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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 10/2560 วันที่ 19 ตุลาคม 2560 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
ครั้งที่ 10/๒๕60 วันพฤหัสบดี ที่ 19 ตุลาคม 2560 

ณ ห้อง CMP ๔12 ชั้น 4 อาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 
 

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

 
ผู้มาประชุม 
 ไม่มี 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. ผศ.ดร.มารุตพงศ์  ปัญญา  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา 
2. อ.ดร.สุวภรณ์  แดนดี  ผู้ช่วยคณบดีงานประกันคุณภาพและสารสนเทศ 
3. อ.ดร.กิตติ เหลาสุภาพ  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและบริหารกายภาพและสิ งแวดล้อม 
4. อ.ดร.อารี บุตรสอน  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพันธกิจสังคม 
5. อ.ทักษิณ  พิมพ์ภักดิ์  ประธานหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 

 
 

 
 
เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.    
 
 
 นายแพทย์นิรันดร์  พิทักษ์วัชระ คณบดี  ท่าหน้าที ประธานในที ประชุม หลังจากกล่าวต้อนรับ
ผู้เข้าร่วมประชุมแล้ว ได้เรียนเชิญคณะกรรมการรับทราบและพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม สรุปได้ 
ดังนี้ 
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ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ   จ านวน   5  เรื่อง มีดังนี้ 
1.1  เรื่อง ร่างก าหนดการประชุมวิชาการประจ าปีระดับชาติ “การพัฒนาการศึกษาส าหรับ

บุคลากรด้านสุขภาพ” ครั้งที่ 4 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม     นายแพทย์นิรันดร์  พิทักษ์วัชระ ต าแหน่ง คณบดี 

คณบดี เสนอที ประชุมเพื อทราบเกี ยวกับ ร่างก่าหนดการประชุมวิชาการประจ่าปีระดับชาติ “การ
พัฒนาการศึกษาส่าหรับบุคลากรด้านสุขภาพ”  ครั้งที  4  (Draft) 4 th  Annual National Health 
Professional Education Reform Forum  “เทคโนโลยีสารสนเทศ เสริมพลัง สร้างวิชาชีพสุขภาพ (ICT 
to Empower Health Professional Education)”  ระหว่างวันที   6 -8  พฤศจิกายน  2560  ณ 
โรงแรมพูลแมน คิงเพาเวอร์ ซอยรางน้่า กรุงเทพฯ 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

ร่างก่าหนดการประชุมวิชาการประจ่าปีระดับชาติ “การพัฒนาการศึกษาส่าหรับบุคลากรด้าน
สุขภาพ” ครั้งที  4 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

เพื อทราบร่างก่าหนดการประชุมวิชาการประจ่าปีระดับชาติ “การพัฒนาการศึกษาส่าหรับบุคลากร
ด้านสุขภาพ” ครั้งที  4 

 มติที่ประชุม :  รับทราบ  มอบรองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา เป็น วิทยากรใน วันที่            
6 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14.30-16.00 น. และมอบรองคณบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคมและ   
รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา ร่วมจัดนิทรรศการในวันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2560 

 

1.2 เรื่อง การรับสมัครผู้ขอรับพระราชทานทุนส่งเสริมบัณฑิตประจ าปี 2561  
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม     นายแพทย์นิรันดร์  พิทักษ์วัชระ ต าแหน่ง คณบดี 
 คณบดี เสนอที ประชุมเพื อทราบโครงการทุนส่งเสริมบัณฑิต ในแผนกแพทยศาสตร์               
มูลนิธิอานันทมหิดล เปิดรับสมัครผู้ขอรับพระราชทานทุนส่งเสริมบัณฑิตประจ่าปี  2561  จ่านวน 10 ทุน 
โดยให้คัดเลือกอาจารย์รุ่นใหม่ ที เห็นว่าเหมาะสมที สุดในหน่วยงานไม่เกิน 2 ท่าน พร้อมความเห็นของคณบดี 
ตามพระราชด่าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื อส่งเสริมอาจารย์รุ่นใหม่ในโรงเรียนแพทย์ให้สามารถ
พัฒนาความรู้ ความสามารถและมีคุณภาพชีวิตเยี ยงบัณฑิต โดยให้ด่าเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที       
30 มีนาคม 2561 หากพ้นก่าหนดถือว่าวิทยาลัยฯ   ไม่ประสงค์จะส่งผู้สมัคร 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

หนังสือที  พอ 29  ลงวันที   3  ตุลาคม  2560  เรื อง รับสมัครผู้ขอรับพระราชทานทุนส่งเสริม
บัณฑิตประจ่าปี 2561 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

เพื อทราบโครงการทุนส่งเสริมบัณฑิต ในแผนกแพทยศาสตร์มูลนิธิอานันทมหิดล เปิดรับสมัครผู้
ขอรับพระราชทานทุนส่งเสริมบัณฑิตประจ่าปี  2561  จ่านวน 10 ทุน โดยให้คัดเลือกอาจารย์รุ่นใหม่      
ที เห็นว่าเหมาะสมที สุดไม่เกิน 2 ท่าน 

มติที่ประชุม :  รับทราบ มอบรองบริการการศึกษา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม และ
หัวหน้ากลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ ด าเนินการ 
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1.3 เรื่อง ขอเชิญเข้าเฝ้าทูลเกล้าฯ ถวายเงินพระราชกุศล 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม     นายแพทย์นิรันดร์  พิทักษ์วัชระ ต าแหน่ง คณบดี 
 คณบดี เสนอที ประชุมเพื อทราบเกี ยวกับการขอเชิญเข้าเฝ้าทูลเกล้าฯ ถวายเงินโดยเสด็จพระราช
กุศล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชด่าเนินในงานพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตร ประจ่าปีการศึกษา 2559  ในช่วงเดือนธันวาคม  2560 ให้ประชาสัมพันธ์ให้ทราบทั วกัน 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

หนังสือฝ่ายเลขานุการฝ่ายจัดหาเงินทูลเกล้าถวายฯ กองกลาง ที  ศธ 0529.2/ว 653  ลงวันที   
16  ตุลาคม  2560  เรื อง  ขอเชิญเข้าเฝ้าทูลเกล้าฯ ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศล 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

เพื อทราบขอเชิญเข้าเฝ้าทูลเกล้าฯ ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารีในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ่าปีการศึกษา 2559  ในช่วงเดือนธันวาคม  
2560  

มติที่ประชุม :  รับทราบ  มอบรองคณบดีฝ่ายบริหารด าเนินการ 
 

1.4 เรื่อง  ผลการการประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “มองโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงด้วยสายตาที่
ตระหนักกับความท้าทาย” ระหว่างวันที่  13-15 ตุลาคม  2560 

ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม     นายแพทย์นิรันดร์  พิทักษ์วัชระ ต าแหน่ง คณบดี 
 คณบดี เสนอที ประชุมเพื อทราบเกี ยวกับการประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “มองโลกแห่งการ
เปลี ยนแปลงด้วยสายตาที ตระหนักกับความท้าทาย” ระหว่างวันที  13-15 ตุลาคม  2560                   
ณ โรงแรมทอแสง โขงเจียมรีสอร์ท เป็นการประชุมจากตัวแทนบุคลากรสายวิชาการ โดยสรุปผลการประชุม
บรรลุตามวัตถุประสงค์ คือต้องการให้ทุกคน reflection ร่วมกัน เพื อเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี ยนแปลง 
ข้อมูลที ได้จากการประชุมในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ในการจัดประชุมครั้งต่อไป ซึ งในครั้งต่อไปจะจัดประชุม
บุคลากรร่วมกันทุกคนทั้งบุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ระหว่างวันที   12-14 
มกราคม  2561   
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

ไม่มี 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

เพื อทราบสรุปผลการประชุมในครั้งนี้บรรลุตามวัตถุประสงค์  และจะจัดประชุมอีกครั้งระหว่างวันที   
12-14  มกราคม  2561  กลุ่มผู้เข้าประชุมบุคลากรทุกคนทั้งบุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ  

มติที่ประชุม :  รับทราบ  
 

1.5 เรื่อง ผลการด าเนินงานของงานพัฒนานักศึกษา 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม     นายแพทย์นิรันดร์  พิทักษ์วัชระ ต าแหน่ง คณบดี 
 คณบดี เสนอที ประชุมเพื อทราบเกี ยวกับการจัดกิจกรรมนักศึกษาในการก่ากับดูแลของงานพัฒนา
นักศึกษาเห็นควรพิจารณาปรับรายละเอียดการจัดกิจกรรมและพิจารณาคณะกรรมการบริหารงานพัฒนา
นักศึกษาเพิ มเติม โดย ให้มีผู้รับผิดชอบร่วมกันในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ     
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

ไม่มี 
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ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
เพื อพิจารณารายละเอียดการจัดกิจกรรมและพิจารณาคณะกรรมการบริหารงานพัฒนานักศึกษา

เพิ มเติม 
มติที่ประชุม :  รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และ 
การสาธารณสุข  

ระเบียบวาระท่ี  ๒.1 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2560  
                              เมือ่วันพฤหัสบดี ที่ 21 กันยายน 2560 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   นายแพทย์ประวิ อ ่าพันธุ์ ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร                      

รองคณบดีฝ่ายบริหาร เสนอที ประชุมเพื อพิจารณา รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ่า
วิทยาลัย ครั้งที  9/2560 เมื อวันพฤหัสบดี ที  21 กันยายน 2560 

 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
(ร่าง) รายงานการประชุม ครั้งที  9/2560 เมื อวันพฤหัสบดี ที  21 กันยายน 2560 

 มติที่ประชุม :  รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไขรายงานการประชุม  
 

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสืบเนื่อง  
ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
วาระท่ี  4.1 งานคลังและพัสดุ  มีเรื่องเสนอเพื่อทราบ   จ านวน 1 เรื่อง ดังนี้ 
4.1.1 เรื่อง รายงานการรับและเบิกจ่ายเงิน ไตรมาสที่ 4 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   นายแพทย์ประวิ อ ่าพันธุ์ ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร                      

รองคณบดีฝ่ายบริหาร แจ้งเพื อทราบ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การเงินและ
ทรัพย์สิน พ.ศ. 2560 ข้อ 50 งานคลังและพัสดุ ขอรายงานการเบิกจ่ายเงิน วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข  ประจ่าเดือน กันยายน  2560 (ไตรมาสที  4) และรายงานการรับและเบิกจ่ายเงินวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  ประจ่าปีงบประมาณ  2560 เปรียบเทียบไตรมาสที  3 และไตรมาสที  4  
ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2560 ข้อ 50 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

๑. รายงานการเบิกจ่ายเงิน วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประจ่าเดือน กันยายน 
2560 (ไตรมาสที  4)   (เอกสารแนบ 1) 

๒. รายงานการรับและเบิกจ่ายเงิน  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  ประจ่าปี  
งบประมาณ  2560 เปรียบเทียบ ไตรมาสที  3 และไตรมาสที  4 (เอกสารแนบ 2) 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
เพื อทราบ   
 1. รายงานการเบิกจ่ายเงิน วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประจ่าเดือนกันยายน 

2560 (ไตรมาสที  4) 
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 2 . รายงานการรับ และ เบิ กจ่ าย เงิน   วิท ยาลั ยแพท ยศาสตร์ และการสาธารณ สุ ข             
ประจ่าป ีงบประมาณ  2560 เปรียบเทียบ ไตรมาสที  3 และไตรมาสที  4 

 ทั้งนี้ ในการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน  มีเงินคงเหลือจากงบด่าเนินงานจ่านวนทั้งสิ้น 
890.86 บาท  และงบประมาณที ยกเลิกการจัดซื้อเครื องดองศพ จ่านวน 9,000,000.-บาท ต้องส่งคืนคลัง  
ส่วนเงินคงเหลือจากการจัดซื้อครุภัณฑ์ 2,116,010.-บาท มหาวิทยาลัยโอนไปช่าระค่าไฟฟ้าของส่วนกลาง  

เงินอุดหนุนงบบุคลากร สามารถยกไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2561 จ่านวน 28,900,755.38 
บาท  

เงินอุดหนุนผลิตแพทย์เพิ มจากส่านักงบบประมาณ สามารถยกไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2561 
จ่านวน 999,453.98  

เงินอุดหนุนเรียนฟรี สามารถยกไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2561 จ่านวน 70,512.50  
เงินอุดหนุน โครงการวิจัย บริการวิชาการ ท่านุบ่ารุงศิลปวัฒนธรรม หากมีเงินคงเหลือจากการ

ด่าเนินงาน ต้องส่งคืนคลัง 
ส่วนเงินสนับสนุนจากกระทรวงสาธารณสุข มหาวิทยาลัยตีความหมายเทียบเท่าเงินรายได้ หากใช้

งบประมาณไม่หมดในแต่ละปีงบประมาณ ต้องเก็บเป็นเงินสะสม ตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่า
ด้วยการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2560 ข้อ 28 

มีจ่านวนเงินคงเหลือจ่านวน 9,232,320.31-บาท หักเงินกันเหลื อมปี จ่านวน 1,338,380.-บาท 
เงินคงเหลือสุทธิ 7,893,940.31 บาท 

เงินรายได้ วิทยาลัยฯ ศูนย์เด็ก รพ.ฯ กรณีมีเงินคงเหลือ ให้เก็บเป็นเงินสะสม ตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2560 ข้อ 28  มีจ่านวนเงินคงเหลือจ่านวน 
20,615,986.59บาท 

                   สรุป จ่านวนเงินที ยกไปเบิกในปีงบประมาณ 2561  
1. งบเงินอุดหนุนบุคลากร  จ่านวน 28,900,755.38 บาท 
2. งบเงินอุดหนุนผลิตแพทย์เพิ ม จ่านวน 999,453.98บาท 
3. งบเงินอุดหนุนเรียนฟรี  จ่านวน 70,512.50 บาท 

                         รวมทั้งสิ้น 29,970,721.86 บาท 
 
   เงินรายได้คงเหลือ เก็บเป็นเงินสะสม 

1. เงินรายได้วิทยาลัยแพทย์ฯ   จ่านวน 24,266,276.39 บาท 
2. เงินรายได้ศูนย์เด็ก            จ่านวน 1,030,583.50 บาท 
3. เงินรายได้ รพ.                จ่านวน 3,213,067.01 บาท 

                        รวมทั้งสิ้น 28,509,926.90 บาท 
มติที่ประชุม : รับทราบ  
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วาระท่ี  4.2 งานบริการการศึกษา  มีเรื่องเสนอเพื่อทราบ  จ านวน 1 เรื่อง ดังนี้ 
4.2.1 เรื่อง รายงานผลการจัดกิจกรรม Workshop Module ที่ 5 : การพัฒนาคณะกรรมการพัฒนา

หลักสูตรด้าน Design thinking ครั้งที่ 1 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  แพทย์หญิงปาริชาติ  ภิญโญศรี  ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา  

รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา เสนอข้อมูลสรุปผลการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 256X ครั้งที  2 และก่าหนดการพร้อมรายละเอียดการประชุม 
ครั้งที  3 
เอกสารแนบ:  

1) สรุปรายละเอียดการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที  2 วันที  1-3 ตุลาคม 2560 
2) ร่างก่าหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที  3 วันที  13-16 พฤศจิกายน 2560  
พญ. ปาริชาติ ภิญโญศรี  รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา เสนอข้อมูลความก้าวหน้าการจัดประชุม

เชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 256X (รายละเอียดดังเอกสาร
แนบ) การประชุมดังกล่าว จัดขึ้นในวันที  1-3 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที  2 ซึ ง
จัดสืบเนื องจากการประชุมครั้งที  1 ที ได้ด่าเนินการเมื อวันที  8-9 สิงหาคม พ.ศ. 2560 การประชุมในครั้งนี้ 
เป็นการน่าข้อมูลคุณลักษณะบัณฑิตที พึงประสงค์จากการสัมมนาปฏิรูปสถาบันฯ เมื อวันที  27-30 มิถุนายน 
ประกอบกับข้อมูลที คณะกรรมการได้สัมภาษณ์ผู้เกี ยวข้อง ทั้งนักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า อาจารย์แพทย์ 
อาจารย์ชั้นปรีคลินิก และผู้ ใช้บัณฑิต มาปรับเป็นคุณลักษณะบัณฑิตที พึงประสงค์  (Curriculum 
Outcomes) และน่ามาเป็นข้อมูลประกอบการออกแบบหลักสูตร เป็น 3 ร่าง เพื อน่าไปรับฟังความคิดเห็น
จากผู้เกี ยวข้อง มีก่าหนดการและผู้รับผิดชอบในการรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี ยวข้อง ระหว่างวันที  10 
ตุลาคม – 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ดังนี้  

1) นักศึกษาแพทย์ปัจจุบัน ชั้นปีที่ 1-6 
ผู้รับผิดชอบ: อ.ดร. นันทยา กระสวยทอง ผศ.ดร. มารุตพงษ์ ปัญญา และ อ. ดร. ปรีดา ปราการก
มานันท์ ระหว่างวันที  24-27 ตุลาคม 2560  

2) ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลศรีสะเกษและโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 
ผู้รับผิดชอบ: ผศ.ดร. มารุตพงษ์ ปัญญา อ.ดร.อนุวัตร ภิญญะชาติ อ.พญ. อมรรัตน์ เทพากรณ์                
อ.นพ.ณวัฒน์ โอฬารสกุลชัย และ อ.พญ.เพชรลดา อาชวานันทกุล  ดังตารางนัดหมาย  

ศูนย์แพทย์ วันที  กลุ่มงาน เวลา 
ศรีสะเกษ 24 ตุลาคม 2560 ออโธปิดิกส์ 

สูติศาสตร์-นรีเวชศาสตร์ 
ศัลยศาสตร์ 
เวชศาสตรฟื้นฟู 
วิสัญญีวิทยา 

14.00 – 16.00 
น. 

25 ตุลาคม 2560 เวชศาสตรครอบครัว 
จักษุวิทยา  
หูคอจมูก 
นิติเวชศาสตร์  
รังสีวิทยา  

14.00 – 16.00 
น. 
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ศูนย์แพทย์ วันที  กลุ่มงาน เวลา 
30 ตุลาคม 2560 อายุรศาสตร์ 

กุมารเวชศาสตร์ 
จิตเวชศาสตร์ 

14.00 – 16.00 
น. 

สรรพสิทธิประสงค์ 8 พฤศจิกายน 2560 หูคอจมูก 
จักษุวิทยา 
รังสีวิทยา 
จิตเวชศาสตร์ 
นิติเวชศาสตร์ 

14.00-16.00 น. 

 9 พฤศจิกายน 2560 สูติศาสตร์-นรีเวชศาสตร์ 
ศัลยศาสตร์ 
ออโธปิดิกส์ 
วิสัญญีวิทยา 
เวชศาสตรฟื้นฟู 

09.30-12.00 น. 

 10 พฤศจิกายน 
2560 

อายุรศาสตร์ 
กุมารเวชศาสตร์ 
เวชศาสตรครอบครัว
ศูนย์วิจัย 

09.30-12.00 น. 

 
3) อาจารย์ช้ันปรีคลินิก และ อาจารย์แพทย์ ผู้บริหารวิทยาลัยฯ  

ผู้รับผิดชอบ: ผศ. จารุวรรณ วงบุตดี ผศ.ดร.จุฑารัตน์ จิตติมณี  และ อ.ดร.อนุวัตร ภิญญะชาติ 
วันที  17 ตุลาคม 2560 เวลา 13.30 น. 

4) อาจารย์แพทย์โรงพยาบาลชุมชน 
ผู้รับผิดชอบ: อ.ดร.เชาวลิต ยั วจิตร ผศ.ดร.จุฑารัตน์ จิตติมณี  อ.ดร.อนุวัตร ภิญญะชาติ อ. รัตติยา 
ทองรุ่ง 
วันที  30 ตุลาคม 2560 เวลา 10.00 น. 

5) ศิษย์เก่าที่ปฏิบัติงานใน รพช.  
ผู้รับผิดชอบ: ผศ. ดร. ธาริณี ไชยวงศ ์ผศ. ธันยาการย์ ศรีวรมาศ อ.พญ.ปาริชาติ ภิญโญศรี                    
นพ.วัฒนา พรรณพานิช และ ผศ.ดร.รัตนา เล็กสมบูรณ์ 
วันที  29 ตุลาคม 2560 เวลา 14.00 น. 

6) ผู้บริหาร วิทยาลัยฯ รพช. สสจ. โรงพยาบาลร่วมผลิต โรงพยาบาลสมทบ 
ผู้รับผิดชอบ: ผศ. ดร. มารุตพงษ์ ปัญญา อ. รัตติยา ทองรุ่ง และอ.พญ.ปาริชาติ ภิญโญศรี 
ให้ส่งเอกสารเสนอรายละเอียดเพื อทราบและ เสนอแนะเพิ มเติม 
ข้อมูลที ได้จากการรับฟังความคิดเห็นจากกลุ่มดังกล่าวจะน่ามาประกอบการจัดประชุมครั้งที  3 

ระหว่างวันที  13 – 16 พฤศจิกายน 2560 ซึ งจะเป็นการสรุปและเลือกเพียง 1 ร่าง ที เหมาะสมที สุดมา
ปรับปรุงและพัฒนาออกแบบระดับรายวิชาต่อไป  
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ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 ไม่มี 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

ส่าเนาแจกในวันประชุม 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
      เพื อทราบรายงานผลการจัดกิจกรรม Workshop Module ที  5 : การพัฒนาคณะกรรมการพัฒนา
หลักสูตรด้าน Design thinking 

มติที่ประชุม : รับทราบ  
 

ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
วาระท่ี 5.1  งานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา จ านวน   1 เรื่อง  ดังนี้ 
5.1.1 เรื่อง รายงานผลประเมินคุณภาพภายใน ระดับวิทยาลัย ปีการศึกษา 2559   
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  ดร.สุวภรณ์  แดนดี ต าแหน่ง ผู้ช่วยคณบดีงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ 
 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับวิทยาลัย                         
ปีการศึกษา 2559 ในวันที  5-6 ตุลาคม 2560  โดยประธานและคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ 
ระดับวิทยาลัย ปีการศึกษา 2559  ได้แก่ 

ชื่อ – สกุล หน่วยงาน สังกัด หมายเหตุ 
1. ศ.พญ.จามรี ธีรตกุลพิศาล           คณะแพทยศาสตร์     มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประธานกรรมการ 
2. รศ.ดร.อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์   
       

คณะเกษตรศาสตร์     มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กรรมการ 

3. ผศ.ดร.ปรียาภรณ์ เจริญบุตร        คณะศิลปศาสตร์      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กรรมการ 

4. ดร.สุรชัย จูมพระบุตร                คณะเภสัชศาสตร์      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กรรมการ 

5 . ผศ .ดร.ศิ ริม า สุ วรรณ กูฏ 
จันต๊ะมา   

คณะเภสัชศาสตร์      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กรรมการ 

6. น.ส.เต็มศิริ ชิดดี ส่านักงานประกัน
คุณภาพการศึกษาและ
สารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เลขานุการ 

สรุปผลการด่าเนินงานการประกันคุณภาพภายใน ระดับวิทยาลัย(คณะ) ปีการศึกษา 2559 ดังนี้ 
 (จ ำนวน 13 ตัวบ่งชี้) เกณฑ์ สกอ. ดังนี้ 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมาย หน่วย 
จ่านวน
ผลงาน 

ระดับ
คะแนน 

ระดับ
คุณภาพ 

1. การผลิต
บัณฑิต 

1.1 ผลการบริหารจัดการ
หลักสูตรโดยรวม 

หมายเหต : ไม่นับหลักสูตร พบ. 
เนื องจากประเมินเกณฑ์ WFME 

เชิงปริมาณ 

ผ่านเกณฑ์ 
สัดส่วน 3.09 3.09 พอใช้  

 

1.2 อาจารย์ประจ่าคณะที มี
คุณวุฒิปริญญาเอก 

เชิงปริมาณ 

45 

ร้อยละ 44.78 5 ดีมาก 
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องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมาย หน่วย 
จ่านวน
ผลงาน 

ระดับ
คะแนน 

ระดับ
คุณภาพ 

1.3 อาจารย์ประจ่าคณะที 
ด่ารงต่าแหน่งทางวิชาการ 

เชิงปริมาณ 

20 

ร้อยละ 22.39 1.87 ต้อง
ปรับปรุง 

1.4 จ่านวนนักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเท่าต่อจ่านวนอาจารย์
ประจ่า (ไม่รวม นศ.ชั้นคลินิก) 

เชิงปริมาณ 
( 4:1 พบ), 
(8:1 สบ.

,วท.บ., วท.ม) 

นศ.ต่อ
อาจารย์
ประจ่า 

2.50 2.50 ต้อง
ปรับปรุง 

1.5 การบริการนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี 

เชิงคุณภาพ 

6 

ข้อ 6 5 ดีมาก 

1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี 

เชิงคุณภาพ 

6 

ข้อ 5 4 ดี 

2. การวิจัย 2.1 ระบบและกลไกการบริหาร
และพัฒนางานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ 

เชิงคุณภาพ 

5 

ข้อ 6 5 ดีมาก 

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์  

เชิงปริมาณ 

72,117.57 

บาท ต่อ 
คน 

55,617
.27 

บาท/คน 

5 ดีมาก 

2.3 ผลงานวชิาการของ
อาจารย์ประจ่าและนักวิจัย  

เชิงปริมาณ 

43 
ร้อยละ 35 5 ดีมาก 

3. การบริการ
วิชาการ 

3.1 การบริการวิชาการแก่
สังคม 

เชิงคุณภาพ 

5 

ข้อ 4 3 พอใช้ 

4. การท่านุ
บ่ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

4.1 ระบบและกลไกการท่านุ
บ่ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

เชิงคุณภาพ 

6 

ข้อ 6 5 ดีมาก 

5. การบริหาร
จัดการ 

5.1 การบริหารของคณะเพื อ
การก่ากับติดตามผลลัพธ์ตาม
พันธกิจ กลุ่มสถาบันและ
เอกลักษณ์ของคณะ/สถาบัน 

เชิงคุณภาพ 

6 

ข้อ 6 4 ดี 

5.2 ระบบก่ากับการประกัน
คุณภาพหลักสูตร 

เชิงคุณภาพ 

6 

ข้อ 5 4 ดี 

รวมคะแนน สกอ.  13  ตัวบง่ชี้ 3.96 ดี 
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ตารางวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับวิทยาลัย ปีการศึกษา 2559 

องค์ประกอบ 
คะแนนการประเมินเฉลี ย (สกอ.) ผลการ

ประเมิน ตัวบ่งชี้ I P O รวม 

1. การผลิตบัณฑิต 6 3.12 4.50 3.09 3.58 ดี 

2. การวิจัย 3 5.00 5.00 5.00 5.00 ดีมาก 

3. การบริการวิชาการ 1 - 3.00 - 3.00 พอใช้ 

4. การท่านุบ่ารุงศิลปะและวัฒนธรรม   1 - 4.00 - 4.00 ดี 

5. การบริหารจัดการ 2 - 4.00 - 4.00 ดี 

คะแนนเฉลี ย 13 3.59 4.14 4.05 3.96 ดี 

 

  พร้อมข้อเสนอแนะโดยคณะกรรมการตรวจประเมิน ตามเอกสารที แนบมาท้ายนี้    
 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

    พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 แก้ไขเพิ มเติม (ฉบับที  2) 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

      สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับวิทยาลัย ปีการศึกษา 2559 พร้อมข้อเสนอแนะโดย
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับวิทยาลัย 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 พิจารณา ให้ข้อเสนอแนะ จากผลการประเมินคุณภาพในระดับวิทยาลัย ปีการศึกษา 2559 พร้อม
มอบหมายผู้บริหาร และหน่วยงานที รับผิดชอบตัวบ่งชี้ระดับวิทยาลัย น่าไปจัดท่าแผนพัฒนาปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินฯ รอบปีการศึกษา 2559 ต่อไป  
 มติที่ประชุม  มอบหมายผู้บริหาร และหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวบ่งช้ีระดับวิทยาลัย เสนอแนะ
และจัดท าแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินฯ ต่อไป 
 

วาระท่ี 5.2  งานบริการการศึกษา มีเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  จ านวน   5 เรื่อง  ดังนี้ 
5.2.1 เรื่อง ขอแก้ไขผลการเรียนของนักศึกษาที่ยังไม่สมบูรณ์ ( I ) ประจ าปีการศึกษา 2559 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  แพทย์หญิงปาริชาติ ภิญโญศรี  ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา 

ตามมติที ประชุมคณะกรรมการวิชาการชั้นคลินิก หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ครั้งที  3/2560 
เมื อวันพุธ ที  9 สิงหาคม 2560 ซึ งร่วมกันพิจารณารับรองผลการเรียนของนักศึกษาที ยังไม่สมบูรณ์ ( I ) ใน
รายวิชาอายุรศาสตร์ 2 รหัสวชิา 1901 510 ส่าหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที  5 มีจ่านวน 3 คน ประจ่าปี
การศึกษา 2559 มีรายชื อดังต่อไปนี้ 

 

ล าดับ รหัสนักศึกษา ชือ่-สกุล ผลการพิจารณา 
(รับรอง/ไม่รับรอง) 

1 5519400138 นางสาวธารารัตน์  วันทะวงษ์ รับรอง 
2 5519400226 นางสาวภัทรพร  สุทธิวงศ์ รับรอง 
3 5519400271 นางสาววิชญาพร  สังวัง รับรอง 
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เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
      หนังสือที  อบ 0032.1/101 ลงวันที  5 ตุลาคม 2560 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
พิจารณาผลการเรียนของนักศึกษาที ยังไม่สมบูรณ์ ( I ) ประจ่าปีการศึกษา 2559 ในรายวิชา

อายุรศาสตร์ 2 รหัสวิชา 1901 510 ส่าหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที  5 มีจ่านวน 3 คน 
มติที่ประชุม  รับรองผลการเรียนของนักศึกษาที่ยังไม่สมบูรณ์ ( I ) ประจ าปีการศึกษา 2559 

ในรายวิชาอายุรศาสตร์ 2 รหัสวิชา 1901 510 ส าหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 จ านวน 3 คน 
 

5.2.2 เรื่อง ขออนุมัติจัดท าค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา 2560  
               (เพิ่มเติม) 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  แพทย์หญิงปาริชาติ ภิญโญศรี  ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา 

ตามที ส่านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่านักงานอธิการบดี จัดท่าบันทึกข้อความที  ศธ.
0529.4.6/ว 906 ลว 21 กรกฎาคม 2558 เรื อง แผนผังกระบวนการการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื อให้สอดคล้องกับข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย “คุณสมบัติ
และหลักเกณฑ์การแต่งตั้ งอาจารย์พิ เศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิเศษ รองศาสตราจารย์พิ เศษ และ
ศาสตราจารย์พิเศษ พ.ศ. 2548”และให้เป็นไปตามส่านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่านักอธิการบดี  ใน
การนี้ งานบริการการการศึกษา จึงขอเสนอขออนุมัติจัดท่าค่าสั งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษหลักสูตรแพทยศาสตร
บัณฑิต ประจ่าปีการศึกษา 2560 (เพิ มเติม) เพื อด่าเนินการตามแผนผังกระบวนการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ 
ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ส่านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

ไม่มี 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

ตารางรายชื ออาจารย์พิเศษหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจ่าปีการศึกษา 2560 (เพิ มเติม) 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

เพื อพิจารณาอนุมัติจัดท่าค่าสั งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจ่าปี
การศึกษา 2560 (เพิ มเติม) 

มติที่ประชุม อนุมัติจัดท าค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจ าปี
การศึกษา 2560 (เพิ่มเติม) 

  

5.2.3 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
               สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  แพทย์หญิงปาริชาติ ภิญโญศรี  ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา 

รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา  เสนอเพื อพิจารณา การเปลี ยนแปลงอาจารย์ประจ่าหลักสูตรและ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2559) เนื องจากอาจารย์ประจ่าหลักสูตรและผู้รับผิดชอบหลักสูตร ลาศึกษาต่อ และเป็นอาจารย์
ประจ่าหลักสูตรและผู้รับผิดชอบหลักสูตรในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาสาธารณสุข
ศาสตร์ จึงขอเปลี ยนแปลงอาจารย์ประจ่าหลักสูตรและผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้ 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 10/2560 วันที่ 19 ตุลาคม 2560 
 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) เหตุผลและสาระในการปรับปรุง 
นางทักษิณ  พิมพ์ภักดิ์ นางทักษิณ  พิมพ์ภักดิ์ คงเดิม 
ดร.อารี  บุตรสอน ดร.กิตติ เหลาสุภาพ เนื องจาก ดร.อารี  บุตรสอน     

จะต้องเป็นอาจารย์ประจ่าหลักสูตร 
และผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
หลักสูตสาธารณสุขศาสตรมหา
บัณฑิต 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พลากร  สืบส่าราญ นายสิทธิชัย  ใจขาน เนื องจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์พลากร  
สืบส่าราญ  ลาศึกษาต่อ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มินตรา  สาระรักษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์มินตรา    
สาระรักษ์ 

คงเดิม 

นางสาวพัจนภา วงษาพรหม นางพัจนภา ธานี คงเดิม 
 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
ไม่มี 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
     ไม่มี 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
เพื อพิจารณาเห็นชอบการเปลี ยนแปลงอาจารย์ประจ่าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
มติที่ประชุม  เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
 

5.2.4 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตร 
               บัณฑิต สาขาวิชาอนามัยส่ิงแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  แพทย์หญิงปาริชาติ ภิญโญศรี  ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา 

รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา  เสนอเพื อพิจารณา การเปลี ยนแปลงอาจารย์ประจ่าหลักสูตรและ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2559) เพื อให้อาจารย์ประจ่าหลักสูตรและผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก กลุ่มวิชา
สาธารณสุขศาสตร์ จึงขอเปลี ยนแปลงอาจารย์ประจ่าหลักสูตรและผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้ 

 
อาจารย์ประจ่าหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ประจ่าหลักสูตร (ใหม่) เหตุผลและสาระในการปรับปรุง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเจตน์  ทองด่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเจตน์  ทองด่า คงเดิม 
นางสาวจิราภรณ์  หลาบค่า นางสาวจิราภรณ์  หลาบค่า คงเดิม 
นางนิตยา  ชาค่ารุณ นางนิตยา  ชาค่ารุณ คงเดิม 
นางสาวสุภาณี  จันทร์ศิริ ดร.ปวีณา  ลิมปิทีปราการ เพื อให้อาจารย์ประจ่าหลักสูตรและ

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิ
ระดับปริญญาเอก 
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อาจารย์ประจ่าหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ประจ่าหลักสูตร (ใหม่) เหตุผลและสาระในการปรับปรุง 
นางสาวจีราพร  ทิพย์พิลา นางสาวจีราพร  ทิพย์พิลา คงเดิม 

 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
ไม่มี 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
ไม่มี 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
เพื อพิจารณาเห็นชอบการเปลี ยนแปลงอาจารย์ประจ่าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
มติที่ประชุม   เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยส่ิงแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
 

5.2.5 เรื่อง ขออนุมัติเปิดหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  
               หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  แพทย์หญิงปาริชาติ ภิญโญศรี  ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา 

รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา  เสนอเพื อพิจารณาขออนุมัติเปิดหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรใหม่  พ.ศ. 2561   ด้วยหลักสูตรฯ ต้องการพัฒนาบัณฑิต
เพื อตอบสนองสังคมและการเปลี ยนแปลงด้านสาธารณสุข และพัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถ 
ด้านการวิเคราะห์สถานการณ์ของระบบสุขภาพ สามารถก่าหนดแนวทางในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาใน
ระบบสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพในการตอบสนองความต้องการของสังคมชุมชน ดังนั้นเพื อการพัฒนา
บุคลากรสาธารณสุขให้มีความรู้ความสามารถในการบูรณาการศาสตร์ด้านการบริหาร พฤติกรรมศาสตร์ 
โภชนาการ วิทยาการระบาด และอนามัยสิ งแวดล้อม จนสามารถจัดการระบบสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
หลักสูตรได้เล็งเห็นความส่าคัญดังกล่าว  

 ดังนั้น  จึงขออนุมัติเปิดหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
หลักสูตรใหม่  พ.ศ. 2561   
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

ไม่มี 
เอกสารประกอบการประชุม (จะเสนอในวันประชุม) 

1. ตารางแสดงจ่านวนอาจารย์ประจ่าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ่านวน 1 ชุด 
2. ตารางแสดงคุณวุฒิภาระงานสอนของอาจารย์ประจ่าหลักสูตรฯ      จ่านวน 1 ชุด 
3. ตารางแสดงค่าใช้จ่ายและความคุ้มค่าของหลักสูตร       จ่านวน 1 ชุด 
4. ตารางแสดงจ่านวนหนังสือและทรัพยากรการเรียนรู้ในหลักสูตร       จ่านวน 1 ชุด 
5. ผลการวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต/ผลส่ารวจของการเปิดหลักสูตร  จ่านวน 1 ชุด 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
เพื อพิจารณาอนุมัติเปิดหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 

หลักสูตรใหม่  พ.ศ. 2561     
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มติที่ประชุม   มอบผู้รับผิดชอบหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุข
ศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561  ทบทวน และรวบรวมข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา และน าเสนอ
ในการประชุมครั้งถัดไป 
 

วาระท่ี 5.3  งานเลขานุการ มีเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา จ านวน   1 เรื่อง  ดังนี้ 
5.3.1 เรื่อง ก าหนดการประชุมและเสนอระเบียบวาระ ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์ 
               และการสาธารณสุข ประจ าปี 2561 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  นายแพทย์ประวิ อ ่าพันธุ์   ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร                      

รองคณบดีฝ่ายบริหาร เสนอเพื อพิจารณา เพื อให้การด่าเนินงานของงานเลขานุการ วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้คณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ 
พิจารณาก่าหนดการประชุม และเสนอระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ รายละเอียด
ดังนี้ 
 

ครั้งที ่ ก าหนดการ 
เสนอระเบียบวาระการประชุม 

ก าหนดการ 
ส่งระเบียบวาระให้คณะกรรมการฯ 

ก าหนดการ 
ประชุมคณะกรรมการฯ 

1/2561 วันพฤหัสบดีที  5 มกราคม 2561 วันพฤหัสบดีที  12 มกราคม 2561 วันพฤหัสบดีที  19 มกราคม 2561 
2/2561 วันพฤหัสบดีที  9 กุมภาพันธ์ 2561 วันพฤหัสบดีที  16 กุมภาพันธ์ 2561 วันพฤหัสบดีที  23 กุมภาพันธ์ 2561 
3/2561 วันพฤหัสบดีที  9 มีนาคม 2561 วันพฤหัสบดีที  16 มีนาคม 2561 วันพฤหัสบดีที  23 มีนาคม 2561 
4/2561 วันพฤหัสบดัที  5 เมษายน 2561 วันพฤหัสบดีที  12 เมษายน 2561 วันพฤหัสบดีที  19 เมษายน 2561 
5/2561 วันพฤหัสบดีที  4 พฤษภาคม 2561 วันพฤหัสบดีที  11 พฤษภาคม 2561 วันพฤหัสบดีที  18 พฤษภาคม 2561 
6/2561 วันพฤหัสบดีที  8 มิถุนายน 2561 วันพฤหัสบดีที  15 มิถุนายน 2561 วันพฤหัสบดีที  22 มิถุนายน 2561 
7/2561 วันพฤหัสบดีที  5 กรกฎาคม 2561 วันพฤหัสบดีที  12 กรกฎาคม 2561 วันพฤหัสบดีที  19 กรกฎาคม 2561 
8/2561 วันพฤหัสบดีที  9 สิงหาคม 2561 วันพฤหัสบดีที  16 สิงหาคม 2561 วันพฤหัสบดีที  23 สิงหาคม 2561 
9/2561 วันพฤหัสบดีที  6 กันยายน 2561 วันพฤหัสบดีที  13 กันยายน 2561 วันพฤหัสบดีที  20 กันยายน 2561 
10/2561 วันพฤหัสบดีที  4 ตลุาคม 2561 วันพฤหัสบดีที  11 ตุลาคม 2561 วันพฤหัสบดีที  18 ตุลาคม 2561 
11/2561 วันพฤหัสบดีที  8 พฤศจิกายน 2561 วันพฤหัสบดีที  15 พฤศจิกายน 2561 วันพฤหัสบดีที  22 พฤศจิกายน 2561 
12/2561 วันพฤหัสบดีที  7 ธันวาคม 2561 วันพฤหัสบดีที  13 ธันวาคม 2561 วันพฤหัสบดีที  20 ธันวาคม 2561 

หมายเหตุ 
1. ก่าหนดการเสนอระเบียบวาระการประชุม ทุกวันพฤหัสสบดีที  1 ของเดือน และก่าหนดส่ง

ระเบียบวาระให้คณะกรรมการประจ่าฯ ทุกวันพฤหัสบดีที  2 ของเดือน 
2. ก่าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ ทุกสัปดาห์ที  3 ของเดือน ประชุมเวลา 

09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้อง CMP 412 
3. หากวันประชุมไม่ตรงตามก่าหนด เลขานุการคณะกรรมการประจ่าฯ จะแจ้งให้ทราบในครั้งไป 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
ไม่มี 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
ไม่มี 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
เพื อพิจารณาเห็นชอบก่าหนดการประชุมและเสนอระเบียบวาระประชุมคณะกรรมการประจ่า

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประจ่าปี 2561 
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มติที่ประชุม   เห็นชอบก าหนดการประชุมและเสนอระเบียบวาระประชุมคณะกรรมการ
ประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประจ าปี 2561 มอบงานเลขานุการแจ้งเวียน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 6   เรื่องอ่ืน ๆ 
วาระแจ้งเพื่อทราบ  
วาระท่ี 6.1 งานเลขานุการ มีเรื่องแจ้งเพื่อทราบ     จ านวน 1 เรื่อง ดังนี้ 
6.1.1 เรื่อง ก าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  
                ครั้งที่ 11/2560 วันพฤหัสบดี ที่ 23 พฤศจิกายน  2560   เวลา 09.00 น.  

      ณ ห้อง CMP 412 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม     นางสาวณรัญญา  มีชัย  ต าแหน่ง เลขานุการคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ 

เลขานุการคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ แจ้งเพื อทราบ ถึงก่าหนดการประชุมคณะกรรมการ 
ประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที  11/2560 วันพฤหัสบดี ที  23 พฤศจิกายน  
2560     เวลา 09.30 น. ณ ห้อง CMP 412 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

เพื อทราบก่าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข                
ครั้งที  11/2560 วันพฤหัสบดี ที  23 พฤศจิกายน  2560   เวลา 09.30 น. ณ ห้อง CMP 412 

มติที่ประชุม :  รับทราบ 
 

วาระท่ี 6.2 รองคณบดีฝ่ายบริหาร  มีเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา จ านวน  1 เรื่อง ดังนี้  
6.2.1 รื่อง ขออนุมัติปรับโอนต าแหน่งและเปิดสอบแข่งขันลูกจ้างช่ัวคราว ต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร  
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  นายแพทย์ประวิ อ ่าพันธุ์   ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร                      
 ด้วย งานอาคารสถานที  ปัจจุบันได้มอบหมายให้บุคลากรต่าแหน่งนักวิทยาศาสตร์  ท่าหน้าที 
ประสานงานและบริหารจัดการงานอาคารสถานที  เพื อการบริหารจัดการให้เกิดความคล่องตัวมากข้ึนเห็นควร
ให้มีบุคลากรที ท่าหน้าที หลักรับผิดชอบงานอาคารสถานที  นั้น งานอาคารสถานที  จึงขออนุมัติปรับโอนลูกจ้าง
ชั วคราว ต่าแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร สังกัดงานเลขานุการคณบดี ไปสังกัดงานอาคารสถานที  โดยขอปรับโอน
บุคลากรประเภทจ้างเหมาบริการ ต่าแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร ไปสังกัดงานเลขานุการคณบดี  พร้อมนี้จึงขอ
อนุมัติเปิดสอบแข่งขันลูกจ้างชั วคราว ต่าแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงานสังกัดงานอาคารสถานที  
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

ไม่มี 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

ไม่มี 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

เพื อพิจารณาอนุมัติปรับโอนต่าแหน่งและเปิดสอบแข่งขันลูกจ้างชั วคราว ต่าแหน่ งผู้ปฏิบัติงาน
บริหาร 

มติที่ประชุม :  อนุมัติปรับโอนบุคลากร ประเภทจ้างเหมาบริการ ต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร 
ไปสังกัดงานเลขานุการคณบดี และอนุมัติเปิดสอบแข่งขันลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร 
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ปฏิบัติงานสังกัดงานอาคารสถานที่ มอบงานอาคารสถานที่ งานแผนและงบประมาณและงานบริหาร
บุคคลด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
วาระท่ี 6.3 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม  
 ไม่มี 
 

วาระท่ี 6.4 รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา   

ไม่มี 
 

วาระท่ี 6.5 งานส่งเสริมการวิจัย บริการวิชาการฯ  มีเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา จ านวน  2 เรื่อง ดังนี้  
6.5.1 เรื่อง ผลการติดตามรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย โครงการบริการวิชาการ และ

โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม งบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  นายแพทย์วีระวัฒน์  พันธ์ครุฑ ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม 
 โครงการวิจัยที ได้รับการอนุมัติทุนสนับสนุนการวิจัย ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ่านวน 4 
โครงการ เป็นจ่านวนเงินทั้งสิ้น 1,188,500 บาท ดังนั้นจึงขอรายงานผลการติดตามรายงานผลการ
ด่าเนินงานโครงการวิจัย ไตรมาส 4  ดังนี้ 
 

ที ่ ชื่อข้อเสนอการวิจัย ชื่อหัวหน้าข้อเสนอการวิจัย งบประมาณ ผลการรายงาน 
1 การพัฒนาต้นแบบเซนเซอร์ชนิดคิว

ซีเอ็มที ควบรวมการเพิ มจ่านวนดีเอ็นเอ
แบบรวดเร็วเพื อการตรวจหาเชื้อ
ไวรัสฮิวแมนแปปิโลมาแบบพกพา 

ดร.ปรีดา ปราการกมานันท์ 291,500 ยังไม่ขยายเวลา 

2 สมุนไพรมีผลต่อการยับยั้งสารสื อ
ประสาทที มีฤทธิ์ต่อการเคลื อนไหวของ
พยาธิใบไม้ตับ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์       
ดร.รัตนา เล็กสมบูรณ์ 

300,000 ส่งร่างรายงานวิจัย
ฉบับสมบูรณ์ให้
มหาวิทยาลัย

พิจารณา 
3 การตรวจหา Carbapenem-Resistant 

Enterobactericeae ด้วยวิธ ีModified 
Hodge test และ PCR ในโรงพยาบาล
สรรพสิทธิประสงค์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์       
ดร.ภาวนา พนมเขต 

300,000 ยังไม่ขยายเวลา 

4 แบบจ่าลองภูมิสารสนเทศเพื อจ่าแนก
พ้ืนที เสี ยง และเทคนิคทางโมเลกุลระบุ
ชนิดของเชื้อเลปโตสไปร่าที แยกจากหนู
ในอ่าเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์       
ดร.จุฑารัตน์ จิตติมณี 

297,000 ท่าบันทึกขออนุมัติ
ขยายเวลาถึง 31 
ธันวาคม 2560 
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โครงการบริการวิชาการ  ที ได้รับการอนุมัติทุนสนับสนุน ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ่านวน 24 โครงการ เป็นจ่านวนเงินทั้งสิ้น 2,697,800 บาท 
ที่ โครงการบริการวิชาการ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ รูปเล่มรายงาน เบิกจ่าย/ 

ส่งใช้ใบส าคัญ 
1 การบริการเชิงรุกในการตรวจสมรรถภาพ ป้องกันและรักษาโรคทางระบบโครงร่าง

และกลา้มเนื้อ เพื อส่งเสรมิและสนบัสนุนการสร้างสุขภาวะที ดีของประชาชนในชุมชน
ต่าบลธาต ุอ่าเภอวารินช่าราบ จ.อุบลราชธาน ี

ดร.สุวภรณ์ แดนด ี 100000 √ √ 

2 การอบรมเชิงปฏิบัติการ ค่าย “ ฉันอยากเป็น...หมอ.มอทราย” ครั้งที  9 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
ศุทธินี ธิราช 

100,000.00 √ √ 

3 การสร้างเสริมสุขภาพและส่งเสรมิภาวะโภชนาการ นักเรียนโรงเรียนต่ารวจตระเวน
ชายแดน โดยการมสี่วนร่วมของชุมชน 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มินตรา 
สาระรักษ ์

100,000.00 √ √ 

4 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการจัดการเรยีนการสอนเพื อการสร้างเสริม
สุขภาพเด็กวัยเรยีน ส่าหรับครโูรงเรียนตา่รวจตระเวนชายแดน กองก่ากับการต่ารวจ
ตระเวนชายแดนที  22 อุบลราชธานี (ปีที  2.) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มินตรา 
สาระรักษ ์

100,000.00 √ √ 

5 การพัฒนาศักยภาพโรงเรยีนต้นแบบด้านความปลอดภยัและสิ งแวดล้อมโรงเรียน
เครือข่ายมหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

นางสาวจิราภรณ์ หลาบค่า 100,000.00 √ √ 

6 การพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลระบบผลิตน้่าประปาของชุมชนรอบมหาวทิยาลัย
อุบลราชธาน ี

นางสาวจิราภรณ์ หลาบค่า 100,000.00 √ √ 

7 การพัฒนาแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงเรียนเครือข่ายมหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

นางสาวจีราพร ทิพย์พลิา 74,000.00 √ √ 

8 บริการตรวจเช้ือเลปโตสไปร่า เพื อการเฝา้ระวังและป้องกันโรคเลปโตสไปโรสิส นายวัชรพงษ์ แสงนิล 100,000 X √ 

9 เสรมิสร้างพัฒนาทักษะชีวิตและสขุภาวะทางเพศ ส่าหรับนักเรียนมธัยมศึกษาตอนต้น
ในโรงเรียนเครือข่ายมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

นางสาวพัจนภา วงษา
พรหม 

100,000 X √ 

10 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ระบบสารสนเทศภมูิศาสตร์และภาพถ่ายอากาศยาน
ไร้คนขับ (UAV) กับงานสิ งแวดล้อมและผังเมือง 

นายวัชรพงษ์ แสงนิล 80,000 √ √ 

11 บริการตรวจวัดระดับน้า่ตาลในเลอืด และดัชนีมวลกายเพื อการ ป้องกันและควบคุม
โรคเบาหวาน 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
จารุวรรณ์ วงบุตด ี

10,0000 √ √ 

12 พัฒนาศักยภาพชุมชนเพื อการพึ งตัวเองด้านสุขภาพ ครั้งที  4 ดร.อนุวัตร ภิญญะชาต ิ 15,0000 √ √ 
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ที่ โครงการบริการวิชาการ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ รูปเล่มรายงาน เบิกจ่าย/ 
ส่งใช้ใบส าคัญ 

13 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้วิธีทางวิทยาการระบาดและชีวสถิติในการสร้าง
งานวิจัยจากงานประจ่าส่าหรับเจ้าหน้าที สาธารณสุข ปี 4 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พลากร 
สืบส่าราญ 

83,800 X √ 

14 สัปดาห์วิทยาศาสตร์ “เปิดโลกการเรียนรู้ สูร่่างอาจารย์ใหญ่ ครั้งที  8” ผู้ช่วยศาสตราจารย์         
ดร.มารุตพงศ์ ปัญญา 

100,000 X √ 

15 ประชุมวิชาการวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ครั้งที  5 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์        
ดร.ภาวนา พนมเขต 

350,000 √ √ 

16 โครงการพัฒนาศักยภาพแกนน่าสขุภาพประจ่าครอบครัวเพื อการดูแลสุขภาพชุมชนที 
ต่อเนื องยั งยืน ต่าบลฝางค่า อ่าเภอสิริธร จ.อุบลราชธาน ี

ดร.อารี บตุรสอน 100,000 X √ 

17 การตรวจและวินิจฉยัทางห้องปฏบิัติการโรคธาลสัซเีมียในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
ตอนใต้ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์       
ดร.ภาวนา พนมเขต 

100,000 √ √ 

18 การศึกษาระบบสุขภาพชุมชนแบบมีส่วนร่วมและสรา้งพลังชุมชนในการพัฒนา
สุขภาพและสิ งแวดล้อม 

นางทักษิณ พิมพ์ภักดิ ์ 100,000 X √ 

19 รณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ผู้ช่วยศาสตราจารย์
จารุวรรณ์ วงบุตด ี

100.000 √ √ 

20 โครงการฝึกอบรมการจัดท่าข้อเสนอโครงการส่าหรับตัวแทนชุมชนเพื อขอรับเงิน
สนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพพ้ืนที  จังหวัดอุบลราชธาน ี

ดร.กิตติ เหลาสภุาพ 100.000 X √ 

21 โครงการส่งเสริมจดัการสิ งแวดล้อมและประกวดบา้นตัวอย่างบ้านหนองเบน ต่าบล
คันไร่ อ่าเภอสิริธร จังหวัดอุบลราชธาน ี

ดร.อารี บตุรสอน 50,000 X √ 

22 การพัฒนาสิ งแวดล้อมให้น่าอยู ่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์       
ดร.ภาวนา พนมเขต 

100,000 √ √ 

23 การพัฒนาแกนน่าด้านสุขภาพและอนามัยสิ งแวดล้อมในอีสานใต ้ ผู้ช่วยศาสตราจารยส์มเจตน์ 
ทองด่า 

100,000 √ √ 

24 โครงการดูแลผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อ โครงกระดูกและข้อในผู้สูงอาย ุ
ต่าบลเมืองศรีไค 

ผู้ช่วยศาสตรจารย์          
ดร.รตันา เล็กสมบรูณ ์

300,000 √ √ 
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  โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
  โครงการท่านุบ่ารุงศิลปวัฒนธรรมที ได้รับการอนุมัติทุนสนับสนุน ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
จ่านวน 3 โครงการ เป็นจ่านวนเงินทั้งสิ้น 275,000 บาท 
 
ที ่ ชื่อข้อเสนอการวิจัย ชื่อหัวหน้าข้อเสนอการวิจัย งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

 
1 พัฒนาตนเองด้านคุณธรรมและ

จริยธรรม ส่าหรับนักศึกษาและ
บุคลากร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

นางสาวฐานิสรา โฉมเกิด 120,000 ส่งเล่มรายงาน/  

ส่งใช้ใบส่าคัญ 

2 ท่านบุ่ารุงศิลปวัฒนธรรมสืบสาน
ประเพณีท่าบุญอุทิศส่วนกุศลแด่
อาจารย์ใหญ่ วิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ประจ่าปี 2560 

นางสาวฐานิสรา โฉมเกิด 100,000 ส่งเล่มรายงาน/  

ส่งใช้ใบส่าคัญ 

3 เรียนรู้คุณค่าศิลปวัฒนธรรม ฮีตสิบ
สอง คองสิบสี  บุญข้าวประดับดิน ปี 5 

ดร.กิตติ เหลาสุภาพ 55,000 ส่งเล่มรายงาน/  
ส่งใช้ใบส่าคัญ 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 ไม่มี 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
  ไม่มี 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
เพื อพิจารณาผลการติดตามรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย โครงการบริการวิชาการ และ

โครงการท่านุบ่ารุง  ศิลปวัฒนธรรม งบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ่าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 และให้หัวหน้าโครงการเร่งรัดการรายงานผลฉบับสมบูรณ์ให้แล้วเสร็จ 

มติที่ประชุม :   มอบหัวหน้าโครงการด าเนินการจัดท ารายงานผลฉบับสมบูรณ์ให้แล้วเสร็จ 
 

6.5.2 เรื่อง ผลส ารวจความต้องการรับบริการวิชาการแก่สังคม ประจ าปี พ.ศ. 2560 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   นายแพทย์วีระวัฒน์  พันธ์ครุฑ ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม 

ตามที มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ก่าหนดพื้นที เป้าหมายการด่าเนินงาน คือ ชุมชน องค์กรในพ้ืนที  4 ต่าบล
รอบมหาวิทยาลัย คือ  ต่าบลธาตุ  ต่าบลโพธิ์ใหญ่  ต่าบลค่าขวางและต่าบลเมืองศรีไค ซึ งเป็นชุมชนที ติดกับที ตั้งของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยให้กรอบนโยบาย 4 ประเด็น คือ 1) การให้บริการวิชาการเพื อพัฒนาศักยภาพการ
เรียนรู้แก่เด็ก ในโรงเรียนเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2 ) การให้บริการวิชาการเพื อเสริมสร้าง
ความเข้มแข็ง ความมั งคงด้านอาชีพ 3) การให้บริการวิชาการแก่สังคมเพื อเสริมสร้างสุขภาพอนามัย สิ งแวดล้อม
และทรัพยากรธรรมชาติ 4) การให้บริการวิชาการเพื อเสริมสร้างความเข้มแข็งหรือการเรียนรู้แก่ชุมชน/ สังคม / 
กลุ่มวิชาชีพ และหน่วยงานต่างๆ ซึ งมีเป้าหมายเพื อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในด้านต่าง ๆ คือ ด้าน
การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต  ด้านสุขอนามัยและสิ งแวดล้อม ด้านการส่งเสริมอาชีพ ทั้งนี้ ได้ค่านึงถึงการมี
ส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี ยวข้องในการเสนอความต้องการต่างๆ  ซึ งแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 
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1. ความต้องการรับบริการวิชาการแก่สังคม ระดับมหาวิทยาลัย 
2. ความต้องการรับบริการวิชาการแก่สังคม ระดับวิทยาลัยฯ 

1. ความต้องการรับบริการวิชาการแก่สังคม ระดับมหาวิทยาลัย 
  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้สรุปประเด็นความต้องการของชุมชน/โรงเรียนเครือข่าย จากการประชุม
ร่วมกับชุมชนเมื อวันที  ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  กลุ่มที่ 1 กลุ่มพัฒนาครูและนักเรียน  
   1.  ต้องการพัฒนาครู นักเรียน สื อการเรียนการสอน ใน 4 กลุม่สาระวิชาหลักคือ วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
   2.  การพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในบริเวณโรงเรียนให้ได้คุณภาพ มาตรฐาน และสนับสนุนการ
เรียนรู้ของผู้เรียน 
   3.  การพัฒนางานด้านเกษตรในพื้นที โรงเรียน 
  กลุ่มที่ 2 กลุ่มส่งเสริมสุขภาพ 
   1. ปัญหา /อุปสรรคในหน่วยงาน /ชุมชน 

  เทศบาลต่าบลค่าขวาง  
   - ปัญหาด้านโรคอ้วน และมีอัตราเพิ มขึ้นทุกปี ซึ งสาเหตุอาจเกิดจาการใช้ยา 
   -. ปัญหาด้านสุขภาพจิต  เกิดการฆ่าตัวตาย ของวัยรุ่น อายุประมาณ 17 ปี และโรคเหงา

ของผู้สูงอายุ  
  เทศบาลต่าบลธาตุ 
   1. ปัญหาด้านโรคอ้วน และมีอัตราเพิ มข้ึนทุกปี ซึ งสาเหตุอาจเกิดจาการใช้ยา 
   2. ปัญหาด้านสุขภาพจิต  เกิดการฆ่าตัวตาย ของวัยกลางคน อายุประมาณ 40 ปี  

3. วัยรุ่น วัยเรียน ติดเหล้าและบุหรี  
 

เทศบาลต่าบลเมืองศรีไค 
ปัญหาด้านโรคอ้วน และมีอัตราเพิ มขึ้นทุกปี ซึ งสาเหตุอาจเกิดจาการใช้ยา แต่ไม่พบ 

ปัญหาด้านสุขภาพจิต 
  อบต.โพธิ์ใหญ่ ไม่มีตัวแทนจากชุมชนเข้าร่วม 
 

  ปัญหาในการด าเนินกิจกรรมของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
   1. การลงพ้ืนที เพื อจัดกิจกรรมให้กับชุมชน ปัญหาเกิดจากภาระงานในหน้าที  และการนัด

หมายไม่ตรงกัน 
   2. งบประมาณในการด่าเนินกิจกรรมในโครงการ 
กลุ่มที่ 3 กลุ่มส่งเสริมสุขภาพ  
ความต้องการ  

- การจัดการของหลุมขยะเพื อไม่ให้เกิดกลิ นรบกวนต่อโรงเรียนและชาวบ้าน  
- การแก้ปัญหาลดการเกิดแมลงวันและป้องกันแมลงวันที จะส่งผลต่อสุขภาพ  
- ต้องการผลการวิเคราะห์คุณภาพน้่าใต้ดินได้ มีสารปนเปื้อนที  หรือสามารถรับประทานได้ หรือไม่

ส่งผลต่อสุขภาพอะไรไหม  
- ต้องการระบบการจัดการหลุมกลบขยะที ดี การคัดแยกขยะ และการป้องกันไม่ให้เกิด ปัญหาที จะ

ส่งผลกระทบต่อการเป็นอยู่ของชาวบ้าน   
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กลุ่มที่ 4 กลุ่มพัฒนาอาชีพ 

ความต้องการแก้ไขปัญหา/พัฒนา หน่วยงานในชุมชน 
 - ให้หน่วยงานที เกี ยวข้องเข้าไปช่วยในการปรับทัศนคติให้กับชาวบ้านในการท่าเกษตรกรรมแบบใหม่ โดย
ไม่ใช้สารเคมี และจัดอบรมให้ความรู้ในด้านการท่าเกษตรกรรมแบบอินทรีย์ ให้กับตัวแทน หรือผู้สนใจจริงๆ เพื อ
เป็นตัวอย่างหรือต้นแบบให้กับชาวบ้านในชุมชน 
 - ให้หน่วยงานที เกี ยวข้องเข้ามาช่วยดูแล ปัญหา การปล่อยมลภาวะ ของโรงสีขาว และโรงเจียวกระเทียม 
 

2. ความต้องการรับบริการวิชาการแก่สังคม ระดับวิทยาลัยฯ 
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ท่าการส่ารวจความต้องการ

รับบริการวิชาการแก่สังคมของ ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ่านวน 446 คน ซึ งครอบคลุมประเด็น
ยุทธศาสตร์และนโยบายของมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ในด้านสุขภาพอนามัย 
สิ งแวดล้อม และการให้บริการวิชาการ/ความรู้ผ่านการอบรม ในพ้ืนที เป้าหมายการ ดังนี้ 

1. นักเทคนิคการแพทย์ เจ้าหน้าที โรงพยาบาล จังหวัดอุบลราชธานี จ่านวน 131 คน 
  2. นักเรียน นักเรียนแกนน่า ตัวแทนชุมชน แม่ครัว และครูโรงเรียนในเขตรับผิดชอบต่ารวจตะเวน
ชายแดนที  22 เข้าร่วมโครงการจ่านวน 217 คน 

 3. ประชาชนหมู่ที  6 และหมู่ที  1 ต่าบลธาตุ อ่าเภอวารินช่าราบ จังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วม
โครงการจ่านวน 98 คน 

 

ผลการส่ารวจความต้องการของประชาชน ในพ้ืนที  พบว่าส่วนใหญ่มีความต้องการรับบริการวิชาการ
ทางด้านการดูแลรักษาสุขภาพ ร้อยละ 56.72 รองลงมา คือ ด้านโภชนาการ ร้อยละ 39.23 และ ด้านสุขภาพเด็ก
และนักเรียน ร้อยละ 34.08 ดังตารางที  1 

 
ตารางท่ี 1 ความต้องการรับบริการวิชาการแก่สังคม (n=446) 

ประเด็น จ านวน ร้อยละ 
ด้านการดูแลรักษาสุขภาพ 253 56.72 
ด้านโภชนาการ 175 39.23 
ด้านสุขภาพผู้สูงอายุและการดูแลผู้ป่วยเบื้องต้น 108 24.21 
การดูแลผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง/เบาหวาน 123 27.57 
ด้านสุขภาพเด็กและนักเรียน 152 34.08 
ด้านสิ งแวดล้อม 136 30.48 

 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 ไม่มี 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
  ไม่มี 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

เพื อพิจารณานโยบาย หรือแนวทางการด่าเนินงานโครงการบริการวิชาการ ตามความต้องการรับบริการ
วิชาการแก่สังคม โดยให้หัวหน้าโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ที ได้รับอนุมัติประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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จัดท่าแผนและกิจกรรมตามกลุ่มเป้าหมาย หรือความต้องการของชุมชน โดยเฉพาะด้านการดูแลรักษาสุขภาพ ด้าน
โภชนาการ ด้านสุขภาพผู้สูงอายุ และด้านสุขภาพเด็กและนักเรียน ร้อยละ 34.08 
 มติทีป่ระชุม :   เห็นชอบให้หัวหน้าโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ที่ได้รับอนุมัติประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 จัดท าแผนและกิจกรรมตามกลุ่มเป้าหมาย หรือความต้องการของชุมชน โดยเฉพาะ
ด้านการดูแลรักษาสุขภาพ ด้านโภชนาการ ด้านสุขภาพผู้สูงอายุ และด้านสุขภาพเด็กและนักเรียน  
 

วาระท่ี 6.6  งานแผนและงบประมาณ   มีเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา   จ านวน   4 เรื่อง  ดังนี้ 
6.6.1 เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
      ณ สิ้นไตรมาส 4 (เดือนตุลาคม 2559 – เดือนกันยายน 2560) 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   นายแพทย์ประวิ อ ่าพันธุ์ ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร                      
 งานแผนและงบประมาณ ได้ติดตามการประเมินผลและรวบรวมข้อมูลผลการด่าเนินงาน ของวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ สิ้นไตรมาส 4 (เดือนตุลาคม 2559 – 
เดือนกันยายน 2560) ใน 4 ด้าน ดังนี้ 

1. การติดตามผลการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม  
 ในการติดตามรายงานผลการด่าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจ่าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2560 ณ สิ้นไตรมาส 4 (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560) สามารถติดตามได้  115 
โครงการ จาก 131 โครงการ ซึ งมีรายละเอียด ดังนี้ 
1.1 รายงาน Action Plan ณ ไตรมาส 4 (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560)  

   1. จ่านวนโครงการตามแผนปฏิบัติการ ทั้งหมด   131  โครงการ 
   2. มีการด่าเนินแล้วเสร็จโครงการในไตรมาสที  4   110  โครงการ 
   3. ยกเลิกโครงการ        5  โครงการ 
   4. ไม่รายงานข้อมูล        16  โครงการ 

  ทั้งนี้ ผลการติดตามการด่าเนินงานในไตรมาสที  4 คิดเป็น ร้อยละ 87.79 
1.2. รายงานโครงการวิจัย บริการวิชาการ และท่านุบ่ารุงศิลปะฯ ณ ไตรมาส 4 (1 ตุลาคม 2559 – 

30 กันยายน 2560) 
   1. จ่านวนโครงการตามแผนปฏิบัติการ ทั้งหมด   32   โครงการ 
   2. มีการด่าเนินแล้วเสร็จโครงการในไตรมาสที  4   31  โครงการ 
   3. ยังไม่ด่าเนินโครงการ        0  โครงการ 
   4. ไม่รายงานข้อมูล        1  โครงการ 

  ทั้งนี้ ผลการติดตามการด่าเนินงานในไตรมาสที  4 คิดเป็น ร้อยละ 96.88 

2. การติดตามผลการด าเนินงานด้านงบประมาณและการเงิน 

ในการติดตามรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ 
สิ้นไตรมาส 4 (เดือนตุลาคม 2559 – เดือนกันยายน 2560) พบว่ามีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
ร้อยละ 77.56 น้อยกว่าแผนที่ตั้งไว้ ร้อยละ 18.44 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
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ตารางเปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ (แผน-ผล) รายไตรมาสประจ าปี 2560 

 (แผน) การเบิกจ่ายตามมาตรการ (ผล) การเบิกจ่ายตามมาตรการ 
 จัดสรร เบิกจ่าย ร้อยละการ

เบิกจ่าย 
จัดสรร เบิกจ่าย ร้อยละการ

เบิกจ่าย 
ไตรมาส 1 299,643,522.44     89,893,056.73  30 299,643,522.44 19,241,401.42 6.42 
1.เงินงบประมาณ
แผ่นดิน 

178,009,280.00      
53,402,784.00  

30 178,009,280.00 7,190,836.73 4.04 

2.เงินรายได้ 85,788,400.00      
25,736,520.00  

30 85,788,400.00 8,632,414.69 10.06 

3.เงินเหลือจ่าย 35,845,842.44      
10,753,752.73  

30 35,845,842.44 3,418,150.00 9.54 

ไตรมาส 2 299,643,522.44     65,921,574.94  22 299,643,522.44 40,489,708.02 13.51 
1.เงินงบประมาณ
แผ่นดิน 

178,009,280.00      
39,162,041.60  

22 178,009,280.00 24,462,194.35 13.74 

2.เงินรายได้ 85,788,400.00      
18,873,448.00  

22 85,788,400.00 11,748,443.67 13.69 

3.เงินเหลือจ่าย 35,845,842.44       7,886,085.34  22 35,845,842.44 4,279,070.00 11.94 
ไตรมาส 3 299,643,522.44     62,925,139.71  21 299,643,522.44 100,844,271.22 33.66 
1.เงินงบประมาณ
แผ่นดิน 

178,009,280.00      
37,381,948.80  

21 178,009,280.00 84,056,909.24 47.22 

2.เงินรายได้ 85,788,400.00      
18,015,564.00  

21 85,788,400.00  13,357,641.98  15.57 

3.เงินเหลือจ่าย 35,845,842.44       7,527,626.91  21 35,845,842.44 3,448,320.00 9.62 
ไตรมาส 4 299,643,522.44     68,918,010.16  23 299,643,522.44   71,809,075.65  23.96 
1.เงินงบประมาณ
แผ่นดิน 

178,009,280.00      
40,942,134.40  

23 178,009,280.00   20,939,338.96  11.76 

2.เงินรายได้ 85,788,400.00      
19,731,332.00  

23 85,788,400.00   26,961,301.31 31.43 

3.เงินเหลือจ่าย 35,845,842.44       8,244,543.76  23 35,845,842.44   23,908,435.38  66.70 
รวมสะสม 299,643,522.44 218,739,771.36 96 299,643,522.44 220,579,438.31  77.56 

 

3. การติดตามผลการด าเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
ในการติดตามผลการด่าเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง สามารถสรุปได้ ดังนี้ 
1. รายการครุภัณฑ์ 

ตารางแสดงผลการด าเนินงานด้านการจัดซื้อรายการครุภณัฑ์ 

หมวดเงิน 

แผน ผล 

หมายเหต ุ
จ านวนครภุณัฑ์

ที่อนุมตัิให้
จัดซื้อ 

(รายการ) 

งบประมาณที่
ได้รบัจดัสรร 

จ านวน
ครภุัณฑ์ที่

เบิกจ่ายแล้ว
(รายการ) 

ยอดเบกิจ่าย จ านวนครภุณัฑ์
ที่อยู่ระหว่างส่ง
มอบ (รายการ) 

จ านวน
ครภุัณฑ์ทีอ่ยู่
ระหว่างจัดซือ้

(รายการ) 
งปม.29 13 30,502,600 12 19,386,590 1 0 ยกเลกิ 1 รายการ 
สบพช.20-1 22 4,990,700 18 3,780,879 0 0 ยกเลกิ 2 รายการ 

กันเหลื่อม 2 
รายการ 

สบพช.20-2 18 576,100 18 537,330 0 0  

สบพช.20-3 15 2,035,000 15 1,0741,114.75 0 0 ปรับแผน 1 รายการ 



24 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 10/2560 วันที่ 19 ตุลาคม 2560 
 

หมวดเงิน 

แผน ผล 

หมายเหต ุ
จ านวนครภุณัฑ์

ที่อนุมตัิให้
จัดซื้อ 

(รายการ) 

งบประมาณที่
ได้รบัจดัสรร 

จ านวน
ครภุัณฑ์ที่

เบิกจ่ายแล้ว
(รายการ) 

ยอดเบกิจ่าย จ านวนครภุณัฑ์
ที่อยู่ระหว่างส่ง
มอบ (รายการ) 

จ านวน
ครภุัณฑ์ทีอ่ยู่
ระหว่างจัดซือ้

(รายการ) 
OPD.4 15 800,000 15 778,934.30 0 0  

ศด.3 3 58,000 3 44,500 0 0  
 

2. อาคารและสิ งก่อสร้าง 
   ตารางแสดงผลการด าเนินงานด้านสิ่งก่อสร้าง 

รายการ 
แผน ผล 

คงเหลือ 
ร้อยละของ 
การเบิกจ่าย หมายเหตุ งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร 
ยอดเบิกจ่าย 

1. โครงการปรับปรุงระบบประกอบ
อาคารและระบบสาธารณูปโภค
โดยรอบอาคารศูนย์การศึกษาและ
วิจัยทางการแพทย์ 

95,919,200.00 
 

95,919,200.00 
 

0.00 
 

100.00  

2.สมทบค่าก่อสร้างอาคารกาย
วิภาคศาสตร ์

14,115,200 11,823,618 2,291,582 83.77  

3.ค่าควบคุมงานปรับปรุงอาคาร
ศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการ
แพทย์ 

2,259,000 2,071,520 188,380 91.66  

4.ค่าจ้างออกแบบตกแต่งภายใน
อาคารศูนย์การศึกษ าและวิจั ย
ทางการแพทย์ ชั้นที่ 2-3 

375,000 0.00 375,000 
 

0.00 ยกเลิก 

5 .ค่ าควบคุม งาน ตึกกายวิภ าค
ศาสตร์ 

216,810 176,880.94 39,929.06 81.58  

6.สมทบปรับปรุงอาคาร IPD 24,200,000 24,200,000 0.00 100.00  
 

4. การติดตามผลการด าเนินงานด้านบุคลากร 
ในการติดตามผลการด่าเนินงานด้านบุคลากร สามารถสรุปได้ ดังนี้ 
     ตารางแสดงผลการด าเนินงานด้านบุคลากร 

หมวดเงิน 
รายการ แผน ผล 

คงเหลือ 
ร้อยละของ 
การเบิกจ่าย 

หมายเหตุ งบประมาณ 
ที่ได้รับจัดสรร 

ยอดการเบิกจ่าย 

งปม.28 เงินเดือนค่าจ้าง          
 - อัตราเดิม จ านวน 91 

อัตรา 
29,421,866.00 3,802,644.62 25619221.38 12.92 

 

 - อัตราใหม่ 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 10,787,465.38 0.00 100.00  
สบพช.1-1 ค่าจ้างพนักงานสายวิชาการ 11,542,974.00 10,602,718.00 940,256.00 91.58  
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หมวดเงิน 
รายการ แผน ผล 

คงเหลือ 
ร้อยละของ 
การเบิกจ่าย 

หมายเหตุ งบประมาณ 
ที่ได้รับจัดสรร 

ยอดการเบิกจ่าย 

รด.1-1 ค่าจ้างพนักงานสาย
สนับสนุน 

3,130,224.00 3,148,490.00 -18,266.00 100.58 
 

รด.1-2 ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว 473,382.00 328,500.00 144,882.00 69.39  
OPD.1-1 ค่าจ้างพนักงานสาย

สนับสนุน 
3,904,087.20 3,923,608.71 -19,521.51 100.50 

 

 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เพื อประกอบเกณฑ์การ
ประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ่าปีการศึกษา 2559 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

1. สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ สิ้นไตรมาส 4 (เดือนตุลาคม 2559 – 
เดือนกันยายน 2560) 

2. สรุปรายชื อโครงการ/กิจกรรม ที ไม่รายงานผลการด่าเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส 4 (เดือนตุลาคม 2559 – 
เดือนกันยายน 2560) 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อพิจารณารายงานการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ่าปี พ.ศ.2560 ณ สิ้นไตรมาส 4 (เดือนตุลาคม 
2559 – เดือนกันยายน 2560) โดยผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ไม่เป็นไปตามแผนที ก่าหนด คิดเป็น ร้อยละ 
77.56 ซึ งต ่ากว่าแผน (ร้อยละ 96) ที ก่าหนด คิดเป็นร้อยละ 18.44 ทั้งนี้ เพื อโปรดพิจารณาแนวทางเร่งรัดการ
เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ต่อไป 

มติที่ประชุม :  รับทราบ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 แจ้งผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม ด าเนินการ
เบิกจ่ายงบประมาณ ให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด และให้รายงานผลการด าเนินการทุกไตรมาส 
 

6.6.2 เรื่อง รายงานผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดแผนกลยุทธ์ รอบ 12 เดือน ประจ าปีงบประมาณ              
               พ.ศ. 2560 (เดือนตุลาคม 2559 – กันยายน 2560)  
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   นายแพทย์ประวิ อ ่าพันธุ์ ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร                      
 งานแผนและงบประมาณ ได้ติดตามและสรุปรายงานผลการด่าเนินงานตามตัวบ่งชี้แผนกลยุทธ์ ประจ่าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ รอบ 12 เดือน (เดือนตุลาคม 2559 – กันยายน 2560) ดังนี้ 
 1. สรุปรายงานการติดตามตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ 7 ยุทธศาสตร์ จ านวน  75  ตัวช้ีวัด 

เกณฑ์ตัวช้ีวัด จ านวน/
ตัวช้ีวัด 

บรรลุ
เป้าหมาย 

ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

N/A รวมทั้งสิ้น คิดเป็น
ร้อยละ 

1.ตัวชี้วัด เกณฑ์ส่านักงบประมาณ  3 3 0 0 3 100 
2.ตัวชี้วัด เกณฑ์มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  

35 24 3 8 27 88.9 

3.ตัวชี้วัด เกณฑ์วิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข  

37 10 12 1 36 66.7 
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เกณฑ์ตัวช้ีวัด จ านวน/
ตัวช้ีวัด 

บรรลุ
เป้าหมาย 

ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

N/A รวมทั้งสิ้น คิดเป็น
ร้อยละ 

รวมทั้งสิ้น 75 51 15 9 66 77.3 

 2. สรุปการรายงานผลการด าเนินโครงการตามแผนปฎิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รอบ 9 
เดือน ( 1 ตุลาคม 2559 - 30 มิถุนายน 2560) 

 โครงการ/กิจกรรมที บรรลุเป้าหมาย 235 โครงการ/กิจกรรม ร้อยละ 82.75 
 โครงการ/กิจกรรมที ไม่บรรลุเป้าหมาย 35 โครงการ/กิจกรรม ร้อยละ 12.32 
 โครงการ/กิจกรรม ที ไม่รายงานข้อมูล 4 โครงการ/กิจกรรม ร้อยละ 1.41 
 โครงการ/กิจกรรม ที ยกเลิก  10 โครงการ/กิจกรรม ร้อยละ 3.52 
  โครงการ/กิจกรรม รวมทั้งสิ้น  284 โครงการ/กิจกรรม ร้อยละ 98.59 

กฏหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 ไม่มี 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

1. สรุปโครงการที ไม่รายงานผลการด่าเนินโครงการตามแผนปฎิบัติการประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
รอบ 12 เดือน ( 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560) 

2. สรุปการรายงานผลการติดตามตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์ ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รอบ 12 
เดือน ( 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560) 

3. สรุปการรายงานผลการติดตามด่าเนินโครงการตามแผนปฎิบัติการประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
รอบ 12 เดือน ( 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560) 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อพิจารณา ประเด็นปัญหา/ขอแนวทางแก้ไข ดังนี้ 

1. สรุปประเด็นปัญหา/แนวทางแก้ไข ในการด าเนินการตามตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2560 รอบ 12 เดือน ( 1 ตุลาคม 2559 - 30 มิถุนายน 2560) 
 1.1 ตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ส่วนใหญ่ ที ไม่บรรลุเป้าหมาย เนื องจากขาดการประสาน ประชาสัมพันธ์    

ในการเก็บข้อมูล ของนักศึกษา บุคลากร ท่าให้เก็บข้อมูลได้น้อยกว่าเป้าหมายที ตั้งไว้ 
  1.2. ตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ ทางการจัดการเรียนการสอน มีการด่าเนินการปรับปรุงหลักสูตร และ การ

วิจัย บริการวิชาการ ท่านุบ่ารุงศิลปะฯ ท่าให้ไม่สามารถตอบตัวชี้วัดที ตั้งไว้ได้ ควรจักให้มีการ
ทบทวนตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์ วิทยาลัยฯ ใหม่ เพื อให้การด่าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณและคุณภาพ 

  1.3. ตัวชี้วัดร้อยละของบุคลากรที มีความสุขในการปฏิบัติงาน ข้อมูลกองการเจ้าหน้าที เป็นหน่วยงาน
ที ด่าเนินการ ท่าให้ไม่สามารถตอบผลการด่าเนินการได้ 
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2. สรุปประเด็นปัญหา/แนวทางแก้ไข ในการด าเนินโครงการตามแผนปฎิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 รอบ 12 เดือน ( 1 ตุลาคม 2559 - 30 มิถุนายน 2560) 

2.1. กิจกรรมการศึกษาดูงานการสร้างเสริมสุขภาพ ในรายวิชาหลักการสร้างเสริมสุขภาพ (1902 
101) ปัญหา ระยะเวลาน้อยในการศึกษาดูงาน แนวทางแก้ไข เพิ มหน่วยงานสร้างเสริม
สุขภาพอื นๆ เพิ มมากข้ึน และควรเพิ มระยะเวลาการดูงานให้มากกว่าเดิม 

2.2. กิจกรรมฝึกปฏิบัติการใช้วิทยาการระบาดในการออกสอบสวนโรคในชุมชน ควรเพิ มพ้ืนที ใน
ต่างจังหวัดที เป็นพ้ืนที ต้นแบบ 

2.3. โครงการศึกษาชุมชนและสิ งแวดล้อมนักศึกษาสาขาอนามัยชุมชน ควรขยายเวลาเพิ มในการ
จัดโครงการ และควรบรูรณาการหลายวิชาเข้าด้วยกัน 

2.4. โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรที เน้นคุณสมบัติของโครงการผลิตแพทย์เพิ มฯ ควรประสาน
กับผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาส่งผลงานเข้าประกวด 

2.5. โครงการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาแพทยศาสตร์ชั้นปีที  1 ด้านการเรียนวิทยาศาสตร์
การแพทย์พื้นฐานก่อนเรียนชั้นปรีคลินิกและการปฐมนิเทศนักศึกษาแพทยศาสตร์ชั้นปรีคลินิก 
ควรขอความร่วมมือ และประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรม 

2.6. โครงการการให้บริการระบบสิ งสนับสนุนการเรียนการสอนด้านคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
เนื องจากผู้รับผิดชอบห้องเรียนห้องบรรยายโดยตรง ควรเปิดปิดตามเวลา เมื อมีการใช้นอก
เวลาจะต้องมีการแจ้งให้ผู้ดูแลรับผิดชอบทราบ ห้ามมีการเคลื อนย้ายอุปกรณ์โดยเด็ดขาดหาก
ไม่แจ้งผู้ดูแลทราบก่อน  

2.7. โครงการการให้บริการทางการแพทย์ระดับปฐมภูมิ เนื องจากแบบประเมินความพึงพอใจที ใช้
อยู่เป็นแบบสอบถามในภาพรวมของการให้บริการไม่ได้มีข้อมูลแยกแผนก ควรด่าเนินการ
จัดท่าแบบสอบถามขึ้นใหม่โดยแยกตามแผนกการให้บริการ 

2.8. โครงการค่าจ้างบุคลากร อัตราใหม่ มีการด่าเนินการล่าช้า และไม่เป็นไปตามแผนที ก่าหนด 
ควรเร่งด่าเนินการตามกรอบอัตราใหม่ที ก่าหนด 

2.9. โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ปัญหา : เนื องจากเป็นผลการประเมินโดย
ภาพรวมของหน่วยการที เกี ยวข้องกับการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ซึ งผลการ
ประเมินของบางหน่วยงานค่อนข้างต ่า ท่าให้ผลการประเมินรวมมีค่าเฉลี ยไม่ถึงค่าเป้าหมายที 
ก่าหนดไว้    แนวทางแก้ไข : ท่าการวิเคราะห์ผลการประเมินโดยแยกเป็นผลประเมินโดย
ภาพรวมและผลการประเมินแยกแต่ละหน่วยงาน แล้วแจ้งหน่วยงานที เกี ยวข้องเพื อรับทราบ
ผลการประเมินและข้อเสนอแนะเพื อน่าไปปรับปรุงแก้ไขต่อไป 

2.10. กิจกรรมย่อย ประชุมงานบริการการศึกษา ปัญหา : มีการจัดประชุมซ้อนทับกันในหลาย
กิจกรรม และช่วงเวลาเดียวกัน     แนวทางแก้ไข : ก่อนเชิญผู้เกี ยวข้องเข้าร่วมประชุม ผู้ที 
รับผิดชอบการจัดประชุม ควรแจ้งอาจารย์ผู้เกี ยวข้องเพื อทราบ และพิจารณาวันประชุมใน
วันที ว่างตรงกันแทน 

2.11. กิจกรรมบริหารจัดการการจัดท่า มคอ. ในระบบ UBU TQF MAPPER และระบบประเมิน
การจัดการเรียนการสอนในระบบ REG ปัญหา : นักศึกษายังไม่เห็นความส่าคัญและให้ความ
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ร่วมมือในการเข้าไปประเมินการเรียนการสอนในระบบ REG ค่อนข้างน้อย แนวทางแก้ไข : 
อาจารย์ผู้สอนควรติดตามและก่าชับให้นักศึกษาเข้าไปประเมินการเรียนการสอนในระบบและ
ให้ความส่าคัญในการประเมินการเรียนการสอน โดยการน่าผลการประเมินและข้อเสนอแนะ
จากนักศึกษามาพิจารณาปรับแก้ไข เพื อให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ งขึ้น 

2.12. โครงการ วิจัย บริการวิชาการ และท่านุบ่ารุงศิลปะฯ ปัญหา ขาดการติดต่อประสานงาน
ผู้รับผิดชอบโครงการ และการด่าเนินงาน ตัวชี้วัดด้านเชิงคุณภาพ แนวทางแก้ไข จัดประชุม
ชี้แจงผู้รับผิดชอบโครงการ เพื อสร้างความเข้าใจและการด่าเนินงาน 

2.13. โครงการสวัสดิการหอพักแพทย์และพยาบาล (แฟต 7) ปัญหา 1. ระเบียบการบริหารจัดการ
หอพักยังไม่ผ่านการรับรองจากกรรมการสวัสดิการฯ ของมหาวิทยาลัย ท่าให้การด่าเนินการ
ต่างๆ ยังไม่เป็นระบบที ดี แนวทางแก้ไข ประสานงานผู้บริหารวิทยาลัยเพื อด่าเนินการติดตาม
เรื องของระเบียบหอพักฯ กับทางกรรมการสวัสดิการฯ ของมหาวิทยาลัย เพื อน่ามาเป็น
หลักเกณฑ์ในการบริหารจัดการหอพักต่อไป 
2. พบปัญหาเรื องห้องพักช่ารุดในหลายจุด เช่น หลังคารั ว ฝ้าช่ารุด ประตูหลังเปิดปิดยาก 
หลอดไฟเสียหาย ฯลฯ แนวทางแก้ไข กรรมการหอพักฯและงานพัสดุได้มีการประสานงานกับ
ทางบริษัทผู้ก่อสร้างตึก เพื อติดตามให้เข้ามาซ่อมแซมห้องพักและครุภัณฑ์ที ช่ารุดและเสียหาย
ต่อไป 

3. โครงการที่ไม่รายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด รอบ 12 เดือน มีจ านวน 3 โครงการ โดยมี
รายละเอียดตามเอกสารแนบ เพื่อโปรดพิจารณาแนวทางแก้ไขเพื่อด าเนินการในรอบงบประมาณ
ต่อไป 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะในประเด็นปัญหา/แนวทางแก้ไข ดังกล่าว 

มติที่ประชุม :  มอบรองคณบดีฝ่ายบริหารประสานกับรองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศ
สัมพันธ์ เพื่อติดตามความก้าวหน้า เรื่องของระเบียบหอพักฯ กับกรรมการสวัสดิการฯ ของมหาวิทยาลัย  หาก
ยังมีปัญหาอุปสรรค จะได้น าข้อมูลน าเสนออธิการบดีเพื่อทราบและพิจารณา 

 

6.6.3 เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ระดับวิทยาลัยฯ   
               ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบ 12 เดือน ณ สิ้น 30 กันยายน 2560 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   นายแพทย์ประวิ อ ่าพันธุ์ ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร                      
 ตามที  งานแผนและงบประมาณ ได้ติดตามและรวบรวบรวมผลการด่าเนินงานตามแผนบริหารความเสี ยง
ระดับวิทยาลัย ประจ่าปีงบประมาณ 2560 จ่านวน 5 ความเสี ยง จากผู้รับผิดชอบหลัก ในรอบการด่าเนินงาน 12 
เดือน (ณ สิ้น 30 กันยายน 2560) พบว่ามีสถานะด่าเนินการแล้วเสร็จ จ่านวน 5 ความเสี ยง แต่ไม่สามารถจัดการ
ความเสี ยงให้อยู่ในระดับยอมรับได้ จ่านวน 2 ความเสี ยง โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
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ตารางสรุปผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (ณ สิ้น 30 กันยายน 2560) 

ล าดับ ประเด็นความเสี่ยง ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง หน่วย
นับ 

ค่าตัวบ่งชี้ 
ความเสี่ยง 

ผลการด าเนินงาน สถานะ 

แผน ผล 
1 บัณฑิตระดับปริญญาตรี

ส อ บ ผ่ าน ใบ ป ระ ก อ บ
วิชาชีพเวชกรรมในครั้ ง
แ รก  ไม่ ถึ ง เป้ าห ม ายที 
ก่าหนด 

ร้อยละของบัณฑิตที สอบ
ผ่านใบประกอบวิชาชีพ
เวชกรรมทั้ง 3 ขั้นตอนใน
ครั้งแรก 

ร้อยละ <90 91.67 1.นักศึกษามีกระบวนการจัด
ทบทวนด้วยตนเองและแบบ
รวมกลุ่มก่อนที อาจารย์พิเศษ
จะมาติวจริง 
2.มีการทบทวนโดยอาจารย์
พิเศษ และได้ปรับลดชั วโมง
สอนบรรยาย เพิ มชั วโมงการ
ฝึกท่าโจทย์มากขึ้น 
3.ทุกรายวิชาออกข้อสอบให้
สอดคล้ อ งกั บ เกณ ฑ์ ขอ ง
แพทยสภา และออกข้อสอบ
เป็ นภาษาอั งกฤษ 100% 
ของข้อสอบทั้งหมด 
4.มีคณะท่างานเพื อทบทวน
ปัญหาและหาแนวทางแก้ไข 

ด่าเนินการ
แล้วเสร็จ 

2 ร้อยละการมีงานท่าของ
บัณ ฑิ ตหลักสูตร วทบ .
อนามัยสิ งแวดล้อม และ 
สบ.สาธารณสุขศาสตร์ ใน 
1 ปีแรก มีแนวโน้มลดลง 

ร้อยละของบัณฑิตที มีงาน
ท่าใน 1 ปีแรก 

ร้อยละ <90 97.14 1.มีการปรับแผนรับนักศึกษา
เพื อ ใ ห้ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
สถานการณ์ การได้ งานใน
ปัจจุบัน   
2.มีการติดตามการกรอก
ข้อมูลภาวะการมีงานท่า ของ
บัณฑิตที จบการศึกษาในปี
ก า ร ศึ ก ษ า  2558 แ ล ะ
บัณฑิตให้ความสนใจในการ
กรอกข้อมูลเพื อมากขึ้น 
3.ทางหลักสูตรมีการพัฒนา/
ปรับปรุงการจัดการเรียนการ
สอน กลยุทธ์การสอน หรือ 
การประเมินผลการเรียนรู้
จ ากผล การป ระ เมิ น ก าร
ด่าเนินงานที รายงานใน มคอ. 
7  ปีที แล้ ว โดยมี การเชิญ
อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิมาให้
ค่าแนะน่า 

ด่าเนินการ
แล้วเสร็จ 

3 สิ งสนับสนุนการเรียนการ
สอนของนักศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษาไม่พียงพอต่อ
ความต้องการ 

ค่าคะแนนความพึงพอใจ
ต่อสิ งสนับสนุนการเรียนรู้ 

คะแนน <3.5 3.81 1.นักศึกษาได้รับการจัดสรร
ห้องเรียนที เพียงพอและมีผล
คะแนนอยู่ในระดับ 3.81  
2.วิทยาลัยได้มีการเพิ มจุด
ประจายสัญญาณอินเตอร์เน็ต 

ด่าเนินการ
แล้วเสร็จ 
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ล าดับ ประเด็นความเสี่ยง ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง หน่วย
นับ 

ค่าตัวบ่งชี้ 
ความเสี่ยง 

ผลการด าเนินงาน สถานะ 

แผน ผล 
เพื อให้บริการเพิ มจ่านว 14 
จุด 

4 ค่าใช้จ่ายของบุคลากรที 
เพิ มสูงขึ้นเป็นประจ่าทุกปี 

สัดส่วนของงบบุคลากรใน
เงินรายได้ 

ร้อยละ <40 54.75 1. มีการรับอัตราใหม่ให้กับ
หน่วยงานที มีความต้องการ 
แต่ไม่บรรลุตามแผนที วางไว้ 
2. มีการจัดประชุมช้ีแจงให้
ข้อมูลเกี ยวกับภาระหน้าที 
ความรับผิดชอบ และลักษณะ
งานที ปฏิบัติเพื อเป็นแนวทาง
ใช้ประกอบการพิจารณาใน
การขอก่าหนดระดับต่าแหน่ง
สูงขึ้น เมื อวันที  16 มิ.ย. 60 
3. ยังไม่การพัฒนาศักยภาพ
ชองบุ ค ล ากร ให้ ส าม ารถ
ท่างานข้ามสายงานได้ 
4. ยังไม่มีการด่าเนินการเปิด
หลักสูตรใหม่ที ตอบสนอง
ค วาม ต้ อ งก า ร ต าม แ ผ น
ก่าลังคนด้านสาธารณสุขของ
ประเทศ 
5.  มี ก า ร เปิ ด โอ ก า ส ให้
บุคลากรในสังกัดได้เข้าร่วม
การอบรมหลักสูตรระยะสั้น
ทั้งในและนอกประเทศ โดยมี
จ่านวนอาจารย์ที เข้าร่วมการ
อ บ ร ม ร ะ ย ะ สั้ น
ภายในประเทศ จ่านวน 12 
คน และต่างประเทศ จ่านวน 
1 คน 
 

ด่าเนินการ
แล้วเสร็จ  

5 อาจารย์ ป ระจ่ าที มี วุฒิ
ระดับปริญญาเอก หรือ
เทียบเท่ามีน้อย 

ร้อยละจ่านวนอาจารย์มี
คุณวุฒิปริญญาเอก จาก
จ่านวนอาจารย์ทั้งหมด 

ร้อยละ >45 44.8 1.  วิ ท ย า ลั ย ฯ  ได้ มี ก า ร
ส่ งเสริมและสนับสนุ น ให้
อาจารย์ไปศึกษาต่อในระดับ
ที สูงขึ้นตามแผนที วางไว้ โดย
มีอาจารย์ไปศึกษาต่อ จ่านวน 
4 คน 
2. ยั ง ไม่ มี ก า ร ป รั บ ป รุ ง
เกี ย ว กั บ ก อ งทุ น พั ฒ น า
บุคลากรให้ ตอบสนองต่ อ
กลุ่มเป้าหมายภายนอก 

ด่าเนินการ
แล้วเสร็จ 
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ล าดับ ประเด็นความเสี่ยง ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง หน่วย
นับ 

ค่าตัวบ่งชี้ 
ความเสี่ยง 

ผลการด าเนินงาน สถานะ 

แผน ผล 
3.ยั ง ไ ม่ มี ก า ร ป รั บ ป รุ ง
แผนการแสวงหาอาจารย์เชิง
รุกให้มีความสอดคล้องกับ
ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง
กลุ่มเป้าหมาย  
4. ได้มีการจัดจ้างบุคลากร
ต่าแหน่งอาจารย์ผู้มีความรู้
ค ว าม ส าม ารถ พิ เศ ษ ที มี
ค ว าม ส าม า รถ ใน ว งก า ร
วิ ช าก า ร /วิ ช า ชี พ เฉ พ าะ 
ทดแทนในอัตราที ลาออก 

 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 ไม่มี 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
          รายงานผลการด่าเนินงานตามแผนบริหารความเสี ยง ระดับคณะ/หน่วยงาน ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 ณ สิ้นไตรมาส  4 ( ณ 30 กันยายน 2560) 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อพิจารณา ให้ข้อเสนอแนะ/แนวทางวิธีการจัดการกับประเด็นความเสี ยงที ด่าเนินการแล้วเสร็จใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 แต่ไม่สามารถจัดการลดระดับความเสี ยงได้ ดังนี้ 

1.ประเด็นความเสี ยงด้าน ค่าใช้จ่ายของบุคลากรที เพิ มสูงขึ้นเป็นประจ่าทุกปี 
2.ประเด็นความเสี ยงด้าน อาจารย์ประจ่าที มีวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่ามีน้อย  

          ทั้งนี้ เพื อน่าไปบรรจุลงในแผนบริหารความเสี ยงระดับวิทยาลัยฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ
ประกอบการจัดท่ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับวิทยาลัย ในรอบปีการศึกษา 2560 เกณฑ์ตัวบ่งชี้ที  
5.1.1 ข้อ 3 ต่อไป 

มติที่ประชุม :  รับทราบ  
 

6.6.4 เรื่อง การระบุปัญหา/อุปสรรค จากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อน ามาประกอบการ 
               จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงระดับวิทยาลัยฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   นายแพทย์ประวิ อ ่าพันธุ์ ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร                      
 ตามที  งานแผนและงบประมาณ ได้ขอความอนุเคราะห์ให้ทุกหน่วยงานระบุปัญหา/อุปสรรค ของการ
ด่าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เพื อน่ามาวิเคราะห์และจัดท่า แผนบริหารความเสี ยง ระดับวิทยาลัยฯ 
ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 นั้น 

ทั้งนี้ จากหน่วยงานทั้งหมด จ่านวน 20 หน่วยงาน โดยมีหน่วยงานที รายงานว่าไม่มีปัญหา/อุปสรรค 
จ่านวน 8 หน่วยงาน หน่วยงานที รายงานปัญหา/อุปสรรค จ่านวน 2 หน่วยงาน และหน่วยงานที ไม่รายงาน จ่านวน 
10 หน่วยงาน โดยมีการระบุประเด็นปัญหา/อุปสรรค จาการด่าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2560เพื อจัดท่า 
(ร่าง) แผนบริหารความเสี ยง ระดับวิทยาลัย ประจ่าปี พ.ศ.2561 ดังนี้ 
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ตารางสรุปปัญหา/อุปสรรค จาการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เพื่อจัดท า (ร่าง) แผนบริหารความ
เสี่ยง ระดับวิทยาลัย ประจ าปี พ.ศ. 2561 

ล าดับ ปัญหา/อุปสรรค/สาเหตุ
ที่ท าให้เกิดความเสี่ยง 

ประเด็นความเสี่ยง ตัวบ่งชี้ความ
เสี่ยง 

เป้าหมาย
ตัวบ่ง 

ชี ้

วิธีการจัดการปัญหา/
อุปสรรค/สาเหตุทีท่ าให้เกิด

ความเสี่ยง 

ผู้รับผิด 
ชอบหลัก 

1 ด้านการประสานงานชอง
คู่ความร่วมมือ ยังไม่
ชัดเจนในด้านการ
ประสานงานท้ังด้านการ
ผลิตบัณฑติ, วิจัยและ
บริการวิชาการ 

ด้านคู่ความร่วมมือ
(ศูนย์แพทย์ฯ ท้ัง 2 
แห่ง ยังติดต่อ
ประสานงานกันไม่
บ่อยมากนัก  

มีการ
ประสานงาน
ด้านการผลติ
บัณฑิต, วิจัย
และบริการ
วิชาการ ครบทั้ง 
3 ด้าน 

3 พันธกิจ มีการตดิต่อประสานงานท้ังที 
เป็นทางการและไมเ่ป็น
ทางการเพื อให้เกิดความ
ร่วมมือ/การสนับสนุนในการ
ด่าเนินงานตามพันธกิจที 
เกี ยวข้องให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์หรือหลักสตูร
ที ตั้งไว ้ทั้งในด้านการผลิต
บัณฑิต การวิจัยและการ
บริการวิชาการ บนพ้ืนฐาน
ของการได้ประโยชน์ร่วมกัน  

รองคณบดี/ผช.
ฝ่ายบริการ
การศึกษา- งาน
บริการ
การศึกษา, ผช.
งานพัฒนา
นักศึกษา -งาน
พัฒนานักศึกษา, 
รองคณบดีฝ่าย
วิจัยฯ -งานวิจัย 
บริการและท่านุ
ฯ 

2 วิทยาลัยฯ ยังไม่ได้ก่าหนด
สมรรถนะหลักที ส่ าคัญ
ขององค์กร ที เป็นรูปธรรม
จริ ง จะส่ งผลไปถึ งการ
วางแผนเชิงกลยุทธ์ ที มีค่า
เป้ าหมายและตัวช้ีวัดที 
ชัดเจน 

วิทยาลัยฯ ยังไม่
ก่าหนดสมรรถนะหลัก
ที ส่าคัญขององค์กร 
เพื อประกอบการ
วางแผนกลยุทธ์ ที จะ
น่าพาองค์กรไปสู่
วิสัยทัศน์และ
เอกลักษณ์ขององค์กร 

มีการก่าหนด
สมรรถนะ
องค์การ 

>1 
สมรรถนะ 

1.มีการก่าหนดแผนกลยุทธ์ 
ที มีวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
ที มาจากผลการวิเคราะห ์
SWOT analysis บนพ้ืนฐาน
ของการใช้ข้อมูลจริง  
2.มีการค้นหาหรือก่าหนด
สมรรถนะหลักที ส่าคญัหรือ
โดดเด่นขององค์กร เพื อ
ประกอบการวางแผนกลยุทธ์
ที จะน่าพาองค์กรไปสู่
วิสัยทัศน์และเอกลักษณ์ของ
องค์กร 
3.ก่าหนดแผนปฏิบตัิราชการ
ประจ่าปีที สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ ที มีค่าเป้าหมายและ
ตัวช้ีวัดที ชัดเจน ทั้งทางด้าน
การผลิตบณัฑิต การวิจัยและ
การบริการวิชาการไปใน
ทิศทางเดียวกัน  

คณะกรรมการ
ประจ่าวิทยาลัย
ฯ (งาน
เลขานุการ
คณบดี) 

3 การขอลาออกของแพทย์
เมื อจบจากการเรียนต่อ
เฉพาะทาง 

บุคลากรทาง
การแพทย์ฯ ลาออก
บ่อย หรือยังไม่
เพียงพอ 

บุ ค ล าก ร ท า ง
ก า ร แ พ ท ย์ ฯ 
ลาออกลดลง 

<ร้อยละ
60 

1.มีการวิเคราะห์หาปจัจัยที 
จะส่งผลต่อความผูกพันของ
บุคลากรที มตี่อองค์กร รวมทั้ง
ความต้องการ/ความคาดหวัง
ของบุคลากรทุกกลุ่ม เพื อจัด
แผนพัฒนาบุคลากรให้มี
ทักษะที เหมาะสมในแตล่ะ
กลุ่ม  

รองคณบดีฝ่าย
บริหาร (งาน
บริหารบุคคล) 
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ล าดับ ปัญหา/อุปสรรค/สาเหตุ
ที่ท าให้เกิดความเสี่ยง 

ประเด็นความเสี่ยง ตัวบ่งชี้ความ
เสี่ยง 

เป้าหมาย
ตัวบ่ง 

ชี ้

วิธีการจัดการปัญหา/
อุปสรรค/สาเหตุทีท่ าให้เกิด

ความเสี่ยง 

ผู้รับผิด 
ชอบหลัก 

2.สนับสนุนให้มีการสร้าง
เสรมิทักษะที สามารถ
สนับสนุนให้แตล่ะสายงานมี
ความก้าวหน้าตามสายงานได้
อย่างต่อเนื อง 

4 อาจารย์ที ด่ารงต่าแหน่ง
ทางวิชาการของวิทยาลัย
ปัจจุบัน มีจ่านวน ร้อยละ 
22.39  ซึ งเกณฑ์
มาตรฐานต้องอยู่ที ร้อยละ 
60 

อาจารย์ที ด่ารง
ต่าแหน่งทางวิชาการ
ยังน้อยกว่าเกณฑ์
มาตรฐาน สกอ.ที 
ก่าหนด 

อาจารย์ที ด่ารง
ต่าแหน่งทาง
วิชาการ 

>ร้อยละ 
60 

1.ติดตาม อ่านวยความ
สะดวกแก่อาจารย์ในการขอ
ต่าแหน่งทางวิชาการ 
2.ประเมินว่าอาจารยส์ามารถ
ยื นขอและผา่นเกณฑ์ได้เท่าใด 

รองคณบดีฝ่าย
บริหาร (งาน
บริหารบุคคล) 

5 ขาดการประเมินตัวช้ีวัด
โครงการ หรือประเมิน
ภาพรวมของแผนใหญ่ของ
โครงการบริการวิชาการ 
และท่านุบ่ารุงฯ 

ขาดการประเมิน
ตัวช้ีวัดโครงการ หรือ
ประเมินภาพรวมของ
แผนใหญ่ของโครงการ
บริการวิชาการ และ
ท่านุบ่ารุงฯ 

มีการรายงานผล
การด่าเนินงาน
ภาพรวมในตัว
บ่งช้ีแผนกลยุทธ์
ระดับวิทยาลัยฯ 

>3 ตัว
บ่งช้ี 

1.มีการประเมินผลโครงการ
ในแต่ละกิจกรรมย่อย 
2.ติดตามการประเมิน
โครงการในกิจกรรมย่อย และ
น่ามาประมวลผลเป็นตัวช้ีวัด
ในภาพรวม ตามแผลกลยุทธ์
ของวิทยาลัยฯ 

รองคณบดีฝ่าย
วิจัยและพันธกิจ

สังคม : 
งานวิจัยฯ 

6 การด่าเนินการด้านการ
จัดการความรู้ยังไม่ได้ถูก
ก่าหนดเป้าหมายที ชัดเจน 
และ ยังไม่ครอบคลุมใน
ประเด็นที ก่าหนด เช่น 
ด้านการวิจัย 

การด่าเนินการด้าน
การจัดการความรู้ยัง
ไม่ได้ถูกก่าหนด
เป้าหมายที ชัดเจน 
และยังไม่ครอบคลุม
ในประเด็นที ก่าหนด  

การจัดการ
ความรู้มีการ
ก่าหนด
เป้าหมายที 
ครอบคลมุทุก
พันธกิจ 

5 พันธกิจ มอบหมายหน่วยงานที 
รับผิดชอบ เร่งด่าเนินการ 

รองคณบดีฝ่าย
วิจัยและพันธกิจ
สังคม : งานการ
จัดการความรู้ 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 ไม่มี 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
          ไม่มี 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อพิจารณา ให้ข้อเสนอแนะในประเด็น ดังนี้ 

๑. เพื อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะปัญหา/อุปสรรค/สาเหตุที ท่าให้เกิดความเสี ยง ประเด็นความเสี ยง วิธีการ
จัดการปัญหา/อุปสรรค/สาเหตุที ท่าให้เกิดความเสี ยง และผู้รับผิดชอบหลัก ที แต่ละหน่วยงานรายงาน
มา และน่าไปบรรจุลงในแผนบริหารความเสี ยงระดับวิทยาลัยฯ ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

๒. เพื อพิจารณาระบุประเด็นความเสี ยง สาเหตุ ตัวบ่งชี้ความเสี ยง และวิธีการจัดการความเสี ยงที เป็น
ประเด็นความเสี ยงหลักที วิทยาลัยฯ ต้องด่าเนินการจัดการ เพื อประกอบการจัดท่าแผนบริหารความ
เสี ยงประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

มติที่ประชุม :  เห็นชอบ และให้น าประเด็นความเสี่ยงทั้ง 6 ประเด็นบรรจุลงในแผนบริหารความ
เสี่ยงระดับวิทยาลัยฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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วาระท่ี 6.7  คณบดี   มีเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา   จ านวน   1 เรื่อง  ดังนี้ 
6.7.1 เรื่อง ขอความร่วมมือในการจัดประชุมวิชาการร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 50 ปีแพทยสภา 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   นายแพทย์นิรันดร์  พิทักษ์วัชระ ต าแหน่ง  คณบดี                      

คณบดี เสนอเพื อพิจารณา ด้วยแพทยสภา ก่าหนดจัดประชุมวิชาการร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 
50 ปีแพทยสภา  ระหว่างวันที  20-22  มิถุนายน  2561  ณ ศูนย์การแสดงสินค้าอิมแพค เมืองทองธานี  จึง
ขอเชิญชวนให้คณะแพทยศาสตร์ทุกแห่งจัดแสดงกิจกรรมเพื อสังคม จ่านวน 1 บูธ   
ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 ไม่มี 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

หนังสือที  พส.014/ว 795  ลงวันที  29  กันยายน 2560 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อพิจารณาการขอความร่วมมือในการจัดประชุมวิชาการร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 50 ปี     
แพทยสภา 

มติที่ประชุม :  มอบรองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษาและรองคณบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม 
พิจารณาผลงานทีจ่ะน าเสนอในงานประชุมวิชาการร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 50 ปี แพทยสภา 

 

วาระท่ี 6.8  งานบริการการศึกษา  มีเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา   จ านวน   1 เรื่อง  ดังนี้ 
6.8.1 เรื่อง รายงานปัญหาการจัดสอบรวบยอดทักษะและหัตถการทางคลินิก(OSCE) ครั้งที ่1/2560  
              ในวันอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม 2560 ของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   แพทย์หญิงปาริชาติ  ภิญโญศรี ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา                      

ตามมติที ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ครั้งที  5/2560 เมื อวันอังคาร ที  10 
ตุลาคม 2560 ซึ งที ประชุมได้ร่วมสรุปปัญหาเกี ยวกับการจัดสอบรวบยอดทักษะและหัตถการทางคลินิก (OSCE) 
ครั้งที  1/2560 โดยจัดสอบไปเมื อวันอาทิตย์ที  1 ตุลาคม 2560 ณ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก 
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ซึ งสามารถสรุปปัญหาและอุปสรรคที เกี ยวกับการจัดสอบ ได้ดังนี้ 
  1. สถานที ที ใช้ในการจัดสอบรวบยอดทักษะและหัตถการทางคลินิก (OSCE) ไม่เหมาะสม  
 เนื องจากเป็นห้องที ใช้ส่าหรับการจัดการเรียนการสอน ท่าให้นักศึกษาเกิดความสับสนในการเข้าสอบแต่ละฐาน 
           2. ขาดความพร้อมของอุปกรณ์ที ใช้ในการจัดสอบ โดยพบว่าบางฐานยังขาดอุปกรณ์ที ใช้ส่าหรับสอบ
รวมทั้งขาดเจ้าหน้าที ดูแลรับผิดชอบ 

 3. จ่านวนคณะกรรมการคุมสอบ ไม่ครบตามจ่านวนข้อสอบท่าให้ต้องสับเปลี ยนคณะกรรมการเพื อคุม
สอบในบางข้อ 
           4. การเบิกจ่ายค่าตอบแทนในการจัดสอบล่าช้า  
 เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
        - ข้อมูลประกอบการเบิกจ่ายค่าตอบแทนในการจัดสอบรวบยอดฯ ในปีงบประมาณ 2559 และ
ปีงบประมาณ 2560  
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
          เพื อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะเกี ยวกับแนวทางแก้ไขเกี ยวกับการจัดสอบและการเบิกจ่ายที ล่าช้า 

มติที่ประชุม :  มอบรองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษาหารือแนวทางกับรองคณบดีฝ่ายบริหาร       
เพื่อด าเนินการส่วนที่เกี่ยวข้อง 
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วาระท่ี 6.9  งานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ  มีเรื่องแจ้งเพื่อพิจารณา จ านวน  1 เรื่อง ดังนี้  
6.9.1 เรื่อง แบบฟอร์มการจัดท าแผนพัฒนาตามข้อเสนอแนะการตรวจประเมินคุณภาพภายใน  
               ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560  
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   แพทย์หญิงปาริชาติ  ภิญโญศรี ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา                      
 มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที  16/2560 วันที  3 ตุลาคม 2560 ที ผ่านมาเห็นชอบแนว
ทางการจัดท่าแผนพัฒนาตามข้อเสนอแนะการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 ให้
แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม 2560 และให้ส่งแผนพัฒนา ที ประกอบด้วยแผนงาน เป้าหมาย และตัวชี้วัดการ
ด่าเนินงานของแต่ละตัวบ่งชี้ของหลักสูตรที วิทยาลัยรับผิดชอบ ตามแบบฟอร์มที แนบมาพร้อมนี้ และรายงานข้อมูล
ดังกล่าว ยังส่านักงานประกันคุณภาพฯ ส่านักงานอธิการบดี พร้อมรายงานเข้ากรรมการประกันคุณภาพ ระดับ
มหาวิทยาลัยฯ เพื อรายงานเข้ากรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ ต่อไป  
             ซึ งงานประกันคุณภาพฯ ได้ด่าเนินการจัดส่งแบบฟอร์มการจัดท่าแผนพัฒนาคุณภาพ ระดับหลักสูตร                  
ปีการศึกษา 2560 ที ประกอบด้วยแผนงาน เป้าหมาย และตัวชี้วัดตามตัวบ่งชี้ แก่ทางหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว พร้อม
ให้ผู้รับผิดชอบหลักสูตรส่งกลับภายในวันที  30 ตุลาคม 2560  
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 แก้ไขเพิ มเติม (ฉบับที  2) 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

      ฟอร์มการจัดท่าแผนพัฒนาตามข้อเสนอแนะการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 
2560 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
  เพื อพิจารณา ให้ข้อเสนอแนะ พร้อมแนวทางที เป็นประโยชน์ในการจัดท่าแผนพัฒนาฯ ต่อหลักสูตรต่อไป 
 มติที่ประชุม :  เห็นชอบฟอร์มการจัดท าแผนพัฒนาตามข้อเสนอแนะการตรวจประเมินคุณภาพ
ภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560  
 
ปิดประชุม 13.35 น.  

       

(นางสาวณรัญญา  มีชัย) 
นักวิชาการศึกษาช่านาญการ/เลขานุการ 

ผู้จด/พิมพ์รายงานการประชุม 
 

                                                           
(นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธุ์) 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
กรรมการ 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
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ที่ประชุมได้รับรองรายงานนี้แล้วในการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งท่ี 11/๒๕60 
เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560    

 

                                                      
(นายแพทย์นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ) 

 คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 ประธานคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

 


