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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 ครั้งที่ 1/๒๕60 วันพุธ ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 

ณ ห้อง CMP ๔12 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 
 

ผู้มาประชุม 
1. นายแพทย์นิรันดร์  พิทักษ์วัชระ  คณบดี     ประธานกรรมการ 
2. แพทย์หญิงปาริชาติ  วงศ์เสนา  รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา  กรรมการ 
3. ผศ.ดร.ภาวนา พนมเขต   รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายวางแผน กรรมการ 

และพัฒนาองค์กร 
4. ผศ.จารุวรรณ์  วงบุตดี     หัวหน้ากลุ่มวิชาแพทยศาสตร์  กรรมการ  
5. อาจารย์พลากร สืบส าราญ  หัวหน้ากลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์            กรรมการ 
6. นางสาววลัวสิาข์  สุวรรณเลิศ  ผู้แทนอาจารย์    กรรมการ 
7. นางสาวจินตนา  ศิริบูรณ์พิพัฒนา  ผู้แทนอาจารย์    กรรมการ  
8. นางสาวณรัญญา  มีชัย   นักวิชาการศึกษาช านาญการ  เลขานุการ   
9. นางสาวลภัส  ยิ่งยืน   เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไปช านาญการ ผู้ช่วยเลขานุการฯ คนที่ 1 

 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม                          

1. อาจารย์ตระการ  ถนอมพันธ์  ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เปิดประชุมเวลา 09.30 น.    
 นายแพทย์นิรันดร์  พิทักษ์วัชระ คณบดี  ท าหน้าที่ประธานในที่ประชุม หลังจากกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วม
ประชุมแล้ว ได้เรียนเชิญคณะกรรมการรับทราบและพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม สรุปได้ดังนี้ 
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ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๑.1  ประธานแจ้งเพื่อทราบ มีดังนี้ 

1.1.1 ค าสั่ง ม.อุบลฯ ที่ 411/2560 เรื่องแต่งตั้งกรรมการประจ าคณะ ประเภทคณาจารย์ประจ า 
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

ประธาน แจ้งเพื่อทราบ  จากผลการสรรหาคณะกรรมการประจ าคณะ ประเภทคณาจารย์ประจ า ผลการสรรหา 
ได้ นางสาววัลวิสาข ์ สวุรรณเลศิ และนางสาวจินตนา  ศิริบูรณ์พิพัฒนา ซึ่งมีวาระการด ารงต าแหน่ง 2 ปี นับแต่วันที่มี
ค าสั่งแต่งตั้ง รายละเอียดดังค าสั่ง ม.อุบลฯ ที่ 411/2560 เรื่องแต่งตั้งกรรมการประจ าคณะ ประเภทคณาจารย์
ประจ า วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข สั่ง ณ วนัที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560   

มติที่ประชุม : รับทราบ 
 

1.1.2 ค าสั่ง ม.อุบลฯ ที่ 474/2560 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข 

ประธาน แจ้งเพื่อทราบ ค าสั่ง ม.อุบลฯที่ 474/2560  เรือ่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข สั่ง ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

1) วางนโยบายและแผนงานของคณะให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งและนโยบายของ
มหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัย 

2) พิจารณาหลักสูตรและรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรของคณะเพ่ือเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 
3) พิจารณาร่างระเบียบ กฎและข้อบังคับภายในคณะแล้วน าเสนอต่อมหาวิทยาลัยหรือสภา

มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห้นชอบ 
4) พิจารณาน าเสนอเกี่ยวกับการประเมินเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการหรือการ

ประเมินเข้าสู่ต าแหน่งทางการบริหารหรือวิชาการของบุคลากรสายสนับสนุน 
5) จัดการวัดผล ประเมินผล และควบคุมมาตรฐานการศึกษาของคณะ 
6) พิจารณาให้ความเห็นชอบงบประมาณประจ าปีของคณะเพ่ือเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 
7) แต่งตั้งคณะกรรมการหรืออนุกรรมการเพ่ือปฏิบัติหน้าที่หน้าที่ใดหน้าที่หนึ่งตามท่ีเห็นสมควร 
8) ให้ค าปรึกษาและเสนอความเห็นต่อคณบดี 
9) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ เกี่ยวกับกิจการของคณะตามที่อธิการบดีมอบหมาย 

อ้างอิงจากข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารและการด าเนินงานของส่วนงานภายในที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะ พ.ศ.2554 หมวด 2 การด าเนินงาน ข้อ 12 

มติที่ประชุม : รับทราบ 
 

1.1.3 แต่งตั้งเลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ 
ประธาน แจ้งเพื่อทราบ ได้แต่งตั้งนางสาวณรัญญา  มีชัย ต าแหน่งนักวิชาการศึกษาช านาญการ เป็นเลขานุการ

คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ และได้แต่งตั้งนางสาวลภัส  ยิ่งยืน ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปช านาญการ 
เป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ  

มติที่ประชุม : รับทราบ มอบงานบริหารบุคคลด าเนินการจัดค าสั่งแต่งตั้งให้ นางสาวณรัญญา  มีชัย 
ต าแหน่งนักวิชาการศึกษาช านาญการ เป็นเลขานุการคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ และแต่งตั้งนางสาวลภัส  
ยิ่งยืน ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปช านาญการ เป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ 
ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป 
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1.1.4 ผลการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 2/2560 ในวันอังคาร ที่ 7 
กุมภาพันธ์ 2560  
1)  คณะกรรมการบริหารมีมติให้ทบทวนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ เครื่องดองศพชนิดไม่ใช้ฟอร์มา

ลีนพร้อมอุปกรณ์และการติดตั้ง งบประมาณ 9,000,000.- บาทโดยให้กลับมาด าเนินการ
ทบทวนรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ 
มติที่ประชุม : รับทราบ  

2)  (ร่าง) รายงานประจ าปีของวิทยาลัยฯ ยังไม่ได้เสนอให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
พิจารณา  
มติที่ประชุม : รับทราบ มอบงานแผนและงบประมาณด าเนินการ 

3) ประกาศม.อุบลฯ เรื่อง เจตจ านงสุจริตในการบริหารงาน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยใน
ปีงบประมาณ 2560 จะมีด าเนินการจัดกิจกรรมแสดงเจตจ านงสุจริต ทั้งหมด 2 ครั้ง จะมีการ
ส่งเอกสารคู่มือที่จัดท าโดยส านักงาน ป.ป.ช. และมีกิจกรรมท่ีจะจัดการบรรยาย ท่ีอาคาร 
Uplace ในส่วนรายละเอียดก าหนดการจะจัดส่งมาภายหลัง  
มติที่ประชุม : รับทราบ 

1.1.5 คู่มือการน ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-
2564) ไปสู่การปฏิบัติ 

 

ประธาน แจ้งเพื่อทราบ ตามที่ คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบร่างยุทธศาสตร์
ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) และให้หน่วยงานภาครัฐแปลง
แนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ไปสู่การปฏิบัติ โดยก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และ
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี ทั้งนี้ ทางส านักงาน ป.ป.ช. ได้ด าเนินการจัดท าคู่มือเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งคู่มือ
ดังกล่าวเพ่ือให้หน่วยงานพิจารณาใช้ประโยชน์ในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 

เอกสารประกอบการประชุม  บันทึกข้อความที่ ศธ 0529.2.1/ว 021  ลงวันที่ 13 มกราคม 2560 
มติที่ประชุม : รับทราบ 

 
1.1.6 การประชุมความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยฯ และผู้บริหารสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 เพื่อพัฒนา

ความร่วมมือในการบริหารจัดการหลักสูตรวิทยาศาสตรสุขภาพและพัฒนาระบบบริการสุขภาพ  
ประธานแจ้งเพื่อทราบ ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 คณบดีได้ประสานงานกับผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 

10 และผู้บริหารสาธารณสุข มาร่วมประชุมกับผู้บริหารวิทยาลัยฯ เพ่ือหารือรายละเอียดความร่วมมือในการ
พัฒนาการเรียนการสอนและการร่วมพัฒนาบริการสุขภาพในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ ทั้งนี้ ผู้ตรวจราชการกระทรวง
สาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10  (รศ.คลินิก พญ.วารุณี จินารัตน์) สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพท่ี 10 (นายแพทย์สุ
รพร ลอยหา) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี (นายแพทย์จิณณพิภัชร ชูปัญญา) ตอบรับเข้าร่วมประชุม 
ทั้งนี้หากคณะกรรมการท่านใดมีวาระที่ต้องการเสนอ ให้เสนอวาระท่ีคุณณรัญญา มีชัย 

มติที่ประชุม : รับทราบ มอบงานเลขานุการจัดท าหนังสือเชิญผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม 
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ระเบียบวาระท่ี 1.2 งานคลังและพัสดุ มีเรื่องแจ้งเพื่อทราบ จ านวน 1 เรื่อง ดังนี้ 
1.2.1 รายงานการเบิกจ่ายเงิน เดือน ตุลาคม – ธันวาคม 2559 

 

งานคลังและพัสดุ รายงานการเบิกจ่ายเงิน เดือน ตุลาคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2559   ไตรมาสที่ 1 ของ
การด าเนินงานตามกิจกรรม/โครงการของวิทยาลัยฯ ในปีงบปีงบประมาณ 2560  วิทยาลัยฯ มีการเบิกจ่าย
งบประมาณภาพรวมร้อยละ  6.98  ซึ่งน้อยกว่าที่งานแผนและงบประมาณ ประมาณการการเบิกจ่ายเงินในไตรมาส
ที่ไว้ ร้อยละ 32.00  

เอกสารประกอบการประชุม รายงานการเบิกจ่ายเงิน เดือน ตุลาคม – ธันวาคม 2559 (ไตรมาสที่ 1) 
ปีงบประมาณ 2560 

มติที่ประชุม : รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1.3 งานบริการการศึกษา มีเรื่องแจ้งเพื่อทราบ จ านวน 1 เรื่อง ดังนี้ 
1.3.1 สรุปการด าเนินงานสัมมนาการปฏิรูปสถาบันสู่การพัฒนาการเรียนการสอนส าหรับบุคลากรสุขภาพใน 

ศตวรรษที่ 21 
รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา แจ้งเพื่อทราบ การด าเนินงานสัมมนาการปฏิรูปสถาบันสู่การพัฒนาการเรียน

การสอนส าหรับบุคลากรสุขภาพในศตวรรษที่ 21 ในวันที่ 27 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุม CMP 101 วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข โดยมีวัตถุประสงค์ในการด าเนินงานเพ่ือให้ผู้เข้าร่วมงานมีความรู้ความเข้าใจในการ
เชื่อมโยงระบบการศึกษากับระบบการบริการสุขภาพ  เพ่ือให้ทราบทิศทางการเตรียมผู้เรียนสู่ระบบสุขภาพใน
ศตวรรษท่ี 21 และแนวทางการผลิตก าลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของระบบสุขภาพในอนาคต ทั้งนี้งาน
สัมมนาดังกล่าวได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก ศสช. และงบประมาณจากวิทยาลัยฯ โดยการด าเนินงานดังกล่าว
ได้รับเกียรติจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ร่วมเป็นประธานกล่าวเปิดงานและบรรยายพิเศษ   

ข้อเสนอจากที่ประชุม 
1. หลังการจัดสัมมนาจะมีการประชุมกันอย่างน้อย 4 ครั้ง เพื่อให้เกิดกิจกรรมอย่างเป็นรูปธรรม โดย

ต้องท าให้บุคลากรทุกหน่วยงานเข้าใจให้ตรงกันทุกหน่วยงาน การบริหารจัดการของโรงพยาบาล
เพื่อการจัดการเรียนการสอน  

2. มอบรองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา สรุปผลการประชุม เพื่อจะได้วางแผนการด าเนินงานต่อไป 
มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบตามข้อเสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และ 

การสาธารณสุข  
 

   ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสืบเนื่อง 
ระเบียบวาระท่ี 3.1   งานวิจัย บริการวิชาการและท านุฯ มีเรื่องเพื่อสืบเนื่อง จ านวน 1 เรื่อง ดังนี้ 

3.1.1 แผนการบริการวิชาการแก่สังคมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาองค์กร แจ้งเรื่องสืบเนื่อง ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัย

แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่ 10/2558 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2558 นั้น ได้ให้งานส่งเสริม
การวิจัยด าเนินการประชาสัมพันธ์การจัดท าโครงการบริการวิชาการและโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เพ่ือให้
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อาจารย์และบุคลากรของบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2561 ตามกรอบยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข และการประเมินตามตัวชี้วัดของผลการด าเนินงาน ซึ่งได้ก าหนดแผนกิจกรรม ดังนี้ 

  1. ด้านบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข ที่มีพ้ืนที่ด าเนินการตามนโยบายของมหาวิทยาลัยในการ
ให้บริการวิชาการ เพื่อให้ความรู้ ความเข้มแข็ง ให้มีความสามารถในการดูแล บ ารุงรักษา  ควบคุม สุขภาพของ
ตนเองทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม ให้มีความแข็งแรง สมบูรณ์ สมดุล สามารถมีชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติ
สุข และสุขภาพที่ยั่งยืนแก่ชุมชน โดยก าหนดพื้นท่ีการด าเนินงานในต าบลเมืองศรีไค ต าบลธาตุ ต าบลค าขวาง และ
ต าบลโพธิ์ใหญ่  

  2. ด้านบริการโรงเรียนเครือข่ายพันธมิตรของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โรงเรียนบ้านโนนแดง  โรงเรียน
บ้านดอนกลาง โรงเรียนบ้านค าขวาง  โรงเรียนบ้านโพธิ์  โรงเรียนบ้านค าขวาง (อ่อนอนุเคราะห์) โรงเรียนบ้านบัววัด 
โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง โรงเรียนบ้านแฮหนามแท่ง โรงเรียนบ้านโนนจิก โรงเรียนบ้านแมดค าลือชา โรงเรียนบ้าน
เกษตรพัฒนา โรงเรียนชุมชนบ้านศรีไค  โรงเรียนบ้านค้อหวาง โรงเรียนบ้านศรีษะกระบือ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  3. ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร การส่งเสริมการอนุรักษ์ ความปลอดภัย การป้องกันมลพิษ และ
ตรวจวัดให้บริการด้านสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่  

4. ด้านอบรม ประชุม และถ่ายทอดความรู้ ทางวิชาการให้แก่ชุมชน สังคมและหน่วยงานต่างๆ  
ในการนี้งานส่งเสริมการวิจัยได้ด าเนินการแจ้งอาจาย์และบุคลากรทราบแล้ว และจะด าเนินการพิจารณา

ข้อเสนอโครงการเพ่ือส่งของบประมาณแผ่นดิน ต่อไป 
มติที่ประชุม : รับทราบและแจ้งอาจารย์ บุคลากรจัดท าโครงการบริการวิชาการที่ครอบคลุม ในข้อก าหนด 4 

ข้อ 
  
ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเพื่อพิจารณา 
ระเบียบวาระท่ี  4.1 งานแผนและงบประมาณ มีเรื่องเพื่อพิจารณา จ านวน 3 เรื่อง  ดังนี้ 

4.1.1 รายงานการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560                
ณ สิ้นไตรมาส 1  (เดือนตุลาคม  – ธันวาคม 2559) 

รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาองค์กร เสนอเพื่อพิจารณา ตามที่งานแผนและงบประมาณ ได้ติดตามการ
ประเมินผลและรวบรวมข้อมูลผลการด าเนินงาน ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 ณ สิ้นไตรมาส 1 (เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2559)  ใน 4 ด้าน ดังนี้ 

1. การติดตามผลการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม  
ในการติดตามรายงานผลการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ณ สิ้นไตรมาส 1 (เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2559) สามารถติดตามได้ 77 โครงการ จาก 66 โครงการ 
คิดเป็น ร้อยละ 85.71 ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

1) จ านวนโครงการตามแผนปฏิบัติการ ทั้งหมด   77   โครงการ 
2) มีการด าเนินโครงการในไตรมาสที่ 1    44  โครงการ 

    - รายงานผลอยู่ระหว่างด าเนินการ   43  โครงการ 
   - สิ้นสุดโครงการ (บรรลุเป้าหมาย)   1  โครงการ 

3) ยังไม่ด าเนินโครงการ      22  โครงการ 
4)  ไม่รายงานข้อมูล       11  โครงการ 
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2. การติดตามผลการด าเนินงานด้านงบประมาณและการเงิน 

ในการติดตามรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ สิ้นไตรมาส 
1 (เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2559) พบว่ามีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 6.82 น้อยกว่าแผน
ที่ตั้งไว้ ร้อยละ 25.18 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ตารางเปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ (แผน-ผล) รายไตรมาสประจ าปี 2559 

รายการแผนการใช้จ่าย
งบประมาณทั้งหมด (บาท) 

แผนการใช้จ่าย
งบประมาณ  

แผนราย 
ไตรมาส (ม.อบ.) 

แผนเบิกจ่าย 
รายไตรมาส (คณะฯ) 

1. ณ ไตรมาส ที ่1  281,363,416.73 90,036,293.35  
(ร้อยละ 32) 

19,191,823.42  
(ร้อยละ 6.82) 

2. ณ ไตรมาส ที่ 2  281,363,416.73 64,713,585.85  
(ร้อยละ 23) 

 
 (ร้อยละ 00.00) 

3. ณ ไตรมาส ที ่3  281,363,416.73 56,272,683.35  
(ร้อยละ 20) 

 
 (ร้อยละ 00.00) 

4. ณ ไตรมาส  ที ่4  281,363,416.73 59,086,317.51  
(ร้อยละ 21) 

 
 (ร้อยละ 00.00) 

รวมแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ 

281,363,416.73 
(ร้อยละ 100) 

270,108,880.06  
(ร้อยละ 96) 

19,191,823.42  
(ร้อยละ 6.82) 

 
3. การติดตามผลการด าเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ในการติดตามผลการด าเนินงานด้านการจัดซื้อจัด

จ้าง สามารถสรุปได้ ดังนี้ 
3.1 รายการครุภัณฑ์ (ตารางแสดงผลการด าเนินงานด้านการจัดซื้อรายการครุภัณฑ์) 

หมวดเงิน 

แผน ผล 

หมายเหต ุ
จ านวนครภุณัฑ์
ที่อนุมตัิให้จดัซือ้ 

(รายการ) 

งบประมาณที่
ได้รบัจดัสรร 

จ านวน
ครภุัณฑ์ที่

เบิกจ่ายแล้ว
(รายการ) 

ยอดเบกิจ่าย จ านวนครภุณัฑ์
ที่อยู่ระหว่างส่ง
มอบ (รายการ) 

จ านวนครภุณัฑ์
ที่อยู่ระหว่าง

จัดซื้อ(รายการ) 

งปม.29 13 30,502,600 2 104,550 3 8  
สบพช.20-1 22 4,990,700 0 0.00 0 22  

สบพช.20-2 18 576,100 0 0.00 1 17  

สบพช.20-3 15 2,035,000 0 0.00 0 15  

OPD.4 15 800,000 0 0.00 0 15  

ศด.3 3 58,000 0 0.00 0 3  

 
3.2 อาคารและสิ่งก่อสร้าง (ตารางแสดงผลการด าเนินงานด้านสิ่งก่อสร้าง) 

รายการ 
แผน ผล 

คงเหลือ 
ร้อยละของ 
การเบิกจ่าย หมายเหตุ งบประมาณที่

ได้รับจัดสรร 
ยอดเบิกจ่าย 

1. โครงการปรับปรุงระบบประกอบ
อาคารและระบบสาธารณูปโภค
โดยรอบอาคารศูนย์การศึกษาและ
วิจัยทางการแพทย์ 

95,919,200 1,611,800 94,307,400 1.68  

2.สมทบค่าก่อสร้างอาคารกาย 14,115,200 0.00 14,115,200 0.00 จะเบิกจ่ายในเดือน
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รายการ 
แผน ผล 

คงเหลือ 
ร้อยละของ 
การเบิกจ่าย หมายเหตุ งบประมาณที่

ได้รับจัดสรร 
ยอดเบิกจ่าย 

วิภาคศาสตร์ กุมภาพันธ์ 60 
3.ค่าควบคุมงานปรับปรุงอาคาร
ศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการ
แพทย ์

2,259,000 564,960 1,694,040 25.01  

4.ค่าจ้างออกแบบตกแต่งภายใน
อาคารศูนย์การศึ กษาและวิจั ย
ทางการแพทย์ ช้ันท่ี 2-3 

375,000 0.00 375,000 0.00  

 
4. การติดตามผลการด าเนินงานด้านบุคลากร สามารถสรุปได้ ดังนี้ 

     ตารางแสดงผลการด าเนินงานด้านบุคลากร 

หมวดเงิน 
รายการ แผน ผล 

คงเหลือ 
ร้อยละของ 
การเบิกจา่ย 

หมายเหต ุงบประมาณ 
ที่ได้รับจดัสรร 

ยอดการเบิกจ่าย 

งปม.28 เงินเดือนค่าจ้าง      
 - อัตราเดิม จ านวน 91 อัตรา 29,421,866.00 0.00 29,421,866.00 0.00  
 - อัตราใหม ่จ านวน 30 อัตรา 2,888,400.00 0.00 2,888,400.00 0.00  

งปม.30 เงินเดือนคงเหลือ ปี 59 10,787,465.38 3,370,800.00 7,416,665.38 31.25  
สบพช.1-1 ค่าจ้างพนักงานสายวิชาการ 8,451,418.00 2,343,210.00 2,343,210.00 27.73  
รด.1-1 ค่าจ้างพนักงานสายสนับสนุน 3,584,849.00 665,376.00 2,919,473.00 18.56  
รด.1-2 ค่าจ้างลูกจ้างช่ัวคราว 438,000.00 0.00 438,000.00 0.00  
OPD.1-1 ค่าจ้างพนักงานสายสนับสนุน 3,826,300.00 815,010.00 3,011,290.00 21.23  

 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เพื่อประกอบเกณฑ์การประเมิน

การประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 
ประเด็นพิจารณา 

 พิจารณารับทราบ รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2560 ณ สิ้นไตรมาส 1 
(เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2559) โดยผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนด คิดเป็น ร้อยละ 
6.82 ซึ่งต่ ากว่าแผน (ร้อยละ 32) ที่ก าหนด คิดเป็นร้อยละ 25.18 ทั้งนี้เพื่อร่วมกันหาแนวทางปรับปรุงและ
เร่งรัดการเบิกจ่ายในไตรมาสที่ 2 ต่อไป 

 

เอกสารประกอบการประชุม 

1. สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ สิ้นไตรมาส 1 (เดือนตุลาคม – ธันวาคม 
2559) 

2. สรุปรายชื่อโครงการ/กิจกรรม ที่ไม่รายงานผลการด าเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส 1  (เดือนตุลาคม – ธันวาคม 
2559) 
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ข้อเสนอจากที่ประชุม 
1. ให้ฝ่ายบริหารด าเนินการติดตาม 
2. มอบงานแผนและงบประมาณ งานคลังประสานงานด าเนินการเร่งรัดการเบิกจ่าย 
3. มอบผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม ด าเนินการจัดท ากิจกรรมและเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตาม

แผน 
มติที่ประชุม : เห็นชอบตามข้อเสนอ 

4.1.2 ขออนุมัติตั้งแผนงบประมาณเงินรายได้ (เงินเหลือจ่ายปี 2559) ประจ าปีงบประมาณ 2560 
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาองค์กร เสนอเพื่อพิจารณา ตามที่ งานคลังและพัสดุ ได้ด าเนินการ

จัดท างบประมาณรายรับ-รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2559 เพ่ือเป็นข้อมูลในการด าเนินงานในแผนงบประมาณ
เงินรายได้ (เงินเหลือจ่ายปี 2559) ประจ าปีงบประมาณ 2560 จ านวน 21,385,015.68 บาท เนื่องจากมี
รายจ่ายที่จ าเป็นเร่งด่วน จ านวน 2 รายการ ได้แก่ 

1. สมทบปรับปรุงอาคารศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์ จ านวน 20,595,561.62 บาท (ท้ังนี้ ใน
ปี 2560 ต้องจ่ายสมทบปรับปรุงอาคารศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์ จ านวน 24,200,000 
บาท คงเหลือ 3,604,438.38 ซึ่งจะขออนุมัติปรับแผนในหมวดอุดหนุนผลิตแพทย์เพ่ิม (สบพช.)) 

2. สมทบการเพ่ิมค่าจ้าง 4% ของพนักงาน จ านวน 789,454.06 บาท 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
การขออนุมัติตั้งแผนงบประมาณเงินรายได้-เงินเหลือจ่าย ในแต่ละปี จ าเป็นต้องผ่านความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ จึงจะสามารถเสนอเรื่องไปยังกองแผนงาน และสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาได้ 

ประเด็นพิจารณา 
พิจารณาอนุมัติตั้งแผนงบประมาณเงินรายได้(เงินเหลือจ่ายปี 2559) ประจ าปีงบประมาณ 2560 

เอกสารประกอบการประชุม 

 1. รายงานงบประมาณรายรับ-รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2559  
 2. รายละเอียดค าขอนุมัติตั้งแผนงบประมาณเงินรายได้ (เงินเหลือจ่ายปี 2559) ประจ าปีงบประมาณ 
2560 

มติที่ประชุม : อนุมัติตั้งแผนงบประมาณเงินรายได้ (เงินเหลือจ่ายปี 2559) ประจ าปีงบประมาณ 2560 

 
4.1.3  (ร่าง)รายงานประจ าปีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ปี พ.ศ. 2559 
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาองค์กร เสนอเพื่อพิจารณา ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2560 ระเบียบวาระที่ 4.7 เรื่อง (ร่าง) รายงานประจ าปีมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ปี 2559 ได้ก าหนดให้ คณะ/ส านัก/วิทยาลัย ด าเนินการจัดท ารายงานประจ าปีให้แล้วเสร็จภายใน 90 
วัน หลังจากสิ้นปีงบประมาณ นั้น 

ในการนี้ งานแผนและงบประมาณ ได้ด าเนินการจัดท า (ร่าง) รายงานประจ าปีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข ปี พ.ศ.2559 เรียบร้อยแล้ว จึงขอน าเสนอให้คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ เพ่ือพิจารณา (ร่าง) 
รายงานประจ าปี ดัวงกล่าว เสนอต่อที่ประชุมคุณะกรรมการมหวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย ต่อไป ทั้งนี้ (ร่าง) 
รายงานประจ าปี พ.ศ. 2559 ได้ผ่านการตรวจสอบจากบรรณาธิการ เรียบร้อยแล้ว 
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ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 รายงานประจ าปี จัดท าขึ้นเพ่ือสรุปผลการด าเนินงานของรอบปีงบประมาณเพ่ือเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ให้หน่วยงานภายในและภายนอกรับทราบ จึงจ าเป็นต้องน าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภา
มหาวิทยาลัย เพ่ือให้ความเห็นชอบ 

ประเด็นพิจารณา 
 พิจารณารับทราบและให้ข้อเสนอแนะแก้ไข (ร่าง) รายงานประจ าปีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข ปี พ.ศ. 2559 เพื่อจะได้น าร่างท่ีแก้ไขแล้วเข้าที่ประชุมคณะกรรมการมหาวิทยาลัย ต่อไป 
เอกสารประกอบการการประชุม (ร่าง) รายงานประจ าปีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ปี พ.ศ. 2559 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติให้ 

1. คณบดีท่านปัจจุบันเขียนสารจากคณบดีในเอกสารรายงานประจ าปี พ.ศ.2559 ในส่วนของสารฯ ที่ร่าง
โดยท่านคณบดีท่านก่อน ในเตรียมน าเสนอต่อบุคลากรในวิทยาลัยฯ ในวาระและโอกาสที่เหมาะสมต่อไป  

2. มอบคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ พิจารณา (ร่าง) รายงานประจ าปีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข ปี พ.ศ. 2559 และให้แจ้งผลการพิจารณาที่งานแผนและงบประมาณ ภายในวันที่ 22 
กุมภาพันธ์  2560 
 

ระเบียบวาระท่ี 4.2   งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม  มีเรื่องเพื่อพิจารณา จ านวน 1 เรื่อง ดังนี้ 
4.2.1 ขอพิจารณาปรับเพิ่มค่าจ้างเหมาแม่บ้านประจ าอาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข   

     และแม่บ้านประจ าอาคารหอพักนักศึกษาและบุคลากรหลังท่ี 7 
ประธาน เสนอเพื่อพิจารณา  ด้วยวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขได้ประชุมพิจารณาจัดสรร

งบประมาณในการด าเนินการจ้างเหมาพนักงานท าความสะอาดประจ าอาคารประจ าปี 2560 และได้มีการร้องเรียน
เรื่องอัตราค่าจ้างเหมาท าความสะอาด  ดังนั้นเพ่ือให้ปัญหาดังกล่าวยุติ ใคร่ขอให้คณะกรรมการประจ าวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุขพิจารณาปรับเพ่ิมค่าจ้างเหมาแม่บ้านประจ าอาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข และแม่บ้านประจ าอาคารหอพักนักศึกษาและบุคลากรหลังที่ 7 

ประเด็นพิจารณา 
 เพ่ือรับทราบเหตุผลความจ าเป็นและพิจารณาอนุมัติ  

1. การปรับเพิ่มค่าจ้างเหมาแม่บ้านประจ าอาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
2. การปรับเพิ่มค่าจ้างเหมาแม่บ้านประจ าอาคารหอพักนักศึกษาและบุคลากรหลังที่ 7 
3. การปรับเพิ่มค่าจ้างเหมาแม่บ้านประจ าอาคารผู้ป่วยนอก 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
 รายละเอียดการจ้างเหมาแม่บ้านประจ าอาคาร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ข้อเสนอจากที่ประชุม 
- ควรพิจารณาตามปริมาณภาระงานที่ได้รับมอบหมาย  และไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ าระหว่าง

หน่วยงานทั้งในส่วนอาคารวิทยาลัยฯ อาคารผู้ป่วยนอก และหอพัก 
มติที่ประชุม : ประเด็นที่ 1 อนุมัติปรับเพิ่มค่าจ้างเหมาแม่บ้านประจ าอาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ

สาธารณสุขจ านวน 400 บาท รวมเป็น 7 ,200 บาท ประเด็นที่ 2 ค่าจ้างเหมาแม่บ้านประจ าอาคารหอพัก
นักศึกษาและบุคลากรหลังที่ 7 ให้คงอัตราเดิมจ านวน 7 ,500 บาท ประเด็นที่ 3 อนุมัติปรับเพิ่มค่าจ้างเหมา
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แม่บ้านประจ าอาคารผู้ป่วยนอกจ านวน400 บาท รวมเป็น 7 ,200 บาท (ท างาน จ-ศ เสาร์-อาทิตย์ สลับกัน) 
ทั้งนี้ไม่รวมค่าตอบแทนท างานนอกเวลาในวันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยให้มีผลตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้น
ไป 
 

ระเบียบวาระท่ี 4.3   งานคลังและพัสดุ มีเรื่องเพื่อพิจารณา จ านวน 1 เรื่อง ดังนี้ 
4.3.1 เรื่อง รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินอุดหนุน/เงินรายได้ ประจ าเดือน ตุลาคม 2558 

ถึง 30 กันยายน 2559 (ไตรมาสที่ 4 ของ ปีงบประมาณ 2559   
คณบดี เสนอที่ประชุมพิจารณา ผลการเบิกจ่ายเงินเดือนงบประมาณ ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2559   

ซึ่งเป็นไตรมาสที่ 4 ของการด าเนินงานตามกิจกรรม/โครงการของวิทยาลัย โดยมีการเบิกจ่ายเงินหมวดเงิน
งบประมาณแผ่นดิน ข้อ1,2,5,6,7,8 แล้วเสร็จตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ (ยกเว้นข้อ 2.2) ส่วนงบประมาณเงิน
อุดหนุน /เงินรายได้ ข้อ 3, 4,  และข้อ 2.2  มีเงินคงเหลือ ที่สามารถน าไปใช้ต่อในปีงบประมาณ 2560 จ านวน  
24,371,1289.65 บาท  และเงินรายได้ ข้อ 9.2, 9.3  มีงบประมาณคงเหลือที่สามารถน าไปเบิกจ่ายใน
ปีงบประมาณ 2560 หรือสะสมไว้ จ านวน 9,302,142.06 บาท ส่วนเงินรายได้ข้อ 9.1 ในภาพรวม วิทยาลัยฯ 
ได้รับจัดสรรน้อยกว่าแผนงบประมาณรายรับ จึงมีเงินคงเหลือ - 1,543,284.06 บาท 

ประเด็นพิจารณา 
พิจารณาแนวทางการได้รับงบประมาณเงินรายได้ข้อ 9.1 เพื่อให้การบริหารงบประมาณเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ  ซึ่งในปีงบประมาณ 2560 ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษาให้ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
 - รายงานการเบิกจ่ายเงินจ่ายเงินงบประมาณและเงินอุดหนุน/เงินรายได้ เดือน ตุลาคม 2558 ถึง 30 
กันยายน 2559  (ไตรมาสที่ 4 ของปีงบประมาณ 2559) 

ข้อเสนอจากที่ประชุม 
มอบงานบริการการศึกษา สรุปข้อมูลการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาของแต่ละภาคการศึกษา ในแต่

ละหลักสูตร เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการประมาณการรายรับจากค่าหน่วยกิต ค่าธรรมเนียมพิเศษ ส่งให้งานแผน
และงบประมาณและงานการเงิน 

มติที่ประชุม : เห็นชอบตามข้อเสนอ 

 

ระเบียบวาระท่ี 4.4   งานบริการการศึกษา มีเรื่องเพื่อพิจารณา จ านวน 15 เรื่อง ดังนี้ 
4.4.1 เรื่อง ขออนุมัติปรับแผนการรับนักศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 

ประธาน เสนอที่ประชุมพิจารณา  ตามท่ีรักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา ได้หารือกับ
ผู้อ านวยการส านักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพ่ิมเพ่ือชาวชนบท (นายแพทย์รายิน อโรร่า) เมื่อวันที่ 29 
กันยายน 2559 เรื่องแผนการรับนักศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประกอบการจัดท าโครงการผลิตแพทย์
เพ่ิมเพ่ือชาวชนบท ของส านักงานบริหารโครงการผลิตแพทย์เพี่มเพ่ือชาวชนบท ส าหรับขออนุมัติต่อที่ประชุม
คณะรัฐมนตรี สรุปได้ ดังนี้ 
ปีการศึกษา 2561 2652 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

ชั้นคลินิกเรียนที่ รพ.
สรรพสิทธิประสงค์ 

48 
 

48 
 

48 
 

48 
 

48 
 

48 
 

48 
 

48 
 

48 
 

48 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งท่ี 1/2560 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 
 

ปีการศึกษา 2561 2652 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 
ชั้นคลินิกเรียนที่   
รพ.ศรีสะเกษ 

24 24 30 30 30 30 30 30 30 30 

ชั้นคลินิกเรียนที่   
รพ.ม.อุบลราชธานี 

- - - - - - - 16 16 16 

รวม 72 72 78 78 78 78 94 94 94 94 
 

ประเด็นพิจารณา 
 เพ่ือพิจารณาอนุมัติให้ด าเนินการปรับแผนการรับนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 

ที่ประชุมมีมต:ิ เห็นชอบ มอบงานแผนและงบประมาณด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

4.4.2 ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์พิเศษหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ 
 ประธาน เสนอเพื่อพิจารณา ขออนุมัตแิต่งตั้งอาจารย์พิเศษหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีวเวช
ศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙  เนื่องจากหลักสูตรฯ ขาดแคลนอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในบางรายวิชา ดังนั้นเพื่อให้
การบริการจัดการหลักสูตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ จึงขอแต่งตั้งอาจารย์พิเศษหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีวเวชศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙  จ านวน 7 ราย ดังนี้ 

1. ศ.นพ.สุทัศน์ ฟู่เจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล 
2. ศ.นพ.กิตติศักดิ์ สวรรยาวิสุทธิ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
3. ศ.ดร.วีระพงศ์ ลุลิตานนท์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
4. ดร.นพ.ปริญญา ช านาญ โรงพยาบาลสรรพประสิทธิประสงค์ 
5. ผศ.ดร.พรลดา นุชน้อย มหาวิทยาลัยมหิดล 
6. ดร.อุมาพร ยอดประทุม มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
7. ดร.ประสงค์ แคน้ า มหาวิทยาลัยมหิดล 

 
ประเด็นพิจารณา 

 เพ่ือพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งอาจารย์พิเศษหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีวเวชศาสตร์  ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๙ 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
- ประวัติอาจารย์พิเศษ 

ที่ประชุมมีมติ : อนุมัติให้แต่งตั้งอาจารย์พิเศษหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีวเวชศาสตร์ ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๙ มอบงานบริการการศึกษาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องได้ทันที 

4.4.3 เรื่อง รับรองผลการประเมินความรู้ทางด้านทักษะและหัตถการทางคลินิก (Objective Structured 
Clinical Examination : OSCE) ครั้งที่ 1/2559 เม่ือวันอาทิตย์ท่ี 2 ตุลาคม 2559 

หัวหน้ากลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ เสนอที่ประชุมพิจารณา ผลการจัดสอบรวบยอดประเมินความรู้ทางด้านทักษะ
และหัตถการทางคลินิก (Objective Structured Clinical Examination : OSCE) ครั้งที่ 1/และมีนักศึกษาเข้าสอบ 
รวมทั้งหมด 35 คน สอบผ่าน จ านวน 32 คนสอบไม่ผ่าน จ านวน 2 คน และขาดสอบ จ านวน 1 คน คะแนนสอบ
สูงสุด  74.70 คะแนน คะแนนสอบต่ าสุด 57.10 คะแนน  เกณฑ์ผ่าน  59 คะแนน 
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ประเด็นพิจารณา 

 เพ่ือพิจารณารับรองผลสอบรวบยอดทักษะทางคลินิก(OSCE) ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม 
2559  

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

 - ผลสอบรวบยอดทักษะทางคลินิก (OSCE) ครั้งที่ 1/2559 

ที่ประชุมมีมติ : รับรองผลสอบรวบยอดทักษะทางคลินิก(OSCE) ครั้งที่ 1/2559 เม่ือวันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม 
2559 มอบงานบริการการศึกษาด าเนินการได้ทันที 
 

4.4.4 รับรองผลการเรียนชั้นคลินิก ปีการศึกษา 2559 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 
หัวหน้ากลุ่มวิชาแพทยศาสตร์  เสนอที่ประชุม(แทนรักษาการรองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา) เพื่อพิจารณา 

รับรองผลการเรียนชั้นคลินิก ปีการศึกษา 2559 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  
ประเด็นพิจารณา 

 เพ่ือพิจารณารับรองผลการเรียนชั้นคลินิก ปีการศึกษา 2559 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

1. ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 
1.1  แบบบันทึกสรุปผลการเรียนรายวิชา   ชั้นปีที่ 4  จ านวน 1 รายวิชา 
1.2  แบบบันทึกสรุปผลการเรียนรายวิชา   ชั้นปีที่ 5  จ านวน 4 รายวิชา 
1.3  แบบบันทึกสรุปผลการเรียนรายวิชา   ชั้นปีที่ 6  จ านวน 4 รายวิชา 

2. ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลศรีสะเกษ 
2.1 แบบบันทึกสรุปผลการเรียนรายวิชา   ชั้นปีที่ 4  จ านวน 3 รายวิชา 
2.2  แบบบันทึกสรุปผลการเรียนรายวิชา   ชั้นปีที่ 5  จ านวน 4 รายวิชา 
2.3  แบบบันทึกสรุปผลการเรียนรายวิชา   ชั้นปีที่ 6  จ านวน 6 รายวิชา 
 

ที่ประชุมมีมติ : รับรองผลการเรียนตามท่ีเสนอ มอบงานบริการการศึกษาด าเนินการได้ทันที 

4.4.5 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการจัดสรรเงินอุดหนุนการจัดการเรียนการสอนชั้น
คลินิกให้แก่โรงพยาบาล พ.ศ. 2559 

รองคณบดีงานบริการการศึกษา แจ้งเรื่องสืบเนื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการจัดสรร
เงินอุดหนุนการจัดการเรียน การสอนชั้นคลินิกให้แก่โรงพยาบาล พ.ศ. 2559 

ประเด็นพิจารณา 
เพ่ือพิจารณาเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการจัดสรรเงินอุดหนุนการจัดการ

เรียน การสอนชั้นคลินิกให้แก่โรงพยาบาล พ.ศ. 2559 เพื่อจะได้เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ต่อไป 

เอกสารประกอบการประชุม/ประกอบการพิจารณา 
- (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการจัดสรรเงินอุดหนุนการจัดการเรียนการสอนชั้น

คลินิกให้แก่โรงพยาบาล พ.ศ. 2559 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งท่ี 1/2560 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 
 

ข้อเสนอจากที่ประชุม 
1. ให้สง่ (ร่าง) ดังกล่าว ให้ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ทั้ง 2 แห่งเพื่อทราบ 

ที่ประชุมมีมติ : เห็นชอบ มอบงานบริการการศึกษาด าเนินการตามข้อเสนอจากที่ประชุมและส่งข้อมูลให้
เลขานุการคณบดีเพื่อเสนอวาระเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยต่อไป 

4.4.6 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การจัดการศึกษาและการวัดผล ส าหรับหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. XXXX” 

รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา เสนอที่ประชุมพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   เรื่อง การ
จัดการศึกษาและการวัดผลส าหรับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. XXXX” ทั้งนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
วิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ 12/2559 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2559 ที่ประชุม มีมติ
เห็นชอบตามเสนอ 

ประเด็นพิจารณา 

- เพ่ือพิจารณาเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   เรื่อง การจัดการศึกษาและการวัดผล
ส าหรับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. XXXX” 

เอกสารประกอบการประชุม/ประกอบการพิจารณา 
-  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เรื่อง การจัดการศึกษาและการวัดผลส าหรับหลักสูตร

แพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. XXXX” 

ที่ประชุมมีมติ : เห็นชอบ มอบงานบริการการศึกษาส่งข้อมูลให้เลขานุการคณบดีเพื่อเสนอวาระเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยต่อไป 

4.4.7 ขออนุมัติจัดท าประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในหมวดวิชาเฉพาะ และการขึ้นชั้น
เรียน ในชั้นคลินิก 

รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา เสนอที่ประชุมพิจารณา ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง  การจัดการเรียนการสอน
ในหมวดวิชาเฉพาะและการข้ึนชั้นเรียนในชั้นคลินิก 

ประเด็นพิจารณา 
 เพ่ือพิจารณาเห็นชอบการจัดท าประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง  การจัดการเรียนการสอนในหมวดวิชาเฉพาะและ
การข้ึนชั้นเรียนในชั้นคลินิก เพ่ือวิทยาลัยฯจะได้ด าเนินการเสนอกรรมการบริหารวิชาการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ต่อไป 

เอกสารประกอบการประชุม/ประกอบการพิจารณา 
-  (ร่าง) ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง  การจัดการเรียนการสอนในหมวดวิชาเฉพาะและการขึ้นชั้นเรียนในชั้น

คลินิก 

มติที่ประชุม : เห็นชอบ 

4.4.8 ขออนุมัติแต่งตั้งประธานหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต แทนอาจารย์ที่
ขอลาออก 

รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา เสนอที่ประชุมพิจารณา ตามที่ อาจารย์ประจ าหลักสูตร รายแพทย์หญิง
ปรมาภรณ์  ภาสตโรจน์ ได้ขอลาออกจากการเป็นต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2559 นั้น 
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และประธานหลักสูตร รายนายแพทย์สุพจน์  ฉัตรทินกร ได้ขอลาออกจากการเป็นต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย 
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 นั้น เพ่ือให้การด าเนินงานของหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตร จึงขอ
อนุมัติแต่งตั้งประธานหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต แทนอาจารย์ที่ขอลาออก 
มีรายละเอียด ดังนี้ 

1. ดร.จิตติยวดี  ศรีภา เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2559 
2. พญ.ฐิติมา  อินทรา   เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2559 
3. พญ.ศุทธินี  ธิราช     เป็นประธานหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 

ประเด็นพิจารณา 

 - เพ่ือพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งประธานหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต แทน
อาจารย์ที่ขอลาออก นอกนั้นให้คงเป็นกรรมการชุดเดิม 

ที่ประชุมมีมติ : อนุมัติตามเสนอ มอบงานบริการการศึกษาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องได้ทันที 

4.4.9 เรื่อง รับรองผลการเรียน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต   
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   

รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา  เสนอเพื่อพิจารณารับรองผลการเรียน  หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ ประจ าภาคการศึกษาต้น  ปีการศึกษา 2559  ซึ่งได้ด าเนินการจัดการ
เรียนการสอนและวัดประเมินผลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 

ประเด็นพิจารณา 

 เพ่ือ พิจารณารับรองผลการเรียน  ในรายวิชาที่เปิดสอนภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559 ของทุก
หลักสูตร เพ่ือที่งานบริการการศึกษาจะได้จัดท าบันทึกแจ้งกองบริการการศึกษา ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ให้ด าเนินการตรวจสอบข้อมูลในระบบและแจ้งนักศึกษาทราบต่อไป 

เอกสารประกอบการประชุม/ประกอบการพิจารณา 

1. แบบบันทึกสรุปผลการเรียนรายวิชา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559  
1.1 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มีรายวิชา ดังต่อไปนี้ 

ชั้นปีที่ 1 
1) 1901 101 การพัฒนาความเป็นนกัวิชาชีพเวชกรรม  

ชั้นปีที่ 2  
1) 1901 201  หลักการทัว่ไปทางวิทยาศาสตร์การแพทย ์1  
2) 1901 202 พันธุศาสตร์การแพทยแ์ละพัฒนาการชีวิตมนษุย ์ 
3) 1901 203 จลุชีววิทยาและปรสติวทิยาทางการแพทย์ 
4) 1901 204 หลักการทัว่ไปทางวิทยาศาสตร์การแพทย ์2 
5) 1901 205 หลักการทัว่ไปทางวิทยาศาสตร์การแพทย ์5 
6) 1901 206 ระบบเลอืดและน้ าเหลอืง 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งท่ี 1/2560 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 
 

ชั้นปีที่ 3  
1) 1901 301 ระบบหายใจ 
2) 1901 302 ระบบยอ่ยอาหารและโภชนาการ 
3) 1901 303 ระบบปสัสาวะ 
4) 1901 304 ระบบสืบพันธ์ 
5) 1901 309 การสร้างเสริมสุขภาพและประสบการณ์วชิาชีพแพทย์ 

1.2  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มีรายวิชา ดังต่อไปนี้ 
1) 1904 201 จลุชีววิทยาและปรสติวทิยาส าหรบัพยาบาล 
2) 1904 201 พยาธิวิทยาของมนษุย์ 

1.3  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ มีรายวิชา ดังต่อไปนี้ 
ชั้นปีที่ 1 

1) 1905 702 ระเบียบวิธวีิจยัทางชีวเวชศาสตร์ 
2) 1905 701 เซลล์และชีววิทยาระดบัโมเลกุล 
3) 1901 718 เทคนคิทางชีววิทยาระดบัโมเลกุล 

ชั้นปีที่ 2 
1) 1901 708 วิทยานพินธ์ 

1.4  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มีรายวิชา ดังต่อไปนี้ 
ชั้นปีที่ 1 

1) 1901 214 สารเสพตดิและบหุรี่กับสุขภาวะคนไทย 
2) 1903 101 ทักษะชีวิตและสุขภาพวัยรุ่น 
3) 1013 001 การดแูลสุขภาพและทักษะชีวิต 

ชั้นปีที่ 2 
1) 1902 101  หลักการสร้างเสริมสุขภาพ 
2) 1902 102  อนามัยสิง่แวดล้อม 
3) 1902 201  ชีวเคมีส าหรับวิทยาศาสตร์สขุภาพ 
4) 1902 204  สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ 

ชั้นปีที่ 3 
1) 1902 301  โภชนศาสตร์ 
2) 1902 304  สุขภาพจิตชุมชน 
3) 1902 305  สุขภาพภาคประชาชน 
4) 1902 309  การดูแลผู้ป่วยเบื้องต้น 
5) 1902 311  อนามัยชุมชน 
6) 1902 312  ระบบสารสนเทศสาธารณสุข 
7) 1902 314  การจัดการคุณภาพน้ า 
8) 1902 315  การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
9) 1902 316  หลักการจัดการของเสียอันตราย 
10) 1902 319  การควบคุมมลพิษทางอากาศและเสียง 
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ชั้นปีที่ 4 
1) 1902 402  การประเมินภาวะเสี่ยงด้านสุขภาพ 
2) 1902 403  การพัฒนาสุขภาพแบบยั่งยืน 
3) 1902 404  การประยุกต์ใช้วิทยาการระบาดในงานอนามัยชุมชน 
4) 1902 405  นวัตกรรมสุขภาพ 
5) 1902 407  ปัญหาพิเศษทางสาธารณสุข 1 
6) 1902 410  การจัดการน้ าเสียอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสะอาด 
7) 1902 411  การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 
8) 1902 412  เทคโนโลยีการก าจัดมูลฝอยขั้นสูง 
9) 1902 413  โครงการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 

ที่ประชุมมีมติ : รับรองผลการเรียน ในรายวิชาที่เปิดสอนภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559 หลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ มอบงานบริการการศึกษาด าเนินการใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องได้ทันที 

4.4.10 พิจารณาขอปรับแผนการรับนักศึกษา (เพิ่ม) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวช
ศาสตร์   

รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา เสนอเพื่อพิจารณา ขอปรับแผนการรับนักศึกษา  (เพ่ิม) ในหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาชีวเวชศาสตร์ ด้วยวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีแผนการรับนักศึกษาระดับปริญญา
โท ในปีการศึกษา 2559 จ านวนทั้งสิ้น 10 คน (ตามแผนการรับนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560–2564) นั้น 
เนื่องจากในภาคการศึกษาปลาย ประจ าปีการศึกษา 2559  หลักสูตรมีนักศึกษาทุนต่างชาติประสงค์เข้าศึกษาใน
หลักสูตรฯเพ่ิมเติม จ านวน 2 ราย  ซึ่งเกินแผนการรับที่ก าหนด  การนี้เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้สนใจเข้าศึกษา  และเพ่ือ
สนองตอบความต้องการของผู้สมัครเข้าศึกษา  รวมทั้งเพ่ือประโยชน์ของนักศึกษาทุนต่างชาติที่แจ้งความประสงค์เข้า
ศึกษาในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2559   ดังนั้น หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีวเวชศาสตร์ จึง
ใคร่ขอปรับแผนการรับนักศึกษา (เพ่ิม) ในปีการศึกษา 2559  จ านวน 2 ราย โดยจากเดิมแผนการรับ จ านวน 10 
คน  และขอปรับเพิ่มอีก จ านวน 2 คน รวมแผนการรับนักศึกษาทั้งสิ้น จ านวน 12 คน  

ประเด็นพิจารณา 

 - เพ่ือทราบและพิจารณาอนุมัติการขอปรับแผนการรับนักศึกษา (เพ่ิม) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาชีวเวชศาสตร์ ในปีการศึกษา 2559 เป็นจ านวนทั้งสิ้น 12 ราย จากนั้นงานบริการการศึกษาจะได้จัดท าบันทึก
แจ้งงานแผนของวิทยาลัยฯ  รายงานต่อกองแผนงาน  ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และเสนอสภา
มหาวิทยาลัยฯ พิจารณาอนุมัติต่อไป 

เอกสารประกอบการประชุม/ประกอบการพิจารณา 
  - แผนการรับนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา พ.ศ. 2560-2564 
 

ข้อเสนอจากที่ประชุม 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งท่ี 1/2560 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 
 

1. มอบประธานหลักสูตร สาขาชีวเวชศาสตร์ น าเสนอแผนการรับนักศึกษาในภาพรวม พร้อมเหตุผล
ประกอบ 

ที่ประชุมมีมติ : เห็นชอบตามข้อเสนอ และอนุมัติการขอปรับแผนการรับนักศึกษา (เพิ่ม) หลักสูตรวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีวเวชศาสตร์ ในปีการศึกษา 2559 เป็นจ านวนทั้งสิ้น 12 ราย โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 
22 ธันวาคม 2559 

 
4.4.11 พิจารณาขอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕60)   
 รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา  เสนอเพื่อพิจารณา  ขออนุมัติแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือร่วมเป็นคณะกรรมการ
พัฒนาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕60)  เพ่ือท า
หน้าที่ด าเนินการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา  จัดท า  ให้ข้อคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการหลักสูตรเพ่ือให้บัณฑิตบรรลุผลการเรียนรู้ตามที่ก าหนด และให้เป็นไปตาม เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  

ประเด็นพิจารณา 

 - เพ่ือทราบและพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือเป็นคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรสาธารณสุขศา
สตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (หลักสูตรใหม ่พ.ศ. ๒๕๖๐) เพ่ือที่งานบริการการศึกษา จะได้
ด าเนินการจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและแจ้งผู้ทรงคุณวุฒิทราบต่อไป 

เอกสารประกอบการประชุม/ประกอบการพิจารณา 

 - สรุปรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร์ (หลักสูตรใหม ่พ.ศ. ๒๕๖๐) จ านวน 3 ท่าน 

ข้อเสนอจากที่ประชุม 

1. ให้กลุ่มวิชาพิจารณาคุณวุฒิของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ว่าสอดคล้องเป็นไปตามเกณฑ์การประกัน
คุณภาพการศึกษาหรือไม่ และให้ศึกษาว่ามีเกณฑ์ในการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
หรือไม่ ถ้ามีต้องประกอบด้วยอะไรบ้าง 

2. ให้ด าเนินการเร่งรัดรับสมัครอาจารย์ในกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ก่อน แล้วให้น าเสนอเรื่องนี้ใหม่
อีกครั้ง 

3. ให้ไปศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ เพื่อ
น ามาเป็นข้อมูลในการเปิดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

ที่ประชุมมีมต ิ: เห็นชอบตามข้อเสนอ มอบหัวหน้ากลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง  

4.4.12  ขอแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ 
รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา เสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร

มหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕60)  เพ่ือท าหน้าที่ด าเนินการพัฒนาหลักสูตรให้
สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์  
ประเด็นพิจารณา 
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 - เพ่ือทราบและพิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) จากนั้นงานบริการการศึกษาจักได้
ด าเนินการจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและแจ้งผู้ทรงคุณวุฒิทราบต่อไป 

เอกสารประกอบการประชุม/ประกอบการพิจารณา 
 - สรุปรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวช
ศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) จ านวน 4 ท่าน 
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก 

๑. ศ.นพ. สุทัศน์ ฟู่เจริญ ต าแหน่งนักวิจัย ศูนย์วิจัยธาลัสซีเมีย สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล 
มหาวิทยาลัยมหิดล  

๒. รศ.ดร.พัชรี เจียรนัยกูร  ต าแหน่งคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
๓. รศ.ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน  ต าแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
๔. รศ.ดร.ชาญวิทย์  ลีลายุวัฒน์  ต าแหน่งอาจารย์  คณะเทคนิคการแพทย์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ข้อเสนอจากที่ประชุม  

- ราย ศ.นพ. สุทัศน์ ฟู่เจริญ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิของวิทยาลัยฯ อยู่แล้ว หากต้องการแต่งตั้งเพ่ือปฏิบัติ
หน้าที่ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะสามารถท าได้หรือไม่  

ที่ประชุมมีมติ : มอบประธานหลักสูตรฯ ตรวจสอบข้อเท็จจริงตามข้อเสนอ จากนั้นให้พิจารณาด าเนินการ
แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ ตามรายชื่อที่เสนอมาเพื่อเป็นคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2559 

4.4.13 พิจารณารับรองการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาจ านวน 2 ราย ในวันที่ 14 ธันวาคม 2559 
รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา เสนอเพื่อพิจารณา ตรวจสอบและรับรองการส าเร็จการศึกษา ของนักศึกษา

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต จ านวน 2 ราย จากการตรวจสอบพบว่า ผลการศึกษาของทั้งคู่ เป็นไปตามเงื่อนไขการ
ส าเร็จการศึกษาของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และเห็นควรอนุมัติให้ส าเร็จการศึกษาในวันที่ 14 ธันวาคม 
2559 

ประเด็นพิจารณา 
- เพ่ือพิจารณารับรองการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาจ านวน 2 ราย ในวันที่ 14 ธันวาคม 2559  

เอกสารประกอบการประชุม 
บันทึกข้อความที่ศธ 0529.4/0054 ลงวันที่ 13 มกราคม 2560 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบ

และรับรองการส าเร็จการศึกษา 
มติที่ประชุม : รับรองการส าเร็จการศึกษา มอบงานบริการการศึกษาด าเนินการได้ทันที 

4.4.14 ขอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ 
รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา  เสนอเพื่อพิจารณา  ขอแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรปรัชญาดุษฎี

บัณฑิต  สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ (หลักสูตรใหม ่พ.ศ. ๒๕60)  เพ่ือท าหน้าที่ ดังนี้ 
1. ด าเนินการจัดท าหลักสูตรให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ 
2. ศึกษาข้อมูลและก าหนดคุณลักษณะเด่นหรือลักษณะพิเศษของหลักสูตร 
3. จัดท า มคอ. 2 (รายละเอียดของหลักสูตร) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
4. จัดท า มคอ. 3 (รายละเอียดของรายวิชา) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
5. จัดท า มคอ. 4 (รายละเอียดของการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
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เอกสารประกอบการประชุม  
(ร่าง) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ (หลักสูตร 

พ.ศ. ๒๕๖๐) 
ประเด็นพิจารณา 

 เพ่ือพิจารณารายชื่อคณะกรรมกาพัฒนาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ (หลักสูตร 
พ.ศ. ๒๕๖๐) เพ่ือทีง่านบริการการศึกษาจะได้ด าเนินการจัดท าค าสั่งแต่งตั้งต่อไป 

ข้อเสนอจากที่ประชุม 
เห็นควรมอบรองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษาไปประชุมร่วมกับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชา

ชีวเวชศาสตร์ เพื่อทบทวนความพร้อมในการเปิดด าเนินการหลักสูตรฯ ในประเด็นเกี่ยวข้องกับความต้องการ
ของผู้ใช้บัณฑิต และความพร้อมในแง่ของคณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และให้น าผลการประชุมน าเสนอที่
ประชุมในครั้งถัดไป 

มติที่ประชุม : เห็นชอบตามข้อเสนอ 

4.4.15 ขอแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์        
รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา  เสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร วิทยาศาสตร

มหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐) เพ่ือท าหน้าที่ ดังนี้ 
1. ด าเนินการจัดท าหลักสูตรให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาสาธารณสุข

ศาสตร์ 
2. ศึกษาข้อมูลและก าหนดคุณลักษณะเด่นหรือลักษณะพิเศษของหลักสูตร 
3. จัดท า มคอ. 2 (รายละเอียดของหลักสูตร) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
4. จัดท า มคอ. 3 (รายละเอียดของรายวิชา) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
5. จัดท า มคอ. 4 (รายละเอียดของการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 

เอกสารประกอบการประชุม     
(ร่าง) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 

(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐) 
ประเด็นพิจารณา 

 เพ่ือพิจารณารายชื่อคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐)  เพ่ือที่งานบริการการศึกษาจะได้ด าเนินการจัดท าค าสั่งแต่งตั้งต่อไป 

ข้อเสนอจากที่ประชุม 
เห็นควรมอบรองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษาไปประชุมร่วมกับกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เพื่อทบทวน

ความพร้อมในการเปิดด าเนินการหลักสูตรฯ ในประเด็นเกี่ยวข้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต และความ
พร้อมในแง่ของคณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และให้น าผลการประชุมน าเสนอที่ประชุมในครั้งถัดไป 

มติที่ประชุม : เห็นชอบตามข้อเสนอ 

ระเบียบวาระท่ี  4.5 กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มีเรื่องเพื่อพิจารณา จ านวน 2 เรื่อง ดังนี้ 

4.5.1 รับรองผลการเรียนและรับรองการแก้ไขผลการเรียน I ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559 
อ.จินตนา  ศิริบูรณ์พิพัฒนา เสนอเพื่อพิจารณา(แทนหัวหน้ากลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์) รับรองผลการ

เรียน และรับรองการแก้ไขผลการเรียน I ภาคการศึกษาต้น  ปีการศึกษา 2559  โดยผ่านความเห็นชอบ จาก
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธาณรสุขศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
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สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม และหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ตามหนังที่ ศธ 
0529.16.1.9/161 วันที่  17  มกราคม  2560 

การรับรองผลการเรียน จ านวน 2 รายวิชา  
1. รายวิชา  1902 205  ชีวสถิติ   
2. รายวิชา  1902 401   การวินิจฉัยชุมชน  
การรับรองการแก้ไขผลการเรียน I จ านวน 2 รายวิชา 
1. รายวิชา 1902 201 ชวีเคมีส าหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
2. รายวิชา 1902 202 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 

เอกสารประกอบการประชุม 
- แบบบันทึกสรุปผลการเรียนรายวิชา (ผู้เสนอเรื่องน าเสนอในวันที่ประชุม) 

ประเด็นพิจารณา  

เพื่อพิจารณาการรับรองผลการเรียน และการรับรองการแก้ไขผลการเรียน I ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 
2559  

มติที่ประชุม : รับรองผลการเรียน และการรับรองการแก้ไขผลการเรียน I ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 
2559 มอบงานบริการการศึกษาด าเนินการได้ทันท ี

4.5.2 รับรองการส าเร็จการศึกษา นางสาวใบหยก  เสมอภาค 
อ.จินตนา  ศิริบูรณ์พิพัฒนา เสนอเพ่ือพิจารณา(แทนหัวหน้ากลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์) รับรองการส าเร็จ

การศึกษา ราย นางสาวใบหยก  เสมอภาค รหัสนักศึกษา  5519401641 โดยอนุมัติให้นักศึกษาส าเร็จการศึกษา    
ในวันที่ 14 ธันวาคม  2559 โดยผ่านความเห็นชอบ จากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสาธาณรสุขศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม และหลักสูตรสาธารณสุขศา
สตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ตามหนังที่ ศธ 0529.16.1.9/285 วันที่  26 มกราคม  2560 

ประเด็นพิจารณา 
 เพ่ือพิจารณารับรองการส าเร็จการศึกษา จ านวน 1 ราย โดยให้มีผลในวันที่ 14 ธันวาคม 2559  

เอกสารประกอบการประชุม 
บันทึกข้อความที่ศธ 0529.4/223 ลงวันที่ 26 มกราคม 2560  

มติที่ประชุม : รับรองการส าเร็จการศึกษา มอบงานบริการการศึกษาด าเนินการได้ทันที 

ระเบียบวาระท่ี 4.6   งานคลังและพัสดุ มีเรื่องเพื่อพิจารณา จ านวน 1 เรื่อง ดังนี้ 
4.6.1 การเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารโครงการวิจัย จ านวน 4 บัญชี 

ประธาน เสนอเพื่อพิจารณา ตามที่วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้รับอนุมัติโครงการวิจัยใน
ปีงบประมาณ 2560 จ านวน 4 โครงการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1) จึงขอเปิดบัญชีออมทรัพย์กับธนาคาร
ไทยพาณิชย์ จ านวน 4 บัญชี 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

 ตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินทุนวิจัยที่ส่วนราชการได้รับจากหน่วยงานของรัฐแนบท้ายหนังสือ
กระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.3/ว 48  ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2552    
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ประเด็นพิจารณา  
เพ่ือโปรดทราบ และ พิจารณาอนุมัติให้ด าเนินการ 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

1. บันทึกข้อความที่ศธ. 0529.1.4/ ว 4005 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 เอกสารแนบ 1 
2. บันทึกข้อความที่ศธ. 0529.16.1.10/ 1201 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2559 เอกสารแนบ 2 

ที่ประชุมมีมติ: อนุมัติให้เปิดบัญชีเงินฝากธนาคารโครงการวิจัย จ านวน 4 บัญชี  มอบงานคลังและพัสดุ
ด าเนินการได้ทันที 

 
ระเบียบวาระท่ี 4.7  งานบริหารบุคคล  มีเรื่องเพื่อพิจารณา จ านวน 7 เรื่อง ดังนี้ 

4.7.1 แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกและคณะอนุกรรมการเพื่อประเมินเอกสารประกอบการสอนหรือเอกสาร
ค าสอน ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ราย ดร.จิตติยวดี ศรีภา 

 ประธาน เสนอเพื่อพิจารณา  ตามบันทึกข้อความที่ ศธ 0529.16.1.9/02881 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 
2559 ดร.จิตติยวดี ศรีภา ต าแหน่งอาจารย์  สังกัดกลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ ได้ยื่นเอกสารเพ่ือขอรับการประเมิน
เอกสารประกอบการสอน หรือเอกสารค าสอน หรือสื่อการสอน เพ่ือประกอบการพิจารณาก าหนดต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาปรสิตวิทยา นั้น งานบริหารบุคคลจึงขอเสนอรายชื่อ ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 1 คน เพ่ือ
ประกอบการแต่งตั้งอนุกรรมการประเมินเอกสารประกอบการสอน หรือเอกสารค าสอน ให้เป็นไปตามประกาศ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอน และประเมินเอกสารประกอบการสอน 
หรือเอกสารค าสอน หรือสื่อการสอน เพ่ือประกอบการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงบุคคลให้ด า รงต าแหน่งทาง
วิชาการ (ฉบับที่ 4) ประกาศดังกล่าว ก าหนดคุณสมบัติผู้ทรงคุณวุฒิไว้ดังนี้  
 “ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นๆ โดยคัดสรรจากบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ. ก าหนด และต้องไม่เป็น
บุคคลสังกัดมหาวิทยาลัยเดียวกันกับผู้ประเมินฯ และ มีต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าต าแหน่งที่เสนอขอและการ
ด าเนินการอยู่ในชั้นความลับ จ านวน 1 คน”  

ทั้งนี้ งานบริหารบุคคลได้เสนอรายชื่อเพ่ือพิจารณามาท้ังสิ้น 2 ราย ดังนี้ 
   1. รศ.ดร.สมาน เทศนา  ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์  

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
  2. ศ.กาบแก้ว สุคนธสรรพ์ ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ประเด็นพิจารณา 

 เพ่ือพิจารณาเลือกคณะอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 1 คน เพื่อที่งานบริหารบุคคลจักได้ด าเนินการ
จัดท าค าสั่งแต่งตั้งอนุกรรมการฯ ต่อไป 

เอกสารประกอบการประชุม  

๑. บันทึกข้อความที่ ศธ 0529.16.1.9/02881 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 
๒. รายชื่อ หรือประวัติเกี่ยวกับผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ. ก าหนดและต้องไม่เป็นบุคคลสังกัด   

มหาวิทยาลัยเดียวกันกับผู้ประเมินฯ และมีต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าต าแหน่งที่เสนอขอ 
๓. แบบประวัติส่วนตัว และผลงานทางวิชาการ (ก.พ.อ.03)  
๔. เอกสารประกอบการสอน หรือเอกสารค าสอน หรือสื่อการสอน จ านวน 4 รายวิชา (น าเสนอในวัน

ประชุม) 
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ที่ประชุมมีมติ :  เห็นชอบให้เลือกคณะอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ โดยเรียงล าดับ ดังนี้ 
  1. รศ.ดร.สมาน เทศนา  ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์  

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
  2. ศ.กาบแก้ว สุคนธสรรพ์ ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ส่วนอนุกรรมการประเมินเอกสารประกอบการสอน หรือเอกสารค าสอนฯ ให้เป็นไปตามองค์ประกอบ 

โดยให้มีผลตั้งแต่ 24 พฤศจิกายน 2559 
 

4.7.2 รายงานความก้าวหน้าของการศึกษาของนักเรียนทุน และขออนุมัติขยายเวลาลาศึกษาต่อในประเทศ
ของนักเรียนทุน จ านวน 2 ราย 

ประธาน เสนอเพื่อพิจารณา นักเรียนทุนวิทยาลัยฯ จ านวน 2 ราย ได้รายงานความก้าวหน้าของการศึกษาของ
นักเรียนทุน และขออนุมัติขยายเวลาลาศึกษาต่อในประเทศ รายละเอียดมีดังนี้  

1. ผศ.เมรีรัตน์  มั่นวงศ์ ต าแหน่งอาจารย์ สังกัดกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ลาศึกษา ต่อ
ภายในประเทศ ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการวิจัยและการจัดการด้านสุขภาพ แขนงระบาดวิทยาและชีวสถิติ
ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้วยทุนวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีก าหนดเวลา 3 ปี 14 วัน 
ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2556 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2559 และได้รับการอนุมัติขยายเวลา มีดังนี้ 

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

2. อาจารย์ฐิติรัช งานฉมัง ต าแหน่งอาจารย์ สังกัดกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ลาศึกษาต่อ
ภายในประเทศ ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้วย
ทุนวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีก าหนดเวลา 3 ปี 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึงวันที่ 31 
ตุลาคม 2558 และได้รับการอนุมัติขยายเวลา มีดังนี้ 

ครั้งที่ 1  ได้รับอนุมัติขอขยายลาศึกษาต่อในประเทศ มีก าหนด 5 เดือน  
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2559  

ครั้งที่ 2  ได้รับอนุมัติขอขยายลาศึกษาต่อในประเทศ มีก าหนด 4 เดือน  
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2559 

ครั้งที่ 3  ได้รับอนุมัติขอขยายลาศึกษาต่อในประเทศ มีก าหนด 4 เดือน  
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 

เรื่องเดิม  
1.1 ข้อมูลการส่งแบบรายงานความก้าวหน้าของการศึกษาผู้รับทุนวิทยาลัยฯ ราย ผศ.เมรีรัตน์ ม่ันวงศ์ 

ครั้งที่ รายงานผลความก้าวหน้าของภาคการศึกษา ส่ง ไม่ส่ง 
1 ประจ าปีการศึกษา 1/2556  - 
2 ประจ าปีการศึกษา 2/2556  - 
3 ประจ าปีการศึกษา 1/2557  - 
4 ประจ าปีการศึกษา 2/2557  - 
5 ประจ าปีการศึกษา 1/2558  - 
6 ประจ าปีการศึกษา 2/2558  - 
7 ประจ าปีการศึกษา 1/2559  - 
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1.2 ข้อมูลการส่งแบบรายงานความก้าวหน้าของการศึกษาผู้รับทุนวิทยาลัยฯ ราย อาจารย์ฐิติรัช งานฉมัง 
ครั้งที่ รายงานผลความก้าวหน้าของภาคการศึกษา ส่ง ไม่ส่ง 

1 ประจ าปีการศึกษา 2/2556  - 
2 ประจ าปีการศึกษา 3/2556  - 
3 ประจ าปีการศึกษา 1/2557  - 
4 ประจ าปีการศึกษา 2/2557  - 
5 ประจ าปีการศึกษา 3/2557  - 
6 ประจ าปีการศกึษา 1/2558  - 
7 ประจ าปีการศึกษา 2/2558  - 
8 ประจ าปีการศึกษา 3/2558  - 
9 ประจ าปีการศึกษา 1/2559  - 

ประเด็นพิจารณา 
เพ่ือพิจารณาอนุมัติให้ขยายเวลาลาศึกษาต่อในประเทศ  ดังนี้ 

 1. ผศ.เมรีรัตน์ มั่นวงศ์ ขยายเวลาครั้งที่ 2  
ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560  
รวมระยะเวลาการขยายเวลาทั้งสิ้น 6 เดือน เนื่องจาก อยู่ระหว่างการเก็บข้อมูล
โดยมี รศ.ดร.นพ.วิฑูรย์ โล่สุนทร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
ทั้งนี้ รวมระยะเวลาที่ได้รับการอนุมัติลาศึกษาทั้งสิ้น 3 ปี 6 เดือน 14 วัน  

 2. อาจารย์ฐิติรัช งานมัง ขยายเวลาครั้งที่ 4  
ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560  
รวมระยะเวลาการขยายเวลาทั้งสิ้น 4 เดือน เนื่องจากอยู่ระหว่างการวิเคราะห์
ข้อมูล เขียนรายงานผลการวิจัย และเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ 
ทั้งนี้ รวมระยะเวลาที่ได้รับการอนุมัติลาศึกษาทั้งสิ้น 4 ปี 2 เดือน  

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
 - แบบค าขออนุมัติขยายเวลาศึกษาของนักเรียนทุน จ านวน 2 ราย 
 - แบบรายงานความก้าวหน้าของการศึกษา จ านวน 2 ราย 
 - แบบค าขออนุมัติขยายเวลาศึกษา ราย อาจารย์ฐิติรัช งานฉมัง 
ข้อเสนอจากที่ประชุม 

1. ในการอนุมัติขยายเวลาศึกษา ควรมีการก าหนดระยะเวลา 

2. มอบงานบริหารบุคคลตรวจสอบระยะเวลาในการให้ทุนลาศึกษาต่อของวิทยาลัยฯ 

ที่ประชุมมีมติ : อนุมัติให้ขยายเวลาศึกษาของนักเรียนทุน จ านวน 2 ราย  โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 24 
พฤศจิกายน 2559 มอบงานบริหารบุคคลด าเนินการไดท้ันที 
 

4.7.3 การก าหนดอัตราเงินเดือนผู้มีประสบการณ์บุคลากรสายวิชาการ จ านวน 2 อัตรา 
ประธาน เสนอเพื่อพิจารณาการก าหนดอัตราเงินเดือนผู้มีประสบการณ์บุคลากรสายวิชาการ จ านวน 2 อัตรา 

ในสาขาสาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น และสาขาอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา 
ประเด็นพิจารณา 
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เพ่ือพิจารณาอนุมัติการก าหนดอัตราเงินเดือนผู้มีประสบการณ์บุคลากรสายวิชาการ จ านวน 2 อัตรา 
ดังกล่าวข้างต้น 

ข้อเสนอจากที่ประชุม 
1. มอบงานบริหารบุคคล ขอข้อมูลจากแพทยสภา เพื่อตรวจสอบสาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น 

และสาขาอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา เป็นสาขาที่ขาดแคลนหรือไม่  
2. ให้งานบริหารบุคคลเสนอวาระเรื่องดังกล่าวเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ในการ

ประชุมครั้งถัดไป(วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560)  พร้อมแนบข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาใหม่ 
ที่ประชุมมีมต ิ: เห็นชอบตามข้อเสนอ 

4.7.4 การพิจารณาแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และคณะอนุกรรมการเพื่อประเมินเอกสารประกอบการ
สอน หรือเอกสารค าสอนฯ ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ราย 
ดร.ปรีดา ปราการกมานันท์ 

 ประธาน เสนอเพื่อพิจารณา ตามบันทึกข้อความที่ ศธ 0529.16.1.9/2926 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 
2559 ดร.ปรีดา ปราการกมานันท์ ต าแหน่งอาจารย์ สั งกัดกลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ ได้ยื่นเอกสารเพ่ือขอรับการ
ประเมินเอกสารประกอบการสอน หรือเอกสารค าสอน หรือสื่อการสอน เพ่ือประกอบการพิจารณาก าหนดต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ นั้น งานบริหารบุคคลจึงขอเสนอรายชื่อ ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 1 คน 
เพ่ือประกอบการแต่งตั้งอนุกรรมการประเมินเอกสารประกอบการสอน หรือเอกสารค าสอน ให้เป็นไปตามประกาศ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอน และประเมินเอกสารประกอบการสอน 
หรือเอกสารค าสอน หรือสื่อการสอน เพ่ือประกอบการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงบุคคลให้ด า รงต าแหน่งทาง
วิชาการ (ฉบับที่ 4) ประกาศดังกล่าว ก าหนดคุณสมบัติผู้ทรงคุณวุฒิไว้ดังนี้  
 “ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นๆ โดยคัดสรรจากบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ. ก าหนด และต้องไม่เป็น
บุคคลสังกัดมหาวิทยาลัยเดียวกันกับผู้ประเมินฯ และ มีต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าต าแหน่งที่เสนอขอและการ
ด าเนินการอยู่ในชั้นความลับ จ านวน 1 คน”  

ทั้งนี้ งานบริหารบุคคลได้เสนอรายชื่อเพ่ือพิจารณามาท้ังสิ้น 2 ราย ดังนี้ 
 1. ศาสตราจารย์สาคร พรประเสริฐ สาขาวิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก แขนงจุลทรรศนศาสตร์คลินิก 
     คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 2. รองศาสตราจารย์ธนูศักดิ์ ตาตุ สาขาวิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก แขนงจุลทรรศนศาสตร์คลินิก 
     คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 

ประเด็นพิจารณา 
 เพ่ือพิจารณาเลือกคณะอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 1 คน เพื่อที่งานบริหารบุคคลจักได้ด าเนินการ
จัดท าค าสั่งแต่งตั้งอนุกรรมการฯ ต่อไป 

เอกสารประกอบการประชุม/ประกอบการพิจารณา 
 -  บันทึกข้อความท่ี ศธ 0529.16.1.9/02881 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 
 -  แบบประวัติส่วนตัว และผลงานทางวิชาการ (ก.พ.อ.03) 
 -  รายชื่อ หรือประวัติเกี่ยวกับผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ. ก าหนดและต้องไม่เป็นบุคคลสังกัด   มหาวิทยาลัย
เดียวกันกับผู้ประเมินฯ และมีต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าต าแหน่งที่เสนอขอ 
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 -  เอกสารประกอบการสอน หรือเอกสารค าสอน หรือสื่อการสอน จ านวน 6 รายวิชา (น าเสนอในวัน
ประชุม) 

ข้อเสนอจากที่ประชุม 
1. เสนอให้ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชา ควรเป็นอาจารย์สังกัดคณะแพทยศาสตร์ เพื่อจะได้เห็นความ

เชื่อมโยงของการจัดการเรียนการสอน 
2. เสนอ รศ.พญ.จิราพร  สิทธิถาวร จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ที่ประชุมมีมติ : เลือกคณะอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาโดยเรียงล าดับ ดังนี้ 
1. รศ.พญ.จิราพร  สิทธิถาวร 
2. ศาสตราจารย์สาคร พรประเสริฐ  

ส่วนอนุกรรมการประเมินเอกสารประกอบการสอน หรือเอกสารค าสอนฯ ให้เป็นไปตามองค์ประกอบ  
มอบงานบริหารบุคคลด าเนินการได้ทันที โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2559 
 

4.7.5 พิจารณาการขอขยายเวลาลาศึกษาต่อในประเทศ ราย นางสาวปิยนันท์   มีเวที 
ประธาน เสนอเพื่อพิจารณา นักเรียนทุนวิทยาลัยฯ ราย นางสาวปิยนันท์ มีเวที ได้รายงานความก้าวหน้าของ

การศึกษาของนักเรียนทุน และขออนุมัติขยายเวลาลาศึกษาต่อในประเทศ รายละเอียดมีดังนี้  
1. นางสาวปิยนันท์  มี เวที  ต าแหน่งอาจารย์ สังกัดกลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ ลาศึกษาต่อ

ภายในประเทศ ระดับปริญญาเอก สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยทุนวิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข มีก าหนดเวลา 3 ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2555 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2558 และได้รับการ
อนุมัติขยายเวลา มีดังนี้ 

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 

ครั้งที่ 5  ได้รับอนุมัติขอขยายลาศึกษาต่อในประเทศ มีก าหนด 4 เดือน 25 วัน 
ตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 
 

1. เรื่องเดิม (ถ้ามี) /ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

1.1 ข้อมูลการส่งแบบรายงานความก้าวหน้าของการศึกษาผู้รับทุนวิทยาลัยฯ  
ครั้งที่ รายงานผลความก้าวหน้าของภาคการศึกษา ส่ง ไม่ส่ง 

1 ประจ าปีการศึกษา 1/2555  - 
2 ประจ าปีการศึกษา 2/2555  - 
3 ประจ าปีการศึกษา 1/2556  - 
4 ประจ าปีการศึกษา 2/2556  - 
5 ประจ าปีการศึกษา 1/2557  - 
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6 ประจ าปีการศึกษา 2/2557  - 
7 ประจ าปีการศึกษา 1/2558  - 
8 ประจ าปีการศึกษา 2/2558  - 
9 ประจ าปีการศึกษา 1/2559  - 

 
เอกสารประกอบการประชุม /ประกอบการพิจารณา 
  - แบบค าขออนุมัติขยายเวลาศึกษาของนักเรียนทุน  
  - แบบค าขออนุมัติขยายเวลาศึกษา  
  - แบบรายงานความก้าวหน้าของการศึกษา  
ประเด็นพิจารณา 
 - เพ่ือพิจารณา อนุมัติการขอขยายเวลาลาศึกษาต่อในประเทศ จ านวน 1 ราย ดังนี้ 

 1. นางสาวปิยนันท์ มีเวที 

ขยายครั้งท่ี 6 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560  
รวมระยะเวลาการขยาย 5 เดือน เนื่องจาก ขณะนี้อยู่ระหว่างการเก็บข้อมูลจาก
ผู้ป่วย ท าการทดลอง วิเคราะห์ผลการวิจัย ซึ่งได้ด าเนินการวิจัยแล้วเสร็จ
ประมาณ 95% ตลอดจนได้ศึกษาค้นคว้าและเขียนบทความวิชาการเพ่ือตีพิมพ์
ระดับนานาชาติ และเขียนเล่มวิทยานิพนธ์ต่อไป ทั้งนี้ รวมระยะเวลาที่ได้รับการ
อนุมัติลาศึกษาทั้งสิ้น 5 ปี  

ข้อเสนอจากที่ประชุม 

1. มอบงานบริหารบุคคล สรุปข้อมูลจ านวนอาจารย์ท้ังหมดที่ปฏิบัติงาน อาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ /การ
ขอขยายเวลาศึกษาต่อ  

ที่ประชุมมีมต ิ:  เห็นชอบตามข้อเสนอ มอบงานบริหารบุคคล รวบรวมข้อมูล เหตุผลประกอบการขอขยายราย
นางสาวปิยนันท์ มีเวที  

 
4.7.6 การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ  

      ราย นายแพทย์มงคล ภัทรทิวานนท์ 
  ประธาน เสนอเพื่อพิจารณา ด้วยกลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ ได้ส่งเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับ
การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เพ่ือขอรับการประเมินพิจารณาก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ราย 
นายแพทย์มงคล ภัทรทิวานนท์ ต าแหน่ง นายแพทย์เชี่ยวชาญ สังกัดศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาล
ศรีสะเกษ ซึ่งคณะกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการฯ ได้ด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติและประเมินผลงานของ
บุคคลดังกล่าวในเบื้องต้นแล้วเห็นว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเข้าข่ายให้ได้รับการพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ 

เอกสารประกอบการประชุม / ประกอบการพิจารณา 
  - แบบประวัติส่วนตัว  (แบบ ก.พ.อ. ๐๔) 
  - หลักฐานการเผยแพร่วารสารวิชาการ  
  - หลักเกณฑ์การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ และ
ศาสตราจารย์พิเศษ 
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ประเด็นพิจารณา 

- เพ่ือพิจารณารับรองเอกสารขอรับการประเมินเพ่ือขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ต าแหน่ง ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์พิเศษ ราย นายแพทย์มงคล ภัทรทิวานนท์ เพื่อ ดังนี้ 

 ๑. แบบประวัติส่วนตัว  (แบบ ก.พ.อ. ๐๔)    จ านวน  1 เล่ม 
 ๒. หลักฐานการเผยแพร่วารสารวิชาการ    จ านวน  1 เล่ม 
ที่ประชุมมีมต ิ: รับรองประวัติและผลงานของ นายแพทย์มงคล ภัทรทิวานนท์ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 22 
ธันวาคม 2559 มอบงานบริหารบุคคลด าเนินการได้ทันที 
 
ระเบียบวาระท่ี 5      เรื่องอ่ืนๆ  
ระเบียบวาระท่ี 5.1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ จ านวน 1 เรื่อง ดังนี้ 

5.1.1 งานเลขานุการ ขอมติที่ประชุมในการก าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข ครั้งที่ 2/2560  

ที่ประชุมมีมติ  : ก าหนดการประชุมครั้งที่ 2/2560 เป็นวันพฤหัสบดี ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 
09.30 น. 

 
ระเบียบวาระท่ี 5.2 เรื่องแจ้งเพื่อพิจารณา จ านวน 5 เรือ่ง ดังนี้  

5.2.1 งานแผนและงบประมาณ มีเรื่องแจ้งเพื่อพิจารณา ดังนี้ 
1) รายงานการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ สิ้นไตรมาส 

4 (เดือนตุลาคม 2558 – กันยายน 2559) 

      รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาองค์กร เสนอเพื่อพิจารณา  งานแผนและงบประมาณ 
ได้ติดตามการประเมินผลและรวบรวมข้อมูลผลการด าเนินงาน ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ สิ้นไตรมาส 4 (เดือนตุลาคม 2558 – กันยายน 2559)  ใน 4 ด้าน ดังนี้ 

ก. การติดตามผลการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม  
ในการติดตามรายงานผลการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ณ สิ้นไตรมาส 4 (เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2559) สามารถติดตามได้ 104 โครงการ จาก 106 
โครงการ คิดเป็น ร้อยละ 96 ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

   1. จ านวนโครงการตามแผนปฏิบัติการ ทั้งหมด   108   โครงการ 
   2. มีการด าเนินโครงการในไตรมาสที่ 4    104  โครงการ 
    2.1. รายงานผลอยู่ระหว่างด าเนินการ   -  โครงการ 
   2.2. สิ้นสุดโครงการ (บรรลุเป้าหมาย)   102  โครงการ 
   3. ยกเลิกโครงการ      4  โครงการ 
   4. ไม่รายงานข้อมูล      2  โครงการ 

ข. การติดตามผลการด าเนินงานด้านงบประมาณและการเงิน 
ในการติดตามรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ สิ้นไตรมาส 

4 (เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2559) พบว่าในไตรมาสที่ 4 มีการเบิกจ่ายงบประมาณมากกว่าแผน
ที่ตั้งไว้ ร้อยละ 144.00 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ตารางเปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ (แผน-ผล) รายไตรมาสประจ าปี 2559 
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รายการแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ 

จ านวนเงิน(บาท)  แผนราย 
ไตรมาส (ม.อบ.) 

แผนเบิกจ่าย 
รายไตรมาส (คณะฯ) 

1. ไตรมาส 1  208,804,180 66,817,337.60  
(ร้อยละ 32) 

23,374,673.43  
(ร้อยละ 11.19) 

2. ไตรมาส 2  208,804,180 48,024,961.40  
(ร้อยละ 23) 

31,768,755.43   
(ร้อยละ 15.21) 

3. ไตรมาส 3 208,804,180 41,760,836.00  
(ร้อยละ 20) 

37,491,618.35  
(ร้อยละ 17.96) 

4. ไตรมาส 4 208,804,180 43,848,877.80  
(ร้อยละ 21) 

72,369,954.63    
(ร้อยละ 165.00) 

รวม 208,804,180 
(ร้อยละ 100) 

  200,452,012.80 
(ร้อยละ 96) 

165,005,001.84  
(ร้อยละ 79.02) 

 
ค. การติดตามผลการด าเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง สามารถสรุปได้ ดังนี้ 

1. รายการครุภัณฑ์ (ตารางแสดงผลการด าเนินงานด้านการจัดซื้อรายการครุภัณฑ์) 

หมวดเงิน 

แผน ผล 

หมายเหต ุ
จ านวนครภุณัฑ์

ที่อนุมตัิให้
จัดซื้อ 

(รายการ) 

งบประมาณที่
ได้รบัจดัสรร 

จ านวน
ครภุัณฑ์ที่

เบิกจ่ายแล้ว
(รายการ) 

ยอดเบกิจ่าย จ านวน
ครภุัณฑ์ทีอ่ยู่

ระหว่างส่งมอบ 
(รายการ) 

จ านวน
ครภุัณฑ์ทีอ่ยู่
ระหว่างจัดซือ้

(รายการ) 
งปม.(OPD)-

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

สงป.35.1 18 9,234,000 16 6,696,960.00 - - กันเหลื่อมไปปี 
60 จ านวน 2 
รายการ 

สงป.35.2 13 408,000 13 396,600.00 - -  

รด.(OPD)-4 20 977,580 16 962,670.00 - - ยกเลิก 4 รายการ 

สบพช.6.6 1 181,600 - - - - กันเหลื่อมไปปี 60 
จ านวน 1 รายการ 

สบพช.6.7 24 3,818,640 5 396,993.20 - - กันเหลื่อมไปปี 60 
จ านวน 19 รายการ 

เงินคงเหลือ-
OPD 

3 154,680 3 152,890.00 - -  

เงินคงเหลือ-
ศูนย์พัฒนาเด็ก 

3 89,000 3 85,919.00 - -  

 
2. อาคารและสิ่งก่อสร้าง (ตารางแสดงผลการด าเนินงานด้านอาคารและสิ่งก่อสร้าง) 

รายการ 
แผน ผล 

คงเหลือ 
ร้อยละของ 
การเบิกจ่าย หมายเหตุ งบประมาณที่

ได้รับจัดสรร 
ยอดเบิกจ่าย 

1. อาคารจ่ายกลาง 35,070,000 35,070,000 - 100.00  
2. โครงการปรับปรุงระบบประกอบ
อาคารและระบบสาธารณูปโภคโดยรอบ

34,010,600 34,010,600 - 100.00  
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3. การติดตามผลการด าเนินงานด้านบุคลากร สามารถสรุปได้ดังตารางแสดงผลการด าเนินงานด้าน

บุคลากร 

หมวดเงิน 

รายการ แผน ผล 

คงเหลือ 

ร้อยละ
ของ 
การ

เบิกจ่าย 

หมายเหตุ งบประมาณ 
ที่ได้รับจัดสรร 

ยอดการเบิกจ่าย 

งปม.(OPD)-10 เงินเดือนค่าจ้าง      

- อัตราเดิม จ านวน 39 
อัตรา 

16,789,000 12,211,076.68 4,577,923.32 72.73  

- อัตราใหม่ จ านวน 7 
อัตรา 

3,610,500 830,250 3,279,800.00 22.29 มารายงานตัว
แล้ว 6 อัตรา 

สบพช.1.1-1 ค่าจ้างพนักงานสาย
วิชาการ 

9,856,100 9,620,519.33 235,580.67  97.61  

รด.1.1 ค่าจ้างพนักงานสาย
สนับสนุน 

3,587,622 2,851,144.00 736,478.00 79.47  

รด.1.2 ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว 431,827  296,370.87   14,346.13 95.98  

รด.(OPD)-1.1 ค่าจ้างพนักงานสาย
สนับสนุน 

3,221,000 3,632,521.58 472,271.58 114.94  

 
ประเด็นพิจารณา 
 เพ่ือรับทราบข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2559 ณ สิ้นไตรมาส 4 (เดือนตุลาคม 2558 
– กันยายน 2559) ซึ่งพบว่าไม่เป็นไปตามแผน โดยมีการเบิกจ่ายเพียงร้อยละ 79.02 เมื่อเทียบกับแผนที่ก าหนด 
เนื่องจากบางโครงการได้มีการกันรายจ่ายไว้ในไตรมาส 4 แต่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันตามก าหนด ทั้งนี้เพ่ือพิจารณา
แนวทางเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ 2560 ต่อไป  
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

- สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2559 ณ สิ้นไตรมาส 4 (เดือนตุลาคม 2558 – 
กันยายน 2559) 

ที่ประชุมมีมติ :  รับทราบ มอบรองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาองค์กร ด าเนินการทบทวนการเบิกจ่าย
งบประมาณ 2560 และรายงานคณะกรรมการประจ าฯ รายไตรมาสต่อไป  

 
5.2.2 รายงานการติดตามประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาองค์กร เสนอเพื่อพิจารณา  งานแผนและงบประมาณ 

ได้ติดตามการรายงานผลการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  ซึ่งมี
รายละเอียด ดังนี้ 

อาคารศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการ
แพทย์ 
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1. สรุปข้อมูลการติดตามประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
๑. โครงการจ านวนทั้งสิ้น     108 โครงการ 
๒. ที่ส่งแบบผลประเมินโครงแล้วจ านวน  101 โครงการ 
๓. โครงการที่ยกเลิกจ านวน     4 โครงการ 
๔. ยังไม่ส่งแบบประเมินผลโครงการจ านวน  3 โครงการ 

จากการวิเคราะห์ ข้อมูลมีโครงการที่สามารถบรรลุตัวบ่งชี้ ตามแผนฏิบัติการ ได้ดังนี้ 
1. โครงการที่รายงานผลการด าเนินงาน จ านวน  101  โครงการ คิดเป็น ร้อยละ 93.52 

- โครงการที่บรรลุวัตถุประสงค์และตัวชี้วัด  จ านวน  99  โครงการ คิดเป็น ร้อยละ 92.59 
- โครงการที่ไม่บรรลุวัตถุประสงค์และตัวชี้วัด จ านวน 1    โครงการ คิดเป็น ร้อยละ 0.93 

2.โครงการที่ไม่รายงานผลการด าเนินงาน จ านวน 3    โครงการ คิดเป็น ร้อยละ 2.78  
3.โครงการที่ยกเลิกการด าเนนิโครงการ จ านวน 4    โครงการ คิดเป็น ร้อยละ 4.55 

 โดย โครงการที่ยังไม่ส่งแบบประเมินผลโครงการ มีดังนี้ 
ล าดับ หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

 กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์  
1 โครงการฝึกปฏิบัติการจิตปัญญาศึกษาและสุนทรียสนทนาในรายวิชาการ

พัฒนาความเปน็นักวชิาชีพเวชกรรม รหัสวิชา 1901 101 ส าหรับ
นักศึกษาแพทยชัน้ปทีี่ 1 (ภาคเรียนที่ 2/2559) 

อ.จิตติยวดี ศรีภา 

2 สร้างประสบการณ์การทางคลินกิ เพื่อบูรณาการกับการเรียนวิทยาศาสตร์
การแพทย์พื้นฐาน(Basic Medical Science) ส าหรับนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 
2 และ 3 

พญ.ปาริชาติ วงศ์เสนา 

 กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์  
1 โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตรนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ อ.จีราพร ทิพย์พิลา 
 กิจกรรมการเตรียมความพร้อมเป็นผู้ด าเนนิการจัดการอบรมสัมมนาใน

รายวิชา 1902 406 สัมมนาทางสาธารณสุข 
 

 
ประเด็นพิจารณา 
 1. ให้ข้อเสนอแนะโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2559 เพ่ือพัฒนาการด าเนินงานในการตอบ
เป้าประสงค์ของแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) วิทยาลัยฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้  

1.1. ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยแบบมุ่งเป้าเพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม ที่มุ่งเน้นการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมในภูมิภาคลุ่มน้ าโขงอย่างยั่งยืน 

1.2. ส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยให้ด าเนินการตีพิมพ์และน าไปใช้ประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมาย 
1.3. พัฒนาการบริการรักษาพยาบาลและดูแลสุขภาพระดับทุติยภูมิและตติยภูมิให้มีคุณภาพและได้

มาตรฐาน และพัฒนาโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่ยอมรับ เช่น  โครงการส่งเสริม
สุขภาพและสร้างเครือข่ายศักยภาพของชุมชน  

1.4. พัฒนาองค์กรให้ได้มาตรฐานสากล ได้แก่ โครงการพัฒนาด้านบริหารจัดการระบบคุณภาพ 
TQA , EdPEx และ WFME 

1.5. พัฒนา และส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนาชุมชนในระดับปริญญา
ตรี เพ่ือพัฒนาบัณฑิตของวิทยาลัยให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามค่านิยมของวิทยาลัย  
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C :   Community   สามัคคี ส านึกดีต่อสังคมและชุมชน 
M : Moral  ส านึกดีต่อสังคม 
P :  Professional สร้างสรรค์แบบมืออาชีพ 

1.6. ส่งเสริมและสนับสนุนงานบริการวิชาการสู่สังคม โดยการจัดอบรมพัฒนาถ่ายทอดความรู้อย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งต้องมีการประชาสัมพันธ์เพ่ิมมาก และสามารถบูรณาการกับการเรียนการสอน
อย่างต่อเนื่อง และสามารถน าบริการวิชาการ มาใช้ประโยชน์ได้จริง 

 2. ให้ข้อเสนอแนะแนวทางการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559 ดังนี้ 

2.1. เห็นควรให้ผู้บริหารที่รับผิดชอบในแต่ละหน่วยงาน ติดตามการรายงานผลการด าเนินโครงการอีก 
3 โครงการที่ยังไม่สรุปและให้ส่งมายังงานแผนและงบประมาณ ภายในวันที่ 28 ตุลาคม 2559 

2.2. หากพ้นก าหนดและผู้รับผิดชอบโครงการไม่ส่งแบบประเมินผลโครงการมายังงานแผนและ
งบประมาณ เห็นควรพิจารณาปรับลดงบประมาณโครงการดังกล่าว ในปีงบประมาณ 2560 หรือ
เปลี่ยนผู้รับผิดชอบต่อไป 

ที่ประชุมมีมติ :  ประเด็นที่ 1 เห็นชอบตามข้อเสนอแนะ ประเด็นที่ 2 มอบผู้บริหาร ประสานงานและ
ติดตามผู้รับผิดชอบโครงการของโครงการที่ยังไม่ส่งแบบประเมินและรายงานคณะกรรมการประจ าฯ ในการประชุม
ครั้งต่อไป 
5.2.3 รายงานผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีแผนกลยุทธ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ รอบ 12 เดือน 

(เดือนตุลาคม 2558-กันยายน 2559) 
รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาองค์กร เสนอเพื่อพิจารณา  งานแผนและ

งบประมาณ ได้ติดตามและสรุปรายงานผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้แผนกลยุทธ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
ณ รอบ 12 เดือน (เดือนตุลาคม 2558-กันยายน 2559) ดังนี้ 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีตัวบ่งช้ีตามแผลกลยุทธ์  จ านวน 33 ตัวบ่งช้ี 
-  บรรลุเป้าหมาย       จ านวน 17  ตัวบ่งชี้ 
- ไม่บรรลุเป้าหมาย       จ านวน 16  ตัวบ่งชี้ 

 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
1. ตัวบ่งช้ีตามแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย     จ านวน 23 ตัวบ่งช้ี 

- บรรลุเป้าหมาย       จ านวน 10  ตัวบ่งชี้ 
- ไมบ่รรลุเป้าหมาย       จ านวน 13 ตัวบ่งชี้ 

2. ตัวบ่งช้ีตามแผนกลยุทธ์วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จ านวน 10 ตัวบ่งช้ี 
- บรรลุเป้าหมาย       จ านวน  7  ตัวบ่งชี้ 
- ไม่บรรลุเป้าหมาย       จ านวน  3  ตัวบ่งชี้ 

 ทั้งนี้ จากการรวบรวมผลการด าเนินงาน สามารถสรุปผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้แผนกลยุทธ์ (ไม่บรรลุ) 
ได้ดังนี ้
 
1. ตัวบ่งช้ีตามแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย (ไม่บรรลุ) 

1.1. กลยุทธ์ที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1. คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โทและเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
อุดมศึกษาแห่งชาติ ผลการด าเนินงาน 3.91/4.00 คะแนน 
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ข้อเสนอแนะ ท าการปรับปรุงแผนการพัฒนานักศึกษาให้เป็นระบบ โดยมีการวางแผนการส่งเสริม
นักศึกษา ทางด้านวิชาชีพ ด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี ตั้งแต่
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 จนจบการศึกษา 

1.2. กลยุทธ์ที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 2. ร้อยละบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่สอบผ่านใบประกอบวิชาชีพ (กรณี
หลักสูตรที่มีวิชาชีพ) ในครั้งแรก ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 81.49/90.00 
ข้อเสนอแนะ  

 นักศึกษาควรมีกระบวนการจัดทบทวนด้วยตนเองและแบบรวมกลุ่มก่อนที่อาจารย์พิเศษจะ
มาติวจริง 

 จัดให้มีการทบทวนโดยอาจารย์พิเศษ แต่ได้ปรับลดชั่วโมงสอนบรรยายให้น้อยลงเท่าที่
จ าเป็นแต่ปรับชั่วโมงการฝึกท าโจทย์เพิ่มมากขึ้น 

 กลุ่มวิชาสนับสนุนให้อาจารย์ในสังกัดเข้าร่วมออกข้อสอบให้ ศรว. เพ่ือพัฒนาเป็นข้อสอบ 
NL 1 

 กลุ่มวิชาวิชามีนโยบายให้ทุกรายวิชาพัฒนาการออกข้อสอบให้สอดคล้องกับเกณฑ์ของ
แพทยสภา และให้ออกข้อสอบเป็นภาษาอังกฤษ 50% ของข้อสอบทั้งหมด 

 แต่งตัง้คณะท างานเพ่ือทบทวนปัญหาและหาแนวทางแก้ไข 
 เนื่องจากส่งผลต่อพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตของวิทยาลัย จึงเห็นควรน าตัวบ่งชี้นี้

บรรจุลงในแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2560 เพื่อติดตามเฝ้าระวังผลการ
ด าเนินงาน ต่อไป 

1.3. กลยุทธ์ที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 3 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท าตรงสาขา ผลการด าเนินงาน 
ร้อยละ 90.00/95.00 
ข้อเสนอแนะ มหาวิทยาลัยและวิทยาลัย ควรหาแนวทางประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึงมากขึ้น หรือหา
มาตรการในการจัดการระบบ  

1.4. กลยุทธ์ที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 4 บัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 83.33/95.00 
ข้อเสนอแนะ มหาวิทยาลัยและวิทยาลัย ควรหาแนวทางประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึงมากขึ้น หรือหา
มาตรการในการจัดการระบบ  

1.5. กลยุทธ์ที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 5 ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษา ผลการ
ด าเนินงาน ร้อยละ 77.50/85.00 
ข้อเสนอแนะ ควรท าเป็นรูปแบบ online เพ่ือความสะดวกของนายจ้าง 

1.6. กลยุทธ์ที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 6 อัตลักษ์นิสิต/นักศึกษา (สมศ.17) ผลการด าเนินงาน 3.95/5.00 
คะแนน 
ข้อเสนอแนะ เห็นควรจัดท าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เพ่ือส่งเสริมอัตลักษณ์นักศึกษาให้เป็นไป
ตามเกณฑ์ ในปีงบประมาณ 2560 

1.7. กลยุทธ์ที่ 2 ตัวบ่งชี้ท่ี 2 การพัฒนาอาจารย์ ผลการด าเนินงาน 2.95/3.51 คะแนน  
ข้อเสนอแนะ 
 การบริหารทรัพยากรบุคคลหรือการพัฒนาบุคลากรไมใชหนาที่และความรับผิดชอบของ 

บุคคลใดบุคลหนึ่งเทานั้น ดังนั้นจึงควรหามาตรการและวิธีการรวมกันเพื่อใหบุคลากรทุกระดับ
ภายใน องคกรมีการตระหนักถึงความส าคัญ และรวมกันรับผิดชอบในการด าเนินการมากขึ้น 
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 การพัฒนาบุคลากรใหบรรลุเปาประสงคตามแผนกลยุทธจะตองมีการเผยแพร ประชาสัมพันธ
และชี้แจงใหผูบริหาร ผูบังคับบัญชา และเจาหนาที่ทุกระดับรับทราบ และยอมรับ รวมกันเพ่ือ
ใหมีการขับเคลื่อนอยางตอเนื่อง และสม่ าเสมอ 

 ควรมีการติดตาม ทบทวนและปรับปรุงแผนกลยุทธ เปาหมาย และตัวชี้วัดเปนประจ าทุกป
เพ่ือใหแผนพัฒนาบุคลากรมีความทันสมัย สอดคลองกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป  

 ควรมีการก าหนด รางวัล หรือสิ่งจูงใจใหกับผูที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานตามแผน เพ่ือให
เกิดความมุงมั่นและมีสวนรวมสนับสนุนการด าเนินการตามแผนใหบรรลุผลส าเร็จตอไป        

 ควรมีการทบทวนแผนกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากร ด้านเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ เช่น 
การพัฒนาอาจารย์ในวิชาชีพการเรียนการสอน วิจัย การเสนอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
การพัฒนาคุณวุฒิของบุคลากร และควรมีหลักสูตร พัฒนาอาจารย์ ให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้าน ทั่งด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ และการประเมิน ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เพ่ือเป็นพ่ี
เลี้ยงและให้การสนับสนุน อาจารย์ท่านอ่ืนๆ  ให้สามารถจัดการเรียนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1.8. กลยุทธ์ที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 2 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์  ผลการด าเนินงาน 
0.00/4.00 คะแนน 
ข้อเสนอแนะ เร่งให้หัวหน้าด าเนินการให้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์และน าไปใช้ประโยชน์ต่อไป 

1.9. กลยุทธ์ที่  3 ตัวบ่งชี้ที่  3  ผลงานวิชาการที่ ได้รับการรับรองคุณภาพ ผลการด าเนินงาน 
0.81/3.51 คะแนน 
ข้อเสนอแนะ  
 สร้างแรงจูงใจในการเขียนบทความทางวิชาการ 
 จัดการอบรมการเขียนบทความทางวิชาการ 

1.10. กลยุทธ์ที่ 4 ตัวบ่งชี้ที่ 1 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาด้านการแพทย์ได้รับรองมาตรฐานที่ก าหนด 
ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 81.49/90.00 
ข้อเสนอแนะ  

 นักศึกษาควรมีกระบวนการจัดทบทวนด้วยตนเองและแบบรวมกลุ่มก่อนที่อาจารย์พิเศษจะ
มาติวจริง 

 จัดให้มีการทบทวนโดยอาจารย์พิเศษ แต่ได้ปรับลดชั่วโมงสอนบรรยายให้น้อยลงเท่าที่
จ าเป็นแต่ปรับชั่วโมงการฝึกท าโจทย์เพิ่มมากขึ้น 

 กลุ่มวิชาสนับสนุนให้อาจารย์ในสังกัดเข้าร่วมออกข้อสอบให้ ศรว. เพ่ือพัฒนาเป็นข้อสอบ 
NL 1 

 กลุ่มวิชาวิชามีนโยบายให้ทุกรายวิชาพัฒนาการออกข้อสอบให้สอดคล้องกับเกณฑ์ของ
แพทยสภา และให้ออกข้อสอบเป็นภาษาอังกฤษ 50% ของข้อสอบทั้งหมด 

 แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือทบทวนปัญหาและหาแนวทางแก้ไข 
1.11. กลยุทธ์ที่ 6 ตัวบ่งชี้ที่ 2 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา/บุคลากรที่มีต่อระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ ผลการด าเนินงาน 3.22 /4.00 คะแนน 
ข้อเสนอแนะ ติดตั้งอุปกรณ์ขยายสัญญาณเพ่ิมเติม 

1.12. กลยุทธ์ที่ 6 ตัวบ่งชี้ที่ 3 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา/บุคลากรที่มีต่อการรบริหารจัดการ
ระบบสาธารณูปโภค และสิ่งแวดล้อมในมหาวิทยาลัย  
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ผลการด าเนินงาน 3.78 /4.00 คะแนน 
ข้อเสนอแนะ ในปีต่อไปงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมยังต้องพัฒนาระบบการบ ารุงรักษา และ
พัฒนาด้านสภาพแวดล้อมรอบวิทยาลัยต่อไป และจะพยายามท าให้ดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา 

1.13. กลยุทธ์ที่ 7 ตัวบ่งช้ีที่ 1 ร้อยละของบุคลากรที่มีความสุขในการปฎิบัติงาน  
ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 62.70 /75.00  
ข้อเสนอแนะ ควรน าคะแนนระดับความสุขในข้อที่น้อยที่สุดในระดับ 1-3 มาวิเคราะห์และจัดท า
แผนพัฒนาต่อไป 
 

2. ตัวบ่งช้ีตามแผนกลยุทธ์วิทยาลัยฯ (ไม่บรรลุ) 
2.1 กลยุทธ์ที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 2 สัดส่วนของจ านวนอาจารย์ต่อจ านวนนักศึกษา เป็นไปตามเกณฑ์แพทย

สภา ผลการด าเนินงาน สัดส่วน 1 : 2.5 / 1 : 4 
ข้อเสนอแนะ ควรน าสัดส่วนดังกล่าวมาพิจารณาการจัดท าแผนอัตราก าลัง ระยะ 5 ปี ต่อไป 

2.2 กลยุทธ์ที่ 4 ตัวบ่งช้ีที่ 4 ร้อยละของนักศึกษาที่มีหลักประกันสุขภาพกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 82 / 90 
ข้อเสนอแนะ การรับขึ้นทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพของนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559 จะ
สามารถสรุปข้อมูลได้ในสิ้นเดือนพฤศจิกายน 2559 

2.3 กลยุทธ์ที่ 4 ตัวบ่งชี้ท่ี 8 ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรต่อการปฏิบัติงานทางวิชาชีพ  
ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 77.04 / 80 
ข้อเสนอแนะ ส่งเสริมการอบรมเพ่ือพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ และมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ
บุคลกร 
 

ประเด็นพิจารณา 
 พิจารณาผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยมีผลการ
ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ ไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนด จึงส่งผลให้ตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ ไม่บรรลุความส าเร็จจ านวน
มาก ทั้งนี้เพ่ือโปรดพิจารณาแนวทางแก้ไข และข้อเสนอแนะในแต่ละตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ (ไม่บรรลุความส าเร็จ) 
เพ่ือน าไปพัฒนาในปีงบประมาณถัดไป 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

1. สรุปผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ตามแผนกลยุทธ์วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ รอบ 12 เดือน (เดือนตุลาคม 2558-กันยายน 2559) 

2. สรุปผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ตามแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ 
รอบ 12 เดือน (เดือนตุลาคม 2558-กันยายน 2559) 

มติที่ประชุม : เห็นชอบตามข้อเสนอแนะที่เสนอมา มอบรองคณบดี และผู้เกี่ยวข้องด าเนินการตาม
ข้อเสนอแนะ เพื่อให้โครงการในปี 2560 บรรลุตามตัวช้ีวัดต่อไป 
 
5.2.4 แผนการบริหารความเสี่ยง ระดับวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

     รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาองค์กร เสนอเพื่อพิจารณา  ตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 9/2559 วันพุธที่ 21 กันยายน 2559 เรื่อง รายงานผลการติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ระดับวิทยาลัยฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ รอบ 
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12 เดือน  (1 ตุลาคม 2558 –30 กันยายน2559) มีมติให้น าความเสี่ยงที่ไม่สามารถจัดการควบคุมความเสี่ยงให้
ลดระดับความเสี่ยงลงได้ จ านวน 3 ความเสี่ยง น ามาบรรจุลงในแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2560 
นั้น 
 ทั้งนี้ งานแผนและงบประมาณ ได้ด าเนินการรวบรวมข้อมูลปัญหา/อุปสรรค/ข้อจ ากัดในการปฏิบัติงาน/
ความเสี่ยง ส าหรับผู้ปฏิบัติงานในแต่ละน่วยงานภายในวิทยาลัยฯ เพื่อน ามาสรุปและจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยง 
ระดับวิทยาลัยฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ซึ่งพบว่ามีปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวิทยาลัยฯ 
จ านวน 1 ความเสี่ยง และรวมความเสี่ยงเดิมที่ยกมาจากปีงบประมาณ 2559 เป็นความเสี่ยงจ านวน 4 ความเสี่ยง 
โดยแบ่งตามพันธกิจ ได้ดังนี้ 
1. พันธกิจด้าน : การผลิตบัณฑิต มีจ านวนความเสี่ยงทั้งหมด 2 ความเสี่ยง แบ่งได้ดังนี้ 

1.1. ความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอกที่ส่งต่อการด าเนินงานของวิทยาลัยฯ ตามพันธกิจ มีจ านวน 1 ด้าน 
ได้แก่ 

1. ด้านการปฏิบัติงาน (กระบวนการบริหารหลักสูตร) 
1.1.ร้อยละการมีงานท าของบัณฑิตใน 1 ปีแรก มีแนวโน้มลดลง 

สาเหตุ/ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง :  

 สัดส่วนก าลังคนด้านสาธารณสุข ต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขใน ส านักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุขมีจ านวนมากกว่าร้อยละ 80 ของกรอบที่
ต้องการ 

 มีสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรที่คล้ายคลึงกัน มีจ านวนมากขึ้น 
 การมีพระราชบัญญัติวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน รวมถึงการเตรียมตั้งสภาวิชาชีพ

สาธารณสุขชุมชนที่ยังไม่สมบูรณ์ ยังไม่มีกรอบการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ที่ชัดเจน 
1.2. ความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายในที่ส่งผลต่อการด าเนินงานของวิทยาลัยฯ ตามพันธกิจ มีจ านวน 1 

ด้าน ได้แก่ 
1. ด้านการปฏิบัติงาน (กระบวนการบริหารหลักสูตร,การประกันคุณภาพการศึกษา) 

1.1.สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนของนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาไม่พียงพอต่อความ
ต้องการ 

สาเหตุ/ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง :  

 จ านวนนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเพ่ิมมากขึ้นทุกปี 
 การให้บริการของระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยไม่คลอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
 ห้องเรียนไม่เพียงพอและเอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา 

2. พันธกิจด้าน : การบริหารจัดการ มีจ านวนความเสี่ยงทั้งหมด 2 ความเสี่ยง แบ่งได้ดังนี้ 
2.1. ความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อการด าเนินงานของวิทยาลัยฯ ตามพันธกิจ มีจ านวน 5 

ด้าน ได้แก่ 
1.ด้านการปฏิบัติงาน (การประกันคุณภาพ) 

1.1.อาจารย์ประจ าที่มีวุฒิระดับปริญญาเอก หรือเทียบเท่ามีน้อย 
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สาเหตุ/ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง :  

 อาจารย์ที่ลาศึกษาต่อปริญญาเอกไม่จบตามเกณฑ์ ที่ขออนุญาต และที่จบมาแล้วไม่
อยู่ต่อ     

 แผนการแสวงหาอาจารย์เชิงรุกยังไม่ตอบสนองต่อ กลุ่มเป้าหมาย (ไม่มีอาจารย์
ปริญญาเอกมาสมัคร) 

2.2. ความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายในที่ส่งผลต่อการด าเนินงานของวิทยาลัยฯ ตามพันธกิจ มีจ านวน 1 
ด้าน ได้แก่  

1. ด้านทรัพยากร (การเงิน และงบประมาณ) 
1.1.ค่าใช้จ่ายของงบบุคลากร (เงินเดือน/ค่าตอบแทนอ่ืนๆ นอกเหนือเงินเดือน) ที่เพ่ิมสูงขึ้น
เป็นประจ าทุกปี 
สาเหตุ/ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง :  
1.นโยบายการปรับเพ่ิมค่าจ้างของบุคลากรในทุกปี 
2.การเลื่อนข้ันเงินเดือน และระดับต าแหน่ง 
3. วิทยาลัยฯ เปิดโรงพยาบาล ท าให้ต้องรับบุคลากรเพ่ิมเป็นจ านวนมาก เพ่ือรองรับการเปิด
ให้บริการ รวมทั้งค่าสาธารณูปโภคท่ีจะเพ่ิมข้ึนจากการเปิดให้บริการดังกล่าว 

ประเด็นพิจารณา 
พิจารณารับทราบและให้ความเห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
-  แบบรายงานผลการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2560 

ข้อเสนอจากที่ประชุม 
 1. ตัวบ่งชี้จะต้องมีการเปลี่ยนแปลง เพิ่มระดับปฐมภูมิด้วย 
ที่ประชุมมีมติ : รับรองแผนบริหารความเสี่ยง วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560  
 
5.2.5 ขออนุมัติใช้งบประมาณนอกแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2560 โครงการประชุมวิชาการ 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่ 6 
รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาองค์กร ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าฯ ครั้ง

ที่ 9/2559 วันที่ 21 กันยายน 2559 เรื่อง สรุปงบประมาณค่าใช้จ่ายประชุมวิชาการวิทยาลัยแพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข ครั้งที่ 5 โดยที่ประชุมมีมติ อนุมัติงบประมาณนอกแผนปฏิบัติบัติเพ่ือสนับสนุนการจัดประชุม
วิชาการวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่ 5 ที่จัดขึ้นในวันที่ 30 มีนาคม 2559 จ านวน 40,735 
บาท ความละเอียดทราบแล้ว นั้น 
 เนื่องจาก ในปีงบประมาณ 2560 งานวิจัยฯ จึงได้รับจัดสรรงบประมาณเพ่ือด าเนินการจัดโครงการประชุม
วิชาการ ครั้งที่ 6 ในเดือนมีนาคม 2560 จ านวน 350,000 บาท ทั้งนี้ จากการประมาณการค่าใช้จ่ายคาดว่ า
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอต่อการด าเนินงาน จึงขออนุมัติงบประมาณนอกแผนเพ่ิมเติม อีกจ านวน 
102,000 บาท รวมงบประมาณนอกแผนที่ขออนุมัติเพ่ิมเติม จ านวน 142,735 บาท 
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 ในการนี้ การขออนุมัตินอกแผนงบประมาณนอกแผนปฏิบัติการ ควรขอเมื่อมีการเบิกจ่ายงบประมาณไป
แล้วร้อย 50 หรือ หลังการด าเนินงานในไตรมาสที่ 1 
ประเด็นพิจารณา 

พิจารณาขออนุมัติให้ใช้จ่ายงบฯ นอกแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2560 โครงการประชุมวิชาการ 
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่ 6 รหัส  รด.28-1 จ านวนเงินรวม 142,735 บาท โดยแบ่งเป็น 
ไตรมาสที่ 1 จ านวน 40,735 บาท และ ไตรมาสที่ 2 จ านวน 102,000 บาท และให้สรุปรายงานผลการ
ด าเนินงานโครงการภายในไตรมาสที่ 3  
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

บันทึกขออนุมัติโครงการนอกแผนปฎิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2560 

ข้อเสนอจากที่ประชุม 
1. อนุมัติเฉพาะค่าจัดท าและตรวจสอบภาษาอังกฤษบทความวิจัยบริการวิชาการ ครั้งที่ 1  จ านวน 

40,735 บาท  
2. ส าหรับค่าจัดท าและตรวจสอบภาษาอังกฤษบทความวิจัยบริการวิชาการ ครั้งที่ 2 จ านวน 

102,000 บาท กรรมการพิจารณาให้หางบสนับสนุนจากหน่วยงานภาคเอกชนก่อน หากงบ
สนับสนุนไม่เพียงพอ จึงให้ปรับแผนเพื่อพิจารณาขอรับงบประมาณสนับสนุนนอกแผนในช่วง
ปลายปีงบประมาณต่อไป 

ที่ประชุมมีมติ : เห็นชอบตามข้อเสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี 5.3 งานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ มีเรื่องเพื่อพิจารณา จ านวน 5 เรื่อง  ดังนี้ 

5.3.1 รายงานผลประเมินคุณภาพภายใน ระดับวิทยาลัย ปีการศึกษา 2558  
รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา เสนอเพื่อพิจารณา วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  ได้รับการ

ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับวิทยาลัย  ปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 4 -5 ตุลาคม 2559 โดยคณะกรรมการ
ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับวิทยาลัย ได้แก่  
 1. ศาสตราจารย์ พญ.จามรี ธีรตกุลพิศาล ประธานกรรมการ (คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 
 2. รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาวี เสาหิน     กรรมการ  (คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) 
 3. ดร.สุรชัย จูมพระบุตร           กรรมการ    (คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) 
 4. อาจารย์กุลธรา มหาดิลกรัตน์         กรรมการ   (คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) 
 5. อาจารย์ภูษณิศา มีนาเขตร          กรรมการ   (คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) 
 6. นางสาวสายใจ จันเวียง          เลขานุการ  (ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาฯ มหาวิทยาลัยฯ) 

  ซึ่ งผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับวิทยาลัย ปีการศึกษา 2558 ในภาพรวมอยู่ที่ ระดับดี                                 
ที่ 4.29 คะแนน  ตามตารางท้ายนี้  

 

 องค์ประกอบ 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย (สกอ.) 

ผลการประเมิน 
ตัวบ่งชี้ I P O รวม 

1. การผลิตบัณฑิต 6   3.30       5.00      2.85       3.79  ดี 

2. การวิจัย 3    5.00       4.00      5.00       4.67  ดีมาก 
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 องค์ประกอบ 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย (สกอ.) 

ผลการประเมิน 
ตัวบ่งชี้ I P O รวม 

3. การบริการวิชาการ 1 -         4.00       -         4.00  ดี 

4. การท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม   

1  -         5.00       -         5.00  
ดีมาก 

5. การบริหารจัดการ 2  -         5.00       -         5.00  ดีมาก 

คะแนนเฉลี่ย 13  3.73   4.71   3.92   4.29  ดี 

 และคณะกรรมการตรวจประเมินฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะแก่วิทยาลัยฯ เพ่ือให้น าไปพัฒนาปรับปรุงในรอบปี
การศึกษา 2559 ต่อไป 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

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

พิจารณาให้ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงาน จากผลการประเมินคุณภาพใน ระดับ
วิทยาลัย ปีการศึกษา 2558 พร้อมมอบหมายผู้บริหาร และหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวบ่งชี้ระดับวิทยาลัย น าไป
จัดท าแผนพัฒนาปรับปรุง ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินฯ รอบปีการศึกษา 2559 ต่อไป  
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

      1. สรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2558 
      2. ข้อเสนอแนะคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2558  

ข้อเสนอจากที่ประชุม 
2. มอบผู้บริหาร และหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวบ่งชี้ระดับวิทยาลัย น าไปจัดท าแผนพัฒนาปรับปรุง 

ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินฯ รอบปีการศึกษา 2559 และให้ส่งท่ีงานประกัน
ฯ ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2559 

3. ให้งานประกันฯ น าเสนอแผนพัฒนาปรับปรุงในการประชุมครั้งถัดไป 
ที่ประชุมมีมต ิ: เห็นชอบตามข้อเสนอ 

 
5.3.2 รายงานผลประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558  อย่างเป็นทางการ     

รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา เสนอเพื่อพิจารณา ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษาฯ ส านักงาน
อธิการบดี ได้แจ้งผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข (อย่างเป็นทางการ) ซึ่งได้น าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย แล้วนั้น 
 ซึ่งหลักสูตรทั้ง 3 หลักสูตร ของวิทยาลัยฯ ได้ผ่านมาตรฐานหลักสูตร และมีค่าคะแนนเท่าเดิมจากการ
ตรวจประเมินจ านวน 2 หลักสูตร และมีการปรับแก้ไขคะแนนจากเดิม 1 หลักสูตร ดังนี้ 
 

ล าดับ หลักสูตร 

ผลการประเมินคุณภาพ ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 
2558 (คะแนน) ปรับลด

คะแนนใน
ตัวบ่งชี้ท่ี เดิม ปรับใหม่ 

ระดับ
คุณภาพ 

ผลการ
ปรับ
ข้อมูล
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ประเมิน 
1 แพทยศาสตรบัณฑิต 3.26 3.26 ดี เท่าเดิม - 
2 วท.บ.สาธารณสุขศาสตร์ 2.83 2.78 ปานกลาง ลดลง 2.1, 2.2 
3 วท.ม.ชีวเวชศาสตร์ 2.51 2.51 ปานกลาง เท่าเดิม - 

           
       เกณฑ์ตัวบ่งช้ีระดับหลักสูตร ที่มีการแก้ไข ของหลักสูตร วท.บ.สาธารณสุขศาสตร์ ได้แก่ 

ตัวบ่งชี้ 

ผลการประเมินคุณภาพ 
ระดับหลักสูตร ปี
การศึกษา 2558 

(คะแนน) 
สาเหตุการปรับลด 

เดิม ปรับใหม่ 
2.1 คุณภาพบัณฑิต (ความ
พึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต) 

2.86 2.85 ทางกองแผนงานเป็นผู้จัดท าข้อมูล ซึ่งคะแนน
เดิมทางกองแผนงานได้น าผลประเมินด้านอัต
ลักษณ์นักศึกษามารวมด้วย (ผล 7 ด้าน) ซึ่งไม่
ถูกต้อง จึงต้องน าผลด้านอัตลักษณ์ออก ไม่
น ามาคิด จึงเหลือแค่ 6 ด้าน ท าให้ค่าคะแนน
มีการปรับลดเล็กน้อย 

2.2 บัณฑิตมีงานท า  3.85 3.22 กองแผนงานเป็นผู้จัดท าข้อมูล ซึ่งไม่ได้ช้ีแจง
สาเหตุการปรับลดคะแนนดังกล่าว 
หมายเหตุ : งานประกันคุณภาพฯ ได้ท าหนังสือ 
ขอความอนุเคราะห์ชี้แจงการปรับลดค่าแนนในตัว
บ่งช้ี 2.2 บัณฑิตมีงานท า แก่ส านักงานประกัน
คุณภาพฯ แล้ว ณ วันที่ 12 ต.ค.2559 และถ้า
ทราบเหตุผลฯ จะน าช้ีแจงในวันประชุมกรรมการ
ประจ าวิทยาลัยฯอีกครั้ง 

 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

- พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
ประเด็นพิจารณา 
 เพ่ือพิจารณา ให้ข้อเสนอแนะ จากผลการประเมินคุณภาพในรายหลักสูตร (3 หลักสูตร) พร้อมทั้งหลักสูตร
น าข้อเสนอแนะดังกล่าว มาปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร และรายงานต่อกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ อย่างต่อเนื่อง 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

       รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 จากส านักงานประกันคุณภาพ
การศึกษาฯ  ส านักงานอธิการบดี ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2559 
ข้อเสนอจากที่ประชุม 

1. หลักสูตรควรมีการชี้แจง ก ากับ ให้บัณฑิตเข้ากรอกแบบสอบถามในระบบในวันซ้อมรับปริญญา 
2. ประสานงานพัฒนานักศึกษา ให้ช่วยด าเนินการ 
3. มอบงานประกันคุณภาพการศึกษาช่วยประสานให้มหาวิทยาลัยขยายเวลาในการระบบตอบ

แบบสอบถาม 
ที่ประชุมมีมติ : เห็นชอบตามข้อเสนอ 
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5.3.3 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 
รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา เสนอเพื่อพิจารณา ตามมติประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพฯ ครั้งที่ 

14/2559 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2559 เห็นชอบแนวทางการจัดท าแผนปรับปรุงและพัฒนาตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2558 ระดับหลักสูตร และระดับคณะ/วิทยาลัย นั้น นั้น  
     ดังนั้น ทางงานประกันคุณภาพฯ วิทยาลัยฯ จึงได้ติดตาม และรวบรวมแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับ
หลักสูตร ปีการศึกษา 2559 ได้แก่  
 1. หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 
 2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาสาธารณสุขศาสตร์)  
 3. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาชีวเวชศาสตร์)  
 เพ่ือให้ทางผู้รับผิดชอบแต่ละหลักสูตร จะได้น าไปพัฒนาการด าเนินงานนตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
ประเด็นพิจารณา 

จึงขอเรียนที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เพ่ือพิจารณาให้
ข้อเสนอแนะ ในการน าแผนพัฒนาคุณภาพ ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 ไปพัฒนาการด าเนินงานในระดับ
หลักสูตร ต่อไป 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
 1. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 จ านวน 3 หลักสูตร 
ข้อเสนอจากที่ประชุม 
1. หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 

ให้น าเรื่องนี้ไปหารือกับประธานศูนย์แพทย์ฯ ในการด าเนินการ ในประเด็นต่างๆ  เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
 ประเด็นที่ 1 ควรมีการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้ชัดเจนในระดับชั้นคลินิก 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 

- การจัดอาจารย์สอนในระดับชั้นคลินิก ควรมีระบบ มีกระบวนการในการคัดเลือกอาจารย์ผู้สอนในแต่ละ
หัวข้อ และประกาศให้นักศึกษาทราบ มอบประธานหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตด าเนินการ 

ประเด็นที่ 2 ควรสร้างความเข้าใจเรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี และเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันร่วมผลิต 

- ควรให้อาจารย์จากโรงพยาบาลร่วมผลิตเข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติฯ  เพ่ือสร้างความเข้าใจร่วมกัน 

- ควรให้อาจารย์แพทย์จากโรงพยาบาลร่วมผลิตเป็นผู้ด าเนินการจัดท า มคอ.3 - 6 
ประเด็นที่ 3 ควรวิเคราะห์กิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือลดความซ้ าซ้อนของวัตถุประสงค์ของกิจกรรม ทั้งนี้

เพ่ือให้นักศึกษามีเวลาเพียงพอกับการเรียนการสอนของเนื้อหาวิชาการของหลักสูตร 
- ให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการบริหารหลักสูตร อาจารย์จากโรงพยาบาลร่วมผลิต เพ่ือ

วางแผนการจัดกิจกรรมร่วมกัน 
ประเด็นที่ 4 ควรพัฒนาการเรียนการสอนของรายวิชาที่มีหลายกลุ่มย่อยให้ได้มาตรฐาน 
- ให้จัดท าแผนในการพัฒนาอาจารย์ในด้านทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  
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2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาสาธารณสุขศาสตร์)  
ข้อเสนอแนะในการพัฒนา 
1. หลักสูตรมีบุคลากรเพียงพอและมีศักยภาพสอดคล้อง 

- ในการพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณวุฒิเพิ่มขึ้นและส าเร็จการศึกษาตามเวลาที่ก าหนดเพ่ือให้มีจ านวนอาจารย์
เป็นไปตามเกณฑ์ เห็นควรให้อาจารย์ที่จะไปศึกษาต่อ ควรมีความพร้อมในด้านภาษาอังกฤษ และเค้า
โครงวิทยานิพนธ์ เพื่อให้ส าเร็จการศึกษาตามเวลาที่ก าหนด 

- การส่งอาจารย์ไปศึกษาต่อ ต้องเป็นสาขาที่หลักสูตรมีความจ าเป็นและต้องการให้พัฒนาให้มีศักยภาพท่ี
สอดคล้อง และให้จัดท าแผนจ านวนคนในการลาศึกษาต่อ 

2. ควรเพิ่มเติมแหล่งข้อมูลในการหางาน หรือจัดเวทีให้บัณฑิตมีโอกาสพบผู้ใช้บัณฑิต 
- ให้ระบุกิจกรรมที่จะจัดเวทีให้บัณฑิตมีโอกาสพบผู้ใช้บัณฑิต ใน 3 ช่วง ในระหว่างเดือน พ.ย.2559- 

ม.ค. 2560 , ก.พ. – เม.ย. 2560 , พ.ค. – ก.ค. 2560 ให้ชัดเจน  
3. หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาชีวเวชศาสตร์)  

- ควรระบุแผน ช่วงเวลาในการประเมินผลการด าเนินงานที่ชัดเจน เพ่ือจะได้รายงานผลการด าเนินงานได้ 
- องค์ประกอบที่ 6 ข้อ 5 ควรระบุวิธีในการด าเนินการแก้ไข 
- องค์ประกอบที่ 6 ข้อ 6 ควรระบุวิธีในการด าเนินการแก้ไข 

ที่ประชุมมีมต ิ: เห็นชอบตามข้อเสนอ มอบประธานหลักสูตรในแต่ละหลักสูตรด าเนินการปรับปรุง แก้ไขตาม
ข้อเสนอ เพื่อพัฒนาในจุดที่ควรพัฒนา ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา และให้ส่งข้อมูลที่งานประกันฯ 
ภายในวันที่ 2 ธันวาคม 2559 

 
5.3.4 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับวิทยาลัย ปีการศึกษา 2559 

รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา เสนอเพื่อพิจารณา ตามมติประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพฯ ครั้งที่ 
14/2559 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2559 เห็นชอบแนวทางการจัดท าแผนปรับปรุงและพัฒนาตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2558 ระดับหลักสูตร และระดับคณะ/วิทยาลัย นั้น  
     ดังนั้น ทางงานประกันคุณภาพฯ วิทยาลัยฯ จึงได้ติดตาม และรวบรวมแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับ
วิทยาลัย ปีการศึกษา 2559  
     เพ่ือให้ทางผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ดังกล่าวน าไปพัฒนาการด าเนินงานนตามรายละเอียดที่แนบมา
พร้อมนี้ 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
ประเด็นพิจารณา 
 จึงขอเรียนที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เพ่ือพิจารณาให้
ข้อเสนอแนะ ในการน าแผนพัฒนาคุณภาพ ระดับวิทยาลัย ปีการศึกษา 2559 ไปพัฒนาการด าเนินงานของท่าน 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต่อไป  
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
 - แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 จ านวน 3 หลักสูตร  
ข้อเสนอแนะในที่ประชุม 
 องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 

1. ควรมีการวิเคราะห์วิธีการด าเนินงานที่ได้ด าเนินการไปแล้ว เช่น การส่ง จนท.ไปปฏิบัติงานแล้ว 
สามารถแก้ปัญหาได้หรือไม่ เป็นต้น 

2. ให้หลักสูตรวิเคราะห์จุดคุ้มทุนในการผลิตบัณฑิต 
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3. ให้หลักสูตรควรมีการประเมินความรู้ของนักศึกษาเพ่ือเป็นการเตรียมนักศึกษาให้มีความพร้อม
ในการสอบใบประกอบวิชาชีพ รวมทั้งให้น าผลประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตมาประกอบในการ
พัฒนานักศึกษาด้วย 

4. ให้น าข้อเสนอแนะระดับวิทยาลัยฯ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน ไปบรรจุใน
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ 

5. โครงการต่างๆ ที่ด าเนินการตอบสนองกับสิ่งที่ผู้ใช้บัณฑิต ต้องการหรือไม่ 
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 

๑. ให้เพ่ิมข้อมูลการด าเนินงาน การก ากับติดตามผลการด าเนินงานด้านการวิจัย 
๒. ควรมีการประเมินว่าแผนที่ได้ด าเนินการไปแล้วส าเร็จตามแผนหรือไม่ อย่างไร 

 องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 
๑. ควรมีการประเมินว่าแผนที่ได้ด าเนินการไปแล้วส าเร็จตามแผนหรือไม่ อย่างไร 

 องค์ประกอบท่ี 4 การท านุบ ารุงฯ 
๑. ควรมีการประเมินว่าแผนที่ได้ด าเนินการไปแล้วส าเร็จตามแผนหรือไม่ อย่างไร 

 องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 
๑. ควรมีการบริหารงานตามแผนที่ก าหนดไว้ 
๒. ให้ส่งมอบงานให้กับทีมผู้บริหารชุดใหม่ 

ที่ประชุมมีมติ : เห็นชอบตามข้อเสนอ มอบประธานหลักสูตรในแต่ละหลักสูตรและผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง
ด าเนินการปรับปรุง แก้ไขตามข้อเสนอ เพื่อพัฒนาในจุดที่ควรพัฒนา ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่ง
งานประกันฯจะด าเนินการตดิตามผลการด าเนินงานต่อไป 

 
5.3.5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ วิทยาลัยฯ ปีการศึกษา 2559 

รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา เสนอเพื่อพิจารณา ตามท่ี ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้
ก าหนดให้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554  ซึ่งก าหนดให้สถาบันอุดมศึกษา ต้องมีการ
สร้างระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการด าเนินงานของสถาบันให้เป็นไปตามนโยบาย 
เป้าประสงค์และระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนด ทั้งน้ีทางวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสขุ  ได้มีการจัดท า
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ในปีการศึกษา 2559  ประกอบด้วย  

1. นโยบายประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
2. โครงสร้างการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการาธารณสุข 
3. แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559 

แผนการด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  ปีการศึกษา 2559         
ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
ประเด็นพิจารณา 

เพ่ือพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ ในการน าแผนพัฒนาคุณภาพ ระดับวิทยาลัย ปีการศึกษา 2559 ไป
พัฒนาการด าเนินงานของท่าน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต่อไป  
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
 - แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 จ านวน 3 หลักสูตร  
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ที่ประชุมมีมติ : รับทราบและให้ด าเนินการตามข้อเสนอ 
 

ระเบียบวาระท่ี 5.4 งานบริการการศึกษา มีเรื่องเพื่อพิจารณา จ านวน 1 เรื่อง ดังนี้ 
5.4.1 รับรองผลการเรียนชั้นคลินิก ปีการศึกษา 2559 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 

รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา เสนอที่ประชุมพิจารณา รับรองผลการเรียนชั้นคลินิก ปีการศึกษา 
2559 หลักสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต โดยที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการชั้นคลินิก เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560  
เห็นชอบและมีมติรับรองผลการเรียน(ข้อมูลตามเอกสารแนบ)  
ประเด็นพิจารณา 
 เพื่อพิจารณารับรองผลการเรียนชั้นคลินิก ปีการศึกษา 2559 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

1. ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 
1.1  แบบบันทึกสรุปผลการเรียนรายวิชา   ชั้นปีที่ 4  จ านวน 1 รายวิชา 
1.2  แบบบันทึกสรุปผลการเรียนรายวิชา   ชั้นปีที่ 5  จ านวน 3 รายวิชา 
1.3  แบบบันทึกสรุปผลการเรียนรายวิชา   ชั้นปีที่ 6  จ านวน 1 รายวิชา 2 กลุ่ม 

2. ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลศรีสะเกษ 
2.1  แบบบันทึกสรุปผลการเรียนรายวิชา   ชั้นปีที่ 4  จ านวน 3 รายวิชา 
2.2  แบบบันทึกสรุปผลการเรียนรายวิชา   ชั้นปีที่ 6  จ านวน 1 รายวิชา 

ข้อเสนอจากที่ประชุม 

 1. ให้ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกเสนอรับรองผลการเรียนโดยให้แนบเอกสารคะแนนในแต่ละ
ส่วนประกอบการพิจารณา รวมทั้งให้น าผลการเรียนที่บันทึกในระบบ Reg มาประกอบการพิจารณาด้วย 

มติที่ประชุม : เห็นชอบตามข้อเสนอ และรับรองผลการเรียนชั้นคลินิก ปีการศึกษา 2559 หลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต ตามเสนอ มอบงานบริการการศึกษาด าเนินการได้ทันที 
 

ระเบียบวาระท่ี 5.5 งานบริหารบุคคล มีเรื่องเพื่อพิจารณา จ านวน 5 เรื่อง ดังนี้ 
5.5.1 การสรรหาคัดเลือกอาจารย์แพทย์ เพื่อรับโล่เกียรติคุณด้านคุณธรรม จริยธรรม แพทยสภา 

รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา เสนอเพื่อพิจารณา ตามหนังสือที่ พส.011/ว.1281 ลงวันที่ 26 
ธันวาคม 2559 เนื่องจากแพทยสภามีนโยบายสนับสนุนโล่เกียรติคุณ อาจารย์แพทย์ที่เป็นแบบอย่าง และนิสิต
นักศึกษาแพทย์ ที่ประพฤติตนดีเด่นในเชิงคุณธรรม จริยธรรมให้แก่โรงเรียนแพทย์ทุกแห่งทั้งภาครัฐและเอกชนเพ่ือ
เป็นขวัญก าลังใจ จึงสนับสนุนโล่เกียรติคุณให้แก่โรงเรียนแพทย์ทุกแห่ง สถาบันละ 2 โล่ โดยมีรายละเอียด
หลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือก ดังนี้ 
 1. วิธีด าเนินการคัดเลือก 
  ผู้บริหาร หรือคณะกรรมการของแต่ละสถาบัน เป็นผู้คัดเลือกอาจารย์แพทย์ ที่มีความเหมาะสม  
ตามเกณฑ์ท่ีคณะอนุกรรมการส่งเสริมจริยธรรมนิสิตนักศึกษาแพทย์ของแพทยสภาได้ก าหนด มีดังนี้ 

เกณฑ์ส าหรับอาจารย์แพทย์ 
  1. เป็นอาจารย์แพทย์ที่เป็นสมาชิกแพทยสภา และยังมีชีวิตอยู่ 
  2. เป็นบุคคลที่ยังไม่เคยได้รับโล่เกียรติคุณนี้จากแพทยสภา 
  3. ต้องปฏิบัติงานในฐานะอาจารย์แพทย์ประจ าปฏิบัติงานเต็มเวลามาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี ใน
โรงเรียนแพทย์หรือศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก 
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  4. เป็นบุคคลที่ประพฤติตน ดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม และหรือมีผลงานดีเด่นทางด้านคุณธรรม 
จริยธรรม และมีหลักฐานที่เห็นได้โดยประจักษ์ หรือแสดงออกถึงคุณธรรมความดีงามและสร้างสรรค์ ความต่อเนื่อง
ในการท ากิจกรรม และความโดดเด่นของผลงาน หรือท าคุณประโยชน์ให้กับสถาบันเป็นที่ยอมรับเป็นแบบอย่างที่ดี
ทางด้านคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพให้กับนิสิตนักศึกษาแพทย์ 
  5. ไม่เป็นบุคคลที่อยู่ระหว่างถูกร้องเรียนในประเด็นทางจริยธรรมต่อแพทยสภา 
  6. ไม่เคยถูกแพทยสภาลงโทษทางจริยธรรม 
  7. ไม่เคยถูกพิพากษาตัดสินแล้วว่ามีความผิดทางกฎหมายยกเว้นความผิดโดยประมาท 

โดยให้แจ้งชื่อผู้ที่สมควรได้รับโล่เกียรติคุณ พร้อมกับก าหนดวันไหว้ครูของสถาบันไปยังเลขาธิการแพทยสภา 
ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2560  

จากการตรวจสอบโดยงานบริหารบุคคล พบว่าบุคลากรในสังกัดวิทยาลัยฯ ไม่มีผู้ใดมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่
แพทยสภาก าหนด  อย่างไรก็ตาม แพทยสภามิได้ก าหนดว่าต้องเป็นอาจารย์ในสังกัดของวิทยาลัยฯ เท่านั้น  

 เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม  
-  ข้อมูลบุคลากรสังกัดวิทยาลัยฯ ที่เคยได้รับโล่เกียรติคุณจากแพทยสภา 
-  ส าเนาหนังสือที่ พส.011/ว.1281 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2559 

ประเด็นพิจารณา 
 ขอให้ที่ประชุม พิจารณาร่วมกันว่าจะตัดสินใจเสนอชื่ออาจารย์แพทย์จากโรงพยาบาลร่วมผลิต (โรงพยาบาล
สรรพสิทธิประสงค์ และโรงพยาบาลศรีสะเกษ) เพ่ือรับรางวัลดังกล่าวหรือไม่  

มติที่ประชุม :  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้เสนอชื่อคณาจารย์ จากศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ทั้ง 2 แห่ง
เพื่อด าเนินการคัดเลือก และให้ส่งข้อมูลทีง่านบริหารบุคคลภายในวันที่ 17 มีนาคม 2560 
 

5.5.2 ขอให้เสนอชื่อผู้สมควรได้รับการยกย่องเป็นครูแพทย์แห่งชาติ ของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์ แห่ง
ประเทศไทย ประจ าปี 2560  

 รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา เสนอเพื่อพิจารณา ตามหนังสือที่ กสพท 22/2560 ลงวันที่ 17 มกราคม 
2560 ด้วยกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ขอให้กลุ่มสถาบันสมาชิกกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย และส านักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพ่ือชาวชนบท เสนอชื่อผู้สมควรได้รับการยกย่องเป็น
ครูแห่งชาติ ของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ประจ าปี 2559 ซึ่งต้องมีคุณสมบัติตามระเบียบกลุ่ม
สถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ว่าด้วยเรื่อง ครูแพทย์แห่งชาติ ของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย 
พุทธศักราช 2557 หมวด 1 ข้อ 5-6 ดังนี้ 
 ข้อ 5 คุณสมบัติของอาจารย์ที่ได้รับการเสนอชื่อเพ่ือพิจารณาเป็นครูแพทย์แห่งชาติ มีดังต่อไปนี้ 
  (1) ปฏิบัติงานเต็มเวลาหรือเคยปฏิบัติงานเต็มเวลาในหน่วยงาน ไม่น้อยกว่า 10 ปี 
  (2) ไม่เป็นผู้บริหาร ตั้งแต่ระดับรองคณบดี รองผู้อ านวยการ หรือเทียบเท่าข้ึนไปในปีที่ได้รับ 

     การเสนอชื่อเพ่ือพิจารณา 
  (3) ไม่เป็นกรรมการอ านวยการหรือกรรมการบริหารของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย 

(4) ไม่เป็นคณะกรรมการด าเนินการคัดเลือกครูแพทย์แห่งชาติ ในปีที่ได้รับการเสนอชื่อเพ่ือ
พิจารณา 

(5) ไม่เป็นผู้ที่เคยได้รับรางวัลครูแพทย์แห่งชาติมาก่อน 
 ข้อ 6 การพิจารณาคัดเลือกครูแพทย์แห่งชาติ มีองค์ประกอบส าคัญของการพิจารณา มีดังต่อไปนี้ 
  (1) ผลงานด้านแพทยศาสตรศึกษา 
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  (2) คุณธรรม จริยธรรม และความเป็นครู 
  (3) การอุทิศตนเพื่อประโยชน์แก่วงการแพทยศาสตรศึกษาของประเทศ 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม  
-  ส าเนาหนังสือที่ กสพท 22/2560 ลงวันที่ 17 มกราคม 2560 
-  ข้อมูลบุคลากรปฏิบัติงานเต็มเวลาหรือเคยปฏิบัติงานเต็มเวลาในหน่วยงาน ไม่น้อยกว่า 10 ปี 

ประเด็นพิจารณา 
พิจารณาเสนอรายช่ือพร้อมข้อมูลประวัติและผลงานเพื่อจักได้ด าเนินการต่อไป 

มติที่ประชุม : เสนอ รศ.พญ.นันทนา  ศิริทรัพย์  มอบรองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา ด าเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้อง 
 
5.5.3 การเสนอชื่อบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่น ปขมท. ประจ าปี 2559 

ประธาน เสนอเพื่อพิจารณา ตามบันทึกข้อความท่ี ศธ 0529.1.5/ว.357 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2559 
เนื่องจากประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท) จะด าเนินการพิจารณา
คัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีผลงานดีเด่น  
เป็นที่ประจักษ์ ได้อุทิตตนในการปฏิบัติงาน หรือสร้างสรรค์ผลงานอันเป็นประโยชน์แก่สถาบันอุดมศึกษา สังคมและ
ประเทศชาติ จ านวน 4 ด้าน คือ ด้านบริการดีเด่น, ด้านบริหารดีเด่น, ด้านวิชาชีพดีเด่น, ด้านสร้างสรรค์นวัตกรรม
ดีเด่น ทั้งนี้ แนวปฏิบัติเดิมจะเสนอรองคณบดีฯ พิจารณา และน าเสนอคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ เพ่ือรับรอง  
ซึ่งในแต่ละปีไม่มีการเสนอชื่อเข้าพิจารณา 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม  
- บันทึกข้อความที่ ศธ 0529.1.5/ว.357 ลงวันที่ 27 ธนัวาคม 2559 

  - ประกาศท่ีประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท)  
  เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่น  
- แบบเสนอรายชื่อฯ  
- แบบเสนอประวัติและผลงานมาพร้อมนี้ 

ประเด็นพิจารณา 

พิจารณาเสนอชื่อบุคลากรสายสนับสนุนดีเด่นที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ 4 ด้าน คือ ด้านบริการดีเด่น, 
ด้านบริหารดีเด่น, ด้านวิชาชีพดีเด่น, ด้านสร้างสรรค์นวัตกรรมดีเด่น  

มติที่ประชุม : ไม่เสนอชื่อเนื่องจากไม่พบว่ามีผู้เหมาะสม 

  
5.5.4 ขอหารือเกี่ยวกับการขออนุญาตสมัครสอบเพื่อลาศึกษาต่อภายในประเทศ ราย อาจารย์พลากร        

สืบส าราญ สังกัดกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
ประธาน เสนอเพื่อพิจารณา ตามบันทึกข้อความท่ี ศธ 0529.16.1.9/16 ลงวันที่ 5 มกราคม 2560 

อาจารย์พลากร สืบส าราญ สังกัดกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ได้ยื่นความประสงค์ขออนุญาตสมัครสอบเพ่ือลาศึกษา
ต่อภายในประเทศ โดยอ้างตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุข
ศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม และหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
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สาธารณสุขศาสตร์ ครั้งที่ 21/2559 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2559 ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบให้ อาจารย์พลากร สืบ
ส าราญ ไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ในปีการศึกษา 2560 นั้น 

 เนื่องจาก ตามระเบียบ ก.ม. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยไปศึกษาภายในประเทศ พ.ศ.
2542  ข้อ 8 ก าหนดว่า ข้าราชการผู้ใดประสงค์จะไปศึกษาต่อภายในประเทศ ให้เสนอเรื่องต่อผู้บังคับบัญชาชั้นต้น
เพ่ือให้ความเห็นชอบในหลักการก่อนสมัครเข้าศึกษา และเมื่อสถาบันการศึกษารับเข้าศึกษาแล้ว ให้เสนอเรื่องขอ
อนุมัติต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับจนถึงอธิการบดีเพ่ือพิจารณาอนุมัติ โดยจะต้องยื่นเอกสารดังต่อไปนี้ประกอบการ
พิจารณาด้วย คือ  
 (1) บันทึกแสดงเห็นผลและความจ าเป็นที่จะไปศึกษาต่อภายในประเทศ 
 (2) หลักสูตรหรือแนวการศึกษาของสถาบันการศึกษาที่จะไปศึกษา พร้อมหนังสือตอบรับจาก
สถาบันการศึกษานั้นๆ 
 (3) หลักฐานการศึกษาของผู้ที่จะไปศึกษา 
 (4) ค ารับรองของผู้บังคับบัญชา ตามข้อ 6 (3) 

 ข้อ 9 การให้ข้าราชการผู้ใดไปศึกษาต่อภายในประเทศ ให้พิจารณาตามแนวทาง ดังต่อไปนี้ 
 (1) ความจ าเป็นและความต้องการของทางราชการที่จะได้ผู้มีความรู้ความสามารถในสาขาวิชานั้น ทั้งนี้ 
สาขาวิชาและระดับความรู้ที่จะขออนุมัติไปศึกษานั้น 
 (2) จะต้องเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่องานในหน้าที่ซึ่งข้าราชการผู้นั้นปฏิบัติอยู่ หรือที่ผู้บังคับบัญชาจะได้รับ
มอบหมายให้กระท าเม่ือกลับมาปฏิบัติราชการ และ 
 (3) จะต้องไปศึกษาในสถาบันการศึกษาที่ทบวงมหาวิทยาลัย หรือกระทรวงศึกษาธิการรับรองมาตรฐาน
หลักสูตรแล้ว 
 ดังนั้น เห็นควรด าเนินการตามระเบียบ ก.ม. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยไปศึกษา
ภายในประเทศ พ.ศ.2542 ข้อ 8 และข้อ 9 ต่อไป และเมื่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยพิจารณา
อนุมัติถือเป็นสิ้นสุด 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม  
  - บันทึกข้อความที่ ศธ 0529.16.1.9/16 ลงวันที่ 5 มกราคม 2560 
  - ส าเนาระเบียบ ก.ม. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยไปศึกษาภายในประเทศ พ.ศ.2542 

ประเด็นพิจารณา 
พิจารณาในล าดับขั้นตอนการด าเนินการลาศึกษาต่อภายในประเทศ ราย อาจารย์พลากร สืบส าราญ สังกัด

กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 

มติที่ประชุม : ให้ถอนวาระ เนื่องจากปฏิทินการขอรับทุนส าหรับอาจารย์ เพื่อลาศึกษาต่อ ยังไม่ได้มีการ
ประกาศใช้ มอบรองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษาและหัวหน้ากลุ่มวิชาไปปรึกษาหารือและจัดท าปฏิทินการขอรับ
ทุนส าหรับอาจารย์ เพื่อลาศึกษาต่อ และให้น าเสนอในการประชุมครั้งถัดไป 
 

5.5.5 ขออนุมัติจ้างบุคคลที่มีอายุ ๖๐ ปีขึน้ไป เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ เพื่อด ารงต าแหน่ง
ผู้บริหาร 

 ประธาน เสนอเพื่อพิจารณา ตามบันทึกข้อความที่ ศธ 0529.2.3/138 ลงวันที่ 13 มกราคม 2560 
เรื่อง การขออนุมัติจ้างบุคคลที่มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ เพ่ือด ารงต าแหน่ง
ผู้บริหาร ได้น าเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในคราวการประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันอังคาร
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ที่ 10 มกราคม 2560 เพ่ือพิจารณาแล้วที่ประชุมมีมติให้ถอนเรื่อง และมอบวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข ด าเนินการ ความละเอียดทราบแล้วนั้น (เอกสารแนบ 1) 
 งานบริหารบุคคล ได้ด าเนินการตามมติดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ความละเอียดมีดังนี้ 
 ข้อ 1  คุณสมบัติของบุคคลที่ขออนุมัติจ้าง ต้องเป็นไปตาม มาตรา 25 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี พ.ศ.2553 ความว่า “คณบดีและรองคณบดีตองมีคุณสมบัติไดปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง หรือเทียบเทา
จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และไดท าการสอนหรือมีประสบการณ์ ดาน
การบริหารมาแลวไมนอยกว่าสี่ปในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง”  
   1.1 นายแพทย์วีระวัฒน์ พันธ์ครุฑ 

 1.1.1 คุณสมบัติ (เอกสารแนบ 2) 

คุณวุฒิ (ระบุสาขาวิชาเอก) ปี พ.ศ.ที่จบ สถาบันการศึกษา ประเทศ 
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การแพทย์) 2521 มหาวิทยาลัยมหิดล ไทย 

- แพทยศาสตรบัณฑิต  2523 มหาวิทยาลัยมหิดล ไทย 

- สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต MPH (urban health) 2529 มหาวิทยาลัยมหิดล ไทย 

- อนุมัติบัตร แสดงความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม  
(สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน) 

2529 แพทยสภา ไทย 

- อนุมัติบัตร แสดงความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม  
(สาขาสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว) 

2545 แพทยสภา ไทย 

 1.1.2 ประสบการณ์ท างาน  
(ก) งานสอน  
        - ด้านอาจารย์พิเศษ 

ปีการศึกษา รายวิชา/หัวข้อ ชม.สอน/ปี ระดับการศึกษา สถานที่ 
2554-2558 การคลังและการบริหารหลักประกัน

สุขภาพ หลักสูตรนานาชาติ 
3 หลักสูตรวิทยาศาสตร

มหาบัณฑิต 
คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2555 การจัดการเงินในระบบบริการ
สุขภาพ 

6 หลักสูตรมหาบัณฑิต คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2546 สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข 3 หลักสูตรสาธารณสุขศา
สตรบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา 

2545 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข 6 หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี 

        - ด้านวิทยากร 
ปีการศึกษา รายวิชา/หัวข้อ ชม.สอน/ปี ระดับการศึกษา สถานที่ 

2555 โครงการสัมมนาระบบสุขภาพ
และการสาธารณสุข ในหัวข้อ 
“ทิศทางอนาคตระบบ
หลักประกันสุขภาพไทย และ 
AEC กับระบบสุขภาพไทย” 

4 หลักสูตรมหาบัณฑิต คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
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(ข) งานบริหาร 

ระยะเวลา สถานที่ท างาน ต าแหน่ง 

2536-2537 กองสาธารณสุขภูมิภาค ผู้อ านวยการกอง 

2545-2546 ส านักงานสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด   

2546-2559 ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ รองเลขาธิการ 
 

(ค) ผลงานที่เผยแพร่ วิจัย/หนังสือ/ต ารา/บทความรางวัล 

ระยะเวลา ประเภท ชื่อผลงานที่เผยแพร่ 

- หนังสือ 1. หลักประกันมั่นใจ 
- หนังสือ 2. หนังสือสุขภาพดีวิถีอาเซียน 
- หนังสือ 3. บริการสุขภาพออสเตรเลีย 
- วิจัย 4. กรรมการพิจารณาผลงาน R to R ดีเด่น, มหาวิทยาลัยมหิดล  

    พ.ศ.2556-2559 
- บทความทางวิชาการ 5. หมอชาวบ้าน,ก้าวใหม่,หมออนามัย และ IS AM ARE กว่า 100 เรื่อง 

 

(ง) ความรู้ความเชี่ยวชาญพิเศษ 
1. Health Financing Expert 
2. National Health Security Consultant of National Health Security Office of Thailand 
3. Consumer Protection Specialist 
 1.2  นายแพทย์ประวิ อ่ าพันธุ์ 
 1.2.1 คุณสมบัติ (เอกสารแนบ 3) 

คุณวุฒิ (ระบุสาขาวิชาเอก) ปี พ.ศ.ที่จบ สถาบันการศึกษา ประเทศ 

- วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การแพทย์) 2521 มหาวิทยาลัยมหิดล ไทย 

- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม อันดับ 1) 2523 มหาวิทยาลัยมหิดล ไทย 

- อนุมัติบัตร แสดงความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
 (สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน)  

2531 แพทยสภา ไทย 

- ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก  
(สาขากุมารเวชศาสตร์) 

2533 มหาวิทยาลัยมหิดล ไทย 

- วุฒิบัตร แสดงความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
(สาขากุมารเวชศาสตร์)  

2535 แพทยสภา ไทย 

- วุฒิบัตรแสดงความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
(สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป)  

2535 แพทยสภา ไทย 

- อนุมัติบัตร แสดงความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
(สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว) 

2545 แพทยสภา ไทย 
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1.2.2 ประวัติการท างาน  
(ก) งานสอน 

        - ด้านอาจารย์พิเศษ 
ปีการศึกษา รายวิชา/หัวข้อ ชม.สอน/ปี ระดับการศึกษา สถานที่ 

2547-2552 สาขาวิชาการสร้างเสริมสุขภาพ 16 หลักสูตรสาธารณสุข 
ศาสตรมหาบัณฑิต 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

2552 สาขาวิช าการคั ดกรองและ
รักษาพยาบาลเบื้องต้น 

32 หลักสูตรสาธารณสุข 
ศาสตรบัณฑิต 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา 

2553-2554 สาขาวิช าการคั ดกรองและ
รักษาโรคเบื้องต้น (ภาคทฤษฎี) 

32 หลักสูตรสาธารณสุข 
ศาสตรบัณฑิต 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา 

2554-2555 ส า ข า วิ ช า  PH601 : ก า ร
บริหารองค์กรสาธารณสุข  

12 หลักสูตรสาธารณสุข 
ศาสตรมหาบัณฑิต 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา 

2555-2556 สาขาวิชาการคัดกรองและการ
รักษาโรคเบื้องต้น  

33 หลักสูตรสาธารณสุข 
ศาสตรบัณฑิต 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา 

2556-2557 ส า ข า วิ ช า  PH601 : ก า ร
บริหารองค์กรสาธารณสุข  

12 หลักสูตรสาธารณสุข 
ศาสตรมหาบัณฑิต 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา 

2557-2558 สาขาวิชาการคัดกรองและ
รักษาโรคเบื้องต้น  

28 หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา 

2555-2557 สาขาวิชาการบริหารบริการ
สุขภาพ 

6 หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต 

คณะเภสัชศาสตร์  
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

2559 สาขาวิชาการบริหารบริการ
สุขภาพ 

6 หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต 

คณะเภสัชศาสตร์  
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

2552-2553 สาขาการปกครองท้องถิ่น 12 รัฐประศาสนศาสตร์
บัณฑิต 

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 

        - ด้านกรรมการสอบ/คุมสอบ วิทยานิพนธ์ 

ปีการศึกษา รายวิชา/หัวข้อ ชม.สอน/ปี ระดับการศึกษา สถานที่ 
2556 รายวิชา 1410 899 Thesis 

ประจ าฤดูร้อน ปีการศึกษา 
2556 

- หลักสูตรสาธารณสุข 
ศาสตรมหาบัณฑิต 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 

(ข) งานบริหาร 
ระยะเวลา สถานที่ท างาน ต าแหน่ง 

2559 โรงพยาบาลศรีสะเกษ - คณะกรรมการพัฒนาศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก 
- คณะกรรมการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการผลิตแพทย์ 

2558 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ - สาธารณสุขนิเทศก์ (นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ) 
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(ค) ผลงานที่เผยแพร่ วิจัย/หนังสือ/ต ารา/บทความ/รางวัล 

ระยะเวลา ประเภท ชื่อผลงานที่เผยแพร่ 
ปี 2529 แพทย์ชนบทดีเด่น แพทย์ชนบทดีเด่น กองทุนนายแพทย์กนกศักดิ์ พูนเกสร 

ปี 2530 ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ข้าราชการพลเรือนดีเด่น 

ปี 2531 แพทย์ชนบทดีเด่น แพทย์ชนบทดีเด่น คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล 

ปี 2557 วารสาร ผลงานตีพิมพ์ เรื่อง ความชุกของการติดเชื้ อพยาธิใบไม้ตับในโฮสต์
กึ่งกลางในพ้ืนที่ฝายโครงการฝายหัวนา จังหวัดศรีสะเกษ วารสาร
ควบคุมโรค ปีที่ 41 ฉบับที่ 3 ก.ค. - ก.ย. 58 

ปี 2558 วารสาร ผลงานตีพิมพ์ เรื่อง สถานการณ์ ปัญหาและการพัฒนารูปแบบแก้ไข
ปัญหาโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพของสถานีวิทยุกระจายเสียง จังหวัดศรี
สะเกษ วารสารวิชาสาธารณสุข ปีที่ 24 ฉบับที่ 6 พ.ย. - ธ.ค. 58 

ปี 2559 วารสาร ผลงานตีพิมพ์ เรื่อง การประเมินผลโครงการคัดกรองโรคหัวใจพิการแต่
ก าเนิดในเด็กอายุ 7-12 ปี จังหวัดศรีสะเกษ วารสารกรมการแพทย์ ปี 
41 ฉบับที่ 1 ม.ค. - ก.พ. 59 

   อนึ่ง งานบริหารบุคคล ตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคลที่ขออนุมัติจ้างทั้ง 2 ท่าน พบว่าเป็นไปตาม
มาตรา 25 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.2553 ก าหนด   
ข้อ 2 รายละเอียดขอบเขตการจ้าง 
 2.1 นายแพทย์วีระวัฒน์ พันธ์ครุฑ   (เอกสารแนบ 4) 

ภาระงานที่ปฏิบัติ จ านวนภาระงานต่อสัปดาห์ 
1. ภาระงานสอน 14.40 
   - หลักสูตรแพทยศาสตร์ 10.00 
   - หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ 4.40 
   - หลักสูตรวิทยาศาสตรบันฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ - 
   - หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ - 
   - หลักสูตรอื่นๆ - 
2. ภาระงานวิจัย และงานวิชาการอ่ืน 2.50 
3. ภาระงานบริการวิชาการ  13.85 
4. ภาระงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 1.61 
5. ภาระงานอ่ืน ๆ  2.00 
รวมจ านวนชั่วโมงปฏิบัติงานต่อสัปดาห์ 34.36 

   
     2.1.2 ภาระงานบริหาร  
     โดยมีลักษณะงานเกี่ยวกับการวางแผน บริหารจัดการ จัดระบบงาน อ านวยการ สั่ง

ราชการ มอบหมาย ก ากับ แนะน า ตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตัดสินใจ แก้ปัญหาในงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบของงานสูงมาก ดังนี้ 
      -  งานส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ  
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      -  งานการจัดการความรู้ 
      -  งานวิเทศสัมพันธ์  
      -  งานเครือข่ายระบบสุขภาพ  
      -  งานประสานเครือข่ายสถาบันการศึกษา ภายในประเทศและต่างประเทศ 
 2.2  นายแพทย์ประวิ อ่ าพันธุ์ (เอกสารแนบ 5) 

ภาระงานที่ปฏิบัติ จ านวนภาระงานต่อสัปดาห์ 
1. ภาระงานสอน 15.6 
   - หลักสูตรแพทยศาสตร์ 10 
   - หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ 5.6 
   - หลักสูตรวิทยาศาสตรบันฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ - 
   - หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ - 
   - หลักสูตรอื่นๆ - 
2. ภาระงานวิจัย และงานวิชาการอ่ืน 1.92 
3. ภาระงานบริการวิชาการ  13.85 
4. ภาระงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 1.61 
5. ภาระงานอ่ืน ๆ  2.0 

รวมจ านวนชั่วโมงปฏิบัติงานต่อสัปดาห์ 34.98 

     2.1.2 ภาระงานบริหาร 
     โดยมีลักษณะงานเกี่ยวกับการวางแผน บริหารจัดการ จัดระบบงาน อานวยการ สั่ง

ราชการ มอบหมาย ก ากับ แนะน า ตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตัดสินใจ แก้ปัญหาในงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบของงานสูงมาก ดังนี้ 
      - งานบริหารทั่วไป 
      - งานบริหารบุคคล 
      - งานคลังและพัสดุ 
      - งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
      - งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
      - งานบริหารความเสี่ยง 
      - งานอ่ืนๆ ที่คณบดีมอบหมาย  

งานบริหารบุคคล ตรวจสอบแล้วเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการก าหนดภาระ
งานของ ผู้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2559 และ 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ผู้ด ารงต าแหน่งวิชาการต้องมีภาระงานขั้นต่ าสัปดาห์ละสามสิบห้าชั่วโมง และ ตาม ข้อ 8 
(3) ก าหนดว่า ผู้ช่วยอธิการบดี รองคณบดี และรองหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ให้ได้รับ
การลดภาระงานร้อยละหกสิบของภาระงานขั้นต่ า  

 ดังนั้น นายแพทย์วีระวัฒน์ พันธ์ครุฑ และนายแพทย์ประวิ อ่ าพันธุ์ ต้องมี ภาระงานขั้นต่ าสัปดาห์ละ 14 ชั่วโมง 
ซึ่งภาระงานที่วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มอบหมายภาระงานสัปดาห์ละ 34.36 ชั่วโมง ซึ่งเป็นไป
ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนดและสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ (เอกสารแนบ 6) 
ข้อ 3 เหตุผลในการก าหนดอัตราเงินเดือนว่าพิจารณาจากหลักเกณฑ์ใด เหตุใดเงินเดือนถึงเท่ากัน  

http://www.ubu.ac.th/web/files_up/16f2016020908595286.pdf
http://www.ubu.ac.th/web/files_up/16f2016020908595286.pdf
http://www.ubu.ac.th/web/files_up/16f2017010514153295.pdf
http://www.ubu.ac.th/web/files_up/16f2017010514153295.pdf
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     การก าหนดอัตราเงินเดือน งานบริหารบุคคล เสนอคณะกรรมกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ พิจารณา
อัตราเงินเดือน และเงินต าแหน่งบริหารต าแหน่งรองคณบดี ดังนี้ 

ชื่อ อัตราเงินเดือนเดิม อัตราเงินเดือนใหม่  
น ายแพ ท ย์ วี ระวัฒ น์ 
พันธ์ครุฑ 

ด ารงต าแหน่ง รองเลขาธิการ  
ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ    
อัตราเงินเดือน 172,000 บาท 

อัตรา 74,320 บาท  
     
 

นายแพทย์ประวิ อ่ าพันธุ์ ด ารงต าแหน่ง สาธารณสุขนิเทศก์ (นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ)  
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ  
อัตราเงินเดือน      74,32๐บาท   
เงินค่าตอบแทนก าลังพล (พตส.)  จ านวน 10,000 บาท 
เงินค่าตอบแทนไม่เปิดเวชปฏิบัติ จ านวน 10,000 บาท  
เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 13,000 บาท  
เงินค่าตอบแทน จ านวน 13,000 บาท 

อัตรา 74,32๐ บาท เท่ากับ
อัตราเงินเดือนขณะด ารงต าแหน่ง
สาธารณสุขนิเทศก์ (นายแพทย์
ทรงคุณวุฒิ)   

 

เหตุผลในการก าหนดอัตราเงินเดือนพิจารณา ดังนี้ 
1. ประสบการณ์ ผลงานที่ผ่านมา และภาระงานที่จ้าง ต าแหน่งที่จ้างเป็นต าแหน่งประเภทเดียวกัน  
2. ทั้งสองท่านได้ตกลงเกณฑ์ในการจ้างโดยใช้เงินเดือนสุดท้ายของ นพ.ประวิ อ่ าพันธุ์ จ านวนเงิน 

74,320บาท (เอกสารแนบ 7) 

ข้อ 4 ประสานกองแผนงานและกองคลังว่าสามารถน าเงินงบประมาณแผ่นดินมาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยที่มี
อายุเกิน 60 ปี  ได้หรือไม่  
   ผลการพิจารณามีดังนี้ 
  1. กองแผนงาน ส านักงานอธิการบดี พิจารณา พบว่ามีงบประมาณเพียงพอส าหรับการเบิกจ่าย
ให้กับการจ้างพนักงานบุคคลที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการเพ่ือด ารงต าแหน่งผู้บริหาร 
จ านวน 2 อัตรา ตามท่ีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขเสนอ แต่ทั้งนี้ ส าหรับการจ้างพนักงาน
มหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนแหล่งงบประมาณในการจา้งจากเงนิงบประมาณเงินรายได้ เป็นงบประมาณแผ่นดิน ที่คงเหลืออีก
จ านวน 10 อัตรา และการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยอัตราใหม่ จ านวน 8 อัตรา ตามท่ีได้รับอนุมัติจากอธิการบดี ตาม
บันทึกข้อความที่ ศธ 0529.5/599 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2559 นั้น วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
จักต้องพิจารณาถึงงบประมาณคงเหลือ หลังการจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการเพ่ือด ารงต าแหน่ง
ผู้บริหาร จ านวน 2 อัตรา ดังกล่าวเพ่ือบริหารงบประมาณที่ได้รับจัดสรรให้เพียงพอและเหมาะสมต่อการจ้างอีกครั้งหนึ่ง
ด้วย (เอกสารแนบ 8) 
   2. กองคลัง ส านักงานอธิการบดี แจ้งผลการพิจารณาว่า งบค่าจ้างตามข้อหารือเป็นหมวดเงิน
อุดหนุนผลิตบุคลากรทางการแพทย์ฯ และการจ้างบุคคลเกิน 60 ปี มาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย มิท าให้
วัตถุประสงค์ของการใช้เงินเปลี่ยนแปลงไป โดยสามารถกระท าได้ตามระเบียบวิธีการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2558 
ประกอบกับมหาวิทยาลัยได้ออกระเบียบหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุขพ.ศ.2556 โดยข้อ 5 ก าหนดว่า เงินอุดหนุนตามระเบียบนี้ ให้ใช้จ่ายเพ่ือวัตถุประสงค์ในการบริหาร
จัดการของวิทยาลัยฯ และข้อ 7 ระเบียบเดียวกัน เปิดช่องให้กระท าได้ตามวิธีการนี้ จากข้อเท็จจริงดังกล่าว กองคลัง
ส านักงานอธิการบดี จึงขอเรียนว่า สามารถน าเงินอุดหนุนงบประมาณแผ่นดินจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยที่มีอายุเกิน 
60 ปี ได้แห่งระเบียบฯ อ้างถึงตามบันทึกข้อความที่ ศธ 0529.5/101 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 (เอกสารแนบ 
9) 
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ข้อ 5  ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ  
   ผลการด าเนินการองค์ประกอบครบเป็นไปตามข้อบังคับส่วนงานภายใน  
 
ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
    1. ข้อ ๖ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการจ้างบุคคลที่มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป  
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘ ก าหนดว่า การจ้างบุคคลเพ่ือด ารงต าแหน่งประเภทผู้บริหารในมหาวิทยาลัย
ให้ท าสัญญาจ้างตามวาระการด ารงต าแหน่งนั้น โดยไม่ต้องค านึงถึงว่าบุคคลนั้นอายุเกิน ๖๕ ปีหรือไม่   
   2. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการจ้าง
บุคคลที่มีอายุ ๖๐ ปีขึน้ไป เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 

ข้อ ๓ คณะกรรมการบริหารงานบุคคล มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
   (๑) พิจารณาให้ความเห็นชอบการจ้างพนักงาน โดยให้เป็นไปตามประกาศฉบับนี้ 
   (๒) พิจารณาก าหนดอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนของพนักงานมหาวิทยาลัย 
   (๓) กรณีการจ้าง ก าหนดอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนพนักงานที่ไม่เป็นไปตามประกาศฉบับ
นี้ ให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบเป็นรายกรณี 
    ข้อ ๕ อัตราเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนอ่ืนๆ ส าหรับพนักงาน 
               (๑) อัตราเงินเดือน พิจารณาตามความเหมาะสมของภาระงาน แต่ทั้งนี้ ต้องไม่เกินเงินเดือน
หรือค่าจ้างสุดท้ายที่ได้รับก่อนเกษียณอายุราชการหรือออกจากงาน หรือตามท่ีคณะกรรมการก าหนดเป็นรายกรณี 
      (๒) ค่าตอบแทนเงินประจ าต าแหน่งทางบริหาร ค่าตอบแทนเงินประจ าต าแหน่งทาง
วิชาการ และค่าตอบแทนอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากเงินเดือน กรณีด ารงต าแหน่งที่มีสิทธิ์ได้รับเงินค่าตอบแทนดังกล่าว
กฎหมายให้พนักงานได้รับตามท่ีกฎหมายก าหนด 
   3. ข้อ 9 ข้อบังคับส่วนงานภายใน 2554 ก าหนดว่า ให้คณบดีเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบ 
การบริหารงานของคณะตามวัตถุประสงค์ แนวทางและนโยบายของคณะ และให้มีรองคณบดีคนหนึ่งหรือหลายคนก็ได้ 
เพ่ือท าหน้าที่และรับผิดชอบตามที่คณบดีมอบหมาย  
   คณบดีและรองคณบดีตองมีคุณสมบัติไดปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง หรือเทียบเทาจากมหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และไดท าการสอนหรือมีประสบการณ ดานการบริหารมาแลว 
ไม่นอยกว่าสี่ปในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรองรองคณบดีนั้น ให้อธิการบดีแต่งตั้ง
และถอดถอนตามค าแนะน าของคณบดี 
   4. มาตรา 25 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.2553 ก าหนดว่า คณบดีและรอง
คณบดตีองมีคุณสมบัติไดปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง หรือเทียบเทาจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภา
มหาวิทยาลัยรับรอง และไดท าการสอนหรือมีประสบการณ์ ดานการบริหารมาแลวไมนอยกว่าสี่ปในมหาวิทยาลัย
หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง 
3. เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
 - บันทึกข้อความที่ ศธ 0529.2.3/138 ลงวันที่ 13 มกราคม 2560   (เอกสารแนบ 1) 
 - ประวัติพนักงานมหาวิทยาลัยที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป    (เอกสารแนบ 2) 
   ราย นพ.วีระวัฒน์ พันธ์ครุฑ 
 - ประวัติพนักงานมหาวิทยาลัยที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป ราย นพ.ประวิ อ่ าพันธุ์ (เอกสารแนบ 3) 
 - แบบข้อตกลงการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการ (TOR)   (เอกสารแนบ 4) 
   ราย นพ.วีระวัฒน์ พันธ์ครุฑ 
 - แบบข้อตกลงการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการ (TOR) ราย นพ.ประวิ อ่ าพันธุ์ (เอกสารแนบ 5) 

http://www.ubu.ac.th/web/files_up/16f2013042315171259.pdf
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 - บันทึกข้อความที่ ศธ 0529.2.3/ว 0363 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559  (เอกสารแนบ 6) 
 - ส าเนาหนังสือเวียนที่ กค.0406.6/ว107 กระทรวงการคลัง ต าแหน่งรองเลขาธิการฯ (เอกสารแนบ 7) 
   เทียบเท่าข้าราชการพลเรือน ประเภทบริหารระดับสูง และพิจาณาบัญชีเงินเดือน 
   ขั้นต่ าขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ.2558 ต าแหน่งประเภทบริหาร 
 - บันทึกข้อความที่ ศธ 0529.5/101 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560   (เอกสารแนบ 8) 
 - บันทึกข้อความที่ ศธ 0529.5/599 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2559   (เอกสารแนบ 9) 
 - งบประมาณเงินที่ได้รับจัดสรรค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน    (เอกสารแนบ 10) 
 โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หน่วยงานบริหารบุคคล วิทยาลัยฯ 
 
ประเด็นที่เสนอคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข พิจารณา 
  ในการนี้ จึงเรียนที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดพิจารณาขออนุมัติการจ้างบุคคล
ที่มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร จ านวน 2 ราย ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2560 - 
30 พฤศจิกายน 2563 คือ  
  1. นายแพทย์วีระวัฒน์ พันธ์ครุฑ ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายพัฒนางานวิจัยและประสานงาน
สังคม อัตราเงินเดือน 74,32๐ บาท เงินประจ าต าแหน่งรองคณบดี อัตราเดือนละ 5,600 บาท เงินค่าตอบแทน 
อัตราเดือนละ 5,600 บาท 
  2. นายแพทย์ประวิ อ่ าพันธุ์ ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริหาร อัตราเงินเดือน 74,32๐ บาท  
เงินประจ าต าแหน่งรองคณบดี อัตราเดือนละ 5,600 บาท เงินค่าตอบแทน อัตราเดือนละ 5,600 บาท 
   แหล่งงบประมาณ  

- อัตราเงินเดือน ค่าตอบแทนเงินประจ าต าแหน่งทางบริหาร ค่าตอบแทนเงินประจ า
ต าแหน่งทางวิชาการ และค่าตอบแทนอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากเงินเดือน ใช้จากแหล่งงบประมาณแผ่นดิน หมวดเงิน
อุดหนุน รายการค่าใช้จ่ายบุคลากร ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณและกรอบอัตราเพื่อการบรรจุนักศึกษาแพทย์
ผู้ท าสัญญาฯ และการจ้างบุคลากรทางการแพทย์ ประจ าปีงบประมาณ 2557-2559 จ านวน 20 อัตรา  

-  ค่าตอบแทนเงินประจ าต าแหน่งทางบริหาร ค่าตอบแทนเงินประจ าต าแหน่งทาง
วิชาการ และค่าตอบแทนอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากเงินเดือน กรณีด ารงต าแหน่งที่มีสิทธิ์ได้รับเงินค่าตอบแทน
ดังกล่าวกฎหมายให้พนักงานได้รับตามที่กฎหมายก าหนดใช้จากงบประมาณโครงการผลิตแพทย์เพิ่ม สบพช. 
(กระทรวงสาธารณสุข)  (เอกสารแนบ 10) 

 
ข้อเสนอจากที่ประชุม 

ประธานได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมถึงเหตุผลในการจ้างบุคคลทีมี่อายุ ๖๐ ปีขึ้นไป เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
ประเภทผู้บริหาร จ านวน 2 รายดังกล่าวนี้ เนื่องจากงานบริหารวิทยาลัยฯ เป็นสิ่งส าคัญต่อการปฏิรูปสถาบันการ
เรียนการสอนบุคลากรด้านสุขภาพในศตวรรษที่ 21 ตามที่ได้แสดงวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์เมื่อเข้าสู่ต าแหน่ง
ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2559 จึงมีความจ าเป็นต้องเลือกผู้มีประสบการณ์ในการท างานมาช่วยในการบริหาร ซึ่งโดย
ส่วนตัวก็ไม่เคยรู้จักนายแพทย์ท้ัง 2 ท่านนี้มาก่อน แต่จากการสอบถามผู้ใหญ่ในวงการแพทย์และสาธารณสุขก็
ให้ข้อมูลสอดคล้องตรงกันถึงประสบการณ์ความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการในระบบสาธารณสุขและ
การเรียนการสอนในสถาบันการศึกษามาก่อน รวมถึงวุฒิภาวะ มนุษยสัมพันธ์ในการท างานที่ผ่านมาตลอดชีวิต
การรับราชการ สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ท่ีต้องการ
ผู้น าที่น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาของบุคลากรสุขภาพที่ดีข้ึนกว่าเดิม 
มติที่ประชุม : อนุมัติการจ้างบุคคลที่มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร จ านวน 2 
ราย คือ  
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1. นายแพทย์วีระวัฒน์ พันธ์ครุฑ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่าย
พัฒนางานวิจัยและประสานงานสังคม  

2. นายแพทย์ประวิ อ่ าพันธุ์ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริหาร  
 
มีรายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้ 

1. อัตราเงินเดือนตามบัญชีเงินเดือนขั้นสูงของพนักงานมหาวิทยาลัย ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2557 
ต าแหน่งประเภทวิชาการ ต าแหน่งอาจารย์ ขั้นสูง 61,040 บาท (เอกสารแนบ 10) เงินประจ าต าแหน่ง
รองคณบดี อัตราเดือนละ 5,600 บาท เงนิค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน อัตราเดือนละ 5,600 บาท  

2. ระยะเวลาการจ้าง ให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการบริหารบุคคลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
เห็นชอบ  

3. แหล่งงบประมาณ อัตราเงินเดือน ค่าตอบแทนเงินประจ าต าแหน่งทางบริหาร ค่าตอบแทนเงิน
ประจ าต าแหน่งทางวิชาการ และค่าตอบแทนอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากเงินเดือน ใช้จากแหล่งงบประมาณ
แผ่นดิน หมวดเงินอุดหนุน รายการค่าใช้จ่ายบุคลากร ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณและกรอบอัตราเพื่อการ
บรรจุนักศึกษาแพทย์ผู้ท าสัญญาฯ และการจ้างบุคลากรทางการแพทย์ ประจ าปีงบประมาณ 2557-2559 
จ านวน 20 อัตรา ในส่วนค่าตอบแทนเงินประจ าต าแหน่งทางบริหาร ค่าตอบแทนเงินประจ าต าแหน่งทาง
วิชาการ และค่าตอบแทนอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากเงินเดือน กรณีผู้ด ารงต าแหน่งที่มีสิทธิ์ได้รับเงินค่าตอบแทน
ดังกล่าวกฎหมายให้พนักงานได้รับตามที่กฎหมายก าหนด ใช้จากงบประมาณโครงการผลิตแพทย์เพิ่ม 
สบพช. (กระทรวงสาธารณสุข)  

 
ระเบียบวาระท่ี 5.6 งานวิจัย บริการวิชาการและท านุฯ มีเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา จ านวน 2 เรื่อง ดังนี้ 
5.6.1 แผนการบริการวิชาการแก่สังคมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาองค์กร  เสนอเพื่อพิจารณา(แทน) จากการส ารวจ
ความต้องการของชุมชนในการรับบริการวิชาการแก่สังคมด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่รอบมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี โดยผ่านคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่ 10/2558 เมื่อวัน
พฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2558 นั้น งานส่งเสริมการวิจัย บริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ได้เสนอให้
หัวหน้าโครงการบริการวิชาการ ประจ าปี พ.ศ. 2560 ได้ก าหนดพ้ืนที่ตามกลุ่มเป้าหมายของมหาวิทยาลัยและความ
ต้องการของชุมชน เพ่ือให้บริการวิชาการแก่สังคมประจ าปี พ.ศ. 2560 รายละเอียดตามเอกสารแนบ 
ประเด็นพิจารณา 

เพ่ือพิจารณาแผนและตัวชี้วัดของโครงการให้จัดกิจกรรมตามกลุ่มเป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการเพ่ือให้
บรรลุวัตถุประสงค์ หากเห็นชอบจะด าเนินการจัดท าแผนบริการวิชาการของวิทยาลัยฯ ประจ าปี พ.ศ. 2560 ต่อไป 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

-แผนการบริการวิชาการแก่สังคมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ข้อเสนอจากที่ประชุม 

การด าเนินการในด้านบริการวิชาการ ควรไม่ให้ซ้ าในกิจกรรมเดิมๆ ควรเพิ่มเติมกิจกรรม และบูรณาการ
กับโครงการของมหาวิทยาลัย ให้เห็นผลการด าเนินงานที่ชัดเจน ให้บูรณาการกับการเรียนการสอน 
เพื่อให้นักศึกษามีส่วนร่วม 

มติที่ประชุม : เห็นชอบ 
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5.6.2 สรุปความต้องการรับบริการวิชาการแก่สังคม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาองค์กร เสนอเพื่อพิจารณา(แทน) ตามท่ี

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ก าหนดพ้ืนที่เป้าหมายการด าเนินงาน คือ ชุมชน องค์กรในพ้ืนที่ 4 ต าบลรอบ
มหาวิทยาลัย คือ  ต าบลธาตุ  ต าบลโพธิ์ใหญ่  ต าบลค าขวาง และต าบลเมืองศรีไค ซึ่งเป็นชุมชนที่ติดกับที่ตั้งของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยให้กรอบนโยบาย 4 ประเด็น คือ 1) การให้บริการวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพการ
เรียนรู้แก่เด็ก ในโรงเรียนเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2 ) การให้บริการวิชาการเพ่ือเสริมสร้างความ
เข้มแข็ง ความั่งคงด้านอาชีพ 3) การให้บริการวิชาการแก่สังคมเพ่ือเสริมสร้างสุขภาพอนามัย สิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 4) การให้บริการวิชาการเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งหรือการเรียนรู้แก่ชุมชน/ สังคม / กลุ่ม
วิชาชีพ และหน่วยงานต่างๆ ซึ่งมีเป้าหมายเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในด้านต่าง ๆ คือ ด้านการศึกษา
และการเรียนรู้ตลอดชีวิต  ด้านสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม ด้านการส่งเสริมอาชีพ    ทั้งนี้ ได้ค านึงถึงการมีส่วนร่วม
ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการเสนอความต้องการต่างๆ   

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ท าการส ารวจความต้องการรับ
บริการวิชาการแก่สังคมของ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จ านวน 184 คน ซึ่งครอบคลุมประเด็นยุทธศาสตร์
และนโยบายของมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ในด้านสุขภาพอนามัย สิ่งแวดล้อม 
และการให้บริการวิชาการ/ความรู้ผ่านการอบรม ในพ้ืนที่เป้าหมายการด าเนินงาน รอบมหาวิทยาลัย และหน่วยงาน
ด้านการแพทย์และการสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี ดังนี้ 
 1. ประชาชนหมู่บ้านทุ่งเดิ่น และหมู่บ้านหนองโก ต าบลธาตุ อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี 
จ านวน 64 คน 
 2. บุคลากรด้านการแพทย์ นักเทคนิคการแพทย์ และนักวิทยาศาสตร์ จังหวัดอุบลราชธานี จ านวน 26 คน 
 ผลการส ารวจความต้องการของประชาชน พบว่าส่วนใหญ่มีความต้องการรับบริการวิชาการด้านการดูแล
รักษาสุขภาพ ร้อยละ 34.39 รองลงมาคือ ด้านสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 29.12 และการดูแลผู้ป่วยโรคความดันโลหิต
สูง/เบาหวาน 10.88 ดังตารางที่ 1  
 
ตารางท่ี 1 ความต้องการรับบริการวิชาการแก่สังคม 

ประเด็น จ านวน ร้อยละ 
ด้านการดูแลรักษาสุขภาพ 98 34.39 
ด้านโภชนาการ 23 8.07 
ด้านสุขภาพผู้สูงอายุและการดูแลผู้ป่วยเบื้องต้น 23 8.07 
การดูแลผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง/เบาหวาน 31 10.88 
ด้านสุขภาพเด็กและนักเรียน 15 5.26 
ด้านสิ่งแวดล้อม 83 29.12 
ด้านฝึกปฏิบัติและความรู้เกี่ยวกับการตรวจวินิจฉัยโรค 12 4.21 

     
เพ่ือให้การด าเนินงานโครงการบริการวิชาการและแผนยุทธศาสตร์ตามความต้องการรับบริการวิชาการแก่

สังคม ในด้านสุขภาพอนามัย สิ่งแวดล้อม และการให้บริการวิชาการ/ความรู้ผ่านการอบรม ในพ้ืนที่เป้าหมายการ
ด าเนินงานรอบมหาวิทยาลัย เห็นควรเสนอกรอบแนวทางหรือนโยบายในการด าเนินโครงการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 ซึ่งจะมีก าหนดการส่งข้อเสนอโครงการประมาณต้นเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559 อาจารย์และ
บุคลากรที่สนใจสามารถใช้ข้อมูลการส ารวจความต้องการ ปี พ.ศ. 2559 และพ้ืนที่รอบมหาวิทยาลัย ในการจัด
กิจกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนได้ 
ประเด็นพิจารณา 
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พิจารณาก าหนดนโยบาย หรือแนวทางการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการและแผนยุทธศาสตร์ตาม
ความต้องการรับบริการวิชาการแก่สังคมให้อาจารย์และบุคลากรที่สนใจจะของบประมาณจัดท าโครงการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 

ข้อเสนอจากที่ประชุม 
1. เสนอให้งานวิจัยฯ วิทยาลัยฯ จัดท าประกาศให้บุคลากรทราบ เพื่อจะได้จัดท าโครงการให้สอดคล้อง 
2. ควรจัดท าปฏิทินเสนอเค้าโครงของโครงการบริการวิชาการ ของวิทยาลัยเพื่อสอดคล้องในการขอรับ

การจัดสรรงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ 
3. ทุกโครงการที่เสนอขอต้องผ่านความเห็นชอบของงานวิจัยฯ วิทยาลัยก่อน  เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์

และเป็นไปตามทิศทางท่ีตอบโจทย์ชุมชนตามประเด็นที่วิทยาลัยฯก าหนด 
4. ให้สรุปเป็นประเด็นใหญ่ ๆ เช่น สุขภาพในช่วงวัย (วัยเด็ก วัยรุ่น วัยสูงอายุ ) สิ่งแวดล้อม (อาหาร 

ขยะ น้ า) องค์ความรู้ (การอบรม ประชุมเพื่อถ่ายทอดความรู้) พื้นที่บริการกับโรงเรียนเครือข่าย 
มติที่ประชุม : เห็นชอบตามข้อเสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี 5.7 ประธาน มีเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา จ านวน 1 เรื่อง ดังนี้ 
5.7.1 ขอเชิญเสนอชื่อคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย แทนชุดปัจจุบันที่จะสิ้นสุดวาระ 

ประธาน เสนอเพื่อพิจารณา ตามบันทึกข้อความที่ ศธ0529.2.1/ว 056  ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 
2560 ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ขอความอนุเคราะห์ให้คณะกรรมการประจ าฯ 
เสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติตามความในข้อ 6 และมีองค์ประกอบตามข้อ 7 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ว่าด้วย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ.2558   เพ่ือร่วมเป็น คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย แทนชุดปัจจุบันที่จะสิ้นสุดวาระการด ารงต าแหน่ง ในวันที่ 26 มิถุนายน 2560  โดยมีก าหนดให้
เสนอรายชื่อภายในวันที่ 24  กุมภาพันธ์ 2560  
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

    บันทึกข้อความท่ี ศธ0529.2.1/ว 056  ลงวันที่ 6 กมุภาพันธ์ 2560 
ประเด็นพิจารณา 
 พิจารณา เสนอชื่อคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย แทนชุดปัจจุบันที่จะสิ้นสุดวาระ 

มติที่ประชุม : เสนอรายช่ือ ดังต่อไปนี้ 
1. นายสุชัย เจริญมุขยนันท์ 
2. อาจารย์กาญจนา  ทองท่ัว 
โดยมอบงานเลขานุการด าเนนิการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

 
ปิดประชุม 14.00 น. 
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(นางสาวณรัญญา  มีชัย) 

นักวิชาการศึกษา/เลขานุการ 
ผู้จด/พิมพ์รายงานการประชุม 

 

                                                              
(แพทย์หญิงปาริชาติ  วงศ์เสนา) 
รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา 

กรรมการ 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 
 

 
ที่ประชุมได้รับรองรายงานนี้แล้วในการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งท่ี 2/๒๕60 

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 
 

 
(นายแพทย์นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ) 

คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
ประธานคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

 


