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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
ครั้งที่ 2/๒๕60 วันจันทร์ ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 

ณ ห้อง CMP ๔12 ชั้น 4 อาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 
 

ผู้มาประชุม 
1. นายแพทย์นิรันดร์  พิทักษ์วัชระ  คณบดี    ประธานกรรมการ 
2. ผศ.ดร.ภาวนา พนมเขต   รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายวางแผน    กรรมการ 

และพัฒนาองค์กร 
3. นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธุ์   รองคณบดีฝ่ายบริหาร   กรรมการ 
4. นายแพทย์วีระวัฒน์  พันธ์ครุฑ  รอมงคณบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม กรรมการ 
5. ผศ.จารุวรรณ์  วงบุตดี     หัวหน้ากลุ่มวิชาแพทยศาสตร์  กรรมการ  
6. อาจารย์พลากร สืบส่าราญ  หัวหน้ากลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์            กรรมการ 
7. นางสาวจินตนา  ศิริบูรณ์พิพัฒนา  ผู้แทนอาจารย์     กรรมการ 
8. นางสาวณรัญญา  มีชัย   นักวิชาการศึกษาช่านาญการ  เลขานุการ 
9. นางสาวลภัส  ยิ งยืน   เจ้าหน้าที งานบริหารงานทั วไปช่านาญการ ผู้ช่วยเลขานุการฯ คนที  1 

 
ผู้ไม่มาประชุม 

1. แพทย์หญิงปาริชาติ  วงศ์เสนา  รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา  กรรมการ   
ไปราชการ 

2. นางสาววลัวสิาข์  สุวรรณเลิศ  ผู้แทนอาจารย์    กรรมการ 
ลาพักผ่อน 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. ผศ.ดร.มารุพงศ์  ปัญญา   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา  
2. ผศ.ดร.สุรศักดิ์  แว่นรัมย์   ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีวเวชศาสตร์ 
3. นางสาวธัญฉัตร  ศรีธัญรัตน์  เจ้าหน้าที งานบริหารงานทั วไปช่านาญการ 

 
 
    
 

 
 
 
เปิดประชุมเวลา 09.30 น.    
 นายแพทย์นิรันดร์  พิทักษ์วัชระ คณบดี  ท่าหน้าที ประธานในที ประชุม หลังจากกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วม
ประชุมแล้ว ได้เรียนเชิญคณะกรรมการรับทราบและพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม สรุปได้ดังนี้ 
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ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ มีดังนี้ 
1. การจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ เครื่องดองศพชนิดไม่ใช้ฟอร์มาลีนพร้อมอุปกรณ์และการติดตั้ง 

งบประมาณ 9,000,000.-บาท  
ตามที วิทยาลัยฯ ได้ท่าบันทึกขอซื้อครุภัณฑ์รายการเครื องดองศพชนิดไม่ใช้ฟอร์มาลีนพร้อม

อุปกรณ์และการติดตั้ง งบประมาณ 9,000,000.-บาท เสนออธิการบดี เมื อวันที  22 ธันวาวคม 2559 อธิการบดี
ได้แจ้งให้วิทยาลัยฯ ตรวจสอบ ทบทวน รายการครุภัณฑ์ดังกล่าวให้มีความชัดเจน รัดกุม และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ทางราชการ ทางวิทยาลัยฯ ได้ด่าเนินการ ดังนี้ 

1) ประชุมอาจารย์ที รับผิดชอบด้านการเรียนการสอนวิชากายวิภาคศาสตร์ เกี ยวกับ เหตุผล 
ความจ่าเป็น และคุณสมบัติทางเทคนิคของครุภัณฑ์และการบ่ารุงรักษา ตลอดจนความคุ้มค่า 

2) เชิญผู้แทนบริษัทฯ จ่าหน่ายมาชี้แจงรายละเอียดเพิ มเติมเกี ยวกับคุณสมบัติทางเทคนิค 
กระบวนการท่างานของครุภัณฑ์และน้่ายาที ใช้ 
คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ มีความเห็นว่า ควรยกเลิกการจัดซื้อครุภัณฑ์เฉพาะทาง

การแพทย์ เครื่องดองศพชนิดไม่ใช้สารฟอร์มาลีน  โดยมีเหตุผลดังต่อไปนี้ 
1. การจดัซื้อครุภัณฑ์เครื องดองศพ ราคา 9,000,000 บาท มีลักษณะก่าหนด

ลักษณะเฉพาะส่งของเป็นการล็อกสเปกรายการครุภัณฑ์ ตลอดจน TOR ก่าหนดขอบเขตของงาน เปิดโอกาสให้
บริษัทเดียวที มีอยู่ในประเทศไทย  ซึ งขัดต่อมติคณะรัฐมนตรี ที  สร 0203/ว 52  ลงวันที  28 มีนาคม 2520 เรื อง 
การระบุคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที จะซื้อให้ใกล้เคียงกับยี ห้อใดยี ห้อหนึ ง หรือผู้ขายรายใดรายหนึ งเฉพาะ  ดังนั้น 
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จึงต้องค่านึงถึงหลักธรรมาภิบาล ด้านคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส 
ในการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เพื อรักษาไว้ซึ งประโยชน์สาธารณะ 

2. การขาดเหตุผลและความจ่าเป็นที ต้องซื้อ (ข้อ 27 (1) ระเบียบส่านัก
นายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ มเติม)  เนื องจากเหตุผลและความจ่าเป็นที อ้างในการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ เครื อง   ดองศพชนิดไม่ใช้สารฟอร์มาลีน คือ หลีกเลี ยงจากอันตรายของสารฟอร์มาลีนต่อสุขภาพของ
ผู้ปฏิบัติงาน      ในขณะที เครื องดองศพชนิดไม่ใช้สารฟอร์มาลีนก็มีการใช้น้่ายาเฉพาะที เป็นสารดองอีกชนิดหนึ ง ซึ ง
บริษัทปกปิดข้อมูลรายละเอียดสารเคมี  เป็นลิขสิทธิ์ต้องซื้อกับบริษัทโดยตรง และไม่สามารถสืบค้นหาข้อมูลเพราะ
ยังไม่มีเครื องดองศพชนิดนี้ในประเทศไทยเลย ทั วโลกมีเฉพาะประเทศซาอุดิอาระเบีย และนอร์เวย์เท่านั้น  ดังนั้น
เหตุผลในการสั งซื้อเพื อหลีกเลี ยงอันตรายจากสารสารฟอร์มาลีน จึงยังขาดข้อมูลรายละเอียดของพัสดุที จะซื้อ (ข้อ 
27 (2) ระเบียบส่านักนายกรัฐมนตรี) 

3. ปัจจุบัน วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข สั งซื้ออาจารย์ใหญ่จากคณะ
แพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีหนึ ง 10-20 ร่าง  โดยเสียค่าใช้จ่ายร่างละประมาณไม่เกิน 20,000 บาท  
คิดเป็นราคา 200,000 – 400,000 บาทต่อปี  วิทยาลัยฯ ยังไม่มีโครงการตั้งเป็นศูนย์หลักอาจารย์ใหญ่  เพื อ
รองรับความต้องการในภาคอีสาน  เพราะต้องค่านึงระบบการบริหารจัดการทั้งบุคลากรและความต้องการในพ้ืนที  
ความคุ้มค่าในการลงทุนและประสิทธิภาพ ประสิทธิผล จึงเป็นสิ งที วิทยาลัยฯ  ต้องค่านึงถึงเมื อเทียบกับงบประมาณ
จ่านวนมากที ต้องใช้ในการซื้อเครื องครุภัณฑ์ดองศพ (9,000,000 บาท) ชนิดไม่ใช้สารฟอร์มาลีนเครื องนี้โดยที ยัง
ไม่มีรายละเอียดทางวิชาการที น่าเชื อถือมาอ้างอิงไม่ว่าจะเป็นในประเทศหรือต่างประเทศก็ตาม 

                                    
มติที่ประชุม : รับทราบ  
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2. ผลการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
   วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560  ณ ห้องวารินช าราบ เวลา 9.30 น.  
2.1 อนุมัติจ้างบุคคลที่มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ เพื่อด ารงต าแหน่ง

ผู้บริหาร ราย นพ.ประวิ  อ่ าพันธุ์ และ นพ.วีระวัฒน์  พันธ์ครุฑ 
 

มติที่ประชุม : รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และ 

การสาธารณสุข  
ระเบียบวาระท่ี  ๒.1 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2560  
                              เมื่อวันพุธที ่8 กุมภาพันธ์ 2560 

เลขานุการคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ เสนอที ประชุมเพื อพิจารณา รับรองรายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ่าวิทยาลัย ครั้งที  1/2560 เมื อวันพุธ ที  8 กุมภาพันธ์  2560 

 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
1. (ร่าง) รายงานการประชุม ครั้งที  1/2560 เมื อวันพุธ ที  8 กุมภาพันธ์  2560 

 
 มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไขรายงานการประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสืบเนื่อง 
  

ไม่มี 
   
ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเพื่อพิจารณา 
วาระท่ี 4.1  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากรองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา จ านวนทั้งสิ้น 9 เรื่อง 

4.1.1 รับรองการแก้ไขผลการเรียนของนักศึกษาที่ยังไม่สมบูรณ์(สัญลักษณ์ I)  
        หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา เสนอที ประชุมพิจารณา(แทน) รับรองการขอแก้ไขผลการเรียนของ
นักศึกษาที ยังไม่สมบูรณ์ (สัญลักษณ์ I)  ของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ในรายวิชา 1901 619 เวชศาสตร์
ฉุกเฉิน กลุ่ม 7 จ่านวน 1 คน คือ นางสาวสุจิตรา  แก้วมหา รหัสประจ่าตัวนักศึกษา 5319400194 จากเดิม 
สัญลักษณ์ I  เป็น C 
ประเด็นพิจารณา 
 เพื อพิจารณารับรองการแก้ไขผลการเรียนของนักศึกษาที ยังไม่สมบูรณ์ (สัญลักษณ์ I)  หลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต ของนักศึกษา จ่านวน 1 ราย 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

- หนังสือที  ศก 0032.225/361 ลงวันที  6 กุมภาพันธ์ 2560 เรื อง ขอแก้ไขผลการเรียนของ
นักศึกษาที ยังไม่สมบูรณ์ (สัญลักษณ์ I)   

มติที่ประชุม :  รับรองการแก้ไขผลการเรียนของนักศึกษาที่ยังไม่สมบูรณ์ (สัญลักษณ์ I)  หลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต ของนักศึกษาราย นางสาวสุจิตรา  แก้วมหา มอบงานบริการการศึกษาด าเนินการได้ทันที 
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4.1.2 การรับรองผลการเรียน (รายวิชาที่ค้างส่งเกรด) ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559 

หัวหน้ากลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เสนอเพื อพิจารณา เรื องรับรองผลการเรียน รายวิชาที ค้างส่งเกรด ภาค
การศึกษาต้น  ปีการศึกษา 2559  โดยผ่านความเห็นชอบ จากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสาธาณรสุขศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ งแวดล้อม และหลักสูตรสาธารณสุขศา
สตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ตามหนังที  ศธ 0529.16.1.9/493 วันที   16  กุมภาพันธ์  2560 

การรับรองผลการเรียน (รายวิชาที ค้างส่งเกรด) จ่านวน 3 รายวิชา 
รายวิชา จ่านวน นศ.

ลงทะเบียน 
จ่านวน นศ. 

ที ส่งเกรดแล้ว 
จ่านวน นศ. 
ที ค้างส่งเกรด 

หมายเหตุ 

1013 001  
การดูแลสุขภาพและ
ทักษะชีวิต 

248 245 3 จ่านวนนักศึกษาที ค้างส่งผลการ
เรียน เนื องจากนักศึกษาดังกล่าวมี
ผลการเรียนเป็น F เนื องจากไม่มีผล
คะแนนการสอบหรือลาออก ดังนั้น
ในการกรอกในระบบจึงได้ข้ามชื อ
นักศึกษากลุ่มนี้ 

1903 101  
ทักษะชีวิตและ
สุขภาพวัยรุ่น   

369 359 10 

1903 102 
พฤติกรรมทางเพศ
และความปลอดภัย
ทางเพศ     

414 410 4 

 

เอกสารประกอบการประชุม 
- ใบส่งผลการศึกษา (ผู้เสนอเรื องน่าเสนอในวันที ประชุม) 

ประเด็นพิจารณา :  
- เพื อพิจารณาการรับรองผลการเรียน รายวิชาที ค้างส่งเกรด จ่านวน  3  รายวชิา ภาคการศึกษาต้น  ปี

การศึกษา 2559  

มติที่ประชุม : รับรองผลการเรียนรายวิชาที่ค้างส่งเกรด จ านวน  3  รายวิชา มอบงานบริการการศึกษา
ด าเนินการได้ทันที 

4.1.3 รับรองผลการแก้ไขผลการเรียนไม่สมบูรณ์ (I) รายวิชาที่เปิดสอนภาคการศึกษาต้น           
        ปีการศึกษา 2559 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ 

        ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา  เสนอเพื อพิจารณา (แทน) ตามที หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์  ได้ด่าเนินการจัดการเรียนการสอน และด่าเนินการสอบนักศึกษาในภาคต้น ประจ่าปี
การศึกษา 2559 ไปเรียบร้อยแล้วนั้น พบว่ามีนักศึกษาที มีผลการเรียนไม่สมบูรณ์(I) ในรายวิชา 1905 718 
เทคนิคทางชีววิทยาระดับโมเลกุล และ 7905 782 วิทยานิพนธ์ จ่านวน 3 ราย ซึ งตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2550 หมวดที  7 เรื องการวัดและประเมินผลการศึกษา ข้อ 
26.2 การใช้สัญลักษณ์  I  ก่าหนดให้นักศึกษาต้องด่าเนินการแก้  I  ภายใน 60 วัน หากด่าเนินการไม่แล้วเสร็จให้
อ่านาจคณบดีอนุมัติโดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ในการขยายเวลาแก้  I ภายในภาค
การศึกษาถัดไป 
          การนี้ นักศึกษา ทั้ง 3 ราย ได้ด่าเนินการขอแก้ไขผลการเรียนเสร็จสิ้นแล้ว ดังรายชื อต่อไปนี้ 
รายวิชา 1905 718 เทคนิคทางชีววิทยาระดับโมเลกุล 
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ล่าดับที  ชื อ-สกุล รหัสนักศึกษา เกรดก่อนแก้ I เกรดหลังแก้ I 
1 นางสาวจุฑามาศ ชุมเสน 59190560010 I B 
2 Mr.Gregorio Rangel 59190560083 I B 

 
รายวิชา 7905 782 วิทยานิพนธ์   

ล่าดับที  ชื อ-สกุล รหัสนักศึกษา เกรดก่อนแก้ I เกรดหลังแก้  
1 นายอานนท์  วงศ์ค่า 5819600018 I S = 5 หน่วยกิต 

 
เอกสารประกอบการประชุม     

1. รายวิชาที แก้ไขผลการเรียนไม่สมบูรณ์ (I)  ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559  

ประเด็นพิจารณา 
 เพื อโปรดทราบและพิจารณารับรองผลการแก้ไขผลการเรียนไม่สมบูรณ์ (I) ในรายวิชา 1905 718 เทคนิค
ทางชีววิทยาระดับโมเลกุล และ 7905 782 วิทยานิพนธ์  

มติที่ประชุม : รับรองผลการแก้ไขผลการเรียนไม่สมบูรณ์ (I) ในรายวิชา 1905 718 เทคนิคทางชีววิทยา
ระดับโมเลกุล และ 7905 782 วิทยานิพนธ์ มอบงานบริการการศึกษาด าเนินการได้ทันที 

4.1.4  ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา เสนอที่ประชุมพิจารณา เนื องจากนายแพทย์มงคล ภัทรทิวานนท์ 

นายแพทย์เชี ยวชาญ ได้รับแต่งตั้งให้ด่ารงต่าแหน่งผู้อ่านวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาล     
ศรีสะเกษ ซึ งอาจกระทบต่อเวลาในการท่างานด้านหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต จึงได้แจ้งขอปรับเปลี ยนอาจารย์
ประจ่าหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มีรายละเอียด ดังนี้ 

จากเดิม  นายมงคล ภัทรทิวานนท์          ต่าแหน่ง นายแพทย์เชี ยวชาญ  
 เป็น       นางสาวกัญญพร  เจริญประเสริฐ ต่าแหน่ง นายแพทย์ช่านาญการ  
ที ประชุมคณะกรรมการอาจารย์ประจ่าหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ในการประชุมครั้งที  8/2559 เมื อ

วันที  7 ธันวาคม 2559 มีมติเห็นชอบให้ด่าเนินการปรับเปลี ยนรายชื อดังกล่าว และเพื อให้การด่ารงต่าแหน่ง
อาจารย์ประจ่าหลักสูตรมีความต่อเนื อง ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ จึงขอให้มีผลตั้งแต่วันที  1 กุมภาพันธ์ 
2560  
ประเด็นพิจารณา 
 - เพื อพิจารณารับทราบและอนุมัติปรับเปลี ยนอาจารย์ประจ่าหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต นอกนั้นให้คง
เป็นกรรมการชุดเดิม 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

- ประวัติและผลงานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  นางสาวกัญญพร  เจริญประเสริฐ 
มติที่ประชุม :  อนุมัติปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจ าหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 

กุมภาพันธ์ 2560 นอกนั้นให้คงเป็นกรรมการชุดเดิม มอบงานบริการการศึกษาด าเนินการได้ทันที 

4.1.5 ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตร  
        ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์         

         ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา  เสนอเพื อพิจารณา(แทน) เปลี ยนแปลงอาจารย์ประจ่าหลักสูตรและ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ ด้วย ดร.รสริน การเพียร มีความ
ประสงค์จะขอลาออกจากต่าแหน่งอาจารย์ประจ่าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เนื องจากมีภารกิจใน
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การพัฒนาเครื องมือ การเรียนการสอน และการวิจัยด้านธาลัสซีเมีย เพื อรองรับการเปลี ยนแปลงในการจัดการเรียน
การสอนทางการแพทย์ในอนาคต ทั้งนีแ้ม้จะลาออกจากต่าแหน่งก็ยังคงยินดีช่วยสนับสนุนภารกิจเต็มก่าลัง
ความสามารถ  โดยที ประชุมอาจารย์ประจ่าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ครั้งที  1/2560 เมื อวันที  9 
กุมภาพันธ์ 2560 มีมติแต่งตั้งให้ ผศ.ดร.รัตนา เล็กสมบูรณ์ เป็นอาจารย์ประจ่าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรทดแทนต่าแหน่งที ว่างลง 

ในการนี้  เพื อให้การบริหารจัดการหลักสูตรมีคุณภาพและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  จึงใคร่ขอเสนอที 
ประชุมเพื อพิจารณาอนุมัติการเปลี ยนแปลงอาจารย์ประจ่าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ ดังนี้  

จากเดิม  ดร.รสริน การเพียร           
 เป็น      ผศ.ดร.รัตนา เล็กสมบูรณ์ 

เอกสารประกอบการประชุม     
1. ประวัติ ผศ.ดร.รัตนา เล็กสมบูรณ์ 

ประเด็นพิจารณา 
 เพื อเสนอคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เพื อโปรดพิจารณาอนุมัติการ
เปลี ยนแปลงอาจารย์ประจ่าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาชีวเวช
ศาสตร์  
 

มติที่ประชุม : อนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 มอบงานบริการการศึกษา
ด าเนินการได้ทันที 

4.1.6 ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์พิเศษหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์        
          ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา  เสนอเพื อพิจารณา (แทน) ขอแต่งตั้งอาจารย์พิเศษหลักสูตรวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีวเวชศาสตร์ ประจ่าปีการศึกษา ๒๕๕๙  เนื องจากหลักสูตรฯ ขาดแคลนอาจารย์
ผู้เชี ยวชาญในบางรายวิชา/หัวข้อ จึงขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์พิเศษหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีวเวช
ศาสตร์ ประจ่าปีการศึกษา ๒๕๕๙ จ่านวน 3 ราย ดังนี้ 

1. ศาสตราจารย์ ดร.พงศ์ศักดิ์  รัตนชัยกุลโสภณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
2. ดร.พิริยาภรณ์ จงตระกูล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
3. ดร.วราภรณ์  จันทร์อ่อน  คณะเทคนิคการแพทย์  มหาวิทยาลัยมหิดล   

เอกสารประกอบการประชุม     
1. ประวัติอาจารย์พิเศษ 

ประเด็นพิจารณา 
 เพื อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งอาจารย์พิเศษหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาชีวเวช
ศาสตร์  ประจ่าปีการศึกษา ๒๕๕๙ ทั้งนี้ เมื อคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ มีมติแล้ว หลักสูตรจะได้ด่าเนินการ
จัดท่าค่าสั งแต่งตั้ง และแจ้งผู้เกี ยวข้องทราบต่อไป 

มติที่ประชุม : อนุมัติให้แต่งตั้งอาจารย์พิเศษหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาชีวเวชศาสตร์  
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ มอบงานบริการการศึกษาด าเนินการได้ทันที 
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4.1.7 ขออนุมัติลาศึกษาต่อแพทย์เฉพาะทาง รายนายแพทย์ศุภราช เลาหพิทักษ์วร 

 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา  เสนอเพื อพิจารณา (แทน) ขออนุมัติให้นายแพทย์ศุภราช เลาหพิทักษ์วร 
ลาศึกษาต่อแพทย์เฉพาะทาง สาขาจักษุวิทยา ในปีการศึกษา 2560                 
ประเด็นพิจารณา 
 เพื อพิจารณาอนุมัติลาศึกษาต่อแพทย์เฉพาะทาง รายนายแพทย์ศุภราช เลาหพิทักษ์วร 

มติที่ประชุม : อนุมัติลาศึกษาต่อแพทย์เฉพาะทาง รายนายแพทย์ศุภราช เลาหพิทักษ์วร มอบงาน
บริหารบุคคลด าเนินการในสว่นที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 
4.1.8 ขอทบทวนการลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก รายนางสาวปรารถนา  โฉมเฉลา 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา  เสนอเพื อพิจารณา (แทน) ตามที วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ

สาธารณสุขได้ขออนุมัติให้ นางสาวปรารถนา โฉมเฉลา พนักงานมหาวิทยาลัย ต่าแหน่งอาจารย์ ลาศึกษาต่อระดับ
ปริญญาเอก สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที  
๑๔/๒๕๕๙ เมื อวันที  ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ มีมติไม่อนุมัติเนื องจากสาขาดังกล่าวไม่สอดคล้องกับสาขาที ส่าเร็จ
การศึกษาในระดับปริญญาตรี และจะส่งผลต่อการขอต่าแหน่งทางวิชาการต่อไปในอนาคต จึงให้วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุขพิจารณาทบทวน โดยให้มีการประชุมปรึกษาหารือระหว่างคณะเภสัชศาสตร์ คณะ
พยาบาลศาสตร์ และวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข กรณีการสอนวิชาชั้นปรีคลินิกว่า คณะใดจะรับผิดชอบ
สอนสาขาใดบ้างนั้น รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๑ 

 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้ด่าเนินการตามความเห็นของคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที  ๑๔/๒๕๕๙ เมื อวันที  ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ ดังนี้ 

๑. วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๙ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ร่วมกับคณะเภสัช
ศาสตร์และคณะพยาบาลศาสตร์ ประชุมปรึกษาหารือถึงการจัดการเรียนการสอนด้านปรีคลินิก ได้ข้อสรุปดังนี้ 

 
ล าดับที่ รายวิชา คณะที่รับผิดชอบ 

๑ รายวิชาเภสัชสาธารณสุข  
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

๒ รายวิชาเภสัชวิทยาส่าหรับพยาบาล  
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 

คณะเภสัชศาสตร์ 

๓ รายวิชาหัวข้อทางเภสัชวิทยาในรายวิชา/
ระบบต่างๆ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 

คณะเภสัชศาสตร์ร่วมสอนในหัวข้อที ทางวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุขขอความอนุเคราะห์ 

๔ รายวิชาพยาธิวิทยา หลักสูตรเภสัชศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขร่วมสอนใน
หัวข้อที ทางคณะเภสัชศาสตร์ขอความอนุเคราะห์ 

    
ทั้งนี้  รายวิชาปลีคลินิกที นอกเหนือจากนี้ คณะเภสัชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ และวิทยาลัย

แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จะให้ความร่วมมือในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นด้านบุคลากร ด้าน
สถานที  รวมทั้งอุปกรณ์การเรียนการสอนต่างๆ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๒ 

๒. วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จัดให้มีการประชุม
คณะกรรมการประจ าหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต เพื่อพิจารณาทบทวนสาขาวิชาในการลาศึกษาต่อระดับ
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ปริญญาเอก ของ นางสาวปรารถนา โฉมเฉลา ที ประชุมมีมติยืนยันให้  นางสาวปรารถนา โฉมเฉลา ลาศึกษาต่อ
ระดับปริญญาเอก สาขาเภสัชศาสตร์ โดยพิจารณาตามรายละเอียด ดังนี้  
 ๑) การพิจาณาทบทวนสาขาในการลาศึกษาต่อให้สอดคล้องกับสาขาที ส่าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีเพียงอย่างเดียวคงไม่คลอบคลุม จึงได้น่าใบรายงานผลการศึกษาในระดับปริญญาโทมาพิจารณา พบว่า  
มีการศึกษารายวิชาเภสัชวิทยาเนื้อหาครอบคลุมสามารถจัดการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์ ระดับชั้นปรีคลินิกได้ 
ตามเกณฑ์ความรู้ความสามารถในการประเมินเพื อรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๕๕ และ
หากได้รับการพัฒนาศึกษาต่อในสาขาเภสัชศาสตร์ ท่าให้ความเชี ยวชาญมากยิ งขึ้นส่งผลดีต่อนักศึกษา 
 ๒) ในส่วนภาระงาน นางสาวปรารถนา โฉมเฉลา มีประสบการณ์ในการสอนหัวข้อดังกล่าว
มาแล้วเป็นเวลา ๓ ปี สอนนักศึกษาแพทย์ชั้นปรีคลินิก (ชั้นปีที  ๒-๓) และรายละเอียดแผนการสอนเทียบกับเกณฑ์
ความรู้ความสามารถในการประเมินเพื อรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 ๓) ข้อมูลการจัดการเรียนการสอนในหัวข้อเภสัชวิทยา ระดับชั้นปรีคลินิกในคณะแพทยศาสตร์
สถาบันต่างๆ พบว่า อาจารย์ผู้สอนมีความหลากหลายด้านคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่เฉพาะแต่สาขา  
เภสัชศาสตร์ เช่น ภาควิชาเภสัชวิทยา สังกัดเภสัชวิทยาพ้ืนฐาน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สาขา  
เภสัชวิทยา สถานวิทยาศาสตร์พรีคลินิก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นต้น รายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๓  

๓. วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จัดให้มีการประชุม
ปรึกษาหารือการจัดการเรียนการสอนด้านปรีคลินิก ร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์ และการประชุมกลุ่มย่อยสาขา 
เภสัชวิทยาและสาขาพิษวิทยา เพื อพิจารณาหัวข้อเภสัชวิทยาที คณะเภสัชศาสตร์จะช่วยสอนให้แก่นักศึกษาแพทย์ ที 
ประชุมมีมติเห็นชอบและยินดีที จะช่วยสอนในบางหัวข้อและอาจมีเงื อนไขการสอนเพิ มเติม เช่น ขอเพิ มชั วโมงสอน 
เนื องจากบางกลุ่มยามีรายละเอียดของเนื้อหาค่อนข้างมาก หรือบางหัวข้อมีความพร้อมในการสอนในปีการศึกษา 
๒๕๖๐ เป็นต้นไป ส่าหรับหัวข้อส่วนที เหลือนั้นที ประชุมมีความคิดเห็นว่า เพื อให้ได้ความรู้และเกิดประโยชน์กับ
นักศึกษาแพทย์ได้อย่างเต็มที น่าจะให้ผู้เชี ยวชาญมาช่วยสอน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
หมายเลข ๔ 

ข้อมูลบุคลากรประเภทวิชาการสังกัดวิทยาแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เนื องจากปัจจุบันวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีอาจารย์จ านวน ๖๖ ราย 

ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาภายในประเทศแล้ว ๑๔ ราย คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๒๑ ซึ่งหากได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาอีก ๑ 
ราย คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๗๒ ซึ งตามข้อ ๑๐ แห่งระเบียบ ก.ม. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยไป
ศึกษาภายในประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๒ ก่าหนดว่า “การให้ข้าราชการไปศึกษาต่อภายในประเทศ อธิการบดีจะต้อง
พิจารณาอัตราก าลังที่มีอยู่ โดยให้มีผู้ปฏิบัติงานเพียงพอไม่ให้เสียหายแก่ราชการ และไม่ต้องตั้งอัตราก าลังเพิ่ม 
โดยให้พิจารณาอนุมัติได้ไม่เกินอัตราร้อยละ ๒๐ ของจ านวนข้าราชการในระดับเดียวกันกับข้าราชการผู้ขอไป
ศึกษาต่อภายในประเทศ เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุผลพิเศษก็ให้อนุมัติเป็นกรณีๆ ไป” น่ามาบังคับใช้กับพนักงาน
มหาวิทยาลัยโดยอนุโลม ประกอบกับมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที  ๑๒/๒๕๔๘ เมื อวันที  ๑ ธันวาคม 
๒๕๔๘ ก่าหนดว่า “กรณีการขออนุมัติลาศึกษาฯ ไม่เป็นไปตามขั้นตอนและหลักเกณฑ์ที ก่าหนดให้เสนอที ประชุม
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื อพิจารณา” 

 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
  ๑. ข้อ ๑๐ แห่งระเบียบ ก.ม. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยไปศึกษา
ภายในประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๒ ก่าหนดว่า “การให้ข้าราชการไปศึกษาต่อภายในประเทศ อธิการบดีจะต้องพิจารณา
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อัตราก่าลังที มีอยู่ โดยให้มีผู้ปฏิบัติงานเพียงพอไม่ให้เสียหายแก่ราชการ และไม่ต้องตั้งอัตราก่าลังเพิ ม โดยให้
พิจารณาอนุมัติได้ไม่เกินอัตราร้อยละ ๒๐ ของจ่านวนข้าราชการในระดับเดียวกันกับข้าราชการผู้ขอไปศึกษาต่อ
ภายในประเทศเว้นแต่ในกรณีที มีเหตุผลพิเศษก็ให้อนุมัติเป็นกรณีๆ ไป” ซึ งน่ามาบังคับใช้กับพนักงานมหาวิทยาลัย
โดยอนุโลม 
  ๒. มติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที  ๑๒/๒๕๔๘ เมื อวันที  ๑ ธันวาคม ๒๕๔๘ ก่าหนดว่า 
“กรณีการขออนุมัติลาศึกษาฯ ไม่เป็นไปตามขั้นตอนและหลักเกณฑ์ที ก่าหนดให้เสนอที ประชุมคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลเพื อพิจารณา” 
 
ประเด็นพิจารณา 

 เพื อพิจารณาอนุมัติลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก รายน.ส.ปรารถนา  โฉมเฉลา สาขาเภสัชศาสตร์ 
กรณีไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที ก่าหนด 

มติที่ประชุม : เห็นชอบให้ลาศึกษาต่อ มอบงานบริหารบุคคลด าเนินการได้ทันที 

 4.1.9 เรื่อง ขออนุมัติจัดท าค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และ 
            หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2559 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา  เสนอเพื อพิจารณา (แทน) ตามที ส่านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ส่านักงานอธิการบดี จัดท่าบันทึกข้อความที  ศธ.0529.4.6/ว 906 ลว 21 กรกฎาคม 2558 เรื อง แผนผัง
กระบวนการการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื อให้สอดคล้องกับข้อบังคับสภามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วย “คุณสมบัติและหลักเกณฑ์การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิเศษ รอง
ศาสตราจารย์พิเศษ และศาสตราจารย์พิเศษ พ.ศ.2548”และให้เป็นไปตามส่านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ส่านักอธิการบดี  ในการนี้ งานบริการการการศึกษา จึงขอเสนอขออนุมัติจัดท่าค่าสั งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ หลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ประจ่าปีการศึกษา 2559 เพื อ
ด่าเนินการตามแผนผังกระบวนการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ส่านักงานพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา  

 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 จึงขอเรียนที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เพื อพิจารณาอนุมัติ
จัดท่าค่าสั งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร์ ประจ่าปีการศึกษา 2559   
 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

- ตารางรายชื ออาจารย์พิเศษ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ประจ่าปีการศึกษา 2559    
 

มติที่ประชุม : อนุมัติจัดท าค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ หลักสูตรแพทยศาสตร
บัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2559  มอบงาน
บริการการศึกษาด าเนินการได้ทันที 

 

ระเบียบวาระท่ี  4.2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากงานวิจัยและบริการวิชาการ จ านวนทั้งสิ้น 1 เรื่อง 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 
 

4.2.1 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัยระยะสั้น ณ ต่างประเทศ (ประเทศญี่ปุ่น)  
        กรณี ผศ.ดร.สุรศักดิ์ แว่นรัมย์ และการเชิญผู้เชี่ยวชาญในหรือต่างประเทศเพื่ออบรม 

        ความรู้ที่สนับสนุนศูนย์ ความเชี่ยวชาญด้านชีวเวชศาสตร์และวิศวกรรมชีวการแพทย์ 
ผศ.ดร.สุรศักดิ์ แว่นรัมย์  เสนอเพื อพิจารณา ตามที  ส่านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย ได้รับอนุมัติโครงการ

ยกระดับสมรรถนะนักวิจัยไทยเพื อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 แผน     
บูราณาการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเป้าหมายพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการวิจัย บุคลากรด้านการวิจัย และระบบ
มาตรฐานการวิจัยทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรวิจัย หมวดเงินอุดหนุนทั วไป กรอบ
วงเงิน 2,597,400.- บาท นั้น วิทยาลัยฯ ได้รับอนุมัติกิจกรรมตามโครงการดังกล่าว จ่านวน 2 กิจกรรม โดยที   
ผศ.ดร.สุรศักดิ์ แว่นรัมย์ เป็นผู้รับผิดชอบทั้ง 2 กิจกรรม ดังนี้  

1. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัยระยะสั้น ณ ต่างประเทศ เพื อศึกษาวิจัยและสร้างเครือข่าย
วิจัยฯ ได้รับจัดสรรงบประมาณ  243,520.- บาท  

2. การเชิญผู้เชี ยวชาญในหรือต่างประเทศเพื ออบรมความรู้ที สนับสนุนศูนย์ความเชี ยวชาญด้านชีวเวช
ศาสตร์และวิศวกรรมชีวการแพทย์ ได้รับจัดสรรงบประมาณ  76,550.- บาท 

ในการนี้ ผู้รับผิดชอบโครงการ จึงขอแจ้งรายละเอียดก่าหนดการ รายชื อนักวิจัย ที จะไปรับการฝึกอบรม
ระยะสั้น สถานที (ประเทศญี ปุ่น) สถาบันที จะไปศึกษาดูงาน ตลอดจนหัวข้อเรื อง/เทคนิค ที จะเข้ารับการฝึกอบรม 
เป็นเวลา 2 เดือน นับตั้ งแต่  วันที  15 มีนาคม 2560 - 16 พฤษภาคม 2560 รวมถึง วิทยากรจาก
สถาบันการศึกษาต่างประเทศ ที จะมาจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการที มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นเวลา 5 วัน  
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 1 และ 2)  เพื อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติให้ด่าเนินการตลอดจน
ให้ขอ้เสนอแนะเพิ มเติม 
เอกสารประกอบการประชุม     

1. รายละเอียดการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัยระยะสั้น ณ ต่างประเทศ เพื อศึกษาวิจัยและสร้าง
เครือข่ายวิจัยฯ ศูนย์ความเชี ยวชาญด้านชีวเวชศาสตร์และวศิวกรรมชีวการแพทย์ 

2. รายละเอียดการเชิญผู้เชี ยวชาญในหรือต่างประเทศเพื ออบรมความรู้ที สนับสนุนศูนย์ความเชี ยวชาญด้าน
ชีวเวชศาสตร์และวิศวกรรมชีวการแพทย์ 

ประเด็นพิจารณา 
 จึงเรียนมาเพื อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติให้ด าเนินการตลอดจนให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
 

มติที่ประชุม :  อนุมัติให้ไปรับการฝึกอบรมระยะสั้น ที่ประเทศญี่ปุ่น เป็นเวลา 2 เดือน ระหว่างวันที่ 
15 มีนาคม 2560- 16 พฤษภาคม 2560 

ระเบียบวาระท่ี  4.3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากงานบริการทางการแพทย์ อาคารผู้ป่วยนอก  
จ านวนทั้งสิ้น 1 เรื่อง 

4.3.1 การพิจารณาและก าหนดอัตราค่าตอบแทนแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษในสาขาต่าง ๆ 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร แจ้งเพื่ อพิจารณา งานบริการทางการแพทย์ อาคารผู้ป่วยนอก ได้ขอความ

อนุเคราะห์แพทย์สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว สังกัดโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ มาปฏิบัติงานออกตรวจโรคทั วไป 
ณ แผนกผู้ป่วยนอก ในวันและเวลาราชการจ่านวนวันละ 2 ท่าน ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 16.00 น. ระหว่างวันที  
1 กุมภาพันธ์ – 30 กันยายน 2560 เนื องจากอัตราก่าลังของแพทย์ในสังกัดไม่เพียงพอต่อการบริการผู้ป่วยนั้น 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 
 

 ตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื อง การจ่ายเงินค่าตอบแทนแพทย์ผู้เชี ยวชาญพิเศษภายนอกที 
ปฏิบัติงานที หน่วยบริการทางการแพทย์ ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
พ.ศ.2558 ข้อ 3 นั้น งานบริการทางการแพทย์เห็นควรจ่ายค่าตอบแทนแพทย์ผู้เชี ยวชาญพิเศษ ฯ  นอกสังกัดใน
อัตราขั้นต ่าชั วโมงละ 300 บาท ในการนี้จึงขออ่านาจจากคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัย ฯ พิจารณาเห็นชอบจ่าย
ค่าตอบแทนแพทย์ผู้เชี ยวชาญพิเศษ ฯ นอกสังกัดในอัตราดังกล่าว  
เอกสารประกอบการประชุม     

- ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื อง การจ่ายเงินค่าตอบแทนแพทย์ผู้เชี ยวชาญพิเศษภายนอกที 
ปฏิบัติงานที หน่วยบริการทางการแพทย์ ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี พ.ศ.2558 

ประเด็นพิจารณา 
พิจารณาและก่าหนดอัตราค่าตอบแทนแพทย์ผู้เชียวชาญพิเศษในสาขาต่าง ๆ 

มติที่ประชุม : อนุมัติค่าตอบแทนแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษฯ นอกสังกัดในอัตราขั้นต่ าชั่วโมงละ 300 บาท 
มอบงานบริการทางการแพทย์ อาคารผู้ป่วยนอก ด าเนินการทันที 

 ระเบียบวาระท่ี 4.4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากงานเอกสารสนเทศ      จ านวนทั้งสิ้น 3 เรื่อง 
4.4.1   พิจารณาผู้ช่วยปฏิบัติงานยืม-คืน ห้องสมุด กรณี บุคลากรประจ า 

       (นางสาวธีรานันทน์ บุราไกร ต าแหน่งบรรณารักษ์)  ไม่สามารถปฏิบัติงานได้  
 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา เสนอเพื อพิจารณา (แทน) เนื องจากในปีที ผ่านมา งานเอกสารสนเทศมี
ผู้ปฏิบัติงานเพียง 1 คน ซึ งลักษณะงานต้องให้บริการสิ งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านเอกสารสนเทศซึ งมีงานให้บริการ 
ยืม-คืน หนังสือ จึงมีปัญหาในการให้บริการในกรณีดังต่อไปนี้ 

1. กรณลีากิจ ลาป่วย ลาพักผ่อน เข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา  
2. กรณชี่วงระหว่างพักรับประทานอาหารกลางวัน  
3. กรณีเปิดให้บริการนอกเวลาตามที ถูกร้องขอจากทางหลักสูตรฯ   

 ทั้งนี้ ที ผ่านมาที ประชุมคณะกรรมการงานเอกสารสนเทศ(ชุดเดิม) มีมติให้ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าแต่ละด้าน 
ดังนี้  

1. กรณีพักรับประทานอาหารกลางวัน ให้พักเวลา 12.30 น. – 13.30 น. เพื อคร่อมเวลาพัก ให้
นักศึกษาสามารถรับบริการ ยืม-คืนได้ แต่ในทางปฏิบัติ พบว่ามีปัญหาตารางเรียนของนักศึกษา แต่
ละหลักสูตรแต่ละชั้นปี ก่าหนดเวลาพักไม่พร้อมกัน 

2. กรณเีข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ในวาระต่างๆ  ในกรณีนี้แยกเป็นส่วนๆดังนี้ 
2.1 กรณีประชุมภายในวิทยาลัยฯ(เฉพาะส่วนงาน) จะต้องจะต้องประสานให้ผู้ช่วยปฏิบัติงานแทน

มาให้บริการชั วคราวจนกว่าจะเสร็จการประชุม  
2.2 กรณีประชุมภายนอกวิทยาลัยฯ/ต่างจังหวัด ต้องท่าเรื องเรียนผู้บังคับบัญชาเพื อให้อนุมัติผู้ช่วย

ปฏิบัติงานแทนมาให้บริการ ซึ ง หากพบว่า ไม่มีบุคลาการจากหน่วยงานใดสามารถปฏิบัติงาน
แทนได้ ต้องประสานให้นักศึกษาช่วยงานระหว่างเรียน(เพื อหารายได้พิเศษ)มาปฏิบัติงานแทน 

2.3 กรณีประชุมบุคลากรทั้งหมด เช่น สัมมนาบุคลากร ต้องปิดให้บริการ  
3. กรณีลาประเภทต่างๆ ปฏิบัติตามข้อ 2.2 

ประเด็นพิจารณา 
 เพื อพิจารณาแนวทางการแก้ปัญหาการขาดอัตราก่าลังส่ารอง ในหน่วยงานที มีลักษณะเป็นหน้าด่านในการ
ให้บริการแก่นักศึกษาและคณาจารย์  
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ข้อเสนอจากที่ประชุม 
มอบรองคณบดีฝ่ายบริหาร ไปปรึกษาหารือกับคณะกรรมการงานเอกสารสนเทศ เพื่อพิจารณาแนว

ทางการแก้ปัญหา โดย พิจารณาอัตราก าลังของแต่ละหน่วยงาน เพื่อพิจารณาหน่วยงานที่มีอัตราก าลังเกิน เพื่อ
เกลี่ยอัตราก าลังก่อน  

 
มติที่ประชุม : เห็นชอบตามข้อเสนอ 

4.4.2 พิจารณาแนวทางการใช้งบประมาณจัดซื้อต าราและฐานข้อมูลทางการแพทย์ 
        ที่ได้รับจัดสรร  ประจ าปี 2560  

      ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา เสนอเพื อพิจารณา (แทน) แนวทางการใช้งบประมาณจัดซื้อต่าราและ
ฐานข้อมูลทางการแพทย์ที ได้รับจัดสรร  ประจ่าปี 2560  แหล่งงบประมาณส่าหรับจัดซื้อต่าราและสื อ          
อิเลคโทรนิกส์เพื อการเรียนการสอน ประจ่าปี 2560 มาจากหลายแหล่ง ดังนี้      

1. งบประมาณค่าวัสดุ ต่ารา (โครงการการให้บริการระบบสิ งสนับสนุนการเรียนการสอน ด้านเอก
สารสนเทศ) ได้รับจัดสรร จากการประชุมงานแผนและงบประมาณ ในวันที  30 มิถุนายน 2560 
จ่านวน 153,900.- บาท(ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 15) โดยแยกตามหลักสูตร ดังนี้ 

    
หลักสูตร จ่านวนอาจารย์ที ปฏิบัติงานจริง / คน จ่านวนเงินที ได้รับ  

หลักสูตรแพทยศาสตร์ 42 63,900.- บาท 
หลักสูตรสาธารณสุข 15 90,000.- บาท 

รวม 57 153,900.- บาท 
2. งบประมาณส่าหรับจัดซื้อฐานข้อมูลทางการแพทย์ 367,500.- บาท (หากไม่ได้มีการจัดซื้อฐานข้อมูล

สามารถปรับมาซื้อวัสดุต่าราได้) ปัจจุบันวิทยาลัยฯ ใช้ฐานข้อมูล Access Medicine ในขณะที่ส านัก
วิทยบริการ มีฐานข้อมูล Up to Date เพ่ือให้บริการทั้งมหาวิทยาลัยฯ รวมทั้งศูนย์แพทย์ฯ ด้วย  

3. งบประมาณค่าหนังสือ วัสดุต่ารา ที ได้รับจัดสรรจากส่านักวิทยบริการ ประจ่าปีงบประมาณ 2560 
เป็นเงินจ่านวน  206,749.- บาท ส่านักวิทยบริการแจ้งให้เสนอรายชื อหนังสือ ภายใน 20 
กุมภาพันธ์ 2560 (วิทยาลัยฯ ยังไม่แจ้งไปเนื องจากรอรับทราบนโยบายแต่มีรายการชื อหนังสือที ได้
ส่ารวจไว้แล้ว) 
 

ข้อสังเกต:  
1. งบประมาณ ในข้อที  3 นั้นก่อนนี้จะเป็นงบประมาณที กันไว้ให้คณาจารย์แนะน่ารายชื อต่าราแพทย์และ

สาธารณสุขเพื อจัดซื้อเข้าส่านักวิทยบริการ(หอสมุดกลาง) แต่ปรากฏว่า มีผู้ไปใช้น้อยมาก อัตราการยืมคืน
ต ่า จากการสอบถามนักศึกษา ได้ข้อมูลว่านักศึกษาทราบว่าสามารถยืมหนังสือบางเล่มที หอสมุดกลาง แต่
เนื องจากระบบในการจัดเก็บต่างกัน และบุคลากรไม่สามารถแนะน่าว่าหนังสืออยู่ที ห้อง/ชั้นใด ท่าให้
นักศึกษาตัดสินใจเลือกใช้บริการที ห้องสมุดวิทยาลัยฯ ที สะดวกมากกว่า งบฯ ในส่วนนี้จึงลดน้อยลงเป็น
ล่าดับ ซึ งถือว่าวิทยาลัยฯ เสียสิทธิ์ที พึงได้อย่างน่าเสียดาย จากประเด็นปัญหานี้ทางส่านักฯ เคยมีข้อเสนอ
ให้สามารถน่าเอาหนังสือเหล่านั้น ที จัดซื้อในโควตาของวิทยาลัยฯ มาจัดชั้นที ห้องสมุดวิทยาลัยฯ เพื อให้ถูก
ใช้งานอย่างคุม้ค่า แต่ติดขัดที อัตราก่าลังเจ้าหน้าที  ซึ งมีเพียง 1 คน ไม่สามารถจัดการได้ทั วถึงเพราะระบบ
ในการจัดการยืมคืน และจัดเก็บต้องแยกกันให้ชัดเจน  
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2. ผู้ที มาใช้งานห้องสมุดวิทยาลัยฯ มีผู้ใช้งานจากทุกคณะในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ แต่ต่าราที มีอยู่ไม่
เพียงพอทั้งจ่านวนและรายการเนื องจากงบประมาณจ่ากัด  

3. ในระยะใกล้นี้ คณะพยาบาลศาสตร์จะเปิดอาคารท่าการใหม่ในบริเวณใกล้กัน หากเสนอให้ร่วมกันจัดหา
หนังสือตามโควตาจัดสรรจากส่านักวิทยบริการมาไว้ที เดียวกันจะเป็นประโยชน์ในแง่เพิ มความหลากหลาย
และสามารถจัดซื้อเล่มที ทันสมัยได้อย่างเพียงพอส่าหรับทุกหลักสูตร 

ประเด็นพิจารณา 
 เพื่อพิจารณานโยบายในการจัดซื้อ จัดหา วัสดุ ต ารา และฐานข้อมูลทางการแพทย์ ประจ าปี
งบประมาณ 2560 ในประเด็น แนวทางการจัดการงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากส านักวิทยบริการ (1)จะคง
แนวทางเดิม คือ แจ้งรายชื่อหนังสือที่คณาจารย์เสนอให้จัดซื้อ และจัดบริการไว้ที่ส านักวิทยบริการ หรือ (2)จะ
ให้น ามาจัดไว้ที่ห้องสมุดวิทยาลัยฯ ทั้งนี้หากเลือกแนวทางท่ี 2 จะต้องพิจารณาเรื่องอัตราก าลังบุคลากรในการ
จัดการระยะยาว 
ข้อเสนอจากที่ประชุม 

1. การพิจารณาจัดสรรตามโครงการการให้บริการระบบสิ งสนับสนุนการเรียนการสอน ด้านเอก
สารสนเทศ จ่านวนเงิน 153,900.- บาท ใช้เกณฑ์อะไรในการพิจารณาจัดสรรให้แต่ละหลักสูตร 

มติที่ประชุม :  เห็นชอบแนวทางการจัดการงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากส านักวิทยบริการ คือให้แจ้ง
รายช่ือหนังสือไปท่ีส านักวิทยบริการตามที่คณาจารย์เสนอให้จัดซื้อ และให้น ามาจัดไว้ที่ห้องสมุดวิทยาลัยฯ ส่วน
อัตราก าลัง รองคณบดีฝ่ายบริหารจะไปด าเนินการประเมิน TOR ของบรรณารักษ์ต่อไป 

4.4.3 คณะกรรมการที่ท าหน้าที่ประเมินความพร้อมและร่วมพัฒนาระบบการบริหารจัดการ  
        ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

              ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา เสนอเพื อพิจารณา (แทน) ระบบและโครงสร้างในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอน ให้เป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาที เกี ยวข้อง รวมถึง
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการ ทั้ง นักศึกษาทุกหลักสูตร คณาจารย์ นักวิจัย ตลอดจนบุคลากรที 
เกี ยวข้อง ทุกฝ่าย ซึ ง ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในและเกณฑ์การด่าเนินงาน WFME 2012 และ 
EdPex ที วิทยาลัยฯ ก่าลังใช้เป็นเครื องมือในการพัฒนามาตรฐานคุณภาพการจัดการเรียนการสอนได้ ก่าหนด
รายละเอียดไว้ตามเอกสารแนบ  
 จากรายละเอียดในเกณฑ์ประกันคุณภาพภายใน (IQA) พบว่า ผู้ที เกี ยวข้องกับระบบการจัดการดังกล่าว แบ่ง
ได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ  

1. ผู้ใช้บริการ(User) ได้แก่ นักศึกษาทุกหลักสูตร คณาจารย์ นักวิจัย ตลอดจนบุคลากรที เกี ยวข้อง ทุกฝ่าย 
2. ผู้ให้บริการ(Provider) ซึ งตามโครงสร้างการบริหารงานนั้น อยู่ภายใต้การก่ากับดูแลของ รองคณบดีทั้ง 3 

ท่าน ดังนี้  
งาน รองคณบดีฝ่ายบริการ

การศึกษา 
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ

พันธกิจสังคม 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

เอกสารสนเทศ ⁄   
งานห้องปฏิบัติการ 
- การเรียนการสอน 
- ด้านการวิจัย 

 
⁄ 

 
 

⁄ 

 

งานคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย 

  ⁄ 



14 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 
 

งานอาคารสถานที่   ⁄ 
 

เพื อให้สามารถประสานความร่วมมือระหว่างผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการ ตลอดจน เปิดโอกาสให้ผู้ใช้บริการ
ได้ร่วมเสนอข้อคิดเห็นรวมถึงร่วมพัฒนาระบบในการประเมินและรับฟังข้อเสนอแนะในการจัดสรรทรัพยากร
สนับสนุนการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ ครอบคลุมทุกด้าน และไม่ซ้่าซ้อน จึงขอเสนอโครงสร้างกรรมการ ที 
ประกอบด้วย  

1. ที ปรึกษา : รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา 
2. ประธานคณะกรรมการ :  ดร.กาญจนา แปงจิตต์ 
3. เลขานุการ  : นางสาวธีรานันท์ บุราไกร (บรรณารักษ์) 
4. ผู้แทนอาจารย์ทุกหลักสูตร (1) หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 2 คน (อาจารย์แพทย์ 1 คน 

อาจารย์ชั้นปรีคลินิก 1 คน) (2) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ 1 คน (3) หลักสูตรอนามัย
สิ งแวดล้อม 1 คน (4) หลักสูตรชีวเวชศาสตร์ 1 คน  

5. ผู้แทนนักศึกษา 3 คน (จาก 3 หลักสูตร) 
6. นักวิชาการศึกษา  1 คน 
7. นักวิจัย   1 คน  

โดยมี หน้าที  ดังนี้  
1. ออกแบบระบบการประเมินและรับฟังข้อคิดเห็นจากทุกฝ่ายในประเด็นของการจัดสรรทรัพยากร

สนับสนุนการเรียนการสอนทุกด้าน 
2. ด่าเนินการประเมินและให้ข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานที เกี ยวข้องในการออกแบบและพัฒนาระบบในการ

จัดหาและบริการที สอดคล้องกับความต้องการของผู้เกี ยวข้อง  
3. ติดตามความก้าวหน้าของการด่าเนินการและรายงานผลการด่าเนินการตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ

การศึกษาที เกี ยวข้อง    
4. ประสานงานกับคณะกรรมการก่ากับทิศและพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา 
5. รายงานผลการด่าเนินงานต่อรองคณบดีที เกี ยวข้องและคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ 

ประเด็นพิจารณา 
 เพื อพิจารณาอนุมัติหลักการตามที เสนอ รวมถึงให้ข้อเสนอแนะเพิ มเติมเพื อประโยชน์ในการจัดสรร
ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้อย่างเหมาะสมและเพียงพอส่าหรับทุกหลักสูตร ในประเด็นต่อไปนี้ 

1. ชื อคณะกรรมการ 
2. โครงสร้างคณะกรรมการ 
3. บทบาทหน้าที  

 
มติที่ประชุม : อนุมัติในหลักการ มอบงานเอกสารสนเทศด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

 
ระเบียบวาระท่ี  4.5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ 
                               จ านวนทั้งสิ้น 2 เรื่อง 

4.5.1  ติดตามภาวะการมีงานท าของบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา 2558 (รุ่นที่ 25) 
น.ส.ธัญฉัตร  ศรีธัญรัตน์ เสนอเพื อพิจารณา (แทน) ตามมติที ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ ระดับ

มหาวิทยาลัย ครั้งที  2/2560 เรื อง ภาวะการณ์มีงานท่าของบัณฑิต ประจ่าปีการศึกษา 2558 (รุ่นที  28)  ซึ งมี
มติ ดังนี้ 
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      1. ให้ทางหลักสูตร คณะ/วิทยาลัย เร่งด่าเนินการติดตามภาวะการมีงานท่าของบัณฑิต ประจ่าปี
การศึกษา 2558 ให้เข้ากรอกข้อมูล Update ในระบบภาวการณ์มีงานท่าของบัณฑิต ปีการศึกษา 2558 (สกอ.) 
ที  link  http://www.employ.mua.go.th/index.php/MDh8fGdyYWQ  ซึ งทางกองแผนงานจะท่าการดึงข้อมูล
ทั้งหมด 3 ครั้ง ได้แก่   
               
ครั้ง
ที ่

วัน เดือน ปี 
น าเสนอข้อมูลแก่

หลักสูตร คณะ/วิทยาลัย 
หมายเหตุ 

1 17 ม.ค.2560 ป ล า ย เดื อ น ม ก ร า ค ม 
2560 

สามารถแก้ไขข้อมูลในระบบภาวะการมีงานท่า
ได ้

2 28 ก.พ.2560 กล าง เดื อ น กุ ม ภ า พั น ธ์ 
2560 

สามารถแก้ไขข้อมูลในระบบภาวะการมีงานท่า
ได ้

3 31 พ.ค.2560 ต้น -กลางเดือนมิถุนายน 
2560 

ไม่สามารถเข้าแก้ไขข้อมูลในระบบภาวะการณ์มี
งานท่าได้ 

(สิ้นสุดการ Update ข้อมูล) 
 
  ซึ งภาวะการณ์มีงานท่าของบัณฑิต ประจ่าปีการศึกษา 2558 ของวิทยาลัยฯ ข้อมูล ณ 17 ม.ค.2560 
โดยคุณมารุต เบอร์ 3045-3046 ดังนี้  

หลักสูตร 

ข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา สถานภาพการมีงานท า ระยะเวลาที่ได้งานท า ร้อยละของ
บัณฑิตที่ได้
งานท าตาม
สูตร (1) 

ร้อยละการ
ได้งานท า
ใน 1 ปี 

จ านว
น

บัณฑิ
ตที่

ส าเร็จ
การศึ
กษา 

จ านว
น

ผู้ตอบ
แบบ
สอบ 
ถาม 

ร้อย
ละ
ของ

ผู้ตอบ
แบบ
สอบ 
ถาม 

จ านว
น

บัณฑิ
ตที่มี
งาน
ท า
รวม

ทั้งหม
ด 

จ านว
น

บัณฑิ
ตที่

ก าลัง
ศึกษา
ต่อ 

จ านว
น

บัณฑิ
ตที่ 

ไม่ได้
ท างา
นและ
ไม่ได้
ศึกษา
ต่อ 

สาเหตุที่ยังไม่มีงานท าและไม่ได้ศึกษาต่อ 

รว
ม 

ได้งาน
ระหว่าง
ศึกษา
หรือ

เป็นงาน
เดิมมา
ก่อน 

ได้
งาน
ภา
ยใน 
1 ปี 

มา
กก
ว่า 
1 ปี 

รว
ม 

ยังไม่
ประส
งค์

ท างา
น 

รอฟัง
ค าตอ

บ
หน่วย
งาน 

หา
งา
น
ท า
ไม่ไ
ด้ 

ติด
ทหาร 

อุปสมบ
ท 

อื่น
ๆ 

รว
ม 

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) 

วิทยาลัยฯ 117  112  95.73
% 

 70  3   39   10  18  9  1     
-    

1  39  11
2 

 -    70  -    70  64.81% 

แพทยศาสตร
บัณฑิต  

  26  25  96.15
% 

 25  -     -        -         -    -    - - - - 25 - 25 - 25 100.00% 

วิทยาศาสตร
บัณฑิต 

สาขาวชิา
สาธารณสุข

ศาสตร ์ 

91  87  95.60
% 

   45   3   39     10  18  9  1  - 1 39 87 - 45 - 45  54.22% 

              หมายเหตุ :  ติดทหาร, ลาศึกษาต่อ, อุปสมบท  ไม่น่ามาค่านวณการได้งานท่า  
                ดังนั้น จึงขอความอนุเคราะห์ทางหลักสูตร หรือผู้รับผิดชอบหลักสูตรของวิทยาลัยฯ  เร่งด่าเนินการ  
ประชาสัมพันธ์ ติดตามบัณฑิตในหลักสูตรท่าน เข้ากรอก Update ข้อมูลภาวะการณ์ได้งานท่าของบัณฑิตท่าน ดังกล่าว    
              

ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
- พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 แก้ไขเพิ มเติม (ฉบับที  2) 



16 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 
 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
- สรุปผลการตอบแบบสอบถามภาวะการณ์มีงานท่าของบัณฑิต ประจ่าปีการศึกษา 2558  ณ วันที  

17 ม.ค.60  
ประเด็นพิจารณา 
 พิจารณาเร่งด่าเนินการ ประชาสัมพันธ์ ติดตามบัณฑิตของท่านของกรอก Update การได้งานท่าในระบบ
ภาวะการมีงานท่าของ สกอ. 
 

มติที่ประชุม : มอบกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เร่งด าเนินการประชาสัมพันธ์ ติดตามบัณฑิตให้กรอก 
การได้งานท าในระบบภาวะการมีงานท าของ สกอ. 

4.5.5  ค าสั่งวิทยาลัยฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการก ากับทิศและพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา 

น.ส.ธัญฉัตร  ศรีธัญรัตน์ เสนอเพื อพิจารณา(แทน) ตามนโยบายของผู้บริหารวิทยาลัยฯ ได้มอบหมายให้งาน
ประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ จัดท่าค่าสั งวิทยาลัยฯ เรื อง แต่งตั้งคณะกรรมการก่ากับทิศและพัฒนา
ระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เพื อคอยก่ากับ ติดตาม การ
ด่าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยฯ  ตามเอกสารที แนบมาท้ายนี้ 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
- พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 แก้ไขเพิ มเติม (ฉบับที  2) 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
- ร่าง ค่าสั งวิทยาลัยฯ เรื อง แต่งตั้งคณะกรรมการก่ากับทิศและพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพ

การศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
ประเด็นพิจารณา 

 พิจารณาหรือเห็นชอบ ตามค่าสั งวิทยาลัยฯ เรื อง แต่งตั้งคณะกรรมการก่ากับทิศและพัฒนา
ระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

 
มติที่ประชุม : เห็นชอบ ตามค าสั่งวิทยาลัยฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการก ากับทิศและพัฒนาระบบงาน

ประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มอบงานประกันคุณภาพและสารสนเทศ
ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องอ่ืน ๆ 
5.1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
5.1.1 งานบริหารทั่วไป มีเรื่องแจ้งเพื่อทราบ จ านวน 1 เรื่อง ดังนี้ 

เรื่อง ก าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่ 
3/2560 วันที่ 23 มีนาคม 2560 

เลขานุการคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ แจ้งเพื อทราบ ถึงก่าหนดการประชุมคณะกรรมการ
ประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที  3/2560 คือวันที  23 มีนาคม 2560 เวลา 09.30 น. 

 
มติที่ประชุม :  รับทราบ 
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5.1.2 งานแผนและงบประมาณ มีเรื่องแจ้งเพื่อทราบ จ านวน 1 เรื่อง ดังนี้ 
 เรื่อง รายงานสรุปผลการประชุมประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบการบริหาร
งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 รองคณบดีฝ่ายบริหาร  แจ้งเพื อทราบ ตามที  ส่านักงานตรวจสอบภายใน ส่านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดประชุมการประเมินความเสี ยงเพื อวางแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบการบริหาร
งบประมาณ ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ร่วมกับ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข และคณะ/ส่านัก
อื นๆ เพื อน่าผลประเมินไปใช้ในการวางแผนการตรวจสอบกระบวนการที มีความส่าคัญและมีความเสี ยงสูง โดยมีผล
การประเมิน ดังนี้ 

ประเด็นการประเมิน ค่าเฉลี่ย ล าดับความเสี่ยง 
การจัดท าค าของบประมาณประจ าปี 1.26 2 
การจัดท าสรรงบประมาณ 1.11 3 
การใช้จ่ายงบประมาณและการโอนเปลี่ยนแปลง 1.05 4 
การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงาน/โครงการ 3.56 1 

 ทั้งนี้  ส่านักงานตรวจสอบภายใน จะวางแผนการตรวจสอบการบริหารงบประมาณของวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ในประเด็นความเสี ยงสูงสุด คือ การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณตาม
แผนงาน/โครงการ ประมาณวันที  25 เมษายน – 5 พฤษภาคม 2560 

มติที่ประชุม :  รับทราบ 
 

5.2 เรื่องสืบเนื่อง 
5.2.1 งานบริหารบุคคล มีเรื่องสืบเนื่อง จ านวน 1 เรื่อง ดังนี้ 

เรื่อง การก าหนดอัตราเงินเดือนผู้มีประสบการณ์บุคลากรสายวิชาการ จ านวน 2 ราย 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร เสนอ ตามมติที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ ครั้งที  1/2560 เมื อวันที  

8 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มอบงานบริหารบุคคล ตรวจสอบสาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น และสาขาอายุรศาสตร์
มะเร็งวิทยา ว่าเป็นสาขาขาดแคลนหรือไม่ โดยให้งานบริหารบุคคลน่าเสนอในการประชุมครั้งถัดไป นั้น 

 งานบริหารบุคคล ได้ด่าเนินการตรวจสอบแล้ว พบว่า ตามข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยหลักเกณฑ์
การออกหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรเพื อแสดงความรู้ความช่านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาต่างๆ พ.ศ.
2552 ข้อ 6 (1) ได้ก่าหนดว่า สาขาประเภทที  1 หมายถึง สาขาขาดแคลน เป็นสาขาที แพทยสภาต้องการส่งเสริมให้มี
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่จ่าเป็นต้องผ่านการปฏิบัติงานตามโครงการเพิ มพูนทักษะ 1 ปี และไม่
จ่าเป็นต้องปฏิบัติงานชดใช้ทุนก่อน ประกอบกับประกาศแพทยสภา ที  38/2559 เรื อง การก่าหนดประเภทสาขาและ
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครแพทย์ประจ่าบ้านสาขาประเภทต่างๆ ประจ่าปีการฝึกอบรม 2560 โดยมีสาขาดังต่อไปนี้ 

1. ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมแล้ว สมัครเข้ารับการฝึกอบรมโดยไม่ต้องผ่านการปฏิบัติงาน
ตามโครงการเพิ มพูนทักษะก่อน ในสาขาดังต่อไปนี้ 

 1.1 พยาธิวิทยากายวิภาค 
 1.2 พยาธิวิทยาคลินิก 
 1.3 พยาธิวิทยาทั วไป 
 1.4 เวชศาสตร์ครอบครัว 
2. ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมแล้ว และผ่านการปฏิบัติงานตามโครงการเพิ มพูนทักษะหรือ

อยู่ระหว่างการปฏิบัติงานตามโครงการเพิ มพูนทักษะ ในสาขาดังต่อไปนี้ 



18 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 
 

 2.1 จิตเวชศาสตร์ 
 2.2 จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น 
 2.3 นิติเวชศาสตร์ 
 2.4 รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา 
 2.5 เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 
 2.6 เวชศาสตร์นิวเคลียร์ 
 2.7 อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา 
 2.8 อายุรศาสตร์โรคเลือด 

ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

  - ตามมติที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ ครั้งที  1/2560 เมื อวันที  8 กุมภาพันธ์ 
2560 ได้มอบงานบริหารบุคคล ตรวจสอบสาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น และสาขาอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา ว่า
เป็นสาขาขาดแคลนหรือไม่ โดยให้งานบริหารบุคคลน่าเสนอในการประชุมครั้งถัดไป 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม  
  - รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ ครั้งที  1/2560 เมื อวันที  8 กุมภาพันธ์ 2560 
  - ข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรเพื อแสดงความรู้ความ
ช่านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาต่างๆ พ.ศ.2552 
  - ประกาศแพทยสภา ที  38/2559 เรื อง การก่าหนดประเภทสาขาและคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์
สมัครแพทย์ประจ่าบ้านสาขาประเภทต่างๆ ประจ่าปีการฝึกอบรม 2560 

ประเด็นพิจารณา 
  - จึงเรียนคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดพิจารณารับรองการก่าหนดอัตราเงินเดือนผู้มี
ประสบการณ์ของบุคลากรสายวิชาการ และเป็นประเภทสาขาขาดแคลน จ่านวน 2 ราย มีดังนี้ 
  1. พญ.พัชรี พรรณพานิช อัตราเงินเดือน 41,370 บาท สาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น 
  2. พญ.ฐิติมา อินทรา อัตราเงินเดือน 41,370 บาท สาขาอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา 

ซึ งทั้ง 2 ท่าน เป็นสาขาขาดแคลนตาม ข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกหนังสืออนุมัติและ
วุฒิบัตรเพื อแสดงความรู้ความช่านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาต่างๆ พ.ศ. 2552 ประกาศแพทยสภา ที  
38/2559 เรื อง การก่าหนดประเภทสาขาและคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครแพทย์ประจ่าบ้านสาขาประเภทต่างๆ 
ประจ่าปีการฝึกอบรม 2560 

 
มติที่ประชุม : รับรองการก าหนดอัตราเงินเดือนผู้มีประสบการณ์ของบุคลากรสายวิชาการ และเป็น

ประเภทสาขาขาดแคลน จ านวน 2 ราย มีดังนี้ 
  1. พญ.พัชรี พรรณพานิช อัตราเงินเดือน 41,370 บาท สาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น 
  2. พญ.ฐิติมา อินทรา อัตราเงินเดือน 41,370 บาท สาขาอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา 
 มอบงานบริหารบุคคลด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องทันที 
 
5.3 เรื่องเพื่อพิจารณา 
5.3.1 งานบริหารบุคคล มีเรื่องเพื่อพิจารณา จ านวน 1 เรื่อง ดังนี้ 
เรื่อง  ขออนุมัติเปิดรับสมัครบุคลากรในต าแหน่ง สังกัดกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
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รองคณบดีฝ่ายบริหาร เสนอเพื อพิจารณา ขออนุมัติเปิดรับสมัครบุคลากรในต่าแหน่ง สังกัดกลุ่มวิชา
สาธารณสุขศาสตร์ จ่านวน 3 อัตรา  

เรื่องเดิม (ถ้ามี) /ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
  ตามมติที ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที  7/2559 
มีมติอนุมัติเปิดรับสมัครบุคลากรต่าแหน่งอาจารย์ สังกัดกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จ่านวน 3 อัตรา นั้น แต่
เนื องจากที ประชุมไม่มีการระบุหมวดเงินส่าหรับการจ้าง  (รายละเอียดเอกสารแนบ 1)  

ประเด็นพิจารณา 

เพื อพิจารณาหมวดเงินส่าหรับการจ้าง   

1. หมวดงบประมาณในการจ้าง รายละเอียดมีดังนี้  

1 งปม. หมวดอดุหนนุ    
(แพทยช์ดทุน ปี 2557 -60) 12,392,530 13,136,150 13,924,320 14,759,780 15,645,370 16,584,090  ส ำหรับจำ้งสำยวชิำกำร พบ ./วฒิุบัติ

2 งปม. หมวดอดุหนนุ 
(ทดแทนต ำแหนง่โอนยำ้ย) 1,800,000 1,908,000      2,022,480   2,143,829      2,272,459     2,408,806    ส ำหรับจำ้งสำยวชิำกำร 

3 งปม.28-2 (กธ) 2,888,400 3,061,704      3,245,406   3,440,131      3,646,538     3,865,331     ส ำหรับจำ้ง                                 
สำยวชิำกำร  ป.เอก 3                    
สำยสนบัสนนุวชิำกำร ป .โท             
สำยสนบัสนนุวชิำกำร ป .ตรี

4 งปม. หมวดค่ำจำ้งชัว่ครำว 333,720 444,960         444,960     444,960        444,960       444,960       ส ำหรับจำ้งผู้เชีย่วชำญ
รวม 17,414,650 18,550,814 19,637,166 20,788,699 22,009,327 23,303,187

 2563  2564  2564 2561  2562ล ำดับที่ หมวดเงิน
งบประมำณ

เงื่อนไขการจ้าง 2560

 
2. งบประมาณที ใช้จ้างตามค่าขอ 

1 ปริญญำเอก อำจำรย์สำขำ/ชุมชน 29,400 882           750           186,192.00    398,147     421,991         447,265       474,056       
29,400 882           750           186,192.00    398,147     421,991         447,265       474,056       

2 ปริญญำเอก อำจำรย์สำขำ/อนำมยัส่ิงแวดล้อม 29,400 882           750           186,192.00    398,147     421,991         447,265       474,056       
งบประมำณที่ใชใ้นแต่ละปี 558,576        1,194,441   1,265,973       1,341,796     1,422,169    

ล าดบั คุณวฒิุ
2561

(12 เดือน)
 2562

(12 เดือน)
 2563

(12 เดือน)
 2564

(12 เดือน)
เงินเดอืน กองทุน

ประกนัสังคม
(5%)

 2560
(6 เดือน)

สาขาวชิา

 
มติที่ประชุม : อนุมัติให้เปิดรับปริญญาเอก 2 อัตรา โดยใช้หมวดเงิน งปม.หมวดอุดหนุน (ทดแทน

ต าแหน่งโอนย้าย) มอบงานบริหารบุคคลด าเนินการทันที 
 

ปิดประชุม 13.00 น. 

                                                          

                                                    (นางสาวณรัญญา  มีชัย) 
      นักวิชาการศึกษาช่านาญการ/เลขานุการ 

ผู้จด/พิมพ์รายงานการประชุม 
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(นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธุ์) 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
กรรมการ 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 

ที่ประชุมได้รับรองรายงานนี้แล้วในการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งท่ี 3/๒๕60 
เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2560 

 

 
(นายแพทย์นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ) 

คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
ประธานคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

 


