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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 6/2560 วันที่ 21 มิถุนายน 2560 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
ครั้งที่ 6/๒๕60 วันพุธ ที่ 21 มิถุนายน 2560 

ณ ห้อง CMP ๔12 ชั้น 4 อาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 
 

ผู้มาประชุม 
1. นายแพทย์นิรันดร์  พิทักษ์วัชระ  คณบดี    ประธานกรรมการ 
2. นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธ ์   รองคณบดีฝ่ายบริหาร   กรรมการ 
3. นายแพทย์วีระวัฒน์  พันธ์คร ฑ  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม กรรมการ 
4. แพทย์หญิงปาริชาติ  วงศ์เสนา  รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา  กรรมการ   
5. ผศ.พลากร สืบส่าราญ   หัวหน้ากล ่มวิชาสาธารณส ขศาสตร์            กรรมการ 
6. นางสาววลัวสิาข์  ส วรรณเลิศ  ผู้แทนอาจารย์    กรรมการ 
7. นางสาวณรัญญา  มีชัย   นักวิชาการศึกษาช่านาญการ  เลขาน การ 
8. นางสาวลภัส  ยิ งยืน   เจ้าหน้าที งานบริหารงานทั วไปช่านาญการ ผู้ช่วยเลขาน การฯ คนที  1 

 
ผู้ไม่มาประชุม 

1. ผศ.จาร วรรณ์  วงบ ตดี     หัวหน้ากล ่มวิชาแพทยศาสตร์  กรรมการ (สอน) 
2. นางสาวจินตนา  ศิริบูรณ์พิพัฒนา  ผู้แทนอาจารย์     กรรมการ(ไปราชการ) 

 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. ผศ.ดร.มาร ตพงศ์  ปัญญา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา 
2. ผศ.ดร.ธาริน ี ไชยวงศ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
3. ดร.ส วภรณ์  แดนด ี ผู้ช่วยคณบดีงานประกันค ณภาพและสารสนเทศ 
4. อ.ทักษิณ  พิมพ์ภักดิ์ ประธานหลักสูตรสาธารณส ขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณส ขศาสตร์ 
5. ผศ.สมเจตน์  ทองด่า ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ งแวดล้อม 
6. ผศ.ดร.ส รศักดิ์  แว่นรัมย์ ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ 
7. พญ.ฐิติมา อินทรา อาจารย์ประจ่ากล ่มวิชาแพทยศาสตร์ 
8. อ.ดร.อารี บ ตรสอน อาจารย์ประจ่ากล ่มวิชาสาธารณส ขศาสตร์ 

 
 
 
เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.    
 
 
 นายแพทย์นิรันดร์  พิทักษ์วัชระ คณบดี  ท่าหน้าที ประธานในที ประช ม หลังจากกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วม
ประช มแล้ว ได้เรียนเชิญคณะกรรมการรับทราบและพิจารณาตามระเบียบวาระการประช ม สร ปได้ ดังนี้ 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 6/2560 วันที่ 21 มิถุนายน 2560 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานเพื่อทราบ   จ านวน   2  เรื่อง มีดังนี้ 
1.1  เรื่อง ขออน ญาตสร้างพระราชาน สาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อด ลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก   

    ประทับคู่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม     นายแพทย์นิรันดร์  พิทักษ์วัชระ ต าแหน่ง คณบดี 

ตามที  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณส ข  ขออน ญาตสร้างพระราชาน สาวรีย์ สมเด็จพระมหิต
ลาธิเบศร อด ลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก  ประทับคู่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี   

กรมศิลปากร  โดยคณะกรรมการพิจารณาการก่อสร้างอน สาวรีย์แห่งชาติฯ  ได้พิจารณาการขออน ญาต
สร้างพระราชาน สาวรีย์ฯ แล้ว อน ญาตให้จัดสร้างพระราชาน สาวรีย์ฯ ขนาดหนึ งเท่าครึ งพระองค์จริง ประดิษฐาน
ด้านหน้าอาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณส ข  ทั้งนี้ เมื อด่าเนินการปั้นขยายรูปต้นแบบพระราชาน 
สาวรีย์ฯ  ต้องแจ้งให้กรมศิลปากรทราบ  เพื อตรวจสอบความถูกต้องของพระรูปท กขั้นตอน (การปั้นกายวิภาค  
การปั้นเครื องแต่งกาย) 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
 หนังสือที  วธ 0406/ 832  ลงวันที   18  พฤษภาคม  2560 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

เพื อทราบขออน ญาตสร้างพระราชาน สาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อด ลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก 
ประทับคู่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  

มติที่ประชุม :  รับทราบ  

1.2 เรื่อง มติการประช มสมัชชาส ขภาพแห่งชาติ  ครั้งที  9  พ.ศ. 2559 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม     นายแพทย์นิรันดร์  พิทักษ์วัชระ ต าแหน่ง คณบดี 

ส่านักงานเลขาธิการที ประช มอธิการบดีแห่งประเทศไทย  ขอส่งมติการประช มสมัชชาส ขภาพ
แห่งชาติ ครั้งที  9 พ.ศ. 2559  เมื อวันที  21-23 ธันวาคม 2559 เพื อให้หน่วยงานรับไปพิจารณาด่าเนินการ
ขับเคลื อนมติที เกี ยวข้องให้เกิดผลทางการปฏิบัติเป็นรูปธรรมความส่าเร็จได้  โดยมีประเด็นน โยบายส่าคัญที 
เกี ยวกับส ขภาพ  รวม 4 เรื อง ดังนี้ 

มติ 1 น้่าดื มที ปลอดภัยส่าหรับประชาชน 
มติ 2 การจัดการและพัฒนาที อยู่อาศัย ช มชน และเมืองเพื อส ขภาวะ 
มติ 3 การสร้างเสริมส ขภาวะเด็กปฐมวัยด้วยการบูรณาการอย่างมีส่วนร่วม 
มติ 4 สานพลังปราบย งลาย โดยใช้พื้นที เป็นฐาน 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
 หนังสือที  ทปอ.60 / ว 270  ลงวันที   6 มิถ นายน  2560 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

เพื อทราบมติการประช มสมัชชาส ขภาพแห่งชาติ  ครั้งที  9  พ.ศ. 2559 
มติที่ประชุม : รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และ 
การสาธารณสุข  

ระเบียบวาระท่ี  ๒.1 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2560  
                              เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 18 พฤษภาคม 2560 

เลขาน การคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เสนอที ประช มเพื อพิจารณา  รับรองรายงานการประช ม
คณะกรรมการประจ่าวิทยาลัย ครั้งที  5/2560 เมื อวันพฤหัสบดี ที  18 พฤษภาคม 2560 
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เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
(ร่าง) รายงานการประช ม ครั้งที  5/2560 เมื อวันพฤหัสบดี ที  18 พฤษภาคม 2560 
 

 มติที่ประชุม :  รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไขรายงานการประชุม  
 
ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสืบเนื่อง  

ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
วาระท่ี  4.1 งานคลังและพัสดุ มีเรื่องเสนอเพื่อทราบ    จ านวน 2 เรื่อง ดังนี้ 
4.1.1 เรื่อง รายงานงบประมาณเงินเหลือจ่ายจากการจากการจัดซื้อคร ภัณฑ์ (เงินรายได้) 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธ ์ ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร  

รองคณบดีฝ่ายบริหาร เสนอที ประช มเพื อทราบ ตามที  วิทยาลัยฯ ได้รับอน มัติกันเหลื อมปี 2559 เพื อ
จัดซื้อคร ภัณฑ์ ส่านักงาน และคร ภัณฑ์งานบ้านงานครัว รวม 19 รายการนั้น ต่อมาวิทยาลัยฯได้ด่าเนินการจัดหา
พัสด  โดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ E-bidding ปรากฏว่าผู้ชนะการเสนอราคา เสนอราคาต ่า
กว่างบประมาณที ขออน มัติไว้ในหลักการ จึงมีเงินเหลือจ่าย จ่านวน 956,640.00บาท  (เก้าแสนห้าหมื นหกพันหก
ร้อยสี สิบบาทถ้วน) จึงเสนอที ประช มรับทราบ เพื อน่าเงินเหลือจ่ายดังกล่าวไปก่าหนดวัตถ ประสงค์ในการด่าเนินงาน
ของวิทยาลัยฯ ต่อในปีงบประมาณ 2561 แต่หากไม่มีการก่าหนดวัตถ ประสงค์การใช้เงิน ก็จะถือเป็นเงินคงเหลือ
สะสมต่อไป  
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

๑. หนังสือบันทึกข้อความ  ด่วนที ส ด ที  ศธ 0529.3/1880 ลงวันที  31 พฤษภาคม 2560 (เอกสารแนบ 1) 
๒. หนังสือบันทึกข้อความที  ศธ 0529.16.1.5/0639 ลงวนัที  25 พฤษภาคม 2560 (เอกสารแนบ 2) 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
เพื อทราบรายงานงบประมาณเงินเหลือจ่ายจากการจากการจัดซื้อคร ภัณฑ์ (เงินรายได้)  
มติที่ประชุม : รับทราบ  

4.1.2 เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบเงินฝากส่วนกลาง-กองคลัง ปีงบประมาณ 2559 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธ ์  ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร  

รองคณบดีฝ่ายบริหาร เสนอที ประช มเพื อทราบ ตามที  กองคลัง ได้เชิญประช มชี้แจงรายละเอียดบัญชีเงิน
รับฝากในวันศ กร์ที  26 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประช มโพธิ์ไทร ชั้น 2 ตึกส่านักงาน
อธิการบดี ซึ งคณบดี มอบหมาย รองคณบดีฝ่ายบริหาร และนางสาวจาร ภรณ์ ม ่งหมาย เข้าร่วมประช มดังกล่าว  
โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

1. ที ประช มขอให้สอบทานข้อมูลการบันทึกบัญชีเงินรับฝากระหว่างกองคลัง และวิทยาลัยฯ ณ 30 
กันยายน 2556 ถึง 30 กันยายน  2559 เพื อกระทบยอดบัญชีเงินฝากกองคลังให้ถูกต้องตรงกัน  ซึ ง
ปัจจ บันข้อมูลระหว่างกองคลังและวิทยาลัยฯ ณ 30 กันยายน 2559  มียอดเงินที ไม่ถูกต้องตรงกัน 
(ประมาณ 30 ล้านบาท) 

2. จะเริ มสอบทานข้อมูลในวันที  29 พฤษภาคม 2560 โดยกองคลัง มอบหมาย นางสาวเนตรภา สาย
บ ญ นักวิชาการเงินและบัญชี เป็นผู้สอบทานข้อมูลงบการเงนิของวิทยาลยัฯ 

      งานคลังและพัสด ได้ด่าเนินการตรวจสอบการบันทึกบัญชีระหว่างกองคลังกับวิทยาลัยฯ แล้วพบ
รายละเอียดที ท่าให้งบการเงินที งานบัญชีกองคลังไม่ได้บันทึกบัญชีที ถูกต้อง ดังนี้ 
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1. ในรายงานงบทดลอง 3 มิติ ปีบัญชี 2556 ตั้งแต่งวดที  1-12  รหัสบัญชี   216-02-00   บัญชีเงิน
รับฝากที ต้องจ่ายคืน  มียอดเดบิต 9,707,320.62 บาท   แต่ยอดเงินด้านเครดิตไม่มีจ่านวนเงิน  ซึ ง
ข้อเท็จจริงที ถูกต้องคือ ต้องมียอดเงินด้านเครดิต จ่านวน 15,200,000.- บาท  อ้างอิงจาก
ใบเสร็จรับเงินเลขที  156/0015594 วันที  12/12/2555  ซึ งกองคลังเป็นผู้ออกใบเสร็จรับเงินรับ
ฝากให้แก่วิทยาลัยฯงานบัญชีกองคลังต้องปรับปร งรายการเงินรับฝากจ่านวน 15,200,000.- เป็น
รายได้ให้แก่วิทยาลัยฯ 

2. ในรายงานงบทดลอง 3 มิติ ปีบัญชี 2557 ตั้งแต่งวดที  1-12  รหัสบัญชี  111-03-00 บัญชีเงินฝาก
ส่วนกลาง-กองคลัง ไม่มีการบันทึกรายได้จากการยืมเงินท นส่ารองมหาวิทยาลัย  จ่านวน 
14,675,000.-บาท       อา้งอิงสัญญายืมท นส่ารอง 57 ศธ/0365  และมติที ประช มสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที  7/2557  และเงินรายได้ค่าปรับนักเรียนท น จ่านวน  3,864,855.- บาท ที 
ได้รับอน มัติจากที ประช มสภามหาวิทยาลัย ครั้งที  5/2557  ซึ งงานบัญชีกองคลัง ไม่ได้บันทึก 2 
รายการดังกล่าวเป็นรายได้ให้วิทยาลัยฯ แต่รายการด้านรายจ่ายมีการบันทึกบัญชีแล้ว 

3. ในรายงานงบทดลอง 3 มิติ ปีบัญชี 2557 ตั้งแต่งวดที  1-12  รหัสบัญชี   216-01-00 บัญชีเงินรับ
ฝากที ต้องจ่ายคืน  ยอดเดบิต 16,782,335.78 บาท แต่ยอดเครดิต เท่ากับ 1,859,100.-บาท   
ซึ งข้อเท็จจริง ต้องมียอดเครดิต จ่านวน 17,505,000.- บาท  ผลต่าง 15,645,900.-บาท แต่ทั้งนี้
ผลต่างจ่านวน 15,645,900.-บาท ได้มีการน่ามาปรับปร งบัญชี ในปีงบประมาณ 2558 แล้ว  

4. ในรายงานงบทดลอง 3 มิติ  ปีบัญชี 2558   ตั้งแต่งวดที  1-12     รหัสบัญชี  111-03-00 บัญชี
เงินฝากส่วนกลาง-กองคลัง  ไม่มีการบันทึกรายได้ค่าปรับนักเรียนท น จ่านวน 825,226.94บาท  ที 
ได้รับอน มัติจากที ประช มสภามหาวิทยาลัย ครั้งที  5/2558    ซึ งงานบัญชีกองคลัง ไม่ได้บันทึก
รายการดังกล่าวเป็นรายได้ให้แก่วิทยาลัยฯ แต่รายการด้านรายจ่ายมีการบันทึกบัญชีแล้ว 

 หมายเหต ..เงินค่าปรับนักเรียนท น  ได้มาจากการที วิทยาลัยฯ ส่งบ คลากรไปศึกษาต่อในระดับที สูงขึ้น 
แต่ไม่กลับมาปฏิบัติงานตามสัญญาใช้ท น จึงต้องช่าระเงินค่าปรับ โดยกองคลังเป็นผู้รับเงิน ถือเป็น
รายได้ของมหาวิทยาลัย และต่อมาวิทยาลัยฯ ได้ขอใช้เงินรายได้ดังกล่าว เพื อจ่ายคืนคลัง และเป็น
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของวิทยาลัยฯ  

            (เอกสารแนบ 1) 
 งานคลังและพัสด  วิทยาลัยฯ ได้ท่าหนังสือ ถึงผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน  เรื อง 

รายงานผลการตรวจสอบเงินฝากส่วนกลาง-กองคลัง แล้วเพื อให้มีการปรับปร งรายการบันทึกบัญชีที ถูกต้อง  
(เอกสารแนบ 2)   

ทั้งนี้ งานคลังและพัสด  วิทยาลัยฯ ขอให้งานบัญชีกองคลังตรวจสอบบัญชีด้านรายจ่ายด้วย 
เนื องจาก ข้อมูลที ปรากฏในงบทดลอง ยังไม่ตรงกัน ซึ งวิทยาลัยฯ มีเอกสารการรายงานรายได้ ค่าใช้จ่าย ใน
การสอบทานยอดระหว่างหน่วยการเงินรับ หน่วยการเงินจ่ายของกองคลังท กปี แต่ไม่ทราบสาเหต ว่างานบัญชี
กองคลังบันทึกบัญชีอย่างไรข้อมูลจึงไม่ตรงกับคณะ/วิทยาลัยฯ ซึ งปัญหาดังกล่าว งานบัญชีกองคลังก่าลัง
ด่าเนินการปรับปร งแก้ไข จึงขอน่าเรียนที ประช มเพื อทราบ 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
๑. หนังสือบันทึกข้อความที  ศธ 0529.16.1.5/0757 ลงวนัที  12 มิถ นายน 2560 มิถ นายน 2560 

(เอกสารแนบ 1) 
๒. หนังสือบันทึกข้อความที  ศธ 0529.16.1.5/0747  ลงวันที  8 มิถ นายน 2560 (เอกสารแนบ 2) 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
เพื อทราบรายงานผลการตรวจสอบเงินฝากส่วนกลาง-กองคลัง ปีงบประมาณ 2559 
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มติที่ประชุม : รับทราบ  
ระเบียบวาระท่ี  4.2 งานบริหารบุคคล   มีเรื่องเสนอเพื่อทราบ   จ านวน 1 เรื่อง 
4.2.1 เรื่อง รายงานผลการไปเพิ มพูนความรู้และประสบการณ์ ราย นางสาวภชารี ยิ งรตันส ข 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  นายแพทย์นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ  ต่าแหน่ง  คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณส ข  

ประธาน เสนอที ประช มเพื อทราบ ตามที  นางสาวภชารี ยิ งรัตนส ข ต่าแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดศูนย์
พัฒนาเด็ก ได้เข้าร่วมการประช มวิชาการหัวข้อเรื องการพัฒนาเด็กเยาวชนและครอบครัวระดับชาติ ครั้งที  4 
ค ณภาพเด็ก ค ณภาพประเทศ จัดโดยสถาบันแห่งชาติเพื อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล  
เมื อวันที  25 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องประช มอมารินทร์ โรงแรมเอสดีอเวนิว กร งเทพฯ นั้น  

จากการประช มดังกล่าวได้น่าความรู้ที ได้รับมาเป็นแนวทางประย กต์ใช้ในการปฏิบัติงานในการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยอย่างเป็นองค์รวม เริ มต้นจากความเข้าในพ้ืนฐานเรื องธรรมชาติและความต้องการของเด็กองค์ความรู้และ
แนวคิดที ส่าคัญ มีดังนี้ 

1. เด็กท กคนแตกต่างกันตามลักษณะพ้ืนอารมณ์ การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับพ้ืนอารมณ์
ของเด็กแต่ละคนมีความส่าคัญ 

2. โลกภายในความคิด ความรู้สึก ของเด็กพัฒนาการที ส่าคัญในช่วงปฐมวัย คือ การเริ มเป็นตัวของตัวเอง 
(พลังตัวตน) และความสามารถในการคิดจินตนาการพลังตัวตนเป็นพลังส่าคัญในการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ่อแม่ ครู/
ผู้ดูแลเด็ก ที เห็นค ณค่าและความส่าคัญของพลังตัวตน จะสามารถน่าพาและพัฒนาเด็กปฐมวัยได้อย่างยั งยืน 

3. ล่าดับขั้นการพัฒนาสมองของเด็ก เริ มต้นจากการพัฒนาระบบประสาทสัมผัสและการเคลื อนไหว เด็กที 
ไม่ได้รับประสบการณ์ผ่านการเล่น การใช้ประสาทสัมผัส การลงมือท่า ระบบประสาทจะเปราะบางไม่พร้อมต่อการ
เรียนรู้ขั้นสูง 

4. ความต้องการพ้ืนฐานของเด็ก การกลับมามองความต้องการของเด็ก กลับมาย้อนถามตัวเองอีกครั้งว่า
อะไรคือสิ งที เด็กต้องการจะช่วยให้พ่อแม่ ครู/ผู้ดูแลเด็ก มั นใจในเส้นทางการดูแลเด็กปฐมวัยมากข้ึน การมีความรู้
พ้ืนฐานทั้งหมดเหล่านี้ช่วยให้พ่อแม่ ครู/ผู้ดูแลเด็ก เข้าใจเด็กปฐมวัยในหลากหลายมิติสามารถปรับเปลี ยนทัศนคติ
และมีแนวทางในการปรับเปลี ยนตัวเอง ปรับเปลี ยนกระบวนการเรียนการสอน เพื อการพัฒนาเด็กอย่างยั งยืน โดย
ม ่งหวังให้ครู/ผู้ดูแลเด็ก สามารถท่างานกับเด็กได้อย่างมีส ข 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

รายงานผลการไปเพิ มพูนความรู้และประสบการณ์ ราย นางสาวภชารี ยิ งรัตนส ข 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

เพื อทราบรายงานผลการไปเพิ มพูนความรู้และประสบการณ์ ราย นางสาวภชารี ยิ งรัตนส ข 

มติที่ประชุม : รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
วาระท่ี 5.1  งานพัฒนานักศึกษา เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา    จ านวน   1 เรื่อง  ดังนี้ 
5.1.1 เรื่อง พิจารณาระบบการให้ท นการศึกษาของนักศึกษาประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณส ข 

ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธารนิี  ไชยวงศ์ ต าแหน่ง ผู้ช่วยคณบดีงานพัฒนานักศึกษา        
 ด้วยงานพัฒนานักศึกษา  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณส ข  เป็นหน่วยงานที ดูแลและส่งเสริม
ด้านท นการศึกษาส่าหรับนักศึกษาภายในวิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ และเป็นสื อกลางในการประสานระหว่างผู้รับและ
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ผู้ให้   งานพัฒนานักศึกษาจึงจ่าเป็นต้องก่าหนดบทบาทหน้าที ของงาน   ตลอดจนแนวทางการด่าเนินงาน  จึงขอ
เสนอระบบการให้ท นการศึกษาส่าหรับนักศึกษา ประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ ต่อคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัย
เพื อทราบและให้ข้อเสนอแนะเพิ มเติม 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

๑. ประกาศวิทยาลัยฯ เรื อง การคัดเลือกบ คคลเพื อรับท นการศึกษา ประจ่าปีการศึกษา 2559 วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณส ข 

๒. ระบบพิจารณาคัดเลือกท นการศึกษา (ท นแบบให้เปล่า) วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณส ข 
๓. ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินท นการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณส ข 
๔. ค่าสั งวิทยาลัยฯ ที  210 / 2560 เรื อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาท นการศึกษานักศึกษา วิทยาลัย

แพทยศาสตร์และการสาธารณส ข 
ประเด็นพิจารณา 
 เพื อพิจารณา ระบบการให้ท นการศึกษาของนักศึกษาประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณส ข 
ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะเพิ มเติม    
  มติที่ประชุม : สรุปได้ ดังนี้ 

1. ระบบการจัดสรรทุนให้พิจารณาปีละ 2 ครั้ง โดยจัดสรรทุนให้ตามความเหมาะสม 
2. มีการเพิ่มแหล่งทุนให้มากขึ้น  
3. ควรมีการจัดสรรทุนฉุกเฉินส าหรับนักศึกษาที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน 
4. ส าหรับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ควรมีการพิจารณาจัดสรรทุนให้ด้วย 
มอบงานพัฒนานักศึกษาส ารวจข้อมูลจ านวนทุนที่นักศึกษาต้องการขอรับทุน และนัดประชุม

คณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษานักศึกษา เพื่อพิจารณาระบบการให้ทุน และให้น าเสนอในการประชุมครั้ง
ถัดไป 
วาระท่ี 5.2  งานบริการทางการแพทย์ อาคารผู้ป่วยนอก  มีเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา จ านวน   1 เรื่อง  ดังนี้ 
5.2.1 เรื่อง การก่าหนดอัตราค่าตอบแทนแพทย์ผู้เชี ยวชาญพิเศษภายนอก ที ปฏิบัติงานที หน่วยบริการทาง 
                การแพทย์ คลินิกพิเศษเฉพาะทาง 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   นายแพทย์วีระวัฒน์  พันธ์คร ฑ ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม 

งานบริการทางการแพทย์ อาคารผู้ป่วยนอก ได้รับความอน เคราะห์แพทย์ผู้เชี ยวชาญพิเศษภายนอก มา
ปฏิบัติงานออกตรวจโรคคลินิกพิเศษเฉพาะทาง ณ แผนกผู้ป่วยนอก ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. 
– 16.00 น. ระหว่างวันที  1 มิถ นายน – 30 กันยายน 2560 นั้น 
  อ้างถึงประกาศมหาวิทยาลัยอ บลราชธานี เรื อง การจ่ายเงินค่าตอบแทนแพทย์ผู้เชี ยวชาญพิเศษ
ภายนอกที ปฏิบัติงานที หน่วยบริการทางการแพทย์ ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณส ข มหาวิทยาลัย
อ บลราชธานี พ.ศ.2558 ข้อ 3 นั้น งานบริการทางการแพทย์ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า แพทย์ผู้เชี ยวชาญพิเศษเฉพาะ
ทาง เป็นผู้มีความรู้ความช่านาญสูงในการตรวจวินิจฉัยโรคเฉพาะทาง จึงเห็นควรจ่ายค่าตอบแทนแพทย์ผู้เชี ยวชาญ
พิเศษภายนอก ในอัตราขั้นต ่าชั วโมงละ 600 บาท จ่านวนทั้งสิ้น 12 สาขา ดังนี้ 
 

1. ก มารเวชศาสตร์ 
2. จักษ วิทยา 
3. จิตเวชศาสตร์ 
4. รังสีวิทยา 
5. วิสัญญีวิทยา 

7.  เวชศาสตร์ฟื้นฟู 
8.  ศัลยศาสตร์ 
9.  สูติศาสตร์ – นรีเวชวิทยา 
10.โสต ศอ นาสิกวิทยา 
11.ออร์โธปิดิกส์ 
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6. เวชศาสตร์ป้องกัน 12.อาย รศาสตร์ 
 อาศัยอ่านาจตามประกาศดังกล่าว ในการนี้ จึงขออ่านาจจากคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัย ฯ พิจารณา
เห็นชอบก่าหนดอัตราค่าตอบแทนแพทย์ผู้เชี ยวชาญพิเศษภายนอกเฉพาะทางจ่านวน 12 สาขา ตามอัตราดังกล่าว 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

ประกาศมหาวิทยาลัยอ บลราชธานี เรื อง การจ่ายเงินค่าตอบแทนแพทย์ผู้เชี ยวชาญพิเศษภายนอกที 
ปฏิบัติงานที หน่วยบริการทางการแพทย์ ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณส ข มหาวิทยาลัยอ บลราชธานี 
พ.ศ. 2558 
ประเด็นพิจารณา 
 เพื อพิจารณาเห็นชอบก่าหนดอัตราค่าตอบแทนแพทย์ผู้เชี ยวชาญพิเศษภายนอกเฉพาะทางจ่านวน 12 
สาขา ตามอัตราดังกล่าว 

มติที่ประชุม : เห็นชอบก าหนดอัตราค่าตอบแทนแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษภายนอกเฉพาะทางจ านวน 
12 สาขาตามที่เสนอ ในอัตราขั้นต่ าชั่วโมงละ 600 บาท และให้เพิ่มอีก 1 สาขา คือ สาขาเวชศาสตร์
ครอบครัว ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2560  มอบงานบริการทางการแพทย์ อาคารผู้ป่วยนอก ด าเนินการใน
ส่วนที่เกี่ยวข้อง 
วาระท่ี 5.3  งานแผนและงบประมาณ มีเรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจาก  จ านวน   7 เรื่อง  ดังนี้ 
5.3.1 เรื่อง การจัดท่ารายละเอียดแบบเสนอโครงการ/กิจกรรม ระดับหน่วยงาน/กล ่มวิชา  
               ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณส ข 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธ ์ ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

เนื องจากในเดือน กรกฎาคม – สิงหาคม พ.ศ. 2560 จะทราบงบประมาณรายจ่าย ประจ่าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 แล้วนั้น งานแผนและงบประมาณ จึงได้เตรียมการด่าเนินการ “การจัดท่ารายละเอียด
แบบเสนอโครงการ/กิจกรรม ระดบัหน่วยงาน/กล ่มวิชา ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561” เพื อแจ้งเวียนแนวทาง
ในการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ่าปี ให้บ คลากรท กท่านทราบและด่าเนินการในส่วนที เกี ยวข้องต่อไป  
เอกสารเอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

1. (ร่าง) ประกาศวิทยาลัยฯ เรื อง หลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ่าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561  

2. (ร่าง) แนวทางการพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายโครงการ/กิจกรรม ระดับหน่วยงาน/กล ่มวิชา 
เพื อบรรจ ลงในแผนปฏิบัติการ ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

3. (ร่าง) แบบเสนอโครงการ/กิจกรรม ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (แบบฟอร์ม PL01) 
4. (ร่าง) มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
5. (ร่าง) แนวทางขออน มัติและด่าเนินงาน/โครงการ และกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ประจ่าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 
6. (ร่าง) แนวปฏิบัติเกี ยวกับการด่าเนินงานด้านแผนงาน งบประมาณ การเงินและพัสด  ประจ่าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 
ประเด็นพิจารณา 
 เพื อพิจารณา ข้อเสนอแนะ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. (ร่าง) ประกาศวิทยาลัยฯ เรื อง หลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ่าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 จึงเรียนที ประช มเพื อโปรดพิจารณารายละเอียด ร่างประกาศดังกล่าว ใน
การนี้ เห็นควรประสานงานการเงินตรวจสอบรายละเอียด เพื อความถูกต้อง ต่อไป 
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2. (ร่าง) แนวทางการพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายโครงการ/กิจกรรม ระดับหน่วยงาน/กล ่มวิชา 
เพื อบรรจ ลงในแผนปฏิบัติการ ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยแบ่งการพิจารณาตามประเภท
โครงการ คือ โครงการเดิมและโครงการใหม่  

2.1  แนวทางโครงการเดิม งบประมาณเท่าเดิม สามารถพิจารณรอน มัติโดยผ่านผู้บังคับบัญชา
ขั้นต้น ตามล่าดับโครงสร้างการบริหาร 

2.2  แนวทางโครงการใหม่ พิจารณาอน มัติโดยผ่านคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ 
ในการนี้ โครงการท กโครงการ จะต้องผ่านการตรวจสอบงบประมาณรายจ่ายของโครงการ จาก

งานการเงิน และหากโครงการใดมีการเสนอของบประมาณในหมวดค่าคร ภัณฑ์/สิ งก่อสร้าง ผ่านงาน
พัสด ตรวจสอบรายละเอียดค ณลักษณะเฉพาะและใบเสนอราคา ให้เรียบร้อยก่อนเพื อความถูกต้อง 

3. (ร่าง) แบบเสนอโครงการ/กิจกรรม ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (แบบฟอร์ม PL01) ขอความ
อน เคราะห์ผู้รับผิดชอบโครงการ ระบ วันที -เดือน ที จะด่าเนินโครงการที ชัดเจน และระบ รายจ่าย
งบประมาณที จะด่าเนินโครงการ/กิจกรรม เป็นรายเดือน ให้ชัดเจน เนื องจากเป็นข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการตรวจสอบภายใน เมื อวันที  22 พฤษภาคม – 1 มิถ นายน 2560 ให้ด่าเนินการตาม
ข้อเสนอแนะ 

4. (ร่าง) มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยปรับร้อยละ 
มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ่า ตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ
ภายใน เมื อวันที  22 พฤษภาคม – 1 มิถ นายน 2560 ในส่วนของงบด่าเนินงาน ด้านการจัดอบรม/
ประช ม/สัมมนา ในเงินงบประมาณแผ่นดิน ผู้รับผิดชอบโครงการ จะต้องด่าเนินโครงงาน ภายในไตร
มาสที  1 หรือ ในไตรมาสที  1 (50%) ในการนี้ รวมถึงโครงการวิจัย บริการวิชาการ และท่าน บ่าร ง
ศิลปวัฒนธรรม ที ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัยฯ  

5. (ร่าง) แนวทางขออน มัติและด่าเนินงาน/โครงการ และกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ประจ่าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 เนื องจากเป็นข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบภายใน เมื อวันที  
22 พฤษภาคม – 1 มิถ นายน 2560 เรื องแผนการเบิกจ่ายงบประมาณรายไตรมาส จึงขอความ
อน เคราะห์ผู้รับผิดชอบโครงการที ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ท่าบันทึกขออน มัติจัดโครงการในแต่ละ
ไตรมาส เพื อเป็นการตรวจสอบแผน-ผลการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดการ
เบิกจ่ายงบประมาณประจ่าปี นั้น 

6. (ร่าง) แนวปฏิบัติเกี ยวกับการด่าเนินงานด้านแผนงาน งบประมาณ การเงินและพัสด  ประจ่าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561  

มติที่ประชุม :  เห็นชอบในหลักการ มอบรองคณบดีพิจารณาในรายละเอียดทั้ง 6 ประเด็น และมอบ
งานแผนและงบประมาณด าเนินการในรายละเอียดต่อไป 
5.3.2 เรื่อง ขออน มัติงบประมาณโครงการนอกแผน ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
                โครงการท่าบ ญเปิดอาคารกายวิภาคศาสตร์ และเคลื อนย้ายอาจารย์ใหญ่จากอาคารเก่าสู่อาคารใหม่ 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธ ์  ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
 เนื องด้วย วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณส ข ได้ก่อสร้างอาคารกายวิภาคศาสตร์แล้วเสร็จ และมี
แผนจะเคลื อนย้ายอาจารย์ใหญ่จากอาคารหลังเก่ามายังอาคารกายวิภาคศาสตร์ ในวันที  18 กรกฎาคม 2560 นั้น 
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 ในการนี้  ผู้รับผิดชอบโครงการ อาจารย์ฐานิสรา โฉมเกิด จึงขออน มัติงบประมาณนอกแผน จ่านวน 
84,200 บาท เพื อจัดโครงการท่าบ ญเปิดอาคารกายวิภาคศาสตร์ และเคลื อนย้ายอาจารย์ใหญ่จากอาคารเก่าสู่
อาคารใหม ่
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

1. บันทึกขออน มัติค่าใช้จ่ายนอกแผน 2560 โครงการท่าบ ญเปิดอาคารกายวิภาคศาสตร์ และ
เคลื อนย้ายอาจารย์ใหญ่จากอาคารเก่าสู่อาคารใหม่ 

2. แบบเสนอโครงการท่าบ ญเปิดอาคารกายวิภาคศาสตร์ และเคลื อนย้ายอาจารย์ใหญ่ จากอาคารเก่าสู่
อาคารใหม ่

3. บัญชีเงินสะสมโครงการอาจารย์ใหญ่ 
4. สร ปงบประมาณนอกแผนคงเหลือ ประจ่าปีงบประมาณ 2560 

ประเด็นพิจารณา 
 เพื อพิจารณา อน มัติงบประมาณนอกแผน จ่านวน 84,200 บาท เพื อจัดโครงการท่าบ ญเปิดอาคารกาย
วิภาคศาสตร์ และเคลื อนย้ายอาจารย์ใหญ่จากอาคารเก่าสู่อาคารใหม ่ โดยมีข้อมูลในการพิจารณา ดังนี้ 

1. เนื องจาก เงินที ได้รับบริจาคนี้มีวัตถ ประสงค์เพื อใช้ด่าเนินการในกิจกรรมที เกี ยวข้องกับอาจารย์ใหญ่
ทั้งหมด จึงเห็นควรเบิกจ่ายงบประมาณในบัญชี เงินสะสมโครงการอาจารย์ใหญ่ จ่านวนยอดเงินสะสม
รวม 281,550.61 บาท โดยมีจ่านวน 2 บัญชี ดังนี้ 

 บัญชีที  1 เลขบัญชี 869-203850-6 มียอดเงินสะสมจ่านวน 253,810.04 บาท (ท้ังนี้ มี
โครงการที เบิกจ่ายจากบัญชีนี้ 1 โครงการ จ่านวนเงิน 43,000 บาท คงเหลือเงินในบัญชี 
จ านวน 210,810.04 บาท) 

 บัญชีที  2 เลขบัญชี 869-220445-8 มียอดเงินสะสมจ่านวน 27,740.57 บาท 
2. เห็นควรเบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ (ค่าหน่วยกิต) รหัส รด.28-3 ประจ่าปีงบประมาณ 2560 

(ทั้งนี้ ได้รับจัดสรรจากมหาวิทยาลัยฯ มาเพียง 8,800,000 บาท จากยอดประมาณการรายได้ที  
20,326,100 บาท คิดเป็นร้อยละ 43 ของยอดที ได้รับจัดสรรจากประมาณการ ปี 2560) 

มติที่ประชุม : อนุมัติงบประมาณนอกแผน จากงบประมาณเงินรายได้ (ค่าหน่วยกิต) รหัส รด.28-3 
ประจ าปีงบประมาณ 2560 จ านวน 110,700 บาท โดยอนุมัติเพิ่มค่าจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ จากเดิม 
3,000 บาท เป็น 5,000 บาท และค้าจ้างเหมาจัดตกแต่งเปิดป้ายบริเวณหน้างาน จ านวน 24,500 บาท 
เพื่อจัดโครงการท าบุญเปิดอาคารกายวิภาคศาสตร์ และเคลื่อนย้ายอาจารย์ใหญ่จากอาคารเก่าสู่อาคารใหม่  
มอบผู้รับผิดชอบด าเนินการขออนุมัติงบประมาณนอกแผนตามรายละเอียดที่ได้รับอนุมัติ มอบงานแผนและ
งบประมาณด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง มอบรองคณบดีฝ่ายบริหารด าเนินการประชุมผู้เกี่ยวข้อง 
5.3.3 เรื่อง ขออน มัติงบประมาณโครงการนอกแผน ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กิจกรรมงานเภสัชกรรม  
               เพื อจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ที ไม่ใช่ยา วัคซีน และยาใหม่  
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธ ์  ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
 ตามที  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณส ข ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ าย เพื อใช้ในโครงการการ
ให้บริการทางการแพทย์ระดับปฐมภูมิ ในกิจกรรมที  4 งานเภสัชกรรม จ่านวน 1,070,000 บาท ทั้งนี้ ได้มีการ
เบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที  23 พฤษภาคม 2560 จ่านวน 854,324.63 บาท คงเหลืองบประมาณจ่านวน 
215,675.37 บาท (รอส่งเบิกจ่าย) นั้น 
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 เนื องจาก ต้นท นค่ายาต่อใบสั งยาเฉลี ย และค่าเวชภัณฑ์ที ไม่ใช่ยาที สูงขึ้น และแพทย์มีการสั งจ่ายวัคซีนพิษ
ส นัขบ้า และมีความจ่าเป็นในการใช้ยานอกบัญชียาโรงพยาบาลเพิ มขึ้น จึงท่าให้งบประมาณคงเหลือไม่เพียงพอ
ส่าหรับใช้ในไตรมาส 3 และ 4  
 ดังนั้น งานเภสัชกรรม จึงขออน มัติงบประมาณนอกแผน จ่านวน 259,975.37 บาท เพื อจัดซื้อรายการ
ดังต่อไปนี้ 

1. ยา    จ่านวน 74 รายการ งบประมาณ 121,525.37 บาท 
2. เวชภัณฑ์ที ไม่ใช่ยา จ่านวน 38 รายการ งบประมาณ 74,950.00 บาท 
3. วัคซีน   จ่านวน 1   รายการ งบประมาณ 13,500.00 บาท 
4. รายการยาใหม่  จ่านวน 20 รายการ งบประมาณ 50,000.00 บาท  

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
1. บันทึกขออน มัติค่าใช้จ่ายนอกแผน 2560 เพื อจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ที ไม่ใช่ยา วัคซีน และยาใหม่ ของ

งานเภสัชกรรม 
2. รายการยาเวชภัณฑ์ที ไม่ใช่ยา,วัคซีน และยาใหม่ที ขออน มัตินอกแผน ประจ่าปีงบประมาณ 2560 
3. สร ปงบประมาณนอกแผนคงเหลือ ประจ่าปีงบประมาณ 2560 

ประเด็นพิจารณา 

 เพื อพิจารณา อน มัติงบประมาณนอกแผน จ่านวน 259,975.37 บาท เพื อจัดซื้อค่าเวชภัณฑ์ยา ใน
งบประมาณแผ่นดิน แผนงานการใช้บริการทางการแพทย์ รหัส งปม.27-1 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 

1. การจัดสรรงบประมาณแผนกเภสัชกรรม ค่าเวชภัณฑ์ยา ในปีงบประมาณ 2560 จ่านวน 
1,070,000 บาท เมื อเปรียบเทียบจากงบประมาณที จัดสรร ในปี 2559 เพิ มขึ้นร้อยละ 
25.88 นั้น 

2. ข้อมูลเปรียบเทียบการเบิกจ่ายค่าเวชภัณฑ์ยา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2560 
รายการ ปีงบประมาณ 

 2559 (1) 2560 (2) 

จ่านวนใบสั งยา (ใบสั งยา) 9,331 9,335 
ต้นท นยา (บาท) 560,803.00 752,813.00 
ต้นท นเฉลี ยของใบสั งยา 60.10 80.64 

   (1) ข้อมูล ณ วันที  1 ต ลาคม 2558 – 23 พฤษภาคม 2559  
   (2) ข้อมูล ณ วันที  1 ต ลาคม 2559 – 23 พฤษภาคม 2560  

ข้อสังเกต ในปีงบประมาณ 2560 ต้นท นเฉลี ยของใบสั งยามีจ่านวน เพิ มมากขึ้นจาก
ปีงบประมาณ 2559 คิดเป็นร้อยละ 34.23 โดยจ่านวนใบสั งยา ต่างกันเพียง จ่านวน 4 
ใบสั งยา  

3. เพื อโปรดพิจารณาแนวทางการจัดซื้อยา จากข้อมูลการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา มีการจัดซื้อท กๆ 6 
เดือน เนื องจากเป็นการจัดซื้อล็อตใหญ่และท่าได้ยาในราคาถูก แตท่ั้งนี้ ท่าให้มียาในคลัง
คงเหลือจ่านวนมากในบางรายการ และในบางรายการที เป็นยารักษาต่อเนื อง จึงท่าให้หมด
เร็วกว่ายาสามัญ และยาบางรายการอาจหมดอาย  
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4. ในการคิดต้นท นค่ายา เวชภัณฑ์ที ไม่ใช่ยา และวัคซีน ไม่ได้มีการจัดท่าคลังยาคงเหลือในแต่ละ
ปี ท่าให้ไม่สามารถตรวจสอบยาที จะหมดอาย  และวางแผนการซื้อยาได้ถูกต้อง นอกจากนี้ยัง
ท่าให้ไม่สามารถทราบต้นท นค่ายาที ใช้ในแต่ละปีได้ จึงเห็นควรให้มีการรายงานยาเวชภัณฑ์ที 
ไม่ใช่ยา และวัคซีน คงเหลือเมื อสิ้นปีงบประมาณ เหมือนการรายงานวัสด คงเหลือของงานคลัง
และพัสด  

มติที่ประชุม : อนุมัติงบประมาณนอกแผน จ านวน 259,975.37 บาท เพื่อจัดซื้อค่าเวชภัณฑ์ยา 
ในงบประมาณแผ่นดิน แผนงานการใช้บริการทางการแพทย์ รหัส งปม.27-1 มอบงานแผนและงบประมาณ
ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
5.3.4 เรื่อง ขออน มัติงบประมาณโครงการนอกแผน ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
                โครงการให้บริการระบบสิ งสนับสน นการเรียนรู้ด้านห้องปฏิบัติการ ระดับปริญญาตรี  
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธ ์ ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

ตามที  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณส ข ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายในโครงการให้บริการระบบ
สิ งสนับสน นการเรียนรู้ด้านห้องปฏิบัติการ ระดับปริญญาตรี จ่านวน 600,000 บาท ได้มีการเบิกจ่ายงบประมาณ 
ณ วันที  6 มิถ นายน 2560 จ่านวน 469,739.81 บาท คงเหลือ 130,260.19 บาท ซึ งรอส่งเบิกจ่ายรายจ่าย 
ค่าซ่อมบ่าร งคร ภัณฑ์ของห้องปฏิบัติการ นั้น 
 เนื องจาก มีการซ่อมบ่าร งเครื องมือวิทยาศาสตร์เพิ มมากขึ้น ในบางรายวิชามีการเปลี ยนจากกรณีศึกษาเป็น
ปฏิบัติการ จึงท่าให้ต้องจัดหาวัสด สารเคมีเพิ มขึ้น, นักศึกษาแพทย์มีการลงมือท่าหัตถการจริง จึงต้องเพิ มปริมาณ
วัสด /อ ปกรณ์ให้เพียงพอ จึงต้องจัดหาเครื องมือผ่าตัดเพิ ม และมีวัสด บางรายการที ครบก่าหนดการซื้อในรอบ 3 ปี 
เช่น Disposable Filters (Human Respiratory) เชื้อจ ลินทรีย์และไข่พยาธิดอง  
 ดังนั้น งานห้องปฏิบัติการ จึงขออนัติงบประมาณนอกแผน จ่านวน 200,000 บาท เพื อสนับสน นการ
เรียนรู้ด้านห้องปฏิบัติการ ระดับปริญญาตรี 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
1. บันทึกขออน มัติค่าใช้จ่ายนอกแผน 2560 โครงการให้บริการระบบสิ งสนับสน นการเรียนรู้ด้าน

ห้องปฏิบัติการ ระดับปริญญาตรี  
2. สร ปงบประมาณนอกแผนคงเหลือ ประจ่าปีงบประมาณ 2560 

ประเด็นพิจารณา 
 เพื อพิจารณา อน มัติงบประมาณนอกแผน จ่านวน 200,000 บาท เพื อสนับสน นการเรียนรู้ด้าน
ห้องปฏิบัติการ ระดับปริญญาตรี ในงบประมาณแผ่นดิน แผนงานการใช้บริการทางการแพทย์ รหัส งปม.27-2 

จากการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
 ข้อมูลเปรียบเทียบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการด่าเนินการจัดหาวัสด วิทยาศาสตร์เพื อสนับสน นการจัดการ
เรียนการสอน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 

กล ม่วิชาหน่วยงาน ปีงบประมาณ งบประมาณที  
 2558 2559 2560 (1) ขอเพิ ม 
กล ่มวิชาแพทยศาสตร์ 207,866.90 227,874.94 190,369.15 200,000.00 
กล ่มวิชาสาธารณส ขศาสตร์ 254,352.89 384,092.40 221,881.89 0.00 
พยาบาลศาสตร์ 38,450.26 99,384.84 56,658.77 0.00 

รวมทั้งสิ้น 500,670.05 711,352.18 468,909.81 200,000.00 
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  (1) ข้อมูลการเบิกจ่าย ณ วันที  6 มิถ นายน 2560 
  จากตารางข้างต้น แสดงให้เห็นถึงการใช้จ่ายงบประมาณในการจัดหาวัสด วิทยาศาสตร์ และซ่อม
บ่าร งเครื องมือ เพื อสนับสน นการจัดการเรียนการสอนมีแนวโน้มเพิ มสูง ซึ งในปี งบประมาณ 2560 มีการเบิกจ่าย
มากกว่าแผ่นที ก่าหนด ท่าให้งบประมาณไม่เพียงพอโดยเฉพาะกล ่มวิชาแพทยศาสตร์ 

มติที่ประชุม :  อนุมัติงบประมาณนอกแผน จ านวน 200,000 บาท เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ด้าน
ห้องปฏิบัติการ ระดับปริญญาตรี ในงบประมาณแผ่นดิน แผนงานการใช้บริการทางการแพทย์ รหัส งปม.27-2 
มอบงานแผนและงบประมาณด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
5.3.5 เรื่อง ขออน มัติงบประมาณโครงการนอกแผน ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  
               โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร (ระดับรองคณบดี และผู้ที ได้รับมอบหมาย) 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธ ์  ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

ตามที  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณส ข ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้บริหาร (ระดับรองคณบดี และผู้ที ได้รับมอบหมาย) ในหมวดเงินงบประมาณแผ่นดิน จ่านวน 275,000 บาท ได้มี
การเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที  6 มิถ นายน 2560 จ่านวน 250,695.36 บาท คงเหลือ 24,304.64 บาท นั้น 
 เนื องจาก มีการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการดังที กล่าวไปข้างต้น ท่าให้ไม่เพียงพอต่อการด่าเนินงานใน
ระยะ 4 เดือนที เหลือ ดังนั้น งานบริหารทั วไป จึงขออน มัติงบประมาณนอกแผน จ่านวน 100,000 บาท เพื อเป็น
ค่าใช้จ่ายในการเดินไปราชการของรองคณบดี และผู้ที ได้รับมอบหมาย 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
1. บันทึกขออน มัติค่าใช้จ่ายนอกแผน 2560 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร (ระดับรองคณบดี และผู้

ที ได้รับมอบหมาย) 
2. สร ปงบประมาณนอกแผนคงเหลือ ประจ่าปีงบประมาณ 2560 

ประเด็นพิจารณา 

 เพื อพิจารณา อน มัติงบประมาณนอกแผน จ่านวน 100,000 บาท เพื อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินไปราชการ
ของรองคณบดี  และผู้ที ได้รับมอบหมาย  ในงบประมาณแผ่นดิน แผนงานการใช้บริการทางการแพทย์                   
รหัส งปม.27-3 

 จากการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
1. มีการเบิกจ่ายค่าเดินทางไปราชการของรองคณบดีต ่ากว่าแผนที ตั้งไว้ ร้อยละ 25 และผู้ที 

ได้รับหมอบหมายมีการเบิกจ่ายค่าเดินทางไปราชการของผู้ที ได้รับมอบหมาย สูงกว่าแผนที ตั้ง
ไว้ ร้อยละ 41  

2. ผู้ที ได้รับมอบหมาย บางหัวข้อในการอบรมเป็นหัวข้อที อยู่ในส่วนของการพัฒนาตนเองตาม
สายงาน ซึ งวิทยาลัยฯ ได้จัดสรรงบประมาณส่วนนี้ให้กับบ คลากรท กท่าน แล้วนั้น ท่าให้
งบประมาณของผู้บริหาร ไม่เพียงพอตามแผนที ก่าหนด  

มติที่ประชุม : อนุมัติงบประมาณนอกแผน จ านวน 100,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินไป
ราชการของรองคณบดี และผู้ที่ได้รับมอบหมาย ในงบประมาณแผ่นดิน แผนงานการใช้บริการทางการแพทย์                   
รหัส งปม.27-3 และให้เปลี่ยนผู้รับผิดชอบโครงการจ านวน 4 โครงการจากเดิม ผศ.ดร.รัตนา  เล็กสมบูรณ์ 
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เป็น นายแพทย์ประวิ อ่ าพันธุ์ มอบคุณณรัญญา มีชัย ด าเนินการเปลี่ยนผู้รับผิดชอบโครงการ มอบงานแผน
และงบประมาณด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
5.3.6 เรื่อง ขออน มัติงบประมาณโครงการนอกแผน ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
               โครงการท่าบ ญอ ทิศส่วนก ศลแด่อาจารย์ใหญ่ (เพิ มเติม) 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธ ์ ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

ตามที  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณส ข ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน โครงการบริการ
วิชาการ โครงการท่าบ ญอ ทิศส่วนก ศลแด่อาจารย์ใหญ่ จ่านวน 100,000 บาท นั้น 
 เนื องจาก คณะกรรมการโครงการเห็นชอบให้เพิ มจ่านวนผู้เข้าร่วมโครงการจาก 400 คนเป็น 700 คน 
ดังนั้น ผู้รับผิดชอบโครงการ อาจารย์ฐานิสรา โฉมเกิด จึงขออน มัติงบประมาณนอกแผน จ่านวน 71,800 บาท 
เพื อจัดโครงการท่าบ ญอ ทิศส่วนก ศลแด่อาจารย์ใหญ่ (เพิ มเติม) 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

1. บันทึกขออน มัติค่าใช้จ่ายนอกแผน 2560 โครงการท่าบ ญอ ทิศส่วนก ศลแด่อาจารย์ใหญ่ (เพิ มเติม) 
2. แบบเสนอโครงการท่าบ ญอ ทิศส่วนก ศลแด่อาจารย์ใหญ่ (เพิ มเติม) 
3. บัญชีเงินสะสมโครงการอาจารย์ใหญ่ 

ประเด็นพิจารณา 
 เพื อพิจารณา อน มัติงบประมาณนอกแผน จ่านวน 71,800 บาท เพื อจัดโครงการท่าบ ญอ ทิศส่วนก ศลแด่
อาจารย์ใหญ่  โดยมีข้อมูลในการพิจารณา ดังนี้ 

1. เนื องจาก เงินที ได้รับบริจาคนี้มีวัตถ ประสงค์เพื อใช้ด่าเนินการในกิจกรรมที เกี ยวข้องกับอาจารย์ใหญ่ทั้งหมด 
จึงเห็นควรเบิกจ่ายงบประมาณในบัญชี เงินสะสมโครงการอาจารย์ใหญ่ จ่านวนยอดเงินสะสมรวม 
281,550.61 บาท โดยมีจ่านวน 2 บัญชี ดังนี้ 

 บัญชีที  1 เลขบัญชี 869-203850-6 มียอดเงินสะสมจ่านวน 253,810.04 บาท (ท้ังนี้ มี
โครงการที เบิกจ่ายจากบัญชีนี้ 1 โครงการ จ่านวนเงิน 43,000 บาท คงเหลือเงินในบัญชี 
จ านวน 210,810.04 บาท) 

 บัญชีที  2 เลขบัญชี 869-220445-8 มียอดเงินสะสมจ่านวน 27,740.57 บาท 

มติที่ประชุม : อนุมัติงบประมาณนอกแผน จ านวน 71,800 บาท เพื่อจัดโครงการท าบุญอุทิศส่วน
กุศลแด่อาจารย์ใหญ่  โดยใช้เงินบริจาค จากบัญชีที่ 1 มอบงานแผนและงบประมาณด าเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้อง  
5.3.7 เรื่อง ขออน มัติงบประมาณโครงการนอกแผน ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
                โครงการประช มสภาคณบดีคณะสาธารณส ขศาสตร์แห่งประเทศไทย 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธ ์   ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

ตามที วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณส ข ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการจัดประช มสภาคณบดี
คณะสาธารณส ขศาสตร์แห่งประเทศไทย ในวันที  17 กรกฎาคม 2560 นั้น กล ่มวิชาสาธารณส ขศาสตร์ จึงขอ
อน มัติโครงการนอกแผน เพื อจัดโครงการจัดประช มสภาคณบดีคณะสาธารณส ขศาสตร์แห่งประเทศไทย  จ่านวน 
50,000 บาท 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

1. โครงการประช มสภาคณบดีคณะสาธารณส ขศาสตร์แห่งประเทศไทย สร ปงบประมาณนอกแผน
คงเหลือ ประจ่าปีงบประมาณ 2560 
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2. สร ปงบประมาณนอกแผนคงเหลือ ประจ่าปีงบประมาณ 2560 
ประเด็นพิจารณา 

 เพื อพิจารณา อน มัติงบประมาณนอกแผน จ่านวน 32,100 บาท เพื อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการประช มสภา
คณบดีคณะสาธารณส ขศาสตร์แห่งประเทศไทย ในงบประมาณแผ่นดิน (วิทยาศาสตร์ส ขภาพ) รหัส งปม.15-1 ทั้งนี้ 
ในปีงบประมาณ 2559 ได้รับจัดสรรงบประมาณเพื อเบิกจ่ายในโครงการประช มสภาคณบดีคณะสาธารณส ขศาสตร์
แห่งประเทศไทย จ่านวน 56,650 บาท เนื องวิทยาลัยฯ ไม่ได้เป็นเจ้าภาพจึงไม่มีการจัดประช มดังกล่าว 

มติที่ประชุม : อนุมัติงบประมาณนอกแผน จ านวน 32,100 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการประชุม
สภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย ในงบประมาณแผ่นดิน (วิทยาศาสตร์สุขภาพ) รหัส งปม.
15-1 มอบงานแผนและงบประมาณด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
 
วาระท่ี 5.4  งานบริการการศึกษา   มีเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา   จ านวน   8 เรื่อง  ดังนี้ 
5.4.1 เรื่อง ผลการประเมินความพึงพอใจอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบต่อการบริหารจัดการ 
               หลักสูตร (หลักสตูรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และหลักสูตรวิทยา 
               ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม)  ประจ าปีการศึกษา 2559  
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   ผู้ช่วยศาสตราจารย์พลากร   สืบส่าราญ ต าแหน่ง  หัวหน้ากล ่มวิชาสาธารณส ขศาสตร์                      

ผลการประเมินความพึงพอใจอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบต่อการบริหารจัดการ
หลักสูตร หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม) ประจ าปีการศึกษา 2559 รายละเอียดดังนี้ 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
ด้านที่ประเมิน x  S.D. แปลผล 

การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 4.58 0.49 มากที่สุด 
การบริหารจัดการหลักสูตร 4.69 0.46 มากที่สุด 
กระบวนการเรียนการสอนการวัดและการประเมินผล 4.73 0.49 มากที่สุด 
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 4.60 0.49 มากที่สุด 

รวม 4.65 0.49 มากที่สุด 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 

ด้านที่ประเมิน x  S.D. แปลผล 
การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 4.86 0.35 มากที่สุด 
การบริหารจัดการหลักสูตร 4.77 0.42 มากที่สุด 
กระบวนการเรียนการสอนการวัดและการประเมินผล 4.71 0.45 มากที่สุด 
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 4.85 0.36 มากที่สุด 

รวม 4.79 0.40 มากที่สุด 
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เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
ผลการประเมินความพึงพอใจอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบต่อการบริหารจัดการ

หลักสูตร (หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม)    
ประเด็นพิจารณา 

เพื อพิจารณาผลการประเมินความพึงพอใจอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบ 
ต่อการบริหารจัดการหลักสูตร 

มติที่ประชุม : มอบหลักสูตรน าผลการประเมินที่มีค่าคะแนนต่ าสุด ไปพิจารณาปรับปรุงพัฒนา โดย
พิจารณาข้อมูลจาก มคอ.5 และ มคอ.7 ประกอบด้วย 
5.4.2 เรื่อง รายวิชาที เปิดสอน ภาคการศึกษาต้น และ ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560 
               (กล ่มวิชาสาธารณส ขศาสตร์)      
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   ผู้ช่วยศาสตราจารย์พลากร   สืบส่าราญ ต าแหน่ง  หัวหน้ากล ่มวิชาสาธารณส ขศาสตร์                      

รายวิชาที่เปิดสอนภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560  จ านวน 34 รายวิชา 
1. รายวิชาส่าหรับนักศึกษาชั้นปีที  1  จ่านวน  4 รายวิชา 

2. รายวิชาส่าหรับนักศึกษาชั้นปีที  2  จ่านวน  6 รายวิชา 

3. รายวิชาส่าหรับนักศึกษาชั้นปีที  3  จ่านวน 13 รายวิชา 

4. รายวิชาส่าหรับนักศึกษาชั้นปีที  4  จ่านวน 11 รายวิชา 

รายวิชาที่เปิดสอนภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560  จ านวน 31 รายวิชา 
1. รายวิชาส่าหรับนักศึกษาชั้นปีที  1  จ่านวน  3 รายวิชา 

2. รายวิชาส่าหรับนักศึกษาชั้นปีที  2  จ่านวน  8 รายวิชา 

3. รายวิชาส่าหรับนักศึกษาชั้นปีที  3  จ่านวน 15 รายวิชา 

4. รายวิชาส่าหรับนักศึกษาชั้นปีที  4  จ่านวน   4 รายวิชา 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
รายวิชาที เปิดสอน ภาคการศึกษาต้นและภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560 

ประเด็นพิจารณา 
เพื อพิจารณาอน มัติรายวิชาที เปิดสอน ภาคการศึกษาต้นและภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560 
มติที่ประชุม : อนุมัติรายวิชาที่เปิดสอน ภาคการศึกษาต้นและภาคการศกึษาปลาย ปีการศึกษา 

2560 มอบงานบริการการศึกษาด าเนินการในส่วนที่เกีย่วข้อง 
5.4.3 เรื่อง ยกเลิกค่าสั งแต่งตั้งอาจารย์ประจ่าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณส ขศาสตร์  
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   ผู้ช่วยศาสตราจารย์พลากร   สืบส่าราญ ต าแหน่ง  หัวหน้ากล ่มวิชาสาธารณส ขศาสตร์                      

ตามที กล ่มวิชาสาธารณส ขศาสตร์ ได้ด่าเนินการปรับปร งหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณส ข
ศาสตร์ (หลักสูตรปรับปร ง พ.ศ. 2554)  เป็น 2 หลักสูตร  คือ หลักสูตรสาธารณส ขศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
สาธารณส ขศาสตร์ (หลักสูตรปรับปร ง พ.ศ. 2559)  และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ งแวดล้อม 
(หลักสูตรปรับปร ง พ.ศ. 2559)  นั้น  

กล ่มวิชาสาธารณส ขศาสตร์ ได้ท่าหนังสือหารือกับส่านักงานพัฒนาค ณภาพการศึกษา เรื องการตรวจ
ประกันค ณภาพการศึกษา โดยการตรวจประเมินประกันค ณภาพการศึกษา จะด่าเนินการตรวจ จ่านวน  2  
หลักสูตร คือ หลักสูตรปรับปร ง พ.ศ. 2559  ดังนั้นขอยกเลิกค่าสั งมหาวิทยาลัยอ บลราชธานี ที  619/2559 เรื อง
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แต่งตั้งอาจารย์ประจ่าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณส ขศาสตร์ 
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณส ข ตั้งแต่วันที  1 มิถ นายน  2560   
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

ค่าสั งมหาวิทยาลัยอ บลราชธานี ที  619/2559 เรื อง แต่งตั้งอาจารย์ประจ่าหลักสูตรและอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณส ขศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณส ข 
ประเด็นพิจารณา 

เพื อพิจารณายกเลิกค่าสั งมหาวิทยาลัยอ บลราชธานี ที  619/2559 เรื อง แต่งตั้งอาจารย์ประจ่าหลักสูตร
และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณส ขศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณส ข 

มติที่ประชุม : เห็นชอบให้ยกเลิกค าสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 619/2559 เรื่อง แต่งตั้ง
อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  มอบงานบริการการศึกษาด าเนินการในสว่นที่เกี่ยวข้อง 
5.4.4 เรื่อง ยกเลิกค่าสั งแต่งตั้งประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณส ขศาสตร์ 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   ผู้ช่วยศาสตราจารย์พลากร   สืบส่าราญ ต าแหน่ง  หัวหน้ากล ่มวิชาสาธารณส ขศาสตร์                      

ตามที ส่านักงานพัฒนาค ณภาพการศึกษา ได้แจ้งการตรวจประกันค ณภาพการศึกษา โดยจะด่าเนินการ
ตรวจ  2  เล่ม คือ หลักสูตรปรับปร ง พ.ศ. 2559  เพื อให้การบริหารจัดการหลักสูตรเป็นไปด้วยความถูกต้อง  
ดังนั้นขอยกเลิกค่าสั งมหาวิทยาลัยอ บลราชธานี ที  3021/2559 เรื อง แต่งตั้งประธานหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาสาธารณส ขศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณส ข  ตั้งแต่วันที  1 มิถ นายน  2560   
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

ค่าสั งมหาวิทยาลัยอ บลราชธานี ที  3021/2559 เรื อง แต่งตั้งประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสาธารณส ขศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณส ข 
ประเด็นพิจารณา 

เพื อพิจารณายกเลิกค่าสั งมหาวิทยาลัยอ บลราชธานี ที  3021/2559 เรื อง แต่งตั้งประธานหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณส ขศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณส ข 

มติที่ประชุม : เห็นชอบให้ยกเลิกค าสั่งแต่งตั้งประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร ์มอบงานบริการการศึกษาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
5.4.5 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด่าเนินงานจัดประช มสภาคณบดีคณะสาธารณส ขศาสตร์แห่งประเทศไทย 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   ผู้ช่วยศาสตราจารย์พลากร   สืบส่าราญ ต าแหน่ง  หัวหน้ากล ่มวิชาสาธารณส ขศาสตร์                      

ตามที วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณส ข ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการจัดประช มสภาคณบดี
คณะสาธารณส ขศาสตร์แห่งประเทศไทย ในวันที   14  กรกฎาคม  2560  นั้น จึงขออน มัติแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด่าเนินงานจัดประช มสภาคณบดีคณะสาธารณส ขศาสตร์แห่งประเทศไทย 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

(ร่าง) ค่าสั งแต่งตั้งคณะกรรมการด่าเนินงานจัดประช มสภาคณบดีคณะสาธารณส ขศาสตร์แห่งประเทศไทย
ประเด็นพิจารณา 

เพื อพิจารณา(ร่าง) ค่าสั งแต่งตั้งคณะกรรมการด่าเนินงานจัดประช มสภาคณบดีคณะสาธารณส ขศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย  

มติที่ประชุม : เห็นชอบ (ร่าง) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานจัดประชุมสภาคณบดีคณะ
สาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย 
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5.4.6 เรื่อง พิจารณาการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ หลักสูตรใหม ่
               พ.ศ. 2557 (ขอเปิดรายวิชาใหม่) 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ส รศักดิ์  แว่นรัมย์ ต าแหน่ง  ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์                                       

ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ เสนอเพ่ือพิจารณา การขอปรับปร ง
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557 (ขอเปิดรายวิชาใหม่) ตามที 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์  ได้มีการประช มทบทวนการบริหารจัดการหลักสูตร ใน
การประช มอาจารย์ประจ่าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ครั้งที  1/2560 เมื อวันที  9 ก มภาพันธ์ 
2560 จากการจัดการศึกษา  พบว่า นักศึกษาบางรายยังขาดความรู้พ้ืนฐานในการศึกษา อาจก่อให้เกิดอ ปสรรคใน
การท่างานวิจัยและขาดความรู้ความเข้าใจในการด่าเนินงานวิจัยท่าให้ผลิตผลงานได้ล่าช้า/ไม่มีค ณภาพ ที ประช มจึง
มีมติเห็นชอบให้เปิดรายวิชาใหม่ คือ รายวิชาความผิดปกติของระบบเลือดที ไม่ใช่มะเร็ง  (Nonmalignant 
hematological disorders) เพิ มเติม  

หลักสูตรจึงได้ด่าเนินการตามระเบียบมหาวิทยาลัยอ บลราชธานี ว่าด้วย ระบบและกลไกการบริหาร
หลักสูตรและการจัดท่ารายละเอียดของหลักสูตร พ.ศ. 2558 หมวด 2 การขออน มัติปรับปร งหลักสูตรหรือ
สาขาวิชา ข้อ 10.2 กรณีปรับปร งเล็กน้อย ได้แก่ การเพิ มรายวิชาเลือก ให้จัดท่าบทสร ปการขอปรับปร ง เหต ผล
ความจ่าเป็นของการปรับปร ง พร้อม สมอ.08  และให้น่าขั้นตอนการด่าเนินงานตามข้อ 8 (4) และ (5) มาใช้
ส่าหรับการปรับปร งหลักสูตรตามความในข้อนี้โดยอน โลม  

 ดังนั้น จึงขอปรับปร งหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ หลักสูตรใหม ่ 
พ.ศ. 2557 (ขอเปิดรายวิชาใหม่) รายวิชา 1905 723 ความผิดปกติของระบบเลือดที ไม่ใช่มะเร็ง 
Nonmalignant hematological disorders ในการนี้  เพื อพัฒนาให้การบริหารจัดการหลักสูตรเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและมีมาตรฐานทางวิชาการ หลักสูตรจึงขอเปิดรายวิชาใหม่ ด้วยเหต ผล ดังต่อไปนี้ 

1. เพื อให้การจัดท่าหลักสูตรมีความหลากหลายทางวิชาการและมีความสมบูรณ์ยิ งขึ้น   
2. ต้องพิจารณาปรับปร งให้สอดรับกับเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558  

(ที เริ มประกาศใช้) เช่น ค ณสมบัติอาจารย์ประจ่าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   
ผลงานอาจารย์ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง เป็นต้น   

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
1. ความส่าคัญและความจ่าเป็นในการเปิดรายวิชาความผิดปกติของระบบเลือดที ไม่ใช่มะเร็ง 
2.  มคอ. 3  
3.  สมอ.08 

ประเด็นพิจารณา 
เพื อพิจารณาการขอปรับปร งหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ หลักสูตรใหม ่พ.ศ. 

2557  (ขอเปิดรายวิชาใหม่) รายวิชา 1905 723 ความผดิปกติของระบบเลือดที ไม่ใช่มะเร็ง Nonmalignant 
hematological disorders 

มติที่ประชุม : เห็นชอบการขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557  (ขอเปิดรายวิชาใหม่) รายวิชา 1905 723 ความผิดปกติของระบบเลือดที่ไม่ใช่มะเร็ง 
Nonmalignant hematological disorders มอบหลักสูตรด าเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของที่
ประชุม 
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5.4.7 เรื่อง รายวิชาที เปิดสอนภาคการศึกษา ในปีการศึกษา 2560 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   
                สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ส รศักดิ์ แว่นรัมย์ ต าแหน่ง  ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์                                       

ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ เสนอเพ่ือพิจารณา รายวิชาที เปิดสอนใน
ปีการศึกษา 2560 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์  มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
 
 

รายวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษาต้น  
ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที ่1  (รหัส 60) ชั้นปีที่ 2 (รหัส 59) และชั้นปีที่ 3 (รหัส 58) 

ล าดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกติ กลุ่ม จ านวนรบั (คน) 
1 1905701 เซลล์และชีววิทยาระดับโมเลก ล 

 
3 (3-0-9) 2 15 

2 1905 702  ระเบียบวิธีวิจัยทางชีวเวชศาสตร์ 3 (2-2-8) 2 15 
3 1905 703 สัมมนาชีวเวชศาสตร์ 2 (0-4-4) 2 15 
4 1905 716 ชีวสารสนเทศศาสตร์ 2 (1-2-5) 2 15 
5 1905 718 เทคนิคทางชีววิทยาระดับโมเลก ล 3 (2-2-8) 2 15 
6 1905 719 สรีรวิทยาเชิงระบบ 1  3 (2-2-8) 2 15 
7 1905 782 วิทยานิพนธ์ 20 3 25 

 

รายวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษาปลาย  
ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที ่1  (รหัส 60) และนักศึกษาชั้นปีที่ 2 (รหัส 59) 

ล าดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกติ กลุ่ม จ านวนรบั 
(คน) 1 1905 711 จ ลชีววิทยาการแพทย์และภูมิค ้มกันวิทยา 

ขั้นสูง 
4 (4-0-12) 2 15 

2 1905 720 สรีรวิทยาเชิงระบบ 2  3 (2-2-8) 2 15 
3 1905 714 ระบาดวิทยาทางการแพทย์ฯ 3 (2-2-8) 2 15 
4 1905 715 สถิติส่าหรับชีวเวชศาสตร์ 2 (2-0-6) 2 15 

5 1905 782 วิทยานิพนธ์ 20 3 25 
 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
รายวิชาที เปิดสอนปีการศึกษา 2560 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ 

ประเด็นพิจารณา 
เพื อพิจารณาอน มัติ รายวิชาที เปิดสอนปีการศึกษา 2560 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 

ชีวเวชศาสตร์ 
มติที่ประชุม : อนุมัติ รายวิชาที่เปิดสอนปีการศึกษา 2560 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ 
5.4.8 เรื่อง รายวิชาที เปิดสอนภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต       
           สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   ดร.วัลวสิาข์ ส วรรณเลิศ ต าแหน่ง  กรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ                                       

ดร.วัลวิสาข์ ส วรรณเลิศ  เสนอเพื อพิจารณา(แทน) รายวิชาที เปิดสอนภาคการศึกษาต้น  
ปีการศึกษา 2560หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์  ส่าหรับนักศึกษาชั้นปีที  2  (รหัส 
59) จ่านวน 2 รายวิชา รายละเอียดดังนี้ 
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ล าดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต จ านวนรับ 
(คน) 

1 1904 101 จ ลชีววิทยาและปรสิตวิทยาส่าหรับพยาบาล 3(2-2-5) 77 
2 1904 202 พยาธิวิทยาของมน ษย์ 3(2-2-5) 77 

 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
รายวิชาที เปิดสอนปีการศึกษา 2560 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ 

ประเด็นพิจารณา 
เพื อพิจารณาอน มัติ รายวิชาที เปิดสอนภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560 หลักสูตรพยาบาลศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 
มติที่ประชุม : อนุมัติรายวิชาที่เปิดสอนภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560 หลักสูตรพยาบาล 

ศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 
วาระท่ี 5.5  งานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ มีเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  จ านวน   1 เรื่อง  ดังนี้ 
5.5.1 เรื่อง แผนพัฒนาและยกระดับค ณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 – 2561 
                หลักสูตร สบ. (สาขาสาธารณส ขศาสตร์) และ หลักสูตร วท.บ (สาขาอนามัยสิ งแวดล้อม) 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   ดร.ส วภรณ์  แดนด ี ต าแหน่ง  ผู้ช่วยคณบดีงานประกันค ณภาพและสารสนเทศ 

ตามติที ประช มคณะกรรมการควบค ม ก่ากับทิศทางและพัฒนาระบบงานประกันค ณภาพการศึกษา 
วิทยาลัยฯ  ครั้งที  5/2560 วันที  12 มิถ นายน 2560  ให้หลักสูตรหลักสูตรสาธารณส ขศาสตรบัณฑิต (สาขา
สาธารณส ขศาสตร์) และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาอนามัยสิ งแวดล้อม) น่าเสนอแผนพัฒนาและยกระดับ
ค ณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559-2561 ในการประช มคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัย ครั้งที  
6/2560  เพื อให้คณะกรรมการประจ่าวิทยาลัย ให้ข้อเสนอแนะ หรือแนวทางการพัฒนาค ณภาพหลักสูตร ต่อไป   

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

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
  - สร ปแผนพัฒนาและยกระดับค ณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (จ่านวน 2 หลักสูตร)  
หมายเหตุ : แจกเอกสารสร ปแผนพัฒนาฯ ในวันประช มคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ  

ประเด็นเพื่อพิจารณา 
     เพื อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะเพิ มเติม หรือมีข้อคิดเห็น ต่อแนวทางประเด็นปัญหา และแนวทางแก้ปัญหาของ 2 
หลักสูตร  

มติที่ประชุม : เห็นชอบแผนพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (จ านวน 2 
หลักสูตร) มอบหลักสูตรด าเนินการ 
 

วาระท่ี 5.6  งานบริหารบุคคล มีเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา    จ านวน   2 เรื่อง  ดังนี้ 
5.6.1 เรื่อง แบบรายงานผลความก้าวหน้าการศึกษา และขออน มัติขยายเวลาศึกษาต่อ  

     ราย นางสาวปัณฑิตา ส ข มาลย์ ครั้งที  1 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธ ์ ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

 รองคณบดีฝ่ายบริหาร เสนอที ประช มเพื อพิจารณา ตามค่าสั งมหาวิทยาลัยอ บลราชธานีที  
1421/2557 ลงวันที  29 กรกฎาคม พ.ศ.2557 นางสาวปัณฑิตา ส ข มาลย์ ต่าแหน่งอาจารย์ สังกัดกล ่มวิชา
สาธารณส ขศาสตร์ ได้รับอน มัติให้ลาศึกษาในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาสาธารณส ขศาสตร์ ณ 
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มหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้วยท นอ ดหน นวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณส ข มีก่าหนด 3 ปี ตั้งแต่วันที   
1 สิงหาคม 2557 ถึงวันที  31 กรกฎาคม 2560 นั้น 
 บัดนี้ ใกล้ครบก่าหนดระยะเวลาลาศึกษาต่อ เนื องจาก นางสาวปัณฑิตา ส ข มาลย์ อยู่ระหว่างการท่า
วิทยานิพนธ์ จึงมีความจ่าเป็นต้องขยายระยะเวลาการลาศึกษาจ่านวน 5 เดือน ครั้งที  1 ตั้งแต่วันที   
1 สิงหาคม 2560 ถึงวันที  31 ธันวาคม 2560 และได้เสนอแบบรายงานผลความก้าวหน้าการศึกษามา 
เพื อทราบและประกอบการพิจารณา 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง  
 - ระเบียบ ก.ม. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยไปศึกษาภายในประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ก่าหนด ดังนี้  
      ข้อ  14  ข้าราชการที ได้รับอน มัติไปศึกษาต่อภายในประเทศจะต้องศึกษาให้ ส่าเร็จภายใน
ระยะเวลาที สถาบันการศึกษานั้น ๆ ก่าหนดไว้ในแต่ละหลักสูตรการศึกษา 
      ถ้ายังศึกษาไม่ส่าเร็จภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ ง หากมีเหต ผลและความจ่าเป็นอย่างยิ งอาจ
เสนอขออน มัติขยายระยะเวลาศึกษาต่อได้ครั้งละ 1 ภาคการศึกษา ทั้งนี้ ต้องแนบผลการศึกษาที ผ่านมาเ พื อ
ประกอบการพิจารณาของอธิการบดีด้วย        
 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
แบบค่าขออน มัติขยายเวลาศึกษา 

ประเด็นเพื่อพิจารณา 
      เพื อพิจารณาการขออน มัติขยายระยะเวลาศึกษาต่อของ นางสาวปัณฑิตา ส ข มาลย์ ครั้งที  1 ตั้งแต่วันที  1 
สิงหาคม 2560 ถึงวันที  31 ธันวาคม 2560 

มติที่ประชุม : อนุมัติขยายระยะเวลาศึกษาต่อของ นางสาวปัณฑิตา สุขุมาลย์ ครั้งที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 
สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 มอบงานบริหารบุคคลด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
5.6.2 เรื่อง ขอซักซ้อมความเข้าใจในประกาศวิทยาลัยฯ เรื อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดระบบสวัสดิการบ คลากร  
      ประจ่าปีงบประมาณ 2560 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธ ์ ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

รองคณ บ ดี ฝ่ ายบ ริห าร  เสน อที ป ระช ม เพื อ พิ จ ารณ า ต ามที ได้ ป ระช ม บ ค ล ากร ใน สั งกั ด 
งานบริหารทั วไป เมื อวันศ กร์ที  16 มิถ นายน 2560 งานการเงิน ได้เสนอให้พิจารณาทบทวนประกาศวิทยาลัยฯ 
เรื อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดระบบสวัสดิการบ คลากร ประจ่าปีงบประมาณ 2560 เนื องจากเอกสารแนบท้าย
ประกาศฯ ในการก่าหนดจ่ายค่าสวัสดิการช่วยเหลือและบ คคล  รายละเอียดยังไม่ชัดเจนและไม่ครอบคล ม  
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยอ บลราชธานี ว่าด้วย การใช้จ่ายเงินรายได้เพื อการบริหารงานและสวัสดิการ พ.ศ. 2558 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง  
 - อาศัยอ่านาจตามความในมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอ บลราชธานี พ.ศ.  2533 
ประกอบความในข้อ 9 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอ บลราชธานี ว่าด้วย การบริหารและการด่าเนินงานของส่วนงาน
ภายในที มีสถานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2554 และความในข้อ 5 และข้อ 6 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยอ บลราชธานี 
ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินรายได้เพื อการบริหารงานและสวัสดดิการ พ.ศ. 2558 และค่าสั งมหาวิทยาลัยอ บลราชธานีที  
3679/2558 ลงวันที  30 พฤศจิกายน 2559 เรื อง มอบอ่านาจให้คณบดีและผู้อ่านวยการส่านักปฏิบัติราชาร
แทนอธิการบดี (เพิ มเติม) 
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เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
๑. ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณส ข เรื อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดระบบสวัสดิการ

บ คลากร ประจ่าปีงบประมาณ 2560 
๒. ระเบียบมหาวิทยาลัยอ บลราชธานี ว่าด้วย การใช้จ่ายเงินรายได้เพื อการบริหารงานและสวัสดิการ 

พ.ศ.2558 
ประเด็นเพื่อพิจารณา 
 เพื อพิจารณาขอซักซ้อมความเข้าใจในประกาศวิทยาลัยฯ  ดังกล่าวข้างต้น ก่าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้
ถูกต้องตามระเบียบมหาวิทยาลัยอ บลราชธานี 

มติที่ประชุม : กรณีเยี่ยมป่วย ต้องนอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล มอบแต่ละกลุ่มวิชา ส านักงาน
เลขานุการ เป็นตัวแทนวิทยาลัยฯ ด าเนินการจัดหาของเยี่ยมให้กับบุคลากรในสังกัด  

 
ระเบียบวาระท่ี 6   เรื่องอ่ืน ๆ 
วาระแจ้งเพื่อทราบ  
วาระท่ี 6.1 งานเลขานุการ มีเรื่องแจ้งเพื่อทราบ      จ านวน 1 เรื่อง ดังนี้ 
6.1.1 เรื่อง ก่าหนดการประช มคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณส ข  
                ครั้งที  7/2560 วันพฤหัสบดี ที  20 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม     นางสาวณรัญญา  มีชัย ต าแหน่ง เลขาน การคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ 

เลขาน การคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ แจ้งเพื อทราบ ถึงก่าหนดการประช มคณะกรรมการ
ประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณส ข ครั้งที  7/2560 วันพฤหัสบดี ที  20 กรกฎาคม 2560 เวลา 
09.00 น. 

มติที่ประชุม :  รับทราบ  
 

วาระท่ี 6.2 รองคณบดีฝ่ายบริหาร    
 ไม่มีเรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

 

วาระท่ี 6.3 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม  มีเรื่องแจ้งเพื่อทราบ   จ านวน  1 เรื่อง ดังนี้ 
6.3.1 เรื่อง ผลการประช มคณะกรรมการอ่านวยการ ครั้งที  2/2560 และกรรมการบริหารฯ               
                ครั้งที  3/2560 กล ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย เมื อวันที  16 มิถ นายน 2560  
                ณ ห้องปรีดีพนมยงค์ ชั้น 3 อาคารโดมบริหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต  
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   นายแพทย์วีระวัฒน์  พันธ์คร ฑ ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม 

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม แจ้งเพื อทราบ ผลการประช มคณะกรรมการอ่านวยการ ครั้งที  
2/2560 และกรรมการบริหารฯ ครั้งที  3/2560 กล ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย เมื อวันที  16 
มิถ นายน 2560  ณ ห้องปรีดีพนมยงค์ ชั้น 3 อาคารโดมบริหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต  มีเรื องที 
เกี ยวข้องกับวิทยาลัยฯ ดังนี้          

1. การตั้งโรงเรียนแพทย์ของราชวิทยาลัยจ ฬาภรณ์ โดยร ่นแรกรับนักศึกษาแพทย์ จ่านวน 40 คน  ฝาก
เรียนที โรงพยาบาลรามาธิบดี 

2. โควตารับนักศึกษาแพทย์ ที จบการศึกษาในปีการศึกษาก่อน ไม่เกิน 10% ของจ่านวนรับ 
3. ผลการตรวจเยี ยมและประเมินความพร้อมการขอเพิ มจ่านวนการรับนักศึกษาแพทย์ ประจ่าปีการศึกษา 

2560 ของศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลศรีสะเกษ ที ประช มให้ส่งข้อมูล (เพิ มเติม) 
เพื อประกอบการพิจารณารับนักศึกษาแพทย์เพิ ม   
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มติที่ประชุม :  รับทราบ  
  

วาระท่ี 6.4 รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา  มีเรื่องแจ้งเพื่อทราบ        จ านวน  3  เรื่อง   ดังนี้ 
6.4.1 เรื่อง ประกาศส่านักงานคณะกรรมการการอ ดมศึกษา เรื องแนวทางการส่งเสริมการจัดการศึกษา 
                ระดับอ ดมศึกษาส่าหรับคนพิการ พ.ศ. 2552 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   แพทย์หญิงปาริชาติ  วงศ์เสนา ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา 

รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา แจ้งเพื อทราบ ประกาศส่านักงานคณะกรรมการการอ ดมศึกษา เรื อง
แนวทางการส่งเสริมการจัดการศึกษาระดับอ ดมศึกษาส่าหรับคนพิการ พ.ศ. 2552 เพื อสนับสน นการกระจาย
โอกาสทางการศึกษาและการสร้างความเท่าเทียมกันทางการศึกษาส่าหรับคนพิการ และได้มีการประกาศแนว
ทางการส่งเสริมการจัดการศึกษาระดับอ ดมศึกษาส่าหรับคนพิการ ลงวันที  13 มกราคม 2553 อย่างไรก็ตาม
สถาบันอ ดมศึกษายังไม่ได้ถือปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวอย่าครบถ้วน จึงขอให้สถาบันฯ ท กแห่งที จะรับคนพิการเข้า
ศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 ด่าเนินการตามประกาศดังกล่าว (รายละเอียดเป็นดังที แนบมาด้วย) โดยเฉพาะ ข้อ 
1) 3) 4) และ 5) หากไม่ด่าเนินการจะถือว่าไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที จะได้รับเงินอ ดหน นการจัดการศึกษา ส่าหรับคน
พิการในปีการศึกษานั้น ดังนั้น จึงขอให้สถาบันฯ จัดส่งประกาศฯ เรื องก่าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการรับ โดยค่านึงถึง
ความพร้อมในการจัดการศึกษา เช่น เป้าหมายจ่านวนรับ หลักเกณฑ์เงื อนไข และวิธีการรับ ประเภทความพิการที จะ
รับ คณะสาขาวิชา วิธีการคัดเลือก การจัดสิ งอ่านวยความสะดวก เป็นต้น มายังส่านักงานฯ ภายในวันที  30 
มิถ นายน 2560  ทั้งนี้ ที ประช ม คณะกรรมการบริหารวิชาการทบทวน พบว่า มหาวิทยาลัยฯ ยังไม่มีความพร้อม
ด้านสิ งสนับสน นต่างๆส่าหรับผู้พิการ อย่างไรก็ตาม ในระดับคณะเมื อมีผู้พิการสอบผ่านเกณฑ์การคัดเลือก ก็
สามารถเข้าศึกษาได้ โดยมีงานพัฒนานักศึกษา ให้การดูด้านท นสนับสน นการศึกษา และด้านอื นๆเป็นรายคนอยู่แล้ว 
จึงมีมติให้ งานพัฒนานักศึกษา ด่าเนินการเสนอข้อมูลเพื อจัดท่าโครงการต่อ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 
ต่อไป ในส่วนของระดับคณะ/วิทยาลัยฯ ให้พิจารณาจัดส่งข้อมูลหลักเกณฑ์เงื อนไขของแต่ละหลักสูตรในการรับผู้
พิการเข้าศึกษา เพื อประกอบการพิจารณาต่อไป  

มติที่ประชุม :  รับทราบ  
6.4.2 เรื่อง การประช มเตรียมการรับสมัครเข้าศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 โครงการผลิตแพทย์ 
                เพิ มแห่งประเทศไทย ในส่วนความรับผิดชอบของกระทรวงสาธารณส ข 7 มิถ นายน 2560 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   แพทย์หญิงปาริชาติ  วงศ์เสนา ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา 

รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา แจ้งเพื อทราบ การประช มเตรียมการรับสมัครเข้าศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ 
ปีการศึกษา 2561 โครงการผลิตแพทย์เพิ มแห่งประเทศไทย ในส่วนความรับผิดชอบของกระทรวงสาธารณส ข     
7 มิถ นายน 2560 รายละเอียดดังเอกสารแนบ สร ปได้ดังนี้ แผนการผลิตแพทย์เพิ ม ปีการศึกษา 2561-2570   
(10 ปี) ก่าหนดแผนการผลิตแพทย์ตลอดโครงการในภาพรวม 32,862 คน (3,062-3460 ต่อปี) แบ่งเป็น
แผนการรับปกติ 8,300 คน แผนรับเพิ มกระทรวงศึกษาธิการ 11,980 และ แผนการรับเพิ มกระทรวงสาธารณส ข 
12,580 คน ในส่วนความรับผิดชอบกระทรวงสาธารณส ข แบ่งเป็น 3 กล ่ม ดังนี้  

กลุ่มที่ 1 กล ่มแพทย์เพื อช มชน (CPIRD: Community tract) 900-1000 คน  
กลุ่มที่ 2 กล ่มลดความเหลื อมล้่า (CPIRD: Inclusive Tract) ไม่เกิน 200 คน 
กลุ่มที 3 กล ่มส่าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (CPIRD: Strengthening Tract) ไม่เกิน 200 คน  
หลักเกณฑ์การรับ ส าหรับกลุ่ม CPIRD: Community Tract (1) ผู้สมัครและบิดาหรือมารดาหรือ

ผู้ปกครองตามกฎหมาย ต้องมีภูมิล่าเนาอยู่ในจังหวัดที สมัครต่อเนื องไม่น้อยกว่า 5 ปี จนถึงวันส ดท้ายของการรับ
สมัคร โดยมีทะเบียนบ้านเป็นหลักฐาน(หากบิดาหรือมารดาเป็นข้าราชการต้องโยกย้ายให้มีเอกสารยืนยันการ
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โยกย้าย) (2) เป็นนักเรียนที ส่าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที  4 และ 5 โดยก่าลังศึกษาชั้นปีที  6 หรือหลักสูตร
อื นๆ ที กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า ในโรงเรียนที ตั้งอยู่ในจังหวัดหรือกล ่มจังหวัดของภาคที สมัคร หมายเหต  
ยกเว้น 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ใช้หลักเกณฑ์เพียงข้อ(1)  

หลักเกณฑ์การรับ ส าหรับกลุ่ม CPIRD: Community Tract (1) ผู้สมัครและบิดาหรือมารดาหรือ
ผู้ปกครองตามกฎหมาย ต้องมีภูมิล่าเนาอยู่ในจังหวัดที สมัครต่อเนื องไม่น้อยกว่า 5 ปี จนถึงวันส ดท้ายของการรับ
สมัคร โดยมีทะเบียนบ้านเป็นหลักฐาน (หากบิดาหรือมารดาเป็นข้าราชการต้องโยกย้ายให้มีเอกสารยืนยันการ
โยกย้าย) และ “ต้องไม่อยู่ในเขตอ่าเภอเมือง” ยกเว้น จังหวัดต่อไปนี้ แม่ฮ่องสอน น่าน เพชรบูรณ์ ตาก 
ก่าแพงเพชร กาญจนบ รี นครพนม เลย สกลนคร กาฬสินธ ์ บึงกาฬ หนองบัวล่าภู อ่านาจเจริญ สระแก้ว ตราด 
ระนอง ปัตตานี ยะลา และ นราธิวาส (2) เป็นนักเรียนที ส่าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที  4 และ 5 โดยก่าลัง
ศึกษาชั้นปีที  6 หรือหลักสูตรอื นๆ ที กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า ในโรงเรียนที ตั้งอยู่ในจังหวัด  

หลักเกณฑ์การรับ ส าหรับกลุ่ม CPIRD: Strengthening Tract (1) เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ 
หรือพนักงานกระทรวงสาธารณส ข ในสังกัดส่านักงานปลัดกระทรวงสาธารณส ข ที ส่าเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาย
วิทยาศาสตร์ส ขภาพ (2) กรณีที ผู้สมัครในข้อ (1) ไม่ครบจ่านวนรับ ให้รับจากบ คคลทั วไปว ฒิปริญญาตรีสาย
วิทยาศาสตร์ส ขภาพ และ จะต้องไม่มีภูมิล่าเนาอยู่ใน กทม. และ ปริมลฑล  

จ านวนการรับเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยอุบลฯ เป็นจ่านวน 68 คน(เนื องจากยังไม่
ทราบผลการพิจารณาเพิ มนักศึกษาแพทย์ ศศค.โรงพยาบาลศรีสะเกษ) แบ่งเป็น Community Tract 56 คน จาก 
อ บลราชธานี 17 คน อ่านาจเจริญ 7 คน ศรีสะเกษ 21 คน ยโสธร 11 คน และ Inclusive Tract 12 คน จาก 
อ บลราชธานี 4 คน อ่านาจเจริญ 2 คน ศรีสะเกษ 4 คน ยโสธร 2 คน 

แนวทางการรับตามโควตาจังหวัด กรณีจังหวัดที่ก าหนดรับนักเรียนในจังหวัดนั้นเข้าศึกษาไม่ครบตาม
โควตาที่ก าหนด  

1. ผู้ผ่านการคัดเลือกล่าดับส่ารองจากท กจังหวัดที มีคะแนนสูงส ดจะได้รับสิทธิในการคัดเลือกตามโควตาใน
จังหวัดที รับนักเรียนเข้าศึกษาได้ไม่ครบตามที ก่าหนดก่อน 

2. ผู้มีคะแนนในล่าดับถัดไปเลือกจังหวัดที เหลือต่อไป  
3. ทั้งนี้จังหวัดที ผู้ผ่านการคัดเลือกในล่าดับส่ารองได้เลือกนั้น จะถือว่าเป็นจังหวัดปฏิบัติงานตามสัญญา

ภายหลังส่าเร็จการศึกษา หรืออาจมีการเปลี ยนแปลงตามที กระทรวงสาธารณส ขจะมีค่าสั งต่อไป  
** กรณีรับ CPIRD Inclusive tract ไม่ครบจ่านวนให้รับ CPIRD Community tract เข้ามาทดแทนได้  

มติที่ประชุม :  รับทราบ  
6.4.3 เรื่อง ก่าหนดการคัดเลือก ตามระบบ Clearing House ในปีการศึกษา 2561 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   แพทย์หญิงปาริชาติ  วงศ์เสนา ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา 

รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา แจ้งเพื อทราบ ก่าหนดการคัดเลือก ตามระบบ Clearing House ในปี
การศึกษา 2561 

รอบการรับของโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท จะคัดเลือกในรอบ Clearing 2  

ขั้นตอน วัน-เวลา ผู้รับผิดชอบ 
สถาบันฯ ประกาศเกณฑ์การสอบ และประกาศเกณฑ์การ
รับสมัครก่อนเวลาที่มีการสอบได้ 

- ใช้ข้อสอบกลางวิชาสามัญ 9 วิชา และ 

ธ.ค.60-มี.ค.61 สถาบันอุดมศึกษา 
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ขั้นตอน วัน-เวลา ผู้รับผิดชอบ 
GAT/PAT 

สถาบันส่งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้ ทปอ. ภายใน 30 เม.ย. 
61 

สถาบันอุดมศึกษา 

ผู้สมัครยืนยันสิทธิ์ Clearing House 3-6 พ.ค. 61 ผู้สมัคร 
ทปอ. ส่งรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ให้สถาบันอุดมศึกษา เพื่อ
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อไป 

8 พ.ค. 61 ทปอ. 

ก าหนดการสอบ 
- วิชา GAT/PAT วันที  24-27 ก มภาพันธ์ 2561 ประกาศผล 5 เมษายน 2561 
- ONET สอบวันที  3-4 มีนาคม 2561 ประกาศผลวันที  3 เมษายน 2561 
- วิชาสามัญ 9 วิชา สอบวันที  17-18 มีนาคม 2561 ประกาศผลวันที  12 เมษายน 2561 

ประเด็นพิจารณา  
1. วิธีการรับ รอบการรับ และเวลาในการด่าเนินการ 
2. แนวทางการ Clearing ในพ้ืนที ทับซ้อน ทั้ง CPIRD และ non-CPIRD และระหว่างคณะแพทย์ ก่อนส่งชื อให้ 

สกอ.  
3. กรณีหลัง ทปอ. ประกาศ Clearing 2 แต่ยังรับได้ไม่ครบ ยังมีจ่านวนที รับเพิ มได้ จะด่าเนินการอย่างไร  

มติที่ประชุม :  รับทราบ  
 
วาระท่ี 6.5  งานบริการการศึกษา มีเรื่องแจ้งเพื่อทราบ     จ านวน   1 เรื่อง  ดังนี้ 
6.5.1 เรื่อง ค ณสมบัติและองค์ประกอบการคัดเลือกบ คคลเข้าศึกษา ประจ่าปีการศึกษา 2561  
               (กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์) 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   ผู้ช่วยศาสตราจารย์พลากร  สืบส่าราญ  ต าแหน่ง  หัวหน้ากล ่มวิชาสาธารณส ขศาสตร์ 

หัวหน้ากล ่มวิชาสาธารณส ขศาสตร์ เสนอเพื อทราบ ค ณสมบัติและองค์ประกอบการคัดเลือกบ คคลเข้า 
ศึกษาโควตาผู้มีความสามารถพิเศษต่างๆ  โควตาพ้ืนที   โควตารับตรงทั วไป  และโควตารับตรงร่วมกัน ประจ่าปี
การศึกษา 2561  โดยผ่านความเห็นชอบ จากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สาธารณส ขศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ งแวดล้อม และหลักสูตรสาธารณส ขศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาสาธารณส ขศาสตร์ ครั้งที  6/2560 วันที  30 พฤษภาคม 2560 
เอกสารประกอบการประชุม 
 ตารางค ณสมบัติและองค์ประกอบการคัดเลือกบ คคลเข้าศึกษา โควตาผู้มีความสามารถพิเศษต่างๆ       
โควตาพื้นที   โควตารับตรงทั วไป  และโควตารับตรงร่วมกัน ประจ่าปีการศึกษา 2561 
ประเด็นเพื่อเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

เพื อทราบตารางค ณสมบัติและองค์ประกอบการคัดเลือกบ คคลเข้าศกึษา โควตาผู้มีความสามารถพิเศษ
ต่างๆ  โควตาพื้นที   โควตารับตรงทั วไป  และโควตารับตรงร่วมกัน ประจ่าปีการศึกษา 2561 

มติที่ประชุม :  รับทราบ 
วาระท่ี 6.6  งานบริการการศึกษา มีเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา    จ านวน   1 เรื่อง  ดังนี้ 
6.6.1 เรื่อง การขอย้ายคณะเรียน นางสาวชลธิชา  ใจดี  รหัส 59190641047 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   ผู้ช่วยศาสตราจารย์พลากร  สืบส่าราญ  ต าแหน่ง  หัวหน้ากล ่มวิชาสาธารณส ขศาสตร์ 

หัวหน้ากล ่มวิชาสาธารณส ขศาสตร์ เสนอเพื อพิจารณา เรื องการขอย้ายคณะเรียน นางสาวชลธิชา   ใจดี   
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รหัส 59190641047 นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาอนามัยสิ งแวดล้อม เพื อไปศึกษาที 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อ บลราชธานี โดยนักศึกษามีหน่วยกิตสะสม จ่านวน  43  หน่วยกิต  และเกรดเฉลี ยสะสม 2.99 โดยผ่านความ
เห็นชอบ จากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณส ขศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ งแวดล้อม และหลักสูตรสาธารณส ขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณส ขศาสตร์  ครั้งที  
7/2560 วันที  15 มิถ นายน 2560 
 หมายเหตุ : จ่านวนนักศึกษาคงเหลือ รหัส 59 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ งแวดล้อม  
39 คน  คิดเป็นร้อยละเทียบกับแผนรับ 52.00%  หากนักศึกษาได้รับอน มัติให้ย้ายคณะ จ่านวนนักศึกษาคงเหลือ 
38 คน คิดเป็นร้อยละเทียบกับแผนรับ 50.66% 
ระเบียบ/ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 
ข้อ 57 การย้ายคณะเรียน 
    57.1 การย้ายคณะเรียนจะกระท่าได้ต่อเมื อมีที ว่างส่าหรับเข้าศึกษาในคณะที ขอศึกษานั้น ทั้งนี้จะต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ่าคณะที จะรับเข้าศึกษาและคณะเดิมด้วย 
    57.2 ค ณสมบัติของนักศึกษาที มีสิทธิ์ขอย้ายคณะเรียนจะต้องมีค ณสมบัติดังต่อไปนี้ 
 57.2.1 เป็นนักศึกษาที ก่าลังศึกษาในคณะเดิม 
          57.2.2 ศึกษาอยู่ในคณะเดิมมาแล้วไม่น้อยกว่า 2  ภาคการศึกษาปกติและมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อย 
กว่า 30 หน่วยกิต 
     57.3 นักศึกษาที ประสงค์จะย้ายคณะเรียนจะต้องยื นเอกสารตามที มหาวิทยาลัยก่าหนด  พร้อมช่าระ
ค่าธรรมเนียมตามประกาศ โดยผ่านความเห็นชอบของคณะที จะย้ายไปและคณะเดิมที นักศึกษาสังกัด ทั้งนี้นักศึกษา
จะต้องยื นเอกสารดังกล่าวก่อนวันเปิดภาคการศึกษาปกติที ขอย้ายอย่างน้อย 45 วัน 
ประเด็นเพื่อพิจารณา 

เพื อพิจารณาการขอย้ายคณะเรียน ราย นางสาวชลธชิา  ใจดี   
มติที่ประชุม :  อนุมัติการขอย้ายคณะเรียน รายนางสาวชลธิชา  ใจดี  รหัส 59190641047 

นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาอนามัยส่ิงแวดล้อม เพื่อไปศึกษาที่หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต  สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มอบกลุ่มวิชา
สาธารณสุขศาสตร์ จัดท าเกณฑ์การขอย้ายคณะ เพื่อถือเป็นแนวปฏิบัติต่อไป 
 
ปิดประชุม 17.45 น.  

      

(นางสาวณรัญญา  มีชัย) 
นักวิชาการศึกษาช่านาญการ/เลขาน การ 

ผู้จด/พิมพ์รายงานการประช ม 
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(นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธ ์) 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
กรรมการ 

ผู้ตรวจรายงานการประช ม 
 
 

ที่ประชุมได้รับรองรายงานนี้แล้วในการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งท่ี 7/๒๕60 
เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2560    

 

                                                     
(นายแพทย์นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ) 

 คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณส ข 
 ประธานคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณส ข 

 


