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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 7/2559 วันที่ 21 กรกฎาคม 2559 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
ครั้งที่ 7/๒๕๕9 วันพฤหัสบดี ที่ 21 กรกฎาคม 2559 

ณ ห้อง CMP ๔12 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 
 

ผู้มาประชุม 
1. รศ.นพ.ป่วน สุทธิพินิจธรรม  คณบดี    ประธานกรรมการ 
2. พญ.ศุทธินี  ธิราช    รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา  กรรมการ  
3. นพ.วฒันา พรรณพานิช   รองคณบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ  กรรมการ 
4. ผศ.ดร.ภาวนา พนมเขต   รองคณบดีฝ่ายวิจัย   กรรมการ 
5. ผศ.จารุวรรณ์  วงบุตดี     หัวหน้ากลุ่มวิชาแพทยศาสตร์  กรรมการ  
6. อาจารย์พลากร สืบส าราญ  หัวหน้ากลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์  กรรมการ 
7. อาจารย์ทักษิณ  พิมพ์ภักดิ์  ผู้แทนอาจารย์    กรรมการ  
8. อาจารย์ฐานิสรา โฉมเกิด   ผู้แทนอาจารย์    กรรมการ  
9. ผศ.ดร.รัตนา  เล็กสมบูรณ์   รองคณบดีฝ่ายบริหาร  กรรมการและเลขานุการ 
10. นางสาวณรัญญา  มีชัย   นักวิชาการศึกษา   ผู้ช่วยเลขานุการฯ คนที่ 1 

 
ผู้ไม่มาประชุม 

1. ผศ.มินตรา  สาระรักษ์   รองคณบดีฝ่ายคลังและพัสดุ  กรรมการ  
(ติดภารกิจประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย วาระพิเศษ) 

 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. ผศ.ดร.สุรศักดิ์  แว่นรัมย์   ผู้ช่วยคณบดีงานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
    
 

 
 
 
 
 
 
 
เปิดประชุมเวลา 09.30 น.    
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ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ มีดังนี้ 
๑. ผลการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเมื่อวันเสาร์ ที่ 25 มิถุนายน 2559 ณ 

ห้องประชุมวารินช าราบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
1.1 เห็นชอบงบการเงินของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไตรมาสที่ 1 และ 2 ประจ าปีงบประมาณ

2559 รายได้สูงกว่ารายจ่ายสุทธิ 48,388,939.- บาท 
 

มติที่ประชุม : รับทราบ 
 

1.2 เห็นชอบผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย และผลการ
ด าเนินงานตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัยประจ าปีงบประมาณ 
2559 

 
มติที่ประชุม : รับทราบ 
 

1.3 เห็นชอบข้อบังคับว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข พ.ศ. .... 
 

มติที่ประชุม : รับทราบ 
 

1.4 อนุมัตินโยบายการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษา 
 

มติที่ประชุม : รับทราบ 
 

1.5 อนุมัติการจัดสรรทุนการศึกษาให้กับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยฯ โควตากลุ่มผู้มี
ความสามารถพิเศษ กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จ านวน 2 ทุน 

 
มติที่ประชุม : รับทราบ 

 
1.6 อนุมัติระเบียบ มหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย เบี้ยประชุม พ.ศ. .... 

 
มติที่ประชุม : รับทราบ 

 
1.7 อนุมัติหลักเกณฑ์การจ่ายเงินประจ าต าแหน่ง เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน และเงิน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานด้านการบริหาร 
 

มติที่ประชุม : รับทราบ 
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๒. ผลการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยครั้งที่ 10/255๙ เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕9      
ณ ห้องประชุม วารินช าราบ ตึกอธิการบดีหลังใหม่ 
2.1 ขออนุมัติใช้เงินรายได้คงเหลือ และขออนุมัติปรับแผนงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2559 กรณีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 

มติที่ประชุม : รับทราบ 
 

2.2 ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  ประจ าปีการศึกษา 2558 
จ านวน 402 คน  

 
มติที่ประชุม : รับทราบ 

 
2.3 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง มาตรการรักษาความปลอดภัย 

 
มติที่ประชุม : รับทราบ 

 
2.4 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง นโยบายและมาตรการในการจัดกิจกรรม

ต้อนรับน้องใหม่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีการศึกษา 2559 
 

มติที่ประชุม : รับทราบ  
 

2.5 ขออนุมัติพื้นที่ก่อสร้างทางจักรยานบริเวณรอบหนองอีเจม (โดยเฉพาะบริเวณด้านหน้าเฮือน
ก านัน) 

 
มติที่ประชุม : รับทราบ 

 
2.6 การประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 10 (ช่วงเดือนกรกฎาคม 2560) 

 
มติที่ประชุม : รับทราบ 
 

2.7 รายงานผลการด าเนินงานและมาตรการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก  
ภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

 
มติที่ประชุม : รับทราบ 
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๓. ผลการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ดังนี้ 
เรื่อง     แจ้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 10/2559 วันที่ 14 มิถุนายน 2559    
ครั้งที่ 11/2559 วันที่ 27 มิถุนายน 2559 และ วันที่ 12 กรกฎาคม 2559 ณ ส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร เรื่องแจ้งจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ณ ส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 

ประชุมครั้งที่ 10/2559 วันที่ 14 มิถุนายน 2559 มีมติ ดังนี้ 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 

  3.1 ตอบข้อหารือเกี่ยวกับการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ส านักคณะกรรมการอุดมศึกษาได้
ก าหนดไว้ว่า กรณีที่ผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการได้ท าการสอนหลายวิชาซึ่งแต่ละวิชานั้นมีผู้สอนร่วมกันหลายคน 
จะต้องเสนอเอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารค าสอนในทุกหัวข้อที่ผู้ขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้สอน ก าหนดไว้ดังนี้ 
   1. กรณีที่ผู้เสนอขอสอนเต็มวิชาใดวิชาหนึ่งที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรให้เสนอเอกสาร
ประกอบการสอน (ผศ.) หรือเอกสารค าสอน (รศ.) ของวิชานั้น 

   2. กรณีท่ีผู้เสนอขอสอนเต็มวิชาใดวิชาหนึ่งที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรให้เสนอเอกสาร
ประกอบการสอน (ผศ.) หรือเอกสารค าสอน (รศ.) เฉพาะวิชาที่สอนเต็มวิชาได้โดยไม่จ าเป็นต้องเสนอวิชาที่สอนร่วมกับ
อาจารย์ท่านอ่ืน 

   3. กรณีที่ผู้เสนอขอสอนหลายวิชาซึ่งสอนร่วมกับอาจารย์หลายคนจะต้องเสนอเอกสาร
ประกอบการสอน (ผศ.) หรือเอกสารค าสอน (รศ.) ในทุกหัวข้อของทุกวิชาที่สอน 

  3.2 เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยเบี้ยประชุมส าหรับคณะกรรมการและ
อนุกรรมการ พ.ศ. .... กองการเจ้าหน้าที่ จะประกาศให้ทราบภายหลัง 

 ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

  5.4 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดีวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข พ.ศ. .... มีแก้ไข และน าส่งสภามหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว 
  5.5 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านการ
สาธารณสุขที่ปฏิบัติงานให้กับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. .... ใหว้ิทยาลัยแพทย์ฯ กลับมาแก้ไข 

  5.6 เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการ
คัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยต าแหน่งประเภทวิชาการ เพ่ือให้ได้มาตรฐานภาษาอังกฤษ พ.ศ. ....  
  5.7 (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการคิดภาระงานของผู้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รอง
ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ของคณะเกษตรศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ และคณะบริหารศาสตร์ ให้
เสนอเฉพาะที่ถ่ายชุดว่า ต้องเสนอกรรมการบริหารงานบุคคล และน าไปประชุมรอบนอกอีกครั้ง 
 

ประชุมครั้งที่ 11/2559 วันที่ 27 มิถุนายน 2559  มีมติ ดังนี้ 
 

 ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 

   ประธานแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบว่า ผศ.ดร.มงคล ปุษยตานนท์ ได้รับการแต่งตั้งเป็น
ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
 

 ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

  5.1 ขออนุมัติให้บุคลากรลาศึกษา กรณีไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด   
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                      มติ : ให้วิทยาลัยแพทย์ฯ น ากลับไปแก้ไขมาใหม่ โดยให้เหตุผลตามความจ าเป็นที่ต้องไม่ท า
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด พร้อมมีหลักฐานชัดเจน ว่าไม่มีผลกระทบต่อภาระงาน โดยระบุชื่อผู้มารับช่วงภาระงานนั้นและ
การที่ส่ง 4 ท่าน นี้ ไปศึกษาต่อได้มีการก าหนดไว้ในแผนหรือไม่อย่างไร 

  5.2 ขอหารือแนวทางการปรับเงินเพ่ิมตามคุณวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัย (บรรจุแต่งตั้งก่อนวันที่ 1 
มกราคม 2556 และบรรจุแต่งตั้งก่อนวันที่ 1 มกราคม 2557) และการปรับเงินเดือนร้อยละ 4 ณ วันที่ 1 ธันวาคม 
2557  
   มติ : รอกองแผนหารือกับส านักงบประมาณ เห็นชอบตามแนวทางข้าราชการ ให้กองการ
เจ้าหน้าที่ค านวณเรื่องเงินเดือน 4 % พร้อมแก้ไขค าสั่งก าหนด (ร่าง) ใหม่ และน าเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
อีกครั้ง 
  5.3 ขอความเห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือประเมินผลงานและจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาชีพ ต าแหน่งระดับช านาญงาน และระดับช านาญการ  

   มติ : เสนอสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งย้อนหลังในคนที่แต่งตั้งแล้ว ส่วนที่ยังไม่แต่งตั้งให้แต่งตั้ง
บุคคลคนภายในมหาวิทยาลัยก่อน 
  5.4 ขอหารือการนับระยะเวลาการด ารงต าแหน่งเพ่ือใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งช านาญ
การ  

   มติ : ใช้แนวทางของข้าราชการ นับประสบการณ์เทียบตามสัดส่วน และไม่เห็นชอบการนับ
ระยะเวลาปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราวรวมกับระยะเวลาที่ได้รับบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  
  5.5 ขอหารือแนวทางแก้ไขปัญหาการยื่นขอก าหนดต าแหน่งระดับช านาญการพิเศษ  

   มติ : ต้องเร่งแก้ไขปัญหา 18 รายเดิม ประเมินค่างานแล้วน าเสนอคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคล ส่วนรายใหม่ถ้าไม่มีกรอบให้ประเมินค่างานและก าหนดกรอบ หากมีส่วนเกินกว่ากรอบให้คืนคณะ 
 
ประชุมครั้งที ่๑๒/๒๕๕๙ (เพิ่มเติม) วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ มีมติ ดังนี้ 
 
เรื่องสืบเนื่อง 

๑. (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการคิดภาระงานของผู้ด ารงต าแหน่ง อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์          
รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ มติ อนุมัติโดยมีการแก้ไข 

๒. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องการก าหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่ า ขั้นสูงของพนักงานมหาวิทยาลัย  
๓. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องฐานในการค านวณและช่วงเงินเดือนส าหรับการเพิ่มเงินเดือนในแต่ละ

ประเภทและระดับต าแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย  
๔. ประมาณการงบประมาณท่ีใช้ในการปรับเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ร้อยละ ๔  

เรื่องเพื่อพิจารณา 
๑. ขออนุมัติให้บุคคลลาหยุดราชการเพ่ือไปเพ่ือพูนความรู้ทางวิชาการ (อาจารย์ ของคณะนิติศาสตร์)  

มติอนุมัต ิ 
๒. การก าหนดกรอบอัตราก าลังส าหรับอัตราใหม่ของพนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างชั่วคราว        

มติให้ฝ่ายบุคคลทุกคณะมายืนยันตัวเลขอีกครั้ง 
๓. ขออนุมัติให้บุคลากรลาศึกษา กรณีไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด (อาจารย์แพทย์ ของวิทยาลัย

แพทยศาสตร์ และการสาธารณสุข 3 รายลาศึกษาต่อ) มติ อนุมัติ 
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๔. ขออนุมัติเปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตร์ และการ
สาธารณสุข มติ อนุมัติเฉพาะ อาจารย์ท่ีมีวุฒิบัตรแพทยศาสตร์ และวุฒิบัตรทางการแพทย์เท่านั้น 
(เฉพาะทาง) ส่วนสาขาอื่นหากต้องการเปลี่ยนให้ชี้แจงความจ าเป็นต่อกบบ. อีกครั้ง 

๕. ผลการหารือเงินงบประมาณเพ่ือใช้ในการปรับเงินเดือนร้อยละ ๔ ให้พนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างด้วย
เงินงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เนื่องจากสกอ. ตอบกลับมาว่าไม่ได้ตั้ง
งบประมาณไว้ จึงตั้งเป็นงบประมาณกลางปี ขณะนี้รอรัฐมนตรีลงนามสั่งการ  มติ ทราบ  

 

มติที่ประชุม : รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 1.2 งานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ มีเรื่องแจ้งเพื่อทราบ ดังนี้ 
เรื่อง   ก าหนดการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร และระดับวิทยาลัย ปีการศึกษา 2558 

ผู้ช่วยคณบดีงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ เสนอเพื่อทราบ อ้างตามมติคณะกรรมการการบริหาร
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2559 ในวันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2559 ก าหนดให้มีการประเมินคุณภาพภายใน ปี
การศึกษา 2558 โดยเริ่มด าเนินการตั้งแต่เดือนกรกฎาคม – พฤศจิกายน 2559 ซึ่งวิทยาลัยฯ ได้รับก าหนดวันตรวจ
ประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2558 ดังนี้ 
ก าหนดวันตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558  (หลักสูตรละ 1 วัน) 

ล าดับ หลักสูตร วันตรวจประเมิน ผู้ตรวจประเมิน สังกัด ม.อุบลฯ  

1 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
(สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์) 

วันอังคารที่ 2 สิงหาคม 
2559 

(ห้องประชุม CMP 401) 

ดร.สุรชัย จูมพระบุตร  ประธาน 
(คณะเภสัชศาสตร์) 
ศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ รัตนชัยกุลโสภณ กรรมการ 
(คณะวิทยาศาสตร์) 
ผศ.ดร.จารุวรรณ ธนวิรุฬห์ กรรมการและ
เลขาฯ (คณะเภสัชศาสตร์) 

2 แพทยศาสตรบัณฑิต วันอังคารที่ 9 สิงหาคม 
2559 

(ห้องประชุม CMP 401) 

รศ.ดร.อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์  ประธาน 
(คณะเกษตรศาสตร์) 
ผศ.ดร.จารุวรรณ ธนวิรุฬห์ กรรมการ 
(คณะเภสัชศาสตร์) 
ผศ.ดร.ศิริมา สุวรรณกูฎ จันต๊ะมา 
กรรมการและเลขาฯ (คณะเภสัชศาสตร์) 

3 วิทยาศาสตรบัณฑิต  
(สาขา วิชาสาธารณสุ ข
ศาสตร์) 

วันอังคารที่ 9 สิงหาคม2559 
(ห้องประชุม CMP 412) 

ดร.สุรชัย จูมพระบุตร ประธาน 
(คณะเภสัชศาสตร์) 
ดร.ชิดหทัย เพชรช่วย กรรมการ 
(คณะวิทยาศาสตร์) 
อาจารย์ภูษณิศา มีนาเขตร กรรมการและ
เลขาฯ (คณะพยาบาลศาสตร์) 

หมายเหตุ : อาจารย์ประจ าหลักสูตรเข้าร่วม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
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ก าหนดวันตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับวิทยาลัย ปีการศึกษา 2558  ( 2 วัน ) 
ล าดับ วันตรวจประเมิน ประธานตรวจประเมิน 
1 วัน 4-5  ตุลาคม 2559  (2วัน) 

(ห้องประชุม CMP 401) 
 

ศ.พญ.จามรี ธีรตกุลพิศาล 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   
พร้อมคณะกรรมการภายในมหาวิทยาลัย 4 ท่าน , 
 เลขานุการ 1 ท่าน 

              หมายเหตุ : คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ อยู่ในวันตรวจประเมิน เพ่ือรอสัมภาษณ์ และรับฟัง
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจประเมินภายใน ระดับวิทยาลัย ปีการศึกษา 2558  พร้อมคณบดี                      
(หรือผู้แทน) เตรียมน าเสนอผลการด าเนินงานตามพันธกิจ ในรอบปีการศึกษา 2558 ที่ผ่านมา  

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

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

 ขอความอนุเคราะห์ผู้บริหารทุกท่าน อยู่ในวันตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับวิทยาลัย ปีการศึกษา 2558 
อย่างพร้อมเพรียง  และอาจารย์ประจ าหลักสูตร เข้าร่วมในวันตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ที่ท่าน
สังกัด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

 

มติที่ประชุม : รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1.3 งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มีเรื่องแจ้งเพื่อทราบ ดังนี้ 
1. เรื่อง ผลการส ารวจสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ด้านจุดให้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ตไร้สาย และแนวทางแก้ไข 

ภายในอาคารวิทยาลัยฯ 

 รองคณบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ (น าเสนอแทน) เสนอเพื่อทราบ สืบเนื่องจากท่ีงานคอมพิวเตอร์และ
เครือข่ายได้มีการส ารวจความพึงพอใจต่อการให้บริการทุกปีการศึกษาและได้มีการด าเนินการตามข้อเสนอแนะภายใต้
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรแต่ละปี และพบว่าปัญหาข้อเสนอแนะที่พบมากที่สุด จะเกี่ยวข้องกับการให้บริการสัญญาณ
อินเตอร์เน็ตไร้สาย จึงขอแจ้งสรุปสถิติการติดตั้งสัญญาณอินเตอร์เน็ตไร้สายภายในอาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุขในระยะเวลา 5 ปี (2555-2559) (เอกสารเรื่อง : สรุปสถิติการติดตั้งสัญญาณอินเตอร์เน็ตภายใน
อาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขในระยะเวลา 5 ปี (2555-2559) 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 - จึงขอเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขเพ่ือโปรดทราบ 
เกี่ยวกับจุดการให้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ตภายในอาคารวิทยาลัยฯ 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม  
- เอกสารแนบ เรื่อง : สรุปสถิติการติดตั้งสัญญาณอินเตอร์เน็ตไร้สายภายในอาคารวิทยาลัยฯ ในระยะเวลา 5 

ปี (2555-2559) 
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มติที่ประชุม : รับทราบ มอบรองคณบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ น า
เรื่องไปหารือกับผู้ช่วยคณบดีงานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย และให้ปรึกษากับทางส านักคอมพิวเตอร์ ของ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน 

 
2. เรื่อง  ผลการส ารวจสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ด้านจุดให้บริการแหล่งจ่ายไฟ (บริเวณห้องสมุด)และแนวทาง

แก้ไข 
รองคณบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ (น าเสนอแทน) เสนอเพื่อทราบ สืบเนื่องจากที่ได้รับแจ้งจากรองคณบดี

ฝ่ายแผนและงบประมาณว่า มีจุดให้บริการแหล่งจ่ายไฟ บริเวณห้องสมุด ช ารุด ดังนั้น เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 
งานคอมพิวเตอร์และเครือข่ายได้ด าเนินตรวจสอบพบรายละเอียดดังเอกสารแนบ (เอกสารแนบเรื่อง : ผลการส ารวจสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ ด้านจุดให้บริการแหล่งจ่ายไฟ (บริเวณห้องสมุด) และแนวทางแก้ไข) 
 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
- จึงขอเรียนให้ที่ประชุม คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เพ่ือทราบ  

เกี่ยวกับผลการส ารวจสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ด้านจุดให้บริการแหล่งจ่ายไฟ (บริเวณห้องสมุด) และแนวทางแก้ไขให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม  
 - เอกสารแนบ เรื่อง : ผลการส ารวจสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ด้านจุดให้บริการแหล่งจ่ายไฟ (บริเวณห้องสมุด) 
และแนวทางแก้ไข 

มติที่ประชุม : รับทราบ  
 

3. เรื่อง  จ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการส าหรับสืบค้น ณ ห้องสมุด 

รองคณบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ (น าเสนอแทน) เสนอเพื่อทราบ สืบเนื่องจากเมื่อเดือนมิถุนายน 2559 
ที่ผ่านมา งานคอมพิวเตอร์และเครือข่ายได้ด าเนินการตรวจเช็คสภาพการใช้งานของเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับการ
ให้บริการสืบค้น ณ ห้องสมุด จ านวน 20 เครื่อง และได้ท าการซ่อมบ ารุง ให้สามารถใช้งานได้จ านวน 8 เครื่อง และอีก
จ านวน 12 เครื่อง ช ารุดมาก เนื่องจากคอมพิวเตอร์มีอายุการใช้งาน 9-10 ปี  แล้ว 
 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 - จึงขอเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมการสมควรปรับเปลี่ยนเกี่ยวกับผลการส ารวจสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ด้าน
เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับสืบค้นที่บริการแก่นักศึกษา 

 

มติที่ประชุม : รับทราบ  
 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๒.1 เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2559 เม่ือวันพฤหัสบดีที่ 23 
มิถุนายน 2559  
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 7/2559 วันที่ 21 กรกฎาคม 2559 
 

คณะกรรมการและเลขานุการประจ าวิทยาลัยฯ เสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา   รับรองรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันพฤหัสบดีที ่23 มิถุนายน 2559 

 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

1. (ร่าง) รายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2559 
 

2. มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม โดยมีการแก้ไขรายงานการประชุม ดังนี้  
 

 
รายละเอียด/ข้อมูลเดิม การแก้ไข 

หน้า 19  ย้ายไปอยู่ในวาระงานบริหารบุคคล มีเรื่องเพื่อพิจารณา  
วาระ 5.1.2 งานบริหารบุคคล มีเรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
ดังนี้  
      เรื่อง ขอแจ้งผลการประเมินผลการสอนเพื่อ
ประกอบการขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ราย นายแพทย์สุพจน์ ฉัตรทินกร 

ในหน้า 20 
2. เรื่อง ขอแจ้งผลการประเมินผลการสอนเพื่อ

ประกอบการขอก าหนดต าแหน่ง        
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ราย นายแพทย์สุพจน์ 
ฉัตรทินกร 

 
 
ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสืบเนื่อง 
  

ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเพื่อพิจารณา 
ระเบียบวาระท่ี 4.1   งานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ มีเรื่องเพื่อพิจารณา ดังนี้ 
เรื่อง     รายงานผลการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา พ.ศ.2558 ของวิทยาลัยฯ  
           1 ส.ค.2558 – 31 ก.ค.2559 ( รอบ 12 เดือน ) จ านวน 3 หลักสูตร   

     หัวหน้ากลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ (น าเสนอแทน) เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ตามที่  วิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข ได้รับก าหนดวันตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558  ดังตารางท้าย
นี้  
ล าดับ หลักสูตร วันตรวจประเมิน 

1 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ชีวเวชศาสตร์) วันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2559 
2 แพทยศาสตรบัณฑิต วันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2559 
3 วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) วันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2559 

 ทางงานประกันคุณภาพการศึกษาฯ ได้ท าการติดตาม รวบรวม รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร ปี
การศึกษา 2558 จากทั้ง 3 หลักสูตร ซึ่งเป็นผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
ปีการศึกษา พ.ศ.2558 ของวิทยาลัยฯ ตั้งแต่ 1 ส.ค.2558 – 31 ก.ค.2559 (รอบ 12 เดือน)  ประกอบด้วย      
ผลการด าเนินงานทั้ง 3 หลักสูตร ได้แก่ 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 7/2559 วันที่ 21 กรกฎาคม 2559 
 

1.ผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร รอบ 12 เดือน (ตัวบ่งช้ี สกอ.) 
ปีการศึกษา 2558 ของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ดังนี้ 

องค์ประกอบ
ที ่

คะแนน
ผ่าน 

จ านวน
ตัวบ่งชี้ 

input  process output 
คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการ
ประเมิน 

1.การก ากับ
มาตรฐาน 

ผ่าน / ไม่ผ่านการประเมิน 
ผ่าน

มาตรฐาน 

2.บัณฑิต 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ยข
อง

ทุก
ตัว

บ่ง
ชี้ใ

นอ
งค์

ปร
ะก

อบ
ที่ 2

 - 
6 2 - - 3.90 5.00 4.45  ดีมาก 

3.นักศึกษา 3 3.00 3.00 3.00 - - 3.00  ดี 
4.อาจารย์ 3 2.00 4.26 2.50 - - 2.09 ปานกลาง  

5.หลักสูตร การ
เรียนการสอน 
การประเมิน

ผู้เรียน 
4 3.00 3.00 3.00 5.00 - 3.50 

 ดี 
6.สิ่งสนับสนุน

การเรียนรู ้ 1 - 3.00 - 3.00  ดี 
รวม 13 7 4 2     

ผลการประเมิน 2.97 3.5 4.45 3.36  ระดับดี 
 

หมายเหต ุ:  ผลประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสตูร ปีการศึกษา 2557  ของหลักสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต อยูท่ี่ระดับดี  ที่ 3.24 คะแนน 

 
2.ผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร รอบ 12 เดือน (ตัวบ่งช้ี สกอ.)  
  ปีการศึกษา 2558 ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) ดังนี้ 

องค์ประกอบ
ที ่

คะแนน
ผ่าน 

จ านวน
ตัวบ่งชี้ 

input  process output 
คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการ
ประเมิน 

1.การก ากับ
มาตรฐาน 

ผ่าน / ไม่ผ่านการประเมิน 
ผ่าน 

มาตรฐาน 

2.บัณฑิต 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ยข
อง

ทุก
ตัว

บ่ง
ชี้ใ

นอ
งค

์ปร
ะก

อบ
ที่ 

2 
- 6

 

2 - - 3.86 3.89 3.87 ดี  
3.นักศึกษา 3 3.00 3.00 3.00 - - 3.00 ดี  
4.อาจารย์ 3 3.00 3.17 3.00 - - 2.06  ปานกลาง 

5.หลักสูตร การ
เรียนการสอน 
การประเมิน

ผู้เรียน 
4 3.00 3.00 3.00 5.00 - 3.50  ดี 

 
6.สิ่งสนับสนุน

การเรียนรู ้ 1 - 3.00 - 3.00  ดี 
รวม 13 7 4 2     

ผลการประเมิน 3.02 3.50 3.87 3.30  ระดับดี 
 

หมายเหต ุ:  ผลประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสตูร ปีการศึกษา 2557  ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสขุศาสตร์) อยูท่ี่ระดบัด ี ที ่3.09 
คะแนน 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 7/2559 วันที่ 21 กรกฎาคม 2559 
 

3.ผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร รอบ 12 เดือน (ตัวบ่งช้ี สกอ.)  
  ปีการศึกษา 2558 ของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ชีวเวชศาสตร์) ดังนี้ 

องค์ประกอบ
ที ่

คะแนน
ผ่าน 

จ านวน
ตัวบ่งชี้ 

input  process output 
คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการ
ประเมิน 

1.การก ากับ
มาตรฐาน 

ผ่าน / ไม่ผ่านการประเมิน 
ผ่าน 

มาตรฐาน 

2.บัณฑิต 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ยข
อง

ทุก
ตัว

บ่ง
ชี้ใ

นอ
งค

์ปร
ะก

อบ
ที่ 

2 
- 6

 

2 - - N/A N/A N/A ไม่ประเมิน  

3.นักศึกษา 3 2.00 2.00 3.50 - - 2.50  ปานกลาง 
4.อาจารย์ 3 3.00 3.00 2.00 - - 2.67  ปานกลาง 

5.หลักสูตร การ
เรียนการสอน 
การประเมิน

ผู้เรียน 
4 3.00 3..00 3.00 5.00 - 3.50 ดี 

 
6.สิ่งสนับสนุน

การเรียนรู ้ 1 - 3.00 - 3.00  ดี 
รวม 11 7 4 0     

ผลการประเมิน 2.94 3.50 ไม่ประเมิน 3.14  ระดับดี 
หมายเหต ุ:  องค์ประกอบที ่2.บณัฑิต ยังไม่มีผลการด าเนินงาน เนื่องจากยังไม่มีบัณฑติ 

 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

- พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

 -    คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม หรือมีข้อคิดเห็น เสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อทาง
หลักสูตรทั้ง 3 หลักสูตร เพ่ือเสนอแนะให้พัฒนาปรับปรุง เพ่ือน าไปใช้ในการด าเนินงานในรอบปีการศึกษา 2559 
ต่อไป  

เอกสารประกอบการประชุม 

- รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 ( 3 หลักสูตร )  

หมายเหตุ :  เล่ม SAR 3 หลักสูตร แจ้งเวียน file ทางอีเมลล์คณะกรรมการประจ าฯ 

ข้อเสนอจากที่ประชุม 

1. ในส่วนของหลักสูตรแพทยศาสตร์ มอบกลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ ท าหนังสือแจ้งงานประกันคุณภาพ
การศึกษา มหาวิทยาลัยฯ เพื่อขอประเมินโดยใช้เกณฑ์ WFME ในปีการศึกษา 2560 กลุ่มวิชา
แพทยศาสตร์ ก็ไม่ต้องประเมิน IQA 

2. ในส่วนของหลักสูตรทั้ง 3 หลักสูตร ยังมีสัดส่วนของต าแหน่งทางวิชาการน้อย มอบทั้ง 3 หลักสูตร 
ร่วมกับงานบริหารบุคคล รับอาจารย์วุฒิปริญญาเอก และส่งเสริมอาจารย์ให้เข้าสู่ต าแหน่งทาง
วิชาการมากขึ้น  

มติที่ประชุม : เห็นชอบตามข้อเสนอ 
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ระเบียบวาระท่ี 4.2   งานบริการการศึกษา มีเรื่องเพื่อพิจารณา ดังนี้ 
1. เรื่อง ขออนุมัติจัดท าค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ภาคการศึกษาปลาย  

       รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา  เสนอเพื่อพิจารณา  ตามที่ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส านัก
อธิการบดีจัดท าบันทึกข้อความที่ ศธ.0529.4.6/ว 906 ลว 21 กรกฎาคม 2558 เรื่อง แผนผังกระบวนการการ
แต่งตั้งอาจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อให้สอดคล้องกับข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย 
“คุณสมบัติและหลักเกณฑ์การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ และ
ศาสตราจารย์พิเศษ พ.ศ.2548”และให้เป็นไปตามส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส านักอธิการบดี  ในการนี้  งาน
บริการการการศึกษา จึงขอเสนอขออนุมัติจัดท าค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ภาคการศึกษา
ปลาย ประจ าปีการศึกษา 2558 และภาคการศึกษาต้น ประจ าปีการศึกษา 2559 เพ่ือด าเนินการตามแผนผัง
กระบวนการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 
ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
 - เพ่ือพิจารณาอนุมัติจัดท าค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ภาคการศึกษาต้น 
ประจ าปีการศึกษา 2559 

เอกสารประกอบการประชุม 
 - ตารางรายชื่ออาจารย์พิเศษหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ภาคการศึกษาต้นประจ าปีการศึกษา 2559 
 

มติที่ประชุม : อนุมัติจัดท าค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษหลักสูตรแพทยศาสตร
บัณฑิต ภาคการศึกษาต้น ประจ าปีการศึกษา 2559 มอบงานบริการการศึกษาด าเนินการได้ทันที 

 
2. เรื่อง   พิจารณารับรองผลสอบรวบยอดทักษะทางคลินิก (MEQ) ครั้งที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2558 

รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา เสนอเพื่อพิจารณา ตามที่วิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการสอบประมวลความรอบรู้
ให้กับนักศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ตั้งแต่ปี พ.ศ.2558 - 2559 นั้น ในการนี้ จึงขอเสนอผลการสอบ
ประมวลความรอบรู้ปี 2558 - 2559 จ านวน 1 ครั้ง มาเพ่ือประกอบการพิจารณารับรอง มีรายละเอียด ดังนี้ 

รายการสอบ วันที่สอบ จ านวน
ผู้มีสิทธิ์

เข้า
สอบ 

จ านวน
ผู้เข้า
สอบ 

จ านวน
ผู้ขาด
สอบ
สอบ 

จ านวน
ผู้สอบ
ผ่าน 

จ านวน
ผู้สอบ
ไม่ผ่าน 

เกณฑ์ผ่าน 
 

ค่า MPL เปอร์เซ็นต ์

สอบรวบยอดทักษะทางคลินิก 
(MEQ)ครั้งที่ 1 ประจ าปี
การศึกษา 2558 

20 
กุมภาพันธ์ 

2559 

28 28 0 28 0 55.50 55.50 

 
ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

- เพ่ือพิจารณารับรองผลรวบยอดทักษะทางคลินิก (MEQ) ครั้งที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2558 
 
เอกสารประกอบการประชุม 

- ผลสอบรวบยอดทักษะทางคลินิก (MEQ) ครั้งที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2558 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 7/2559 วันที่ 21 กรกฎาคม 2559 
 

มติที่ประชุม : รับรองผลรวบยอดทักษะทางคลินิก (MEQ) ครั้งที่ 1 ประจ าปี
การศึกษา 2558 

 

3. เรื่อง   พิจารณารับรองผลสอบรวบยอดวิทยาศาสตร์การแพทย์ขั้นตอนที่ 1 ครั้งท่ี 1/2559 

รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา เสนอเพื่อพิจารณา  อ้างที่วิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการสอบรวบยอด
วิทยาศาสตร์การแพทยข์ั้นตอนที่ 1 ตามวัน ดังต่อไปนี้ 
 1.  ครั้งที่ 1/2559 ในวันที่ 12 เมษายน 2559 
 2.  ครั้งที่ 2/2559 ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2559  
จึงขอเสนอผลการสอบเพ่ือประกอบการพิจารณารับรอง มีรายละเอียด ดังนี้ 
 

รายการสอบ วันที่สอบ จ านวน
ผู้มีสิทธิ์

เข้า
สอบ 

จ านวน
ผู้เข้า
สอบ 

จ านวน
ผู้ขาด
สอบ
สอบ 

จ านวน
ผู้สอบ
ผ่าน 

จ านวน
ผู้สอบ
ไม่ผ่าน 

เกณฑ์ผ่าน 
 

คะแนน ค่า MPL 

สอบรวบยอดวิทยาศาสตร์
การแพทย์ขั้นตอนที่ 1 ครั้งที่ 
1/2559 

12 
เมษายน
2559 

38 38 0 20 18 172 57.33 

สอบรวบยอดวิทยาศาสตร์
การแพทย์ขั้นตอนที่ 1 ครั้งที่ 
2/2559 

1 
พฤษภาคม 

2559 
 

36 36 0 35 1 152 50.66 

 
ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

- เพ่ือพิจารณารับรองผลรวบยอดวิทยาศาสตร์การแพทย์ขั้นตอนที่ 1 ครั้งที่ 1 และ 2/2559  
เอกสารประกอบการประชุม :  

1.  รายงานผลสอบรวบยอดวิทยาศาสตร์การแพทย์ขั้นตอนที่ 1 ครั้งที่ 1/2559 
 2.  รายงานผลสอบรวบยอดวิทยาศาสตร์การแพทย์ขั้นตอนที่ 1 ครั้งที่ 2/2559 
ข้อเสนอจากที่ประชุม 

1. ในรายท่ีสอบไม่ผ่านการสอบรวบยอดวิทยาศาสตร์การแพทย์ขั้นตอนที่ 1 ครั้งท่ี 2/2559 จ านวน 1 
รายนั้น มอบรองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา จัดทีมคณะกรรมการไปช่วยเหลือนักศึกษารายดังกล่าว 
และให้รายงานผลในการประชุมครั้งถัดไป 
 

มติที่ประชุม : เห็นชอบตามข้อเสนอ และรับรองผลรวบยอดวิทยาศาสตร์
การแพทย์ขั้นตอนที่ 1 ครั้งท่ี 1 และ 2/2559 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 7/2559 วันที่ 21 กรกฎาคม 2559 
 

4. เรื่อง   การขอรับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ของนางสาวพีรดา งามเสน่ห์     
   รหัสนักศึกษา 5319400701 นักศึกษาแพทย์ฯ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก  
          โรงพยาบาลศรีสะเกษ 

รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา เสนอเพื่อพิจารณา ตามที่ นางสาวพีรดา งามเสน่ห์ รหัสนักศึกษา 
5319400701 นักศึกษาแพทย์ฯ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลศรีสะเกษ ได้ยื่นค าร้องขอรับ
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ นั้น เนื่องจากรายวิชาที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนไปแล้ว
นั้น ยังไม่ครบตามโครงสร้างหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์  มีรายละเอียด ดังนี้ 

             และอ้างตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการชั้นคลินิก มติที่ประชุม: อนุมัติลงทะเบียนเรียนได้อีก 1 
รายวิชาคือวิชา 1901 310 ชีวสารสนเทศทางการแพทย์ 2(1-2-3) (Medical Bioinformatics) และยึดเกณฑ์การ
จบการศึกษาตามระเบียบมหาวิทยาลัย 

ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
1. อนุมัติให้นักศึกษาสามารถขอรับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์     
2. พิจารณาอนุมัติให้น าผลการเรียนในรายวิชา 1901 406 Medicine 1 จ านวน 12 หน่วยกิต 

(6-12-18) ที่ได้รับผลการเรียน D มาเป็นรายวิชาในหมวดวิชาชีพบังคับ ในโครงสร้างปริญญา
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

3.   พิจารณาอนุมัติเปิดรายวิชาในกลุ่มวิชาชีพเลือก จ านวน 2 หน่วยกิต คือรายวิชา 1901 310  
ชีวสารสนเทศทางการแพทย์ 2(1-2-3) (Medical Bioinformatics) ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียน 
โดยให้จัดการเรียนแบบ Block Course  

 
เอกสารประกอบการประชุม 

1. แบบสรุปตรวจจบตามโครงสร้างปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์                 
ของนางสาวพีรดา งามเสน่ห์  รหัสนักศึกษา 5319400701  

2. ใบค าร้องขอรับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 
 

โครงสร้าง/หมวดวิชา โครงสร้างหลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

ผลการลงทะเบียนเรียนของ 
นางสาวพีรดา  งามเสน่ห์ 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ลงทะเบียนเรียนครบ 30 หน่วยกติ 

  1.1 กลุม่วิชาภาษา ไม่น้อยกว่า 14 หน่วยกิต ลงทะเบียนเรียน 14 นก. 

 1.2 กลุม่วิชาวิทยาศาสตร์  ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกติ ลงทะเบียนเรียน 14 นก. 
 1.3 กลุม่วิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ไม่น้อยกว่า  9 หน่วยกิต ลงทะเบียนเรียน 14 นก. 
 1.4 กลุ่มวิชาพลศึกษา  ไม่น้อยกว่า 1 หน่วยกิต ลงทะเบียนเรียน 14 นก. 
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกิต ลงทะเบียนเรียน 102 หน่วยกิต 

 2.1 กลุม่วิชาพื้นฐานวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 65 หน่วยกิต ลงทะเบียนเรียน 76 หน่วยกติ 

 2.2 กลุม่วิชาชีพบังคับ ไม่น้อยกว่า  15 หน่วยกิต ลงทะเบียนเรียน 24 หน่วยกติ 
 2.3 กลุม่วิชาชีพเลือก ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต ลงทะเบียนเรียน 2 หน่วยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสร ี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ลงทะเบียนเรียนครบ 6 หน่วยกติ 

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต  
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 7/2559 วันที่ 21 กรกฎาคม 2559 
 

มติที่ประชุม : อนุมัติตามเสนอทั้ง 3 ประเด็น มอบงานบริการการศึกษา
ด าเนินการได้ทันที 

 
5. เรื่อง   รายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการสอน หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  

ประจ าปีการศึกษา 2558      
  รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา เสนอเพื่อพิจารณา อ้างตามมติที่ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2559 ได้มีการทวนสอบรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรแพทยศาสตร
บัณฑิตประจ าปีการศึกษา 2558 จ านวน 13 รายวิชา (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอน)จากรายวิชาที่
เปิดสอนทั้งหมด จ านวน 50 รายวิชารายละเอียด ดังเอกสารประกอบการประชุม 
 และอ้างตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ในการประชุมครั้งที่ 3/2558 
วันอังคาร ที่  28 มิถุนายน 2559 เวลา 14.00 น. ที่ประชุมมีข้อเสนอ ในรายวิชา 1901 406 อายุรศาสตร์ 1 ใน
ส่วนข้อเสนอแนะ ควรระบุด้วยว่าเป็นข้อสอบจากศูนย์แพทย์ใด เพื่อจะได้แจ้งให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบทราบ และท่ี
ประชุมมีมติ รับทราบและเห็นชอบตามข้อเสนอจากท่ีประชุม  มอบงานบริการการศึกษาแจ้งศูนย์แพทยศาสตรศึกษา
ชั้นคลินิก เพื่อทราบ 
 และอ้างตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่  /2559 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559 
ที่ประชุมมีมติ รับทราบ 
ข้อมูลประกอบ 
 สรุปผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2558 
 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต เพื่อน าไปวางแผน ปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 
ในภาคการศึกษาถัดไป 
 ตามท่ีคณะอนุกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการสอน ประจ าปีการศึกษา 2558 หลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต จึงขอสรุปผลการทวนสอบการจัดการเรียนการสอน รายละเอียดดังนี้ 

1. เอกสารการทวนสอบให้ใช้ มคอ.3  มคอ.4 มคอ.5 และ มคอ.6 ในระบบ TQF Mapper  
       เทา่นั้น 

2. ให้ตรวจสอบวิธีการประเมินผลใน มคอ.3 ว่าสอดคล้องกับการด าเนินการจริงหรือไม่  
3. การออกข้อสอบต้องสอดคล้องกับวิธีการวัดและประเมินผล ใน มคอ.3 และครอบคลุม 
4. ใน มคอ.3 หมวดที่ 5 ให้ระบุชื่ออาจารย์ผู้สอนให้ครบถ้วน และให้ทบทวนจุดขาว จุดด า ใน

หมวดที่ 4 ให้ถูกต้อง 
5. ใน มคอ.5 หมวด 4 ข้อ 2 ให้ระบุด้วยว่าผลการประเมินรายวิชา โดยวธิีใด 
6. ในการวัดและประเมินผลในหมวดที่ 4 ควรด าเนินการให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ใน มคอ.3 หรือหาก

มีการประเมินไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ให้เขียนเหตุผลประกอบด้วย 
7. ควรมีการปรับสัดส่วนคะแนนระหว่างภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ของสองสถาบัน คือ รพ.สรรพ

สิทธิประสงค์ และ รพ.ศรีสะเกษ ให้มีความใกล้เคียงกัน 
8. การแบ่งสัดส่วนคะแนนระหว่างภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ไม่ตรงตาม มคอ.3 
9. แบบเสนอการรับรองผลการตัดเกรด ควรใช้แบบฟอร์มที่ถูกต้อง และเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

 
ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
 -    พิจารณาสรุปผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการสอน  หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตประจ าปี
การศึกษา 2558 และให้ข้อเสนอแนะ  
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 7/2559 วันที่ 21 กรกฎาคม 2559 
 

เอกสารประกอบการประชุม 
-    รายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการสอน  หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตประจ าปี

การศึกษา 2558 
ข้อเสนอจากที่ประชุม 

1. ในปีการศึกษาถัดไป ควรหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาตามสรุปผลการทวนสอบการจัดการเรียนการ
สอน 

2. ให้มีการประชุมชี้แจงอาจารย์ประธานรายวิชาทุกท่าน เกี่ยวกับการบันทึก มคอ.3 และ มคอ.5 ใน
ระบบ TQF ก่อนบันทึก มคอ.3 และ มคอ.5  

3. เห็นควรให้ประธานหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร หาแนวทางแก้ไขร่วมกัน และติดตามผล
การด าเนินงาน 
 

มติที่ประชุม : เห็นชอบตามข้อเสนอ ในปีการศึกษาถัดไป มอบอาจารย์ประจ า
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ด าเนินการติดตามการแก้ไขปัญหาตามสรุปผลการทวนสอบการจัดการเรียนการสอน 
                       

6. เรื่อง สรุปผลการประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีการศึกษา 2558 
รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา เสนอเพื่อพิจารณา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ได้มีการจัดท าแบบ

ประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ประจ าปีการศึกษา 2558 โดยให้อาจารย์สังกัดกลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ และนักศึกษาระดับชั้นปรีคลินิก 
เป็นผู้ประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ นั้น พบว่าข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ าสุดสอดคล้องกัน ทั้ง
ประเมินโดยให้อาจารย์สังกัดกลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ และนักศึกษาระดับชั้นปรีคลินิก  คือสัญญาณอินเตอร์เน็ตไร้สาย
บริการได้ครอบคลุมและเข้าถึงได้รวดเร็ว ซึ่งจากการสอบถามงานคอมพิวเตอร์และเครือข่ายของวิทยาลัยฯ พบว่าได้
ด าเนินการเพิ่มจุดสัญญาณอินเตอร์เน็ตไร้สายบริการ แล้วจากเดิม 12 จุด เพ่ิมเป็น 14 จุด  
 และอ้างตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ในการประชุมครั้งที่ 3/2558 
วันอังคาร ที่  28 มิถุนายน 2559 เวลา 14.00 น. ที่ประชุม มีมติรับทราบ มอบงานบริการการศึกษา แจ้งงาน
คอมพิวเตอร์และเครือข่ายของวิทยาลัยฯ เพ่ือทราบและให้รายงานผลการแก้ไขมายังประธานหลักสูตรแพทยศาสตร
บัณฑิต เพ่ือทราบ 
ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
 - พิจารณาสรุปผลการประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีการศึกษา 2558 โดยนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (ชั้นปรี
คลินิก) และอาจารย์ สังกัดกลุ่มวิชาแพทยศาสตร์  และให้ข้อเสนอแนะในประเด็นที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ าสุดสอดคล้องกัน
ทั้งนักศึกษาและอาจารย์ คือ สัญญาณอินเตอร์เน็ตไร้สายบริการได้ครอบคลุมและเข้าถึงได้รวดเร็ว 
เอกสารประกอบการประชุม 

- สรุปผลการประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ 
สาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีการศึกษา 2558 โดยนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต       
(ชั้นปรีคลินิก) 

- สรุปผลการประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ 
สาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีการศึกษา 2558 โดยอาจารย์ สังกัดกลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 7/2559 วันที่ 21 กรกฎาคม 2559 
 

ข้อเสนอจากที่ประชุม 
1. งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ได้ด าเนินการเพิ่มจุดสัญญาณอินเตอร์เน็ตไร้สายบริการ แล้วจากเดิม 

12 จุด เพิ่มเป็น 14 จุด 
2. คาดว่าที่จอดรถจะแล้วเสร็จต้นปีปฏิทิน 2560 และจอดได้อีกประมาณ 132 คัน 
3. มอบงานอาคารสถานที่ ด าเนินการตรวจสอบเรื่อง เก้าอี้ช ารุดและซ่อมแซม 
4. มอบงานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ด าเนินการตรวจสอบเรื่อง การเปลี่ยนหลอดไฟฟ้า  

 
มติที่ประชุม : เห็นชอบให้ด าเนินการตามข้อเสนอ  
 

7. เรื่อง   รายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2558     
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา เสนอเพื่อพิจารณา อ้างตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการทวน

สอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2559 ได้มีการทวนสอบ
รายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2558 จ านวน 16 
รายวิชา (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอน) จากรายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมด จ านวน 58 รายวิชา 
รายละเอียดดังเอกสารแนบ 

ข้อมูลประกอบ 
ตามท่ีคณะอนุกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการสอน ประจ าปีการศึกษา  

2558 หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร ์จึงขอสรุปผลการทวนสอบการจัดการเรียนการสอน 
รายละเอียดดังนี้ 

1. เอกสารการทวนสอบให้ใช้ มคอ.3  มคอ.4 มคอ.5 และ มคอ.6 ในระบบ TQF Mapper เท่านั้น 
2. การบันทึกแผนการสอนใน มคอ.3 จะต้องบันทึกสัปดาห์สอบกลางภาค และ ปลายภาค ตามปฏิทิน

การศึกษาของมหาวิทยาลัยและไม่ต้องระบุชั่วโมง ในการบันทึกในระบบ TQF Mapper และให้บันทึก
ชั่วโมงเป็น 0-0 

3. วิธีการวัดและประเมินผล คะแนนในแบบเสนอการรับรองผลการตัดเกรด และรายงานคะแนนรายบุคคล 
ต้องสอดคล้องกับแผนการประเมินการเรียนรู้ ใน มคอ.3  

4. การออกข้อสอบต้องสอดคล้องกับวิธีการวัดและประเมินผล ใน มคอ.3 และครอบคลุม 
5. ตามวัตถุประสงค์ในทุกหัวข้อการสอนแต่ละสัปดาห์ ตามแบบฟอร์มการออกข้อสอบ  
6. ควรด าเนินการทวนสอบเป็นภาคการศึกษา หลังจากการจัดท า มคอ.5 เรียบร้อยแล้ว  
7. การรายงานผลการเรียน ใน มคอ.5 ต้องตรงกับแบบเสนอการรับรองผลการตัดเกรด 
8. หัวข้อที่มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการวัดและประเมินผล ต้องสรุปในแบบฟอร์มการออกข้อสอบ  

 
ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
 -    พิจารณาสรุปผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการสอน  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2558 และให้ข้อเสนอแนะ 
เอกสารประกอบการประชุม 
 -    รายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2558 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 7/2559 วันที่ 21 กรกฎาคม 2559 
 

ข้อเสนอจากที่ประชุม 
1. ในปีการศึกษาถัดไป ควรหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาตามสรุปผลการทวนสอบการจัดการเรียนการ

สอน 
2. ให้มีการประชุมชี้แจงอาจารย์ประธานรายวิชาทุกท่าน เกี่ยวกับการบันทึก มคอ.3 และ มคอ.5 ใน

ระบบ TQF ก่อนบันทึก มคอ.3 และ มคอ.5  
3. เห็นควรให้ประธานหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร หาแนวทางแก้ไขร่วมกัน และติดตามผล

การด าเนินงาน 
 

มติที่ประชุม : เห็นชอบตามข้อเสนอ ในปีการศึกษาถัดไป มอบอาจารย์ประจ า
หลักสูตร ด าเนินการติดตามการแก้ไขปัญหาตามสรุปผลการทวนสอบการจัดการเรียนการสอน 

 
ระเบียบวาระท่ี 4.3   งานวิจัย บริการวิชาการ ท านุฯ มีเรื่องเพื่อพิจารณา ดังนี้ 
   1. เรื่อง    แผนยุทธศาสตร์และระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจ าปี พ.ศ. 2559    

รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ ท านุฯ เสนอเพื่อพิจารณา ด้วยงานส่งเสริมการวิจัย บริการวิชาการฯ 
จัดท าแผนการด าเนินงานด้านยุทธศาสตร์ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และได้มีการจัด
กิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม จ านวน 3 โครงการ ซึ่งได้จัดท าระบบและกลไกในการด าเนินงานด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ตามตัวชี้วัดของการประกันคุณภาพการศึกษา ดังนั้นจึงได้น าเสนอแผนและตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์
และระดับโครงการ เพ่ือให้รับกับการประเมินคุณภาพการศึกษา รวมถึงการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยให้ด าเนินงาน
ตามวัตถุประสงค์ และให้บรรลุผลส าเร็จตามตัวชี้วัดของแต่ละโครงการได้ รายละเอียดตามเอกสารแนบ  
ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

 -    เพ่ือโปรดพิจารณาแนวทางการด าเนินงานให้โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมบรรลุเป้าหมายและ
ผลส าเร็จของโครงการ 
เอกสารประกอบการประชุม 
 -    แผนยุทธศาสตร์และระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจ าปี พ.ศ. 2559 
ข้อเสนอจากที่ประชุม 

1. ควรมีการประชาสัมพันธ์ ให้ชุมชน รอบๆ มหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมกิจกรรม 
2. ในปีงบประมาณ 2559 โครงการพัฒนาตนเองด้านคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับนักศึกษาและ

บุคลากร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ปรับรูปแบบกิจกรรมเป็น 2 ระยะ คือ 1)จัดอบรมคุณธรรม
และจริยธรรม ให้กับสอดคล้องกับความต้องการของบุคลากร และ 2) ส าหรับนักศึกษาให้คงกิจกรรม
เดิม 

3. ในปีงบประมาณ 2559 โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมสืบสานประเพณีท าบุญอุทิศส่วนกุศลแด่
อาจารย์ใหญ่ ให้หัวหน้าโครงการด าเนินการโครงการและรายงานผลการด าเนินงาน 

4. โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมสืบสานประเพณีท าบุญอุทิศส่วนกุศลแด่อาจารย์ใหญ่ ให้อาจารย์      
ฐานิสรา โฉมเกิด เป็นหัวหน้าโครงการ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560 เป็นต้นไป  
 

มติที่ประชุม : เห็นชอบตามข้อเสนอจากที่ประชุม 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 7/2559 วันที่ 21 กรกฎาคม 2559 
 

2. เรื่อง ผลการติดตามและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการด าเนินงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
 รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ ท านุฯ เสนอเพื่อพิจารณา ด้วยงานส่งเสริมการวิจัย บริการวิชาการฯ 
ได้ติดตามการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2558 และได้
สรุปผลการประเมินตามตัวชี้วัดของโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม จ านวน 3 โครงการ ซึ่งมี 2 โครงการที่ไม่บรรลุ
ตัวชี้วัด รายละเอียดตามเอกสารแนบ 
ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

 -    เพ่ือโปรดพิจารณาให้ข้อเสนอแนะการจัดกิจกรรม เพื่อน าไปปรับปรุงโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมให้
บรรลุเป้าหมาย 
เอกสารประกอบการประชุม 
 -    ผลการติดตามและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการด าเนินงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
ข้อเสนอจากที่ประชุม 

1. โครงการพัฒนาตนเองด้านคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ได้ปรับรูปแบบกิจกรรม 

2. ให้อาจารย์ ดร.สุพัตรา  ขจัดโรคา ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ภายในเดือนสิงหาคม 2559 
 

มติที่ประชุม : เห็นชอบตามข้อเสนอ 

 
3. เรื่อง  ผลติดตามโครงการวิจัย โครงการบริการวิชาการ และโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ ท านุฯ เสนอเพื่อพิจารณา งานส่งเสริมการวิจัย บริการวิชาการฯ 
ได้มีการติดตามการด าเนินโครงการวิจัยข้องนักวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณแผนดิน ซึ่งมีโครงการยังไม่ส่ง
รายงานฉบับสมบูรณ์ดังนี้ โครงการวิจัยจ านวน 7 โครงการ โครงการบริการวิชาการ จ านวน 4 โครงการ และโครงการ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม จ านวน 1 โครงการ ดังตาราง 
โครงการวิจัย 
ล าดับ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ ปีงบประมาณ 

1 การศึกษาภาวะโภชนาการในเด็ก จังหวัดอุบลราชธาน ี อาจารย์จินตนา ศิริบรูณ์
พิพัฒนา 

2552 

2 การศึกษาปัจจัยเสี่ยงต่อการเกดิมะเร็งรังไข่ในคนไทย อาจารย์ชาญวิทย ์มณีนลิ 2552 
3 ความชุกของกลุ่มอาการเมตาบอลกิในวัยรุ่น ในจังหวัด

อุบลราชธาน ี
อาจารย์พลากร สืบส าราญ 2557 

4 เลปโตสไปโรสสิ: กระบวนการศึกษาเช้ือเลปโตสไปร่าและ
แบบจ าลองภูมิศาสตร์และสังคม เพื่อเฝ้าระวังและป้องกัน ใน
พื้นที่จังหวัดอุบลราชธาน ี

ผศ.จารุวรรณ ์วงบุตดี 2558 

5 การประเมินฤทธ์ิการสร้างไซโตไคน์ในเซลล ์human 
monocytic THP1 ที่ถูกกระตุ้นดว้ยแบคทีเรียโปรไบโอติก 

ผศ.ดร.มารุตพงศ ์ปัญญา  2558 

6 ผลของฮอรโ์มนเอสโตรเจนต่อระบบประสาทนอร์อดรเีนอจิก 
ในสมองส่วนท่ีมีความเกี่ยวข้องกับการเกิดพฤติกรรมซึมเศร้า
ในหนูท่ีถูกตัดรังไข ่

อาจารยส์าวสุวภรณ ์แดนด ี 2558 
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ล าดับ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ ปีงบประมาณ 

7 การศึกษาต้นทุนประสิทธิผลของโปรแกรมการป้องกันการสูบ
บุหรี่ของนักเรียนกลุ่มเสี่ยงระดับมธัยมศึกษาปีท่ี1 จังหวัด
อุบลราชธาน ี

อาจารย์นิยม จันทร์นวล  2558 

 
 โครงการบริการวิชาการ 

ล าดับ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ ปีงบประมาณ 

1 พัฒนาศักยภาพชุมชนในหารประเมินปัจจัยเสี่ยงและคัดกรอง
โรคเรื้อรัง(เบาหวาน ความดันโลหติสูง มะเร็ง ) ท่ีพบบ่อย 

พญ.ปาริชาต ิวงศ์เสนา 2557 

2 อบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการให้สุขศกึษาและการ
ปรับเปลีย่นพฤติกรรมสุขภาพแนวใหม่ ส าหรับบคุลากร
ทางด้านสาธารณสุข ปีท่ี 2 

นายนิยม จันทร์นวล 2558 

3 การศึกษาระบบสุขภาพชุมชนแบบมีส่วนร่วมและสรา้งพลัง
ชุมชนในการพัฒนาสุขภาพและสิ่งแวดล้อมบ้านเวินบึก 

นางทักษิณ พิมพ์ภักดิ ์ 2558 

4 สร้างเสริมความเขม้แข็งของชุมชนในการประเมินและลด
ผลกระทบของอุตสาหกรรมเตาเผาอิฐท่ีมีต่อสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ 

แพทย์หญิงปาริชาติ วงศ์
เสนา 

2558 

 
โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

ล าดับ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ ปีงบประมาณ 

1 ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมสืบสานประเพณีท าบุญอุทิศ
ส่วนกุศลแด่อาจารย์ใหญ ่วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี ประจ าปี 2558 

นางสาวสุพัตรา ขจัดโรคา  2558 

 
ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

 -    เพ่ือโปรดพิจารณาแนวทางการติดตามนักวิจัยที่ไม่ส่งรายงานตามระยะเวลาที่ก าหนดและไม่รายงานผล
การด าเนินงาน 
เอกสารประกอบการประชุม 
 -    ผลการติดตามและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการด าเนินงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา  

1. โครงการ”การศึกษาภาวะโภชนาการในเด็ก จังหวัดอุบลราชธานี” ในระบบแจ้งว่าส่งรายงานฉบับ
สมบูรณ์แล้ว แต่ในระบบNRMS ยังไม่ได้ปิด 

2. โครงการ “การศึกษาปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งรังไข่ในคนไทย” ในระบบNRMS ยังไม่ได้ด าเนินการ 
3. โครงการ ความชุกของกลุ่มอาการเมตาบอลิกในวัยรุ่น ในจังหวัดอุบลราชธานี รอส่งรายงานฉบับจริง  
4. โครงการ การศึกษาต้นทุนประสิทธิผลของโปรแกรมการป้องกันการสูบบุหรี่ของนักเรียนกลุ่มเสี่ยง

ระดับมัธยมศึกษาปีที่1 จังหวัดอุบลราชธานี เปลี่ยนหัวหน้าโครงการจากเดิม อาจารย์นิยม จันทร์นวล 
เป็น นางทักษิณ พิมพ์ภักดิ์ 
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มติที่ประชุม : ใหเ้ชิญอาจารย์จินตนา ศิริบูรณ์พิพัฒนา อาจารย์ชาญ
วิทย์ มณีนิล แพทย์หญิงปาริชาติ วงศ์เสนา(ปีงบประมาณ 2557 -2558)  และอาจารย์ดร.สุพัตรา ขจัดโรคา 
เข้าพบคณะกรรมการบริหาร เพื่อหาแนวทางแก้ไข ในปีงบประมาณ 2557 มอบหัวหน้าโครงการเร่งด าเนินการ 
ให้แล้วเสร็จ 

 
ระเบียบวาระท่ี 4.4.1   งานแผนและงบประมาณ มีเรื่องเพื่อพิจารณา ดังนี้ 

1. เรื่อง   รายงานการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
           ณ สิ้นไตรมาส 3 (เดือนเมษายน – มิถุนายน 2559) 
 รองคณบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ เสนอเพ่ือพิจารณา ตามท่ีงานแผนและงบประมาณ ได้ติดตาม

การประเมินผลและรวบรวมข้อมูลผลการด าเนินงาน ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ สิ้นไตรมาส 3 (เดือนเมษายน –มิถุนายน 2559)  ใน 4 ด้าน ดังนี้ 

 
1. การติดตามผลการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม  

 ในการติดตามรายงานผลการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559 ณ สิ้นไตรมาส 3 (เดือนเมษายน –มิถุนายน 2559) สามารถติดตามได้ 77 โครงการ จาก 106 
โครงการ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
1.1 รายงาน Action Plan ณ ไตรมาส 1 (1 ตุลาคม 2557 – 31 ธันวาคม 2557) 

   1. จ านวนโครงการตามแผนปฏิบัติการ ทั้งหมด   106   โครงการ 
   2. มีการด าเนินโครงการในไตรมาสที่ 1    77  โครงการ 
    2.1. รายงานผลอยู่ระหว่างด าเนินการ   76  โครงการ 
   2.2. สิ้นสุดโครงการ (บรรลุเป้าหมาย)   1  โครงการ 
   3. ยังไม่ด าเนินโครงการ      20  โครงการ 
   4. ไม่รายงานข้อมูล      9  โครงการ 

ทั้งนี้ ผลการติดตามการด าเนินงานในไตรมาสที่ 1 คิดเป็น ร้อยละ 91.51 
1.2 รายงาน Action Plan ณ สิ้นไตรมาส 2 (เดือนมกราคม – มีนาคม 2559) 

   1. จ านวนโครงการตามแผนปฏิบัติการ ทั้งหมด   106   โครงการ 
   2. มีการด าเนินโครงการในไตรมาสที่ 2    73  โครงการ 
    2.1. รายงานผลอยู่ระหว่างด าเนินการ   62  โครงการ 
   2.2. สิ้นสุดโครงการ (บรรลุเป้าหมาย)   11  โครงการ 
   3. ยังไมด่ าเนินโครงการ      27  โครงการ 
   4. ไม่รายงานข้อมูล      6  โครงการ 

ทั้งนี้ ผลการติดตามการด าเนินงานในไตรมาสที่ 2 คิดเป็น ร้อยละ 94.34 
.3 รายงาน Action Plan ณ สิ้นไตรมาส 3 (เดือนเมษายน –มิถุนายน 2559) 

   1. จ านวนโครงการตามแผนปฏิบัติการ ทั้งหมด   106   โครงการ 
   2. มีการด าเนินโครงการในไตรมาสที่ 3    75  โครงการ 
    2.1. รายงานผลอยู่ระหว่างด าเนินการ   55  โครงการ 
   2.2. สิ้นสุดโครงการ (บรรลุเป้าหมาย)   20  โครงการ 
   3. ยังไม่ด าเนินโครงการ      18  โครงการ 
   4. ไม่รายงานข้อมูล      13  โครงการ 
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ทั้งนี้ ผลการติดตามการด าเนินงานในไตรมาสที่ 3 คิดเป็น ร้อยละ 87.74 

2. การติดตามผลการด าเนินงานด้านงบประมาณและการเงิน 

ในการติดตามรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ สิ้นไตรมาส 
3 (เดือนเมษายน –มิถุนายน 2559) พบว่าในไตรมาสที่ 3 มีการเบิกจ่ายงบประมาณน้อยกว่าแผนที่ตั้งไว้ 
ร้อยละ 2.04 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ตารางเปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ (แผน-ผล) รายไตรมาสประจ าปี 2559 

รายการ แผนการใช้จ่าย
งบประมาณ  

แผนราย 
ไตรมาส (ม.อบ.) 

แผนเบิกจ่าย 
รายไตรมาส (คณะฯ) 

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

208,804,180 66,817,337.60  
(ร้อยละ 32) 

23,374,673.43  
(ร้อยละ 11.19) 

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

208,804,180 48,024,961.40  
(ร้อยละ 23) 

31,768,755.43   
(ร้อยละ 15.21) 

3. แผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ณ ไตรมาส 3 
ทั้งหมด (บาท) 

208,804,180 41,760,836.00  
(ร้อยละ 20) 

37,491,618.35  
(ร้อยละ 17.96) 

4. แผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ณ ไตรมาส 4 
ทั้งหมด (บาท) 

208,804,180 43,848,877.80  
(ร้อยละ 21) 

0.00 
  (ร้อยละ 0.00) 

รวมแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ 

208,804,180 
(ร้อยละ 100) 

  200,452,012.80 
(ร้อยละ 96) 

92,635,047.21  
(ร้อยละ 44.36) 

 
3. การติดตามผลการด าเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 

ในการติดตามผลการด าเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง สามารถสรุปได้ ดังนี้ 
1. รายการครุภัณฑ์ 

ตารางแสดงผลการด าเนินงานด้านการจัดซื้อรายการครุภณัฑ์ 

หมวดเงิน 

แผน ผล 

หมายเหต ุ
จ านวนครภุณัฑ์

ที่อนุมตัิให้
จัดซื้อ 

(รายการ) 

งบประมาณที่
ได้รบัจดัสรร 

จ านวน
ครภุัณฑ์ที่

เบิกจ่ายแล้ว
(รายการ) 

ยอดเบกิจ่าย จ านวนครภุณัฑ์
ที่อยู่ระหว่างส่ง
มอบ (รายการ) 

จ านวนครภุณัฑ์
ที่อยู่ระหว่าง

จัดซื้อ(รายการ) 

งปม.(OPD)-
9 

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

สงป.35.1 18 9,234,000 15 6,272,422.00 - - อยู่ระหว่าง
จัดหา 3 
รายการ 

สงป.35.2 13 408,000 13 396,600.00 - -  
รด.(OPD)-4 20 977,580 14 352,645.00 - - อยู่ระหว่างจัดหา 

6 รายการ 
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2. อาคารและสิ่งก่อสร้าง 
ตารางแสดงผลการด าเนินงานด้านการจัดซื้อรายการครุภณัฑ์ 

รายการ 
แผน ผล 

คงเหลือ 
ร้อยละของ 
การเบิกจ่าย หมายเหตุ งบประมาณที่

ได้รับจัดสรร 
ยอดเบิกจ่าย 

1. อาคารจ่ายกลาง 35,070,000 22,775,460.00 12,294,540.00 64.94  
2. โครงการปรับปรุงระบบ
ประกอบอาคารและระบบ
สาธารณูปโภคโดยรอบอาคาร
ศู น ย์ ก า ร ศึ ก ษ า แ ล ะ วิ จั ย
ทางการแพทย์ 

34,010,600 5,227,200.00 28,783,400.00 15.36  

 
4. การติดตามผลการด าเนินงานด้านบุคลากร 

ในการติดตามผลการด าเนินงานด้านบุคลากร สามารถสรุปได้ ดังนี้ 
     ตารางแสดงผลการด าเนินงานด้านบุคลากร 

หมวดเงิน 
รายการ แผน ผล 

คงเหลือ 
ร้อยละของ 
การเบิกจ่าย 

หมายเหตุ งบประมาณ 
ที่ได้รับจัดสรร 

ยอดการเบิกจ่าย 

งปม.(OPD)-
10 

เงินเดือนค่าจ้าง      
- อัตราเดิม จ านวน 39 
อัตรา 

16,903,800 9,165,026.68 7,623,973.32 54.58  

- อัตราใหม่ จ านวน 7 อัตรา 3,610,500 425,250.00 3,279,800.00 11.41 มารายงานตัว
แล้ว 6 อัตรา 

สบพช.1.1-1 ค่าจ้างพนักงานสายวิชาการ 9,856,100  7,260,185.00 2,595,915.00  73.66  
รด.1.1 ค่าจ้างพนักงานสาย

สนับสนุน 
3,587,622  

2,163,411.00 
1,424,211.00  60.30  

รด.1.2 ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว 431,827  296,370.87  99,471.13  68.63  
รด.(OPD)-1.1 ค่าจ้างพนักงานสาย

สนับสนุน 
3,221,000  

2,397,855.04 
 701,644.96  74.44  

 

ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

 - จึงขอเรียนที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขเพ่ือโปรด พิจารณา 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2559 ณ สิ้นไตรมาส 3 (เดือนตุลาคม 2558 – มิถุนายน 2559) ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ ไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนด โดยคิดเป็น ร้อยละ 44.36 ซึ่งต่ ากว่าแผน (ร้อยละ 75) ที่ก าหนด คิดเป็น
ร้อยละ 30.64  ทั้งนี้เพ่ือโปรดพิจารณาแนวทางเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณในไตรมาสที่ 4 เพ่ือให้เป็นไปตามแผนที่
ก าหนด คือ ร้อยละ 96 

เอกสารประกอบการพิจารณา 
1.1 สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2559 ณ สิ้นไตรมาส 3 (เดือนตุลาคม 2558 –มิถุนายน 

2559)  
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1.2 รายงานสรุปผลการติดตามการด าเนินงานโครงการในไตรมาสที่ 3  ประจ าปีงบประมาณ 2559 (โครงการที่ไม่
รายงานข้อมูล) 

 
มติที่ประชุม :  มอบรองคณบดีฝ่ายแผนและงบประมาณประสานงาน

กับผู้รับผิดชอบให้เร่งรัดการเบิกจ่ายต่อไป 
 

2. เรื่อง   รายงานการประมาณการการเบิกจ่าย ไตรมาส 4  (เดือนกรกฏาคม –กันยายน 2559)  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
รองคณบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ เสนอเพ่ือพิจารณา ตามที่ งานแผนและงบประมาณ ได้ติดตาม

การประเมินผลและรวบรวมข้อมูลผลการด าเนินงานโดยให้ทุกหน่วยงานประมาณการการเบิกจ่าย ไตรมาส 4  (เดือน
กรกฏาคม –กันยายนน 2559) ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
รายละเอียดตามเอกสารแนบ 
 
ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

 จึงขอเรียนที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขเพ่ือโปรด พิจารณา หมวด
เงินงบประมาณที่แต่ละโครงการ คืนเงินให้กับวิทยาลัยฯ บริหารจัดการ ทั้งนี้ เห็นควรพิจารณาแผนการใช้จ่าย โดยมี
หน่วยงานที่ต้องการของบประมาณเพิ่ม 3 หน่วยงาน ดังนี้ 

1. ห้องปฏิบัติการขออนุมัติงบประมาณเพ่ิม จ านวน 100,000 บาท เพ่ือเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ส าหรับ
การเรียนการสอน เห็นควรอนุมัติเบิกจ่ายในงบประมาณ รหัส สงป.34.4 จ านวน 100,000 บาท 

2. งานคลังขออนุมัติงบประมาณเพ่ิม จ านวน 450,000 บาท เพ่ือเป็นค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟ) เห็นควร
อนุมัติเบิกจ่ายในงบประมาณ รหัส งปม.(OPD)-7.1 จ านวน 450,000 บาท 

3. งานบริหารบุคคลขออนุมัติงบประมาณเพ่ิม จ านวน 413,615 บาท เพื่อเป็นค่าจ้างเหมาบุคลากร ดังนี้ 
3.1. ค่าจ้างเหมาอาจารย์กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ สาขาจิตเวชศาสตร์ จ านวน 1 ต าแหน่ง (เดือน

สิงหาคม – กันยายน 2559) จ านวน 155,056 บาท เห็นควรอนุมัติเบิกจ่ายในงบประมาณ 
รหัส สงป.34.5 จ านวน 155,056 บาท 

3.2. ค่าจ้างเหมาอาจารย์กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ สาขาอายุรศาสตร์ จ านวน 1 ต าแหน่ง (เดือน
กรกฎาคม – กันยายน 2559) จ านวน 232,569 บาท เห็นควรอนุมัติเบิกจ่ายในงบประมาณ 
รหัส งปม.12.3 จ านวน 232,569  บาท 

3.3. ค่าจ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานบริหารทั่วไป 1 ต าแหน่ง (เดือนสิงหาคม – กันยายน 2559) จ านวน 
26,000 บาท เห็นควรอนุมัติเบิกจ่ายในงบประมาณ รหัส สงป.34.6 จ านวน 26,000 บาท 

เอกสารประกอบการพิจารณา 
     - รายงานสรุปการประมาณการรายจ่ายงบประมาณโครงการ ใน ไตรมาส 4 

มติที่ประชุม :  อนุมัติตามเสนอทั้ง 3 หน่วยงาน 
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3. เรื่อง   ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณนอกแผนค่าครุภัณฑ์ประจ าหอพักแพทย์ และพยาบาล  
อาคารชุด หลังที่ 7 
รองคณบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ เสนอเพื่อพิจารณา ตามที่ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ได้ขออนุมัติ

งบประมาณนอกแผนเพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์มาตกแต่งหอพักแพทย์ และพยาบาล อาคารชุดหลังที่ 7 จ านวนงบประมาณ
ทั้งสิ้น 4,297,100 บาท โดยมีรายการครุภัณฑ์ 17 รายการ นั้น 
  ทั้งนี้ รองคณบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ ปรับเปลี่ยนรายการครุภัณฑ์ใหม่ ทั้งชุดที่อนุมัติแล้วนั้น โดย
มีการปรับลดรายการและงบประมาณ ตามเอกสารที่แนบมานี้ 
 
ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

- รองคณบดีฝ่ายแผนและงบประมาณจะน าเสนอในที่ประชุม 

มติที่ประชุม : อนุมัติให้ด าเนินการ โดยปรับเปลี่ยนแผนครุภัณฑ์ใหม่ 
ภายใต้งบประมาณที่ได้รับอนุมัติเดิม 

 
4. เรื่อง   รายงานผลการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ระดับวิทยาลัยฯ             

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ณ รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2558 – 30 มิถุนายน 2559) 
รองคณบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ เสนอเพื่อพิจารณา ตามท่ี  งานแผนและงบประมาณ ได้ด าเนินการ

ติดตามการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง ระดับวิทยาลัยฯ ณ รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 
2558 – 31 มีนาคม 2559) ซึ่งมีปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวิทยาลัยฯ ทั้งหมด 2 ด้าน (จ านวน 8 
ความเสี่ยง) โดยติดตามจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพ่ือรายงานผลการด าเนินการความเสี่ยง ทั้งหมดจ านวน 8 ความ
เสี่ยง สรุปได้ ดังนี้ 

- ความเสี่ยงที่ด าเนินการแล้วเสร็จ    จ านวน 4  ความเสี่ยง 
- ความเสี่ยงที่อยู่ระหว่างด าเนินการ  จ านวน  4  ความเสี่ยง 

ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
1.1. พันธกิจด้าน : การผลิตบัณฑิต มีจ านวนความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก จ านวน 2 ความเสี่ยง มี

ผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
1.1.1. ด้านการปฏิบัติงาน (กระบวนการบริหารหลักสูตร) : ร้อยละการมีงานท าของบัณฑิตใน 1 ปี

แรก มีแนวโน้มลดลง 
ผู้รับผิดชอบ หัวหน้ากลุ่มวิชาสาธารณาสุขศาสตร์ 
ผลการด าเนินงาน : อยู่ระหว่างด าเนินการ ดังนี้ 

1.มีการติดตามการบันทึกการมีงานท าของนักศึกษาเป็นรายบุคคลเพ่ือให้เข้าระบบ 
เพ่ือด าเนินการลงทะเบียนการมีงานท า เพ่ือได้ข้อมูลที่ครบถ้วนและถูกต้อง 
2.มีการปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับแนวทางการประกาศใช้ พรบ.สาธารณสุข 
โดยปรับหลักสูตร เป็น 

2.1 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
2.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม 

ซึ่งการปรับหลักสูตรนี้ เพ่ือให้สอดคล้องกับผู้ใช้บัณฑิต 
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3.มีการประชุมกลุ่มวิชา เพ่ือก าหนดแผนการรับนักศึกษาให้เหมาะสมในอนาคต 
1.1.2. ด้านการปฏิบัติงาน (ระบบงาน) : การตัดหนี้ กยศ. ส าหรับนักศึกษาที่จะจบในเทอมสุดท้าย

มีความล่าช้า 
ผู้รับผิดชอบ นายเวนิจ หงษา (งานพัฒนานักศึกษา) 
ผลการด าเนินงาน ด าเนินการแล้วเสร็จ โดย กยศ.มหาวิทยาลัยอุบลฯ ได้ด าเนินการแก้ไข 
ขั้นตอนการท างาน โดยการเลือก ตัดโอนหนี้ กยศ.ของนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 เป็นล าดับแรก 
เพ่ือแก้ปัญหาการท าเรื่องจบของนักศึกษากลุ่มดังกล่าวให้ทันเวลา 

1.2. พันธกิจด้าน : การบริหารจัดการ มีจ านวนความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก และภายใน จ านวน 6 
ความเสี่ยง มีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

1.2.1. ด้านทรัพยากร (การเงิน และงบประมาณ) : ค่าใช้จ่ายบุคลากรที่เพ่ิมสูงขึ้นเป็นประจ าทุกปี 
ผู้รับผิดชอบ รองคณบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ 
ผลการด าเนินงาน : อยู่ระหว่างด าเนินการ 

1. มีการจัดท าแผนกรอบอัตราก าลังที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากภาระงานของแต่
ละงานและเปรียบเทียบกับรายได้ที่วิทยาลัยฯ ได้รับ 

2. มีการปรับโอนพนักงานที่เบิกจ่ายค่าตอบแทนในแหล่งเงินรายได้ ให้เป็นแหล่งเงิน
งบประมาณ 

3. หารายได้เพ่ิมจากการให้บริการทางการแพทย์ และสินทรัพย์ของวิทยาลัยฯ 
1.2.2. ด้านทรัพยากร (เทคโนโลยีสารสนเทศ) : การบันทึกข้อมูลในการออกใบเสร็จค่า

รักษาพยาบาลในระบบ UBUFMIS 
ผู้รับผิดชอบ นางสาวธัญญาลักษณ์ ถาวร (งานคลังและพัสดุ) 
ผลการด าเนินงาน : ด าเนินการแล้วเสร็จ โดยเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการให้บริการผู้ป่วย
แต่ละแผนกบันทึกรหัสกรมบัญชีกลางในใบสั่งยาทุกครั้งที่ต้องช าระเงิน 

1.2.3. ด้านการปฏิบัติงาน (การประกันคุณภาพ) : อาจารย์ประจ าที่มีวุฒิระดับปริญญาเอก หรือ
เทียบเท่ามีน้อย 
ผู้รับผิดชอบ นางรัชฐา ราตรี (งานบริหารบุคคล) 
ผลการด าเนินงาน : อยู่ระหว่างด าเนินการ ดังนี้ 

1. มีการด า เนินการเชิญบุคลากรที่ลาศึกษาต่อพบคณบดีพร้อมรายงาน
ความก้าวหน้าของการศึกษาต่อและขอความร่วมมือในการเร่งรัดให้ส าเร็จ
การศึกษาโดยเร็ว 

2. ออกแบบฟอร์มการรายงานความก้าวหน้าของการลาศึกษาต่อ และติดตามผล
การรายงานทุกภาคการศึกษา 

1.2.4. ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ : ลูกหนี้เงินยืมมีการค้างช าระนานเกินก าหนด 
ผู้รับผิดชอบ น.ส.ธนาภรณ์ โสภาพ (งานคลังและพัสดุ) 
ผลการด าเนินงาน : อยู่ระหว่างด าเนินการ ดังนี้ 

1.ผู้บริหารแจ้งนโยบายให้บุคลากรทราบ 
2.ด าเนินการตัดยอดลูกหนี้คงค้าง ณ 30 มิถุนายน 2559 
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3.ด าเนินการตรวจสอบความถูกต้องของลูกหนี้คงค้าง ณ 30 มิถุนายน 2559 
4.เตรียมท าบันทึกติดตามลูกหนี้ 

1.2.5. ด้านการปฏิบัติงาน (ระบบงาน) : การควบคุมครุภัณฑ์ 
ผู้รับผิดชอบ ว่าที่ ร.ต.ภานุวัฒน์ แหวนวงษ์ (งานคลังและพัสดุ) 
ผลการด าเนินงาน : ด าเนินการแล้วเสร็จ โดยได้มีการประสานงานและท าความเข้าใจกับทุก
กลุ่มงานเก่ียวกับแนวทางการด าเนินงานในการก ากับควมคุมดูแลครุภัณฑ์ ซึ่งทุกกลุ่มงานให้
ความร่วมมือเป็นอย่างด ี

1.2.6. ด้านอันตรายที่เกิดจากสารเคมี สารชีวะ และการเผยแพร่เชื้อก่อโรค : การติดเชื้อก่อโรค
ของเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ 
ผู้รับผิดชอบ นางสาวอนุสรา สารักษ์ (ห้องปฏิบัติการ) 
ผลการด าเนินงาน : อยู่ระหว่างด าเนินการ 

1. เพ่ือเพ่ิมระบบความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ มีการปรับระบบความปลอดภัย 
จาก Biosafety Level II เป็น Biosafety Level III  

2. มีการส่งก าจัดขยะติดเชื้อและสัตว์ทดลอง ไปก าจัดที่โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
เทศบาลวารินช าราบ 

3.บุคลากรมีการเพิ่มพูนความรู้โดยการเข้ารับการฝึกอบรม เรื่อง แนวทางการปฏิบัติ
เพ่ืเพ่ิมความปลอดภัยทางชีวภาพ หลักสูตรปฏิบัติการเบื้องต้น รุ่ นที่ 1 ณ 
โรงแรมยูเพลส จัดโดย ส านักงานส่งเสริมงานวิจัยฯ ร่วมกับศูนย์พันธุวิศวกรรม
และเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ในวันที่ 4 ธันวาคม 2558 

4.ได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมเพ่ิมพูนความรู้ โดยการเข้าร่วมสัมมนาการบังคับใช้กฎหมาย 
พรบ.เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558 ณ โรงแรมเอเชียราชเทวี กรุงเทพฯ 
ในวันที่ 14 มกราคม 2559  

ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

 - จึงขอเรียนที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขเพ่ือพิจารณา ให้
ข้อเสนอแนะ ในความเสี่ยงที่อยู่ระหว่างด าเนินการ เพื่อน าไปใช้ในการปรับปรุงการด าเนินงานในแผนบริหารความเสี่ยง 
ที่จะติดตามในรอบถัดไป 
ข้อเสนอจากที่ประชุม 

1. ให้แก้ไขผลการด าเนินการ ในข้อ 1.2.3 ด้านการปฏิบัติงาน (การประกันคุณภาพ) : อาจารย์ประจ าที่มีวุฒิ
ระดับปริญญาเอก หรือเทียบเท่ามีน้อย ดังนี้ 

1. เร่งรัดให้อาจารย์ที่ไปศึกษาต่อให้จบตามเกณฑ์ 
2. พิจารณาจัดสรรทุนให้อาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาโท ไปศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก 
3. รับอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอก 

มติที่ประชุม : เห็นชอบตามข้อเสนอ และแจ้งงานบริหารบุคคล ให้
แก้ไขผลการด าเนินการในข้อ 1.2.3 ตามข้อเสนอ 
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5. เรื่อง   รายงานผลการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดแผนกลยุทธ์วิทยาลัยฯ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2558 – 31 มิถุนายน 2559) 

  รองคณบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ เสนอเพื่อพิจารณา  ตามที่  งานแผนและงบประมาณ ได้
ด าเนินการติดตามการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ วิทยาลัยฯ ณ รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2558–31 
มิถุนายน 2559) โดยติดตามจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพ่ือรายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์
วิทยาลัยฯ ตามเอกสารแนบนี้ 
ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

 - จึงขอเรียนที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขเพ่ือโปรด พิจารณา ระบุ
ปัญหาอุปสรรค และให้ข้อเสนอแนะในตัวชี้วัดที่ผลการด าเนินงานที่ต่ ากว่าแผนที่ก าหนด เพ่ือน าไปใช้ในการปรับปรุง
การด าเนินงานในแผน ที่จะติดตามในรอบ 12 เดือน ต่อไป 

เอกสารประกอบการพิจารณา 
  - สรุปผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ตามแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย ประจ าปี พ.ศ. 2559 รอบ 9 เดือน 
(ตลุาคม 2558 - มิถุนายน 2559) 

มติที่ประชุม : มอบรองคณบดีฝ่ายแผนและงบประมาณประสานงาน
กับผู้รับผิดชอบที่มีผลการด าเนินการไม่เป็นไปตามแผน เพื่อหาทางปรับปรุงแก้ไขต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี 4.5   งานคลังและพัสดุ มีเรื่องเพื่อพิจารณา ดังนี้ 
เรื่อง   รายงานการเบิกจ่ายเงิน เดือน ตุลาคม 2558 ถึง 30 มิถุนายน 2559 (ไตรมาสที่ 3)   

ปีงบประมาณ 2559   
นางสาวจารุภรณ์  มุ่งหมาย นักวิชาการเงินและบัญชี (น าเสนอแทน) เสนอเพื่อพิจารณา งานคลังและพัสดุ 

ขอรายงานการเบิกจ่ายเงิน เดือน ตุลาคม 2558 ถึง 30 มิถุนายน 2559 (ไตรมาสที่ 3)  ปีงบประมาณ 2559  
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1) 
ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

 - จึงขอเรียนที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขเพ่ือโปรดพิจารณา  
การเบิกจ่ายเงิน เดือน ตุลาคม 2558 ถึง 30 มิถุนายน 2559 ซึ่งเป็นไตรมาสที่ 3 ของการด าเนินงานตามกิจกรรม/
โครงการของวิทยาลัยฯ แต่ในภาพรวมของการเบิกจ่ายทั้งสิ้นมีเพียงร้อยละ 43.44 จึงขอให้ผู้เกี่ยวข้องทุกหน่วยงาน
เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณตามกิจกรรม/โครงการที่ได้รับจัดสรร เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย 
โดยเฉพาะหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากเงินแผ่นดิน (ข้อ 1.1 , 2.1) เพ่ือมิให้เกิดผลกระทบในการเบิกจ่าย
ในเดือนกันยายน 2559  
(หากเป็นกรณีให้ที่พิจารณาต้องเขียนเสนอให้พิจารณาลงมติอย่างใดอย่างหนึ่ง) ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี พ.ศ. 2533 ตามมาตรา 15 ดังนี้ 

1) วางนโยบาย/ระเบียบ/ออกข้อบังคับ (กรณีตามมาตรา 15 (1),(2)และ(10)) 
2) อนุมัติ (กรณีตามมาตรา 15 (3),(4),(5),(7),(8),(9),(11)และ (13)) 
3) ให้ความเห็นชอบ (กรณีตามมาตรา 15 (6),(12)และ (13)) 
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เอกสารประกอบการพิจารณา 
  - รายงานการเบิกจ่ายเงิน เดือน ตุลาคม 2558 ถึง 30 มิถุนายน 2559 (ไตรมาสที่ 3) ปีงบ 2559 

ข้อเสนอจากที่ประชุม 
1. ให้เชิญคุณปาณริญ  ยิ่งรัตนสุข เข้าพบคณะกรรมการบริหารในการประชุมครั้งถัดไป เพื่อชี้แจงการ 

เบิกจ่ายเงินรายได้ศูนย์เด็ก (เรียนฟรี 15 ปี) 
2. ให้ผู้บริหารที่รับผิดชอบ เร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผน 

 
มติที่ประชุม : เห็นชอบตามข้อเสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี 4.6   งานบริหารทั่วไป มีเรื่องเพื่อพิจารณา ดังนี้ 
เรื่อง   การจัดโครงการสัมมนาประจ าปีเพื่อสรุปผลการด าเนินงาน ถ่ายทอดแผน/โครงการ เพื่อให้บุคลากร 
          สามารถปฏิบัติงานได้บรรลุตามกลยุทธ์และตัวบ่งช้ี 

 รองคณบดีฝ่ายบริหาร เสนอเพื่อพิจารณา ด้วยงานบริหารทั่วไป จะมีการจัดโครงการสัมมนาประจ าปีเพ่ือ
สรุปผลการด าเนินงาน ถ่ายทอดแผน/โครงการ เพ่ือให้บุคคลากรสามารถปฏิบัติงานได้บรรลุตามกลยุทธ์และตัวบ่งชี้  
ประจ าปีงบประมาณ 2559 โดยมีแผนก าหนดการให้คณะกรรมการเลือกวันเดินทาง คือช่วงที่ 1 วันที่ 19 -21 
สิงหาคม 2559 และช่วงที่ 2 วันที่ 2-4 กันยายน 2559 ซึ่งยังไม่ได้ก าหนดสถานที่ ในการจัดโครงการ  
ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

 -    เพ่ือพิจารณาก าหนดสถานที่ วันและเวลาเดินทาง ในการจัดกิจกรรมโครงการสัมมนาประจ าปี 2559 
ข้อเสนอจากที่ประชุม 

1. ก าหนดวันที่จะจัดโครงการฯ คือ วันที่ 9-11 กันยายน 2559 
2. ก าหนดสถานที่ไว้ 5 ที่ ดังนี้ 

1) กรุงเทพฯ asia tique ล่องเรือแม่น้ าเจ้าพระยา  
2) สวนผึ้ง ราชบุรี 
3) ล่องแพ กาญจนบุรี  
4) ลาวใต้ 
5) เลย เชียงคาน 

มติที่ประชุม : เห็นชอบตามเสนอ มอบงานบริหารทั่วไปด าเนินการส ารวจ
สถานที่ท่ีจะจัดโครงการและด าเนินการจัดสัมมนาต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี 4.7 งานบริหารบุคคล มีเรื่องแจ้งเพื่อพิจารณา ดังนี้ 
เรื่อง ขอแจ้งผลการประเมินผลการสอนเพื่อประกอบการขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
      ราย นายสมเจตน์ ทองด า 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร เสนอเพื่อทราบ ตามที่ คณะกรรมการสังเกตการสอนได้ประเมินผลการสอนเพ่ือ
ประกอบการขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ราย นายสมเจตน์ ทองด า ต าแหน่งอาจารย์ สังกัดกลุ่มวิชา
สาธารณสุขศาสตร์ โดยมีผลการประเมินได้คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 3.96 อยู่ในระดับช านาญพิเศษ ซึ่งผู้ขอได้เสนอ
เอกสารประกอบการสอน หรือเอกสารค าสอน หรือสื่อการสอนในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เพ่ือขอต าแหน่งต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นั้น 

 



30 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 7/2559 วันที่ 21 กรกฎาคม 2559 
 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

 - ในการนี้ จึงขอเรียนที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เพ่ือโปรด
ทราบและรับรองผลการประเมินดังกล่าว 

 
     มติที่ประชุม :  รับทราบและรับรองผลการประเมิน มอบงานบริหาร
บุคคลด าเนินการได้ทันที 

 
ระเบียบวาระท่ี 5      เรื่องอ่ืนๆ  

5.1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
5.1.1 งานบริหารทั่วไป เรื่องแจ้งเพื่อทราบ ดังนี้ 
เรื่อง ก าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่ 

8/2559 วันที่ 18 สิงหาคม 2559 
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ แจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ ถึงก าหนดการ

ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที ่8/2559 วันที่ 18 สิงหาคม 2559 
 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

5.2 เรื่องแจ้งเพื่อพิจารณา 
5.2.1 งานบริหารบุคคล มีเรื่องแจ้งเพื่อพิจารณา ดังนี้ 

  เรื่อง  การพิจารณาการขอขยายเวลาลาศึกษาต่อในประเทศ จ านวน 3 ราย 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร เสนอเพื่อพิจารณา นักเรียนทุนวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

ขออนุมัติขยายเวลาลาศึกษาต่อ จ านวน 3 ราย รายละเอียดมีดังนี้  
1. นางสาวปิยนันท์ มีเวที ต าแหน่งอาจารย์ สังกัดกลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ ลาศึกษาต่อภายในประเทศ 

ระดับปริญญาเอก สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยทุนวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
มีก าหนดเวลา 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2555 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2558 และได้รับการอนุมัติขยายเวลา มี
ดังนี้ 

ครั้งที่ 1  ได้รับอนุมัติขอขยายลาศึกษาต่อในประเทศ มีก าหนด 1 เดือน 17 วัน 
ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2558 ถึงวันที่ 17 กรกฎาคม 2558  

ครั้งที่ 2  ได้รับอนุมัติขอขยายลาศึกษาต่อในประเทศ มีก าหนด 5 เดือน  
ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2558 ถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2558  

ครั้งที่ 3  ได้รับอนุมัติขอขยายลาศึกษาต่อในประเทศ มีก าหนด 5 เดือน 25 วัน 
ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2558 ถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2559 

ครั้งที่ 4  ได้รับอนุมัติขอขยายลาศึกษาต่อในประเทศ มีก าหนด 1 เดือน 26 วัน 
ตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2559 ถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2559 
 

2. นายสง่า ทับทิมหิน ต าแหน่งอาจารย์  สังกัดกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์  ลาศึกษาต่อ
ภายในประเทศ ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้วยทุนวิทยาลัยแพทยศาสตร์



31 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 7/2559 วันที่ 21 กรกฎาคม 2559 
 

และการสาธารณสุข มีก าหนดเวลา 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2555 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2558 และได้รับการ
อนุมัติขยายเวลา มีดังนี้ 

ครั้งที่ 1  ได้รับอนุมัติขอขยายลาศึกษาต่อในประเทศ มีก าหนด 7 เดือน  
ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558  

ครั้งที่ 2  ได้รับอนุมัติขอขยายลาศึกษาต่อในประเทศ มีก าหนด 6 เดือน  
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2559 

 
3. นางสาวนันทยา กระสวยทอง ต าแหน่งอาจารย์ สังกัดกลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ ลาศึกษาต่อ

ภายในประเทศ ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้วยทุนวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีก าหนดเวลา 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2557 และ
ได้รับการอนุมัติขยายเวลา มีดังนี้ 

ครั้งที่ 1  ได้รับอนุมัติขอขยายลาศึกษาต่อในประเทศ มีก าหนด 7 เดือน 23 วัน 
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 23 พฤษภาคม 2558  

ครั้งที่ 2  ได้รับอนุมัติขอขยายลาศึกษาต่อในประเทศ มีก าหนด 7 เดือน  
ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2558 ถึงวันที่ 22 ธันวาคม 2558  

ครั้งที่ 3  ได้รับอนุมัติขอขยายลาศึกษาต่อในประเทศ มีก าหนด 6 เดือน 8 วัน 
ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2558 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2559 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

  - แบบค าขออนุมัติขยายเวลาศึกษาของนักเรียนทุน จ านวน 3 ราย 
  - แบบรายงานความก้าวหน้าของการศึกษา จ านวน 3 ราย 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

 - จึงเรียนที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เพ่ือโปรดพิจารณาการขอ
อนุมัติขยายเวลาลาศึกษาต่อในประเทศ  ดังนี้ 

 1. นางสาวปิยนันท์ มีเวที 
ขยายครั้งท่ี 5 ตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559  

รวมระยะเวลาการขยาย 4 เดือน 25 วัน ซึ่งรวมระยะเวลาลาศึกษาทั้งหมด 5 ปี  
1 เดือน 8 วัน  
เนื่องจาก ขณะนี้อยู่ระหว่างการเก็บข้อมูลจากผู้ป่วยท าการทดลอง วิเคราะห์
ผลการวิจัย ซึ่งได้ด าเนินการวิจัยแล้วเสร็จประมาณ 85% ตลอดจนได้ศึกษาค้นคว้า
และเขียนบทความวิชาการเพ่ือตีพิมพ์ระดับนานาชาติ และเขียนเล่มวิทยานิพนธ์
ต่อไป 

 2. นายสง่า ทับทิมหิน 
ขยายครั้งท่ี 3 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559  

รวมระยะเวลาการขยาย 6 เดือน ซึ่งรวมระยะเวลาลาศึกษาทั้งหมด 4 ปี 1 เดือน 
เนื่องจาก ได้มีการทบทวนวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ิมเติม และปรับปรุงเล่มรายงานวิจัย
ยังไม่สมบูรณ์ ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดเตรียมเพ่ือสอบป้องกันวิทยานิพนธ์และตีพิมพ์
เผยแพร่  
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 3. นางสาวนันทยา กระสวยทอง 
ขยายครั้งท่ี 4 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559  

รวมระยะเวลาการขยาย 15 วัน ซึ่งรวมระยะเวลาลาศึกษาทั้งหมด 4 ปี 9 เดือน 16 วัน 
เนื่องจาก อยู่ในขั้นตอนของการสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ ซึ่งมีก าหนดวันที่ 30 มิถุนายน 
2559 ทั้งนี้ ภายหลังสอบยังมีกระบวนการแก้ไขเนื้อหา ตรวจภาษาและด าเนินการส่ง
รูปเล่ม ตามเวลาที่ระเบียบมหาวิทยาลัยก าหนด รวมถึงการปิดรับทุนและรายงานทุนที่
ได้รับในการท าวิจัยจากบัณฑิตวิทยาลัย การปิดโครงการกับงานจริยธรรมการวิจัยใน
มนุษย์ ดังนั้น จึงขอขยายเวลาช่วงสั้นๆ อีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้จะกลับเข้ารายงานตัวต่อสังกัด
ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ตามก าหนดเวลาที่ขอขยายเวลาในครั้งนี้ 

ข้อเสนอจากที่ประชุม 
1. ในรายนายสง่า ทับทิมหิน ควรให้คณะกรรมการประจ าฯ ได้พิจารณาการขออนุมัติขยายเวลาลาศึกษา

ต่อในประเทศก่อนวันสิ้นสุดระยะเวลาที่ขอขยายระยะเวลาเดิม 
2. ให้งานบริหารบุคคล น าเรื่องขออนุมัติขยายเวลาลาศึกษาต่อในประเทศ ของอาจารย์เข้าที่ประชุมก่อน

ก่อนวันสิ้นสุดระยะเวลาที่ขอขยายระยะเวลาเดิม ให้ทันรอบการประชุมคณะกรรมการประจ าฯ วาระ
ปกต ิกรณีไม่ทันตามรอบประชุม ให้พิจารณาแจ้งเวียนหรือ ให้เชิญประชุมวาระพิเศษ  
 

มติที่ประชุม : เห็นชอบตามข้อเสนอและอนุมัติขยายเวลาลาศึกษาต่อฯ ทั้ง     
3 ราย 

 
2. เรื่อง  การด าเนินงานระบบการบริหารงานบุคคล 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร แจ้งเพื่อพิจารณา เกี่ยวกับการด าเนินงานระบบการบริหารงานบุคคล มีดังนี้ 
1. ได้ด าเนินการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ค่างานกรอบอัตราก าลัง กิจกรรมพัฒนาองค์กร

และเพ่ือการบริหารงานบุคคล ในวันที่ 17-18 มิถุนายน 2559 ณ อาคารปฏิบัติการเพ่ือส่งเสริมและวิจัยด้านการ
บริหารธุรกิจ (U-PLACE UBON HOTEL) เพ่ือวิเคราะห์ค่างาน และสานสัมพันธ์บุคลากรในองค์กร 

2. ได้มีการตั้งแต่งคณะกรรมการระบบการบริหารงานบุคคล ดังมีรายนาม ดังต่อไปนี้ 
  2.1 คณบดี       ประธานกรรมการ 
  2.2 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ผศ.ดร.ธนพรรณ ธานี    กรรมการ 
  2.3 รองคณบดีฝ่ายบริหาร     กรรมการ 
  2.4 นางสาวมัณฑนา  เจือบุญ     กรรมการ 
  2.5 นางภูษณิศา นวลสกุล     กรรมการ 
  2.6 นางสาวเบญจภัค มิ่งขวัญ     กรรมการ 
  2.7 นางทักษิณ พิมพ์ภักดิ์     กรรมการ 
  2.8 นางสาวฐานิสรา โฉมเกิด     กรรมการ 
  2.9 นางสาวณรัญญา มีชัย     กรรมการ 
  2.10 นางสาวลภัส ยิ่งยืน      กรรมการ 
  2.11 นางสาวสภุาพร ช่างค า     กรรมการ 

2.12 นางรัชฐา ราตร ี      กรรมการและเลขานุการ 
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3. มีการจัดประชุมคณะกรรมการระบบการบริหารงานบุคคล หัวหน้างานในหน่วยงาน และบุคลากร
สายสนับสนุนวิชาการ เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2559 เพ่ือหารือเกี่ยวกับ Job description และแบบข้อตกลงการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ (TOR) 

4. แผนการด าเนินงานจะด าเนินการวิเคราะห์ค่างาน หรือโครงสร้างหน่วยงาน และผู้รับผิดชอบในแต่ละงาน 
ในวันที่ 25, 27-28 กรกฎาคม 2559 เพ่ือเกลี่ยภาระงานตามโครงสร้างที่เหมาะสมพร้อมประเมินผลการปฏิบัติงานให้
สอดคล้องกับมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง (TOR) และนโยบายของวิทยาลัยฯ คาดว่าจะแล้วเสร็จต้นเดือน สิงหาคม 2559 

 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม  

- แบบฟอร์ม Job description และแบบข้อตกลงการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 
(TOR) 
หมายเหตุ 

* กรรมการตามค าสั่ง/ประกาศวิทยาลัยฯ หรือมหาวิทยาลัยฯ แต่งตั้ง 
**กิจกรรมของวิทยาลัยฯ ประกอบด้วย ตามตารางกิจกรรมของวิทยาลัยฯ  

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 - ในการนี้ จึงขอเรียนที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เพ่ือโ ปรด
พิจารณา 
 

   มติที่ประชุม : เห็นชอบ ก าหนดเกณฑ์การมีส่วนร่วมในการเข้าร่วมกิจกรรม
ของหน่วยงาน (10 คะแนน) ในแต่ละรอบการประเมิน 

 
การมีส่วนร่วมการท างานและกิจกรรมวิทยาลัย ช่วง

คะแนน 
คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้  

โครงการ/กิจกรรมในโครงการ (โครงการที่ได้รับอนุมัติจากวิทยาลัยฯ/
มหาวิทยาลัย)  
หัวหน้า  /กิจกรรมหรือโครงการ 
เลขา  /กิจกรรมหรือโครงการ 
ผู้ช่วยเลขา  /กิจกรรมหรือโครงการ 
กรรมการ/อนุกรรมการ /กิจกรรมหรือโครงการ* กิจกรรมละ 

 
 

2.5 
1.25 
1.25 
0.5 

7.5  

เข้าร่วมกิจกรรมของวิทยาลัยฯ** (ไม่ซ้ ากับรายการด้านบน)  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
น้อยกว่าร้อยละ ๘0 ให้เทียบสัดส่วนคะแนนจากคะแนนเต็ม 

 
2.5 

2.5  

การพัฒนาตนเอง 
เข้าร่วมอบรมพัฒนาตนเอง 3 ครั้ง ขึ้นไป /รอบการประเมิน  
เข้าร่วมอบรมพัฒนาตนเอง 2 ครั้ง/รอบการประเมิน ขึ้นไป  
เข้าร่วมอบรมพัฒนาตนเอง 1 ครั้ง/รอบการประเมิน ขึ้นไป  
ไม่เข้าร่วม  

 
5 
3 
1 
0 

5  

รวม  15  
รวม คะแนนเต็ม 15 คะแนนให้ค านวณกลับเป็น 10 คะแนน  10  






