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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 3 พฤษภาคม 2561 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
ครั้งที่ 4/๒๕61 วันพฤหัสบดี ที่ 3 พฤษภาคม 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. แพทย์หญิงปาริชาติ  ภิญโญศรี  รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา  กรรมการ 
5. ผศ.มินตรา  สาระรักษ์   หัวหน้ากลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์            กรรมการ 
6. อ.ดร.วลัวสิาข์  สุวรรณเลิศ   ผู้แทนอาจารย์    กรรมการ 
7. นางสาวณรัญญา  มีชัย   นักวิชาการศึกษาช่านาญการ  เลขานุการ 
8. นางสาวลภัส  ยิ งยืน   เจ้าหน้าที งานบริหารงานทั วไปช่านาญการ ผู้ช่วยเลขานุการฯ คนที  1 

 
ผู้ไม่มาประชุม 

1. ผศ.จารุวรรณ์  วงบุตดี     หัวหน้ากลุ่มวิชาแพทยศาสตร์  กรรมการ  
 (ลาพักผ่อน)   

2. นางสาวจินตนา  ศิริบูรณ์พิพัฒนา  ผู้แทนอาจารย์     กรรมการ 
(ไปราชการ) 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. อ.ดร.ปรีดา ปราการกมานันท์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
2. นพ.ธวัติ บุญไทย   อาจารย์กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ 
3. อ.ดร.สุวภรณ์  แดนดี  ผู้ช่วยคณบดีงานประกันคุณภาพและสารสนเทศ 
4. ผศ.ดร.สุรศักดิ์  แว่นรัมย์  ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีวเวชศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.    
 นายแพทย์นิรันดร์  พิทักษ์วัชระ คณบดี  ท่าหน้าที ประธานในที ประชุม หลังจากกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วม
ประชุมแล้ว ได้เรียนเชิญคณะกรรมการรับทราบและพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม สรุปได้ ดังนี้ 
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ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ   จ านวน  6  เรื่อง มีดังนี้ 
1.1  เรื่อง  แจ้งผลการพิจารณาร่างประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องการแบ่งส่วนงานภายในที่มีสถานะ 
              เทียบเท่าคณะ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. .... 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  นายแพทย์นิรันดร์  พิทักษ์วัชระ    คณบดี 
  คณบดี  เสนอที ประชุมทราบเรื องมหาวิทยาลัยแจ้งผลการพิจารณาร่างประกาศมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เรื องการแบ่งส่วนงานภายในที มีสถานะเทียบเท่าคณะ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับที  2) พ.ศ. ....
รายละเอียดในประกาศประเด็นที ส่าคัญอธิการบดีเห็นชอบให้ชื อว่าโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้เป็น
ส่วนงานภายในของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข และให้อธิการบดีแต่งตั้งรองคณบดีหนึ งคนตาม
ค่าแนะน่าของคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข โดยให้เสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
และสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

ไม่มี  
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

1. หนังสือ ที  ศธ 0529.1.10/0519  ลงวันที   17  เมษายน  2561 เรื อง การแบ่งส่วนงานภายในที มี
สถานะเทียบเท่าคณะ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับที  2) พ.ศ. .... 

2. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื อง การแบ่งส่วนงานภายในที มีสถานะเทียบเท่าคณะ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับที  2) พ.ศ. .... 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
เพื อทราบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื อง การแบ่งส่วนงานภายในที มีสถานะเทียบเท่าคณะ 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับที  2) พ.ศ. .... 

 มติที่ประชุม :  รับทราบและมอบให้ OPD  ด าเนินการเสนอวาระเข้าที่ประชุมกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ต่อไป 
1.2  เรื่อง  แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 6/2561  
             เรื่อง การจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ (Outcome –Based Education) 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  นายแพทย์นิรันดร์  พิทักษ์วัชระ    คณบดี 
  คณบดี  แจ้งที ประชุมทราบตามมติที ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีมติ
เห็นชอบในหลักการเกี ยวกับการศึกษาที มุ่งเน้นผลลัพธ์ (Outcome –Based Education)  ขอให้ทุกคณะ วิทยาลัย 
ทบทวนหลักสูตรที ปรับปรุงในปีการศึกษา 2560 ให้เป็นไปตามแนวทางหลักสูตรพันธ์ใหม่ และการเพิ มการฝึก
ปฏิบัติให้เรียบร้อยภายในปี 2562  
ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

ไม่มี  
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

หนังสือ ที  ศธ 0529.4.6/ว 381  ลงวันที   27  เมษายน  2561 เรื อง การแจ้งมติที ประชุม 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที  6/2562 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

เพื อทราบ ขอให้วิทยาลัย ทบทวนหลักสูตรที ปรับปรุงในปีการศึกษา 2560 ให้เป็นไปตามแนวทาง
หลักสูตรพันธุ์ใหม่ ที มุ่งเน้นผลลัพธ์ (Outcome –Based Education)   
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 มติที่ประชุม :  รับทราบ 
1.3  เรื่อง  การชี้แจงระเบียบวาระการประชุมที่เสนอคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของ 
              สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่  3/2561 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  นายแพทย์นิรันดร์  พิทักษ์วัชระ    คณบดี 
  คณบดี  เสนอที ประชุมทราบในวันที   12  พฤษภาคม  2561  จะมีการประชุมคณะกรรมการ
พิจารณากลั นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที  3/2561   มีระเบียบวาระการประชุมที 
เกี ยวข้องกับวิทยาลัยฯ คือหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาอนามัยสิ งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
ชี้แจงโดย video conference ไม่เกิน 5 นาที หากเป็นแบบ Power Point ไม่เกิน 10 สไลค์ และมอบหมายให้ 
ผศ.สมเจตน์ ทองด่า  เข้าประชุมชี้แจงให้ข้อมูล 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

ไม่มี  
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

หนังสือ ที  ศธ 0529.4.6/ว 363  ลงวันที   23  เมษายน  2561  เรื อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเพื อ 
ชี้แจงระเบียบวาระการประชุมที เสนอคณะกรรมการพิจารณากลั นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ครั้งที  3/2561  
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

เพื อทราบกรรมการและเลขานุการพิจารณากลั นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอให้ 
วิทยาลัยฯ เตรียมเอกสารน่าเสนอและชี้แจงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาอนามัยสิ งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2559 และชี้แจงรูปแบบ video conference  ในวันที  11 พฤษภาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 มติที่ประชุม :  รับทราบและมอบหมายให ้ผศ.สมเจตน์   ทองด า  เข้าร่วมชี้แจงในที่ประชุม 
1.4  เรื่อง  แต่งตั้งผู้ช่วยคณบดีงานคลังและพัสดุ  
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  นายแพทย์นิรันดร์  พิทักษ์วัชระ    คณบดี 
  คณบดี  เสนอที ประชุมทราบเรื องมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้อนุมัติให้มีค่าสั งแต่งตั้งผู้ช่วย
คณบดีงานคลังและพัสดุ คือ นางสาวปิยนันท์  มีเวที ต่าแหน่งอาจารย์  เป็นผู้ช่วยคณบดีงานคลังและพัสดุ ตั้งแต่
วันที   1  เมษายน  พ.ศ. 2561 ถึงวันที   30  พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

ไม่มี  
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

ค่าสั งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที   1266/2561  เรื อง แต่งตั้งผู้ช่วยคณบดีงานคลังและ 
พัสดุ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 มติที่ประชุม :  รับทราบ 
1.5  เรื่อง  การปฏิรูปหลักสูตรเกี่ยวกับ Community-Engaged Health professional Education  
              (CEHPE)  
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  นายแพทย์นิรันดร์  พิทักษ์วัชระ    คณบดี 
  คณบดี  เสนอที ประชุมทราบเรื องการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที  5 Community-Engaged 
Health Professional Education (CEHPE) ความคืบหน้าในการด่าเนินการของโครงการโดยมี Concept note 
ในประเด็นการด่าเนินการหลักสูตรของบุคลากรด้านสุขภาพ การปฏิรูปหลักสูตรให้ความส่าคัญด้าน Community-
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Engaged Health Professional Education  และจะมีการจัดประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที  5 ช่วงปลายปี 
2561    
ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

ไม่มี  
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

Concept note โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที  5 Community-Engaged Health 
Professional Education (CEHPE) 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

เพื อทราบ Concept note โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ  Community-Engaged Health 
Professional Education (CEHPE) 
 มติที่ประชุม :  รับทราบ 
1.6  เรื่อง  การพัฒนาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  นายแพทย์นิรันดร์  พิทักษ์วัชระ    คณบดี 

 คณบดี  เสนอที ประชุมทราบเกี ยวกับหลักสูตรสาธารณสุขชุมชน และหลักสูตรสาธารณสุข
สิ งแวดล้อม โดยจะจัดการสัมมนาการพัฒนาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ เรื อง การปฏิรูปหลักสูตรของ
สาธารณสุขในระหว่างวันที  1-2 มิถุนายน 2561 โดยจะเชิญนายแพทย์วิชัย เทียนถาวร และทีมงาน  และ
นายแพทย์โกมาตร  จึงเสถียรทรัพย์ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการสัมมนาในครั้งนี้ 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 ไม่มี 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

ไม่มี 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

เพื อทราบจะจัดสัมมนาการพัฒนาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ ระหว่างวันที  1-2 มิถุนายน 2561 

 มติที่ประชุม :  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และ 
การสาธารณสุข  

ระเบียบวาระท่ี  ๒.1 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 3/2561 
                              เมือ่วันพฤหัสบดี ที่ 22 มีนาคม 2561 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   นายแพทย์ประวิ อ ่าพันธุ์ ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร                      

รองคณบดีฝ่ายบริหาร เสนอที ประชุมเพื อพิจารณา รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ่า
วิทยาลัยฯ ครั้งที  3/2561 เมื อวันพฤหัสบดี ที  22 มีนาคม 2561 

 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
(ร่าง) รายงานการประชุม ครั้งที  3/2561 เมื อวันพฤหัสบดี ที  22 มีนาคม 2561 

 มติที่ประชุม :  รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไขรายงานการประชุม  
 

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสืบเนื่อง  
 ไม่มี 
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ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องหน่วยงานแจ้งเพื่อทราบ 
 ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
วาระท่ี 5.1  คณบดี    เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา จ านวน   2 เรื่อง  ดังนี้ 
5.1.1  เรื่อง  โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  นายแพทย์นิรันดร์  พิทักษ์วัชระ    คณบดี 

คณบดี  เสนอที ประชุมทราบเกี ยวกับการเตรียมความพร้อมก่อนที จะมีการเปิดให้บริการโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีควรจะแต่งตั้งคณะท่างาน   และในพ้ืนที  80 ไร่  จะปรับทัศนียภาพ การขนส่ง  
(Logistics) เพื อให้บรรลุเป้าหมายและขอให้ผู้มีส่วนเกี ยวข้องให้ข้อมูลในที ประชุม  

รองคณบดีฝ่ายบริหาร ชี้แจงข้อมูลเพิ มเติม ดังนี้ 
1. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ขอตั้งงบประมาณปี 2562 เพื อปรับปรุงการจราจรและการขนส่งในส่วน

ที เกี ยวข้องกับโรงพยาบาล โดยสร้างทางชื อมระหว่างอาคารผู้ป่วยกับอาคารโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีและทางเชื อมโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกับอาคารจ่ายกลาง รวมทั้งปรับปรุง
ถนนโดยรอบเพื อให้สะดวกกับผู้มารับบริการ 

2. งบประมาณปี 2562 งบลงทุน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ขอตั้งงบประมาณ วงเงิน 30 ล้าน ส่วน
ใหญ่เป็นครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที ทางโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเสนอความต้องการไป 

3. การก่าหนดกรอบอัตราก่าลังของโรงพยาบาล จะน่าเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลในวันที  8 พฤษภาคม 2561 
ส่าหรับการปรับปรุงทัศนียภาพในพ้ืนที ที วิทยาลัยฯ รับผิดชอบจ่านวน 80 ไร่ ยังไม่มีแบบแปลน ได้

ปรึกษาเบื้องต้นกับรองอธิการบดีฝ่ายกายภาพและสิ งแวดล้อม เพื อก่าหนดแนวทางในการจัดจ้างบริษัทฯ ท่า
ออกแบบ 

นพ.ธวัติ  บุญไทย  แจ้งที ประชุมเพื อทราบ ในวันที  24 พฤษภาคม 2561 จะจัดประชุม Workshop 
ภายในของโรงพยาบาล  และมอบ พญ.นวินดา เจียมบุญศรี  ด่าเนินการจัดท่าก่าหนดการ นพ.วีระวัฒน์ พันธ์ครุฑ 
เสนอให้เชิญ ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต่าบลศรีไค เข้าร่วมประชุม  เนื องจากมีนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เข้าใช้บริการ  
ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 ไม่มี 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
 ไม่มี 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

เพื อพิจารณาเห็นชอบการจัดประชุมเตรียมความพร้อมภายในของโรงพยาบาลรูปแบบ Workshop ในวันที  
24 พฤษภาคม 2561  
ข้อเสนอจากที่ประชุม 

1. คณบดีเข้าร่วมประชุมกรรมการบริหารงานบุคคลในวันที  8 พฤษภาคม 2561 เพื อน่าเสนอขอ
อัตราก่าลังบุคลากร เพิ มเติม 

2. มอบ พญ.นวินดา เจียมบุญศรี ติดตามเรื องงบประมาณ  
3. วันที  24 พฤษภาคม 2561 ให้มีการจัดท่า Workshop ภายในของโรงพยาบาล 
มติที่ประชุม : เห็นชอบ และเห็นชอบตามข้อเสนอจากที่ประชุม มอบผู้เกี่ยวข้องด าเนินการตามเสนอ 
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5.1.2 เรื่อง การพัฒนาหลักสูตร  
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  แพทย์หญิงปาริชาติ ภิญโญศรี ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา   
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  ผศ.มินตรา สาระรักษ์  ต าแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์   

1. หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 
- วันที  3 พฤษภาคม 2561 จะมีประชุมทีมพัฒนาหลักสูตร เพื อวางแผนการจัดท่า 

มคอ.3 ระดับปรีคลินิกให้แล้วเสร็จภายใน 15 พฤษภาคม 2561 
- ในชั้นคลินิก ได้อาจารย์แพทย์ทั้ง 2 ศูนย์ร่วมเป็นผู้จัดท่า มคอ.3 แล้ว  
- ตามแผน มคอ.2 จะต้องแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2561 

2. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ 
- หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ ครบรอบปรับปรุงหลักสูตรในปี 2563  
- มีการจัดประชุมกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จ่านวน 2 ครั้ง เพื อสร้างความเข้าใจให้

ตรงกัน ก่าหนดแนวทางในการด่าเนินงานในเรื องเร่งด่วน เรื องที ต้องด่าเนินการ
ประจ่าทุกปีการศึกษา และเรื องที ต้องวางแผนการด่าเนินงานในอนาคต 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 ไม่มี 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
 ไม่มี 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

เพื อพิจารณาเห็นชอบการพัฒนาหลักสูตรทั้ง 2 หลักสูตร 
ข้อเสนอจากที่ประชุม 

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 
1. เสนอให้ปรับโครงการปรับปรุงหลักสูตรฯ  เพื อให้สอดคล้องกับสิ งที จะด่าเนินการ โดยให้เชิญ

ผู้ทรงคุณวุฒิมาร่วมปรับปรุงหลักสูตรฯ เช่น รศ.นพ.สุธรรม ปิ่นเจริญ /ผศ.พญ.จิตเกษม สุวรรณรัฐ 
/รศ.นพ.อานุภาพ เลขะกุล 

2. มอบรองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา จัดท่า ROAD MAP เพื อเสนอทีมบริหารพิจารณา 
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ 

1. ให้กลุ่มวิชาการหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ จัดสัมมนาการพัฒนาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ 
ระหว่างวันที  1-2 มิถุนายน 2561 

มติที่ประชุม :  เห็นชอบการพัฒนาหลักสูตรทั้ง 2 หลักสูตร และเห็นชอบตามข้อเสนอจากที่ประชุม 
มอบผู้เกี่ยวข้องด าเนินการตามเสนอ 
วาระท่ี 5.2  งานพัฒนานักศึกษา   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา จ านวน   1 เรื่อง  ดังนี้ 
5.2.1 เรื่อง พิจารณาคัดเลือก นักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 5 จ านวน 1 ราย ส าหรับรับมอบโล่เกียรติคุณ    
               จากแพทยสภา และรับมอบเกียรติบัตรจากวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  และ 

เพื่อพิจารณาคัดเลือก นักศึกษาแพทย์ จ านวน 2 ราย ผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับมอบ 
เกียรติบัตรจากวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  ดร.ปรีดา  ปราการกมานันท์ ต าแหน่ง  ผู้ช่วยคณบดีงานพัฒนานักศึกษา   
ตามที แพทยสภามีนโยบายสนับสนุนโล่เกียรติคุณ นิสิตนักศึกษาแพทย์ที เป็นแบบอย่าง ประพฤติตนดีเด่น

ในเชิงคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่โรงเรียนแพทย์ทุกแห่งทั้งภาครัฐและเอกชน  สถาบันละ 1 โล่ ประจ่าปีการศึกษา 
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2560  โดยวิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ  ได้ด่าเนินการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติดังกล่าว  คือ นายอภิวิทย์  ใจเอ้ือ  
นักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที  5  ผู้มีคะแนนโหวตอันดับที  1 และน่าส่งรายชื อผู้ที สมควรได้รับโล่เกียรติคุณ ไปยัง
เลขาธิการแพทยสภา  ภายในวันที  31 มีนาคม 2561  นัน้  และ ตามที มีการโหวตคะแนนจากนักศึกษาชั้นปีที  5  
ผู้มีคะแนนโหวตเป็นอันดับที  2 คือ นายจักรพงษ์  โมฬีชาติ  เป็นผู้ที สมควรได้รับเกียรติบัตรจากวิทยาลัย
แพทยศาสตร์ฯ ในด้านความประพฤติตนดีเด่นในเชิงคุณธรรม จริยธรรม ทั้งนี้ ยังมีอีกหนึ งกิจกรรมที นักศึกษาแพทย์
ชั้นปีที  4   คือ นางสาวสุชัญญา  ปาริชาติ  เปรี ยมนอง   ได้ออกหน่วยร่วมกับหน่วยแพทย์  มูลนิธิแพทย์อาสา
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  (พอ.สว.) ในระหว่างวันที   18-24  กุมภาพันธ์  2561  ณ  อ.แม่สะเรียง  
จ.แม่ฮ่องสอน  ซึ งได้สร้างชื อเสียง คุณงามความดี  ให้แก่วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ  จึงสมควรได้รับเกียรติบัตรจาก
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ  ในด้านความประพฤติตนดีเด่นในเชิงคุณธรรม จริยธรรม  
ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

ไม่มี  
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

หนังสือจากแพทยสภา ที  พส 011/ว 34 ลงวันที  10 มกราคม 2561 เรื อง ขอรายชื อส่าหรับมอบโล่
เกียรติคุณ อาจารย์แพทย์ และนิสิต นักศึกษาแพทย์ 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

เพื อพิจารณา ดังนี้ 
1. ให้นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที  5  คือ นายอภิวิทย์ ใจเอื้อ  (ผู้ได้รับคะแนนโหวตสูงสุดจากนักศึกษาทั้งหมด

ของชั้นปี) ได้เป็นตัวแทนรับมอบโล่ เกียรติคุณ จากแพทยสภา  ประจ่าปีการศึกษา 2560 
2. เพื อพิจารณารับเกียรติบัตรผู้มีความประพฤติดี ด้านคุณธรรม จริยธรรม จากวิทยาลัยฯ 

2.1 เพื อพิจารณามอบให้นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที  5  คือ นายจักรพงษ์ โมฬีชาติ  ผู้ได้รับคะแนน 
    โหวตอันดับ 2 จากนักศึกษาท้ังหมดของชั้นปีที  5 

2.2 เพื อพิจารณามอบให้นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที  4  คือ นางสาวสุชัญญา ปาริชาติ เปรี ยมนอง   
    เป็นนักศึกษาแพทย์ที ออกหน่วยร่วมกับหน่วยแพทย์  มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จ พระศรีนครินทราบรมราชชนนี    
    (พอ.สว.)  
ข้อเสนอจากที่ประชุม 

1. ในวันไหว้ครูเสนอให้มีการเชิญศิษย์เก่าท้ังแพทย์ และสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมงาน 
2. เสนอให้มีระบบในการคัดเลือกนักศึกษาเพื อรับเกียรติบัตรผู้มีความประพฤติดี ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

จากวิทยาลัยฯ  
 มติที่ประชุม :  เห็นชอบตามเสนอ 
 
วาระท่ี 5.3  งานบริการการศึกษา   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา จ านวน   6 เรื่อง  ดังนี้ 
5.3.1 เรื่อง รายวิชาที่เปิดสอนภาคการศึกษาฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2560 กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  ผศ.มนิตรา สาระรักษ์ ต าแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 

กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์  มีรายวิชาที จะต้องด่าเนินการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาฤดูร้อน  ปี
การศึกษา 2560  ส่าหรับนักศึกษาชั้นปีที  4  จ่านวน 2  รายวิชา   ดังนี้ 

1. รายวิชา 1902 409 ฝึกปฏบิัติงานอนามัยชุมชน 2  
2. รายวิชา 1902 414 ฝึกปฏบิัติงานอนามัยสิ งแวดล้อม 2  
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โดยผ่านที ประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ครั้งที  9/๒561 เมื อวันที   9  
เมษายน  พ.ศ. 2561 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 ไม่มี 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

ไม่มี 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

เพื อพิจารณาอนุมัติรายวิชาที เปิดสอนภาคการศึกษาฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2560 จ่านวน 2  รายวิชา    
 มติที่ประชุม :  อนุมัติรายวิชาที่เปิดสอนภาคการศึกษาฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2560 จ านวน 2  
รายวิชา    
5.3.2 เรื่อง การลาออกจากกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตของ พญ.ฐิติมา  อินทรา 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  แพทย์หญิงปาริชาติ  ภิญโญศรี ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา 

รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา  เสนอเพื อพิจารณาการลาออกจากกรรมการอาจารย์
ประจ่าหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตของพญ.ฐิติมา  อินทรา ตามที  ประชุมคณะกรรมการอาจารย์ประจ่าหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต ครั้งที  4/2560 วันที  29 พฤศจิกายน 2560 เรื อง พิจารณาการขอลาออกจากกรรมการ
อาจารย์ประจ่าหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ของแพทย์หญิงฐิติมา  อินทรา เนื องจากมี อาการป่วยและไม่สามารถ
ปฏิบัติงานได้ แพทย์หญิงฐิติมา  อินทราจึงได้ขอลาออกจากการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และที 
ประชุมอาจารย์ประจ่าหลักสูตรฯ มีมติเห็นชอบ และให้มีคณะกรรมการประจ่าหลักสูตรฯ ได้จ่านวน 11 คน จาก
เดิมมีคณะกรรมการประจ่าหลักสูตรฯ จ่านวน 12 คน ซึ งยังคงเพียงพอในการบริหารงานหลักสูตร 

การนี้  งานบริการการศึกษา  จึงขอพิจารณาการลาออกจากกรรมการอาจารย์ประจ่าหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิตของ พญ.ฐิติมา  อินทรา 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 ไม่มี 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

ค่าสั งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ภาคการศึกษาปลาย ประจ่าปีการศึกษา 2559 
(เพิ มเติม)  
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

เพื อพิจารณาอนุมัติการลาออกจากกรรมการอาจารย์ประจ่าหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตของ พญ.ฐิติมา  
อินทรา 

 มติที่ประชุม :  อนุมัติการลาออกจากกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
ของ พญ.ฐิติมา  อินทรา 
5.3.3 เรื่อง รับรองผลสอบรวบยอดทักษะทางคลินิก (MEQ) ครั้งท่ี 2/2560 ประจ าปีการศึกษา 2560 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  แพทย์หญิงปาริชาติ  ภิญโญศรี ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา 
 รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา  เสนอเพื อพิจารณารับรองผลสอบรวบยอดทักษะทางคลินิก (MEQ) ครั้งที  
2/2560 ประจ่าปีการศึกษา 2560 ในวันอาทิตย์ที  4 มีนาคม 2561 ของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที  6 สังกัดศูนย์
แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลศรีสะเกษ  จ่านวน 6 คน ซึ งได้ด่าเนินการเรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 3 พฤษภาคม 2561 
 

ล าดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ นามสกุล 
ผลสอบ ผลการพิจารณา 

(รับรอง/ไม่รับรอง) 
1 5519400099 นางสาวทิพย์สุดา ระหงษ์ ผ่าน รับรอง 
2 5519400110 นางสาวธนภรณ์ อรรถรัตนศักดิ์ ผ่าน รับรอง 
3 5519400123 นางสาวธัญยธรณ์ เอมโกษา ผ่าน รับรอง 
4 5519400183 นางสาวพอใจ ภูช่อธรรม ผ่าน รับรอง 
5 5519400213 นางสาวภัคสุชา อิศระภิญโญ ผ่าน รับรอง 
6 5519400268 นางสาวรุจยา ร่มเย็น ผ่าน รับรอง 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 ไม่มี 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

ผลสอบรวบยอดทักษะทางคลินิก (MEQ) ครั้งที  2/2560 ประจ่าปีการศึกษา 2560 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

เพื อพิจารณารับรองผลสอบรวบยอดทักษะทางคลินิก (MEQ) ครั้งที  2/2560 ประจ่าปีการศึกษา 2560 
มติที่ประชุม : รับรองผลสอบรวบยอดทักษะทางคลินิก (MEQ) ครั้งที่ 2/2560 ประจ าปีการศึกษา 

2560 
5.4.4 เรื่อง พิจารณาขอแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์  
               หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  ผศ.ดร.สุรศักดิ์  แว่นรัมย์ ต าแหน่ง  ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
                                   สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ 

ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ เสนอเพื อพิจารณาขอแต่งตั้ง
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕61  
เพื อท่าหน้าที ด่าเนินการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา  จัดท่า  ให้ข้อคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการหลักสูตรเพื อให้บัณฑิตบรรลุผลการเรียนรู้ตามที ก่าหนด และให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา นั้น  

การนี้  เพื อให้การบริหารจัดการหลักสูตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ รวมทั้ง 
เพื อเพิ มพูนความรู้และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักศึกษา   หลักสูตรจึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 ไม่มี 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

1. สรุปรายชื อผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 
ชีวเวชศาสตร์  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑  

2. (ร่าง) คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์  หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๑  
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ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
     เพื อพิจารณาเห็นชอบแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑  
 มติที่ประชุม :  เห็นชอบแต่งตั้ง ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ 
5.3.5 เรื่อง ขออนุมัติจัดท าค าสั่งวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ 
               จัดท าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  ผศ.ดร.สุรศักดิ์  แว่นรัมย์ ต าแหน่ง  ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
                                   สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ 

ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ เสนอเพื อพิจารณาขออนุมัติแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดท่าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕61  
ตามที วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จะถึงรอบปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรในปี
การศึกษา 2561 นั้น เพื อให้การจัดท่าและพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
                การนี้  งานบริการการศึกษา  จึงขออนุมัติจัดท่าค่าสั งวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื อง 
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท่าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๖๑ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 ไม่มี 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

(ร่าง) ค่าสั งวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท่าหลักสูตรวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
     เพื อพิจารณาอนุมัติจัดท่าค่าสั งวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท่า
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 มติที่ประชุม :  อนุ มัติจัดท าค าสั่ งวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง แต่ งตั้ ง
คณะกรรมการจัดท าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ 

5.3.6 เรื่อง พิจารณาแนวทางการปรับปรุงจากผลการประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ระดับบัณฑิตศึกษา  
               ประจ าปีการศึกษา 2560 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  ผศ.ดร.สุรศักดิ์  แว่นรัมย์ ต าแหน่ง  ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
                                   สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ 

ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ เสนอเพื อพิจารณาแนวทางการปรับปรุง
จากผลการประเมินสิ งสนับสนุนการเรียนรู้ระดับบัณฑิตศึกษา ประจ่าปีการศึกษา 2560 ตามที หลักสูตรวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ ได้ด่าเนินการประเมินสิ งสนับสนุนการเรียนรู้ระดับบัณฑิตศึกษา 
ประจ่าปีการศึกษา 2560 และมีผลการประเมินสิ งสนับสนุนการเรียนรู้ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี ย 3.92) 
ทั้งนี้ เมื อพิจารณาสิ งสนับสนุนด้านห้องเรียน พบว่า การบริการและเข้าถึงสัญญาอินเตอร์เน็ตไร้สายมีค่าคะแนนน้อย
ที สุดอยู่โดยมีค่าคะแนนอยู่ในระดับพอใช้ (ค่าเฉลี ย 2.99) และด้านหอพักนักศึกษา (ค่าเฉลี ย 2.77) 

การนี้  งานบริการการศึกษา  จึงขอแนวทางการปรับปรุงจากผลการประเมินสิ งสนับสนุนการเรียนรู้ระดับ
บัณฑิตศึกษา ประจ่าปีการศึกษา 2560 
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ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 ไม่มี 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

ผลการประเมินสิ งสนับสนุนการเรียนรู้ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2560 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
     เพื อพิจารณาแนวทางการปรับปรุงจากผลการประเมินสิ งสนับสนุนการเรียนรู้ระดับบัณฑิตศึกษา ประจ่าปี
การศึกษา 2560 

มติที่ประชุม :  เห็นชอบแนวทางการปรับปรุงจากผลการประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ระดับ
บัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 

 
วาระท่ี 5.4  งานแผนและงบประมาณ มีเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา จ านวน   2 เรื่อง  ดังนี้ 
5.4.1 เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
      ณ สิ้นไตรมาส 2 (เดือนตุลาคม 2560 – เดือนมีนาคม 2561) 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธุ์ ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร                    

งานแผนและงบประมาณ ได้ติดตามการประเมินผลและรวบรวมข้อมูลผลการด่าเนินงาน ของวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ สิ้นไตรมาส 2 (เดือนตุลาคม 2560 – 
เดือนมีนาคม 2561) ใน 4 ด้าน ดังนี้ 

1. การติดตามผลการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม  
 ในการติดตามรายงานผลการด่าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจ่าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 ณ สิ้นไตรมาส 2 (เดือนตุลาคม 2560 – เดือนมีนาคม 2561) สามารถติดตามได้ 122 โครงการ 
จาก 126  โครงการ ซึ งมีรายละเอียด ดังนี้ 

1.1 รายงาน Action Plan ณ ไตรมาส 2 (เดือนตุลาคม 2560 – เดือนมีนาคม 2561) 
   1. จ่านวนโครงการตามแผนปฏิบัติการ ทั้งหมด    97  โครงการ 
   2. มีการด่าเนินการแล้วเสร็จโครงการในไตรมาสที  1    0  โครงการ 
   3. อยู่ระหว่างด่าเนินการ       94  โครงการ 
   4. ยกเลิกโครงการ        0  โครงการ 
   5. ไม่รายงานข้อมูล       3  โครงการ 

  ทั้งนี้ ผลการติดตามการด่าเนินงานในไตรมาสที  2 คิดเป็น ร้อยละ 96.91 
1.2. รายงานโครงการวิจัย บริการวิชาการ และท่านุบ่ารุงศิลปะฯ ณ ไตรมาส 2 (เดือนตุลาคม 2560 

– เดือนมีนาคม 2561) 
   1. จ่านวนโครงการตามแผนปฏิบัติการ ทั้งหมด   29   โครงการ 
   2. มีการด่าเนินการแล้วเสร็จโครงการในไตรมาสที  1    0  โครงการ 
   3. อยู่ระหว่างด่าเนินการ      28  โครงการ 
   4. ยกเลิกโครงการ       1  โครงการ 
   5. ไม่รายงานข้อมูล       1  โครงการ 

  ทั้งนี้ ผลการติดตามการด่าเนินงานในไตรมาสที  21 คิดเป็น ร้อยละ 96.55 
 
 
 



12 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 3 พฤษภาคม 2561 
 

 2. การติดตามผลการด าเนินงานด้านงบประมาณและการเงิน 
ในการติดตามรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ 

สิ้นไตรมาส 2 (เดือนตุลาคม 2560 – เดือนมีนาคม 2561) พบว่ามีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 34.80 
ต่ ากว่าแผน (ร้อยละ 52) ที่ตั้งไว้ ร้อยละ 17.20 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ตารางเปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายตามเกณฑ์มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพรายจ่าย (แผน-ผล) รายไตรมาส
ประจ าปีงบประมาณ 2561 

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

ไตรมาส 1 253,670,609.36 76,101,182.81 30.00 57,894,649.15 22.82 
1.เงินงบประมาณแผ่นดิน 139,001,400.00 41,700,420.00 30.00 45,427,980.66 32.68 
2.เงินรายได ้ 84,769,000.00 25,430,700.00 30.00 8,658,088.49 10.21 
3.เงินเหลือจ่าย 29,900,209.36 8,970,062.81 30.00 3,808,580.00 12.74 
ไตรมาส 2 253,670,609.36 55,807,534.06 22.00 30,390,427.23 11.98 
1.เงินงบประมาณแผ่นดิน 139,001,400.00 30,580,308.00 22.00 12,358,467.44 8.89 
2.เงินรายได ้ 84,769,000.00 18,649,180.00 22.00 14,102,916.45 16.64 
3.เงินเหลือจ่าย 29,900,209.36 6,578,046.06 22.00 3,929,043.34 13.14 
ไตรมาส 3 253,670,609.36 53,270,827.97 21.00                  -      
1.เงินงบประมาณแผ่นดิน 139,001,400.00 29,190,294.00 21.00     
2.เงินรายได ้ 84,769,000.00 17,801,490.00 21.00     
3.เงินเหลือจ่าย 29,900,209.36 6,279,043.97 21.00     
ไตรมาส 4 253,670,609.36 58,344,240.15 23.00                  -      
1.เงินงบประมาณแผ่นดิน 139,001,400.00 31,970,322.00 23.00     
2.เงินรายได ้ 84,769,000.00 19,496,870.00 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.11 110 30,000,000 47 9,164,025 56 7 - ระหวา่งตรวจรบั/มีค่าปรบั 

1 รายการ 
- ระหวา่งเรียกท าสญัญา 6 
รายการ 

งปม.6 99 15,124,400 78 5,551,451  18 21 - ระหวา่งประกาศผู้ชนะ 3 
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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) 
รายการ  

สบพช.18-1 6 854,000 0 0.00 ยังไม่ด าเนินการ ยังไม่
ด าเนินการ 

 

สบพช.18-2 10 308,300 0 0.00 ยังไม่ด าเนินการ ยังไม่
ด าเนินการ 

 

OPD.5-1 9 229,000 0 0.00 ยังไม่ด าเนินการ ยังไม่
ด าเนินการ 

 

OPD.5-2 8 380,600 0 0.00 ยังไม่ด าเนินการ ยังไม่
ด าเนินการ 

 

 

2. อาคารและสิ งก่อสร้าง 
   ตารางแสดงผลการด าเนินงานด้านสิ่งก่อสร้าง 

รายการ 
แผน ผล 

คงเหลือ 
ร้อยละของ 
การเบิกจ่าย หมายเหตุ งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร 
ยอดเบิกจ่าย 

1. โครงการปรับปรุงระบบประกอบ
อาคารและระบบสาธารณูปโภค
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 อัตราเดิม จ านวน 121 
อัตรา 

37,015,800.00 0.00 37,015,800.00 0.00 
 

งปม.5-2 อัตราใหม่ จ านวน 30 อัตรา 3,106,400.00 0.00 3,106,400.00 0.00  

งปม.5-5 เงินเดือนคงเหลือ ปี 60 28,900,755.38 7,737,623.34 21,163,132.04 26.77  
สบพช.1-1 ค่าจ้างพนักงานสายวิชาการ 11,105,500.00 5,005,820.00 6,099,680.00 45.08  
รด.1-1 ค่าจ้างพนักงานสาย

สนับสนุน 
3,525,200.00 

1,623,378.48 1,901,821.52 46.05  

รด.1-2 ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว 473,400.00 158,737.91 314,662.09 33.53  
OPD.1-1 ค่าจ้างพนักงานสาย

สนับสนุน 
3,705,800.00 1,959,384.00 

1,746,416.00 52.87  
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ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื อประกอบเกณฑ์การประเมิน
การประกันคุณภาพการศึกษา ประจ่าปีการศึกษา 2560 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
1.  รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ สิ้นไตรมาส 2 

(เดือนตุลาคม 2560 – เดือนมีนาคม 2561) 
2. สรุปรายชื อโครงการ/กิจกรรม ที ไม่รายงานผลการด่าเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส 2 (เดือนตุลาคม 2560 – 

เดือนมีนาคม 2561) 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
     เพื อพิจารณา  

1. รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ่าปี พ.ศ.2561 ณ สิ้นไตรมาส 2 (เดือนตุลาคม 2560 
– เดือนมีนาคม 2561) โดยผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนด คิดเป็น ร้อย
ละ 34.80 ซึ่ งต่ ากว่าแผน (ร้อยละ 52) ที่ก าหนด คิดเป็นร้อยละ 17.20  ทั้ งนี้ เพื่ อขอ
ข้อเสนอแนะ 

2. รายงานการติดตามผู้รับผิดชอบโครงการที ไม่รายงานผลการด่าเนินงาน ณ สิ้นไตรมาณ 2 (เดือน
ตุลาคม 2560 – เดือนมีนาคม 2561) โดย ผู้บริหารที รับผิดชอบหน่วยงานเพื อโปรดพิจารณาการ
ติดตามการด่าเนินงาน ในไตรมาสที  2 เพื อติดตามปัญหาและข้อเสนอแนะ 

มติที่ประชุม :  1. มอบผู้บริหารที่เกี่ยวข้องก าชับเจ้าของโครงการให้เบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี ให้เป็นไปตามแผน 

  2. มอบผู้บริหารที่ เกี่ยวข้อง ติดตามผู้รับผิดชอบโครงการที่ ไม่รายงานผลการ
ด าเนินงาน ณ สิ้นไตรมาณ 2 เพื่อติดตามปัญหาและข้อเสนอแนะ 
5.4.2 เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง  

     ระดับวิทยาลัยฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25561 รอบ 6 เดือน ณ สิ้น 31 มีนาคม 2561 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธุ์ ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร                    

ตามที  งานแผนและงบประมาณ ได้ติดตามและรวบรวมผลการด่าเนินงานตามแผนบริหารความเสี ยงระดับ
วิทยาลัย ประจ่าปีงบประมาณ 2561 จ่านวน 6 ความเสี ยง จากผู้รับผิดชอบหลัก ในรอบการด่าเนินงาน 6 เดือน 
(ณ สิ้น 31 มีนาคม 2561) พบว่ามีสถานะอยู่ระหว่างด่าเนินการ จ่านวน 6 ความเสี ยง โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ตารางสรุปผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (ณ สิ้น 31 มีนาคม 2561) 

ล าดับ ประเด็นความเสี่ยง ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง หน่วยนับ ค่าตัวบ่งชี้ 
ความเสี่ยง 

ผลการด าเนินงาน สถานะ 

แผน ผล 
1 การติดต่อประสานงาน

ระหว่างคู่ ความร่วมมือ
(ศูนย์แพทย์ฯ ท้ัง 2 แห่ง ) 

มี ก า รป ร ะ ส า น งา น ที 
ชัดเจน ในการบริหารงาน
ตามพันธกิจของวิทยาลัยฯ 

พันธกิจ <3 2 1.มีการแต่งตั้งอาจารย์แพทย์ 
จากศูนย์แพทยศาสตร์ ทั้ง 2 
ศู น ย์  เ พื อ ร่ ว ม เ ป็ น
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ป ร ะ กั น
คุณภาพการศึกษา ในการ
ด่ า เนิ น ก าร เกี ย วกั บ ก าร
ประกันคุณภาพการศึกษา

อยู่
ระหว่าง

ด่าเนินการ 
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ล าดับ ประเด็นความเสี่ยง ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง หน่วยนับ ค่าตัวบ่งชี้ 
ความเสี่ยง 

ผลการด าเนินงาน สถานะ 

แผน ผล 
ระดับวิทยาลัยฯ ซึ งมีการ
ประชุมร่วมกันเดือนละ 1 
ครั้ง 
2 .มี ก า ร ป ระ ชุ ม ไป แ ล้ ว
ทั้งหมด 2 ครั้ง ดังนี ้
ครั้งที  1/2561 วันที  19 
มกราคม 2561 
ครั้ งที  2 /2561  วันที  9 
กุมภาพันธ์ 2561 

2 วิทยาลัยฯยังไม่ก่าหนด
สมรรถนะหลักที ส่าคญั
ขององค์กร เพื อ
ประกอบการวางแผนกล
ยุทธ์ ที จะน่าพาองค์กร
ไปสู่วสิัยทัศน์และ
เอกลักษณ์ขององค์กร 

มีการก่าหนดสมรรถนะ
องค์การ 

สมรรถนะ 1 N/A 1.วิทยาลัยฯ ได้ด่าเนินการ
จัดประชุมสัมมนา ทบทวน
ผลการด่าเนินงานตามตัวช้ีวดั 
ปีงบประมาณ 2560 เพื อ
น่ า ม า ป รั บ ป รุ ง แ ผ น
ยุทธศาสตร์ในปีงบประมาณ 
2561 ในวันที  21-22 พ.ย. 
2561 ซึ งในการสัมมนานี้ 
ได้ มี ก ารวิ เค ราะห์  SWOT 
จากวิธี brain stroming ของ
บุคลากรทุกหน่วยงาน  
2.ได้มีการน่าผลการประชุม
มาปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ 
ตัว ช้ีวัด ค่าเป้ าหมาย เพื อ
น่าไปจัดท่าแผนปฏิบัติการ
ประจ่าปี 

อยู่
ระหว่าง

ด่าเนินการ 

3 โครงการบริการวิชาการ 
และท่านุบ่ารุงศิลปะฯ ไม่
มีตัวช้ีวัดของโครงการ ที 
ส า ม า รถ เชื อ ม โย งกั บ
ตั ว ช้ี วั ด ร ดั บ แ ผ น
ยุทธศาสตร์ได้ 

มีตัวช้ีวัดของโครงการที 
สามารถเชื อมกับตัวช้ีวัด
ระดับแผนยุทธศาสตร์ 

ตัวช้ีวัด <3 N/A 1 .มี ก ารท บ ท วน ผ ล ก าร
ด่าเนินการ ในปี 2560 ด้าน
การบริการวิชาการ และท่านุ  
ในแต่ละโครงการ ในการ
ประชุมสัมมนาทบทวนผล
การด่าเนินงานและตัวช้ีวัด 
ประจ่าปีงบประมาณ 2560 
ในวันที  21-22 พฤศจิกายน 
2560 เพื อปรับปรุงตัวช้ีวัด 
ในปี 2561 เพื อให้เกิดความ
สอดคล้องของโครงการและ
แผนปฏิบัติการ 
2 .มี ก ารป รับ ตั ว ช้ี วั ด  ค่ า
เป้าหมาย เพื อให้สอดคล้อง 
และคอบคลุมการท่ างาน 
ของยุทธศาสตร์ 

อยู่
ระหว่าง

ด่าเนินการ 
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ล าดับ ประเด็นความเสี่ยง ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง หน่วยนับ ค่าตัวบ่งชี้ 
ความเสี่ยง 

ผลการด าเนินงาน สถานะ 

แผน ผล 
4 บุคลากรทางการแพทย์ฯ 

ลาออกบ่อย 
บุคลากรทางการแพทย์ฯ 
ลาออก 

ร้อยละ <60 N/A มีการสนับสนุนให้มีการสร้าง
เส ริ ม ทั ก ษ ะ ที ส า ม า ร ถ
สนับสนุนให้แต่ละสายงานมี
ความก้าวหน้าตามสายงานได้
อย่างต่อเนื อง เช่น การให้ทุน
ศึ กษาต่ อ  การ เข้ ารับการ
อบรมระยะสั้น การจัดสรร
งบประมาณเพื อเข้ารับการ
พัฒนาทางด้านสายงาน ฯลฯ 

อยู่
ระหว่าง

ด่าเนินการ 

5 อาจารย์ที ด่ารงต่าแหน่ง
ทางวิชาการยังน้อยกว่า
เกณฑ์มาตรฐาน สกอ.ที 
ก่าหนด 

อาจารย์ที ด่ารงต่าแหน่ง
ทางวิชาการ 

ร้อยละ >60 N/A 1.  มี ก า ร ติ ด ต า ม 
ประสานงาน ผลการประเมิน
ฯ  ของคณ ะอนุกรรมการ 
และอ่านวยความสะดวกแก่
อาจารย์ในการขอต่าแหน่ง
ทางวิชาการ 
2. มีการวิเคราะห์คุณสมบัติ
บุคลากรสายวิชาการในสังกัด
ต า ม ห ลั ก เก ณ ฑ์ ก า รข อ
ต่าแหน่งทางวิชาการ เพื อ
ก่าหนดในการยื นขอ 

อยู่
ระหว่าง

ด่าเนินการ 

6 การจัดการความรู้ (KM) 
ยั ง ไ ม่ ไ ด้ ถู ก ก่ า ห น ด
เป้าหมายที ชัดเจน และ 
ยั ง ไ ม่ ค ร อ บ ค ลุ ม ใ น
ประเด็นที ก่าหนด 

การจัดการความรู้มีการ
ก่ า ห น ด เป้ า ห ม า ย ที 
ครอบคลุมทุกพันธกิจ 

พันธกิจ 5 1 1.มี ก า รท บ ท วน ผ ล ก า ร
ด่าเนินงานของโครงการการ
จัดการความรู้  (KM) ในปี 
2560 เพื อทราบถึงปัญหา 
และหาแนวทางแก้ไขปัญหา 
และน่ ามาจัดท่ าแผนการ
ด่าเนินงานในปี  2561 ใน
การประชุม morning talk 
2.ได้รับจัดสรรงบประมาณ
เพื อด่าเนินการโครงการการ
จัดการความรู้  (KM) ในปี 
2561 ใน 3 ด้าน ได้แก่ 
 - ด้านการเรียนการสอน 
 - ด้ า น ก า ร วิ จั ย  บ ริ ก า ร
วิชาการ ท่านุบ่ารุงฯ 
 - ด้านบริหารจัดการ 
3.มี ก า รจั ด กิ จ ก รรม ก าร
จัดการความรู้  (KM) ด้ าน
ท่านุบ่ารุงศิลปวัฒนธรรม 1 
กิจกรรม คือ การจัดอบรม ""
คนดีและความดี...ดีอย่างไร 

อยู่
ระหว่าง

ด่าเนินการ 
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ล าดับ ประเด็นความเสี่ยง ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง หน่วยนับ ค่าตัวบ่งชี้ 
ความเสี่ยง 

ผลการด าเนินงาน สถานะ 

แผน ผล 
ไม่ เกิ ด โทษ " ใน วัน ที  16 
ตุลาคม 2560  

ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 ไม่มี 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
 ไม่มี 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
     เพื อพิจารณา ให้ข้อเสนอแนะรายงานผลการด่าเนินงานตามแผนบริหารความเสี ยง ระดับวิทยาลัยฯ 
ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 6 เดือน ณ สิ้น 31 มีนาคม 2561 ในส่วนของแผนที อยู่ระหว่าง
ด่าเนินการเพื อเร่งด่าเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในเดือนกันยายน 2561 ทั้งนี้ เพื อประกอบการจัดท่ารายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR) ระดับวิทยาลัย ในรอบปีการศึกษา 2560 เกณฑ์ตัวบ่งชี้ที  5.1.1 ข้อ 3 

มติที่ประชุม :  มอบผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรม เร่งรัดด าเนินการและรายงานตามกรอบเวลา 
 

วาระท่ี 5.5  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจาก งานบริหารบุคคล   จ านวน   2 เรื่อง  ดังนี้ 
5.5.1 เรื่อง แบบประเมินค่างานเพื่อขอก าหนดกรอบอัตราก าลังของระดับต าแหน่งสูงขึ้น 
  ราย นางสาวลินดา ค ามุงคุณ ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดงานบริการการศึกษา 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธุ์ ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร                    

ตามบันทึกข้อความที  ศธ 0529.16.1.4/00885 ลงวันที  26 มิถุนายน 2560 งานบริหารบุคคล ได้
แจ้งให้ผู้ที มีความประสงค์ยื นขอก่าหนดระดับต่าแหน่งสูงขึ้น  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 -พ.ศ. 2561)  
ให้จัดท่าแบบประเมินค่างานโดยเสนอผ่านผู้บังคับบัญชาเพื อให้ความเห็นชอบและรับรองในแบบประเมินค่างานของผู้ที 
มีความประสงค์ในการยื น โดยมีก่าหนดส่งเมื อวันที  14 กรกฎาคม 2560 นั้น  

 เนื องจาก ระยะเวลาดังกล่าวข้างต้น นางสาวลินดา ค่ามุงคุณ ต่าแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดงานบริการ
การศึกษา มีคุณสมบัติอายุการด่ารงต่าแหน่งไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที มหาวิทยาลัยก่าหนด  จึงไม่ยื นขอในระยะเวลา
ดังกล่าวข้างต้น 

 บัดนี้ บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติอายุการด่ารงต่าแหน่งครบเป็นไปตามเกณฑ์ที มหาวิทยาลัยก่าหนดแล้ว จึงขอ
ยื นแบบประเมินค่างานเพื อขอก่าหนดกรอบอัตราก่าลังของระดับต่าแหน่งสูงขึ้น จากระดับปฏิบัติการ เป็นระดับ
ช่านาญการ และได้สอบผ่านความรู้ความสามารถและทักษะที จ่าเป็นส่าหรับต่าแหน่งทั้ง 6 ด้าน เรียบร้อยแล้ว ซึ ง
ผลการสอบสามารถใช้ได้ถึงวันที  30 กันยายน 2561 ทั้งนี้ แบบประเมินค่างานของ นางสาวลินดา ค่ามุงคุณ ได้
ผ่านความเห็นชอบและรับรองจากผู้บังคับบัญชาเป็นที เรียบร้อยแล้ว 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ มเติม พ.ศ. 2551 
- กฎ ก.พ.อ.ว่าด้วยการก่าหนดต่าแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 
- ประกาศ ก.พ.อ.เรื องมาตรฐานการจ่าแนกต่าแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 
- มาตรฐานก่าหนดต่าแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2553 และฉบับปรับปรุง 
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- ประกาศ ก.พ.อ.เรื องมาตรฐานการก่าหนดระดับต่าแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาให้ด่ารงต่าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2553 และ ฉบับที  2 พ.ศ. 2554 

- กฎ ก.พ.อ.ว่าด้วยการก่าหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต ่าข้ันสูงของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
(ปัจจุบันใช้กฎก.พ.อ. ฉบับลงวันที  16 เมษายน พ.ศ. 2558)  

- ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื องการก่าหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต ่าขั้นสูงของพนักงานมหาวิทยาลัย 
(ปัจจุบันใช้ประกาศฉบับลงวันที  23 มกราคม พ.ศ. 2560) 

- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบรหิารงานบุคคลส่าหรับพนักงานมหาวิทยาลยั พ.ศ. 2554 
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การก่าหนดกรอบอัตราก่าลังของบุคลากร พ.ศ. 2558 แก้ไข

เพิ มเติม (ฉบับที  2) และ (ฉบับที  3) พ.ศ. 2559 
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การก่าหนดระดับต่าแหน่งและการแต่งตั้งให้ด่ารงต่าแหน่ง

สูงขึ้น พ.ศ. 2559 ฉบับลงวันที  22 ธันวาคม 2559 
- ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื อง การก่าหนดสมรรถนะ ความรู้ ความสามารถ และทักษะที จ่าเป็น

ในการปฏิบัติงานส่าหรับบุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2556 
- ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื อนไขในการประเมินสมรรถนะ ความรู้ 

ความสามารถ และทักษะที จ่าเป็นในการปฏิบัติงานส่าหรับข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภททั วไป 
ประเภทเชี ยวชาญเฉพาะหรือวิชาชีพเฉพาะ และประเภทผู้บริหาร สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2556 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
 แบบประเมินค่างานของ นางสาวลินดา ค่ามุงคุณ (น่าเสนอในที ประชุม) 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อพิจารณาแบบประเมินค่างานเพื อขอก่าหนดกรอบอัตราก่าลังของระดับต่าแหน่งสูงขึ้น ราย นางสาวลินดา 
ค่ามุงคุณ ต่าแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดงานบริการการศึกษา หากเห็นชอบแบบประเมินดังกล่าว งานบริหาร
บุคคลจะได้น่าเสนอกองการเจ้าหน้าที  เพื อด่าเนินการต่อไป 

มติที่ประชุม : เห็นชอบแบบประเมินค่างานเพื่อขอก าหนดกรอบอัตราก าลังของระดับต าแหน่งสูงขึ้น 
ราย นางสาวลินดา ค ามุงคุณ ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดงานบริการการศึกษา มอบงานบริหารบุคคล
ด าเนินการน าเสนอกองการเจ้าหน้าที่ เพื่อด าเนินการต่อไป 
5.5.2 เรื่อง ผลการประเมินผลการสอน และผลงานทางวิชาการ ประเภทผลงานวิจัย  
      ของ ผศ.ดร.ภาวนา พนมเขต เพื่อประกอบการขอก าหนดต าแหน่งรองศาสตราจารย์  
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธุ์ ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร                    

ตามที  ผศ.ดร.ภาวนา พนมเขต ได้ยื นความประสงค์ขอรับการประเมินผลการสอน ในสาขาวิชา 
จุลชีววิทยา เพื อประกอบการขอก่าหนดต่าแหน่งทางวิชาการ ต่าแหน่งรองศาสตราจารย์ คณะอนุกรรมการสังเกตการ
สอนได้ป ระเมิ นผลการสอน  และสรุปผลการประเมินผลการสอนคะแนน เฉลี ยอยู่ ใน ระดับ  3 .94  
จากผลการประเมินบุคคลดังกล่าวอยู่ในเกณฑ์ระดับ ช่านาญพิเศษในการสอน ผ่านตามเกณฑ์ที ก่าหนด  
 ทั้งนี้ ได้เสนอรายชื อผลงานทางวิชาการ ประเภทบทความวิชาการ จ่านวน 5 เรื อง ว่ามีอยู่ในฐานข้อมูล
ระดับนานาชาติ ตามที  ก.พ.อ. ก่าหนด (ตามเอกสารแนบ) และเสนอผลงานทางวิชาการ ประเภทหนังสือ เรื อง เมลิ
ออยโดสีส โรคติดเชื้อจากดิน  (Melioidosis : the disease from a soil bacteria)  ผู้แต่ง ภาวนา พนมเขต โดย
หนังสือเล่มนี้ได้ผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที ได้รับการแต่งตั้ง จ่านวน 3 ท่าน ก่อนการน่าลงตีพิมพ์
เผยแพร่เป็นที เรียบร้อยแล้ว  
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ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอน และประเมินเอกสาร
ประกอบการสอน หรือเอกสารค่าสอน หรือสื อการสอน เพื อพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด่ารงต่าแหน่งทางวิชาการ 
พ.ศ. 2550 และฉบับแก้ไขเพิ มเติม 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
1. บันทึกข้อความที  0529.16.1.9/1009 ลงวันที  24 กรกฎาคม 2560 

2. ส่าเนา ก.พ.อ.03 ราย ผศ.ดร.ภาวนา พนมเขต 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อพิจารณาเห็นชอบและรับรองผลงานทางวิชาการ ประเภทผลงานวิจัยของ ผศ.ดร.ภาวนา พนมเขต เพื อ
ประกอบการขอก่าหนดต่าแหน่งรองศาสตราจารย์ 

มติที่ประชุม :  เห็นชอบและรับรองผลงานทางวิชาการ ประเภทผลงานวิจัยของ ผศ.ดร.ภาวนา พนม
เขต เพื่อประกอบการขอก าหนดต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 

 

ระเบียบวาระท่ี 6   เรื่องอ่ืน ๆ 
วาระท่ี 6.1 งานเลขานุการ มีเรื่องแจ้งเพื่อทราบ      จ านวน 1 เรื่อง ดังนี้ 
6.1.1 เรื่อง  ก าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  
                ครั้งที่ 5/2561 วันพฤหัสบดี ที่ 17 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้อง CMP 412 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม     นางสาวณรัญญา  มีชัย ต าแหน่ง เลขานุการคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ 

เลขานุการคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ แจ้งเพื อทราบ ถึงก่าหนดการประชุมคณะกรรมการ 
ประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที  5/2561 วันพฤหัสบดี ที  17 พฤษภาคม 2561 
เวลา 09.00 น. ณ ห้อง CMP 412 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

เพื อทราบก่าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข                
ครั้งที  5/2561 วันพฤหัสบดี ที  17 พฤษภาคม 2561   เวลา 09.00 น. ณ ห้อง CMP 412 

มติที่ประชุม :  รับทราบ 
 

วาระท่ี 6.2 รองคณบดีฝ่ายบริหาร  มีเรื่องแจ้งเพื่อทราบ  จ านวน  2 เรื่อง ดังนี้  
6.2.1 เรื่อง งบประมาณปี 2560 งบลงทุน ครุภัณฑ์ 10 รายการยังไม่ลงนามในสัญญา  
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธุ์ ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร                    
 มีครุภัณฑ์ 10 รายการยังไม่ลงนามในสัญญา ซึ งจะด่าเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที  7 พฤษภาคม 
2561 

มติที่ประชุม :  รับทราบ 
6.2.2 เรื่อง ให้เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณในปี 2561  
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธุ์ ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร                    
 รองคณบดีฝ่ายบริหาร ขอให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณในปี 2561 ให้เป็นไปตามแผน 

มติที่ประชุม :  รับทราบ 
 
 
 

http://www.ubu.ac.th/web/files_up/16f2011010516451770.pdf
http://www.ubu.ac.th/web/files_up/16f2011010516451770.pdf
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วาระท่ี 6.3 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม มีเรื่องแจ้งเพื่อทราบ จ านวน  1 เรื่อง ดังนี้ 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   นายแพทย์วีระวัฒน์  พันธ์ครุฑ ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม                  
6.3.1 เรื่อง งานประชุมวิชาการวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่ 7 
 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม  แจ้งที ประชุมเพื อทราบ งานประชุมวิชาการวิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข ครั้งที  7  จะจัดนอกสถานที  โดยจะเชิญหน่วยงานต่าง ๆ ส่านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
วิทยาลัยพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร ร่วมเป็นเจ้าภาพ และจะจัดประมาณต้นเดือน
ส.ค. - ก.ย. ทั้งนี้จะน่าเสนอที ประชุมพิจารณาในการประชุมครั้งถัดไป 

มติที่ประชุม :  รับทราบ 
วาระท่ี 6.4 รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา มีเรื่องแจ้งเพื่อทราบ  จ านวน  1 เรื่อง ดังนี้  
6.4.1  เรื่อง สรุปผลการคัดเลือกนักศึกษาแพทย์ ปีการศึกษา 2561 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   แพทย์หญิงปาริชาติ  ภิญโญศรี ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา 
 รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา  แจ้งที ประชุมเพื อทราบ สรุปผลการคัดเลือกนักศึกษาแพทย์ ปีการศึกษา 
2561   นักศึกษามารายงานตัวและท่าสัญญาครบตามจ่านวน  48 คน ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก 
โรงพยาบาลศรีสะเกษจ่านวน 20 คน ศูนยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จ่านวน 
28 คน  

มติที่ประชุม :  รับทราบ 
 

วาระท่ี 6.5 งานแผนและงบประมาณ มีเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา จ านวน   2 เรื่อง  ดังนี้ 
6.5.1  เรื่อง (ร่าง)  การทบทวนมาตรการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 

      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   นายแพทย์ประวิ อ ่าพันธุ์ ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร                      

ตามที  คณะด่าเนินงานด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน และงบประมาณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประชุมครั้งที  3/2561 วันที  26 เมษายน 2561 ที ประชุมมีมติ มอบคณะ ด่าเนินการทบทวนค่าเป้าหมาย ใน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที  1 และ ทบทวนมาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย ในประเด็น
ยุทธศาสตร์ที  3  แล้วนั้น 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 ค่ารับรองการปฏิบัติราชการของหัวหน้าส่วนราชการ ประจ่าปี พ.ศ.2561 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
 (ร่าง)  การทบทวนมาตรการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด แผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ่าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อพิจารณา (ร่าง)  การทบทวนมาตรการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด แผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยการก่าหนดค่าเป้าหมาย และผลการด่าเนินงาน วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ที สามารถด่าเนินการได้บรรลุตามเป้าหมายที ตั้งไว้ เพื อประกอบ ค่ารับรองปฏิบัติ
ราชการของหัวหน้าส่วนราชการ (คณบดี)หรือผู้มีอ่านาจลงนามรับรองในเอกสารทุกแผ่น เพื อโปรดพิจารณา ดังนี้ 
 1. ทบทวนค่าเป้าหมาย ปี 2560-2564 ในประเด็นยุทธศาสตร์ที  1  

 2. ทบทวนมาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย ปี 2560-2564 
         ในประเด็นยุทธศาสตร์ที  3   
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 3 พฤษภาคม 2561 
 

มติที่ประชุม : มอบงานแผนและงบประมาณ ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อด าเนินการให้
แล้วเสร็จภายใน 8 พฤษภาคม 2561 

ระเบียบวาระท่ี 6.6  งานบริการการศึกษา  เสนอเรื่องเพื่อพิจารณา จ านวน 5 เรื่อง 
วาระท่ี 6.6.1    เรื่อง  รับรองผลสอบรวบยอดวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน (Part MCQ) ครั้งที่ 1/2561 
                          ในวันเสาร์ที่ 7 เมษายน 2561  
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   แพทย์หญิงปาริชาติ  ภิญโญศรี ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา 
 ตามที วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้ด่าเนินการจัดสอบรวบยอดวิทยาศาสตร์การแพทย์
พ้ืนฐาน (Part MCQ) ครั้งที  1/2561  ในวันเสาร์ที  7 เมษายน 2561 ซึ งได้ด่าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว และมี
นักศึกษาเข้าสอบรวมทั้งหมด 49 คน สอบผ่าน จ่านวน 34 คน คิดเป็น 69.38 % และไม่ผ่าน จ่านวน 15 คน  
คิดเป็น 30.62 % 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 ไม่มี 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
 ผลสอบรวบยอดวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน (Part MCQ) ครั้งที  1/2561  ในวันเสาร์ที   7 เมษายน 
2561 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อพิจารณารับรองผลสอบรวบยอดวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน (Part MCQ) ครั้งที  1/2561 ในวัน
เสาร์ที   7 เมษายน 2561 

มติที่ประชุม : รับรองผลสอบรวบยอดวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน (Part MCQ) ครั้งที่ 1/2561 
ในวันเสาร์ที่  7 เมษายน 2561 
วาระท่ี 6.6.2    เรื่อง  รับรองผลการเรียน รายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  

                  ประจ าปีการศึกษา 2560 (ชั้นปีที่ 4-6) 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   แพทย์หญิงปาริชาติ  ภิญโญศรี ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา 
 ตามมติที ประชุมคณะกรรมการวิชาการชั้นคลินิก หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ครั้งที  2/2561 เมื อวันพุธ
ที  18 เมษายน 2561 ซึ งร่วมกันพิจารณารับรองผลการเรียนรายวิชาที เปิดสอนในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 
ประจ่าปีการศึกษา 2560 (ชั้นปีที  4-6) ซึ งประกอบด้วยรายวิชาต่อไปนี้ 
 

ล าดับ รหัสวิชา รายวิชา 
ผลการพิจารณา 

(รับรอง/ไม่รับรอง) 
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 
ประจ าปีการศึกษา 2560 

1 1901 402 เวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัว 3 รับรอง 
2 1901 404 สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 1  รับรอง 
3 1901 501 กุมารเวชศาสตร์ 1 รับรอง 
4 1901 507 เวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัว 4 รับรอง 
5 1901 509 โสต ศอ นาสิกและลาริงซ์วิทยา กลุ่ม 1,2 รับรอง 
6 1901 502 จักษุวิทยา กลุ่ม 1 รับรอง 
7 1901 603 สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา กลุ่ม 2,3 รับรอง 
8 1901 619 เวชศาสตร์ฉุกเฉิน กลุ่ม 1,2,3 รับรอง 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 3 พฤษภาคม 2561 
 

ล าดับ รหัสวิชา รายวิชา 
ผลการพิจารณา 

(รับรอง/ไม่รับรอง) 
9 1901 602 ศัลยศาสตร์ 3 รับรอง 

10 1901 601 กุมารเวชศาสตร์ 2 กลุ่ม 1,2,3 รับรอง 
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลศรีสะเกษ 
ประจ าปีการศึกษา 2560 

1 1901 401 นิติเวชศาสตร์ 1 รับรอง 
2 1901 407 เวชศาสตร์ฟื้นฟู รับรอง 
3 1901 402 เวชศาสตร์ชุมชนและครอบครัว 3 รับรอง 
4 1901 502 จักษุวิทยากลุ่ม 1,2 รับรอง 
5 1901 503 จิตเวชศาสตร์  รับรอง 
6 1901 505 รังสีวิทยาคลินิก กลุ่ม 1,2 รับรอง 
7 1901 506 วิสัญญีวิทยา รับรอง 
8 1901 507 เวชศาสตร์ชุมชนและครอบครัว 4 รับรอง 
9 1901 508 ศัลยศาสตร์ 2 รับรอง 

10 1901 510 อายุรศาสตร์ 2 รับรอง 
11 1901 601 กุมารเวชศาสตร์ 2 รับรอง 
12 1901 602 ศัลยศาสตร์ 3 รับรอง 
13 1901 603  สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 2 รับรอง 
14 1901 604 ออร์โธปิดิกส์ กลุ่ม 2,4,6 รับรอง 
15 1901 609 เวชศาสตร์ฉุกเฉิน กลุ่ม 3,4 รับรอง 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
แบบบันทึกสรุปผลการเรียนรายวิชาชั้นปีที  4-6 ประจ่าปีการศึกษา 2560 ศูนย์แพทย์ฯ ทั้ง 2 แห่ง 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อพิจารณารับรองผลการเรียน รายวิชาที เปิดสอนในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  
ประจ่าปีการศึกษา 2560 (ชั้นปีที  4-6) 

มติทีป่ระชุม : รับรองผลการเรียน รายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  
ประจ าปีการศึกษา 2560 (ชั้นปีที่ 4-6) 
วาระท่ี 6.6.3    เรื่อง  ขอแก้ไขผลการเรียนของนักศึกษาที่ยังไม่สมบูรณ์ ( I ) ประจ าปีการศึกษา 2560 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   แพทย์หญิงปาริชาติ  ภิญโญศรี ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา 

ตามมติที ประชุมคณะกรรมการวิชาการชั้นคลินิก หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ครั้งที  2/2561  เมื อวัน
พุธที  18 เมษายน 2561 ซึ งร่วมกันพิจารณารับรองผลการเรียนของนักศึกษาที ยังไม่สมบูรณ์ สัญลักษณ์ ( I ) ใน
รายวิชาอายุรศาสตร์ 2 รหัสวชิา 1901 510 และวิชาอายุรศาสตร์ 3 รหัสวิชา 1901 605 ส่าหรับนักศึกษา
แพทย์ชั้นปีที  5, 6  มีจ่านวน 9 คน ประจ่าปีการศึกษา 2560 ซึ งประกอบด้วยรายชื อดังต่อไปนี้ 

 

ล าดับ รหัสนักศึกษา รายชื่อ 
ผลการสอบ

เดิม 
ผลการสอบ

แก้ตัว 
ผลการพิจารณา 

(รับรอง/ไม่รับรอง) 
วิชาอายุรศาสตร์ 2 รหัสวิชา 1901 510    

1 5619400010 นางสาวกชกร ธาราวด ี I C รับรอง 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 3 พฤษภาคม 2561 
 

ล าดับ รหัสนักศึกษา รายชื่อ 
ผลการสอบ

เดิม 
ผลการสอบ

แก้ตัว 
ผลการพิจารณา 

(รับรอง/ไม่รับรอง) 
2 5619400065 นายจักรพงษ์  โมฬีชาต ิ I C รับรอง 
3 5619400124 นางสาวณัฐนรี  ประสานทอง I C รับรอง 
4 5619400203 นางสาวพรนภา  ชนาร ี I C รับรอง 

วิชาอายุรศาสตร์ 3 รหัส 1901 605   
1 5519400226 นางสาวสาริสา  สุทธวิงศ์ I C รับรอง 
2 5519400321 นายสทิธิชัย  ทองแสง I C รับรอง 
3 5519400363 นางสาวอุทัยวรรณ สุวรรณภาพ I C รับรอง 
4 5519400286 นางสาววลิาสินี  ไมถึง I C รับรอง 
5 5519400257 นางสาวรัตนภรณ์  ไชยวิรุฬห์ I C รับรอง 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

- หนังสือที  อบ 0032.1/372  ลงวันที  30 เมษายน 2561 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อพิจารณารับรองผลการเรียนของนักศึกษาที ยังไม่สมบูรณ์ ( I ) 

มติที่ประชุม :  รับรองผลการเรียนของนักศึกษาที่ยังไม่สมบูรณ์ ( I ) 
วาระท่ี 6.6.4    เรื่อง  ขอแก้ไขผลการเรียนของนักศึกษาที่ยังไม่สมบูรณ์ ( I ) ประจ าปีการศึกษา 2560 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   แพทย์หญิงปาริชาติ  วงศ์เสนา ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา 

 ตามมติที ประชุมคณะกรรมการวิชาการชั้นคลินิก หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ครั้งที  2/2561 
เมื อวันพุธที  18 เมษายน 2561 ซึ งร่วมกันพิจารณารับรองผลการเรียนของนักศึกษาที ยังไม่สมบูรณ์ สัญลักษณ์     
( I ) ในรายวิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 1 รหัสวิชา 1901 404  ส่าหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที  4 สังกัดศูนย์
แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ มีจ่านวน 3 คน และรายวิชาอายุรศาสตร์ 2 รหัสวิชา 
1901 510 , วิชาอายุรศาสตร์ 3 รหัสวิชา 1901 605 ส่าหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที  5,6  สังกัดศูนย์
แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลศรีสะเกษ  มีจ่านวน 15 คน ประจ่าปีการศึกษา 2560 ซึ งประกอบด้วย
รายชื อดังต่อไปนี้ 

 

ล าดับ รหัสนักศึกษา รายชื่อ 
ผลการ
สอบเดิม 

ผลการสอบ
แก้ตัว 

ผลการพิจารณา 
(รับรอง/ไม่รับรอง) 

วิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 1 รหัสวิชา 1901 404 
1 5719400057 นางสาวชวรีย์  เกตุวงษา I C รับรอง 
2 5719400114 นางสาวณชิกุล  จนัทะศรี I C รับรอง 
3 5719400127 นายธนฤต  แก้วมงคล I C รับรอง 

วิชาอายุรศาสตร์ 2 รหัสวิชา 1901 510    
1 5519400019 นางสาวกษมา  จรรยาสทุธิวงศ์ I C รับรอง 
2 5519400109 นายธนภพ  การุญ I C รับรอง 
3 5619400045 นางสาวกุลธดิา  สทุธิโชติ I C รับรอง 
4 5619400184 นายปวัน  จนัทร์รุ่งโรจน ์ I C รับรอง 

วิชาอายุรศาสตร์ 3 รหัสวิชา 1901 605   
1 5419400203 นายปริณทร์  นาคด ี I C รับรอง 
2 5419400337 นางสาวสราริน  กิตติพีรชล I C รับรอง 
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ล าดับ รหัสนักศึกษา รายชื่อ 
ผลการ
สอบเดิม 

ผลการสอบ
แก้ตัว 

ผลการพิจารณา 
(รับรอง/ไม่รับรอง) 

3 5519400099 นางสาวทพิย์สุดา  ระหงษ์ I C รับรอง 
4 5519400110 นางสาวธนภรณ์  อรรถรัตนศักดิ์ I C รับรอง 
5 5519400123 นางสาวธัญยธรณ์  เอมโกษา I C รับรอง 
6 5519400183 นางสาวพอใจ  ภูช่อธรรม I C รับรอง 
7 5519400213 นางสาวภัคสชุา  อัศระภิญโญ I C รับรอง 
8 5519400077 นางสาวณชัชา  บุญลี I C รับรอง 
9 5519400154 นายปฏิพล  ศรีวรารักษ์ I C รับรอง 

10 5519400318 นางสาวสุรีพร  สุขดี I C รับรอง 
11 5519400343 นายกรกฏ  ภุชงคบดนิทร I C รับรอง 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
1. หนังสือที  อบ 0032.1/377 ลงวันที  1 พฤษภาคม 2561 
2. หนังสือที  ศก 0032.225/5270 ลงวันที  30 เมษายน 2561 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อพิจารณารับรองผลการเรียนของนักศึกษาที ยังไม่สมบูรณ์ ( I ) 

มติที่ประชุม :  รับรองผลการเรียนของนักศึกษาที่ยังไม่สมบูรณ์ ( I ) 
วาระท่ี 6.6.5    เรื่อง  รับรองผลสอบรวบยอดวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (MEQ) ครั้งท่ี 3/2561     

        (รอบพิเศษ) ปีการศึกษา 2561  
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   แพทย์หญิงปาริชาติ  ภิญโญศรี ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา 

 รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา เสนอที ประชุมพิจารณารับรองผลสอบรวบยอดวิทยาศาสตร์
การแพทย์คลินิก (MEQ) ครั้งที  3/2561 (รอบพิเศษ) เมื อวันเสาร์ที  28 เมษายน 2561 ประจ่าปีการศึกษา 
2561 ของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที  6  ทั้ง 2 ศูนย์แพทย์ฯ ซึ งมีนักศึกษาเข้าสอบทั้งหมด 18 คน สอบผ่านทั้งหมด 
11 คน ได้คะแนนสอบสูงสุดที  65.3% และคะแนนต ่าสุดที  54.7 %  
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

ผลสอบรวบยอดวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก ครั้งที  3/2561 (รอบพิเศษ) 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

เพื อพิจารณารับรองผลสอบรวบยอดวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก ครั้งที  3/2561 (รอบพิเศษ) 
มติที่ประชุม :  รับรองผลสอบรวบยอดวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก ครั้งท่ี 3/2561 (รอบพิเศษ) 

 
 
ปิดประชุม 13.00 น.  

       

(นางสาวณรัญญา  มีชัย) 
นักวิชาการศึกษาช่านาญการ/เลขานุการ 

ผู้จด/พิมพ์รายงานการประชุม 
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(นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธุ์) 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
กรรมการ 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 

 
 

ที่ประชุมได้รับรองรายงานนี้แล้วในการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งท่ี 5/๒๕61 
เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561    

 

                                                      
(นายแพทย์นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ) 

 คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 ประธานคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


