาน (Basic Medical Science) ส าหรับนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 2 และ 3 
(พญ.ปาริชาติ วงศ์เสนา) 

4.2.โครงการศึกษาระบบการจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล รายวิชา 1902 315 การจัดการ
ขยะและสิ่งปฏิกูล (อ.จิราภรณ์ หลาบค า) 

4.3.โครงการศึกษาระบบการก าจัดมูลฝอยด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง รายวิชา 1902 412 
เทคโนโลยีการก าจัดมูลฝอยขั้นสูง (อ.จิราภรณ์ หลาบค า) 

4.4.โครงการกิจกรรมศึกษาระบบการควบคุมมลพิษทางอากาศและเสียงรายวิชา1902 
319 การควบคุมมลพิษทางอากาศและเสียง (อ.จิราภรณ์ หลาบค า) 
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4.5.โครงการศึกษาดูงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ในรายวิชา 1902 413 โครงการด้าน
สิ่งแวดล้อม(Environmental Health Project)  (อ.จิราภรณ์ หลาบค า) 

4.6.โครงการฝึกงานนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม ชั้นปีที่ 3 และ 4 
(อ.สมเจตน์ ทองด า) 

ทั้งนี้ ผลการติดตามการด าเนินงานในไตรมาสที่ 2 คิดเป็น ร้อยละ 94.34 

2. การติดตามผลการด าเนินงานด้านงบประมาณและการเงิน 

ในการติดตามรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ สิ้นไตรมาส 
2 (เดือนมกราคม –มีนาคม 2559)  พบว่าในไตรมาสที่ 2 มีการเบิกจ่ายงบประมาณน้อยกว่าแผนที่ตั้งไว้ ร้อยละ 
7.70 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ตารางเปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ (แผน-ผล) รายไตรมาสประจ าปี 2558 

รายการ แผนการใช้จ่าย
งบประมาณ  

แผนราย 
ไตรมาส (ม.อบ.) 

แผนเบิกจ่าย 
รายไตรมาส (คณะฯ) 

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

207,630,086 66,441,627.52  
(ร้อยละ 32) 

23,374,673.43  
(ร้อยละ 11.26) 

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

207,630,086 47,754,919.78  
(ร้อยละ 23) 

31,768,755.43   
(ร้อยละ 15.30) 

3. แผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ณ ไตรมาส 3 
ทั้งหมด (บาท) 

207,630,086 41,526,017.20  
(ร้อยละ 20) 

0.00 
(ร้อยละ 0.00) 

4. แผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ณ ไตรมาส 4 
ทั้งหมด (บาท) 

207,630,086 43,602,318.06  
(ร้อยละ 21) 

0.00 
  (ร้อยละ 0.00) 

รวมแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ 

207,630,086 
(ร้อยละ 100) 

 193,791,868.80 
(ร้อยละ 96) 

55,143,428.86  
(ร้อยละ 26.56) 

 
3. การติดตามผลการด าเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 

ในการติดตามผลการด าเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง สามารถสรุปได้ ดังนี้ 
1. รายการครุภัณฑ์ 

ตารางแสดงผลการด าเนินงานด้านการจัดซื้อรายการครุภณัฑ์ 

หมวดเงิน 

แผน ผล 

หมายเหต ุ
จ านวนครภุณัฑ์

ที่อนุมตัิให้
จัดซื้อ 

(รายการ) 

งบประมาณที่
ได้รบัจดัสรร 

จ านวน
ครภุัณฑ์ที่

เบิกจ่ายแล้ว
(รายการ) 

ยอดเบกิจ่าย จ านวนครภุณัฑ์
ที่อยู่ระหว่างส่ง
มอบ (รายการ) 

จ านวนครภุณัฑ์
ที่อยู่ระหว่าง

จัดซื้อ(รายการ) 

งปม.(OPD)-
9 

36 10,222,100 36 9,221,463.92 - -  

สงป.35.1 18 9,234,000 11 4,666,960.00 - - อยู่ในระหว่าง
จัดหา 7 รายการ 
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หมวดเงิน 

แผน ผล 

หมายเหต ุ
จ านวนครภุณัฑ์

ที่อนุมตัิให้
จัดซื้อ 

(รายการ) 

งบประมาณที่
ได้รบัจดัสรร 

จ านวน
ครภุัณฑ์ที่

เบิกจ่ายแล้ว
(รายการ) 

ยอดเบกิจ่าย จ านวนครภุณัฑ์
ที่อยู่ระหว่างส่ง
มอบ (รายการ) 

จ านวนครภุณัฑ์
ที่อยู่ระหว่าง

จัดซื้อ(รายการ) 

สงป.35.2 13 408,000 7 308,100.00 - - อยู่ในระหว่าง
จัดหา 6 รายการ 

รด.(OPD)-4 19 720,400 4 184,955.00 - - อยูในระหว่าง
ด าเนินการ 11
รายการ 

 
2. อาคารและสิ่งก่อสร้าง 

ตารางแสดงผลการด าเนินงานด้านการจัดซื้อรายการครุภณัฑ์ 

รายการ 
แผน ผล 

คงเหลือ 
ร้อยละของ 
การเบิกจ่าย หมายเหตุ งบประมาณที่

ได้รับจัดสรร 
ยอดเบิกจ่าย 

1. อาคารจ่ายกลาง 35,070,000 11,092,140.00 23,977,860.00 31.63  
2. โครงการปรับปรุงระบบ
ประกอบอาคารและระบบ
สาธารณูปโภคโดยรอบอาคาร
ศู น ย์ ก า ร ศึ ก ษ าแ ล ะ วิ จั ย
ทางการแพทย์ 

34,010,600 - 34,010,600 0.00  

 
4. การติดตามผลการด าเนินงานด้านบุคลากร 

ในการติดตามผลการด าเนินงานด้านบุคลากร สามารถสรุปได้ ดังนี้ 
     ตารางแสดงผลการด าเนินงานด้านบุคลากร 

หมวดเงิน 
รายการ แผน ผล 

คงเหลือ 
ร้อยละของ 
การเบิกจ่าย 

หมายเหตุ งบประมาณ 
ที่ได้รับจัดสรร 

ยอดการเบิกจ่าย 

งปม.(OPD)-
10 

เงินเดือนค่าจ้าง      
- อัตราเดิม จ านวน 39 
อัตรา 

16,903,800 5,751,260 11,037,740 34.26  

- อัตราใหม่ จ านวน 7 อัตรา 3,610,500 - 3,610,500 0.00 มารายงานตัว
แล้ว 6 อัตรา 

สบพช.1.1-1 ค่าจ้างพนักงานสายวิชาการ 9,856,100 4,638,455. 5,217,645. 47.06  
รด.1.1 ค่าจ้างพนักงานสาย

สนับสนุน 
3,587,622 1,403,204 2,184,418 39.11  

รด.1.2 ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว 431,827 194,741 202,814 45.09  
รด.(OPD)-1.1 ค่าจ้างพนักงานสาย

สนับสนุน 
3,221,000 1,573,243.10 1,627,506 48.84  
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เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม     

- สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2559 ณ สิ้นไตรมาส 2 (เดือนมกราคม –มีนาคม 
2559) 

 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

  จึงขอเรียนที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขเพ่ือโปรด พิจารณา 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2559 ณ สิ้นไตรมาส 2 (เดือนมกราคม –มีนาคม 2559) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
ไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนด โดยคิดเป็น ร้อยละ 15.30 ซึ่งต่ ากว่าแผน (ร้อยละ 23) ที่ก าหนด คิดเป็นร้อยละ 7.70  
ทั้งนี้เพ่ือโปรดพิจารณาแนวทางเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณในไตรมาสที่ 2 เพ่ือให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด คือ ร้อย
ละ 23 

มติที่ประชุม : รับทราบ มอบผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณให้
เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 

  2.  ขออนุมัติงบประมาณนอกแผนค่าครุภัณฑ์ประจ าหอพักแพทย์ และพยาบาล อาคารชุดหลังที่ 7 
 รองคณบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ แจ้งที่ประชุมเพ่ือพิจารณา ตามที่ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ได้ขออนุมัติ

งบประมาณนอกแผนเพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์มาตกแต่งหอพักแพทย์ และพยาบาล อาคารชุดหลังที่ 7 จ านวนงบประมาณ
ทั้งสิ้น 4,097,100 บาท โดยมีรายการครุภัณฑ์ ดังนี้ 

ล าดับ รายการ จ านวน หน่วย ราคาต่อหน่วย ราคารวม 
1 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว     

1.1 เตียงนอน 192 เตียง 3,900 ๗๔๘,๘๐๐ 
1.2 ชุดที่นอน 192 ชุด 3,900 748,800 

 รวมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว    1,497,600 
2 ครุภัณฑ์ส านักงาน     

2.1 ตู้เสื้อผ้า 4 บานปิด 112 ตู้ 15,400 1,724,800 
2.2 โต๊ะเข้ามุม 112 ตัว 4,500 504,000 
2.3 เก้าอ้ี 192 ตัว 950 182,400 
2.4 โต๊ะคอมพิวเตอร์ 80 ตัว 1,250 100,000 
2.5 เก้าอ้ีอาร์มแชร์ 7 ตัว 3,900 27,300 
2.6 ชั้นวางของ ขนาดไม่น้อยกว่า 80 ซม. 1 ตัว 3,500 3,500 
2.7 ชั้นวางของ ขนาดไม่น้อยกว่า 100 ซม. 3 ตัว 2,900 8,700 
2.8 โต๊ะกลางกระจก 2 ตัว 2,300 4,600 
2.9 ชั้นวางของ 4 ตัว 1,200 4,800 
2.10 ตู้ 3 ลิ้นชัก 2 ตู้ 7,500 15,000 
2.11 โต๊ะกลาง 8 ตัว 350 2,800 
2.12 เก้าอ้ีสตูล 6 ตัว 1,000 6,000 
2.13 โซฟา 4 ตัว 3,900 15,600 
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2.14 ผ้าม่าน 112 ชุด 1,785.72 200,000 
 รวมครุภัณฑ์ส านักงาน    2,599,500 
 รวมจ านวนทั้งสิ้น    4,297,100 

 
 ทั้งนี้ รองคณบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ เห็นควรให้เบิกจ่ายในงบประมาณนอกแผน-เงินรายได้ หมวดเงิน 
สบพช. รหัส สบพช.6.2 จ านวน 4,297,100 บาท 

   ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 จึงขอเรียนที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เพ่ือโปรดอนุมัติ
งบประมาณนอกแผน-เงินรายได้หมวดเงิน สบพช. รหัส สบพช.6.2 จ านวน 4,297,100 บาท เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์
ประจ าหอพักแพทย์ และพยาบาล อาคารชุดหลังที่ 7 ทั้งนี้ ให้แนบแบบฟอร์มรายละเอียดแผนความต้องการงบลงทุน-
ครุภัณฑ์ พร้อมเอกสารแสดงมาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ และใบเสนอราคา 2 บริษัทต่อ 1 รายการ
ครุภัณฑ์ เพื่อประกอบการน าเสนอข้อมูลไปยังกองแผนงาน เพ่ือปรับหมวดงบด าเนินงาน ไปเป็นงบลงทุน ในระบบ 
UBUFMIS 
 

มติที่ประชุม : เห็นชอบตามเสนอ จะด าเนินการได้เม่ือทางวิทยาลัยฯได้
ประสานงานกับทางมหาวิทยาลัยฯ เรื่องการจัดการรายรับท่ีได้รับจากค่าบ ารุงหอพัก  
     

ระเบียบวาระท่ี 4.3.1   งานบริหารบุคคล มีเรื่องเพื่อพิจารณา 
เรื่อง พิจารณาการขอขยายเวลาลาศึกษาต่อในประเทศ ราย นางสาวฐิติรัช งานฉมัง  

รองคณบดีฝ่ายบริหาร เสนอเพื่อพิจารณา นักเรียนทุนวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
ขออนุมัติขยายเวลาลาศึกษาต่อ นางสาวฐิติรัช งานฉมัง ต าแหน่งอาจารย์ สังกัดกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ลาศึกษาต่อ
ภายในประเทศ ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (นานาชาติ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้วยทุนวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีก าหนดเวลา 3 ปี  

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2558 และได้รับการอนุมัติขยายเวลา มีดังนี้ 
ครั้งที่ 1  ได้รับอนุมัติขอขยายลาศึกษาต่อในประเทศ  

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2559  
มีก าหนด 5 เดือน  

  
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

- แบบค าขออนุมัติขยายเวลาศึกษา ราย นางสาวฐิติรัช งานฉมัง    
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 จึงเรียนที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เพ่ือโปรดพิจารณาการขอ
อนุมัติขยายเวลาลาศึกษาต่อในประเทศ  ราย นางสาวฐิติรัช งานฉมัง ดังนี้ 

ขยายครั้งท่ี 2 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2559  
รวมระยะเวลาการขยาย 4 เดือน  
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 4/2559 วันที่ 21 เมษายน 2559 
 

เนื่องจาก อยู่ระหว่างการจัดท าวิทยานิพนธ์ ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการตรวจวิเคราะห์
ตัวอย่างด้วยวิธีการทางห้องปฏิบัติการและการวิเคราะห์ข้อมูลได้จากการตรวจติดตามครั้งที่ 
1 เพ่ือประเมินประสิทธิผลของโปรแกรมความปลอดภัยด้านสารเคมีทางเกษตร 
 

มติที่ประชุม : อนุมัติ มอบงานบริหารบุคคลด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องได้
ทันที 
 
 
ระเบียบวาระท่ี 4.4.1   งานคลังและพัสดุ มีเรื่องเพื่อพิจารณา 
เรื่องวาระท่ีเสนอ  รายงานการเบิกจ่ายเงิน เดือน ตุลาคม 2558 ถึง 31 มีนาคม 2559 (ไตรมาสที่ 2)  
ปีงบประมาณ 2559   

 รองคณบดีฝ่ายคลังและพัสดุ แจ้งเพ่ือพิจารณา รายงานการเบิกจ่ายเงิน เดือน ตุลาคม 2558 ถึง 31 
มีนาคม 2559 (ไตรมาสที่ 2)  ปีงบประมาณ 2559  (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1) 
 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

- รายงานการเบิกจ่ายเงิน เดือน ตุลาคม 2558 ถึง 31 มีนาคม 2559 (ไตรมาสที่ 2)  ปีงบประมาณ 
2559 

  
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

 จึงขอเรียนที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขเพ่ือโปรด
พิจารณา การเบิกจ่ายเงิน เดือน ตุลาคม 2558 ถึง 31 มีนาคม 2559 ซึ่งเป็นไตรมาสที่ 2 ของการด าเนินงานตาม
กิจกรรม/โครงการของวิทยาลัยฯ แต่ในภาพรวมของการเบิกจ่ายทั้งสิ้นมีเพียงร้อยละ 26.47 ซึ่งน้อยกว่าที่แผน
ประมาณรายจ่ายภาพรวมในไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 55  จึงขอให้ผู้เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ
ตามกิจกรรม/โครงการที่ได้รับจัดสรร เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย โดยเฉพาะหน่วยงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณจากเงินแผ่นดิน (ข้อ 1.1-1.3 ,2.1-2.4) เพื่อมิให้เกิดผลกระทบในไตรมาสที่ 4 

 
    มติที่ประชุม : รับทราบ มอบผู้เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานเร่งรัดการเบิกจ่าย

งบประมาณตามกิจกรรม/โครงการที่ได้รับจัดสรร เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย โดยเฉพาะหน่วยงานที่
ได้รับจัดสรรงบประมาณจากเงินแผ่นดิน (ข้อ 1.1-1.3 ,2.1-2.4) เพื่อมิให้เกิดผลกระทบในไตรมาสที่ 4 

ระเบียบวาระท่ี 5.      เรื่องอ่ืนๆ  
5.1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

5.1.1 งานบริหารทั่วไป เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
เรื่อง ก าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่ 

5/2559  วันที่ 19 พฤษภาคม 2559 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 4/2559 วันที่ 21 เมษายน 2559 
 

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ แจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ ถึงก าหนดการ
ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 5/2559  วันที ่19 พฤษภาคม 2559 

 
มติที่ประชุม   เห็นชอบตามก าหนดการเดิม 

 
  5.1.2 งานพัฒนานักศึกษา มีเรื่องแจ้งเพื่อทราบ ดังนี้ 
  เรื่อง ก าหนดการจัดกิจกรรม Knowing I ตระหนักรู้เป้าหมายชีวิต การเป็นแพทย์ในอนาคต 
การศึกษาเพื่อพัฒนา ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 

  (แทน) หัวหน้ากลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ แจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ ก าหนดการจัดกิจกรรม Knowing I 
ตระหนักรู้เป้าหมายชีวิต การเป็นแพทย์ในอนาคต การศึกษาเพ่ือพัฒนา ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้แห่ง
ศตวรรษท่ี 21 ณ  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ซึ่งจะจัดขึ้น 2 ช่วง คือ 

1. ระหว่างวันที่ 30 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2559 
2. ระหว่างวันที่ 18 – 20 พฤษภาคม 2559  

 
มติที่ประชุม   รับทราบ 

 
5.2 เรื่องเพื่อพิจารณา 
 5.2.1 งานบริการการศึกษา มีเรื่องเพื่อพิจารณา ดังนี้ 

  1. การลาศึกษาต่อในปีการศึกษา 2559 
  รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา แจ้งที่ประชุมเพ่ือพิจารณา ตามแผนการพัฒนาบุคคลากรในปี
การศึกษา 2559 หลักสูตรแพทยศาสตร์ จะส่งอาจารย์ปรารถนา โฉมเฉลา ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ทั้งนี้ในปี
การศึกษา 2559 อาจารย์ นันทยา กระสวยทอง ซึ่งอยู่ในระหว่างลาศึกษาต่อจะกลับมาปฏิบัติงานประมาณเดือน 
มิถุนายน 2559 ส่วนภาระงานการเรียนการสอนเภสัชวิทยาที่อาจารย์ปราถนา โฉมเฉลา รับผิดชอบไม่มีผลกระทบ  
 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

พิจารณาอนุมัติให้อาจารย์ปรารถนา โฉมเฉลา ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอกได ้
 

มติที่ประชุม : อนุมัติให้อาจารย์ปรารถนา โฉมเฉลา ลาศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาเอกในปีการศึกษา 2559 ทั้งนี้ให้สมัครรับทุนมหาวิทยาลัยเป็นอันดับแรก 
 
  2. ปฏิทินการศึกษาระดับชั้นคลินิก ปีการศึกษา 2559 
    

  รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา แจ้งที่ประชุมเพ่ือพิจารณา พิจารณาปฏิทินการศึกษาระดับชั้น
คลินิก ปีการศึกษา 2559 และอ้างตามมติที่ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ในการประชุมครั้งที่ 
2/2559 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบ 
 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

 ปฏิทินการศึกษาระดับชั้นคลินิก ปีการศึกษา 2559 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 4/2559 วันที่ 21 เมษายน 2559 
 

 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพ่ือพิจารณาอนุมัติปฏิทินการศึกษาระดับชั้นคลินิก ปีการศึกษา 2559 
 

มติที่ประชุม : อนุมัติตามเสนอ มอบงานบริการการศึกษาด าเนินการได้ทันที 
 

3. พิจารณารายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2559 ในระดบัชั้นปรีคลินิก   
รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา แจ้งที่ประชุมเพ่ือพิจารณา รายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 

2559 ในระดับชั้นปรีคลินิก และอ้างตามมติที่ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ในการประชุมครั้ง
ที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบ 

 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

 รายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2559 ในระดับชั้นปรีคลินิก 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพ่ือพิจารณารายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2559 ในระดับชั้นปรีคลินิก 

มติที่ประชุม : อนุมัติตามเสนอ มอบงานบริการการศึกษาด าเนินการได้ทันที 
 

4. พิจารณารายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2559 ในระดบัชั้นคลินิก 
 

รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา แจ้งที่ประชุมเพ่ือพิจารณา รายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 
2559 ในระดับชั้นคลินิก และอ้างตามมติที่ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ในการประชุมครั้งที่ 
2/2559 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบ 

 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

 รายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2559 ในระดับชั้นคลินิก 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพ่ือพิจารณารายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2559 ในระดับชั้นคลินิก 
 

มติที่ประชุม : อนุมัติตามเสนอ มอบงานบริการการศึกษาด าเนินการได้ทันที 
 

5. พิจารณาขอเปลี่ยนแปลงการลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2558 ของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 
4 ให้ตรงตามหลักสูตร 

รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา เสนอเพ่ือพิจารณา ตามที่นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 จ านวน 1 ราย
เป็นนักศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553 ได้ลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษา 2558 
ในรายวิชา 1901 402 เวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัว 3 (Community Medicine and Family 
Medicine III) 4(2-4-6) ซึ่งเป็นรายวิชาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 มีรายชื่อและ
ได้รับผลการเรียน ดังนี้ 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 4/2559 วันที่ 21 เมษายน 2559 
 

1. นางสาวอนรรญพร  จึงเจริญนรสุข  รหัสนักศึกษา 5419400353 ได้รับผลการเรียน B+ 
ทั้งนี้ เพื่อให้การลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาแพทย์ ดังกล่าว ถูกต้องตรงตามหลักสูตรที่เข้าศึกษา และ

เพ่ือให้นักศึกษาสามารถลงทะเบียนรายวิชา 1901 507 เวชศาสตร์ชุมชนและครอบครัว  4 (Family and 
Community Medicine IV) จ านวน 4(2-4-6) ได้ต่อไป ในการนี้จึงขออนุมัติขอเปลี่ยนแปลงการลงทะเบียนเรียน ปี
การศึกษา 2558 ของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 ให้ตรงตามหลักสูตร ดังนี้ 

วิชาที่ลงทะเบียนเรียน 
(ในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) 

วิชาที่ขอเปลี่ยน 
(ในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553) 

1901 402    เวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัว  3   
                                                                 4(2-4-6) 
             (Community Medicine and Family Medicine III)  
          รายวชิาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่มี 

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี 
 เงื่อนไขของรายวิชา   : เป็นนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 

 

๑๙๐๑ ๔๐๒ เวชศาสตร์ชุมชนและครอบครัว  ๓   ๔ (๒-๔-๖) 
                (Family and Community Medicine III) 
     รายวชิาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ๑๙๐๑ ๓๐๔ เวชศาสตร์
ชุมชนและครอบครัว ๑ และ  ๑๙๐๑ ๓๐๖ เวชศาสตร์ชุมชน
และครอบครัว ๒ 
      รายวชิาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี 
      เงื่อนไขของรายวิชา      : เป็นนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่  ๔ 
 

อ้างตามมติที่ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ในการประชุมครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 4 
กุมภาพันธ์ 2559 ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบ 

 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

ตารางเทียบรายวิชา จ านวน 1 ฉบับ 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
เพ่ือพิจารณาขอเปลี่ยนแปลงการลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2558 ของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 ให้ตรงตาม

หลักสูตร  
จากรายวิชา 1901 402     เวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัว  3  4(2-4-6) 
เป็นรายวิชา ๑๙๐๑ ๔๐๒     เวชศาสตร์ชุมชนและครอบครัว  ๓   ๔ (๒-๔-๖) 
โดยให้ได้รับผลการเรียนตามเดิม  
 

มติที่ประชุม : อนุมัติตามเสนอ มอบงานบริการการศึกษาด าเนินการได้ทันที 
 

6. ยกเลิกเงื่อนไขของรายวิชา ทุกรายวิชาที่อยู่ในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2553 และ พ.ศ.2555 ในระดับชั้นคลินกิ 

 

รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา เสนอที่ประชุมพิจารณายกเลิกเงื่อนไขของรายวิชา ทุกรายวิชา
ที่อยู่ในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. 2553 และ พ.ศ.2555 ในระดับชั้นคลินิก 

อ้างตามมติที่ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ในการประชุมครั้งที่ 2/2559 
เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบ 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 4/2559 วันที่ 21 เมษายน 2559 
 

 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

1. สมอ.08 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553 
2. สมอ.08 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 

 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพ่ือพิจารณาอนุมัติยกเลิกเงื่อนไขของรายวิชา ทุกรายวิชาที่อยู่ในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 
ปรับปรุง พ.ศ. 2553 และ พ.ศ.2555 ในระดับชั้นคลินิก 

มติที่ประชุม : อนุมัติตามเสนอ มอบงานบริการการศึกษาด าเนินการได้ทันที 
 

7. การจัดท าประกาศแจ้งให้นักศึกษาทุกชั้นปี ที่สอบรวบยอดขั้นตอนที่ 1 ไม่ผ่านให้กลับมาสอบ
ใหม่ 

  

รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา เสนอที่ประชุมพิจารณา อ้างตามมติที่ประชุมอาจารย์ประจ า
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ในการประชุมครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบ
เห็นชอบให้จัดท าประกาศแจ้งให้นักศึกษาทุกชั้นปีที่ ที่สอบรวบยอดขั้นตอนที่ 1 ไม่ผ่านให้กลับมาสอบใหม่ โดยมี
ก าหนดการสอบในวันอาทิตย์ ที่ 1 พฤษภาคม 2559 

 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพ่ือพิจารณาเห็นชอบให้จัดท าประกาศแจ้งให้นักศึกษาทุกชั้นปี ที่สอบรวบยอดข้ันตอนที่ 1 ไม่ผ่านให้กลับมา
สอบใหม่ 
 

มติที่ประชุม : เห็นชอบตามเสนอ มอบงานบริการการศึกษาด าเนินการได้ทันที 
 

8. ขออนุมัติจัดท าค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ภาคการศึกษาปลาย 
ปีการศึกษา 2558 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุข
ศาสตร์ ภาคการศึกษาปลาย ประจ าปีการศึกษา 2558 และหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาชีวเวชศาสตร์ ภาคการศึกษาปลาย  ประจ าปีการศึกษา 2558  
รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา เสนอทีป่ระชุมพิจารณา ขออนุมัติจัดท าค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์

พิเศษหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2558 (เพ่ิมเติมครั้งที่ 1) หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ภาคการศึกษาปลาย ประจ าปีการศึกษา 2558 และหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาชีวเวชศาสตร์ ภาคการศึกษาปลาย  ประจ าปีการศึกษา 2558  
 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

1. ตารางรายชื่ออาจารย์พิเศษหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ภาคการศึกษาปลาย ประจ าปีการศึกษา 2558 
(เพ่ิมเติมครั้งที่ 1) ตารางรายชื่ออาจารย์พิเศษหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  ภาค
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 4/2559 วันที่ 21 เมษายน 2559 
 

การศึกษาปลาย  ประจ าปีการศึกษา 2558 และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีวเวชศาสตร์ ภาคการศึกษา
ปลาย  ประจ าปีการศึกษา 2558  

ตามที่ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส านักอธิการบดี จัดท าบันทึกข้อความที่ ศธ.0529.4.6/ว 906 ลว 
21 กรกฎาคม 2558 เรื่อง แผนผังกระบวนการการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพ่ือให้
สอดคล้องกับข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย “คุณสมบัติและหลักเกณฑ์การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ และศาสตราจารย์พิเศษ พ.ศ.2548”และให้เป็นไปตามส านักงาน
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ส านักอธิการบดี  ในการนี้  งานบริการการการศึกษา จึงขอเสนอขออนุมัติจัดท าค าสั่งแต่งตั้ง
อาจารย์พิเศษหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ภาคการศึกษาปลาย ประจ าปีการศึกษา 2558 (เพ่ิมเติมครั้งที่ 1) และ
ตารางรายชื่ออาจารย์พิเศษหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  ภาคการศึกษาปลาย  ประจ าปี
การศึกษา 2558 เพ่ือด าเนินการตามแผนผังกระบวนการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
เพ่ือพิจารณาอนุมัติจัดท าค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ 
1. หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ภาคการศึกษาปลาย ประจ าปีการศึกษา 2558 (เพ่ิมเติมครั้งที่ 1)  
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  ภาคการศึกษาปลาย  ประจ าปีการศึกษา 

2558  
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีวเวชศาสตร์ ภาคการศึกษาปลาย  ประจ าปีการศึกษา 2558    

  
มติที่ประชุม : อนุมัติตามเสนอ มอบงานบริการการศึกษาด าเนินการได้ทันที 

 
9. ขออนุมัติจัดท าประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง  หลักเกณฑ์การใช้เงินค่าธรรมเนียม

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี พ.ศ........... 
รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา เสนอที่ประชุมพิจารณา  ขออนุมัติจัดท าประกาศมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี เรื่อง  หลักเกณฑ์การใช้เงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ........... 

 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

1. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เรื่อง  หลักเกณฑ์การใช้ เงินค่าธรรมเนียมการศึกษา  
ระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ........... 

ตามที่ส านักงานกฏหมายและนิติการ ส านักอธิการบดี จัดท าบันทึกข้อความที่ ศธ.0529.1.10/ว 376 ลว 
23 มีนาคม 255๙ เรื่อง ขอให้พิจารณา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย ก าหนดอัตราค่าตอบแทน
การจัดการศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ........... เพ่ือให้สอดคล้ องกับการจัด
การศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และให้การบริหารจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และมีประสิทธิภาพ  ในการนี้  งานบริการการการศึกษา จึงขอเสนอขออนุมัติจัดท าประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
เรื่อง  หลักเกณฑ์การใช้เงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ........... เพื่อด าเนินการตามระเบียบและแนวปฏิบัติ  ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
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ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
เพ่ือพิจารณาอนุมัติจัดท าประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง  หลักเกณฑ์การใช้เงินค่าธรรมเนียม

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ........... 
  

มติที่ประชุม : อนุมัติตามเสนอ โดยให้ส่งประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
เรื่อง  หลักเกณฑ์การใช้เงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ...........ผ่านงานบริหารบัณฑิต มหาวิทยาลัยฯ เพื่อด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
 

10. รับรองผลการเรียนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจ าภาคการศึกษา 2/2558  
รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา เสนอที่ประชุมพิจารณา  รับรองผลการเรียนหลักสูตร

แพทยศาสตรบัณฑิต ประจ าภาคการศึกษา 2/2558  จ านวน 4 รายวิชา 
 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

แบบสรุปผลการเรียนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตภาคการศึกษาท่ี 2/2558 จ านวน 4 รายวิชาดังนี้ 
 1. รายวิชาเวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัว 1 
 2. รายวิชาเวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัว 2 
 3. รายวิชาบทน าสู่เวชศาสตร์คลินิก 1 
 4. รายวิชาบทน าสู่เวชศาสตร์คลินิก 2 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
พิจารณารับรองผลการเรียนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจ าภาคการศึกษา 2/2558 

 
มติที่ประชุม : รับรองตามเสนอ มอบงานบริการการศึกษาด าเนินการไดท้ันที 

 
11. ขออนุมัติแต่งตั้ง นพ.สุพจน์ ฉัตรทินกร เป็นประธานคณะกรรมการงานแพทยศาสตรศึกษา 
รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา เสนอที่ประชุมพิจารณา   ขออนุมัติแต่งตั้ง นพ.สุพจน์ ฉัตรทินกร 

เป็นประธานคณะกรรมการงานแพทยศาสตรศึกษา โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2558 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นพ.สุพจน์ ฉัตรทินกร เป็นประธานคณะกรรมการงานแพทยศาสตรศึกษา 

 
มติที่ประชุม : อนุมัติตามเสนอ มอบงานบริหารบุคคลด าเนินการได้ทันที 

 
  12. แต่งตั้งอาจารย์ออกข้อสอบรวบยอดเพื่อประมวลความรู้ (Comprehensive 
Examination) ประจ าปีการศึกษา 2559 

 รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา เสนอที่ประชุมพิจารณา แต่งตั้งอาจารย์ออกข้อสอบรวบยอดเพ่ือ
ประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ประจ าปีการศึกษา 2559 
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เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

1. รายชื่ออาจารย์ออกข้อสอบรวบยอดเพ่ือประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ประจ าปี
การศึกษา 2559 สังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

2. รายชื่ออาจารย์ออกข้อสอบรวบยอดเพ่ือประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ประจ าปี
การศึกษา 2559 สังกัดศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 

3. รายชื่ออาจารย์ออกข้อสอบรวบยอดเพ่ือประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ประจ าปี
การศึกษา 2559 สังกัดศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลศรีสะเกษ 

  
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งอาจารย์ออกข้อสอบรวบยอดเพ่ือประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) 
ประจ าปีการศึกษา 2559 

 
มติที่ประชุม : อนุมัติตามเสนอ มอบงานบริการการศึกษาด าเนินการได้ทันที 
 

5.2.2 งานแผนและงบประมาณ มีเรื่องเพื่อพิจารณา ดังนี้ 
1. ขออนุมัติงบประมาณนอกแผน ในการจัดท ากิจกรรมเข้าร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่เป็น

กรณีพิเศษ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
  รองคณบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ เสนอที่ประชุมพิจารณา ตามที่ อาจารย์ฐานิสรา โฉมเกิด ขอ
อนุมัตินอกแผนในการจัดท าโครงการกิจกรรมเข้าร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่เป็นกรณีพิเศษ ณ มหาวทิยาลัย
ขอนแก่น ประจ าปีการศึกษา 2559 โดยใช้งบเงินบริจาคที่ได้รับจากการจัดกิจกรรมอาจารย์ใหญ่ที่สะสมมา จ านวน 
43,000 บาท โดยมีรายละเอียดโครงการตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

1. สมุดเงินฝากโครงการท าบุญอาจารย์ใหญ่ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
2. แบบเสนอโครงการ/แผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2559 โครงการกิจกรรมเข้าร่วมพิธีพระราชทาน

เพลิงศพครูใหญ่เป็นกรณีพิเศษ ณ มหาวทิยาลัยขอนแก่น 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 จึงขอเรียนที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขเพ่ือโปรดพิจารณา การขอ
อนุมัติงบประมาณนอกแผน-เงินบริจาคท่ีได้รับจากการจัดกิจกรรมอาจารย์ใหญ่ที่สะสมมา จ านวน 43,000 บาท ทั้งนี้ 
เห็นควรให้ผู้รับผิดชอบโครงการด าเนินการเขียนเสนอโครงการตามแบบฟอร์มเสนอโครงการที่วิทยาลัยฯ ก าหนด 

   มติที่ประชุม : อนุมัติตามเสนอ โดยให้ใช้เงินบริจาคงานอาจารย์ใหญ่ หรือหาก
ไม่เพียงพอให้น าเสนอคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณา 

 
  2. ขออนุมัติงบประมาณนอกแผน ค่าจ้างเหมาออกแบบ จ านวนเงินทั้งสิ้น 3,725,000.-บาท 

รองคณบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ เสนอที่ประชุมพิจารณา ตามที่วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีแผนงานที่จะเปิดให้บริการรักษาพยาบาลในรูปแบบโรงพยาบาล ขนาด 112 
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เตียง ในปี พ.ศ.2562 – 2563 และจะขยายการบริการเพ่ิมเป็น 500 เตียง ในอนาคต ร่วมกับมีแผนเพ่ิมจ านวนการ
รับนักศึกษาแพทย์เพ่ิมขึ้นจาก 36 คนต่อปี เป็น 80 คนต่อปี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2561 เป็นต้นไป ด้วยเหตุผลดังกล่าว 
ในช่วงปี พ.ศ.2561 วิทยาลัยฯจึงได้ก าหนดแผนการด าเนินงานในการเตรียมของบลงทุนกับส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) และส านักงบประมาณ แต่ยังขาดรูปแบบที่ต้องใช้ประกอบการของบประมาณและด าเนินการ
ก่อสร้าง  ทั้งนี้วิทยาลัยฯได้ขอความอนุเคราะห์ส านักบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งเป็น
หน่วยงานออกแบบ แต่ส านักบริหารกายภาพฯไม่สามารถให้ความอนุเคราะห์ได้ เนื่องจากมีภาระงานที่มากและเป็น
โครงการที่ใหญ่ จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องของบประมาณในการจ้างออกแบบในหมวดงบลงทุนค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง มีรายละเอียดดังรายการต่อไปนี้ 

1. อาคารหอพักนักศึกษาแพทย์ งบประมาณที่คาดว่าจะก่อสร้าง 120 ,000,000.-บาท (หนึ่งร้อย
ยี่สิบล้านบาทถ้วน) ค านวณค่าจ้างออกแบบตามระเบียบพัสดุฯ เป็นเงินจ านวน 2 ,125,000.-บาท (สองล้านหนึ่งแสน
สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

2. อาคารโภชนาการ งบประมาณที่คาดว่าจะก่อสร้าง 90 ,000,000.-บาท(เก้าสิบล้านบาทถ้วน) 
ค านวณค่าจ้างออกแบบตามระเบียบพัสดุฯ เป็นเงินจ านวน 1,600,000.-บาท (หนึ่งล้านหกแสนบาทถ้วน) 

ทั้งนี้ รองคณบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ เห็นควรให้เบิกจ่ายในงบประมาณนอกแผน -เงินรายได้ 
หมวดเงิน สพบช. รหัส สพบช.6.3  รวมเป็นค่าใช้จ่ายที่ขออนุมัติจ านวนเงินทั้งสิ้น 3,725,000.-บาท (สามล้านเจ็ด
แสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 จึงขอเรียนที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขเพ่ือโปรดพิจารณา การขอ
อนุมัติงบประมาณนอกแผน-เงินรายได้หมวดเงิน สพบช รหัส สพบช.6.3 จ านวน 3,725,000.-บาท เพ่ือเป็นค่าจ้าง
เหมาออกแบบอาคาร ทั้ง 2 อาคาร ดังกล่าว ในการนี้จะต้องน าเสนอข้อมูลไปยังกองแผนงาน เพ่ือปรับหมวดเงินงบ
ด าเนินงาน ไปเป็นงบลงทุน ในระบบ UBUFMIS ต่อไป 
          ทั้งนี้ หากงานพัสดุ เบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับอนุมัติไปแล้วนั้น ไม่ทันตามก าหนดภายในปีงบประมาณ พ.ศ.
2559 ให้ด าเนินการท าเรื่องกันเหลื่อมงบประมาณต่อไป  

    มติที่ประชุม : อนุมัติให้ออกแบบอาคารหอพักนักศึกษาแพทย์ ส่วนอาคาร
โภชนาการให้ชะลอไปก่อน 
 

 5.2.3 งานบริการทางการแพทย์ อาคารผู้ป่วยนอก มีเรื่องเพื่อพิจารณา ดังนี้ 
  เรื่อง การตรวจสุขภาพประจ าปี บุคลากรสังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
ประจ าปีงบประมาณ 2559 
  ผู้ช่วยคณบดีงานบริการทางการแพทย์ เสนอที่ประชุมพิจารณา การตรวจสุขภาพประจ าปี บุคลากร
สังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ 2559 บุคลากรสังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุขทุกคนสามารถเข้ารับการตรวจสุขภาพประจ าปี ตามก าหนดการตรวจของแต่ละหน่วยงาน ในช่วงเดือน 
มิถุนายน 2559 โดยไม่ต้องกรอกใบสมัครและหากมีความ จ าเป็น  ไม่สามารถเข้ารับการตรวจตามก าหนดของ
หน่วยงานได้  สามารถเข้ารับการตรวจในวันอื่นที่มีการจัดตรวจ  
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ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
ขอเพ่ิมรายการตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบบี (HBsAg, HBsAb, HBcAb) ในกลุ่มเสี่ยง คือ บุคลากรที่

ปฏิบัติงาน ณ อาคารผู้ป่วยนอก  
 
    มติที่ประชุม : เห็นชอบ ใหเ้พิ่มรายการตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบบี 
(HBsAg, HBsAb, HBcAb) ในกลุ่มเสี่ยง คือ บุคลากรที่ปฏิบัติงาน ณ อาคารผู้ป่วยนอก 
 

5.2.4 งานวิจัย บริการวิชาการและท านุฯ มีเรื่องเพื่อพิจารณา ดังนี้ 
 เรื่อง เสนอรายช่ือเพื่อรับรางวัลในงานประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 10  

 รองคณบดีฝ่ายวิจัย เสนอที่ประชุมพิจารณา ตามที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ก าหนดจัดประชุม
วิชาการ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 10  ในวันที่ 7 - 8 กรกฎาคม 2559  ทั้งนี้คณะกรรมการจัดงานได้ก าหนดให้มีการมอบ
รางวัลส าหรับบุคลากรที่มีผลงานวิจัยดีเด่นและตีพิมพ์ระหว่างเดือน มิถุนายน 2558 - พฤษภาคม 2559  จ านวน 
4 รางวัล คือ 

1) รางวัลนักวิจัยที่มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการมากท่ีสุดด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสุขภาพ 
2) รางวัลนักวิจัยที่มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการมากท่ีสุดด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
3) รางวัลผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรม 
4) รางวัลผลงานวิจัยเพื่อชุมชนและท้องถิ่น 
หมดเขตรับผลงานในวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม       

-  หนังสือที่ ศธ0529.1.4/ว1003  ลงวันที่ 18  เมษายน  2559  เรื่อง ขอเชิญเสนอชื่อเพ่ือรับรางวัลใน
งานประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 10 
 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
-  เพ่ือโปรดพิจารณาเสนอรายชื่อหรือคัดเลือกบุคลากรผู้สนใจเพื่อรับรางวัลในงานประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย 

ครั้งที่ 10 

 
    มติที่ประชุม : เห็นชอบให้เสนอผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธารินี  ไชยวงศ์ เป็น
ตัวแทนของวิทยาลัยฯ เพื่อรับรางวัลในงานประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 10 
 

5.2.4 งานบริหารบุคคล มีเรื่องเพื่อพิจารณา ดังนี้ 

  1. การก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการค านวณเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย กรณีมีประสบการณ์
ช านาญงานเฉพาะด้าน 
  รองคณบดีฝ่ายบริหาร เสนอที่ประชุมพิจารณา ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
ครั้งที่ 10/2558 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2558 ที่ประชุมมีมติ อนุมัติหลักเกณฑ์และวิธีการค านวณค่าประสบการณ์
เพ่ือการก าหนดเงินเดือนส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเป็นการทั่วไป ดังนี้ 
  1. สายวิชาการ : ให้คิดค่าประสบการณ์ปีละ 5% จากอัตราเงินเดือนแรกบรรจุของ ก.พ. ที่
มหาวิทยาลัยใช้ในปัจจุบันตามคุณวุฒิที่มีค าสั่งบรรจุ คูณด้วย 1.4 
  2. สายสนับสนุนวิชาการ : ให้คิดค่าประสบการณ์ปีละ 5% จากอัตราเงินเดือนแรกบรรจุของ ก.พ. ที่
มหาวิทยาลัยใช้ในปัจจุบันตามคุณวุฒิที่มีค าสั่งบรรจุ คูณด้วย 1.3 
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  โดยอัตราเงินเดือนที่ค านวณได้ต้องไม่เกินอัตราเงินเดือนขั้นสูงของแต่ละระดับต าแหน่ง ทั้งนี้ ให้คณะ
ก าหนดจ านวนปีสูงสุดที่ค านวณค่าประสบการณ์ได้ตามความเหมาะสมโดยต้องก าหนดไว้ในประกาศรับสมัคร พร้อม
อัตราเงินเดือนแรกบรรจุตามคุณวุฒิ 
 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 1. ให้คณะก าหนดจ านวนปีสูงสุดที่ค านวณค่าประสบการณ์ได้ตามความเหมาะสมโดยต้องก าหนดไว้ในประกาศ
รับสมัคร พร้อมอัตราเงินเดือนแรกบรรจุตามคุณวุฒิ 
 2. เนื่องจากพยาบาลวิชาชีพ จ านวน 2 ราย ในประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพ่ือบรรจุเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สังกัดศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์ ไม่ได้ก าหนดค่า
ประสบการณ์ไว้ในประกาศดังกล่าว จึงเรียนที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
เพ่ือโปรดพิจารณาค่าประสบการณ์ของพยาบาลวิชาชีพ จ านวน 2 ราย ว่าจะให้หรือไม่ 
 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

  - รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 10/2558 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2558 
  - ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
ปฏิบัติการ สังกัดศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์ 
  - แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง 
การก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคิดค่าจ้างบุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ที่มีประสบการณ์
จากภาครัฐและภาคเอกชน 

มติที่ประชุม : เห็นชอบการค านวณค่าประสบการณ์ตามท่ีเสนอ ดังนี้ 

สายวิชาการ 

หลกัเกณฑ์และวิธีการคิดค่าจ้างบุคลากรสายวิชาการที่มีประสบการณ์จากภาครัฐ
และภาคเอกชนใหม่ ดังนี้ 

การคิดค่าประสบการณ์คิด “เฉพาะประสบการณ์เกี่ยวข้องกับการท างานที่มี
ประโยชน์ต่อการเรียนการสอน ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เท่านั้น  และคิดจากวันที่ได้รับคุณวุฒิตามที่
มหาวิทยาลัยประกาศรับสมัคร ไม่ว่าจะมาจากภาครัฐและภาคเอกชน โดยคิดค่าประสบการณ์ให้ปีละ 5% จาก
เงินเดือนแรกบรรจุที่ ก.พ.ก าหนด คูณ ด้วย 1.4 

ทั้งนี้ ต้องตรงตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

1.1 กรณีมีประสบการณ์การสอน เป็นอาจารย์ประจ ามาก่อน ต้องมีหลักฐาน
แสดงประสบการณ์การท างานที่มีประโยชน์ต่อการเรียนการสอน และต้อง
เป็นสถาบันที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรองมาประกอบการ
พิจารณา โดยจะคิดประสบการณ์เป็น 100%  จากวันที่ได้รับคุณวุฒิตามที่
มหาวิทยาลัยประกาศรับสมัคร ค านวณค่าประสบการณ์แล้วสูงสุดไม่เกิน 7 
ปี 

1.2 กรณี มีประสบการณ์การสอนเป็นอาจารย์พิเศษ ต้องมีหลักฐานแสดง
ประสบการณ์การท างานที่มีประโยชน์ต่อการเรียนการสอน และและต้อง
เป็นสถาบันที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรองมาประกอบการ
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พิจารณา และจะคิดประสบการณ์ให้ครึ่งหนึ่งจากวันที่ได้รับคุณวุฒิตามที่
มหาวิทยาลัยประกาศรับสมัคร ค านวณค่าประสบการณ์แล้วสูงสุดไม่เกิน 5 
ปี 

1.3 กรณี ไม่มีประสบการณ์สอน แต่ มีประสบการณ์บริการสุขภาพหรือ
ประสบการณ์อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง จะคิดประสบการณ์ให้ครึ่งหนึ่งจากวันที่
ได้รับคุณวุฒิตามที่มหาวิทยาลัยประกาศรับสมัคร ค านวณค่าประสบการณ์
แล้วสูงสุดไม่เกิน 5 ปี 

1.4 กรณีเป็นสาขาขาดแคลน หรือมีคุณสมบัติที่ต้องการเป็นพิเศษ  ให้คิด
ประสบการณ์ให้ครึ่งหนึ่งจากวันที่ได้รับคุณวุฒิตามที่มหาวิทยาลัยประกาศ
รับสมัคร ค านวณค่าประสบการณ์แล้วสูงสุดไม่เกิน 7 ปี 

หมายเหตุ :  1. กรณีมีประสบการณ์และมีระยะเวลาที่มีเศษเป็นเดือน หากมีประสบการณ์ 6 เดือนขึ้น
ไป ให้นับเป็น 1 ปี 

 2. โดยมีผลบังคับ นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯมีมติเห็นชอบ 

สายสนับสนุนวิชาการทางการแพทย์ และมีใบประกอบวิชาชีพ 

ก าหนดเงินประสบการณ์ส าหรับสายสนับสนุนวิชาการทางการแพทย์ และมีใบประกอบวิชาชีพ 
โดยใช้สูตรในการค านวณ คือ เงินเดือนแรกบรรจุข้าราชการ ณ 1 มกราคม 2557 (เช่น พยาบาล คุณวุฒิปริญญา
ตรี 15 ,000 บาท) คูณประสบการณ์ปีละไม่เกิน 5% แล้วคูณ 1.3 โดยก าหนดเพดานการค านวณค่า
ประสบการณ์สูงสุดไม่เกิน 5 ปี 

ทั้งนี้ต้องตรงตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

1. ต้องแสดงหลักฐานหนังสือรับรองการปฏิบัติงานทั้งภาครัฐและเอกชนอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่
วันส าเร็จการศึกษา ทั้งนี้ ค านวณค่าประสบการณ์แล้วสูงสุดไม่เกิน 5 ปี 

2. กรณีปฏิบัติงานไม่ต่อเนื่อง จะนับระยะเวลาตามเวลาที่ปฏิบัติงานจริง ทั้งนี้ ค านวณค่า
ประสบการณ์แล้วสูงสุดไม่เกิน 5 ปี และต้องแสดงหลักฐานหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน 

หมายเหตุ :  1. กรณีมีประสบการณ์และมีระยะเวลาที่มีเศษเป็นเดือน หากมีประสบการณ์ 6 เดือนขึ้น
ไป ให้นับเป็น 1 ปี 

2. โดยมีผลบังคับ นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯมีมติเห็นชอบ 

 ส่วนค่าประสบการณ์ของพยาบาลวิชาชีพ จ านวน 2 รายนั้น ไม่อนุมัติค่า
ประสบการณ์ให้ 

 
2. การสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

  รองคณบดีฝ่ายบริหาร เสนอที่ประชุมพิจารณา ตามบันทึกข้อความที่ ศธ 0529.2.3/ว 887 ลง
วันที่ 31 มีนาคม 2559 เรื่อง การสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
เนื่องจากสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรร
หาผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย เพ่ือท าหน้าที่สรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านัก
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(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนา  เล็กสมบูรณ์) 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

กรรมการและเลขานุการ 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 
 
 

 
ที่ประชุมได้รับรองรายงานนี้แล้วในการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งท่ี 5/๒๕๕9 

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 
 
 

(รองศาสตราจารย์นายแพทย์ป่วน   สุทธิพินิจธรรม) 
คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

ประธานคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 
 
 
 


