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[ รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตรแ์ละการสาธารณสุข ครั้งที่ 11/2557 ] 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
ครั้งที่ 11/๒๕๕7 วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน 2557 

ณ ห้อง CMP ๔12 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 
 

ผู้มาประชุม 
1. รศ.นพ.ป่วน สุทธิพินิจธรรม  คณบดีวิทยาลัยฯ   ประธานกรรมการ 
2. พญ.ศุทธินี  ธิราช    รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา  กรรมการ 
3. ดร.รัตนา  เล็กสมบูรณ์   รองคณบดีฝ่ายคลังและพัสดุ  กรรมการ 
4. ผศ.ดร.ภาวนา พนมเขต   รองคณบดีฝ่ายวิจัย   กรรมการ 
5. นพ.วฒันา พรรณพานิช   รองคณบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ  กรรมการ 
6. ผศ.ธันยาการย์ ศรีวรมาศ    หัวหน้ากลุ่มวิชาแพทยศาสตร์  กรรมการ 
7. อาจารย์พลากร สืบส าราญ  หัวหน้ากลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์  กรรมการ 
8. อาจารย์ฐานิสรา โฉมเกิด   ผู้แทนอาจารย์    กรรมการ 
9. อาจารย์ทักษิณ  พิมพ์ภักดิ์  ผู้แทนอาจารย์    กรรมการ 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. พญ.ชลลดา บุษยรัตน์   อาจารย์ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ 
2. พญ.นวินดา  รัตนวัน   ผู้ช่วยคณบดีศูนย์การศึกษาฯ 
3. ผศ.ดร.สุรศักดิ์ แว่นรัมย์   ผู้ช่วยคณบดีงานคอมพิวเตอร์ฯ     
4. ดร.สุวภรณ์ แดนดี   ผู้ช่วยคณบดีงานประกันคุณภาพฯ   
5. ผศ.ดร.ธารินี  ไชยวงศ ์   ผู้ช่วยคณบดีงานพัฒนานักศึกษา   

 
ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
1. ผศ.จารุวรรณ์  วงบุตดี   ผู้ช่วยคณบดีงานบริหารบุคคล  ติดราชการ 
  
 
 
 
 
เปิดประชุมเวลา 09.00 น.    
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ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
  1.1 ประธานเจ้งเพื่อทราบ 

ผลการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันเสาร์ที่ 2๕ 
ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ. ห้องประชุมอาทรชนเห็นชอบ 

1 ส านักงานราชเลขาธิการ พระบรมราชวังได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สมเด็จ
พระเทพรัตนสุดาฯ สยาบรมราชกุมารีเสด็จฯ แทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ 

 

มติที่ประชุม : รับทราบ 
 

2 ผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจ าแทนต าแหน่ง
ว่าง ได้อาจารย์ 2 คน คือ รองศาสตราจารย์ระพีพันธ์ ปิตาคโส และนายจิระศักดิ์ บางท่าไม้ 

 

มติที่ประชุม : รับทราบ 
 

3 ผลการเลือกตั้งประธานสภาอาจารย์ได้ ผศ.สุภาวณีย์ อมรจิตรสุวรรณ เป็น
ประธานสภาอาจารย ์

 

มติที่ประชุม : รับทราบ 
 

4 สืบเนื่องจาก รศ.นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข ได้รับการสรรหาเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เนื่องจากขณะนี้ยังรอการโปรดเกล้าแต่งตั้งอธิการบดี เพื่อให้การปฏิบัติราชการได้อย่างคล่องตัว 
และมีประสิทธิภาพ ในระหว่างรอการโปรดเกล้า จึงได้แต่งตั้ง รักษาราชการแทนรองอธิการบดี และรักษาแทน
ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พลางก่อน  

 

มติที่ประชุม : รับทราบ 
 

5 อนุมัติให้วิทยาลัยฯ เปิดวิชาใหม่ในหลักสูตรหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป พฤติกรรม
ทางเพศ และความปลอดภัยทางเพศ (sex behavior and safety sex )  
 

มติที่ประชุม : รับทราบ 
 

6 อนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม ๖ คน สาธารณสุขชุมชน ๑๓ คน 

 
มติที่ประชุม : รับทราบ 

 
7 อนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ สาขา

แพทย์ ๒ คน ซึ่งเป็นนักศึกษาซ้ าชั้นในปีการศึกษา 2556  
 

มติทีป่ระชุม : รับทราบ 
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8 อนุ มัติหลักการประกาศมหาวิทยาลัย อุบลราชธานี  ว่าด้วย การจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษจากภายนอกและเสนอให้กองกฎหมายด าเนินการต่อไป 

 
มติที่ประชุม : รับทราบ 

 
9 เนื่องจากคณะพยาบาลยังไม่มีพระราชกฤฎีกาฯ ว่าด้วย ปริญญาในสาขาพยาบาล

ศาสตร์ จึงอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ อักษรย่อส าหรับ
สาขาวิชาครุยวิทยฐานะและครุยประจ าต าแหน่งของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 
        มติที่ประชุม : รับทราบ 
 

ผลการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยครั้งที่  ๑๒/๒๕๕๗ เม่ือวันที่  ๔ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมวารินช าราบ 

1 อนุมัติร่างระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การบริหารงานและ
การด าเนินงานโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ....และใหน้ าเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 
 

มติที่ประชุม : รับทราบ 
 

2  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจัดท าแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความพึง
พอใจของผู้เรียนต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ระดับรายวิชา พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

 
มติที่ประชุม : รับทราบ 

 
3 ขออนุมัติกรณี นศ. สาธารณสุข ปีที่ ๒ มีคุณสมบัติไม่ตรงกับผู้เข้าศึกษา

ของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ ซึ่งที่ประชุมให้ข้อคิดเห็นที่หลากหลายและขอให้น าเรื่องเข้าสู่สภา
มหาวิทยาลัย 
 

 
มติที่ประชุม : รับทราบ 

 
4 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจัดท าหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ

เดินทางไปราชการเพื่อฝึกอบรมโดยใช้เงินรายได้เพื่อเป็นแนวปฏิบัติของทุกคณะซึ่งผ่านที่ประชุมแล้ว และจะ
น าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 

 
มติที่ประชุม : รับทราบ 
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5 เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการรับและเก็บรักษาหลักประกัน
สัญญา พ.ศ. ...ซึ่งผ่านที่ประชุมแล้ว  
 

 
มติที่ประชุม : รับทราบ 

 
6 เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ

เดินทางไปราชการส าหรับนักศึกษาและบุคลจ้างเหมาปฏิบัติงาน พ.ศ. ซึ่งผ่านที่ประชุมแล้ว และจะน าเสนอ
สภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 

 
มติที่ประชุม : รับทราบ 

 
7 เรื่อง หลักฐานการจ่ายเงินของมหาวิยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ....ซึ่งผ่านที่

ประชุมแล้ว และจะน าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 

 
มติที่ประชุม : รับทราบ 

 
8 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการประชุมและการจัดงานใน

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งผ่านที่ประชุมแล้ว และจะน าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 

 
มติที่ประชุม : รับทราบ 

 
ผลการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล วันอังคารที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ 

เลื่อนไปวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ 
1 อนุมัติการก าหนดระยะเวลาการประเมินการสอน ให้ด าเนินการแล้วเสร็จ

ภายใน ๔ เดือน นับแต่วันที่ยื่นเอกสารสมบูรณ์และครบถ้วน หากมีเหตุผลและความจ าเป็นเลื่อนได้ไม่เกิน ๒ 
ครั้ง ครั้งละไม่เกิน ๑ เดือน 
 

 
มติที่ประชุม : รับทราบ 

 
2 อนุมัติร่าง ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การบริหาร

บุคคล (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. .... 
 

 
มติที่ประชุม : รับทราบ 
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3 อนุมัติแผนการจ้างลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณประจ าปี 
พ.ศ. ๒๕๕๘ วิทยาลัยฯ ได้งบจ้างลูกจ้างชั่วคราว 3 คน คือ แพทย์หญิงชลลดา บุษยรัตน์, คุณพิสมัย หงส์หา 
และศ.นพ.สุทัศน์ ฟู่เจริญ 
 

 
มติที่ประชุม : รับทราบ 

 
ผลการประชุม กสพท ที่โรงพระยาบาลราชวิถี วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ 

1 วิทยาลัยฯ ต้องรับการประเมิน TQA/EdPEx กับ กสพท ในปี ๒๕๕๘ 
 

 
มติที่ประชุม : รับทราบ 

 
2 สมาคมผู้ประเมิน WFME จัดการอบรมการเขียน SAR ในวันที่  ๘-๙ 

พฤศจิกายน ๒๕๕๗ วิทาลัยฯ ส่ง อาจารยธ์ัลยาธรณ์ ธนาภาโพธิวัฒน์ กับอาจารย์สุวภรณ์ แดนดี เข้าร่วมการ
ฝึกอบรมการเขียน SAR 
 

 
มติที่ประชุม : รับทราบ 

 
3 สมาคมผู้ประเมิน WFME จะจัดการอบรมส าหรับผู้ตรวจประเมิน WFME 

อีกครั้งหนึ่ง ทีจ่ะอบรมเป็น assessor ต้องผ่านอบรมการเขียน SAR ก่อนจะจัดอบรมเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  
 

 
มติที่ประชุม : รับทราบ 

 
4 ผลการประชุม UHOSNET ครั้งที่ 4๙ มีนโยบาย เรื่อง ร่วมท าบันทึก

ความเข้าใจ เรื่อง การเสริมสร้างธรรมาภิบาลระบบยาตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาของ
ประเทศไทย และร่วมมือกับคณะอนุกรรมการป้องกันควบคุมแก้ไขการดื้อยาของจุลชีพโดยรายงานข้อมูล 
Antibiogram 

มติที่ประชุม : รับทราบ 
 

  6 ศ.ร.ว. แจ้งปฏิทินรับบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตร พบ. และหลักสูตร ทต. บ. 
ปีการศึกษา ๒๕๕๘  
 

 
มติที่ประชุม : รับทราบ 

 
7 ก าหนดการประชุมคณะกรรมการอ านวยการและกรรมการบริหาร กสพท. 

ประจ า ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ วิทยาลัยฯ จะเป็นเจ้าภาพกรรมการบริหารในเดือน กันยายน 2558 
 

 
มติที่ประชุม : รับทราบ 
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  1.2 งานแผนและงบประมาณ มีเรื่องเสนอเพื่อทราบ ดังนี้ 
1 ขอเชิญร่วมสัมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนตังบ่งช้ี ค่าเป้าหมาย การด าเนินงาน

ตามแผนกลยุทธ์ ประจ าปี พ.ศ.2558 
 

  รองคณบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ แจ้งว่า งานแผนและงบประมาณ ได้ด าเนินการจัดการ
โครงการ “สัมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือทบทวนตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ ประจ าปี พ.ศ.2558” ในวันที่ 27-28 
พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องประชุมปทุมมาศ ชั้น 5 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ เวลา 08.30 น. - 16.30 น. 
(รายละเอียดตามเอกสารแนบประกอบการประชุม) 
 
   มติที่ประชุม : รับทราบ รองคณบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ แจ้งว่า จะมีการปรับ
ก าหนดการ เลื่อนการประชุม ของงานบริหารบุคคล มาเป็นวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557  
 
  1.3 งานบริการการศึกษา มีเรื่องเสนอเพื่อทราบ ดังนี้ 

1 การรับนักศึกษา (จบสายศิลป์) มาเรียนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร์ 
 

รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา แจ้งว่า ตามที่วิทยาลัยฯ ได้ท าหนังสือขอหารือกับงาน
รับเข้าเกี่ยวกับคุณสมบัตินักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ที่จบสายศิลป์มาเรียน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ นั้น งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา ได้แจ้งว่า การด าเนินการรับสมัคร
นักศึกษาตามกระบวนการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาได้ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว นักศึกษาได้ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
และเข้าศึกษาแล้วในหลักสูตรดังกล่าว การถอนสภาพนักศึกษาไม่สามารถด าเนินการได้ ส่วนการตรวจสอบการ
ส าเร็จการศึกษามอบงานทะเบียนนักศึกษาด าเนินการตรวจสอบการส าเร็จการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตรและ
เงื่อนไขการส าเร็จการศึกษาตามขั้นตอนต่อไป และงานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา จะน าเสนอคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย พิจารณาให้ความเห็นชอบและน าเสนอสภามหาวิทยาลัยตามขั้นตอนต่อไป 
  
 

มติที่ประชุม : รับทราบ มอบงานบริการการศึกษาจัดเตรียมข้อมูลเพื่อให้คณบดี
น าเสนอกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป  
 

2 การรับนักศึกษาใหม่ของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2558 
   รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา แจ้งว่า การรับนักศึกษาใหม่ของหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2558 มีรายละเอียดดังนี้ 
   1. คุณสมบัติผู้สมัคร 

1.1 เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจ าปีการศึกษา 2557 
และจะต้องส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เมื่อจะเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
     1.2 มีผลการเรียนสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ตั้งแต ่3.00 ขึ้นไป 
     1.3 มีคะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษ
แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 5 ภาคเรียน ตั้งแต ่3.00 ขึ้นไป   
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     1.4 มีภูมิล าเนาอยู่ในพ้ืนที่ เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 จังหวัด(จังหวัด
อุบลราชธานี ยโสธร ศรีสะเกษ และอ านาจเจริญ) ไม่น้อยกว่า 3 ปี ติดต่อกัน นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร ตาม
หลักฐานทะเบียนบ้าน  
     1.5 เป็นผู้มีอายุไม่เกิน 20 ปีนับถึงวันที่สมัคร  
     1.6 ไม่เป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตใน
มหาวิทยาลัย/สถาบันของรัฐในปีการศึกษา 2558 และได้ยืนยันสิทธิ์กับสถาบันที่ผ่านการคัดเลือกไว้เรียบร้อยแล้ว 

หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติตามข้อ (1.1) - (1.6) ข้อใดข้อหนึ่งหรือให้
ข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือจงใจปกปิดข้อมูลผู้นั้นจะถูกตัดสิทธิ์ในการคัดเลือกครั้งนี้แม้ว่าจะได้รับการส่งชื่อเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี แล้วก็ตามและจะถูกถอนสภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีทันที 

2. คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 
โดยเป็นการสมควรก าหนดคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครเข้าเรียนหลักสูตรแพทยศาสตร

บัณฑิต ให้เหมาะสมโดยยึดหลักการส าคัญ 3 ข้อคือ  
2.1 ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ป่วย   
2.2 ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อนักศึกษาแพทย์เอง และ 

    2.3 เพ่ือไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพ
เวชกรรม ดังนี้ 

     2.3.1 ต้องมีคุณสมบัติที่จะปฏิบัติงานในส่วนราชการหรือหน่วยงาน
ต่างๆของรัฐได้หลังจากจบการศึกษาแล้วโดยต้องสามารถท าสัญญาผูกพันฝ่ายเดียว หรือสัญญาปลายเปิดกับ
รัฐบาล ตามระเบียบและเงื่อนไขของรัฐบาลกับมหาวิทยาลัย  (ยกเว้นผู้เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน) 

2.3.2 ต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงและปราศจากโรค อาการของโรค 
หรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ดังต่อไปนี้ 

    - มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรงอันอาจเป็นอันตรายต่อตนเอง และ/หรือผู้อื่น 
เช่น โรคจิต (psychotic disorders) โรคอารมณ์ผิดปกติ (mood disorders) โรคประสาทรุนแรง (severe 
neurotic disorders) โรคบุคลิกภาพผิดปกติ (personality disorders) โดยเฉพาะ antisocial personality 
disorders หรือ borderline personality disorders รวมถึงปัญหาทางจิตเวชอ่ืนๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

    - เป็นโรคติดต่อในระยะติดต่ออันตราย ที่อาจเกิดอันตรายต่อตนเอง ต่อผู้ป่วย 
หรือส่งผลให้เกิดความพิการอย่างถาวร อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวช
กรรม 

    - เป็นโรคไม่ติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ที่อาจเกิดอันตราย
ต่อตนเอง ต่อผู้ป่วย และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

    - มีความพิการทางร่างกายอันอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน 
และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

    - มีความผิดปกติในการได้ยินทั้งสองข้าง โดยมีระดับการได้ยินเฉลี่ยที่ความถี่ 
500-2,000 เฮิรตซ์สูงกว่า 40 เดซิเบล และความสามารถในการแยกแยะค าพูด (speech discrimination 
score) น้อยกว่าร้อยละ 70 จากความผิดปกติของประสาทและเซลล์ประสาทการได้ยิน (sensorineural hearing 
loss) อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
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    - มีความผิดปกติในการเห็นภาพ และคณะกรรมการแพทย์ผู้ตรวจร่างกายของ
สถาบันนั้นๆเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม โดยมีอย่างน้อยข้อ
ใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 

      - ตาบอดสีอย่างรุนแรง  โดยได้รับการตรวจอย่างละเอียดแล้ว 
      - ระดับการมองเห็นในตาข้างดี เมื่อแก้ไขด้วยแว่นตาแล้วแย่กว่า 6/12 

  หรือ 20/40 
    - โรคหรือความพิการอ่ืนๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ และคณะกรรมการแพทย์ผู้ตรวจ

ร่างกายของสถาบันนั้นๆ เห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติตามข้อ(2.2.1)-(2.2.7)ข้อใดข้อหนึ่งหรือให้ข้อมูล

อันเป็นเท็จหรือจงใจปกปิดข้อมูลผู้นั้นจะถูกตัดสิทธิ์ในการคัดเลือกครั้งนี้และแม้ว่าจะได้รับการส่งชื่อเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยแล้วก็ตาม และจะถูกถอนสภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีทันที 

คุณสมบัติอ่ืนๆอันอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวช
กรรม ที่มิได้ระบุไว้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการอ านวยการด าเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต โครงการผลิตแพทย์เพ่ิมเพ่ือชาวชนบท วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีการศึกษา 2558 เป็นผู้พิจารณาตัดสิน ซึ่งผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
อ านวยการฯ ให้ถือเป็นที่สิ้นสุด 

3. เกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา 
3.1 มีผลการทดสอบข้อเขียน โดยคิดคะแนนสอบข้อเขียน GAT (40%) และ 

PAT2 (60%) และเกณฑ์ขั้นต่ าของผลการทดสอบข้อเขียน GAT และ PAT2 แตล่ะวิชาต้องได้คะแนนไม่น้อย
กว่า 30% 
    3.2 ผลการสอบสัมภาษณ์ (ผ่าน/ไม่ผ่าน)  
    3.3 ผลการทดสอบสุขภาพจิต (ผ่าน/ไม่ผ่าน)  

    3.4 เกณฑ์อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องวิทยาลัยฯ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง 
 

มติที่ประชุม : รับทราบ  เกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา  มีผลการทดสอบข้อเขียน โดย
คิดคะแนนสอบข้อเขียน GAT (40%) และ PAT2 (60%) และเกณฑ์ขั้นต่ าของผลการทดสอบข้อเขียน 
GAT และ PAT2 แต่ละวิชาต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า 30%  ผลการสอบสัมภาษณ์ (ผ่าน/ไม่ผ่าน)  ผลการ
ทดสอบสุขภาพจิต (ผ่าน/ไม่ผ่าน)  
 
  1.4 งานพัฒนานักศึกษา มีเรื่องเสนอเพื่อทราบ ดังนี้ 

1 สรุปผลการจัดกีฬาเฟรชชี่ และรางวัลที่ได้รับ  
  

   ผู้ช่วยคณบดีงานพัฒนานักศึกษา  แจ้งว่า สรุปผลการจัดกิจกรรมกีฬาเฟรชชี่  
ในระหว่างวันที่ 6-25 ตุลาคม 2557 ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

ชนิดของประเภทกีฬาที่แข่งขัน 
1. ฟุตบอล ทีมชาย – หญิง 
2. ฟุตซอล ทีมชาย – หญิง 
3. วอลเลย์บอล ทีมชาย – หญิง 
4. ตะกร้อ ทีมชาย – หญิง 
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5. เปตอง ทีมชาย – หญิง 
6. เทเบิลเทนนิส ทีมชาย ทีมหญิง คู่ผสม 
7. บาสเกตบอล ทีมชาย – หญิง 
8. แบดมินตัน ทีมชายคู่ หญิงคู่ คู่ผสม 

 

สโมสรนักศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันทุก
ชนิดกีฬา ได้รับเหรียญรางวัลชนิดกีฬาดังนี้ 

1. รางวัลชนะเลิศเหรียญทองเทเบิลเทนนิสหญิงเดี่ยว 
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งเหรียญเงินเทเบิลเทนนิสชายเดี่ยว 
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งเหรียญเงินแบดมินตันคู่ผสม 

และในการแข่งขันประกวดแสตนด์เชียร์และเชียร์ลีดเดอร์ ได้รางวัลดังนี้ 
1. รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เชียร์ลีดเดอร์ประเภทสวยงาม 
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 แสตนด์เชียร์ประเภทสวยงาม  

 
มติที่ประชุม : รับทราบ  

 
  1.5 งานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ 

1 เกณฑ์การประกันคุณภาพของเครือข่ายมหาวิทยาลัย  (ASEAN University 
Network Quality   Assurance: AUN-QA) ระดับหลักสูตร 
  

   ผู้ช่วยคณบดีงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ  แจ้งว่า การประกัน
คุณภาพการศึกษาของเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University Network Quality Assurance : 
AUN-QA) เป็นระบบประกันคุณภาพที่ ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ  เกิดจากความร่วมมือของ
สถาบันอุดมศึกษาระหว่างประเทศสมาชิกประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียน เพ่ือส่งเสริมการ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาและเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงในวงการศึกษาที่จะมีการเคลื่อนย้าย
นักศึกษาและบุคลากร บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจะต้องมีศักยภาพที่จะแข่งขันกับประเทศอ่ืนได้ เกณฑ์ในการ
ประเมินของ AUN-QA มี 2 ระดับ คือ การประเมินระดับสถาบัน (QA at Institutional Level) และ การประเมิน
คุณภาพระดับหลักสูตร (QA at Programme Level) ซึ่งในประเทศไทยมีมหาวิทยาลัยไทยที่เข้าร่วมโครงการประกัน
คุณภาพหลักสูตร AUN-QA 5 สถาบัน คือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยบูรพา 
มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
   เกณฑ์คุณภาพภายในของ สกอ. ปีการศึกษา 2557 ได้ให้การยอมรับมาตรฐานการ
ประกันคุณภาพระดับหลักสูตรของ AUN-QA ว่าเทียบเคียงได้กับเกณฑ์ของ สกอ. 
 
 

มติที่ประชุม : รับทราบ ผู้ช่วยคณบดีงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ 
แจ้งให้ที่ประชุมการประกันคุณภาพการศึกษาของเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University 
Network Quality Assurance : AUN-QA) เป็นระบบประกันคุณภาพที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ 
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ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม 
2.1 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 10/2557 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 ตุลาคม 2557 
ประธาน เสนอเพ่ือพิจารณา ตามที่ งานบริหารบุคคล ได้แจ้งเวียน (ร่าง) รายงานการประชุม

คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 10/2557 เพื่อตรวจสอบและพิจารณา นั้น 
 ในการนี้ งานบริหารบุคคล ได้รวบรวมข้อมูลและแก้ไขตามผลการตรวจสอบและพิจารณา (ร่าง) 

รายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว รายละเอียดมีดังนี้ 
รายละเอียด/ข้อมูลเดิม การแก้ไข 

หน้าที่ 15 
บรรทัดที ่27 
- มติที่ประชุม ค ณ ะ
กรรมการฯ เสนอแนวทางใน
ส่ วนกองทุ นประกันสั งคม 
(โ ร งพ ย า บ าล ส ร รพ สิ ท ธิ
ประสงค์  โรงพยาบาลค่าย
ส ร ร พ สิ ท ธิ ป ร ะ ส ง ค์ 
โรงพยาบาลวารินช าราบ และ
โรงพยาบาลราชเวช) ดังนี้ 1. 
ให้ทางโรงพยาบาลจ่ายตาม
จริง 2. ให้ทางโรงพยาบาล
เหมาจ่าย รายละ 200 บาท  
 

หน้าที่ 15 
บรรทัดที ่27 
- -มติที่ประชุม คณะกรรมการฯ เสนอแนวทางการเรียกเก็บเงินในส่วน
กองทุนประกันสังคม (โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ โรงพยาบาลค่าย
สรรพสิทธิประสงค์ โรงพยาบาลวารินช าราบ และโรงพยาบาลราชเวช) 
ดังนี้ ให้ทางโรงพยาบาลต้นสังกัดจ่ายตามจริง หรือ ให้ทางโรงพยาบาล
เหมาจ่าย รายละ 200 บาท ทั้งนี้ให้ทางผู้ช่วยคณบดีฝ่ายศูนย์การศึกษา
ฯ พญ.ชลดา บุษยรัตน์ และคณบดีประสานงานกับทางโรงพยาบาลต่างๆ 
อีกครั้ง 

 
 

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าฯ ครั้งท่ี 10/2557
โดยไม่มีการปรับแก้  

 
3.1 งานแผนและงบประมาณ มีเรื่องสืบเนื่อง ดังนี้ 
 1 การปรับปรงุข้อที่คะแนนต่ าในการประเมินหลักธรรมาภิบาล 

จากมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าฯ ครั้งที่ 10 มีมติมอบหมายให้ รองคณบดีฝ่าย
แผนและงบประมาณ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายคอมพิวเตอร์และเครือข่าย และผู้ช่วยคณบดีงานบริหารบุคคล ด าเนินการ
น าข้อเสนอแนะของคณะของคณะกรรมการประจ าฯ ในประเด็นของระบบบริหารจัดการที่ดี และหลักธรรมมาภิ
บาลมาปรับปรุงนั้น จึงขอน าเสนอแผนงานและโครงการเพ่ือพัฒนาดังนี้ 

1. งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ได้ด าเนินการ ดังนี้ 
                 1.1 ระหว่างหน่วยงานภายในวิทยาลัยฯ ได้มีการวางแผน ประสานงาน และถ่ายทอด อบรบ

ความรู้ เพ่ือให้มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการสนับสนุนการท างานทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน
วิชากร ตลอดจนประสานงานกับฝ่ายแผนและงบประมาณ งานทรัพยากรบุคคล งานการเงินและพัสดุ และงาน
สนับสนุนอ่ืน ๆ เพ่ือให้เกิดการท างานร่วมกันที่ดีขึ้นและมีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่าง
มีประสิทธิภาพในองค์กร ในการนี้งานคอมพิวเตอร์และเครือข่ายก าลังพัฒนาเวปไซต์ใหม่ของวิทยาลัยฯ เพ่ือให้เป็น
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ปัจจุบัน รองรับการตัดสินใจ และการเปลี่ยนแปลงของวิทยาลัยฯ ตลอดจนการให้บริการทางการแพทย์ของ
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในอนาคตอันใกล้นี้  

                  1.2 ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกวิทยาลัยฯ อาทิเช่น ส านักคอมพิวเตอร์และ
เครือข่ายมหาวิทยาลัย หรือคณะต่างๆ ได้แก่ คณะเภสัชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ เป็นต้น ในแนวทางการบริหาร
จัดการองค์ความรู้ร่วมกัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศึกษาดูงาน เพ่ือน ามาปรับปรุงการท างานภายในวิทยาลัยฯ ให้งาน
คอมพิวเตอร์และเครือข่ายของวิทยาลัยฯ ท างานที่เป็นระบบที่ดีขึ้น   

                 1.3 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ
บริษัทเอกชนภายนอกเพ่ือน าเสนอข้อมูลต่างๆ เพ่ือช่วยวางแผนและตัดสินใจในอนาคตของวิทยาลัยฯ ด้านการ
บริหารจัดการสารสนเทศ และช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานของวิทยาลัยฯ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป 

2. งานแผนและงบประมาณ และงานบริหารบุคคลได้มีการปรับปรุงในโครงการบริหารจัดการ
หลักธรรมภิบาลของผู้บริหารเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่มีประสิทธผล การวางกลยุทธ์ที่มีส่วนร่วม
ของบุคลากร รวมทั้งการสร้างความผูกพันธ์ และการพัฒนาความก้าวหน้าของบุคลากร และการรับฟังความคิดเห็น
ต่างๆ จากบุคลากรในการบริหารงานของคณะกรรมการ ทางงานแผนและงบประมาณ และงานบริหารบุคคลจึงได้
จัดกิจกรรมที่ส าคัญ ดังนี้ 

2.1 กิจกรรมสัมมนาประจ าปีเพื่อทบทวนแผนกลยุทธ์ของวิทยาลัยฯ ซึ่งอาจารย์และบุคลากร
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านเข้าร่วมในการแสดงความคิดเห็นและก าหนดทิศทางความก้าวหน้าของวิทยาลัยฯ ร่วมกัน 

2.2 กิจกรรมสัมมนาประจ าปีเพ่ือถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ของวิทยาลัยฯ ซึ่งด าเนินการต่อเนื่อง
จากกิจกรรมแรก ที่มีเป้าหมายในการสร้างการรับรู้ถึงทิศทางของวิทยาลัยฯ ที่จะก้าวต่อไปในอนาคต และจะเป็น
เวทีที่ เปิดให้มีการแสดงทัศนะ และเสนอความเห็นเพ่ิมเติม รวมทั้งมีการจัดกิจกรรม OD เพ่ือเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรภายในองค์กรให้มีความแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น 

2.3 กิจกรรมผู้บริหารพบปะบุคลากร ซึ่งในปี 2558 มีการเปิดโอกาสให้คณบดีแลผู้บริหารมี
การสื่อสารกับบุคลากรภายในวิทยาลัยฯ เพ่ิมมากขึ้น นอกจากจะชี้แจงนโยบาย ทิศทาง และข้อมูลข่าวสารที่จะ
เป็นประโยชน์และเก่ียวข้องกับบุคลากรและวิทยาลัยฯ 

2.4 กิจกรรมการวิเคราะห์อัตราก าลังและก าหนดต าแหน่งที่สู งขึ้นทั้งสายวิชาการและสาย
สนับสนุนวิชาการ ซึ่งได้เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการวางแผนเกี่ยวกับอัตราก าลัง และการก้าวสู่ต าแหน่ง
ที่สูงขึ้น 

มติที่ประชุม :    เห็นชอบการปรับปรุงข้อที่คะแนนต่ าในการประเมินหลักธรรมาภิบาล 
 

 4.1 งานบริการการศึกษา มีเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ดังนี้ 
1 รับรองผลการเรียนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 

ประจ าภาคต้นปีการศึกษา 2557 ในรายวิชา 1902 405 ฝึกปฏิบัติงานสาธารณสุขชุมชน จ านวน 5 หน่วย
กิต 
 

   รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา เสนอเพ่ือพิจารณา กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ได้เปิด
รายวิชา 1902 405 ฝึกปฏิบัติงานสาธารณสุขชุมชน  จ านวน 5 หน่วยกิตส าหรับนักศึกษาจ านวน 1 ราย คือ 
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นายสิทธิโชค การินทร์ รหัส 5219450251 ซึ่งเป็นรายวิชาสุดท้ายของโครงสร้างหลักสูตร ทั้งนี้นักศึกษาได้รับ
ผลการเรียน A แล้วนักศึกษาจะส าเร็จการศึกษาตามโครงสร้างของหลักสูตร 

 
มติที่ประชุม : รับรอง ผลการเรียนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

สาธารณสุขศาสตร์จ านวน 1 ราย คือ นายสิทธิโชค การินทร์ รหัส 5219450251 
 
 

4.2 งานแผนและงบประมาณ มีเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ดังนี้ 
1 การรายงานผลตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ และการรายงานผลตามตัวบ่งชี้ของ

แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี 2557 
 

   รองคณบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ เสนอเพ่ือพิจารณา งานแผนและงบประมาณ ได้
ด าเนินการสรุปรายงานผลตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ และรายงานผลตามตัวบ่งชี้ ของแผนปฏิบัติการ ประจ าปี 
พ.ศ.2557 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เสนอ พิจารณาให้ข้อเสนอแนะเพ่ือหาแนวทางแก้ไขปัญหา 
อุปสรรคในการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจ าปี ในปีถัดไป  (รายละเอียดตาม
เอกสารแนบประกอบการประชุม) 

 
มติที่ประชุม : น าไปด าเนินการต่อในวันที่ 27-28 พ.ย. 57 ณ โรงแรมสุนีย์ 

 
2 การรายงานการติดตามประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติงาน ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2557 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 

  รองคณบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ เสนอเพ่ือพิจารณา งานแผนและงบประมาณ ได้
ติดตามและสรุปการรายงานผลการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2557 และ
รายงานผลการด าเนินงานที่บรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ ประจ าปี 2557 คิดเป็น ร้อยละ 82.91 ซึ่งมี
รายละเอียด ดังนี้ 

สรุปข้อมูลการติดตามประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
๑. โครงการจ านวนทั้งสิ้น     117 โครงการ 
๒. ยกเลิกโครงการ                                   13 โครงการ 
๓. รายงานประเมินผลโครงการ    114 โครงการ 

3.1 บรรลุเป้าหมายโครงการ     97 โครงการ 
3.2 ไม่บรรลุเป้าหมายโครงการ      4 โครงการ 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2557 คิดเป็นร้อยละ 82.91 
  

มติที่ประชุม : น าไปด าเนินการต่อในวันที่ 27-28 พ.ย. 57 ณ โรงแรมสุนีย์ และ
มอบรองคณบดีฝ่ายคลังและพัสดุติดตามด าเนินการในการเบิกจ่ายโครงการ 
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3 รายงานผลการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารความ
เสี่ยง ระดับวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (รอบการด าเนินงาน 12 เดือน) 1 ตุลาคม 2556-30 
กันยายน 2557 
 

   รองคณบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ  เสนอเพ่ือพิจารณา ตามที่  งานแผนและ
งบประมาณ ได้ด าเนินการติดตามการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง รอบ 12 เดือน  
(1 ตุลาคม 2556 – 30 กันยายน 2557) ระดับวิทยาลัยฯ และมีปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ
วิทยาลัยฯ จ านวน 5 ด้าน (10 ความเสี่ยง) ซึ่งวิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตาม
แผนบริหารความเสี่ยงในรอบ 12 เดือน ประจ าปีงบประมาณ 2557  โดยได้ติดตามจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ
เพ่ือรายงานสถานการณ์ด าเนินการความเสี่ยงทั้งหมด จ านวน 10 ความเสี่ยงสรุปได้ ดังนี้ 

- ความเสี่ยงที่ด าเนินการแล้วเสร็จ  จ านวน 8  ความเสี่ยง 
- ความเสี่ยงที่อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 2  ความเสี่ยง    

รายละเอียด ได้แก่  
1. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (การบริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบการประกันคุณภาพ)  

จ านวน 5 ความเสี่ยง 
1.1 ให้มีการน าผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มาปรับปรุงวิธีการท างานโครงการและผล

การด าเนินงานของตัวบ่งชี้ตามแผนกลยุทธ์ที่ยังไม่ครอบคลุมทุกตัวบ่งช้ี 
ผลการด าเนินงานเทียบกับแผน : ด าเนินการแล้วเสร็จ 

1.1.1 ให้มีการรายงานแก่คณะกรรมการประจ าวิทยาลั ยฯในประเด็นดังกล่าว และ
กรรมการฯ ได้มีการพิจาณามอบหมายหน่วยงานที่รับผิดชอบต่างๆให้มีการปรับปรุง
และพัฒนาโครงการให้สอดคล้องกับ KPI ที่ยังไม่ครอบคลุม  

1.1.2 ประสานกับงานแผนและงบประมาณ ในการจัดท าแผนการปรับปรุงโครงการตาม
ข้อเสนอแนะของผู้ประเมิน เพ่ือจัดท าโครงการที่ยังไม่ครอบคลุมลงในแผน Action 
Plan ประจ าปี 2557  

1.1.3 งานแผนและงบประมาณ ได้มีการติดตามโครงการและการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ 
ทุกไตรมาสและเสนอเข้าคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ เพ่ือพิจารณาให้
ข้อเสนอแนะ 

 

1.2 ผลงานวิจัยท่ีน าไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชุมและหน่วยงานภายนอก 
ผลการด าเนินงานเทียบกับแผน : ด าเนินการแล้วเสร็จ 

1.2.1 ได้มีการจัดท าประกาศหลักเกณฑ์การสนับสนุนค่าตอบแทนผลงานวิจัยที่น าไปใช้
ประโยชน์ต่อชุมชนและหน่วยงานภายนอก  

1.2.2 มีผลงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชนและหน่วยงานภายนอก เพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 
21.24 จากเดิม 1.96 ในปีการศึกษา 2555 

 

1.3 ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ 
ผลการด าเนินงานเทียบกับแผน : ด าเนินการแล้วเสร็จ 

1.3.1 ได้จัดท าประกาศหลักเกณฑ์การสนับสนุนค่าตอบแทนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์บทความ
วิชาการในวารสาร 

1.3.2 มีผลงานวิชาการท่ีได้รับการรับรองคุณภาพ ร้อยละ 2.65 
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1.4 ผลการชี้น า ป้องกัน หรือแก้ไขปัญหาของสังคมภายในองค์กรประเด็นสุขภาพ 
ผลการด าเนินงานเทียบกับแผน : ด าเนินการแล้วเสร็จ 

1.4.1 จัดกิจกรรมประชุมวิชาการเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านงานวิจัยทางการแพทย์ 
สาธารณสุข และวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

 
1.5 นักศึกษาส าเร็จการศึกษาไม่สามารถยื่นเรื่องเพื่อขอส าเร็จการศึกษาตามก าหนด เนื่องจาก

ปัญหาการโอนเงิน กยศ. ล่าช้า 
ผลการด าเนินงานเทียบกับแผน : อยู่ระหว่างด าเนินการ 

1.5.1 มีการรวบรวมปัญหาจากคณะ / ส่วนกลาง         
1.5.2 จัดประชุมคณะกรรมการงานสวัสดิการทุนการศึกษา เพ่ือช่วยเหลือนักศึกษาที่มี

ปัญหาดังกล่าว 
1.5.3 มีการพิจารณาในการด าเนินการเพ่ือตัดโอนหนี้ให้ผู้ที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา เป็น

อันดับแรก 
 

2. ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ) จ านวน 2 ความเสี่ยง 
2.1 งบประมาณที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนไม่เพียงพอ 

ผลการด าเนินงานเทียบกับแผน : ด าเนินการแล้วเสร็จ 
2.1.1 คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ได้พิจารณาเพ่ิมงบประมาณ เพ่ือสนับสนุนการ

จัดการเรียนการสอน 
2.2 ระบบยืม-คืนห้องสมุดของมหาวิทยาลัยไม่มีเสถียรภาพ 

ผลการด าเนินงานเทียบกับแผน : ด าเนินการแล้วเสร็จ 
2.2.1 มีคณะท างานรับผิดชอบดูแลระบบของห้องสมุดวิทยาลัยฯ 
2.2.2 มีการจดบันทึก / แจ้งปัญหาแก่ผู้รับผิดชอบของห้องสมุดวิทยาลัยฯ ในคณะท างาน 
2.2.3 ผู้รับผิดชอบของห้องสมุดวิทยาลัยฯ ได้แก้ไขปัญหาในเบื้องต้นเมื่อมีความผิดพลาด 
2.3.4 มีการรวบรวมปัญหาส่งผู้พัฒนาระบบ และประชุมบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 

 
3. ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จ านวน 1 ความเสี่ยง 
    3.1 เกณฑ์การประเมินคุณภาพ ของวิทยาลัยฯ มีหลายหลักเกณฑ์จากหลายสถาบัน หลายองค์กร 
ในการประเมินคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยฯ ท าให้ไม่สามารถด าเนินการพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพได้บรรลุตามเกณฑ์การประเมินของทุกสถาบันที่ตรวจประเมิน 

ผลการด าเนินงานเทียบกับแผน : อยู่ระหว่างด าเนินการ 
3.1.1 เกณฑ์ QA ทางวิทยาลัยฯได้มีการปรับปรุงกระบวนการและมีขั้นตอนต่างๆเพ่ือให้มี

การพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐาน QA ซึ่งในปัจจุบันในรอบการประเมิน 3 ปีล่าสุดที่
ผ่านมา วิทยาลัยฯได้คะแนน QA อยู่ในระดับคะแนนที่มากกว่า 4.61 มาโดยตลอด 
และในปีการศึกษา 2557 มีโครงการที่จะจัดท าและพัฒนาวิทยาลัยฯเพ่ือขอ
ประเมินในเกณฑ์ EdPEx ต่อไป 

 
4. ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์มหาวิทยาลัยฯ จ านวน 1 ความเสี่ยง 
    4.1 การด าเนินงานของโครงการที่ไม่บรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ 
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ผลการด าเนินงานเทียบกับแผน : ด าเนินการแล้วเสร็จ 
4.1.1 มีการติดตามโครงการได้ครบทุกไตรมาสเป็นร้อยละ 80 ทุกครั้ง และมีการจัด

โครงการทบทวนงานแผนเพ่ือหาแนวทางปรับปรุงการด าเนินงานของโครงการที่ไม่
บรรลุตามแผนของปี 2557 ในช่วงเดือน พ.ย. 2558 เรียบร้อยแล้ว 

 
5. ความเสี่ยงด้านบุคลากร จ านวน 1 ความเสี่ยง 
        5.1 อาจารย์และบุคลากรมีทักษะด้านภาษาอังกฤษไม่เพียงพอ 

ผลการด าเนินงานเทียบกับแผน : ด าเนินการแล้วเสร็จ 
5.1.1 ประสานงานกับงานวิเทศน์สัมพันธ์ ให้เกิดโครงการอบรมภาษาอังกฤษส าหรับ

บุคลากร โดยวิทยากรจากมหาวิทยาลัยฮาวาย 
เพ่ือพิจาณาขอ้เสนอแนะ จากคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ในหัวข้อความเสี่ยงที่อยู่ระหว่างด าเนินการ 

เพ่ือน าไปใช้ในการปรับปรุงการด าเนินงานในแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2558 ต่อไป 
  

มติที่ประชุม : เห็นชอบ ผลการด าเนินงานที่คณะกรรมการความเสี่ยงเสนอแนะ  
 

  4.3 งานคลังและพัสดุ มีเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ดังนี้ 
1 สรุปการเบิกจ่ายวัสดุ ประจ าปีงบประมาณ 2557  

   รองคณบดีฝ่ายคลังและพัสดุ เสนอเพ่ือพิจารณา ดังนี้ 
     -  ทะเบียนวัสดุคงเหลือ ประจ าปีงบประมาณ 2557 
     -  สรุปรายละเอียดการเบิกหมึกพิมพ์แต่ละหน่วยงาน  

   ประจ าปีงบประมาณ 2557 
 

มติที่ประชุม   รับทราบ  มอบงานคลังและพัสดุ เปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี เพื่อ
น ามาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาแนวทางแก้ไข  

แนวทางการแก้ไข 
1. การเบิกกระดาษ A4   

1.1  จัดสรรกระดาษให้บุคลากรสายวิชาการ คนละ 2 รีม/ภาคการศึกษา  ส่วนที่จะใช้
เกินให้กรอกแบบฟอร์มการขอเบิกเกิน เพราะอะไรพร้อมเหตุผลที่งานคลังและพัสดุ 

1.2  งานบริการการศึกษา เป็นผู้เบิกกระดาษ ส าหรับใช้ในกลุ่มวิชา เช่น การท าคู่มือ
กลางต่างๆ  

1.3  ส านักงานคณบดี ชั้น 4 มอบงานคลังและพัสดุ รับผิดชอบการเบิกกระดาษ ส าหรับ 
เครื่องพิมพท์ี่ใช้ส่วนรวม และเครื่อง FaX   

 
2 รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และเงินรายได้  ตุลาคม 2556 – กันยายน 

2557 ปีงบประมาณ 2557  
 

   รองคณบดีฝ่ายงานคลังและพัสดุ เสนอเพ่ือพิจารณา งานคลังและพัสดุ รายงานการ
เบิกจ่ายเงินปีงบประมาณ 2557 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ โดยสรุปได้ดังนี้ 

1. เงินงบประมาณแผ่นดิน (วิทยาศาสตร์สุขภาพ) ได้รับทั้งสิ้น 3,440,680.00 เบิกจ่าย
ทั้งหมด 
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[ รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตรแ์ละการสาธารณสุข ครั้งที่ 11/2557 ] 

2. เงินอุดหนุนผลิตแพทย์  
- จาก ส านักงบประมาณ ได้รับ 15,645,900.00บาท เบิกจ่าย 12,204,071.54  

คงเหลือ 3,441,828.56 บาท สามารถปรับแผนขอใช้ต่อได้อีก 1 ปีงบประมาณ 
- จาก สพบช. ได้รับ 31,752,000.00บาท เบิกจ่าย 25,493,900.90  คงเหลือ 

6,258,099.10 บาท สามารถปรับแผนขอใช้ต่อได้อีก 1 ปีงบประมาณ 
3. งบลงทุน ได้รับทั้งสิ้น 112,392,000.00 บาท เบิกจ่ายหมด ส่วนที่กันเหลือมปีได้

ด าเนินการเบิกจ่ายแล้ว 
4. งบบุคลากร 1,854,100.00 บาท เบิกจ่าย 1,096,641.94  คงเหลือ 757,458.06 

บาทสามารถปรับขอใช้ต่อได้อีก 1 ปีงบประมาณ 
5. โครงการวิจัย  จ านวน 1,119,000.00 บาท เบิกหมด 
6. โครงการบริการวิชาการ จ านวน 1,990,700.00 บาท เบิกหมด 
7. โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม จ านวน 482,000.00 เบิกหมด 
8. เงินรายได้วิทยาลัยแพทย์ฯ  ศูนย์เด็ก  ศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์  

- วิทยาลัยฯ รับจริงทั้งสิ้น 15,087,759.75 เบิกจ่าย 11,393,521.47 บาท 
คงเหลือ 3,694,238.28 บาท 

- ศูนย์เด็ก รับจริงทั้งสิ้น 1,057,326.00 บาท เบิกจ่าย 599,413.00 บาท 
คงเหลือ457,913.00 บาท (ยังไม่รวมยอดคงเหลือปี  55 ,54, 53 .....)  

- ศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์ รับจริงทั้งสิ้น 13,064,738.50 บาท 
เบิกจ่าย 7,986,947.55 บาท คงเหลือ 5,077,790.95 บาท  
(ยังไม่รวมยอดคงเหลือปี 55,54, 53 .....)  

สรุปข้อมูลภาพรวมวิทยาลัยฯ  ได้รับเงินทั้งสิ้น 197,886,204.25 บาท 
                                     เบิกจ่ายทั้งสิ้น  178,198,876.40 บาท 

            คงเหลือท้ังสิ้น   19,687,327.85 บาท  
               จึงขอให้คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ พิจารณาเงินคงเหลือที่สามารถใช้ต่อได้อีก 1 ปีงบประมาณ 
เพ่ือด าเนินการเบิกจ่ายให้ทันก าหนดเวลา (รายละเอียดตามเอกสารแนบประกอบการประชุม) 
 

มติที่ประชุม : รับทราบและมอบงานแผนและนโยบายพิจารณาวางแผนใช้เงิน
คงเหลอืและเสนอต่อคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ต่อไป 
 

3 รายงานการรับเงินจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา ปีงบประมาณ 2557 
 

   รองคณบดีฝ่ายงานคลังและพัสดุ เสนอเพ่ือพิจารณา งานคลังและพัสดุ รายงานการรับ
เงินจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา ปีงบประมาณ 2557 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ โดยสรุปได้ดังนี้ 
  - รายรับค่าหน่วยกิตและอ่ืน ๆ (บ ารุงกีฬา/กิจกรรม ประกันของเสียหาย ห้องสมุด คอมพิวเตอร์ 
โสต) ได้รับเงินจริงทั้งสิ้น 1,421,290.00 บาท ซึ่งประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ 4,672,800.00 บาท จึง ได้รับ
น้อยกว่าประมาณการรายรับ 3,251,510.00 บาท   
            - รายรับค่าธรรมเนียมพิเศษ ได้รับเงินจริงทั้งสิ้น 5,772,400.00 บาท  ซึ่งประมาณการรายรับ
ที่ตั้งไว้ 5,988,000.00 บาท ไดร้ับน้อยกว่าประมาณการรายรับ  215,600.00 บาท 
  จึงขอให้คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ พิจารณาข้อมูลการรับเงินจัดสรรจริงเปรียบเทียบกับ
ประมาณการรายรับและใช้จ่ายจริง (รายละเอียดตามเอกสารแนบประกอบการประชุม) 
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[ รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตรแ์ละการสาธารณสุข ครั้งที่ 11/2557 ] 

 
มติที่ประชุม : รับทราบ  

 
4 รายงานงบเงินรายได้จากใบเสร็จรับเงิน ปีงบประมาณ 2557 

   รองคณบดีฝ่ายงานคลังและพัสดุ เสนอเพ่ือพิจารณา งานคลังและพัสดุ รายงานการรับ
เงินจากใบเสร็จรับเงิน ปีงบประมาณ 2557 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ โดยสรุปได้ ดังนี้   

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  ได้รับเงินจากใบเสร็จรับเงินในปีงบประมาณ 2557 
รวมจ านวนทั้งสิ้น42,771,719.25 บาท แบ่งเป็น ส่วนวิทยาลัยฯ จ านวน 33,791,214.75 บาท ศูนย์พัฒนา
เด็ก 687,550.00 บาท ศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์ 8,292,954.50 บาท  ใช้ใบเสร็จรับเงินทั้งสิ้น
......ฉบับ โดยการเงินส านักงานคณบดีออกใบเสร็จ 858  ฉบับ ศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์ ออกใบเสร็จ 
2,759  ฉบับ (รายละเอียดตามเอกสารแนบประกอบการประชุม) 

 
มติทีป่ระชุม : รับทราบในส่วนเงินบริจาคแจ้งรายงานทางการเงินเข้าที่ประชุม

คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เพื่อทราบ  
 

5 รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณแยกตามหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2557 

   รองคณบดีฝ่ายงานคลังและพัสดุ เสนอเพ่ือพิจารณา งานคลังและพัสดุ รายงานข้อมูล
การเบิกจ่ายงบประมาณซึ่งแยกตามโครงการตามแผนงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ 2557 (รายละเอียด
ตามเอกสารแนบประกอบการประชุม) 
 

มติที่ประชุม : จากภาพรวมงบประมาณ สามามารถวิเคราะห์ข้อมูล เสนอการ
จัดสรรงบประมาณเพื่อการศึกษา และ การวิจัย โดยการจัดสรรงบประมาณเพื่อการอุดหนุนสนับสนุนการวิจัย
เพิ่มข้ึน มอบงานแผนและนโยบายพิจารณาจัดสรรงบประมาณตามนโยบายที่มุ่งเน้นในปีต่อไป    
 

6 รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณแยกตามโครงการ ปีงบประมาณ 2557 

   รองคณบดีฝ่ายงานคลังและพัสดุ เสนอเพ่ือพิจารณา งานคลังและพัสดุ รายงานการ
เบิกจ่ายงบประมาณซึ่งแยกตามหน่วยงาน ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ 2557 รายละเอียดตาม
เอกสารที่แนบ 
 

มติที่ประชุม : ควรพิจารณาการจ้างบุคลากรเนื่องจากงบประมาณในการจ้าง
บุคลากรสูงเกิน ร้อยละ 60 ของงบประมาณทั้งหมด และเพิ่มตัวช้ีวัดในการท างานเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
 
 4.4 งานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ มีเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ดังนี้ 
  1 รายงานผลการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน 
ระดับวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (รอบการด าเนินงาน 12 เดือน) 1 ตุลาคม 2556 – 30 
กันยายน 2557 
 

  ผู้ช่วยคณบดีงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ เสนอเพ่ือพิจารณา ตามท่ีวิทยาลัยฯ 
ได้ด าเนินการติดตามการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน รอบ 12 เดือน  
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[ รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตรแ์ละการสาธารณสุข ครั้งที่ 11/2557 ] 

(1 ตุลาคม 2556-30 กันยายน 2557) ระดับวิทยาลัยฯ และมีปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงที่วิทยาลัยฯ มีการ
ควบคุม ติดตาม จ านวน 8 ความเสี่ยง วิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนการ
ควบคุมภายในรอบ 12 เดือน ประจ าปีงบประมาณ 2557 (ณ สิ้นปีงบประมาณ) โดยได้ติดตามจากหน่วยงานที่
รับผิดชอบเพ่ือรายงานการควบคุมที่มีอยู่ทั้งหมด 8 ความเสี่ยง และสามารถด าเนินการควบคุม และด าเนินการแล้ว
เสร็จทั้งหมด 8 ความเสี่ยง  ดังนี้ 
             การควบคุมภายใน ที่มีการด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 8 ความเสี่ยง  คิดเป็นร้อยละ 100 ที่
สามารถควบคุมได้ 

1. ครุภัณฑ์ที่มีอายุการใช้งานเกินก าหนด และช ารุดแต่ยังไม่ได้ท าการแทงจ าหน่ายออกจากทะเบียน 
ครภุัณฑ์ 
การด าเนินการ ครุภัณฑ์ที่ช ารุดเสื่อมสภาพและได้แทงจ าหน่ายแล้วเสร็จสิ้นทั้งหมด จ านวน 115 
รายการ คิดเป็นร้อยละ 100 

2. มีลูกหนี้ เงินยืมราชการจ านวนมาก ที่ค้างช าระเป็นเวลานาน และไม่ได้เบิก -จ่ายเงินยืมตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 
การด าเนินการ  ได้ติดตามทวงคืนเงินยืมและส่งใช้ใบส าคัญเบิกจ่ายจากลูกหนี้ เพ่ือมิให้ค้างช าระ
คืนเงินนานเกินระยะเวลาที่ก าหนด 

3. การลงทะเบียนวัสดุยังไม่ครบถ้วนเนื่องจากยังไม่ลงเลขที่เอกสารอ้างอิงในการรับเข้าวัสดุ 
การด าเนินการ  หลังจากจัดซื้อวัสดุเข้าสต๊อกแล้ว ทางผู้รับผิดชอบได้จัดท าส าเนาใบเสร็จ หรือใบ
ส่งของ เพ่ือใช้ในการลงทะเบียนวัสดุที่ใช้ในการอ้างอิงเพ่ือส่งของต่อไป 

4. บุคลากร ,นักศึกษา ลืมปิดอุปกรณ์ส านักงานเมื่อไม่ใช้แล้วบางส่วน 
การด าเนินการ  จัดท านโยบายการใช้งานโดยคณะกรรมการงานอาคารและสถานที่ 

5. วัสดุบางอย่างถูกท าลายและยังมีวัสดุชิ้นเล็กสูญหายอยู่ 
การด าเนินการ  ใช้อุปกรณ์ยึดติดวัสดุคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการแก่นักศึกษาแน่นหนาขึ้น 

6. มีการรื้ออุปกรณ์โดยไม่แจ้งผู้รับผิดชอบ ส่งผลให้ห้องเรียน ห้องบรรยาย ห้องประชุม อยู่ในสภาพ
ไม่พร้อมใช้งานในครั้งต่อไป 
การด าเนินการ  ติดสติ๊กเกอร์การบอกวิธีการใช้งานเบื้องต้นที่ตัวอุปกรณ์ 

7. คู่มือ/แนวทาง/ข้ันตอนการปฏิบัติงาน ยังมีไม่ครบและครอบคลุมทุกหน่วยงาน 
การด าเนินการ  แจ้งเวียนทุกหน่วยงานของวิทยาลัยฯ จัดท าข้ันตอนการปฏิบัติงานครอบคลุมการ
ท างานของทุกหน่วยงาน พร้อมจัดส่งแก่งานบริหารบุคคลในรอบการประเมิน ณ ต.ค.2557 

8. ระบบฐานข้อมูลยังถูกก่อกวนจาก Source Code  Program  ภายนอก 
การด าเนินการ  ในปีงบประมาณ 2557 ได้มีการออกแบบฐานข้อมูลชุดใหม่และใช้ฐานข้อมูลชุด
ใหม่ภายใต้การออกแบบโดยผู้ช่วยคณบดีงานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย และคณะกรรมการ
ท างานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

 
มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบงานแทคโนโลยีและสารสนเทศ เร่งด าเนินการ

จัดระบบเตรียมห้องประชุม พร้อมใช้งานห้องประชุม 
 

2 แผนพัฒนาคุณภาพของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ปีการศึกษา 
2557 
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[ รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตรแ์ละการสาธารณสุข ครั้งที่ 11/2557 ] 

   ผู้ช่วยคณบดีงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ เสนอเพ่ือพิจารณา ตามที่
วิทยาลัยฯ ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับวิทยาลัย ปีการศึกษา 2556 ในวันที่ 15 -17 
กรกฎาคม 2557 นั้น  และทางคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับวิทยาลัยฯ (กลุ่ม
วิทย์-สุขภาพ) ได้ให้ข้อเสนอแนะแก่ทางวิทยาลัยฯ เพ่ือให้น ามาปรับปรุง พัฒนาการด าเนินงานในรอบปีการศึกษา 
2557 ของวิทยาลัยฯ ต่อไปนั้น   
 ซึ่งทางวิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการรวบรวมแนวทางพัฒนาจากผู้บริหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวของ เพื่อ 
จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพของวิทยาลัยฯ ปีการศึกษา 2557  เพ่ือเป็นแนวทางการพัฒนางานในรอบปีการศึกษา 
2557  ต่อไป 
 

- พิจารณา ให้ข้อคิดเห็น เสนอแนะที่เป็นประโยชน์ ในการพัฒนาคุณภาพวิทยาลัยฯ และหน่วยงานที่
รับผิดชอบ เพิ่มเติม 

 

 -  แผนพัฒนาคุณภาพของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ปีการศึกษา 2557 
 
มติที่ประชุม :  เห็นชอบ  

 
  4.5 งานพัฒนานักศึกษา มีเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ดังนี้ 

1 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา 2556 
 

   ผู้ช่วยคณบดีงานพัฒนานักศึกษา เสนอเพ่ือพิจารณา พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
ประจ าปีการศึกษา 2556 มีก าหนดจัดขึ้นในวันที่ 2 ธันวาคม 2557 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระ
ชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 
มติที่ประชุม :  เห็นชอบ ก าหนดการซ้อมรับปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา 

2556 และถ่ายภาพ ดังนี้ 
1. วันที่ 29 พ.ย. 2557 ซ้อมที่วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  ผู้ อ่ าน รายชื่ อ

บัณฑิต ผศ.ดร.ภาวนา  พนมเขต เป็นผู้รับผิดชอบหลัก  วันที่ 2 ธ.ค.2557 คณบดีเป็นผู้เบิกตัวบัณฑิต และ                  
ผศ.ดร.ภาวนา  พนมเขต เป็นผู้อ่านรายช่ือบัณฑิตต่อจนแล้วเสร็จ 
  2. วันที่ 30 พ.ย. 2557 วันซ้อมใหญ่ ถ่ายรูปรวมบัณฑิต เวลา 06.10 น. ณ อาคารเฉลิม
พระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชานี ในส่วนการถ่ายภาพหน้าวิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข  เป็น วันที่ 2 ธ.ค. 2557 เวลา 08.00น. - 09.00 น. หรือวันที่ 30 พ.ย. 2557 เวลา 
05.30 น. งานพัฒนานักศึกษาจะแจ้งก าหนดการให้ทราบอีกครั้ง 
  3. วันที่ 1 ธ.ค. 2557 วิทยาลัยฯ จัดให้มพีิธีมอบใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมแก่บัณฑิต 
 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ 
  5.1 งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มีเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ดังนี้ 

1 การท าเว็บไซด์ฐานข้อมูลบุคลากร  
    ผู้ช่วยคณบดีงานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย เสนอเพ่ือพิจารณา การจัดท า
ฐานข้อมูลบุคลากรโดยมี เนื้อหา เช่น วุฒิการศึกษา ,หมายเลขโทรศัพท์ , E- mail, ผลงานทางวิชาการ ประเภท
ต่างๆ เพื่อให้ผู้ที่สนใจ หรือแหล่งทุนต่างๆ สามารถสืบค้นข้อมูลเบื้องต้นได้   
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[ รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตรแ์ละการสาธารณสุข ครั้งที่ 11/2557 ] 

   มติที่ประชุม : มอบผู้ช่วยคณบดีงานงานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย หารือกับ
หน่วยงานบริหารบุคคล งานวิจัย และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและน าเสนอในคราวต่อไป 
 
  5.2 งานบริหารทั่วไป 

1 พิจารณาการสรรหา ต าแหน่ง หัวหน้าส านักงานเลขานุการ  
    รองคณ บดี ฝ่ ายแผน และงบประมาณ  เสนอ เพ่ื อ พิ จารณ า ตามที่ 
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี ในรอบปีที่ผ่านมา ได้มีข้อเสนอแนะ เห็นควรสรรหา ต าแหน่ง 
หัวหน้าส านักงานเลขานุการ เพ่ือเป็นการด าเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ดังนั้น งานบริหารทั่วไป 
จึงขอเสนอเรื่องต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ 
 
   มติที่ประชุม : เห็นชอบ ในหลัการ และจะพิจารณาส่งบุคลกรเข้าร่วมอบรมพัฒนา
เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ต าแหน่งหัวหน้าส านักงานเลขานุการต่อไป 
 

2 พิจารณา ขอปรับแผนการรับบุคลากร ต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปีงบประมาณ 
2558 
 

   รองคณบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ  เสนอเพ่ือพิจารณา การขอปรับแผนการรับ
บุคลากร ต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร จ านวน 1 อัตรา เนื่องจาก คณะกรรมการงานเอกสารสนเทศ ได้พิจารณา
ภาระงานของต าแหน่งบรรณรักษ์แล้ว ซึ่งผลการพิจาณาตามภาระงาน คือ 1 คน จึงได้ขอยุบต าแหน่งที่จะเปิดสอบ 
และขอโอนต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร ไปศูนย์พัฒนาเด็กเพ่ือทดแทนต าแหน่งนักวิชาการศึกษาท่ีย้ายมาสังกัดงาน
บริการการศึกษา  
 
   มติที่ประชุม : อนุมัติ ให้จ้างเหมาบริการ ต าแหน่งพี่เลี้ยง จ านวน 1 อัตรา จาก
เงินรายได้วิทยาลัยฯ มอบรองคณบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ จัดหางบประมาณในการจ้าง และมีมติให้
นางสาวปาณริญ ยิ่งรัตนสุข ช่วยงานหลักสูตรโท-เอก เพื่อลดภาระงานนางสาวลินดา ค ามุงคุณ ทั้งนี้ต าแหน่ง
นักวิชาการศึกษาที่ทางหลักสูตร โท-เอก ได้ขอต าแหน่งไว้เดิมนั้นให้ยังคงไว้แต่ยังไม่เปิดสอบ 
 
ปิดประชุมเวลา  15.30 น. 
 
 
 
          ที่ประชุมได้รับรองรายงานนี้แล้วในการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที ่12/๒๕๕7 

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2557 
 

      
(รองศาสตราจารย์นายแพทย์ป่วน  สุทธิพินิจธรรม) 
คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

ประธานคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 


