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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 18 มกราคม 2561 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
ครั้งที่ 1/๒๕61 วันพฤหัสบดี ที่ 18 มกราคม 2561 

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. ผศ.มินตรา  สาระรักษ์   หัวหน้ากลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์            กรรมการ 
5. อ.ดร.วลัวสิาข์  สุวรรณเลิศ   ผู้แทนอาจารย์    กรรมการ 
6. นางสาวจินตนา  ศิริบูรณ์พิพัฒนา  ผู้แทนอาจารย์     กรรมการ 
7. นางสาวณรัญญา  มีชัย   นักวิชาการศึกษาช่านาญการ  เลขานุการ 
8. นางสาวลภัส  ยิ งยืน   เจ้าหน้าที งานบริหารงานทั วไปช่านาญการ ผู้ช่วยเลขานุการฯ คนที  1 

 
ผู้ไม่มาประชุม 

1. แพทย์หญิงปาริชาติ  วงศ์เสนา  รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา  กรรมการ  
(ไปราชการ) 

2. ผศ.จารุวรรณ์  วงบุตดี     หัวหน้ากลุ่มวิชาแพทยศาสตร์  กรรมการ  
(สอนนักศึกษา) 

                                                      
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. อ.ดร.สุวภรณ์  แดนดี  ผู้ช่วยคณบดีงานประกันคุณภาพและสารสนเทศ 
2. อ.ทักษิณ  พิมพ์ภักดิ์  ประธานหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
3. ผศ.ดร.สุรศักดิ์  แว่นรัมย์  ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีวเวชศาสตร์ 
4. นพ.ธวัติ บุญไทย   อาจารย์กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ 

 
 
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.    
 
 
 นายแพทย์นิรันดร์  พิทักษ์วัชระ คณบดี  ท่าหน้าที ประธานในที ประชุม หลังจากกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วม
ประชุมแล้ว ได้เรียนเชิญคณะกรรมการรับทราบและพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม สรุปได้ ดังนี้ 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 18 มกราคม 2561 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ   จ านวน   3   เรื่อง มีดังนี้ 
1.1 เรื่อง  ร่างระเบียบโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   นายแพทย์นิรันดร์  พิทักษ์วัชระ  ต าแหน่ง  คณบดี                      

คณบดี เสนอเพื อทราบ เมื อวันที   17  มกราคม  2561  ทีมผู้บริหารวิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ ได้เข้าพบ
นายโกเมท   ทองภิญโญชัย  ต่าแหน่ง ที ปรึกษาด้านกฎหมายสภามหาวิยาลัยอุบลราชธานี เพื อปรึกษาหารือ
เกี ยวกับ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ว่าด้วย การบริหารงานและการด่าเนินงานของโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  โดยให้วิทยาลัยแพทยศาสตร์ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะและมติที ประชุมสภามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ครั้งที  2/2558  เมื อวันที   28  กุมภาพันธ์  2558    
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

ไม่มี 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

เพื อทราบ เรื อง  ร่างระเบียบโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
มติที่ประชุม :  รับทราบ  

1.2 เรื่อง  โครงการสัมมนา ( OD ) 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   นายแพทย์นิรันดร์  พิทักษ์วัชระ  ต าแหน่ง  คณบดี                      

คณบดี เสนอเพื อทราบ ตามที วิทยาลัยฯ ได้จัดโครงการท่านุบ่ารุงศิลปวัฒนธรรมของวิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข (OD)  ณ  โรงแรมชาโตเดอเขาใหญ่  เมื อวันที   12-14  มกราคม  2561  เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์เพื อให้บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ได้รับทราบและเข้าใจเกี ยวกับ (Soft Skills) คือ ทักษะ
ด้านอารมณ์  ซึ งถือว่าส่าคัญมากต่อชีวิตการท่างาน  
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

ไม่มี 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

เพื อทราบ เรื อง  โครงการสัมมนา (OD) ณ  โรงแรมชาโตเดอเขาใหญ่  เมื อวันที   12-14  มกราคม  
2561   

มติที่ประชุม :  รับทราบ 
1.3   เรื่อง  คณะกรรมการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา ส าหรับบุคลากรด้านสุขภาพ 

         ในศตวรรษที่  21  
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   นายแพทย์นิรันดร์  พิทักษ์วัชระ  ต าแหน่ง  คณบดี                      

คณบดี เสนอเพื่อทราบ ด้วยคณะกรรมการขับเคลื อนแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา ส่าหรับ 
บุคลากรด้านสุขภาพในศตวรรษที   21  ได้แต่งตั้งให้ นายแพทย์นิรันดร์  พิทักษ์วัชระ  เป็นประธานกรรมการ
คณะท่างานด่าเนินงานประชุมวิชาการระดับชาติฯ ครั้งที  5 ในวันจันทร์มี   29  มกราคม  2561   ภายใต้หัวข้อ 
Community-engaged Health Professional Education: CEHPE  คณบดีได้มอบหมายให้ นพ.วีระวัฒน์  
พันธ์ครุฑ  เป็นคณะท่างานและเลขานุการ และรศ.ดร.อนันต์  ไชยกุลวัฒนา  เป็นคณะท่างานและเลขานุการร่วม  
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

คณะกรรมการขับเคลื อนแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา ส่าหรับบุคลากรด้านสุขภาพในศตวรรษ 
ที  21 (พ.ศ. 2557–2561) ครั้งที  1/256  เรื อง แต่งตั้งคณะท่างานด่าเนินงานประชุมวิชาการระดับชาติฯ ครั้งที  5 
ภายใต้หัวข้อ Community-engaged Health Professional Education: CEHPE   
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ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
เพื อทราบ เรื อง  มูลนิธิพัฒนาการศึกษาบุคลากรสุขภาพแห่งชาติ (ศสช)  จะจัดประชุม ในวันที   29   

มกราคม  2561   ภายใต้หัวข้อ Community-engaged Health Professional Education: CEHPE  ครั้งที  
1/256  โดยคณบดี  เป็นประธานคณะท่างานคณะกรรมการขับเคลื อนแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา 
ส่าหรับบุคลากรด้านสุขภาพในศตวรรษ ที  21 (พ.ศ. 2557–2561)   

มติที่ประชุม :  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และ 
การสาธารณสุข  

ระเบียบวาระท่ี  ๒.1 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 12/2560  
                              เมือ่วันพฤหัสบดี ที่ 21 ธันวาคม 2560 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   นายแพทย์ประวิ อ ่าพันธุ์ ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร                      

รองคณบดีฝ่ายบริหาร เสนอที ประชุมเพื อพิจารณา รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ่า
วิทยาลัยฯ ครั้งที  12/2560 เมื อวันพฤหัสบดี ที  21 ธันวาคม 2560 

 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
(ร่าง) รายงานการประชุม ครั้งที  12/2560 เมื อวันพฤหัสบดี ที  21 ธันวาคม 2560 

 มติที่ประชุม :  รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไขรายงานการประชุม  
 

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสืบเนื่อง  
ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
วาระท่ี  4.1 งานคลังและพัสดุ มีเรื่องแจ้งเพื่อทราบ   จ านวน 1 เรื่อง ดังนี้ 
4.1.1 เรื่อง รายงานรายรับ-รายจ่ายเงิน วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ไตรมาสที่ 1 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   นายแพทย์ประวิ อ ่าพันธุ์ ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร                      

รองคณบดีฝ่ายบริหาร  เสนอเพื อทราบ ตาม ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การเงินและ
ทรัพย์สิน พ.ศ. 2560 หมวดที  9 ข้อ 50 ให้กองคลังและส่วนราชการจัดท่ารายงานรายรับ -รายจ่ายและฐานะ
ทางการเงินของมหาวิทยาลัยและของส่วนราชการเป็นประจ่าทุกเดือน เสนอหัวหน้าส่วนราชการ และจัดท่ารายงาน
ทางการเงินเป็นรายไตรมาสเปรียบเทียบกับไตรมาสก่อน เสนอคณะกรรมการประจ่าหน่วยงานทุกไตรมาส นั้น  งาน
คลังและพัสดุ จึงขอรายงานรายรับ-รายจ่าย ไตรมาสที  1 เดือน ตุลาคม –ธันวาคม 2560 โดยมีรายละเอียดตาม
เอกสรที แนบมาพร้อมนี้  (เอกสารแนบ 1)  
ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

ไม่มี  
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

รายงานรายรับ-รายจ่ายเงิน วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ไตรมาสที  1 
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ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
เพื อทราบ โดยสรุปดังนี้           

1. วิทยาลัยฯ ได้รับเงินงบประมาณ ตามแผนงานโครงการ  (รวมเงินคงเหลือยกมาจาก
ปี งบประมาณ  2 56 0 )  รวมทั้ งสิ้ น  168,584,189.36บาท  เบิ กจ่ ายแล้ วทั้ งสิ้ น 
47,869,060.89บาท คิดเป็นร้อยละ 28.39 

2. วิทยาลัยฯ มีประมาณการจากเงินรายได้ ทั้งสิ้น 82,173,100.00บาท ได้รับเงินรายได้จริง 
ณ วันที    31 ธันวาคม 2560 เป็นเงินทั้งสิ้น 8,703,509.84 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.59  
มีการเบิกจ่ายเงินรายได้จ่านวนทั้งสิ้น  9,289,378.91 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.30 ซึ ง
มากกว่ารายได้ที ได้รับจริง ร้อยละ 0.71 

3. วิทยาลัยฯ มีเงินงบประมาณและเงินรายได้ รับจริง รวมทั้งสิ้น (รวมเงินคงเหลือยกมาจาก
ปีงบประมาณ 2560) รวมทั้งสิ้น 173,561,593.56บาท  เบิกจ่ายเงินแล้วทั้งสิ้น
55,291,499.80บาท คิดเป็นร้อยละ 31.86 

มติที่ประชุม : รับทราบ  
 

ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
วาระท่ี 5.1  งานบริการการศึกษา   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา จ านวน   1 เรื่อง  ดังนี้ 
5.1.1 เรื่อง พิจารณาขออนุมัติจัดท าค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  
               ประจ าปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2) และอาจารย์พิเศษกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์  
               ประจ าปีการศึกษา 2560(เพิ่มเติมครั้งที่ 1) 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   อ.ดร.วัลวิสาข์ สุวรรณเลิศ ต าแหน่ง  อาจารย์กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์                    

อ.ดร.วัลวิสาข์ สุวรรณเลิศ เสนอเพื อพิจารณา (แทน) ตามที ส่านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่านัก
อธิการบดี จัดท่าบันทึกข้อความที  ศธ.0529.4.6/ว 906 ลว 21 กรกฎาคม 2558 เรื อง แผนผังกระบวนการการ
แต่งตั้งอาจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื อให้สอดคล้องกับข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่า
ด้วย “คุณสมบัติและหลักเกณฑ์การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ และ
ศาสตราจารย์พิเศษ พ.ศ.2548”และให้เป็นไปตามส่านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่านักอธิการบดี  ในการนี้ 
งานบริการการการศึกษา จึงขอเสนอขออนุมัติจัดท่าค่าสั งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 
ประจ่าปีการศึกษา 2560 (เพิ มเติมครั้งที  2) และอาจารย์พิเศษกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ประจ่าปีการศึกษา 
2560(เพิ มเติมครั้งที  1) เพื อด่าเนินการตามแผนผังกระบวนการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ส่านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

ไม่มี  
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

1. ตารางรายชื ออาจารย์พิเศษหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจ่าปีการศึกษา 2560 (เพิ มเติมครั้งที  2) 
2. ตารางรายชื ออาจารย์พิเศษกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ประจ่าปีการศึกษา 2560(เพิ มเติมครั้งที  1)  

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
เพื อพิจารณาพิจารณาอนุมัติจัดท่าค่าสั งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจ่าปี

การศึกษา 2560 (เพิ มเติมครั้งที  2)และอาจารย์พิเศษกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ประจ่าปีการศึกษา 2560 
(เพิ มเติมครั้งที  1) 
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 มติที่ประชุม  อนุมัติจัดท าค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจ าปี
การศึกษา 2560 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2)และอาจารย์พิเศษกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2560 
(เพิ่มเติมครั้งที่ 1)  มอบงานบริการการศึกษาด าเนินการ 
 

วาระท่ี 5.2  งานบริหารบุคคล มีเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  จ านวน   1 เรื่อง  ดังนี้ 
5.2.1 เรื่อง เสนอชื่อพร้อมผลงานเพื่อรับการคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่น ประจ าปี พ.ศ. 2560 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   นายแพทย์ประวิ อ ่าพันธุ์ ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร                      

ด้วยที ประชุมคณะพิจารณาคัดเลือกบุคลากรดีเด่น ประจ่าปี พ.ศ. 2560 เมื อวันที  25 ธันวาคม 2560 มี
มติดังนี ้

 

 1. ประเภทและจ านวนบุคลากรดีเด่น 

  1.1 ประเภทวิชาการ ได้แก่ 
   - ข้าราชการ   จ่านวน 1 คน 

   - พนักงานมหาวิทยาลัย  จ่านวน 1 คน 

  1.2 ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ประเภทวิชาชีพเฉพาะ และประเภทท่ัวไป ได้แก่ 
   - ข้าราชการ   จ่านวน 1 คน 

   - พนักงานมหาวิทยาลัย  จ่านวน 1 คน 

 2. ประเภทผู้บริหาร ได้แก่ 
  - ผู้อ่านวยการกองหรือหัวหน้าส่านักงาน จ่านวน 1 คน 
    เลขานุการคณะหรือส่านัก 
 3. ประเภทลูกจ้างประจ า    จ่านวน 1 คน 

 โดยมีคุณสมบัติ วิธีการคัดเลือกและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาแต่ละประเภท รายละเอียดปรากฏตาม
ประกาศคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรดีเด่น เรื อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคลากรดีเด่น
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ่าปี พ.ศ. 2560 (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) โดยขอความร่วมือ 
ดังนี้ 
 1. เสนอชื อบุคลากรในสังกัดเพื อเข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่น 
 2. ผู้ที ได้รับการเสนอชื อกรอกข้อมูลติดภาพถ่ายตามแบบที ก่าหนด พร้อมแนบผลงานย้อนหลัง 3 ปี 
จ่านวน 1 ชุด และกรอกแบบแสดงรายละเอียดผลงานและหลักฐานประกอบการเสนอเข้ารับการคัดเลือก 
(Download แบบที ก่าหนดได้ที เว็บไซต์ กองการเจ้าหน้าที  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) 
 3. ผู้บังคับบัญชารับรองข้อมูลของผู้ที ได้รับการเสนอชื อ 
 พร้อมนี้ ได้แนบข้อมูลรายชื อผู้ที เคยได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ตั้งแต่ประจ่าปี 2535 
ถึงประจ่าปี 2559  

ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 - ประกาศคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรดีเด่น เรื อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคลากรดีเด่น
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ่าปี พ.ศ. 2560 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

- ข้อมูลรายชื อผู้ที เคยได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ตั้งแต่ประจ่าปี 2535 ถึงประจ่าปี 
2559  
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 - ประกาศคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรดีเด่น เรื อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคลากรดีเด่น
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ่าปี พ.ศ. 2560 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อพิจารณาพิจารณาเสนอชื อบุคลากรในสังกัดเพื อเข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่น 

มติที่ประชุม  มอบรองคณบดีฝ่ายบริหารด าเนินการพิจารณาเสนอชื่อบุคลากรในสังกัดเพื่อเข้ารับ
การคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่น 

 

วาระท่ี 5.3  งานแผนและงบประมาณ มีเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา จ านวน   1 เรื่อง  ดังนี้ 
5.3.1 เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
      ณ สิ้นไตรมาส 1 (เดือนตุลาคม 2560 – เดือนธันวาคม 2560) 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   นายแพทย์ประวิ อ ่าพันธุ์ ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร                      

งานแผนและงบประมาณ ได้ติดตามการประเมินผลและรวบรวมข้อมูลผลการด่าเนินงาน ของวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ สิ้นไตรมาส 1 (เดือนตุลาคม 2560 – 
เดือนธันวาคม 2560) ใน 4 ด้าน ดังนี้ 

1. การติดตามผลการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม  
 ในการติดตามรายงานผลการด่าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจ่าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 ณ สิ้นไตรมาส 1 (เดือนตุลาคม 2560 – เดือนธันวาคม 2560)สามารถติดตามได้ 121 
โครงการ จาก 127  โครงการ ซึ งมีรายละเอียด ดังนี้ 
1.1 รายงาน Action Plan ณ ไตรมาส 1 (เดือนตุลาคม 2560 – เดือนธันวาคม 2560)  

   1. จ่านวนโครงการตามแผนปฏิบัติการ ทั้งหมด    97  โครงการ 
   2. มีการด่าเนินแล้วเสร็จโครงการในไตรมาสที  1     0  โครงการ 
   3. อยู่ระหว่างด่าเนินการ       94  โครงการ 
   4. ยกเลิกโครงการ        0  โครงการ 
   5. ไม่รายงานข้อมูล        3  โครงการ 

  ทั้งนี้ ผลการติดตามการด่าเนินงานในไตรมาสที  1 คิดเป็น ร้อยละ  96.91 
1.2. รายงานโครงการวิจัย บริการวิชาการ และท่านุบ่ารุงศิลปวัฒนธรรม ณ ไตรมาส 1 (เดือนตุลาคม 

2560 – เดือนธันวาคม 2560) 
   1. จ่านวนโครงการตามแผนปฏิบัติการ ทั้งหมด   29   โครงการ 
   2. มีการด่าเนินแล้วเสร็จโครงการในไตรมาสที  1    1  โครงการ 
   3. อยู่ระหว่างด่าเนินการ       25  โครงการ 
   4. ยกเลิกโครงการ        0  โครงการ 
   5. ไม่รายงานข้อมูล        3  โครงการ 

  ทั้งนี้ ผลการติดตามการด่าเนินงานในไตรมาสที  1 คิดเป็น ร้อยละ 89.66 
 
 2. การติดตามผลการด าเนินงานด้านงบประมาณและการเงิน 

ในการติดตามรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ 
สิ้นไตรมาส 1 (เดือนตุลาคม 2560 – เดือนธันวาคม 2560) พบว่ามีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อย
ละ 22.86 ต่ ากว่าแผนที่ตั้งไว้ ร้อยละ 30 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
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ตารางเปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายตามเกณฑ์มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพรายจ่าย (แผน-ผล) รายไตรมาส
ประจ าปีงบประมาณ 2561 

  การเบิกจ่ายตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
 ได้รับจัดสรร (แผน) การเบิกจ่าย (ผล) การเบิกจ่าย 
 งบประมาณ (บาท) ร้อยละ งบประมาณ (บาท) ร้อยละ 

ไตรมาส 1  253,228,509.36    75,968,552.81  30.00  57,894,649.15  22.86 
1.เงินงบประมาณแผ่นดิน   138,778,200.00     41,633,460.00  30.00   45,427,980.66  32.73 
2.เงินรายได ้    84,550,100.00     25,365,030.00  30.00 8,658,088.49 10.24 
3.เงินเหลือจ่าย    29,900,209.36      8,970,062.81  30.00    3,808,580.00  12.74 
ไตรมาส 2  253,228,509.36    55,710,272.06  22.00                  -      
1.เงินงบประมาณแผ่นดิน   138,778,200.00     30,531,204.00  22.00     
2.เงินรายได ้    84,550,100.00     18,601,022.00  22.00     
3.เงินเหลือจ่าย    29,900,209.36      6,578,046.06  22.00     
ไตรมาส 3  253,228,509.36    53,177,986.97  21.00                  -      
1.เงินงบประมาณแผ่นดิน   138,778,200.00     29,143,422.00  21.00     
2.เงินรายได ้    84,550,100.00     17,755,521.00  21.00     
3.เงินเหลือจ่าย    29,900,209.36      6,279,043.97  21.00     
ไตรมาส 4  253,228,509.36    58,242,557.15  23.00                  -      
1.เงินงบประมาณแผ่นดิน   138,778,200.00     31,918,986.00  23.00     
2.เงินรายได ้    84,550,100.00     19,446,523.00  23.00     
3.เงินเหลือจ่าย    29,900,209.36      6,877,048.15  23.00     
            

3. การติดตามผลการด าเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
ในการติดตามผลการด่าเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง สามารถสรุปได้ ดังนี้ 
1. รายการครุภัณฑ์ 

ตารางแสดงผลการด าเนินงานด้านการจัดซื้อรายการครุภณัฑ์ 

หมวดเงิน 

แผน ผล 

หมายเหต ุ

จ านวน
ครภุัณฑ์ที่

อนุมตัิให้จดัซื้อ 
(รายการ) 

งบประมาณที่
ได้รบัจดัสรร 

จ านวน
ครภุัณฑ์ที่

เบิกจ่ายแล้ว
(รายการ) 

ยอดเบกิจ่าย จ านวนครภุณัฑ์
ที่อยู่ระหว่างส่ง
มอบ (รายการ) 

 

จ านวน
ครภุัณฑ์ทีอ่ยู่

ระหว่าง
จัดซื้อ

(รายการ) 
สงป.11 75 30,000,000 20 2,610,054 - 55 - ระว่างจัดหา 30 รายการ 

- ระหว่างตรวจรับ 25 รายการ 

งปม.6 99 15,124,400 9 1,394,300 - 90 - ระว่างจัดหา 30 รายการ 
- ระหว่างตรวจรับ 59 รายการ 
- ระหว่างร่างสัญญา 1 
รายการ 

สบพช.
18-1 

6 854,000 0 0.00 ยังไม่ด่าเนินการ ยังไม่
ด่าเนินการ 

 

สบพช.
18-2 

10 308,300 0 0.00 ยังไม่ด่าเนินการ ยังไม่
ด่าเนินการ 

 

OPD.5-1 9 229,000 0 0.00 ยังไม่ด่าเนินการ ยังไม่  
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หมวดเงิน 

แผน ผล 

หมายเหต ุ

จ านวน
ครภุัณฑ์ที่

อนุมตัิให้จดัซื้อ 
(รายการ) 

งบประมาณที่
ได้รบัจดัสรร 

จ านวน
ครภุัณฑ์ที่

เบิกจ่ายแล้ว
(รายการ) 

ยอดเบกิจ่าย จ านวนครภุณัฑ์
ที่อยู่ระหว่างส่ง
มอบ (รายการ) 

 

จ านวน
ครภุัณฑ์ทีอ่ยู่

ระหว่าง
จัดซื้อ

(รายการ) 
ด่าเนินการ 

OPD.5-2 8 380,600 0 0.00 ยังไม่ด่าเนินการ ยังไม่
ด่าเนินการ 

 

 

2. อาคารและสิ งก่อสร้าง 
   ตารางแสดงผลการด าเนินงานด้านสิ่งก่อสร้าง 

รายการ 
แผน ผล 

คงเหลือ 
ร้อยละของ 
การเบิกจ่าย หมายเหตุ งบประมาณที่

ได้รับจัดสรร 
ยอดเบิกจ่าย 

1. โครงการปรับปรุงระบบประกอบ
อาคารและระบบสาธารณู ป โภค
โดยรอบอาคารศูนย์การศึกษาและ
วิจัยทางการแพทย์ 

39,470,200.00 39,470,200.00 0.00 100.00  

2.ค่าออกแบบราชานุเสาวรีย์ 424,150.00 0.00 424,150.00 0.00  
3.ค่าก่อสร้างราชานุเสาวรีย์ 2,245,500.00 0.00 2,245,500.00 0.00  

 
4. การติดตามผลการด าเนินงานด้านบุคลากร 

ในการติดตามผลการด่าเนินงานด้านบุคลากร สามารถสรุปได้ ดังนี้ 
     ตารางแสดงผลการด าเนินงานด้านบุคลากร 

หมวดเงิน รายการ 
แผน ผล 

คงเหลือ 
ร้อยละของ 
การเบิกจ่าย 

หมายเหตุ งบประมาณ 
ที่ได้รับจัดสรร 

ยอดการเบิกจ่าย 

งปม.5-1 อัตราเดมิ จ่านวน 121 อัตรา 37,015,800.00 0.00 37,015,800.00 0.00  
งปม.5-2 อัตราใหม่ จ่านวน 30 อัตรา 3,106,400.00 0.00 3,106,400.00 0.00  

งปม.5-5 เงินเดือนคงเหลือ ปี 60 28,900,755.38 3,808,580.00 25,092,175.38 13.18  
สบพช.1-1 ค่าจ้างพนักงานสายวิชาการ 11,105,500.00 2,482,260.00 8,623,240.00 22.35  
รด.1-1 ค่าจ้างพนักงานสายสนับสนุน 3,525,200.00 834,144.48 2,691,055.52 23.66  
รด.1-2 ค่าจ้างลูกจ้างชั วคราว 473,400.00 54,750 418,650 11.57  
OPD.1-1 ค่าจ้างพนักงานสายสนับสนุน 3,705,800.00 965,514.00 2,740,286.00 26.05  

 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื อประกอบเกณฑ์การประเมิน

การประกันคุณภาพการศึกษา ประจ่าปีการศึกษา 2560 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

1. รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ สิ้นไตรมาส 1 
(เดือนตุลาคม 2560 – เดือนธันวาคม 2560) 
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2. สรุปรายชื อโครงการ/กิจกรรม ที ไม่รายงานผลการด่าเนินงาน ณ สิ้นไตรมาณ 1 (เดือนตุลาคม 2560 – 
เดือนธันวาคม 2560) 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อพิจารณา  

1. รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ่าปี พ.ศ.2561 ณ สิ้นไตรมาส 1 (เดือนตุลาคม 2560 
– เดือนธันวาคม 2560) โดยผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนด คิดเป็นร้อย
ละ 22.86 ซึ่งต่ ากว่าแผน (ร้อยละ 30) ที่ก าหนด คิดเป็นร้อยละ 7.14 ทั้งนี้เพื่อขอขอ้เสนอแนะ 

2. รายงานการติดตามผู้รับผิดชอบโครงการที ไม่รายงานผลการด่าเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส 1 (เดือนตุลาคม 
2560 – เดือนธันวาคม 2560) โดย ผู้บริหารที่รับผิดชอบหน่วยงานเพื่อโปรดพิจารณาการติดตาม
การด าเนินงาน ในไตรมาสที่ 1 เพื่อติดตามปัญหาและข้อเสนอแนะ 

มติที่ประชุม  สรุปได้ดังนี้ 
1. มอบผู้รับผิดชอบโครงการด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ ให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 
2. มอบกลุ่มวิชาติดตามผู้รับผิดชอบโครงการวิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
    ที่ยังไม่รายงานข้อมูล ณ สิ้นไตรมาส 1 (เดือนตุลาคม 2560 – เดือนธันวาคม 2560)  
    จ านวน 3 โครงการ  
 

วาระท่ี 5.4  งานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ มีเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา จ านวน   1 เรื่อง  ดังนี้ 
5.4.1 เรื่อง การก าหนดค่าเป้าหมายการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับวิทยาลัยฯ  ปีการศึกษา 2560  
               เกณฑ์ (สกอ.) 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  ดร.สุวภรณ์ แดนดี ต าแหน่ง  ผู้ช่วยคณบดีงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ 

 ตามมติคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัยฯ ครั้งที  12/2560 เมื อวันที   20  
ธันวาคม  2560 เห็นชอบให้ทางวิทยาลัยฯ ทบทวนการก่าหนดค่าเป้าหมายการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับ
วิทยาลัยฯ ปีการศึกษา 2560 เพื อใช้เป็นแนวทางในการวางแผน ก่ากับ ติดตาม การด่าเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษา ระดับวิทยาลัยฯ ปีการศึกษา 2560 ของวิทยาลัยฯ และมหาวิทยาลัยฯ นั้น  

     ดังนั้น งานประกันคุณภาพฯ วิทยาลัยฯ จึงขอความอนุเคราะห์ พิจารณา ค่าเป้าหมายการประกัน
คุณภาพการศึกษา ระดับวิทยาลัยฯ ปีการศึกษา 2560 (เกณฑ์ สกอ.) ตามตารางและเอกสารที แนบมาท้ายนี้  

 

ค่าเป้าหมายการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับวิทยาลัย ปีการศึกษา 2560 
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมาย หน่วย 
จ านวน
ผลงาน 

ระดับคะแนน ระดับคุณภาพ 

1. การผลติบณัฑิต 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตร
โดยรวม 
หมายเหต : ไม่นับหลักสูตร พบ. 
เนื องจากประเมินเกณฑ์ WFME 

3.43 
ผ่านเกณฑ์ 

คะแนน 3 หลักสูตร
ได้มาตรฐาน
ที คะแนน 
10.28 

3.43 พอใช้  
 

1.2 อาจารย์ประจ่าคณะที มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก 

50.72 ร้อยละ 50.72  5 ดีมาก 

1.3 อาจารย์ประจ่าคณะที ด่ารง 26.09 ร้อยละ 18 คน  2.17 ต้องปรบัปรุง 
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องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมาย หน่วย 
จ านวน
ผลงาน 

ระดับคะแนน ระดับคุณภาพ 

ต่าแหน่งทางวิชาการ 
1.4 จ่านวนนักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเท่าต่อจ่านวนอาจารย์ประจ่า (ไม่
รวม นศ.ชัน้คลินกิ) 

2.5 
( 4:1 พบ), (8:1 
สบ.,วท.บ., วท.ม) 

นศ.ต่อ
อาจารย์
ประจ่า 

2.5 
คะแนน  

2.5 ต้องปรบัปรุง 

1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญา
ตร ี

6 ข้อ 6 5 ดีมาก 

1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญา
ตร ี

6 ข้อ 6 5 ดีมาก 

2. การวิจัย 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและ
พัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

6 ข้อ 6 5 ดีมาก 

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์  

3,231,000  บาท ต่อ 
คน 

55,706.90 
บาท/คน 

5 ดีมาก 

2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ่า
และนักวิจัย  

37.43 ร้อยละ 44 เรื อง 5 ดีมาก 

3. การบรกิาร
วิชาการ 

3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม 5 ข้อ 5  4 ดี 

4. การท านบุ ารุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

4.1 ระบบและกลไกการท่านุบ่ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

6 ข้อ 6 5 ดีมาก 

5. การบรหิาร
จัดการ 

5.1 การบริหารของคณะเพื อการก่ากับ
ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่ม
สถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ/
สถาบัน 

7 ข้อ 7 5 ดีมาก 

5.2 ระบบก่ากับการประกันคุณภาพ
หลักสูตร 

6 ข้อ 6 5 ดีมาก 

รวมคะแนน สกอ.  12  ตัวบ่งชี้   4.39 ดี 

หมายเหตุ :   ตัวบ่งช้ีที  1.4 จ่านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ่านวนอาจารย์ประจ่า (ไม่รวม นศ.ช้ันคลินิก) ใช้ค่า 
FTEs ปีการศึกษา 2559 อ้างอิง เนื องจากรอข้อมูลจากกองบริการการศึกษา 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
1.  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 แก้ไขเพิ มเติม (ฉบับที  2) 
2. คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
  ค่าเป้าหมายการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับวิทยาลัย ปีการศึกษา 2560 เกณฑ์ (สกอ.) 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ ในการก่าหนดค่าเป้าหมายการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับวิทยาลัย ปี
การศึกษา 2560  ในตัวบ่งชี้ที ผลการด่าเนินงานอยู่ในระดับต้องปรับปรุง 
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มติที่ประชุม  เห็นชอบตามค่าเป้าหมายการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับวิทยาลัย ปีการศึกษา 
2560  เกณฑ์ (สกอ.)  
 
 

ระเบียบวาระท่ี 6   เรื่องอ่ืน ๆ 
วาระท่ี 6.1 งานเลขานุการ มีเรื่องแจ้งเพื่อทราบ      จ านวน 1 เรื่อง ดังนี้ 
6.1.1 เรื่อง ก าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  
                ครั้งที่ 2/2561 วันพฤหัสบดี ที่ 22 กุมภาพันธ์  2561 เวลา 09.00 น.  

      ณ ห้อง CMP 412 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม     นางสาวณรัญญา  มีชัย ต าแหน่ง เลขานุการคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ 

เลขานุการคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ แจ้งเพื อทราบ ถึงก่าหนดการประชุมคณะกรรมการ 
ประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที  2/2561 วันพฤหัสบดี ที  22 กุมภาพันธ์ 2561      
เวลา 09.00 น. ณ ห้อง CMP 412 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

เพื อทราบก่าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข                
ครั้งที  2/2561 วันพฤหัสบดี ที  22 กุมภาพนัธ์ 2561   เวลา 09.00 น. ณ ห้อง CMP 412 

มติที่ประชุม :  รับทราบ 
 

วาระท่ี 6.2 รองคณบดีฝ่ายบริหาร มีเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา        จ านวน  1 เรื่อง ดังนี้ 
6.2.1 เรื่อง การด าเนินงานตามตัวช้ีวัดตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
              ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   นายแพทย์ประวิ อ ่าพันธุ์ ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
 สืบเนื องจากกองกลาง ได้มีหนังสือติดตามข้อมูลการด่าเนินงานตามตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ สิ้นไตรมาส 1 (1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2560) 
โดยให้ผู้รับผิดชอบหลักในแต่ละตัวชี้วัดรายงานผลการด่าเนินงานไปยังกองแผนงาน นั้น  เนื องจากในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 วิทยาลัยฯได้รายงานไปยังกองแผนงานว่าจะบริหารจัดการส่านักงานด้วยระบบส่านักงานอัตโนมัติ 
(Office Automation) ได้แก่ การพัฒนาระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ และการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ มาใช้ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ งในปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนประสานงานกับเจ้าหน้าที ที รับผิดชอบเพื อน่าระบบดังกล่าว
มาใช้ในการประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ โดยจะทดลองเริ มใช้ในไตรมาส 2 เพื อเป็นการลดรายจ่าย เช่น 
การเชิญประชุม การแจ้งเวียนมติ เป็นต้น 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 ไม่มี 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
1. ส่าเนาบันทึกข้อความที  ศธ 0529.2/0042 ลงวันที  15 มกราคม 2561 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อพิจารณาเห็นชอบการบริหารจัดการส่านักงานด้วยระบบส่านักงานอัตโนมัติ (Office Automation) มา
ใช้ในการประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ โดยจะทดลองเริ มใช้ในไตรมาส 2 

มติที่ ประชุม  : เห็นชอบการบริหารจัดการส านักงานด้วยระบบส านักงานอัตโนมัติ  (Office 
Automation) มาใช้ในการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ โดยจะทดลองเริ่มใช้ในไตรมาส 2 
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วาระท่ี 6.3 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม  
 ไม่มี 
 

วาระท่ี 6.4 รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา   

ไม่มี 
 

วาระท่ี 6.5  งานบริหารงานบุคคล มีเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา        จ านวน  2 เรื่อง ดังนี้ 
6.5.1 เรื่อง การขออนุมัติลาออกจากต าแหน่ง ผู้ช่วยคณบดีงานพัฒนานักศึกษา ราย ผศ.ดร.ธารินี ไชยวงศ์ 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   นายแพทย์ประวิ อ ่าพันธุ์ ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

ตามค่าสั งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที  224/2560 ได้แต่งตั้ง ผศ.ดร.ธารินี ไชยวงศ์ ด่ารงต่าแหน่งผู้ช่วย
คณบดีงานพัฒนานักศึกษา ตั้งแต่วันที  4 มกราคม 2560 – 30 พฤศจิกายน 2563 นั้น 
 เนื องจาก ผศ.ดร.ธารินี ไชยวงศ์ ก่าลังอยู่ในระหว่างด่าเนินการการท่าเด็กหลอดแก้ว ( IVF: In Vitro 
Fertilization) เพื อไม่ให้มีผลกระทบต่อภาระงานจึงได้ยื นขออนุมัติลาออกจากต่าแหน่ง ผู้ช่วยคณบดีงานพัฒนา
นักศึกษา ตั้งแต่วันที  1 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2533 มาตรา 18 และมาตรา 21 
2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารและการด่าเนินงานของส่วน งานภายในที มี

สถานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2554 ความในข้อ 5 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
2. ส่าเนาบันทึกข้อความที  ศธ 0529.16.1.9/66 ลงวันที  8 มกราคม 2560 
3. ส่าเนาค่าสั งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที  224/2560 สั ง ณ วันที  23 มกราคม 2560 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อพิจารณาบุคลากรมาทดแทนต่าแหน่งที ลาออก เพื อให้การด่าเนินงานของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและบังเกิดผลดีต่อทางราชการ 

มติที่ประชุม : อนุมัติลาออกจากต าแหน่ง ผู้ช่วยคณบดีงานพัฒนานักศึกษา ราย ผศ.ดร.ธารินี ไชยวงศ์ 
ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป และแต่งตั้ง อ.ดร.ปรีดา ปราการกมานันท์ มาทดแทนต าแหน่งที่
ลาออก โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 มอบงานบริหารบุคคลด าเนินการ 

 

6.5.2 เรื่อง แผนกรอบอัตราก าลังและแผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561 - พ.ศ.2564) 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   นายแพทย์ประวิ อ ่าพันธุ์ ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การก่าหนดกรอบอัตราก่าลังของบุคลากร พ.ศ. 2558 และที แก้ไข
เพิ มเติม ฉบับที  2 พ.ศ. 2559 และฉบับที  3 พ.ศ. 2559 เพื อใช้เป็นแนวทางการด่าเนินงานในการก่าหนดกรอบ
อัตราก่าลัง ดังนี้ 
  ข้อ 6 ให้สภามหาวิทยาลัยก่าหนดกรอบอัตราก่าลังของบุคลากรไว้คราวละสี ปี โดยต้องค่านึงถึง  
ความมีประสิทธิภาพ ความประหยัด ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื อนไขที ก่าหนดไว้ในข้อบังคับนี้ 
  ข้อ 7 ให้มหาวิทยาลัยใช้กรอบอัตราก่าลังที สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้วตามข้อ 6 เป็นหลักในการ
จัดท่างบประมาณประจ่าปี เมื อสิ้นสุดปีงบประมาณของปีที สี  หากยังมีกรอบอัตราก่าลังที เหลืออยู่ ให้ถือว่ากรอบ
อัตราก่าลังนั้นเป็นอันยกเลิก เว้นแต่สภามหาวิทยาลัยจะมีมติให้คงกรอบอัตราที เหลืออยู่ไว้ 
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  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จึงได้จัดท่าแผนกรอบอัตราก่าลังและแผนพัฒนาบุคลากร
ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ระยะ 4 ปี (2561-2564) ประกอบไปด้วย 3 ส่วน คือ  
  ส่วนที  1 แผนกรอบอัตราก่าลัง  
  ส่วนที  2 แผนพัฒนาบุคลากร  
  ส่วนที  3 ภาคผนวกที เกี ยวกับแนวทางหลักเกณฑ์การวิเคราะห์อัตราก่าลังและการก่าหนดต่าแหน่ง
ในวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ซึ งองค์ประกอบในสาระส่าคัญดังกล่าวจะใช้เป็นแนวทางการบริหาร
ทรัพยากรด้านอัตราก่าลังอย่างมีประสิทธิภาพ อันน่าไปสู่การบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ของ
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ต่อไป 
 

 1. แผนความต้องการกรอบอัตราก าลังของบุคลากรสายวิชาการ ระยะ 4 ปี (2561-2564) 

หน่วยงาน คุณวุฒิ 
ปีงบประมาณ 

รวม 2561 2562 2563 2564 
1. กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์       
1.1 ต่าแหน่งอาจารย ์
(ปฎิบัติงานในกลุ่มวิชาแพทยศาสตร์) 

ปริญญาเอก 3 0 12 15 30 

- สาขาสรีรวิทยา             
- สาขากายวิภาคศาสตร์             
- สาขาชีวเคมี             
- สาขาจลุชีวและปรสติ             
- วุฒิบัตร/อนุมัตบิัตร พยาธิวิทยา             
- วุฒิบัตร/อนุมัตบิัตรเวชศาสตรค์รอบครัว             
- วุฒิบัตร/อนุมัตบิัตร เวชศาสตร์ชุมชน หรือ 
   เวชศาสตร์ป้องกัน หรืออาชีวเวชศาสตร ์             
   หรือเวชศาสตร์สิ งแวดล้อม             
1.2 ต่าแหน่งอาจารย์  
(หลักสูตรชีวเวชศาสตร์) ปริญญาเอก 3 2 1 1 7 

รวม 3 2 1 1 7 
1.3 ต่าแหน่งอาจารย ์ แพทย์ชดใช้ทนุ 10 14 25 21 70 
(ปฎิบัติงานในศูนย์การศึกษาและวิจัย       
ทางการแพทยส์าขาแพทยศาสตร์) 

(พบ./วว.) 
          

- อายุรศาสตร ์             
- ศัลยศาสตร ์             
- กุมารเวชศาสตร ์             
- สูติ-นารีเวชศาสตร ์             
- วิสัญญีวิทยา             
- โสต ศก นาสิก       
- นิติเวชศาสตร์             
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หน่วยงาน คุณวุฒิ 
ปีงบประมาณ 

รวม 2561 2562 2563 2564 
- จิตเวชศาสตร ์             
- ศัลยศาสตร์ทางเดินปัสสาวะ             
- กุมารศัลยศาสตร ์             
- ศัลยกรรมตกแต่ง             
- เวชศาสตร์ฟื้นฟ ู             
- อายุรศาสตร์โรคเลือด             
- อายุรศาสตร์โรคไต             
- ตจวิทยา             
- อายุรศาสตร์โรคหัวใจ             
- รังสีวินิจฉัย             
- ออร์โธปิดิกส์             
- ประสาทวิทยา             

รวม 10 14 25 21 70 
2. กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
    2.1 ต่าแหน่งอาจารย ์
- อนามัยชุมชน 
- อนามัยสิ งแวดล้อม 

 
ปริญญาโท-เอก 

 
8 

 
2 

 
12 

 
8 

 
30 

รวม 8 2 12 8 30 
 ** หมายเหตุ : กรอบอัตราก าลังบุคลากรสายวิชาการ ปี 2560 จ านวน 3 อัตรา ที่ได้รับอนุมัติตามมติสภา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2559 วิทยาลัยฯ ยังไม่มีการด าเนินการสรรหาใดๆจึงตัด
โอนกรอบดังกล่าวมาด าเนินการในปี 2561  
 2. แผนความต้องการกรอบอัตราก าลังของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ระยะ 4 ปี (2561-2564) 
  2.1 ส านักงานเลขานุการ 

หน่วยงาน คุณวุฒิ ประเภทสถานภาพ 
ปีงบประมาณ 

รวม 
2561 2562 2563 2564 

- นักวิชาการเงินและบัญช ี ปริญญาตร ี พนักงานมหาวิทยาลัย  - 1  -  - 1 
- นักวิชาการศึกษา ปริญญาตร ี พนักงานมหาวิทยาลัย  - 1  -  - 1 
- นักวิชาการพัสด ุ ปริญญาตร ี พนักงานมหาวิทยาลัย  - 1 1  - 2 
- นักวิชาการโสต ปริญญาตร ี พนักงานมหาวิทยาลัย  -  -  - 1 1 
- นักวิชาการคอมพิวเตอร ์ ปริญญาตร ี พนักงานมหาวิทยาลัย  -  -  - 1 1 
- นักวิทยาศาสตร ์  ปริญญาตร ี พนักงานมหาวิทยาลัย  -  -  - 1 1 
- บุคลากรปฎิบตัิการ ปริญญาตร ี พนักงานมหาวิทยาลัย  -  -  - 1 1 
- ผู้ปฎิบัติงานบรหิาร   ปวส./ม.6 ลูกจ้างชั วคราว  - 1  -  - 1 

รวม   0 4 1 4 9 
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  2.2 ศูนย์พัฒนาเด็ก 

หน่วยงาน คุณวุฒิ ประเภทสถานภาพ 
ปีงบประมาณ 

รวม 
2561 2562 2563 2564 

- พี เลี้ยง ปวส./ม.6 ลูกจ้างชั วคราว 2 2 2 2 8 

รวม   2 2 2 2 8 
 

  2.3 ศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์ 

หน่วยงาน คุณวุฒิ ประเภทสถานภาพ 
ปีงบประมาณ 

รวม 2561 2562 2563 2564 
 - ทันตแพทย ์  
(ทันตแพทย์ชดใช้ทุน) 

ปริญญาตรี (6ปี)   พนักงานมหาวิทยาลัย 
2 2 2 2 8 

 - เภสัชกร ปริญญาตรี (6ปี)   พนักงานมหาวิทยาลัย  - 2 6 2 10 
 - เจ้าหน้าที บริหารงานทั วไป ปริญญาตร ี  พนักงานมหาวิทยาลัย 1 1 4  - 6 
 - นักกายภาพบ่าบัด ปริญญาตร ี  พนักงานมหาวิทยาลัย 1  - 1 2 4 
 - นักเทคนิคการแพทย ์ ปริญญาตร ี  พนักงานมหาวิทยาลัย 2  - 1 1 4 
 - นักรังสีการแพทย ์ ปริญญาตร ี  พนักงานมหาวิทยาลัย  -  - 1  - 1 
 - นักวิชาการคอมพิวเตอร ์ ปริญญาตร ี  พนักงานมหาวิทยาลัย 1 1 2  - 4 
 - นักวิชาการเงินและบัญชี ปริญญาตร ี  พนักงานมหาวิทยาลัย 1  - 3  - 4 
 - นักวิชาการพัสด ุ ปริญญาตร ี  พนักงานมหาวิทยาลัย 1  - 5  - 6 
 - นักวิชาการสาธารณสุข ปริญญาตร ี  พนักงานมหาวิทยาลัย 1  - 3  - 4 
 - พยาบาล ปริญญาตร ี  พนักงานมหาวิทยาลัย 11 2 4 85 102 
 - นักวิชาการเวชสถิต ิ ปริญญาตร ี  พนักงานมหาวิทยาลัย 1 1 4 1 7 
 - แพทย์แผนไทย ปริญญาตร ี  พนักงานมหาวิทยาลัย 1  - 1 -  2 
 - เภสัชกร ปริญญาตร ี  พนักงานมหาวิทยาลัย  - 2 6 2 10 
 - บุคลากร ปริญญาตร ี  พนักงานมหาวิทยาลัย 1 1  - -  2 
 - นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปริญญาตร ี  พนักงานมหาวิทยาลัย  - 1 1  - 2 
 - นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ปริญญาตร ี  พนักงานมหาวิทยาลัย  - -  1 -  1 
 - เจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน ปริญญาตร ี  พนักงานมหาวิทยาลัย - 2 - 4 6 
 - ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปวส. พนักงานมหาวิทยาลัย 1 1  - -  2 
 - ผู้ปฏิบตัิงานรังสเีทคนิค ปวส. พนักงานมหาวิทยาลัย  - 1 1  - 2 
 - ผู้ปฎิบตัิงานทันตกรรม ปวส. พนักงานมหาวิทยาลัย  - 2 2 2 6 
 - เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ปวส. พนักงานมหาวิทยาลัย  - 1 1 -  2 
 - ผู้ปฎิบตัิงานพยาบาล ปวส. พนักงานมหาวิทยาลัย 4 - 4 45 53 
 - ผู้ปฎิบตัิงานบริหาร    ปวส. พนักงานมหาวิทยาลัย 1 6 3 4 14 
 - ผู้ช่วยนักกายภาพบ่าบัด ปวส. พนักงานมหาวิทยาลัย  - 1 -  1 2 
 - เจ้าพนักงานแพทย์แผนไทย ปวส. พนักงานมหาวิทยาลัย -  2 2 -  4 
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หน่วยงาน คุณวุฒิ ประเภทสถานภาพ 
ปีงบประมาณ 

รวม 2561 2562 2563 2564 
 - นายช่างเทคนิค ปวส. พนักงานมหาวิทยาลัย 2 2 2 1 7 
 - ผู้ปฏิบตัิงานเภสัชกรรม ปวส. พนักงานมหาวิทยาลัย -  1 6 1 8 
 - ผู้ปฎิบตัิงานบริหาร (ขับรถ) ปวส. พนักงานมหาวิทยาลัย -  1 1  - 2 
 - พนักงานทั วไป(คนงาน) ปวส./ม.6 ลูกจ้างชั วคราว -  4 2 2 8 

รวม 32 35 63 156 283 
 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 - ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การก่าหนดกรอบอัตราก่าลังของบุคลากร พ.ศ. 2558, ฉบับที  2 
พ.ศ. 2559 และฉบับที  3 พ.ศ. 2559 ซึ งสภามหาวิทยาลัยก่าหนดกรอบอัตราก่าลังของบุคลากรไว้คราวละสี ปี โดย
ต้องค่านึงถึง ความมีประสิทธิภาพ ความประหยัด ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื อนไขที ก่าหนดไว้ 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
 - แผนกรอบอัตราก่าลังและแผนพัฒนาบุคลากร วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ระยะ 4 ปี  
(2561-2564) 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อพิจารณาแผนกรอบอัตราก่าลังและแผนพัฒนาบุคลากร วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ระยะ 
4 ปี (2561-2564) ดังกล่าวข้างต้น 

มติที่ประชุม : อนุมัติในหลักการ มอบงานบริหารบุคคลด าเนินการ 
 

วาระท่ี 6.6  งานส่งเสริมวิจัยและบริการวิชาการ มีเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  จ านวน  1 เรื่อง  ดังนี้ 
6.6.1 เรื่อง ประกาศหลักเกณฑ์การสนับสนุนค่าตอบแทนเผยแพร่ผลงานวิจัย และบทความวิชาการ  
               ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   นายแพทย์วีระวัฒน์ พันธ์ครุฑ ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม 

การพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและก่าลังใจ ตลอดจนยกย่องอาจารย์และนักวิจัย
ที มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น วิทยาลัยฯ มีการสนับสนุนให้อาจารย์พัฒนาทักษะการวิจัย และการผลิตผล
งานวิจัยที มีคุณภาพเป็นที ยอมรับของหน่วยงานต่างๆ งานส่งเสริมการวิจัย บริการวิชาการฯ จึงได้มีแนวทางในการ
พัฒนางานวิจัยและพัฒนาอาจารย์ให้ผลิตผลงานวิจัยอย่างต่อเนื อง ส่าหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งาน
ส่งเสริมการวิจัย บริการวิชาการฯ ได้ขออนุมัติเงินรายได้วิทยาลัยฯ จ านวน 40,000 บาท เพื อสนับสนุน
งบประมาณค่าตอบแทนการเผยแพร่ผลงานวิชาการในวารสารวิชาการระดับชาติ หรือนานาชาติ ดังนั้น งานส่งเสริม
การวิจัย บริการวิชาการฯ จึงได้จัดท่าร่างประกาศ “หลักเกณฑ์การสนับสนุนค่าตอบแทนเผยแพร่ผลงานวิจัย 
และบทความวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561” เพื อเป็นขวัญและก่าลังใจแก่อาจารย์ในการผลิตผลงาน
ทางวิชาการ ทั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และท่านุบ่ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ครั้งที  1/2561 เมื อวันที  17 มกราคม 2561 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

 ไม่มี 
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เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
1. ร่างประกาศ “หลักเกณฑ์การสนับสนุนค่าตอบแทนเผยแพร่ผลงานวิจัย และบทความวิชาการ 

ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561” 
2. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี “หลักเกณฑ์การใช้เงินรายได้เพื อส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงาน

ทางวิชาการ” 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

เพื อพิจารณาเห็นชอบร่างประกาศ “หลักเกณฑ์การสนับสนุนค่าตอบแทนเผยแพร่ผลงานวิจัย และบทความ
วิชาการ ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561” 

มติที่ประชุม : มอบคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ พิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาที่งานส่งเสริม
วิจัยและบริการวิชาการฯ เพื่อน าไปปรับปรุงแก้ไขร่างประกาศฯ ต่อไป 

 

วาระท่ี 6.7  งานบริการการศึกษา มีเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  จ านวน  2 เรื่อง  ดังนี้ 
6.7.1 เรื่อง ทบทวนแผนการรับนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์  
               หลักสูตรใหม่  พ.ศ. 25xx   
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   นายแพทย์นิรันดร์  พิทักษ์วัชระ ต าแหน่ง  คณบดี 

คณบดี เสนอเพื อพิจารณาทบทวนแผนการรับนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวช
ศาสตร์ หลักสูตรใหม่  พ.ศ.25 xx   ตามที  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  ได้ด่าเนินการขออนุมัติปรับ
แผนการรับนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 25xx ในปีการศึกษา 
2561 ต่อกองแผนงาน ส่านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย ตามบันทึกที  ศธ 0529.16.1.7/00190  
ลงวันที  27 ธันวาคม 2560 นั้น  

กองแผนงาน ส่านักงานอธิการบดี ได้ขอให้วิทยาลัยฯ ทบทวนแผนการรับนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต  สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์  พ.ศ.25 xx  โดยพิจารณาความเป็นไปได้ในการรับนักศึกษาและกรอบเวลาในการ
อนุมัติจาก สกอ.และการประชาสัมพันธ์หลักสูตร  ทั้งนี้จากการทบทวนการขออนุมัติเปิดหลักสูตรดังกล่าว หลักสูตร
ได้ด่าเนินการจัดท่าแผนการด่าเนินงานและขั้นตอนกระบวนการขออนุมัติเปิดหลักสูตร ตลอดจนการประชาสัมพันธ์
การรับสมัครและการเปิดการเรียนการสอน พบว่า สามารถด่าเนินการเปิดหลักสูตรได้อย่างมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพในปีการศึกษา 2562  

ดังนั้น เพื อให้การเปิดรับนักศึกษาหลักสูตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและส่าเร็จลุล่วง  จึงขอเสนอที ประชุม
พิจารณาแผนการรับนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์  หลักสูตรใหม่  พ.ศ.25xx  
ในปีการศึกษา 2562 (ตามเอกสารแนบ) 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 ไม่มี 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

ส่าเนาหนังสือที  ศธ 0529.5/027 ลงวันที  9 มกราคม 2561   
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

เพื อพิจารณาทบทวนแผนการรับนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ 
มติที่ประชุม : เห็นชอบให้เลื่อนการเปิดรับนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวช

ศาสตร์ ไปเป็นปีการศึกษา 2562 มอบงานบริการการศึกษาและงานแผนและงบประมาณด าเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้อง 
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6.7.2 เรื่อง ทบทวนแผนการรับนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   นายแพทย์นิรันดร์  พิทักษ์วัชระ ต าแหน่ง  คณบดี 

คณบดี เสนอเพื อพิจารณาทบทวนแผนการรับนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรใหม่  พ.ศ.25 xx   ตามที  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  ได้ด่าเนินการขอ
อนุมัติปรับแผนการรับนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. 25xx ในปีการศึกษา 2561 ต่อกองแผนงาน ส่านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย ตามบันทึกที  ศธ 
0529.1.9/03615 ลงวันที  29 ธันวาคม 2560 นั้น  

กองแผนงาน ส่านักงานอธิการบดี ได้ขอให้วิทยาลัยฯ ทบทวนแผนการรับนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุข
ศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ.25 xx  เนื องจากกองแผนงานและกองบริการ
การศึกษาพิจารณาว่ากรอบเวลาในการด่าเนินการมีจ่ากัดหากจะเปิดรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2561 ดังนั้น
หลักสูตรได้ด่าเนินการจัดท่าแผนการด่าเนินงานและขั้นตอนกระบวนการขออนุมัติเปิดหลักสูตร รวมทั้งการ
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและการเปิดการเรียนการสอนเพื อประกอบการพิจารณา (ตามเอกสารแนบ)  

เพื อให้การเปิดรับนักศึกษาหลักสูตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและส่าเร็จลุล่วง  จึงขอเสนอที ประชุม
พิจารณาทบทวนแผนการรับนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตร
ใหม่ พ.ศ.25xx  
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 ไม่มี 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

ส่าเนาหนังสือที  ศธ 0529.5/028 ลงวันที  9 มกราคม 2561   
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

เพื อพิจารณาทบทวนแผนการรับนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุข
ศาสตร์  

มติที่ประชุม : เห็นชอบให้เลื่อนการเปิดรับนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ไปเป็นปีการศึกษา 2562 มอบงานบริการการศึกษาและงานแผนและ
งบประมาณด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

 

วาระท่ี 6.8  คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรทางการศึกษา มีเรื่องเสนอเพื่อทราบ จ านวน  3 เรื่อง  ดังนี้ 
6.8.1 เรื่อง สรุปผลการประเมินความพึงพอใจทรัพยากรทางการศึกษา ประจ าภาคการศึกษาที่ 1 /2560 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม นายแพทย์วีระวัฒน์  พันธ์ครุฑ ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม 

จากการที คณะกรรมการทรัพยากรทางการศึกษาได้ท่าการประเมินความพึงพอใจเกี ยวกับทรัพยากร
การศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในรอบภาคการศึกษา 1/2560 
โดยแยกเป็นอาจารย์และนักศึกษา จึงขอน่าเสนอผลการประเมินในครั้งนี้  
ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 ไม่มี 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจทรัพยากรทางการศึกษา ประจ่าภาคการศึกษาที  1 /2560 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

เพื อทราบรายงานผลการประเมินความพึงพอใจทรัพยากรทางการศึกษา ประจ่าภาคการศึกษาที  1 /2560 



19 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 18 มกราคม 2561 
 

มติที่ประชุม : รับทราบรายงานผลการประเมินความพึงพอใจทรัพยากรทางการศึกษา ประจ าภาค
การศึกษาที่ 1 /2560 
6.8.2 เรื่อง สถิติการเข้าใช้ฐานข้อมูลประจ าปีงบประมาณ 2560 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม นายแพทย์วีระวัฒน์  พันธ์ครุฑ ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม 

จากการที ห้องสมุดวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้รับจัดสรรในการจัดซื้อหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์ Accessmedicine และทางส่านักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้จัดซื้อ
ฐานข้อมูลทางวิทยาสุขภาพ Uptodate ประจ่าปีงบประมาณ 2560 นั้น เพื อให้บริการแก่อาจารย์ นักศึกษา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยใช้ผ่าน IP มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษา 2 ศูนย์ ได้แก่ 
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี ใช้ผ่านระบบ VPN ของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี และศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษา โรงพยาบาลศรีสะเกษ โดยใช้ผ่าน IP ของโรงพยาบาลศรีสะเกษ 
(ฐานข้อมูลทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ Uptodate) ใช้ผ่านระบบ VPN ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์ Accessmedicine) จึงขอรายงานสถิติการเข้าใช้ฐานข้อมูลประจ่าปีงบประมาณ 
2560 ดังนี้ 

ฐานข้อมูล จ่านวนผู้เข้าใช้ฐานข้อมูล/ครั้ง 
1. ฐานข้อมูล Accessmedicine 
    (บอกรับโดยวิทยาลัยฯ) 

7,666 

2. ฐานข้อมูล Uptodate 
    (บอกรับโดยส่านักวิทยบริการฯ) 

80,813 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 ไม่มี 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

ไม่มี 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

เพื อทราบสถิติการเข้าใช้ฐานข้อมูลประจ่าปีงบประมาณ 2560 
มติที่ประชุม : รับทราบสถิติการเข้าใช้ฐานข้อมูลประจ าปีงบประมาณ 2560 

6.8.3 เรื่อง รายงานผลส ารวจความต้องการของลักษณะของต าราเล่มหลักและฐานข้อมูล 
              ในปีงบประมาณ 2561 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม นายแพทย์วีระวัฒน์  พันธ์ครุฑ ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม 

จากการที ห้องสมุดวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขได้ส่ารวจความต้องการของลักษณะของต่ารา
เล่มหลักและฐานข้อมูลในปีงบประมาณ 2561 ของอาจารย์วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารสุข และอาจารย์
ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาทั้ง 2 ศูนย์  
ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 ไม่มี 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

รายงานผลส่ารวจความต้องการของลักษณะของต่าราเล่มหลักและฐานข้อมูลในปีงบประมาณ 2561 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 18 มกราคม 2561 
 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
เพื อทราบรายงานผลส่ารวจความต้องการของลักษณะของต่าราเล่มหลักและฐานข้อมูลในปีงบประมาณ 

2561 
มติที่ประชุม : รับทราบผลส ารวจความต้องการของลักษณะของต าราเล่มหลักและฐานข้อมูลใน

ปีงบประมาณ 2561 มอบรองคณบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม และรองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษารวบรวม
ข้อมูลจากกลุ่มวิชา และประสานงานกับรองคณบดีฝ่ายบริหารเพื่อด าเนินการ 
 
ปิดประชุม 12.00 น.  

       

(นางสาวณรัญญา  มีชัย) 
นักวิชาการศึกษาช่านาญการ/เลขานุการ 

ผู้จด/พิมพ์รายงานการประชุม 
 

                                                           
(นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธุ์) 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
กรรมการ 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 

ที่ประชุมได้รับรองรายงานนี้แล้วในการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งท่ี 2/๒๕61 
เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561    

 

                                                      
(นายแพทย์นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ) 

 คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 ประธานคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

 
 


