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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งท่ี 6/2561 วันท่ี 28 มิถุนายน 2561 
 

 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

ครั้งท่ี 6/๒๕61 วันพฤหัสบดี ท่ี 28 มิถุนายน 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. นางสาวจินตนา  ศิริบูรณ์พิพัฒนา  ผู้แทนอาจารย์     กรรมการ 
7. นางสาวณรัญญา  มีชัย   นักวิชาการศึกษาช่านาญการ  เลขานุการ 
8. นางสาวลภัส  ยิ งยืน   เจ้าหน้าที งานบริหารงานทั วไปช่านาญการ ผู้ช่วยเลขานุการฯ คนที  1 

 
ผู้ไม่มาประชุม 

1. อ.ดร.วัลวิสาข์  สุวรรณเลิศ   ผู้แทนอาจารย์     กรรมการ 
(ลาป่วย) 

2. ผศ.จารุวรรณ์  วงบุตดี     หัวหน้ากลุ่มวิชาแพทยศาสตร์  กรรมการ  
(ติดประชุมวิพากษ์ข้อสอบ) 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. ผศ.สมเจตน์ ทองด่า  ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ งแวดล้อม 
2. ผศ.ดร.มารุตพงศ์  ปัญญา  ผู้ช่วยคณบดีงานบริการการศึกษา 
3. ผศ.ดร.สุรศักด์ิ  แว่นรัมย์  ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีวเวชศาสตร์ 
4. นพ.ธวัติ บุญไทย   อาจารย์กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ 

 
 
 
 

 
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.    
 นายแพทย์นิรันดร์  พิทักษ์วัชระ คณบดี  ท่า หน้ าที ป ระธาน ในที ป ระชุ ม หลังจากกล่ าวต้อนรั บ
ผู้เข้าร่วมประชุมแล้ว ได้เรียนเชิญคณะกรรมการรับทราบและพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม สรุปได้ ดังนี้  
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ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งเพ่ือทราบ    จ านวน  4 เรื่อง  มีดังน้ี 
1.1 เรื่อง แพทยสภาอนุมัติให้วิทยาลัยฯ รับนักศึกษาแพทย์เพ่ิมในปีการศึกษา 2561 จ านวน 20 คน  
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   นายแพทย์นิรันดร์  พิทักษ์วัชระ ต าแหน่ง  คณบดี 

 คณบดี  แจ้งผลการตรวจประเมินหลักสูตร WFME  ผ่านในวันที   14  มิถุนายน  2561  แพทยสภา
อนุมัติให้วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ รับนักศึกษาแพทย์เพิ ม 20 คน 

 มติท่ีประชุม :  รับทราบ 
1.2 เรื่อง เล้ียงต้อนรับอาจารย์ใหม่ 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   นายแพทย์นิรันดร์  พิทักษ์วัชระ ต าแหน่ง  คณบดี 

 คณบดี  แจ้งที ประชุมทราบปัจจุบันมี อจ.ที เรียนจบมาใหม่จ่านวนมากพอสมควร  จึงก่าหนดให้มีการ  

พบปะกับอาจารย์ที ศึกษาจบใหม่ โดยให้เลี้ยงอาหารกลางวันด้วย 
 มติท่ีประชุม :  รับทราบ 

1.3 เรื่อง การจัดประชุมเสวนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การเรียน  การสอน บุคลากรแพทยศาสตร์  
      ในศตวรรษ ท่ี 21  

ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   นายแพทย์นิรันดร์  พิทักษ์วัชระ ต าแหน่ง  คณบดี 
 คณบดี แจ้งที ประชุมจะมีการจัดประชุมเสวนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การเรียน  การสอน  

บุคลกรแพทยศาสตร์ ในศตวรรษ ที  21  ระหว่างวันที   18-19  กรกฎาคม  2561 ณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค์ โดยวิทยาลัยฯ ได้เชิญวิทยากรมาบรรยาย มีรายชื อ ดังนี้ 

1. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.นายแพทย์วิชัย  เทียนถาวร อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข / ปัจจุบันรอง
อธิการบดี และคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

2. รองศาสตราจารย์นายแพทย์สุธรรม  ปิ่นเจริญ ผู้อ านวยการโครงการจัดต้ังโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์  
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

3. รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงจิตเกษม  สุวรรณรัฐ อาจารย์ภาควิชาสูตศิาสตรแ์ละนรเีวชวิทยา 
คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร ์

4. นายแพทย์ประวิตร  วณิชชานนท์ ผู้อ่านวยการโรงพยาบาลละงู 
5. นายแพทย์สรรัตน์ เลอมานุวรรัตน์  ผู้อ านวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาลมหาราช

นครราชสีมา และคณะ 

จึงขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมประชุมในวันดังกล่าว 
 มติท่ีประชุม :  รับทราบ 

1.4 การประชุ มวิชาการระดับชาติ ครั้ง ท่ี 5/2 56 1 ของมู ลนิธิข อง ศสช. จัดระหว่ างวันท่ี  12 -13 
พฤศจิกายน 2561 

ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   นายแพทย์นิรันดร์  พิทักษ์วัชระ ต าแหน่ง  คณบดี 
คณบดี  แจ้งที ประชุมทราบเกี ยวกับการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที  5/2561 ของมูลนิธิของ 

ศสช. จัดระหว่างวันที  12-13 พฤศจิกายน 2561 โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เสด็จเป็นประธานในที 
ประชุม จึงประชาสัมพันธ์และขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมประชุมในวันดังกล่าว 

 มติท่ีประชุม :  รับทราบ 
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1.5 ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ วันท่ี 29 – 30 มิถุนายน 2561 มีวาระท่ีเก่ียวข้องกับวิทยาลัยฯ  
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และ 
การสาธารณสุข  

ระเบียบวาระท่ี  ๒.1 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งท่ี 5/2561 
                              เมื่อวันพฤหัสบดี ท่ี 17 พฤษภาคม 2561 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   นายแพทย์ประวิ อ ่าพันธุ์ ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร                      

รองคณบดีฝ่ายบริหาร เสนอที ประชุมเพื อพิจารณา รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ่า
วิทยาลัยฯ ครั้งที  5/2561 เมื อวันพฤหัสบดี ที  17 พฤษภาคม 2561 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

(ร่าง) รายงานการประชุม ครั้งที  5/2561 เมื อวันพฤหัสบดี ที  16 พฤษภาคม 2561 
 มติท่ีประชุม :  รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไขรายงานการประชุม  
 

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสืบเน่ือง  
 ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องหน่วยงานแจ้งเพ่ือทราบ 
วาระท่ี 4.1 งานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ  มีเรื่องเสนอเพ่ือทราบ จ านวน   1 เรื่อง  ดังน้ี
4.1.1 เรื่อง แนวทางการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2560  
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   ผศ.ดร.มารุตพงศ์  ปัญญา ต าแหน่ง  ผู้ช่วยคณบดีงานบริการการศึกษา (น่าเสนอแทน) 

ด้วยที ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที  6/2561  เมื อวันที  3 เมษายน 2561 มีมติ
เห็นชอบก่าหนดวันตรวจจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร และระดับวิทยาลัย ปีการศึกษา 2560 ในช่วง
เดือน กรกฎาคม 2561 – กันยายน 2561 นั้น  

 ซึ งวิทยาลัยฯ ได้รับก่าหนดวันตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2560 ดังนี้  

ประเมินคุณภาพฯ ระดับ วันตรวจประเมิน  กรรมการตรวจประเมิน สังกัด 

หลักสูตร วท.ม.(ชีวเวชศาสตร์) 
ป.โท 

ศุกร์ ที  13 กรกฏาคม 
2561 

1. ดร.สุรชัย จูมพระบุตร (ประธาน) 

2. รศ.ดร.ปราณี พัฒนพิพิธไพศาล 
(กรรมการ) 

3. ผศ.ดร.จารุวรรณ ธนวิรุฬห์ 
(กรรมการและเลขานุการ) 

คณะเภสัชฯ (ม.อุบลฯ) 

คณะวิทยาศาสตร์              
(ม.อุบลฯ) 

คณะเภสัชฯ                  
(ม.อุบลฯ) 

หลักสูตร วท.บ. 
(อนามัยสิ งแวดล้อม) 

ป.ตรี 

พฤหัสบดี ที  19 
กรกฎาคม 2561 

1. รศ.ดร.วรางคณา สังสิทธิสวัสดิ์ 
(ประธาน) 

2. ดร.กติกา สระมณีอินทร์ 
(กรรมการ) 
3. อ.ภูษณิศา มีนาเขตร 
(กรรมการและเลขานุการ) 

คณะสาธารณสุขศาสตร์          
(ม.ขอนแก่น) 

คณะวิทยาศาสตร์  
(ม.อุบลฯ)                   

คณะพยาบาลศาสตร์       
(ม.อุบลฯ) 

หลักสูตร สบ.  
(สาธารณสุขศาสตร์) 

พฤหัสบดี ที  9 
สิงหาคม 2561 

1. ดร.ถนอมศักดิ์ บุญสู่  
(ประธาน) 

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิริน
ธร (จ.อุบลราชธานี)                  
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ประเมินคุณภาพฯ ระดับ วันตรวจประเมิน  กรรมการตรวจประเมิน สังกัด 
ป.ตรี 2. ดร.ชาญชัยณรงค์ ทรงคาศรี 

(กรรมการ) 
3. ดร.ชิดหทัย เพชรช่วย               
(กรรมการและเลขานุการ) 

4. นางอารีย์ จันทร์ทรง  
(ผู้ช่วยเลขานุการ) 

คณะสาธารณสุขศาสตร์                      
(ม.กาฬสินธุ์) 

คณะวิทยาศาสตร์              
(ม.อุบลฯ) 

คณะศิลปประยุกต์ฯ  
(ม.อุบลฯ) 

ระดับวิทยาลัย ช่วงเดือน กันยายน 
2561 

*(รอประธานแจ้งวัน) 
2 วัน 

ศ.พญ.จามรี ธีรตกุลพิศาล                
(ประธาน) 
และคณะกรรมการภายใน
มหาวิทยาลัยอุบลฯ อีก 4 ท่าน 
หมายเหตุ : อยู่ระหว่างมหาวิยาลัย
ประสานกรรมการฯ  

สกอ. 

ระดับส่านัก 1 - 14 ต.ค. 2561 ส่วนกลางด่าเนินการ - 

ระดับมหาวิทยาลัย ต้นเดือน พ.ย. 2561 ส่วนกลางด่าเนินการ - 
          หมายเหตุ :  
         1.  ระดับหลักสูตร  
                  1 .จ่านวนอาจารย์ประจ่าหลักสูตรที ต้องอยู่ในวันประเมินหลักสูตร อย่างน้อยร้อยละ 80  

         2. ประธานหลักสูตรเตรียม file น่าเสนอผลการด่าเนินงานหลักสูตร รอบปีการศึกษา 2560   
         3. เตรียมผู้แทนสัมภาษณ์ ได้แก่ ผู้แทนนักศึกษา จ่านวน 5 คน, ผู้แทนบัณฑิต และนายจ้างอย่าง
ละ 2 คน (สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์)  
         4. ด่าเนินการส่ง file SAR หลักสูตร (ฉบับสมบูรณ์), แนบเอกสารลงระบบ E-Document พร้อม           
กรอก SAR หลักสูตรลงในระบบ CHE QA Online  ให้แล้วเสร็จตามก่าหนด ดังนี้ 
  

หลักสูตร 
ก าหนดวันตรวจ
ประเมินระดับ

หลักสูตร 

*ก าหนดส่ง file 
SAR ระดับหลักสูตร  
(รูปเล่มสมบูรณ์) 

ทั้ง .doc และ .pdf 

 

ก าหนดแนบ file 
เอกสารหลักฐาน

พร้อม SAR ในระบบ 
E-Document และ 
ระบบ CHE QA 

Online 

ก าหนดส่งแฟ้ม
เอกสาร หลักฐาน
อ้างอิงประกอบ 

SAR 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(สาขาชีวเวชศาสตร์) 

วันศุกร์ที่ 13 
กรกฎาคม 2561 

*วันอังคารที่ 3 
กรกฏาคม 2561 

วันศุกร์ที  6 ก.ค.
2561 

ช้าสุดภายในวัน
พฤหัสบดีที                    
12 ก.ค.61 

วิทยาศาสตรบัณฑิต 
(สาขาอนามัยสิ งแวดล้อม) 

วันพฤหัสบดีที่ 19 
กรกฎาคม 2561 

*วันจันทร์ที่ 9 
กรกฏาคม 2561 

วันพฤหัสบดีที  12 ก.ค.
2561 

ช้าสุดภายในวันพุธที                    
18 ก.ค.61 
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หลักสูตร 
ก าหนดวันตรวจ
ประเมินระดับ

หลักสูตร 

*ก าหนดส่ง file 
SAR ระดับหลักสูตร  
(รูปเล่มสมบูรณ์) 

ทั้ง .doc และ .pdf 

 

ก าหนดแนบ file 
เอกสารหลักฐาน

พร้อม SAR ในระบบ 
E-Document และ 
ระบบ CHE QA 

Online 

ก าหนดส่งแฟ้ม
เอกสาร หลักฐาน
อ้างอิงประกอบ 

SAR 

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
(สาขาสาธารณสุขศาสตร์)  

วันพฤหัสบดีที่ 9 
สิงหาคม 2561 

*วันพฤหัสบดีที่ 26 
กรกฏาคม 2561 

วันพฤหัสบดีที  2 ส.ค.
2561 

ช้าสุดภายในวันพุธที                    
8 ส.ค..61 

                                  
         2.  ระดับวิทยาลัย  
                 1.  คณบดี ผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มวิชา และประธานหลักสูตร อยูในวันประเมินฯ เพื อรับการ
สัมภาษณ์   
                 2.  ขอความอนุเคราะห์งานพัฒนานักศึกษา ประสานผู้แทนสัมภาษณ์ในวันประเมิน ได้แก่ 
                      ผู้แทนนักศึกษา หลักสูตรละ 3 คน ผู้แทนบัณฑิตและนายจ้าง หลักสูตรละ 1 คน (สัมภาษณ์
ทางโทรศัพท์) 
                 3. ขอความอนุเคราะห์หัวหน้ากลุ่มวิชา เสนอรายชื อผู้แทนอาจารย์เข้าสัมภาษณ์ในวันประเมิน 
กลุ่มวิชาละ 3 คน  
                 4. ขอความอนุเคราะห์ผู้บริหารส่ง ผู้แทนบุคลากรในสังกัดท่านเข้ารับการสัมภาษณ์ ได้แก่ 
                    - งานบริการการศึกษา จ่านวน 2 คน 
          - งานพัฒนานักศึกษา จ่านวน 1 คน 
                    - งานวิจัย บริการวิชาการและท่านุฯ จ่านวน 1 คน 
                    - งานคลังและพัสดุ จ่านวน 1 คน 
                    - งานเอกสารสนเทศ จ่านวน 1 คน 
                    - งานบุคคล จ่านวน 1 คน 
                    - งานเลขานุการ จ่านวน 1 คน 
                      ฯลฯ 
                 5. ผู้บริหาร และหน่วยงานที รับผิดชอบตัวบ่งชี้ระดับวิทยาลัย ด่าเนินการส่ง file SAR พร้อม
วิเคราะห์จุดแข็ง จุดที ควรพัฒนา และวิธีปฏิบัติที ดี พร้อมแนบเอกสารลงระบบ E-Document และจัดแฟ้ม
เอกสารหลักฐานให้แล้วเสร็จตามก่าหนด ดังนี้ 
 

**ก าหนดวันส่ง file SAR                
ระดับวิทยาลัย (สมบูรณ์) 

ก าหนดวันแนบ file เอกสารหลักฐาน 
ในระบบ E-Document  

ก ำหนดวันส่งแฟ้มเอกสำร             

หลักฐำนอ้ำงอิงประกอบ SAR 

**วันจันทร์ที่ 20 ส.ค.2561 ช้าสุดภายในวันจันทร์ที่ 27 ส.ค.2561 ช้าสุดภายในวันจันทร์ที่ 3 ก.ย.2561                                                   
หรือก่อนวันตรวจประเมิน 2 วัน 

 



6 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งท่ี 6/2561 วันท่ี 28 มิถุนายน 2561 
 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 แก้ไขเพิ มเติม (ฉบับที  2) 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม   
    1. (ร่าง) ก่าหนดการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 
    2. (ร่าง) ก่าหนดการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับวิทยาลัย ปีการศึกษา 2560 

ประเด็นเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อให้ผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และหน่วยงานที เกี ยวข้องทราบและเตรียมความพร้อมในวันตรวจ
ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร/ระดับวิทยาลัย ปีการศึกษา 2560  
 มติท่ีประชุม : รับทราบ 
วาระท่ี 4.2  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
 ไม่มี   
วาระท่ี 4.3  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม  มีเรื่องแจ้งเพ่ือทราบ จ านวน 3 เรื่อง ดังน้ี 
4.3.1 เรื่อง รายงานผลการประชุมคณะกรรมการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 4/2561  
   เมื่อวันท่ี 8 มิถุนายน 2561 ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  นายแพทย์วีระวัฒน์ พันธ์ครุฑ ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม 
 จากการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที  4/2561 เมื อ
วันที  8 มิถุนายน 2561 ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีเรื องแจ้งเพื อทราบ ดังนี้ 

1. แพทยสภาอนุมัติให้วิทยาลัยฯ รับนักศึกษษแพทย์เพิ มในปีการศึกษา 2561 จ่านวน 20 คน 
2. ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์สุวัฒน์  เบญจพลพิทักษ์ ได้รับแต่งต้ังเป็นประธานอนุกรรมการ 

Division QA and Accreditation ของ คณะกรรมการ SEARAME  
3. ผลการสอบเพื อประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที  2 สอบวันที  

22 เมษายน 2561 สรุปได้ ดังนี้ 
สถาบัน เข้าสอบ ผ่าน % Max Min Avr S.D. 

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก 
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 

16 15 93.8 191 148 174 112 

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก 
โรงพยาบาลศรีสะเกษ 

23 10 43.5 187 108 149 20 

 มติท่ีประชุม :  รับทราบ 
 
4.3.2  เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาต่างชาติจาก สปป.ลาว มาศึกษาในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  นายแพทย์วีระวัฒน์ พันธ์ครุฑ ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม 
 ในปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยฯ จะรับสมัครรนักศึกษาต่างชาติจาก สปป.ลาว มาศึกษาในหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ซึ งงานวิเทศสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยฯ ก่าลังด่าเนินการจัดท่าประกาศเพื อรับสมัคร 
 มติท่ีประชุม :  รับทราบ 
4.3.3  เรื่อง จัดประชุมราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ในเดือนสิงหาคม 2561 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  นายแพทย์วีระวัฒน์ พันธ์ครุฑ ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม 
 วิทยาลัยฯ จะเชิญราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว มาประชุมปรึกษาหารือ ในเดือนสิงหาคม 
2561 เพื อวางแผนการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 
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 มติท่ีประชุม :  รับทราบ 
วาระท่ี 4.4  รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา   
 ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
วาระท่ี 5.1  งานเลขานุการ    มีเรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา จ านวน   1 เรื่อง  ดังน้ี 
5.1.1 เรื่อง (ร่าง) แบบประเมินผลการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร  
             วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ 2561 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  นายแพทย์ประวิ  อ่าพันธุ์ ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร เสนอเพื อพิจารณา เรื อง (ร่าง) แบบประเมินผลการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิ
บาลของผู้บริหาร วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ่าปีงบประมาณ 
2561 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 

ไม่มี 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

    (ร่าง) แบบประเมินผลการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร วิทยาลัยแพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ่าปีงบประมาณ 2561 
ประเด็นเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  

   เพื อพิจารณาเห็นชอบ (ร่าง) แบบประเมินผลการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร 
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ่าปีงบประมาณ 2561 
 มติท่ีประชุม :  เห็นชอบ (ร่าง) แบบประเมินผลการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร 
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ 2561 
วาระท่ี 5.2  งานแผนและงบประมาณ  มีเรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา จ านวน   2 เรื่อง  ดังน้ี 
5.2.1 เรื่อง (ร่าง) ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ 
               ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  นายแพทย์ประวิ  อ่าพันธุ์ ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

ตามมติที ประชุมคณะกรรมการด่าเนินงานด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน และงบประมาณ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที  4/2561 วันที  24 พฤษภาคม 2561 เรื อง ปฏิทิน แนวทางและนโยบายการ
จัดท่าแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี มีมติให้ คณะ/วิทยาลัย/ส่านัก ด่าเนินการจัดท่าแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และรายงานข้อมูลไปยังกองแผนงานในช่วงเดือนกรกฎาคม 2561  
ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 
 ไม่มี 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

1. (ร่าง) ประกาศวิทยาลัยฯ เรื อง หลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ่าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 

2. ปฏิทินการจัดท่าแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
คณะ/วิทยาลัย/ส่านัก 
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ประเด็นเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
เพื อพิจารณา รายละเอียดและให้ข้อเสนอแนะ (ร่าง) ประกาศวิทยาลัยฯ เรื อง หลักเกณฑ์การจัดสรร

งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีการปรับเปลี ยนรายละเอียด ในหมวด
รายจ่าย ค่ารับรองบุคคลภายนอก (ค่าอาหารเย็น) จาก ให้เบิกจ่ายตามจริง (เฉพาะราย) เป็น เบิกจ่ายตามจริงไม่
เกิน 500 บาท/คน/ม้ือ ทั้งนี้ เพื อเป็นการบริหารงบประมาณให้เพียงพอต่อการจัดสรรโครงการ  
 ข้อเสนอแนะ 

การเบิกจ่ายในหมวดรายจ่าย ค่ารับรองบุคคลภายนอก (ค่าอาหารเย็น) เบิกจ่ายตามจริงไม่เกิน 500 
บาท/คน/ม้ือ นั้น คน/ม้ือ หมายถึง จ่านวนคนที ร่วมรับประทานอาหารกับบุคคลภายนอกต่อม้ือ 

มติท่ีประชุม :  เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
5.2.2 เรื่อง ขออนุมัติงบประมาณโครงการนอกแผน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  
               โครงการท าบุญอุทิศส่วนกุศลแด่อาจารย์ใหญ่  
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  นายแพทย์ประวิ  อ่าพันธุ์ ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

ตามที  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน โครงการบริการ
วิชาการ โครงการท่าบุญอุทิศส่วนกุศลแด่อาจารย์ใหญ่ แล้วนั้น  
 เนื องจาก อาจารย์สุพัตรา ขจัดโรคา ผู้รับผิดชอบโครงการท่ าบุญอุทิ ศส่วนกุศลแด่อาจ ารย์ ใหญ่ 
โดยประมาณการจ่านวนผู้ เข้าร่วมโครงการจ่านวน  600 คน จึงขออนุ มัติงบประมาณนอกแผน จ่าน วน 
106,400 บาท ในเงินรายได้เงินสะสมโครงการอาจารย์ใหญ่ 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 

 ไม่มี 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

1. แบบเสนอโครงการท่าบุญอุทิศส่วนกุศลแด่อาจารย์ใหญ่ (เพิ มเติม) 
2. บัญชีเงินสะสมโครงการอาจารย์ใหญ่ 

ประเด็นเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อพิจารณาอนุมัติงบประมาณนอกแผน จ่านวน 106,400 บาท เพื อจัดโครงการท่าบุญอุทิศส่วนกุศล
แด่อาจารย์ใหญ่ โดยมีข้อมูลในการพิจารณา ดังนี้ 

1. เนื องจาก เงินที ได้รับบริจาคนี้มีวัตถุประสงค์เพื อใช้ด่าเนินการในกิจกรรมที เกี ยวข้องกับอาจารย์ใหญ่
ทั้งหมด จึงเห็นควรเบิกจ่ายงบประมาณในบัญชี เงินสะสมโครงการอาจารย์ใหญ่ จ่านวนยอดเงินสะสมรวม 
229,161.19 บาท โดยมีจ่านวน 2 บัญชี ดังนี้ 

 บัญชีที  1 เลขบัญชี 869-203850-6 มียอดเงินสะสมจ่านวน 140,074.66 บาท  

 บัญชีที  2 เลขบัญชี 869-220445-8 มียอดเงินสะสมจ่านวน    89,086.53 บาท 

มติท่ีประชุม :  อนุมัติงบประมาณนอกแผน จ านวน 106,400 บาท เพ่ือจัดโครงการท าบุญอุทิศ
ส่วนกุศลแด่อาจารย์ใหญ่ และให้เบิกจ่ายงบประมาณในบัญชี เงินสะสมโครงการอาจารย์ใหญ่  มอบรอง
คณบดีฝ่ายบริหารพิจารณาวิธีการบริหารจัดการเงินในบัญชี 
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วาระท่ี 5.3  งานบริหารบุคคล     มีเรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา  จ านวน   1 เรื่อง   
5.3.1 เรื่อง พิจารณาก าหนดมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง และระดับสมรรถนะ ความรู้ ความสามารถ และ 

                 ทักษะท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติงานของกรอบอัตราก าลังท่ีได้รับอนุมัติ ประจ าปี 2561 - 2562   
               จ านวน 7 ต าแหน่ง 

ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  นายแพทย์ประวิ  อ่าพันธุ์ ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

ตามบันทึกข้อความที  ศธ 0529.2.3/1335 ลงวันที  9 พฤษภาคม 2561 เพื อให้ทันต่อการเปิดรับ
บุคลากร กองการเจ้าหน้าที  จึงขอให้วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จัดท่าก่าหนดมาตรฐานก่าหนด
ต่าแหน่ง และระดับสมรรถนะ ความรู้ความสามารถ และทักษะที จ่า เป็นในการปฏิบัติงาน ในต่าแหน่งที ยังไม่มี
มาตรฐานก่าหนดต่าแหน่ง และระดับสมรรถนะ ความรู้ความสามารถฯ ตามที  ก.พ.อ. ก่าหนด ซึ งในต่าแหน่งที ยัง
ไม่มีการก่าหนดมีจ่านวน 7 ต่าแหน่ง ดังนี้ 
  1. ต่าแหน่งประเภททั วไป 
   1.1 เจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน 
   1.2 เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข 

1.3 เจ้าพนักงานแพทย์แผนไทย 
1.4 ผู้ช่วยนักกายภาพบ่าบัด 
1.5 พนักงานทั วไป (คนงาน) 

  2. ต่าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ 
   2.1 แพทย์แผนไทย 
  3. ต่าแหน่งประเภทเชี ยวชาญเฉพาะ 

3.1 นักวิชาการสาธารณสุข 

 ในการนี้ ศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์ ได้เสนอข้อมูลการก่าหนดมาตรฐานต่าแหน่ง และระดับ
สมรรถนะ ความรู้ความสามารถฯ ของต่าแหน่งดังกล่าวข้างต้น รายละเอียดมีดังนี้ 
 1. การก าหนดมาตรฐานต าแหน่ง มีดังน้ี 

ล าดับท่ี ชื่อต าแหน่ง ประเภท ท่ีมา 
1 เจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน ทั วไป กระทรวงสาธารณสุข 

 - ก่าหนดวันที  19 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 
2 เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ทั วไป ส่านักงานคณะกรรมการข้าราชการส่วนจังหวัด 

 - ก.จ. ก่าหนดเมื อ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 
3 เจ้าพนักงานแพทย์แผนไทย ทั วไป กระทรวงสาธารณสุข 

 - ก่าหนดวันที  19 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 
4 ผู้ช่วยนักกายภาพบ่าบัด ทั วไป กระทรวงสาธารณสุข 

 - ก่าหนดวันที  19 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 
5 พนักงานทั วไป (คนงาน) ทั วไป ส่านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน  

 
6 แพทย์แผนไทย วิชาชีพเฉพาะ ส่านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน  

 - ฉบับแก้ไขเพิ มเติมครั้งที  2 : วันที  1 ตุลาคม พ.ศ. 2555 
 - ก.พ. ก่าหนดวันที  11 ธันวาคม พ.ศ. 2551 



10 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งท่ี 6/2561 วันท่ี 28 มิถุนายน 2561 
 

ล าดับท่ี ชื่อต าแหน่ง ประเภท ท่ีมา 
7 นักวิชาการสาธารณสุข เชี ยวชาญเฉพาะ 1. ส่านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน  

 - ฉบับแก้ไขเพิ มเติมครั้งที  1 : วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 
 - ก.พ. ก่าหนดวันที  11 ธันวาคม พ.ศ. 2551 
2. กระทรวงสาธารณสุข 
 - ฉบับแก้ไขเพิ มเติมครั้งที  1 : วันที  31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 

(รายละเอียดตามเอกสารแนบการประชุม 1) 

  2. ก าหนดระดับสมรรถนะ ความรู้ความสามารถ และทักษะท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติงาน มีดังน้ี 
  2.1 ประเภทท่ัวไป ต าแหน่งเจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน 
   2.1.1 สมรรถนะตามลักษณะงานที ปฏิบัติ 

ระดับต าแหน่ง การคิดวิเคราะห์ การตรวจสอบความ
ถูกต้องตามกระบวนงาน 

ความมั่นใจในตนเอง ความยืดหยุ่น 
ผ่อนปรน 

ช่านาญงานพิเศษ 3 3 3 4 
ช่านาญงาน 2 2 2 3 
ปฏิบัติงาน 1 1 1 2 

  2.1.2 ระดับความคาดหวังสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงาน ความรู้ความสามารถและ
ทักษะประจ่าต่าแหน่ง 

ระดับต าแหน่ง ความรู้ ทักษะ 
ความสามารถท่ี

จ าเป็นส าหรับการ
ปฏิบัติงาน 

เร่ืองกฎหมายและ
กฎระเบียบราชการ 

การใช้
คอมพิวเตอร์ 

การใช้
ภาษาอังกฤษ 

การ
ค านวณ 

การจัดการ
ข้อมูล 

ช่านาญงานพิเศษ 3 3 2 2 2 2 
ช่านาญงาน 2 2 2 2 2 2 
ปฏิบัติงาน 1 1 1 1 1 1 
 
  2.2 ประเภทท่ัวไป ต าแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข 
   2.2.1 สมรรถนะตามลักษณะงานที ปฏิบัติ 

ระดับต าแหน่ง การคิดวิเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์  
(การด าเนินงานเชิงรุก) 

การตรวจสอบความ
ถูกต้องตาม
กระบวนงาน 

ความยืดหยุ่น 
ผ่อนปรน 

ช่านาญงานพิเศษ 3 3 3 4 
ช่านาญงาน 2 2 2 3 
ปฏิบัติงาน 1 1 1 2 
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   2.2.2 ระดับความคาดหวังสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงาน ความรู้ความสามารถและ
ทักษะประจ่าต่าแหน่ง 

ระดับต าแหน่ง ความรู้ ทักษะ 
ความสามารถท่ี

จ าเป็นส าหรับการ
ปฏิบัติงาน 

เร่ืองกฎหมายและ
กฎระเบียบราชการ 

การใช้
คอมพิวเตอร์ 

การใช้
ภาษาอังกฤษ 

การค านวณ การจัดการ
ข้อมูล 

ช่านาญงานพิเศษ 3 3 2 2 2 2 
ช่านาญงาน 2 2 2 2 2 2 
ปฏิบัติงาน 1 1 1 1 1 1 
 
  2.3 ประเภทท่ัวไป ต าแหน่งเจ้าพนักงานแพทย์แผนไทย 
   2.3.1 สมรรถนะตามลักษณะงานที ปฏิบัติ 

ระดับต าแหน่ง การคิดวิเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์  
(การด าเนินงานเชิงรุก) 

การตรวจสอบความ
ถูกต้องตาม
กระบวนงาน 

ความยืดหยุ่น 
ผ่อนปรน 

ช่านาญงานพิเศษ 3 3 3 4 
ช่านาญงาน 2 2 2 3 
ปฏิบัติงาน 1 1 1 2 
 
   2.3.2 ระดับความคาดหวังสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงาน ความรู้ความสามารถและ
ทักษะประจ่าต่าแหน่ง 

ระดับต าแหน่ง ความรู้ ทักษะ 
ความสามารถท่ี

จ าเป็นส าหรับการ
ปฏิบัติงาน 

เร่ืองกฎหมายและ
กฎระเบียบราชการ 

การใช้
คอมพิวเตอ

ร์ 

การใช้
ภาษาอังกฤษ 

การค านวณ การจัดการ
ข้อมูล 

ช่านาญงานพิเศษ 3 3 2 2 2 2 
ช่านาญงาน 2 2 2 2 2 2 
ปฏิบัติงาน 1 1 1 1 1 1 
 
  2.4 ประเภทท่ัวไป ต าแหน่งผู้ช่วยนักกายภาพบ าบัด 
   2.4.1 สมรรถนะตามลักษณะงานที ปฏิบัติ 

ระดับต าแหน่ง การคิดวิเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์  
(การด าเนินงานเชิงรุก) 

การตรวจสอบความ
ถูกต้องตาม
กระบวนงาน 

ความยืดหยุ่น 
ผ่อนปรน 

ช่านาญงานพิเศษ 3 3 3 4 
ช่านาญงาน 2 2 2 3 
ปฏิบัติงาน 1 1 1 2 
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   2.4.2 ระดับความคาดหวังสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงาน ความรู้ความสามารถและ
ทักษะประจ่าต่าแหน่ง 

ระดับต าแหน่ง ความรู้ ทักษะ 
ความสามารถท่ี

จ าเป็นส าหรับการ
ปฏิบัติงาน 

เร่ืองกฎหมายและ
กฎระเบียบราชการ 

การใช้
คอมพิวเตอร์ 

การใช้
ภาษาอังกฤษ 

การค านวณ การจัดการ
ข้อมูล 

ช่านาญงานพิเศษ 3 3 2 2 2 2 
ช่านาญงาน 2 2 2 2 2 2 
ปฏิบัติงาน 1 1 1 1 1 1 
  2.5 ประเภทท่ัวไป ต าแหน่งพนักงานท่ัวไป (คนงาน)  

  2.5.1 สมรรถนะตามลักษณะงานที ปฏิบัติ 
ระดับต าแหน่ง การคิดวิเคราะห์ ความเข้าใจองค์กรและ

ระบบราชการ 
การตรวจสอบความ

ถูกต้องตาม
กระบวนงาน 

ความยืดหยุ่น 
ผ่อนปรน 

ช่านาญงานพิเศษ 2 3 3 3 
ช่านาญงาน 2 2 2 2 
ปฏิบัติงาน 1 1 1 2 
 

   2.5.2 ระดับความคาดหวังสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงาน ความรู้ความสามารถและ
ทักษะประจ่าต่าแหน่ง 

ระดับต าแหน่ง ความรู้ ทักษะ 
ความสามารถท่ี

จ าเป็นส าหรับการ
ปฏิบัติงาน 

เร่ืองกฎหมายและ
กฎระเบียบราชการ 

การใช้
คอมพิวเตอ

ร์ 

การใช้
ภาษาอังกฤษ 

การค านวณ การจัดการ
ข้อมูล 

ช่านาญงานพิเศษ 3 3 2 2 2 2 
ช่านาญงาน 2 2 2 2 2 2 
ปฏิบัติงาน 1 1 1 1 1 1 
 

  2.6 ประเภทวิชาชีพเฉพาะ ต าแหน่งแพทย์แผนไทย 

   2.6.1 สมรรถนะตามลักษณะงานที ปฏิบัติ 
ระดับต าแหน่ง การคิด

วิเคราะห์ 

การคิดสร้างสรรค์ 
(การด าเนินงานเชิงรุก) 

ความเข้าใจองค์กร
และระบบราชการ 

การตรวจสอบ
ความถูกต้องตาม

กระบวนงาน 

ความมั่นใจใน
ตนเอง 

เชี ยวชาญ 4 4 5 5 5 

ช่านาญการพิเศษ 3 3 4 4 4 

ช่านาญการ 2 2 3 3 3 

ปฏิบัติการ 1 1 2 2 2 
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2.6.2 ระดับความคาดหวังสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงาน ความรู้ความสามารถและ
ทักษะประจ่าต่าแหน่ง 
 

ระดับต าแหน่ง ความรู้ ทักษะ 

ความสามารถท่ี
จ าเป็นส าหรับการ

ปฏิบัติงาน 

เร่ืองกฎหมายและ
กฎระเบียบราชการ 

การใช้
คอมพิวเตอร์ 

การใช้
ภาษาอังกฤษ 

การ
ค านวณ 

การจัดการ
ข้อมูล 

เชี ยวชาญ 4 4 3 2 2 3 

ช่านาญการพิเศษ 3 3 3 2 2 3 

ช่านาญการ 2 2 2 2 2 2 

ปฏิบัติการ 1 2 2 2 2 2 
 

  2.7 ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 
   2.7.1 สมรรถนะตามลักษณะงานที ปฏิบัติ 

ระดับต าแหน่ง การคิด
วิเคราะห์ 

การคิดสร้างสรรค์ 
(การด าเนินงานเชิงรุก) 

ความเข้าใจองค์กร
และระบบราชการ 

การตรวจสอบ
ความถูกต้องตาม

กระบวนงาน 

ความมั่นใจใน
ตนเอง 

เชี ยวชาญ 4 4 5 5 5 

ช่านาญการพิเศษ 3 3 4 4 4 

ช่านาญการ 2 2 3 3 3 

ปฏิบัติการ 1 1 2 2 2 

 

   2.7.2 ระดับความคาดหวังสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงาน ความรู้ความสามารถและ
ทักษะประจ่าต่าแหน่ง 
 

ระดับต าแหน่ง ความรู้ ทักษะ 
ความสามารถท่ี

จ าเป็นส าหรับการ
ปฏิบัติงาน 

เร่ืองกฎหมายและ
กฎระเบียบราชการ 

การใช้
คอมพิวเตอร์ 

การใช้
ภาษาอังกฤษ 

การ
ค านวณ 

การจัดการ
ข้อมูล 

เชี ยวชาญ 4 4 4 2 5 5 
ช่านาญการพิเศษ 3 3 3 2 4 4 
ช่านาญการ 2 2 3 2 3 3 
ปฏิบัติการ 1 2 2 2 2 2 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 
 - ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื อง การก่าหนดสมรรถนะ ความรู้ความสามารถ และทักษะที จ่าเป็นใน
การปฏิบัติงาน ส่าหรับบุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2556 และฉบับที  2 พ.ศ. 2557 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
มาตรฐานก่าหนดต่าแหน่งจะน่าเสนอในที ประชุม 

ประเด็นเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อพิจารณาเห็นชอบ การก่าหนดมาตรฐานก่าหนดต่าแหน่ง และการก่าหนดระดับสมรรถนะ ความรู้
ความสามารถ และทักษะที จ่าเป็นในการปฏิบัติงานของ 7 ต่าแหน่งดังกล่าวข้างต้น  
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มติท่ีประชุม :  เห็นชอบ การก าหนดมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง และการก าหนดระดับสมรรถนะ 
ความรู้ความสามารถ และทักษะท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติงานของ 7 ต าแหน่ง 
 
วาระท่ี 5.4  คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรทางการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  

      มีเรื่องเสนอเพ่ือทราบ จ านวน   1 เรื่อง  ดังน้ี 
5.4.1 เรื่อง สรุปผลการประเมินความพึงพอใจทรัพยากรทางการศึกษา ครั้งท่ี 2 ประจ าปีการศึกษา 2560 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม แพทย์หญิงปาริชาติ  ภิญโญศรี ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา 

จากการที คณะกรรมการทรัพยากรทางการศึกษาได้ท่าการประเมินความพึงพอใจเกี ยวกับทรัพยากร
การศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที  2 ประจ่าปีการศึกษา 
2560 โดยแยกเป็นอาจารย์และนักศึกษา ผลการประเมินดังเอกสารประกอบรายงานการประชุม 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 

ไม่มี 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม   

    รายงานผลการประเมินความพึงพอใจทรัพยากรทางการศึกษา ครั้งที  2 ประจ่าปีการศึกษา 2560 
ประเด็นเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อทราบและพิจารณาให้ข้อเสนอแนะรายงานผลการประเมินความพึงพอใจทรัพยากรทางการศึกษา ครั้ง
ที  2 ประจ่าปีการศึกษา 2560 
 ข้อเสนอแนะ 

1. ให้ปรับปรุงสัญญาณ Internet ในห้องเรียน ห้องประชุม โดยเร่งด่วน 
2. มอบผู้เก่ียวข้องด าเนินการแก้ไข 
มติท่ีประชุม :  รับทราบและเห็นชอบตามข้อเสนอแนะ 

 
ระเบียบวาระท่ี 6   เรื่องอ่ืน ๆ 
วาระท่ี 6.1 งานเลขานุการ มเีรื่องแจ้งเพ่ือทราบ      จ านวน 1 เรื่อง ดังน้ี 
6.1.1 เรื่อง ก าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  
               ครั้งท่ี 7/2561 วันพฤหัสบดี ท่ี  19 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้อง CMP 412 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม     นางสาวณรัญญา  มีชัย ต าแหน่ง เลขานุการคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ 

เลขานุการคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ แจ้งเพื อทราบ ถึงก่าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ่า
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที  7/2561 วันพฤหัสบดี ที  19 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น.  
ณ ห้อง CMP 412 
ประเด็นเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

เพื อทราบก่าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
ครั้งที  7/2561 วันพฤหัสบดี ที  19 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น.  ณ ห้อง CMP 412 

มติท่ีประชุม :  เห็นชอบให้เล่ือนการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุขครั้งท่ี 7/2561 เป็นวันพฤหัสบดี ท่ี 26 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น.  ณ ห้อง CMP 412 
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วาระท่ี 6.2 งานบริหารงานบุคคล มีเรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา  จ านวน  2 เรื่อง ดังน้ี 
วาระท่ี 6.2.1 เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงาน เพ่ือการต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธุ์ ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

ตามบันทึกข้อความที  ศธ 0529.2.3/ว 01630 ลงวันที  8 มิถุนายน 2561 กองการเจ้าหน้าที  
ส่านักงานอธิการบดี ได้แจ้งให้วิทยาลัยฯ ด่าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน กรณีมีพนักงานมหาวิทยาลัยยื น
แบบขอรับประเมินและผลงานเพื อการต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
เรื อง หลักเกณฑ์ วิธีการจัดท่าสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย และการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื อการต่อ
สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย และฉบับที  2 พ.ศ. 2556 ก่าหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื อการ
ต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย โดยองค์ประกอบของคณะกรรมการประเมินไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 5 
คน เมื อคณะกรรมการฯ ด่าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานเรียบร้อย แล้ว ให้วิทยาลัยฯรายงานผลการประเมิน
ไปผู้มีอ่านาจสั งจ้าง ภายในวันท่ี 27 สิงหาคม 2561 นั้น 
 ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยฯ มีก่าหนดการจัดท่าสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย โดยมีระยะเวลาการจ้าง ดังนี้  
 (๑) สัญญาจ้างระยะท่ี ๑ ได้แก่ สัญญาการทดลองปฏิบัติงาน โดยก่าหนดระยะเวลาในสัญญาการทดลอง
ปฏิบัติงาน ดังนี้ 
  (ก) พนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการ  ก่าหนดระยะเวลาในสัญญาการทดลองปฏิบัติงานไม่
น้อยกว่า ๖ เดือน แต่ไม่เกิน ๑ ปี ทั้งนี้ มีระยะเวลาการสอนไม่น้อยกว่า ๑ ภาคการศึกษา 
  (ข) พนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี ยวชาญเฉพาะ และประเภททั วไปก่าหนด
ระยะเวลาในสัญญาการทดลองปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า  ๖ เดือน แต่ไม่เกิน ๑ ปี ทั้งนี้ รวมระยะเวลาขยายการ
ทดลองปฏิบัติงาน (ถ้ามี) 
 (๒) สัญญาจ้างระยะท่ี ๒ 
  (ก) ประเภทวิชาการ วิชาชีพเฉพาะหรือเชี ยวชาญเฉพาะ และทั วไป หากผ่านการประเมินการ
ทดลองปฏิบัติงาน ให้จัดท่าสัญญาจ้าง มีระยะเวลา ๒ ปีงบประมาณ 
  (ข) ผู้มีภาระผูกพันต้องปฏิบัติงานชดใช้ทุน หากผ่านการประเมินการทดลองปฏิบัติงานให้ จัดท่า
สัญญาจ้างตามระยะเวลาชดใช้ทุน โดยให้สิ้นสุดสัญญาในวันที  ๓๐ กันยายน ของปีที ครบระยะเวลาชดใช้ทุน 
 (๓) สัญญาจ้างระยะท่ี ๓ ก่าหนดระยะเวลาจัดท่าสัญญาจ้างมีระยะเวลาสัญญาละ ๕ ปีงบประมาณทั้งนี้ 
จะต่อสัญญาจ้างระยะเวลา ๕ ปีงบประมาณ ได้ จะต้องมีผลการประเมินการปฏิบัติงานในระดับดีขึ้นไป 
 (๔) สัญญาจ้างระยะท่ี ๔ ก่าหนดระยะเวลาจัดท่าสัญญาจ้างมีระยะเวลาสัญญาละ ๕ ปีงบประมาณทั้งนี้ 
จะต่อสัญญาจ้างจนถึงวันครบเกษียณอายุราชการ จะต้องมีผลการประเมินการปฏิบัติงานในระดับดีขึ้นไป 
 (๕) สัญญาจ้างระยะท่ี ๕ จ้างต่อจนถึงวันครบเกษียณอายุราชการ  ก่าหนดให้สิ้นสุดสัญญาจ้างในวันที  
๓๐ กันยายนของปีที ครบเกษียณอายุราชการ 
  จากการส่ารวจพบว่า มีผู้ที มีสิทธ์ิยื นค่าขอรับการประเมินเพื อต่อสัญญาจ้าง จ่านวน 53 คน
รายละเอียดมีดังนี้ 
  1. การต่อสัญญาจ้างระยะท่ี 3  
      มีก่าหนดระยะเวลาจัดท่าสัญญาจ้างระยะเวลา ๕ ปีงบประมาณ ดังนี้ 
ล าดับ

ท่ี 
ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง เพ่ือขอรับประเมิน

การต่อสัญญาจ้าง 
1 อ.ดร.นงนุช กัณหารัตน์ อาจารย์กลุ่มวิชาแพทยฯ 5 ปี 
2 อ.ดร.อารี บุตรสอน อาจารย์กลุ่มวิชาสาธารณสุขฯ 5 ปี 
3 อ.สุภาณี จันทร์ศิริ อาจารย์กลุ่มวิชาสาธารณสุขฯ 5 ปี 
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4 อ.สิทธิชัย ใจขาน อาจารย์กลุ่มวิชาสาธารณสุขฯ 5 ปี 
5 น.ส.สุพัตรา สิทธิแสงชัย นักวิชาการเงินและบัญชี 5 ปี 
6 น.ส.ธนาภรณ์ โสภาพ นักวิชาการเงินและบัญชี 5 ปี 
7 น.ส.ศศิธร ไม้หวัน นักวิชาการเงินและบัญชี 5 ปี 
8 น.ส.นิลลุบล เกณทวี นักรังสีการแพทย์ 5 ปี 
9 น.ส.ชลัดดา ลาวิลาศ นักเทคนิคการแพทย์ 5 ปี 
10 นายสุวัฒน์ชัย เกษศิริ นักกายภาพบ่าบัด 5 ปี 
11 นายจักรกฤษ บุษพันธ์ เภสัชกร 5 ปี 
12 น.ส.วิไลลักษณ์ เจริญชัยสงค์  พยาบาล 5 ปี 
13 น.ส.สุกัญญา พันธ์บุปผา พยาบาล 5 ปี 
14 น.ส.กุลนันทน์ สายบุตร พยาบาล 5 ปี 
15 นางอรทัย ทองค่า พยาบาล 5 ปี 
16 นางนภาจรีย์  เผ่าพันธ์ พยาบาล 5 ปี 
17 น.ส.สุปรียา  นิธิพานิช พยาบาล 5 ปี 
18 น.ส.สุภาพร  เชื้อชัย นักวิชาการศึกษา 5 ปี 
19 นายชลธิศ  ชอบเสียง เจ้าหน้าที บริหารงานทั วไป 5 ปี 
20 น.ส.มลทญา  ยอดเยื้อ เจ้าหน้าที บริหารงานทั วไป 5 ปี 
21 น.ส.เมทินี  ร่มเย็น ผู้ปฏิบัติงานพยาบาล 5 ปี 
22 นายสมพงษ์ คูณสวัสด์ิ ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม 5 ปี 

    
   2. การต่อสัญญาจ้างระยะท่ี 4 
      มีก่าหนดระยะเวลาจัดท่าสัญญาจ้างระยะเวลา ๕ ปีงบประมาณ ดังนี้ 
ล าดับ

ท่ี 
ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง เพ่ือขอรับประเมิน

การต่อสัญญาจ้าง 
1 อ.ดร.รสริน การเพียร อาจารย์กลุ่มวิชาแพทยฯ 5 ปี 
2 อ.จินตนา  ศิริบูรณ์พิพัฒนา อาจารย์กลุ่มวิชาสาธารณสุขฯ 5 ปี 
3 น.ส.อรนิตย์  เข็มนาค ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 5 ปี 
4 น.ส.นิภาพร  สิงห์เปี้ย ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 5 ปี 
5 น.ส.จิวรา  โสดากุล ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 5 ปี 
6 น.ส.ชญาดา  สิทธิโชติ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 5 ปี 
7 นายปราศัย  ก้อนหิน ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 5 ปี 
8 นายพงษ์ธร  อ่อนรัตน์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 5 ปี 
9 น.ส.กนกภรณ์  สิงห์ค่า นักวิชาการพัสดุ 5 ปี 
10 นางสุวิมล  สะโสดา นักวิชาการพัสดุ 5 ปี 
11 น.ส.รัตติกาล  วังคะฮาด นักวิชาการศึกษา 5 ปี 
12 น.ส.ภชารี  ยิ งรัตนสุข นักวิชาการศึกษา 5 ปี 
13 น.ส.ธัญฉัตร  ศรีธัญรัตน์ เจ้าหน้าที บริหารงานทั วไป 5 ปี 
14 น.ส.กฤติญา  การุณย์ เจ้าหน้าที บริหารงานทั วไป 5 ปี 
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ล าดับ
ท่ี 

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง เพ่ือขอรับประเมิน
การต่อสัญญาจ้าง 

15 น.ส.กนกวรรณ  ศิวะรัตน์ เจ้าหน้าที บริหารงานทั วไป 5 ปี 
16 น.ส.อนุสรา  สารักษ์ นักวิทยาศาสตร์ 5 ปี 
17 น.ส.มาลัย  ศิลารัมย์ นักวิทยาศาสตร์ 5 ปี 
18 นายทักษกร  วงศ์สีดา นักวิทยาศาสตร์ 5 ปี 
19 นายสายชล  จันผกา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 5 ปี 
20 น.ส.สุพัตรา  โฉมงาม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 5 ปี 
21 นายกิตติพงศ์  ชูราษี นายช่างเทคนิค 5 ปี 
22 นายอัครเดช  อธิปราชญ์ ช่างภาพการแพทย์ 5 ปี 

 
  3. กรณีบุคลากรท่ีมีระยะเวลาการจ้างรวมถึง 13 ปี ให้ย่ืนขอรับการประเมินเพ่ือจ้างต่ อ
จนถึงเกษียณอายุราชการ ภายใน 6 เดือน ดังน้ี 
ล าดับ

ท่ี 
ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง เพ่ือขอรับประเมิน

การต่อสัญญาจ้าง 
1 ผศ.จารุวรรณ์  วงบุตดี อาจารย์กลุ่มวิชาแพทย์ฯ ต่อจนถึงเกษียณ 
2 นางนันทิญา  ทีปิวัฒน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ต่อจนถึงเกษียณ 
3 นางสาวจารุภรณ์  มุ่งหมาย นักวิชาการเงินและบัญชี ต่อจนถึงเกษียณ 
4 นางสาวณรัญญา  มีชัย นักวิชาการศึกษา ต่อจนถึงเกษียณ 
5 นายวัชรพงษ์  แสงนิล นักวิจัย ต่อจนถึงเกษียณ 
6 นางสาวจิตตวีร์  ภัทรวัชช์รวีร์ นักจิตวิทยา ต่อจนถึงเกษียณ 
7 นางสมร  ศรีใส ผู้ดูแลเด็ก ต่อจนถึงเกษียณ 
8 นางเยาวลักษณ์  อัครอ่านวย ผู้ดูแลเด็ก ต่อจนถึงเกษียณ 
9 นางรุจิรา  โพธิ์ศรีคุณ ผู้ดูแลเด็ก ต่อจนถึงเกษียณ 

 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 
 1. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื อง หลักเกณฑ์ วิธีการจัดท่าสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย 
และการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื อการต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2556 
 2. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื อง หลักเกณฑ์ วิธีการจัดท่าสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย 
และการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื อการต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2556 (ฉบับที  2) 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
 1. ส่าเนาบันทึกข้อความที  ศธ 0529.2.3/ว 01630 ลงวันที  8 มิถุนายน 2561 
 2. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื อง หลักเกณฑ์ วิธีการจัดท่าสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย 
และการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื อการต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 
 3. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื อง หลักเกณฑ์ วิธีการจัดท่าสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย 
และการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื อการต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 (ฉบับที  2) 
 4. (ร่าง) ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื อง หลักเกณฑ์วิธีการให้คะแนนแต่ละ
องค์ประกอบ เพื อการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื อการต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย  
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ประเด็นเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อโปรดพิจารณาเห็นชอบ ดังนี้ 
 1. พิจารณา (ร่าง) ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื อง หลักเกณฑ์วิธีการให้คะแนน
แต่ละองค์ประกอบ เพื อการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื อการต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย  

 2. เอกสารประกอบการประเมินต่อสัญญา 
  2.1 บุคลากรสายวิชาการ ตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื อง หลักเกณฑ์ วิธีการจัดท่า
สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย และการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื อการต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. 2556 ข้อ 7 (2) ก่าหนดให้แนบเอกสารประกอบ ดังนี้ 

  - แผนการปฏิบัติการ 
  - แผนการสอนและเอกสารประกอบการสอน 
  - รายงานผลการสอน 
  - งานวิจัย หรือผลงานวิชาการอื นๆ 
  - รายงานการให้บริการทางวิชาการ งานท่านุบ่ารุงศิลปวัฒนธรรม  
    การท่างานบริหาร หรืองานอื นๆ 

  2.2 บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ  ตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื อง หลักเกณฑ์ 
วิธีการจัดท่าสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย และการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื อการต่อสัญญาจ้างพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 ข้อ 10 (4) ก่าหนดให้คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื อการต่อสัญญาจ้าง มี
หน้าที พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานเพื อการต่อสัญญาจ้างที มหาวิทยาลัยหรือส่วนราชการภายในก่าหนด โดยให้น่าเหตุผลและความเห็นของ
ผู้บังคับบัญชาตามล่าดับชั้น  ตลอดจนการผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการในช่วงระยะเวลาของสัญญาจ้างมา
พิจารณาประกอบด้วย จากข้อก่าหนดดังกล่าวจึงขอให้คณะกรรมการฯ โปรดพิจารณา 
 3. ก่าหนดรายชื อคณะกรรมการประเมินไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน เพื อด่าเนินการประเมิน
บุคลากรผู้ที มีสิทธ์ิในการยื นแบบขอรับประเมินและผลงานเพื อต่อสัญญาจ้าง 

มติท่ีประชุม :   
  1. เห็นชอบ(ร่าง) ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์
วิธีการให้คะแนนแต่ละองค์ประกอบ เพ่ือการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือการต่อสัญญาจ้างพนักงาน
มหาวิทยาลัย 

  2. เห็นชอบเอกสารประกอบการประเมินต่อสัญญา 
  3. มอบงานบริหารบุคคล ท าหนังสือเรียนรองคณบดีทุกท่าน เพ่ือเสนอรายชื่อคณะกรรมการ
ประเมินบุคลากรในสังกัดท่ีมีรายชื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย 

วาระท่ี 6.2.2 เรื่อง ขออนุมัติให้บุคลากรรับทุนของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
      ในการลาศึกษาต่อ ราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเจตน์ ทองด า  
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  นายแพทย์ประวิ  อ่าพันธุ์ ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

 ตามที  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขได้ขออนุมัติให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเจตน์ ทองด่า 
พนักงานมหาวิทยาลัย ต่าแหน่งอาจารย์ ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต ณ 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิ ทยาลัยขอนแก่น  มีก่าหนด 3 ปี ต้ังแต่วันที  6 สิงหาคม 2561 ถึงวันที   
5 สิงหาคม 2564 โดยได้รับเงินเดือนระหว่างลาศึกษา คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที  
7/2561 เมื อวันที  ๑๒ มิถุนายน 2561 มีมติให้ถอนเรื อง และให้วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
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พิจารณาเกี ยวกับทุน และคุณสมบัติด้านการทดสอบภาษาอังกฤษของบุคคลดังกล่าว ให้เป็นไปตามประกาศ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื อง หลักเกณฑ์การให้ทุนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2557 นั้น 
 จากการตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคลดังกล่าว พบว่า เป็นผู้ที มีคุณสมบัติตามประกาศมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เรื อง หลักเกณฑ์การให้ทุนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
พ.ศ. 2557 ยกเว้น ข้อ 9 (8) การผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษในสถาบันที น่าเชื อถือ ได้แก่ TOEFL 450 หรือ 
TOEIC 5.0 หรือ CU-TEP 45 หรือ IELTS 4.0 หรือผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษอื นๆ ตามที สถานศึกษาที ผู้รับทุน
จะเข้ าศึกษาก่าหนด ซึ งในข้ อดังกล่าว ผู้ ช่วยศาสตราจารย์สมเจตน์ ทองด่า ได้ด่ าเนินการสอบภาษาอังกฤษของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น KKU-AELT โดยได้คะแนน Part Reading = 60 (Band 3) และ Part Writing ได้คะแนน = 50 
(Band 3) ซึ ง มี ผ ล ก า รส อ บ ทั้ ง  2  Part ใก ล้ เคี ย ง เก ณ ฑ์ ผ่ า น ข อ งม ห า วิ ท ย า ลั ย ข อ น แ ก่ น  คื อ  
ทุก Part ที สอบต้องผ่านเกณฑ์ คือ ได้คะแนนเท่ากับ 61 คะแนน (Band 4) ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที  54/2561) เรื อง ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาประจ่าภาคต้น ปี
การศึกษา 2561 โดยประกาศนี้ได้ก่าหนดเกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษส่าหรับ
นักศึกษา ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต ให้ใช้เกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ ง (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)  
 ซึ งในราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเจตน์ ทองด่า อยู่ในเกณฑ์ข้อ 3 ก่าหนด “หากนักศึกษามีผลสอบต ่ากว่า
เกณฑ์ที ก่าหนดในข้อ 2 จะต้องเข้ารับการอบรมทักษะภาษาอังกฤษ จัดอบรมโดยคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ตามระดับผลการสอบ คือ ทักษะการเขียน ระดับ 3 ต้องเข้ารับการอบรม Academic Writing for 
Doctoral Students II, ทั กษะการ อ่าน  ร ะดับ  3  ต้องเข้า รับการอบรม Academic Reading for Doctoral 
Students II และสอบผ่านภายใน 2 ปี ” และหัวหน้ากลุ่มวิชาฯ เห็นว่าบุคคลดังกล่าวมีศักยภาพที สามารถจะพัฒนา
ตนเองด้านภาษาอังกฤษให้เป็นไปตามเกณฑ์ และระยะเวลาของสถาบันที ก่าหนดได้  

ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 
 - ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื อง หลักเกณฑ์การให้ทุนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการของวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข พ.ศ. 2557 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
 - ส่าเนาบันทึกข้อความที  ศธ 0529.16.1.9/1794 ลงวันที  13 มิถุนายน 2561 

 - ส่าเนาประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื อง หลักเกณฑ์การให้ทุนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการของ
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข พ.ศ. 2557 

ประเด็นเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 จึงขอเรียนที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เพื อโปรด พิจารณา
อนุมัติ ดังนี้ 
 1. ทุนวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขเพื อลาศึกษาต่อ มีดังนี้ 
  1.1 ได้รับเงินเดือนระหว่างลาศึกษาต่อ 40,580 บาท/เดือน  
  1.2 ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าเล่าเรียน และค่าบ่ารุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน  
                           ในอัตราไม่เกินปีละ 100,000 บาท/ปีการศึกษา 
  1.3 ค่าหนังสือ ค่าอุปกรณ์ และค่าสืบค้น ในอัตราเหมาจ่าย 38,000 บาท/ปี 
 2. กรณี คุณสมบัติด้านการทดสอบภาษาอังกฤษ ตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื อง หลักเกณฑ์
การให้ทุนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข พ.ศ. 2557  
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มติท่ีประชุม :  
1. อนุมัติทุนวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขเพ่ือลาศึกษาต่อ ดังน้ี  

  1.1 ได้รับเงินเดือนระหว่างลาศึกษาต่อ 40,580 บาท/เดือน  
  1.2 ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าเล่าเรียน และค่าบ ารุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน  
                 ในอัตราไม่เกินปีละ 100,000 บาท/ปีการศึกษา  
  1.3 ค่าหนังสือ ค่าอุปกรณ์ และค่าสืบค้น ในอัตราเหมาจ่าย 38,000 บาท/ปี  

2. อนุมัติยกเว้นคุณสมบัติ ข้อ 9 (8) ตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การให้
ทุนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข พ.ศ. 2557 
 

วาระท่ี 6.3 งานบริการการศึกษา  มีเรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา  จ านวน  4 เรื่อง ดังน้ี 
วาระท่ี 6.3.1 เรื่อง ผลการประเมินความพึงพอใจอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบ 

              ต่อการบริหารจัดการหลักสูตร (หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  
              สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
              สาขาวิชาอนามัยส่ิงแวดล้อม)   ประจ าปีการศึกษา 2560 

ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   ผศ.มินตรา  สาระรักษ์ ต าแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
ผลการประเมินความพึงพอใจอาจารย์ประจ่าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบต่อการบริหารจัดการ

หลักสูตร หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาอนามัยสิ งแวดล้อม) ประจ่าปีการศึกษา 2560 มีคะแนนเฉลี ยและส่วนเบี ยงเบนมาตรฐานจ่าแนกราย
ด้าน ดังนี้ 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
ด้านท่ีประเมิน x  S.D. แปลผล 

การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 4.82 0.38 มากที สุด 
การบริหารจัดการหลักสูตร 4.91 0.28 มากที สุด 
กระบวนการเรียนการสอนการวัดและการประเมินผล 4.80 0.40 มากที สุด 
สิ งสนับสนุนการเรียนรู้ 4.65 0.48 มากที สุด 

รวม 4.81 0.39 มากท่ีสุด 
คะแนนเฉลี ยความคิดเห็นผู้ตอบแบบสอบถามโดยรวมอยู่ในระดับมากที สุด เมื อจ่าแนกรายด้านพบว่า 

ด้านที มีคะแนนมากที สุด คือ การบริหารจัดการหลักสูตร และด้านที มีคะแนนน้อยที สุด คือ สิ งสนับสนุนการเรียนรู้  
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจอาจารย์ประจ่าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบต่อการบริหารจัดการ

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มีคะแนนเฉลี ยรวม 4.81 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะอื นๆ เพื อการพัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการหลักสูตร 
  1.1 เพิ มบรรยากาศทางวิชาการให้มากขึ้น ทบทวนบทบาทหน้าที ตามความเหมาะสม 
  1.2 เพิ มการประชุมปรึกษาหารืออาจารย์ประจ่าหลักสูตรให้มากขึ้น ปรับภาระงานของอาจารย์
บางท่านให้เหมาะสม ไม่มาก-น้อย เกินไป 

2. ข้อเสนอแนะ/ความต้องการอื นๆ เพื อการพัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการหลักสูตรจาก
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

- ไม่มี 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยส่ิงแวดล้อม 
ด้านท่ีประเมิน x  S.D. แปลผล 

การบริหารและพัฒนาอาจารย ์ 4.84 0.37 มากที สุด 
การบริหารจัดการหลักสูตร 4.89 0.32 มากที สุด 
กระบวนการเรียนการสอนการวัดและการประเมินผล 4.78 0.42 มากที สุด 
สิ งสนับสนุนการเรียนรู้ 4.75 0.43 มากที สุด 

รวม 4.82 0.38 มากท่ีสุด 
คะแนนเฉลี ยความคิดเห็นผู้ตอบแบบสอบถามโดยรวมอยู่ในระดับมากที สุด เมื อจ่าแนกรายด้านพบว่า 

ด้านที มีคะแนนมากที สุด คือ การบริหารจัดการหลักสูตร และด้านที มีคะแนนน้อยที สุด คือ สิ งสนับสนุนการเรียนรู้ 
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจอาจารย์ประจ่าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบต่อการบริหารจัดการ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ งแวดล้อม มีคะแนนเฉลี ยรวม 4.82 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ เพ่ือการพัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการหลักสูตร 
  1.1 สนับสนุนในด้านการบริหารจัดการเรียนการสอนเป็นอันดับแรก  

2. ข้อเสนอแนะ/ความต้องการอื นๆ เพื อการพัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการหลักสูตรจาก
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

2.1 ควรเน้นให้เกิดการมีส่วนร่วมมากกว่านี้และสนับสนุนการท่ากิจกรรมที ช่วยพัฒนา  
หลักสูตรให้มีความชัดเจนและเป็นไปได้ 

2.2 เพิ มเติมการอบรมในการพัฒนาอาจารย์และหลักสูตรให้มีความสมบูรณ์ต่อไป 
ข้อกฎหมาย / ระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 
 ไม่มี 

เอกสารประกอบการพิจารณา / ประกอบการประชุม 
ผลการประเมินความพึงพอใจอาจารย์ประจ่าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบต่อการบริหารจัดการ

หลักสูตร (หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาอนามัยสิ งแวดล้อม) ประจ่าปีการศึกษา 2560 

ประเด็นเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
เพื อทราบผลการประเมินความพึงพอใจอาจารย์ประจ่าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบ 

ต่อการบริหารจัดการหลักสูตร 
มติท่ีประชุม : รับทราบผลการประเมินความพึงพอใจอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์

ผู้รับผิดชอบต่อการบริหารจัดการหลักสูตร 
วาระท่ี 6.3.2 เรื่อง รายงานผลการประเมินส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

              สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2560 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   แพทย์หญิงปาริชาติ  ภิญโญศรี ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา                

รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา  เสนอเพื อทราบรายงานผลการประเมินความพึงพอใจสิ ง
สนับสนุนการเรียนรู้ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ ประจ่าปีการศึกษา 2560  
โดยการส่ารวจความพึงพอใจของนักศึกษา อาจารย์ และจากการประเมินรายวิชาของนักศึกษาในระบบ Reg  ที มี
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ต่อสิ งสนับสนุนการเรียนรู้ส่าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พบว่า โดยภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก  
(ค่าเฉลี ย 4.20 ) โดยมีผลจากการประเมินของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาอยู่ในระดับมากที สุด (ค่าเฉลี ย  4.57) 
รองลงมาคือการประเมินรายวิชาของนักศึกษาในระบบ Reg (ค่าเฉลี ย4.52),  ผลการส ารวจความพึงพอใจต่อ

คุณภาพหลักสูตรของบัณฑิตปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา (ค่าเฉลี ย4.44), ผลการประเมินของ

อาจารย์ผู้ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ่าหลักสูตรอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี ย 3.87) และผลการประเมิน
ของอาจารย์ผู้สอนอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี ย 3.60)  ดังรายละเอียดปรากฏตามตาราง 

 
ล ำดับ รำยละเอียด ผลประเมิน 

x  S.D. แปลผล 

1 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาเกี ยวกับ
สิ งสนับสนุนการเรียนรู้ ระดับบัณฑิตศึกษา 

4.57 0.69 มากที สุด 

2 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการ
จัดการเรียนการสอนและสิ งสนับสนุนการเรียนรู้ของ
แต่ละรายวิชา Reg 

4.52 0.39 มากที สุด 

3 ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจ่า
หลักสูตรฯเกี ยวกับสิ งสนับสนุนการเรียนรู้ 

3.60 0.84 มาก 

4 ผลการส่ารวจความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตรของ
บัณฑิตปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ ปีการศึกษา 2560 
ระดับบัณฑิตศึกษา 

4.44 0.67 มาก 

5 ผลการส่ารวจความพึงพอใจต่อสิ งสนั บสนุนการ
เรียนรู้ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจากอาจารย์
ผู้สอน 

3.87 0.71 มาก 

รวม 4.20 0.66 มาก 
 

โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังน้ี  
1. ควรจัดให้มีโต๊ะและเก้าอ้ีเพิ มมากขึ้น 

2. มีทุนการท่าวิจัยมากขึ้น 

3. เปิดโอกาสให้นักศึกษาปริญญาโทแต่ละสาขามาท่าวิจัยร่วมกันเพื อสร้างนวรรตกรรมใหม่ๆ 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 
 ไม่มี 
เอกสารประกอบการประชุม/ประกอบการประชุม 

1. ผลการประเมินจากการประเมินรายวิชาของนักศึกษาในระบบ Reg  
          2. ผลการประเมินจากการประเมินจากการส่ารวจความพึงพอใจต่อสิ งสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา 

3. ผลการส่ารวจความพึงพอใจต่อสิ งสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจากอาจารย์
ผู้สอน 

4. ผลการส่ารวจความพึงพอใจต่อสิ งสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจากอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ่าหลักสูตร 
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5. ผลการส ารวจความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตรของบัณฑิตปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา  

ประเด็นเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
เพื อทราบผลการประเมินความพึงพอใจต่อสิ งสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

ประจ่าปีการศึกษา 2560 
มติท่ีประชุม : รับทราบผลการประเมินความพึงพอใจต่อส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 
วาระท่ี 6.3.3 เรื่อง ผลการประเมินความพึงพอใจอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบ 

              หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2560 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   แพทย์หญิงปาริชาติ  ภิญโญศรี ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา                

รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา  เสนอเพื อทราบ  ผลการประเมินความพึงพอใจอาจารย์ประจ่าหลักสูตร
และอาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ ประจ่าปีการศึกษา 2560 
จากการส่ารวจความพึงพอใจของอาจารย์ประจ่าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบ จ่านวน ทั้ง 5 ท่าน พบว่า 
ภาพรวมผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี ย 3.98)  ทั้งนี้จ่าแนกแต่ละด้านพบว่า อาจารย์
ประจ่าหลักสูตรฯ มีความพึงพอใจมากที สุดด้านระบบอาจารย์ที ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระอยู่ใน
ระดับมาก (ค่าเฉลี ย 4.27)  รองลงมาคือด้านการบริหารจัดการหลักสู ตรมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี ย 
4.03), ด้านกระบวนการเรียนการสอนและการวัดประเมินผลมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี ย 4.02),
ด้านการบริหารและพัฒนาอาจารย์มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี ย 3.98) และด้านสิ งสนับสนุนการ
เรียนรู้มีความพึงพอใจอยู่ในระดับพอใช้ (ค่าเฉลี ย 3.60) ปรากฏดังตาราง 

 

ด้านท่ีประเมิน x  S.D. แปลผล 
1. การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 3.98 0.77 มาก 
2. การบริหารจัดการหลักสูตร 4.03 0.50 มาก 
3. กระบวนการเรียนการสอนการวัดและการประเมินผล 4.02 0.70 มาก 
4. ด้านระบบอาจารย์ที ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ (ระดับบัณฑิตศึกษา) 4.27 0.55 มาก 
5. สิ งสนับสนุนการเรียนรู้ 3.60 0.84 มาก 

รวม 3.98 0.68 มาก 
 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีการวางแผนเพื อวิเคราะห์ปัจจัยในระยะยาวและปรับปรุงให้เป็นรูปธรรม 
2. มีสถานที ที เป็นจุดพักให้นักศึกษาอย่างเพียงพอ  
3. ระบบ IT ต้องปรับปรุง 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 
 ไม่มี 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
ผลการประเมินความพึงพอใจอาจารย์ประจ่าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรวิทยา

ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ ประจ่าปีการศึกษา 2560 
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ประเด็นเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
เพื อทราบผลการประเมินความพึงพอใจอาจารย์ประจ่าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ ประจ่าปีการศึกษา 2560 

มติท่ีประชุม : รับทราบผลการประเมินความพึงพอใจอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2560 
วาระท่ี 6.3.4 เรื่อง ผลการประเมินความพึงพอใจอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

            สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2560 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   แพทย์หญิงปาริชาติ  ภิญโญศรี ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา                

รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา  เสนอเพื อทราบผลการประเมินความพึงพอใจอาจารย์ผู้สอนหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ ประจ่าปีการศึกษา 2560 จากการส่ารวจความพึงพอใจของ
อาจารย์ผู้สอนจ่านวน ทั้ง 12 ท่าน พบว่า ภาพรวมผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี ย 3.72  
ทั้งนี้จ่าแนกแต่ละด้านพบว่า อาจารย์ประจ่าหลักสูตรฯ มีความพึงพอใจมากที สุดด้านระบบอาจารย์ที ปรึกษา
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี ย 3.94)  รองลงมาคือด้านสิ งสนับสนุนการเรียนรู้ มี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับพอใช้ (ค่าเฉลี ย 3.85), ด้านการบริหารและพัฒนาอาจารย์มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มาก (ค่าเฉลี ย 3.68), ด้านกระบวนการเรียนการสอนและการวัดประเมินผลมีความพึงพอใจอ ยู่ในระดับมาก 
(ค่าเฉลี ย 3.62), และด้านการบริหารจัดการหลักสูตรมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี ย 3.61) ปรากฏดัง
ตาราง 

 

ด้านท่ีประเมิน x  S.D. แปลผล 
1. ด้านการบริหารและพัฒนาอาจารย์ 3.68 0.69 มาก 
2. ด้านการบริหารจัดการหลักสูตร 3.61 0.65 มาก 
3. ด้านกระบวนการเรียนการสอนการวัดและการประเมินผล 3.62 0.68 มาก 
4. ด้านระบบอาจารย์ที ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ (ระดับบัณฑิตศึกษา) 3.94 0.71 มาก 
5. ด้านสิ งสนับสนุนการเรียนรู้ 3.85 0.78 มาก 

รวม 3.72 0.70 มาก 
 

ตอนท่ี 3 ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นท่ัวไปเก่ียวกับคุณลักษณะและคุณสมบัติของบัณฑิตท่ีหน่วยงาน
ต้องการ 
        1) ข้อเสนอแนะอ่ืนๆเพ่ือการพัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการหลักสูตร 

1. ควรปรับปรุงหลักสูตรเพื อตอบโจทย์ของการพัฒนาประเทศ 
2. หลักสูตรควรร่วมกันวางแผนการปฏิบัติหน้าที ให้ชัดเจน 
3. ควรมี std proto col ในทุกขั้นตอนของกรจัดการวิทยานิพนธ์ 
4. จัดการหลักสูตรให้มีความน่าสนใจและน่าไปประยุกต์ใช้กับวิชาชีพในอนาคตได้ 
5. จดัการบุคลากร/อาจารย์/staff ให้เพียงพอกับจ่านวนนักศึกษา ป.โท 
6. จดัการแบ่งภาระหน้าที ให้ชัดเจนให้กับอาจารย์ที ปรึกษาฯ อาจารย์ผู้สอน และอาจารย์ทุกกลุ่มที 

เกี ยวข้อง 
2) ข้อเสนอแนะ/ความต้องการอ่ืนๆ เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการหลักสูตรจาก 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
1. มีทุนการท่าวิจัยมากขึ้น 
2. มหาวิทยาลัยน่าจะเปิดโอกาศให้นักศึกษาปริญญาโทแต่ละสาขามาท่าวิจัยร่วมกันเพื อสร้างนวรรต

กรรมใหม่ๆ 
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3. การจัดการห้องพักนักศึกษา ป.โท 
4. การจัดการอุปกรณ์ต่างๆ ที ใช้อ่านวยความสะดวกในการเรียนการสอนและการท่าวิจัย 
5. จัดการเรื องทุนสนับสนุนการท่าวิจัยและวิทยานิพนธ์  
6. จัดการหาที่ปรึกษาทางด้านการตีพิมพ์ การเขียนให้มีตัวตนในการบริการนักศึกษา  

ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 
    ไม่มี 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
ผลการประเมินควา มพึงพอใจอาจ ารย์ ผู้ส อน  หลักสู ตร วิทย า ศา สตรมหา บัณฑิ ต  สาขาวิ ช า  

ชีวเวชศาสตร์ ประจ่าปีการศึกษา 2560 

ประเด็นเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
เพื อทราบผลการประเมินความพึงพอใจอาจารย์ผู้สอน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวช

ศาสตร์ ประจ่าปีการศึกษา 2560 

มติท่ีประชุม :   รับทราบผลการประเมินความพึงพอใจอาจาร ย์ผู้สอน หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2560 

 
6.4 งานบริการการศึกษา มีเรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา   จ านวน 13  เรื่อง  ดังน้ี 
6.4.1 เรื่อง พิจารณานักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต จ านวน 6 คน เพ่ือรับปริญญาเกียรตินิยม 
                 เป็นกรณีพิเศษ 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   แพทย์หญิงปาริชาติ  ภิญโญศรี ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา                

ตามบันทึกข้อความที  ศธ 0529.4/1634 ลงวันที  8 พฤษภาคม 2561 งานทะเบียนฯ กองบริการ
การศึกษาได้ขอความอนุ เคราะห์ให้ด่ าเนิ นการตรวจสอบและรับรองการส่ าเร็จการศึกษาของนั กศึกษาหลั กสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต จ่านวน 16 คน ในภาคเรียนที  2/2560   ซึ งงานบริการการศึกษาได้ตรวจสอบและนักศึกษา
เป็นผู้ส่าเร็จการศึกษาจริง โดยได้รับอนุมัติให้ส่าเร็จการศึกษา ในวันที  9 พฤษภาคม 2561 และอ้างตามบันทึก
ข้อความที  ศธ 0529.4/1645 ลงวันที  8 พฤษภาคม 2561 งานทะเบียนฯ กองบริการการศึกษาได้ขอความ
อนุเคราะห์ให้ด่าเนินการตรวจสอบและรับรองการส่าเร็จการศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต จ่านวน 
11 คน ในภาคเรียนที  2/2560   ซึ งงานบริการการศึกษาได้ตรวจสอบและนักศึกษาเป็นผู้ส่าเร็จการศึกษาจริง 
โดยได้รับอนุมัติให้ส่าเร็จการศึกษา ในวันที  9 พฤษภาคม 2561   แล้ว นั้น 
 อ้างตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 ดังเอกสาร
แนบ 2 ข้อ 66 การให้ปริญญาเกียรตินิยม ข้อ 66.6 ในกรณีที นักศึกษาได้รับการเทียบโอนหน่วยกิตหรือเคยได้รับ
สัญลักษณ์ W ในรายวิชาใด หรือมีระยะเวลาการศึกษาเกินระยะเวลาปกติที ก่าหนดไว้ในหลักสูตร จะไม่ได้รับการ
เสนอชื อให้ได้รับเกียรตินิยม ยกเว้นคณะกรรมการประจ่าของคณะเห็นชอบและสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 

จากการตรวจสอบข้อมูลพบว่า มีนักศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต จ่านวน 6 คน เคยได้รับ “W” 
และเคยเทียบโอนหน่วยกิต ซึ งมีสิทธิ์ได้รับปริญญาเกียรตินิยมเป็นกรณีพิเศษ หากคณะกรรมการประจ่าคณะ
พิจารณาเสนอต่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื อพิจารณาอนุมัติ มีรายชื อ ดังต่อไปนี้ 
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ท่ี รหัสประจ าตัว ชื่อ-นามสกุล 

คะแนนเฉล่ียสะสม หาก
เห็นชอบ 
จะได้รับ

เกียรตินิยม 

หมายเหตุ ตลอด
หลักสูตร 

ท่ี
หลักสูตร
ก าหนด 

1 5519400231 น.ส.ภัทรสุดา เหล่าคงธรรม 3.49 3.31 อันดับ 2 เคยได้รับ “W” และเคยเทียบ
โอนหน่วยกิต 

2 5519400257 น.ส.รัตนภรณ์ ไชยวิรุฬห์ 3.44 3.10 อันดับ 2 เคยได้รับ “W” และเคยเทียบ
โอนหน่วยกิต 

3 5519400363 น.ส.อุทัยวรรณ สุวรรณภาพ 3.32 2.94 อันดับ 2 เคยได้รับ “W” 
4 5519400190 น.ส.พิชญ์จุฑา จารุแพทย์ 3.48 3.19 อันดับ 2 เคยได้รับ “W” 
5 5519400293 น.ส.ศิริรักษ์ อู่สมบัติชัย 3.42 3.14 อันดับ 2 เคยเทียบโอนหน่วยกิต 
6 5519400082 น.ส.ดวงพร รักษากูล 3.37 3.30 อันดับ 2 เคยได้รับ “W” 

 
หมายเหตุ 1) วิชาที เคยได้รับสัญลักษณ์ W คือวิชา 1421110 English for doctor 
   2) วิชาที เทียบโอนหน่วยกิต คือวิชา 1421102 Foundation English I 
 

ทั้งนี้  งานบริการการศึกษา ได้น่าเรียนประธานหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  เพื อพิจารณานักศึกษา
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต จ่านวน 6 คน เพื อรับปริญญาเกียรตินิยมเป็นกรณีพิเศษ และประธานหลักสูตรฯมี
ข้อเสนอ ดังนี้ 

“เห็นควรพิจารณาให้รับปริญญาเกียรตินิยมเป็นกรณีพิเศษเฉพาะกรณีเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชา 
1421102 Foundation English I เนื อ งจา กการเที ยบ โอนหน่ วย กิต ดังกล่ าวเป็ นไปตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย ส่าหรับกรณีได้รับ “W” นั้น เห็นว่าไม่ควรให้รับปริญญาเกียรตินิยมเป็นกรณีพิเศษ เพราะนักศึกษา
ถอนรายวิชาเอง และได้มีการพูดคุยกับนักศึกษาก่อนการถอนรายวิชาแล้ว นักศึกษายอมรับผลดังกล่าว” 

ทั้งนี้หากยึดตามข้อเสนอแนะของประธานหลักสูตรแล้ว จะมีนักศึกษาแพทย์ 1 รายที่จะได้รับเกียรตินิยม
เป็นกรณีพิเศษ คือ น.ส.ศิริรักษ์ อู่สมบัติชัย รหัสประจ าตัว 5519400293 ได้รับเกียรตินิยมอันดับ 2 

รายละเอียดดังเอกสารที แนบมาพร้อมนี้ 
ข้อกฏหมาย/ระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 ข้อ 66 การให้
ปริญญาเกียรตินิยม ข้อ 66.6 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

บันทึกข้อความที  ศธ 0529.1.9/1421 ลงวันที  10 พฤษภาคม 2561 

ประเด็นเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อพิจารณาเห็นชอบให้นักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต จ่านวน 6 คน เพื อรับปริญญาเกียรตินิยม เป็น
กรณีพิเศษ 

มติท่ีประชุม :  เห็นชอบให้นักศึกษาแพทย์ 1 รายได้รับเกียรตินิยมอันดับ 2 เป็นกรณีพิเศษ คือ น.ส.
ศิริรักษ์ อู่สมบัติชัย รหัสประจ าตัว 5519400293  
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6.4.2 เรื่อง รับรองผลการเรียน รายวิชาท่ีเปิดสอนในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  
               ประจ าปีการศึกษา 2560 (ชั้นปีท่ี 4-5) 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   แพทย์หญิงปาริชาติ  ภิญโญศรี ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา                

 ตามมติที ประชุมคณะกรรมการวิชาการชั้นคลินิก หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ครั้งที  2/2561 
เมื อวันพุธที  18 เมษายน 2561 ซึ งร่วมกันพิจารณารับรองผลการเรียนรายวิชาที เปิดสอนในหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต ประจ่าปีการศึกษา 2560 (ชั้นปีที  4-6) ซึ งประกอบด้วยรายวิชาต่อไปนี้ 

 

ล าดับ รหัสวิชา รายวิชา 
ผลการพิจารณา 

(รับรอง/ไม่รับรอง) 
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลศรีสะเกษ 
ประจ าปีการศึกษา 2560 

1 1901 402 เวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัว 3 กลุ่ม 2 รับรอง 
2 1901 404 สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 1 กลุ่ม 2 รับรอง 
3 1901 502 จักษุวิทยา กลุ่ม 3 รับรอง 
4 1901 507 เวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัว 4 กลุ่ม 3 รับรอง 
5 1901 509 โสต ศอ นาสิก และลาริงซ์วิทยา กลุ่ม 1,3,4  รับรอง 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 
 ไม่มี 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

ใบส่งผลการเรียนรายวิชาชั้นปีที  4-5 ประจ่าปีการศึกษา 2560  
ประเด็นเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อพิจารณารับรองผลการเรียน รายวิชาที เปิดสอนในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  
ประจ่าปีการศึกษา 2560 (ชั้นปีที  4-5) 

มติท่ีประชุม :  รับรองผลการเรียน รายวิชาท่ีเปิดสอนในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  
ประจ าปีการศึกษา 2560 (ชั้นปีท่ี 4-5) 
6.4.3 เรื่อง  รายวิชาท่ีเปิดสอน ภาคการศึกษาต้น และ ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561  

      (กลุ่มวิชำสำธำรณสุขศำสตร์)     

ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   ผศ.มินตรา  สาระรักษ์ ต าแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์                
 รายวิชาที เปิดสอนภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561  จ่านวน 47 รายวิชา 
1. รายวิชาส่าหรับนักศึกษาชั้นปีที  1  จ่านวน  1 รายวิชา 
2. รายวิชาส่าหรับนักศึกษาชั้นปีที  2  จ่านวน  8 รายวิชา 
3. รายวิชาส่าหรับนักศึกษาชั้นปีที  3  จ่านวน  14 รายวิชา 
4. รายวิชาส่าหรับนักศึกษาชั้นปีที  4  จ่านวน  19 รายวิชา 
5. รายวิชาหมวดศึกษาทั วไป   จ่านวน  4 รายวิชา 
6. รายวิชาเลือกเสรี    จ่านวน  1 รายวิชา 
รายวิชาที เปิดสอนภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561  จ่านวน 37 รายวิชา 
1. รายวิชาส่าหรับนักศึกษาชั้นปีที  1  จ่านวน  1 รายวิชา 
2. รายวิชาส่าหรับนักศึกษาชั้นปีที  2  จ่านวน  9 รายวิชา 
3. รายวิชาส่าหรับนักศึกษาชั้นปีที  3  จ่านวน  14 รายวิชา 
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4. รายวิชาส่าหรับนักศึกษาชั้นปีที  4  จ่านวน  9 รายวิชา 
5. รายวิชาหมวดศึกษาทั วไป   จ่านวน  4 รายวิชา 
โดยผ่านที ประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ครั้งที  11/2561        

เมื อวันที  5  มิถุนายน  2561 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 
 ไม่มี 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

รายวิชาที เปิดสอน ภาคการศึกษาต้นและภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561 
ประเด็นเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

เพื อพิจารณาอนุมัติรายวิชาที เปิดสอน ภาคการศึกษาต้นและภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561 
มติท่ีประชุม :  อนุมัติรายวิชาท่ีเปิดสอน ภาคการศึกษาต้นและภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 

2561 
6.4.4  เรื่อง  การเทียบรายวิชาหลักสูตรหมวดศึกษาท่ัวไป              
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   ผศ.มินตรา  สาระรักษ์ ต าแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์                

ตามที กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มีการจัดการเรียนการสอนรายวิชาหมวดศึกษาทั วไป ส่าหรับนักศึกษ า
ทุกคณะ นั้น เนื องจากมีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน ไม่ตรงตามโครงสร้างหลักสูตรที เรียน เพื อให้การลงทะเบียน
เรียนของนักศึกษาเป็นไปตามโครงสร้างหลักสูตรที เรียน จึงขอเทียบรายวิชาหลักสูตรหมวดศึกษาทั วไป (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2555) กับ หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั วไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) โดยผ่านที ประชุม
คณะกรรมการบริหารกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ครั้งที  12/2561 เมื อวันที  14  มิถุนายน  2561 รายละเอียด
ดังนี้ 

วิชาที่ขอเทียบ 
หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) 

วิชาที่ขอเทียบ 
หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) 

ผลการพิจารณา 
ความซ้ าซ้อนหรือคล้ายคลึงกันของเนื้อหา

ต้องไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 
1903 101 ทักษะชีวิตและสุขภาพวัยรุ่น  3(3-0- 6) 
(Life Skills and Adolescent Health)  
 

1903 101 ทักษะชีวิตและสุขภาพวัยรุ่น  3(3-0- 6) 
(Life Skills and Adolescent Health)  
 

รายวิชาทั้ง 2 รายวิชา มีความคล้ายคลึง
กันของเนื้อหามากกว่า 3 ใน 4  
จึงสามารถเทียบรายวิชากันได้ 
 

1903 102  พฤติกรรมทางเพศและความ  3(3-0-6) 
ปลอดภัยทางเพศ  
(Sex Behavior and Safety Sex)   
 

1903 102  พฤติกรรมทางเพศและความ  3(3-0-6) 
ปลอดภัยทางเพศ  
(Sex Behavior and Safety Sex)   
 

 รายวิชาทั้ง 2 รายวิชา มีความคล้ายคลึง
กันของเนื้อหามากกว่า 3 ใน 4  
จึงสามารถเทียบรายวิชากันได้ 
 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 
 ไม่มี 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

ตารางเทียบรายวิชา 
ประเด็นเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

เพื อพิจารณาอนุมัติการเทียบรายวิชาหลักสูตรหมวดศึกษาทั วไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) กับ 
หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั วไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559)  รายวิชา 1903 101 ทักษะชีวิตและสุขภาพ
วัยรุ่น  และ รายวิชา 1903 102  พฤติกรรมทางเพศและความปลอดภัยทางเพศ  



29 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งท่ี 6/2561 วันท่ี 28 มิถุนายน 2561 
 

มติท่ีประชุม :  อนุมัติการเทียบรายวิชาหลักสูตรหมวดศึกษาท่ัวไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) 
กับ หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559)  รายวิชา 1903 101 ทักษะชีวิตและ
สุขภาพวัยรุ่น  และ รายวิชา 1903 102  พฤติกรรมทางเพศและความปลอดภัยทางเพศ 
6.4.5  เรื่อง  พิจารณาเห็นชอบการขอแต่งต้ังคณะกรรมกำรจัดท ำหลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต   
                 สาขาวิชาชีวเวชศำสตร์ 

ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   แพทย์หญิงปาริชาติ  ภิญโญศรี ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา                
รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา  เสนอเพื อพิจารณา  ขอแต่งต้ังคณะกรรมการจัดท่าหลักสูตร  

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕62) 
เพื อท่าหน้าที  ดังนี้ 

1. ด่าเนินการจัดท่าหลักสูตรให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ 
2. ศึกษาข้อมูลและก่าหนดคุณลักษณะเด่นหรือลักษณะพิเศษของหลักสูตร 
3. จัดท่า มคอ. 2 (รายละเอียดของหลักสูตร) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
4. จัดท่า มคอ. 3 (รายละเอียดของรายวิชา) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
5. จัดท่า มคอ. 4 (รายละเอียดของการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 

            ทั้งนี้ เนื องจากหลักสูตรฯ ได้ขอความอนุเคราะห์รายชื อคณะกรรมการจัดท่าหลักสูตรเพิ มเติมจากคณะ
ต่างๆ เพื อร่วมพัฒนาหลั กสูตรให้เป็ นหลักสูตรบูรณาการตามเจตนารมณ์ของมหาวิทยาลัย อุบลราชธานี  
จึงได้มีการปรับปรุงคณะกรรมการจัดท่าหลักสูตรขึ้น 
           การนี้  เพื อให้การจัดท่าหลักสูตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์  หลักสูตรจึงใคร่ขอ
แต่งต้ังคณะกรรมการจัดท่าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์  หลักสูตรนานาชาติ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 
 ไม่มี 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

(ร่าง) คณะกรรมการจัดท าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) 

ประเด็นเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อพิจารณเห็นชอบการขอแต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาชีว

เวชศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒)  
มติท่ีประชุม :  เห็นชอบการขอแต่งต้ังคณะกรรมกำรพัฒนำหลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต  

สำขำวิชำชีวเวชศาสตร์ หลักสูตรนำนำชำติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) โดยให้จัดท าเป็นประกาศ

มหาวิทยาลัย 
6.4.6  เรื่อง  รายวิชาท่ีเปิดสอนภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   
                 สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   แพทย์หญิงปาริชาติ  ภิญโญศรี ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา                

รองคณบดีฝ่ ายบริกา รการศึกษา  เสนอ เพื อ พิจารณา  รา ยวิ ชา ที เปิ ดสอนภาคกา รศึกษา ต้น   
ปีการศึกษา 2561 หลักสูตรวิทยาศาสมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์  ด้วยที ประชุมคณะกรรมการประจ่า
หลักสูตรและอาจารย์ประจ่าหลักสูตร ครั้งที  5/2561 เมื อวันที  5 มิถุนายน 2561  มีมติเห็นควรเปิดรายวิชา ใน
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ภาคการศึกษาต้น  ปีการศึกษา 2561 เพื อให้สอดรับกับความต้องการของนักศึกษาและเพื อให้ความเชื อมโยงกับ
ศาสตร์ของนักศึกษา  รายละเอียดดังนี้ 

 

รายวิชาที เปิดในภาคการศึกษาต้น  
ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที่ 1,2,3,4   

ล าดับ รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต กลุ่ม จ านวนรับ 
(คน) 

หมายเหตุ 

1 1905 702 ระเบียบวิธีวิจัยทางชีวเวชศาสตร์ 2(2-2-8) 1 14 ปี 1,2 

2 1905 701 เซลล์และชีววิทยาระดับโมเลกุล 3(3-0-9) 1 15 
3 1905 718 เทคนิคทางชีววิทยาระดับโมเลกุล 3(2-2-8) 1 15 
4 1905 722 บูรณาการกายวิภาคศาสตร์ 2 4(3-2-11) 1 15 
5 1905 782 วิทยานิพนธ์ 20 1 15 ปี 2,3,4 

สรุป :    สรุปรายวิชาที เปิดสอนทั้งหมด     จ่านวน  5 รายวิชา 
ส่าหรับนักศึกษาชั้นปีที  1 และ 2 จ่านวน  5 รายวิชา 
ส่าหรับนักศึกษาชั้นปีที  3 และ 4  จ่านวน  1 รายวิชา 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 
 ไม่มี 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

ไม่มี 
ประเด็นเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อพิจารณาอนุมัติรายวิชาที เปิดสอนภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561 หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ 

มติท่ีประชุม :  อนุมัติรายวิชาท่ีเปิดสอนภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561 หลักสูตรวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ 
6.4.7  เรื่อง  รายวิชาท่ีเปิดสอนภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต       
                 สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   แพทย์หญิงปาริชาติ  ภิญโญศรี ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา                

รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา  เสนอเพื อพิจารณา  รายวิชาที เปิดสอนภาคการศึกษาต้น  
ปีการศึกษา 2559 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์  มีรายละเอียดดังนี้ 
 

ภาคการศึกษาต้น  จ่านวน 2 รายวิชา 
ส่าหรับนักศึกษาชั้นปีที  2  จ่านวน  2  รายวิชาภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561 

ส่าหรับนักศึกษาชั้นปีที  2  (รหัส 59) 
ล าดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต กลุ่ม จ านวนรับ (คน) 

1 1904 101 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาส่าหรับพยาบาล 3(2-2-5) 1 
 

85 
 

2 1904 202 พยาธิวิทยาของมนุษย์ 3(2-2-5) 1 
 

85 
 

สรุป :    สรุปรายวิชาที เปิดสอนทั้งหมด  จ่านวน 2 รายวิชา 
ส่าหรับนักศึกษาชั้นปีที  2  จ่านวน  2  รายวิชา 
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ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 
 ไม่มี 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
รายวิชาที เปิดสอนภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 

ประเด็นเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อพิจารณาอนุมัติรายวิชาที เปิดสอนภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559 หลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 

มติท่ีประชุม : อนุมัติรายวิชาท่ีเปิดสอนภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559 หลักสูตรพยาบาลศา
สตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 

6.4.8  เรื่อง  การเทียบรายวิชาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต       
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   แพทย์หญิงปาริชาติ  ภิญโญศรี ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา                

ตามบันทึกที ศธ 0529.20/3743 ลงวันที  18 มิถุนายน 2561 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ขอ
เทียบรายวิชาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จากรายวิชา 1904 102-53 กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ 3(2-2-
5) เป็น รายวิชา 1904 102-58 กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ 3(2-2-5)  เนื องจากมีนักศึกษารหัส 57 จ่านวน 
4 ราย ซึ งลงทะเบียนเรียนปีการศึกษาที ผ่านมา มีผลการเรียน F ลงทะเบียนเรียน รายวิชา 1904 102-58 กาย
วิภาคศาสตร์ของมนุษย์ 3(2-2-5) ในปีการศึกษา 2/2560 ซึ งรายวิชาดังกล่าวเป็นหลักสูตรปรับปรุงใหม่ ส่าหรับ
นักศึกษารหัส 58  ขึ้นไป ความทราบแล้วนั้น 

การณ้ี เพื อให้การลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาเป็นไปตามโครงสร้างหลักสูตรที เรียน จึงขอเทียบรายวิชา
หลักสูตร หมวดวิชาชีพเฉพาะ กลุ่มพ้ืนฐานวิชาชีพ (หลักสูตร พ.ศ.2553) กับ หมวดวิชาชีพเฉพาะ กลุ่มพ้ืนฐาน
วิชาชีพ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558) โดยผ่านการรับรองจากคณะกรรมการเพื อรับผิดชอบรายวิชากลุ่มพ้ืนฐาน
วิชาชีพ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ตามบันทึกที  ศธ 0529.1.9/1948 เมื อวันที  26 มิถุนายน  2561 
รายละเอียดดังนี้ 

 

วิชาที่ขอเทียบ 
หลักสูตรหมวดวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 

(หลักสูตร พ.ศ.2553) 

วิชาที่ขอเทียบ 
หลักสูตรหมวดวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 
 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558) 

ผลการพิจารณา 
ความซ้ าซ้อนหรือคล้ายคลึงกันของ

เนื้อหาต้องไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 
1904 102 กายวิภาคของมนุษย์  3(2-2-5) 
(Human Anatomy)  
 

1904 102 กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์  3(2-2-5) 
(Human Anatomy)  
 

รายวิชาทั้ง 2 รายวิชา มีความคล้ายคลึง
กันของเนื้อหามากกว่า 3 ใน 4  
จึงสามารถเทียบรายวิชากันได้ 
 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 
 ไม่มี 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

ตารางเทียบรายวิชา 

ประเด็นเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
          เพื อพิจารณาอนุมัติการเทียบรายวิชาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หมวดวิชาชีพเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพ
พ้ืนฐาน (หลักสูตร พ.ศ. 2553) กับ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หมวดวิชาชีพเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพพ้ืนฐาน 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)  รายวิชา 1904 102 กายวิภาคของมนุษย์  3(2-2-5) (Human Anatomy)  
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มติท่ีประชุม : อนุมัติการเทียบรายวิชาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หมวดวิชาชีพเฉพาะ กลุ่ม
วิชาชีพพ้ืนฐาน (หลักสูตร พ.ศ.2553) กับ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หมวดวิชาชีพเฉพาะ กลุ่ม
วิชาชีพพ้ืนฐาน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558)  รายวิชา 1904 102 กายวิภาคของมนุษย์  3(2-2-5) 
(Human Anatomy) 

6.4.9  เรื่อง  การรับรองผลการเรียนหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์           
                 รายวิชา 1906 307 ฝึกปฏิบัติการส่ือสารสุขภาพ           
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   ผศ.มินตรา  สาระรักษ์ ต าแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์                

ตามที กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ได้ด่าเนินการจัดการเรียนการสอน รายวิชา 1906 307   ฝึก
ปฏิบัติการสื อสารสุขภาพ  ภาคการศึกษาปลาย  ปีการศึกษา 2560 มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน จ่านวน 64 คน 
นั้น  จากการประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ครั้งที  12/2561 เมื อวันที  14  มิถุนายน 
2561 ตามมติที ประชุมได้รับรองผลการเรียน รายวิชา 1906 307  ฝึกปฏิบัติการสื อสารสุขภาพ รับรองผลการ
เรียนเป็น S จ่านวน 64 คน 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 
 ไม่มี 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

แบบบันทึกสรุปผลการเรียนรายวิชาชั้นปีที  2 ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560 
ประเด็นเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

เพื อพิจารณารับรองผลการเรียน หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์    
รายวิชา 1906 307 ฝึกปฏิบัติการสื อสารสุขภาพ 

มติท่ีประชุม : รับรองผลการเรียน หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์    
รายวิชา 1906 307 ฝึกปฏิบัติการส่ือสารสุขภาพ 

6.4.10  เรื่อง  การรับรองการแก้ไขผลการเรียนในระบบ REG รายวิชา 1903 102 พฤติกรรม 
   ทางเพศและความปลอดภัยทางเพศ   
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   แพทย์หญิงปาริชาติ  ภิญโญศรี ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา                

ตามที  นางสาวลัลนา  ศรีจันทร์  รหัส 5811400780  นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี  
ได้ยื นเรื องขอตรวจสอบคะแนน รายวิชา 1903 102 พฤติกรรมทางเพศและความปลอดภัยทางเพศ  ภาค
การศึกษาปลาย  ปีการศึกษา 2560 เนื่องจากนักศึกษามีความสงสัยว่าท าไม ได้เกรดน้อยกว่าเพ่ือนในกลุ่มที่
ท างานด้วยกัน   

สาเหตุข้อผิดพลาด เนื่องจากได้ให้นักศึกษาท ารายงานกลุ่ม ได้ตรวจรายงานกลุ่มเพ่ือให้คะแนนกับ
นักศึกษา ซ่ึงได้เกิดข้อผิดพลาด โดยไม่ได้ให้คะแนนรายงานกับนักศึกษารายดังกล่าว 

จากการประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ครั้งที  12/2561 เมื อวันที   14  
มิถุนายน  2561 ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริง การขอแก้ไขเกรดรายวิชา 1903 102 พฤติกรรมทางเพศและความ
ปลอดภัยทางเพศ ได้เกิดข้อผิดพลาด โดยไม่ได้ให้คะแนนรายงานกับนักศึกษารายดังกล่าวจริง ซึ งตามมติที ประชุม
รับรองการแก้ไขผลการเรียนในระบบ REG รายละเอียดดังนี้ 
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ล าดับ รหัสนักศึกษา ช่ือ-สกุล 
ผลการเรียน  

(เดิม) 
ผลการเรียน  
(ปรับแก้) 

ผลการพิจารณา 
รับรอง/ไม่รับรอง 

คะแนน เกรด คะแนน เกรด 
1 5811400780 นางสาวลัลนา  ศรีจันทร์ 69.91 C+ 77.41 B+ รับรอง 

 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 
 ไม่มี 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

แบบสรุปรายงานขอแก้ไขเกรด (GRADE A-F) 

ประเด็นเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
เพื อพิจารณารับรองการแก้ไขผลการเรียนในระบบ REG รายวิชา 1903 102 พฤติกรรม 

 ทางเพศและความปลอดภัยทางเพศ  จากเกรดเดิม C+  เป็นเกรด B+ 
มติท่ีประชุม : รับรองการแก้ไขผลการเรียนในระบบ REG รายวิชา 1903 102 พฤติกรรม 

 ทางเพศและความปลอดภัยทางเพศ  จากเกรดเดิม C+  เป็นเกรด B+ 
6.4.11  เรื่อง  การรับรองการส าเร็จการศึกษา นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต         
                   สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์   
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   แพทย์หญิงปาริชาติ  ภิญโญศรี ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา                

ตามที งานทะเบียนนักศึกษาและประมวล แจ้งรายชื อนักศึกษานักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต         
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ที เรียนครบตามโครงสร้างหลักสูตรที ก่าหนด ในภาคการศึกษาที  2/2560  จ่านวน 
107  คน  เป็นนักศึกษาวิชาเอกอนามัยชุมชน  จ่านวน 52 คน  และนักศึกษาวิชาเอกอนามัยสิ งแวดล้อม  
จ่านวน  55 คน   
  ตามมติที ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที  3/2556 วันที  6  มีนาคม 2556 ก่าหนดให้วันที 
ส่า เร็จการศึกษา คือ วันสุดท้ายของการสอบปลายภาคของภาคการศึกษานั้นๆ โด ยให้ถือปฏิบัติต้ังแต่ภาค
การศึกษาที  2/2555 เป็นต้น  จึงขอรับรองการส่าเร็จการศึกษา  นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิ ต  
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  จ่านวน 107  คน โดยอนุมัติส่าเร็จการศึกษา ในวันที  25 พฤษภาคม 2561 ซึ ง
เป็นวันสุดท้ายของการสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที  2/2560 ซึ งตามมติที ประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่ม
วิชาสาธารณสุขศาสตร์ ครั้งที  16/2561 เมื อวันที  27  มิถุนายน  2561 ได้รับรองการส่าเร็จการศึกษา 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 
 ไม่มี 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
รายชื อนักศึกษาที เรียนครบตามโครงสร้างหลักสูตร ภาคการศึกษาที  2/2560 

ประเด็นเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
เพื อพิจารณารับรองการส่าเร็จการศึกษา นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสาธารณสุข

ศาสตร์  จ่านวน 107  คน 
มติท่ีประชุม : รับรองการส าเร็จการศึกษา นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา

สาธารณสุขศาสตร์  จ านวน 107  คน 
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6.4.12  เรื่อง  การรับรองการแก้ไขผลการเรียน I  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา      
                       สาธารณสุขศาสตร์ รายวิชา 1902 322 ฝึกปฏิบัติงานอนามัยส่ิงแวดล้อม 1 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   แพทย์หญิงปาริชาติ  ภิญโญศรี ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา                

ตามที กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ได้ด่าเนินการจัดการเรียนการสอน รายวิชา 1902 322   ฝึก
ปฏิบัติงานอนามัยสิ งแวดล้อม 1 ภาคการศึกษาปลาย  ปีการศึกษา 2560 นั้น  ซึ งตามมติที ประชุมคณะกรรมการ
บริหารกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ครั้งที  16/2561  เมื อวันที  27  มิถุนายน 2561 ได้รับรองการแก้ไขผลการ
เรียน I รายวิชา 1902 322 ฝึกปฏิบัติงานอนามัยสิ งแวดล้อม 1 รายละเอียดดังนี้ 
 

ล าดับ รหัสนักศึกษา ช่ือ-สกุล 
ผลการเรียน  

(เดิม) 
ผลการเรียน  
(ปรับแก้) 

ผลการพิจารณา 
รับรอง/ไม่รับรอง 

คะแนน เกรด คะแนน เกรด 
1 5719401027 นางสาวณิชกานต์  สุตะพันธ์ 0 I 85.90 S รับรอง 
2 5719401128 นางสาวปณัฐิญา ยืนยาว 0 I 87.60 S รับรอง 
2 5719401331 นางสาวศศิวิมล คงตัน 0 I 86.00 S รับรอง 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 
 ไม่มี 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
 ไม่มี 
ประเด็นเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

เพื อพิจารณารับรองการแก้ไขผลการเรียน I  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
รายวิชา 1902 322 ฝึกปฏิบัติงานอนามัยสิ งแวดล้อม 1 

มติท่ีประชุม : รับรองการแก้ไขผลการเรียน I  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุข
ศาสตร์ รายวิชา 1902 322 ฝึกปฏิบัติงานอนามัยส่ิงแวดล้อม 1 

6.5 งานแผนและงบประมาณ มีเรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา   จ านวน 2   เรื่อง ดังน้ี 
6.5.1 เรื่อง  กรอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธุ์ ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร                

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้รับจัดสรรงบประมาณเงิน
แผ่นดิน และประมาณการรายรับเงินรายได้ จ่านวน  155,442,200 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ล าดับ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณท่ีได้รับ
จัดสรร (บาท) 

หมายเหตุ 

1 เงินงบประมาณแผ่นดิน 55,668,400  
1.1 โครงการผลิตแพทย์เพิ ม 17,105,800  
1.2 โครงการเพิ มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข 38,311,300  
1.3 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาระดับ

อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (เรียนฟรี 15 ปี) 
251,300  

2 เงินรายได้จากการจัดการศึกษา 21,843,000  
2.1 โครงการบริหารและจัดการภายใน (เงินค่าหน่วยกิต) 21,164,600  
2.2 โครงการพัฒนาระบบบริหารที มีหลักธรรมาภิบาล 678,400  
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ล าดับ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณท่ีได้รับ
จัดสรร (บาท) 

หมายเหตุ 

(เงินกองทุน) 
3 เงินรายได้จากการด่าเนินงานด้านอื น ๆ 72,382,700  

3.1 โครงการผลิตแพทย์เพิ ม (สบพช.) 41,160,000  
3.2 โครงการเงินสนับสนุนจากหน่วยงานภาคนอก  

(เงินบริจาค) 
710,000  

3.3 โครงการสวัสดิการหอพักนักศึกษา 675,800  
3.4 โครงการสร้างเสริมสุขภาวะและบริการแก่ชุมชน (PCU) 20,052,200  
3.5 โครงการตรวจสุขภาพพนักศึกษา  2,800,000  
3.6 โครงการประกันสุขภาพนักศึกษา 2,372,900  
3.7 โครงการพัฒนาระบบบริหารที มีหลักธรรมาภิบาล  

ศูนย์พัฒนาเด็ก 
976,000  

3.8 โครงการจัดหาแหล่งทุนวิจัยจากภายนอก 2,000,000 ยังไม่ทราบผลการอนุมัติ
แหล่งเงินทุนจากภายนอก 
จึงต้ังงบประมาณเท่ากับ
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 

 - โครงการฤทธิ์ของสมุนไพรไทยที มีต่อการยับยั้งสารสื อ
ประสาทที มีฤทธิ์ต่อการเคลื อนไหวของพยาธิใบไม้ในตับ
ในสัตว์ทดลอง 

334,768  

 - การประเมินความเสี ยงของความแปรปรวนสภา พ
อากาศ และการเปลี ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที ดิน ต่อ
การกระจายของเชื้อ Burkholderia pseudomallei ใน
ดิน ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

540,000  

 - การประเมิน ผลกา ร ด่าเนิ น งา น เขตสุขภ าพเพื อ
ประชาชน เขตสุขภาพที  10 

754,160 
 

 

 - รูปแบบการส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกายของนักศึกษา
และบุคลากรในสถานศึกษา ที จัดการเรียนการสอนสาย
สุขภาพ ในจังหวัดอุบลราชธานี 

999,200  

3.9 โครงการจัดหารายได้จากการให้บริการวิชาการ 1,635,800  
 - หลักสูตรรายได้จากการบริหารจัดการหลักสูตร Non 

Degree หรือหลักสูตรรูปแบบใหม่ 
-  

 - โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารงาน
กองทุนหลักประกันสุขภาพพ้ืนที  

400,000 ก่าไรที คาดว่าจะได้รับ
103,200 บาท 

 - โครงการจัดอบรมหลักสูตรคณะกรรมการความ
ปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท่างาน 

192,000 ก่าไรที คาดว่าจะได้รับ
112,800 บาท 

 - โครงการจัดอบรมหลักสูตรผู้ขับขี รถจักยานยนต์ 400,000 ก่าไรที คาดว่าจะได้รับ
216,000 บาท 
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ล าดับ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณท่ีได้รับ
จัดสรร (บาท) 

หมายเหตุ 

 - โครงการจัดอบรมหลักสูตรการใช้โปรแกรมทางสถิติ 135,000 ก่าไรที คาดว่าจะได้รับ
99,300 บาท 

 - โครงการจัดอบรมหลักสูตรการจัดการขยะส่าหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ น 

250,000 ก่าไรที คาดว่าจะได้รับ
92,000 บาท 

 - โครงการการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้่าทิ้งใน
โรงพยาบาลเขตบริการสุขภาพที  10 

258,000 ก่าไรที คาดว่าจะได้รับ
93,700 บาท 

 รวมงบประมาณจ านวนท้ังส้ิน 149,894,100  

ทั้งนี้  วิทยาลัยฯ ได้จัดท่าแผนรายจ่ายประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตามนโยบายการจัดสรร
งบประมาณตามยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทั้ง 7 ด้าน โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

 

ข้อนโยบำย
จัดสรร 

นโยบำยจัดสรร 
(ย่อย) 

 เงินรำยได้   เงินงบประมำณแผ่นดิน  
 ผลรวม

งบประมำณ  
 ผลรวมร้อย

ละ  งบประมำณ ร้อยละ งบประมำณ ร้อยละ 

นโยบำยข้อที่ 1 งบลงทุนและค่า
ซ่อมแซมครุภัณฑ์และ
ส่ิงก่อสร้าง 

4,733,000.00 3.16% 8,821,100.00 5.88% 13,554,100.00 9.04% 

  

งบบุคลากรและ
ค่าใช้จ่ายเก่ียวบุคลากร 

33,446,800.00 22.31%  0.00% 33,446,800.00 22.31% 

  

งบเพ่ือการพัฒนา
ศึกษาและจัด
การศึกษา 

10,193,000.00 6.80% 8,284,700.00 5.53% 18,477,700.00 12.33% 

 
รวม นโยบำยที่ 1 

48,372,800.00 32.27% 17,105,800.00 11.41% 65,478,600.00 43.68% 

นโยบำยข้อที่ 2 ด้านพัฒนาขีด
ความสามารถด้านการ
วิจัย 

3,300,000.00 2.20%  0.00% 3,300,000.00 2.20% 

นโยบำยข้อที่ 3 ด้านให้บริการวิชาการ
และถ่ายทอด
เทคโนโลยี 

27,446,900.00 18.31% 38,562,600.00 25.73% 66,009,500.00 44.04% 

นโยบำยข้อที่ 5 ด้านพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ 

9,797,200.00 6.54%  0.00% 9,797,200.00 6.54% 

นโยบำยข้อที่ 6 ด้านพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ 

4,504,800.00 3.01%  0.00% 4,504,800.00 3.01% 

นโยบำยข้อที่ 7 
 

ด้านให้บริการวิชาการ
และถ่ายทอด
เทคโนโลยี 

390,000.00 0.26%  0.00% 390,000.00 0.26% 
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ด้านพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานด้านเทคโนโลยี
สารสนสนเทศการ
ส่ือสาร 

414,000.00 0.28%  0.00% 414,000.00 0.28% 

ผลรวม นโยบำยที่ 7 804,000.00 0.54%  0.00% 804,000.00 0.54% 

 
รวมทั้งส้ิน 

94,225,700.00 62.86% 55,668,400.00 37.14% 149,894,100.00 100.00% 

หมายเหตุ : นโยบายจัดสรร ข้อ 3 ด้านการให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี ร้อยละการจัดสรร สูง
กว่าท่ีก าหนด เน่ืองจากมีค่าใช้จ่ายการด าเนินงานของอาคารวิจัยทางการแพทย์ (รพ.) 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 
 ไม่มี 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
รายการครุภัณฑ์เงินงบประมาณที ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ 2562 

ประเด็นเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อพิจารณาในประเด็น ดังนี้ 

๑. โครงการผลิตแพทย์เพิ ม และโครงการเพิ มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุขวิทยาลัยฯ 
ได้รับจัดสรรงบประมาณเป็นค่าครุภัณฑ์ จ่านวน 100 รายการ เป็ นงบประมาณ จ่าน วน 
38,832,400 บาท เห็นควรแจ้งผู้ช่วยคณบดีฝ่ายคลังและพัสดุและงานพัสดุที รับผิดชอบ เร่ง
ด่าเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายใน ไตรมาสที  1 (31 ธันวาคม 2561) เนื องจากมีผลต่อการ
ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

๒. โครงการจัดหารายได้จากการให้บริการวิชาการ เห็นควรมอบหลักสูตรสาธารณสุข เป็นหน่วยงาน
หลักในการด่าเนินโครงการ จ่านวน 6 โครงการ และรายงานความก้าวหน้าผลการด่าเนินงานราย
ไตรมาส ผ่านงานวิจัยฯ เพื อรวบรวมตอบผลการด่าเนินงานตัวชี้วัดในยุทธศาสตร์ด้านการบริการ
วิชาการ 

๓. เพื อโปรดพิจารณอนุมัติการจัดท่าแผนงบประมาณรายจ่าย ประจ่าปีงบประมาณ 2562 ตาม
นโยบายการจัดสรรงบประมาณตามยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทั้ง 7 ด้าน 

มติท่ีประชุม :   สรุปได้ดังน้ี 
1. มอบผู้ช่วยคณบดีฝ่ายคลังและพัสดุและงานพัสดุท่ีรับผิดชอบ เร่งด าเนินการเบิกจ่ายให้

แล้วเสร็จภายใน ไตรมาสท่ี 1 (31 ธันวาคม 2561) เน่ืองจากมีผลต่อการได้รับการ
จัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

2. มอบหัวหน้ากลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ด าเนินโครงการ จ านวน 6 โครงการ และ
รายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงานรายไตรมาส ผ่านงานวิจัยฯ เพ่ือรวบรวมตอบ
ผลการด าเนินงานตัวชี้วัดในยุทธศาสตร์ด้านการบริการวิชาการ 

3. อนุมัติการจัดท าแผนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2562 ตามนโยบายการ
จัดสรรงบประมาณตามยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ท้ัง 7 ด้าน 
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6.5.2  เรื่อง  การจัดท างบประมาณรายจ่ายและแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธุ์ ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร                

ตามที  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้รับจัดสรรงบประมาณเงินแผ่นดิน และประมาณการ
รายรับเงินรายได้ เพื อจัดท่าแผนงบประมาณรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการประจ่าปี จ่านวน    152,210,200 
บาท (งบประมาณนี้ไม่รวมแหล่งทุนวิจัยภายนอกและหารายได้บริการวิชาการ) ทั้งนี้  ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
วิทยาลัยฯ มีประมาณการงบรายจ่ายประจ่า ที ต้องกันงบประมาณไว้จ่านวน  109,047,420 บาท โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 

ล าดับ รายการค่าใช้จ่าย งบประมาณ (บาท) หมายเหตุ 
 รายจ่ายประจ่า   

1 ค่าสาธารณูปโภค 4,500,000  
2 ค่าจ้างเหมาท่าความสะอาด (แม่บ้าน)  1,910,400 จ่ า น ว น  2 2  ค น  (ร ว ม

แม่บ้าน  อาคารจ่ ายกลา ง
และ IPD) 

3 ค่าจ้างเหมาพนักงาน (อัตราเดิม) 1,016,400 - ผู้ช่วยเหลือคนไข้ 3 คน 
- พนักงานที วิทยาลัยฯ  
  4 คน  

4 เงินเดือนค่าจ้างพนักงาน (เงินรายได้) 20,880,800  
5 ค่าตอบแทนอื นๆนอกเหนือจากเงินเดือน 18,572,800  
6 คืนเงินยืม ม.อบ 4,000,000  
7 ค่าก่อสร้างพระราชานุสาวรีย์ฯ 2,737,000  
8 เงินทุนส่ารองไว้บริหารจัดการภายใน (ร้อยละ 10) 15,221,020  
9 ครุภัณฑ์ ICT 874,000  
10 งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์) 38,832,400  
11 โครงการเรียนฟรี 15 ปี 251,300  
 รวมรายจ่ายประจ่า 109,047,420  

 
 จากตารางประมาณการรายจ่ายประจ่า ท่าให้วิทยาลัยฯ มีงบประมาณไว้ส่าหรับจัดสรร ให้โครงการ/
กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จ่านวน 43 ,162,780 บาท โดยแบ่งตามประเภท
โครงการได้ ดังนี้ 

1. โครงการเดิม (ขออนุมัติในงบประมาณเดิม/ต ่าว่าปี 2561) จ่านวน...59... โครงการ  
    รวมงบประมาณจ่านวน 13,233,192.00 บาท 
2. โครงการเดิม (ขออนุมัติในงบประมาณมากกว่า ปี 2561) จ่านวน...25... โครงการ  

รวมงบประมาณจ่านวน  29,736,355.00 บาท 
3. โครงการใหม่  จ่านวน....6.....โครงการ   รวมงบประมาณจ่านวน  1,606,480.00  บาท 
4. โครงการใหม่  ในการหารายได้ตามกลยุทธ์ทางการเงิน ดังนี้ 

4.1 โครงการหารายได้บริการวิชาการ (กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์)  จ่านวน...6.....โครงการ   
รวมงบประมาณจ่านวน  1,232,000.00  บาท 
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4.2 โครงการหารายได้จากแหล่งทุนวิจัยภายนอก จ่านวน...1.....โครงการ   รวมงบประมาณ
จ่านวน  2,000,000.00  บาท 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 
 ไม่มี 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

สรุปงบประมาณที หน่วยงานภายในวิทยาลัยขออนุมัติงบประมาณ เพื อด่าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 (แบบแยกประเภทโครงการ) 

ประเด็นเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อโปรดพิจารณาในประเด็น ดังนี้ 

1. เห็นควรอนุมัติจัดสรรงบประมาณให้กับ  โครงการเดิม (ขออนุมัติในงบประมาณเดิม/ต ่าว่าปี 
2561) จ่านวน...59... โครงการ  รวมงบประมาณจ่านวน 13,233,192.00 บาท 

2. ก่าหนดวันประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัย วาระพิเศษ ในระหว่างวันที  3-14 กรกฏาคม 
2561 เพื อพิจารณาจัดสรรงบประมาณส่าหรับ โครงการเดิม (ขออนุมัติในงบประมาณมากกว่า ปี 
2561) จ่านวน...25... โครงการ รวมงบประมาณจ่าน วน   29,736,355.00 บาท  และ 
โครงการใหม่  จ่านวน....6.....โครงการ  รวมงบประมาณจ่านวน  1,606,480.00  บาท  

3. ในการก่าหนดเลขรหัสของโครงการ จะก่าหนดตามแหล่งเงินที โครงการได้รับจัดสรร ทั้งนี้ 
โครงการที มีวัตถุประสงค์เพื อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน เห็นควรแยกโครงการตาม
หลักสูตร เพื อสะดวกต่อการน่ามาค่านวณต้นทุนหลักสูตร  

มติท่ีประชุม : 
นโยบายในการการด าเนินงานเป้าประสงค์ของแผนยุทธศาสตร์ เพ่ือมุ่งเป้า ดังน้ี 
         1. ระบบบริการสุขภาพชุมชน/โรคท่ีเป้นปัญหาชุมชน/ผู้สูงอายุ  
         2. เน้นการเรียนการสอนทางวิทยาศาสตร์ แต่จะต้องปรับให้เข้ากับปัญหาเฉพาะด้านของพ้ืนท่ี 
         3. การวิจัย/การบูรณาการองค์ความรู้ในปัญหาเฉพาะในพ้ืนท่ี 
         4. ระบบบุคลากร/การพัฒนาบุคลากร เป้าหมายคือ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการท างาน 
 

1. อนุมัติจัดสรรงบประมาณประจ าปี 2562 ตามพันธกิจและยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยฯ  

สรุปการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายตามพันธกิจ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
      

ล าดับ พันธกิจ แหล่งงบประมาณ  รวมงบประมาณ  ร้อยละ 

เงินแผ่นดิน เงินรายได้ 

พันธกิจท่ี 
1 

การผลิตบัณฑิต และพัฒนา
อาจารย์ 

16,298,660.00 42,092,984.00 58,391,644.00 36.99 

พันธกิจท่ี 
2 

การวิจัย พัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 

0 3,201,112.00 3,201,112.00 2.03 

พันธกิจท่ี การบริการวิชาการและถ่ายทอด 30,722,600.00 23,303,400.00 54,026,000.00 34.23 
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3 เทคโนโลยีสู่ชุมชน 

พันธกิจท่ี 
4 

การสืบสาน เผยแผ่ ฟ้ืนฟูและ
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถ่ิน 

- 4,987,400.00 4,987,400.00 3.16 

พันธกิจท่ี 
5 

การพัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีมี
ธรรมาภิบาล และการพัฒนา
ระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ท่ี
มุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิ 

10,977,440.00 26,267,704.00 37,245,144.00 23.60 

ผลรวมท้ังหมด 57,998,700.00 99,852,600.00 157,851,300.00 100.00 
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สรุปการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายตามแผนยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
ล าดับ ยุทธศาสตร์ แหล่งงบประมาณ รวมงบประมาณ ร้อยละ 

  
เงินแผ่นดิน เงินรายได้ 

  
ยุทธศาสตร์ท่ี 

1 
ด้านการผลิตบัณฑิต 15,282,260.00 50,773,984.00 66,056,244.00 41.85 

  งบบุคลากร - 33,050,600.00 33,050,600.00 20.94 

  งบเพื อพัฒนานักศึกษาและจัด
การศึกษา 

6,461,160.00 17,699,384.00 24,160,544.00 15.31 

  งบลงทุน 8,821,100.00 24,000.00 8,845,100.00 5.60 
ยุทธศาสตร์ท่ี 

2 
ด้านพัฒนาขีดความสามารถด้าน
การวิจัย 

- 3,201,112.00 3,201,112.00 2.03 

ยุทธศาสตร์ท่ี 
3 

ด้านให้การบริการวิชาการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี 

30,722,600.00 17,467,000.00 48,189,600.00 30.53 

ยุทธศาสตร์ท่ี 
4 

ด้านสืบสาน เผยแพร่ ฟ้ืนฟูและ
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 

- 4,987,400.00 4,987,400.00 3.16 

ยุทธศาสตร์ท่ี 
5 

ด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการ 9,878,690.00 20,952,744.00 30,831,434.00 19.53 

ยุทธศาสตร์ท่ี 
6 

ด้านการบริหารงานบุคคล 1,968,950.00 2,080,360.00 4,049,310.00 2.57 

ยุทธศาสตร์ท่ี 
7 

ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 146,200.00 390,000.00 536,200.00 0.34 

ผลรวมท้ังหมด 57,998,700.00 99,852,600.00 157,851,300.00 100.00 
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2. อนุมัติจัดสรรงบประมาณประจ าปี 2562 และเห็นชอบให้ก าหนดเลขรหัสของโครงการ ให้ก าหนดตามแหล่งเงินท่ีโครงการได้รับจัดสรร  โดยให้แยก
โครงการตามหน่วยงาน รายละเอียด ดังน้ี 

 

สรุปการจัดสรรงบประมาณท่ีหน่วยงานภายในวิทยาลัยขออนุมัติงบประมาณ เพ่ือด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
หน่วยงาน ประเภทโครงการ รหัสเงิน โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

เดิม/
ใหม่ 

งานประจ า/ 
ยุทธศาสตร์ 

ปี 2562 

(2) (3) (4)   (5) (6) (7) 

กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ เดิม ยุทธฯ 1 สปง.1 โครงการสนับสนุนและเตรียมความพร้อมส่าหรับการสอบประเมิน
ความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมส่าหรับ
นักศึกษาแพทย์ 

305,840.00 อ.นันทยา กระสวยทอง 

กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ เดิม ยุทธฯ 1  โครงการพัฒนาบริหารหลักสูตรแพทยศาสตร์ 455,700.00 ผศ.จารุวรรณ์ วงบุตดี 

สงป.2-1 กิจกรรมที  1 การเชิญอาจารย์พิเศษและผู้ช่านาญเฉพาะทางเพื อให้
ความรู้แก่นักศึกษาตามรายวิชาในหลักสูตร 

444,700.00 

สงป.2-2 กิจกรรมที  2 นิเทศนักศึกษาแพทย์ช้ันคลินิก 11,000.00 

กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ เดิม ยุทธฯ 1  โครงการปรับปรุงหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.2562 

280,960.00 ผศ.พญ.ศุทธินี ธิราช 

สงป.3-1 กิจกรรมที  1 นิเทศศูนย์แพทยศาสตรศึกษา ช้ันคลินิก 30,480.00 

สงป.3-2 กิจกรรมที  2 นิเทศโรงพยาบาลที เป็นผู้ใช้บัณฑิต 30,480.00 

สงป.3-3 กิจกรรมที  3 ปรับปรุงและประเมินหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

220,000.00 

กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ เดิม ยุทธฯ 1 สงป.4 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาเพื อ
จัดท่าสื อการเรียนการสอน 

42,800.00 อ.นงนุช  กัณหารัตน์ 
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สรุปการจัดสรรงบประมาณท่ีหน่วยงานภายในวิทยาลัยขออนุมัติงบประมาณ เพ่ือด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
หน่วยงาน ประเภทโครงการ รหัสเงิน โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

เดิม/
ใหม่ 

งานประจ า/ 
ยุทธศาสตร์ 

ปี 2562 

(2) (3) (4)   (5) (6) (7) 

กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ เดิม ยุทธฯ 1 สงป.5 โครงการการจัดการเรียนการสอนตามรายวิชาสร้างเสริมสุขภาพและ
ประสบการณ์วิชาชีพแพทย์รหัสวิชา 1901 309 

 67,140.00  พญ.นวินดา เจียมบุญศรี  

กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ เดิม ยุทธฯ 1 สงป.6 โครงการศึกษาดูงานในรายวิชาระบบเลือดและน้่าเหลือง ส่าหรับ
นักศึกษาแพทย์ปีที   2 (ภาคเรียนที  2/2560) 

 10,540.00  ดร.รสริน การเพียร 

กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ เดิม ยุทธฯ 1 สงป.7 โครงการจัดสอบรวบยอดข้ันตอนที  1 และ 2 ส่าหรับนักศึกษา
แพทย์ 

 34,400.00  ผศ.ดร.เชาวลิต ยั วจิตร 

กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ เดิม ยุทธฯ 1 สงป.10 โครงการตรวจประเมินความพร้อมของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข และโรงพยาบาลร่วมผลิต ตามเกณฑ์ WFME  

 585,100.00  ผศ.พญ.ศุทธินี ธิราช 

กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ เดิม ยุทธฯ 1   โครงการเตรียมความพร้อมและสนับสนุนด้านการเรียนของนักศึกษา
แพทย์ 

 117,920.00  ผศ.ดร.มารุตพงศ์ ปัญญา 

สงป.9-1 กิจกรรมที  1 เตรียมความพร้อมนักศึกษาแพทยศาสตร์ก่อนเรียน
รายวิชาในช้ันปรีคลินิก 

 5,660.00  

สงป.9-2 กิจกรรมที  2 ปฐมนิเทศนักศึกษาแพทยศาสตร์ที เรียนระดับช้ันปรี
คลินิก 

 7,100.00  

สงป.9-3 กิจกรรมที  3 ปฐมนิเทศและพิธีมอบเส้ือกาวน์แก่นักศึกษา
แพทยศาสตร์ที ข้ึนช้ันคลินิก 

 19,460.00  

สงป.9-4 กิจกรรมที  4 อบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเพื อการเรียน
โดยใช้ปัญหาเป็นฐานในช้ันปรีคลินิกส่าหรับนักศึกษาแพทย์ 

 21,300.00  

สงป.9-5 กิจกรรมที  5 การสนับสนุนการเรียนการสอนแบบ Active learning 
และ Multiple Case Tutorials (MCT) 

 57,200.00  
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สรุปการจัดสรรงบประมาณท่ีหน่วยงานภายในวิทยาลัยขออนุมัติงบประมาณ เพ่ือด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
หน่วยงาน ประเภทโครงการ รหัสเงิน โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

เดิม/
ใหม่ 

งานประจ า/ 
ยุทธศาสตร์ 

ปี 2562 

(2) (3) (4)   (5) (6) (7) 

สงป.9-6 กิจกรรมที  6 ระบบคลังข้อสอบ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตช้ันป
รีคลินีก 

7,200 

กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ เดิม ยุทธฯ 1 สงป.11 โครงการพัฒนาอาจารย์เพื อการจัดการเรียนการสอนทักษะแห่ง
ศตวรรษที  21 

 628,040.00  ผศ.ดร.มารุตพงศ์ ปัญญา 

กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ เดิม ยุทธฯ 1 สงป.10 โครงการตรวจประเมินความพร้อมวิทยาลัยฯ และโรงพยาบาลร่วม
ผลิต ตามเกณฑ์ WFME เพื อเพื มจ่านวนรับนักศึกษาแพทย์ 

585,100  ผศ.พญ.ศุทธินี ธิราช 

กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ เดิม ยุทธฯ 1 สงป.8 โครงการฝึกจิตตปัญญาศึกษาและสุนทรียสนทนาฯ  36,680.00  ดร.จิตติยวดี ศรีภา  

กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ เดิม ยุทธฯ 1 สงป.12 โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื อการพึ งพาตนเองด้านสุขภาพ   189,700.00  ดร.อนุวัตร ภิญญะชาติ 

  รวมงบประมาณโครงการกลุ่มแพทยศาสตร์    

กลุ่มวิชาสาธารณสุข
ศาสตร์ 

เดิม ยุทธฯ 1 รด.2 โครงการการรับเข้าและแนะแนวการศึกษา  26,060.00  อ.จีราพร ทิพย์พิลา 

กลุ่มวิชาสาธารณสุข
ศาสตร์ 

เดิม ยุทธฯ 1   โครงการศึกษาดูงานด้านอนามัยสิ งแวดล้อม  57,000.00  อ.จิราภรณ์ หลาบค่า 

รด.3-1 กิจกรรมที  1 ศึกษาระบบการจัดการขยะและสิ งปฏิกูล รายวิชา 
๑๙๐๒ ๓๑๕ การจัดการขยะและสิ งปฏิกูล 

 740.00  

รด.3-2 กิจกรรมที  2 ศึกษาระบบการควบคุมมลพิษทางอากาศ รายวิชา 
1902 319 การควบคุมมลพิษทางอากาศ 

 2,000.00  

รด.3-3 กิจกรรมที  3 ศึกษาดูงานด้านอนามัยสิ งแวดล้อม ในรายวิชา 1902 
413 โครงการด้านสิ งแวดล้อม (Environmental Health Project) 

 50,660.00  

รด.3-4 กิจกรรมที  4 ศึกษาระบบบ่าบัดน้่าเสีย รายวิชา ๑๙๐๒ ๓๑4 การ  2,520.00  
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สรุปการจัดสรรงบประมาณท่ีหน่วยงานภายในวิทยาลัยขออนุมัติงบประมาณ เพ่ือด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
หน่วยงาน ประเภทโครงการ รหัสเงิน โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

เดิม/
ใหม่ 

งานประจ า/ 
ยุทธศาสตร์ 

ปี 2562 

(2) (3) (4)   (5) (6) (7) 

จัดการคุณภาพน้่า 

รด.3-5 กิจกรรมที  5 โครงการเสริมทักษะการเฝ้าระวังคุณภาพน้่าเบ้ืองต้น 
ในรายวิชา 1902 314 การจัดการคุณภาพน้่า  

 1,080.00  

กลุ่มวิชาสาธารณสุข
ศาสตร์ 

เดิม ยุทธฯ 1 รด.4 โครงการสร้างบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที มีคุณภาพมาตรฐาน  
และมีบุคลิกภาพที ดีสู่งานอาชีพ 

 11,600.00  อ.จินตนา ศิริบูรณ์พิพัฒ
นา 

กลุ่มวิชาสาธารณสุข
ศาสตร์ 

เดิม ยุทธฯ 1   โครงการฝึกงานนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาอนามัย
สิ งแวดล้อม ช้ันปีที  3 และ4 

 164,340.00  ดร.ลักษณีย์  บุญขาว 

รด.5-1 กิจกรรมที  1 ฝึกอบรมและเตรียมความพร้อมนักศึกษาอนามัย
สิ งแวดล้อม ในรายวิชา 1902 322 และ1902 407 ฝึก
ปฏิบัติงานด้านอนามัยสิ งแวดล้อมช้ันปีที  3 และ 4 

 5,940.00  

รด.5-2 กิจกรรมที  2 ฝึกปฏิบัติงานและนิเทศงานนักศึกษาอนามัย
สิ งแวดล้อม ในรายวิชา 1902 322 และ1902 407 ฝึก
ปฏิบัติงานด้านอนามัยสิ งแวดล้อมช้ันปีที  3 และ 4 

 158,400.00  

กลุ่มวิชาสาธารณสุข
ศาสตร์ 

เดิม ยุทธฯ 1   โครงการฝึกปฏิบัติการภาคสนาม ในรายวิชาวินิจฉัยชุมชน (1902 
401) 

 232,710.00   ผศ.ดร.เมรีรัตน์  มั นวงศ์  

รด.7-1 กิจกรรมที  1 เตรียมการฝึกปฏิบัติการภาคสนาม เพื อศึกษาข้อมูล
ชุมชน  ส่ารวจข้อมูล จัดท่าแผนที เดินดิน และประชาคมหมู่บ้าน 
(เดินทางไป-กลับ) 

 36,880.00  

รด.7-2 กิจกรรมที  2 ออกฝึกปฏิบัติการภาคสนาม 1 – 10 ธันวาคม 
2559 (10 วัน 9 คืน) 

 194,580.00  
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สรุปการจัดสรรงบประมาณท่ีหน่วยงานภายในวิทยาลัยขออนุมัติงบประมาณ เพ่ือด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
หน่วยงาน ประเภทโครงการ รหัสเงิน โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

เดิม/
ใหม่ 

งานประจ า/ 
ยุทธศาสตร์ 

ปี 2562 

(2) (3) (4)   (5) (6) (7) 

รด.7-3 กิจกรรมที  3 ส่ารวจพ้ืนที เตรียมฝึกปฏิบัติการภาคสนาม  ส่าหรับ
การหาพ้ืนที ออกภาคสนาม ปีการศึกษา 2561 

1,250.00 

กลุ่มวิชาสาธารณสุข
ศาสตร์ 

เดิม ยุทธฯ 1   โครงการฝึกปฏิบัติงานอนามัยชุมชน 1 และ สื อสารสุขภาพ  180,800.00   ดร.อารี  บุตรสอน  

รด.8-1 กิจกรรมที  1 เตรียมพร้อมนักศึกษาก่อนฝึกปฏิบัติงานอนามัยชุมชน 
1 และ 2 

 20,000.00  

รด.8-2 กิจกรรมที  2 การฝึกปฏิบัติงานอนามัยชุมชน 1 และ 2  140,800.00  

รด.8-3 กิจกรรมที  3 การฝึกปฏิบัติงานสื อสารสุขภาพ วิชาฝึกปฏิบัติงาน
อนามัยชุมชน 1 

 20,000.00  

กลุ่มวิชาสาธารณสุข
ศาสตร์ 

เดิม ยุทธฯ 1   โครงการศึกษาชุมชนและสิ งแวดล้อมนักศึกษาสาขาอนามัยชุมชน  77,230.00   ดร.อารี  บุตรสอน  

รด.9-1 กิจกรรมที  1 ศึกษาชุมชนด้วยเครื องมือ 7 ช้ิน  6,670.00  

รด.9-2 กิจกรรมที  2 ศึกษาดูงานการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ  47,380.00  

รด.9-3 กิจกรรมที  3 ฝึกปฏิบัติการใช้วิทยาการระบาดในการออกสอบสวน
โรคในชุมชน 

 8,300.00  

รด.9-4 กิจกรรมที  4 ฝึกปฏิบัติการด้านสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  8,000.00  

รด.9-5 กิจกรรมที  5 พัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านอนามัยโรงเรียนและการ
เยี ยมครอบครัวในชุมชน 

 7,380.00  

กลุ่มวิชาสาธารณสุข
ศาสตร์ 

เดิม ยุทธฯ 1   โครงการบริหารจัดการหลักสูตรฯกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์   233,730.00  อ.ทักษิณ พิมพ์ภักด์ิ 

  กิจกรรมที  1 บริหารจัดการหลักสูตรหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร  188,330.00  
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ยุทธศาสตร์ 

ปี 2562 

(2) (3) (4)   (5) (6) (7) 

บัณฑิต สาขาสาธารณสุขศาสตร์  

รด.22-1 กิจกรรมที  1.1 กิจกรรมปรับปรับหลักสูตร  82,690.00  

รด.22-2 กิจกรรมที  1.2 กิจกรรมวิพากษ์ผลการด่าเนินงานหลักสูตร  41,200.00  

รด.22-3 กิจกรรมที  1.3 ประเมินความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน  1,500.00  

รด.22-4 กิจกรรมที  1.4 จัดประชุมช้ีแจงการบูรณาการฯ  -  

รด.22-5 กิจกรรมที  1.5 ทบทวนผลสัมฤทธ์ิ  8,840.00  

  กิจกรรมที  1.6 ส่ารวจความพึงพอใจของบัณฑิตฯ  -  

รด.22-6 กิจกรรมที  1.7 กิจกรรมส่ารวจข้อมูลเพื อใช้ในงานประกันคุณภาพฯ  1,500.00  

รด.22-7 กิจกรรมที  1.8 กิจกรรมปฐมนิเทศฯ  -  

รด.22-8 กิจกรรมที  1.9 กิจกรรมเสริมวิชาการ วิชาชีพหลักสูตรฯ  6,600.00  

รด.22-9 กิจกรรมที  1.10 กิจกรรมเสริมความรู้ฯ  46,000.00  

รด.22-10 กิจกรรมที  2 เชิญอาจารย์พิเศษ/ ผู้เชี ยวชาญ หลักสูตรสาธารณสุข
ศาสตร์  

 45,400.00  

กลุ่มวิชาสาธารณสุข
ศาสตร์ 

ใหม่ ยุทธฯ 1 รด.18 โครงการเตรียมความพร้อมเป็นผู้ด่าเนินการจัดการอบรมสัมมนา 
รายวิชา 1902 406 สัมมนาทางสาธารณสุข 

 8,000.00  อ.จินตนา ศิริบูรณ์พิพัฒ
นา 

กลุ่มวิชาสาธารณสุข
ศาสตร์ 

เดิม ยุทธฯ 1 รด.20 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ปลูกจิตส่านึก ต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั น”  

 30,400.00  อ.จินตนา ศิริบูรณ์พิพัฒ
นา 
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สรุปการจัดสรรงบประมาณท่ีหน่วยงานภายในวิทยาลัยขออนุมัติงบประมาณ เพ่ือด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
หน่วยงาน ประเภทโครงการ รหัสเงิน โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

เดิม/
ใหม่ 

งานประจ า/ 
ยุทธศาสตร์ 

ปี 2562 

(2) (3) (4)   (5) (6) (7) 

กลุ่มวิชาสาธารณสุข
ศาสตร์ 

เดิม ยุทธฯ 1   โครงการพัฒนาทักษะในศตวรรษที  21 ส่าหรับนักศึกษาหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตร์ 

 181,530.00  อ.จีราพร  ทิพย์พิลา 

รด.21-1 กิจกรรมที  1 การเตรียมพร้อมและเรียนรู้ชีวิตนักศึกษา ส่าหรับ
นักศึกษาช้ันปีที  1 

 77,660.00  

รด.21-2 กิจกรรมที  2 การแลกเปลี ยนเรียนรู้และวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 
ส่าหรับนักศึกษาช้ันปีที  2-3  

 47,860.00  

รด.21-3 กิจกรรมที  3 การสรุปและทบทวนตนเอง ส่าหรับนักศึกษาช้ันปีที  4 
(ปัจฉิมนิเทศ) 

 56,010.00  

กลุ่มวิชาสาธารณสุข
ศาสตร์ 

เดิม ยุทธฯ 1   โครงการบริหารจัดการหลักสูตร วท.บ.(อนามัยสิ งแวดล้อม)  145,840.00  อ.จิราภรณ์ หลาบค่า 

รด.10-1 กิจกรรมที  1. กิจกรรมปรับปรุงหลักสูตร ให้มีเนื้อหารายวิชาทันสมัย 
community engagement และสอดคล้องกับ Outcome ของ
หลักสูตร 

 37,450.00  

รด.10-2 กิจกรรมที  2 วิพากษ์ผลการด่าเนินงานหลักสูตร  28,650.00  

รด.10-3 กิจกรรมที  3 ส่ารวจความพึงพอใจของนักศึกษา  1,500.00  

รด.10-4 กิจกรรมที  4 ทบทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ  7,740.00  

รด.10-5 กิจกรรมที  5 ส่ารวจความพึงพอใจของบัณฑิต  -  

รด.10-6 กิจกรรมที  6 ส่ารวจข้อมูลเพื อใช้ในงานประกันคุณภาพ  1,500.00  

รด.10-7 กิจกรรมที  7 เสริมวิชาการ วิชาชีพหลักสูตร  5,400.00  
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รด.10-8 กิจกรรมที  8 เชิญอาจารย์พิเศษ/ ผู้เชี ยวชาญ หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาอนามัยสิ งแวดล้อม 

 63,600.00  

กลุ่มวิชาสาธารณสุข
ศาสตร์ 

ใหม่ ยุทธฯ 1 รด.19 โครงการพัฒนามาตรฐานการตรวจวิเคราะห์ของห้องปฏิบัติการ
อนามัยสิ งแวดล้อม 

 33,950.00  อ.สุภาณี จันทร์ศิริ 

กลุ่มวิชาสาธารณสุข
ศาสตร์ 

เดิม ยุทธฯ 1   โครงการสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพ นักศึกษาหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาอนามัยสิ งแวดล้อม 

 165,930.00  อ.นิตยา  ชาค่ารุณ 

รด.6-1 กิจกรรมที  1 วันสิ งแวดล้อมโลกเพื อสุขภาพ  26,000.00  

รด.6-2 กิจกรรมที  2 เรียนรู้นอกห้อง รายวิชา 1902 321 การเก็บ
ตัวอย่างน้่าและการวิเคราะห์ 

 3,000.00  

รด.6-3 กิจกรรมที  3 เตรียมความพร้อมในการสอบผู้ควบคุมระบบบ่าบัด
มลพิษ 

 35,380.00  

รด.6-4 กิจกรรมที  4 ฝึกอบรม “ดับเพลิงข้ันต้น” ส่าหรับบุคลากรและ
นักศึกษา  

 46,000.00  

รด.6-5 กิจกรรมที  5 การจัดการขยะด้วยวิธีชีวภาพและกระบวนการ 3R 
รายวิชา 1902 315 การจัดการมูลฝอยและสิ งปฏิกูล 

 5,000.00  

รด.6-6 กิจกรรมที  6 ธนาคารขยะ  -  

รด.6-7 กิจกรรมที  7 การฝึกตรวจวัดและวิเคราะห์ด้านอากาศในสถาน
ประกอบกิจการในรายวิชา 1902 320 การเก็บตัวอย่างและ
วิเคราะห์ด้านอากาศ 

                  
2,000.00  
 



51 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งท่ี 6/2561 วันท่ี 28 มิถุนายน 2561 
 

สรุปการจัดสรรงบประมาณท่ีหน่วยงานภายในวิทยาลัยขออนุมัติงบประมาณ เพ่ือด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
หน่วยงาน ประเภทโครงการ รหัสเงิน โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

เดิม/
ใหม่ 

งานประจ า/ 
ยุทธศาสตร์ 

ปี 2562 

(2) (3) (4)   (5) (6) (7) 

รด.6-8 กิจกรรมที  8 การจัดท่ารายงานการประเมินผลกระทบสุขภาพและ
สิ งแวดล้อม รายวิชา 1902 411 การวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ งแวดล้อมและสุขภาพ 

 7,000.00  

รด.6-9 กรรมที  9 โครงการนวัตกรรมด้านอนามัยสิ งแวดล้อม ในรายวิชา 
1902 413 โครงการด้านสิ งแวดล้อม (Environmental Health 
Project) 

 10,000.00  

รด.6-10 กิจกรรมที  10 ฝึกอบรม  “ระบบการจัดการสิ งแวดล้อม ISO 
14001:2015” 

 9,200.00  

รด.6-11 กิจกรรมที  11 โครงการฝึกปฏิบัติการตรวจสอบความปลอดภัยของ
อาหาร รายวิชา 1902 212 สุขาภิบาลอาหาร 

 11,050.00  

รด.6-12 กิจกรรมที  12 โครงการเสริมทักษะการเฝ้าระวังคุณภาพน้่าเบ้ืองต้น 
ในรายวิชา 1902 314 การจัดหาน้่าสะอาดและการควบคุมดูแล
ระบบน้่าประปา 

 2,000.00  

รด.6-13 กิจกรรมที  13 โครงการเสริมทักษะการดูแลระบบบ่าบัดน้่าเสีย ใน
รายวิชา 1902 327 การจัดการและบ่าบัดน้่าเสีย 

 2,000.00  

รด.6-14 กิจกรรมที  14 โครงการฝึกปฏิบัติการสุขาภิบาลอาหารและที พัก
อาศัยในชุมชน 

 7,300.00  

กลุ่มวิชาสาธารณสุข
ศาสตร์ 

ใหม่ ยุทธฯ 3   โครงการรายรับจากการให้บริการวิชาการ  1,635,800.00    

รด.41-1 โครงการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้่าฯ  258,800.00  อ.สุภาณ๊ จันทร์ศิริ 

รด.41-2 โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารฯ  400,000.00  ดร.อารีย์ บุตรสอน 
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รด.41-3 โครงการจัดอบรมหลักสูตรผู้ขับขี จักยานยนต์ฯ  400,000.00  ดร.ธงชัย อามาตยบัณฑิต 

รด.41-4 โครงการจัดอบรมหลักสูตรคณะกรรมการฯ  192,000.00  อ.จีราพร ทิพย์พิลา 

รด.41-5 โครงการจัดอบรมหลักสูตรการใช้โปรแกรมฯ  135,000.00  ผศ.ดร.เมรีรัตน์ มั นวงศ์ 

รด.41-6 โครงการอบรมหลักสูตรการจัดการขยะฯ  250,000.00  อ.จิราภรณ์ หลาบค่า 

  รวมงบประมาณโครงการกลุ่มสาธารณสุขศาสตร์   2,859,920.00    

บัณฑิตศึกษา เดิม ยุทธฯ 1 รด.28 โครงการพัฒนาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต  48,500.00  ดร.ฐิติรัช  งานฉมัง 

บัณฑิตศึกษา เดิม ยุทธฯ 1 รด.27 โครงการพัฒนาศักยภาพหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (สาขาชีวเวช
ศาสตร์) 

 600,750.00  ผศ.ดร.สุรศักด์ิ แว่นรัมย์ 

  รวมงบประมาณโครงการงานบัณฑิตศึกษา 649,250.00   

งานบริการการศึกษา เดิม ยุทธฯ 1   โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน (งานบริการการศึกษา)  543,780.00  น.ส.รัตติกาล วังคะฮาด 

สงป.19-1 กิจกรรมที  1 กิจกรรมสนับสนุนการจัดสอบและประกันคุณภาพ
การศึกษา 

 214,140.00  

  กิจกรรมที   2  สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนระดับช้ันคลินิก  

สงป.19-2               กิจกรรมย่อยที  2.1  การจัดสอบของช้ันคลินิก (MEQ/ 
OSCE) 

 11,800.00  

สงป.19-3               กิจกรรมย่อยที  2.2  เตรียมความพร้อมในการสอบ 
OSCE 

 22,920.00  
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  กิจกรรมที  3 ประชุมเพื อการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรทุก
หลักสูตร 

 

สงป.19-4               กิจกรรมที  3.1 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  72,730.00  

สงป.19-5               กิจกรรมที  3.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร์ 

 23,100.00  

สงป.19-6               กิจกรรมที  3.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
ชีวเวชศาสตร์ 

 12,600.00  

สงป.19-7               กิจกรรมที  3.4 หลักสูตรพยาบาลศาสตร์  3,840.00  

สงป.19-8               กิจกรรมที  3.5 งานบริการการศึกษา  5,040.00  

  กิจกรรมที  4 การรับเข้านักศึกษา  

สงป.19-9               4.1 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  136,840.00  

สงป.19-
10 

              4.2 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์  31,320.00  

สงป.19-
11 

              4.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาชีวเวช
ศาสตร์   

 9,450.00  

  รวมงบประมาณโครงการงานบริการศึกษา      543,780.00    

งานห้องปฏิบัติการ เดิม ยุทธฯ 1   โครงการให้บริการระบบสิ งสนับสนุนการเรียนการสอนด้าน
ห้องปฏิบัติการ ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ระดับปริญญา
ตรี) 

1,053,960.00 นางสาวมาลัย ศิลารัมย์ 
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งปม.2 โครงการให้บริการระบบสิ งสนับสนุนการเรียน  538,160.00  

วส.3 วัสดุวิทยาศาสตร์ - โครงการห้องปฏิบัติการ  515,800.00  

  รวมงบประมาณโครงการงานห้องปฏิบัติการ 1,053,960.00   

งานเอกสารสนเทศ เดิม ยุทธฯ 1   โครงการการให้บริการระบบสิ งสนับสนุนการเรียนการสอนด้าน
เอกสารสนเทศ 

 820,600.00  น.ส.ธีรนันทน์ บุราไกร 

วส.1 วัสดุหนังสือต่าราสิ งพิมพ์ - โครงการเอกสารสนเทศ  764,500.00  

สงป.13 วัสดุหนังสือต่าราสิ งพิมพ์ - โครงการเอกสารสนเทศ  56,100.00  

สงป.14 โครงการให้บริการสิ งสนับสนุนการเรียนการสอนด้านฐานข้อมูล
หนังสืออิเล็คโทรนิคส์ทางการแพทย์ 

 1,188,000.00  

  รวมงบประมาณโครงการงานเอกสารสนเทศ  2,008,600.00    

การการจัดการความรู้ เดิม ยุทธฯ 2   โครงการจัดการความรู้มุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

 40,770.00  ดร.ลติพร อุดมสุข 

สบพช.9-1 กิจกรรมที  1. โครงการการจัดการเรียนรู้ด้านการเรียนการสอน  15,100.00  

สบพช.9-2 กิจกรรมที  2. โครงการจัดการเรียนรู้ด้านการวิจัยบริการวิชาการ 
และท่านุบ่ารุงศิลปวัฒนธรรม 

 15,100.00  

สบพช.9-3 กิจกรรมที  3 โครงการจัดการเรียนรู้ในด้านอื นๆ   10,570.00  

  รวมงบประมาณโครงการหน่วยงานการจัดการความรู้ 40,770.00   
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งานวิเทศสัมพันธ์ เดิม ยุทธฯ 1   โครงการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและบุคลากรเพื อรองรับการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

400,300 ดร.รสริน การเพียร 

รด.29-1 กิจกรรมที  1 นักศึกษาแลกเปลี ยน 168,800 

รด.29-2 กิจกรรมที  1 บุคลากรแลกเปลี ยน 231,500 

  รวมงบประมาณโครงการหน่วยงานวิเทศน์สัมพันธ์ 400,300.00   

งานคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย 

เดิม ยุทธฯ 1   โครงการการให้บริการระบบสิ งสนับสนุนการเรียนการสอนด้าน
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

 246,200.00  สุพัตรา โฉมงาม 

วส.2 วัสดุคอมพิวเตอร์-โครงการงานคอมพิวเตอร์  100,000.00  

สงป.16 โครงการให้บริการระบบสิ งสนับสนุนการเรียน  146,200.00  

  รวมงบประมาณโครงการหน่วยงานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 246,200.00   

งานบริหารบุคคล เดิม รายจ่ายประจ่า   โครงการบริหารอัตราก่าลังบุคลากร   
38,742,400.00  

น.ส.จิราภรณ์ ศรีสุวรรณ 

OPD.1-1 ค่าจ้างพนักงานฯ  4,019,800.00  

OPD.1-2 ค่าตอบแทนอื นๆ  852,000.00  

งปม.5-1 อัตราเดิม 151 อัตรา  
38,742,400.00  

งปม.5-2 อัตราใหม่ 30 อัตรา  
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งปม.5-3 อัตราเดิม 151 อัตราฯ  

รด.1-1 ค่าจ้างพนักงานสายสนับสนุน  3,828,400.00  

รด.1-2 ค่าจ้างลูกจ้างชั วคราว  495,900.00  

สบพช.1-1 ค่าจ้างพนักงานสายวิชาการ  
11,105,500.00  

สบพช.1-2 ค่าตอบแทนอื นๆ  
17,620,800.00  

งานบริหารบุคคล เดิม ยุทธฯ 6 สบพช.1-3 กิจกรรมทุนพัฒนาอาจารย์  820,000.00    

งานบริหารบุคคล เดิม ยุทธฯ 6   โครงการพัฒนาบุคลากร  1,177,910.00  น.ส.จิราภรณ์ ศรีสุวรรณ 

งปม.4-1 กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพในการปฏิบัติงานบุคลากรสายสนับสนุน ให้
มีความก้าวหน้าตามสายงาน 

 305,600.00  

งปม.4-2 กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพในการปฏิบัติงานบุคลากรสายวิชาการ 
ให้บมีความก้าวหน้าตามสายงาน 

 646,950.00  

สบพช.2-1 กิจกรรมระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน  72,960.00  

สบพช.2-2 กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพบุคลากรให้มีต่าแหน่งสูงข้ึน  60,400.00  

กท.1 โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ - กิจกรรมระบบสวัสดิการและการ
สร้างเสรืมสุขภาพ  

 92,000.00  

งานบริหารบุคคล เดิม ยุทธฯ 6 งปม.3 โครงการจ้างเหมาอัตราก่าลัง  1,016,400.00  น.ส.จิราภรณ์ ศรีสุวรรณ 
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  รวมงบประมาณโครงการหน่วยงานบริหารบุคคล 40,936,710.00   

งานเลขานุการ เดิม งานประจ่า   โครงการบริหารจัดการเพื อการพัฒนาศักยภาพในการบริหารงาน
ของผู้บริหารวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

588,000.00 น.ส.จริยาพร ธรรมราช 

สงป.20-1 กิจกรรมที  1 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร (ระดับคณบดี)  120,000.00  

สงป.20-2 กิจกรรมที  2  โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร (ระดับรองคณบดี 
และผู้ที ได้รับมอบหมาย) 

 150,000.00  

สงป.20-3 กิจกรรมที  3  โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร (กลุ่มแพทยศาสตร์)  100,000.00  

สงป.20-4 กิจกรรมที  4  โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร (กลุ่มสาธารณสุข
ศาสตร์) 

 100,000.00  

สงป.20-5 กิจกรรมพัฒนาองค์กร   100,000.00  

สบพช.11 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร (ระดับคณบดี)  18,000.00  

งานเลขานุการ เดิม ยุทธฯ 4   โครงการท่านุบ่ารุงศิลปวัฒนธรรมของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข   

 115,600.00  น.ส.จริยาพร ธรรมราช 

สบพช.12-
1 

กิจกรรมที  1 กิจกรรมท่านุบ่ารุงศิลปวัฒนธรรมของวิทยาลัยฯ และ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 57,000.00  

สบพช.12-
2 

กิจกรรมที  2  กีฬาสานสัมพันธ์สามัคคีวิทยาลัยฯ โรงพยาบาลร่วม
ผลิตแพทย์ 

 58,600.00  

งานเลขานุการ เดิม ยุทธฯ 5   โครงการพัฒนาองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล และระบบบริหาร
จัดการที มีธรรมาภิบาล 

 770,940.00  น.ส.ณรัญญา มีชัย 



58 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งท่ี 6/2561 วันท่ี 28 มิถุนายน 2561 
 

สรุปการจัดสรรงบประมาณท่ีหน่วยงานภายในวิทยาลัยขออนุมัติงบประมาณ เพ่ือด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
หน่วยงาน ประเภทโครงการ รหัสเงิน โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

เดิม/
ใหม่ 

งานประจ า/ 
ยุทธศาสตร์ 

ปี 2562 

(2) (3) (4)   (5) (6) (7) 

สบพช.13-
1 

กิจกรรมที  1 โครงการประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

 109,200.00  

สบพช.13-
2 

กิจกรรมที  2  โครงการประชุมส่านักงานเลขานุการ  16,000.00  

สบพช.13-
3 

กิจกรรมที  3 โครงการบริหารจัดการงานเลขานุการ  488,940.00  

สบพช.13-
4 

กิจกรรมที  4  ประชุมปรึกษาคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข 

 156,800.00  

งานเลขานุการ เดิม ยุทธฯ 5 งปม.7 โครงการสัมมนาประจ่าปีเพื อสรุปผลการด่าเนินงาน ถ่ายทอดแผน/
โครงการ เพื อให้บุคคลากรสามารถปฏิบัติงานได้บรรลุตามกลยุทธ์
และตัวบ่งช้ี 

 196,560.00  น.ส.ณรัญญา มีชัย 

งานเลขานุการ เดิม ยุทธฯ 5  โครงการพัฒนาบุคลากรการศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข 

 1,012,800.00  น.ส.ณรัญญา มีชัย 

สบพช.14-
1  

กิจกรรมที  1 กิจกรรมพัฒนาบุคลากรสู่การปฏิรูประบบการศึกษา
ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

 506,400.00  

 สบพช.14-
2 

กิจกรรมที  2 กิจกรรมพัฒนาบุคลากรสู่การปฏิรูประบบการศึกษา
ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

 506,400.00  

  รวมงบประมาณโครงการกลุ่มเลขานุการ 2,683,900.00   

งานวิจัย เดิม ยุทธฯ 2 รด.23 โครงการประชุมสัมมนาวิจัย Research Forum  3,600.00  นายวัชรพงษ์ แสงนิล 

งานวิจัย เดิม ยุทธฯ 2   โครงการอบรมพัฒนานักวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ  25,000.00  นายวัชรพงษ์ แสงนิล 
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รด.24-1 กิจกรรม 1. กิจกรรมอบรมการวิจัยทางคลินิก  11,400.00  

รด.24-2 กิจกรรม 2. กิจกรรมอบรมการขอทุนวิจัย  13,600.00  

งานวิจัย เดิม ยุทธฯ 2 รด.23 โครงการสนับสนุนทุนวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิจัยมุ่งเป้า  560,000.00  นายวัชรพงษ์ แสงนิล 

รด.23-1 N/A  

รด.23-2 N/A  

รด.23-3 N/A  

รด.23-4 N/A  

รด.23-5 N/A  

รด.23-6 N/A  

รด.23-7 N/A  

รด.23-8 N/A  

รด.23-9 N/A  

รด.23-10 N/A  

งานวิจัย เดิม ยุทธฯ 2 รด.24 โครงการสนับสนุนค่าตอบแทนเผยแพร่ผลงานวิชาการและการ
น่าไปใช้ประโยชน์ 

 40,000.00  นายวัชรพงษ์ แสงนิล 

งานวิจัย เดิม ยุทธฯ 2 สบพช.8 โครงการบริหารจัดการงานวิจัยฯ  392,270.00  นายวัชรพงษ์ แสงนิล 
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งานวิจัย เดิม ยุทธฯ 2 รด.25 โครงการจัดต้ังศูนย์เรียนรู้สุขภาพชุมชนและระบบบริการปฐมภูมิ  30,242.00  นายวัชรพงษ์ แสงนิล 

งานวิจัย ใหม่ ยุทธฯ 2 รด.26 โครงการจัดต้ังศูนย์วิจัยด้านการแพทย์แม่นย่าและสาธารณสุข 
(Research Centre in Precision Medicine and Public Health; 

 150,000.00  นายวัชรพงษ์ แสงนิล 

งานวิจัย เดิม ยุทธฯ 3 รด.42 โครงการรายรับจากแหล่งทุนวิจัยภายนอก  2,000,000.00  นายวัชรพงษ์ แสงนิล 

  รวมงบประมาณโครงการหน่วยงานวิจัยฯ 3,201,112.00   

งานแผนและ
งบประมาณ 

เดิม ยุทธฯ 5 งปม.8 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์เพื อการพัฒนา
วิทยาลัยฯ 

 244,800.00  นันทิญา ทีปิวัฒน์ 

  กิจกรรมที  1 กิจกรรมทบทวนแผนกลยุทธ์ วิทยาลัยฯ (นอกสถานที )  180,800.00  

  กิจกรรมที  2 กิจกรรมจัดท่ารายงานผลการด่าเนินงานครบทุก
ภารกิจ  

 19,000.00  

  กิจกรรมที  3 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ งานแผนและ
งบประมาณ 

 45,000.00  

งานแผนและ
งบประมาณ 

เดิม ยุทธฯ 5 กท.2 โครงการนอกแผน  586,400.00  นางนันทิญา ทีปิวัฒน์ 

งานแผนและ
งบประมาณ 

เดิม ยุทธฯ 5 งปม.11 โครงการนอกแผน  168,650.00  นางนันทิญา ทีปิวัฒน์ 

งานแผนและ
งบประมาณ 

เดิม ยุทธฯ 5 รด.38 โครงการนอกแผน  4,273,234.00  นางนันทิญา ทีปิวัฒน์ 

งานแผนและ เดิม ยุทธฯ 5 วส.5 โครงการนอกแผน  90,300.00  นางนันทิญา ทีปิวัฒน์ 
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งบประมาณ 

งานแผนและ
งบประมาณ 

เดิม ยุทธฯ 5 สงป.22 โครงการนอกแผน  520,860.00  นางนันทิญา ทีปิวัฒน์ 

งานแผนและ
งบประมาณ 

เดิม ยุทธฯ 5 OPD.7-2 โครงการนอกแผน  335,304.00  นางนันทิญา ทีปิวัฒน์ 

งานแผนและ
งบประมาณ 

เดิม ยุทธฯ 5 สบพช.10 โครงการนอกแผน  2,728,290.00  นางนันทิญา ทีปิวัฒน์ 

  รวมงบประมาณโครงการกลุ่มงานแผนและงบประมาณฯ 8,612,738.00   

งานประกันคุณภาพฯ เดิม ยุทธฯ 5 งปม.10 โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา  212,880.00  น.ส.ธัญฉัตร ศรีธัญรัตน์ 

  กิจกรรมที  1 ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาหรือ
เกี ยวข้อง,  ประชุมซ้อมตรวจประเมินหลักสูตร ฯลฯ 

 22,200.00  

  กิจกรรมที  2 จัดอบรมเชิงบรรยายด้านประกันคุณภาพฯ ( 1 วัน )  49,300.00  

  กิจกรรมที  3 ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
( ส.ค.2562) 

 69,800.00  

  กิจกรรมที  4 ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับวิทยาลัย 
(ก.ย.2562) 

 49,500.00  

  กิจกรรมที  5 จัดท่าเอกสาร/ แฟ้มตรวจประเมินคุณภาพ / ประสาน
ข้อมูลกับหน่วยงานที เกี ยวข้อง / กรอกข้อมูลในระบบการจัดการ
เอกสารงานประกันคุณภาพ ระบบ E-Document/ กรอกข้อมูลใน

 22,080.00  
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ระบบ CHE QA Online / ระบบควบคุมภายใน/ รับรองกรรมการ
ตรวจประเมิน 

 รวมงบประมาณโครงการกลุ่มงานประกันคุณภาพฯ 212,880.00  

งานพัสดุ เดิม งานประจ่า  โครงการบริหารจัดการด้านพัสดุ  1,395,000.00  นางสุวิมล สะโสดา 

วส.4 วัสดุโครงการบริหารงานพัสดุ  960,000.00  

   

สบพช.3 กิจกรรมที  1 การบริหารจัดการด้านพัสดุ  60,000.00  

สบพช.4 กิจกรรมที  2 การบริหารจัดการด้านอาคารสถานที และสิ งแวดล้อม  375,000.00  

งานพัสดุ เดิม รายจ่ายประจ่า สบพช.15 ค่าก่อสร้างอาคารสโมสรนักศึกษา  2,000,000.00  น.ส.กนกภรณ์ สิงห์ค่า 

งานพัสดุ เดิม รายจ่ายประจ่า รด.40 ค่าออกแบบอาคารโภชนาคาร  3,600,000.00  น.ส.กนกภรณ์ สิงห์ค่า 

งานพัสดุ เดิม รายจ่ายประจ่า สบพช.17 ค่าก่อสร้างราชานุสาวรีย์  2,737,000.00  น.ส.กนกภรณ์ สิงห์ค่า 

งานพัสดุ เดิม งานประจ่า สบพช.6 โครงการบริหารจัดการด้านสิ งก่อสร้าง  79,280.00  น.ส.กนกภรณ์ สิงห์ค่า 

งานพัสดุ เดิม งานประจ่า สบพช.5 โครงการบริหารจัดการด้านครุภัณฑ์  221,400.00  ว่าที ร.ต.ภานุวัฒน์ แหวน
วงษ์ 

งานพัสดุ เดิม งานประจ่า  โครงการบริหารจัดการด้านครุภัณฑ์การเรียนการสอน เเละครุภัณฑ์
ส่านักงาน 

 
39,246,400.00  

ว่าที ร.ต.ภานุวัฒน์ แหวน
วงษ์ 
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งปม.6 ค่าครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จ่านวน 59 รายการ  
30,011,300.00  

สงป.23 ค่าครุภัณฑ์การศึกษา จ่านวน 39 รายการ  8,821,100.00  

สบพช.18-
1 

ค่าครุภัณฑ์ ICT จ่านวน 4 รายการ  390,000.00  

สบพช.18-
2 

ค่าครุภัณฑ์ส่านักงาน จ่านวน 1 รายการ  24,000.00  

 รวมงบประมาณโครงการงานพัสดุ 49,279,080.00  

งานการเงิน เดิม งานประจ่า สบพช.7 โครงการพัฒนาการจัดการข้อมูลทางการเงินและบริหารจัดการด้าน
การเงินบัญชี 

 122,840.00  น.ส.จรูญศรี นิลกิจ 

งานการเงิน เดิม รายจ่ายประจ่า งปม.1-1 ค่าไฟฟ้า  4,500,000.00  น.ส.จรูญศรี นิลกิจ 

งานการเงิน เดิม รายจ่ายประจ่า งปม.1-2 ค่าโทรศัพท์  10,000.00  น.ส.จรูญศรี นิลกิจ 

งานการเงิน เดิม งานประจ่า รด.37 โครงการเงินบริจาค  710,000.00  น.ส.จรูญศรี นิลกิจ 

งานการเงิน เดิม รายจ่ายประจ่า รด.41 โครงการเงินสมทบกองทุนประกันสังคม  1,035,000.00  น.ส.จารุภรณ์ มุ่งหมาย 

งานการเงิน เดิม รายจ่ายประจ่า รด.30 โครงการสนับสนุนการเรียนการสอนโรงพยาบาลร่วมผลิต-ช้ันคลีนิค 
(ค่าหน่วยกิต) 

 2,500,000.00  น.ส.จารุภรณ์ มุ่งหมาย 

 รวมงบประมาณโครงการหน่วยงานการเงิน 8,877,840.00  

งานยานพาหนะ เดิม งานประจ่า  โครงการบริหารงานยานพาหนะ  1,006,340.00  จริยาพร  ธรรมราช 
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สงป.15-1 กิจกรรมที  1 บริหารงานยานพาหนะ  406,340.00  

สงป.15-2 กิจกรรมที  2 กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์  300,000.00  

สงป.15-3 กิจกรรมที  3 กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์  300,000.00  

 รวมงบประมาณโครงการหน่วยงานยานพาหนะ 1,006,340.00  

งานอาคารสถานที 
และสิ งแวดล้อม 

เดิม ยุทธฯ 1 สงป.17 โครงการการให้บริการระบบสิ งสนับสนุนการเรียนการสอนด้าน
อาคารสถานที และสิ งแวดล้อม 

 625,000.00  นายกิตติพงศ์ ชูราษี 

งานอาคารสถานที 
และสิ งแวดล้อม 

เดิม งานประจ่า สงป.18 โครงการจ้างเหมาท่าความสะอาดประจ่าอาคาร  960,000.00  นางสาวลภัส ยั งยืน 

  รวมงบประมาณโครงการงานอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดล้อม             
1,585,000.00  

  

งานพัฒนานักศึกษา เดิม ยุทธฯ 1  โครงการส่งเสริมพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา  282,504.00  นายเวนิจ หงษา 

รด.35-1 กิจกรรมที  1.โครงการค่ายคุณธรรม-จริยธรรมนักศึกษาแพทย์  142,944.00  

รด.35-2 กิจกรรมที  2.โครงการพัฒนาตนเองด้านคุณธรรมและจริยธรรม ณ 
วัดป่าบุญล้อม 

 139,560.00  

 โครงการด้านส่งเสริมพัฒนาด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบของนักศึกษา 

 541,092.00  

รด.33-1 กิจกรรมที  1. โครงการ สพท. สมาพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แห่ง  254,628.00  
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ประเทศไทย 

รด.33-2 กิจกรรมที  2. โครงการการเข้าร่วมประชุมสมาพันธ์นิสิตนักศึกษา
สาธารณสุขแห่งประเทศไทย 

 117,344.00  

รด.33-3 กิจกรรมที  3.โครงการกีฬาเข็มสัมพันธ์  18,920.00  

รด.33-4 กิจกรรมที  4. โครงการกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์  20,440.00  

รด.33-5 กิจกรรมที  5.โครงการกีฬาเฟรชชี   22,000.00  

รด.33-6 กิจกรรมที  6.โครงการกีฬาเชื อมสัมพันธ์วิทยาศาสตร์สุขภาพ  22,000.00  

รด.33-7 กิจกรรมที  7.โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  4,000.00  

รด.33-8 กิจกรรมที  8.โครงการต้อนรับน้องใหม่  10,000.00  

รด.33-9 กิจกรรมที  9.โครงการพิธีไหว้ครู  20,000.00  

รด.33-10 กิจกรรมที  10.โครงการการซ้อมพระราชทานปริญญาบัตรและแสดง
ความยินดีกับบัณฑิต 

 12,200.00  

รด.33-11 กิจกรรมที  11.โครงการแรกพบสบตา (แรกพบนักศึกษาแพทย์ช้ันปี
ที  1) 

 12,560.00  

รด.33-12 กิจกรรมที  12.โครงการวันมหิดล  27,000.00  

 โครงการด้านส่งเสริมพัฒนาด้านส่งเสริมด้านความรู้ของนักศึกษา  302,764.00  

รด.32-1 กิจกรรมที  1 การเข้าร่วมกิจกรรมของสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์  154,880.00  



66 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งท่ี 6/2561 วันท่ี 28 มิถุนายน 2561 
 

สรุปการจัดสรรงบประมาณท่ีหน่วยงานภายในวิทยาลัยขออนุมัติงบประมาณ เพ่ือด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
หน่วยงาน ประเภทโครงการ รหัสเงิน โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

เดิม/
ใหม่ 

งานประจ า/ 
ยุทธศาสตร์ 

ปี 2562 

(2) (3) (4)   (5) (6) (7) 

เอเชีย (AMSA) 

รด.32-2 กิจกรรมที  2.โครงการเข้าร่วมกิจกรรมของสมาพันธ์นิสิตนักศึกษา
แพทย์นานาชาติ (IFMSA) 

 147,884.00  

 โครงการส่งเสริมพัฒนาด้านส่งเสริมทักษะด้านปัญญาของนกัศึกษา  607,140.00  

รด.34-1 กิจกรรมที  1.โครงการตอบปัญหาวิชาการ  77,640.00  

รด.34-2 กิจกรรมที  2.โครงการพัฒนาระบบอาจารย์ที ปรึกษาและสนับสนุน
ให้อาจารย์ที ปรึกษาพบนักศึกษาอย่างต่อเนื องและมีประสิทธิภาพ 

 509,400.00  

รด.34-3 กิจกรรมที  3.สานสัมพันธ์ศิษย์เก่าและแนะแนวน้อง  11,500.00  

รด.34-4 กิจกรรมที  4.โครงการมอบใบประกอบวิชาชีพ  8,600.00  

 โครงการส่งเสริมพัฒนาด้านทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 290,514.00  

รด.36-1 กิจกรรมที  1.โครงการพัฒนาทักษะสโมสรนักศึกษา  68,690.00  

รด.36-2 กิจกรรมที  2.ค่ายฉันอยากเป็น... หมอ มอทราย คร้ังที  11  136,060.00  

รด.31 กิจกรรมที  3.โครงการบริหารจัดการงานพัฒนานักศึกษา  85,764.00  

    รวมงบประมาณโครงการหน่วยงานพัฒนานักศึกษา             
2,024,014.00  

  

งานอาคารผู้ป่วยนอก เดิม ยุทธฯ 3  โครงการการให้บริการทางการแพทย์ระดับปฐมภูมิ  
10,077,520.00  

พญ.นวินดา เจียมบุญศรี 
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OPD.2-1 กิจกรรมที  1 งานอุบัติเหตุฉุกเฉินและงานผู้ป่วยนอก  745,600.00  นางสาวกุลนันทน์ สาย
บุตร 

OPD.2-2 กิจกรรมที  2 งานคลินิกนอกเวลา  1,589,040.00  นางสาวธัญญาลักษณ์ 
ถาวร 

OPD.2-3 กิจกรรมที  3 งานกายภาพบ่าบัด  76,530.00  นายสุวัฒน์ชัย เกษศิริ 

OPD.2-4 กิจกรรมที  4 งานเภสัชกรรม  1,385,000.00  นายจักรกฤษ บุษพันธ์ 

OPD.2-5 กิจกรรมที  5 งานห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์  1,310,000.00  นางสาวสุภาพร ช่างค่า 

OPD.2-6 กิจกรรมที  6 งานรังสีวิทยา  1,527,200.00  นางสาวสุพิศ ดวงกล้า 

OPD.2-7 กิจกรรมที  7 งานทันตกรรม  846,400.00  ทันตแพทย์หญิงจีรภา 
ประพาศพงษ์ 

OPD.2-8 กิจกรรมที  8 งานบริหารทั วไป  2,390,350.00  นายชลธิศ ชอบเสียง 

OPD.2-9 กิจกรรมที  9 งานบริการวิชาการด้านบริการทางการแพทย์ ** ไม่มี
ค่าใช้จ่าย ** 

 -  นายชลธิศ ชอบเสียง 

งานอาคารผู้ป่วยนอก เดิม ยุทธฯ 3  โครงการส่งเสริมสุขภาพและสร้างเครือข่ายศักยภาพชุมชน  260,600.00  พญ.นวินดา เจียมบุญศรี 

OPD.3-1 กิจกรรมที  1 : กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวม  167,200.00  นางสาวกุลนันทน์ สาย
บุตร 

OPD.3-2 กิจกรรมที  2 : กิจกรรมการป้องกันและควบคุมโรค  64,600.00  นางสาวกุลนันทน์ สาย
บุตร 
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OPD.3-3 กิจกรรมที  3 : กิจกรรมสร้างเครือข่ายบริการวิชาการ  28,800.00   

 3.1 การเยี ยมบ้านและการดูแลต่อเนื อง  260,600.00  นางสาวกุลนันทน์ สาย
บุตร 

งานอาคารผู้ป่วยนอก เดิม ยุทธฯ 3  โครงการพัฒนามาตรฐานโรงพยาบาลสู่การรับรอง HA  760,480.00  พญ.นวินดา เจียมบุญศรี 

OPD.4-1 กิจกรรมที  1 : กิจกรรมพัฒนางานเภสัชกรรมสู่การเป็นสถานที 
ฝึกอบรม Undergrad ร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์ 

 34,880.00  นายจักรกฤษ บุษพันธ์ 

 กิจกรรมที  2 : การพัฒนาองค์กรสมรรถนะสูง   

OPD.4-2 2.1 กิจกรรมการพัฒนาทัพยากรบุคคล Talent management 81,200 นายชลธิศ ชอบเสียง 

OPD.4-3 2.2 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบอาคารและสิ งแวดล้อม
ของโรงพยาบาล 

63,200 นายชลธิศ ชอบเสียง 

 กิจกรรมที  3 : กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล   

OPD.4-4 3.1 การพัฒนาระบบยาโรงพยาบาลสู่มาตรฐานสากล 10,850 นางสาวกุลนันทน์ สาย
บุตร 

OPD.4-5 3.2 การเตรียมความพร้อมรับรองมาตรฐานงานกายภาพบ่าบัดข้ัน
สูง 

16,400 
 

นายสุวัฒน์ชัย เกษศิริ 

OPD.4-6 3.3 การพัฒนาสรรถนะสายวิชาชีพ 144,950  

 3.3.1 การพัฒนาระบบยาโรงพยาบาลสู่มาตรฐานสากล  นางสาวกุลนันทน์ สาย
บุตร 
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 3.3.2 การเตรียมความพร้อมรับรองมาตรฐานงานกายภาพบ่าบัดข้ัน
สูง 

 นายสุวัฒน์ชัย เกษศิริ 

 3.3.2.1 อบรมฟ้ืนฟูหลักการป้องกันและควบคุมการติดเช้ือภายใน
โรงพยาบาล 

 นางสาวสุกัญญา พันธ์บุป
ผา 

 3.3.2.2. อบรมเชิงปฏิบัติการฟ้ืนฟูการช่วยฟ้ืนคืนชีพข้ันพ้ืนฐาน
ส่าหรับบุคลากรในโรงพยาบาล 

 นางสาววิไลลักษณ์ เจริญ
ชัยสงค์ 

 3.3.2.3 อบรมR2Rส่าหรับพยาบาล  นางสาวกุลนันทน์ สาย
บุตร 

 3.3.2.4 อบรมฟ้ืนฟู พัฒนาบุคลิกภาพและพฤติกรรมการให้บริการ
ที เป็นเลิศ ESB 

 นางสาวกุลนันทน์ สาย
บุตร 

 3.3.2.5 การประชุมเครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์
แห่งประเทศไทย 

 พญ.นวินดา เจียมบุญศรี 

OPD.4-7 3.4 การพัฒนาระบบจ่ายกลางและงานป้องกันการติดเช้ือ
โรงพยาบาล 

 209,000.00  นางสาวสุกัญญา พันธ์บุป
ผา 

OPD.4-8 3.5 การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศโรงพยาบาล  200,000.00  นายวงศกร อารยะพงศ์ 

งานอาคารผู้ป่วยนอก เดิม ยุทธฯ 3  โครงการบริหารงบลงทุน (ค่าเสื อม)  1,655,896.00  พญ.นวินดา เจียมบุญศรี 

OPD.5-1 กิจกรรมจัดหาครุภัณฑ์ส่านักงาน OPD  390,000.00  นางสาวเสาวณีย์ โอ้อารีย์ 

OPD.5-2 กิจกรรมซ่อมแซม-บ่ารุงรักษาครุภัณฑ์  1,265,896.00  นางสาวเสาวณีย์ โอ้อารีย์ 

งานอาคารผู้ป่วยนอก เดิม ยุทธฯ 3 OPD.8-1 กิจกรรมท่ี 1 ตรวจสุขภาพนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561  650,000.00  นางสาวกุลนันทน์ สาย
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บุตร 

   OPD.8-2 กิจกรรมท่ี 2นอกแผน  2,150,000.00   

งานอาคารผู้ป่วยนอก เดิม ยุทธฯ 3 OPD.9-1 กิจกรรมที  1 การประกันสุขภาพนักศึกษา  240,000.00  นางสาวกุลนันทน์ สาย
บุตร 

   OPD.9-2 กิจกรรมที  2นอกแผน  2,132,400.00   

งานอาคารผู้ป่วยนอก เดิม ยุทธฯ 3 OPD.7-1 โครงการนอกแผน - จ่าย ม.อบ.ในกรณีหน่วยงานมีรายได้ (10%)  2,340,504.00  นางนันทิญา ทีปิวัฒน์ 

งานอาคารผู้ป่วยนอก ใหม่ ยุทธฯ 3 งปม.9 โครงการบริหารจัดการค่าวัสดุของอาคารผู้ป่วยนอก - วัสดุแผนก
เภสัชกรรม 

 460,000.00  นายจักรกฤษณ์ บุษพันธ์ 

งานอาคารผู้ป่วยนอก เดิม ยุทธฯ 3 OPD.6 โครงการห้องปฏิบัติการทางโลหิตวิทยา  292,800.00  พญ.นวินดา เจียมบุญศรี 

 รวมงบประมาณโครงการงานอาคารผู้ป่วยนอก 25,225,100.00  

ศูนย์พัฒนาเด็ก เดิม ยุทธฯ 3   โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 251,300.00  น.ส.ภชารี ยิ งรัตนสุข 

ศด.1-1 กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน  142,800.00  

ศด.1-2 กิจกรรมหนังสือเรียน  17,000.00  

ศด.1-3 กิจกรรมอุปกรณ์การเรียน  17,000.00  

ศด.1-4 กิจกรรมเครื องแบบนักเรียน  25,500.00  

ศด.1-5 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  35,905.00  
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   ศด.1-6 โครงการนอกแผน - เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15  13,095.00  น.ส.ภชารี ยิ งรัตนสุข 

ศูนย์พัฒนาเด็ก เดิม ยุทธฯ 3 ศด.2-1 โครงการนอกแผน - เงินรายได้จากค่าเทอม 223,040.00 น.ส.ภชารี ยิ งรัตนสุข 

ศูนย์พัฒนาเด็ก ใหม่ ยุทธฯ 3 ศด.2-2 ครุภัณฑ์ประจ่าศูนย์พัฒนาเด็ก 8 รายการ  50,200.00   

ศูนย์พัฒนาเด็ก เดิม ยุทธฯ 3 ศด.2.3 โครงการบริหารจัดการ ศูนย์พัฒนาเด็ก  702,760.00  น.ส.ภชารี ยิ งรัตนสุข 

ศูนย์พัฒนาเด็ก เดิม ยุทธฯ 4 ศด.3 โครงการเงินเหลือจ่ายปี 61  -  น.ส.ภชารี ยิ งรัตนสุข 

  รวมงบประมาณโครงการงานศูนย์พัฒนาเด็ก             
1,227,300.00  

  

งานบริหารจัดการ
หอพัก 

เดิม ยุทธฯ1 หอพัก.1 โครงการสวัสดิการหอพักนักศึกษาแพทย์             
675,800.00 

น.ส.ชญาดา สิทธิโชติ 

งานบริหารจัดการ
หอพัก 

เดิม ยุทธฯ1 หอพัก.2 โครงการสวัสดิการหอพักบุคลากร (แฟต 7)               - นพ.วัฒนา พรรณพาณิช 

    รวมงบประมาณโครงการงานบริหารจัดการหอพัก               
675,800.00  

  



72 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งท่ี 6/2561 วันท่ี 28 มิถุนายน 2561 
 

 

ปิดประชุม 13.00 น.  

 

       

(นางสาวณรัญญา  มีชัย) 
นักวิชาการศึกษาช่านาญการ/เลขานุการ 

ผู้จด/พิมพ์รายงานการประชุม 
 

                                                           
(นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธุ์) 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
                    กรรมการ 
          ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 
 
 
 
 

ท่ีประชุมได้รับรองรายงานน้ีแล้วในการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งท่ี 7/๒๕61 
เมื่อวันท่ี 26 กรกฎาคม 2561    

 

                                                      
(นายแพทย์นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ) 

 คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 ประธานคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


