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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 10/2559 วันที่ 26 ตุลาคม 2559 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
ครั้งที่ 10/๒๕๕9 วันพุธ ที่ 26 ตุลาคม 2559 

ณ ห้อง CMP ๔12 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 
 

ผู้มาประชุม 
1. รศ.นพ.ป่วน สุทธิพินิจธรรม  รักษาราชการแทนคณบดี  ประธานกรรมการ 
2. นพ.วฒันา พรรณพานิช   รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายแผน กรรมการ 

และงบประมาณ   
3. ผศ.มินตรา  สาระรักษ์   รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายคลัง กรรมการ 

และพัสดุ   
4. ผศ.ดร.ภาวนา พนมเขต   รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายวิจัย กรรมการ 
5. อาจารย์ทักษิณ  พิมพ์ภักดิ์  ผู้แทนอาจารย์    กรรมการ  
6. อาจารย์ฐานิสรา โฉมเกิด   ผู้แทนอาจารย์    กรรมการ  
7. ผศ.ดร.รัตนา  เล็กสมบูรณ์   รักษาราชการแทนรองคณบดี กรรมการและเลขานุการ 

ฝ่ายบริหาร   
8. นางสาวณรัญญา  มีชัย   นักวิชาการศึกษา   ผู้ช่วยเลขานุการฯ คนที่ 1 

 
ผู้ไม่มาประชุม 

1. พญ.ศุทธินี  ธิราช    รักษาราชการแทนรองคณบดี  กรรมการ 
ฝ่ายบริการการศึกษา    

      (ติดภารกิจสอนนักศึกษาแพทย์ ที่ รพ.ศรีสะเกษ) 
2. ผศ.จารุวรรณ์  วงบุตดี     หัวหน้ากลุ่มวิชาแพทยศาสตร์  กรรมการ  

(ลาพักผ่อน) 
3. อาจารย์พลากร สืบส าราญ  หัวหน้ากลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์            กรรมการ 

 
 

  
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. ดร.สุวภรณ์  แดนด ี   รักษาราชการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ 
การศึกษาและสารสนเทศ 

 
 
 
เปิดประชุมเวลา 09.00 น.    
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 10/2559 วันที่ 26 ตุลาคม 2559 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ มีดังนี้ 
๑. ผลการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
     เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๗ สิงหาคม 2559 ที่ห้องประชุมอาทรชนเห็นชอบ สกอ 

 
ยังไม่มีข้อมูลเนื่องจากคณบดีลาประชุม 

มติที่ประชุม : รับทราบ 
 

  
๒. ผลการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

2.1 ผลการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 16/255๙  เมื่อวันที่ 4 
ตุลาคม ๒๕๕9 ณ. ห้องประชุม วารินช าราบ ตึกอธิการบดีหลังใหม่ 

2.1.1 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ... ว่าด้วยการใช้จ่ายเงิน
รายได้เป็นค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมการผลิตบัณฑิตและพัฒนาการของคณะวิชา...ชลอ 

 
 

มติที่ประชุม : รับทราบ 
 

2.1.2 ขออนุมัติให้ส านักงานหอพักไปสังกัดหน่วยงานมหาวิทยาลัย ส านักบริหาร
ทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ให้ใช้ค าว่า “ฝ่ายหอพักนักศึกษา” แทนค าว่า “ส านักหอพัก” และเห็นชอบ
ให้หอพักที่สังกัดคณะ ให้คณะต้นสังกัดเป็นผู้ดูแลต่อไป 

 
มติที่ประชุม : รับทราบ 
 

2.1.3  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข แจ้งเพื่อทราบว่าได้ท าบันทึก
ข้อตกลงว่าด้วยการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต กับโรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค์และโรงพยาบาลศรีสะเกษกับมหาวิทยาลัยฯ เรียบร้อยแล้ว 
 

มติที่ประชุม : รับทราบ 
 
2.2  ผลการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยครั้งที่ 1๗/255๙ วาระพิเศษ เม่ือ

วันที่ 25 ตุลาคม ๒๕๕9 ณ. ห้องประชุม วารินช าราบ ตึกอธิการบดีหลังใหม่ 
2.2.1 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า

ปีการศึกษา 2558 
 

มติที่ประชุม : รับทราบ 
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2.2.2  รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับส านัก ปีงบประมาณ 
2559 

 
มติที่ประชุม : รับทราบ 
 

2.2.3  สรุปผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับสถาบันปกีารศึกษา 2558 

 
มติที่ประชุม : รับทราบ 

 
๓. ผลการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
   วันอังคารที่ 1๓ กันยายน 2559 ณ ห้องวารินช าราบ เวลา 09.30 น.  

3.1  เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การก าหนดบัญชี
เงินเดือนขั้นต่ าขั้นสูงของพนักงานมหาวิทยาลัย 

 
มติที่ประชุม : รับทราบ 

 
 3.2 เห็นชอบงบประมาณที่ใช้ในการปรับเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ร้อยละ 4 และ

ประกาศฐานในการค านวณและช่วงเงินเดือนส าหรับการเพิ่มเงินเดือนในแต่ละประเภทและระดับต าแหน่ง
ของพนักงานมหาวิทยาลัย 

 
มติที่ประชุม : รับทราบ 
 

๓. ผลการประชุมแพทยสภา วันที่ 13 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุม ห้องประชุมชัยนาท
นเรนทร ชั้น 2 อาคาร 1 ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 

ไม่มีวาระที่เกี่ยวกับวิทยาลัยฯ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1.2 งานบริหารทั่วไป มีเรื่องแจ้งเพื่อทราบ ดังนี้ 
   เรื่อง   สรุปแบบประเมินผลการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร และ 

ผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ ของหน่วยงานสารบรรณ  
งานบริหารทั่วไป และงานเลขานุการ 

          รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายบริหาร แจ้งเพื่อทราบ สรุปแบบประเมินผลการบริหารงานด้วย
หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร รายละเอียดดังเอกสารแนบ 1 และผลการประเมินความพึงพอใจในการ
ให้บริการ ของหน่วยงานสารบรรณ งานบริหารทั่วไป และงานเลขานุการ รายละเอียดดังเอกสารแนบ 2 
 
เอกสารประกอบการประชุม 
 1. สรุปแบบประเมินผลการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร 



4 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 10/2559 วันที่ 26 ตุลาคม 2559 
 

 2. สรุปผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ ของหน่วยงานสารบรรณ งานบริหารทั่วไป 
และงานเลขานุการ 
 

มติที่ประชุม : รับทราบ 
 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และ 
การสาธารณสุข ครั้งที่ 9/๒๕๕9 วันพุธ ที่ 21 กันยายน 2559 

 
ได้มีการแจ้งเวียนรับรองรายงานการประชุมตามบันทึก ที่  ศธ 0529.16.1.3/1952 ลงวันที่ 

30 กันยายน 2559 
ที่ประชุมมีมติให้แก้ไขรายงานการประชุม ดังนี้ 
 

รายละเอียด/ข้อมูลเดิม การแก้ไข 
หน้า 27 
มติที่ประชุม : อนุมัติให้ลาศึกษาต่อ วิทยาลัยยินดี
เป็นต้นสังกัด มอบงานบริหารบุคคลด าเนินการในส่วน
ที่เกี่ยวข้อง 

 
มติที่ประชุม : เห็นชอบเป็นต้นสังกัด ในส่วนการ
อนุมัติลาศึกษาต่อ มอบงานบริหารบุคคลสรุปเรื่อง  
เสนอมหาวิทยาลัยพิจารณา เนื่องจากยังไม่ได้รับการ
ตอบรับจากสถาบัน  

 
ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสืบเนื่อง 
  

ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเพื่อพิจารณา 
ระเบียบวาระท่ี 4.1   งานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ มีเรื่องเพื่อพิจารณา ดังนี้ 

1. เรื่อง รายงานผลประเมินคุณภาพภายใน ระดับวิทยาลัย ปีการศึกษา 2558  
ผู้ช่วยคณบดีงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา วิทยาลัย

แพทยศาสตร์และการสาธารณ สุ ข   ได้ รับการตรวจประเมิน คุณ ภาพภายใน  ระดับ วิท ยาลั ย                         
ปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 4-5 ตุลาคม 2559 โดยประธานกรรมการตรวจประเมิน คือ ศ.พญ.จามรี ธีรต
กุลพิศาล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และทีมผู้ประเมินภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

   ซึ่งผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับวิทยาลัย ปีการศึกษา 2558 ในภาพรวมอยู่ที่ระดับดี                                 
ที่ 4.29 คะแนน  ตามตารางท้ายนี้  

 

 องค์ประกอบ 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย (สกอ.) 

ผลการประเมิน 
ตัวบ่งชี้ I P O รวม 

1. การผลิตบัณฑิต 6   3.30       5.00      2.85       3.79  ดี 
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 องค์ประกอบ 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย (สกอ.) 

ผลการประเมิน 
ตัวบ่งชี้ I P O รวม 

2. การวิจัย 3    5.00       4.00      5.00       4.67  ดีมาก 

3. การบริการวิชาการ 1 -         4.00       -         4.00  ดี 

4. การท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม   

1  -         5.00       -         5.00  
ดีมาก 

5. การบริหารจัดการ 2  -         5.00       -         5.00  ดีมาก 

คะแนนเฉลี่ย 13  3.73   4.71   3.92   4.29  ดี 

    และคณะกรรมการตรวจประเมินฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะแก่วิทยาลัยฯ เพื่อให้น าไปพัฒนาปรับปรุงใน
รอบปีการศึกษา 2559 ต่อไป 

 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

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

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
       จึงขอเรียนที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เพ่ือ
พิจารณาให้ข้อเสนอแนะ จากผลการประเมินคุณภาพใน ระดับวิทยาลัย ปีการศึกษา 2558 พร้อม
มอบหมายผู้บริหาร และหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวบ่งชี้ระดับวิทยาลัย น าไปจัดท าแผนพัฒนาปรับปรุง ตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินฯ รอบปีการศึกษา 2559 ต่อไป  
 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

      1. สรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2558 
      2. ข้อเสนอแนะคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2558  

 
ข้อเสนอจากที่ประชุม 

1. มอบผู้บริหาร และหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวบ่งชี้ระดับวิทยาลัย น าไปจัดท าแผนพัฒนา
ปรับปรุง ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินฯ รอบปีการศึกษา 2559 และ
ให้ส่งท่ีงานประกันฯ ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2559 

2. ให้งานประกันฯ น าเสนอแผนพัฒนาปรุบปรุงในการประชุมครั้งถัดไป 
 

มติที่ประชุม : เห็นชอบตามข้อเสนอ 
 

2. เรื่อง รายงานผลประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558  อย่างเป็น
ทางการ     

ผู้ช่วยคณบดีงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษาฯ ส านักงานอธิการบดี ได้แจ้งผลการประเมินคุณภาพภายใน                   
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 10/2559 วันที่ 26 ตุลาคม 2559 
 

ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข (อย่างเป็นทางการ) ซึ่งได้
น าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย แล้วนั้น 
 ซึ่งหลักสูตรทั้ง 3 หลักสูตร ของวิทยาลัยฯ ได้ผ่านมาตรฐานหลักสูตร และมีค่าคะแนนเท่าเดิม
จากการตรวจประเมินจ านวน 2 หลักสูตร และมีการปรับแก้ไขคะแนนจากเดิม 1 หลักสูตร ดังนี้ 
 

ล าดับ หลักสูตร 

ผลการประเมินคุณภาพ ระดับหลักสูตร ปี
การศึกษา 2558 (คะแนน) 

ปรับลด
คะแนนใน
ตัวบ่งชี้ท่ี เดิม ปรับใหม่ 

ระดับ
คุณภาพ 

ผลการ
ปรับ
ข้อมูล

ประเมิน 
1 แพทยศาสตรบัณฑิต 3.26 3.26 ดี เท่าเดิม - 
2 วท.บ.สาธารณสุขศาสตร์ 2.83 2.78 ปานกลาง ลดลง 2.1, 2.2 
3 วท.ม.ชีวเวชศาสตร์ 2.51 2.51 ปานกลาง เท่าเดิม - 

           
       เกณฑ์ตัวบ่งช้ีระดับหลักสูตร ที่มีการแก้ไข ของหลักสูตร วท.บ.สาธารณสุขศาสตร์ ได้แก่ 

ตัวบ่งชี้ 

ผลการประเมินคุณภาพ 
ระดับหลักสูตร ปี
การศึกษา 2558 

(คะแนน) 
สาเหตุการปรับลด 

เดิม ปรับใหม่ 
2.1 คุณภาพบัณฑิต (ความ
พึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต) 

2.86 2.85 ทางกองแผนงานเป็นผู้จัดท าข้อมูล ซึ่งคะแนน
เดิมทางกองแผนงานได้น าผลประเมินด้านอัต
ลักษณ์นักศึกษามารวมด้วย (ผล 7 ด้าน) ซึ่งไม่
ถูกต้อง จึงต้องน าผลด้านอัตลักษณ์ออก ไม่
น ามาคิด จึงเหลือแค่ 6 ด้าน ท าให้ค่าคะแนน
มีการปรับลดเล็กน้อย 

2.2 บัณฑิตมีงานท า  3.85 3.22 กองแผนงานเป็นผู้จัดท าข้อมูล ซึ่งไม่ได้ช้ีแจง
สาเหตุการปรับลดคะแนนดังกล่าว 
หมายเหตุ : งานประกันคุณภาพฯ ได้ท าหนังสือ 
ขอความอนุเคราะห์ชี้แจงการปรับลดค่าแนนในตัว
บ่งช้ี 2.2 บัณฑิตมีงานท า แก่ส านักงานประกัน
คุณภาพฯ แล้ว ณ วันที่ 12 ต.ค.2559 และถ้า
ทราบเหตุผลฯ จะน าช้ีแจงในวันประชุมกรรมการ
ประจ าวิทยาลัยฯอีกครั้ง 

 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

- พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 10/2559 วันที่ 26 ตุลาคม 2559 
 

   จึงขอเรียนที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เพ่ือพิจารณา 
ให้ข้อเสนอแนะ จากผลการประเมินคุณภาพในรายหลักสูตร (3 หลักสูตร) พร้อมทั้งหลักสูตรน าข้อเสนอแนะ
ดังกล่าว มาปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร และรายงานต่อกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ อย่างต่อเนื่อง 
 
 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

       รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 จากส านักงานประกัน
คุณภาพการศึกษาฯ  ส านักงานอธิการบดี ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2559 

ข้อเสนอจากที่ประชุม 

1. หลักสูตรควรมีการชี้แจง ก ากับ ให้บัณฑิตเข้ากรอกแบบสอบถามในระบบในวันซ้อมรับ
ปริญญา 

2. ประสานงานพัฒนานักศึกษา ให้ช่วยด าเนินการ 

3. มอบงานประกันคุณภาพการศึกษาช่วยประสานให้มหาวิทยาลัยขยายเวลาในการระบบตอบ
แบบสอบถาม 

 
มติที่ประชุม : เห็นชอบตามข้อเสนอ 

   

ระเบียบวาระท่ี 4.2   งานวิจัย บริการวิชาการและท านุฯ มีเรื่องเพื่อพิจารณา ดังนี้ 
1. เรื่อง  แผนการบริการวิชาการแก่สังคมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายวิจัย เสนอเพื่อพิจารณา จากการส ารวจความต้องการของชุมชน

ในการรับบริการวิชาการแก่สังคมด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่รอบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยผ่าน
คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่ 10/2558 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 
ตุลาคม 2558 นั้น งานส่งเสริมการวิจัย บริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ได้เสนอให้หัวหน้า
โครงการบริการวิชาการ ประจ าปี พ.ศ. 2560 ได้ก าหนดพ้ืนที่ตามกลุ่มเป้าหมายของมหาวิทยาลัยและความ
ต้องการของชุมชน เพ่ือให้บริการวิชาการแก่สังคมประจ าปี พ.ศ. 2560 รายละเอียดตามเอกสารแนบ 
 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 จึงขอเรียนที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  เพ่ือพิจารณา
แผนและตัวชี้วัดของโครงการให้จัดกิจกรรมตามกลุ่มเป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการ เพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ หากเห็นชอบจะด าเนินการจัดท าแผนบริการวิชาการของวิทยาลัยฯ ประจ าปี พ.ศ. 2560 
ต่อไป 

 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

-แผนการบริการวิชาการแก่สังคมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 10/2559 วันที่ 26 ตุลาคม 2559 
 

ข้อเสนอจากที่ประชุม 
1. การด าเนินการในด้านบริการวิชาการ ควรไม่ให้ซ้ าในกิจกรรมเดิมๆ ควรเพิ่มเติมกิจกรรม และ

บูรณาการกับโครงการของมหาวิทยาลัย ให้เห็นผลการด าเนินงานที่ชัดเจน ให้บูรณาการกับการ
เรียนการสอน เพื่อให้นักศึกษามีส่วนร่วม 
 

มติที่ประชุม : เห็นชอบ 
2. เรื่อง  สรุปความต้องการรับบริการวิชาการแก่สังคม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  

รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายวิจัย เสนอเพื่อพิจารณา  ตามท่ีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
ก าหนดพ้ืนที่เป้าหมายการด าเนินงาน คือ ชุมชน องค์กรในพ้ืนที่ 4 ต าบลรอบมหาวิทยาลัย คือ  ต าบลธาตุ  
ต าบลโพธิ์ใหญ่  ต าบลค าขวาง และต าบลเมืองศรีไค ซึ่งเป็นชุมชนที่ติดกับที่ตั้งของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
โดยให้กรอบนโยบาย 4 ประเด็น คือ 1) การให้บริการวิชาการเพ่ือพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้แก่เด็ก ใน
โรงเรียนเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2 ) การให้บริการวิชาการเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็ง 
ความั่งคงด้านอาชีพ 3) การให้บริการวิชาการแก่สังคมเพ่ือเสริมสร้างสุขภาพอนามัย สิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 4) การให้บริการวิชาการเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งหรือการเรียนรู้แก่ชุมชน/ สังคม / 
กลุ่มวิชาชีพ และหน่วยงานต่างๆ ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในด้านต่าง ๆ คือ 
ด้านการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต  ด้านสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม ด้านการส่งเสริมอาชีพ    ทั้งนี้ ได้
ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการเสนอความต้องการต่างๆ   

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ท าการส ารวจความต้องการ
รับบริการวิชาการแก่สังคมของ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จ านวน 184 คน ซึ่งครอบคลุมประเด็น
ยุทธศาสตร์และนโยบายของมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ในด้านสุขภาพ
อนามัย สิ่งแวดล้อม และการให้บริการวิชาการ/ความรู้ผ่านการอบรม ในพ้ืนที่เป้าหมายการด าเนินงาน รอบ
มหาวิทยาลัย และหน่วยงานด้านการแพทย์และการสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี ดังนี้ 
 1. ประชาชนหมู่บ้านทุ่งเดิ่น และหมู่บ้านหนองโก ต าบลธาตุ อ าเภอวารินช าราบ จังหวัด
อุบลราชธานี จ านวน 64 คน 
 2. บุคลากรด้านการแพทย์ นักเทคนิคการแพทย์ และนักวิทยาศาสตร์ จังหวัดอุบลราชธานี จ านวน 
26 คน 
 ผลการส ารวจความต้องการของประชาชน พบว่าส่วนใหญ่มีความต้องการรับบริการวิชาการด้านการ
ดูแลรักษาสุขภาพ ร้อยละ 34.39 รองลงมาคือ ด้านสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 29.12 และการดูแลผู้ป่วยโรค
ความดันโลหิตสูง/เบาหวาน 10.88 ดังตารางที่ 1  
 
ตารางท่ี 1 ความต้องการรับบริการวิชาการแก่สังคม 

ประเด็น จ านวน ร้อยละ 
ด้านการดูแลรักษาสุขภาพ 98 34.39 
ด้านโภชนาการ 23 8.07 
ด้านสุขภาพผู้สูงอายุและการดูแลผู้ป่วยเบื้องต้น 23 8.07 
การดูแลผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง/เบาหวาน 31 10.88 
ด้านสุขภาพเด็กและนักเรียน 15 5.26 
ด้านสิ่งแวดล้อม 83 29.12 
ด้านฝึกปฏิบัติและความรู้เกี่ยวกับการตรวจวินิจฉัยโรค 12 4.21 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 10/2559 วันที่ 26 ตุลาคม 2559 
 

     
เพ่ือให้การด าเนินงานโครงการบริการวิชาการและแผนยุทธศาสตร์ตามความต้องการรับบริการ

วิชาการแก่สังคม ในด้านสุขภาพอนามัย สิ่งแวดล้อม และการให้บริการวิชาการ/ความรู้ผ่านการอบรม ใน
พ้ืนที่เป้าหมายการด าเนินงานรอบมหาวิทยาลัย เห็นควรเสนอกรอบแนวทางหรือนโยบายในการด าเนิน
โครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งจะมีก าหนดการส่งข้อเสนอโครงการประมาณต้นเดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 อาจารย์และบุคลากรที่สนใจสามารถใช้ข้อมูลการส ารวจความต้องการ ปี พ.ศ. 
2559 และพ้ืนที่รอบมหาวิทยาลัย ในการจัดกิจกรรมเพ่ือตอบสนองความต้องการของชุมชนได้ 
 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 จึงขอเรียนที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  เพ่ือพิจารณา
นโยบาย หรือแนวทางการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการและแผนยุทธศาสตร์ตามความต้องการรับ
บริการวิชาการแก่สังคมให้อาจารย์และบุคลากรที่สนใจจะของบประมาณจัดท าโครงการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 

ข้อเสนอจากที่ประชุม 
1. เสนอให้งานวิจัยฯ วิทยาลัยฯ จัดท าประกาศให้บุคลากรทราบ เพื่อจะได้จัดท าโครงการให้

สอดคล้อง 
2. ควรจัดท าปฏิทินเสนอเค้าโครงของโครงการบริการวิชาการ ของวิทยาลัยเพื่อสอดคล้องใน

การขอรับการจัดสรรงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ 
3. ทุกโครงการที่เสนอขอต้องผ่านความเห็นชอบของงานวิจัยฯ วิทยาลัยก่อน  เพื่อบรรลุ

วัตถุประสงค์และเป็นไปตามทิศทางท่ีตอบโจทย์ชุมชนตามประเด็นที่วิทยาลัยฯก าหนด 
4. ให้สรุปเป็นประเด็นใหญ่ ๆ เช่น สุขภาพในช่วงวัย (วัยเด็ก วัยรุ่น วัยสูงอายุ ) สิ่งแวดล้อม 

(อาหาร ขยะ น้ า) องค์ความรู้ (การอบรม ประชุมเพื่อถ่ายทอดความรู้) พื้นที่บริการกับ
โรงเรียนเครือข่าย 
 

มติที่ประชุม : เห็นชอบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 4.3   งานแผนและงบประมาณ มีเรื่องเพื่อพิจารณา ดังนี้ 
1. เรื่อง  รายงานการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  

    ณ สิ้นไตรมาส 4 (เดือนตุลาคม 2558 – กันยายน 2559) 

       รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ เสนอเพื่อพิจารณา  งานแผนและ
งบประมาณ ได้ติดตามการประเมินผลและรวบรวมข้อมูลผลการด าเนินงาน ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ สิ้นไตรมาส 4 (เดือนตุลาคม 2558 – กันยายน 
2559)  ใน 4 ด้าน ดังนี้ 

1. การติดตามผลการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม  
 ในการติดตามรายงานผลการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ สิ้นไตรมาส 4 (เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2559) สามารถ
ติดตามได้ 104 โครงการ จาก 106 โครงการ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 10/2559 วันที่ 26 ตุลาคม 2559 
 

1.1 รายงาน Action Plan ณ ไตรมาส 1 (1 ตุลาคม 2557 – 31 ธันวาคม 2557) 
   1. จ านวนโครงการตามแผนปฏิบัติการ ทั้งหมด   108   โครงการ 
   2. มีการด าเนินโครงการในไตรมาสที่ 1    79  โครงการ 
    2.1. รายงานผลอยู่ระหว่างด าเนินการ   78  โครงการ 
   2.2. สิ้นสุดโครงการ (บรรลุเป้าหมาย)   1  โครงการ 
   3. ยังไม่ด าเนินโครงการ      20  โครงการ 
   4. ไม่รายงานข้อมูล      9  โครงการ 

ทั้งนี้ ผลการติดตามการด าเนินงานในไตรมาสที่ 1 คิดเป็น ร้อยละ 91.51 

1.2 รายงาน Action Plan ณ สิ้นไตรมาส 2 (เดือนมกราคม – มีนาคม 2559) 
   1. จ านวนโครงการตามแผนปฏิบัติการ ทั้งหมด   108   โครงการ 
   2. มีการด าเนินโครงการในไตรมาสที่ 2    75  โครงการ 
    2.1. รายงานผลอยู่ระหว่างด าเนินการ   64  โครงการ 
   2.2. สิ้นสุดโครงการ (บรรลุเป้าหมาย)   11  โครงการ 
   3. ยังไม่ด าเนินโครงการ      27  โครงการ 
   4. ไม่รายงานข้อมูล      6  โครงการ 

ทั้งนี้ ผลการติดตามการด าเนินงานในไตรมาสที่ 2 คิดเป็น ร้อยละ 94.34 

1.3 รายงาน Action Plan ณ สิ้นไตรมาส 3 (เดือนเมษายน –มิถุนายน 2559) 
   1. จ านวนโครงการตามแผนปฏิบัติการ ทั้งหมด   108   โครงการ 
   2. มีการด าเนินโครงการในไตรมาสที่ 3    77  โครงการ 
    2.1. รายงานผลอยู่ระหว่างด าเนินการ   57  โครงการ 
   2.2. สิ้นสุดโครงการ (บรรลุเป้าหมาย)   20  โครงการ 
   3. ยังไม่ด าเนินโครงการ      18  โครงการ 
   4. ไม่รายงานข้อมูล      13  โครงการ 

ทั้งนี้ ผลการติดตามการด าเนินงานในไตรมาสที่ 3 คิดเป็น ร้อยละ 87.74 

1.4 รายงาน Action Plan ณ สิ้นไตรมาส 4 (เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2559) 
   1. จ านวนโครงการตามแผนปฏิบัติการ ทั้งหมด   108   โครงการ 
   2. มีการด าเนินโครงการในไตรมาสที่ 4    104  โครงการ 
    2.1. รายงานผลอยู่ระหว่างด าเนินการ   -  โครงการ 
   2.2. สิ้นสุดโครงการ (บรรลุเป้าหมาย)   102  โครงการ 
   3. ยกเลิกโครงการ      4  โครงการ 
   4. ไม่รายงานข้อมูล      2  โครงการ 
  ทั้งนี้ ผลการติดตามการด าเนินงานในไตรมาสที่ 4 คิดเป็น ร้อยละ 96.00 

2. การติดตามผลการด าเนินงานด้านงบประมาณและการเงิน 
ในการติดตามรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ สิ้น

ไตรมาส 4 (เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2559) พบว่าในไตรมาสที่  4 มีการเบิกจ่าย
งบประมาณมากกว่าแผนที่ตั้งไว้ ร้อยละ 144.00 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 10/2559 วันที่ 26 ตุลาคม 2559 
 

ตารางเปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ (แผน-ผล) รายไตรมาสประจ าปี 2559 
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) 

208,804,180 66,817,337.60  
(ร้อยละ 32) 

23,374,673.43  
(ร้อยละ 11.19) 

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

208,804,180 48,024,961.40  
(ร้อยละ 23) 

31,768,755.43   
(ร้อยละ 15.21) 

3. แผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ณ ไตรมาส 3 
ทั้งหมด (บาท) 

208,804,180 41,760,836.00  
(ร้อยละ 20) 

37,491,618.35  
(ร้อยละ 17.96) 

4. แผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ณ ไตรมาส 4 
ทั้งหมด (บาท) 

208,804,180 43,848,877.80  
(ร้อยละ 21) 

72,369,954.63    
(ร้อยละ 165.00) 

รวมแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ 

208,804,180 
(ร้อยละ 100) 

  200,452,012.80 
(รอ้ยละ 96) 

165,005,001.84  
(ร้อยละ 79.02) 

 
3. การติดตามผลการด าเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 

ในการติดตามผลการด าเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง สามารถสรุปได้ ดังนี้ 
1. รายการครุภัณฑ์ 

ตารางแสดงผลการด าเนินงานด้านการจัดซื้อรายการครุภัณฑ์ 

หมวดเงิน 

แผน ผล 

หมายเหต ุ

จ านวนครภุณัฑ์
ที่อนุมตัิให้

จัดซื้อ 
(รายการ) 

งบประมาณที่
ได้รบัจดัสรร 

จ านวน
ครภุัณฑ์ที่
เบิกจ่าย

แล้ว
(รายการ) 

ยอดเบกิจ่าย จ านวน
ครภุัณฑ์ทีอ่ยู่

ระหว่างส่งมอบ 
(รายการ) 

จ านวน
ครภุัณฑ์ทีอ่ยู่
ระหว่างจัดซือ้

(รายการ) 

งปม.(OPD)-
9 

36 10,222,100 36 9,221,463.92 - -  

สงป.35.1 18 9,234,000 16 6,696,960.00 - - กันเหลื่อมไปปี 
60 จ านวน 2 
รายการ 

สงป.35.2 13 408,000 13 396,600.00 - -  

รด.(OPD)-4 20 977,580 16 962,670.00 - - ยกเลิก 4 รายการ 

สบพช.6.6 1 181,600 - - - - กันเหลื่อมไปปี 60 
จ านวน 1 รายการ 

สบพช.6.7 24 3,818,640 5 396,993.20 - - กันเหลื่อมไปปี 60 
จ านวน 19 รายการ 

เงิน
คงเหลือ-

3 154,680 3 152,890.00 - -  
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หมวดเงิน 

แผน ผล 

หมายเหต ุ

จ านวนครภุณัฑ์
ที่อนุมตัิให้

จัดซื้อ 
(รายการ) 

งบประมาณที่
ได้รบัจดัสรร 

จ านวน
ครภุัณฑ์ที่
เบิกจ่าย

แล้ว
(รายการ) 

ยอดเบกิจ่าย จ านวน
ครภุัณฑ์ทีอ่ยู่

ระหว่างส่งมอบ 
(รายการ) 

จ านวน
ครภุัณฑ์ทีอ่ยู่
ระหว่างจัดซือ้

(รายการ) 

OPD 
เงินคงเหลือ-
ศูนย์พัฒนา

เด็ก 

3 89,000 3 85,919.00 - -  

 
2. อาคารและสิ่งก่อสร้าง 

ตารางแสดงผลการด าเนินงานด้านอาคารและสิ่งก่อสร้าง 

รายการ 

แผน ผล 

คงเหลือ 

ร้อยละ
ของ 
การ

เบิกจ่าย 

หมายเหตุ งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 

ยอดเบิกจ่าย 

1. อาคารจ่ายกลาง 35,070,000 35,070,000 - 100.00  
2. โครงการปรับปรุงระบบ
ประกอบอาคารและระบบ
สาธารณู ป โภ ค โดยรอบ
อาคารศูนย์การศึกษาและ
วิจัยทางการแพทย์ 

34,010,600 34,010,600 - 100.00  

 
4. การติดตามผลการด าเนินงานด้านบุคลากร 

ในการติดตามผลการด าเนินงานด้านบุคลากร สามารถสรุปได้ ดังนี้ 
     ตารางแสดงผลการด าเนินงานด้านบุคลากร 

หมวดเงิน 

รายการ แผน ผล 

คงเหลือ 

ร้อยละ
ของ 
การ

เบิกจ่าย 

หมายเหตุ งบประมาณ 
ที่ได้รับจัดสรร 

ยอดการเบิกจ่าย 

งปม.(OPD)-10 เงินเดือนค่าจ้าง      

- อัตราเดิม จ านวน 39 
อัตรา 

16,789,00
0 

12,211,076.68 4,577,923.3
2 

72.73  

- อัตราใหม่ จ านวน 7 
อัตรา 

3,610,500 830,250 3,279,800.0
0 

22.29 มารายงานตัว
แล้ว 6 อัตรา 

สบพช.1.1-1 ค่าจ้างพนักงานสาย
วิชาการ 

9,856,100 9,620,519.33 235,580.67  97.61  

รด.1.1 ค่าจ้างพนักงานสาย
สนับสนุน 

3,587,622 2,851,144.00 736,478.00 79.47  
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หมวดเงิน 

รายการ แผน ผล 

คงเหลือ 

ร้อยละ
ของ 
การ

เบิกจ่าย 

หมายเหตุ งบประมาณ 
ที่ได้รับจัดสรร 

ยอดการเบิกจ่าย 

รด.1.2 ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว 431,827  296,370.87   14,346.13 95.98  

รด.(OPD)-1.1 ค่าจ้างพนักงานสาย
สนับสนุน 

3,221,000 3,632,521.58 472,271.58 114.94  

 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 จึงขอเรียนที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เพ่ือพิจารณา
รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2559 ณ สิ้นไตรมาส 4 (เดือนตุลาคม 2558 – กันยายน 
2559) โดยผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนด คิดเป็น ร้อยละ 79.02 ซ่ึงต่ ากวา่แผน 
(ร้อยละ 96) ที่ก าหนด คิดเป็นร้อยละ 16.98  เนื่องจากบางโครงการได้มีการกันรายจ่ายไว้ในไตรมาส 4 
แต่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันตามก าหนด จึงท าให้ร้อยละการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน ทั้งนี้เพ่ือพิจารณา
แนวทางเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ 2560 ต่อไป  
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

- สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2559 ณ สิ้นไตรมาส 4 (เดือนตุลาคม 2558 
– กันยายน 2559) 

มติที่ประชุม :  รับทราบ มอบรักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายแผน
และงบประมาณ และรักษาราชการแทนรองคณบดีงานคลังและพัสดุ ด าเนินการเร่งรัดการเบิกจ่าย
งบประมาณ 2560 และรายงานคณะกรรมการประจ าฯ รายไตรมาสต่อไป  

 
2. เรื่อง รายงานการติดตามประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ                     

พ.ศ. 2559 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ เสนอเพื่อพิจารณา  งานแผนและ

งบประมาณ ได้ติดตามการรายงานผลการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559  ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. สรุปข้อมูลการติดตามประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
๑. โครงการจ านวนทั้งสิ้น     108 โครงการ 
๒. ที่ส่งแบบผลประเมินโครงแล้วจ านวน  101 โครงการ 
๓. โครงการที่ยกเลิกจ านวน     4 โครงการ 
๔. ยังไม่ส่งแบบประเมินผลโครงการจ านวน  3 โครงการ 

จากการวิเคราะห์ ข้อมูลมีโครงการที่สามารถบรรลุตัวบ่งชี้ ตามแผนฏิบัติการ ได้ดังนี้ 
1. โครงการที่รายงานผลการด าเนินงาน จ านวน  101  โครงการ คิดเป็น ร้อยละ 93.52 

- โครงการที่บรรลุวัตถุประสงค์และตัวชี้วัด  จ านวน  99  โครงการ คิดเป็น ร้อยละ 92.59 
- โครงการที่ไม่บรรลุวัตถุประสงค์และตัวชี้วัด จ านวน 1    โครงการ คิดเป็น ร้อยละ 0.93 
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2.โครงการที่ไม่รายงานผลการด าเนินงาน จ านวน 3    โครงการ คิดเป็น ร้อยละ 2.78  
3.โครงการที่ยกเลิกการด าเนนิโครงการ จ านวน 4    โครงการ คิดเป็น ร้อยละ 4.55 

 โดย โครงการที่ยังไม่ส่งแบบประเมินผลโครงการ มีดังนี้ 
ล าดับ หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

 กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์  
1 โครงการฝึกปฏิบัติการจิตปัญญาศึกษาและสุนทรียสนทนาในรายวิชาการ

พัฒนาความเปน็นักวชิาชีพเวชกรรม รหัสวิชา 1901 101 ส าหรับ
นักศึกษาแพทยชัน้ปทีี่ 1 (ภาคเรียนที่ 2/2559) 

อ.จิตติยวดี ศรีภา 

2 สร้างประสบการณ์การทางคลินกิ เพื่อบูรณาการกับการเรียนวิทยาศาสตร์
การแพทย์พื้นฐาน(Basic Medical Science) ส าหรับนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 
2 และ 3 

พญ.ปาริชาติ วงศ์เสนา 

 กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์  
1 โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตรนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ อ.จีราพร ทิพย์พิลา 
 กิจกรรมการเตรียมความพร้อมเป็นผู้ด าเนนิการจัดการอบรมสัมมนาใน

รายวิชา 1902 406 สัมมนาทางสาธารณสุข 
 

 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 จึงขอเรียนที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เพ่ือพิจารณา 
 1. ข้อเสนอแนะโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2559 เพ่ือพัฒนาการด าเนินงานในการตอบ
เป้าประสงค์ของแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) วิทยาลัยฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้  

1.1. ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยแบบมุ่งเป้าเพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม ที่มุ่งเน้นการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมในภูมิภาคลุ่มน้ าโขงอย่างยั่งยืน 

1.2. ส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยให้ด าเนินการตี พิมพ์และน าไปใช้ประโยชน์ต่อ
กลุ่มเป้าหมาย 

1.3. พัฒนาการบริการรักษาพยาบาลและดูแลสุขภาพระดับทุติยภูมิและตติยภูมิให้มี
คุณภาพและได้มาตรฐาน และพัฒนาโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่ยอมรับ 
เช่น  โครงการส่งเสริมสุขภาพและสร้างเครือข่ายศักยภาพของชุมชน  

1.4. พัฒนาองค์กรให้ได้มาตรฐานสากล ได้แก่ โครงการพัฒนาด้านบริหารจัดการระบบ
คุณภาพ TQA , EdPEx และ WFME 

1.5. พัฒนา และส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนาชุมชนในระดับ
ปริญญาตรี เพ่ือพัฒนาบัณฑิตของวิทยาลัยให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามค่านิยม
ของวิทยาลัย  

C :   Community   สามัคคี ส านึกดตี่อสังคมและชุมชน 
M : Moral  ส านึกดีต่อสังคม 
P :  Professional สร้างสรรค์แบบมืออาชีพ 
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1.6. ส่งเสริมและสนับสนุนงานบริการวิชาการสู่สังคม โดยการจัดอบรมพัฒนาถ่ายทอด
ความรู้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งต้องมีการประชาสัมพันธ์เพ่ิมมาก และสามารถบูรณาการกับ
การเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง และสามารถน าบริการวิชาการ มาใช้ประโยชน์ได้จริง 

 2. การรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยมีผล
การด าเนินงานส่วนใหญ่เป็นไปตามแผนที่ก าหนด จึงส่งผลให้โครงการไบรรลุความส าเร็จ โดยภาพรวม คิด
เป็น ร้อยละ 92.53 ทั้งนี้เพ่ือโปรดพิจารณาแนวทางการติดตามการรายงานผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

2.1. เห็นควรให้ผู้บริหารที่รับผิดชอบในแต่ละหน่วยงาน ติดตามการรายงานผลการด าเนิน
โครงการอีก 3 โครงการที่ยังไม่สรุปและให้ส่งมายังงานแผนและงบประมาณ ภายในวันที่ 
28 ตุลาคม 2559 

2.2. หากพ้นก าหนดและผู้รับผิดชอบโครงการไม่ส่งแบบประเมินผลโครงการมายังงานแผนและ
งบประมาณ เห็นควรพิจารณาปรับลดงบประมาณโครงการดังกล่าว ในปีงบประมาณ 
2560 หรือเปลี่ยนผู้รับผิดชอบต่อไป 

  
มติที่ประชุม :  ประเด็นที่ 1 เห็นชอบตามข้อเสนอแนะ ประเด็นที่ 2

มอบผู้บริหาร ประสานงานและติดตามผู้รับผิดชอบโครงการของโครงการที่ยั งไม่ส่งแบบประเมินและ
รายงานคณะกรรมการประจ าฯ ในการประชุมครั้งต่อไป 

 
3. เรื่อง รายงานผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้แผนกลยุทธ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2559 ณ รอบ 12 เดือน (เดือนตุลาคม 2558-กันยายน 2559) 
รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ เสนอเพื่อพิจารณา  งานแผนและ

งบประมาณ ได้ติดตามและสรุปรายงานผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้แผนกลยุทธ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559 ณ รอบ 12 เดือน (เดือนตุลาคม 2558-กันยายน 2559) ดังนี้ 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีตัวบ่งช้ีตามแผลกลยุทธ์  จ านวน 33 ตัวบ่งช้ี 
-  บรรลุเป้าหมาย       จ านวน 17  ตัวบ่งชี้ 
- ไม่บรรลุเป้าหมาย       จ านวน 16  ตัวบ่งชี้ 

 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
1. ตัวบ่งช้ีตามแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย     จ านวน 23 ตัวบ่งช้ี 

- บรรลุเป้าหมาย       จ านวน 10  ตัวบ่งชี้ 
- ไม่บรรลุเป้าหมาย       จ านวน 13 ตัวบ่งชี้ 

2. ตัวบ่งช้ีตามแผนกลยุทธ์วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จ านวน 10 ตัวบ่งช้ี 
- บรรลุเป้าหมาย       จ านวน  7  ตัวบ่งชี้ 
- ไม่บรรลุเป้าหมาย       จ านวน  3  ตัวบ่งชี้ 

 ทั้งนี้ จากการรวบรวมผลการด าเนินงาน สามารถสรุปผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้แผนกลยุทธ์ (ไม่
บรรลุ) ได้ดังนี้ 
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1. ตัวบ่งช้ีตามแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย (ไม่บรรลุ) 
1.1. กลยุทธ์ที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1. คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โทและเอก ตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ ผลการด าเนินงาน 3.91/4.00 คะแนน 
ข้อเสนอแนะ ท าการปรับปรุงแผนการพัฒนานักศึกษาให้เป็นระบบ โดยมีการวางแผนการ
ส่งเสริมนักศึกษา ทางด้านวิชาชีพ ด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยี ตั้งแต่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 จนจบการศึกษา 

1.2. กลยุทธ์ที่ 1 ตังบ่งชี้ที่ 2. ร้อยละบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่สอบผ่านใบประกอบวิชาชีพ 
(กรณีหลักสูตรที่มีวิชาชีพ) ในครั้งแรก ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 81.49/90.00 
ข้อเสนอแนะ  

 นักศึกษาควรมีกระบวนการจัดทบทวนด้วยตนเองและแบบรวมกลุ่มก่อนที่อาจารย์
พิเศษจะมาติวจริง 

 จัดให้มีการทบทวนโดยอาจารย์พิเศษ แต่ได้ปรับลดชั่วโมงสอนบรรยายให้น้อยลง
เท่าท่ีจ าเป็นแต่ปรับชั่วโมงการฝึกท าโจทย์เพิ่มมากขึ้น 

 กลุ่มวิชาสนับสนุนให้อาจารย์ในสังกัดเข้าร่วมออกข้อสอบให้ ศรว. เพ่ือพัฒนาเป็น
ข้อสอบ NL 1 

 กลุ่มวิชาวิชามีนโยบายให้ทุกรายวิชาพัฒนาการออกข้อสอบให้สอดคล้องกับเกณฑ์
ของแพทยสภา และให้ออกข้อสอบเป็นภาษาอังกฤษ 50% ของข้อสอบทั้งหมด 

 แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือทบทวนปัญหาและหาแนวทางแก้ไข 
 เนื่องจากส่งผลต่อพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตของวิทยาลัย จึงเห็นควรน าตัว

บ่งชี้นี้บรรจุลงในแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2560 เพื่อติดตามเฝ้า
ระวังผลการด าเนินงาน ต่อไป 

1.3. กลยุทธ์ที่ 1 ตังบ่งชี้ที่ 3  ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท าตรงสาขา  ผลการ
ด าเนินงาน ร้อยละ 90.00/95.00 
ข้อเสนอแนะ มหาวิทยาลัยและวิทยาลัย ควรหาแนวทางประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึงมากขึ้น 
หรือหามาตรการในการจัดการระบบ  

1.4. กลยุทธ์ที่ 1 ตังบ่งชี้ที่ 4 บัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปี ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 83.33/95.00 
ข้อเสนอแนะ มหาวิทยาลัยและวิทยาลัย ควรหาแนวทางประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึงมากขึ้น 
หรือหามาตรการในการจัดการระบบ  

1.5. กลยุทธ์ที่ 1 ตังบ่งชี้ท่ี 5 ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษา ผลการ
ด าเนินงาน ร้อยละ 77.50/85.00 
ข้อเสนอแนะ ควรท าเป็นรูปแบบ online เพ่ือความสะดวกของนายจ้าง 

1.6. กลยุทธ์ที่  1 ตั งบ่ งชี้ที่  6  อัตลักษ์นิ สิต/นักศึกษา (สมศ.17) ผลการด าเนินงาน 
3.95/5.00 คะแนน 
ข้อเสนอแนะ เห็นควรจัดท าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เพ่ือส่งเสริมอัตลักษณ์นักศึกษาให้
เป็นไปตามเกณฑ์ ในปีงบประมาณ 2560 

1.7. กลยุทธ์ที่ 2 ตัวบ่งชี้ท่ี 2 การพัฒนาอาจารย์ ผลการด าเนินงาน 2.95/3.51 คะแนน  
ข้อเสนอแนะ 



17 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 10/2559 วันที่ 26 ตุลาคม 2559 
 

 การบริหารทรัพยากรบุคคลหรือการพัฒนาบุคลากรไมใชหนาที่และความรับผิดชอบ
ของ บุคคลใดบุคลหนึ่งเทานั้น ดังนั้นจึงควรหามาตรการและวิธีการรวมกันเพ่ือให
บุคลากรทุกระดับภายใน องคกรมีการตระหนักถึงความส าคัญ และรวมกันรับผิดชอบ
ในการด าเนินการมากข้ึน 

 การพัฒนาบุคลากรใหบรรลุเปาประสงคตามแผนกลยุทธจะตองมีการเผยแพร ประชา
สัมพันธ และชี้แจงใหผูบริหาร ผูบังคับบัญชา และเจาหนาที่ทุกระดับรับทราบ และ
ยอมรับ รวมกันเพื่อใหมีการขับเคลื่อนอยางตอเนื่อง และสม่ าเสมอ 

 ควรมีการติดตาม ทบทวนและปรับปรุงแผนกลยุทธ เปาหมาย และตัวชี้วัดเปนประจ า
ทุกป เพ่ือใหแผนพัฒนาบุคลากรมีความทันสมัย สอดคลองกับสถานการณที่
เปลี่ยนแปลงไป  

 ควรมีการก าหนด รางวัล หรือสิ่งจูงใจใหกับผูที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานตามแผน 
เพ่ือใหเกิดความมุงมั่นและมีสวนรวมสนับสนุนการด าเนินการตามแผนใหบรรลุผล
ส าเร็จตอไป        

 ควรมีการทบทวนแผนกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากร ด้านเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ 
เช่น การพัฒนาอาจารย์ในวิชาชีพการเรียนการสอน วิจัย การเสนอก าหนดต าแหน่ง
ทางวิชาการ การพัฒนาคุณวุฒิของบุคลากร และควรมีหลักสูตร พัฒนาอาจารย์ ให้มี
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ทั่งด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ และการประเมิน ทักษะ
แห่งศตวรรษที่ 21 เพื่อเป็นพี่เลี้ยงและให้การสนับสนุน อาจารย์ท่านอื่นๆ  ให้สามารถ
จัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 

1.8. กลยุทธ์ที่  3 ตัวบ่งชี้ที่  2  งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์  ผลการ
ด าเนินงาน 0.00/4.00 คะแนน 
ข้อเสนอแนะ เร่งให้หัวหน้าด าเนินการให้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์และน าไปใช้ประโยชน์
ต่อไป 

1.9. กลยุทธ์ที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ ผลการด าเนินงาน 
0.81/3.51 คะแนน 
ข้อเสนอแนะ  
 สร้างแรงจูงใจในการเขียนบทความทางวิชาการ 
 จัดการอบรมการเขียนบทความทางวิชาการ 

1.10. กลยุทธ์ที่ 4 ตัวบ่งชี้ที่ 1 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาด้านการแพทย์ได้รับรองมาตรฐานที่
ก าหนด ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 81.49/90.00 
ข้อเสนอแนะ  

 นักศึกษาควรมีกระบวนการจัดทบทวนด้วยตนเองและแบบรวมกลุ่มก่อนที่อาจารย์
พิเศษจะมาติวจริง 

 จัดให้มีการทบทวนโดยอาจารย์พิเศษ แต่ได้ปรับลดชั่วโมงสอนบรรยายให้น้อยลง
เท่าท่ีจ าเป็นแต่ปรับชั่วโมงการฝึกท าโจทย์เพิ่มมากขึ้น 

 กลุ่มวิชาสนับสนุนให้อาจารย์ในสังกัดเข้าร่วมออกข้อสอบให้ ศรว. เพ่ือพัฒนาเป็น
ข้อสอบ NL 1 
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 กลุ่มวิชาวิชามีนโยบายให้ทุกรายวิชาพัฒนาการออกข้อสอบให้สอดคล้องกับเกณฑ์
ของแพทยสภา และให้ออกข้อสอบเป็นภาษาอังกฤษ 50% ของข้อสอบทั้งหมด 

 แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือทบทวนปัญหาและหาแนวทางแก้ไข 
1.11. กลยุทธ์ที่ 6 ตัวบ่งชี้ท่ี 2 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา/บุคลากรที่มีต่อระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ ผลการด าเนินงาน 3.22 /4.00 คะแนน 
ข้อเสนอแนะ ติดตั้งอุปกรณ์ขยายสัญญาณเพ่ิมเติม 

1.12. กลยุทธ์ที่ 6 ตัวบ่งชี้ที่ 3 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา/บุคลากรที่มีต่อการรบริหาร
จัดการระบบสาธารณูปโภค และสิ่งแวดล้อมในมหาวิทยาลัย  
ผลการด าเนินงาน 3.78 /4.00 คะแนน 
ข้อเสนอแนะ ในปีต่อไปงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมยังต้องพัฒนาระบบการ
บ ารุงรักษา และพัฒนาด้านสภาพแวดล้อมรอบวิทยาลัยต่อไป และจะพยายามท าให้ดีขึ้น
กว่าปีที่ผ่านมา 

1.13. กลยุทธ์ที่ 7 ตัวบ่งช้ีที่ 1 ร้อยละของบุคลากรที่มีความสุขในการปฎิบัติงาน  
ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 62.70 /75.00  
ข้อเสนอแนะ ควรน าคะแนนระดับความสุขในข้อที่น้อยที่สุดในระดับ 1-3 มาวิเคราะห์และ
จัดท าแผนพัฒนาต่อไป 

2. ตัวบ่งช้ีตามแผนกลยุทธ์วิทยาลัยฯ (ไม่บรรลุ) 
2.1 กลยุทธ์ที่ 1 ตัวบ่งช้ีที่ 2 สัดส่วนของจ านวนอาจารย์ต่อจ านวนนักศึกษา เป็นไปตามเกณฑ์

แพทยสภา ผลการด าเนินงาน สัดส่วน 1 : 2.5 / 1 : 4 
ข้อเสนอแนะ ควรน าสัดส่วนดังกล่าวมาพิจารณาการจัดท าแผนอัตราก าลัง ระยะ 5 ปี 
ต่อไป 

2.2 กลยุทธ์ที่ 4 ตัวบ่งชี้ที่ 4 ร้อยละของนักศึกษาที่มีหลักประกันสุขภาพกับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 82 / 90 
ข้อเสนอแนะ การรับขึ้นทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพของนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 
2559 จะสามารถสรุปข้อมูลได้ในสิ้นเดือนพฤศจิกายน 2559 

2.3 กลยุทธ์ที่ 4 ตัวบ่งชี้ท่ี 8 ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรต่อการปฏิบัติงานทางวิชาชีพ  
ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 77.04 / 80 
ข้อเสนอแนะ ส่งเสริมการอบรมเพ่ือพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ และมุ่งเน้นการพัฒนา
คุณภาพบุคลกร 
 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 จึงขอเรียนที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  เพ่ือพิจารณา
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยมีผลการด าเนินงานตาม
ตัวบ่งชี้ ไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนด จึงส่งผลให้ตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ ไม่บรรลุความส าเร็จจ านวนมาก ทั้งนี้
เพ่ือโปรดพิจารณาแนวทางแก้ไข และข้อเสนอแนะในแต่ละตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ (ไม่บรรลุความส าเร็จ) 
เพ่ือน าไปพัฒนาในปีงบประมาณถัดไป 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
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1. สรุปผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ตามแผนกลยุทธ์วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ รอบ 12 เดือน (เดือนตุลาคม 2558-กันยายน 2559) 

2. สรุปผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ตามแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559 ณ รอบ 12 เดือน (เดือนตุลาคม 2558-กันยายน 2559) 

 
มติที่ประชุม : เห็นชอบตามข้อเสนอแนะที่เสนอมา มอบรองคณบดี 

และผู้เกี่ยวข้องด าเนินการตามข้อเสนอแนะ เพื่อให้โครงการในปี 2560 บรรลุตามตัวช้ีวัดต่อไป 
 

4. เรื่อง แผนการบริหารความเสี่ยง ระดับวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ เสนอเพื่อพิจารณา  ตามมติที่ประชุม

คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 9/2559 วันพุธที่ 21 กันยายน 2559 เรื่อง รายงานผลการติดตาม
และประเมินผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ระดับวิทยาลัยฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
ณ รอบ 12 เดือน  (1 ตุลาคม 2558 –30 กันยายน2559) มีมติให้น าความเสี่ยงที่ไม่สามารถจัดการ
ควบคุมความเสี่ยงให้ลดระดับความเสี่ยงลงได้ จ านวน 3 ความเสี่ยง น ามาบรรจุลงในแผนบริหารความเสี่ยง 
ประจ าปีงบประมาณ 2560 นั้น 
 ทั้งนี้ งานแผนและงบประมาณ ได้ด าเนินการรวบรวมข้อมูลปัญหา/อุปสรรค/ข้อจ ากัดในการ
ปฏิบัติงาน/ความเสี่ยง ส าหรับผู้ปฏิบัติงานในแต่ละน่วยงานภายในวิทยาลัยฯ เพ่ือน ามาสรุปและจัดท า
แผนการบริหารความเสี่ยง ระดับวิทยาลัยฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ซึ่งพบว่ามีปัจจัยที่ก่อให้เกิด
ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวิทยาลัยฯ จ านวน 1 ความเสี่ยง และรวมความเสี่ยงเดิมที่ยกมาจากปีงบประมาณ 
2559 เป็นความเสี่ยงจ านวน 4 ความเสี่ยง โดยแบ่งตามพันธกิจ ได้ดังนี้ 
1. พันธกิจด้าน : การผลิตบัณฑิต มีจ านวนความเสี่ยงทั้งหมด 2 ความเสี่ยง แบ่งได้ดังนี้ 

1.1. ความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอกที่ส่งต่อการด าเนินงานของวิทยาลัยฯ ตามพันธกิจ มีจ านวน 
1 ด้าน ได้แก่ 

1. ด้านการปฏิบัติงาน (กระบวนการบริหารหลักสูตร) 
1.1.ร้อยละการมีงานท าของบัณฑิตใน 1 ปีแรก มีแนวโน้มลดลง 

สาเหตุ/ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง :  

 สัดส่วนก าลังคนด้านสาธารณสุข ต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขใน 
ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุขมีจ านวนมากกว่าร้อยละ 
80 ของกรอบท่ีต้องการ 

 มีสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรที่คล้ายคลึงกัน มีจ านวนมากขึ้น 
 การมีพระราชบัญญัติวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน รวมถึงการเตรียมตั้งสภา

วิชาชีพสาธารณสุขชุมชนที่ยังไม่สมบูรณ์ ยังไม่มีกรอบการปฏิบัติตาม 
พ.ร.บ. ที่ชัดเจน 

1.2. ความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายในที่ส่งผลต่อการด าเนินงานของวิทยาลัยฯ ตามพันธกิจ มี
จ านวน 1 ด้าน ได้แก่ 

1. ด้านการปฏิบัติงาน (กระบวนการบริหารหลักสูตร,การประกันคุณภาพการศึกษา) 
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1.1.สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนของนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาไม่พียงพอต่อ
ความต้องการ 

สาเหตุ/ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง :  

 จ านวนนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาที่เพ่ิมมากขึ้นทุกปี 
 การให้บริการของระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยไม่คลอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
 ห้องเรียนไม่ เพียงพอและเอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอนในระดับ

บัณฑิตศึกษา 
2. พันธกิจด้าน : การบริหารจัดการ มีจ านวนความเสี่ยงทั้งหมด 2 ความเสี่ยง แบ่งได้ดังนี้ 

2.1. ความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อการด าเนินงานของวิทยาลัยฯ ตามพันธกิจ มี
จ านวน 5 ด้าน ได้แก่ 

1.ด้านการปฏิบัติงาน (การประกันคุณภาพ) 
1.1.อาจารย์ประจ าที่มีวุฒิระดับปริญญาเอก หรือเทียบเท่ามีน้อย 
สาเหตุ/ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง :  

 อาจารย์ที่ลาศึกษาต่อปริญญาเอกไม่จบตามเกณฑ์ ที่ขออนุญาต และที่จบ
มาแล้วไม่อยู่ต่อ     

 แผนการแสวงหาอาจารย์เชิงรุกยังไม่ตอบสนองต่อ กลุ่มเป้าหมาย (ไม่มี
อาจารย์ปริญญาเอกมาสมัคร) 

2.2. ความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายในที่ส่งผลต่อการด าเนินงานของวิทยาลัยฯ ตามพันธกิจ มี
จ านวน 1 ด้าน ได้แก่  

1. ด้านทรัพยากร (การเงิน และงบประมาณ) 
1.1.ค่าใช้จ่ายของงบบุคลากร (เงินเดือน/ค่าตอบแทนอ่ืนๆ นอกเหนือเงินเดือน) ที่เพ่ิม
สูงขึ้นเป็นประจ าทุกปี 
สาเหตุ/ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง :  
1.นโยบายการปรับเพิ่มค่าจ้างของบุคลากรในทุกปี 
2.การเลื่อนข้ันเงินเดือน และระดับต าแหน่ง 
3. วิทยาลัยฯ เปิดโรงพยาบาล ท าให้ต้องรับบุคลากรเพ่ิมเป็นจ านวนมาก เพ่ือรองรับ
การเปิดให้บริการ รวมทั้งค่าสาธารณูปโภคท่ีจะเพ่ิมข้ึนจากการเปิดให้บริการดังกล่าว 

 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 จึงขอเรียนที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  เพ่ือพิจารณา
แผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  
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เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
-  แบบรายงานผลการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 
มติที่ประชุม : รับรองแผนบริหารความเสี่ยง วิทยาลัยแพทยศาสตร์

และการสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 

5. เรื่อง ขออนุมัตินอกแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2560 โครงการประชุมวิชาการ 
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่ 6 
รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ เสนอเพื่อพิจารณา  ตามมติที่ประชุม

คณะกรรมการประจ าฯ ครั้งที่ 9/2559 วันที่ 21 กันยายน 2559 เรื่อง สรุปงบประมาณค่าใช้จ่ายประชุม
วิชาการวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่ 5 โดยที่ประชุมมีมติ อนุมัติงบประมาณนอก
แผนปฏิบัติบัตเิพ่ือสนับสนุนการจัดประชุมวิชาการวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่ 5 ที่จัด
ขึ้นในวันที่ 30 มีนาคม 2559 จ านวน 40,735 บาท ความละเอียดทราบแล้ว นั้น 
  เนื่องจาก ในปีงบประมาณ 2560 งานวิจัยฯ จึงได้รับจัดสรรงบประมาณเพ่ือด าเนินการจัด
โครงการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 6 ในเดือนมีนาคม 2560 จ านวน 350,000 บาท ทั้งนี้ จากการประมาณ
การค่าใช้จ่ายคาดว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอต่อการด าเนินงาน จึงขออนุมัติงบประมาณนอก
แผนเพ่ิมเติม อีกจ านวน 102,000 บาท รวมงบประมาณนอกแผนที่ขออนุมัติเพ่ิมเติม จ านวน 142,735 
บาท 
  ในการนี้ การขออนุมัตินอกแผนงบประมาณนอกแผนปฏิบัติการ ควรขอเมื่อมีการเบิกจ่าย
งบประมาณไปแล้วร้อย 50 หรือ หลังการด าเนินงานในไตรมาสที่ 1 
 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 จึงขอเรียนที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เพ่ือพิจารณา
ขออนุมัตินอกแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2560 โครงการประชุมวิชาการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข ครั้งที่ 6 จ านวน 142,735 บาท เห็นควรอนุมัติงบประมาณนอกแผน ในไตรมาสที่ 1 
จ านวน 40,735 บาท และในไตรมาสที่ 2 จ านวน 102,000 บาท ในรหัส  รด.28-1 จ านวน 142,735 
บาท เพื่อมิให้เป็นการกันงบประมาณในการบริหารจัดการในหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง และเห็นควรให้สรุป
โครงการภายในไตรมาสที่ 3  
 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

บันทึกขออนุมัติโครงการนอกแผนปฎิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2560 

ข้อเสนอจากที่ประชุม 
1. อนุมัติเฉพาะค่าจัดท าและตรวจสอบภาษาอังกฤษบทความวิจัยบริการวิชาการ ครั้งที่ 1  

จ านวน 40,735 บาท  
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2. ส าหรับค่าจัดท าและตรวจสอบภาษาอังกฤษบทความวิจัยบริการวิชาการ ครั้งที่ 2 จ านวน 
102,000 บาท กรรมการพิจารณาให้หางบสนับสนุนจากหน่วยงานภาคเอกชนก่อน หาก
งบสนับสนุนไม่เพียงพอ จึงใหป้รับแผนเพื่อพิจารณาขอรับงบประมาณสนับสนุนนอกแผน
ในช่วงปลายปีงบประมาณต่อไป 
 

มติที่ประชุม : เห็นชอบตามข้อเสนอ 
 

ระเบียบวาระท่ี 4.4   งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม  มีเรื่องเพื่อพิจารณา ดังนี้ 
1. เรื่อง ขอพิจารณาปรับเพิ่มค่าจ้างเหมาแม่บ้าน วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข และ

แม่บ้าน ประจ าอาคารหอพักนักศึกษาและบุคลากร 
  รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ เสนอเพื่อพิจารณา  ด้วยวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุขได้ประชุมพิจารณาจัดสรรงบประมาณในการด าเนินการจ้างเหมาพนักงาน
ท าความสะอาดประจ าอาคารประจ าปี 2560 และได้มีการร้องเรียนเรื่องอัตราค่าจ้างเหมาท าความสะอาด  
ดังนั้นเพ่ือให้ปัญหาดังกล่าวยุติ ใคร่ขอให้คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
พิจารณาปรับเพ่ิมค่าจ้างเหมาแม่บ้านประจ าอาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข และแม่บ้าน
ประจ าอาคารหอพักนักศึกษา และบุคลากร 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 จึงขอเรียนที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขเพ่ือพิจารณา
อนุมัติ  

1. พิจารณาปรับเพ่ิมค่าจ้างเหมาแม่บ้านประจ าอาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
2. พิจารณาปรับเพ่ิมค่าจ้างเหมาแม่บ้านประจ าอาคารหอพักนักศึกษาและบุคลากร 
3. พิจารณาปรับเพ่ิมค่าจ้างเหมาแม่บ้านประจ าอาคารผู้ป่วยนอก 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
 รายละเอียดการจ้างเหมาแม่บ้านประจ าอาคาร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ข้อเสนอจากที่ประชุม 

- ควรพิจารณาตามปริมาณภาระงานที่ได้รับมอบหมาย และไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ าระหว่าง
หน่วยงานทั้งในส่วนอาคารวิทยาลัยฯ อาคารผู้ป่วยนอก ศูนย์พัฒนาเด็ก และหอพัก 
 

มติที่ประชุม : ประเด็นที่  1 อนุมัติปรับเพิ่มค่าจ้างเหมาแม่บ้าน
ประจ าอาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขจ านวน 400 บาท รวมเป็น 7,200 บาท และ
แม่บ้านศูนย์พัฒนาเด็กให้จ้างในอัตราไม่เกิน 7,200 บาท ทั้งนี้ให้พิจารณาให้เหมาะสมตามงบประมาณ
ที่ได้รับด้วย ประเด็นที่ 2 ค่าจ้างเหมาแม่บ้านประจ าอาคารหอพักนักศึกษาและบุคลากรหลังที่ 7  ให้คง
อัตราเดิมจ านวน 7,500 บาท ประเด็นที่ 3 อนุมัติปรับเพิ่มค่าจ้างเหมาแม่บ้านประจ าอาคารผู้ป่วยนอก
จ านวน 400 บาท รวมเป็น 7,200 บาท (ท างาน จ-ศ เสาร์-อาทิตย์ สลับกัน) ทั้งนี้ไม่รวมค่าตอบแทน
ท างานนอกเวลาในวันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยให้มีผลตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป 
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2. เรื่อง การรักษาความสะอาดบนถนนหน้าวิทยาลัยฯ 
ประธานงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม เสนอเพื่อพิจารณา  ด้วยงานอาคารสถานที่และ

สิ่งแวดล้อม ได้ประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับระบบสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อมของวิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข พบว่าปัญหาที่เกิดขึ้นส่วนหนึ่งคือความสะอาดบนถนนหน้าวิทยาลัย ท าให้มีเศษดินเปื้อน
บนถนน ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายกับนักศึกษาผู้ที่ใช้รถจักรยานยนต์ ดังนั้นงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
จึงขอปรึกษาหารือเกี่ยวกับวิธีการจัดการดังกล่าวกับผู้ที่เกี่ยวข้อง 

 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 จึงขอเรียนที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เพ่ือพิจารณาให้
ผู้ที่เกี่ยวข้องหาแนวทางการแก้ไข 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
 ขอบเขตการปฏิบัติงานงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
 
ข้อเสนอจากที่ประชุม 

1. ให้ผู้รับเหมาท าความสะอาด หากสกปรกให้ล้างท าความสะอาดทุกครั้ง  
2. มอบคณะกรรมการตรวจการจ้างโครงการนี้ท าหนังสือเตือนถึงผู้รับเหมา และผู้ควบคุมงาน  

 
มติที่ประชุม : เห็นชอบตามข้อเสนอ 

 
 

3. เรื่อง ขอบเขตการปฏิบัติงานของงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
ประธานงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม เสนอเพื่อพิจารณา  ด้วยงานอาคารสถานที่และ

สิ่งแวดล้อม ได้ดูแลเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม ภายในวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ซึ่งการแต่งตั้งคณะกรรมการ จะมีตัวแทนหน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบ
โดยตรง และไม่ได้รับผิดชอบโดยตรงเข้ามาเป็นตัวแทน เพ่ือดูแลและควบคุมระบบให้สามารถด าเนินงานได้
จนแล้วเสร็จและมีประสิทธิภาพ แต่ทั้งนี้ขอบเขตการปฏิบัติงานของงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมยังไม่
ชัดเจน ซึ่งที่ผ่านมางานอาคารสถานที่ ดูแลและรับผิดชอบเกี่ยวกับการซ่อมบ ารุงระบบสาธารณูปโภคและ
สิ่งแวดล้อม รายละเอียดตามเอกสารแนบ 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 จึงขอเรียนที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เพ่ือพิจารณา
ขอบเขตการปฏิบัติงานของงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
 
ข้อเสนอจากที่ประชุม 

1. ควรจะมีหน่วยงานรับผิดชอบงานอาคารสถานที่ในภาพรวมของวิทยาลัยฯ โดยมีสาย
สนับสนุน เป็นผู้รับผิดชอบหลัก และมีอาจารย์เป็นที่ปรึกษา 
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2. มอบรักษาราชการแทนรองคณบดีงานคลังและพัสดุ รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายแผน
และงบประมาณ และประธานงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ด าเนินการจัดตั้งงาน
อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
 

มติที่ประชุม :  เห็นชอบตามเสนอ 
 

ระเบียบวาระท่ี 4.5   งานคลังและพัสดุ มีเรื่องเพื่อพิจารณา ดังนี้ 
เรื่อง  รายงานการเบิกจ่ายเงิน เดือน ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2559 (ไตรมาสที่ 4)  

ปีงบประมาณ 2559   
รักษาราชการแทนรองคณบดีงานคลังและพัสดุ เสนอที่ประชุมพิจารณา การเบิกจ่ายเงินเดือน 

ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2559   ซึ่งเป็นไตรมาสที่ 4 ของการด าเนินงานตามกิจกรรม/โครงการ
ของวิทยาลัย  โดยมีการเบิกจ่ายเงินหมวดเงินงบประมาณแผ่นดิน ข้อ1 ,2,5,6,7,8 แล้วเสร็จตามที่ได้รับ
จัดสรรงบประมาณ  (ยกเว้นข้อ 2.2) ส่วนงบประมาณเงินอุดหนุน /เงินรายได้ ข้อ 3, 4,  และข้อ 2.2  มีเงิน
คงเหลือ ที่สามารถน าไปใช้ต่อในปีงบประมาณ 2560 จ านวน  24 ,371,1289.65 บาท  และเงินรายได้ 
ข้อ 9.2, 9.3  มีงบประมาณคงเหลือที่สามารถน าไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2560 หรือสะสมไว้ จ านวน 
9,302 ,142.06 บาท ส่วนเงินรายได้ข้อ 9.1 ในภาพรวม วิทยาลัยฯ ได้รับจัดสรรน้อยกว่าแผน
งบประมาณรายรับ จึงมีเงินคงเหลือ - 1,543,284.06 บาท 
 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 จึงขอเรียนที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เพ่ือพิจารณา
แนวทางการได้รับงบประมาณเงินรายได้ข้อ 9.1 เพื่อให้การบริหารงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
ซึ่งในปีงบประมาณ 2560 ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษาให้ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก 
 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
 - รายงานการเบิกจ่ายเงิน เดือน ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2559  (ไตรมาสที่ 4)        
ปีงบประมาณ 2559 
 
ข้อเสนอจากที่ประชุม 

มอบงานบริการการศึกษา สรุปข้อมูลการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาของแต่ละภาคการศึกษา 
ในแต่ละหลักสูตร เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการประมาณการรายรับจากค่าหน่วยกิต ค่าธรรมเนียมพิเศษ 
ส่งให้งานแผนและงบประมาณและงานการเงิน 

 
มติที่ประชุม : เห็นชอบตามข้อเสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี 4.6   งานบริการการศึกษา มีเรื่องเพื่อพิจารณา ดังนี้ 

1. เรื่อง ขออนุมัติปรับแผนการรับนักศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 
รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ เสนอเพื่อพิจารณา(แทน)  ตามท่ีรักษาราชการแทนรอง

คณบดีฝ่ายบริการการศึกษา ได้หารือกับผู้อ านวยการส านักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพ่ิมเพ่ือชาว
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 10/2559 วันที่ 26 ตุลาคม 2559 
 

ชนบท (นายแพทย์รายิน อโรร่า) เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2559 เรื่องแผนการรับนักศึกษาในหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต สรุปได้ ดังนี้ 
 
ปีการศึกษา 2561 2652 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

ชั้นคลินิกเรียนที่ รพ.
สรรพสิทธิประสงค์ 

48 
 

48 
 

48 
 

48 
 

48 
 

48 
 

48 
 

48 
 

48 
 

48 
 

ชั้นคลินิกเรียนที่ รพ.
ศรีสะเกษ 

24 24 30 30 30 30 30 30 30 30 

ชั้นคลินิกเรียนที่ รพ.
ม.อุบลราชธานี 

- - - - - - - 16 16 16 

รวม 72 72 78 78 78 78 94 94 94 94 
 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 จึงขอเรียนที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เพ่ือพิจารณา
อนุมัติปรับแผนการรับนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 

 
มติที่ประชุม :  เห็นชอบ มอบงานแผนและงบประมาณด าเนินการใน

ส่วนทีเ่กี่ยวข้อง 
 

2. เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์พิเศษหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต                  
สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ 

 รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ เสนอเพื่อพิจารณา(แทน)  ขอแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีวเวชศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙  เนื่องจากหลักสูตรฯ ขาด
แคลนอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในบางรายวิชา ดังนั้นเพื่อให้การบริการจัดการหลักสูตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และบรรลุวัตถุประสงค์ รวมทั้งเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักศึกษา  
          การนี้  หลักสูตรจึงใคร่ขอแต่งตั้งอาจารย์พิเศษหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีวเวชศาสตร์  
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙  เพ่ือให้การบริหารจัดการหลักสูตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีมาตรฐาน  
จ านวน 7 ราย ดังนี ้

1. ศ.นพ.สุทัศน์ ฟู่เจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล 
2. ศ.นพ.กิตติศักดิ์ สวรรยาวิสุทธิ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
3. ศ.ดร.วีระพงศ์ ลุลิตานนท์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
4. ดร.นพ.ปริญญา ช านาญ โรงพยาบาลสรรพประสิทธิประสงค ์
5. ผศ.ดร.พรลดา นุชน้อย มหาวิทยาลัยมหิดล 
6. ดร.อุมาพร ยอดประทุม มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
7. ดร.ประสงค์ แคน้ า มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 10/2559 วันที่ 26 ตุลาคม 2559 
 

 จึงขอเรียนที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เพ่ือพิจารณา
อนุมัติการขอแต่งตั้งอาจารย์พิเศษหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาชีวเวชศาสตร์  ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๕๙ 
 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

- ประวัติอาจารย์พิเศษ 
 

มติที่ประชุม :  อนุมัติให้แต่งตั้งอาจารย์พิเศษหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต  สาขาชีวเวชศาสตร์  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ มอบงานบริการการศึกษาด าเนินการใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องได้ทันที 

 
ระเบียบวาระท่ี 4.7   งานบริการทางการแพทย์ มีเรื่องเพื่อพิจารณา ดังนี้ 
 เรื่อง โครงการพิจารณาแผนกลยุทธ์เพื่อหารายได้งานบริการทางการแพทย์ ปีงบประมาณ 
2560-2561 
 รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ  เสนอเพื่อพิจารณา งานบริการทาง
การแพทย์ อาคารผู้ป่วยนอก เล็งเห็นความส าคัญของการถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายระดับองค์กรสู่
ระดับบุคคล เมื่อวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขจัดท าแผนยุทธศาสตร์และมีการน าแผน
ยุทธศาสตร์นั้นไปปฏิบัติ ปัญหาที่ส าคัญของการแปลงแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติก็คือ การที่บุคลากรแต่
ละระดับขาดความรู้สึกมีส่วนร่วมและรับผิดชอบต่อการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ท าให้ขาดแรงจูงใจที่
จะปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ให้บังเกิดผล โดยจะมุ่งเน้นในงานประจ าของตนเองเป็นหลัก ไม่สามารถเชื่อมโยง
ระหว่างบทบาทหน้าที่ของตนเองกับแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ แผนยุทธศาสตร์
ของหน่วยงานไม่สามารถสื่อสารและถ่ายทอดลงไปสู่บุคลากรทั่วทั้งองค์กร การจัดท าตัวชี้วัดระดับบุคคลจึง
จ าเป็นและส าคัญอย่างยิ่ง เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่า แผนยุทธศาสตร์จะถูกถ่ายทอดไปยังทุกระดับขององค์กร 
ทุกคนในหน่วยงานเกิดความรู้สึกมีส่วนร่วมและรับผิดชอบต่อตัวชี้ วัดและค่าเป้ าหมายตามแผน
ยุทธศาสตร์ ส่งผลให้องค์กรบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้  
           โครงการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ฯ ครั้งนี้ จึงถือเป็นก้าวส าคัญที่จะพัฒนาสมรรถนะบุคลากรทาง
การแพทย์และสายสนับสนุนทุกฝ่ายของโรงพยาบาลให้เป็นมืออาชีพ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงต่อการน า
โรงพยาบาลภายใต้สังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตร์และสาธารณสุข ไปสู่โรงพยาบาลที่ ได้รับการรับรองมาตรฐาน 
HA และพัฒนาองค์กรให้มีความเข้มแข็งและสร้างการมีส่วนร่วมภายในและภายนอกกับภาคีเครือข่ายต่อไป 
 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

จึงขอเรียนที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เพ่ือพิจารณา
งบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินโครงการ 

 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

-  แบบเสนอแผนด าเนินงานโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
 






