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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
ครั้งที ่10/๒๕๕7 วันพฤหัสบดีที ่16 ตุลาคม 2557 

ณ ห้อง CMP ๔12 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 
 

ผู้มาประชุม 
1. รศ.นพ.ป่วน สุทธิพินิจธรรม  คณบดีวิทยาลัยฯ   ประธานกรรมการ 
2. พญ.ชลลดา บุษยรัตน์   รองคณบดีฝ่ายบริหาร   กรรมการ 
3. พญ.ศุทธินี  ธิราช    รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา  กรรมการ 
4. ดร.รัตนา  เล็กสมบูรณ์   รองคณบดีฝ่ายคลังและพัสดุ  กรรมการ 
5. ผศ.ดร.ภาวนา พนมเขต   รองคณบดีฝ่ายวิจัย   กรรมการ 
6. ผศ.ธันยาการย์ ศรีวรมาศ    หัวหน้ากลุ่มวิชาแพทยศาสตร์  กรรมการ 
7. อาจารย์พลากร สืบส าราญ  หัวหน้ากลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์  กรรมการ 
8. อาจารย์ฐานิสรา โฉมเกิด   ผู้แทนอาจารย์    กรรมการ 
9. นพ.วฒันา พรรณพานิช   รองคณบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ  กรรมการ 
10. ผศ.จารุวรรณ์  วงบุตดี   ผู้ช่วยคณบดีงานบริหารบุคคล กรรมการและเลขานุการ 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. พญ.นวินดา  รัตนวัน   ผู้ช่วยคณบดีศูนย์การศึกษาฯ 
2. ผศ.ดร.สุรศักดิ์ แว่นรัมย์   ผู้ช่วยคณบดีงานคอมพิวเตอร์ฯ   

  
ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 

1. อาจารย์ทักษิณ  พิมพ์ภักดิ์  ผู้แทนอาจารย์    ติดสอน 
2. ดร.สุวภรณ์ แดนดี   ผู้ช่วยคณบดีงานประกันคุณภาพฯ  ติดราชการ 
3. ผศ.ดร.ธารินี  ไชยวงศ ์   ผู้ช่วยคณบดีงานพัฒนานักศึกษา  ติดราชการ 

 

เปิดประชุมเวลา 09.00 น. 
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ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

  1.1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ 
1.1.1 ผลการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันเสาร์ที่ 27 กันยายน ๒๕๕๗  

ณ ห้องประชุมอาทรชนเห็นชอบ 
1.1.1.1 คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อนุมัติแผนปฏิบัติการและ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2558 
ประธาน แจ้งว่า คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อนุมัติแผนปฏิบัติการ

และแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2558 
 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 
 
1.1.1.2 คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย อุบลราชธานี  อนุ มัติประกาศ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การก าหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557 
ประธาน แจ้งว่า คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อนุมัติประกาศ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การก าหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 

1.1.2 ผลการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 12/2557  
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมวารินช าราบ 

1.1.2.1 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อนุมัติร่างประกาศ
ทรัพย์สินที่อยู่ในอ านาจการบริหารจัดการ ของส านักบริหารทรัพย์สิน และสิทธิประโยชน์ 

ประธาน แจ้งว่า คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  อนุมัติร่าง
ประกาศทรัพย์สินที่อยู่ในอ านาจการบริหารจัดการ ของส านักบริหารทรัพย์สิน และสิทธิประโยชน์  ทางวิทยาลัยฯ ได้
สอบถามเกี่ยวกับหอพักภายใต้วิทยาลัยฯ ทางมหาวิทยาลัยมอบให้ทางวิทยาลัยฯ บริหารจัดการเอง 

 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 
1.1.2.2 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีใช้แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษา

ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ประธาน แจ้งว่า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้จัดท าแบบสอบถามความพึงพอใจของ

นักศึกษาท่ีมีต่อการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และขอความอนุเคราะห์ให้แต่ละคณะ/วิทยาลัยฯ 
ใช้แบบสอบถามนี้เพ่ือให้นักศึกษาประเมิน 

 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 
 



3 
 

  

[ รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่ 10/2557 ] 

  1.2 งานบริหารทั่วไป มีเรื่องเสนอเพื่อทราบ ดังนี้ 
   1.2.1 วันทบทวนแผนและตัวชี้วัดใหม่ของวิทยาลัยฯ ส านักงบฯ กองแผนมหาวิทยาลัย 
และ QA 

   รองคณบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ แจ้งว่า วันทบทวนแผนและตัวชี้วัดใหม่ของวิทยาลัยฯ 
ส านักงบฯ กองแผนมหาวิทยาลัย และ QA เป็นวันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2557 โดยมีวาระที่ส าคัญ 4 ประการ คือ 
  1. การปรับปรุงตัวบ่งชี้ใหม่ตาม KPI ใหม่ของปี 2558 ตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย 
  2. การวางแผนกรอบอัตราก าลังบุคลากรของวิทยาลัยฯ และโรงพยาบาลในปี 2559-2562 (แผน 4 ปี) 
  3. การวางแผนการเปิดให้บริการเพ่ือหารายได้ของโรงพยาบาล 
  4. การทบทวนโครงการที่ไม่ประสบผลส าเร็จและแนวทางการแก้ไขที่เหมาะสม 

 
มติที่ประชุม รับทราบ และก าหนดสถานที่ประชุม คือ โรงแรมลายทอง ในวันที่ 27 -

28 พฤศจิกายน 2557 
 

   1.2.2 แนะน าบุคลากรใหม่ของวิทยาลัยฯ 

   รองคณบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ แจ้งว่า ทางกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ได้รับอาจารย์
ใหม่คือ ดร.กิตติ เหล่าสุภาพ สาขาอนามัยชุมชน จบปริญญาตรีด้านสาธารณสุข มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปริญญา
โททางด้านสาธารณสุข มหาวิทยาลัยขอนแก่น จบปริญญาเอกทางด้านอนามัยชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น เคยท างานที่ 
โรงพยาบาลชุมชนกรุงศรี จังหวัดกาฬสินธ์ มีประสบการณ์ร่วมจัดท าหลักสูตรสาธารณสุข ของกาฬสิ นธ์ การท า R2R 
กรรมการสอบวิทยานิพนธ์  

 
มติที่ประชุม รับทราบ 

 
   1.3.2 รายงานผลการด าเนินงานด้านสิ่ งก่อสร้าง และด้านการจัดซื้อครุภัณ ฑ์ 
ปีงบประมาณ 2557 
   รองคณบดีฝ่ายคลังและพัสดุ แจ้งว่า รายงานผลการด าเนินงานด้านสิ่งก่อสร้างและด้านการ
จัดซื้อครุภัณฑ์ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประกอบด้วย  

1. จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์ วันเริ่มต้นสัญญา วันที่ 5 มกราคม 2556 วัน
สิ้นสุดสัญญา วันที่ 5 เมษายน 2558 ระยะเวลาในการก่อสร้าง 831 วัน งบประมาณในการก่อสร้าง 
จ านวน 246,750,000.-บาท ปัจจุบันผู้รับจ้างเบิกงวดงานแล้ว จ านวน 16 งวด จาก 21 งวด เป็นเงิน
ทั้งสิ้น 188,634,800.- บาท  

2. จ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์ วันเริ่มต้นสัญญา วันที่ 5 มกราคม 
2556 วันสิ้นสุดสัญญา วันที ่23 กุมภาพันธ์ 2558 ระยะเวลาในการจ้าง 780 วัน งบประมาณในการ
จ้าง จ านวน 3,500,000.-บาท ปัจจุบันผู้รับจ้างเบิกงวดงานแล้ว จ านวน 20 งวด จากจ านวน 26 งวด 
เป็นเงินทั้งสิ้น 2,692,300.- บาท  

3. จ้างเหมาจัดท ารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฯ วันเริ่มต้น
สัญญา วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556 วันสิ้นสุดสัญญาวันที่ 28 มีนาคม 2558 ระยะเวลาในการจ้าง 780 
วัน งบประมาณในการจ้าง 1,850,000.- บาท คู่สัญญา คือ บจก.เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสิร์ช แอนด์ 
เทคโนโลยี ปัจจุบันผู้รับจ้างเบิกงวดงานแล้ว จ านวน 3 งวด จากจ านวน 5 งวด เป็นเงินทั้งสิ้น 
1,359,300.- บาท 



4 
 

  

[ รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่ 10/2557 ] 

4. จ้างก่อสร้างอาคารอาคารหอพักแพทย์และพยาบาล ผู้รับจ้างคือ ห้างหุ้นส่วนจ ากัดเลิศพัฒนาศรีสะเกษ 
วันเริ่มต้นสัญญา วันที่ 4 มีนาคม 2557 วันสิ้นสุดสัญญา วันที่ 26 มิถุนายน 2558 ระยะเวลาในการ
ก่อสร้าง 480 วัน งบประมาณในการก่อสร้าง จ านวน 79,950,000.-บาท ปัจจุบันผู้รับจ้างเบิกงวดงาน
แล้ว จ านวน 5 งวด จากจ านวน 16 งวด เป็นเงินทั้งสิ้น 9,098,310.- บาท 

5. จ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารอาคารหอพักแพทย์และพยาบาล ผู้รับจ้างคือ บริษัท พีนนาเคิล  คอนซัล
แตนส์ จ ากัด วันเริ่มต้นสัญญา วันที่ 4 มีนาคม 2557 วันสิ้นสุดสัญญา วันที่ 26 มิถุนายน 2558 
ระยะเวลาในการจ้าง 480 วัน งบประมาณในการจ้าง จ านวน 1,360,000.-บาท ปัจจุบันผู้รับจ้างเบิก
งวดงานแล้ว จ านวน 7 งวด จากจ านวน 16 งวด เป็นเงินทั้งสิ้น 595,000.- บาท 

6. จ้างก่อสร้างอาคารกายวิภาคศาสตร์ ภายใต้ชื่อโครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการรวม ปัจจุบันผู้รับจ้าง
เบิกงวดงานแล้ว 1 งวด คิดเป็น 2.23% จากทั้งหมด 22 งวด และระยะเวลาก่อสร้างผ่านมาแล้ว 426 
วัน คงเหลือระยะเวลาตามสัญญา 234 วัน (นับถึงวันที่ 30 กันยายน 2557) ซึ่งงานก่อสร้างล่าช้ากว่า
แผนงานเป็นอย่างมาก 

7. รายงานผลการด าเนินงานด้านการจัดซื้อครุภัณฑ์ (เอกสารประกอบการประชุม) 
       (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
 
   มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม 

2.1 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 9/๒๕๕7 
  ประธาน เสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่ 9/2557 เมือ่วันพฤหัสบดีที่ 25 กันยายน 2557 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่  9/2557 เม่ือวันพฤหัสบดีที่  25 
กันยายน 2557 โดยมีการแก้ไขดังนี้ 

 

รายละเอียด/ข้อมูลเดิม การแก้ไข ผู้เสนอแก้ไข 
หน้าที่ 1 
บรรทัดที่ 13 
     - ประธาน แจ้งเพ่ือทราบ  
 

หน้าที่ 1 
บรรทัดที ่13 
     - ประธาน แจ้งว่า คณะกรรมการบรหิาร 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

รศ.นพ.ป่วน สุทธิพินิจธรรม 
 
 

 
บรรทัดที่ 19 
     - ประธาน แจ้งเพ่ือทราบ  
 
บรรทัดที่ 23 
     - ประธาน แจ้งเพ่ือทราบ  
บรรทัดที่ 29 
     - ประธาน แจ้งเพ่ือทราบ  
บรรทัดที่ 30 
     - 2814342.36 บาท จากค่ า
สิ่งก่อสร้างไปเป็นงบด าเนินงาน 

บรรทัดที ่19 
     - ประธาน แจ้งว่า คณะกรรมการบรหิาร 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
บรรทัดที ่23 
     - ประธาน แจ้งว่า  
บรรทัดที ่29 
     - ประธาน แจ้งเพ่ือทราบ  
บรรทัดที ่30 
     - 2,814,342.36 บาท ปรับจากค่าสิ่งก่อสร้าง
ไปเป็นงบด าเนินงาน 

รศ.นพ.ป่วน สุทธิพินิจธรรม 
นพ.วัฒนา พรรณพานิช 

ผศ.จารุวรรณ์ วงบุตดี 
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[ รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่ 10/2557 ] 

รายละเอียด/ข้อมูลเดิม การแก้ไข ผู้เสนอแก้ไข 

หน้าที่ 3 
บรรทัดที่ 3 
     - ประธาน แจ้งเพ่ือทราบ 
บรรทัดที่ 4 
     - ที่ประชุมให้น าไปปรึกษากับกองคลัง
และอธิการบดีอีกครั้ง 
บรรทัดที่ 8 
     - (โดย ผศ.จารวุรรณ ์วงบตุดี เข้า
ประชุมแทน) 
บรรทัดที่ 11 
     - ประธาน แจ้งเพ่ือทราบ การเลื่อน
เงินเดือนบุคลากรและเลื่อนขั้นค่าจ้าง
ประจ าปี 

หน้าที่ 3 
บรรทัดที ่3 
     - ประธาน แจ้งว่า 
บรรทัดที ่4 
  - ที่ประชุมให้น าไปปรึกษากับผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายการเงนิและทรัพย์สินและอธิการบดีอีกครั้ง 
บรรทัดที ่8 
     - (ผศ.จารวุรรณ์ วงบุตดี เขา้ประชุมแทน) 
 
บรรทัดที ่11 
     - ประธาน แจ้งว่า คณะกรรมการบรหิาร
มหาวิทยาลัยอนุมัติ การเลื่อนเงินเดือนบุคลากร
และเลื่อนขั้นค่าจ้างประจ าปี 
 

รศ.นพ.ป่วน สุทธิพินิจธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

บรรทัดที ่15 
     - ประธาน แจ้งเพ่ือทราบ การแต่งตั้ง
อนุกรรมการประเมินผลการสอน คณบดี 
เป็น 
บรรทัดที่ 16 
     - หัวหน้าหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิ 
โดยเลือกจากที่ 
บรรทัดที่ 17 
     - กพ.ก าหนด และการแต่งตั้งต้อง
เป็นอธิการบดี เท่านั้น 
บรรทัดที่ 21 
     - ประธาน แจ้งเพ่ือทราบ 
 

บรรทัดที ่15 
     - ประธาน แจ้งว่า คณะกรรมการบรหิาร
มหาวิทยาลัยอนุมัติการแต่งตั้งอนุกรรมการ
ประเมินผลการสอนมอบให้คณบดี เป็น  
บรรทัดที ่16 
     - หัวหน้าหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิ ให้เลือก
จากที่ 
บรรทัดที ่17 
     - กพ .ก าห น ด  แล ะก ารแต่ งตั้ งต้ อ ง ให้
อธิการบดี เท่านั้น 
บรรทัดที ่21 
     - ประธาน แจ้งว่า 

รศ.นพ.ป่วน สุทธิพินิจธรรม 

บรรทัดที่ 22-23 
     - งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 
2558 วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์และการ
สาธารณสุข จ านวน 3 อัตรา โดยเรื่อง
มหาวิทยาลัยอุบลกลับไปทบทวนอีกครั้ง 
 
บรรทัดที่ 27 
     - ประธาน แจ้งเพ่ือทราบค่าจ้างโดย

มอบให้กองแผนงาน 
 
 

บรรทัดที ่22-23 
     - งบประมาณจ้างผู้เชี่ยวชาญประจ าปี

งบประมาณ 2558 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข จ านวน 3 อัตรา อธิการบดีมอบ
ให้กองแผนงานมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกลับไป 
ทบทวนอีกครั้ง 
บรรทัดที ่27 
     - ประธาน แจ้งว่า 
 

รศ.นพ.ป่วน สุทธิพินิจธรรม 
 



6 
 

  

[ รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่ 10/2557 ] 

รายละเอียด/ข้อมูลเดิม การแก้ไข ผู้เสนอแก้ไข 

หน้าที่ 4 
บรรทัดที่ 4 
     - ประธาน แจ้งเพ่ือทราบ 
บรรทัดที่ 9 
     - ประธาน แจ้งเพ่ือทราบ 
บรรทัดที่ 13 
   - ประธาน แจ้งเพ่ือทราบ ร่าง
พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 
.... จะมีการปรับปรุง 
บรรทัดที่ 18 
     - ประธาน แจ้งเพ่ือทราบ 
บรรทัดที่ 26 
     - ประธาน แจ้งเพ่ือทราบ 
 

หน้าที่ 4 
บรรทัดที่ 4 
     - ประธาน แจ้งว่า 
บรรทัดที่ 9 
     - ประธาน แจ้งว่า 
บรรทัดที่ 13 
     - ประธาน แจ้งว่า ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพ
เวชกรรม พ.ศ.2525 จะมีการปรับปรุงแก้ไข 
 
บรรทัดที่ 18 
     - ประธาน แจ้งว่า 
บรรทัดที่ 26 
     - ประธาน แจ้งว่า 

รศ.นพ.ป่วน สุทธิพินิจธรรม 

หน้าที่ 5 
บรรทัดที่ 3 
     - ประธาน แจ้งเพ่ือทราบ 
 

หน้าที่ 5 
บรรทัดที ่3 
     - ประธาน แจ้งว่า 

รศ.นพ.ป่วน สุทธิพินิจธรรม 

หน้าที่ 5 
บรรทัดที่ 8 
     - ประธาน แจ้งเพ่ือทราบ 
บรรทัดที่ 15 
     - ประธาน แจ้งเพ่ือทราบ 
บรรทัดที่ 20 
     - ประธาน แจ้งเพ่ือทราบ 
บรรทัดที่ 23 
     - มติที่ประชุม รับทราบ 
 

หน้าที่ 5 
บรรทัดที ่8 
     - ประธาน แจ้งว่า 
บรรทัดที ่15 
     - ประธาน แจ้งว่า 
บรรทัดที ่20 
     - ประธาน แจ้งว่า 
บรรทัดที ่23 
     - มติที่ ประชุ ม มอบให้ หั วหน้ าหลั กสู ตร
สาธารณสุขด าเนินการ 
 
 

รศ.นพ.ป่วน สุทธิพินิจธรรม 

บรรทัดที่ 24 
     - 1.1.6.3 การจะร่วมมือกันผลิต
อาจารย์ระดับปริญญาเอกมอบให้ ศ.ดร. 
สุภา 
บรรทัดที่ 26 
     - ประธาน แจ้งเพ่ือทราบ 

บรรทัดที ่24 
     - 1.1.6.3 การจะร่วมมือกันผลิตอาจารย์
ระดับปริญญาเอกของคณะสาธารณสุขมอบให้ 
ศ.ดร. สุภา 
บรรทัดที ่26 
     - ประธาน แจ้งว่า 
 
 

รศ.นพ.ป่วน สุทธิพินิจธรรม 
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[ รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่ 10/2557 ] 

รายละเอียด/ข้อมูลเดิม การแก้ไข ผู้เสนอแก้ไข 

หน้าที่ 6 
บรรทัดที่ 3 
     - ประธาน แจ้งเพ่ือทราบ 
บรรทัดที่ 4 
     - สาขาสาธารณสุข มอบให้คณบดี
วิทยาลัยฯ เป็นประธาน 
บรรทัดที่ 9 
     - ประธาน แจ้งเพ่ือทราบ 
บรรทัดที่ 14 
     - ประธาน แจ้งเพ่ือทราบ ได้ผ่านการ
รับรองจากที่ประชุม 

หน้าที่ 6 
บรรทัดที ่3 
     - ประธาน แจ้งว่า 
บรรทัดที ่4 
     - สาขาสาธารณสุขศาสตร์ที่ประชุมฯ มอบให้
คณบดีวิทยาลัยฯ เป็นประธาน 
บรรทัดที ่9 
     - ประธาน แจ้งว่า 
บรรทัดที ่14 
     - ประธาน แจ้งว่า สภาคณบดีฯ ได้ผ่านการ
รับรองจากที่ประชุม 
 

รศ.นพ.ป่วน สุทธิพินิจธรรม 

หน้าที่ 8 
บรรทัดที่ 26 
     - และโครงการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณแผ่นดิน ประจ าปี 2558 

หน้าที่ 8 
บรรทัดที ่26 
     - (เพ่ิมรายละเอียด)  โครงการวิจัยมีจ านวน 6 
โครงการ โครงการบริการวิชาการมีจ านวน 17 
โครงการ และโครงการท านุบ ารงุศิลปวัฒนธรรมมี
จ านวน 3 โครงการ 
 

รศ.นพ.ป่วน สุทธิพินิจธรรม 

หน้าที่ 9 
บรรทัดที่ 8 
     - รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา 
แจ้งเพ่ือทราบ 
บรรทัดที่ 17 
     - 1.7 งานแผนและงบประมาณ มี
เรื่องเสนอทราบ ดังนี้ 

หน้าที่ 9 
บรรทัดที ่8 
     - รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา แจ้งว่า 
 
บรรทัดที ่17 
     - 1.7 งานแผนและงบประมาณ มีเรื่องเสนอ
เพ่ือทราบ ดังนี้ 
 

รศ.นพ.ป่วน สุทธิพินิจธรรม 

หน้าที่ 21 
บรรทัดที่ 14 
     - วันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557 มี
มตปิระชุม 
 

หน้าที่ 21 
บรรทัดที ่14 
     - วันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557 มีมติ 
 

รศ.นพ.ป่วน สุทธิพินิจธรรม 

บรรทัดที่ 20 
     - ท าหนั งสือไปยังงานรับเข้าเพ่ือ
หารือแนวทางและน าเข้าเสนอในคราว
ต่อไป 
 

บรรทัดที ่20 
     - ท าหนังสือไปยังงานรับเข้าเพ่ือหารือแนวทาง
ว่าการตรวจสอบคุณสมบัติของนักศึกษาเมื่อแรก
รับเหตุใดจึงรับนักศึกษาสายศิลป์เข้ามาศึกษาได้
และน าเข้าเสนอในคราวต่อไป  
 

รศ.นพ.ป่วน สุทธิพินิจธรรม 
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[ รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่ 10/2557 ] 

รายละเอียด/ข้อมูลเดิม การแก้ไข ผู้เสนอแก้ไข 

หน้าที่ 22 
บรรทัดที่ 32 
     - ทั้งนี้โครงการที่ไม่ด าเนินการ ในข้อ 
15 และ ข้อ 16 หากพ้นก าหนดจะเชิญมา 

หน้าที่ 22 
บรรทัดที ่32 
     - ทั้งนี้โครงการที่ไม่ด าเนินการ ในข้อ 15 และ ข้อ 
16 หากพ้นก าหนดจะเชิญอาจารย์ผู้รับผิดชอบมา 
 

รศ.นพ.ป่วน สุทธิพินิจธรรม 

หน้าที่ 24 
บรรทัดที่ 22 
     - ปีงบประมาณ 2558 ได้บรรจุลง
ในแผนปฏิบัติการประจ าปี โดยจะมีการ
จัด 
บรรทัดที่ 26 
     - 2 . วิ ท ย าลั ยฯ  มี แน วท างการ
ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ โดยจะจัดให้
มีการจัดท าการ 

หน้าที่ 24 
บรรทัดที ่22 
     - ปี งบ ป ระมาณ  2 5 5 8  ได้ บ รรจุ ล งใน
แผนปฏิบัติการประจ าปี จัดให้มีการ 
 
บรรทัดที ่26 
     - 2.วิทยาลัยฯ มีแนวทางการปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะ จะจัดให้มีการจัดท าการ 

 

รศ.นพ.ป่วน สุทธิพินิจธรรม 

หน้าที่ 13  
บรรทัดที่ 1 
    - กองทุนในการพัฒนาโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

หน้าที่ 13  
บรรทัดที่ 1 
    - กองทุนวันมหิดลเพ่ือพัฒนาโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ดร.รัตนา เล็กสมบูรณ์ 

หน้าที่ 20 
บรรทัดที่ 32 
    - 2. 1901 202 รายวิชา พันธุ์
ศาสตร์การแพทย์และพัฒนาชีวิตมนุษย์ 

หน้าที่ 20 
บรรทัดที่ 32 
    - 2. 1901 202 รายวิชา พันธุศาสตร์
การแพทย์และพัฒนาชีวิตมนุษย์ 
 

ดร.รัตนา เล็กสมบูรณ์ 
นพ.วัฒนา พรรณพานิช 

หน้าที่ 21 
บรรทัดที่ 1 
    - 4.๓.2 การรับนักศึกษา (จบสายศิลป์) 

หน้าที่ 21 
บรรทัดที่ 1 
    - 4.๓.2 การรับนักเรียนมัธยมศึกษา (สายศิลป์) 
 

ดร.รัตนา เล็กสมบูรณ์ 
 

หน้าที่ 27 
บรรทัดที่ 32 
    - ไม่ ถื อ เป็ น วัน ล า ทั้ งนี้  ต้ อ งไม่
ก่ อ ให้ เกิ ด ค ว า ม เสี ย ห า ย ต่ อ ก า ร
ปฏิบัติงานประจ าอยู่  ขออนุมัติขอใช้
รถยนต์คณะไปร่วมงานได้   
 

หน้าที่ 27 
บรรทัดที่ 32 
    - ไม่ถือเป็นวันลา ทั้งนี้ ต้องไม่ก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อการปฏิบัติงานประจ าอยู่   การไป
ร่วมงานดังกล่าวสามารถขออนุมัติใช้รถยนต์ได้   

ดร.รัตนา เล็กสมบูรณ์ 
 

หน้าที่ 2 
บรรทัดที่ 28 
    - 2814342.76   

หน้าที่ 2 
บรรทัดที่ 28 
    - 2,814,342.76   

นพ.วัฒนา พรรณพานิช 
ผศ.จารุวรรณ์ วงบุตดี 
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[ รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่ 10/2557 ] 

รายละเอียด/ข้อมูลเดิม การแก้ไข ผู้เสนอแก้ไข 

หน้าที่ 3 
บรรทัดที่ 2 
    - ด าเนินงานโรงพยาบาลมหาวิยาลัย
อุบลราชธานี    

หน้าที่ 3 
บรรทัดที่ 28 
    - ด าเนิ น งาน โรงพยาบาลมหาวิทยาลั ย
อุบลราชธานี  
 

นพ.วัฒนา พรรณพานิช 

หน้าที่ 3 
บรรทัดที่ 4 
    - บริหารงานและการด าเนินงาน
โรงพยาบาลมหาวิยาลัยอุบลราชธานี   

หน้าที่ 3 
บรรทัดที่ 4 
    - บริหารงานและการด าเนินงานโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
 

นพ.วัฒนา พรรณพานิช 

หน้าที่ 3 
บรรทัดที่ 23 
    - ให้กองแผนงานมหาวิทยาลัยอุบล
กลับไปทบทวนอีกครั้ง 

หน้าที่ 3 
บรรทัดที่ 23 
    - ให้กองแผนงานมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
กลับไปทบทวนอีกครั้ง 
 

นพ.วัฒนา พรรณพานิช 

หน้าที่ 8 
บรรทัดที่ 23 
  - (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการ
ประชุมป 
 

หน้าที่ 8 
บรรทัดที ่23 
    - (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 

นพ.วัฒนา พรรณพานิช 

หน้าที่ 9 
บรรทัดที่ 26 
    - ทั้งนี้ทางกองแผนจะจัดท าแบบฟอร์ม 
(Template)ให้ เห มื อ น กั น ทุ ก ค ณ ะ
รายละเอียดมีดังนี้  
 

หน้าที่ 9 
บรรทัดที่ 26 
    - ทั้ งนี้ ท างกองแผนจะจั ดท าแบบฟอร์ ม 
(Template)ให้เหมือนกันทุกคณะซึ่งรายละเอียดมี
ดังนี้  

นพ.วัฒนา พรรณพานิช 

หน้าที่ 25 
บรรทัดที่ 2 
    - พ.ศ.2556 ข้อ 4 วรรคสอง เป็น
ดั ง นี้ “ ข้ า ร า ช ก า ร พ ล เ รื อ น ใ น
สถาบันอุดมศึกษา ซึ่งผู้บังคับบัญชีสั่ง
หรืออนุญาตให้ลา 
 

หน้าที่ 25 
บรรทัดที่ 2 
    - พ.ศ.2556 ข้อ 4 วรรคสอง เป็นดังนี้ 
“ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่ง
ผู้บังคับบัญชาสั่งหรืออนุญาตให้ลา 

นพ.วัฒนา พรรณพานิช 

หน้าที่ 2 
บรรทัดที่ 17 
    - 1.1.2.2 อ นุ มั ติ ให้ วิ ท ย าลั ย ฯ 
จัดท าประกันสุขภาพนักศึกษาทุกคนใน
ปี 2557 

หน้าที่ 2 
บรรทัดที่ 17 
    - 1.1.2.2 อนุมัติให้วิทยาลัยฯ จัดท าประกัน
สุขภาพนักศึกษาทุกคนในปี 2558 

ผศ.จารุวรรณ์ วงบุตดี 



10 
 

  

[ รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่ 10/2557 ] 

รายละเอียด/ข้อมูลเดิม การแก้ไข ผู้เสนอแก้ไข 

หน้าที่ 3 
บรรทัดที่ 12 
    - งบประมาณ 2557 รอบครึ่งปีหลัง 
 
บรรทัดที่ 15-17 
    - ป ระธาน  แจ้ ง เพ่ื อท ราบ  การ
แต่งตั้งอนุกรรมการประเมินผลการสอน 
คณบดี เป็นประธาน รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการ รองคณบดีที่คณบดีมอบหมาย 
หัวหน้าหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิ โดย
เลือกจากที่ กพ.ก าหนด และการแต่งตั้ง
ต้องเป็นอธิการบดี เท่านั้น 
 

หน้าที่ 3 
บรรทัดที่ 12 
    - งบประมาณ 2557 รอบครึ่งปีหลังเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย 
บรรทัดที่ 15-17 
    - ประธาน แจ้งว่า การแต่งตั้งอนุกรรมการ
ประเมินผลการสอนประกอบด้วย ดังนี้ 
1. มอบให้คณบดี เป็นประธาน  
2. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ หรือตัวแทนที่ได้รับ
มอบหมาย 
3. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ หรือตัวแทนที่คณบดี
มอบหมาย  
4. หัวหน้าหลักสูตร หรือหัวหน้าสาขา 
5. ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกให้ เลือกจากที่  กพ.
ก าหนด และให้อธิการบดีเป็นผู้แต่งตั้ง 

ผศ.จารุวรรณ์ วงบุตดี 

หน้าที่ 3 
บรรทัดที่ 22 
    - จ านวน 3 อัตรา อธิการบดีมอบให้
กองแผนงานมหาวิทยาลัย 
 
หน้าที่ 3 
บรรทัดที่ 28 
    - ตั้ งแต่วันที่  1 มกราคม 2557 
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 

หน้าที่ 3 
บรรทัดที่ 22 
    - จ านวน 3 อัตรา ได้แก่ คณบดี, พญ.ชลลดา 
บุษยรัตน์ และน.ส.พิสมัย หงส์หา ซึ่งมติที่ประชุม 
อธิการบดีมอบให้กองแผนงานมหาวิทยาลัย 
หน้าที่ 3 
บรรทัดที่ 28 
    - ตั้งแต่วันที่  1 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 

ผศ.จารุวรรณ์ วงบุตดี 

หน้าที่ 5 
บรรทัดที่ 18 
    - 1.1.6.2 เสนอ (ร่าง) มคอ.1 ของ
หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต 
บรรทัดที่ 19 
    - ปริญญาตรีเอก 
บรรทัดที่ 21 
    - ปริญญาตรีเอก 
บรรทัดที่ 22 
    - โดยมอบกลุ่มวิชาสาธารณสุข 

หน้าที่ 5 
บรรทัดที่ 18 
    - 1.1.6.2 เสนอ (ร่าง) มคอ.1 ของหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต 
บรรทัดที่ 19 
    - ปริญญาเอก 
บรรทัดที่ 21 
    - ปริญญาเอก 
บรรทัดที่ 22 
    - โดยมอบกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 

ผศ.จารุวรรณ์ วงบุตดี 

หน้าที่ 7 
บรรทัดที่ 30 
    - นางสาวจารุวรรณ์ วงบุตดี 

หน้าที่ 7 
บรรทัดที่ 30 
    - นางจารุวรรณ์ วงบุตดี 

ผศ.จารุวรรณ์ วงบุตดี 
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[ รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่ 10/2557 ] 

รายละเอียด/ข้อมูลเดิม การแก้ไข ผู้เสนอแก้ไข 

หน้าที่ 27 
บรรทัดที่ 21 
    - 5. เยี่ยมป่วยในกรณีผู้ป่วยใน (ไม่
เกินปีละ 1 ครั้ง/คน/ปึ) 

หน้าที่ 27 
บรรทัดที่ 21 
    - 5. เยี่ยมป่วยในกรณีผู้ป่วยใน (ไม่เกินปีละ 1 
ครั้ง/คน/ปี) 

ผศ.จารุวรรณ์ วงบุตดี 

หน้าที่ 29 
บรรทัดที่ 13 
    - 5.2 กรณีที่ ไม่ส่งรายงานภายใน
ก าหนด 15 วัน วิทยาลัยแพทย์ฯ 

หน้าที่ 29 
บรรทัดที่ 13 
    - 5.2 กรณีท่ีไม่ส่งรายงานภายในก าหนด 15 
วัน วิทยาลัยฯ 

ผศ.จารุวรรณ์ วงบุตดี 

 
3.1 กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มีเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ดังนี้ 

3.1.1 ผลการหารือกับงานรับเข้าศึกษา เรื่อง การรับนักศึกษา (จบสายศิลป์) มาเรียน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
   หัวหน้ากลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ แจ้งว่า ทางกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ได้ประสานไปที่
งานรับเข้าของมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว และทางงานรับเข้าจะน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยต่อไป  
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

  3.2 งานบริหารทั่วไป มีเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ดังนี้ 
3.2.1 สรุปแบบลานราชานุสาวรีย์และต าแหน่งท่ีตั้ง 

   รองคณบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ แจ้งว่า ทางกรมศิลปากรมาตรวจสอบแบบลานราชานุ
สาวรีย์ และได้ให้ข้อเสนอะแนะ ซึ่งทางวิทยาลัยฯ ได้แก้ไขตามที่กรมศิลปากรเสนอแนะเรียบร้อยแล้ว ซึ่งงบประมาณที่
ใช้สร้างทั้งหมดประมาณ 20 ล้านบาท ซึ่งทางแผนและงบประมาณจะด าเนินการจัดของบประมาณแผ่นดินในปี 
2559 ต่อไป 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ 
 

3.2.2 สรุปวันและสถานที่ ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์และ KPI ปี 2558 ของวิทยาลัยฯ 
   รองคณบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ แจ้งว่า วิทยาลัยฯ จะจัดถ่ายทอดแผนกลยุทธ์และ KPI 
ปี 2558 ของวิทยาลัยฯ จึงขอให้คณะกรรมการฯ พิจารณาวันที่จะถ่ายทอดแผน 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ ให้จัดถ่ายทอดแผนกลยุทธ์และ KPI ปี 2558 ของวิทยาลัยฯ 
ในวันที่ 21-24 ธันวาคม 2557 พร้อมจัดงานสืบสานประเพณีไทยงานวันปีใหม่ ส่วนเรื่องสถานที่ให้ทางงาน
บริหารบุคคลด าเนินการส ารวจสถานที่ต่อไป โดยก าหนดสถานที่ดังนี้ 

1. หัวหิน 
2. เชียงราย 
3. เขาใหญ่ 
4. เขาค้อ 
5. นครวัดและนครธม 
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[ รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่ 10/2557 ] 

3.๓ งานวิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม มีเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ดังนี้ 
3.๓.1 ชื่องานประชุมภาษาอังกฤษ และก าหนดการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 4 

  รองคณบดีฝ่ายวิจัย เสนอเพ่ือพิจารณา ตามที่งานวิจัย บริการวิชาการฯ ได้จัดงานประชุม
วิชาการครั้งที่ 4 เรื่อง “ยุทธศาสตร์ทางด้านสุขภาพของประเทศไทยในทศวรรษหน้า: โอกาสและความท้าทาย” นั้น   

ในการนี้ งานวิจัย บริการวิชาการ ได้เสนอให้ Mr. Bob Tremayne ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน
ภาษา สังกัดส านักงานวิเทศสัมพันธ์ ส านักงานอธิการบดี ได้ท าการตรวจสอบและแก้ไขรายละเอียด ซึ่งมี 2 หัวข้อ ดังนี้ 
               ๑. Strategies for Health in Thailand in the next Decade: Changes and Challenges 
               ๒. Strategies for Health in Thailand in the next Decade: Changes or Challenges? 
 

มติที่ประชุม 1. เห็นชอบชื่องานประชุมภาษาอังกฤษ “Strategies for 
Health in Thailand in the next Decade: Changes and Challenges” 2. ก าหนดการประชุม
วิชาการ ครั้งที่ 4 มีข้อเสนอแนะ ดังนี้  

1. ปาฐกถาพิเศษ: ยุทธศาสตร์ทางด้านสุขภาพของประเทศไทยในทศวรรษหน้า: 
โอกาสและคสามท้าทาย วิทยากร คือ 1. สมศักดิ์ ชุณหะรัตน์ รัฐมนตรีช่วยกระทรวงสาธารณสุข หรือ 2. สุ
วิทย์ วิบูลย์ผลประเสริฐ เวลา 08.30 – 10.00 น. 

2. หัวข้อ รายจ่ายด้านสุขภาพของไทยเพิ่ม 17.2 เท่า ในรอบ 25 ปี: ทางออกของ
ประเทศ วิทยากร นายแพทย์สมยศ ศรีจาระไน (ผู้อ านวยการส านักนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ กระทรวง
สาธารณสุข) ดร.อัมมาร สยามวารา (ท่ีปรึกษา TDRI) และ นพ.วัฒนา พรรณพานิช รองคณบดีฝ่ายแผน
และงบประมาณ เวลา 10.15 – 12.10 น. 

3. ขอความอนุเคราะห์ทางกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ก าหนดหัวข้อบรรยายช่วง
บ่าย เวลา 13.00 – 14.00 น. 

4. หัวข้อ ชนิดของโรคธาลัสซีเมียที่พบบ่อยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้เพิ่ม
วิทยากร 1 ท่าน คือ นายแพทย์สุทัศน์ ฟู่เจริญ (ให้บรรยายในภาพใหญ่) และให้เพิ่มเวลา เป็น 13.00 -
14.30 น. 

5. น าเสนอผลงานวิจัย เป็น 14.45 – 16.30 น. 
 
3.3.2 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง แต่งตั้งกองบรรณธิการ “การ

ประชุมวิชาการวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่ 4” 
รองคณบดีฝ่ายวิจัย เสนอพิจารณา(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง แต่งตั้ง

กองบรรณธิการ “การประชุมวิชาการวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่ 4” 
 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ  

 
4.1 งานบริการการศึกษา มีเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ดังนี้ 

4.1.1 พิจารณาปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจ าหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 
   รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา เสนอเพ่ือพิจารณา พิจารณาปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจ า
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 

 
มติที่ประชุม ขอถอนวาระ 
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[ รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่ 10/2557 ] 

 
4.2 งานบริหารทั่วไป มีเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ดังนี้ 

4.2.1 พิจารณา TOR ในการจ้างเป็นที่ปรึกษาของทาง รศ.ดร.ธนิต คณะสถาปัตยกรรม 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

   รองคณบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ แจ้งว่า ทางงานแผนและงบประมาณจะด าเนินการ
จัดท าแผนแม่บท 10 ปี ดังนั้นจะจ้าง รศ.ดร.ธนิต คณะสถาปัตยกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  เป็นที่ปรึกษาเพ่ือ
จัดการประกวดวางผังแม่บทและออกแบบศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์  (โรงพยาบาลขนาด 500 เตียง)  
ดังนั้นจึงขอความอนุเคราะห์ทางคณะกรรมการฯ พิจารณา TOR ในการจ้าง รศ.ดร.ธนิต ว่าเหมาะสมหรือเปล่าหรือมี
ข้อเสนอะแนะแก้ไขเพ่ิมเติมใดบ้าง 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามท่ีงานแผนและงบประมาณจัดท า 
 

4.3 งานแผนและงบประมาณ มีเรื่องพิจารณา ดังนี้ 
4.3.1 รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2557 ณ สิ้นไตรมาส 4 (1 กรกฎาคม 2557 - 30 กันยายน 2557) 
   รองคณบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ เสนอเพ่ือพิจารณา งานแผนและงบประมาณ ได้

ติดตามและรวบรวมข้อมูลของทุกโครงการฯ ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2557 เพ่ือรายงานผลการด าเนินงาน
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  ณ สิ้นไตรมาส 4 (1 กรกฎาคม 2557 - 30 
กันยายน 2557) รายละเอียด ดังนี้  
ตารางสรุปรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

1. รายงาน Action Plan ไตรมาส 1 (1 ตุลาคม 2556 - 31 ธันวาคม 2556)  ดังนี้ 
 1. จ านวนโครงการตามแผนปฏิบัติการทั้งหมด       97    โครงการ 
  2. มีการด าเนินโครงการในไตรมาสที่ 1 57    โครงการ   

       2.1. รายงานผลอยู่ระหว่างด าเนินการ 51    โครงการ 
       2.2  สิ้นสุดโครงการ (บรรลุเป้าหมาย)    6    โครงการ (แต่ยังไมส่่งแบบประเมินผล) 
  3. ยังไม่ด าเนินโครงการ  40    โครงการ 
    ทั้งนี้ ผลการติดตามการด าเนินงานในไตรมาสที่ 1  คิดเป็นร้อยละ  100 

 
2. รายงาน Action Plan ไตรมาส 2 (1 มกราคม 2557 - 31 มีนาคม 2557)  ดังนี้ 

 1. จ านวนโครงการตามแผนปฏิบัติการทัง้หมด       97    โครงการ 
  2. มีการด าเนินโครงการในไตรมาสที่ 2 69    โครงการ   

       2.1. รายงานผลอยู่ระหว่างด าเนินการ 55    โครงการ 
       2.2  สิ้นสุดโครงการ (บรรลุเป้าหมาย)  14    โครงการ (แต่ยังไม่ส่งแบบประเมินผล) 
  3. ยังไม่ด าเนินโครงการ  26    โครงการ 
  4. ไม่รายงานข้อมูล   2    โครงการ 
    ทั้งนี้ ผลการติดตามการด าเนินงานในไตรมาสที่ 2  คิดเป็นร้อยละ  97.9 

 
3. รายงาน Action Plan ไตรมาส 3 (1 เมษายน 2557 - 30 มิถุนายน 2557)  ดังนี้ 

 1. จ านวนโครงการตามแผนปฏิบัติการทั้งหมด       97    โครงการ 
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  2. มีการด าเนินโครงการในไตรมาสที่ 3 91    โครงการ   
       2.1. รายงานผลอยู่ระหว่างด าเนินการ 50    โครงการ 
       2.2  สิ้นสุดโครงการ (บรรลุเป้าหมาย)  23    โครงการ (แต่ยังไม่ส่งแบบประเมินผล) 
  3. ยังไม่ด าเนินโครงการ  18    โครงการ 
  4. ยกเลิกโครงการ   6    โครงการ 
  5. ไม่รายงานข้อมูล   4    โครงการ 
    ทั้งนี้ ผลการติดตามการด าเนินงานในไตรมาสที่ 3  คิดเป็นร้อยละ  96.70 

 

4. รายงาน Action Plan ไตรมาส 4 ((1 กรกฎาคม 2557 - 30 กันยายน 2557) ดังนี้ 
 1. จ านวนโครงการตามแผนปฏิบัติการทั้งหมด       97    โครงการ 
  2. มีการด าเนินโครงการในไตรมาสที่ 4 88    โครงการ   

       2.1. รายงานผลอยู่ระหว่างด าเนินการ   7    โครงการ 
       2.2  สิ้นสุดโครงการ (บรรลุเป้าหมาย)  81    โครงการ (แต่ยังไม่ส่งแบบประเมินผล) 
  3. ยกเลิกโครงการ   9    โครงการ 
  4. ไม่รายงานข้อมูล   8    โครงการ 
        ทั้งนี้ ผลการติดตามการด าเนินงานในไตรมาสที่ 4  คิดเป็นร้อยละ  91.75 

 

ประเด็นในการพิจารณา ( ถ้ามี ) 
 การติดตามการรายงานผลการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปี 2557 ไตรมาสที่ 4 สามารถ
ติดตามได้ 80 โครงการ จาก 88  โครงการ โดยมีรายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณ ดังนี้ 

สรุปตารางเปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ (แผน - ผล)  
ไตรมาส 4 ประจ าเดือนกรกฎาคม 2557 - 30 กันยายน 2557 

 

แผนการใช้งบประมาณ  
แผนการใช้
งบประมาณ  

เบิกจ่าย (แผน) 

ร้อยละของการ
เบิกจ่ายเงิน 

ปีงบประมาณ 
2557 

เบิกจ่ายการเงิน  

ร้อยละของการ
เบิกจ่ายเงิน 

ปีงบประมาณ 
2557 

แผนการใช้งบประมาณ  
ไตรมาส 1 

121,064,400 45,471,584 37.56 44,661,674 36.89 

แผนการใช้งบประมาณ  
ไตรมาส 2 

121,064,400 13,620,284 11.25 14,869,171 12.28 

แผนการใช้งบประมาณ  
ไตรมาส 3 

121,064,400 39,854,045 32.92 146,203,688 120.77 

แผนการใช้งบประมาณ  
ไตรมาส 4 

121,064,400 22,118,487 18.27 ………………… ………………. 

 หมายเหตุ : การเบิกจ่ายไตรมาสที่ 3 ที่มีการเบิกจ่ายที่สูง ร้อยละ 120.77  น้ัน เนื่องจากเป็นการเบิกจ่ายของอาคาร IPD ที่มีการเบิกจ่ายเร็วกว่าแผน
ที่ต้ังไว้ 

 
มติที่ประชุม เห็นชอบ มอบผู้บริหารในแต่ละหน่ วยงานที่ยังไม่รายงานผลการ

ด าเนินงานโครงการ ประจ าปีงบประมาณ 2558 ณ ไตรมาส 4 และให้ส่งงานแผนและงบประมาณใน วันศุกร์ที่ 
24 ตุลาคม 2557 
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4.3.2 การรายงานการติดตามประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2557 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

  รองคณบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ เสนอเพ่ือพิจารณา งานแผนและงบประมาณ ได้
ติดตามการรายงานผลการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
 สรุปข้อมูลการติดตามประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  

๑. โครงการจ านวนทั้งสิ้น     97 โครงการ 
๒. ที่ส่งแบบผลประเมินโครงแล้วจ านวน  70 โครงการ 
๓. โครงการที่ยกเลิกจ านวน    9 โครงการ 
๔. ยังไม่ส่งแบบประเมินผลโครงการจ านวน  18 โครงการ 

 ทั้งนี้จากวาระการปะชุมครั้งที่ 9/2557 มีผู้ส่งแบบประเมินผลโครงการ จ านวน 55 โครงการ และส่งแบบ
ประเมินผลโครงการเพ่ิม จ านวน 15 โครงการ  

 

ประเด็นในการพิจารณา ( ถ้ามี ) 
- ขอความอนุเคราะห์ผู้บริหารในแต่ละส่วนงานประสานผู้รับผิดชอบโครงการเพ่ือติดตามและตรวจสอบการ

รายงานผลการด าเนินงาน  
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ มอบผู้บริหารในแต่ละส่วนงานประสานผู้รับผิดชอบโครงการ
เพื่อติดตามและตรวจสอบการรายงานผลการด าเนินงาน และให้ส่งงานแผนและงบประมาณในวันศุกร์ที่ 24 
ตุลาคม 2557 

 
4.3.3 การแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ชุดใหม่ 

   รองคณบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ แจ้งว่า ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ 
ชุดใหม่ ประกอบด้วย  

1. คณบดี  
2. รองคณบดีฝ่ายคลังและพัสดุ (รักษาราชการแทนอันดับ 1) 
3. รองคณบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ  (รักษาราชการแทนอันดับ 2) 
4. รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม (รักษาราชการแทนอันดับ 3) 
5. รองคณบดีฝ่ายบริการศึกษา (รักษาราชการแทนอันดับ 4) 
6. หัวหน้ากลุ่มวิชา  
7. ตัวแทนอาจารย์  

และขอให้พิจารณาต าแหน่งเลขานุการ และหรือต าแหน่งผู้ช่วยเลขานุการ 
 
มติที่ประชุม เห็นชอบ มอบ ผศ.จารุวรรณ์ วงบุตดี เป็น เลขานุการ และนางรัชฐา 

ราตรี เป็นผู้ช่วยเลขานุการ โดยมีวาระ 1 ปี 
 
 

  4.4 งานคลังและพัสดุ มีเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ดังนี้ 
   4.4.1 รายรับ-รายจ่าย จากการให้บริการทางการแพทย์ ศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการ
แพทย์ (อาคารผู้ป่วยนอก) วิทยาลัยฯ ปีงบประมาณ 2557 
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   รองคณบดีฝ่ายคลังและพัสดุ แจ้งว่า รายรับ-รายจ่าย จากการให้บริการทางการแพทย์ ศูนย์
การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์ (อาคารผู้ป่วยนอก) วิทยาลัยฯ ปีงบประมาณ 2557 (รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม)  

ผู้ช่วยคณบดีศูนย์การศึกษาฯ ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่าข้อมูลที่ได้เป็นข้อมูลก่อนปิดงบประมาณ 
และก าลังด าเนินการติดตามเงินที่ค้างจ่ายจากโรงพยาบาลต่างๆ ทั้งส่วนเงินเหมาจ่าย 30 บาทรักษาทุกโรค และ
ประกันสังคม ส่วนเงินประกันสังคมที่เรียกเก็บทั้งหมด 141,049 บาท ได้รับจริง 65,790 บาท และมีรายได้ที่ยัง
เรียกเก็บไม่ได้ 2 ส่วน คือ  1. กองทุน ประมาณ 250,000 บาท 2. ส านักงานอธิการบดี (รายบุคคล) ประมาณ 
30,000 บาท รวมประมาณ 280,000 บาท 
 
   มติที่ประชุม คณ ะกรรมการฯ  เสนอแนวทางในส่ วนกองทุ นประกั น สั งคม 
(โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ โรงพยาบาลวารินช าราบ และโรงพยาบาล
ราชเวช) ดังนี้ 

1. ให้ทางโรงพยาบาลจ่ายตามจริง 
 2. ให้ทางโรงพยาบาลเหมาจ่าย รายละ 200 บาท 

 
 

ระเบียบวาระท่ี 5. เรื่องอ่ืนๆ 

5.1 งานงานบริหารบุคคล มีเรื่องแจ้งเพื่อพิจารณา ดังนี้ 
5.1.1 ขอให้พิจารณาเสนอชื่อบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่น ปขมท. ประจ าปี 

2557 
ผู้ช่วยคณบดีงานบริหารบุคคล เสนอเพ่ือพิจารณา ตามบันทึกข้อความที่ ศธ 0529.1.5/ว 

194 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2557 ขอให้พิจารณาเสนอชื่อบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่น ปขมท. ประจ า ปี 
2557 (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ มอบงานบริหารบุคคลประชาสัมพันธ์บุคลากรสายสนับสนุนให้
ทราบโดยท่ัวกัน และมอบผู้บริหารในแต่ละส่วนงานช่วยพิจารณาบุคลากรในส่วนงานของท่านที่มีความสามารถให้
สมัครรับเลือก “บุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่น ปขมท. ประจ าปี 2557” 

   

                   5.2 งานแผนและงบประมาณ มีเรื่องแจ้งเพื่อพิจารณา ดังนี้ 
5.2.1 รายงานการประเมินหลักธรรมาภิบาล    

   จากการที่วิทยาลัยได้มีการด าเนินการในด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลัก
ธรรมาภิบาล ซึ่งอยู่ในกลยุทธ์ที่ 6 ของมหาวิทยาลัย และตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 ภาวะผู้น าของสภา
สถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน ในการนี้วิทยาลัยฯได้มีการจัดท าแบบประเมินการบริหารงานของผู้บริหาร 
ในเรื่อง หลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการประจ าปี 2557 ซึ่งจากการส ารวจแบบสอบถามจ านวน 100 ชุด ได้มี
ผู้ตอบแบบสอบถามท้ังสิ้น 80 คน คิดเป็นร้อยละ 80  
                    จากผลการประเมินหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการประจ าปี 2557 ทั้ง 10 ด้านของ
คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ พบว่าทุกข้อผ่านเกณฑ์ขั้นต่ าที่ 3.51 อย่างไรก็ดีทางคณะกรรมการประจ าได้มีความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะให้จัดท าโครงการเพ่ือหาทางพัฒนา ใน 2 หัวข้อที่ได้คะแนนต่ า อันได้แก่ 
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1. หลักประสิทธิผล หัวข้อ 1.4: การบริหารจัดการสารสนเทศท่ีดี ที่สามารถเชื่อมโยงฐานข้อมูลจาก
ระบบในองค์กรต่างๆ และน าข้อมูลดังกล่าวมาใช้วิเคราะห์ประกอบการตัดสินใจและสนับสนุนการปฏิบัติงาน (ได้
คะแนน 3.61 จาก 5) 

2. หลักการตอบสนอง หัวข้อ 3.1: วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขมีการด าเนินการในการ
เรียนรู้ และรับฟังความต้องการและความคาดหวังของประชาชนผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  (ได้คะแนน 3.62 
จาก 5) 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ มอบรองคณบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายคอมพิวเตอร์และเครือข่าย และผู้ช่วยคณบดีงานบริหารบุคคล ด าเนินการปรับปรุงข้อที่คะแนน
ต่ าสุด คือหลักประสิทธิผล และหลักการตอบสนอง 

                   
5.3 งานบริการการศึกษา มีเรื่องแจ้งเพื่อทราบ ดังนี้ 

5.3.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแพทยศาสตร์  

รองคณบดีฝ่ายบริการศึกษา ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ประจ าหลักสูตรแพทยศาตรบัณฑิตจาก มคอ.2 เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในระดับ
หลักสูตรและเพ่ือให้หลักสูตรแพทย์สามารถด าเนินการให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ โดย 

 เพ่ิมอาจารย์ระดับชั้นปรีคลินิก จ านวน 1 ท่าน  
 เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรจากสถาบันความร่วมมือ จ านวน 4 ท่าน ประกอบด้วย อาจารย์จากศูนย์

แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จ านวน 2 ท่าน และ อาจารย์จากศูนย์
แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลศรีสะเกษ จ านวน 2 ท่าน 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ ปัจจุบัณ ประกอบด้วย 

1. แพทย์หญิงปาริชาติ วงศ์เสนา   วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

2. รองศาสตราจารย์นายแพทย์ป่วน สุทธิพินิจธรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

3. แพทย์หญิงศุทธินี ธิราช    วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธันยาการย์ ศรีวรมาศ  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุวรรณ์ วงบุตดี  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาวนา พนมเขต  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

7. นายแพทย์เกริก  สุวรรณกาฬ   ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาล 

สรรพสิทธิประสงค์ 

8. นายแพทย์ปริญญา  ช านาญ   ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาล 

สรรพสิทธิประสงค์ 

 

9. นายแพทย์มงคล ภัทรทิวานนท์   จากศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก  

โรงพยาบาลศรีสะเกษ 
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10. นายแพทย์ศิระ  เมืองไทย    จากศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก  

โรงพยาบาลศรีสะเกษ 

     มติที่ประชุม  รับทราบ 

 

 

ปิดประชุมเวลา  13.30 น. 
 
 

 
(ผศ.จารุวรรณ์  วงบุตดี) 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารบุคคล 
ผู้จดและตรวจรายงานการประชุม 

 
 

ที่ประชุมได้รับรองรายงานนี้แล้วในการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที ่11/๒๕๕7 
เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 

 

                                                                            
 

(รองศาสตราจารย์นายแพทย์ป่วน  สุทธิพินิจธรรม) 
คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

ประธานคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 


