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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 4/2560 วันที่ 20 เมษายน 2560 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
ครั้งที่ 4/๒๕60 วันพฤหัสบดี ที่ 20 เมษายน 2560 

ณ ห้อง CMP ๔12 ชั้น 4 อาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 
 

ผู้มาประชุม 
1. นายแพทย์นิรันดร์  พิทักษ์วัชระ  คณบดี    ประธานกรรมการ 
2. นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธุ์   รองคณบดีฝ่ายบริหาร   กรรมการ 
3. นายแพทย์วีระวัฒน์  พันธ์ครุฑ  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม กรรมการ 
4. แพทย์หญิงปาริชาติ  วงศ์เสนา  รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา  กรรมการ   
5. ผศ.จารุวรรณ์  วงบุตดี     หัวหน้ากลุ่มวิชาแพทยศาสตร์  กรรมการ  
6. ผศ.พลากร สืบส่าราญ   หัวหน้ากลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์            กรรมการ 
7. นางสาววลัวสิาข์  สุวรรณเลิศ  ผู้แทนอาจารย์    กรรมการ 
8. นางสาวจินตนา  ศิริบูรณ์พิพัฒนา  ผู้แทนอาจารย์     กรรมการ 
9. นางสาวณรัญญา  มีชัย   นักวิชาการศึกษาช่านาญการ  เลขานุการ 
10. นางสาวลภัส  ยิ งยืน   เจ้าหน้าที งานบริหารงานทั วไปช่านาญการ ผู้ช่วยเลขานุการฯ คนที  1 

 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. ผศ.ดร.ธารินี  ไชยวงศ ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
 
    
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
เปิดประชุมเวลา 09.30 น.    
 นายแพทย์นิรันดร์  พิทักษ์วัชระ คณบดี  ท่าหน้าที ประธานในที ประชุม หลังจากกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วม
ประชุมแล้ว ได้เรียนเชิญคณะกรรมการรับทราบและพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม สรุปได้ ดังนี้ 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 4/2560 วันที่ 20 เมษายน 2560 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานเพื่อทราบ   จ านวน   2  เรื่อง มีดังนี้ 
1.1 เรื่อง ขอความร่วมมือในการขยายเครือข่ายด้านการสร้างเสริมสุขภาพ  ภายใต้โครงการของ AUN-HPN 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม     นายแพทย์นิรันดร์  พิทักษ์วัชระ ต าแหน่ง คณบดี 

ด้วย  มหาวิทยาลัยมหิดล  ได้รับมอบหมายจากเครือข่าย ASEAN University Network (AUN)  ซึ งเป็น
เครือข่ายที ประกอบด้วยมหาวิทยาลัย 30 แห่ง ทั วภูมิภาคอาเซียนให้รับผิดชอบเครือข่ายด้านการสร้างเสริม
สุขภาพของ AUN-Health Promotion Network (AUN-HPN)  ทั้งนี้มหาวิทยาลัยมหิดลได้ท่าข้อตกลงร่วมกับ
ส่านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ  จัดท่าโครงการขยายเครือข่ายมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพ
ให้กว้างขึ้น  ซึ งมหาวิทยาลัยในเครือข่าย AUN-HPN ในประเทศไทย 5 แห่ง  ได้ร่วมกันด่าเนินการขยายเครือข่าย
ด้านการสร้างเสริมสุขภาพให้แก่มหาวิทยาลัยอื นที อยู่ในภูมิภาคเดียวกัน  โดยมหาวิทยาลัยมหิดลรับผิดชอบการ
ขยายเครือข่ายของมหาวิทยาลัยในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   

มหาวิทยาลัยมหิดล จึงขอความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีร่วมกันขยายเครือข่ายงานสร้างเสริม
สุขภาพไปยังมหาวิทยาลัยอื นในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และได้ขออนุญาตเข้าพบเพื อปรึกษาหารือแนวทางการ
ด่าเนินงานในวันที  25 เมษายน 2560  โดยมีผู้ขอเข้าพบ 2 ท่าน ได้แก่ 

1) นายแพทย์วิชช์  เกษมทรัพย์ ผู้ช่วยเลขาธิการเครือข่าย AUN-HPN 
2) ดร.อรสา  โฆวินทะ   ผู้จัดการเลขาธิการเครือข่าย AUN-HPN และผู้จัดการโครงการฯ 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
 หนังสือที  ศธ 0517/ 2025  ลงวันที   30 มีนาคม  2560 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อรับทราบร่วมมือในการขยายเครือข่ายด้านการสร้างเสริมสุขภาพ  ภายใต้โครงการของ AUN-HPN 

มติที่ประชุม :  รับทราบ  

1.2 เรื่อง ขอเชิญเข้าอบรมหลักสูตร  “การพัฒนาผู้บริหารสถาบันผลิตแพทย์แห่งประเทศไทย”  รุ่นที  18 
ด้วย มติที ประชุมคณะกรรมการอ่านวยการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ได้มอบหมายให้ 

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
ด่าเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตร  “การพัฒนาผู้บริหารสถาบันผลิตแพทย์แห่งประเทศไทย” รุ่นที  18  ระหว่าง
วันที  1-30  มิถุนายน  2560  และขออนุมัติให้ผู้เข้าอบรมเดินทางไปดูงานสถาบันผลิตแพทย์ ณ สาธารณรัฐ
เกาหลี  ในวันที  17-21  มิถุนายน  2560  ก่าหนดส่งรายชื อภายในวันที   3  พฤษภาคม  2560   
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

หนังสือที  ศป(พิเศษ) 23/2560 ลงวันที  31 มีนาคม 2560 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อรับทราบการเชิญเข้าอบรมหลักสูตร “การพัฒนาผู้บริหารสถาบันผลิตแพทย์แห่งประเทศไทย” รุ่นที  
18 

มติที่ประชุม : รับทราบ และมอบคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ พิจารณารายชื่อผู้แทนวิทยาลัยฯ 
เข้าร่วมอบรม 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และ 
การสาธารณสุข  

ระเบียบวาระท่ี  ๒.1 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2560  
                              เมื่อวันจันทร์ ที่ 27 มีนาคม 2560 



3 
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เลขานุการคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ เสนอที ประชุมเพื อพิจารณา  รับรองรายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ่าวิทยาลัย ครั้งที  3/2560 เมื อวันจันทร์ ที  27 มีนาคม 2560 

 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
(ร่าง) รายงานการประชุม ครั้งที  3/2560 เมื อวันจันทร์ ที  27 มีนาคม 2560 
 

 มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม โดยมีการแก้ไขรายงานการประชุม ดังนี้ 
รายละเอียด/ข้อมูลเดิม การแก้ไข 

หน้า 1 
3. นายแพทย์วีระวัฒน์  พันธ์ครุฑ  รอมงคณบดีฝ่ายวิจัย

และพันธกิจสังคม                       กรรมการ 

 
3. นายแพทย์วีระวัฒน์  พันธ์ครุฑ  รองคณบดีฝ่าย

วิจัยและพันธกิจสังคม                       กรรมการ 
หน้า 3 
3. งานตึกผู้ป่วยนอก 

3.1 ด้านบุคลากร มีการเสนอขออัตราก่าลังเพิ ม 
จ่านวน 15 ต่าแหน่ง ขณะนี้รองคณบดีฝ่ายวิจัย
และพันธกิจสังคม ก่าลังวิเคราะห์อัตราก่าลัง 
เพื อ ว างแผ น จั ด จ้ า งต่ อ ไป โด ย ใช้ แ ห ล า ง
งบประมาณจากงบแผนพัฒนาสาธารณสุข และ
งบรายได้วิทยาลัย 

3.2 ระบบัญชี ยังไม่เป็นไปตามมาตรฐานระบบบัญชี
ระบบภาครัฐ จะต้องปรับเปลี ยนจากเกณฑ์เงิน
สดให้เป็นเกณฑ์คงค้าง 

 
3. งานตึกผู้ป่วยนอก 

3.1 ด้านบุคลากร มีการเสนอขออัตราก่าลังเพิ ม 
จ่านวน 15 ต่าแหน่ง ขณะนี้รองคณบดีฝ่ายวิจัย
และพันธกิจสังคม ก่าลังวิเคราะห์อัตราก่าลัง เพื อ
วางแผนจัดจ้างต่อไปโดยใช้แหล่งงบประมาณจาก
งบแผนพัฒนาสาธารณสุข และงบรายได้วิทยาลัย 

3.2 ระบบัญชี ยังไม่เป็นไปตามมาตรฐานระบบบัญชี
ภาครัฐ จะต้องปรับเปลี ยนจากเกณฑ์เงินสดให้
เป็นเกณฑ์คงค้าง 

 
-  การปฏิรูปสถาบัน 
 วันจันทร์ ที  20 มีนาคม 2559 ไปประชุม
ร่วมกับ สบพช. ซึ งที ประชุมได้น่า Profile ของแต่ละ
มหาวิทยาลัยมา Share และฟังความคิดเห็นจากสถาบัน
อื น มีโมเดลที น่าสนใจ คือ จาก.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
และ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และในวันที  22 
มิถุนายน 2560 วิทยาลัยฯและศูนย์แพทย์ จะต้อง
น่าเสนอข้อมุลการปฏิรูปสถาบัน ในช่วงที วิทยาลัยฯจะ
ปรับหลักสูตรแพทย์ฯ เสนอให้เชิญ ดร.นพ.ดนัย วังสตุรค 
เข้ามาให้ข้อมูลด้วย 

-  การปฏิรูปสถาบัน 
 วันจันทร์ ที  20 มีนาคม 2559 ไปประชุม
ร่วมกับ สบพช. ซึ งที ประชุมได้น่า Profile ของแต่ละ
มหาวิทยาลัยมา Share และฟังความคิดเห็นจากสถาบัน
อื น มีโมเดลที น่าสนใจ คือ จาก.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
และ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และในวันที  22 
มิถุนายน 2560 วิทยาลัยฯและศูนย์แพทย์ จะต้อง
น่าเสนอข้อมูลการปฏิรูปสถาบัน ในช่วงที วิทยาลัยฯจะ
ปรับหลักสูตรแพทย์ฯ เสนอให้เชิญ ดร.นพ.ดนัย วังสตุรค 
ให้ข้อมูลการจัดการเรียนการสอน 

- ผลการประชุม กสพท.แทน รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
พันธกิจ 

    วันพุธ ที  24 มีนาคม 2560 ได้ เข้าร่วมประชุม 
กสพท.แทนรองคณบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจ เกี ยวกับ
ระบ บการั บ เข้ า  Admission ใหม่  ที จ ะ เริ ม ใช้ ใน ปี
การศึกษา 2561 เพื อป้องกันนักเรียนใช้สิทิ์เกินโควตา 
ทปอ.ตกลงใช้ระบบเคลียร์ริ งเฮาส์ ให้นักเรียนยืนยันสิทธิ์
ให้เรียบร้อยก่อนเข้าสู่ระบบ Admission รอบที  4 ซึ ง

- ผลการประชุม กสพท.แทน รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
พันธกิจสังคม 

    วันพุธ ที  24 มีนาคม 2560 ได้ เข้าร่วมประชุม 
กสพท.แทนรองคณบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม เกี ยวกับ
ระบบการรับ เข้ า Admission ใหม่  ที จะ เริ ม ใช้ ในปี
การศึกษา 2561 เพื อป้องกันนักเรียนใช้สิทธิ์เกินโควตา 
ทปอ.ตกลงใช้ระบบเคลียร์ริ งเฮาส์ ให้นักเรียนยืนยันสิทธิ์
ให้ เรียบร้อยก่อนเข้าสู่ระบบ Admission รอบที  4 ซึ ง
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รายละเอียด/ข้อมูลเดิม การแก้ไข 
วิทยาลัยฯเราจะอยู่ใน Admission รอบที  2 ในส่วนของ
ม.อุบลฯสอบความถนัดทางวิชาชีพเฉพาะคณะเภสัช
ศาสตร์ 
 มติที่ประชุม : รับทราบ มอบมอบรองคณบดี
ฝ่ายบริการการศึกษาติดตามผลการขอรับนักศึกษา
แพทย์เพิ่ม 4 คน ของศูนย์แพทย์ฯศรีสะเกษ 

วิทยาลัยฯ เราจะอยู่ใน Admission รอบที  2 ในส่วนของ
ม.อุบลฯ สอบความถนัดทางวิชาชีพเฉพาะคณะเภสัช
ศาสตร์ 
 มติที่ประชุม : รับทราบ มอบรองคณบดีฝ่าย
บริการการศึกษาติดตามผลการขอรับนักศึกษาแพทย์
เพิ่ม 4 คน ของศูนย์แพทย์ฯ ศรีสะเกษ 

หน้า 4 
วาระท่ี 1.4 คณบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม แจ้งเพื่อ
ทราบ  จ านวน   1  เรื่อง มีดังนี้ 

หน้า 4 
วาระท่ี 1.4 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม แจ้ง
เพื่อทราบ  จ านวน   1  เรื่อง มีดังนี้ 

หน้า 6 
4.2.3 เรื่อง การรายงานความก้าวหน้าของนักเรียนทุนราย 
อาจารย์นิยม จันทร์นวล อาจารย์กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธุ์
ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

ตามที  อาจารย์นิยม จันทร์นวล อาจารย์กลุ่มวิชา
ส า ธ า ร ณ สุ ข ศ า ส ต ร์  ไ ด้ รั บ ทุ น วิ ท ย า ลั ย ฯ  
เพื อศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาวิชาสาธารณสุข
ศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีก่าหนด 3 ปี ตั้งแต่
วันที  1 กันยายน 2558 ถึงวันที  31 สิงหาคม 2562 
ซึ งได้ส่งแบบแบบรายงานความก้าวหน้าของการศึกษา 
ประจ่าปีการศึกษา 2/2558 (รายละเอียดตามเอกสาร
แนบประกอบการประชุม) 

 
4.2.3 เรื่อง การรายงานความก้าวหน้าของนักเรียนทุนราย 
อาจารย์นิยม จันทร์นวล อาจารย์กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธุ์
ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

ตามที  อาจารย์นิยม จันทร์นวล อาจารย์กลุ่มวิชา
ส า ธ า ร ณ สุ ข ศ า ส ต ร์  ไ ด้ รั บ ทุ น วิ ท ย า ลั ย ฯ  
เพื อศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาวิชาสาธารณสุข
ศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีก่าหนด 3 ปี ตั้งแต่
วันที  1 กันยายน 2558 ถึงวันที  31 สิงหาคม 2561 
ซึ งได้ส่งแบบแบบรายงานความก้าวหน้าของการศึกษา 
ประจ่าปีการศึกษา 2/2558 (รายละเอียดตามเอกสาร
แนบประกอบการประชุม) 

หน้า 27 
5.3.3 เรื่อง พิจารณาแนวทางการรับนักศึกษาแพทย์
เพิ มเติมในปีการศึกษา 2562 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม นายแพทย์วีระวัฒน์  พันธ์ครุฑ
 ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม 

เนื องจากการรับนักศึกษาแพทย์เพิ มเติมในปี 
2562 มีกระบวนการที เกี ยวข้องกับการต้องขออนุมัติ
แพทยสภา  กสพท. และ สพท.   

ซึ งต้องใช้เวลาหลายเดือน  เพื อให้การเตรียมการ
รับนักศึกษาในปี 2562 เป็นไปโดยราบรื น จึงเห็นควรให้
งานบริการการศึกษารับเรื องไปด่าเนินการต่อ 

 
5.3.3 เรื่อง พิจารณาแนวทางการรับนักศึกษาแพทย์
เพิ มเติมในปีการศึกษา 2561 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม นายแพทย์วีระวัฒน์  พันธ์ครุฑ
 ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม 

เนื องจากการรับนักศึกษาแพทย์เพิ มเติมในปี 
2561 มีกระบวนการที เกี ยวข้องกับการต้องขออนุมัติ
แพทยสภา  กสพท. และ สพท.   

ซึ งต้องใช้เวลาหลายเดือน  เพื อให้การเตรียมการ
รับนักศึกษาในปี 2561 เป็นไปโดยราบรื น จึงเห็นควรให้
งานบริการการศึกษารับเรื องไปด่าเนินการต่อ 

หน้า 29 
1. อาจารย์ประจ่าหลักสูตร มี 3 หลักสูตร รายชื อ

อาจารย์ประจ่าหลักสูตรไปอยู่ทั้ง 3 หลักสูตร มอบ
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ ท่าหนังสือหารือไปยัง
สกอ. เพื อขอหนังสือยืนยันว่าหลักสูตรที ปรับปรุงเป็น

 
1. อาจารย์ประจ่าหลักสูตร มี 3 หลักสูตร รายชื อ

อาจารย์ประจ่าหลักสูตรอยู่ทั้ง 3 หลักสูตร มอบ
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ท่าหนังสือหารือไป
ยังสกอ. เพื อขอหนังสือยืนยันว่าหลักสูตรที ปรับปรุง
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รายละเอียด/ข้อมูลเดิม การแก้ไข 
หลักสูตรเดิม ซึ งจะคงเหลือแค่ 2 หลักสูตร 

มติที่ประชุม : 1. มอบหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ 
ด่าเนินการหารือกับงานพัฒนาการศึกษาและงานประกัน
คุณภาพ เพื อหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว  

 2. มอบหลักสูตรแพทย์ ด่าเนินงานตาม
เกณฑ์ WFME และเข้ารับการประเมินคุณภาพหลักสูตร
ตามเกณฑ์ WFME ดังนั้นจึงไม่ต้องเข้ารับการตรวจจาก 
สกอ. เพื อรับรองคุณภาพหลักสูตรในปีการศึกษา 2561 
ตามแผนยกระดับคุณภาพการศึกษา 

เป็นหลักสูตรเดิม ซึ งจะคงเหลือแค่ 2 หลักสูตร 
มติที่ประชุม : 1. มอบหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร
บัณฑิตด่าเนินการหารือกับงานพัฒนาการศึกษาและงาน
ประกันคุณภาพ เพื อหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว  

 2. มอบหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 
ด่าเนินงานตามเกณฑ์ WFME และเข้ารับการประเมิน
คุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ WFME ดังนั้นจึงไม่ต้องเข้า
รับการตรวจจาก สกอ. เพื อรับรองคุณภาพหลักสูตรในปี
การศึกษา 2561 ตามแผนยกระดับคุณภาพการศึกษา 

หน้า 33 
ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม: รองวิชาการฯ ได้รายงาน
ผลการประชุมของคณะกรรมการก ากับทิศ ฯ ซึ่งได้มี
การปรับแผนยกระดับ เพื่อพัฒนาคุณภาพหลักสูตรของ
ทั้ง 4 หลักสูตร  ตอนนี้อยู่ในระหว่างมอบหมายให้
กรรมการประจ าหลักสูตรแต่ละหลักสูตร ด าเนินการ
เขียนแผนและเสนอต่อที่ประชุมก ากับทิศฯ  

มติที่ประชุม : มอบรองวิชาการด่าเนินการ 
ติดตาม แผนการพัฒนาคุณภาพหลักสูตรของทั้ง 4 
หลักสูตร และรายงานต่อที ประชุมกรรมการประจ่าคณะ 
ต่อไป 

 
ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม: รองคณบดีฝ่ายบริการ
การศึกษา ได้รายงานผลการประชุมของคณะกรรมการ
ก ากับทศิ ฯ ซึ่งได้มีการปรับแผนยกระดับเพื่อพัฒนา
คุณภาพหลักสูตรของทั้ง 4 หลักสูตร  ขณะนี้อยู่ใน
ระหว่างมอบหมายให้กรรมการประจ าหลักสูตรแต่ละ
หลักสูตร ด าเนินการเขียนแผนและเสนอต่อที่ประชุม
กรรมการก ากับทิศฯ  
มติที่ประชุม : มอบรองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา
ด่าเนินการ ติดตาม แผนการพัฒนาคุณภาพหลักสูตรของ
ทั้ง 4 หลักสูตร และรายงานต่อที ประชุมกรรมการประจ่า
คณะ ต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสืบเนื่อง  
วาระท่ี  4.1 งานบริหารบุคคล มีเรื่องสืบเนื่อง   จ านวน 1  เรื่อง ดังนี้ 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธุ์ ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร  
สรุปเรื่อง 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร เสนอเพื อพิจารณา ตามบันทึกข้อความที  ศธ0529.4.6/ว 232  ลงวันที  
2 มีนาคม 2560 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอเชิญเสนอชื อผู้ทรงคุณวุฒิที สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ 
ประจ่าปีการศึกษา 2559  โดยมีก่าหนดให้เสนอชื อภายในวันที  28  เมษายน  2560 นั้น คณะกรรมการ
พิจารณาเสนอชื อผู้สมควรได้รับรางวัลประเภทต่างๆ ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบให้เสนอชื อรอง
ศาสตราจารย์นายแพทย์ป่วน  สุทธิพินิจธรรม 

 

ประเด็นพิจารณา 
 เพื่อพิจารณาเห็นชอบชื่อผู้ทรงคุณวุฒิท่ีสมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจ าปีการศึกษา 2559 
 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
- บันทึกข้อความที  ศธ0529.4.6/ว 232  ลงวันที  2 มีนาคม 2560 
มติที่ประชุม : เห็นชอบให้เสนอชื่อรองศาสตราจารย์นายแพทย์ป่วน  สุทธิพินิจธรรม  เป็น

ผู้ทรงคุณวุฒิที่สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจ าปีการศึกษา 2559 มอบรองคณบดีฝ่ายบริการ
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การศึกษา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา และเลขานุการจัดท าข้อมูลประกอบการเสนอชื่อ มอบงาน
บริหารบุคคลด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

 
ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
วาระท่ี  4.1 งานคลังและพัสดุ มีเรื่องเสนอเพื่อทราบ    จ านวน 1  เรื่อง ดังนี้ 
4.1.1 เรื่อง รายงานการเบิกจ่ายเงิน เดือน ตุลาคม  2559 –มีนาคม 2560 (ไตรมาสที  2)  ปีงบประมาณ 
2560 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธุ์ ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร  

งานคลังและพัสดุ ขอรายงานการเบิกจ่ายเงิน เดือน ตุลาคม  2559 –มีนาคม 2560 
(ไตรมาสที  2)  ปีงบประมาณ 2560  (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1) 
เอกสารประกอบการประชุม     

- รายงานการเบิกจ่ายเงิน เดือน ตุลาคม  2559- มีนาคม 2560 (ไตรมาสที  2) ปีงบประมาณ 2560 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

เพื อโปรดทราบ รายงานการเบิกจ่ายเงิน เดือน ตุลาคม 2559 ถึง 31 มีนาคม 2560  ไตรมาสที  2 ของ
การด่าเนินงานตามกิจกรรม/โครงการของวิทยาลัยฯ ในปีงบปีงบประมาณ 2560  วิทยาลัยฯ มีการเบิกจ่าย
งบประมาณภาพรวมร้อยละ  18.68  ซึ งน้อยกว่าที งานแผนและงบประมาณประมาณการการเบิกจ่ายเงินในไตร
มาสที  2 ไว้ ร้อยละ 55.00 

มติที่ประชุม : รับทราบ  
ระเบียบวาระท่ี  4.2 งานพัฒนานักศึกษา มีเรื่องเสนอเพื่อทราบ  จ านวน 2 เรื่อง ดังนี้ 
4.2.1 เรื่อง  เพื อทราบโครงสร้างการบริหารงานพัฒนานักศึกษา และบทบาทหน้าที ของงานพัฒนานักศึกษา 

ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธารินี  ไชยวงศ์ ต าแหน่ง  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
เนื องด้วยงานพัฒนานักศึกษา  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  เป็นหน่วยงานที มีการจัด

กิจกรรมนอกหลักสูตรฯ  เพื อพัฒนานักศึกษาในด้านการเป็นผู้น่า  มีคุณธรรม จริยธรรม และอยู่ในระเบียบอันดี 
ของมหาวิทยาลัย  เพื อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการด่าเนินงาน  งานพัฒนานักศึกษาจึงมีการก่าหนดบทบาทหน้าที 
ของงาน  ตลอดจนแนวทางการด่าเนินงาน  และผู้รับผิดชอบ จึงขอเสนอโครงสร้างการบริหารงานพัฒนานักศึกษา    
และบทบาทหน้าที ของงานพัฒนานักศึกษาต่อคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยเพื อทราบและให้ข้อเสนอแนะเพิ มเติม  
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
    เพื อรับทราบโครงสร้างการบริหารงานพัฒนานักศึกษา    และบทบาทหน้าที ของงานพัฒนานักศึกษา  
ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะเพิ มเติม     

มติที่ประชุม : รับทราบ 
4.2.2  เรื่อง  เพื อทราบสรุปผลการด่าเนินโครงการพัฒนาทักษะกรรมการสโมสรนักศึกษาที จัดขึ้นในระหว่างวันที   
                18-19 กุมภาพันธ์   2560 ณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี      
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธารินี  ไชยวงศ์ ต าแหน่ง  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 

เนื องด้วยงานพัฒนานักศึกษา  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  ได้จัดโครงการพัฒนาทักษะ
กรรมการสโมสรนักศึกษาขึ้นในระหว่างวันที  18-19  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2560 ณ วิทยาลัยฯ  โดยมีวัตถุประสงค์
เพื อให้กลุ่มนักศึกษาที เข้าร่วมกิจกรรมได้ฝึกฝน  และแลกเปลี ยนประสบการณ์ในการท่ากิจกรรมนักศึกษาและ
ลักษณะผู้น่าที เหมาะสม  งานพัฒนานักศึกษาจึงขอเสนอผลสรุปการด่าเนินกิจกรรมพัฒนาทักษะกรรมการสโมสร
นักศึกษาต่อคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อทราบและให้ข้อเสนอแนะเพิ มเติม  
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เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
แบบสรุปผลการด่าเนินโครงการพัฒนาทักษะกรรมการสโมสรนักศึกษา  ที จัดขึ้นในระหว่างวันที  18-19 

กุมภาพันธ์ 2560 (งานพัฒนานักศึกษาจะส่าเนาเอกสารแจกในวันประชุม) 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
    เพื อรับทราบผลสรุปโครงการพัฒนาทักษะกรรมการสโมสรนักศึกษา  ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะเพิ มเติม     

มติที่ประชุม : รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  4.3 งานวิจัย บริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรม มีเรื่องเสนอเพื่อทราบ 
   จ านวน 2 เรื่อง ดังนี้ 
4.3.1 เรื่อง  รายงานความคืบหน้าการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและ                        
                ท่านุบ่ารุงศิลปะวัฒนธรม 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  นายแพทย์วีระวัฒน์  พันธ์ครุฑ ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม 

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม เสนอเพื อทราบ  รายงานความคืบหน้าการประชุมคณะกรรมการ
บริหารงานวิจัย บริการวิชาการและท่านุบ่ารุงศิลปะวัฒนธรม ดังเอกสารประกอบการประชุม 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

รายงานความคืบหน้าการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและท่านุบ่ารุงศิลปะ
วัฒนธรม  

 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
    เพื อรับทราบรายงานความคืบหน้าการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและท่านุ
บ่ารุงศิลปะวัฒนธรม 

มติที่ประชุม : รับทราบ และมอบรองคณบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคมเชิญผู้เกี่ยวข้องมาประชุม
แลกเปลี่ยน ปรึกษาหารือเพื่อพัฒนาระบบงานวิจัยของวิทยาลัย 
4.3.2  เรื่อง  เสนอชื อ ผศ.ดร.มารุตพงศ์ ปัญญา เป็นนักวิจัยที ทีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการมากที สุดด้าน
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และสุขภาพ 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  นายแพทย์วีระวัฒน์  พันธ์ครุฑ ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม 

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม เสนอเพื อทราบ  งานวิจัย บริการวิชาการและท่านุบ่ารุงศิลปะ
วัฒนธรม เสนอชื อผศ.ดร.มารุตพงศ์ ปัญญา เป็นนักวิจัยที มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการมากที สุดด้าน
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และสุขภาพ 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
    เพื อรับทราบการเสนอชื อ ผศ.ดร.มารุตพงศ์ ปัญญา เป็นนักวิจัยที ทีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการมาก
ที สุดด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และสุขภาพ 
 
มติที่ประชุม : รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.4 งานงานแผนและงบประมาณ มีเรื่องเสนอเพื่อทราบ จ านวน 1 เรื่อง ดังนี้ 
4.4.1 เรื่อง  รายงานผลการด่าเนินงานตามแผนบริหารความเสี ยงระดับวิทยาลัย รอบ 6 เดือน   
                (ณ สิ้น 31 มีนาคม 2560) 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธุ์  ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
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ตามที  งานแผนและงบประมาณ ได้ติดตามและรวบรวบรวมผลการด่าเนินงานตามแผนบริหารความเสี ยง 
ระดับวิทยาลัย ประจ่าปีงบประมาณ 2560 จ่านวน 5 ความเสี ยง จากผู้รับผิดชอบหลัก ในรอบการด่าเนินงาน 6 
เดือน (ณ สิ้น 31 มีนาคม 2560) โดยมีรายละเอียดสถานะการด่าเนินการ ดังนี้ 

1. ความเสี ยงที อยู่ระหว่างด่าเนินการ  จ่านวน 4 ความเสี ยง 
2. ความเสี ยงที ไม่รายงานข้อมูลการด่าเนินงาน จ่านวน 1 ความเสี ยง 

 ทั้งนีค้วามเสี ยงที ไม่รายงานข้อมูล คือ ความเสี ยงด้าน ร้อยละการมีงานท่าของบัณฑิตหลักสูตร วทบ.อนา
มันสิ งแวดล้อม และ สบ.สาธารณสุขศาสตร์ ในปีแรก มีแนวโน้มลดลง (หัวหน้ากลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
ผู้รับผิดชอบ) 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อรับทราบรายงานผลการด่าเนินงานตามแผนบริหารความเสี ยงระดับวิทยาลัย รอบ 6 เดือน             
(ณ สิ้น 31 มีนาคม 2560) 

มติที่ประชุม : รับทราบ มอบหัวหน้ากลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ด าเนินการ 
 
ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องเพื่อพิจารณา 
วาระท่ี 5.1  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากงานแผนและงบประมาณ   จ านวน   2 เรื่อง  ดังนี้ 
5.1.1 เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลการด่าเนินงาน ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

      ณ สิ้นไตรมาส 2 (เดือนตุลาคม  – มีนาคม 2560) 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธุ์  ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

งานแผนและงบประมาณ ได้ติดตามการประเมินผลและรวบรวมข้อมูลผลการด่าเนินงาน ของวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ สิ้นไตรมาส 2 (เดือนตุลาคม – มีนาคม 
2560)  ใน 4 ด้าน ดังนี้ 

1. การติดตามผลการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม  
 ในการติดตามรายงานผลการด่าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2560 ณ สิ้นไตรมาส 2 (เดือนตุลาคม – มีนาคม 2560) สามารถติดตามได้ 105 โครงการ จาก 109 โครงการ 
ซึ งมีรายละเอียด ดังนี้ 

1.1 รายงาน Action Plan ณ ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม  – 31 มีนาคม 2560) 
   1. จ่านวนโครงการตามแผนปฏิบัติการ ทั้งหมด   109   โครงการ 
   2. มีการด่าเนินโครงการในไตรมาสที  2      89  โครงการ 
    2.1. รายงานผลอยู่ระหว่างด่าเนินการ     86  โครงการ 
   2.2. สิ้นสุดโครงการ (บรรลุเป้าหมาย)       3  โครงการ 
   3. ยังไม่ด่าเนินโครงการ        18  โครงการ 
   4. ไม่รายงานข้อมูล          2  โครงการ 
ทั้งนี้ ผลการติดตามการด่าเนินงานในไตรมาสที  2 คิดเป็น ร้อยละ 98.17 
2. การติดตามผลการด าเนินงานด้านงบประมาณและการเงิน 
ในการติดตามรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ สิ้นไตรมาส 2 

(เดือนตุลาคม – มีนาคม 2560) พบว่ามีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 18.94น้อยกว่าแผนที่ตั้งไว้ ร้อยละ 
36.06 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
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ตารางเปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ (แผน-ผล) รายไตรมาสประจ าปี 2560 

รายการ แผนการใช้จ่าย
งบประมาณ 

แผนรายไตรมาส 

(ม.อบ.) 

แผนเบิกจ่ายรายไตรมาส 
(คณะฯ) 

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

281,363,416.73 90,036,293.35 

(ร้อยละ 32) 

19,191,823.42 

(ร้อยละ 6.82) 

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

281,363,416.73 64,713,585.85 

(ร้อยละ 23) 

33,504,946.82 

(ร้อยละ 12.04) 

3 .  แ ผ น ก า ร ใ ช้ จ่ า ย
งบประมาณ ณ ไตรมาส 3 
ทั้งหมด (บาท) 

281,363,416.73 56,272,683.35 

(ร้อยละ 20) 

 

(ร้อยละ 00.00) 

4 .  แ ผ น ก า ร ใ ช้ จ่ า ย
งบประมาณ ณ ไตรมาส 4 
ทั้งหมด (บาท) 

281,363,416.73 59,086,317.51 

(ร้อยละ 21) 

 

(ร้อยละ 00.00) 

ร ว ม แ ผ น ก า ร ใ ช้ จ่ า ย
งบประมาณ 

281,363,416.73 
(ร้อยละ 100) 

270,108,880.06 

(ร้อยละ 96) 

52,696,770.24 

(ร้อยละ 18.94) 
 

3. การติดตามผลการด าเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 

ในการติดตามผลการด่าเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง สามารถสรุปได้ ดังนี้ 

1. รายการครุภัณฑ์ 

ตารางแสดงผลการด าเนินงานด้านการจัดซื้อรายการครุภัณฑ์ 

หมวดเงิน 

แผน ผล 

หมายเหตุ 

จ านวน
ครุภัณฑ์ที่
อนุมัติให้จัดซ้ือ 
(รายการ) 

งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 

จ านวน
ครุภัณฑ์ที่
เบิกจ่าย
แล้ว
(รายการ) 

ยอดเบิกจ่าย จ านวน
ครุภัณฑ์ที่อยู่
ระหว่างส่ง
มอบ 
(รายการ) 

จ านวน
ครุภัณฑ์ที่อยู่
ระหว่างจัดซ้ือ
(รายการ) 

งปม.29 13 30,502,60
0 

5 4,498,590 5 2 ยกเลิก 1 
รายการ 

สบพช.20-1 22 4,990,700 0 0.00 0 22  
สบพช.20-2 18 576,100 2 168,100 0 16  
สบพช.20-3 15 2,035,000 0 0.00 0 15  

OPD.4 15 800,000 0 0.00 0 15  
ศด.3 3 58,000 3 44,500 0 0  
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2. อาคารและสิ งก่อสร้าง 

ตารางแสดงผลการด าเนินงานด้านสิ่งก่อสร้าง 

รายการ 
แผน ผล 

คงเหลือ 

ร้อยละของ 

การเบิกจ่าย หมายเหตุ งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 

ยอดเบิกจ่าย 

1. โครงการปรับปรุงระบบประกอบ
อาคารและระบบสาธารณู ป โภค
โดยรอบอาคารศูนย์การศึกษาและวิจัย
ทางการแพทย์ 

95,919,200 11,872,600 84,046,600 12.38  

2.สมทบค่าก่อสร้างอาคารกายวิภาค
ศาสตร์ 

14,115,200 0.00 14,115,200 0.00  

3.ค่าควบคุมงานปรับปรุงอาคารศูนย์
การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์ 

2,259,000 1,129,920 1,129,080 50.02  

4.ค่าจ้ างออกแบบตกแต่งภายใน
อาคารศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการ
แพทย์ ชั้นที่ 2-3 

375,000 0.00 375,000 0.00  

4. การติดตามผลการด าเนินงานด้านบุคลากร 

ในการติดตามผลการด่าเนินงานด้านบุคลากร สามารถสรุปได้ ดังนี้ 

 ตารางแสดงผลการด าเนินงานด้านบุคลากร 

ห ม ว ด
เงิน 

รายการ แผน ผล 

คงเหลือ 

ร้ อ ย ล ะ
ของ 

ก า ร
เบิกจ่าย 

หมายเหตุ งบประมาณ 

ทีไ่ด้รับจัดสรร 

ย อ ด ก า ร
เบิกจ่าย 

งปม.28 เงินเดือนค่าจ้าง          

 - อัตราเดิม จ านวน 91 
อัตรา 

29,421,866.00 0.00 29,421,866.00 0.00  

 - อัตราใหม่ จ านวน 30 
อัตรา 

2,888,400.00 0 2,888,400.00 0.00  

งปม.30 เงินเดือนคงเหลือ ปี 59 10,787,465.38 8,542,772.00 2,244,693.38 79.19  

สบพช.1-
1 

ค่าจ้างพนักงานสายวิชาการ 
8,451,418.00 4,359,648.00 4,091,770.00 51.58  

รด.1-1 ค่าจ้างพนักงานสาย
สนับสนุน 

3,584,849.00 1,389,370.00 2,195,479.00 38.76  

รด.1-2 ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว 438,000.00 130,350.00 307,650.00 29.76  
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ห ม ว ด
เงิน 

รายการ แผน ผล 

คงเหลือ 

ร้ อ ย ล ะ
ของ 

ก า ร
เบิกจ่าย 

หมายเหตุ งบประมาณ 

ทีไ่ด้รับจัดสรร 

ย อ ด ก า ร
เบิกจ่าย 

OPD.1-1 ค่าจ้างพนักงานสาย
สนับสนุน 

3,826,300.00 1,606,930.00 2,219,370.00 42.00  

ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เพื อประกอบเกณฑ์การประเมิน
การประกันคุณภาพการศึกษา ประจ่าปีการศึกษา 2559 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

1. สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ สิ้นไตรมาส 2 (เดือนตุลาคม – 
มีนาคม 2560) 

2. สรุปรายชื อโครงการ/กิจกรรม ที ไม่รายงานผลการด่าเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส 2  (เดือนตุลาคม – 
มีนาคม 2560) 

ประเด็นพิจารณา 

เพื อพิจารณา รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ่าปี พ.ศ.2560 ณ สิ้นไตรมาส 2 (เดือน
ตุลาคม – มีนาคม 2560) โดยผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนด คิดเป็น ร้อยละ 18.94 
ซึ่งต่ ากว่าแผน (ร้อยละ 55) ที่ก าหนด คิดเป็นร้อยละ 36.06 ทั้งนี้เพื อโปรดพิจารณาแนวทางเร่งรัดการเบิกจ่าย
ในไตรมาสที  3  ต่อไป 

มติที่ประชุม : มอบหัวหน้ากลุ่มวิชาและผู้เกี่ยวข้องเร่งรัดการเบิกจ่ายในไตรมาสที่ 3 ให้เป็นไปตาม
แผนที่ก าหนด มอบงานแผนและงบประมาณรายงานผลในการประชุมครั้งถัดไป 

5.1.2 เรื่อง  ขออนุมัติงบประมาณโครงการนอกแผน ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โครงการตรวจ 
          ประเมินความพร้อมของโรงพยาบาลศรีสะเกษเพื อเพิ มจ่านวนการรับนักศึกษาแพทย์ 

ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธุ์  ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
 ตามที งานบริการการศึกษา ขอความอนุเคราะห์กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทยพิจารณาตรวจ
ประเมินความพร้อมของโรงพยาบาลศรีสะเกษ เพื อเพิ มจ่านวนการรับนักศึกษาแพทย์เพิ มขึ้น จากจ่านวนที แพทย
สภาอนุมัติ เดิม 20 คน เป็น 24 คน ความละเอียดทราบแล้วนั้น 
 ดังนั้นเพื อให้การด่าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย งานบริการการศึกษาจึงขออนุมัติงบประมาณ
โครงการนอกแผน ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โครงการตรวจประเมินความพร้อมของโรงพยาบาลศรีสะเกษ
เพื อเพิ มจ่านวนการรับนักศึกษาแพทย์ จ่านวน 95,860 บาท 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

แบบเสนอแผนด่าเนินงาน/โครงการ ประจ่าปีงบประมาณ 2560 โครงการตรวจประเมินความพร้อมของ
โรงพยาบาลศรีสะเกษเพื อเพิ มจ่านวนรับนักศึกษาแพทย์ 
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ประเด็นพิจารณา 
เพื อพิจารณาอนุมัติงบประมาณโครงการนอกแผน ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โครงการตรวจ

ประเมินความพร้อมของโรงพยาบาลศรีสะเกษเพื อเพิ มจ่านวนการรับนักศึกษาแพทย์ จ่านวน 95 ,860 บาท ใน
หมวดเงินโครงการผลิตแพทย์เพิ ม (สงป.) รหัส สงป.19-1 

มติที่ประชุม : อนุมัติตามเสนอ 

วาระท่ี 5.2  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากงานคลังและพัสดุ    จ านวน 1 เรื่อง ดังนี้ 
5.2.1 เรื่อง งานจ้างออกแบบตกแต่งภายในอาคารศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์ 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธุ์  ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
 คณะกรรมการด่าเนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือกแบบจ่ากัดข้อก่าหนด ขอสอบถามความชัดเจนของขอบเขต
งานในการออกแบบตกแต่งภายในอาคารศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์ โดยคณะกรรมการฯ ได้ประชุม
พิจารณาร่างขอบเขตงาน (TOR) และเอกสารประกาศเชิญชวนงานจ้างออกแบบตกแต่งภายในอาคารศูนย์การศึกษา
และวิจัยทางการแพทย์ เมื อวันที  21 มีนาคม 2560 คณะกรรมการฯ ได้พิจารณารายละเอียดเบื้องต้นแล้ว
พบว่า ทางวิทยาลัยฯ มีรายละเอียดข้อมูลประกอบการร่างขอบเขตงาน (TOR) ไม่ชัดเจนและอาจเกิดความซ้่าซ้อน
กับงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบประกอบอาคารและระบบสาธารณูปโภคโดยรอบอาคารศูนย์การศึกษาและ
วิจัยทางการแพทย์ที ก่าลังด่าเนินการก่อสร้างอยู่ในปัจจุบัน ซึ งคาดว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จช่วงเดือน
สิงหาคม 2560 ทั้งนี้รองคณบดีฝ่ายบริหาร ในฐานะผู้เข้าร่วมประชุมของวิทยาลัยฯ ได้ให้ข้อมูลเพิ มเติมว่าขณะนี้
วิทยาลัยฯ อยู่ในขั้นตอนการพิจารณารายละเอียดของการตกแต่งภายในอาคารศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการ
แพทย์ เพื อให้สอดคล้องกับพันธกิจและการปฏิบัติงานด้านการรักษาผู้ป่วยตามที ได้วางแผนไว้ หากมีข้อสรุปที ชัดเจน
แล้วจะแจ้งให้คณะกรรมการฯ ทราบต่อไป  
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

หนังสือที  ศธ 0529.16.1.6/1026 ลงวันที  23 มีนาคม 2560 เรื อง ขอสอบถามความชัดเจนของ
ขอบเขตงานในการออกแบบตกแต่งภายในอาคารศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์ 
ประเด็นพิจารณา 

พิจารณารายละเอียดขอบเขตงานจ้างออกแบบตกแต่งภายในอาคารศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์ 
มติที่ประชุม : ให้ยกเลิกงานจ้างออกแบบตกแต่งภายในอาคารศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์ 
 

วาระท่ี 5.3  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากงานบริการการศึกษา   จ านวน 5  เรื่อง ดังนี้ 
5.3.1 เรื่อง   รับรองผลการเรียน รายวิชาที เปิดสอนในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจ่าภาคการศึกษาปลาย  
                  ปีการศึกษา 2559 (ชั้นปีที  3) 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   แพทย์หญิงปาริชาติ  วงศ์เสนา ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา 

ตามมติที ประชุมกลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ครั้งที  2/2560 เมื อวันอังคารที  18 
เมษายน 2560 ซึ งร่วมกันพิจารณารับรองผลการเรียนรายวิชาที เปิดสอนในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจ่า
ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2559 (ชั้นปีที  3) ซึ งประกอบด้วยรายวิชาต่อไปนี้ 

 

ล าดับ รหัสวิชา รายวิชา 
ผลการพิจารณา 

(รับรอง/ไม่รับรอง) 
1 1901 305 เวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัว 1 รับรอง 
2 1901 306 เวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัว 2 รับรอง 
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3 1901 307 บทน่าสู่เวชศาสตร์คลินิก 1 รับรอง 
4 1901 308 บทน่าสู่เวชศาสตร์คลินิก 2 รับรอง 

 

เอกสารประกอบการประชุม 
แบบบันทึกสรุปผลการเรียนรายวิชาชั้นปีที  3 ประจ่าภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2559  

 
ประเด็นพิจารณา 
 เพื อพิจารณารับรองผลการเรียน รายวิชาที เปิดสอนในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  
ประจ่าภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2559 (ชั้นปีที  3) 

มติที่ประชุม : รับรองผลการเรียน รายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจ าภาค
การศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2559 (ชั้นปีที่ 3) จ านวน 4 รายวิชา 
5.3.2 เรื่อง  รายวิชาที เปิดสอนและรายชื ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  
                ชั้นคลินิก  ประจ่าปีการศึกษา 2560      
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   แพทย์หญิงปาริชาติ  วงศ์เสนา ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา 

รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา  เสนอเพื อพิจารณา ตามมติที ประชุมอาจารย์ประจ่าหลักสูตรแพทยศาสตร
บัณฑิต มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที  1/2560 เมื อวันพุธที  1 มีนาคม 2560 ซึ งร่วมกันพิจารณารายวิชาที เปิด
สอนและรายชื ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตชั้นคลินิก ประจ่าปีการศึกษา 2560 
ทั้งนี้เพื อเตรียมความพร้อมส่าหรับการจัดการเรียนการสอนและการจัดท่า มคอ.3 ในปีการศึกษา 2560 ให้ด่าเนิน
ไปอย่างมีประสิทธิภาพ  โดยสรุปดังนี้ 
 

 

ชั้นปีที่ 4  หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 
 

ล าดับ รหัสวิชา/ชื่อวิชา หน่วยกิต อาจารย์ผู้รับผิดชอบ 
1 
 

1901 401 นิติเวชศาสตร์ 
1 

 

1(1-0-2) 
 

1.นายแพทย์ศักดิ์สิทธิ์ บุญลักษณ์ ประธาน 
2.นายแพทย์อังกูร  แก่นจ่าปา กรรมการ 
3.แพทย์หญิงปาริชาติ  วงศ์เสนา กรรมการและเลขานุการ 
4.นางกัลยา  ทองใบ   ผู้ประสานงานรายวิชา 
5.นางสาวธนิตา  มนตร ี ผู้ประสานงานรายวิชา 

2 
 

1901 402 เวชศาสตร์
ชุมชน และเวชศาสตร์
ครอบครัว 3 

 

4(2-4-6) 
 

1.แพทย์หญิงอมรรัตน์  เทพากรณ์ ประธาน 
2.นายแพทย์เด่นชัย  ตั้งมโนกุล กรรมการ 
3.แพทย์หญิงปาริชาติ  เมืองไทย กรรมการ 
4.นายแพทย์ศิระ  เมืองไทย กรรมการ 
5.แพทย์หญิงปาริชาติ  วงศ์เสนา กรรมการและเลขานุการ 
6.นางสุนีย์  จงใจ   ผู้ประสานงานรายวิชา 
7.นางสาวธนิตา  มนตร ี ผู้ประสานงานรายวิชา 

3 
 

1901 403 ศัลยศาสตร์ 1 
 

12(4-16-16) 
 

1.นายแพทย์เกริก  สุวรรณกาฬ ประธาน 
2.แพทย์หญิงพิมพ์  วรวิสุทธกิุล กรรมการ 
3.นายแพทย์ปุณณรัตน์  ชนะบุตร กรรมการ 
4.แพทย์หญิงสมจิตร  สังข์เงิน กรรมการ 
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5.นายแพทย์วัฒนา  พรรณพานิช กรรมการและเลขานุการ 
6.นางสุนีย์  จงใจ ผู้ประสานงานรายวิชา 
7.นางสาวธนิตา  มนตร ี ผู้ประสานงานรายวิชา 

4 
 

1901 404 สูติศาสตร์และ 
นรีเวชวิทยา 1 

12(6-12-18) 
 

1.แพทย์หญิงปิยวดี  วุฒิกรสมัมกิจ ประธาน 
2.แพทย์หญิงศิริรุ่ง  เดชาศิลปชัยกุล กรรมการ 
3.นายแพทย์พนมเกียรติ  ถาวร กรรมการ 
4.แพทย์หญิงปาริชาติ  วงศ์เสนา กรรมการและเลขานุการ 
5.นางฐิตาพร  ทานะกิจ ผู้ประสานงานรายวิชา 
6.นางสาวธนิตา  มนตร ี ผู้ประสานงานรายวิชา 

5 
 

1901 405 ออร์โธปิดิกส์ 1 
 

5(2-6-7) 
 

1.นายแพทย์จิรวัฒน์  รากวงศ์ ประธาน 
2.นายแพทย์กริช  ธีรลีกุล กรรมการ 
3.นายแพทย์ชวลิต  โพธิ์งาม กรรมการ 
4.นายแพทย์สุริยง  แผลงงาม กรรมการและเลขานุการ 
5.นางฐิตาพร  ทานะกิจ ผู้ประสานงานรายวิชา 
6.นางสาวธนิตา  มนตร ี ผู้ประสานงานรายวิชา 

6 
 

1901 406 อายุรศาสตร์ 
1 

 

12(6-12-
18) 

 

1.แพทย์หญิงส่องหล้า  จิตแสง ประธาน 
2.แพทย์หญิงอังคณา  กวิวังสานนท์ กรรมการ 
3.นายแพทย์นพพล  บัวสี กรรมการ 
4.แพทย์หญิงอารีสา  มโนชญ์ปิติพงศ์ กรรมการ 
5.แพทย์หญิงฐิติมา  อินทรา กรรมการและเลขานุการ 
6.นายณัฐวุฒิ  วงษ์สิงห ์ ผู้ประสานงานรายวิชา 
7.นางสาวธนิตา  มนตร ี ผู้ประสานงานรายวิชา 

7 
 

1901 407 เวชศาสตร์ฟื้นฟู 
 

2(1-2-3) 
 

1.แพทย์หญิงสุรางคณา  อินทร์สุข ประธาน 
2.แพทย์หญิงศศิณัฏฐ์  ศรีโรจน์ กรรมการ 
3.แพทย์หญิงเดือนฉาย  โพธิ์งาม กรรมการ 
4.นายแพทย์คมเสก  พรหโมปกรณ์ กรรมการ 
5.นายแพทย์สุริยง  แผลงงาม กรรมการและเลขานุการ 
6.นายทองใบ  ศรีแสง ผู้ประสานงานรายวิชา 
7.นางสาวธนิตา  มนตร ี ผู้ประสานงานรายวิชา 

 
ชั้นปีที่ 5  หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 และหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.2553 
 
 

ล าดับ รหัสวิชา/ชื่อวิชา หน่วยกิต อาจารย์ผู้รับผิดชอบ 
1 1901 501 กุมารเวชศาสตร ์

1 
12(6-12-18) 1.แพทย์หญิงบุษกร  แต้ศิริ ประธาน 

2.แพทย์หญิงสถาพร  จันทร์ส่อง กรรมการ 
3.แพทย์หญิงชมพูนุช  สมานชาติ กรรมการ 
4.แพทย์หญิงนวินดา  เจียมบุญศรี กรรมการและเลขานุการ 
5.นางฐิตาพร  ทานะกิจ ผู้ประสานงานรายวิชา 
6.นางสาวอภิญญา   รัตนสิทธิ์ ผู้ประสานงานรายวิชา 
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2 1901 502 จักษุวิทยา 4(2-4-6) 1.นายแพทย์สุรเดช  ธีรเกียรติพงศ์ ประธาน 
2.แพทย์หญิงปัญญฉัตร์  ทวีสิทธิ์ กรรมการ 
3.แพทย์หญิงนภา  สืบสายพรหม กรรมการ 
4.นายแพทย์เดชาทร  อาสนทอง กรรมการ 
5.นายแพทย์ศุภราช  เลาหพิทักษ์วร กรรมการและเลขานุการ 

 6.นายทองใบ  ศรีแสง ผู้ประสานงานรายวิชา 
 7.นางสาวอภิญญา   รัตนสิทธิ์ ผู้ประสานงานรายวิชา 

3 
 

1901 503 จิตเวชศาสตร์ 
 

4(2-4-6) 
 

1.นายแพทย์จิรวัฒน์  มูลศาสตร์ ประธาน 
2.นายแพทย์วิวัฒน์  สารพัฒน์ กรรมการ 
3.แพทย์หญิงศรีอาภา  อัจฉยะสวัสดิ์ กรรมการ 
4.แพทย์หญิงกิตติยา  พุฒพวง กรรมการ 
5.แพทย์หญิงพัชรี  พรรณพานิช กรรมการและเลขานุการ 
6.นายณัฐวุฒ ิ วงษ์สิงห์ ผู้ประสานงานรายวิชา 
7.นางสาวอภิญญา   รัตนสิทธิ์ ผู้ประสานงานรายวิชา 

4 
 
 

1901 504 นิติเวชศาสตร์ 2 
 

1(0-2-1) 
 

1.นายแพทย์ศักดิ์สิทธิ์  บุญลักษณ์ ประธาน 
2.นายแพทย์อังกูร  แก่นจ่าปา กรรมการ 
3.แพทย์หญิงปาริชาติ  วงศ์เสนา กรรมการและเลขานุการ 
4.นางกัลยา  ทองใบ ผู้ประสานงานรายวิชา 
5.นางสาวอภิญญา   รัตนสิทธิ์ ผู้ประสานงานรายวิชา 

5 
 
 

1901 505 รังสีวิทยา
คลินิก 
 
 
 
 

4(3-2-7) 1.นายแพทย์สิทธิพร  ศศิวรรณพงศ์ ประธาน 
2.แพทย์หญิงสมพร  ยวนพันธ์ กรรมการ 
3.แพทย์หญิงรัชนาลัย  มัธยมนันท์ กรรมการ 
4.นายแพทย์สุริยง  แผลงงาม กรรมการและเลขานุการ 
5.นายศิริราช  พิมพบุตร ผู้ประสานงานรายวิชา 
6.นางสาวอภิญญา   รัตนสิทธิ์ ผู้ประสานงานรายวิชา 

6 1901 506 วิสัญญีวิทยา 3(1-4-4) 1.แพทย์หญิงกรุณา  ระจินดา ประธาน 
2.แพทย์หญิงพิสมัย  สาระเสน กรรมการ 
3.แพทย์หญิงแคทรียา  เทนสิทธิ์ กรรมการ 
4.นายแพทย์วินัย  ดวงแก้ว กรรมการ 
5.แพทย์หญิงเพชรลดา  อาชวานันทกุล กรรมการและเลขานุการ 
6.นางกัลยา  ทองใบ ผู้ประสานงานรายวิชา 
7.นางสาวอภิญญา  รัตนสิทธิ์ ผู้ประสานงานรายวิชา 

7. 1901 507 เวชศาสตร์
ชุมชนและครอบครัว 4 

4(2-4-6) 1.นายแพทย์ปริญญา  ช่านาญ 
2. แพทย์หญิงอมรรัตน์  เทพากรณ์ 
3. แพทย์หญิงนิธิกุล  เต็มเอี ยม   
4.นางนวรัตน์  บุญกัณหา   
5.แพทย์หญิงปาริชาติ วงศ์เสนา     
6.นางสุนีย์  จงใจ 

ประธาน 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการและเลขานุการ 
ผู้ประสานงานรายวิชา 
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7.นางสาวอภิญญา  รัตนสิทธิ์       ผู้ประสานงานรายวิชา 
8 
 

1901 508 ศัลยศาสตร์ 2 
 

6(2-8-8) 
 

1.แพทย์หญิงจิรา  ไตรรงค์จิตเหมาะ ประธาน 
2.นายแพทย์วสันต์  นันทสันติ กรรมการ 
3.นายแพทย์ศราวุฒิ  สมานชาติ กรรมการ 
4.นายแพทยว์ัฒนา  พรรณพานิช กรรมการและเลขานุการ 
5.นางสุนีย์  จงใจ ผู้ประสานงานรายวิชา 
6.นางสาวอภิญญา   รัตนสิทธิ์ ผู้ประสานงานรายวิชา 

9 
 

1901 509 โสต ศอ นาสิก 
ลาริงซ์วิทยา 
 

4(1-6-5) 
 

1.นายแพทย์ธวัชชัย  ทองประเสริฐ ประธาน 
2.แพทย์หญิงศศิณัฏฐ์  ศรีโรจน์ กรรมการ 
3.แพทย์หญิงรัชดาพร  รุ้งแก้ว กรรมการ 
4.แพทย์หญิงชญาดา   เมืองแก้ว กรรมการ 
5.แพทย์หญิงศุทธินี   ธิราช กรรมการและเลขานุการ 
6.นายทองใบ  ศรีแสง ผู้ประสานงานรายวิชา 
7.นางสาวอภิญญา   รัตนสิทธิ์ ผู้ประสานงานรายวิชา 

10 1901 510 อายุรศาสตร์ 
2 

6(2-8-8) 1.แพทย์หญิงศิริพร  ลีลาธนาพิพัฒน์ ประธาน 
2.แพทย์หญิงภาณินี  รัตนาภิชาติ กรรมการ 
3.นายแพทย์นพพล  บัวสี กรรมการ 
4.แพทย์หญิงสิริรัตน์  อัศวเมธาพันธ์ กรรมการ 
5.แพทย์หญิงฐิติมา  อินทรา กรรมการและเลขานุการ 
6.นายณัฐวุฒ ิ วงษ์สิงห์ ผู้ประสานงานรายวิชา 
7.นางสาวอภิญญา   รัตนสิทธิ์ ผู้ประสานงานรายวิชา 
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ชั้นปีที่ 6 เรียนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 
ล าดับ รหัสวิชา/ชื่อวิชา หน่วยกิต อาจารย์ผู้รับผิดชอบ 

1 1901 601 กุมารเวช
ศาสตร์ 2 

8(0-16-8) 1.แพทย์หญิงบุษกร  แต้ศิริ ประธาน 
2.แพทย์หญิงขวัญนุช  ศรีกาลา กรรมการ 
3.แพทย์หญิงสถาพร  จันทร์ส่อง กรรมการ 
4.แพทย์หญิงนิติภรณ์ บุษบงก์ กรรมการ 
5.แพทย์หญิงนวินดา  เจียมบุญศรี กรรมการและเลขานุการ 
6.นางกัลยา  ทองใบ ผู้ประสานงานรายวิชา 
7.นางสาวภาณุมาศ   ถึงดี ผู้ประสานงานรายวิชา 

2 1901 602 ศัลยศาสตร์ 3 12(0-24-12) 1.นายแพทย์ศาสวัฒณ์  ชาญสิทธิโชค ประธาน 
2.นายแพทย์จตุรวิทย์ จันทรเทพา กรรมการ 
3.นายแพทย์ปุณณรัตน์  ชนะบุตร กรรมการ 
4.นายแพทย์วัฒนา  พรรณพานิช กรรมการและเลขานุการ 
5.นายณัฐวุฒิ  วงษ์สิงห ์ ผู้ประสานงานรายวิชา 
6.นางสาวภาณุมาศ  ถึงดี ผู้ประสานงานรายวิชา 

3 1901 603 สูติศาสตร์และ
นรีเวชวิทยา 2 

6(0-12-6) 1.นายแพทย์วิศิษฐ์  วรนิทัศน์ ประธาน 
2.แพทย์หญิงชัชฎาภรณ์ ไชยรักษ์ กรรมการ 
3.แพทย์หญิงพจนา  บุญเรือง  กรรมการ 
4.แพทย์หญิงปาริชาติ  วงศ์เสนา กรรมการและเลขานุการ 
5.นางฐิตาพร  ทานะกิจ ผู้ประสานงานรายวิชา 
6.นางสาวภาณุมาศ  ถึงดี ผู้ประสานงานรายวิชา  

4 1901 604 ออร์โธปดิกิส์ 2 6(0-12-6) 1.นายแพทย์จิรวัฒน์  รากวงศ์ ประธาน 
2.นายแพทย์ศิริสมบุญ  ตอวิวัฒน์ กรรมการ 
3.นายแพทย์ชวลิต  โพธิ์งาม  กรรมการ 
4.นายแพทย์กริช  ธีรลีกุล กรรมการ 
5.นายแพทย์สุริยง  แผลงงาม กรรมการและเลขานุการ 
6.นางฐิตาพร  ทานะกิจ ผู้ประสานงานรายวิชา 
7.นางสาวภาณุมาศ  ถึงดี ผู้ประสานงานรายวิชา  



18 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 4/2560 วันที่ 20 เมษายน 2560 
 

5 1901 605 อายุรศาสตร์ 3 12(0-24-12) 1.แพทย์หญิงวิริยา  เชื้อลี ประธาน 
2.แพทย์หญิงพรรณปพร โคนพันธ์ กรรมการ 
3.แพทย์หญิงกัญญพร  เจริญประเสริฐ กรรมการ 
4.นายแพทย์นพพล  บัวสี กรรมการ 
5.แพทย์หญิงฐิติมา  อินทรา กรรมการและเลขานุการ 

6. 1901 619 เวชศาสตร์
ฉุกเฉิน 

4(1-6-5) 1.นายแพทย์ชัยพร  บุญศรี  
2.แพทย์หญิงวรรษพร  อมรไชย 
3.นายแพทย์อุลิต  ทองสุภาภรณ์  
4.แพทย์หญิงพัชรี พรรณพานิช 
5.นายศิริราช พิมพบุตร 
6.นางสาวภาณุมาศ  ถึงดี                

ประธาน 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการและเลขานุการ 
ผู้ประสานงานรายวิชา 
ผู้ประสานงานรายวิชา 

 

 

ประเด็นพิจารณา 
 เพื อพิจารณารับรองรายวิชาที เปิดสอนและรายชื ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา หลักสูตรแพทยศาสตร
บัณฑิตชั้นคลินิก ประจ่าปีการศึกษา 2560   

มติที่ประชุม : รับรองรายวิชาที่เปิดสอนและรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา หลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิตชั้นคลินิก ประจ าปีการศึกษา 2560   

 

5.3.3 เรื่อง ประกาศปฏิทินการศึกษาระดับชั้นปรีคลินิก และระดับชั้นคลินิก  ประจ่าปีการศึกษา 2560       
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   แพทย์หญิงปาริชาติ  วงศ์เสนา ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา 

รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา เสนอที ประชุมเพื อพิจารณาอนุมัติจัดท่าปฏิทินการศึกษาระดับชั้นปรี
คลินิก และระดับชั้นคลินิกวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ่าปี การศึกษา 
2560 
เอกสารประกอบการประชุม 
          -  ปฏิทินการศึกษาระดับชั้นปรีคลินิก วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ประจ่าปีการศึกษา 2560 
  -  ปฏิทินการศึกษาระดับชั้นคลินิก วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ประจ่าปีการศึกษา 2560  

ประเด็นพิจารณา 
เพื อพิจารณาอนุมัติจัดท่าปฏิทินการศึกษาระดับชั้นปรีคลินิก และระดับชั้นคลินิก วิทยาลัยแพทยศาสตร์

และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ่าปีการศึกษา 2560 
มติที่ประชุม : อนุมัติจัดท าปฏิทินการศึกษาระดับชั้นปรีคลินิก และระดับชั้นคลินิก              

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีการศึกษา 2560 
 

5.3.4  เรื่อง การรับรองผลการเรียน รายวิชาที เปิดสอนในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์  
                ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2559 จ่านวน 3 รายวิชา 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  นายพลากร  สืบส่าราญ ต าแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 

ตามมติที ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ งแวดล้อม และหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุข
ศาสตร์ เมื อวันที   19  เมษายน  2560 ซึ งร่วมกันพิจารณารับรองผลการเรียนรายวิชาที เปิดสอนในหลักสูตร
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สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ประจ่าภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2559 จ่านวน  3  รายวิชา ซึ งประกอบด้วย
รายวิชาต่อไปนี้ 

 

ล าดับ รหัสวิชา รายวิชา 
ผลการพิจารณา 

(รับรอง/ไม่รับรอง) 
1 1902 408 ปัญหาพิเศษทางสาธารณสุข 2 รับรอง 
2 1902 409 ฝึกปฏิบัติงานอนามัยชุมชน 2 รับรอง 
3 1902 414 ฝึกปฏิบัติงานอนามัยสิ งแวดล้อม 2 รับรอง 

 

เอกสารประกอบการประชุม 
ใบส่งผลการศึกษา จ่านวน  3  รายวิชา  

ประเด็นพิจารณา 
เพื อพิจารณารับรองผลการเรียนวิชาที เปิดสอนในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ประจ่าภาคการศึกษา

ปลาย ปีการศึกษา 2559 จ่านวน  3  รายวิชา 
มติที่ประชุม : รับรองผลการเรียนวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ประจ าภาค

การศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2559 จ านวน  3  รายวิชา    
 

5.3.5 เรื่อง   รับรองผลการเรียน รายวิชาที เปิดสอนในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ระดับชั้นคลินิก (ชั้นปีที  4-6)     
                 ประจ่าปีการศึกษา 2559  
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   แพทย์หญิงปาริชาติ  วงศ์เสนา ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา 

ตามมติที ประชุมคณะกรรมการวิชาการชั้นคลินิก หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ครั้งที  2/2560 เมื อวันพุธ 
ที  19 เมษายน 2560 ซึ งร่วมกันพิจารณารับรองผลการเรียนรายวิชาที เปิดสอนในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 
ระดับชั้นคลินิก (ชั้นปีที  4-6 )  ปีการศึกษา 2559  ซึ งประกอบด้วยรายวิชาต่อไปนี้ 

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 

ล าดับ รหัสวิชา รายวิชา 
ผลการพิจารณา 

(รับรอง/ไม่รับรอง) 
1 1901404 สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 1 รับรอง 
2 1901502 จักษุวิทยา  รับรอง 
3 1901502 จักษุวิทยา  รับรอง 
4 1901507 เวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัว 4  รับรอง 
5 1901509 โสต ศอ นาสิก และลาริงซ์วิทยา รับรอง 
6 1901509 โสต ศอ นาสิก และลาริงซ์วิทยา รับรอง 
7 1901602 ศัลยศาสตร์ 3  Sec. 2 รับรอง 
8 1901601 กุมารเวชศาสตร์ 2  Sec.1 รับรอง 
9 1901601 กุมารเวชศาสตร์ 2 Sec. 2 รับรอง 

10 1901601 กุมารเวชศาสตร์ 2 Sec. 3 รับรอง 
11 1901619 เวชศาสตร์ฉุกเฉิน Sec. 1 รับรอง 
12 1901619 เวชศาสตร์ฉุกเฉิน Sec. 2 รับรอง 
13 1901619 เวชศาสตร์ฉุกเฉิน Sec.3 รับรอง 
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14 1901603 สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา Sec 4 รับรอง 
 
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลศรีสะเกษ 

ล าดับ รหัสวิชา รายวิชา 
ผลการพิจารณา 

(รับรอง/ไม่รับรอง) 
1 1901401 นิติเวชศาสตร์ sec.2 รับรอง 
2 1901405 ออร์โธปิดิกส์ sec.2 รับรอง 
3 1901402 เวชศาสตร์ชุมชน sec.2 รับรอง 
4 1901407 เวชศาสตรฟื้นฟู sec.2 รับรอง 
5 1901501 กุมารเวชศาสตร์ 1 sec. 4 รับรอง 
6 1901502 จักษุวิทยา sec. 3 - 4 รับรอง 
7 1901502 จักษุวิทยา sec. 5 - 6 รับรอง 
8 1901503 จิตเวชศาสตร์ sec. 2 รับรอง 
9 1901504 นิติเวชศาสตร์ 2 sec. 2 - 3 รับรอง 

10 1901505 รังสีวิทยาคลินิก sec. 2 - 3 รับรอง 
11 1901505 รังสีวิทยาคลินิก sec. 4 - 5 รับรอง 
12 1901506 วิสัญญวิทยา sec. 4 - 5 รับรอง 
13 1901507 เวชศาสตร์ชุมชน sec. 3 - 4 รับรอง 
14 1901508 ศัลยศาสตร์ 2 sec. 2 - 3 รับรอง 
15 1901510 อายุรศาสตร์ 2 sec.4 - 5 รับรอง 
16 1901601 กุมารเวชศาสตร์ 2 sec. 4 รับรอง 
17 1901601 กุมารเวชศาสตร์ 2 sec. 6 รับรอง 
18 1901602 ศัลยศาสตร์ 3 sec.3 รับรอง 
19 1901602 ศัลยศาสตร์ 3 sec.6 รับรอง 
20 1901603 ออร์โธปิดิกส์ 2 sec.5 รับรอง 
21 1901603 ออร์โธปิดิกส์ 2 sec.7 รับรอง 
22 1901604 สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา 2 sec.5 รับรอง 
23 1901604 สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา 2 sec.7 รับรอง 
24 1901605 อายุรศาสตร์ 3 sec.5 รับรอง 
25 1901605 อายุรศาสตร์ 3 sec.6 รับรอง 
26 1901619 เวชศาสตร์ฉุกเฉิน sec.4 รับรอง 
27 1901619 เวชศาสตร์ฉุกเฉิน sec.6 รับรอง 

 
มติที่ประชุม : รับรองผลการเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ระดับชั้นคลินิก

(ชั้นปีที่ 4-6 )  ปีการศึกษา 2559   
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วาระท่ี 5.4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ จ านวน   1  เรื่อง 
5.4.1 เรื่อง   รายงานผลการด่าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา พ.ศ.2559    
                  ระดับวิทยาลัย (คณะ) ของวิทยาลัยฯ (1 ส.ค. 2559 – 10 เม.ย. 2560) รอบ 9 เดือน  
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม แพทย์หญิงปาริชาติ  วงศ์เสนา ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา 
         ตามที ส่านักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ  ส่านักงานอธิการบดี  ได้ขอความอนุเคราะห์ให้
วิทยาลัยฯ  รายงานความคืบหน้าการด่าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับวิทยาลัย (คณะ) ของ
วิทยาลัยฯ ประจ่าปีการศึกษา 2559  ตั้งแต่ 1 ส.ค. 2559 – 10 เม.ย. 2560 ( รอบ 9 เดือน ) นั้น    

  งานประกันคุณภาพฯ ได้ท่าการติดตาม รวบรวม จากหน่วยงานที รับผิดชอบตัวบ่งชี้ ดังกล่าว ตามรายงาน
ผลการด่าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับวิทยาลัย  (คณะ) ปีการศึกษา พ.ศ. 2559 ของ
วิทยาลัยฯ ตั้งแต่ 1 ส.ค. 2558 – 10 เม.ย. 2560 (รอบ 9 เดือน ) เกณฑ์ สกอ. จ่านวน 13 ตัวบ่งชี้  

ผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายใน ระดับวิทยาลัย (คณะ) รอบ 9 เดือน (ตัวบ่งชี้ สกอ.) 
ดังนี้ 

วงรอบการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2559  (จ านวน 13 ตัวบ่งชี้) เกณฑ์ สกอ. (ณ 11 ม.ค.2560) 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมาย หน่วย 
จ านวน
ผลงาน 

ระดับคะแนน ระดับคุณภาพ 

1. การผลติบณัฑิต 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตร
โดยรวม 
หมายเหต : ไม่นับหลักสูตร พบ. 
เนื องจากประเมินเกณฑ์ WFME 

เชิงปริมาณ 
ผ่านเกณฑ์ 

สัดส่วน 3 หลักสูตร
ได้มาตรฐาน
ที คะแนน 

9.62 

3.21 พอใช้  
(อ้างอิงคะแนน

ปี 2558) 

1.2 อาจารย์ประจ่าคณะที มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก 

เชิงปริมาณ 
47 

ร้อยละ 46.27  5 ดีมาก 

1.3 อาจารย์ประจ่าคณะที ด่ารง
ต่าแหน่งทางวิชาการ 

เชิงปริมาณ 
22 

ร้อยละ 19.00  1.62 ต้องปรบัปรุง 

1.4 จ่านวนนักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเท่าต่อจ่านวนอาจารย์ประจ่า (ไม่
รวม นศ.ชัน้คลินกิ) 

เชิงปริมาณ 
( 4:1 พบ), (8:1 
สบ.,วท.บ., วท.ม) 

นศ.ต่อ
อาจารย์
ประจ่า 

N/A N/A รอตรวจสอบ
ข้อมุลจากกอง

บริการฯ 
1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญา
ตร ี

เชิงคุณภาพ 
6 

ข้อ 5 4 ด ี

1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญา
ตร ี

เชิงคุณภาพ 
6 

ข้อ 3 3 พอใช้ 

2. การวิจัย 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและ
พัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

เชิงคุณภาพ 
6 

ข้อ 4  3 พอใช้ 

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์  

เชิงปริมาณ 
103,400  

บาท ต่อ 
คน 

47,953.
19 บาท/

คน 

 4.79 ดีมาก 

2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ่า
และนักวิจัย  

เชิงปริมาณ 
29 

ร้อยละ 20 3.28 พอใช้ 

3. การบรกิาร
วิชาการ 

3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม เชิงคุณภาพ 
6 

ข้อ 4  3 พอใช้ 

4. การท านบุ ารุง 4.1 ระบบและกลไกการท่านุบ่ารุง เชิงคุณภาพ ข้อ 3  3 พอใช้ 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 4/2560 วันที่ 20 เมษายน 2560 
 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมาย หน่วย 
จ านวน
ผลงาน 

ระดับคะแนน ระดับคุณภาพ 

ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

ศิลปะและวัฒนธรรม 5 

5. การบรหิาร
จัดการ 

5.1 การบริหารของคณะเพื อการก่ากับ
ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่ม
สถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ/
สถาบัน 

เชิงคุณภาพ 
7 

ข้อ 5 4 ด ี

5.2 ระบบก่ากับการประกันคุณภาพ
หลักสูตร 

เชิงคุณภาพ 
6 

ข้อ 4 3 พอใช้ 

รวมคะแนน สกอ.  12  ตัวบ่งชี้   3.41 พอใช้ 
 

หมาเหตุ :  ผลประเมินคุณภาพภายใน ระดับวิทยาลัย ปีการศึกษา 2558  ของวิทยาลยัฯ อยู่ทีร่ะดับดี  ที่ 4.29 คะแนน 

ตารางการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับวิทยาลัย ปีการศึกษา 2559 (รอบ 9 เดือน) 

องค์ประกอบ 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย (สกอ.) 

ผลการประเมิน 
ตัวบ่งชี้ I P O รวม 

1. การผลิตบัณฑิต 6  2.21   3.50   3.21   2.80  พอใช้ 

2. การวิจัย 3 4.79   3.00   3.28  3.69 ดี 

3. การบริการวิชาการ 1          -      3.00  -     3.00  พอใช้ 

4. การท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม   

1          -      3.00  -      3.00  พอใช้ 

5. การบริหารจัดการ 2          -    3.50  -    3.50  พอใช้ 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชีข้องทุก
องค์ประกอบ 

13  2.85   3.29  3.25  3.15  พอใช้ 
 

        - แต่ในตัวบ่งช้ีที่ 1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ซึ งระดับคะแนนของวิทยาลัยฯ อยู่
ในระดับต้องปรับปรุงตลอดทุกรอบการประเมิน 

- ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1  ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม เกณ์ข้อ 4.ประเมินความส่าเร็จตาม
ตัวบ่งชี้ที วัดความส่าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านท่านุบ่ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

เนื องจากโครงการพัฒนาตนเองด้านคุณธรรมและจริยธรรม ส่าหรับนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ได้ด่าเนินการไปแล้ว ระหว่างวันที  3 -6 กุมภาพันธ์ 2560 ณ วัดป่าบุญล้อม  ซึ๋งตัวชี้วัด จ่านวน
ผู้เข้าร่วมโครงการ 60 คน  แต่มีผู้เข้าร่วมจริงทั้งสิ้น จ่านวน 55 คน ซึ งไม่บรรลุเป้าหมาย   

 ดังนั้นจึงเห็นควรเสนอต่อคณะกรรมการประจ่าฯ พิจารณาให้ข้อเสนอแนะเพื อเป็นแนวทางในการพัฒนา 
ปรับปรุงโครงการ กิจกรรม ดังกล่าว ในครั้งต่อไป 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 4/2560 วันที่ 20 เมษายน 2560 
 

 หมายเหตุ : เนื องจากเป็นการด่าเนินงานรอบ 9 เดือน การด่าเนินงานในแต่ละตัวบ่งชี้ ยังไม่ครบรอบการ
ด่าเนินงาน จึงท่าให้คะแนนอยู่ในระดับต้องปรับปรุงเร่งด่วน และต้องปรับปรุง  

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

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
    - สรุปผลการด่าเนินงานรอบ 9 เดือน ระดับวิทยาลัย ปีการศึกษา 2559 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข 
 

ประเด็นพิจารณา 
 คณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯให้ข้อเสนอแนะเพิ มเติม ในเกณฑ์ตัวบ่งชี้ที อยู่ที ระดับ ต้องปรับปรุง  
ในเกณฑ์ตัวบ่งชี้ที  1.3 อาจารย์ประจ่าคณะที ด่ารงต่าแหน่งทางวิชาการ  และ ตัวบ่งชี้ที  4.1 ระบบและกลไกการ
ท่านุบ่ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในกิจกรรมเป้าหมายที ไม่บรรลุ  เพื อให้ผลงานในรอบ 12 เดือน พัฒนาขึ้นกว่า
ปัจจุบัน 

มติที่ประชุม : มอบคณะกรรมการก ากับทิศฯ ก ากับและติดตาม และมอบงานประกันคุณภาพ
การศึกษาและสารสนเทศรายงานผลในการประชุมครั้งถัดไป 

 
วาระท่ี 5.5  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากงานบริหารบุคคล   จ านวน 6 เรื่อง ดังนี้ 
5.5.1 เรื่อง ขอทบทวนมติที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ ครั้งที  8/2559 ในวันที  18 สิงหาคม 2559   
               ระเบียบวาระที  2 เรื อง แบบรายงานความก้าวหน้าของการศึกษาผู้รับทุนวิทยาลัยฯ 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธุ์  ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร เสนอเพื อพิจารณา ตามมติที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ ครั้งที  8/2559 
ในวันที  18 สิงหาคม 2559 ที ประชุมมีมติรับรองแบบรายงานความก้าวหน้าของการศึกษาผู้รับทุนวิทยาลัยฯ จ่านวน 
2 ราย คือ นางสาวปัณฑิตา สุขุมาลย์ และนางสาวฐิติรัช งานฉมัง เนื องจากรายนางสาวฐิติรัช งานฉมัง  มติที ประชุม
ไม่ได้กล่าวถึงการอนุมัติขยายลาศึกษาต่อ ครั้งที  3/2559  ตั้งแต่วันที  1 สิงหาคม 2559 ถึงวันที  30 พฤศจิกายน 
2559  เพื อให้เป็นไปตามขั้นตอนของการขยายลาศึกษาต่อ จึงขออนุมัติการขยายลาศึกษาต่อ ราย นางสาวฐิติรัช งาน
ฉมัง ครั้งที  3/2559 ตั้งแตว่ันที  1 สิงหาคม 2559 ถึงวันที  30 พฤศจิกายน 2559  

ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 - ระเบียบ ก.ม. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยไปศึกษาภายในประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ก่าหนด ดังนี้  
      ข้อ  14  ข้าราชการที ได้รับอนุมัติไปศึกษาต่อภายในประเทศจะต้องศึกษาให้ส่าเร็จภายใน
ระยะเวลาที สถาบันการศึกษานั้น ๆ ก่าหนดไว้ในแต่ละหลักสูตรการศึกษา 
      ถ้ายังศึกษาไม่ส่าเร็จภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ ง หากมีเหตุผลและความจ่าเป็นอย่างยิ งอาจ
เสนอขออนุมัติขยายระยะเวลาศึกษาต่อได้ครั้งละ 1 ภาคการศึกษา ทั้งนี้ ต้องแนบผลการศึกษาที ผ่านมาเพื อ
ประกอบการพิจารณาของอธิการบดีด้วย        
 

ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการ/หน่วยงานหรือบุคคลที่มีอ านาจหน้าที่หรือที่เกี่ยวข่อง
ตามล าดับขั้นตอน  
 - รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ ครั้งที  8/2559 ในวันที  18 สิงหาคม 2559 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 4/2560 วันที่ 20 เมษายน 2560 
 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
 - รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ ครั้งที  8/2559 ในวันที  18 สิงหาคม 2559 
ระเบียบวาระที  2 เรื อง แบบรายงานความก้าวหน้าของการศึกษาผู้รับทุนวิทยาลัยฯ 
 

ประเด็นพิจารณา 
เพื อพิจารณาอนุมัติการขยายลาศึกษาต่อ รายนางสาวฐิติรัช งานฉมัง ครั้งที  3/2559 ตั้งแต่วันที  1 สิงหาคม 

2559 ถึงวันที  30 พฤศจิกายน 2559  
 มติที่ประชุม :  อนุมัติการขยายลาศึกษาต่อ รายนางสาวฐิติรัช งานฉมัง ครั้งที่ 3/2559 ตั้งแต่วันที่ 1 
สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559  มอบงานบริหารบุคคลด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

5.5.2 เรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาการลาศึกษาต่อ รายนางเมรีรัตน์ มั นวงศ์ 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธุ์  ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร เสนอที ประชุมเพื อพิจารณา ตามที นางเมรีรัตน์ มั นวงศ์ ต่าแหน่งอาจารย์ สังกัดกลุ่ม
วิชาสาธารณสุขศาสตร์  ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการวิจัยและการจัดการด้านสุขภาพ 
ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้วยทุนอุดหนุนวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีก่าหนด 3 ปี ตั้งแต่วันที  
17 มิถุนายน 2556 ถึงวันที  30 มิถุนายน 2559 และได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาศึกษาต่อจ่านวน 2 ครั้ง ดังนี้ 

ครั้งที  1 เมื อวันที  1 กรกฎาคม 2559  ถึงวันที  30 พฤศจิกายน 2559 
ครั้งที  2 เมื อวันที  1 ธันวาคม 2559  ถึงวันที  31 พฤษภาคม 2560 

 บัดนี้ ใกล้ครบก่าหนดการขยายระยะเวลาศึกษาต่อ เนื องจาก นางเมรีรัตน์ มั นวงศ์ อยู่ระหว่างการวิเคราะห์
ข้อมูล เขียนรายงานผลการศึกษา และเขียน Manuscript จึงมีความจ่าเป็นต้องขยายระยะเวลาการลาศึกษาออกไปอีก 1 
ภาคการศึกษา (6 เดือน) ครั้งที  3 ตั้งแต่วันที  1 มิถุนายน 2560 ถึงวันที  30 พฤศจิกายน 2560 
  ดังนั้น งานบริหารบุคคล จึงขอเสนอที ประชุมเพื อพิจารณาการขออนุมัติขยายระยะเวลาศึกษาต่อ
ของบุคคลดังกล่าว พร้อมนี้ ได้น่าเสนอหลักฐานเพื อประกอบการพิจารณา ดังนี้ 

๑. แบบค่าขออนุมัติขยายระยะเวลาศึกษาต่อ 
๒. ผลการเรียนที ผ่านมา 
๓. รายงานผลความก้าวหน้าในการท่าวิทยานิพนธ์ หรือแผนการด่าเนินการวิทยานิพนธ์ 
๔. หนังสือรับรองจากอาจารย์ที ปรึกษา 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง  
 - ระเบียบ ก.ม. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยไปศึกษาภายในประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ก่าหนด ดังนี้  
      ข้อ  14  ข้าราชการที ได้รับอนุมัติไปศึกษาต่อภายในประเทศจะต้องศึกษาให้ส่าเร็จภายใน
ระยะเวลาที สถาบันการศึกษานั้น ๆ ก่าหนดไว้ในแต่ละหลักสูตรการศึกษา 
      ถ้ายังศึกษาไม่ส่าเร็จภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ ง หากมีเหตุผลและความจ่าเป็นอย่างยิ งอาจ
เสนอขออนุมัติขยายระยะเวลาศึกษาต่อได้ครั้งละ 1 ภาคการศึกษา ทั้งนี้ ต้องแนบผลการศึกษาที ผ่านมาเพื อ
ประกอบการพิจารณาของอธิการบดีด้วย        

ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการ/หน่วยงานหรือบุคคลที่มีอ านาจหน้าที่หรือท่ีเกี่ยวข้อง 
ตามล าดับขั้นตอน  
 -  ไม่มี 
 



25 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 4/2560 วันที่ 20 เมษายน 2560 
 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
๑.  แบบค่าขออนุมัติขยายระยะเวลาศึกษาต่อ 
๒. ผลการเรียนที ผ่านมา 
๓. รายงานผลความก้าวหน้าในการท่าวิทยานิพนธ์ หรือแผนการด่าเนินการวิทยานิพนธ์ 
๔. หนังสือรับรองจากอาจารย์ที ปรึกษา 

ประเด็นพิจารณา 
 เพื อพิจารณาการขออนุมัติขยายระยะเวลาศึกษาต่อ รายนางเมรีรัตน์ มั นวงศ์ ครั้งที  3 ตั้งแต่วันที  1 
มิถุนายน 2560 ถึงวันที  30 พฤศจิกายน 2560 

มติที่ประชุม :  อนุมัติการขยายลาศึกษาต่อ รายนางเมรีรัตน์ ม่ันวงศ์ ครั้งที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 
2560 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 มอบงานบริหารบุคคลด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

5.5.3 เรื่อง การจ้างผู้มีความรู้ความเชี ยวชาญพิเศษ เพื อทดแทนในอัตราที ว่าง 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธุ์  ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร เสนอที ประชุมเพื อพิจารณา ตามที  แพทย์หญิงชลลดา บุษยรัตน์ ต่าแหน่งอาจารย์ผู้
มีความรู้ความเชี ยวชาญพิเศษ ได้หมดสัญญาการจ้างเมื อวันที  31 ธันวาคม 2559 ในการนี้ วิทยาลัยฯ จึงมีความ
จ่าเป็นอย่างยิ งในการจัดจ้างในต่าแหน่งผู้มีความรู้ความเชี ยวชาญพิเศษแทนในต่าแหน่งที ว่าง ดังนั้น วิทยาลัยฯ จึงเสนอ
ที ประชุมพิจารณาจ้าง นายแพทย์สันติ โรจน์ศตพงค์ มีวุฒิศัลยแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะ มีประสบการณ์การ
ท่างานด้านบริการรักษากลุ่มงานศัลยกรรมที โรงพยาบาลสรรพประสิทธิประสงค์และหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข เป็นอาจารย์สอนแก่นักศึกษาแพทย์ แพทย์ฝึกหัด แพทย์ประจ่าบ้าน และบุคลากรสาธารณสุข สามารถ
ช่วยปฏิบัติงานให้วิทยาลัยฯ ในการให้บริการทางการแพทย์ได้เป็นอย่างดีในการตรวจรักษาทางศัลยกรรมทั วไปและ
เฉพาะทางระบบปัสสาวะ เนื องจากวิทยาลัยฯ ไม่มีศัลยแพทย์ปฏิบัติงานประจ่า ณ อาคารผู้ป่วยนอก ปัจจุบันอาคาร
ผู้ป่วยนอกให้บริการแก่นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยและประชาชนทั วไป พบว่ามีผู้มาใช้บริการเป็นจ่านวนเฉลี ย
วันละ 50-70 คนต่อจ่านวนแพทย์ 1 คน นอกจากนี้ยังสามารถช่วยวิทยาลัยฯ ด้านศัลยกรรม การบริจาคอวัยวะ 
ออกให้บริการวิชาการทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ตามคณะ/ส่านักต่าง ๆ และชุมชนรอบมหาวิทยาลัย ได้รับ
มอบหมายให้เป็นที ปรึกษาในการพัฒนางานคุณภาพของอาคารผู้ป่วยนอก เช่น คณะกรรมการ PTC และ RM และ
ให้ค่าปรึกษาแนะน่าการก่าหนดนโยบาย การบริหารงบประมาณ การจัดซื้อ และการด่าเนินงานของอาคารผู้ป่วยนอก  
ทั้งยังช่วยประสานงานกับหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกเพื อการบริการด้านศัลยกรรมเหตุผลความจ่าเป็น
ในการจ้างมีความรู้ความสามารถพิเศษ 

1) ด้านการจัดการเรียนการสอน 
เพื อให้การจัดการเรียนการสอน ในรายวิชาส่าหรับนักศึกษาแพทย์ ปี 2 และ ปี 3 
เกิดประโยชน์สูงสุด จึงจ่าเป็นต้องมีผู้เชี ยวชาญให้ความรู้กับนักศึกษาเฉพาะด้าน เนื องจากเนื้อหาในรายวิชา 

หากเชิญอาจารย์พิเศษมาบรรยายการให้ค่าแนะน่าอาจไม่ครอบคลุมเนื้อหา 
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข พิจารณาแล้ว หากมีงบประมาณการจ้างผู้เชี ยวชาญในสาขา

ศัลยศาสตร์ นักศึกษาสามารถได้รับค่าแนะน่าจากผู้เชี ยวชาญเฉพาะด้านถือว่าเกิดประโยชน์สูงสุด ในการจัดการ
เรียนการสอนแก่นักศึกษาแพทย์ผู้ที มีประสบการณ์ 

2)  ด้านการบริการวิชาการ 
  ในปีงบประมาณ 2561 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ก่าหนดเปิดให้บริการด้านสุขภาพ

เพิ มเติมในส่วนผู้ป่วยใน โดยมีแผนการให้บริการด้านศัลยกรรม ทั้งรักษาป้องกันและส่งเสริมให้กับพ้ืนที ชุมชนโดยรอบ 
โดยเล็งเห็นการจัดการเรียนการสอน และนโยบายด้านการให้บริการด้านสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขแพทย์ จึง



26 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 4/2560 วันที่ 20 เมษายน 2560 
 

จ่าเป็นต้องมีแพทย์สาขาศัลยศาสตร์ที จะดูแลรับผิดชอบการให้บริการดูแลประชากรตามเกณฑ์ แพทย์ 1 คน : 
ประชากร 10,000 คน ร่วมกับทีมบุคลากรอื นๆ ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข                                

3) ด้านงานวิจัย 
  สามารถเป็นที ปรึกษาและร่วมพัฒนางานวิจัยของวิทยาลัยฯ ในฐานะผู้เชี ยวชาญให้ความรู้ เป็นที ปรึกษา

การท่าวิจัย ขอทุนวิจัย วิจัยเครือข่าย และบริการวิชาการ ถ่ายทอดองค์ความรู้    

ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง  
 - แนวทางการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน หมวดค่าจ้างชั วคราว (ส่าหรับผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ
เป็นอาจารย์ และลูกจ้างชาวต่างประเทศที มีสัญญาจ้าง) ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ส่าหรับคณะ/ส่านัก 
 

ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการ/หน่วยงานหรือบุคคลที่มีอ านาจหน้าที่หรือท่ีเกี่ยวข้อง 
ตามล าดับขั้นตอน  
 -  ไม่มี 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
 - แนวทางการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน หมวดค่าจ้างชั วคราว (ส่าหรับผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ
เป็นอาจารย์ และลูกจ้างชาวต่างประเทศที มีสัญญาจ้าง) ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ส่าหรับคณะ/ส่านัก 
 

ประเด็นพิจารณา 
 เพื อพิจารณาการจ้าง นายแพทย์สันติ โรจน์ศตพงค์ ในต่าแหน่งผู้มีความรู้ความเชี ยวชาญพิเศษแทนใน
ต่าแหน่งที ว่าง 

มติที่ประชุม :  อนุมัติการจ้างนายแพทย์สันติ โรจน์ศตพงค์ ในต าแหน่งผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ
พิเศษแทนในต าแหน่งที่ว่าง มอบงานบริหารบุคคลและกลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

5.5.4 เรื่อง พิจารณาเกณฑ์การเสนอชื อผู้สมควรได้รับการเลื อนเงินเดือนเพิ มเพื อเป็นบ่าเหน็จความดีความชอบ        
                จากเงินที กันไว้เพื อบริหารส่วนกลาง ครั้งที  1 ณ วันที  1 เมษายน 2560 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธุ์  ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร เสนอที ประชุมเพื อพิจารณาเกณฑ์การเสนอชื อผู้สมควรได้รับการเลื อนเงินเดือนเพิ ม
เพื อเป็นบ่าเหน็จความดีความชอบจากเงินที กันไว้เพื อบริหารส่วนกลาง ครั้งที  1 ณ วันที  1 เมษายน 2560 ส่าหรับ
บุคลากรในหมวดเงินอุดหนุนทั วไป รายการค่าใช้จ่ายบุคลากร โดยมีจ่านวนบุคลากรทั้งสิ้น 35 ราย ดังนี้ 

1. กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์  จ่านวน 26 ราย ผู้ได้รับการประเมินระดับดีเด่น จ่านวน 16 ราย 
2. กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จ่านวน 9 ราย ผู้ได้รับการประเมินระดับดีเด่น จ่านวน 5 ราย 

 
ประเด็นพิจารณา 

เพื อพิจารณาเกณฑ์การเสนอชื อผู้สมควรได้รับการเลื อนเงินเดือนเพิ มเพื อเป็นบ่าเหน็จความดีความชอบจากเงิน
ที กันไว้เพื อบริหารส่วนกลาง ครั้งที  1 ณ วันที  1 เมษายน 2560 ส่าหรับบุคลากรในหมวดเงินอุดหนุนทั วไป รายการ
ค่าใช้จ่ายบุคลากร 

มติที่ประชุม :  เห็นชอบพิจารณาผู้ มีคะแนนประเมินสูงสุดตามล าดับ โดยจัดสรรให้กลุ่มวิชา
แพทยศาสตร์ จ านวน 2 ราย กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จ านวน 1 ราย มอบงานบริหารบุคคลด าเนินการใน
ส่วนที่เกี่ยวข้อง 
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5.5.5 เรื่อง พิจารณาบุคลากรสังกัดกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ขออนุมัติลาศึกษาต่อในประเทศ จ่านวน 2 ราย 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธุ์  ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร เสนอที ประชุมเพื อพิจารณา ตามบันทึกข้อความที  ศธ 0529.16.1.9/999 ลงวันที  5 
เมษายน 2560 เรื อง ขอแจ้งรายชื อบุคลากรที ขออนุญาตลาศึกษาต่อสังกัดกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จ่านวน 2 ราย 
ดังนี้ 

1. อาจารย์พลากร สืบส่าราญ ขอลาศึกษาต่อในปีการศึกษา 2560 
2. อาจารย์สมเจตน์ ทองด่า ขอลาศึกษาต่อในปีการศึกษา 2561 
ทั้งนี้  ได้ผ่านมติการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

สาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ งแวดล้อม และหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ครั้งที  21/2559 เมื อวันที  6 ธันวาคม 2559 

 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง  
 -  ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื อง หลักเกณฑ์การให้ทุนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการของวิทยาลัยฯ พ.ศ.
2557 
 

ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการ/หน่วยงานหรือบุคคลที่มีอ านาจหน้าที่หรือท่ีเกี่ยวข้อง 
ตามล าดับขั้นตอน  
 -  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ งแวดล้อม และหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุข
ศาสตร์ ครั้งที  21/2559 เมื อวันที  6 ธันวาคม 2559 
 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
 -  ตามบันทึกข้อความที  ศธ 0529.16.1.9/999 ลงวันที  5 เมษายน 2560 เรื อง ขอแจ้งรายชื อบุคลากรที ขอ
อนุญาตลาศึกษาต่อสังกัดกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จ่านวน 2 ราย 
 - ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื อง หลักเกณฑ์การให้ทุนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการของวิทยาลัยฯ พ.ศ.
2557 
 

ประเด็นพิจารณา 
 เพื อพิจารณาบุคลากรสังกัดกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ขออนุมัติลาศึกษาต่อในประเทศ จ่านวน 2 ราย 

มติที่ประชุม :  เห็นชอบให้บุคลากรสังกัดกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ขออนุมัติลาศึกษาต่อในประเทศ 
จ านวน 2 ราย คือ 

1. อาจารย์พลากร สืบส าราญ ขอลาศึกษาต่อในปีการศึกษา 2560 
2. อาจารย์สมเจตน์ ทองด า ขอลาศึกษาต่อในปีการศึกษา 2561 
มอบงานบริหารบุคคลด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

5.5.6 เรื่อง พิจารณาบุคลากรสังกัดกลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ขออนุมัติลาศึกษาต่อในประเทศ จ่านวน 4 ราย 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธุ์  ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร เสนอที ประชุมเพื อพิจารณา ตามบันทึกข้อความที  ศธ 0529.16.1.9/996 ลงวันที  5 
เมษายน 2560 เรื อง ขอแจ้งรายชื อบุคลากรที ขออนุญาตลาศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2560 และปีการศึกษา 2561 ดังนี้ 

1. ปีการศึกษา 2560 จ่านวน 1 ราย 
1.1 นางสาวรัตติยา ทองรุ่ง  สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ 
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  2. ปีการศึกษา 2561 จ่านวน 3 ราย 
        2.1 นางสาวฐานิสรา โฉมเกิด  สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ 
        2.2 แพทย์หญิงเพชรลดา อาชวานันทกุล สาขาวิชาตจวิทยา 
        2.3 นางแพทย์ณวัฒน์ โอฬารสกุลชัย สาขาวิชาศัลยกรรมระบบปัสสาวะ 

ทั้งนี้ ได้ผ่านมติการประชุมอาจารย์ชั้นปรีคลินิก หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต เมื อวันที  23 
มีนาคม พ.ศ.2560  

 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง  
 -  ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื อง หลักเกณฑ์การให้ทุนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการของวิทยาลัยฯ พ.ศ.
2557 
 

ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการ/หน่วยงานหรือบุคคลที่มีอ านาจหน้าที่หรือท่ีเกี่ยวข้อง 
ตามล าดับขั้นตอน  
 -  รายงานการประชุมอาจารย์ชั้นปรีคลินิก หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต เมื อวันที  23 มีนาคม พ.ศ.2560  
 
 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
 -  ตามบันทึกข้อความที  ศธ 0529.16.1.9/996 ลงวันที  5 เมษายน 2560 เรื อง ขอแจ้งรายชื อบุคลากรที ขอ
อนุญาตลาศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2560 และปีการศึกษา 2561 
 - ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื อง หลักเกณฑ์การให้ทุนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการของวิทยาลัยฯ พ.ศ.
2557 
 

ประเด็นที่เสนอประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ 
 เพื อพิจารณาบุคลากรสังกัดกลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ขออนุมัติลาศึกษาต่อในประเทศ จ่านวน 4 ราย 

มติที่ประชุม :  เห็นชอบให้บุคลากรสังกัดกลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ขออนุมัติลาศึกษาต่อในประเทศ 
จ านวน 4 ราย ดังนี้ 

1. ปีการศึกษา 2560 จ านวน 1 ราย 
1.1 นางสาวรัตติยา ทองรุ่ง   สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ 

  2. ปีการศึกษา 2561 จ านวน 3 ราย 
        2.1 นางสาวฐานิสรา โฉมเกิด   สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ 
        2.2 แพทย์หญิงเพชรลดา อาชวานันทกุล สาขาวิชาตจวิทยา 
        2.3 นางแพทย์ณวัฒน์ โอฬารสกุลชัย  สาขาวิชาศัลยกรรมระบบปัสสาวะ 

มอบงานบริหารบุคคลด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
 

ระเบียบวาระท่ี 6   เรื่องอ่ืน ๆ 
6.1 งานบริหารทั่วไป มีเรื่องแจ้งเพื่อทราบ      จ านวน 1 เรื่อง ดังนี้ 
6.1.1 เรื่อง ก่าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที  5/2560 
วันพฤหัสบดี ที  18 พฤษภาคม 2560   เวลา 09.00 น. 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม     นางสาวณรัญญา  มีชัย ต าแหน่ง เลขานุการคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ 

เลขานุการคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ แจ้งเพื อทราบ ถึงก่าหนดการประชุมคณะกรรมการ
ประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที  5/2560 วันพฤหัสบดี ที  18 พฤษภาคม 2560  เวลา 
09.00 น. 
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มติที่ประชุม :  รับทราบ 
 

6.2 รองคณบดีฝ่ายบริหาร แจ้งเพื่อทราบ      จ านวน   3 เรื่อง มีดังนี้ 
6.2.1 เรื่อง การเสนอขอกรอบอัตราก่าลังของบุคลากรสายวิชาการ ของกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์  
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม     นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธุ์ ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร แจ้งเพื อทราบเกี ยวกับการเสนอขอกรอบอัตราก่าลังของบุคลากรสายวิชาการ ของ
กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์  อยู่ในขั้นตอนเสนออธิการบดีลงนาม 

มติที่ประชุม : รับทราบ 
6.2.2 เรื่อง รับพนักงานขับรถยนต์ราชการเพิ มอีก 1 ต่าแหน่ง 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม     นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธุ์ ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร แจ้งเพื อทราบเกี ยวกับรับพนักงานขับรถยนต์ราชการเพิ มอีก 1 ต่าแหน่ง นั้น อยู่ใน
ระหว่างด่าเนินการ 

ข้อเสนอจากที่ประชุม 
- คณบดีเสนอให้พิจารณาเรื องเช่ารถรายเดือน 
มติที่ประชุม : รับทราบ 

6.2.3 เรื่อง การพิจารณาความต้องการกรอบอัตราก่าลังของแต่ละหน่วยงาน 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม     นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธุ์ ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร แจ้งเพื อทราบเกี ยวกับการพิจารณาความต้องการกรอบอัตราก่าลังของแต่ละ
หน่วยงาน นั้น จะด่าเนินการทบทวน พิจารณาในเดือนพฤษภาคม 2560 ทั้งนี้อาจจะมีการเชิญหน่วยงานต่างๆ เข้า
ให้ข้อมูลเพิ มเติมเพื อประกอบการจัดล่าดับความส่าคัญ 

มติที่ประชุม : รับทราบ 
 

6.3 รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา แจ้งเพื่อทราบ    จ านวน   2 เรื่อง มีดังนี้ 
6.3.1 เรื่อง แผนกิจกรรม 4 กิจกรรม เพื อการปฏิรูปสถาบันสู่การพัฒนาการเรียนการสอนส่าหรับบุคลากร  
                สุขภาพในศตวรรษที  21 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม     แพทย์หญิงปาริชาติ  วงศ์เสนา ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา 
 รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา แจ้งเพื อทราบเกี ยวกับ แผนงานการปฏิรูปสถาบันเพื อจัดการเรียนรู้แบบ 
transformative learning ซึ งประกอบด้วยกิจกรรมย่อย  4 กิจกรรม รายละเอียดงเบื้อต้นได้น่าเสนอในที ประชุม 
มูลนิธิพัฒนาการศึกษาบุคลากรสุขภาพแห่งชาติ (ศสช) และน่าเสนอในที ประชุมบุคลากรสายวิชาการ รวมทั้งการ
ประชุมผู้บริหารหลักสูตรทุกหลักสูตรเพื อรับฟังข้อเสนอแนะ แผนฉบับนี้ได้น่าข้อเสนอแนะจากทุกที ประชุมมาจัดท่า
เป็นแผนงานกิจกรรม ที จะได้น่าไปเสนอของบประมาณสนับสนุนการด่าเนินงานจาก ส่านักงานกองทุนสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ (สสส) แต่มีบางส่วน เช่น งบประมาณการจัดสัมมนา ในวันที   27-29 พฤษภาคม 2560 ที จะ
ด่าเนินการไปก่อนโดยงบประมาณ (นอกแผน) ของวิทยาลัยฯ ในส่วนของรายละเอียดแผนงาน ทั้ง 4 กิจกรรม ได้มี
การระบุคณะกรรมการที รับผิดชอบหลักในแต่ละด้านพร้อมกรอบความรับผิดชอบเบื้องต้นไว้ในไฟล์น่าเสนอแล้ว โดย
ที ยังขาด 2 คณะกรรมการที รอการจัดท่าองค์ประกอบโครงสร้างเพื อเสนอขออนุมัติแต่งตั้งต่อไป  
6.3.2 เรื่อง เชิญร่วมชมละครถกแถลงที  ม ราชภัฏอุบลราชธานี วันที  21 เมษายน 2560 
                เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม     แพทย์หญิงปาริชาติ  วงศ์เสนา ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา 

รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา แจ้งเพื อทราบ ขอเชิญผู้บริหารและคณาจารย์ที สนใจ ร่วมกิจกรรม ละครถก
แถลง (dialogue theater) ซึ งผสมผสานศาสตร์ 2 อย่างไว้ด้วยกัน คือ ศาสตร์ละคร และ สันติวิธี กิจกรรมจัดแสดงมี
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ทั้งสิ้น 4 รอบ ทั วประเทศ โดยรอบจัดแสดงที จังหวัดอุบลฯ เป็นรอบที  2 ซึ งจะจัดแสดงในบ่ายวันศุกร์ ที  21 เมษายน 
พ.ศ. 2560 นี้ ที ศูนย์ประชุมอาคารศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เริ มเวลา 13.30 น. เป็นต้นไป 
ละครประเภทนี้เหมาะกับ ครู อาจารย์ นักกิจกรรม นักจิตวิทยา แพทย์ พยาบาล ผู้บริหาร ผู้ท่างานพัฒนาชุมชน นัก
ออกแบบกระบวนการเรียนรู้ ที ต้องการกระบวนการสื อสารแบบใหม่ ในการคลี คลายความขัดแย้ง หรือปัญหาที มี
ลักษณะกลืนไม่เข้าคลายไม่ออก (dilemma) ต้องการทางออกหรือข้อเสนอแนะที สร้างสรรค์จากทุกฝ่ายที เกี ยวข้อง 
หรือปัญหาที มีลักษณะเปราะบางยากแก่การใช้กระบวนการประชุมหรือถกเถียงธรรมดาในการคลี คลาย กระบวนการ
ละครเปิดพ้ืนที ให้ "เสียง" ของทุกฝ่ายได้รับการสื อสารโดยผ่านตัวละครที เป็นตัวแทนของผู้ที เกี ยวข้องส่าคัญของความ
ขัดแย้ง เปิดโอกาสให้ได้แลกเปลี ยนและถกเถียงกันโดยถ้วนหน้า นอกจากกระบวนการละครแล้ว ที ส่าคัญยิ งกว่า คือ 
กระบวนการถกแถลง "dialogue" ที ประกอบด้วยการออกแบบวงสนทนาที สร้างสรรค์ แปลกใหม่ เอ้ือให้ผู้ชมสามารถมี
ส่วนร่วมในการถกแถลงกับตัวละคร เพื อร่วมกันเสนอทางออกของปัญหาจากทุกมุมมอง เปิดโอกาสให้เกิดพ้ืนที  
"ปลอดภัย" ในการแลกเปลี ยน ทั้งนี้ได้ประชาสัมพันธ์ผ่านกลุ่ม Line ของบคุลากร และหากมีผู้สนใจจะได้ด่าเนินการขอ
ยานพาหนะรับส่งต่อไป  

 

6.4 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม แจ้งเพื่อทราบ    จ านวน   3  เรื่อง มีดังนี้ 
6.4.1 เรื่อง เอกสารประกอบการสัมมนาผู้บริหาร เรื อง การขับเคลื อนยุทธศาสตร์จุฬาฯ “มหาวิทยาลัยในโลกที ไม่ 
                เหมือนเดิม”โดย ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม     นายแพทย์วีระวัฒน์  พันธ์ครุฑ ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม 

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม แจ้งเพื อทราบเกี ยวกับเอกสารประกอบการสัมมนาผู้บริหาร เรื อง 
การขับเคลื อนยุทธศาสตร์จุฬาฯ “มหาวิทยาลัยในโลกที ไม่เหมือนเดิม” โดย ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล จ่านวน 15 
หน้านั้น เห็นควรให้อาจารย์ทุกท่านได้อ่าน เนื องจากมีข้อมูลที เกี ยวข้องและเป็นประโยชน์มาก 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

เอกสารประกอบการสัมมนาผู้บริหาร เรื อง การขับเคลื อนยุทธศาสตร์จุฬาฯ “มหาวิทยาลัยในโลกที ไม่
เหมือนเดิม” โดย ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล จ่านวน 15 หน้า 

มติที่ประชุม : รับทราบ 
6.4.2 เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในแต่ละรอบของการประเมิน 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม     นายแพทย์วีระวัฒน์  พันธ์ครุฑ ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม 
 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม แจ้งเพื อทราบเกี ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรใน
แต่ละรอบของการประเมินนั้น การประเมินความในแต่ละรอบของการประเมิน ต้องมีเกณฑ์การให้คะแนนชัดเจน มี
ความเป็นธรรมจะได้ไม่มีข้อร้องเรียน 

มติที่ประชุม : รับทราบ 
 

6.4.3 เรื่อง การสื อสารภายในองค์กร 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม     นายแพทย์วีระวัฒน์  พันธ์ครุฑ ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม 
 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม แจ้งเพื อทราบเกี ยวกับการสื อสารภายในองค์กร เนื องจากเรามี
บุคลากรเป็นจ่านวนมาก และมีหลายสายงาน ปัญหาเรื องการสื อสารไม่ทั วถึงและไม่ครอบคลุมอาจเป็นปัญหาใน
เรื องที มีความส่าคัญที อยากให้ทุกคนมีส่วนเกี ยวข้อง จึงเห็นควรให้มีการพัฒนาระบบการสื อสารที นอกเหนือจาก
ระบบปกติที เป็นอยู่ในขณะนี้ เพื อให้การท่างานภายในวิทยาลัยฯ มีประสิทิภาพและประสิทธิผลที ดีข้ึน  

มติที่ประชุม : รับทราบ 
 
ปิดประชุม 12.40 น. 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 4/2560 วันที่ 20 เมษายน 2560 
 

                                                      

(นางสาวณรัญญา  มีชัย) 
นักวิชาการศึกษาช่านาญการ/เลขานุการ 

ผู้จด/พิมพ์รายงานการประชุม 
 

                                                           
(นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธุ์) 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
กรรมการ 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 

ที่ประชุมได้รับรองรายงานนี้แล้วในการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งท่ี 5/๒๕60 
เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2560    

 

                                                
(นายแพทย์นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ) 

คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
ประธานคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

 


