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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 21 มกราคม 2559 
 

 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

ครั้งที่ 1/๒๕๕9 วันพฤหัสบดี ที่ 21 มกราคม 2559 
ณ ห้อง CMP ๔12 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

 
 

ผู้มาประชุม 
1. รศ.นพ.ป่วน สุทธิพินิจธรรม  คณบดี    ประธานกรรมการ 
2. ผศ.มินตรา  สาระรักษ์   รองคณบดีฝ่ายคลังและพัสดุ  กรรมการ 
3. พญ.ศุทธินี  ธิราช    รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา  กรรมการ  
4. ผศ.ดร.ภาวนา พนมเขต   รองคณบดีฝ่ายวิจัย   กรรมการ 
5. นพ.วฒันา พรรณพานิช   รองคณบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ  กรรมการ 
6. ผศ.จารุวรรณ์  วงบุตดี     หัวหน้ากลุ่มวิชาแพทยศาสตร์  กรรมการ  
7. อาจารย์ทักษิณ  พิมพ์ภักดิ์  ผู้แทนอาจารย์    กรรมการ  
8. อาจารย์ฐานิสรา โฉมเกิด   ผู้แทนอาจารย์    กรรมการ  
9. ผศ.ดร.รัตนา  เล็กสมบูรณ์   รองคณบดีฝ่ายบริหาร   กรรมการและเลขานุการ 
10. นางสาวณรัญญา  มีชัย   หัวหน้างานบริหารทั่วไป   ผู้ช่วยเลขานุการ คนที่ 1 

 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. อาจารย์พลากร สืบส าราญ  หัวหน้ากลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์  กรรมการ (ไปราชการสอน 

นักศึกษาแพทย์ ที่ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลศรีสะเกษ) 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. พญ.ชลลดา  บุษยรัตน์   อาจารย์ผู้มีความรู้ความสามารถ 
2. ผศ.ดร.สุรศักดิ์  แว่นรัมย์   ผู้ช่วยคณบดีงานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
3. ผศ.ดร.ธารินี  ไชยวงศ ์   ผู้ช่วยคณบดีงานพัฒนานักศึกษา 
4. ดร.สุวภรณ์  แดนด ี   ผู้ช่วยคณบดีงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ 

    
 

 
 
 
 
เปิดประชุมเวลา 09.00 น.    
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 21 มกราคม 2559 
 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 
1.1 ผลการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีประจ าเดือน  ธันวาคม 2558  

 
ไม่มีการประชุม 

 
1.2 ผลการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2558  

ณ. ห้องประชุม วารินช าราบ ตึกอธิการบดีหลังใหม่ 
  1. การก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษานักศึกษาต่างชาติ ให้เป็นไปตามอัตราเดิม 

 
     มติที่ประชุม รับทราบ 
 

1.3 ผลการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 20 มกราคม
2559 ณ.ห้องวารินช าราบ เวลา 09.30 น. มอบ ผศ.ดร.รัตนา  เล็กสมบูรณ์ เข้าประชุมแทน 

1. หลักเกณฑ์และวิธีการค านวณหน่วยชั่วโมงภาระงานของผู้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์  ซึ่งมีการก าหนดตามเกณฑ์กลางของ
มหาวิทยาลัย และรายละเอียดปลีกย่อยให้แต่ละคณะเป็นผู้ก าหนด โดยมหาวิทยาลัยจะแจ้งให้
ทราบและถือปฏิบัติอีกครั้งหนึ่ง 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

2. การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับพระราชบัญญัติระเบียบงานบริหารบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา 
พ.ศ.....มหาวิทยาลัยฯจะส่งแบบส ารวจให้บุคลากรทุกคน และขอความร่วมมือให้บุคลากรทุกท่าน
ศึกษาและเสนอความคิดเห็นเป็นรายบุคคล  

 
มติที่ประชุม รับทราบ 

 
ระเบียบวาระท่ี 1.2 งานพัฒนานักศึกษา มีเรื่องแจ้งเพื่อทราบ ดังนี้ 

1.2.1 การจัดประชุมสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาสาธารณสุขแห่งประเทศไทย ( เจ้าภาพ ) 
 

  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา แจ้งเพ่ือทราบ การจัดประชุมสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาสาธารณสุข
แห่งประเทศไทย ( เจ้าภาพ ) จะมีขึ้นในวันที่ 26-28  กุมภาพันธ์ 2559   ณ   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
- ก าหนดการประชุมสรุปผลการด าเนินงานสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาสาธารณสุขแห่งประเทศไทย 

 
     มติที่ประชุม รับทราบ 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 21 มกราคม 2559 
 

ระเบียบวาระท่ี 1.3 งานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ มีเรื่องแจ้งเพื่อทราบ ดังนี้ 
1.3.1 แจ้งวันเข้าตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินงานที่เป็น       

เลิศ : EdPEx ของวิทยาลัยฯ 

ผู้ช่วยคณบดีงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ แจ้งเพ่ือทราบ ตามทีว่ิทยาลัยฯ ส่งรายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR) ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินงานที่เป็นเลิศ : EdPEx เพ่ือใช้ในการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาฯ โดยทางกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ได้ก าหนดวันตรวจประเมินวิทยาลัยฯ ในวันที่ 
10 – 13 กุมภาพันธ์ 2559 นั้น 

      กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ได้แจ้งรายนามคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินงานที่เป็นเลิศ : EdPEx ของวิทยาลัยฯ ตามรายนาม ดังนี้ 
     1. รศ.นพ.ณัฐพงษ์ อัครผล   คณะแพทยศาตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ประธานคณะผู้ประเมินฯ 
     2. รศ.จันทนี อิทธิพานิชพงศ์ คณะแพทยศาตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย      ผู้ประเมินฯ 
     3. อ.นพ.จิโรจน์ สูรพันธุ์      คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ผู้ประเมินฯ 

   ซึ่งทางกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ได้แจ้งขอเข้าเยี่ยมตรวจทางศูนย์แพทศาสตรศึกษาชั้น
คลินิก โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ในช่วงก าหนดวันดังกล่าว ซึ่งก าหนดการตรวจประเมินฯอย่างละเอียด ทางงาน
ประกันคุณภาพฯ จักประสานกับทางประธานคณะผู้ประเมินฯ พร้อมแจ้งเวียนให้ท่านทราบอีกครั้ง  และขอความ
อนุเคราะห์ผูบริหารทุกท่านและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงในวันตรวจประเมินฯ ดังกล่าว  

ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

- พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

- ก าหนดการตรวจประเมิน  EdPEx วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
 

     มติที่ประชุม รับทราบ มอบงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ ส่ง
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินงานที่เป็นเลิศ : EdPEx  ให้
คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ทุกท่านเพื่อทราบทาง E-Mail 

 
ระเบียบวาระท่ี 1.4  ศูนย์พัฒนาเด็ก มีเรื่องแจ้งเพื่อทราบ ดังนี้ 

1.4.1 รายงานความก้าวหน้าศูนย์พัฒนาเด็ก ประจ าปี 2556-2558    

  รองคณบดีฝ่ายบริหาร ได้มอบหมายให้ น.ส.ลภัส  ยิ่งยืน รายงานความก้าวหน้าศูนย์พัฒนาเด็ก 
ประจ าปี 2556-2558 ดังนี้ 

ด าเนินการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร โดยมีผู้แทนจากคณะต่างๆ เป็นกรรมการเพ่ือก าหนดนโยบาย
และแผนบริหารจัดการศูนย์ในด้านต่างๆ ดังนี้ 

1) ด้านการบริการ จ านวนนักเรียนเพ่ิมข้ึนเล็กน้อย 
2) ด้านอาคารสถานที่ มีการปรับปรุงตัวอาคาร 
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3) ด้านการพัฒนาคุณภาพบุคลากรและหลักสูตร มีการอบรมครูพี่เลี้ยง เข้าร่วมโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย
ชองคณะวิทยาศาสตร์ และได้รับความสนใจจากนักศึกษาคณะต่างๆ ในการท ากิจกรรมจิตอาสา 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
- ตามข้อมูล Power Point พร้อมเอกสารรายงานความก้าวหน้าพร้อมรูปภาพประกอบ 

 
     มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม  

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2558    
      เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2558   

     กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ เสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2558  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2558 
 
เอกสารประกอบการประชุม 

1. (ร่าง) รายงานการประชุม ครั้งที่ 12/2558  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2558 
 

มติที่ประชุม  รับรองโดยไม่มีการแก้ไข 
 

2.2 รับรองแจ้งเวียนขอมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ วาระพิเศษ ครั้งที่ 23 
  กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ เสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา รับรองแจ้ง
เวียนขอมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ วาระพิเศษ ครั้งที่ 23 

 
เอกสารประกอบการประชุม 

1. บันทึกข้อความ ที่ศธ 0529.16.1.3/002 ลงวันที่ 4 มกราคม 2559 เรื่อง แจ้งเวียนขอมติที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ วาระพิเศษ ครั้งที่ 23 

 

มติที่ประชุม  รับรองโดยไม่มีการแก้ไข 
 
  2.3 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ วาระพิเศษ ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 
4 มกราคม 2559 
  กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ เสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา รับรอง
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ วาระพิเศษ ครัง้ที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2559 

  

มติที่ประชุม  รับรองโดยไม่มีการแก้ไข 
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ระเบียบวาระท่ี 3.1   งานวิจัย บริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม มีเรื่องสืบเนื่อง ดังนี้ 
1. ก าหนดชื่องานประชุมวิชาการครั้งที่ 5 

   รองคณบดีฝ่ายวิจัย เสนอที่ประชุม ตามมติที่ประชุมเมื่อครั้งที่ 10/2558 วันที่พฤหัสบดีที่ 22 
ตุลาคม 2558 เรื่องพิจารณา 4.2 ให้งานส่งเสริมการวิจัย บริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม จัดประชุม
วิชาการประจ าปี พ.ศ. 2559 ได้ก าหนดหัวข้องานประชุมวิชาการ 3 ประเด็นดังนี้  

1. ทศวรรษที่ 21 ของวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
2. การจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยโลก 
3. Competency Base Education for Health Professional 

และมอบหมายให้งานส่งเสริมการวิจัย บริการวิชาการฯ แจ้งเวียนอาจารย์ให้เสนอหัวข้อเพ่ิมเติม เพ่ือให้มีความ 
หลากหลายและสามารถให้คณะกรรมการคัดเลือกชื่อหัวข้อที่เหมาะสม งานส่งเสริมการวิจัย บริการวิชาการฯ ได้ 
รวบรวมมาทั้งหมดจ านวน 2 ท่าน ซึ่งได้เสนอหัวข้อการประชุมดังเอกสารแนบ 3.1 
ขณะนี้งานส่งเสริมการวิจัย บริการวิชาการฯ ได้ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการ ครั้งที่ 5 และการส่งผลงานเข้า 
ร่วมน าเสนอแบบโปสเตอร์และแบบปากเปล่า ทางเว็บไซด์ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เป็นที่ 
เรียบร้อยแล้ว ซึ่งการด าเนินงานครั้งต่อไปได้รวบรวมรายชื่อกองบรรณาธิการและรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิจากการประชุม 
วิชาการครั้งที่ 3 และ 4 ในการพิจารณาบทความก่อนลงตีพิมพ์ใน Journal of The Medical Association of  
Thailand และเอกสารสืบเนื่องจากงานประชุมวิชาการ proceeding  ดังเอกสารแนบ 3.2 
 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
   -  หัวข้องานประชุมวิชาการครั้งที่ 5 

  -  รายชื่อกองบรรณาธิการและรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิจากการประชุมวิชาการครั้งที่ 3 และ 4 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 จึงขอเรียนที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขเพ่ือโปรดพิจารณาดังนี้ 

1. หัวข้อการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 5 เพ่ือจักได้ประชาสัมพันธ์ให้มหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องต่อไป  

2. รายชื่อกองบรรณาธิการและรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานในการประชุมวิชาการครั้งที่ 5 
 

มติที่ประชุม  เห็นชอบให้ใช้ชื่อ ทศวรรษที่ 21 ของวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดย
ให้จัด Community Base และ ให้มี Section เกี่ยวกับวัคซีนไข้เลือดออก โดยเชิญ นพ.สุธี ยกส้าน  มาเป็น 
วิทยากร เป็นช่วงเช้าและCommunity Health Care เป็น 1 Section และให้เชิญ พญ.อัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล 
มาเป็นวิทยากร ในช่วงบ่ายและให้เชิญจากสหสาขาวิชาชีพมาร่วมเสวนา เช่น แพทย์ พยาบาล เภสัชกร 

และให้เรียนเชิญ ศาสตราจารย์ ดร.สุภา เพ่งพิศ เป็นวิทยากรร่วมและเป็นกอง
บรรณาธิการ ด้วย  และมอบรองคณบดีฝ่ายวิจัยพิจารณารายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมเป็นกองบรรณาธิการ 

 
ระเบียบวาระท่ี 3.2   งานบริหารบุคคล มีเรื่องสืบเนื่อง ดังนี้ 

1. แนวทางปฏิบัติในการลาศึกษาต่อของสายวิชาการ 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบเก่ียวกับแนวปฏิบัติการลาศึกษาต่อ  
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  มติที่ประชุม  สรุปได้ดังนี้ 
1. ส าหรับสายวิชาการที่ลาศึกษาไปแล้ว การจ่ายเงินเดือนให้เป็นไปตามระเบียบ

มหาวิทยาลัยก าหนด คือ ตั้งแต่ลาศึกษาต่อ – 6 ปี 
2. ส าหรับสายวิชาการที่ลาศึกษาตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นไป จะจ่ายเงินเดือนให้

ตั้งแต่ลาศึกษาต่อ – 5 ปี เกิน 5 ปีไม่จ่ายเงินเดือน 
 
ระเบียบวาระท่ี 4.1   งานคลังและพัสดุ เสนอเรื่องเพื่อพิจารณา ดังนี้ 

1. รายงานการเบิกจ่ายเงิน ประจ าปีงบประมาณ 2559 วันที่ 1 ตุลาคม 2558 – 31 ธันวาคม    
2558 
  รองคณบดีฝ่ายคลังและพัสดุ เสนอเพื่อพิจารณา รายงานการเบิกจ่ายเงิน ประจ าปีงบประมาณ 
2559 วันที่ 1 ตุลาคม 2558 – 31 ธันวาคม 2558  (เอกสารแนบ 1) 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
 - รายงานการเบิกจ่ายเงิน ประจ าปีงบประมาณ 2559 วันที่ 1 ตุลาคม 2558 – 31 ธนัวาคม 2558 

 (ไตรมาสที่ 1) 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

งานคลังและพัสดุ เสนอเพ่ือพิจารณา ให้ข้อเสนอแนะหรือแนวทางในการด าเนินการในไตรมาสต่อไป 

 

 มติที่ประชุม  รับทราบ มอบงานคลังสอบถามงบประมาณที่จะได้รับจาก
มหาวิทยาลัยฯในรายการ 9.3 (2) และ (3)   

 
ระเบียบวาระท่ี 4.2   งานแผนและงบประมาณ เสนอเรื่องเพื่อพิจารณา 

1. รายงานการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ สิ้นไตร
มาส 1 (เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2558)                                      

          รองคณบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ เสนอเพื่อพิจารณา ตามที่ได้ติดตามการประเมินผลและ
รวบรวมข้อมูลผลการด าเนินงาน ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ 
สิ้นไตรมาส 1 (เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2558)  ใน 4 ด้าน ดังนี้ 

1. การติดตามผลการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม  
 ในการติดตามรายงานผลการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2559 ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2558) สามารถติดตามได้ 77 โครงการ จาก 106 
โครงการ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
1.1 รายงาน Action Plan ณ ไตรมาส 1 (1 ตุลาคม 2557 – 31 ธันวาคม 2557) 

   1. จ านวนโครงการตามแผนปฏิบัติการ ทั้งหมด   106   โครงการ 
   2. มีการด าเนินโครงการในไตรมาสที่ 1    77  โครงการ 
    2.1. รายงานผลอยู่ระหว่างด าเนินการ   76  โครงการ 
   2.2. สิ้นสุดโครงการ (บรรลุเป้าหมาย)   1  โครงการ 
   3. ยังไม่ด าเนินโครงการ      20  โครงการ 
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   4. ไม่รายงานข้อมูล      9  โครงการ 
ทั้งนี้ ผลการติดตามการด าเนินงานในไตรมาสที่ 1 คิดเป็น ร้อยละ 91.51 

2. การติดตามผลการด าเนินงานด้านงบประมาณและการเงิน 

ในการติดตามรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ สิ้นไตรมาสที่ 
1 (เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2558)  พบว่าในไตรมาสที่ 1 มีการเบิกจ่ายงบประมาณน้อยกว่าแผนที่ตั้งไว้ 
ร้อยละ 20.42 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ตารางเปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ (แผน-ผล) รายไตรมาสประจ าปี 2558 

รายการ แผนการใช้จ่าย
งบประมาณ  

แผนราย 

ไตรมาส (ม.อบ.) 

แผนเบิกจ่าย 

รายไตรมาส (คณะฯ) 

1 . แ ผ น ก า ร ใ ช้ จ่ า ย
งบประมาณ ณ ไตรมาส 
1 ทั้งหมด (บาท) 

201,866,530 64,597,289.60 

(ร้อยละ 32) 

23,374,673.43  

(ร้อยละ 11.58) 

2 . แ ผ น ก า ร ใ ช้ จ่ า ย
งบประมาณ ณ ไตรมาส 
2 ทั้งหมด (บาท) 

201,866,530 46,429,301.90  
(ร้อยละ 23) 

0.00 
 (ร้อยละ 0.00) 

3. แผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ณ ไตรมาส 
3 ทั้งหมด (บาท) 

201,866,530 40,373,306.00  
(ร้อยละ 20) 

0.00 
(ร้อยละ 0.00) 

4. แผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ณ ไตรมาส 
4 ทั้งหมด (บาท) 

201,866,530 42,391,971.30  
(ร้อยละ 21) 

0.00 
  (ร้อยละ 0.00) 

รวมแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ 

201,866,530 
(ร้อยละ 100) 

 193,791,868.80 
(ร้อยละ 96) 

  23,374,673.43  
(ร้อยละ 11.58) 

 
3. การติดตามผลการด าเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 

ในการติดตามผลการด าเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง สามารถสรุปได้ ดังนี้ 
1. รายการครุภัณฑ์ 

ตารางแสดงผลการด าเนินงานด้านการจัดซื้อรายการครุภณัฑ์ 

หมวดเงิน 

แผน ผล 

หมายเหต ุ
จ านวนครภุณัฑ์

ที่อนุมตัิให้
จัดซื้อ 

(รายการ) 

งบประมาณที่
ได้รบัจดัสรร 

จ านวน
ครภุัณฑ์ที่

เบิกจ่ายแล้ว
(รายการ) 

ยอดเบกิจ่าย จ านวนครภุณัฑ์
ที่อยู่ระหว่างส่ง
มอบ (รายการ) 

จ านวนครภุณัฑ์
ที่อยู่ระหว่าง

จัดซื้อ(รายการ) 

งปม.(OPD)-
9 

36 10,222,100 36 5,028,812.95 3 2  

สงป.35.1 18 9,234,000 0 0.00 - - อยู่ในระหว่าง
จัดหา 

สงป.35.2 14 408,000 0 0.00 - - อยู่ในระหว่าง
จัดหา 
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หมวดเงิน 

แผน ผล 

หมายเหต ุ
จ านวนครภุณัฑ์

ที่อนุมตัิให้
จัดซื้อ 

(รายการ) 

งบประมาณที่
ได้รบัจดัสรร 

จ านวน
ครภุัณฑ์ที่

เบิกจ่ายแล้ว
(รายการ) 

ยอดเบกิจ่าย จ านวนครภุณัฑ์
ที่อยู่ระหว่างส่ง
มอบ (รายการ) 

จ านวนครภุณัฑ์
ที่อยู่ระหว่าง

จัดซื้อ(รายการ) 

รด.(OPD)-4 19 720,400 1 43,800 - - อยูในระหว่าง
ด าเนินการ 18 
รายการ 

 
2. อาคารและสิ่งก่อสร้าง 

ตารางแสดงผลการด าเนินงานด้านการจัดซื้อรายการครุภณัฑ์ 

รายการ 
แผน ผล 

คงเหลือ 
ร้อยละของ 
การเบิกจ่าย หมายเหตุ งบประมาณที่

ได้รับจัดสรร 
ยอดเบิกจ่าย 

1. อาคารจ่ายกลาง 35,070,000 6,913,800 28,156,200 19.71  
2. โครงการปรับปรุงระบบ
ประกอบอาคารและระบบ
สาธารณูปโภคโดยรอบอาคารศูนย์
การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์ 

34,010,600 - 34,010,600 0.00  

 
4. การติดตามผลการด าเนินงานด้านบุคลากร 

ในการติดตามผลการด าเนินงานด้านบุคลากร สามารถสรุปได้ ดังนี้ 
     ตารางแสดงผลการด าเนินงานด้านบุคลากร 

หมวดเงิน 
รายการ แผน ผล 

คงเหลือ 
ร้อยละของ 
การเบิกจ่าย 

หมายเหตุ งบประมาณ 
ที่ได้รับจัดสรร 

ยอดการเบิกจ่าย 

งปม.(OPD)-
10 

เงินเดือนค่าจ้าง      

 - อัตราเดิม จ านวน 39 
อัตรา 

16,903,800 988,100 15,800,900 5.89  

 - อัตราใหม่ จ านวน 7 อัตรา 3,610,500 - 3,610,500 0.00  

สบพช.1.1-1 ค่าจ้างพนักงานสายวิชาการ 9,856,100 2,313,195 7,542,905 23.46  
รด.1.1 ค่าจ้างพนักงานสาย

สนับสนุน 
3,587,622 720,397 2,867,225 20.08  

รด.1.2 ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว 431,827 70,257 361,530 16.26  
รด.(OPD)-1.1 ค่าจ้างพนักงานสาย

สนับสนุน 
3,221,000 779,497 2,441,503 24.20  

ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
- พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
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เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
1. สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2559 ณ ไตรมาส 1 (เดือนตุลาคม – ธันวาคม
2558)  
2. รายงานงบประมาณรายจ่าย (แยกโครงการ/กิจกรรม) ประจ าปีงบประมาณ 2559 ณ ไตรมาส 1 
(เดือนตุลาคม – ธันวาคม2558)  
 

   ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

 พิจารณาแนวทางเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณในไตรมาสที่ 2 เพ่ือให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด คือ    ร้อยละ 
23 เนื่องจากผลการเบิกจ่ายงบประมาณในไตรมาสที่ 1  ไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนด โดยคิดเป็น ร้อยละ 11.58 ซึ่ง
ต่ ากว่าแผน (ร้อยละ 32) ที่ก าหนด คิดเป็นร้อยละ 20.42  

มติที่ประชุม รับทราบและมอบงานพัสดุเร่งการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ อาคาร
จ่ายกลาง งบลงทุน และให้แจ้งผู้รับผิดชอบโครงการให้เร่งการเบิกจ่ายกับงานคลังต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี 4.3   งานพัฒนานักศึกษา เสนอเรื่องเพื่อพิจารณา ดังนี้ 

1. แพทยสภา ขอรายชื่อส าหรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ อาจารย์และนิสิต นักศึกษาแพทย์ 
ประจ าปีการศึกษา 2559 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เสนอเพ่ือพิจารณา  ตามที่แพทยสภามีนโยบายสนับสนุนประกาศ
เกียรติคุณ อาจารย์แพทย์ที่เป็นแบบอย่าง และนิสิตนักศึกษาที่ประพฤติตนดีเด่นในเชิงคุณธรรม จริยธรรม จึงได้
สนับสนุนโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่โรงเรียนแพทย์ทุกแห่ง สถาบันละ 2 โล่ ให้แก่ อาจารย์ผู้ปฏิบัติหน้าที่สอน 1 โล่ 
นิสิต นักศึกษาแพทย์ 1 โล่ 

 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

- หนังสือขอรายชื่อส าหรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ อาจารย์แพทย์และนิสิต นักศึกษาแพทย์  ประจ าปี
การศึกษา 2559  จากแพทยสภา 

 
   ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

 จึงขอเรียนที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข   เพ่ือพิจารณา 
วิธีด าเนินการคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสม โดยพิจารณาบุคคลที่ยังไม่เคยได้รับโล่เกียรติคุณจากแพทยสภา  
 

มติที่ประชุม มอบงานบริหารบุคคล หัวหน้ากลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ และงาน
พัฒนานักศึกษา พิจารณาเกณฑ์เพื่อคัดเลือกอาจารย์และนักศึกษาเพื่อรับโล่เกียรติคุณจากแพทยสภา 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 21 มกราคม 2559 
 

ระเบียบวาระท่ี 4.4   งานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ เสนอเรื่องเพื่อพิจารณา 
1. การน าข้อเสนอแนะจากการตรวจประเมินคุณภาพฯ ปีการศึกษา 2557 ไปปรับปรุงพัฒนาใน       

ปีการศึกษา 2558 
       ผู้ช่วยคณบดีงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ เสนอเพ่ือพิจารณา  ตามมติประชุม
คณะกรรมการประกันคุณภาพฯ ครั้งที่ 9/2558 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2558 เห็นชอบแนวทางการจัดท าแผน
ปรับปรุงและพัฒนาตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2557 ระดับหลักสูตร 
และระดับคณะ/วิทยาลัย นั้น นั้น  

          ดังนั้น ทางงานประกันคุณภาพฯ วิทยาลัยฯ จึงได้ติดตาม และรวบรวมแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้ง
ระดับหลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์), หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และระดับ
วิทยาลัย ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ปีการศึกษา 2558  เพ่ือให้ทางผู้เกี่ยวข้องดังกล่าวน าไป
พัฒนาการด าเนินงานนตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

- พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
   ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

 เพ่ือโปรดพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ ในการน าแผนพัฒนาคุณภาพทั้งระดับหลักสูตร และระดับวิทยาลัยไป
พัฒนาการด าเนินงานทั้งระดับหลักสูตร และระดับวิทยาลัยฯ ต่อไป 

มติที่ประชุม มอบคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยทุกท่านพิจารณาให้
ข้อเสนอแนะและแจ้งที่งานประกันคุณภาพฯ ภายใน 29 มกราคม 2559  

    ในเรื่องการติดตามบัณฑิตให้ใช้อิเล็กทรอนิกส์มาช่วย มอบงานพัฒนานักศึกษา
และงาน IT ประชุมร่วมกัน  

 

ระเบียบวาระท่ี 5      เรื่องอ่ืนๆ  

  5.1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

5.1.1 งานบริหารทั่วไป มีเรื่องแจ้งเพื่อทราบ ดังนี้ 

   1. ก าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่ 
2/2559 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ แจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ ถึง
ก าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่ 2/2559 คือวันที่ 18 
กุมภาพันธ์ 2559 

มติที่ประชุม เลื่อนการประชุมเป็นวันศุกร์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 
เนื่องจากวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 มีสอบสัมภาษณ์นักศึกษาแพทย์ 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 21 มกราคม 2559 
 

   2. ขอเชิญเสนอชื่อสมควรได้รับรางวัล “นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่” ประจ าปี พ.ศ. 2559 
   กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประจ าวิทยาลัย ฯ แจ้งที่ประชุมเพ่ือขอเชิญเสนอ
ชื่อสมควรได้รับรางวัล “นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่” ประจ าปี พ.ศ. 2559 โดยให้ส่งรายชื่อภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 
2559 รายละเอียดได้ประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์ทุกท่านทราบทาง E-Mail แล้ว 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
   5.1.2 งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม มีเรื่องแจ้งเพื่อทราบ ดังนี้ 
   1. ผลการด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พลังงาน 2558 

   รองประธานงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม แจ้งเพ่ือทราบ ด้วยงานอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดล้อม  ได้จัดโครงการรณรงค์การอนุรักษ์พลังงานภายในวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี   ดังนั้นจึงขอรายงานผลการด าเนินงานในรอบ 3 เดือน  (เดือนตุลาคม – เดือนธันวาคม 2558)  
รายละเอียดดังเอกสารแนบ 
 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
-  เอกสารเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายไฟฟ้า 

 
มติที่ประชุม รับทราบ 

 
  5.2 เรื่องเพื่อพิจารณา 

5.2.1 งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม เสนอเรื่องเพื่อพิจารณา ดังนี้ 
   1. การติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

   รองประธานงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม เสนอเรื่องเพื่อพิจารณา ด้วยงานอาคาร
สถานที่และสิ่งแวดล้อม มีความประสงค์ติดกล้องวงจรปิด งบประมาณ 86,880 บาท (งปม.9) 

จ านวน 10 จุด  ดังนี้ 
จุดที่ 1   ทางเข้าหน้าคณะ ชั้น 1 
จุดที่ 2   ทางเข้าหลังคณะ ชั้น 1 
จุดที่ 3   หน้าลิฟท์ชั้น 2  
จุดที่ 4   หน้าห้องปฏิบัติการชั้น 2 
จุดที่ 5   หน้าลิฟท์ชั้น 3 
จุดที่ 6   หน้าห้องสมุด 
จุดที่ 7   บริเวณทางเดินหน้าห้องพักอาจารย์ 
จุดที่ 8   บริเวณห้องพักอาจารย์ฝั่งงานวิชาการ 
จุดที่ 9   หน้าลิฟท์ชั้น 4 
จุดที่ 10 บริเวณหน้าห้องผู้บริหาร และส านักงานคณบดี 
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ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

    จึงขอเรียนที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขเพ่ือโปรดพิจารณาให้ความ
เห็นชอบในการติดตั้งกล้องวงจรปิด 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบในการติดตั้งกล้องวงจรปิด มอบงานอาคารสถานที่และ
ส่ิงแวดล้อม ประสานกับบริษัทที่จะเสนอราคาพิจารณาจุดที่จะติดตั้งพร้อมส่งใบเสนอราคาเพื่อพิจารณา และมอบ
รองคณบดีฝ่ายแผนและงบประมาณพิจารณาเรื่องงบประมาณที่จะใช้ในการด าเนินการ 
 

5.2.2 งานบริหารบุคคล เสนอเรื่องเพื่อพิจารณา ดังนี้ 
   1. พิจารณาการขอขยายเวลาลาศึกษาต่อในประเทศ ราย นางสาวปิยนันท์ มีเวที 

 รองคณบดีฝ่ายบริหาร เสนอเพ่ือพิจารณา นักเรียนทุนวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข ขออนุมัติขยายเวลาลาศึกษาต่อราย นางสาวปิยนันท์ มีเวที ต าแหน่งอาจารย์ ลาศึกษาต่อภายในประเทศ 
ระดับปริญญาเอก สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยทุนวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
มีก าหนดเวลา 3 ปี  

ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2555 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2558 และได้รับการอนุมัติขยายเวลา มีดังนี้ 
ครั้งที่ 1  ได้รับอนุมัตขิอขยายเวลาตามปฏิทินการศึกษาอาเซียน   

ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2555 ถึงวันที ่17 กรกฎาคม 2558  
ครั้งที่ 2  ได้รับอนุมัติขอขยายลาศึกษาต่อในประเทศ  

ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2558 ถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2558  
มีก าหนด 4 เดือน 29 วัน  

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

  - หนังสือที่ ศธ 6393(8).4/008 ลงวันที่ 7 มกราคม 2559 เรื่อง ขอขยายเวลาศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาเอกของ นางสาวปิยนันท์ มีเวที 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

 - พิจารณาการขออนุมัติขยายเวลาลาศึกษาต่อในประเทศ  ขยายครั้งที่ 3 ราย นางสาว
ปิยนันท์ มีเวที ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2558 ถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2559 รวมระยะเวลาการขยาย 5 เดือน 
25 วัน เนื่องจาก ขณะนี้ได้อยู่ระหว่างขั้นตอนการเก็บข้อมูลงานวิจัย และหากยังไม่ส าเร็จการศึกษาตามวันเวลา
ดังกล่าว จึงจะขอขยายเวลาต่อในภาคการศึกษาถัดไป 
 
    มติที่ประชุม อนุมัติ มอบงานบริหารบุคคลด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 

2. การจ้างผู้เชี่ยวชาญแทนคุณพิสมัย  หงส์หา ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – ธันวาคม 2559 
 รองคณบดีฝ่ายบริหาร เสนอเพ่ือพิจารณา การจ้างผู้เชี่ยวชาญแทนคุณพิสมัย  หงส์หา
ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – ธนัวาคม 2559 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 21 มกราคม 2559 
 

    มติที่ประชุม มอบรองคณบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ และงานบริหารบุคคล
ด าเนินการและแจ้งให้ที่ประชุมทราบในการประชุมครั้งถัดไป 
 
 
ปิดประชุม 13.30 น. 

 

 

(นางสาวณรัญญา  มีชัย) 
นักวิชาการศึกษา/ผู้ช่วยเลขานุการคนที่ 1 

ผู้จดรายงานการประชุม 
 

 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนา  เล็กสมบูรณ์) 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

กรรมการและเลขานุการ 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 
 
 
 

 
ที่ประชุมได้รับรองรายงานนี้แล้วในการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งท่ี 2/๒๕๕9 

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 
 
 

(รองศาสตราจารย์นายแพทย์ป่วน   สุทธิพินิจธรรม) 
คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

ประธานคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 


