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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งท่ี 7/2561 วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
ครั้งที่ 7/๒๕61 วันพฤหัสบดี ที่ 26 กรกฎาคม 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.จารุวรรณ์  วงบุตดี     หัวหน้ากลุ่มวิชาแพทยศาสตร์  กรรมการ  
6. ผศ.มินตรา  สาระรักษ์   หัวหน้ากลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์            กรรมการ 
7. นางสาวจินตนา  ศิริบูรณ์พิพัฒนา  ผู้แทนอาจารย์     กรรมการ 
8. อ.ดร.วลัวสิาข์  สุวรรณเลิศ   ผู้แทนอาจารย์     กรรมการ 
9. นางสาวณรัญญา  มีชัย   นักวิชาการศึกษาช่านาญการ  เลขานุการ 
10. นางสาวลภัส  ยิ งยืน   เจ้าหน้าที งานบริหารงานทั วไปช่านาญการ ผู้ช่วยเลขานุการฯ คนที  1 

 
ผู้ไม่มาประชุม 
 ไม่มี 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. อ.ทักษิณ  พิมพ์ภักดิ์  ประธานหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
2. อ.ดร.ปิยนันท์  มีเวที  ผู้ช่วยคณบดีงานคลังและพัสดุ 
3. ผศ.สมเจตน์ ทองด่า  ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ งแวดล้อม 
4. ผศ.ดร.สุรศักดิ์  แว่นรัมย์  ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีวเวชศาสตร์ 
5. ผศ.พญ.ศุทธินี  ธิราช  ประธานหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 
6. นพ.ธวัติ บุญไทย   อาจารย์กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ 

 
 
 
 
 

 
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.    
 นายแพทย์นิรันดร์  พิทักษ์วัชระ คณบดี  ท่าหน้าที ประธานในที ประชุม หลังจากกล่าวต้อนรับ
ผู้เข้าร่วมประชุมแล้ว ได้เรียนเชิญคณะกรรมการรับทราบและพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม สรุปได้ ดังนี้ 
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ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ    จ านวน  5  เรื่อง  มีดังนี้ 
วาระท่ี 1.1 เรื่อง การลงนามข้อตกลงการมีกิจกรรมทางกายในสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนสายสุขภาพ 
                          ในจังหวัดอุบลราชธานี  
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   นายแพทย์นิรันดร์  พิทักษ์วัชะ  ต าแหน่ง  คณบดี                

คณบดี  แจ้งที ประชุมทราบว่าวิทยาลัยแพทย์ฯ  จะมีพิธีลงนามข้อตกลงการมีกิจกรรมทาง 
กายในสถานศึกษาที มีการจัดการเรียนการสอนสายสุขภาพในจังหวัดอุบลราชธานี ระหว่าง สสส และ  4 สถาบันการศึกษา
ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร 
จังหวัดอุบลราชธานี  วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์  ในวันพฤหัสบดีที  26 กรกฎาคม  
2561 เวลา 08.30–12.00 น. ณ ห้อง CMP 401 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

-ไม่มี- 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

เพื อทราบวิทยาลัยแพทย์ฯ  จะมีการบันทึกลงนาม MOU โครงการ PA จาก 4 สถาบัน 
มติที่ประชุม : รับทราบ 

วาระท่ี 1.2 เรื่อง ประชุมผู้บริหารพบปะบุคลากร  
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   นายแพทย์นิรันดร์  พิทักษ์วัชะ  ต าแหน่ง  คณบดี                

คณบดี  แจ้งที ประชุมทราบว่าได้ก่าหนดวันพบปะบุคลากรทุกฝ่าย ในวันที  26 กรกฎาคม 2561 เวลา  
13.30 น. ณ ห้อง CMP 122 จุดประสงค์เพื อให้บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ได้พบปะ รับทราบผล
การด่าเนินงานของวิทยาลัย เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น โดยรองคณบดีทุก
ท่านจะน่าเสนอผลการด่าเนินงานในรอบปีที ผ่านมา 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

-ไม่มี- 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

เพื อทราบวิทยาลัยแพทย์ฯ  ประชุมพบปะบุคลากรทุกฝ่าย  
มติที่ประชุม : รับทราบ 

วาระท่ี 1.3 เรื่อง การรับนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา 2561  
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   นายแพทย์นิรันดร์  พิทักษ์วัชะ  ต าแหน่ง  คณบดี                

คณบดี  แจ้งที ประชุมทราบว่าการรับนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา 2561 ด่าเนินการเรียบร้อย 
แล้ว โดยหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ จ่านวน 221 คน และลงทะเบียนครบทุกคน  หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 
เดิม 48 คน เพิ มอีก 20 คน รวมเป็น จ่านวน 68 คน   ซึ งวิทยาลัยฯ จะต้องเตรียมความพร้อมเพื อรองรับ
นักศึกษาที เพิ มข้ึน 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

-ไม่มี- 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

การรับนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา 2561 
มติที่ประชุม : รับทราบ 
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วาระท่ี 1.4 เรื่อง การตั้งศูนย์จัดตั้งศูนย์ในการรับบริจาคสิ่งของ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่อาคารผู้ป่วยนอก  
                     เพื่อช่วยเหลอืผู้ประสบภัยช่วยเหลือน้ าท่วม ของ สปป.ลาว  
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   นายแพทย์นิรันดร์  พิทักษ์วัชะ  ต าแหน่ง  คณบดี                

คณบดี แจ้งที ประชุมทราบ จากกรณี สปป.ลาวประสบอุทกภัย แขวงอัตตะปือแตก เนื องจากเขื อนเซ
เปียน-เซน้่าน้อย ซึ งอยู่ระหว่างการก่อสร้างแตก ตั้งแต่คืนวันที  23 กรกฎาคม 2561  ท่าให้น้่าท่วมพ้ืนที 
บ้านเรือนประชาชนอย่างรวดเร็ว ว่า เป็นเหตุให้มีคนสูญหายอย่างน้อยนับ 100 คน และคาดว่ามีผู้เสียชีวิต
จ่านวนมาก  

เพื อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้่าท่วมของ สปป.ลาว เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อธิการบดีได้
มอบหมายให้คณบดี ผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมประชุมเพื อปรึกษาหารือแนวทางในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้่า
ท่วมของ สปป.ลาว ในวันพุธ ที  25 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมบุณฑริก สรุปผลการ
ประชุมได้ ดังนี้ 

1. มอบวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จัดตั้งศูนย์ในการรับบริจาคสิ งของ และอุปกรณ์   
ต่าง ๆ ที อาคารผู้ป่วยนอก  

2. มอบแต่ละคณะ/หน่วยงานต่าง ๆ ด่าเนินการรับบริจาคน้่า  ยารักษาโรค และอุปกรณ์ต่าง  และส่ง
มอบมายังวิทยาลัยฯ เพื อรวบรวมส่งต่อให้กับทางจังหวัดต่อไป 

3. มอบวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เป็นผู้ประสานงานกับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 
และผู้ว่าราชการจังหวัดในการช่วยเหลือและสนับสนุนต่อไป 

4.  กรณีบริจาคเป็นเงิน ให้ติดต่อกับทางจังหวัดโดยตรง  
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

-ไม่มี- 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

เพื อทราบการตั้งศูนยจ์ัดตั้งศูนย์ในการรับบริจาคสิ งของ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที อาคารผู้ป่วยนอก  
เพื อช่วยเหลือผู้ประสบภัยช่วยเหลือน้่าท่วม ของ สปป.ลาว  

มติที่ประชุม : รับทราบ 

วาระท่ี 1.5 เรื่อง ก าหนดท าบุญอาจารย์ใหญ่ 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   นายแพทย์นิรันดร์  พิทักษ์วัชะ  ต าแหน่ง  คณบดี                

คณบดี  แจ้งที ประชุมทราบว่าได้ก่าหนดงานท่าบุญอาจารย์ใหญ่ ในวันอาทิตย์ ที  2 กันยายน 2561  
เวลา 06.00-12.00 น. โดยนิมนต์พระอธิการอุเทน กลฺยาโณ วัดป่ามณีรัตน์ อ่าเภอส่าโรง จ.อุบลราชธานี แสดง
พระธรรมเทศนา “ธรรมะจากอาจารย์ใหญ่” 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

-ไม่มี- 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

เพื อทราบก่าหนดท่าบุญอาจารย์ใหญ่ 
มติที่ประชุม : รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และ 
การสาธารณสุข  

ระเบียบวาระท่ี  ๒.1 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 6/2561 
                              เมือ่วันพฤหัสบดี ที่ 28 มิถุนายน 2561 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   นายแพทย์ประวิ อ ่าพันธุ์ ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร                      

รองคณบดีฝ่ายบริหาร เสนอที ประชุมเพื อพิจารณา รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ่า
วิทยาลัยฯ ครั้งที  6/2561 เมื อวันพฤหัสบดี ที  28 มิถุนายน 2561 

 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
(ร่าง) รายงานการประชุม ครั้งที  6/2561 เมื อวันพฤหัสบดี ที  28 มิถุนายน 2561 

 มติที่ประชุม :  รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไขรายงานการประชุม  
 

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสืบเนื่อง  
 
 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องหน่วยงานแจ้งเพื่อทราบ 
วาระท่ี 4.1 รองคณบดีฝ่ายบริหาร   มีเรื่องแจ้งเพื่อทราบ จ านวน  2 เรื่อง   
4.1.1 เรื่อง ขอตั้งงบประมาณออกแบบสร้างอาคารในปีงบประมาณ 2562  
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  นายแพทยป์ระวิ  อ ่าพันธุ์ ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
 รองคณบดีฝ่ายบริหาร แจ้งเพื อทราบแผนงบประมาณ ปี 2562 ได้ตั้งงบประมาณการออกแบบอาคาร
อเนกประสงค์ในวงเงิน 3.6 ลา้น อาคารดังกล่าวจะใช้เป็นห้องเรียน ห้องประชุม และสถานที รับประทานอาหาร
ของบุคลากรและนักศึกษา 
 มติที่ประชุม :  รับทราบ 

4.1.2 เรื่อง การเปิดใช้งานระบบบริหารการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และ 
               การสาธารณสุข 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  นายแพทยป์ระวิ  อ ่าพันธุ์ ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
 รองคณบดีฝ่ายบริหาร แจ้งเพื อทราบ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จะเริ มทดลองใช้งาน
ระบบบริหารการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ ในการประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ โดยในไตรมาสที  4 จะ
ทดลองใช้ควบคู่ไปกับแฟ้มรายงานการประชุม และจะเริ มใช้จริงในปีงบประมาณ 2562 ทั้งนี้ขอให้คณะกรรมการ
ประจ่าวิทยาลัยฯ เตรียม Notebook หรือ Tablet มาร่วมประชุมด้วยทุกครั้ง  
 มติที่ประชุม :  รับทราบ 

วาระท่ี 4.2 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม   มีเรื่องแจ้งเพื่อทราบ จ านวน  2 เรื่อง   
4.2.1 เรื่อง จัดประชุมวิชาการ เรื่อง การพัฒนาโจทย์วิจัยร่วมกับสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข  
               ในวันที่ 2 สิงหาคม 2561 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  นายแพทยว์ีระวัฒน์  พันธ์ครุฑ ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม 
 งานส่งเสริมการวิจัย บริการวิชาการและท่านุบ่ารุงศิลปวัฒนธรรม จะจัดประชุม เรื องการพัฒนาโจทย์วิจัย
ร่วมกับสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ในวันที  2 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม CMP 401 
โดยได้เชิญวิทยากร คือ ผศ.ดร.จรวยพร  ศรีศศลักษณ์ ผู้จัดการงานวิจัย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข  จึงขอเชิญ
ทุกท่านเข้าร่วมประชุมในวันและเวลาดังกล่าว 
 มติที่ประชุม :  รับทราบ 
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4.2.2 เรื่อง จัดประชุม ทิศทางและยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบงานสร้างเสริมสุขภาพ ในยุค Thailand 4.0  
               ในวันที่ 3 สิงหาคม 2561  
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  นายแพทยว์ีระวัฒน์  พันธ์ครุฑ ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม 

 ด้วย เครือข่ายสถาบันการศึกษาด้านสุภาพ เขตสุขภาพที  10 ซึ งประกอบด้วย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
( 3 คณะ ) มหาวิทยายาลัยมหิดล(วิทยาเขตอ่านาจเจริญ) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี วิทยาลัยการ
สาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี และ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ ซึ งได้รวมตัวกัน
เป็นเครือข่าย Asean University Network in health promotion หรือตัวย่อ AUN – HPN ภายได้ความ
ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในกลุ่มประเทศอาเซียน ได้ร่วมกันจัดสัมมนาเพื อพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน และ
การบริการวิชาการกับภาคีเครือข่ายพ้ืนที เขตสุขภาพที  10 (อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร มุกดาหาร และ
อ่านาจเจริญ) นั้น 
 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไดเ้รียนเชิญ ดร.สปุรีดา อดุลยานนท์ 
ผู้จัดการส่านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ มาเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “ทิศทางและยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาระบบงานสร้างเสริมสุขภาพ ในยุค Thailand 4.0” และร่วมพูดคุยแลกเปลี ยน ในวันที  3 สิงหาคม 
2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  เพื อให้ผู้เข้าร่วม
ประชุมได้รับทราบทิศทาง และนโยบายตลอดจนยุทธศาสตร์ในการเป็นน้่ามันหล่อลื น ระบบงานสร้างเสริมสุขภาพ
ของประเทศ จึงขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมประชุมในวันและเวลาดังกล่าว 
 มติที่ประชุม :  รับทราบ 

วาระท่ี 4.3 รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา   มีเรื่องแจ้งเพื่อทราบ จ านวน  2 เรื่อง   
4.3.1 รายงานความก้าวหน้า IPE 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  แพทย์หญิงปาริชาติ  ภิญโญศรี ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา 
 สืบเนื องจากที วิทยาลัยมีโครงการจัดการเรียนการสอนแบบ Interprofessional education ในปี
การศึกษา 2561 โดยได้มีการเตรียมการร่วมกับคณะต่างๆ ในสาขาวิชาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและสาขาอื นๆ ที 
เกี ยวข้องกับปัจจัยสุขภาพ ดังนี้ 1) แพทยศาสตร์ 2) สาธารณสุขศาสตร์ 3) เภสัชศาสตร์ 4) พยาบาลศาสตร์ 5) 
ศิลปศาสตร์ สาขาพัฒนาชุมชน 6) ศิลปะประยุกต์และการออกแบบ 7) นิติศาสตร์ ทั้งนี้ ในปีแรก ได้รับความ
อนุเคราะห์ ให้ศึกษาดูงาน ร่วมกิจกรรมการแลกเปลี ยนเรียนรู้กับ โครงการ IPE ของ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
จ่านวนทั้งสิ้น 4 ครั้ง และได้น่ามาประยุกต์ออกแบบกระบวนการเรียนรู้ ตามบริบท ทักษะ ความช่านาญ ของ 
คณาจารย์หลักสูตรต่างๆ ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กิจกรรม จะจัดขึ้น ในวันที  8-9 กันยายน และ 6-7 
ตุลาคม 2561 รวมทั้ง มีกิจกรรมปฐมนิเทศอาจารย์พี เลี้ยง ในวันที  3 และ 6 สิงหาคม 2561 กิจกรรมดังกล่าวมี 
นักศึกษาเข้าร่วมประมาณ 380 คน มีอาจารย์พี เลี้ยงจ่านวน 40 คน โครงการดังกล่าวใช้งบประมาณสนับสนุน
การจัดการศึกษาของแต่ละคณะ/วิทยาลัยฯ และ มีงบฯ จัดการกลาง เช่น การประชุมกรรมการต่างๆ จ าก 
โครงการพัฒนาอาจารย์เพื อจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที  21 ทั้งนี้ คณะกรรมการทีมน่า(steering team) ซึ ง
มาจากตัวแทนทุกคณะ จะมีการท่างานวิจัยเพื อถอดบทเรียนและพัฒนาต่อเนื องในปีต่อไป 
 หมายเหตุ ในปีการศึกษา 2561 หลักสูตรที พร้อมส่งนักศึกษาร่วมกิจกรรมประกอบด้วย หลักสูตรล่าดับ 
ที  1-5 ส่าหรับล่าดับที  6-7 จะส่งคณาจารย์ร่วมศึกษากระบวนการ เพื อเตรียมการเข้าร่วม ในอนาคต 
 มติที่ประชุม :  รับทราบ 
 
 
 



6 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งท่ี 7/2561 วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 
 

4.3.2 ในปี 2563 กสพท.จะมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดสอบ NL 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  แพทย์หญิงปาริชาติ  ภิญโญศรี ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา 
 ในปีการศึกษา 2561-2563 กสพท. และ ศรว. มีการพัฒนากระบวนการสอบ national licensing 
examination ทั้ง 3 ขั้นตอน ดังนี้ 1) ข้อสอบขั้นตอนที  1 และ 2(MCQ) พัฒนาการสอบจากเดิมใช้ paper 
based ปรับไปใช้แบบ online based(e-testing)โดยจัดศูนย์สอบทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จะมีการทดสอบ
ระบบ ในวันที  15-16 กันยายน 2561 การทดสอบระบบดังกล่าว จัดขึ้น 3 สนามสอบ สนามสอบละ 200 ที นั ง 
ได้แก่ ศิริราช จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ม.สงขลานครินทร์ โดยให้โควตานักศึกษาแพทย์ทุกสถาบันร่วมท่า
การทดสอบ ส่าหรับ ม อุบล ได้โควตาทั้งสิ้น 10 ที นั ง 2) การสอบขั้นตอนที  3 : ทักษะทางคลินิก(OSCE) ปี
การศึกษา 2562 สอบในรูปแบบเดิม ปีการศึกษา 2563 จะปรับเป็น long station จ่านวน 10 สถานี ๆ ละ 
10 นาที โดยวัดเฉพาะ clinical competencies ส่วน procedural skills จะแบ่งเป็น - Essential skills ที ให้
สถาบันผลิตแพทย์ประเมินและออกใบรับรองการผ่านการประเมิน - Other skills รอการพิจารณาเพิ มเติม 3) การ
สอบขั้นตอนที  3 : MEQ ในปีการศึกษา 2561 จะใช้ข้อสอบที ออกโดย ศรว. จ่านวน 6 ข้อ ๆ ละ 30 นาที โดย 
ศรว. ก่าหนดการสอบเป็นไปตามประกาศ ศรว. 
 มติที่ประชุม :  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
วาระท่ี 5.1  งานแผนและงบประมาณ    มีเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา จ านวน  4 เรื่อง   
5.1.1 เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
      ณ สิ้นไตรมาส 3 (เดือนตุลาคม 2560 – เดือนมิถุนายน 2561) 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  นายแพทยป์ระวิ  อ ่าพันธุ์ ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

 งานแผนและงบประมาณ ได้ติดตามการประเมินผลและรวบรวมข้อมูลผลการด่าเนินงาน ของ
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ สิ้นไตรมาส 3 (เดือนตุลาคม 
2560 – เดอืนมิถุนายน 2561) ใน 4 ด้าน ดังนี้ 

1. การติดตามผลการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม  
ในการติดตามรายงานผลการด่าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561       

ณ สิ้นไตร 3 (เดือนตุลาคม 2560 – เดือนมิถุนายน 2561)  
โครงการทั้งสิ้น จ่านวน  131   โครงการ สามารถติดตามได้   129   คิดเป็นร้อยละ 98.47   โดยมี

รายละเอียด ดังนี้ 
1.1 รายงาน Action Plan ณ ไตรมาส 3 (เดือนตุลาคม 2560 – เดือนมิถุนายน 2561) 

   1. จ่านวนโครงการตามแผนปฏิบัติการ ทั้งหมด    98  โครงการ 
   2. มีการด่าเนินแล้วเสร็จโครงการในไตรมาสที  3    16  โครงการ 
   3. อยู่ระหว่างด่าเนินการ       79  โครงการ 
   4. ยกเลิกโครงการ        1  โครงการ 
   5. ไม่รายงานข้อมูล        2  โครงการ 

  ทั้งนี้ ผลการติดตามการด่าเนินงานในไตรมาสที  2 คิดเป็น ร้อยละ 96.02 
1.2. รายงานโครงการวิจัย บริการวิชาการ และท่านุบ่ารุงศิลปะฯ ณ ไตรมาส 3 (เดือนตุลาคม 2560 

– เดือนมิถุนายน 2561) 
   1. จ่านวนโครงการตามแผนปฏิบัติการ ทั้งหมด   33   โครงการ 
   2. มีการด่าเนินแล้วเสร็จโครงการในไตรมาสที  3    4  โครงการ 
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   3. อยู่ระหว่างด่าเนินการ      29  โครงการ 
   4. ยกเลิกโครงการ       0  โครงการ 
   5. ไม่รายงานข้อมูล       0  โครงการ 

  ทั้งนี้ ผลการติดตามการด่าเนินงานในไตรมาสที  3 คิดเป็น ร้อยละ 100 
 2. การติดตามผลการด าเนินงานด้านงบประมาณและการเงิน 

ในการติดตามรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ 
สิ้นไตรมาส 3 (เดือนตุลาคม 2560 – เดือนมิถุนายน 2561) พบว่ามีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
ร้อยละ 49.99 ต่ ากว่าแผน (ร้อยละ 73) ท่ีตั้งไว้ ร้อยละ 23.01 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ตารางเปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายตามเกณฑ์มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพรายจ่าย (แผน-ผล) รายไตรมาส
ประจ าปีงบประมาณ 2561 

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

ไตรมาส 1 253,670,609.36 76,101,182.81 30.00 57,894,649.15 22.82 
1.เงินงบประมาณแผ่นดิน 139,001,400.00 41,700,420.00 30.00 45,427,980.66 32.68 
2.เงินรายได ้ 84,769,000.00 25,430,700.00 30.00 8,658,088.49 10.21 
3.เงินเหลือจ่าย 29,900,209.36 8,970,062.81 30.00 3,808,580.00 12.74 
ไตรมาส 2 253,670,609.36 55,807,534.06 22.00 30,390,427.23 11.98 
1.เงินงบประมาณแผ่นดิน 139,001,400.00 30,580,308.00 22.00 12,358,467.44 8.89 
2.เงินรายได ้ 84,769,000.00 18,649,180.00 22.00 14,102,916.45 16.64 
3.เงินเหลือจ่าย 29,900,209.36 6,578,046.06 22.00 3,929,043.34 13.14 
ไตรมาส 3 253,670,609.36 53,270,827.97 21.00  40,066,891.52  15.18 

1.เงินงบประมาณแผ่นดิน 139,001,400.00 29,190,294.00 21.00  21,201,330.42  15.00 
2.เงินรายได ้ 84,769,000.00 17,801,490.00 21.00  11,138,421.10  12.99 
3.เงินเหลือจ่าย 29,900,209.36 6,279,043.97 21.00  7,727,140.00  20.99 
ไตรมาส 4 253,670,609.36 58,344,240.15 23.00                  -      
1.เงินงบประมาณแผ่นดิน 139,001,400.00 31,970,322.00 23.00     
2.เงินรายได ้ 84,769,000.00 19,496,870.00 23.00     
3.เงินเหลือจ่าย 29,900,209.36 6,877,048.15 23.00     
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3. การติดตามผลการด าเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
ในการติดตามผลการด่าเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง สามารถสรุปได้ ดังนี้ 
1. รายการครุภัณฑ์ 

ตารางแสดงผลการด าเนินงานด้านการจัดซื้อรายการครุภณัฑ์ 

หมวดเงิน 

แผน ผล 

หมายเหต ุ

จ านวน
ครภุัณฑ์ที่

อนุมตัิให้จดัซื้อ 
(รายการ) 

งบประมาณที่
ได้รบัจดัสรร 

จ านวน
ครภุัณฑ์ที่

เบิกจ่ายแล้ว
(รายการ) 

ยอดเบกิจ่าย จ านวนครภุณัฑ์
ที่อยู่ระหว่างส่ง
มอบ (รายการ) 

 

จ านวน
ครภุัณฑ์ทีอ่ยู่

ระหว่าง
จัดซื้อ

(รายการ) 
สงป.11 108 30,000,000 100 21,391,667 8 0  

งปม.6 99 15,124,400 96 11,852,150 3 0  

สบพช.18-1 6 854,000 0 0 6 0  

สบพช.18-2 10 308,300 0 0 1 0 ยกเลิก 9 รายการ  

OPD.5-1 7 229,000 1 79,000  6  

OPD.5-2 8 380,600 0 0 2 6  
 

2. อาคารและสิ งก่อสร้าง 
   ตารางแสดงผลการด าเนินงานด้านสิ่งก่อสร้าง 

รายการ 
แผน ผล 

คงเหลือ 
ร้อยละของ 
การเบิกจ่าย หมายเหตุ งบประมาณที่

ได้รับจัดสรร 
ยอดเบิกจ่าย 

1. โครงการปรับปรุงระบบประกอบ
อาคารและระบบสาธารณู ป โภค
โดยรอบอาคารศูนย์การศึกษาและ
วิจัยทางการแพทย์ 

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

2.ค่าออกแบบราชานุเสาวรีย์ 424,150.00 200,000 224,150 47 คืน
งบประมาณที 

เหลือ 
3.ค่าก่อสร้างราชานุเสาวรีย์ 2,245,500.00 0 2,245,500.00 0 กันเงิน 

 

4. การติดตามผลการด าเนินงานด้านบุคลากร 
ในการติดตามผลการด่าเนินงานด้านบุคลากร สามารถสรุปได้ ดังนี้ 
     ตารางแสดงผลการด าเนินงานด้านบุคลากร 

หมวดเงิน รายการ 
แผน ผล 

คงเหลือ 
ร้อยละของ 
การเบิกจ่าย 

หมายเหตุ งบประมาณ 
ที่ได้รับจัดสรร 

ยอดการเบิกจ่าย 

งปม.5-1 อัตราเดมิ จ่านวน 121 อตัรา 37,015,800.00 0 37,015,800.00 0  
งปม.5-2 อัตราใหม่ จ่านวน 30 อัตรา 3,106,400.00 0 3,106,400.00 0  

งปม.5-5 เงินเดือนคงเหลือ ปี 60 28,900,755.38 11,464,763.34 17,435,992.04 39.67  
สบพช.1-1 ค่าจ้างพนักงานสายวิชาการ 11,105,500.00 7,542,200.00 3,563,300.00 67.91  
รด.1-1 ค่าจ้างพนักงานสายสนับสนุน 3,525,200.00 2,418,194.48 1,107,005.52 68.60  
รด.1-2 ค่าจ้างลูกจ้างชั วคราว 473,400.00 277,087.91 196,312.09 58.53  
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หมวดเงิน รายการ 
แผน ผล 

คงเหลือ 
ร้อยละของ 
การเบิกจ่าย 

หมายเหตุ งบประมาณ 
ที่ได้รับจัดสรร 

ยอดการเบิกจ่าย 

OPD.1-1 ค่าจ้างพนักงานสายสนับสนุน 3,705,800.00 2,960,934.00 744,866.00 79.90  
 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื อประกอบเกณฑ์การ

ประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ่าปีการศึกษา 2560 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

1. รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ สิ้นไตรมาส 3 
(เดือนตุลาคม 2560 – เดือนมิถุนายน 2561) 

2. สรุปรายชื อโครงการ/กิจกรรม ที ไม่รายงานผลการด่าเนินงาน ณ สิ้นไตรมาณ 3 (เดือนตุลาคม 2560 – 
เดือนมิถุนายน 2561) 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อพิจารณา  

1. รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ่าปี พ.ศ.2561 ณ สิ้นไตรมาส 3 (เดือนตุลาคม 
2560 – เดือนมิถุนายน 2561) โดยผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนด คิด
เป็น ร้อยละ 49.99 ซึ่งต่ ากว่าแผน (ร้อยละ 73) ที่ก าหนด คิดเป็นร้อยละ 23.01 ทั้งนี้เพื่อ
พิจารณาเร่งการเบิกจ่ายงบประมาณและให้ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข 

2. รายงานการติดตามผู้รับผิดชอบโครงการที ไม่รายงานผลการด่าเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส 3 (เดือน
ตุลาคม 2560 – เดือนมิถุนายน 2561) โดย ผู้บริหารที่รับผิดชอบหน่วยงานเพื่อโปรดพิจารณา
การติดตามการด าเนินงาน ในไตรมาสที่ 4 เพื่อติดตามปัญหาและข้อเสนอแนะ 

 มติที่ประชุม :   1. มอบผู้บริหารที่รับผิดชอบ ก ากับ ติดตามผู้รับผิดชอบโครงการให้
ด าเนินการให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณตรงตามแผนที่ตั้งไว้ 

    2. มอบผู้บริหารที่รับผิดชอบ ก ากับติดตามการเบิกจ่ายในไตรมาสที่ 4 
พร้อมทั้งรายงานปัญหาอุปสรรคในการเบิกจ่าย และแจ้งผู้รับผิดชอบโครงการเร่งการเบิกจ่ายให้ทันตามรอบ
การเบิกจ่ายงบประมาณ   
5.1.2 เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ระดับ 
       วิทยาลัยฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25561 รอบ 9 เดือน ณ สิ้น 30 มิถุนายน 2561 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  นายแพทยป์ระวิ  อ ่าพันธุ์ ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

 ตามที  งานแผนและงบประมาณ ได้ติดตามและรวบรวบรวมผลการด่าเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสี ยงระดับวิทยาลัย ประจ่าปีงบประมาณ 2561 จ่านวน 6 ความเสี ยง จากผู้รับผิดชอบหลัก ในรอบการ
ด่าเนินงาน 9 เดือน (ณ สิ้น 30 มิถุนายน 2561) พบว่ามีสถานะอยู่ระหว่างด่าเนินการ จ่านวน 6 ความเสี ยง 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
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ตารางสรุปผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง รอบ 9 เดือน (ณ สิ้น 30 มิถุนายน 2561) 

ล าดับ ประเด็นความเสี่ยง ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง หน่วยนับ ค่าตัวบ่งชี้ 
ความเสี่ยง 

ผลการด าเนินงาน สถานะ 

แผน ผล 
1 การติดต่อประสานงาน

ระหว่างคู่ ความร่วมมือ
(ศูนย์แพทย์ฯ ท้ัง 2 แห่ง ) 

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

พันธกิจ <3 2 1.มีการแต่งตั้งอาจารย์แพทย์ 
จากศูนย์แพทยศาสตร์ ท้ัง 2 
ศูนย์ เพื อร่วมเป็น
คณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา ในการ
ด่าเนินการเกี ยวกับการ
ประกันคณุภาพการศึกษา
ระดับวิทยาลัยฯ ซึ งมีการ
ประชุมร่วมกันเดือนละ 1 
ครั้ง 
2 .มี ก า ร ป ระ ชุ ม ไป แ ล้ ว
ทั้งหมด 2 ครั้ง ดังนี ้
ครั้งที  1/2561 วันที  19 
มกราคม 2561 
ครั้ งที  2 /2561  วันที  9 
กุมภาพันธ ์2561 
3 .มี ก ารป รึกษ าห ารื อ ใน
ประเด็นผลการด่าเนินงาน
การจัดการเรียนการสอนและ
หลักสูตร 
4 .มี ตั ว แ ท น จ า ก ศู น ย์
แพทยศาสตร์ฯ ทั้ง 2 ศูนย์ 
อยู่ในคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรแพทยศาสตร์ และ
คณะกรรมการวิชาการช้ัน
คลินิก 

อยู่
ระหว่าง

ด่าเนินการ 

2 วิทยาลัยฯยังไม่ก่าหนด
สมรรถนะหลักที ส่าคัญ
ข อ ง อ ง ค์ ก า ร  เ พื อ
ประกอบการวางแผนกล
ยุทธ์  ที จะน่ าพาองค์กร
ไ ป สู่ วิ สั ย ทั ศ น์ แ ล ะ
เอกลักษณ์ขององค์กร 

มีการก่าหนดสมรรถนะ
องค์การ 

สมรรถนะ 1 N/A 1 .มี ก า ร ท บ ท ว น แ ผ น
ยุทธศาสตร์ เมื อสิ้นไตรมาส 
โดยน่าเข้าพิจารณาในการ
ประชุม morning talk และ
ที ประชุมมีข้อมเสนอแนะให้
ด่ า เ นิ น ก า ร ป รั บ แ ผ น
ยุทธศาสตร์ในปีงบประมาณ 
2562 
2.ก่าหนด core 
competency ของวิทยาลัย 

อยู่
ระหว่าง

ด่าเนินการ 

3 โครงการบริการวิชาการ 
และท่านุบ่ารุงศิลปะฯ ไม่
มีตัวช้ีวัดของโครงการ ที 
ส า ม า รถ เชื อ ม โย งกั บ

มีตัวช้ีวัดของโครงการที 
สามารถเชื อมกับตัวช้ีวัด
ระดับแผนยุทธศาสตร์ 

ตัวช้ีวัด <3 N/A 1 .ม ก ารท บ ท วน ผ ล ก าร
ด่าเนินการ ในปี 2560 การ
ด้านบริการวิชาการ และท่านุ  
ในแต่ละโครงการ ในการ

อยู่
ระหว่าง

ด่าเนินการ 
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ล าดับ ประเด็นความเสี่ยง ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง หน่วยนับ ค่าตัวบ่งชี้ 
ความเสี่ยง 

ผลการด าเนินงาน สถานะ 

แผน ผล 
ตั ว ช้ี วั ด ร ะ ดั บ แ ผ น
ยุทธศาสตร์ได้ 

ประชุมสัมมนาทบทวนผล
การด่าเนินงานและตัวช้ีวัด 
ประจ่าปีงบประมาณ 2560 
ในวันที  21-22 พฤศจิกายน 
2560 เพื อปรับปรุงตัวช้ีวัด 
ในปี 2561 เพื อให้เกิดความ
สอดคล้องของโครงการและ
แผนปฏิบัติการ 
2 .มี ก ารป รับ ตั ว ช้ี วั ด  ค่ า
เป้าหมาย เพื อให้สอดคล้อง 
และครอบคลุมการท่างาน 
ของยุทธศาสตร์ 
3 .ติ ดต ามผลการด่ า เนิ น
โครงการและรายงานผลต่อ
งานแผนและงบประมาณ 
และที ประชุมคณะกรรมการ
ประจ่าวิทยาลัยฯ 

4 บุคลากรทางการแพทย์ฯ 
ลาออกบ่อย 

บุคลากรทางการแพทย์ฯ 
ลาออก 

ร้อยละ <60 N/A บุคลากรทางการแพทย์
ลาออกลดลง เนื องจากมีการ
สนับสนุนการจัดสรร
งบประมาณเพื อเข้ารับการ
พัฒนาทางด้านสายงานเพื อ
สร้างเสริมทักษะ
ความก้าวหน้าตามสายงาน 
เช่น การให้ทุนศึกษาต่อ การ
เข้ารับการอบรมระยะสั้น ซึ ง
ในปีงบประมาณ 2561 ได้
อนุมัติให้ลาศึกษา ดังนี ้
1. ระดับปริญญาเอก จ่านวน 
2 ทุน 
2. แพทย์ เฉพาะทาง หรือ
แพทย์ประจ่าบ้าน จ่านวน 2 
ทุน 

อยู่
ระหว่าง

ด่าเนินการ 

5 อาจารย์ที ด่ารงต่าแหน่ง
ทางวิชาการยังน้อยกว่า
เกณฑ์มาตรฐาน สกอ.ที 
ก่าหนด 

อาจารย์ที ด่ารงต่าแหน่ง
ทางวิชาการ 

ร้อยละ >60 N/A มี อ าจ า รย์ ยื น ข อ รั บ ก า ร
ประเมินผลต่ าแหน่ งทาง
วิชาการเพิ มขึ้นมากกว่าปีที 
ผ่านมา ดังน้ี 
1. ต่าแหน่ง ผศ. จ่านวน 9 
ราย 
2. ต่าแหน่ง รศ. จ่านวน 3 
ราย 

อยู่
ระหว่าง

ด่าเนินการ 
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ล าดับ ประเด็นความเสี่ยง ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง หน่วยนับ ค่าตัวบ่งชี้ 
ความเสี่ยง 

ผลการด าเนินงาน สถานะ 

แผน ผล 
6 การจัดการความรู้ (KM) 

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

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

พันธกิจ 5 3 1 .มี ก ารท บ ท วน ผ ล ก าร
ด่าเนินงานของโครงการการ
จัดการความรู้  (KM) ในปี 
2560 เพื อทราบถึงปัญหา 
และหาแนวทางแก้ไขปัญหา 
และน่ ามาจัดท่ าแผนการ
ด่าเนินงานในปี 2561 ใน
การประชุม morning talk 
2.ได้รับจัดสรรงบประมาณ
เพื อด่าเนินการโครงการการ
จัดการความรู้  (KM) ในปี 
2561 ใน 3 ด้าน ได้แก่ 
 - ด้านการเรียนการสอน 
 - ด้ า น ก า ร วิ จั ย  บ ริ ก า ร
วิชาการ ท่านุบ่ารุงฯ 
 - ด้านบริหารจัดการ 
3 .มี ก ารจั ด กิ จก รรมการ
จัดการความรู้ (KM) ดังนี ้
3 .1 .ด้ า น ท่ า นุ บ่ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรม 1 กิจกรรม 
คือ การจัดอบรม "คนดีและ
ความดี ...ดีอย่างไร ไม่ เกิด
โทษ" ในวันที  16 ตุลาคม 
2560  
3.2.ด้านการเรียนการสอน 
ในวันที  20 มิถุนายน 2561 
3.3. ด้านวิจัย ในวันที  20 
มิถุนายน 2561 

อยู่
ระหว่าง

ด่าเนินการ 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 ไม่มี 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
          ไม่มี 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อพิจารณา ให้ข้อเสนอแนะรายงานผลการด่าเนินงานตามแผนบริหารความเสี ยง ระดับวิทยาลัยฯ 
ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 9 เดือน ณ สิ้น 30 มิถุนายน 2561 ในส่วนของแผนที่อยู่ระหว่าง
ด าเนินการเพื่อเร่งด าเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในเดือนกันยายน 2561  ทั้งนี้ เพื อประกอบการจัดท่ารายงาน
การประเมินตนเอง (SAR) ระดับวิทยาลัย ในรอบปีการศึกษา 2560 เกณฑ์ตัวบ่งชี้ที  5.1.1 ข้อ 3  
 มติที่ประชุม :  1. ประเด็นความเสี่ยงที่ 1 เรื่อง การติดต่อประสานงานระหว่างคู่ความร่วมมือ(ศูนย์
แพทย์ฯ ทั้ง 2 แห่ง) มอบรองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา  ก ากับ ติดตาม  
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   2. ประเด็นความเสี่ยงที่ 2 เรื่อง วิทยาลัยฯยังไม่ก าหนดสมรรถนะหลักที่ส าคัญของ
องค์กร เพื่อประกอบการวางแผนกลยุทธ์ ที่จะน าพาองค์กรไปสู่วิสัยทัศน์และเอกลักษณ์ขององค์กร มอบรอง
คณบดีฝ่ายบริหาร ก ากับ ติดตาม 
   3. ประเด็นความเสี่ยงที่ 3 เรื่อง โครงการบริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปะฯ ไม่มี
ตัวช้ีวัดของโครงการ ที่สามารถเชื่อมโยงกับตัวชี้วัดรดับแผนยุทธศาสตร์ได้ มอบรองคณบดีฝ่ายวิจัยและพันธ
กิจสังคม ก ากับ ติดตาม 
   4. ประเด็นความเสี่ยงที่ 4 เรื่อง บุคลากรทางการแพทย์ฯ ลาออกบ่อย มอบรอง
คณบดีฝ่ายบริหาร ก ากับ ติดตาม 
   5. ประเด็นความเสี่ยงที่ 5 เรื่อง อาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการยังน้อยกว่า
เกณฑ์มาตรฐาน สกอ.ที่ก าหนด มอบรองคณบดีฝ่ายบริหาร ก ากับ ติดตาม 
   6. ประเด็นความเสี่ยงที่ 6 เรื่อง การจัดการความรู้ (KM) ยังไม่ได้ถูกก าหนด
เป้าหมายที่ชัดเจน และ ยังไม่ครอบคลุมในประเด็นที่ก าหนด มอบรองคณบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม ก ากับ 
ติดตาม 

โดยให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2561 เพื่อประกอบการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง 
(SAR) ระดับวิทยาลัย ในรอบปีการศึกษา 2560 เกณฑ์ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1.1 ข้อ 3 ในเดือนกันยายน 2561  

5.1.3 เรื่อง รายงานการประมาณการการเบิกจ่าย ไตรมาส 4  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
      (เดือนกรกฏาคม – กันยายน 2561)  
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  นายแพทยป์ระวิ  อ ่าพันธุ์ ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

 งานแผนและงบประมาณ ได้ติดตามรวบรวมข้อมูลผลการด่าเนินงาน โดยให้ผู้รับผิดชอบโครงการ
ประมาณการงบประมาณรายจ่ายในไตรมาส 4 (เดือนกรกฏาคม –กันยายน 2561) ประจ่าปีงบประมาณพ.ศ.
2561 โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

ตารางสรุปประมาณการค่าใช้จ่ายในไตรมาส 4 (เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2560) 

ล าดับ แผนงาน/โครงการ  จัดสรร   เบิกจ่าย   คงเหลือ  
ประมาณการ  เงินคงเหลือหลัง

กนัเงิน ในไตรมาส 4 

1 เงินงบประมาณแผน่ดนิ 
   

56,296,000  
  

38,290,622  
  

18,005,378  
     

3,066,927  
      

1,445,659  

1.1 โครงการผลิตแพทย์เพิ ม     1,315,300        383,368        931,932         700,763          231,169  

   - ค่าครุภัณฑ์  30,000,000   19,601,167   10,398,833                    -                      -    

1.2 โครงการพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนรู้ที 
เน้นผู้เรียนเป็นส่าคัญ 
หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต (สาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร์) 

     
2,330,300  

    
2,330,300  

                -                      -                      -    

1.3 

โครงการการให้บริการ
รักษาพยาบาลและส่งเสริม
สุขภาพเพื อการศึกษาและ
วิจัย 

  8,300,000     4,846,500     3,453,500       2,259,324       1,194,176  
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ล าดับ แผนงาน/โครงการ  จัดสรร   เบิกจ่าย   คงเหลือ  
ประมาณการ  เงินคงเหลือหลัง

กนัเงิน ในไตรมาส 4 
   - ค่าครุภัณฑ์   14,124,400   11,030,441     3,093,959                    -                      -    

1.4 
โครงการสนับสนุน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (เรียน
ฟรี 15 ปี) 

      226,000          98,847        127,153         106,840           20,313  

2 เงินรายได ้   81,473,140   33,666,266   47,806,874    32,088,165    15,718,709  

2.1 
โครงการผลิตแพทย์เพิ ม 
(สบพช.) 

  37,926,000   17,192,244   20,733,756    20,593,035         140,721  

2.2 
โครงการบริหารและจัดการ
ภายใน 

  16,609,100     7,104,112     9,504,988      4,609,424       4,895,564  

2.3 
โครงการพัฒนาระบบ
บริหารที มีหลักธรรมาภิบาล 

    1,542,400          16,889     1,525,511           62,780       1,462,731  

2.4 
โครงการสร้างเสริมสุขภาวะ
และบริการแก่ชุมชน(PCU) 

  19,006,700     8,549,357   10,457,343       6,306,142       4,151,201  

2.4.1  
โครงการประกันสุขภาพ
นักศึกษา     2,425,000                  -       2,425,000                    -         2,425,000  

 2.4.2 
โครงการตรวจสุขภาพ
นักศึกษา 

     
2,429,100  

       
153,750  

    
2,275,350  

          
10,000  

      
2,265,350  

2.5 
โครงการพัฒนาระบบ
บริหารที มีหลักธรรมาภิบาล 
ศูนย์พัฒนาเด็ก 

       859,000  
       

409,070  
       

449,930  
        

225,250  
        224,680  

2.6 โครงการสวัสดิการหอพัก        675,840        240,844        434,996         281,534          153,462  

3 เงินเหลือจ่าย ปี 2560 
   

36,808,951  
  

16,464,217  
  

20,344,734  
   

12,000,000  
      

8,344,734  

3.1 

โครงการค่าใช้จ่ายบุคลากร
ภาครัฐพัฒนาด้าน
สาธารณสุขและสร้างเสริม
สุขภาพ (เหลือจ่ายปี 60) 

  28,900,755   11,464,763   17,435,992    12,000,000       5,435,992  

3.2 
โครงการผลิตแพทย์เพิ ม 
(สบพช.) (เหลือจ่ายปี 60) 

    4,000,000     4,000,000                  -                      -                      -    

3.3 

โครงการพัฒนาระบบ
บริหารที มีหลักธรรมาภิบาล 
ศูนย์พัฒนาเด็ก (เหลือจ่าย
ปี 60) 

         94,860                  -            94,860                    -              94,860  

3.4 
โครงการสร้างเสริมสุขภาวะ
และบริการแก่ชุมชน
(PCU)(เหลือจ่ายปี 60) 

    2,813,882                  -       2,813,882                    -         2,813,882  

3.5 
โครงการผลิตแพทย์เพิ ม 
(เหลือจ่ายปี 60) 

       999,454        999,454                  -                      -                      -    

  รวมจ านวนทั้งสิน้ 174,578,091   88,421,106   86,156,986    47,155,092    25,509,102  
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ในปีงบประมาณ 2561 ผู้รับผิดชอบโครงการ คืนเงินให้วิทยาลัยฯ เพื อบริหารจัดการในไตรมาส 4 
จ่านวน  25,509,102  บาท โดยแบ่งเป็น 

 เงินงบประมาณแผ่นดิน จ่านวน    1,445,659  บาท 
 เงินรายได้  จ่านวน   15,718,709 บาท 
 เงินเหลือจ่ายปี 2560 จ่านวน    8,344,734   บาท 

 ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2561 วิทยาลัยฯ กันงบประมาณนอกแผนไว้ จ่านวน 13,644,109 บาท คิด
เป็น ร้อยละ 7.8 ของงบประมาณได้รับจัดสรรทั้งหมด (ไม่รวมงบเงินอุดหนุน วิจัย บริการวิชาการและท่านุบ่ารุงฯ) 
ซึ งในการด่าเนินงานรอบ 9 เดือน วิทยาลัยฯ อนุมัติงบประมาณนอกแผน เพื อการด่าเนินกิจกรรมในวิทยาลัยฯ 4  
โครงการ จ่านวนงบประมาณที อนุมัติทั้งสิ้น 810,740 บาท คิดเป็น ร้อยละ 5.94 ของงบประมาณนอกแผนที กัน
ไว้ 
กฏหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 ไม่มี 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

สรุปการขออนุมัติงบประมาณเพิ มเติม ประจ่าปีงบประมาณ 2561 รอบ 9 เดือน (ตุลาคม 2560 - 
มิถุนายน 2561) 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อพิจารณา หมวดเงินงบประมาณที แต่ละโครงการ คืนเงินให้กับวิทยาลัยฯ บริหารจัดการ ทั้งนี้ เห็นควร
พิจารณางบประมาณแผนการให้บริการทางการแพทย์ ที ประมาณการคาดว่างบประมาณจะเหลือ จึงเสนอจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายเพิ มเตมิ จ านวน 1,679,813.05 บาท ให้กับโครงการ  ดังนี้ 

1. ห้องปฏิบัติการ   ของบประมาณเพิ่ม จ านวน 275,328.25  บาท  (รหัส งปม.3) 
2. งานพัสดุ          ของบประมาณเพิ่ม จ านวน 424,484.80 บาท  (รหัส งปม.4) 
3. งานยานพาหนะ  ของบประมาณเพิ่ม จ านวน 250,000 บาท      (รหัส งปม.8-2) 
4. งานอาคารผู้ป่วยนอก (OPD) ของบประมาณเพิ่ม จ านวน 250,000 บาท (รหัส งปม.9-2) 
5. งานอาคารสถานที่  ของบประมาณเพิ่ม จ านวน 80,000 บาท      (รหัส งปม.8-3) 
6. ค่าไฟฟ้า        ของบประมาณเพิ่ม จ านวน 400,000 บาท   (เงินเหลือจ่าย 

      โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม)    
 จึงเรียนมาเพื อโปรดพิจารณาแผนการใช้จ่ายงบประมาณจ่านวนดังกล่าวให้ทันในรอบปีงบประมาณ 
2561 หากเบิกจ่ายไม่ทันจะต้องคืนงบประมาณให้กับคลังจังหวัด  ทั้งนี้หากยังมีงบประมาณคงเหลือเพื อโปรด
พิจารณาให้งานคลัง บริหารจัดการปรับโยกงบประมาณเพื อความเหมาะสม 
 มติที่ประชุม :  อนุ มัติงบประมาณแผนการให้บริการทางการแพทย์ ที่ประมาณการคาดว่า
งบประมาณจะเหลือ จึงจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม จ านวน 1,679,813.05 บาท ให้กับโครงการ  
ดังนี้ 

1. ห้องปฏิบัติการ   ของบประมาณเพิ่ม จ านวน 275,328.25  บาท  (รหัส งปม.3) 
2. งานพัสดุ          ของบประมาณเพิ่ม จ านวน 424,484.80 บาท  (รหัส งปม.4) 
3. งานยานพาหนะ  ของบประมาณเพิ่ม จ านวน 250,000 บาท      (รหัส งปม.8-2) 
4. งานอาคารผู้ป่วยนอก (OPD) ของบประมาณเพิ่ม จ านวน 250,000 บาท (รหัส งปม.9-2) 
5. งานอาคารสถานที่  ของบประมาณเพิ่ม จ านวน 80,000 บาท      (รหัส งปม.8-3) 
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6. ค่าไฟฟ้า        ของบประมาณเพิ่ม จ านวน 400,000 บาท   (เงินเหลือจ่าย 
      โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม)    

 ทั้งนี้ ให้ผู้ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม เบิกจ่ายให้ทันในรอบปีงบประมาณ 2561 หาก
เบิกจ่ายไม่ทันจะต้องคืนงบประมาณให้กับคลังจังหวัดต่อไป 
5.1.4 เรื่อง รายงานผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดแผนกลยุทธ์ รอบ 9 เดือน ประจ าปีงบประมาณ  
               พ.ศ. 2561 (เดือนตุลาคม 2560 – มิถุนายน 2561)  
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  นายแพทยป์ระวิ  อ ่าพันธุ์ ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

งานแผนและงบประมาณ ได้ติดตามและสรุปรายงานผลการด่าเนินงานตามตัวบ่งชี้แผนกลยุทธ์ ประจ่าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ รอบ 9 เดือน (เดือนตุลาคม 2560 – มิถุนายน 2561) ดังนี้ 
 1. สรุปรายงานการติดตามตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ 7 ยุทธศาสตร์ จ านวน ..93... ตัวช้ีวัด 

เกณฑ์ตัวช้ีวัด จ านวน/
ตัวช้ีวัด 

บรรลุ
เป้าหมาย 

ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

N/A 

1.ตัวชี้วัด เกณฑ์ส่านักงบประมาณ  4 2 - 2 0 
2.ตัวชี้วัด เกณฑ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  48 10 10 14 14 
3.ตัวชี้วัด เกณฑ์วิทยาลัยแพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข  

41 10 19 11 1 

รวมทั้งสิ้น 93 22 29 27 15 

 2. สรุปการรายงานผลการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบ 
9 เดือน ( 1 ตุลาคม 2560 - 30 มิถุนายน 2561) 

 โครงการ/กิจกรรมที บรรลุเป้าหมาย 45 โครงการ/กิจกรรม ร้อยละ 34.35 
 โครงการ/กิจกรรมที ไม่บรรลุเป้าหมาย 33 โครงการ/กิจกรรม ร้อยละ 25.19 
 โครงการ/กิจกรรมที อยู่ระหว่างด่าเนินการ  52  โครงการ/กิจกรรม ร้อยละ 39.69 
 โครงการ/กิจกรรม ที ยกเลิก   1 โครงการ/กิจกรรม ร้อยละ 0.76 
 โครงการ/กิจกรรม รวมทั้งสิ้น         131 โครงการ/กิจกรรม ร้อยละ 100 

กฏหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
          ไม่มี 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

สรุปการรายงานผลการด่าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 9 
เดือน ( 1 ตุลาคม 2561 - 30 มิถุนายน 2561) 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อพิจารณา ประเด็นปัญหา/แนวทางแก้ไข ดังนี้ 

สรุปประเด็นปัญหา/แนวทางแก้ไข ในการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 รอบ 9 เดือน ( 1 ตุลาคม 2560 - 30 มิถุนายน 2561 

1. การพัฒนาแกนน่าด้านสุขภาพและอนามัยสิ งแวดล้อมในอีสานใต้  
ปัญหาอุปสรรค : มีความจ่าเป็นต้องปรับเพิ มงบประมาณในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เนื องจากกรมปศุ
สัตว์ ประกาศให้จังหวัดอุบลราชธานีเป็นเขตโรคระบาดชั วคราวในช่วงเดือนมี.ค. 61 
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2. โครงการ เรื อง"แนวทางการพัฒนาสิ งแวดล้อมและความปลอดภัยในที อยู่อาศัยของผู้สูงอายุที อยู่ตาม
ล่าพัง"  
ปัญหาอุปสรรค : การตรวจวัดสภาพแวดล้อมในที อยู่อาศัยของผู้สูงอายุที อยู่ตามล่าพัง ผู้สูงอายุบาง
หลังคาเรือนสะดวก และให้ความร่วมมือในการตอบแบบสัมภาษณ์ แต่ไม่สะดวกให้เข้าตรวจประเมิน
สภาพแวดล้อม และตรวจวัดสภาพแวดล้อมท่าให้ไม่สามารถเก็บข้อมูลได้ทุกหลังคาเรือน 

3. โครงการผลของสารสกัดใบชะพลูต่อหนูทดลองและเซลล์ตับเพาะเลี้ยงที ถูกเหนี ยวน่าให้เซลล์ตับได้รับการ
บาดเจ็บจากแอทานอล  
ปัญหาอุปสรรค : ไม่สามารถเลี้ยงสัตว์ทดลองที มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ ต้องท่าการทดลองด้านสัตว์ที 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ท่าให้เป็นอุปสรรคต่อการท่างานวิจัย และเสียเวลาในการติดต่อประสานงาน ท่า
ให้การทดลองเริ มช้ากว่าก่าหนด 

4. โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื อการพึ งพาตนเองด้านสุขภาพ  
ปัญหาอุปสรรค : "1. นักศึกษาต้องการอาจารย์ประจ่ากลุ่มที สามารถดูแลและให้ค่าปรึกษาได้ตลอดเวลา
โดยเฉพาะตอนที อาศัยอยู่ในชุมชน ซึ งปัจจุบันจ่านวนอาจารย์ยังน้อยเกินไป  

 2. นักศึกษาอยากท่าโครงการในชุมชนร่วมกับนักศึกษาคณะอื นๆ" 
      5. โครงการการให้บริการทางการแพทย์ระดับปฐมภูมิ  

ปัญหาอุปสรรค :  งบประมาณคงเหลือไม่เพียงพอส่าหรับการจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ที มิใช่ยา และวัคซีน 
ส่าหรับให้บริการในไตรมาสที  4 ตลอดจนยาใหม่ที จะเข้าบัญชียาโรงพยาบาล ท่าให้ต้องของบประมาณ
นอกแผน 

6. โครงการการให้บริการระบบสิ งสนับสนุนการเรียนการสอนด้านอาคารสถานที และสิ งแวดล้อม  
    ปัญหาอุปสรรค : "1. เอกสารจัดซื้อวัสดุ งานพัสดุกลางให้ค่าแนะน่าว่าให้ส่ารวจความต้องการใช้วัสดุ

ตลอดทั้งปีงบประมาณ และจัดท่าค่าขอซื้อวัสดุทั้งปีงบประมาณ เพื อให้สามารถต่อรองราคา และได้ราคา
ที ต ่า เป็นการประหยัดงบประมาณ ท่าให้การเบิกจ่ายที วางแผนไว้เกิดความล่าช้า เนื องจากต้องส่ารวจ
ความต้องการใช้วัสดุของบุคลากรภายในวิทยาลัยฯ เพื อประมาณการวัสดุที จ่าเป็นต้องใช้ 

         2. เอกสารด้านพัสดุตามงบประมาณที ได้รับการจัดสรร งานพัสดุของวิทยาลัยฯ ยังคง
ด่าเนินการในระบบ UBU,    ระบบ egp และจดัท่าประกาศผู้ชนะ งานพัสดุกลาง ด่าเนินการจัดซื้อวัสดุ
ให้ (ติดต่อร้านค้าและสั งของให้) และลงนามในเอกสารจัดซื้อ แต่ในด้านการจัดระบบงานและเอกสาร ทาง
คณะยังคงได้ปฏิบัติงานเช่นเดิม ท่าให้เกิดความล่าช้า เนื องจากต้องส่งเอกสารกลับไปกลับมาหลายรอบ 

                   3.การจัดซื้อวัสดุในปริมาณมากๆตลอดทั้งปีงบประมาณ ท่าให้งานพัสดุไม่มีสถานที ในการ
จัดเก็บวัสดุ ต้องด่าเนินการแก้ไขโดยให้แต่ละงานเบิกวัสดุ เพื อน่าไปเก็บไว้ยังหน่วยงานของตนเอง มี
ความเสี ยงในเรื องของการควบคุมปริมาณการใช้วัสดุ บางหน่วยงานอาจประมาณการวัสดุเกินความ
จ่าเป็น ท่าให้สิ้นเปลืองงบประมาณ 

7. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์อาคารผู้ป่วยนอก   
   ปัญหาอุปสรรค :  งบประมาณคงเหลือไม่เพียงพอส่าหรับส่าหรับให้บริการในไตรมาสที  4 ท่าให้ต้องขอ

งบประมาณนอกแผน 
8. โครงการจ้างเหมาท่าความสะอาด วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  
   ปัญหาอุปสรรค : เนื องจากมีการเปลี ยนแปลงการเบิกวัสดุจากการเบิกประจ่าเดือนเป็นเบิกประจ่าปี ท่าให้   
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    ต้องจัดซื้อวัสดุครั้งเดียวต่อปี ทั้งนี้ยังต้องดูแลอาคารสมจิตต์ ยอดเศรณีเพิ มอีก ท่าให้งบประมาณที ได้รับ 
    มาไม่เพียงพอ 
9. โครงการตรวจสุขภาพนักศึกษา ประจ่าปีการศึกษา 2560  

ปัญหาอุปสรรค :  ข้อจ่ากัดเรื องจ่านวนบุคลากรทางการแพทย์และระยะเวลาการให้บริการตรวจสุขภาพ    
ท่าให้ มีจ่านวนนักศึกษาเข้าตรวจสุขภาพน้อยกว่าเป้าหมาย  

  10. โครงการพัฒนาการจัดการข้อมูลทางการเงินและบริหารจัดการด้านการเงินบัญชี   
        ปัญหาอุปสรรค :    1.ระบบการโอนเงินใช้ได้กับบัญชีผู้รับโอนที เป็นธนาคารไทยพาณิชย์เท่านั้น 

                                    2.การบันทึกบัญชีในโปรแกรม Ubase ยังไม่สมบูรณ์" 
  11. โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
      ปัญหาอุปสรรค : การส่ารวจความสุขและความผูกพันธ์ต่อองค์กรทางเว็บไซค์ของมหาวิทยาลัยฯ ไม่มีผล   
      บังคับ หรือไม่เป็นจุดสนใจต่อบุคลากร จึงท่าให้มีบุคลากรเข้ามาตอบจ่านวนน้อยมาก 
  12. โครงการพัฒนาบริหารจัดการโรงพยาบาลสู่มาตรฐาน HA  
      ปัญหาอุปสรรค : "1. บุคลากรด้านกายภาพบ่าบัดมีจ่านวนไม่เพียงพอ ท่าให้การบริการเป็นไปอย่างจ่ากัด 

2. ค่าประกันรายปีเครื องมือรังสีวิทยามีราคาสูง การซ่อมบ่ารุงจากการเสื อมสภาพ และ   
    การซ่อมบ่ารุงประจ่าปีใช้เวลาเวลานาน ท่าให้การบริการไม่มีประสิทธิภาพ 
3.  มีความจ่าเป็นต้องปรับแผนเพื อไปใช้จ่ายเพิ มเติมในกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากร 
     บุคคล Talent Management ในเรื องการเตรียมความพร้อมส่าหรับการเปิด  
     โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีซึ งเป็นกิจกรรมเร่งด่วน 
4. การร่วมมือกับคณะเภสัชศาสตร์ยังไม่มีความชัดเจน เนื องจากยังไม่มีข้อตกลงอย่าง    
    เป็นทางการระดับผู้บริหารระหว่างวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขกับ     
    คณะเภสัชศาสตร์ แพทย์ผู้เชี ยวชาญในการพิจารณายามีจ่านวนน้อย ท่าให้การ    
    พิจารณายามีความคิดเห็นที ยังไม่กว้างขวาง เนื องจากบุคลากรติดปฏิบัติงานประจ่า    
    ท่าให้การประชุมอาจมีตัวแทนแต่ละแผนกเข้าร่วมไม่เพียงพอ" 

13. โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา  
     ปัญหาอุปสรรค :  ความเข้าใจในเกณฑ์ EdPEx ของวิทยาลัยยังน้อย ไม่ทั วถึง 
14. โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน (งานบริการการศึกษา) 
      ปัญหาอุปสรรค : ระบบรับสมัครเข้าถึงยาก/ขาดความคล่องตัว 
15. โครงการให้บริการระบบสิ งสนับสนุนการเรียนการสอนด้านคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  
     ปัญหาอุปสรรค :  เนื องจากข้ันตอนการจัดซื้ออุปกรณ์ได้มีการปรับเปลี ยนให้ใช้เป็นระบบใหม่ โดยให้

หน่วยงานรวบรวมเรื อง แล้วส่งเรื องไปที ส่วนกลาง (ระดับมหาวิทยาลัย) แล้วทางมหาวิทยาลัยจะรอ
รวบรวมจากทุกคณะเพื อจัดซื้อเป็นครั้งๆไป ส่งผลให้กรณีที ต้องการใช้อุปกรณ์หรือการซ่อมแซมอุปกรณ์
ที ท่าชุดไม่ทันใช้งานได้อย่างทันท่วงที 

16. โครงการให้บริการระบบสิ งสนับสนุนการเรียนการสอนด้านห้องปฏิบัติการ ประจ่าปีงบประมาณ  
      พ.ศ. 2561  
     ปัญหาอุปสรรค : เนื องจากระบบการจัดซื้อจัดจ้างมีการเปลี ยนแปลง ท่าให้การด่าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

ล่าช้า คาดว่าในปีต่อไปจะท่างานง่ายขึ้น เนื องจากเข้าใจระบบมากขึ้น 
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17. โครงการอบรมการเขียนบทความวิจัยเพื อการตีพิมพ์  
     ปัญหาอุปสรรค :    1. นกัศึกษาบางส่วนยังท่าวิจัยไม่เสร็จ จึงไม่เข้าร่วมการอบรม  

    2. การขอจริยธรรมขอได้ในจ่านวนจ่ากัด เนื องจากเรื องงบประมาณของ 
        ผู้ทรงคุณวุฒิจากส่วนกลางที ไม่ได้จัดสรรไว้ให้ ท่าให้มีนักศึกษาที ผ่านการขอ  
        จริยธรรมเพียง 11 คน    

 ทั้งนี้ เพื่อโปรดพิจารณาให้ข้อเสนอแนะในประเด็นปัญหา/แนวทางแก้ไข ดังกล่าว 
มติที่ประชุม :  มีข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข ในการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2561 รอบ 9 เดือน ( 1 ตุลาคม 2560 - 30 มิถุนายน 2561) สรุปได้ ดังนี้ 
1. โครงการการพัฒนาแกนน าด้านสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในอีสานใต้  

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข : ขอให้ตั้งงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพประจ า
ต าบล และให้ประสานงานกับเทศบาลต าบลเมืองศรีไค 

2. โครงการ เรื่อง"แนวทางการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุที่อยู่ตาม
ล าพัง"  

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข : ประสานงานผู้น าชุมชน / อสม.ล่วงหน้า 
3. โครงการผลของสารสกัดใบชะพลูต่อหนูทดลองและเซลล์ตับเพาะเลี้ยงที่ถูกเหนี่ยวน าให้เซลล์ตับได้รับ

การบาดเจ็บจากแอทานอล  
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข : ให้มีการวางแผนและประสานงานกันตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการ 

4. โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อการพึ่งพาตนเองด้านสุขภาพ  
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข : ในปี 2561 ได้มีโครงการ IPE ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นในการท า 
                                    โครงการ 

      5. โครงการการให้บริการทางการแพทย์ระดับปฐมภูมิ  
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข : ในปี 2562 ให้พิจารณา วิเคราะห์สถานการณ์ ประมาณการ 
                                    อย่างรอบด้าน 

6. โครงการการให้บริการระบบสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม  
      ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข : ให้น าระบบสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ 
7. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์อาคารผู้ป่วยนอก   

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข : หากเป็นครุภัณฑ์ที่จ าเป็นและเกิดช ารุดเสียหาย  
                                    สามารถท าเรื่องขอใช้เงินสะสม อนุมัติต่อสภาได้ 

8. โครงการจ้างเหมาท าความสะอาด วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  
 ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข : ในปี 2562 ให้พิจารณา วิเคราะห์สถานการณ์ ประมาณการ 
                                    อย่างรอบด้าน 

9. โครงการตรวจสุขภาพนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560  
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข : จัดเพิ่มระยะเวลาเพื่ออ านวยความสะดวกแก่นักศึกษา  

                                                         โดยจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม 
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  10. โครงการพัฒนาการจัดการข้อมูลทางการเงินและบริหารจัดการด้านการเงินบัญชี   
         ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข :  จัดให้อ านวยความสะดวกให้ผู้รับโอนเปิดบัญชีกับ 
                                                     ธนาคารไทยพาณิชย์ 
  11. โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข :  มีระบบแจ้งเตือนเป็นรายบุคคล และประกาศผลให้ทราบเป็น 
       ระยะ ๆ ก่อนปิดการประเมิน 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข : การส ารวจความสุขและความผูกพันธ์ต่อองค์กร ควรมี
ประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรเล็งเห็นความส าคัญ และควรพัฒนาส่งเสริม
สร้างความผูกพันต่อองค์กร 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข: การสรรหาบุคลากรสายวิชาการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย หากมี
การเปลี่ยนแปลงแนวทางการด าเนินการต่างๆ ควรด าเนนิการในต้นปีงบประมาณ เพื่อที่จะ
ได้ด าเนินการขออนุมัติทันตามกรอบระยะเวลา 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข: ทุนพัฒนาอาจารย์ไม่เป็นไปตามแผน ควรมีการทบทวน
หลักเกณฑ์อย่างต่อเนื่องทุกปี โดยดูจากศักยภาพการจัดการเรียนการสอนเป็นส าคัญ แต่ต้อง
ค านึงถึงคุณวุฒิอาจารย์ในระยะยาวด้วย  
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข: ทุนพัฒนาอาจารย์สาขาแพทยศาสตร์ ไม่เป็นไปตามแผน  
ควรก าหนดโควตา กรอบสาขาที่ขาดแคลน และสาขาที่เป็นที่นิยม โดยค านึงถึงภาระงาน
บริการ และแผนอัตราก าลังอาจารย์เพื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมในระยะยาวด้วย 

 
  12. โครงการพัฒนาบริหารจัดการโรงพยาบาลสู่มาตรฐาน HA  

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข :  ให้มีระบบท่ีปรึกษาที่ชัดเจน / และศึกษาดูงานในโรงพยาบาล    
                                     ขนาดใกล้เคียง 

13. โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา  
       ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข :  จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการ 

ด าเนินงานพัฒนาอย่างจริงจัง 
14. โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน (งานบริการการศึกษา) 
       ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข :  ปรึกษางานรับเข้า ม.อุบลราชธานี เพื่อร่วมกันพัฒนาเวปไซด์ 

       ให้เข้าถึงได้ง่าย 
15. โครงการให้บริการระบบสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนด้านคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข :  จัดให้มีระบบปรับปรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง โดยจัดสรร 
       งบประมาณเพื่อการบ ารุงรักษาไว้ล่วงหน้า 

16. โครงการให้บริการระบบสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนด้านห้องปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ  
      พ.ศ. 2561  
      ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข :  มีแผนการจัดซื้อตามแนวปฏิบัติให้ชัดเจนเป็นระบบ 
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17. โครงการอบรมการเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์  
      ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข :  ขอตั้งงบประมาณของวิทยาลัยฯ ให้ชัดเจน 
 
18. โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก 

ปัญหาอุปสรรค: อาสาสมัครประจ าหมู่บ้านร่วมส ารวจลูกน้ ายุงลายในหมู่บ้าน แต่ยังขาดการ
เรียนรู้และการป้องกันโรคไข้เลือดออกกับเด็กนักเรียน และพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในเด็ก
นักเรียน 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข เน้นกลุ่มเป้าหมายในกลุ่มของเด็กนักเรียน เนื่องจากมีโอกาส
เสี่ยงต่อการเกิดโรคไข้เลือดออก 

 
ระเบียบวาระท่ี 6   เรื่องอ่ืน ๆ 
วาระท่ี 6.1 งานเลขานุการ มีเรื่องแจ้งเพื่อทราบ      จ านวน 1 เรื่อง ดังนี้ 
6.1.1 เรื่อง ก าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  
               ครั้งที่ 8/2561 วันพฤหัสบดี ที่ 23 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้อง CMP 412 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม     นางสาวณรัญญา  มีชัย ต าแหน่ง เลขานุการคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ 

เลขานุการคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ แจ้งเพื อทราบ ถึงก่าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ่า
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที  8/2561 วันพฤหัสบดี ที  23 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น.  
ณ ห้อง CMP 412 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

เพื อทราบก่าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
ครั้งที  8/2561 วันพฤหัสบดี ที  23 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้อง CMP 412 

มติที่ประชุม :  เห็นชอบให้เลื่อนการประชุมเป็นวันที่ 30 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้อง 
CMP 412 

วาระท่ี 6.2 งานบริการการศึกษา   มีเรื่องแจ้งเพื่อทราบ  จ านวน  3 เรื่อง ดังนี้ 
วาระท่ี 6.2.1 เรื่อง การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา ระดับบัณฑิตศึกษา  
                        ประจ าปีการศึกษา 2560 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   ผศ.แพทย์หญิงศุทธินี ธิราช ต าแหน่ง  ประธานหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต                

ประธานหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต เสนอเพื อทราบผลการการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์
ของนักศึกษาในรายวิชา ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2560 ด้วยหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ชีวเวชศาสตร์ เปิดการเรียนการสอนรายวิชา ในภาคการศึกษาต้น และภาคการศึกษาปลาย ประจ่าปีการศึกษา 
2560 จ่านวนทั้งสิ้น 10 รายวิชา นั้น  

         เพื อประเมินผลการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตร รวมทั้งความสอดคล้อง
ของหลักสูตร  มาตรฐานผลการเรียนรู้  กิจกรรมการเรียนการสอน และวิธีการวัดประเมินผล และเพื อให้การ
ด่าเนินงานบริหารจัดการหลักสูตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวช
ศาสตร์ได้ด่าเนินการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา จ่านวน 4 รายวิชา ได้แก่ รายวิชา 1905 716   
ชีวสารสนเทศศาสตร์, รายวิชา 1905 719 สรีระวิทยาเชิงระบบ 1, รายวิชา 1905 720 สรีระวิทยาเชิงระบบ 
2 และ รายวิชา 1905 721 บูรณาการกายวิภาคศาสตร์เชิงระบบ 1 (ตามเอกสารแนบ)  
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         การนี้ จึงใคร่ขอแจ้งที ประชุมเพื อโปรดทราบและพิจารณาให้ข้อเสนอแนะการทวนสอบมาตรฐาน
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ่าปีการศึกษา 2560 (ตามเอกสารแนบ) 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

รายงานผลการประชุมทวนสอบผลสัมฤทธิ์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ 
ประจ่าปีการศึกษา 2560 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
          เพื อทราบและให้ข้อเสนอแนะทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจ่าปี
การศึกษา 2560 และเสนอคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขต่อไป  
  มติที่ประชุม : รับทราบ 

6.2.2 เรื่อง การรับนักศึกษาต่างชาติ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร ์และ 
               หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม  ปีการศึกษา 2561 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   ผศ.มินตรา  สาระรักษ์ ต าแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์        
 ตามที  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตร 
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาอนามัย
สิ งแวดล้อม ส าหรับนักศึกษาต่างชาติ  ปีการศึกษา ๒๕๖๑  รายละเอียด ดังนี้ 

ก าหนดการ วันที่ สถานที ่
ผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาทางออนไลน์ โดยสามารถดาวน์
โหลดใบสมัครได้ที  www.english.ubu.ac.th และ 
ส่งใบสมัครที อีเมล intercoop@ubu.ac.th หรือ
สมัครด้วยตนเองได้ที ส่านักงานวิเทศสัมพันธ์ 
ส่านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี   

28 มิถุนายน ๒๕๖๑ ถึง  
5 กรกฎาคม ๒๕๖๑  

มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี หรือ เวบ็ไซต์ 
www.english.ubu.ac.th 

ผู้สมคัรช่าระเงินค่าสมัคร โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงิน
ฝากของมหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

28 มิถุนายน ๒๕๖๑ ถึง  
5 กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

ธนาคารทุกสาขา 

ประกาศรายชื อผู้มสีิทธ์ิเข้าสอบสมัภาษณ์  
เพื อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา 

6 กรกฎาคม ๒๕๖๑ เว็บไซต์ www.english.ubu.ac.th 

สอบสัมภาษณ ์ 10 กรกฎาคม ๒๕๖๑ คณะ/หลักสูตร 
ประกาศรายชื อผู้มสีิทธ์ิเข้าศึกษา  13 กรกฎาคม ๒๕๖๑ เว็บไซต์ www.english.ubu.ac.th 
ช่าระเงินยืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษา โดยการโอนเงินเข้า
บัญชีเงินฝากของมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

16-18 กรกฎาคม ๒๕๖๑ ธนาคารทุกสาขา 

 โดยมีผู้สมัครจ่านวน  2  คน ในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และ
ด่าเนินการสอบสัมภาษณ์  ในวันที  10  กรกฎาคม 2561 ซึ งผลการสอบสัมภาษณ์ผ่านการสัมภาษณ์ทั้ง 2 คน  
และ ได้ด่าเนินการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาเรียบร้อยแล้ว ตามรายชื อดังนี้ 

1. Mr. Anousith  SYPHANH 
2. Mr. Vixay  MOONNASING 

ข้อกฏหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 ไม่มี 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ส่าหรับนักศึกษาต่างชาติ ประจ่าปีการศึกษา 2561 (เพิ มเติม) 

http://www.english.ubu.ac.th/
http://www.english.ubu.ac.th/
http://www.english.ubu.ac.th/
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ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อทราบการรับนักศึกษาต่างชาติ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาอนามัยสิ งแวดล้อม  ปีการศึกษา 2561 

มติที่ประชุม : รับทราบ 

6.2.3 เรื่อง รายงานผลการสอบสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการสอน หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  
               ประจ าปีการศึกษา 2560    
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   ผศ.แพทย์หญิงศุทธินี ธิราช ต าแหน่ง  ประธานหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต                

ตามที คณะกรรมอนุกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการสอน ประจ่าปีการศึกษา 2560 
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต เพื อน่าไปวางแผน ปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ ในภาค
การศึกษาถัดไป นั้น     จึงขอสรุปผลการทวนสอบการจัดการเรียนการสอน เมื อวันพุธที  12 กรกฏาคม 2561 
ประจ่าปีการศึกษา 2560 ซึ งมี    จ่านวน 15 รายวิชาดังรายละเอียดที แนบมาพร้อมนี้ 

ล าดับ รหัสวิชา รายวิชา 
วิชาชั้นปรีคลินิก จ านวน 9 รายวิชา 

1 1901 101 การพัฒนาความเป็นนักวิชาชีพเวชกรรม 
2 1901 202 พันธุศาสตร์การแพทย์และพัฒนาการชีวิตมนุษย์ 
3 1901 205 หลักการทั วไปทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ 3 
4 1901 206 ระบบเลือดและน้่าเหลือง 
5 1901 207 ระบบต่อมไร้ท่อ 
6 1901 301 ระบบหายใจ 
7 1901 304 ระบบสืบพันธุ์ 
8 1901 307 บทน่าสู่เวชศาสตร์คลินิก 1 
9 1901 309 การสร้างเสริมสุขภาพและประสบการณ์วิชาชีพแพทย์ 

วิชาชั้นคลินิก จ านวน 6 รายวิชา 
1 1901 402 เวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัว 3 
2 1901 404 สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 1 
3 1901 503 จิตเวชศาสตร์ 
4 1901 505 รังสีวิทยาคลินิก 
5 1901 604  ออร์โธปิดิกส์ 2 
6 1901 619 เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 

เอกสารประกอบการประชุม 
          แบบรายงานสรุปผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการสอน หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 

ประจ่าปีการศึกษา 2560  
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อพิจารณารายงานสรุปผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการสอน หลักสูตรแพทยศาสตร
บัณฑิต ประจ่าปีการศึกษา 2560 

มติที่ประชุม : รับทราบ 
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6.3 งานบริการการศึกษา มีเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา   จ านวน 7 เรื่อง ดังนี้ 
6.3.1 เรื่อง ก าหนดการปรับปรุงหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   ผศ.แพทย์หญิงศุทธินี ธิราช ต าแหน่ง  ประธานหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต                

 ตามบันทึกข้อความที  ศธ 0529.4.6/ว 630  ลงวันที  6 กรกฎาคม 2561 ส่านักงานพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ได้แจ้งหลักสูตรที ครบรอบปรับปรุงหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2561 ตาม
กรอบมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ทั้งนี้ในปี 2561 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
จะครบรอบการปรับปรุงหลักสูตร และส่านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้วิทยาลัยฯแจ้งความประสงค์การ
ปรับปรุงหลักสูตรฯ ภายในวันที  16 กรกฎาคม 2561 มีรายละเอียดให้เลือก 2 ช่วงเวลา ดังนี้ 

 
โปรดเลือก 

(/) 
ส่งส านักงานพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
ตรวจสอบเอกสาร 

คกก.บริหารวิชาการ คกก.กลั่นกรอง
หลักสูตรฯ 

สภามหาวิทยาลัย 

 1 สิงหาคม 2561 8/2561 
21 สิงหาคม 2561 

5/2561 
7 กันยายน 2561 

5/2561 
29 กันยายน 2561 

 1 ตุลาคม 2561 6/2561 
16 ตุลาคม 2561 

6/2561 
9-10 พฤศจิกายน 

2561 

6/2561 
24 พฤศจิกายน 

2561 
กฏหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

ไม่มี 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

1. บันทึกข้อความที  ศธ 0529.4.6/ว 630  ลงวันที  6 กรกฎาคม 2561  
2. ปฏิทินการพัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
          เพื่อพิจารณา 

1) เลือกช่วงเวลาในการส่งหลักสูตรไปยังส่านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาตรวจสอบเอกสาร 

2) ปฏิทินการพัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
 

มติที่ประชุม : 1) เห็นชอบให้ส่งส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาตรวจสอบเอกสาร ในวันที่ 1 
ตุลาคม 2561 

         2) เห็นชอบปฏิทินการพัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2562  

 
6.3.2 เรื่อง รับรองผลการเรียน รายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  
               ประจ าปีการศึกษา 2560 (ชั้นปีที่ 4-6) 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   ผศ.แพทย์หญิงศุทธินี ธิราช ต าแหน่ง  ประธานหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต                

ตามมติที ประชุมคณะกรรมการวิชาการชั้นคลินิก หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ครั้งที  2/2561 เมื อวัน
พุธที  18 เมษายน 2561 ซึ งร่วมกันพิจารณารับรองผลการเรียนรายวิชาที เปิดสอนในหลักสูตรแพทยศาสตร
บัณฑิต ประจ่าปีการศึกษา 2560 (ชั้นปีที  4-6) ซึ งประกอบด้วยรายวิชาต่อไปนี้ 
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ล าดับ รหัสวิชา รายวิชา 
ผลการพิจารณา 

(รับรอง/ไม่รับรอง) 
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลศรีสะเกษ 
ประจ าปีการศึกษา 2560 

1 1901 403 ศัลยศาสตร์ 1 กลุ่ม 3 รับรอง 
2 1901 405 ออร์โธปิดิกส์ 1 กลุ่ม 2,3 รับรอง 
3 1901 506 อายุรศาสตร์ 1 กลุ่ม 3 รับรอง 
4 1901 510 อายุรศาสตร์ 2 กลุ่ม 2 รับรอง 

กฏหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
ไม่มี 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
ใบส่งผลการศึกษา จ่านวน 4 รายวิชา ประจ่าปีการศึกษา 2560  

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

มติที่ประชุม : รับรองผลการเรียน รายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  
ประจ าปีการศึกษา 2560 (ชั้นปีที่ 4-6) 
6.3.3 เรื่อง พิจารณานักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จ านวน 1 คน  
                เพื่อรับปริญญาเกียรตินิยมเป็นกรณีพิเศษ 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   ผศ.มินตรา  สาระรักษ์ ต าแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์                

 ตามบันทึกที  ศธ 0529.4/2264  ลงวันที   25  มิถุนายน  ๒๕61  งานทะเบียนนักศึกษาและ
ประมวล กองบริการการศึกษาได้ขอความอนุเคราะห์ให้ด่าเนินการตรวจสอบและรับรองการส่าเร็จการศึกษาของ
นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  จ่านวน   107  คน ในภาคการศึกษา 2/2560  
ซึ งงานบริการการศึกษาได้ตรวจสอบและนักศึกษาเป็นผู้ส่าเร็จการศึกษาจริง โดยได้รับอนุมัติให้ส่าเร็จการศึกษา 
ในวันที   25  พฤษภาคม  2561 แล้ว นั้น 
 อ้างตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 ดังเอกสาร
แนบ 1 ข้อ 66 การให้ปริญญาเกียรตินิยม ข้อ 66.6 ในกรณีที นักศึกษาได้รับการเทียบโอนหน่วยกิตหรือเคย
ได้รับสัญลักษณ์ W ในรายวิชาใด หรือมีระยะเวลาการศึกษาเกินระยะเวลาปกติที ก่าหนดไว้ในหลักสูตร จะไม่ได้รับ
การเสนอชื อให้ได้รับเกียรตินิยม ยกเว้นคณะกรรมการประจ่าของคณะเห็นชอบและสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 

อ้างตามประกาศสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื อง การให้ปริญญาเกียรตินิยมเป็นกรณีพิเศษ  พ.ศ. 
2555  

ดังเอกสารแนบ 2 ข้อ 3 การให้ปริญญาเกียรตินิยม ข้อ 3.1 การเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาของนักศึกษาต้องไม่
เกิน 1 ใน 4 ของหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรที ก่าหนด 

จากการตรวจสอบข้อมูลพบว่า มีนักศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
จ่านวน 1 คน  เคยเทียบโอนหน่วยกิต ซึ งมีสิทธิ์ได้รับปริญญาเกียรตินิยมเป็นกรณีพิเศษ หากคณะกรรมการ
ประจ่าคณะพิจารณาเสนอต่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื อพิจารณาอนุมัติ รายชื อ ดังต่อไปนี้ 
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ล่าดับที  รหัสประจ่าตัว ชื อ-นามสกุล 

คะแนนเฉลี ยสะสม 
หากเห็นชอบ 

จะได้รับ
เกียรตินิยม 

หมายเหตุ ตลอด
หลักสูตร 

ที 
หลักสูตร
ก่าหนด 

1 5719402279 นางสาวพรทิพย์  ผลาแรง 3.41 3.79 อันดับ 2 เคยเทียบ
โอนหน่วย
กิต 

หมายเหตุ :  
1) จ่านวนหน่วยกิตที เรียนตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 138 หน่วยกิต 
2) รายวิชาที เทียบโอนหน่วยกิต ดังนี้ 

ล่าดับที  รหัสวิชา ชื อวิชา หน่วยกิต 
1 110 1141 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ่าวัน  3 
2 110 2109 วิทยาศาสตร์กายภาพในชีวิตประจ่าวัน  3 
3 141 1101 ภาษาไทยกับการสื อสาร  3 
4 142 1102  ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1  3 
5 143 1110 มนุษยก์ับการใช้เหตุผล  3 
6 143 9101 กีฬาเพื อสุขภาพ  1 
7 144 9100 มนุษย์กับการท่องเที ยว  3 
8 170 3110 ทักษะการเงินในชีวิตประจ่าวัน   3 

รวม 22 
ทั้งนี้ ผ่านที ประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ครั้งที  17/2561  เมื อวันที   10 

กรกฎาคม  2561  มติที ประชุม เห็นควรพิจารณาให้ปริญญาเกียรตินิยมเป็นกรณีพิเศษ เนื องจากการเทียบโอน
หน่วยกิตของนักศึกษาดังกล่าวเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2553 และประกาศสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื อง การให้ปริญญาเกียรตินิยมเป็นกรณีพิเศษ  พ.ศ. 
2555  
ข้อกฏหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 ข้อ 66 การให้
ปริญญาเกียรตินิยม ข้อ 66.6 

2. ประกาศสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื อง การให้ปริญญาเกียรตินิยมเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ. 2555 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

1. แบบค่าร้อง ม.อบ. 3.1  
2. ใบแสดงผลการเรียน  

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อพิจารณาเห็นชอบให้นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ  สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร ์ จ่านวน 1 คน      
เพื อรับปริญญาเกียรตินิยมเปน็กรณีพิเศษ 

มติที่ประชุม : เห็นชอบใหน้างสาวพรทิพย์  ผลาแรง นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร์  รับปริญญาเกียรตนิิยมเป็นกรณีพิเศษ 
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6.3.4 เรื่อง ขออนุมัติจัดท าค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา  
               2561 และอาจารย์พิเศษกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม) 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   ผศ.แพทย์หญิงศุทธินี ธิราช ต าแหน่ง  ประธานหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต                
 ตามที ส่านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่านักอธิการบดี  จัดท่าบันทึกข้อความที  ศธ.0529.4.6/ว 
906 ลว 21 กรกฎาคม 2558 เรื อง แผนผังกระบวนการการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
เพื อให้สอดคล้องกับข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย “คุณสมบัติและหลักเกณฑ์การแต่งตั้งอาจารย์
พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ และศาสตราจารย์พิเศษ พ.ศ.2548”และให้เป็นไปตาม
ส่านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่านักอธิการบดี  ในการนี้ งานบริการการการศึกษา จึงขอเสนอขออนุมัติ
จัดท่าค่าสั งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจ่าปีการศึกษา 2561 และอาจารย์พิเศษกลุ่ม
วิชาสาธารณสุขศาสตร์ ประจ่าปีการศึกษา 2560 (เพิ มเติม)  เพื อด่าเนินการตามแผนผังกระบวนการแต่งตั้ง
อาจารย์พิเศษ ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ส่านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

 ไม่มี  
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

1. ตารางรายชื ออาจารย์พิเศษหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจ่าปีการศึกษา 2561 
2. ตารางรายชื ออาจารย์พิเศษกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ประจ่าปีการศึกษา 2560 (เพิ มเติม) 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
      เพื อพิจารณาขออนุมัติจัดท่าค่าสั งแต่งตัง้อาจารย์พิเศษหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจ่าปีการศึกษา 
2561 และอาจารย์พิเศษกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ประจ่าปีการศึกษา 2560 (เพิ มเติม) 

มติที่ประชุม : อนุมัติจัดท าค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจ าปี
การศึกษา 2561 และอาจารย์พิเศษกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม) 

 

6.3.5 เรื่อง พิจารณาขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาชีวเวชาสตร์  
              หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   ผศ.ดร.ปรีดา  ปราการกมานันท์ ต าแหน่ง  ผู้ช่วยคณบดีงานพัฒนานักศึกษา                

ผู้ช่วยคณบดีงานพัฒนานักศึกษา เสนอเพื อพิจารณา  ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ตามที  วิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข  ได้ด่าเนินการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2562 (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)  เนื องจากหลักสูตรครบรอบปรับปรุงหลักสูตร  ในปีการศึกษา 
2561 ทั้งนี้หลักสูตรได้เสนอขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรต่อที ประชุมอาจารย์ประจ่าหลักสูตรฯ ครั้งที  5/2561 
เมื อวันที  5 มิถุนายน 2561 แล้วนั้น 

การนี้ เพื อให้การปรับปรุงหลักสูตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและส่าเร็จวัตถุประสงค์  จึงขอแจ้งที ประชุม
เพื อพิจารณาอนุมัติปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2562 (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)  เพื อจักได้ด่าเนินการเสนอขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรตามล่าดับต่อไป 
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)  
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

ไม่มี  
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

สมอ.08 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 



28 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งท่ี 7/2561 วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 
 

ประเด็นในการพิจารณา : เพื อเสนอคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข พิจารณา
อนุมัติปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาชีว เวชศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

เพื อพิจารณาขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาชีวเวชาสตร์ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2562 (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 

มติที่ประชุม :  อนุมัติปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาชีวเวชาสตร์ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2562 (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) โดยให้ผศ.ดร.มารุตพงศ์ ปัญญา มาเป็นอ.ประจ าหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 และให้หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาชีว
เวชาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) พิจารณาอ.ประจ าหลักสูตรคนใหม่แทน 
6.3.6 เรื่อง พิจารณาการขออนุมัติเปิดหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
           หลักสูตรใหม่  พ.ศ. 2562 (ทบทวนงบประมาณการเปิดหลักสูตร) 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   อ.ดร.อารี  บุตรสอน ต าแหน่ง  ผู้ช่วยคณบดีงานพันธกิจสังคม                
 ผู้ช่วยคณบดีงานพันธกิจสังคม  เสนอเพื อพิจารณาการขออนุมัติ เปิดหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรใหม่  พ.ศ.2562 (ทบทวนงบประมาณการเปิดหลักสูตร)  ด้วย
หลักสูตรฯ ต้องการพัฒนาบัณฑิตเพื อตอบสนองสังคมและการเปลี ยนแปลงด้านสาธารณสุข และพัฒนาบัณฑิตให้
มีความรู้ ความสามารถด้านการวิเคราะห์สถานการณ์ของระบบสุขภาพ สามารถก่าหนดแนวทางในการพัฒนาและ
แก้ไขปัญหาในระบบสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพในการตอบสนองความต้องการของสังคมชุมชน ดังนั้นเพื อการ
พัฒนาบุคลากรสาธารณสุขให้มีความรู้ความสามารถในการบูรณาการศาสตร์ด้านการบริหาร พฤติกรรมศาสตร์ 
โภชนาการ วิทยาการระบาด และอนามัยสิ งแวดล้อม จนสามารถจัดการระบบสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
หลักสูตรได้เล็งเห็นความส่าคัญดังกล่าว ทั้งนี้ หลักสูตรได้เคยเสนอเพื อขออนุมัติเปิดหลักสูตรดังกล่าว ในการ
ประชุมประจ่าวิทยาลัยฯ ครั้งที  11/2560 แต่เนื องจากวิทยาลัยฯ ให้ทบทวนงบประมาณในการขออนุมัติเปิด
หลักสูตรอีกครั้ง เพื อเสนอมหาวิทยาลัยต่อไป     

 การนี ้จึงขอพิจารณาการอนุมัติเปิดหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
หลักสูตรใหม่  พ.ศ.2562 (ทบทวนงบประมาณการเปิดหลักสูตร) 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
ไม่มี  

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
สรุปงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเปิดหลักสูตร   จ่านวน 1 ชุด  

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
เพื อพิจารณาอนุมัติเปิดหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์   

หลักสูตรใหม่  พ.ศ. 2562 (ทบทวนงบประมาณการเปิดหลักสูตร) 
มติที่ประชุม :  มอบ อ.ดร.อารี บุตรสอน ไปปรึกษาหารือผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายงบประมาณก่อน และ

ให้น าเสนอในการประชุมครั้งถัดไป 
 

6.3.7 เรื่อง พิจารณาการก ากับติดตามและประเมินผลความก้าวหน้ารายวิชาวิทยานิพนธ์  
               นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2560 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   ผศ.จารุวรรณ์  วงบุตดี ต าแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มวิชาแพทยศาสตร์                
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  หัวหน้ากลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ เสนอเพื อพิจารณาการก่ากับติดตามความก้าวหน้ารายวิชาวิทยานิพนธ์ 
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์  ประจ่าปีการศึกษา 2560  ด้วยหลักสูตรมีนักศึกษาที อยู่
ระหว่างการศึกษารายวิชาวิทยานิพนธ์ จ่านวน ทั้งสิ้น 14 คน ปัจจุบันมีการลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธ์ตั้งแต่
ชั้นปีที  1 เทอมที  2 เป็นต้นไป โดยหลักสูตรมีแนวปฏิบัติให้นักศึกษารายงานความก้าวหน้ารายวิชาวิทยานิพนธ์ทุก
ภาคการศึกษาตามแบบฟอร์มที หลักสูตรก่าหนด ซึ งในปีการศึกษา 2/2560 ที ผ่านมาพบว่า นักศึกษาได้รายงาน
ความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ตามแบบฟอร์มที ก่าหนด ทั้งนี้ เพื อให้กระบวนการก่ากับติดตามและประเมินผล
ความก้าวหน้ารายวิชาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา มีประสิทธิภาพและส่าเร็จการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร
ก่าหนด       

 การนี้ จึงขอเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาการก ากับติดตามความก้าวหน้ารายวิชาวิทยานิพนธ์ นักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ ประจ่าปีการศึกษา 2560 เพื อให้
ข้อเสนอแนะและจักได้ด่าเนินการในส่วนที เกี ยวข้องต่อไป   

ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
- ไม่มี – 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
สรุปรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์และปัญหาอุปสรรค แนวทางพัฒนา จ่านวน 1 ชุด 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
เพื อพิจารณาการก่ากับติดตามและประเมินผลความก้าวหน้ารายวิชาวิทยานิพนธ์  นักศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ ประจ่าปีการศึกษา 2560 
มติที่ประชุม :  เห็นชอบตามแนวทางการพัฒนา 

6.3.8 เรื่อง รา่ง ข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชน ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา 
               วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. .... 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   ผศ.มินตรา  สาระรักษ์ ต าแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์                

จากการประชุมสภาคณบดีสาธารณสุขศาสตร์ฯ เมื อวันที   18  กรกฎาคม  2561 ที ประชุมมีมติให้
สถาบันการศึกษาพิจารณาทบทวน ร่าง ข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชน ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบหลักสูตร
การศึกษาวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. .... ว่าเห็นชอบ/ไม่เห็นชอบ หรือมีข้อเสนอแนะในประเด็นใดบ้าง 
และหากสถาบันพิจารณาแล้ว ให้ส่งร่าง ข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชนฯ ที พิจารณาแล้วทาง E-mail 
saravudh.sut@stou.ac.th  ภายในวันที  3 สิงหาคม 2561 และให้ส่งรายชื อผู้ที จะเป็นตัวแทนในการพิจารณา
ร่าง ข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชนฯ จากสถาบันต่างๆ สถาบันละ 1 คน เพื อร่วมกันพิจารณาและเสนอสภา
คณบดีสาธารณสุขศาสตร์ต่อไป 
ข้อกฏหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 ไม่มี 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
 ร่าง ข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชน ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาวิช าชีพการ
สาธารณสุขชุมชน พ.ศ. .... 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อพิจารณาเห็นชอบร่าง ข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชน ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบหลักสูตร
การศึกษา วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. .... 

mailto:saravudh.sut@stou.ac.th%20%20ภายใน
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มติที่ประชุม :  มอบหัวหน้ากลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ประสานไปที่คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภฏัอุบลราชธาน ีและวิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธาน ีเพื่อปรึกษาหารือ 
6.3.9 เรื่อง ขอปรับแผนการรับนักศึกษา หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  
               และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2561 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   ผศ.มินตรา  สาระรักษ์ ต าแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์                

ตามแผนการรับนักศึกษาเข้าศึกษา ในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  
และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ งแวดล้อม ปีการศึกษา 2561 จ่านวนหลักสูตรละ 75 คน  
รวมทั้ง 2 หลักสูตร จ่านวน 150 คน นั้น เนื องจากสถิติการรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2557 – 2560 จ่านวน
รับเข้าศึกษาไม่เป็นไปตามแผนการรับนักศึกษา และมีนักศึกษาตกออก เช่น ลาออก พ้นสถานภาพ  ไม่ต่อทะเบียน 
ซึ งท่าให้นักศึกษาที ส่าเร็จการศึกษาในแต่ละปีการศึกษามีจ่านวนค่อนข้างน้อย ในปีการศึกษา 2561 มีนักศึกษา
ขึ้นทะเบียนนักศึกษาเกินแผนการรับที สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ ดังนี้ 
 

หลักสูตร แผนการรับนักศึกษา 
ปีการศึกษา 2561 

จ านวนขึ้นทะเบียนนักศึกษา 
ปีการศึกษา 2561 

ร้อยละของการเกิน
แผนการรับเข้าศึกษา 

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 

75 127 69.34 

วิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาอนามัยสิ งแวดล้อม 

75 96 28 

 
การรับนักศึกษาเกินแผนการรับ หลักสูตรสามารถควบคุมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนได้ จึ งขอ

อนุมัติปรับแผนการรับนักศึกษาตามจ่านวนขึ้นทะเบียนนักศึกษาของปีการศึกษา 2561  ซึ งการปรับแผนการรับ
นักศึกษาขอปรับเฉพาะ   ปีการศึกษา 2561 เท่านั้น โดยในปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป แผนการรับนักศึกษา
เหมือนเดิม ในการปรับแผนการรับนักศึกษาจะท่าให้หลักสูตรมีรายได้เพียงพอกับค่าใช้จ่าย   
ข้อกฏหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 ไม่มี 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
  เอกสารจ่านวนรับเข้าศึกษา จากระบบ www.reg.ubu.ac.th 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อพิจารณาอนุมัติปรับแผนการรับนักศึกษา หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุข
ศาสตร์ และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ งแวดล้อม ปีการศึกษา 2561 

มติที่ประชุม :  อนุมัติปรับแผนการรับนักศึกษา หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร์ และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยส่ิงแวดล้อม ปีการศึกษา 2561 

 
ระเบียบวาระท่ี 6      เรื่องอ่ืนๆ  
6.4 งานบริหารบุคคล มีเรื่องแจ้งเพื่อทราบ   จ านวน 2 เรื่อง   ดังนี้ 
6.4.1 เรื่อง แบบรายงานความก้าวหน้าของการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2/2560 

      ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พลากร สืบส าราญ 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธุ์ ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
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ตามที  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อนุมัติให้นายพลากร สืบส่าราญ ต่าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัด
กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ลาศึกษาต่อระดับปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน ณ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้วยทุนวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีก่าหนด 3 ปี ตั้งแต่วันที  8 มกราคม 
2561 ถึงวันที  7 มกราคม 2564 
 ในการนี้ ผู้รับทุนดังกล่าวข้างต้นได้ส่งแบบรายงานความก้าวหน้าของภาคการศึกษา ประจ่าปีการศึกษา 
2/2560 เพื อทราบ รายละเอียด มีดังนี้ 
  1.1 ผลการศึกษา  

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต เกรด 
MD817744 Elderly Health in Community Medicine 3 A 
MD817760 Advance Qualitative Research Methodology in 

Community Health Development 
3 A 

MD817991 Seminar in Community Health Development 
Research I 

1 A 

MD817999 DISSERTAION 2 S(2) 

  1.2 ความก้าวหน้าของการท่าวิทยานิพนธ์ 
         - งานวิจัยท่าไปแล้ว 5% ของงานทั้งหมด  
ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 - ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื อง หลักเกณฑ์การให้ทุนพัฒนาบุคลากรสายวชิาการของวิทยาลัยฯ พ.ศ. 2557 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

แบบรายงานความก้าวหน้าของการศึกษา ประจ่าปีการศึกษา 2/2560 ราย นายพลากร สืบส่าราญ  
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อทราบแบบรายงานความก้าวหน้าของการศึกษาของผู้รับทุนดังกล่าวข้างต้น 
 

มติที่ประชุม : รับทราบรายงานความก้าวหน้าของการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2/2560 ราย นาย
พลากร สืบส าราญ 

6.4.2 เรื่อง (ร่าง) ก าหนดการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบครึ่งปีหลัง (1 เม.ย. 61-30 ก.ย. 61) 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธุ์ ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
 เพื อให้การเพิ มค่าจ้างของบุคลากรวิทยาลัยฯ เป็นไปตามระยะเวลาที มหาวิทยาลัยก่าหนด งานบริหาร
บุคคล จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง) ก่าหนดการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย รอบครึ งปีหลัง 
(1 เม.ย. 61-30 ก.ย. 61) ประจ่าปีงบประมาณ 2561 รายละเอียดดังนี้ 
1. บุคลากรสายวิชาการ  

ล าดับ
ที ่

ก าหนดวันส่ง รายละเอียด 

1 วันที  31 กรกฎาคม 
2561 –  
1 สิงหาคม 2561 
 

1. งานบริหารบุคคล จะจัดส่งเอกสารแบบประเมินให้บุคลากรสายวิชาการ
ทุกท่าน  
เพื อกรอกแบบประเมิน ดังนี้ 
       1.1 แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน (Core Competency)  
             (แบบ ปม.4) ประเมินตนเอง 
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ล าดับ
ที ่

ก าหนดวันส่ง รายละเอียด 

       1.2 แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน (Core Competency)  
             (แบบ ปม.4) ประเมินโดยคณะกรรมการ 
หมายเหตุ : 1. ค าว่า“ประเมินโดยคณะกรรมการ”หมายถึง ประเมินโดย
เพื่อนร่วมงาน 
              2. ให้บุคลการสายวิชาการทุกท่าน จัดส่งคืนงานบริหาร
บุคคล  
                  ภายในวันที่ 3 สิงหาคม 2561 

2 วันที  10 สิงหาคม 2561 
 

ให้บุคลากรสายวิชาการทุกท่าน จัดท่าแฟ้มภาระงานส่งผู้บังคับบัญชา โดย
ประกอบด้วย 
1. แบบแสดงภาระงานเชิงปริมาณฯ ของบุคลากรสายวิชาการ (แบบ ปม.2)  
2. แบบสรุปผลงานเพื อประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงานของ 
    บุคลากรสายวิชาการ (แบบ ปม.3) 
3. ให้แนบเอกสารในการแสดงหลักฐานต่างๆ เช่น โครงการวิจัย, ผลงาน
ตีพิมพ์,  
    เอกสารประกอบการสอน/ค่าสอน ทั้งนี้ หากไม่มีหลักฐานดังกล่าวจะไม่
น่ามาคิดภาระงาน 
หมายเหตุ :  
1. กรณี บุคลากรที่ปฏิบัติงานไม่ครบรอบการประเมิน (6 เดือน) ให้คิด
สัดส่วนตามการปฏิบัติงานจริง ตัวอย่างเช่น 
   -  ปฏิบัติงานระยะเวลา 3 เดือน ค านวณภาระงานสอน หาร  7.5 
   -  ภาระงานวิจัย บริการวิชาการ ท านุบ ารุงฯ และอ่ืนๆ หาร  13 
2. หากท่านใดไม่ส่งเอกสารทุกข้อดังกล่าวข้างต้นจะถือว่าไม่ขอรับการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อขึ้นเงินเดือนในครั้งนี้ 

3 วันที  10 สิงหาคม 2561 
 

ผู้บังคับบัญชา รวบรวบส่งแฟ้มภาระงานของบุคลากรสายวิชาการ มายังงาน
บริหารบุคคลเพื อให้คณะกรรมการตรวจแฟ้มภาระงาน 

4 วันที  1 สิงหาคม 2561 ประชุมคณะกรรมการตรวจแฟ้มภาระงานบุคลากรสายวิชาการ เพื อเตรียม
ความพร้อมก่อนการด่าเนินการตรวจ  

5 วันที  3 สิงหาคม 2561 บุคลากรสายวิชาการ จัดส่งแบบประเมิน กลับคืนงานบริหารบุคคล ดังนี้ 
   - แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน (Core Competency)  
     (แบบ ปม.4) ประเมินตนเอง 
   - แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน (Core Competency)  
     (แบบ ปม.4) ประเมินโดยคณะกรรมการ 
หมายเหตุ : 1. ค าว่า“ประเมินโดยคณะกรรมการ”หมายถึง ประเมินโดย
เพื่อนร่วมงาน 

6 วันที  14-17 สิงหาคม 
2561 

คณะกรรมการด่าเนินการตรวจแฟ้มภาระงานบุคลากรสายวิชาการ 
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ล าดับ
ที ่

ก าหนดวันส่ง รายละเอียด 

7 วันที  17 สิงหาคม 2561 1. ประชุมคณะกรรมการตรวจแฟ้มภาระงาน เพื อสรุปผลการตรวจแฟ้ม
ภาระงานของ 
    บุคลากรสายวิชาการ 
2. งานบริหารบุคคล แจ้งเวียนให้บุคลากรสายวิชาการมารับแฟ้มภาระงาน
กลับคืน  
    เพื อตรวจสอบการตรวจแฟ้มภาระงานของคณะกรรมการฯ โดยเซ็นรับ
ได้ที  
    งานบริหารบุคคล 

7 วันที  17-20 สิงหาคม 
2561 

บุคลากรสายวิชาการ ตรวจสอบผลการตรวจแฟ้มภาระงานของคณะ
กรรมการฯ 
 

8 วันที  21-22 สิงหาคม 
2561 

1. ส่าหรับบุคลากรสายวิชาการ ที ต้องการชี้แจง/มีข้อแก้ไข ผลสรุปการ
ตรวจแฟ้ม 
    ภาระงานของคณะกรรมการฯ ให้ด่าเนินการชี้แจงในที ประชุม  
2. ส่าหรับบุคลากรสายวิชาการที ไม่มีการชี้แจง/แก้ไข ให้น่าส่งแบบสรุป
ผลงานฯ  
    (แบบ ปม.3) ที ผ่านการตรวจจากคณะกรรมการฯ ได้ที งานบริหารบุคคล  
    เพื อน่ามาประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
**ทั้งนี้ หากพ้นก่าหนดไม่มาชี้แจง/แก้ไขถือว่าข้อมูลนั้นถูกต้องสามารถ
น่าไปประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานได้ 
หมายเหตุ : งานบริหารบุคคล จะแจ้งวันและเวลาการประชุมอีกครั้ง 

9 วันที  23 สิงหาคม 2561 งานบริหารบุคคล จะจัดส่งเอกสารแบบประเมินให้ผู้บังคับบัญชาของ
บุคลากรสายวิชาการ เพื อกรอกแบบประเมิน ดังนี้ 
1. แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
สายวิชาการ 
     (แบบ ปม.4) ประเมินโดยผู้บังคับบัญชา 
2. แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน (Core Competency) (แบบ 
ปม.4) 
    ประเมินโดยผู้บังคับบัญชา 
3. ใบสรุปภาระงานของบุคลากรสายวิชาการ 
 
หมายเหตุ : ให้ผู้บังคับบัญชาจัดส่งคืนงานบริหารบุคคล ภายในวันที่ 24 
สิงหาคม 2561 

10 วันที  24 สิงหาคม 2561 ผู้บังคับบัญชา จัดส่งเอกสารแบบประเมินของบุคลากรสายวิชาคืนงาน
บริหารบุคคล เพื องานบริหารบุคคลจะได้ด่าเนินการต่อไป 
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2. บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 
ล าดับ
ที ่

ก าหนดวันส่ง รายละเอียด 

1 วันที  31 กรกฎาคม 2561 
–  
1 สิงหาคม 2561 

งานบริหารบุคคล จะจัดส่งเอกสารแบบประเมินให้บุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการ 
ทุกท่าน เพื อเสนอต่อผู้บังคับบัญชาของท่าน ดังนี้ 
1. แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 
    สายสนับสนุนวชิาการ (แบบ ปม.3) 
2. แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน (Core Competency) (แบบ 
ปม.3) ประเมินตนเอง 
3. แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน (Core Competency) (แบบ 
ปม.3)  
    ประเมินโดยผู้บังคับบัญชา 
หมายเหตุ : 1. ให้บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการทุกท่าน แนบแบบ
รายงานการปฏิบัติงานส าหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ (แบบ 
ปม.2) พร้อมคู่มือการปฏิบัติงาน 1 งาน หรือ 1 ขั้นตอน 
              2. หากท่านใดไม่แนบเอกสารดังกล่าวจะถือว่าไม่ขอรับ
การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อขึ้นเงินเดือนในครั้งนี้ 
              3. ให้บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ส่งเอกสารข้างต้นให้
ผู้บังคับบัญชาภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2561 

2 วันที  10 สิงหาคม 2561 บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จัดส่งเอกสารแบบประเมินให้
ผู้บังคับบัญชาประเมิน  

3 วันที  14-15 สิงหาคม 
2561 

งานบริหารบุคคล จะจัดส่งเอกสารแบบประเมินให้บุคลากรที ได้รับเสนอ
ชื อในการประเมินเพื อนร่วมงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ดังนี้ 
1. แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน (Core Competency) (แบบ 
ปม.3)  
    ประเมินโดยคณะกรรมการ  
หมายเหตุ : 1. ค าว่า“ประเมินโดยคณะกรรมการ”หมายถึง ประเมิน
โดยเพื่อนร่วมงาน 
                2. ให้บุคลการสายสนับสนุนวิชาการทุกท่าน จัดส่งคืน
งานบริหารบุคคล 
                    ภายในวันที่ 17 และ 20 สิงหาคม 2561 

4 วันที  17 สิงหาคม 2561 ผู้บังคับบัญชาของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการทุกท่าน ส่งแบบ
ประเมินผลของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที กรอกผลคะแนน
เรียบร้อยแล้ว กลับคืนงานบริหารบุคคลเพื อจักได้ด่าเนินการประมวลผล
ต่อไป  

หมายเหตุ :   1. ก าหนดการสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 
  2. การส่งเอกสารแบบประเมินผลการปฏิบัติงานฯ ทุกฉบับต้องส่งภายในวันเวลาราชการ
เท่านั้น  
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              3. การรับ-ส่ง เอกสารทุกฉบับต้องมีการเซ็นรับ-ส่งทุกครั้ง 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 - อาศัยอ่านาจตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.2553 มาตรา 27 ประกอบกับ
ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การบริหารและการด่าเนินงานของส่วนงานภายในที มีสถานะ
เทียบเท่าคณะ พ.ศ.2554 ข้อ 9 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
 - ไม่มี 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อทราบเกี ยวกับก่าหนดการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบครึ งปีหลัง (1 เม.ย. 61- 30 ก.ย. 61) 
ประจ่าปีงบประมาณ 2561 ของบุคลากรวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

มติที่ประชุม : รับทราบก าหนดการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบครึ่งปีหลัง (1 เม.ย. 61- 30 
ก.ย. 61) ประจ าปีงบประมาณ 2561 ของบุคลากรวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
ระเบียบวาระท่ี 6      เรื่องอ่ืนๆ  
6.5 งานบริหารบุคคล  มีเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา   จ านวน 3 เรื่อง   ดังนี้ 
6.5.1 เรื่อง (ร่าง) ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร 
 สายวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ 2561 รอบครึ่งปีหลัง (1 เม.ย. 61-30 ก.ย. 61)  
                คู่มือภาระงานงานเชิงปริมาณของข้าราชการ ต าแหน่งทางวิชาการ และพนักงานมหาวิทยาลัย   
                 สายวิชาการ วิทยาลัยฯ และแบบฟอร์มต่างๆ ที่ใช้ประกอบการประเมิน 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธุ์ ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

 ตามที  งานบริหารบุคคล ด่าเนินการจัดการประชุมบุคลากรสายวิชาการ เมื อวันที  16 กรกฎาคม 
2561 เพื อพิจารณาหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายวิชาการ รอบครึ งปีหลัง  
(1 เม.ย. 61-30 ก.ย. 61) คู่มือภาระงานงานเชิงปริมาณของข้าราชการ ต่าแหน่งทางวิชาการ และพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายวิชาการ และแบบฟอร์มต่างๆ ที ใช้ประกอบการประเมิน  

 จากการประชุมบุคลากรสายวิชาการมีข้อเสนอแนะปรับปรุงในเนื้อหาประกาศฯ หลักเกณฑ์ และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายวิชาการ คู่มือภาระงานฯ และแบบฟอร์มต่างๆ ในการใช้
ประกอบการประเมินเพื อครอบคลุม และมีประสิทธิภาพมากยิ งขึ้น 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 - ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื อนไขการเลื อนเงินเดือนข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2559 
 - ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื อนไขการเพิ มเงินเดือนพนักงาน
มหาวิทยาลัยสังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2559 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
 - (ร่าง) ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ เรื อง หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
บุคลากรสายวิชาการ ประจ่าปีงบประมาณ 2561 รอบครึ งปีหลัง (1 เม.ย. 61-30 ก.ย. 61)  
 - คู่มือเกณฑ์ภาระงานเชิงปริมาณของข้าราชการ ต่าแหน่งทางวิชาการ และพนักงานมหาวิทยาลัยสาย
วิชาการ วิทยาลัยฯ (ฉบับปรับปรุง ณ วันที  16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561) 

http://www.ubu.ac.th/web/files_up/16f2016031416421751.pdf
http://www.ubu.ac.th/web/files_up/16f2016031416421751.pdf
http://www.ubu.ac.th/web/files_up/16f2016031409504646.pdf
http://www.ubu.ac.th/web/files_up/16f2016031409504646.pdf
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 - แบบแสดงภาระงานเชิงปริมาณฯ ของบุคลากรสายวิชาการ แบบ ปม.1  (ฉบับปรับปรุง ณ วันที  16 
กรกฎาคม พ.ศ. 2561) 
 - แบบแสดงภาระงานเชิงปริมาณฯ ของบุคลากรสายวิชาการ แบบ ปม.2  (ฉบับปรับปรุง ณ วันที  16 
กรกฎาคม พ.ศ. 2561) 
 - แบบสรุปผลงานเพื อประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการ แบบ 
ปม.3 (ฉบับปรับปรุง ณ วันที  16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561) 
 - แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการ  แบบ ปม.4 (ฉบับ
ปรับปรุง ณ วันที  16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561) 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อพิจารณา ดังนี้ 
 1. (ร่าง) ประกาศฯ เรื อง หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายวิชาการ 
ประจ่าปีงบประมาณ 2561 รอบครึ งปีหลัง (1 เม.ย. 61-30 ก.ย. 61) 
 2. คู่มือเกณฑ์ภาระงานเชิงปริมาณของข้าราชการ ต่าแหน่งทางวิชาการ และพนักงานมหาวิทยาลัยสาย
วิชาการ วิทยาลัยฯ (ฉบับปรับปรุง ณ วันที  16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561) 
 3. แบบแสดงภาระงานเชิงปริมาณฯ ของบุคลากรสายวิชาการ แบบ ปม.1  (ฉบับปรับปรุง ณ วันที  16 
กรกฎาคม พ.ศ. 2561) 
 4. แบบแสดงภาระงานเชิงปริมาณฯ ของบุคลากรสายวิชาการ แบบ ปม.2  (ฉบับปรับปรุง ณ วันที  16 
กรกฎาคม พ.ศ. 2561) 
 5. แบบสรุปผลงานเพื อประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการ 

แบบ ปม.3 (ฉบับปรับปรุง ณ วันที  16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561) 
 6. แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการ แบบ ปม.4 (ฉบับ
ปรับปรุง ณ วันที  16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561) 

มติที่ประชุม : สรุปได้ ดังนี้ 

 1. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร
สายวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ 2561 รอบครึ่งปีหลัง (1 เม.ย. 61-30 ก.ย. 61) 
 2. เห็นชอบคู่มือเกณฑ์ภาระงานเชิงปริมาณของข้าราชการ ต าแหน่งทางวิชาการ และพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายวิชาการ วิทยาลัยฯ (ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561) 
 3. เห็นชอบแบบแสดงภาระงานเชิงปริมาณฯ ของบุคลากรสายวิชาการ แบบ ปม.1 (ฉบับปรับปรุง ณ 
วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561) 
 4. เห็นชอบแบบแสดงภาระงานเชิงปริมาณฯ ของบุคลากรสายวิชาการ แบบ ปม.2 (ฉบับปรับปรุง ณ 
วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561) 
 5. เห็นชอบแบบสรุปผลงานเพื่อประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
สายวิชาการ แบบ ปม.3 (ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561) 
 6. เห็นชอบแบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการ แบบ 
ปม.4 (ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561) 
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6.5.2 เรื่อง ขออนุมัติขยายเวลาศึกษาต่อของผู้รับทุน จ านวน 2 ราย 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธุ์ ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

ตามที  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้อนุมัติให้บุคลากรในสังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
ลาศึกษาต่อในประเทศ ระดับปริญญาเอก จ่านวน 2 ราย ดังนี้ 

1. นางสาวปัณฑิตา สุขุมาลย์ ต่าแหน่งอาจารย์ สังกัดกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ได้รับอนุมัติให้ลา
ศึกษาในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้วยทุนอุดหนุนวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีก่าหนด 3 ปี ตั้งแต่วันที  1 สิงหาคม 2557 ถึงวันที  31 กรกฎาคม 2560 
และได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาศึกษาต่อจ่านวน 2 ครั้ง ดังนี้ 

ครั้งที ่ วันที่ขอขยายเวลาลาศึกษาต่อ ทุน รวมระยะเวลา 

1 1 สิงหาคม 2560 - 31 ธันวาคม 256 ส่วนตัว 5 เดือน 

2 1 มกราคม 2561 - 31 กรกฎาคม 2561 ส่วนตัว 7 เดือน 

รวมระยะเวลาที่ขอขยาย 1 ปี 

รวมระยะเวลาที่ได้รับทุนและอนุมัติขยาย ครั้งที่ 1-2 4 ปี 

 บัดนี้ ใกล้ครบก่าหนดการได้รับขยายระยะเวลาลาศึกษาต่อครั้งที  2 แล้ว เนื องจากมีการเปลี ยนแปลง
หัวข้อวิทยานิพนธ์ และกระบวนการวิจัยเพิ มเติมจึงท่าให้เกิดความล่าช้า ในการนี้ นางสาวปัณฑิตา สุขุมาลย์ จึงขอ
อนุมัติขยายระยะเวลาลาศึกษาต่อ เป็นครั้งที  3 มีก่าหนด 5 เดือน ตั้งแต่วันที  1 สิงหาคม 2561 – 31 ธันวาคม 
2561 ด้วยทุนส่วนตัว และได้เสนอแบบรายงานผลความก้าวหน้าการศึกษามาเพื อทราบและประกอบการ
พิจารณา 

2. นางสาวสุธารกมล ครองยุติ ต่าแหน่งอาจารย์ สังกัดกลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาใน
ระดับปริญญาเอก สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้วยทุนอุดหนุนวิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข มีก่าหนด 3 ปี ตั้งแต่วันที  3 สิงหาคม 2558 ถึงวันที  2 สิงหาคม 2561  

 บัดนี้ ใกล้ครบก่าหนดการได้รับอนุมัติลาศึกษาต่อแล้ว เนื องจาก การท่าวิทยานิพนธ์และการสอบป้องกัน
วิทยานิพนธ์ยังไม่แล้วเสร็จ จึงท่าให้ยังได้หน่วยกิตสะสมไม่ครบตามที หลักสูตรก่าหนด ในการนี้ นางสาวสุธารกมล 
ครองยุติ จึงขออนุมัติขยายระยะเวลาลาศึกษาต่อ เป็นครั้งที  1 มีก่าหนด 6 เดือน ตั้งแต่วันที  3 สิงหาคม 2561 
– 3 กุมภาพันธ์ 2562 ด้วยทุนส่วนตัว และได้เสนอแบบรายงานผลความก้าวหน้าการศึกษามาเพื อทราบและ
ประกอบการพิจารณา 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 - ระเบียบ ก.ม. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยไปศึกษาภายในประเทศ  
พ.ศ. ๒๕๔๒ ก่าหนด ดังนี้  
 ข้อ 14 ข้าราชการที ได้รับอนุมัติไปศึกษาต่อภายในประเทศจะต้องศึกษาให้ส่าเร็จภายในระยะเวลาที 
สถาบันการศึกษานั้นๆ ก่าหนดไว้ในแต่ละหลักสูตรการศึกษา 
 ถ้ายังศึกษาไม่ส่าเร็จภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ ง หากมีเหตุผลและความจ่าเป็นอย่างยิ งอาจเสนอ
ขออนุมัติขยายระยะเวลาศึกษาต่อได้ครั้งละ 1 ภาคการศึกษา ทั้งนี้  ต้องแนบผลการศึกษาที ผ่านมาเพื อ
ประกอบการพิจารณาของอธิการบดีด้วย 
 



38 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งท่ี 7/2561 วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 
 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
แบบรายงานผลความก้าวหน้าของการศึกษาของผู้รับทุนจ่านวน 2 ราย 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อพิจารณาในการอนุมัติขยายระยะเวลาศึกษาต่อของบุคลากรในสังกัด จ่านวน 2 ราย ดังนี้ 
 1. นางสาวปัณฑิตา สุขุมาลย์ เนื องจากมีการเปลี ยนแปลงหัวข้อวิทยานิพนธ์ และกระบวนการวิจัย
เพิ มเติมจึงท่าให้เกิดความล่าช้า จึงขออนุมัติขยายระยะเวลาลาศึกษาต่อ เป็นครั้งที  3 มีก่าหนด 5 เดือน ตั้งแต่
วันที  1 สิงหาคม 2561 – 31 ธันวาคม 2561 ด้วยทุนส่วนตัว  
 2. นางสาวสุธารกมล ครองยุติ เนื องจาก การท่าวิทยานิพนธ์และการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ยังไม่แล้ว
เสร็จ จึงท่าให้ยังได้หน่วยกิตสะสมไม่ครบตามที หลักสูตรก่าหนด จึงขออนุมัติขยายระยะเวลาลาศึกษาต่อ เป็นครั้ง
ที  1 มีก่าหนด 6 เดือน ตั้งแต่วันที  3 สิงหาคม 2561 – 3 กุมภาพันธ์ 2562 ด้วยทุนส่วนตัว 

มติที่ประชุม : อนุมัติขยายระยะเวลาศึกษาต่อของบุคลากรในสังกัด จ านวน 2 ราย ดังนี้ 
 1. นางสาวปัณฑิตา สุขุมาลย์ ขออนุมัติขยายระยะเวลาลาศึกษาต่อ เป็นครั้งที่ 3 มีก าหนด 5 เดือน 
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 – 31 ธันวาคม 2561 ด้วยทุนส่วนตัว  
 2. นางสาวสุธารกมล ครองยุติ อนุมัติขยายระยะเวลาลาศึกษาต่อ เป็นครั้งที่ 1 มีก าหนด 6 เดือน 
ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2561 – 3 กุมภาพันธ์ 2562 ด้วยทุนส่วนตัว 

6.5.3 เรื่อง พิจารณารับรองผลการประเมินผลการสอนฯ และผลงานทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ 
      จ านวน 4 ราย เพื่อประกอบการขอก าหนดทางวิชาการ และขอเปลี่ยนสาขาวิชาในการ  
               ขอก าหนดต าแหน่งตามประกาศฯ ก.พ.อ. (พ.ศ. 2561) 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธุ์ ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

งานบริหารบุคคล ขอเสนอเพื อพิจารณารับรองผลการประเมินผลการสอนฯ และผลงานทางวิชาการของบุคลากร
สายวิชาการที ผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน และประเมินเอกสารประกอบการสอนฯ 
เรียบร้อยแล้ว เพื อขอก่าหนดต่าแหน่งทางวิชาการ จ่านวน 4 ราย รายละเอียดมีดังนี้ 

 1. อ.ดร.รสรนิ การเพียร ได้ยื นความประสงค์ขอรับการประเมินผลการสอน ในสาขาวิชาชีวเวชศาสตร์  
เพื อประกอบการขอก่าหนดต่าแหน่งทางวชิาการ ต่าแหน่งผู้ชว่ยศาสตราจารย ์คณะอนุกรรมการสังเกตการสอนได้
ประเมินผลการสอน และสรุปผลการประเมินผลการสอนคะแนนเฉลี ยอยู่ในระดับ 4.11 จากผลการประเมินบุคคล
ดังกล่าวอยูใ่นเกณฑ์ระดับเชี ยวชาญในการสอนผ่านตามเกณฑ์ที ก่าหนด และได้เสนอรับรองการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ จ่านวน 2 เรื อง  
ว่ามีอยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ และระดับชาติ ตามที  ก.พ.อ. ก่าหนด (รายละเอียดตามเอกสารแนบการประชุม)  
 ทั้งนี้ บุคลากรดังกล่าวข้างต้นได้ยื นขออนุมัติเปลี ยนสาขาวิชาตามประกาศ ก.พ.อ. เรื อง การก่าหนดชื อ
สาขาวิชาส่าหรับการเสนอขอก่าหนดต่าแหน่งทางวิชาการ และการเทียบเคียงสาขาวิชาที เคยก่าหนดไปแล้ว พ.ศ. 2561 
เพื อให้มีความสอดคล้องกับภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการที ใช้ประกอบในการเสนอขอก่าหนดต่าแหน่ง โดยการ
เสนอขอเปลี ยนสาขาวิชาดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบกับผลการประเมินการสอนฯ ในการด่ารงต่าแหน่งทางวิชาการ 
รายละเอียดมีดังนี้ 
  จากเดิม  สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ 
  เปลี่ยนเป็น รหัส 3901 สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 

 2. อ.ดร.ลติพร อุดมสุข ได้ยื นความประสงค์ขอรับการประเมินผลการสอน ในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ เพื อ
ประกอบการขอก่าหนดต่าแหน่งทางวิชาการ ต่าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะอนุกรรมการสังเกตการสอนได้ประเมินผล
การสอน และสรุปผลการประเมินผลการสอนคะแนนเฉลี ยอยู่ในระดับ 4.06 จากผลการประเมินบุคคลดังกล่าวอยู่ใน
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เกณฑ์ระดับเชี ยวชาญในการสอนผ่านตามเกณฑ์ที ก่าหนด และได้เสนอรับรองการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ จ่านวน 2 
เรื อง ว่ามีอยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ และระดับชาติ ตามที  ก.พ.อ. ก่าหนด (รายละเอียดตามเอกสารแนบการ
ประชุม)  
 ทั้งนี้ บุคลากรดังกล่าวข้างต้นได้ยื นขออนุมัติเปลี ยนสาขาวิชาตามประกาศ ก.พ.อ. เรื อง การก่าหนดชื อ
สาขาวิชาส่าหรับการเสนอขอก่าหนดต่าแหน่งทางวิชาการ และการเทียบเคียงสาขาวิชาที เคยก่าหนดไปแล้ว พ.ศ. 
2561 เพื อให้มีความสอดคล้องกับภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการที ใช้ประกอบในการเสนอขอก่าหนดต่าแหน่ง 
โดยการเสนอขอเปลี ยนสาขาวิชาดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบกับผลการประเมินการสอนฯ ในการด่ารงต่าแหน่งทาง
วิชาการ รายละเอียดมีดังนี้ 
  จากเดิม  สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ 
  เปลี่ยนเป็น รหัส 3301 สาขาวิชาเภสัชวิทยา 

 3. อ.นิตยา ชาค ารุณ ได้ยื นความประสงค์ขอรับการประเมินผลการสอน ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  
เพื อประกอบการขอก่าหนดต่าแหน่งทางวิชาการ ต่าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะอนุกรรมการสังเกตการสอนได้
ประเมินผลการสอน และสรุปผลการประเมินผลการสอนคะแนนเฉลี ยอยู่ในระดับ 3.94 จากผลการประเมินบุคคล
ดังกล่าวอยู่ในเกณฑ์ระดับช่านาญพิเศษในการสอนผ่านตามเกณฑ์ที ก่าหนด และได้เสนอรับรองการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ จ่านวน 1 เรื อง ว่ามีอยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ และระดับชาติ ตามที  ก.พ.อ. ก่าหนด (รายละเอียดตาม
เอกสารแนบการประชุม)  
 ทั้งนี้ บุคลากรดังกล่าวข้างต้นได้ยื นขออนุมัติเปลี ยนสาขาวิชาตามประกาศ ก.พ.อ. เรื อง การก่าหนดชื อ
สาขาวิชาส่าหรับการเสนอขอก่าหนดต่าแหน่งทางวิชาการ และการเทียบเคียงสาขาวิชาที เคยก่าหนดไปแล้ว พ.ศ. 
2561 เพื อให้มีความสอดคล้องกับภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการที ใช้ประกอบในการเสนอขอก่าหนดต่าแหน่ง 
โดยการเสนอขอเปลี ยนสาขาวิชาดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบกับผลการประเมินการสอนฯ ในการด่ารงต่าแหน่งทาง
วิชาการ รายละเอียดมีดังนี้ 
  จากเดิม  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
  เปลี่ยนเป็น รหัส 211401 สาขาวิชาอนามัยสิ งแวดล้อม 

 4. อ.ดร.อารี บุตรสอน ได้ยื นความประสงค์ขอรับการประเมินผลการสอน ในสาขาวิชาสาธารณสุข
ศาสตร์ เพื อประกอบการขอก่าหนดต่าแหน่งทางวิชาการ ต่าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะอนุกรรมการสังเกตการ
สอนได้ประเมินผลการสอน และสรุปผลการประเมินผลการสอนคะแนนเฉลี ยอยู่ ในระดับ 4.00 จากผลการ
ประเมินบุคคลดังกล่าวอยู่ในเกณฑ์ระดับเชี ยวชาญในการสอนผ่านตามเกณฑ์ที ก่าหนด และได้เสนอรับรองการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ จ่านวน 1 เรื อง ว่ามีอยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ และระดับชาติ ตามที  ก.พ.อ. 
ก่าหนด (รายละเอียดตามเอกสารแนบการประชุม)  

ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 - ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอน และประเมินเอกสาร
ประกอบการสอน หรือเอกสารค่าสอน เพื อประกอบการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด่ารงต่าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2561 
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 - ประกาศ ก.พ.อ. เรื อง การก่าหนดชื อสาขาวิชาส่าหรับการเสนอขอก่าหนดต่าแหน่งทางวิชาการ และการ
เทียบเคียงสาขาวิชาที เคยก่าหนดไปแล้ว พ.ศ. 2561 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
 - ส่าเนาประกาศ ก.พ.อ. เรื อง การก่าหนดชื อสาขาวิชาส่าหรับการเสนอขอก่าหนดต่าแหน่งทางวิชาการ 
และการเทียบเคียงสาขาวิชาที เคยก่าหนดไปแล้ว พ.ศ. 2561 

 - ส่าเนาบันทึกขอรับรองการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของบุคลากร 4 ราย 

 - ส่าเนาบันทึกขออนุมัติเปลี ยนสาขาวิชาส่าหรับการเสนอขอก่าหนดต่าแหน่งทางวิชาการของบุคลากร 3 ราย 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

 เพื อพิจารณาเห็นชอบและรับรองผลการประเมินผลการสอนฯ ผลงานทางวิชาการ และการขอเปลี ยน
สาขาวิชาในการขอก่าหนดต่าแหน่งตามประกาศฯ ก.พ.อ. (พ.ศ. 2561) ของบุคลากรสายวิชาการจ่านวน 4 ราย  
 

มติที่ประชุม : เห็นชอบและรับรองผลการประเมินผลการสอนฯ ผลงานทางวิชาการ และการขอ
เปลี่ยนสาขาวิชาในการขอก าหนดต าแหน่งตามประกาศฯ ก.พ.อ. (พ.ศ. 2561) ของบุคลากรสายวิชาการ
จ านวน 4 ราย 

 
 

ปิดประชุม 13.00 น.  

       

(นางสาวณรัญญา  มีชัย) 
นักวิชาการศึกษาช่านาญการ/เลขานุการ 

ผู้จด/พิมพ์รายงานการประชุม 

                                                           
(นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธุ์) 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
กรรมการ 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 
 

ที่ประชุมได้รับรองรายงานนี้แล้วในการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งท่ี 8/๒๕61 
เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561    

 

                                                      
(นายแพทย์นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ) 

 คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 ประธานคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 


