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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 10/2561 วันที่ 29 ตุลาคม 2561 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
ครั้งที่ 10/๒๕61 วันจันทร ์ที่ 29 ตุลาคม 2561 

ณ ห้อง CMP ๔12 ชั้น 4 อาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 
 

ผู้มาประชุม 
1. นายแพทย์นิรันดร์  พิทักษ์วัชระ  คณบดี    ประธานกรรมการ 
2. นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธ ์   รองคณบดีฝ่ายบริหาร   กรรมการ 
3. นายแพทย์วีระวัฒน์  พันธ์คร ฑ  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม กรรมการ 
4. ผศ.จาร วรรณ์  วงบ ตดี     หัวหน้ากล ่มวิชาแพทยศาสตร์  กรรมการ  
5. ผศ.มินตรา  สาระรักษ์   หัวหน้ากล ่มวิชาสาธารณส ขศาสตร์            กรรมการ 
6. นางสาวจินตนา  ศิริบูรณ์พิพัฒนา  ผู้แทนอาจารย์     กรรมการ 
7. อ.ดร.วลัวสิาข์  ส วรรณเลิศ   ผู้แทนอาจารย์     กรรมการ 
8. นางสาวณรัญญา  มีชัย   นักวิชาการศึกษาช่านาญการ  เลขาน การ 
9. นางสาวลภัส  ยิ งยืน   เจ้าหน้าที งานบริหารงานทั วไปช่านาญการ ผู้ช่วยเลขาน การฯ คนที  1 

 
ผู้ไม่มาประชุม 

1. แพทย์หญิงปาริชาติ  ภิญโญศรี  รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา  กรรมการ 
ลาป่วย 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. อ.ดร.ปิยนันท์  มีเวที  ผู้ช่วยคณบดีงานคลังและพัสด  
2. ผศ.ดร.มาร ตพงศ์  ปัญญา  ผู้ช่วยคณบดีงานบริการการศึกษา 
3. พญ.ปิยะรัตน์ ธัญนิพัทธ์  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันค ณภาพการศึกษาและสารสนเทศ 
4. ผศ.ดร.ปรีดา  ปราการกมานันท์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
5. นพ.ธวัติ บ ญไทย   อาจารย์กล ่มวิชาแพทยศาสตร์ 
6. ผศ.ดร.เมรีรัตน์  มั นวงศ์  อาจารย์กล ่มวิชาสาธารณส ขศาสตร์ 
7. นพ.วัฒนา  พรรณพานิช  อาจารย์กล ่มวิชาแพทยศาสตร์ 

 
 

 
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.    
 
 นายแพทย์นิรันดร์  พิทักษ์วัชระ คณบดี  ท่าหน้าที ประธานในที ประช ม หลังจากกล่าวต้อนรับ
ผู้เข้าร่วมประช มแล้ว ได้เรียนเชิญคณะกรรมการรับทราบและพิจารณาตามระเบียบวาระการประช ม สร ปได้ ดังนี้ 
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ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ    จ านวน  6 เรื่อง  มีดังนี้ 
1.1 เรื่อง การสัมมนา CEHPE วันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2561 

คณบดีแจ้งที ประช มเพื อทราบ การสัมมนา CEHPE วันที  12-13 พฤศจิกายน 2561 วิทยาลัยฯจะไป
น่าเสนอผลการด่าเนินงานของวิทยาลัยฯ ในรอบ 2 ปีที ผ่านมา และได้ส่งบ คลากรสายวิชาการของวิทยาลัยฯ เข้า
ร่วมประช ม จ่านวน 8 คน มีรายชื อ ดังนี้ 

1. พญ.ปิยะรัตน์ ธัญนิพัทธ์ 
2. ผศ.พญ.ศ ทธินี  ธิราช 
3. ผศ.ดร.กิตติ  เหลาส ภาพ 
4. ผศ.ดร.ส รศักดิ์  แว่นรัมย์ 
5. ผศ.ดร.มาร ตพงศ์  ปัญญา 
6. อ.ดร.อารี   บ ตรสอน 
7. อ.ดร.นันทยา  กระสวยทอง 
8. นพ.ณัฐพล  สีดาพันธ ์ 

 มติที่ประชุม :  รับทราบ และเห็นชอบให้เดินทางไปประชุมด้วยรถตู้ของวิทยาลัยฯ 
1.2 เรื่อง นักศึกษาแพทย์ช้ันปีท่ี 5 เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุ  

คณบดีแจ้งที ประช มเพื อทราบ นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที  5 เสียชีวิตด้วยอ บัติเหต  เนื องจากต้องตื นเช้าไป 
Round Ward ในช่วงเช้า ทั้งนี้ คณบดีได้หารือแนวทางหรือมาตรการ เพื อให้นักศึกษาตระหนักถึงเรื องของความ
ปลอดภัย  
 มติที่ประชุม :  รับทราบ มอบผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา หารือกับศูนย์แพทย์ทั้ง 2 แห่ง  
1.3 เรื่อง ผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต เสริมพลังหลักระบบสุขภาพ” 

      ระหว่างวันที่ 24-25 ตุลาคม 2561 
คณบดีแจ้งที ประช มเพื อทราบ ผลการประช มเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต เสริมพลัง

หลักระบบส ขภาพ” ระหว่างวันที  24-25 ต ลาคม 2561 มีเรื องที วิทยาลัยฯ ต้องด่าเนินการต่อประมาณ 10 
เรื อง   
 มติที่ประชุม :  รับทราบ มอบผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
และน าเสนอคณบดี 
1.4 เรื่อง หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 จะน าเสนอคณะกรรมการกลั่นกรอง
หลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในวันเสาร์ ที่ 10 พฤศจิกายน 2561 

  คณบดีแจ้งที ประช มเพื อทราบ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปร ง พ.ศ. 2562 จะ
น่าเสนอคณะกรรมการกลั นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยอ บลราชธานี ในวันเสาร์ ที  10 พฤศจิกายน 
2561   
 มติที่ประชุม :  รับทราบ มอบรองคณบดีฝ่ายบริหาร อาจารย์ประจ าหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 และนางสาวณรัญญา มีชัย เข้าร่วมประชุมเพื่อน าเสนอในวันดังกล่าว 
1.5 ก าหนดการประเมิน WFME ของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร แจ้งที ประช มเพื อทราบก่าหนดการประเมิน WFME ของหลักสูตรแพทยศาสตร
บัณฑิต หลักสูตรปรับปร ง พ.ศ. 2562 จะต้องเริ มด่าเนินการให้แล้วเสร็จ และส่งเล่ม WFME ภายในเดือน
ธันวาคม 2561 เพื อให้เข้ารอบการประช มของคณะกรรมการ IMEAC ในเดือนก มภาพันธ์ 2562 เพื อให้ทันรอบ
การรับนักศึกษาในปี 2562 

มติที่ประชุม :  รับทราบ มอบผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศด าเนินการ 
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1.6 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ในระหว่างวันที่ 25-26 ตุลาคม 2561 
คณบดีแจ้งที ประช มเพื อทราบ ผลการประเมินค ณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ในระหว่างวันที  25-26 

ต ลาคม 2561 
มติที่ประชุม :  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และ 
การสาธารณสุข  

วาระท่ี  ๒.1 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 9/2561 
                    เมือ่วันศุกร์ ที่ 28 กันยายน 2561 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   นายแพทย์ประวิ อ ่าพันธ ์ ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร                      

รองคณบดีฝ่ายบริหาร เสนอที ประช มเพื อพิจารณา รับรองรายงานการประช มคณะกรรมการประจ่า
วิทยาลัยฯ ครั้งที  9/2561 เมื อวันศ กร์ ที  28 กันยายน 2561 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

(ร่าง) รายงานการประช ม ครั้งที  9/2561 เมื อวันศ กร์ ที  28 กันยายน 2561 
 มติที่ประชุม :  รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไขรายงานการประชุม  
 

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสืบเนื่อง  
 ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องหน่วยงานแจ้งเพื่อทราบ 
วาระท่ี 4.1 รองคณบดีฝ่ายบริหาร    
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  นายแพทยป์ระวิ  อ ่าพันธ ์ ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
 รองคณบดีฝ่ายบริหาร มีเรื องแจ้งเพื อทราบ ดังนี้ 

1. เรื องการจัดซื้อจัดจ้างคร ภัณฑ์ ขณะนี้พบว่าการจัดซื้อจัดจ้างคร ภัณฑ์ของโรงพยาบาลฯ ยังด่าเนินการ
แล้วเสร็จเพียง 3 โครงการ จึงต้องเร่งรัดให้ด่าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน 2561 

2. เรื องก่อสร้าง รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกายภาพและสิ งแวดล้อม ผศ.ดร.อด ลย์  จรรยาเลิศอดล ย์ แจ้ง
ว่าในปีงบประมาณ 2562 มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดสรรงบประมาณส่าหรับก่อสร้างทางเชื ออาคาร 
ระหว่างอาคารวิทยาลัยฯกับอาคารสมจิตต์ ยอดเศรณี และโรงจอดรถ ให้วิทยาลัยฯ  

 มติที่ประชุม :  รับทราบ 
วาระท่ี 4.2 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม   มีเรื่องแจ้งเพื่อทราบ จ านวน 1 เรื่อง   
4.2.1 เรื่อง การรับนักศึกษาด้วยระบบ TCAS ในปีการศึกษา 2562 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  นายแพทยว์ีระวัฒน์  พันธ์คร ฑ ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม 

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม แจ้งที ประช มเพื อทราบ เกี ยวกับการรับนักศึกษาด้วยระบบ TCAS  
เพื อให้ระบบการคัดเลือกบ คคลเข้าศึกษามีความชัดเจนยิ งขึ้น และป้องกันไม่ให้นักเรียนเกิดความเข้าใจ
คลาดเคลื อนในภายหลัง กระทรวงศึกษาธิการจึงได้เพิ มเติมและปรับปร งรายละเอียดของการรับนักศึกษาแต่ละ
รอบ และก่าหนดแนวทางการด่าเนินงานให้แก่หน่วยงานที เกี ยวข้องตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื อง 
นโยบายระบบการคัดเลือกบ คคลเข้าศึกษาในสถาบันอ ดมศึกษา (Thai University Central Admission : TCAS) 
ลงวันที  9 ต ลาคม 2561 
 มติทีป่ระชุม :  รับทราบ 
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วาระท่ี 4.3 รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา     
 ไม่มี 
 
วาระท่ี 4.4   งานบริหารบุคคล     มีเรื่องแจ้งเพื่อทราบ        จ านวน  1  เรื่อง 
4.4.1 เรื่อง ขอส่งผลงานทางวิชาการ ประเภทผลงานวิจัย เพิ่มเติม และขอรับรองการเผยแพร่ผลงาน  
               ทางวิชาการ ราย นางสาวรสริน การเพียร  
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  นายแพทยป์ระวิ  อ ่าพันธ ์ ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
 ตามหนังสือที  0529.2.3/3174 ลงวันที  12 ต ลาคม 2561 กองการเจ้าหน้าที  ได้ตรวจสอบเอกสาร
และผลงานทางวิชาการที เสนอขอก่าหนดต่าแหน่งทางวิชาการของนางสาวรสริน การเพียร ในเบื้องต้นแล้ว พบว่า 
งานวิจัย จ่านวน 1 เรื อง มีส่วนร่วมเพียง 10% ซึ งไม่เป็นไปตามลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ ตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยอ บลราชธานี เรื อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบ คคลให้ด่ารง
ต่าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2556 จึงขอให้หน่วยงานและนางสาว  
รสริน การเพียร ตรวจสอบและด่าเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที ก่าหนด นั้น  
 ในการนี้ ผู้ขอก่าหนดต่าแหน่ง ราย นางสาวรสริน การเพียร ได้ตรวจสอบและด่าเนินการให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที มหาวิทยาลัยก่าหนด จึงขอส่งผลงานทางวิชาการ ประเภทผลงานวิจัย เพิ มเติม และขอรับรองการ
เผยแพร่ ดังนี้ 

เดิม ใหม่ 
1. ผลงานทางวิชาการ ประเภทผลงานวิจัย 
     1.1 Attawut Chaibunruang, Rossarin 
Karnpean, Goonnapa Fucharoen, Supan 
Fuchareon. Genetic heterogeneity of 
hemoglobin AEBart’s disease: A large cohort 
data from a single referral center in 
northeast Thailand. Blood Cells, Molecules, 
and Diseases 2014; 52: 176-180. มีปริมาณ
ส่วนร่วมร้อยละ 10 อยู่ในฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติ และเผยแพร่ในรูปของบทความวิจัยใน
วารสารทางวิชาการ 
2. ผลงานทางวิชาการ ประเภทบทความทาง
วิชาการ 
    2.1 Rossarin Karnpean. Fetal Blood 
Sampling in Prenatal Diagnosis of 
Thalassemia at Late Pregnancy. Journal of 
Medical Association of Thailand 2014 
(Suppl. 4): s49-s55. มีปริมาณส่วนร่วมร้อยละ 
100 อยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ และเผยแพร่
ในรูปของบทความทางวิชาการในวารสารทาง
วิชาการ 
 

1. ผลงานทางวิชาการ ประเภทผลงานวิจัย 
    1.1 ชลันดา ลาวลิาศ, ส ภาพร ช่างค่า, กมลชนก 
งามดี, ไพเราะ แสนหวัง, นวินดา เจียมบ ญศรี, รส
ริน การเพียร. สถานการณ์การตรวจวินิจฉัยธาลัสซี
เมียระดับโมเลก ลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง: ข้อมูล 3 ปีย้อนหลังจากศูนย์รับบริการ
ตรวจวินิจฉัยธาลัสซีเมีย 1 แห่ง เอกสารสืบ
เนื องจากการประช มวิชาการระดับชาติ วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณส ข ครั้งที  6 
“Thailand 4.0 กับผู้สูงอาย ไทย”. 2560. หน้า 
108-114. มีปริมาณส่วนร่วมร้อยละ 50 อยู่ใน
ฐานข้อมูลระดับชาติ และเผยแพร่ในหนังสือ
ประมวลผลการประช มทางวิชาการ (Proceedings)  
     1.2 Attawut Chaibunruang, Rossarin 
Karnpean, Goonnapa Fucharoen, Supan 
Fuchareon. Genetic heterogeneity of 
hemoglobin AEBart’s disease: A large cohort 
data from a single referral center in 
northeast Thailand. Blood Cells, Molecules, 
and Diseases 2014; 52: 176-180. มีปริมาณ
ส่วนร่วมร้อยละ 10 อยู่ในฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติ และเผยแพร่ในรูปของบทความวิจัยใน
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เดิม ใหม่ 
วารสารทางวิชาการ 
2. ผลงานทางวิชาการ ประเภทบทความทาง
วิชาการ 
    2.1 Rossarin Karnpean. Fetal Blood 
Sampling in Prenatal Diagnosis of 
Thalassemia at Late Pregnancy. Journal of 
Medical Association of Thailand 2014 
(Suppl. 4): s49-s55. มีปริมาณส่วนร่วมร้อยละ 
100 อยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ และเผยแพร่
ในรูปของบทความทางวิชาการในวารสารทาง
วิชาการ 

 จากข้อมูลที ขอเพิ มเติม นางสาวรสริน การเพียร ได้ขอชี้แจงความเกี ยวเนื องสอดคล้องกันของผลงานวิจัย
ล่าดับที  2 ที มีร้อยละการมีส่วนร่วมไม่ถึง ๕๐ ดังนี้ 
 ผลงานวิจัยล่าดับที  2 (ข้อ ๔.๑.1.2 ใน ก.พ.อ. ๐๓ ) ข้าพเจ้าและทีมงานวิจัยได้ท่าการศึกษาวิจัยเกี ยวกับ
การวินิจฉัยโรคธาลัสซีเมียระดับโมเลก ล โดยพัฒนาวิธีการตรวจวินิจฉัยโรคธาลัสซีเมียชนิด AEBart’s ซึ งเป็น
โรคธาลัสซีเมียชนิดซับซ้อนที มีความร นแรงปานกลาง งานวิจัยนี้ได้พัฒนาการตรวจยีน thalassemia 2 ชนิด 
16.6 kb deletion  ซึ งเป็นชนิดที มีรายงานครั้งแรกในคนไทยที เป็นโรค AEBart’s และยังมีการรวบรวมข้อมูล
ความผิดปกติระดับโมเลก ลของผู้ป่วย AEBart’s ในศูนย์รับบริการตรวจวินิจฉัยธาลัสซีเมีย 1 แห่ง ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย งานวิจัยนี้มีความสอดคล้องกับงานวิจัยล่าดับที  1 (ข้อ ๔.๑.1.1 ใน ก.พ.อ. 
๐๓) ข้าพเจ้าเป็นผู้ด่าเนินการหลักซึ งท่าการรวบรวมข้อมูลสถานการณ์การตรวจวินิจฉัยธาลัสซีเมียระดับโมเลก ลใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง งานวิจัยทั้ง 2 เป็นการวิจัยที ท่าให้เกิดประโยชน์ด้านการวินิจฉัยธาลัสซีเมีย  
 ดังนั้น จากความเกี ยวเนื องสอดคล้องกันและปริมาณร้อยละการมีส่วนร่วมของผลงานวิจัย ล่าดับที  2 ที 
ข้าพเจ้ามีส่วนร่วมร้อยละ ๑๐ โดยข้าพเจ้าเป็นทีมผู้ด่าเนินการวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น เนื องจากมีความ
เชี ยวชาญและท่าวิจัยเกี ยวกับธาลัสซีเมียมาอย่างต่อเนื อง และงานวิจัยนี้มีความสอดคล้องกับงานวิจัยล่าดับที  1 
ในการยื นขอตามความเชี ยวชาญ การมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการของข้าพเจ้าจึงเป็นไปตามเกณฑ์ที  ก.พ.อ. 
ก่าหนด  
ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 ประกาศมหาวิทยาลัยอ บลราชธานี เรื อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบ คคลให้ด่ารงต่าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2556 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
 ไม่มี 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อทราบการขอส่งผลงานทางวิชาการ ประเภทผลงานวิจัย เพิ มเติม และขอรับรองการเผยแพร่ผลงาน  
ทางวิชาการ ราย นางสาวรสริน การเพียร  

มติที่ประชุม : รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
วาระท่ี 5.1  งานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ มีเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  จ านวน  1 เรื่อง   
5.1.1 เรื่อง  รายงานผลประเมินคุณภาพภายใน ระดับวิทยาลัย ปีการศึกษา 2560  
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม แพทย์หญิงปิยะรัตน์ ธัญนิพัทธ์ ต าแหน่ง ผู้ช่วยคณบดีงานประกันค ณภาพการศึกษา 

        และสารสนเทศ 
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณส ข  ได้รับการตรวจประเมินค ณภาพภายใน ระดับวิทยาลัย                         

ปีการศึกษา 2560 ในวันที  25- 26  กันยายน 2561  โดยประธานและคณะกรรมการตรวจประเมินค ณภาพ  
ระดับวิทยาลัย ปีการศึกษา 2560  ได้แก่ 

ชื่อ – สกุล หน่วยงาน สังกัด หมายเหตุ 
1. ศ.พญ.จามรี ธีรตก ลพิศาล           คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประธานกรรมการ 
2. รศ.ดร.อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์          คณะเกษตรศาสตร์     มหาวิทยาลัยอ บลราชธานี กรรมการ 
3. รศ.ดร.กิตติศักดิ์ ขันติยวิชัย       คณะวิศวกรรมศาสตร์      มหาวิทยาลัยอ บลราชธานี กรรมการ 
4. ผศ.ดร.รัชดา โสภาคะยัง          คณะวิศวกรรมศาสตร์      มหาวิทยาลัยอ บลราชธานี กรรมการ 

5. อาจารย์สายเพชร อักโข คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอ บลราชธานี กรรมการ 

6. น.ส.สายใจ จันเวียง ส่านักงานประกัน
ค ณภาพการศึกษาและ
สารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยอ บลราชธานี เลขาน การ 

สรุปผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายใน ระดับวิทยาลัย(คณะ) ปีการศึกษา 2558-2560 
ดังนี้ 

 (จ านวน 13 ตัวบ่งชี้) เกณฑ์ สกอ. ดังนี้   

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ 

ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 

จ านวน
ผลงาน 

ระดับ
คะแนน 

จ านวน
ผลงาน 

ระดับ
คะแนน 

จ านวน
ผลงาน 

ระดับ
คะแนน 

ระดับ
คุณภาพ 

1. การผลติ
บัณฑติ 

1.1 ผลการบริหารจัดการ
หลักสูตรโดยรวม 
หมายเหต : ไม่นับหลักสูตร พบ. 
เนื องจากประเมินเกณฑ์ WFME 

2.85 
คะแนน 

2.85 3.09 
คะแนน 

3.09  3.09 
คะแนน 

3.09 พอใช้  
 

1.2 อาจารย์ประจ่าคณะที มี
ค ณว ฒิปริญญาเอก 

ร้อยละ 
44.09 

5 ร้อยละ
44.78 

 5 ร้อยละ
51.43 

5 ดีมาก 

1.3 อาจารย์ประจ่าคณะที ด่ารง
ต่าแหน่งทางวิชาการ 

ร้อยละ 
18.90 

1.57 ร้อยละ
22.39 

 1.87 31.43 2.62 ต้อง
ปรับปรุง 

1.4 จ่านวนนักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเท่าต่อจ่านวนอาจารย์
ประจ่า (ไม่รวม นศ.ชัน้คลินกิ) 

3.33 3.33 2.50 2.50 2.50 2.50 ต้อง
ปรับปรุง 

1.5 การบริการนักศึกษาระดับ 6 ข้อ 5 6 ข้อ 5 5 ข้อ 4 ดี 
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องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ 

ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 

จ านวน
ผลงาน 

ระดับ
คะแนน 

จ านวน
ผลงาน 

ระดับ
คะแนน 

จ านวน
ผลงาน 

ระดับ
คะแนน 

ระดับ
คุณภาพ 

ปริญญาตรี 

1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี 

6 ข้อ 5 5 ข้อ 4 5 ข้อ 4 ดี 

2. การวิจัย 2.1 ระบบและกลไกการบริหาร
และพัฒนางานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ 

5 ข้อ 4 6 ข้อ 5 6 ข้อ 5 ดีมาก 

2.2 เงินสนับสน นงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์  

72,177
.57 

บาท/คน 

5 55,61
7.27 
บาท/
คน 

5 8,778,591 
บาท/คน 

5 ดีมาก 

2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์
ประจ่าและนักวิจัย  

ร้อยละ 
43.41 

5 ร้อยละ
35 

5 ร้อยละ 
36.90 

5 ดีมาก 

3. การบรกิาร
วิชาการ 

3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม 5 ข้อ 4 4 ข้อ  3 5 ข้อ 4 ดี 

4. การท านุ
บ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

4.1 ระบบและกลไกการท่าน 
บ่าร งศิลปะและวัฒนธรรม 

6 ข้อ 5 6  5 6  5 ดีมาก 

5. การบรหิาร
จัดการ 

5.1 การบริหารของคณะเพื อ
การก่ากับติดตามผลลัพธ์ตาม
พันธกิจ กล ่มสถาบันและ
เอกลักษณ์ของคณะ/สถาบัน 

7 ข้อ 5 6 ข้อ  4 6 ข้อ 4 ดี 

5.2 ระบบก่ากับการประกัน
ค ณภาพหลักสูตร 

6 ข้อ 5 

 

5 ข้อ  4 6 ข้อ 5 ดีมาก 

รวมคะแนน สกอ.  13  ตัวบ่งชี้   4.29  ด ี 3.96   ดี 4.17 ดี 
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ตารางวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับวิทยาลัย ปีการศึกษา 2560 

องค์ประกอบ 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย (สกอ.) ผลการ

ประเมิน ตัวบ่งชี้ I P O รวม 

1. การผลิตบัณฑิต 6  3.37 4.00  3.09   3.53  ดี 

2. การวิจัย 3 5.00  5.00  5.00  5.00  ดีมาก 

3. การบริการวิชาการ 1 -    4.00  -    4.00  ดี 

4. การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม   1  -    5.00   -      5.00  ดีมาก 

5. การบริหารจัดการ 2   -    4.50    -    4.50  ดี 

คะแนนเฉลี่ย 13  3.78   4.43   4.05   4.17  ดี 

  
 พร้อมข้อเสนอแนะโดยคณะกรรมการตรวจประเมิน ตามเอกสารที แนบมาท้ายนี้    
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

- พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ มเติม (ฉบับที  2) 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

     สร ปผลการตรวจประเมินค ณภาพภายใน ระดับวิทยาลัย ปีการศึกษา 2560 พร้อมสร ปข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการตรวจประเมินค ณภาพภายใน ระดับวิทยาลัย  
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
  เพื อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ จากผลการประเมินค ณภาพใน ระดับวิทยาลัย ปีการศึกษา 2560 พร้อม
มอบหมายผู้บริหาร และหน่วยงานที รับผิดชอบตัวบ่งชี้ระดับวิทยาลัย น่าไปจัดท่าแผนพัฒนาปรับปร ง ตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินฯ รอบปีการศึกษา 2561 ต่อไป  

มติที่ประชุม : มอบผู้บริหารและหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวบ่งชี้ระดับวิทยาลัยฯ น าข้อเสนอแนะใน
ภาพรวมและรายองค์ประกอบไปพัฒนาปรับปรุง 

วาระท่ี 5.2  งานบริการการศึกษา    มีเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา จ านวน  4 เรื่อง   
5.2.1 เรื่อง รับรองผลการเรียน รายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  
                ประจ าปีการศึกษา 2561 (ชั้นปีที่ 4-6) 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  ผศ.มาร ตพงศ์  ปัญญา ต าแหน่ง  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา 

ตามมติที ประช มคณะกรรมการวิชาการชั้นคลินิก หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ครั้งที  4/2561 เมื อวัน
อังคารที  9 ต ลาคม 2561 ซึ งร่วมกันพิจารณารับรองผลการเรียนรายวิชาที เปิดสอนในหลักสูตรแพทยศาสตร
บัณฑิต ประจ่าปีการศึกษา 2561 (ชั้นปีที  4-6) ซึ งประกอบด้วยรายวิชาต่อไปนี้ 

ล าดับ รหัสวิชา รายวิชา 
ผลการพิจารณา 

(รับรอง/ไม่รับรอง) 
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาช้ันคลินิก โรงพยาบาลศรสีะเกษ 
ประจ่าปีการศึกษา 2561 

1 1901 401 นิติเวชศาสตร์ 1  รับรอง 
2 1901 404 สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 1 รับรอง 
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เอกสารประกอบการประชุม 
- แบบบันทึกสร ปผลการเรียนรายวิชา ประจ่าปีการศึกษา 2561  

ประเด็นเพื่อพิจารณา 
 เพื อพิจารณารับรองผลการเรียน รายวิชาที เปิดสอนในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  
ประจ่าปีการศึกษา 2561 (ชั้นปีที  4-6) 

มติที่ประชุม : พิจารณารับรองผลการเรียน รายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  
ประจ าปีการศึกษา 2561 (ชั้นปีที่ 4-6) 
5.2.2 เรื่อง การพิจารณาเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอบคัดเลือก/สอบสัมภาษณ์ บุคคลเข้าศึกษาหลักสูตร 
                 สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
                 สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  ผู้ช่วยศาสตราจารย์มินตรา  สาระรักษ์ ต าแหน่ง  หัวหน้ากล ่มวิชาสาธารณส ขศาสตร์ 

หัวหน้ากล ่มวิชาสาธารณส ขศาสตร์ เสนอเพื อพิจารณา การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอบคัดเลือก/สอบ
สัมภาษณ์ บ คคลเข้าศึกษาหลักสูตรสาธารณส ขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณส ขศาสตร์ และหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ งแวดล้อม  โดยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอบคัดเลือก/สอบสัมภาษณ์จาก
เดิมเบิกจ่ายค่าตอบแทนจากงานรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยอ บลราชธานี ซึ งได้รับค่าตอบแทนเหมาจ่ายโดย
ค่านวณตามจ่านวนผู้เข้าสอบสัมภาษณ์  ในอัตรา 25 บาทต่อผู้เข้าสอบคัดเลือก/สอบสัมภาษณ์ 1 คน นั้น 

ในปีการศึกษา 2561  เป็นต้นไป งานรับเข้าศึกษางดการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอบคัดเลือก/ สอบ
สัมภาษณ์ ดังกล่าว  เนื องจากในปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยได้จัดสรรค่าสมัครคัดเลือกบ คคลเข้าศึกษาต่อใน
มหาวิทยาลัยอ บลราชธานี ให้แก่คณะมากข้ึน จากเดิมร้อยละ 10 เป็นจ่านวนร้อยละ 20 ของรายได้ที ได้รับจาก
การเรียกเก็บค่าสมัคร เพื อให้คณะใช้เงินที ได้รับจัดสรรมาด่าเนินการบริหารจัดการการสอบคัดเลือก/สอบ
สัมภาษณ์ ซึ งการบริหารจัดการให้ขึ้นอยู่ในแต่ละคณะ นั้น  

จึงเสนอเพื อพิจารณาการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอบคัดเลือก/สอบสัมภาษณ์ บ คคลเข้าศึกษา 
หลักสูตรสาธารณส ขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณส ขศาสตร์ และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
อนามัยสิ งแวดล้อม ในอัตรา 25 บาทต่อผู้เข้าสอบคัดเลือก/สอบสัมภาษณ์ 1 คน โดยผ่านที ประช มคณะกรรมการ
บริหารกล ่มวิชาสาธารณส ขศาสตร์ ครั้งที  21/2561 เมื อวันที   27 กันยายน  2561   
ข้อกฏหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

ไม่มี 

3 1901 406 อาย รศาสตร์ 1  รับรอง 
4 1901 407 เวชศาสตร์ฟื้นฟู  รับรอง 
5 1901 501  ก มารเวชศาสตร์ 1 รับรอง 
6 1901 503 จิตเวชศาสตร ์ รับรอง 
7 1901 504 นิติเวชศาสตร์ 2  จ่านวน 2 กล ่ม รับรอง 
8 1901 506 วิสัญญีวิทยา รับรอง 
9 1901 508 ศัลยศาสตร์ 2 รับรอง 

10 1901 605 อาย รศาสตร์ 2 รับรอง 
11 1901 507  เวชศาสตร์ช มชนและเวชศาสตร์ครอบครัว 4 รับรอง 
12 1901 601 ก มารเวชศาสตร์ 2 รับรอง 
13 1901 604 ออร์โธปิดิกส์ 2 รับรอง 
14 1901 605 อาย รศาสตร์ 3 รับรอง 
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เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
ไม่มี 

ประเด็นเสนอที่ประชมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
เพื อพิจารณาเห็นชอบ การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอบคัดเลือก/สอบสัมภาษณ์ บ คคลเข้าศึกษา 

หลักสูตรสาธารณส ขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณส ขศาสตร์ และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
อนามัยสิ งแวดล้อม ในอัตรา 25 บาทต่อผู้เข้าสอบคัดเลือก/สอบสัมภาษณ์ 1 คน 

มติที่ประชุม : มอบกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ตรวจสอบกับมหาวิทยาลัยและคณะอ่ืน ๆ เพื่อd
ก าหนดแนวทางในการเบิกจ่ายค่าตอบแทน และน าเสนอรองคณบดีฝ่ายบริหาร เพื่อเสนอคณบดีเพื่อพิจารณา
ต่อไป 
5.2.3 เรื่อง การพิจารณาหน่วยงานที่รับผิดชอบและสนับสนุนการจัดโครงการหารายได้  
               กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์  
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  ผู้ช่วยศาสตราจารย์มินตรา  สาระรักษ์ ต าแหน่ง  หัวหน้ากล ่มวิชาสาธารณส ขศาสตร์ 

หัวหน้ากล ่มวิชาสาธารณส ขศาสตร์ เสนอเพื อพิจารณา ตามที กล ่มวิชาสาธารณส ขศาสตร์ ได้รับอน มัติ
โครงการหารายได้ จ่านวน 6 โครงการ นั้น เพื อให้การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก 
และการด่าเนินการเรื องเอกสารของโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเสนอเพื อพิจารณาหน่วยงานที 
รับผิดชอบและสนับสน นการจัดโครงการหารายได้ กล ่มวิชาสาธารณส ขศาสตร์  
ข้อกฏหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

ไม่มี 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

ไม่มี 
ประเด็นเสนอที่ประชมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

เพื อพิจารณาหน่วยงานที รับผิดชอบและสนับสน นการจัดโครงการหารายได้ กล ่มวิชาสาธารณส ขศาสตร์  
มติที่ประชุม : มอบผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงการวางแผนการบริหารจัดการโครงการตั้งแต่ก่อนจัดท า

โครงการ รวมทั้งติดต่อประสานงานบุคลากรที่จะมาช่วยในการบริหารจัดการเพื่อน าเสนอรองคณบดีฝ่ายบริหาร 
และคณบดีเพื่อพิจารณา 

 
5.2.4 เรื่อง พิจารณาการขออนุมัติเปิดหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
               หลักสูตรใหม่  พ.ศ. 2562 (ผลการหารือรองแผนงาน มหาวิทยาลัยฯ) 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมรีรัตน์  มั นวงศ ์ต าแหน่ง  อาจารย์กล ่มวิชาสาธารณส ขศาสตร์ 
  เสนอเพื อพิจารณาการขออน มัติเปิดหลักสูตรสาธารณส ขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณส ขศาสตร์ 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562 (ผลการหารือรองแผนงาน มหาวิทยาลัยฯ) ตามที ประช มคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ 
ครั้งที  7/2561 เมื อวันที  26 กรกฎาคม 2561 มีมติมอบ อ.ดร.อารี บ ตรสอน ไปปรึกษาหารือผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายงบประมาณฯ ก่อน และให้น่าเสนอในการประช มครั้งถัดไป ในการขออน มัติเปิดหลักสูตรฯ ความละเอียดทราบ
แล้ว นั้น 
  ทั้งนี้ เมื อวันที  9 สิงหาคม 2561 ดร.อารี บ ตรสอน และผู้ช่วยศาสตราจารย์นิยม จันทร์นวล ได้เข้าหารือ
การเปิดหลักสูตรกับรองอธิการบดีฝ่ายแผนและงบประมาณและผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายงบประมาณฯ โดยประเด็นใน
การหารือ ประกอบด้วย  
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1. ความค ้มท นในการเปิดหลักสูตร 
2. จ่านวนผู้เข้าศึกษาในหลักสูตร 
3. ความพร้อมของอาจารย์ 
4. แนวโน้มของมหาวิทยาลัยอื น ๆ ที เปิดในหลักสูตรเดียวกัน 
5. ความแตกต่างของหลักสูตรของวิทยาลัยฯ กับมหาวิทยาลัยอื น 

      ซึ งจากการเข้าหารือผู้บริหารในเบื้องต้น ในหลักการหลักสูตรสามารถท่าเรื องเสนอขอเปิดหลักสูตรได้โดย
มีประเด็นที วิทยาลัยฯ พึงตระหนัก คือ 

1. กรณีเปิดหลักสูตรแล้วไม่ค ้มท นวิทยาลัยฯ ยินดีรับผิดชอบ 
2. กรณี เปิดหลักสูตรแล้วจ่านวนนักศึกษาเข้าศึกษาไม่ถึงเป้าหมายที ก่าหนด ถ้ามีการจัด 

การเรียนการสอนในวันเสาร์-อาทิตย์ อาจารย์สังกัดวิทยาลัยฯที สอนไม่สามารถเบิกค่าสอนในวัน
เสาร์-อาทิตย์ได้ หากนักศึกษาเป็นไปตามเป้าหมายตามแผนที ก่าหนด จึงสามารถเบิกจ่ายค่าสอน
ได ้

           การนี้  จึงขอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเปิดหลักสูตรสาธารณส ขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณส ข
ศาสตร์ หลักสูตรใหม่  พ.ศ. 2562  

ข้อกฏหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
ไม่มี 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
สร ปงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเปิดหลักสูตร     จ่านวน 1 ช ด 

ประเด็นเสนอที่ประชมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
เพื อพิจารณาการขออน มัติเปิดหลักสูตรสาธารณส ขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณส ขศาสตร์ 
มติที่ประชุม : มอบ อ.ดร.อารี บุตรสอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิยม จันทร์นวล และผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร.เมรีรัตน์ ม่ันวงศ์ น าข้อสรุปจากการเข้าพบรองอธิการบดีฝ่ายแผนและงบประมาณและผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายงบประมาณฯ น าเสนอรองคณบดีฝ่ายบริหาร และคณบดีเพื่อพิจารณา  

วาระท่ี 5.3  งานแผนและงบประมาณ    มีเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา จ านวน  5 เรื่อง   
5.3.1 เรื่อง รายงานติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
               ณ สิ้นไตรมาส 4 (เดือนตุลาคม 2561 - เดอืนกันยายน 2561 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  นายแพทยป์ระวิ  อ ่าพันธ ์ ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

 งานแผนและงบประมาณ ได้ติดตามการประเมินผลและรวบรวมข้อมูลผลการด่าเนินงาน ของ
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณส ข ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ สิ้นไตรมาส 4 (เดือนต ลาคม 
2560 – เดือนกันยายน 2561) ใน 4 ด้าน ดังนี้ 

1. การติดตามผลการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม  
 ในการติดตามรายงานผลการด่าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจ่าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 ณ สิ้นไตรมาส 3 (เดือนต ลาคม 2560 – เดือนมิถ นายน 2561)  
โครงการทั้งสิ้น จ่านวน  131   โครงการ สามารถติดตามได้   129   คิดเป็นร้อยละ 98.47   โดยมี

รายละเอียด ดังนี้ 
1.1 รายงาน Action Plan ณ ไตรมาส 4 (เดือนต ลาคม 2560 – เดือนกันยายน 2561) 

   1. จ่านวนโครงการตามแผนปฏิบัติการ ทั้งหมด    98  โครงการ 
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   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 และท่าน บ่าร งศิลปะฯ ณ ไตรมาส 4 (เดือนต ลาคม 2560 

– เดือนกันยายน 2561) 
  1. จ่านวนโครงการตามแผนปฏิบัติการ ทั้งหมด   33   โครงการ 

   2. มีการด่าเนินแล้วเสร็จโครงการในไตรมาสที  3    4  โครงการ 
   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. 2561 ณ 
สิ้นไตรมาส 4 (เดือนต ลาคม 2560 – เดือนกันยายน 2561) พบว่ามีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
ร้อยละ 64.83 ต่ ากว่าแผน (ร้อยละ 96) ที่ตั้งไว้ ร้อยละ 31.17 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 58,494,250.80 23.06 

1.เงินงบประมาณแผ่นดิน 139,001,400.00 41,700,420.00 30.00 47,977,943.66 34.52 

2.เงินรายได ้ 84,769,000.00 25,430,700.00 30.00 10,516,307.14 12.41 

3.เงินเหลือจ่าย 29,900,209.36 8,970,062.81 30.00 - 0.00 

ไตรมาส 2 253,670,609.36 55,807,534.06 22.00 29,310,893.31 11.55 

1.เงินงบประมาณแผ่นดิน 139,001,400.00 30,580,308.00 22.00 17,472,719.78 12.57 

2.เงินรายได ้ 84,769,000.00 18,649,180.00 22.00 11,838,173.53 13.97 

3.เงินเหลือจ่าย 29,900,209.36 6,578,046.06 22.00 - 0.00 

ไตรมาส 3 267,946,882.87 56,268,845.40 21.00 42,706,725.47 15.94 

1.เงินงบประมาณแผ่นดิน 141,331,700.00 29,679,657.00 21.00 26,558,617.47 18.79 

2.เงินรายได ้ 84,306,231.50 17,704,308.62 21.00 12,148,108.00 14.41 
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  การเบิกจ่ายตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
 ได้รับจัดสรร (แผน) การเบิกจ่าย (ผล) การเบิกจ่าย 
 งบประมาณ (บาท) ร้อยละ งบประมาณ (บาท) ร้อยละ 

3.เงินเหลือจ่าย 42,308,951.37 8,884,879.79 21.00 4,000,000.00 9.45 

ไตรมาส 4 267,946,882.87 61,627,783.06 23.00 38,259,685.95 14.28 

1.เงินงบประมาณแผ่นดิน 141,331,700.00 32,506,291.00 23.00 19,291,978.78 13.65 

2.เงินรายได ้ 84,306,231.50 19,390,433.25 23.00 15,346,125.19 18.20 

3.เงินเหลือจ่าย 42,308,951.37 9,731,058.81 23.00 3,621,581.98 8.56 

รวมเบิกจ่ายทั้งสิ้น 267,946,882.87   169,261,127.53 64.83 

1.เงินงบประมาณแผ่นดิน   141,331,700.00       111,308,609.69  78.76 

2.เงินรายได้     84,306,231.50         50,330,935.86  59.70 

3.เงินเหลือจ่าย     42,308,951.37           7,621,581.98  18.01 

3. การติดตามผลการด าเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
ในการติดตามผลการด่าเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง สามารถสร ปได้ ดังนี้ 
1. รายการคร ภัณฑ์ 

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 30,000,000 108 21,391,667 0 0  

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

สบพช.18-1 6 854,000 0 0 0 0  

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

OPD.5-1 7 229,000 0 219,100 0 0  

OPD.5-2 8 380,600 0 366,887 0 0  
 

2. อาคารและสิ งก่อสร้าง 
   ตารางแสดงผลการด าเนินงานด้านสิ่งก่อสร้าง 

รายการ 
แผน ผล 

คงเหลือ 
ร้อยละของ 
การเบิกจ่าย หมายเหตุ งบประมาณที่

ได้รับจัดสรร 
ยอดเบิกจ่าย 

1. โครงการปรับปร งระบบประกอบ
อาคารและระบบสาธารณู ป โภค
โดยรอบอาคารศูนย์การศึกษาและ
วิจัยทางการแพทย์ 

39,470,200.00 39,470,200.00 0.00 100.00  
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รายการ 
แผน ผล 

คงเหลือ 
ร้อยละของ 
การเบิกจ่าย หมายเหตุ งบประมาณที่

ได้รับจัดสรร 
ยอดเบิกจ่าย 

2.ค่าออกแบบราชาน เสาวรีย์ 424,150.00 200,000 224,150 47 คืนงบประมาณ
ที เหลือ 

3.ค่าก่อสร้างราชาน เสาวรีย์ 2,245,500.00 0 2,245,500.00 0 กันเหลื อมเงิน 

 
4. การติดตามผลการด าเนินงานด้านบุคลากร 

ในการติดตามผลการด่าเนินงานด้านบ คลากร สามารถสร ปได้ ดังนี้ 
     ตารางแสดงผลการด าเนินงานด้านบุคลากร 

หมวดเงิน รายการ 
แผน ผล 

คงเหลือ 
ร้อยละของ 
การเบิกจ่าย 

หมายเหตุ งบประมาณ 
ที่ได้รับจัดสรร 

ยอดการเบิกจ่าย 

งปม.5-1 อัตราเดมิ จ่านวน 121 อัตรา 37,015,800.00 15,493,189.80 21,522,610.20 41.86  
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 0 28,900,755.38 0  
สบพช.1-1 ค่าจ้างพนักงานสายวิชาการ 11,105,500.00 10,323,671.94 781,828.06 92.96  
รด.1-1 ค่าจ้างพนักงานสายสนับสน น 3,525,200.00 3,147,584.48 377,615.52 89.29  
รด.1-2 ค่าจ้างลูกจ้างชั วคราว 473,400.00 277,087.91 77,962.09 83.53  
OPD.1-1 คา่จ้างพนักงานสายสนับสน น 3,705,800.00 3,962,484.00 (-256,684.00) 106.93  

 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

 ไม่มี 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  
สิ้นไตรมาส 4 (เดือนต ลาคม 2560 – เดอืนกันยายน 2561) 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
เพื อพิจารณา รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ่าปี พ.ศ.2561 ณ สิ้นไตรมาส 4 (เดือน

ต ลาคม 2560 – เดือนกันยายน 2561)  โดยผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนด คิดเป็น 
ร้อยละ 64.83 ต่ ากว่าแผน (ร้อยละ 96) ที่ตั้งไว้ ร้อยละ 31.17 ทั้งนี้เพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะแนว
ทางแก้ไข 

มติที่ประชุม : มอบรองคณบดีฝ่ายบริหารวิเคราะห์สาเหตุการเบิกจ่ายต่ ากว่าแผน  และรายงาน
คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ เพื่อทราบต่อไป 
5.3.2 เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ระดับวิทยาลัยฯ  
               ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25561 รอบ 12 เดือน ณ สิ้น 30 กันยายน 2561 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  นายแพทยป์ระวิ  อ ่าพันธ ์ ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
 ตามที  งานแผนและงบประมาณ ได้ติดตามและรวบรวบรวมผลการด่าเนินงานตามแผนบริหารความเสี ยง
ระดับวิทยาลัย ประจ่าปีงบประมาณ 2561 จ่านวน 6 ความเสี ยง จากผู้รับผิดชอบหลัก ในรอบการด่าเนินงาน 
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12 เดือน (ณ สิ้น 30 กันยายน 2561) พบว่ามีสถานะอยู่ระหว่างด่าเนินการ จ่านวน 6 ความเสี ยง โดย มี
รายละเอียด ดังนี้ 

ตารางสรุปผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (ณ สิ้น 30 กันยายน 2561) 

ล าดับ ประเด็นความเสี่ยง ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง หน่วยนับ ค่าตัวบ่งชี้ 
ความเสี่ยง 

ผลการด าเนินงาน สถานะ 

แผน ผล 
1 การติดต่อประสานงาน

ระหว่างคู่ ความร่วมมื อ
(ศูนย์แพทย์ฯ ท้ัง 2 แหง่ ) 

มี ก ารป ระส าน งาน ที 
ชั ด เ จ น  ใ น ก า ร
บริหารงานตามพันธกิจ
ของวิทยาลัยฯ 

พันธกิจ <3 2 1.มีการแต่งตั้งอาจารย์
แพทย์ จากศูนย์
แพทยศาสตร์ ทั้ง 2 ศูนย์ 
เพื อร่วมเป็นคณะกรรมการ
ประกันค ณภาพกามรศึกษา 
ในการด่าเนินการเกี ยวกับ
การประกันค ณภาพ
การศึกษาระดับวิทยาลัยฯ 
ซึ งมีการประช มร่วมกัน
เดือนละ 1 ครั้ง 
2 .มี ก ารป ระช ม ไป แล้ ว
ทั้งหมด 2 ครั้ง ดังนี ้
ครั้งที  1/2561 วันที  19 
มกราคม 2561 
ครั้งที  2/2561 วันที  9 
ก มภาพันธ์ 2561 
3.มี การปรึกษาหารือใน
ประเด็นผลการด่าเนินงาน
การจัดการเรียนการสอน
และหลักสูตร 
4 .มี ตั ว แ ท น จ า ก ศู น ย์
แพทยศาสตร์ฯ ทั้ง 2 ศูนย์ 
อยู่ในคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรแพทยศาสตร์ และ
คณะกรรมการวิชาการชัน
คลินิก 

ด่าเนินการ
แล้วเสร้จ 

2 วิทยาลัยฯยังไม่ก่าหนด
สมรรถนะหลักที ส่ าคัญ
ข อ ง อ ง ค์ ก า ร  เ พื อ
ประกอบการวางแผนกล
ย ทธ์ ที จะน่าพาองค์กรไปสู่
วิสัยทัศน์และเอกลักษณ์
ขององค์กร 

มีการก่าหนดสมรรถนะ
องค์การ 

สมรรถนะ 1 มีแผนกล
ย ทธ์องค์กร 

1 .มี ก า ร ท บ ท ว น แ ผ น
ย ทธศาสตร์ เมื อสิ้นไตรมาส 
โดยน่าเข้าพิจารณาในการ
ป ร ะ ช ม  morning talk 
แ ล ะ ที ป ร ะ ช ม มี ข้ อ ม
เสนอแนะให้ด่าเนินการปรับ
แ ผ น ย ท ธ ศ า ส ต ร์ ใ น
ปีงบประมาณ 2562 
2.ก่าหนด core 
competency ของ
วิทยาลัย 

ด่าเนินการ
แล้วเสร็จ 
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ล าดับ ประเด็นความเสี่ยง ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง หน่วยนับ ค่าตัวบ่งชี้ 
ความเสี่ยง 

ผลการด าเนินงาน สถานะ 

แผน ผล 
3 โครงการบริการวิชาการ 

และท่าน บ่าร งศิลปะฯ ไม่มี
ตั ว ช้ีวัดของโครงการ ที 
ส า ม า ร ถ เชื อ ม โย งกั บ
ตั ว ช้ี วั ด ร ดั บ แ ผ น
ย ทธศาสตร์ได้ 

มีตัวช้ีวัดของโครงการที 
สามารถเชื อมกับตัวช้ีวัด
ระดับแผนย ทธศาสตร์ 

ตัวช้ีวัด <3 มีตัวช้ีวัด
เชื อมโยง
กับแผน

ย ทธศาสตร์
ด้านบริการ
วิชาการ
และท่าน 
บ่าร งฯ 

1 .มี ท บ ท ว น ผ ล ก า ร
ด่าเนินการ ในปี  2560 
การด้ านบริการวิชาการ 
และท่าน   ในแต่ละโครงการ 
ใน ก า ร ป ระ ช ม สั ม ม น า
ทบทวนผลการด่าเนินงาน
แ ล ะ ตั ว ช้ี วั ด  ป ร ะ จ่ า ปี
งบประมาณ 2560 ในวันที  
2 1 -2 2  พ ฤ ศ จิ ก า ย น 
2560 เพื อปรับปร งตัวช้ีวัด 
ในปี  2561 เพื อ ให้ เกิ ด
ค ว า ม ส อ ด ค ล้ อ ง ข อ ง
โครงการและแผนปฏิบัติ
การ 
2 .มี การปรับตั ว ช้ีวัด  ค่ า
เป้าหมาย เพื อให้สอดคล้อง 
และคอบคล มการท่างาน 
ของย ทธศาสตร์ 
3.ติดตามผลการด่ าเนิน
โครงการและรายงานผลต่อ
งานแผนและงบประมาณ 
และที ประช มคณะกรรมการ
ประจ่าวิทยาลัยฯ 

ด่าเนินการ
แล้วเสร็จ 

4 บ คลากรทางการแพทย์ฯ 
ลาออกบ่อย 

บ คลากรทางการแพทย์ฯ 
ลาออก 

ร้อยละ <60 จ่านวน
แพทย์
ลาออก
ลดลง       

( ลาออก 1 
คน ) 

บ คลากรทางการแพทย์
ลาออกลดลง เนื องจากมี
การสนับสน นการจัดสรร
งบประมาณเพื อเข้ารับการ
พัฒนาทางด้านสายงานเพื อ
ส ร้ า ง เ ส ริ ม ทั ก ษ ะ
ความก้าวหน้าตามสายงาน 
เช่น  การให้ท นศึกษาต่ อ 
การเข้ารับการอบรมระยะ
สั้ น  ซึ งในปี งบประมาณ 
2561 ได้อน มัติให้ลาศึกษา 
ดังนี ้
1 . ร ะ ดั บ ป ริ ญ ญ า เอ ก 
จ่านวน 2 ท น 
2. แพทย์เฉพาะทาง หรือ
แพทย์ประจ่าบ้าน จ่านวน 
2 ท น 

ด่าเนินการ
แล้วเสร็จ 

5 อาจารย์ที ด่ารงต่าแหน่ง อาจารย์ที ด่ารงต่าแหน่ง ร้อยละ >60 หนังสือ มี อ าจารย์ ยื น ขอรับการ ด่าเนินการ
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ล าดับ ประเด็นความเสี่ยง ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง หน่วยนับ ค่าตัวบ่งชี้ 
ความเสี่ยง 

ผลการด าเนินงาน สถานะ 

แผน ผล 
ทางวิชาการยังน้อยกว่า
เกณฑ์มาตรฐาน สกอ.ที 
ก่าหนด 

ทางวิชาการ ของ
บ คลากรที 
ยื นขอรับ

การ
ประเมินใน
ต่าแหน่ง

ทาง
วิชาการ 

ประเมินผลต่าแหน่ งทาง
วิชาการเพิ มขึ้นมากกว่าปีที 
ผ่านมา ดังน้ี 
1. ต่าแหน่ง ผศ. จ่านวน 9 
ราย 
2. ต่าแหน่ง รศ. จ่านวน 3 
ราย 

แล้วเสร็จ 

6 การจัดการความรู้ (KM) 
ยั ง ไ ม่ ไ ด้ ถู ก ก่ า ห น ด
เป้าหมายที ชัดเจน และ 
ยังไม่ครอบคล มในประเด็น
ที ก่าหนด 

การจัดการความรู้มีการ
ก่ า ห น ด เป้ า ห ม า ย ที 
ครอบคล มท กพันธกิจ 

พันธกิจ 5 3 1 .มี การทบทวนผลการ
ด่าเนินงานของโครงการการ
จัดการความรู้  (KM) ในปี 
2560 เพื อทราบถึงปัญหา 
และหาแนวทางแก้ไขปัญหา 
และน่ามาจัดท่าแผนการ
ด่าเนินงานในปี 2561 ใน
การประช ม morning talk 
2.ได้รับจัดสรรงบประมาณ
เพื อด่าเนินการโครงการการ
จัดการความรู้  (KM) ในปี 
2561 ใน 3 ด้าน ได้แก่ 
 - ด้านการเรียนการสอน 
 - ด้ าน การวิ จั ย  บ ริก าร
วิชาการ ท่าน บ่าร งฯ 
 - ด้านบริหารจัดการ 
3.มี การจัดกิ จกรรมการ
จัดการความรู้ (KM) ดังนี ้
3 .1 .ด้ า น ท่ า น บ่ า ร ง
ศิลปวัฒนธรรม 1 กิกรรม 
คือ การจัดอบรม "คนดีและ
ความดี...ดีอย่างไร ไม่เกิด
โทษ" ในวันที  16 ต ลาคม 
2560  
3.2.ด้านการเรียนการสอน 
ใน วั น ที  2 0  มิ ถ น า ย น 
2561 
3.3. ด้านวิจัย ในวันที  20 
มิถ นายน 2561 

ด่าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 ไมมี่ 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
          ไม่มี 
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ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อพิจารณให้ข้อเสนอแนะรายงานผลการด่าเนินงานตามแผนบริหารความเสี ยง ระดับวิทยาลัยฯ 
ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบ 12 เดือน ณ สิ้น 30 กันยายน 2561 ในส่วนประเด็นความเสี่ยง ทั้ง 6 
ความเสี่ยง ได้ด าเนินการแล้วเสร็จ ตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปี 2561 ซึ่งสามารถยอมรับความเสี่ยง
ได้ 5 ความเสี่ยง และคงเหลือ 1 ความเสี่ยง ที่ยอมรับความเสี่ยงไม่ได้ คือ ความเสี่ยงด้านอาจารย์ท่ีด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการยังน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน สกอ.ที่ก าหนด ทั้งนี้ โปรดให้ข้อเสนอแนะ เพื อใช้ในการ
จัดท่าแผนบริหารความเสี ยง ในปี งบประมาณ 2562 ต่อไป 
 มติที่ประชุม :  เห็นควรให้แต่งตั้งคณะท างานเพื่อสนับสนุนการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการของสาย
วิชาการให้เป็นรูปธรรม ภายในเดือนธันวาคม 2561 
 
5.3.3 เรื่อง การจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับวิทยาลัยฯ  
              ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธ ์ ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
 ตามที  งานแผนและงบประมาณ ได้ติดตามและรวบรวบรวมผลการด่าเนินงานตามแผนบริหารความเสี ยง
ระดับวิทยาลัย ประจ่าปีงบประมาณ 2562 จ่านวน 2 ความเสี ยง ด้ายผลิตบัณฑิต จากผู้บริหารที รับผิดชอบหลัก 
ในรอบการด่าเนินงาน (ณ สิ้น 30 กันยายน 2562) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ตารางสรุปผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง  

ล าดับ ประเด็นความเสี่ยง ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง หน่วยนับ ค่าตัวบ่งชี้ 
ความเสี่ยง 

การควบคุมที่มีอยู ่ ผู้รับผิดชอบ 

แผน ผล 
1 การรับนักศึกษาไม่

เป็นไปตามแผนที 
ก่าหนด (มากกว่าแผน
ที ก่าหนด) 

ความพึงพอใจด้าน
การจัดการเรียนการ
สอนของ นศ. และ
อาจารย์ต่อชั้นเรียน 

ร้อยละ 80   มีการเพิ มจ่านวน
ห้องเรียน โดยการแบ่ง
ชั้นเรียนเป็น 2 ห้อง  

หัวหน้า
กล ่มวิชา
สาธารณส ข
ศาสตร์ 

2 ด้านการตลาดในการ
แข่งขันการรับ
นักศึกษา 

จ่านวนนักศึกษาที 
เป็นไปตามแผน 

คน 150  1. การรับนักศึกษาเชิง
ร ก  
2. การประชาสัมพันธ์
เชิงร ก3. การให้โอกาส
ทางการศึกษา 
(ท นการศึกษา) 

หัวหน้า
กล ่มวิชา
สาธารณส ข
ศาสตร์ 

 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 ไม่มี 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
         แบบรายงานผลการวิเคราะห์และประเมินความเสี ยง วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณส ข ประจ่าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 

มติที่ประชุม : อนุมัติแผนความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2562  
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5.3.4 เรื่อง รายงานผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดแผนกลยุทธ์ รอบ 12 เดือน  
     ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เดือนตุลาคม 2560 – กันยายน 2561)  

ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธ ์ ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
 งานแผนและงบประมาณ ได้ติดตามและสร ปรายงานผลการด่าเนินงานตามตัวบ่งชี้แผนกลย ทธ์ ประจ่าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ รอบ 12 เดือน (เดือนต ลาคม 2560 – กันยายน 2561) ดังนี้ 
 

 1. สรุปรายงานการติดตามตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ 7 ยุทธศาสตร์ จ านวน ..93... ตัวช้ีวัด 
เกณฑ์ตัวช้ีวัด จ านวน/

ตัวช้ีวัด 
บรรลุ

เป้าหมาย 
ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

ไม่ได้ด าเนิน
โครงการ 

N/A 

1.ตัวชี้วัด เกณฑ์ส่านักงบประมาณ  4 2 - 2 0 

2.ตัวชี้วัด เกณฑ์มหาวิทยาลัยอ บลราชธานี  48 24 9 2 15 

3.ตัวชี้วัด เกณฑ์วิทยาลัยแพทยศาสตร์และ
การสาธารณส ข  

41 28 12 1 1 

รวมทั้งสิ้น 
93 54 21 5 16 

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

 โครงการ/กิจกรรมที บรรล เป้าหมาย 130 โครงการ/กิจกรรม ร้อยละ 93.53 
 โครงการ/กิจกรรมที ไม่บรรล เป้าหมาย    5 โครงการ/กิจกรรม ร้อยละ 3.60 
 โครงการ/กิจกรรม ที ยกเลิก    4 โครงการ/กิจกรรม ร้อยละ 2.88 
 โครงการ/กิจกรรม รวมทั้งสิ้น          139 โครงการ/กิจกรรม ร้อยละ 100 

กฏหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
          ไม่มี 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

สร ปการรายงานผลการด่าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  
รอบ 12 เดือน ( 1 ต ลาคม 2561 - 30 กันยายน 2561) 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อพิจารณา ประเด็นปัญหา/แนวทางแก้ไข ดังนี้ 

สรุปประเด็นปัญหา/แนวทางแก้ไข ในการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561 รอบ 12 เดือน ( 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) 
ข้อเสนอแนะ แผนด้านบริการวิชาการ 

1. ปรับตัวชี้วัดด้านบริการวิชาการแก่สังคมของแผนกลย ทธ์ให้มีเชิงค ณภาพ และสามารถวัดได้  
2. วัดผลการน่าไปใช้ประโยชน์ของประชาชน หรือของนักศึกษาให้ชัดเจน เช่น นักศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรม หรือ ออกให้บริการวิชาการ หรือ การบูรณาการงานวิจัย การเรียนการสอน 
3. ให้มีโครงการส่งเสริมส ขภาพหรือป้องกัน โรคส่าหรับผู้สูงอาย  
4. ปรับเปลี ยน และก่าหนดทิศทางการบริการวิชาการม ่งเป้าให้ชัดเจน 
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ข้อเสนอแนะ แผนด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
      1. ให้มีการเผยแพร่กิจกรรมสื อด้านท่าน บ่าร งศิลปวัฒนธรรมแก่นักศึกษา บ คลากร และภายนอก 
      2. เพิ มตัวชี้วัดเชิงค ณภาพ 
ข้อเสนอแนะ แผนการหารายได้ 

1. โครงการหารายได้บริการวิชาการ ไม่สามารถด่าเนินการได้ตามแผนที ก่าหนด ประมาณการ
รายรับ (แผน-ผล) คิดเป็นร้อยละ 52.44 เมื อหักค่าใช้จ่ายในการด่าเนินโครงการแล้ว นั้น 
คงเหลือก่าไร เพียง 127,570 บาท คิดเป็นร้อยละ 18.01 ของรายได้  

1.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที สาธารณส ขในระดับพ้ืนที ด้าน
การเขียนผลงานทางวิชาการแบบมืออาชีพผ่านกระบวนการสร้างงานประจ่าสู่งานวิจัย 
(R2R) จ่านวนผู้ลงทะเบียน (แผน :50 คน / ผล : 19 คน) จ่านวนรายรับ (แผน : 
600,000 / ผล: 228,000 ) จ่านวนรายรับ-จ่าย ( 228,000 – 138,600 บาท) 
คงเหลือก่าไร จ่านวน 89,400 บาท  

1.2 โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารงานกองท นหลักประกันส ขภาพพ้ืนที  
จ่านวนผู้ลงทะเบียน (แผน : 180 คน / ผล : 120 คน) จ่านวนรายรับ (แผน : 
750,000 / ผล: 480,000 ) จ่านวนรายรับ-จ่าย ( 480,000 – 441,830 บาท) 
คงเหลือก่าไร จ่านวน 38,170 บาท 

2. โครงการให้บริการทางการแพทย์ (โรงพยาบาล) ไม่สามารถด่าเนินการได้ตามแผนที ก่าหนด 
ประมาณการรายรับ (แผน-ผล) คิดเป็นร้อยละ 91.66 เมื อหักค่าใช้จ่ายในการด่าเนิน
โครงการแล้ว นั้น คงเหลือก่าไร 8,799,438 บาท คิดเป็นร้อยละ 40.18 

3. โครงการศูนย์พัฒนาเด็ก ไม่สามารถด่าเนินการได้ตามแผนที ก่าหนด ประมาณการรายรับ 
(แผน-ผล) คิดเป็นร้อยละ 95.97 เมื อหักค่าใช้จ่ายในการด่าเนินโครงการแล้ว นั้น คงเหลือ
ก่าไร 207,400 บาท คิดเป็นร้อยละ 25.15 
 

สรุปประเด็นปัญหา/แนวทางแก้ไข ในการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ดังนี้ 
1. โครงการจัดต้ังห้องปฏิบัติการทางโลหิตวิทยา 
 ปัญหาและอ ปสรรค ขาดแคลนนักเทคนิคการแพทย์ในการด่าเนินงานให้ครอบคล มภารกจิของโครงการและภารกิจของ
โรงพยาบาล รวมถึงยังไมไ่ดด้่าเนินการแยกต้นท นค่าใช้จ่ายรวมถึงรายได้ของโครงการออกจากกิจกรรมปกติของโรงพยาบาล 
 แนวทางแก้ไข จัดท่าโครงการที แยกรายละเอียดต้นท น ค่าใช้จ่ายและรายได้อย่างชัดเจน 
2. โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนเพ่ือการพึ่งพาตนเองด้านสุขภาพ 
 ปัญหาและอ ปสรรค เนื องจากนักศึกษาไดไ้ปใช้ชีวิตอยู่ในช มชนเป็นระยะเวลาช่วงสั้นๆ 8 วัน 8 คืน ดังนั้น โครงการวิจัย
ที นักศึกษาท่าได้เพียงศึกษา ปัญหา สาเหต  ผลกระทบ แนวทางแก้ไข และภาพฝันเท่านั้น บางงานวิจัยถ้าช มชนน่าไปสานต่อจะ
เป็นประโยชน์อย่างยิ ง บางงานวิจัยถ้าไดร้ับความช่วยเหลือจากหน่วยงานอื นๆให้สามารถท่าได้จริง หรอืช่วยผลักดันนโยบาย
ภาครัฐให้เกดิขึ้นจริง 
 แนวทางแก้ไข ผลงานของนักศึกษาหลายกล ่มสามารถให้คนในช มชนสานต่อกันเองได้จริง อีกท้ัง มหาวิทยาลัย
อ บลราชธานีได้เปิดโอกาสให้คณาจารย์ขอท นบริการวิชาการและโครงการรากแก้วเพื อให้นักศึกษาหลายๆคณะที สนใจด้านนี้
โดยเฉพาะ ลงเรยีนวิชานี้เพื อสานต่อโครงการใหเ้กิดขึ้นจริงในช มชน 
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3. โครงการแนวทางการพัฒนากระบวนการผลิตน้ าประปาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ปัญหาและอ ปสรรค   1.ทางมหาวิทยาลัย ควรปรับปร งและอบรมให้ความรูด้้านการเติมสารเคมีในการตกตะกอน  และ

พบปัญหาด้านคา่คลอรีนอิสระคงเหลือ ไม่อยู่ในเกณฑม์าตรฐานเนื องจาก ผู้เติมคลอรีนไม่ทราบปริมาณในการเติมคลอรีนที แน่นอน 
ท่าให้มีปริมาณคลอรีนในระบบน้อย จนไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 2. ยังขาดผู้ที เชี ยวชาญในการดูแลระบบประปา อีกทั้งระบบ
ประปาของมหาวิทยาลัยอ บลราชธานีก็เปิดท่าการมาเป็นเวลา 29 ปี ท่าให้อ ปกรณ์ในระบบประปามกีารช่าร ดและมีการซ่อมบ่าร ง
อยู่บ่อยครั้ง ไม่ว่าจะเป็น ปั๊มน้่า ประตูน้่า ท่อน่้า แผ่นยางปิดรูปล่อยน้่า 

แนวทางแก้ไข ผู้ดูแลระบบประปาควรมีการเฝ้าระวังค ณภาพน้่าประปาอย่างสม ่าเสมอ ด่าเนินการซ่อมเครื องมือให้
สามารถใช้งานได้ และควรมีการลา้งถังเก็บน้่าในแต่ละหน่วยเป็นประจ่าเพื อลดการสะสมของตะกอน 
4. โครงการตรวจสขุภาพนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 
 ปัญหาและอ ปสรรค ข้อจ่ากัดเรื องจ่านวนบ คลากรทางการแพทย์และระยะเวลาการให้บริการตรวจส ขภาพ ท่าให้มี
จ่านวนนักศึกษาเข้าตรวจส ขภาพน้อยกว่าเป้าหมาย แนวทางแก้ไขคือปรับรูปแบบการจัดโครงการ 
5. โครงการการให้บรกิารทางการแพทย์ระดับปฐมภมูิ 
 ปัญหาและอ ปสรรค เนื องจากบ คลากรวิชาชีพด้านกายภาพบ่าบัดมจี่านวนเพียง 1 คน จึงสามารถใหบ้ริการได้อย่าง
จ่ากัดและยังไมม่ีการพัฒนาอย่างรอบด้าน 

แนวทางแก้ไข แนวทางแก้ไข ปีงบประมาณ 2562 ได้รับอน มัติกรอบอัตราก่าลัง นักกายภาพบ่าบัด 1 อัตราและผู้ช่วย
นักกายภาพบ่าบัด 1 อัตรา ซึ งจะช่วยในการพัฒนามาตรฐานการใหบ้ริการได้ดยีิ งข้ึน 
6. โครงการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็ก-เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี 

ปัญหาและอ ปสรรค 1.ต้องตรวจเช็คนักเรียนย้ายเพื อป้องกันการจ่ายซ้อน 2.มีนักเรียนย้ายเข้ากลางเทอม 
 แนวทางแก้ไข หนังสือส่งตัวนักเรยีนและมีนักเรียนย้ายเข้ากลางเทอม โดยรับสิทธิสนับสน นมาแล้ว ท่าให้ศูนย์มีนักเรยี
เพิ ม แต่ไม่ต้องจ่ายในค่าสนับสน นสามรายการเพราะรับสิทธิจากโรงเรียนเดิมอยู่แล้ว 
7. โครงการพัฒนาบริหารจัดการโรงพยาบาลสู่มาตรฐาน HA 

ปัญหาและอ ปสรรค การร่วมมือกับคณะเภสัชศาสตร์ยังไม่มีความชัดเจน เนื องจากยังไม่มีข้อตกลงอย่างเป็นทางการ
ระดับผู้บริหารระหว่างวิทยาลยัแพทยศาสตร์และการสาธารณส ขกับคณะเภสัชศาสตร์ แพทย์ผู้เชียวชาญในการพิจารณายามี
จ่านวนน้อย ท่าให้การพิจารณายามีความคิดเห็นที ยังไม่กว้างขวาง เนื องจากบ คลากรตดิปฏิบตัิงานประจ่า ท่าให้การประช มอาจมี
ตัวแทนแต่ละแผนกเข้าร่วมไม่เพียงพอ 
8. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขในระดับพ้ืนที่ด้านการเขียนผลงานทางวิชาการแบบมือ
อาชีพผ่านกระบวนการสร้างงานประจ าสู่งานวิจัย (R2R) 
 ปัญหาและอ ปสรรค  การด่าเนินงานเริ มกลางปี ล่าช้า ระยะเวลาการพัฒนางานวิจัยมีจ่ากัด 
 แนวทางแก้ไข 1.วางแผนการด่าเนินงานแต่ต้นปี  2.จดัท่าโครงการต่อเนื อง 
9. โครงการบริหารจัดการเพ่ือการพัฒนาศักยภาพในการบริหารงานของผู้บริหารวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสขุ 
 ปัญหาและอ ปสรรค บ คลากรสายสนับสน นวิชาการ กไ็ด้รบัการอน มตัิให้ใช้งบประมาณของโครงการนี้เพื อเดินทางไปเข้า
ร่วมประช ม สัมมนา  จึงให้การยอดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของโครงการนี้มคีวามคลาดเคลื อนไม่ตรงกับยอดที มีการ
เบิกจ่ายของงานคลัง 

แนวทางแก้ไข 1. ควรให้บ คลากรสายสนบัสน นวิชาการ ที ได้รับอน มัติให้ใช้งบประมาณของโครงการนี้ ส่งเอกสารการขอ
อน มัติไปราชการ และการเบิกจ่ายไปราชการมายังผูร้ับผดิชอบโครงการนี้ก่อนส่งเอกสารไปที งานคลัง 2. จากสถติิการเดินทางไป
ราชการที ผ่านมา  มีการขออน มัตไิปราชการเพื อเข้าร่วมประช มเครือข่ายโรงพยาบาลกล ม่สถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย 
(UHosNet) เป็นประจ่าท กปี เห็นควรให้โรงพยาบาลจัดท่าโครงการเพื อรองรับการเข้าร่วมประช มดังกล่าว 
10. โครงการพัฒนาการจัดการข้อมูลทางการเงินและบริหารจัดการด้านการเงินบัญชี 

ปัญหาและอ ปสรรค 1.ระบบการโอนเงินใช้ได้กับบัญชีผู้รับโอนที เปน็ธนาคารไทยพาณิชย์เท่าน้ัน 2.การบันทึกบัญชีใน
โปรแกรม Ubase ยังไมส่มบรูณ ์

แนวทางแก้ไข ควรมีการพัฒนาระบบการบันทึกข้อมูลทางการเงินที สามารถน่าไปวิเคราะห์สถานการณ์ทางการเงิน 
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11. โครงการพัฒนาองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล และระบบบริหารจัดการทีม่ีธรรมาภิบาล 
ปัญหาและอ ปสรรค 1. ในการประช มแต่ละครั้ง มีการส่าเนาเอกสารประกอบการประช มจ่านวนมาก 2. ผู้เข้าร่วม

ประช ม ไม่แจ้งเข้าร่วมประช มในแต่ละครั้ง 3.การเสนอวาระไม่เป็นไปตามปฏิทินส่วนใหญ่เสนอวาระอื นๆเป็นจ่านวนมาก 
แนวทางแก้ไข 1. ในปี 2562 จะน่าระบบ E-meeting มาใช้ในการจัดประช มเพื อลดจ่านวนกระดาษ 2. ให้ผู้เข้าร่วม

ประช ม แจ้งการเข้าร่วมประช มผา่นทาง Line กล ่ม คกก ประจ่า 3. เสนอหากไม่เป็นวาระเร่งด่วน ให้เสนอเข้าวาระในการ
ประช มครั้งถัดไป 

12. โครงการตรวจประเมินความพร้อมวิทยาลัยฯ และโรงพยาบาลร่วมผลิต ตามเกณฑ์ WFME เพ่ือเพ่ืมจ านวนรับนักศึกษา
แพทย์ 

ปัญหาและอ ปสรรค 1.ส่งขอรับการตรวจประเมินในระยะเวลากระชั้น  เพื อให้ทันต่อการรับนักศึกษาแพทย์เพิ มในปี
การศึกษา  2561 เนื องจากมีการปรับแนวทางการตรวจประเมินสถาบันใหม่  รวมทั้งหลักสตูรอยู่ในระหว่างครบรอบการปรับปร ง
หลักสตูรด้วย  จึงท่าให้ต้องมีการปรับการเขยีนเอกสารการประเมินตนเองให้ครอบคล มการด่าเนินงานปรับปร งหลักสูตร  เป็นผล
ท่าให้เกิดความล่าช้า 2. หลักสตูรที ขอรับการตรวจประเมิน  มีการดา่เนินงานก่อนที จะมีเกณฑ์  WFME เป็นผลให้การด่าเนินงาน
บางประเด็นไมเ่ป็นไปตามเกณฑ์ 

แนวทางแก้ไข 1. ควรมีการพัฒนาตัวบ่งช้ี  ผลการดา่เนินงานให้สอดคล้องกับเกณฑ์  เพื อเป็นกรอบในการด่าเนินงาน  
ซึ งจะเป็นผลในการบรรล ผลลัพธ์การด่าเนินงานของหลักสูตร 2. ควรพิจารณาความสอดคล้องของเกณฑ์ WFME และ EDPEX ซึ ง
จะต้องเริ มด่าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๖๒  3. ควรมีการ Implement เกณฑ์  เข้าไปในการด่าเนนิงานของหลักสูตรฯ ท กระดบั  
โดยเริ มจากการอบรมอาจารย์ประจ่าหลักสูตรใหเ้ข้าใจเกณฑ์และขยายไปยังอาจารย์ผูส้อนในหลักสูตร  รวมทั้งศูนย์แพทย์ฯ และ
โรงพยาบาลช มชน 
13. โครงการพัฒนาระบบประกนัคุณภาพการศึกษา 
 ปัญหาและอ ปสรรค ความเข้าใจในเกณฑ์ EdPEx ของวิทยาลัยยังน้อย ไม่ทั วถึง 
 แนวทางแก้ไข ส่งผู้บริหารอบรมเกณฑ์ EdPEx  
14. โครงการให้บรกิารระบบสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนด้านคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
 ปัญหาและอ ปสรรค 1.เครื องฉายภาพโปรเจคเตอร์บางห้องมีเพี้ยนเนื องจากอาย การใช้งาน 2.เนื องจากการใช้ Internet 
ต้องท่าการ Login เพื อยืนยันตัวตนก่อนการใช้งานท กครั้งน้ัน ผู้ใช้งานสัญญาณ Wifi กับเครื องคอมพิวเตอร์ โน้ตบ ค๊ และเครื อง
สมาร์ทโฟน ผู้ใช้พบว่ามีสญัญาณขาดการเชื อมต่อในบางช่วงเวลาส่งผลให้ต้องท่าการ Login เพื อยืนยันตัวตนใหม่ 3.จ ดให้บริการ
สัญญาณ WiFi มีไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ต้องการใช้บริการ 
 แนวทางแก้ไข 1. ไดร้ับการจดัสรรงบประมาณเพื อท่าการเปลี ยนเครื องฉายภาพโปรเจคเตอร์และด่าเนินการเรยีบร้อย 2.
ได้มีการส่ารวจเพื อเพิ มจ ดให้บริการสัญญาณ WiFi ร่วมกับทางส่านักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายเพื อเตรยีมการเพิ มจ ดสัญญาณใน
ห้องเรียน 
15. โครงการจัดการความรู้มุ่งสูอ่งค์กรแห่งการเรียนรู้ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

ปัญหาและอ ปสรรค 1. เวลาในการท่ากิจกรรมน้อย 2. สถานที คับแคบ 
แนวทางแก้ไข 1.คณะควรให้การสนับสน นค่าอาหารกลางวัน แม้ไมม่ีผู้ทรงภายนอกก็ตาม เนื องจากบ คลากรหลายท่าน

ไม่สามารถเข้าร่วมกจิกรรมในเวลาที ตรงกันได้ เช่น 2 กิจกรรมดังกล่าว มีทั้งคนว่างเช้า - ว่างบ่าย ไม่ตรงกัน 2. จัดประช มตอน
เที ยง 3. เพิ มเวลาในการจดักิจกรรมให้มากกว่านี ้
16. โครงการการให้บริการระบบสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
 ปัญหาและอ ปสรรค งบประมาณไม่เพียงพอต่อการบรหิารจดัการ ท่าให้ต้องของบประมาณเพิ ม เนื องจากงานอาคารฯ ได้
ดูแลบรเิวณลานพระบรมฯและตึกกายวิภาคฯเพิ มเติม 
17. โครงการศึกษาดูงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 
 ปัญหาและอ ปสรรค เนื องจากนักศึกษามีจ่านวนมากข้ึนจึงเกดิปัญหาด้านการจดัหารถบสัที มีความเพยีงพอต่อการ
เดินทาง ท่าให้ต้องมีการจัดหารถเพิ มเติม 
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 แนวทางแก้ไข เพิ มพื้นที ในการศึกษาดูงานให้มีความหลากหลาย ในบริเวณใกล้เคียงกับมหาวิทยาลยัเพิ มเติม เพื อให้
นักศึกษามีประสบการณ์นอกห้องเรียนมากยิ งข้ึน และจัดหารถให้มีความเหมาะสมต่อจ่านวนนักศึกษา 
18. โครงการฝึกปฏิบัติการภาคสนาม ในรายวิชาวินิจฉัยชุมชน (1902 401) 
 ปัญหาและอ ปสรรค เนื องจากในปกีารศึกษา 2560 มีจ่านวนนักศึกษาท้ังหลักสูตรจ่านวน 125 รายท่าให้การ
ด่าเนินงานเพื อหา พ้ืนที ที สามารถรองรับนักศึกษาจ่านวนมากในเวลาเดียวกันได้ยาก ท่าให้ต้องแบ่งนักศึกษาออกเป็นหลายกล ่ม ซึ ง
การด่าเนินงานของแตล่ะหมู่บา้น มีความแตกต่างกัน ตามผู้น่าช มชน การด่าเนินงานเพื อก่ากับดแูลงานในภาพรวมของรายวิชา ท่า
ให้ได้ในรูปแบบเดียวกันไม่ได้ ตามให้การด่าเนินงานค่อนข้างมีความย ่งยาก  รวมทั้งการบริหารจัดการทรัพยากรท กอย่างที เกี ยวข้อง
จะมีค่าใช้จ่ายที สูงขึ้น 
 แนวทางแก้ไข ในการหาพื้นที ควรหา พ้ืนที ที สามารถรองรับจ่านวนนักศึกษาได้ทั้งหมดท กคนเพื อการบริหารจดัการ และ
การจัดการเรยีนการสอนที สามารถส่งเสรมิการท่างานร่วมกันของทั้งช้ันปีให้กับนักศึกษา 
19. โครงการบริหารหลกัสูตรแพทยศาสตร์ 

ปัญหาและอ ปสรรค 1. การตดิต่ออาจารย์พิเศษท่าได้ยาก เนื องจากบางสาขาที มีผูเ้ชี ยวชาญน้อย 2.การเชิญอาจารย์
พิเศษเพิ มเตมิจากแผนที ตั้งไว้ เนื องจากเหต การณ์ที ไม่สามารถควบค มได้ เช่น อาจารย์ป่วยกระทันหัน 
 แนวทางแก้ไข เปิดกรอบเพื อจัดหาอาจารย์ประจ่าที มคีวามเชี ยวชาญ/ช่านาญในสาขาที เกี ยวข้อง อาทิ อาจารย์แพทย์ 
20. โครงการปรับปรุงหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ.2562 

ปัญหาและอ ปสรรค 1.เชิญผู้ทรงค ณว ฒิมาใกล้ช่วงปิดงบประมาณท่าให้ต้องรีบด่าเนินการ 2. มคอ.มีการปรับแกไ้ข
รายละเอียดค่อนข้างมาก ซึ งต้องมกีารจัดประช มหลายครั้ง เพื อให้หลักสูตรสมบูรณ ์

แนวทางแก้ไข ควรเริ มจัดท่าโครงการดังกล่าวในต้นปีงบประมาณ 62 เพื อให้ทันเสนอมหาวิทยาลัยฯ 
21. โครงการสบทบค่าก่อสร้างราชานุเสาวรีย์ 
 ปัญหาและอ ปสรรค เนื องจากเป็นงานใหม่ ไม่เคยมีการด่าเนินงานมาก่อนในมหาวิทยาลัยฯ ท่าให้ต้องใช้ความรอบคอบ
ในการด่าเนินการศึกษาข้อมูล เพื อประกอบการตดัสินใจ ของคณะกรรมการ 
 แนวทางแก้ไข จัดส่งแบบรูปและรายละเอียดการออกแบบให้กรมศลิปากรช่วยประมาณราคากลางค่าจดัสร้าง และสบื
ราคาจากส่วนราชการที เคยด่าเนินการอีก 4 แห่ง 
22. โครงการบริหารจัดการด้านพัสด ุ
 ปัญหาและอ ปสรรค ไม่สามารถประมาณการความต้องการล่วงหน้าได้ เช่น วัสด การอบรม การประช มสัมนา การจัด
กิจกรรมต่างๆ งานพัสด จึงท่าได้แค่ประมาณการตามปริมาณการใช้จ่ายจากปีงบประมาณก่อนหน้าน้ี 
 แนวทางแก้ไข ควรให้หน่วยงานอื นเป็นผู้ดูแลและรับผิดชอบการจดัซื้อจัดจ้างโครงการต่างๆ เนื องจากภาระงานการ
จัดซื้อจัดจ้างในปรมิาณมาก และความไมเ่หมาะสมที จะต้องรับผิดชอบโครงการที มมีูลคา่มากเกินไป  ควรให้โครงการดังกล่าวเป็น
งบประมาณที ใช้ส่ารับบ คลากรทั้งหน่วยงาน 
23. โครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียน ตชด.เพ่ือเข้าสู่โรงเรียนต้นแบบความปลอดภัยด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 

เสนอแนะ : ให้มีกิจกรรมกล ่มการพัฒนาทักษะแกนน่าด้านการด่าเนินการโรงเรียนส่งเสริมส ขภาพและโรงเรียนปลอดภัย
ต่อจากปีที แล้ว และทบทวนการด่าเนินกิจกรรมธนาคารขยะในโรงเรียน ห้องเรียนปลอดภัย ค ณภาพโรงอาหาร 
ห้องเรียนปลอดภัยและการสร้างเสริมส ขภาพเด็กวัยเรียน 

24. โครงการการพัมนาศักยภาพด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนเครือข่ายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
เสนอแนะ 

1. การจัดอบรมให้ความรู้และฐานเรียนรู้เกี ยวกับความปลอดภัยและสิ งแวดล้อมของโรงเรียน  
2. ติดตามประเมินผลการด่าเนินงานการจัดท่าแผนการสอนของโรงเรียน 

25. โครงการ การให้สุขศึกษาโดยใช้สื่อพื้นบ้าน 
ข้อเสนอแนะ  ให้มีการจัดท่าสื อส่าหรับให้ส ขศึกษาโดยการรวบรวมองค์ความรู้ด้านโรคและภัยส ขภาพแล้วน่ามาแต่งเป็น
กลอนล่าหรือเพลงเพื อเผยแพร่ยังหอกระจายข่าว วัดและโรงเรียนรวมทั้งสื อสารมวลชน เช่น youtube โรงภาพยนต์ 
เป็นต้น 
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 ทั้งนี้ เพื่อโปรดพิจารณาให้ข้อเสนอแนะในประเด็นปัญหา/แนวทางแก้ไข ดังกล่าว 

มติที่ประชุม : มอบงานแผนและงบประมาณด าเนินาการทบทวนแผนปฏิบัติการประจ าปีเพื่อให้
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ โดยให้มีการน าเสนอปัญหาอุปสรรคในการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด้วย 
5.3.5 เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนกลยุทธ์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  
               ประจ าปี พ.ศ. 2562  
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  นายแพทยป์ระวิ  อ ่าพันธ ์ ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
 ตามที  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณส ข ได้ด่าเนินการจัดประช มเชิงปฏิบัติการเพื อทบทวนและ
จัดท่าแผนกลย ทธ์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณส ข ประจ่าปี พ.ศ. 2562 โดยการทบทวนพัฒนาแผน
กลย ทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื อมโยงกับแผนปฏิบัติการประจ่าปี เพื อให้บรรล ผลตามตัวบ่งชี้และ
เป้าหมายของแผนกลย ทธ์ นั้น 
 ทั้งนี้ งานแผนและงบประมาณ ได้ด่าเนินการการประช มเชิงปฏิบัติการเพื อทบทวนและจัดท่าแผนกลย ทธ์ 
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณส ข ประจ่าปี พ.ศ. 2562 ในวันที  20 พฤศจิกายน 2561 ห้องประช ม 
CMP401 ครั้งที  1    
กฏหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 ไม่มี 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อพิจารณาการจัดประช มการทบทวนและวิเคราะห์ SWOT โดยเชื อมโยงกับแผนปฏิบัติการประจ่าปี 
เพื อให้บรรล ผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลย ทธ์ ประจ่าปี พ.ศ. 2562 

มติที่ประชุม : การจัดประชุมการทบทวนและวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี เพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ ประจ าปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 
20 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้อง CMP 401 มอบงานแผนและงบประมาณด าเนินการ 

วาระท่ี 5.4  ศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์  มีเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา จ านวน  2 เรื่อง   
5.4.1 เรื่อง (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารงานและการด าเนินงานโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. .... 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม นายแพทย์วัฒนา พรรณพานิช ต าแหน่ง อาจารย์กล ่มวิชาแพทยศาสตร์ 

ด้วยรายงานการประช มสภามหาวิทยาลัย ครั้งที  8/2561 วันเสาร์ที  25 สิงหาคม 2561 ได้มีมติที 
ประช ม อน มัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอ บลราชธานี เรื อง การแบ่งส่วนงานภายในที มีสถานะเทียบเท่าคณะ 
มหาวิทยาลัยอ บลราชธานี (ฉบบัที  2) พ.ศ. .... โดยที เป็นการสมควรให้จัดตั้งโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
อ บลราชธานี  สังกัดภายใต้วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณส ข เพื อเป็นสถานที ส่าหรับการเรียนการสอน 
วิจัย และฝึกปฏิบัติงานของคณาจารย์และนักศึกษาทางการแพทย์และส ขภาพ รวมทั้งเพื อเป็นสถานพยาบาล
ส่าหรับการให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชนทั วไป   
            ในการนี้ เพื อให้การด่าเนินงานของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอ บลราชธานีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ
มีประสิทธิภาพ อาศัยอ่านาจตามความในมาตรา ๑๕(๒) (๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอ บลราชธานี พ.ศ. 
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๒๕๓๓ และมติสภามหาวิทยาลัยอ บลราชธานี  ในคราวประช มครั้งที  8/2561 เมื อวันที  25 เดือนสิงหาค 2561 
จึงขอ (ร่าง) ข้อบังคับนี้ไว้ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประช ม 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

 ไม่มี 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอ บลราชธานี ว่าด้วยการบริหารงานและการด่าเนินงานโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยอ บลราชธานี พ.ศ. .... 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
     เพื อพิจารณา(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอ บลราชธานี ว่าด้วยการบริหารงานและการด่าเนินงาน
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอ บลราชธานี พ.ศ. .... 

มติที่ประชุม : เห็นชอบ(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารงานและการ
ด าเนินงานโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  พ.ศ. .... มอบศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์  
ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
5.4.2 เรื่อง  การจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานให้กับโรงพยาบาล 
                มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ 2562 (ส าหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข 
                ที่มิใช่แพทย์) 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธ ์ ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

 ระเบียบมหาวิทยาลัยอ บลราชธานี ว่าด้วย การจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านการ
สาธารณส ขที ปฏิบัติงานให้กับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอ บลราชธานี พ.ศ. 2561  ก่าหนดให้มีเงินเพิ มส่าหรับ
ต่าแหน่งที มีเหต พิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณส ข (พ.ต.ส.) และเงินเพิ มพิเศษส่าหรั บเภสัชกรผู้ไม่
ประกอบวิชาชีพส่วนตัวและหรือปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเอกชน โดยให้คณะกรรมการประจ่าวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณส ขพิจารณาผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณส ขที ประสงค์รับ พ.ต.ส. เภสัชกรที 
ประสงค์รับเงินเพิ มพิเศษ และเสนอความเห็นต่อคณบดีเพื อพิจารณาอน มัติ  

ในปีงบประมาณ 2562 มีผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณส ขที ประสงค์รับ พ.ต.ส. และเภสัชกรที ประสงค์
รับเงินเพิ มพิเศษ ดังนี้ 

เงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) 
ล าดับ ชื่อ – สกุล ลักษณะงาน 

(ตามบัญชีแนบท้ายระเบียบ) 
อัตรา พ.ต.ส. 
(บาท/เดือน) 
ปีงบประมาณ 

2561 

อัตรา พ.ต.ส. 
(บาท/เดือน) 
ปีงบประมาณ 

2562 
1 นางสาวก ลนันทน์ สายบ ตร* ปฏิบัติหน้าที พยาบาล กล ม่ที  3 1,500.- 2,000.- 

2 นางส วคนธ์ ทรัพย์สก ล ปฏิบัติหน้าที พยาบาล กล ม่ที  2 1,500.- 1,500.- 

3 นางอรทัย ทองค่า ปฏิบัติหน้าที พยาบาล กล ม่ที  2 1,500.- 1,500.- 

4 นางสาวเพ็ญพรรณ แววศร ี ปฏิบัติหน้าที พยาบาล กล ม่ที  2 1,500.- 1,500.- 

5 นางสาวส กัญญา พันธ์บ ปผา ปฏิบัติหน้าที พยาบาล กล ม่ที  2 1,500.- 1,500.- 
6 นางสาววิไลลักษณ์ เจรญิชัยสงค ์ ปฏิบัติหน้าที พยาบาล กล ม่ที  2 1,500.- 1,500.- 
7 นางสาวนภาจรีย์ เผา่พันธ์ ปฏิบัติหน้าที พยาบาล กล ม่ที  2 1,500.- 1,500.- 
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ล าดับ ชื่อ – สกุล ลักษณะงาน 
(ตามบัญชีแนบท้ายระเบียบ) 

อัตรา พ.ต.ส. 
(บาท/เดือน) 
ปีงบประมาณ 

2561 

อัตรา พ.ต.ส. 
(บาท/เดือน) 
ปีงบประมาณ 

2562 
8 นางสาวส ปรยีา นิธิพานิช ปฏิบัติหน้าที พยาบาล กล ม่ที  2 1,500.- 1,500.- 
9 นายจักรกฤษ บ ษพันธ์ ปฏิบัติหน้าที เภสัชกรรม กล ม่ที  1 1,500.- 1,500.- 

10 นายปิยสิทธ์ิ ด่าพะธิก ปฏิบัติหน้าที เภสัชกรรม กล ม่ที  1 1,500.- 1,500.- 
11 นางสาวภัทราพร เรืองกาญจนไพศาล ปฏิบัติหน้าที เภสัชกรรม กล ม่ที  1 1,500.- 1,500.- 
12 นางสาวส พิศ ดวงกล้า ปฏิบัติหน้าที รังสีการแพทย ์ 1,000.- 1,000.- 

13 นางสาวนิลล บล  เกณทวี ปฏิบัติหน้าที รังสีการแพทย์ 1,000.- 1,000.- 

14 นางสาวส ภาพร  ช่างค่า ปฏิบัติหน้าที เทคนิคการแพทย ์ 1,000.- 1,000.- 
15 นางสาวกมลชนก งามดี ปฏิบัติหน้าที เทคนิคการแพทย์ 1,000.- 1,000.- 

16 นางสาวชลันดา ลาวิลาศ ปฏิบัติหน้าที เทคนิคการแพทย์ 1,000.- 1,000.- 

17 นายส วัฒน์ชัย เกษศิริ  ปฏิบัติหน้าที กายภาพบ่าบัด 1,000.- 1,000.- 
19 นางรัตนา เล็กสมบูรณ์ ปฏิบัติหน้าที พยาบาล กล ม่ที  1 - 1,000.- 

20 นางสาวลติพร อ ดมส ข ปฏิบัติหน้าที เภสัชกรรม กล ่มที  1 - 1,500.- 

21 นางสาวรสริน การเพียร ปฏิบัติหน้าที เทคนิคการแพทย์ - 1,000.- 

22 นางสาวจิตตวีร์ ภัทรวัชช์รวีร์ ปฏิบัติหน้าที จิตวิทยาคลินิก - 1,000.- 

 
เงินเพิ่มพิเศษส าหรับเภสัชกรผู้ไม่ประกอบวิชาชีพส่วนตัวและหรือปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเอกชน 

 ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง เงินเพ่ิมพิเศษ 
(บาท/เดือน) 
ปีงบประมาณ 

2561 

เงินเพ่ิมพิเศษ 
(บาท/เดือน) 
ปีงบประมาณ 

2562 
1 นายปิยสิทธ์ิ ด่าพะธิก เภสัชกรปฏิบัติการ - 5,000.- 

2 นางสาวภัทราพร เรืองกาญจนไพศาล เภสัชกรปฏิบัติการ - 5,000.- 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
ระเบียบมหาวิทยาลัยอ บลราชธานี ว่าด้วย การจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณส ขที 

ปฏิบัติงานให้กับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอ บลราชธานี พ.ศ. 2561   
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

1) แผนการใช้จ่ายหมวดเงินรายได้ ประจ่าปีงบประมาณ 2562 
2) ภาระงานนางสาวก ลนันทน์ สายบ ตร 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
เพื อพิจารณา 
1. รายชื อผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณส ขที ประสงค์รับ พ.ต.ส. และเภสัชกรที ประสงค์รับเงินเพิ มพิเศษ 
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2. การขอปรับอัตรา พ.ต.ส. ของนางสาวก ลนันทน์ สายบ ตร จากลักษณะงานปฏิบัติหน้าที พยาบาล กล ่มที  
2 อัตรา พ.ต.ส. 1,500 บาท ต่อเดือน เป็นลักษณะงานปฏิบัติหน้าที พยาบาลกล ่มที  3 อัตรา พ.ต.ส . 2,000 
บาท ต่อเดือน 

มติที่ประชุม : 1. อนุมัติรายชื่อผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุขที่ประสงค์รับ พ.ต.ส. และเภสัชกรที่
ประสงค์รับเงินเพิ่มพิเศษ 

2. อนุมัติการขอปรับอัตรา พ.ต.ส. ของนางสาวกุลนันทน์ สายบุตร จากลักษณะงาน
ปฏิบัติหน้าที่พยาบาล กลุ่มที่ 2 อัตรา พ.ต.ส. 1,500 บาท ต่อเดือน เป็นลักษณะงานปฏิบัติหน้าที่พยาบาล
กลุ่มที่ 3 อัตรา พ.ต.ส. 2,000 บาท ต่อเดือน 
วาระท่ี 5.5  งานบริหารบุคคล     มีเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา จ านวน  7 เรื่อง   
5.5.1 เรื่อง (ร่าง) ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง รับสมัครบุคลากรสายวิชาการ 
  เพื่อคัดเลือกรับทุนพัฒนาอาจารย์ และการให้ทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 
  ภายในประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และใบสมัครขอรับทุนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ 
  ระดับปริญญาเอก 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธ ์ ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

 ด้วย วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณส ข มหาวิทยาลัยอ บลราชธานี มีความประสงค์จะด่าเนินการ
คัดเลือกบ คคลเพื อให้ท นการศึกษาต่อระดับปริญญาเอกภายในประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แก่บ คลากรสาย
วิชาการ นั้น 

 ในการนี้ จึงขอเสนอ (ร่าง) ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณส ข เรื อง รับสมัครบ คลากรสาย
วิชาการเพื อคัดเลือกรับท นพัฒนาอาจารย์ และการให้ท นการศึกษาต่อระดับปริญญาเอกภายในประเทศ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และใบสมัครขอรับท นพัฒนาบ คลากรสายวิชาการ ระดับปริญญาเอก (รายละเอียดตาม
เอกสารที แนบการประช มมาพร้อมนี้) 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
1. ข้อ 10 แห่งระเบียบ ก.ม. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยไปศึกษาภายในประเทศ พ.ศ.

2542 ก่าหนดว่า “การให้ข้าราชการไปศึกษาต่อภายในประเทศ อธิการบดีจะต้องพิจารณาอัตราก่าลังที 
มีอยู่ โดยให้มีผู้ปฏิบัติงานเพียงพอไม่ให้เสียหายแก่ราชการ และไม่ต้องตั้งอัตราก่าลังเพิ ม โดยให้พิจารณา
อน มัติได้ไม่เกินอัตราร้อยละ 20 ของจ่านวนข้าราชการในระดับเดียวกันกับข้าราชการผู้ขอไปศึกษาต่อ
ภายในประเทศเว้นแต่ในกรณีที มีเหต ผลพิเศษก็ให้อน มัติเป็นกรณีๆ ไป” ซึ งน่ามาบังคับใช้กับพนักงาน
มหาวิทยาลัย 

2. มติคณะกรรมการบริหารงานบ คคล ครั้งที  12/2548 เมื อวันที  1 ธันวาคม 2548 ก่าหนดว่า “กรณี
การขออน มัติลาศึกษาฯ ไม่เป็นไปตามขั้นตอนและหลักเกณฑ์ที ก่าหนดให้เสนอที ประช มคณะกรรมการ
บริหารงานบ คคลเพื อพิจารณา” 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
1. (ร่าง) ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณส ข เรื อง รับสมัครบ คลากรสายวิชาการเพื อคัดเลือก

รับท นพัฒนาอาจารย์ และการให้ท นการศึกษาต่อระดับปริญญาเอกภายในประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 และใบสมัครขอรับท นพัฒนาบ คลากรสายวิชาการ ระดับปริญญาเอก 

2. ประกาศประกาศมหาวิทยาลัยอ บลราชธานี เรื อง หลักเกณฑ์การให้ท นพัฒนาบ คลากรสายวิชาการของ
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณส ข พ.ศ. 2557 
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ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อพิจารณา  
 1. พิจารณา (ร่าง) ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณส ข เรื อง รับสมัครบ คลากรสายวิชาการ
เพื อคัดเลือกรับท นพัฒนาอาจารย์ และการให้ท นการศึกษาต่อระดับปริญญาเอกภายในประเทศ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 และใบสมัครขอรับท นพัฒนาบ คลากรสายวิชาการ ระดับปริญญาเอก 
 2. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการเพื อคัดเลือกบ คลากรสายวิชาการรับท นพัฒนาอาจารย์ 
 3. พิจารณาก่าหนดวันรับสมัครท นพัฒนาอาจารย์ 

มติที่ประชุม :  1) เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง รับสมัคร
บุคลากรสายวิชาการเพื่อคัดเลือกรับทุนพัฒนาอาจารย์ และการให้ทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
ภายในประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และใบสมัครขอรับทุนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ ระดับปริญญา
เอก 

        2)มอบรองคณบดีฝ่ายบริหาร พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อคัดเลือกบุคลากรสาย
วิชาการรับทุนพัฒนาอาจารย์ 

        3) มอบงานบริหารบุคคล พิจารณาก าหนดวันรับสมัครทุนพัฒนาอาจารย์ 

5.5.2 เรื่อง การค านวณเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย จ านวน 3 ราย กรณี มีประสบการณ์เป็นอาจารย์พิเศษ  
      หรือมีประสบการณ์ด้านการให้บริการสุขภาพหรือประสบการณ์ด้านอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธ ์ ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

 ตามที  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณส ข ได้ประกาศผลการสอบคัดเลือกบ คคลเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ต่าแหน่งอาจารย์ สังกัดกล ่มวิชาแพทยศาสตร์ จ่านวน 3 ราย มีดังนี้ 
 1. นายแพทย์พนธกร บ ญเจริญ มารายงานตัวและเริ มปฏิบัติงานวันที  2 ต ลาคม 2561 
 2. แพทย์หญิงกิตติมา โพธิปัตชา  มารายงานตัวและเริ มปฏิบัติงานวันที  2 ต ลาคม 2561 
 3. แพทย์หญิงณิชาภา สิงห์นาค  มารายงานตัวและเริ มปฏิบัติงานวันที  3 ต ลาคม 2561 

 ในการนี้ งานบริหารบ คคล จึงขอเสนอการค่านวณเงินเดือนของบ คคลดังกล่าวข้างต้น ตามมติที ประช ม
คณะกรรมการบริหารงานบ คคล ในครั้งที  ๑๐/๒๕๕๘ เมื อวันที  15 กันยายน 2558 กรณีมีประสบการณ์เป็น
อาจารย์พิเศษ หรือมีประสบการณ์ด้านการให้บริการส ขภาพหรือประสบการณ์ด้านอื นๆ ที เกี ยวข้อง ซึ งที ประช มมี
มติให้คิดค่าประสบการณ์ให้ ครึ่งหนึ่ง ของระยะเวลาที มีประสบการณ์ คิดให้ปีละ 5% จากเงินเดือนแรกบรรจ ที  ก.พ. 
ก่าหนด คูณด้วย 1.4 โดยคิดค่าประสบการณ์สูงส ดไม่เกิน 5 ปี และคิดจากวันที ได้รับค ณว ฒิตามที มหาวิทยาลัย
ประกาศรับสมัคร และหากมีค่าประสบการณ์ 6 เดือนขึ้นไปให้นับเป็น 1 ปี รายละเอียดมีดังนี้ 

 1. ข้อมูลประสบการณ์ท างาน ของนายแพทย์พนธกร บุญเจริญ 

ที ่
ต าแหน่ง
หน้าท่ี 

นายจ้างหรือ 
ส่วนราชการทีส่ังกัด 

ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน 
รวมระยะเวลาที่

ปฏิบัติงาน 
หมายเหตุ 

1 นายแพทย์
ปฏิบัติการ 

โรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค ์
 

1 มิ.ย. 59 – 31 พ.ค. 60 1 ป ี ตามหนังสือ ที  อบ
0032.1/5546  
ลงวันที  7 ส.ค. 61 

2 นายแพทย์
ปฏิบัติการ 

โรงพยาบาลน้า่ข ่น 
 

1 มิ.ย. 60 – 1 ต.ค. 61 1 ปี 4 เดือน 1 วัน ตามหนังสือ ที  อบ
0032.001.33/2175  
ลงวันที  1 ส.ค. 61 

   รวมท้ังสิ้น 2 ปี 4 เดือน 1 วัน  
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 จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น นายแพทย์พนธกร บ ญเจริญ จะมีประสบการณ์ด้านการท่างาน รวมทั้งสิ้น  2  
ปี  4  เดือน  1  วัน คิดค่านวณตามหลักเกณฑ์ที ก่าหนดของมหาวิทยาลัยดังกล่าวข้างต้น นายแพทย์พนธกร บ ญ
เจริญ จะมีประสบการณ์ด้านการท่างานตามหลักเกณฑ์ รวมเป็น  1  ปี รายละเอียดดังนี้ 

ประสบการณ์ 
(ปี) 

เงินเดือนแรกบรรจุที่ ก.พ. 
ก าหนด (ปริญญาเอก) 

ค่าประสบการณ์ปีละ 5% คูณ 1.4 

1 18,020.00 18,921.00 26,489.40 

เงินเดือนที่ค านวณได้ 26,490.00 

 2. ข้อมูลประสบการณ์ท างาน ของแพทย์หญิงกิตติมา โพธิปัตชา 

ที ่
ต าแหน่ง
หน้าท่ี 

นายจ้างหรือ 
ส่วนราชการทีส่ังกัด 

ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน 
รวมระยะเวลาที่

ปฏิบัติงาน 
หมายเหตุ 

1 นายแพทย์
ปฏิบัติการ 

โรงพยาบาลกาฬสินธ ์  
 

1 มิ.ย. 58 – 30 ก.ย. 58 4 เดือน ตามหนังสือ ที  กส.
0032.201/10819  
ลงวันที  22 ต.ค. 61    1 ธ.ค. 58 – 31 พ.ค. 59 6 เดือน 

2 นายแพทย์
ปฏิบัติการ 

โรงพยาบาลหนองก งศรี  
 

1 มิ.ย. 59 – 30 ก.ย. 61 2 ปี 4 เดือน  ตามหนังสือ ที  กส.
0032.301/1263  
ลงวันที  11 ต.ค. 61 

   รวมท้ังสิ้น 3 ปี 2 เดือน  

 จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น แพทย์หญิงกิตติมา โพธิปัตชา จะมีประสบการณ์ด้านการท่างาน รวมทั้งสิ้น  3  
ปี  2  เดือน คิดค่านวณตามหลักเกณฑ์ที ก่าหนดของมหาวิทยาลัยดังกล่าวข้างต้น แพทย์หญิงกิตติมา โพธิปัตชา  
จะมีประสบการณ์ด้านการท่างานตามหลักเกณฑ์ รวมเป็น  2  ปี รายละเอียดดังนี้ 

ประสบการณ์ 
(ปี) 

เงินเดือนแรกบรรจุที่ ก.พ. 
ก าหนด (ปริญญาเอก) 

ค่าประสบการณ์ปีละ 5% คูณ 1.4 

1 18,020.00 18,921.00 26,489.40 
2  19,867.05 27,813.87 

เงินเดือนที่ค านวณได้ 27,820.00 

  3. ข้อมูลประสบการณ์ท างาน ของแพทย์หญิงณิชาภา สิงห์นาค 

ที ่
ต าแหน่ง
หน้าท่ี 

นายจ้างหรือ 
ส่วนราชการทีส่ังกัด 

ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน 
รวมระยะเวลาที่

ปฏิบัติงาน 
หมายเหตุ 

1 นายแพทย์
ปฏิบัติการ 

โรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค ์
 

1 มิ.ย. 60 – 31 พ.ค. 60 1 ป ี ตามหนังสือ ที  อบ
0032.1/5545 
ลงวันที  7 ส.ค. 61 

   รวมท้ังสิ้น 1 ปี   

 จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น แพทย์หญิงณิชาภา สิงห์นาค จะมีประสบการณ์ด้านการท่างาน รวมทั้งสิ้น  1  
ปี คิดค่านวณตามหลักเกณฑ์ที ก่าหนดของมหาวิทยาลัยดังกล่าวข้างต้น แพทย์หญิงณิชาภา สิงห์นาค จะมี
ประสบการณ์ด้านการท่างานตามหลักเกณฑ์ รวมเป็น  1  ปี รายละเอียดดังนี้ 
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ประสบการณ์ 
(ปี) 

เงินเดือนแรกบรรจุที่ ก.พ. 
ก าหนด (ปริญญาเอก) 

ค่าประสบการณ์ปีละ 5% คูณ 1.4 

1 18,020.00 18,921.00 26,489.40 
เงินเดือนที่ค านวณได้ 26,490.00 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 มติที ประช มคณะกรรมการบริหารงานบ คคล ครั้งที  ๑๐/๒๕๕๘ เมื อวันที  15 กันยายน 2558 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
1. ส่าเนาหนังสือรับรองการปฏิบัติงานของบ คลากรสายวิชาการ จ่านวน 3 ราย 
2. ส่าเนามติที ประช มคณะกรรมการบริหารงานบ คคล ครั้งที  ๑๐/๒๕๕๘ เมื อวันที  15 กันยายน 2558 
3. ส่าเนาประกาศมหาวิทยาลัยอ บลราชธานี เรื อง การก่าหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจ ส่าหรับพนักงาน

มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

 เพื อพิจารณาอน มัติการค่านวณเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ต่าแหน่งอาจารย์ สังกัดกล ่มวิชา
แพทยศาสตร์ จ่านวน 3 ราย ตามมติที ประช มคณะกรรมการบริหารงานบ คคล ครั้งที  ๑๐/๒๕๕๘ เมื อวันที  15 
กันยายน 2558 กรณี มีประสบการณ์เป็นอาจารย์พิเศษ หรือมีประสบการณ์ด้านการให้บริการส ขภาพหรือ
ประสบการณ์ด้านอื นๆ ที เกี ยวข้อง 

มติที่ประชุม : อนุมัติการค านวณเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ สังกัดกลุ่มวิชา
แพทยศาสตร์ จ านวน 3 ราย 

5.5.3 เรื่อง ผลการประเมินการปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ 2561 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธ ์ ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
 ตามบันทึกข้อความที  ศธ 0529.2.3/ว 01630 ลงวันที  8 มิถ นายน 2561 กองการเจ้าหน้าที  
ส่านักงานอธิการบดี ได้แจ้งให้วิทยาลัยฯ ด่าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน กรณีมีพนักงานมหาวิทยาลัยยื น
แบบขอรับประเมินและผลงานเพื อการต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ตามประกาศมหาวิทยาลัยอ บลราชธานี 
เรื อง หลักเกณฑ์ วิธีการจัดท่าสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย และการประเมินผลการปฏิบั ติงาน เพื อการต่อ
สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย และฉบับที  2 พ.ศ. 2556 ก่าหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื อการ
ต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย โดยองค์ประกอบของคณะกรรมการประเมินไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 5 
คน เมื อคณะกรรมการฯ ด่าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานเรียบร้อยแล้ว ให้วิทยาลัยฯรายงานผลการประเมิน
ไปผู้มีอ่านาจสั งจ้าง นั้น 
 จากการส่ารวจพบว่า มีผู้ที มีสิทธิ์ยื นค่าขอรับการประเมินเพื อต่อสัญญาจ้าง จ่านวน 53 คน  ทั้งนี้  
งานบริหารบ คคล ได้ด่าเนินการประเมินการปฏิบัติงานเพื อต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ประจ่าปี
งบประมาณ 2561 เรียบร้อยแล้ว มีผู้ผ่านการประเมิน ดังนี้ 
 1. กรณีต่อสัญญาจ้าง 5 ปี ผ่านการประเมินต่อสัญญาจ้าง มีจ านวน 43 ราย ดังนี้ 

 ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง เพื่อขอรับประเมิน
การต่อสัญญาจ้าง 

1 อ.ดร.นงน ช กัณหารัตน์ อาจารย์กล ่มวิชาแพทยฯ 5 ปี 
2 อ.ดร.รสริน การเพียร อาจารย์กล ่มวิชาแพทยฯ 5 ปี 
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 ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง เพื่อขอรับประเมิน
การต่อสัญญาจ้าง 

3 อ.ดร.อารี บ ตรสอน อาจารย์กล ่มวิชาสาธารณส ขฯ 5 ปี 
4 อ.ส ภาณี จันทร์ศิริ อาจารย์กล ่มวิชาสาธารณส ขฯ 5 ปี 
5 อ.สิทธิชัย ใจขาน อาจารย์กล ่มวิชาสาธารณส ขฯ 5 ปี 
6 อ.จินตนา  ศิริบูรณ์พิพัฒนา อาจารย์กล ่มวิชาสาธารณส ขฯ 5 ปี 
7 น.ส.ส พัตรา สิทธิแสงชัย นักวิชาการเงินและบัญชี 5 ปี 
8 น.ส.ธนาภรณ์ โสภาพ นักวิชาการเงินและบัญชี 5 ปี 
9 น.ส.ศศิธร ไม้หวัน นักวิชาการเงินและบัญชี 5 ปี 

10 น.ส.นิลล บล เกณทวี นักรังสีการแพทย์ 5 ปี 
11 น.ส.ชลันดา ลาวิลาศ นักเทคนิคการแพทย์ 5 ปี 
12 นายส วัฒน์ชัย เกษศิริ นักกายภาพบ่าบัด 5 ปี 
13 นายจักรกฤษ บ ษพันธ์ เภสัชกร 5 ปี 
14 น.ส.วิไลลักษณ์ เจริญชัยสงค์  พยาบาล 5 ปี 
15 น.ส.ส กัญญา พันธ์บ ปผา พยาบาล 5 ปี 
16 น.ส.ก ลนันทน์ สายบ ตร พยาบาล 5 ปี 
17 นางอรทัย ทองค่า พยาบาล 5 ปี 
18 นางนภาจรีย์  เผ่าพันธ์ พยาบาล 5 ปี 
19 น.ส.ส ปรียา  นิธิพานิช พยาบาล 5 ปี 
20 น.ส.ส ภาพร  เชื้อชัย นักวิชาการศึกษา 5 ปี 
21 นางรัตติกาล  ภิรมย์กิจ นักวิชาการศึกษา 5 ปี 
22 น.ส.ภชารี  ยิ งรัตนส ข นักวิชาการศึกษา 5 ปี 
23 น.ส.ธัญฉัตร  ศรีธัญรัตน์ เจ้าหน้าที บริหารงานทั วไป 5 ปี 
24 นางกฤติญา  การ ณย์ เจ้าหน้าที บริหารงานทั วไป 5 ปี 
25 น.ส.กนกวรรณ  ศิวะรัตน์ เจ้าหน้าที บริหารงานทั วไป 5 ปี 
26 นายชลธิศ  ชอบเสียง เจ้าหน้าที บริหารงานทั วไป 5 ปี 
27 น.ส.มลทญา  ยอดเยื้อ เจ้าหน้าที บริหารงานทั วไป 5 ปี 
28 น.ส.เมทินี  ร่มเย็น ผู้ปฏิบัติงานพยาบาล 5 ปี 
29 น.ส.อรนิตย์  เข็มนาค ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 5 ปี 
30 น.ส.นิภาพร  สิงห์เปี้ย ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 5 ปี 
31 น.ส.จิวรา  โสดาก ล ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 5 ปี 
32 น.ส.ชญาดา  สิทธิโชติ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 5 ปี 
33 นายปราศัย  ก้อนหิน ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 5 ปี 
34 นายพงษ์ธร  อ่อนรัตน์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 5 ปี 
35 น.ส.กนกภรณ์  สิงห์ค่า นักวิชาการพัสด  5 ปี 
36 นางส วิมล  สะโสดา นักวิชาการพัสด  5 ปี 
37 น.ส.อน สรา  สารักษ์ นักวิทยาศาสตร์ 5 ปี 
38 น.ส.มาลัย  ศิลารัมย์ นักวิทยาศาสตร์ 5 ปี 
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 ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง เพื่อขอรับประเมิน
การต่อสัญญาจ้าง 

39 นายทักษกร  วงศ์สีดา นักวิทยาศาสตร์ 5 ปี 
40 นายสายชล  จันผกา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 5 ปี 
41 น.ส.ส พัตรา  โฉมงาม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 5 ปี 
42 นายกิตติพงศ์  ชูราษี นายช่างเทคนิค 5 ปี 
43 นายอัครเดช  อธิปราชญ์ ช่างภาพการแพทย์ 5 ปี 

 
 2. กรณีต่อสัญญาจ้าง 2 ปี ผ่านการประเมินต่อสัญญาจ้าง มีจ านวน 1 ราย ดังนี้ 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง เพื่อขอรับประเมิน
การต่อสัญญาจ้าง 

1 นายสมพงษ์ คูณสวัสดิ์ ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม 2 ปี 
 

 3. กรณีบุคลากรที่มีระยะเวลาการจ้างรวมถึง 13 ปี ผ่านการประเมินเพื่อจ้างต่อจนถึงเกษียณอายุ
ราชการมีจ านวน 9 ราย ดังนี้ 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง เพื่อขอรับประเมิน
การต่อสัญญาจ้าง 

1 ผศ.จาร วรรณ์  วงบ ตดี อาจารย์กล ่มวิชาแพทย์ ต่อจนถึงเกษียณ 
2 นางนันทิญา  ทีปิวัฒน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ต่อจนถึงเกษียณ 
3 นางสาวจาร ภรณ์  ม ่งหมาย นักวิชาการเงินและบัญชี ต่อจนถึงเกษียณ 
4 นางสาวณรัญญา  มีชัย นักวิชาการศึกษา ต่อจนถึงเกษียณ 
5 นายวัชรพงษ์  แสงนิล นักวิจัย ต่อจนถึงเกษียณ 
6 นางสาวจิตตวีร์  ภัทรวัชช์รวีร์ นักจิตวิทยา ต่อจนถึงเกษียณ 
7 นางสมร  ศรีใส ผู้ดูแลเด็ก ต่อจนถึงเกษียณ 
8 นางเยาวลักษณ์  อัครอ่านวย ผู้ดูแลเด็ก ต่อจนถึงเกษียณ 
9 นางร จิรา  โพธิ์ศรีค ณ ผู้ดูแลเด็ก ต่อจนถึงเกษียณ 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
1. ประกาศมหาวิทยาลัยอ บลราชธานี เรื อง หลักเกณฑ์ วิธีการจัดท่าสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย และ

การประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื อการต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 
2. ประกาศมหาวิทยาลัยอ บลราชธานี เรื อง หลักเกณฑ์ วิธีการจัดท่าสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย และ

การประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื อการต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 (ฉบับที  2) 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
 ไม่มี 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

 เพื อพิจารณาเห็นชอบในการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื อการต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย  
ประจ่าปีงบประมาณ 2561 จ่านวน 53 ราย 
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มติที่ประชุม : เห็นชอบการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อการต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 จ านวน 53 ราย 

5.5.4 เรื่อง พิจารณารับรองผลการประเมินผลการสอน และผลงานทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ 
      จ านวน 3 ราย เพื่อประกอบการขอก าหนดทางวิชาการ  
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธ ์  ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
 งานบริหารบ คคล ขอเสนอเพื อพิจารณารับรองผลการประเมินผลการสอน และผลงานทางวิชาการของ
บ คลากรสายวิชาการที ผ่านการพิจารณาจากคณะอน กรรมการประเมินผลการสอน และประเมินเอกสาร
ประกอบการสอนฯ เรียบร้อยแล้ว เพื อขอก่าหนดต่าแหน่งทางวิชาการ จ่านวน 3 ราย รายละเอียดมีดังนี้ 

 1. ผศ.ดร.สุรศักดิ์ แว่นรัมย์ 
  ได้ยื นความประสงค์ขอรับการประเมินผลการสอน ในสาขาวิชาพยาธิวิทยาคลินิก เพื อ
ประกอบการขอก่าหนดต่าแหน่งทางวิชาการ ต่าแหน่งรองศาสตราจารย์ จากการประช มคณะอน กรรมการฯ ครั้งที  
1/2561 เมื อวันที  23 มกราคม 2561 ได้สร ปผลประเมิน ดังนี้ 
  1. ผลการประเมินผลการสอน คะแนนเฉลี ยอยู่ในระดับ 3.72 ซึ งอยู่ในเกณฑ์ระดับช่านาญ
พิเศษในการสอน ผ่านตามเกณฑ์ที ก่าหนด 
  2. ผลการประเมินเอกสารค าสอน  
   2.1 รายวิชา หลักการทั วไปทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ 3 รหัส 1901 205  
จากผลการประเมินเอกสารฯ ค ณภาพอยู่ในระดับ ดี 
   2.2 รายวิชา จ ลชีววิทยาและปรสิตวิทยาทางการแพทย์ รหัส 1901 203  
จากผลการประเมินเอกสารฯ ค ณภาพอยู่ในระดับ ดี 
  3. ผลงานทางวิชาการ 
   3.1 ประเภทผลงานวิจัย จ่านวน 8 เรื อง มีชื ออยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ และ
ระดับชาติ ตามที  ก.พ.อ. ก่าหนด รายละเอียดมีดังนี้ 
  3.1.1 บทความวิจัย เรื อง Comparison of Automated and Conventional IHC 
Visual Scoring Analysis for MHC Class I and Tapasin Expression in Cervical Carcinoma. J Med Assoc Thai. 
2016 Jan; 99 (Suppl 1) : S67-S75. ซึ งเป็ นวารสารที มี อยู่ ในฐานข้อมู ลระดับนานาชาติ  คือ  Pubmed 
(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/) และScopus (http://www.info.scopus.com)  
  3.1 .2  บทความวิ จั ย เรื อง Prognostic factors of human papillomavirus 
genotypes of invasive cervical carcinoma: an analytical cross-sectional study in lower north-east Thailand. J 
Med Assoc Thai. 2014 Apr; 97 (Suppl 4) : S12-9.ซึ งเป็นวารสารที มีอยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ คือ Pubmed 
(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/) และScopus (http://www.info.scopus.com) 
  3.1.3 บทความวิจัย เรื อง The evaluation of loop-mediated isothermal 
amplification-quartz crystal microbalance (LAMP-QCM) biosensor as a real-time measurement of HPV16 
DNA. J Virol Methods. 2016 Mar; 229:8-11. ซึ งเป็นวารสารที มีอยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ คือ Pubmed 
(http://www.ncbi. nlm.nih.gov/pubmed/), Scopus (http://www.info. scopus.com ) และ Scimago  
(https://www.scimagojr.com/)  
  3.1.4 บทความวิจัย เรื อง The development of DNA-based quartz crystal 
microbalance integrated with isothermal DNA amplification system for human papillomavirus type 58 
detection. Biosens Bioelectron. 2013 Feb 15; 40 (1):252-7. ซึ งเป็นวารสารที มีอยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ 

http://www.info.scopus.com/
https://www.scimagojr.com/


34 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 10/2561 วันที่ 29 ตุลาคม 2561 
 

คือ Pubmed (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ pubmed/), Scopus (http://www.info. scopus.com) และ Scimago  
(https://www. scimagojr.com/)  
  3 .1 .5  บ ท ค ว าม วิ จั ย  เรื อ ง  Prevalence of blaPenA and blaOXA in 
Burkholderia pseudomallei isolated from patients at Sapprasitthiprasong Hospital and their susceptibility 
to ceftazidime and carbapenems. J Med Assoc Thai 2016; 99 (Suppl. 1):S12-S16.ซึ งเป็นวารสารที มีอยู่ใน
ฐ าน ข้ อ มู ล ระ ดั บ น าน าช าติ  คื อ  Pubmed (http://www.ncbi. nlm.nih.gov/pubmed/) แ ล ะ S co p u s 
(http://www.info. scopus.com) 
  3.1.6 บทความวิจัย เรื อง Methicillin resistant Staphylococcus aureus with 
reduced susceptibility to vancomycin in Sanprasitthiprasong hospital.J Med Assoc Thai 2014; 97(Suppl. 4): 
S1-S5.ซึ งเป็นวารสารที มีอยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ คือ Pubmed (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/) และ 
Scopus (http://www. info.scopus.com) 
  3.1.7 บทความวิจัย เรื องBurkholderia pseudomallei biofilm plays a key 
role in chronic inflammation in C57BL/6 mice. Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and 
Public Health 2017; 48(1): 73-82. ซึ งเป็นวารสารที มีอยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ คือ Web of Knowledge 
(http://wokinfo.com) และ Scopus (http://www.info.scopus.com) 
  3.1.8 บทความวิจัย เรื อง Extended-spectrum ß-lactamase-producing 
Klebsiella pneumoniae from Sappasitthiprasong Hospital and imipenem activity.J Med Assoc 
Thai 2016; 99(Suppl. 9): S68-S72.ซึ งเป็นวารสารที มีอยู่ ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ คือ Scopus 
(http://www.info.scopus.com) และ Pubmed (http://www. ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/)  
  ทั้งนี้ ได้ชี้แจงความเกี ยวเนื องสอดคล้องกันของผลงานวิจัยล่าดับที  3-8 ที มีร้อยละการมีส่วนร่วม
ไม่ถึงร้อยละ 50 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
 
   3.2 ประเภทหนังสือ 
   ผศ.ดร.ส รศักดิ์ แว่นรัมย์ ได้เสนผลงานทางวิชาการ ประเภทหนังสือ เรื อง หลักการไวรัสก่อ
โรคในมน ษย์  (Principles of human pathogenic viruses) เพื อประกอบการขอต่ าแหน่ งรองศาสตราจารย์  
ในสาขาวิชาพยาธิวิทยาคลินิก และได้เผยแพร่หนังสือไปยังหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยอ บลราชธานีเป็นที เรียบร้อย
แล้ว ในการนี้ จึงขอรับรองการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ประเภทหนังสือ ดังนี้ 
   1. หนังสือ เรื อง หลักการไวรัสก่อโรคในมน ษย์  (Principles of human pathogenic 
viruses) ผู้แต่ง ส รศักดิ์ แว่นรัมย์ พิมพ์ที  อ บลราชธานี: เฮง เฮง ปริ้นติ้ง; มิถ นายน 2561 พิมพ์ครั้งที  1 จ่านวน 50 
เล่ม ซึ งขอรับรองว่าได้มีการเผยแพร่หนังสือเล่มดังกล่าวไม่น้อยกว่า 4 เดือน ตามหลักเกณฑ์ที ก่าหนดแล้ว 
   2. หนังสือ เรื อง หลักการไวรัสก่อโรคในมน ษย์  (Principles of human pathogenic 
viruses) ผ่านการประเมินโดยผู้ทรงค ณว ฒิที ได้รับการแต่งตั้ง จ่านวน 3 ท่าน และได้ท่าการแก้ไขตามค่าแนะน่าของ
ผู้ทรงค ณว ฒิ ก่อนการน่าลงตีพิมพ์เผยแพร่ 
   3. ได้ท่าการเผยแพร่หนังสือไปยังหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยอ บลราชธานี จ่านวน 2 
หน่วยงาน และหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยอ บลราชธานี จ่านวน 14 หน่วยงาน (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
 2. อ.ฐานิสรา โฉมเกิด 
  ได้ยื นความประสงค์ขอรับการประเมินผลการสอน ในสาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ เพื อ
ประกอบการขอก่าหนดต่าแหน่งทางวิชาการ ต่าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จากการประช มคณะอน กรรมการฯ ครั้งที  
1/2561 เมื อวันที  22 สิงหาคม 2561 ได้สร ปผลประเมิน ดังนี้ 

http://www.info.scopus.com/
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  1. ผลการประเมินผลการสอน คะแนนเฉลี ยอยู่ในระดับ 3.72 ซึ งอยู่ในเกณฑ์ระดับช่านาญพิเศษใน
การสอน ผ่านตามเกณฑ์ที ก่าหนด  
  2. ผลการประเมินเอกสารประกอบการสอน  
   2.1 รายวิชา หลักการทั วไปทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 รหัสวิชา 1901 201 จาก
ผลการประเมินเอกสารฯ ค ณภาพอยู่ในระดับ ดี  
   2.2 รายวิชา ระบบหายใจ รหัสวิชา 1901 301 จากผลการประเมินเอกสารฯ 
ค ณภาพอยู่ในระดับ ดี  
   2.3 รายวิชา กายวิภาคศาสตร์ของมน ษย์ รหัสวิชา 1904 102 จากผลการประเมิน
เอกสารฯ ค ณภาพอยู่ในระดับ ดี  
   2.4 รายวิชา ระบบประสาท รหัสวิชา 1901 210 จากผลการประเมินเอกสารฯ 
ค ณภาพอยู่ในระดับ ดี  
  3. ผลงานทางวิชาการ 
   3.1 ประเภทผลงานวิจัย  
         อ.ฐานิสรา  โฉมเกิด ได้เสนอผลงานทางวิชาการ ประเภทบทวิจัย จ่านวน 1 เรื อง ดังนี้
         - Thanissara Chomkerd, Nongnuch Kanharat, Ratana Leksomboon . 
The occurrence of 4 variations: retroesophageal right subclavian artery, aortic origin of left 
vertebral artery, right non-recurrent laryngeal nerve and right-sided thoracic duct in Thai 
cadaver: a case report. J Med Assoc Thai 2016; 99(Suppl.9): S73-S80 อยู่ ใน ฐานข้ อมู ล ระดั บ
นานาชาติ ตามที  ก.พ.อ. ก่าหนด และเผยแพร่ในเว็บไซต์ J Med Assoc Thai (http:/www.jmaonline.com) (ตาม
เอกสารแนบ)  
 3. อ.ดร.นงนุช กัณหารัตน์ 
  ได้ยื นความประสงค์ขอรับการประเมินผลการสอน ในสาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ เพื อ
ประกอบการขอก่าหนดต่าแหน่งทางวิชาการ ต่าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จากการประช มคณะอน กรรมการฯ ครั้งที  
1/2561 เมื อวันที  17 พฤษภาคม 2561 ได้สร ปผลประเมิน ดังนี้ 
  1. ผลการประเมินผลการสอน คะแนนเฉลี ยอยู่ในระดับ 4.11 ซึ งอยู่ในเกณฑ์ระดับเชี ยวชาญในการ
สอน ผ่านตามเกณฑ์ที ก่าหนด  
  2. ผลการประเมินเอกสารประกอบการสอน 
   2.1 รายวิชา กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา รหัสวิชา 1902 202  จากผลการ
ประเมินเอกสารฯ ค ณภาพอยู่ในระดับ ดี  
   2.2 รายวิชา ระบบต่อมไร้ท่อ รหัสวิชา 1901 207 จากผลการประเมินเอกสารฯ 
ค ณภาพอยู่ในระดับ ดี  
   2.3 รายวิชา ระบบย่อยอาหารและโภชนาการ รหัสวิชา 1901 302 จากผลการ
ประเมินเอกสารฯ ค ณภาพอยู่ในระดับ ดี  
   2.4 รายวิชา ระบบสืบพันธ ์ รหัสวิชา 1901 304 จากผลการประเมินเอกสารฯ 
ค ณภาพอยู่ในระดับ ดี  
  3. ผลงานทางวิชาการ 
   3.1 ประเภทผลงานวิจัย  
   อ.ดร.นงน ช กัณหารัตน์ ได้เสนผลงานทางวิชาการ ประเภทผลงานวิจัย จ่านวน 2 เรื อง ดังนี้ 
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   1.1 Nongnuch Kanharat, Panya Tuamsuk. Correlation between Microvascular 
Density and Matrix Metalloproteinase 11 Expression in Prostate Cancer Tissues: a Preliminary Study in 
Thailand. Asian Pacific Journal of Cancer Prevention, 2015; 16(15): 6639-43. อยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ 
ตามที  ก.พ.อ. ก่าหนด และเผยแพร่ในเว็บไซต์ PubMed และ Asian Pacific Journal of Cancer Prevention  

1.2 Thanissara Chomkerd, Nongnuch Kanharat, Rattana Leksomboon. 
The occurrence of 4 variations: retroesophageal right subclavian artery, aortic origin of left 
vertebral artery, right non-recurrent laryngeal nerve and right-sided thoracic duct in Thai 
cadaver: a case report. J Med Assoc Thai 2016; 99(Suppl.9): S73-80.อยู่ ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ 
ตามที  ก.พ.อ. ก่าหนด และเผยแพร่ในเวบไซต์ J Med Assoc Thai (http://www.jmatonline.com)  
  ทั้งนี้ ได้ชี้แจงความเกี ยวเนื องสอดคล้องกันของผลงานวิจัยล่าดับที  2 ที มีร้อยละการมีส่วนร่วมไม่
ถึงร้อยละ 50 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 - ประกาศมหาวิทยาลัยอ บลราชธานี เรื อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอน และประเมินเอกสาร
ประกอบการสอน หรือเอกสารค่าสอน เพื อประกอบการพิจารณาแต่งตั้งบ คคลให้ด่ารงต่าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2561 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
1. ส่าเนาบันทึกขอรับรองผลงานทางวิชาการ ประเภทผลงานวิจัย ของ ผศ.ดร.ส รศักดิ์ แว่นรัมย์ 
2. ส่าเนาบันทึกขอชี้แจงความเกี ยวเนื องสอดคล้องกันของผลงานวิจัยล่าดับที  3-8 ที มีร้อยละการมีส่วนร่วม 

 ไม่ถึงร้อยละ 50 ของ ผศ.ดร.ส รศักดิ์ แว่นรัมย์ 
3. ส่าเนาบันทึกขอรับรองผลงานทางวิชาการ ประเภทหนังสือ ของ ผศ.ดร.ส รศักดิ์ แว่นรัมย์ 
4. ส่าเนาบันทึกขอรับรองผลงานทางวิชาการ ประเภทผลงานวิจัย ของ อ.ฐานิสรา โฉมเกิด 

5. ส่าเนาบันทึกขอรับรองผลงานทางวิชาการ ประเภทผลงานวิจัย ของ อ.ดร.นงน ช กัณหารัตน์ 
6. ส่าเนาบันทึกขอชี้แจงความเกี ยวเนื องสอดคล้องกันของผลงานวิจัยล่าดับที  2 ที มีร้อยละการมีส่วนร่วมไม ่ 

  ถึงร้อย ละ 50 ของ อ.ดร.นงน ช กัณหารัตน์ 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อพิจารณาเห็นชอบและรับรองผลการประเมินผลการสอนฯ ผลงานทางวิชาการ ของบ คคลดังกล่าวข้างต้น 

มติที่ประชุม :  เห็นชอบและรับรองผลการประเมินผลการสอนฯ ผลงานทางวิชาการ ของบุคคล
ดังกล่าวข้างต้น 
5.5.5 เรื่อง รับสมัครผู้ขอรับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล ประจ าปี 2562 ไปศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธ ์ ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
 ด้วย แผนกแพทยศาสตร์ มูลนิธิอานันทมหิดล ก่าลังเปิดรับสมัครเพื อคัดเลือกผู้ขอรับพระราชทานท น
มูลนิธิอานันทมหิดล ประจ่าปี 2562 เพื อไปศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ จ่านวน 1 ท น ซึ งผู้มีสิทธิ์เข้ารับการ
คัดเลือกจะต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย อาย ไม่เกิน 35 ปี มีผลการศึกษาในระดับปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต 
ได้รับเกียรตินิยมอันดับ 1 หรือคะแนนเฉลี ย 3.50 ขึ้นไป ความละเอียดปรากฏในข้อระเบียบที แนบมาพร้อมนี้ 

 ในการนี้ จึงขอความร่วมมือของหน่วยงานพิจารณาคัดเลือกผู้ที เหมาะสมที ส ด จ่านวน 1 ท่าน และส่งใบ
สมัคร จ่านวน 15 ช ด พร้อมหลักฐานการศึกษา, การปฏิบัติงาน, หลักฐานการสอบภาษา โดยให้จัดเป็นรูปเล่มให้
เรียบร้อย ส่งไปยังแผนกแพทยศาสตร์ มูลนิธิอานันทมหิดล ภายในวันที  28 ก มภาพันธ์ 2562 

http://www.jmatonline.com/
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ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 ไม่มี  

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
 หนังสือแผนกแพทยศาสตร์ มูลนิธิอานันทมหิดล ที  พอ 54/61 ลงวันที  8 ต ลาคม 2561 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อพิจารณาคัดเลือกผู้ที เหมาะสมที ส ด จ่านวน 1 ท่าน  

มติที่ประชุม :  รับทราบ  
 

5.5.6 เรื่อง รับสมัครผู้ขอรับพระราชทานทุนส่งเสริมบัณฑิต ประจ าปี 2562 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธ ์ ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
 โครงการท นส่งเสริมบัณฑิต ในแผนกแพทยศาสตร์ มูลนิธิอานันทมหิดล ได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชด่าริของ
พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที  9 ตั้งแต่ พ.ศ. 2517 (ตามเอกสาร “แจ้งความ” ที ส่งมาด้วย) โดยมีพระ
ราชประสงค์เพื อส่งเสริมอาจารย์ร ่นใหม่ในโรงเรียนแพทย์ให้สามารถพัฒนาความรู้ ความสามารถ และมีค ณภาพ
ชีวิตเยี ยงบัณฑิต ทั้งนี้ เพื อให้อาจารย์ร ่นใหม่ปฏิบัติหน้าที หลักด้านวิจัยการสอน การบริการวิชาการแก่สังคมและ
การพัฒนาโรงเรียนแพทย์ให้อาจารย์ใหม่นี้สะสมความรู้ ความสามารถ จนกลายเป็นก่าลังหลักในการพัฒนา
โรงเรียนแพทย์สืบไป 

 การใช้ชีวิตเยี ยงบัณฑิต คือ การที อาจารย์ใหม่ประพฤติตนให้เป็นตัวอย่างที ดีในด้านจริยธรรมและแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคมเป็นส่วนร่วม 

 ในการนี้ แผนกแพทยศาสตร์ มูลนิธิอานันทมหิดล จึงขอความร่วมมือของหน่วยงานได้โปรดเลือกอาจารย์
ร ่นใหม่ในโรงเรียนแพทย์และน่วยงานของท่านที เห็นว่าเหมาะสมที ส ด พร้อมความเห็นของท่านคณบดี เพื อให้ได้
อาจารย์แพทย์ตามพระราชประสงค์ดังกล่าวข้างต้น และส่งใบสมัครและรายละเอียดอื นๆ จ่านวน 15 ช ด โดยให้
จัดเป็นรูปเล่มให้เรียบร้อย ส่งไปยังแผนกแพทยศาสตร์ มูลนิธิอานันทมหิดล ภายในวันที  28 ก มภาพันธ์ 2562 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 ไม่มี  

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
 หนังสือแผนกแพทยศาสตร์ มูลนิธิอานันทมหิดล ที  พอ 55/61 ลงวันที  8 ต ลาคม 2561 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อพิจารณาคัดเลือกผู้ที เหมาะสมที ส ด  

มติที่ประชุม :  มอบงานบริหารบุคคลประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์ทุกท่านทราบ 
5.5.7 เรื่อง ขอเสนอพิจารณาแต่งตั้งรองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษาแทน แพทย์หญิงปาริชาติ ภิญโญศรี 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธ ์ ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
 ด้วย แพทย์หญิงปาริชาติ ภิญโญศรี ต่าแหน่งรองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา ได้ประสบอ บัติเหต ทาง
รถยนต์ท่าให้มีอาการปวดศรีษะ เลือดคั งในสมอง จึงเข้ารับการรักษาผ่าตัดที โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  
จังหวัดอ บลราชธานี โดยแพทย์ผู้รักษาให้ความเห็นควรให้ แพทย์หญิงปาริชาติ ภิญโญศรี หย ดพักงาน ตั้งแต่วันที  
13 ต ลาคม 2561 ถึงวันที  13 ธันวาคม 2561 รวมเป็นจ่านวน 60 วัน นั้น (ตามเอกสารแนบ)  



38 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 10/2561 วันที่ 29 ตุลาคม 2561 
 

 จากความเห็นของแพทย์ผู้รักษาดังกล่าวข้างต้น จึงเห็นควรให้ แพทย์หญิงปาริชาติ ภิญโญศรี หย ดพักงาน
เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 60 วัน ขณะนี้ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณส ข อยู่ระหว่างเร่งด่าเนินการ
ปรับปร งหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตให้เป็นไปตามมาตรฐาน WFME ในการนี้ จึงขอเสนอพิจารณาแต่งตั้งรอง
คณบดีฝ่ายบริการการศึกษาแทน แพทย์หญิงปาริชาติ ภิญโญศรี 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 อาศัยอ่านาจตามความในมาตรา 18 มาตรา 21 และมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
อ บลราชธานี พ.ศ. 2533 ประกอบความในข้อ 5 และข้อ 9 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอ บลราชธานี ว่าด้วยการ
บริหารและการด่าเนินงานของส่วนราชการภายในที มีสถานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2554  
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
 ใบรับรองแพทย์ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอ บลราชธานี ของแพทย์หญิงปาริชาติ ภิญโญศรี 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อพิจารณาผู้ด่ารงต่าแหน่งรองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา แทน แพทย์หญิงปาริชาติ ภิญโญศรี เพื อให้
การปรับปร งหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และการบริหารงานของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณส ข
ด่าเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบังเกิดผลดีต่อทางราชการ 

มติที่ประชุม :  เห็นชอบให้แต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ.ศุทธินี ธิราช ด ารงต าแหน่งรองคณบดี
ฝ่ายบริการการศึกษา แทนโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563  
มอบงานบริหารบุคคลด าเนินการ 

วาระท่ี 5.6  งานเลขานุการ มีเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา   จ านวน   1 เรื่อง  ดังนี้ 
5.6.1 เรื่อง   ก าหนดการประชุมและเสนอระเบียบวาระ ประชุมคณะกรรมการประจ า 
                   วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประจ าปี 2562 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธ ์ ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร เสนอเพื อพิจารณา เพื อให้การด่าเนินงานของงาน เลขาน การ วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณส ข เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้คณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ พิจารณา
ก่าหนดการประช ม และเสนอระเบียบวาระการประช มคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ รายละเอียดดังนี้ 

 
ครั้งที ่ ก าหนดการ 

เสนอระเบียบวาระการประชุม 
ก าหนดการ 

เข้าใช้งานระบบริหารการประชุม
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) 

ก าหนดการ 
ประชุมคณะกรรมการฯ 

1/2562 วันพฤหัสบดีที  10 มกราคม 2562 วันพฤหัสบดีที  17 มกราคม 2562 วันพฤหัสบดีที  24 มกราคม 2562 

2/2562 วันพฤหัสบดีที  7 ก มภาพันธ์ 2562 วันพฤหัสบดีที  14 ก มภาพันธ์ 2562 วันพฤหัสบดีที  21 ก มภาพันธ์ 2562 

3/2562 วันพฤหัสบดีที  7 มีนาคม 2562 วันพฤหัสบดีที  14 มีนาคม 2562 วันพฤหัสบดีที  21 มีนาคม 2562 

4/2562 วันพฤหัสบดัที  4 เมษายน 2562 วันพฤหัสบดีที  11 เมษายน 2562 วันพฤหัสบดีที  18 เมษายน 2562 

5/2562 วันพฤหัสบดีที  2 พฤษภาคม 2562 วันพฤหัสบดีที  9 พฤษภาคม 2562 วันพฤหัสบดีที  16 พฤษภาคม 2562 

6/2562 วันพฤหัสบดีที  6 มิถ นายน 2562 วันพฤหัสบดีที  13 มิถ นายน 2562 วันพฤหัสบดีที  20 มิถ นายน 2562 

7/2562 วันพฤหัสบดีที  4 กรกฎาคม 2562 วันพฤหัสบดีที  11 กรกฎาคม 2562 วันพฤหัสบดีที  18 กรกฎาคม 2562 

8/2562 วันพฤหัสบดีที  1 สิงหาคม 2562 วันพฤหัสบดีที  8 สิงหาคม 2562 วันพฤหัสบดีที  15 สิงหาคม 2562 

9/2562 วันพฤหัสบดีที  5 กันยายน 2562 วันพฤหัสบดีที  12 กันยายน 2562 วันพฤหัสบดีที  19 กันยายน 2562 
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ครั้งที ่ ก าหนดการ 
เสนอระเบียบวาระการประชุม 

ก าหนดการ 
เข้าใช้งานระบบริหารการประชุม

อิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) 

ก าหนดการ 
ประชุมคณะกรรมการฯ 

10/2562 วันพฤหัสบดีที  3 ต ลาคม 2562 วันพฤหัสบดีที  10 ต ลาคม 2562 วันพฤหัสบดีที  17 ต ลาคม 2562 

11/2562 วันพฤหัสบดีที  7 พฤศจิกายน 2562 วันพฤหัสบดีที  14 พฤศจิกายน 2562 วันพฤหัสบดีที  21 พฤศจิกายน 2562 

12/2562 วันพฤหัสบดีที  5 ธันวาคม 2562 วันพฤหัสบดีที  12 ธันวาคม 2562 วันพฤหัสบดีที  19 ธันวาคม 2562 

หมายเหตุ 
 1. ก่าหนดการเสนอระเบียบวาระการประช ม ท กวันพฤหัสบดีที  1 ของเดือน และก่าหนดเข้าใช้งานระบบ
บริหารการประช มอิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ได้ที  http://meeting.ubu.ac.th ท กวันพฤหัสบดีที  2 ของเดือน 
 2. ก่าหนดการประช มคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ ท กวันพฤหัสบดี ที  3 ของเดือน ประช มเวลา 
09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้อง CMP 412 
 3. หากวันประช มไม่ตรงตามก่าหนด เลขาน การคณะกรรมการประจ่าฯ จะแจ้งให้ทราบ 
เอกสารประกอบการประชุม - ไม่มี 

ประเด็นเพื่อพิจารณา 
 เพื อพิจารณาเห็นชอบก่าหนดการประช มและเสนอระเบียบวาระประช มคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณส ข ประจ่าปี 2562 

มติที่ประชุม : เห็นชอบก าหนดการประชุมและเสนอระเบียบวาระประชุมคณะกรรมการประจ า
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประจ าปี 2562 

ระเบียบวาระท่ี 6   เรื่องอ่ืน ๆ 
วาระท่ี 6.1 งานเลขานุการ มีเรื่องแจ้งเพื่อทราบ      จ านวน 1 เรื่อง ดังนี้ 
6.1.1 เรื่อง ก าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  
                ครั้งที่ 11/2561 วันพฤหัสบดี ที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. 
                ณ ห้อง CMP 412 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม     นางสาวณรัญญา  มีชัย ต าแหน่ง เลขาน การคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ 

เลขาน การคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ แจ้งเพื อทราบ ถึงก่าหนดการประช มคณะกรรมการประจ่า
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณส ข ครั้งที  11/2561 วันพฤหัสบดี ที  22 พฤศจิกายน 2561  
เวลา 09.00 น. ณ ห้อง CMP 412 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
เพื อทราบก่าหนดการประช มคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณส ข 

ครั้งที  11/2561 วันพฤหัสบดี ที  22 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้อง CMP 412 
มติที่ประชุม :  เห็นชอบให้จัดประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ

สาธารณสุข ครั้งที่ 11/2561 วันพฤหัสบดี ที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้อง CMP 412 
 

ปิดประชุม 13.00 น.       
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(นางสาวณรัญญา  มีชัย) 
นักวิชาการศึกษาช่านาญการ/เลขาน การ 

ผู้จด/พิมพ์รายงานการประช ม 
 

                                                           
(นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธ ์) 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
กรรมการ 

ผู้ตรวจรายงานการประช ม 
 

ที่ประชุมได้รับรองรายงานนี้แล้วในการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งท่ี 11/๒๕61 
เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 

 

                                                      
(นายแพทย์นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ) 

 คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณส ข 
 ประธานคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณส ข 

 


