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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 7/2560 วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
ครั้งที่ 7/๒๕60 วันพฤหัสบดี ที่ 20 กรกฎาคม 2560 

ณ ห้อง CMP ๔12 ชั้น 4 อาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 
 

ผู้มาประชุม 
1. นายแพทย์นิรันดร์  พิทักษ์วัชระ  คณบดี    ประธานกรรมการ 
2. นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธุ์   รองคณบดีฝ่ายบริหาร   กรรมการ 
3. นายแพทย์วีระวัฒน์  พันธ์ครุฑ  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม กรรมการ 
4. แพทย์หญิงปาริชาติ  วงศ์เสนา  รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา  กรรมการ   
5. ผศ.จารุวรรณ์  วงบุตดี     หัวหน้ากลุ่มวิชาแพทยศาสตร์  กรรมการ  
6. ผศ.พลากร สืบส่าราญ   หัวหน้ากลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์            กรรมการ 
7. นางสาววลัวสิาข์  สุวรรณเลิศ  ผู้แทนอาจารย์    กรรมการ 
8. นางสาวจินตนา  ศิริบูรณ์พิพัฒนา  ผู้แทนอาจารย์     กรรมการ 
9. นางสาวณรัญญา  มีชัย   นักวิชาการศึกษาช่านาญการ  เลขานุการ 
10. นางสาวลภัส  ยิ งยืน   เจ้าหน้าที งานบริหารงานทั วไปช่านาญการ ผู้ช่วยเลขานุการฯ คนที  1 

 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. ผศ.ดร.มารุตพงศ ์ ปัญญา  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา 
2. ผศ.ดร.ธารินี  ไชยวงศ ์  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
3. ดร.สุวภรณ์  แดนด ี  ผู้ช่วยคณบดีงานประกันคุณภาพและสารสนเทศ 
4. พญ.นวินดา เจียมบุญศรี  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
5. อ.ดร.อารี บุตรสอน  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพันธกิจสังคม 
6. อ.ดร.กิตติ  เหลาสุภาพ  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและบริหารกายภาพและสิ งแวดล้อม 
7. อ.ทักษิณ  พิมพ์ภักดิ์  ประธานหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
8. ผศ.ดร.สุรศักดิ์  แว่นรัมย์  ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ 

 
 
 
 
เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.    
 
 
 นายแพทย์นิรันดร์  พิทักษ์วัชระ คณบดี  ท่าหน้าที ประธานในที ประชุม หลังจากกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วม
ประชุมแล้ว ได้เรียนเชิญคณะกรรมการรับทราบและพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม สรุปได้ ดังนี้ 
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ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ   จ านวน   2  เรื่อง มีดังนี้ 
1.1  เรื่อง แผนงานภารกิจที่วิทยาลัยฯ ต้องขับเคลื่อน ใน 6 ประเด็นหลัก 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม     นายแพทย์นิรันดร์  พิทักษ์วัชระ ต าแหน่ง คณบดี 
 แผนงานภารกิจที วิทยาลัยฯ ต้องขับเคลื อน ใน 6 ประเด็นหลัก มีดังนี้ 

1. การปฏิรูปการศึกษา (ปรับปรุงหลักสูตร) 
2. การปฏิรูประบบงานวิจัย 
3. โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
4. บุคลากร แผนงาน งบประมาณ อาคารสถานที  
5. งานบริการทางด้านสังคม 
6. งานพัฒนานักศึกษา 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
เพื อทราบแผนงานภารกิจที วิทยาลัยฯ ต้องขับเคลื อน ใน 6 ประเด็นหลัก 
 มติที่ประชุม :  รับทราบ  
 

1.2 เรื่อง การปรับระบบการเกษียนหนังสือของผู้บริหาร 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม     นายแพทย์นิรันดร์  พิทักษ์วัชระ ต าแหน่ง คณบดี 
 ได้มอบให้งานเลขานุการศึกษา หาวิธีการปรับระบบการเกษียนหนังสือให้มีความกระชับขั้นตอน รวดเร็ว  
และจัดท่าเป็นแนวปฏิบัติต่อไป  
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

เพื อทราบการปรับระบบการเกษียนหนังสือของผู้บริหาร 
 มติที่ประชุม :  รับทราบ  

 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และ 
การสาธารณสุข  

ระเบียบวาระท่ี  ๒.1 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2560  
                              เมื่อวันพุธ ที่ 21 มิถุนายน 2560 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   นายแพทย์ประวิ อ ่าพันธุ์ ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร                      

รองคณบดีฝ่ายบริหาร เสนอที ประชุมเพื อพิจารณา  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ่า
วิทยาลัย ครั้งที  6/2560 เมื อวันพุธ ที  21 มิถุนายน 2560 

 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
(ร่าง) รายงานการประชุม ครั้งที  6/2560 เมื อวันพุธ ที  21 มิถุนายน 2560 
 

 มติที่ประชุม :  รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไขรายงานการประชุม  
 

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสืบเนื่อง  
ไม่มี 
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ระเบียบวาระที่ 4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
วาระท่ี  4.1 งานคลังและพัสดุ มีเรื่องเสนอเพื่อทราบ    จ านวน 2 เรื่อง ดังนี้ 
4.1.1 เรื่อง รายงานการรับและเบิกจ่ายเงิน ไตรมาสที่ 3 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธุ์ ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร  

ตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2560 ข้อ 50 งานคลังและ
พัสดุ ขอรายงานการเบิกจ่ายเงิน วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประจ่าเดือนมิถุนายน 2560 (ไตรมาส
ที  3) และรายงานการรับและเบิกจ่ายเงินวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประจ่าปีงบประมาณ  2560 
เปรียบเทียบไตรมาสที  2 และไตรมาสที  3 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2560 ข้อ 50 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

๑. รายงานการเบิกจ่ายเงิน วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประจ่าเดือนมิถุนายน 2560      
(ไตรมาสที  3)   (เอกสารแนบ 1) 

๒. รายงานการรับและเบิกจ่ายเงิน  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  ประจ่าปี งบประมาณ  
2560 เปรียบเทียบไตรมาสที  2 และไตรมาสที  3 (เอกสารแนบ 2) 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
      เพื อทราบ   
 1.รายงานการเบิกจ่ายเงิน วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประจ่าเดือนมิถุนายน 

2560 (ไตรมาสที  3) 
 2. รายงานการรับและเบิกจ่ายเงิน  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  ประจ่าปี  

งบประมาณ  2560 เปรียบเทียบ ไตรมาสที  2 และไตรมาสที  3 
  ทั้งนี้ มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมเพียง 59.29  ซึ งน้อยกว่าประมาณการตาม

แผนงบประมาณที ต้องเบิกจ่าย ร้อยละ 73 จึงขอความร่วมมือทุกหน่วยงานที เกี ยวข้องเร่งด่าเนินการเบิกจ่าย
งบประมาณให้เป็นไปตามแผน เพราะหมวดเงิน ตามข้อ 1.1,1.2,1.3, 2.1, 2.4 ถ้าเบิกจ่ายไม่ทัน 15 กันยายน 
2560 จะต้องส่งคืนคลัง 

มติที่ประชุม : รับทราบ  
 

4.1.2 เรื่อง รายงานผลการวิเคราะห์งบการเงินและผลการสอบบัญชีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
               ประจ าปี  งบประมาณ พ.ศ. 2559 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธุ์  ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร  

ตามค่าสั งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที  3778/2559 เรื อง แต่งตั้งผู้สอบบัญชีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข ในการนี้ผู้สอบบัญชีได้ด่าเนินการสอบบัญชีและรายงานผลการสอบบัญชีเมื อวันที  22 มีนาคม 
2560 วิทยาลัยฯ ได้ส่งรายงานผลการสอบบัญชีต่อส่านักงานตรวจสอบภายในเพื อท่าการวิเคราะห์งบการเงิน
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 แล้วและส่านักงานตรวจสอบภายในได้ส่ง
รายงานผลการวิเคราะห์งบการเงิน วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ให้
วิทยาลัยฯ เมื อวันที   18 พฤษภาคม  2560 โดยสรุปได้  ดังนี้ 

1.1 ผลการด่าเนินงาน  
- มีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายจากการด่าเนินงานลดลง  คิดเป็นร้อยละ 59.65  เมื อเทียบกับปี

ก่อน 
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- มีรายได้จากการด่าเนินงานลดลง คิดเป็นร้อยละ 17.54 เมื อเทียบกับปีก่อน 
- มีค่าใช้จ่ายจากการด่าเนินงานเพิ มข้ึน คิดเป็นร้อยละ 15.93 เมื อเทียบกับปีก่อน 

1.2 อัตราส่วนทางการเงิน 
- การวิเคราะห์อัตราส่วนสภาพคล่องทางการเงิน  มีความคล่องตัวทางการเงินสูงขึ้นจากปีก่อน  

เนื องจากมีสินทรัพย์หมุนเวียนเพิ มขึ้น 
- การวิเคราะห์อัตราวัดประสิทธิภาพในการด่าเนินงาน  วิทยาลัยฯ ใช้ทรัพย์สินที มีอยู่ก่อให้เกิด

รายได้เพิ มข้ึน 
- วิเคราะห์อัตราส่วนวัดภาระหนี้สิน  วิทยาลัยฯ มีการก่อหนี้รวมลดลง ส่วนใหญ่เป็นหนี้สนิที ไม่

มีภาระดอกเบี้ยจ่าย ที ยืมจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
- วิเคราะห์อัตราส่วนความสามารถในการก่าไร  วิทยาลัยฯ มีผลตอบแทนในการท่าก่าไรลดลง

เนื องจากรายได้รวมลดลงและค่าใช้จ่ายจากการท่างานเพิ มขึ้น 
ความเห็นและข้อเสนอแนะ 

1. จากผลการวิเคราะห์รายงานการเงินในปี พ.ศ. 2559 วิทยาลัยฯ มีรายได้สุทธิลดลงจากปี
ก่อนส่วนใหญ่รายได้มาจากงบประมาณแผ่นดินเป็นหลัก และมีแนวโน้มได้รับเงินงบประมาณ
แผ่นดินลดลง ส่วนรายได้จากแหล่งอื นโดยเฉพาะรายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาลดลง
เนื องจากมหาวิทยาลัยยังไม่ได้จัดสรรเงินค่าธรรมเนียมการศึกษารหัส 58-59 ที ลงทะเบียน
เรียนแบบเหมาจ่ายให้แก่วิทยาลัยฯ ประกอบกับมีค่าใช้จ่ายในการด่าเนินงานที เพิ มสูงขึ้น 
โดยเฉพาะค่าตอบแทน ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรพิจารณาการจัดสรรเงินค่าธรรมเนียม
การศึกษาให้แก่วิทยาลัยฯ อย่างถูกต้อง ส่าหรับวิทยาลัยฯ ควรเพิ มประสิทธิภาพการใช้
สินทรัพย์หรือทรัพยากรที มีอยู่สร้างรายได้ให้เพิ มข้ึนและพิจารณาลดค่าใช้จ่ายในการ
ด่าเนินงานที ไม่จ่าเป็นลง เพื อมีรายไดจ้ากการด่าเนินงานเพิ มข้ึน 

2. รายงานการเงินของวิทยาลัยฯ ผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื อนไข ว่า วิทยาลัยฯ 
บันทึกบัญชี “เงินฝากกองคลัง” (เงินฝากส่วนกลาง-กองคลัง) ไม่สอดคล้องกับรายงานจาก
กองคลัง อีกท้ังไม่สามารถตรวจบัญชี “ทุน”  เนื องจากวิทยาลัยฯ ไม่ได้บันทึกบัญชีด้วยระบบ
คู่ ไม่สามารถหารายละเอียดที มาของบัญชี “ทุน” ได้ และไม่สามารถหาวิธีการสอบตรวจอื น
เพื อตรวจสอบถึงความถูกต้องของบัญชีดังกล่าว เพื อให้ได้ผลเป็นที พอใจได้ นั้น  การวิเคราะห์
รายงานการเงินจึงอาจมีความคลาดเคลื อนของข้อมูลที เกี ยวข้องกับบัญชีข้างต้น ส่งผลให้ผู้ใช้
ข้อมูลจากการวิเคราะห์รายงานการเงินได้รับประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์
รายงานการเงินอย่างไม่สมบูรณ์ ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูลจึงควรพิจารณาเหตุการณ์ในอนาคตเป็น
ส่าคัญในการตัดสินใจ และวิทยาลัยฯ ควรเร่งด่าเนินการบันทึกบัญชี “เงินฝากกองคลัง” และ
ทุนให้ถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีต่อไป 

3. มหาวิทยาลัย มิได้มีวางหลักเกณฑ์ให้หน่วยงานระดับคณะ ส่านัก วิทยาลัย ด่าเนินการ
วิเคราะห์งบการเงิน เพื อเป็นข้อมูลในการบริหารการตัดสินใจของผู้บริหาร การวิเคราะห์งบ
การเงินด้วยตนเองของหน่วยงานมีประโยชน์ในการน่าผลการด่าเนินงานมาทบทวนในเรื องที มี
นัยส่าคัญได้ ฯ ทั้งนี้ ผู้ตรวจสอบภายในควรท่าหน้าที สอบทานความถูกต้องของข้อมูลตัวเลข 
รูปแบบการจัดท่ารายงาน เพื อให้รายงานมีความเหมาสมกับลักษณะของหน่วยงาน มีบรรทัด
ฐานเดียวกัน และท่าหน้าที สอบถามถึงสาเหตุบางประการที อาจแสดงไว้ไม่เพียงพอในผลการ
วิเคราะห์งบการเงิน เพื อยกระดับความน่าเชื อถือ และเพิ มความเชื อมั นในการน่ารายงานไปใช้
ในการตัดสินใจของผู้บริหาร 
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ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
๑. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การบริหารและการด่าเนินงานของส่วนงานภายใน

ที มีสถานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2554 ข้อ 5  ข้อ 28 ข้อ 29 และข้อ 30 
๒. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2533 และแก้ไขเพิ มเติม ตามมาตรา 8 และ

มาตรา 21 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

๑. รายงานผลการสอบบัญชี วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ประจ่าปีงบประมาณ 2559  (เอกสารแนบ 1) 

๒. บันทึกข้อความที  ศธ 0529.1.3/193 ลงวันที  18 พฤษภาคม 2560 เรื อง รายงานผลการ
วิเคราะห์งบการเงิน วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประจ่าปี งบประมาณ พ.ศ. 
2559  (เอกสารแนบ 2) 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
เพื อทราบผลการสอบบัญชีและผลการวิเคราะห์งบการเงิน ประจ่าปีงบประมาณ 2559  เพื อจะได้

ด่าเนินการเสนอที ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยต่อไป 
มติที่ประชุม : รับทราบ  

 

ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
วาระท่ี 5.1  งานพัฒนานักศึกษา เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา    จ านวน   1 เรื่อง  ดังนี้ 
5.1.1 เรื่อง พิจารณาระบบการให้ทุนการศึกษาของนักศึกษาประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธารนิี  ไชยวงศ์ ต าแหน่ง ผู้ช่วยคณบดีงานพัฒนานักศึกษา        

  ด้วยงานพัฒนานักศึกษา  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  เป็นหน่วยงานที ดูแลและ
ส่งเสริมด้านทุนการศึกษาส่าหรับนักศึกษาภายในวิทยาลัยฯ และเป็นสื อกลางในการประสานระหว่างผู้รับและผู้ให้   
งานพัฒนานักศึกษาจึงจ่าเป็นต้องก่าหนดบทบาทหน้าที ของงาน   ตลอดจนแนวทางการด่าเนินงาน  จึงขอเสนอ
ระบบการให้ทุนการศึกษาส่าหรับนักศึกษา  ประจ่าวิทยาลัยฯ ต่อคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อทราบและให้
ข้อเสนอแนะเพิ มเติม 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
 1. ค่าสั งวิทยาลัยฯ เรื อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา 
 2. ขั้นตอนการมอบเงินทุนการศึกษา 
 3. ร่าง ประกาศวิทยาลัยฯ เรื อง การพิจารณาคัดเลือกทุนการศึกษา (ทุนแบบให้เปล่า) 
 4. ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา 
 5. แบบพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเพื อรับทุนการศึกษา 
 6. จ่านวนทุนการศึกษาที ควรได้รับการจัดสรร 
 7. แนวทางการกู้ยืมเงินฉุกเฉินเพื อการศึกษา 

 

เพื่อพิจารณา  
 1. ระบบพิจารณาการให้ทุนการศึกษาของนักศึกษาประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะเพิ มเติม     
 2. ระบบเงินกู้ฉุกเฉินส่าหรับนักศึกษา 
 3. ระบบการให้ทุนส่าหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 
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 มติที่ประชุม : 1) เห็นชอบระบบพิจารณาการให้ทุนการศึกษาของนักศึกษาประจ าวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 2) ให้ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ส าหรับระบบเงินกู้ฉุกเฉินส าหรับนักศึกษา 
3) มอบหลักสูตรชีวเวชศาสตร์ รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการให้ทุนส าหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา และให้น าเสนอ
ในการประชุมครั้งถัดไป 
 

วาระท่ี 5.2  งานบริการทางการแพทย์ อาคารผู้ป่วยนอก  มีเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา จ านวน   1 เรื่อง  ดังนี้ 
5.2.1 เรื่อง การก าหนดอัตราค่าตอบแทนทันตแพทย์ ซึ่งเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษภายนอกที่ปฏิบัติงาน 
                ที่หน่วยบริการทางการแพทย์  
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   นายแพทย์วีระวัฒน์  พันธ์ครุฑ ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม 

งานบริการทางการแพทย์ อาคารผู้ป่วยนอก ได้รับความอนุเคราะห์ทันตแพทย์นอกสังกัด มาปฏิบัติงานออก
ตรวจโรคทางทันตกรรม ณ แผนกทันตกรรม ในวันและเวลาราชการตั้งแต่เวลา 09.00  – 16.00 น. ระหว่างวันที  
1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2560 นั้น 

อ้างถึงประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื อง การจ่ายเงินค่าตอบแทนแพทย์ผู้เชี ยวชาญพิเศษภายนอกที 
ปฏิบัติงานที หน่วยบริการทางการแพทย์ ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
พ.ศ. 2558 ข้อ 3 นั้น งานบริการทางการแพทย์ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ทันตแพทย์ ถือเป็นแพทย์ผู้เชี ยวชาญพิเศษ
เฉพาะทาง เป็นผู้มีความรู้ความช่านาญในการตรวจวินิจฉัยโรคเฉพาะทางทันตกรรม จึงเห็นควรจ่ายค่าตอบแทน
ทันตแพทย์ซึ งเป็นแพทย์ผู้เชี ยวชาญพิเศษภายนอก ในอัตราขั้นต ่าชั วโมงละ 300 บาท  

อาศัยอ่านาจตามประกาศดังกล่าว ในการนี้ จึงขออ่านาจจากคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัย ฯ พิจารณา
เห็นชอบก่าหนดอัตราค่าตอบแทนทันตแพทย์ ซึ งเป็นผู้เชี ยวชาญพิเศษภายนอก ทั้งนี้ขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที   
1 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป  
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื อง การจ่ายเงินค่าตอบแทนแพทย์ผู้เชี ยวชาญพิเศษภายนอกที 
ปฏิบัติงานที หน่วยบริการทางการแพทย์ ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
พ.ศ. 2558 
ประเด็นพิจารณา 

เพื อพิจารณาเห็นชอบก่าหนดอัตราค่าตอบแทนทันตแพทย์ ซึ งเป็นผู้เชี ยวชาญพิเศษภายนอก ทั้งนี้ขอให้มี
ผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที  1 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป 

มติที่ประชุม : เห็นชอบก าหนดอัตราค่าตอบแทนทันตแพทย์ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญพิเศษภายนอก ใน
อัตราขั้นต่ าชั่วโมงละ 300 บาท ทั้งนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป มอบงาน
บริการทางการแพทย์ อาคารผู้ป่วยนอก ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

 

วาระท่ี 5.3  งานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ มีเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา จ านวน   1 เรื่อง  ดังนี้ 
5.3.1 เรื่อง รายงานผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา พ.ศ. 2559  
               ระดับวิทยาลัย(คณะ) ของวิทยาลัยฯ (1 ส.ค. 2559 – 31 ก.ค. 2560) รอบ 12 เดือน    
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   ดร.สุวภรณ์ แดนดี ต าแหน่ง  ผู้ช่วยคณบดีงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ 

ตามที   ส่านักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ  ส่านักงานอธิการบดี  ได้ขอความอนุเคราะห์ให้
วิทยาลัยฯ  รายงานความคืบหน้าการด่าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับวิทยาลัย(คณ ะ) ของ
วิทยาลัยฯ ประจ่าปีการศึกษา 2559  ตั้งแต่ 1 ส.ค. 2559 – 31 ก.ค. 2560 ( รอบ 12 เดือน ) นั้น    
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  ทางงานประกันคุณภาพฯ ได้ท่าการติดตาม รวบรวม จากหน่วยงานที รับผิดชอบตัวบ่งชี้ ดังกล่าว ตาม
รายงานผลการด่าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับวิทยาลัย(คณะ) ปีการศึกษา พ.ศ. 2559 ของ
วิทยาลัยฯ ตั้งแต่ 1 ส.ค. 2558 –  31 ก.ค. 2560 (รอบ 12 เดือน ) เกณฑ์ สกอ. จ่านวน 13 ตัวบ่งชี้  
    ผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายใน ระดับวิทยาลัย(คณะ) รอบ 12 เดือน (ตัวบ่งช้ี สกอ.) ดังนี้ 
วงรอบการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2559  (จ านวน 13 ตัวบ่งชี้) เกณฑ์ สกอ. (ณ 7 ก.ค.2560) 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมาย หน่วย 
จ านวน
ผลงาน 

ระดับคะแนน ระดับคุณภาพ 

1. การผลติบณัฑิต 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตร
โดยรวม 
หมายเหต : ไม่นับหลักสูตร พบ. 
เนื องจากประเมินเกณฑ์ WFME 

เชิงปริมาณ 
ผ่านเกณฑ์ 

สัดส่วน 3 หลักสูตร
ได้มาตรฐาน
ที คะแนน 9. 

3 พอใช้  
(ข้อมูลจากการ
ประมาณการ) 

1.2 อาจารย์ประจ่าคณะที มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก 

เชิงปริมาณ 
47 

ร้อยละ 46.27  5 ดีมาก 

1.3 อาจารย์ประจ่าคณะที ด่ารง
ต่าแหน่งทางวิชาการ 

เชิงปริมาณ 
20 

ร้อยละ 22.39  1.87 ต้องปรับปรุง 

1.4 จ่านวนนักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเท่าต่อจ่านวนอาจารย์ประจ่า (ไม่
รวม นศ.ชัน้คลินกิ) 

เชิงปริมาณ 
( 4:1 พบ), (8:1 
สบ.,วท.บ., วท.ม) 

นศ.ต่อ
อาจารย์
ประจ่า 

3.33 3.33 พอใช้ 

1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญา
ตร ี

เชิงคุณภาพ 
6 

ข้อ 6 6 ดีมาก 

1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญา
ตร ี

เชิงคุณภาพ 
6 

ข้อ 6 6 ดีมาก 

2. การวิจัย 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและ
พัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

เชิงคุณภาพ 
5 

ข้อ 5 4 ดี 

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์  

เชิงปริมาณ 
103,400  

บาท ต่อ 
คน 

49,787.
04 บาท/

คน 

 4.98 ดีมาก 

2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ่า
และนักวิจัย  

เชิงปริมาณ 
28 

ร้อยละ 31.47 5 ดีมาก 

3. การบรกิาร
วิชาการ 

3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม เชิงคุณภาพ 
5 

ข้อ 6  5 ดีมาก 

4. การท านบุ ารุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

4.1 ระบบและกลไกการท่านุบ่ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

เชิงคุณภาพ 
5 

ข้อ 6  5 ดีมาก 

5. การบรหิาร
จัดการ 

5.1 การบริหารของคณะเพื อการก่ากับ
ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่ม
สถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ/
สถาบัน 

เชิงคุณภาพ 
6 

ข้อ 7  5 ดีมาก 

5.2 ระบบก่ากับการประกันคุณภาพ
หลักสูตร 

เชิงคุณภาพ 
6 

ข้อ 6  5 ดีมาก 

รวมคะแนน สกอ.  13  ตัวบ่งชี้   4.40 ดี 
 

หมาเหตุ :  ผลประเมินคุณภาพภายใน ระดับวิทยาลัย ปีการศึกษา 2558  ของวิทยาลยัฯ อยู่ทีร่ะดับดี  ที่ 4.29 คะแนน 
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ตารางการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับวิทยาลัย ปีการศึกษา 2559 (รอบ 12 เดือน) 

องค์ประกอบ 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย (สกอ.) 

ผลการประเมิน 
ตัวบ่งชี้ I P O รวม 

1. การผลิตบัณฑิต 6 3.40  5.00   3.00   3.87  ดี 

2. การวิจัย 3 4.98    4.00   5.00   4.66  ดีมาก 

3. การบริการวิชาการ 1          -      5.00  -     5.00  ดีมาก 

4. การท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม   

1          -    
5.00 

-    
5.00 ดีมาก 

5. การบริหารจัดการ 2          -    5.00 -    5.00 ดีมาก 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชีข้องทุก
องค์ประกอบ 13  3.79  4.86   4.00   4.40  ด ี

           แต่ในตัวบ่งช้ีที่ 1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ซึ่งระดับคะแนนของวิทยาลัยฯ 
อยู่ในระดับต้องปรับปรุง ที่ร้อยละ 22.39  ซึ่งเกณฑ์มาตรฐานที่ 5 คะแนน ต้องอยู่ที่ร้อยละ 60  

ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 แก้ไขเพิ มเติม (ฉบับที  2) 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
    - สรุปผลการด่าเนินงานรอบ 12 เดือน ระดับวิทยาลัย ปีการศึกษา 2559 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ

สาธารณสุข 
ประเด็นพิจารณา 
 เพื อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะเพิ มเติม ในเกณฑ์ตัวบ่งชี้ที อยู่ที ระดับ ต้องปรับปรุง (ตัวบ่งชี้ที  1.3 อาจารย์
ประจ่าคณะที ด่ารงต่าแหน่งทางวิชาการ) เพื อให้ผลงานในรอบปีการศึกษา 2560 พัฒนาขึ้นกว่าปัจจุบัน 
ข้อเสนอจากที่ประชุม 

1. เพื อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน งานบริหารบุคคลควรจัดท่าระบบการขอต่าแหน่งทางวิชาการ เช่น 
ขั้นตอนในการขอต่าแหน่งทางวิชาการ การเขียนเอกสารประกอบการสอน  

2. ควรมีระบบสนับสนุนให้อาจารย์ขอต่าแหน่งทางวิชาการ 

มติที่ประชุม : เห็นชอบตามข้อเสนอ 
 

วาระท่ี 5.4  งานแผนและงบประมาณ   มีเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา   จ านวน   6 เรื่อง  ดังนี้ 
5.4.1 เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
      ณ สิ้นไตรมาส 3 (เดือนตุลาคม 2559 – มิถุนายน 2560) 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   นายแพทย์ประวิ อ ่าพันธุ์ ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร                      

งานแผนและงบประมาณ ได้ติดตามการประเมินผลและรวบรวมข้อมูลผลการด่าเนินงาน ของวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ สิ้นไตรมาส 3 (เดือนตุลาคม 2559 – 
มิถุนายน 2560) ใน 4 ด้าน ดังนี้ 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 7/2560 วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 
 

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

2560 ณ สิ้นไตรมาส 3 (1 ตุลาคม  – 30 มิถุนายน 2560) สามารถติดตามได้  99 โครงการ จาก 129 
โครงการ ซึ งมีรายละเอียด ดังนี้ 

1.1 รายงาน Action Plan ณ ไตรมาส 3 (1 ตุลาคม  – 30 มิถุนายน 2560)  
   1. จ่านวนโครงการตามแผนปฏิบัติการ ทั้งหมด   97  โครงการ 
   2. มีการด่าเนินโครงการในไตรมาสที  3    66  โครงการ 
    2.1. รายงานผลอยู่ระหว่างด่าเนินการ   64  โครงการ 
   2.2. สิ้นสุดโครงการ (บรรลุเป้าหมาย)     2  โครงการ 
   3. ยกเลิกโครงการ        2  โครงการ 
   4. ไม่รายงานข้อมูล        29  โครงการ 

  ทั้งนี้ ผลการติดตามการด่าเนินงานในไตรมาสที  3 คิดเป็น ร้อยละ 70.10 
1.2. รายงานโครงการวิจัย บริการวิชาการ และท่านุบ่ารุงศิลปะฯ ณ ไตรมาส 3 (1 ตุลาคม  – 30 

มิถุนายน 2560) 
   1. จ่านวนโครงการตามแผนปฏิบัติการ ทั้งหมด   32   โครงการ 
   2. มีการด่าเนินโครงการในไตรมาสที  3    25  โครงการ 
    2.1. รายงานผลอยู่ระหว่างด่าเนินการ   24  โครงการ 
   2.2. สิ้นสุดโครงการ (บรรลุเป้าหมาย)     1  โครงการ 
   3. ยังไม่ด่าเนินโครงการ        7  โครงการ 
   4. ไม่รายงานข้อมูล        0  โครงการ 

  ทั้งนี้ ผลการติดตามการด่าเนินงานในไตรมาสที  3 คิดเป็น ร้อยละ 100.00 
2. การติดตามผลการด าเนินงานด้านงบประมาณและการเงิน 

ในการติดตามรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ สิ้นไตร
มาส 3 (เดือนตุลาคม –มิถุนายน 2560) พบว่ามีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 53.60 น้อยกว่าแผนที่ตั้งไว้ 
ร้อยละ 19.40 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

ตารางเปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ (แผน-ผล) รายไตรมาสประจ าปี 2560 

 (แผน) การเบิกจ่ายตามมาตรการ (ผล) การเบิกจ่ายตามมาตรการ 
 จัดสรร เบิกจ่าย ร้อยละการ

เบิกจ่าย 
จัดสรร เบิกจ่าย ร้อยละการ

เบิกจา่ย 
ไตรมาส 1 299,643,522.41 89,893,056.72 30 299,643,522.41 19,241,401.42 6.42 
1.เงินงบประมาณ
แผ่นดิน 

178,009,280.00 53,402,784.00 30 178,009,280.00 7,190,836.73 4.04 

2.เงินรายได้ 85,788,400.00 25,736,520.00 30 85,788,400.00 8,632,414.69 10.06 
3.เงินเหลือจ่าย 35,845,842.41 10,753,752.72 30 35,845,842.41 3,418,150.00 9.54 
ไตรมาส 2 299,643,522.41 65,921,574.93 22 299,643,522.41 40,489,708.02 13.51 
1.เงินงบประมาณ
แผ่นดิน 

178,009,280.00 39,162,041.60 22 178,009,280.00 24,462,194.35 13.74 

2.เงินรายได้ 85,788,400.00 18,873,448.00 22 85,788,400.00 11,748,443.67 13.69 
3.เงินเหลือจ่าย 35,845,842.41 7,886,085.33 22 35,845,842.41 4,279,070.00 11.94 
ไตรมาส 3 299,643,522.41 62,925,139.71 21 299,643,522.41 100,844,271.22 33.65 
1.เงินงบประมาณ 178,009,280.00 37,381,948.80 21 178,009,280.00 84,056,909.24 47.22 
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 (แผน) การเบิกจ่ายตามมาตรการ (ผล) การเบิกจ่ายตามมาตรการ 
 จัดสรร เบิกจ่าย ร้อยละการ

เบิกจ่าย 
จัดสรร เบิกจ่าย ร้อยละการ

เบิกจา่ย 
แผ่นดิน 
2.เงินรายได้ 85,788,400.00 18,015,564.00 21 85,788,400.00  13,357,641.98  15.57 
3.เงินเหลือจ่าย 35,845,842.41 7,527,626.91 21 35,845,842.41 3,448,320.00 9.62 
รวมสะสม 299,643,522.41 218,739,771.36 73 299,643,522.41 160,593,980.66 53.60 

3. การติดตามผลการด าเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
ในการติดตามผลการด่าเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง สามารถสรุปได้ ดังนี้ 
1. รายการครุภัณฑ์ 

ตารางแสดงผลการด าเนินงานด้านการจัดซื้อรายการครุภณัฑ์ 

หมวดเงิน 

แผน ผล 

หมายเหต ุ
จ านวนครภุณัฑ์
ที่อนุมตัิให้จดัซือ้ 

(รายการ) 

งบประมาณที่
ได้รบัจดัสรร 

จ านวน
ครภุัณฑ์ที่

เบิกจ่ายแล้ว
(รายการ) 

ยอดเบกิจ่าย จ านวนครภุณัฑ์
ที่อยู่ระหว่างส่ง
มอบ (รายการ) 

จ านวนครภุณัฑ์
ที่อยู่ระหว่าง

จัดซื้อ(รายการ) 

งปม.29 13 30,502,600 11 19,386,590 1 0 ยกเลกิ 1 รายการ 
สบพช.20-1 22 4,990,700 9 1,628,380 3 8 ยกเลกิ 2 รายการ 

สบพช.20-2 18 576,100 8 237,230 1 9  

สบพช.20-3 15 2,035,000 8 292,400 4 2 ปรับแผน 1 รายการ 

OPD.4 15 800,000 15 778,934.30 0 0  

ศด.3 3 58,000 3 44,500 0 0  
 

2. อาคารและสิ งก่อสร้าง 
   ตารางแสดงผลการด าเนินงานด้านสิ่งก่อสร้าง 

รายการ 
แผน ผล 

คงเหลือ 
ร้อยละของ 
การเบิกจ่าย หมายเหตุ งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร 
ยอดเบิกจ่าย 

1. โครงการปรับปรุงระบบประกอบ
อาคารและระบบสาธารณูปโภค
โดยรอบอาคารศูนย์การศึกษาและ
วิจัยทางการแพทย์ 

95,919,200.00 
 

87,376,600.00 8,542,600.00 91.09  

2.สมทบค่าก่อสร้างอาคารกาย
วิภาคศาสตร์ 

14,115,200 0.00 14,115,200.00 
 

0.00  

3.ค่าควบคุมงานปรับปรุงอาคาร
ศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการ
แพทย์ 

2,259,000 1,883,200 375,800.00 83.36  

4.ค่าจ้างออกแบบตกแต่งภายใน
อาคารศูนย์การศึกษาและวิจั ย
ทางการแพทย์ ชั้นที่ 2-3 

375,000 0.00 375,000.00 
 

0.00 ยกเลิก 

5.ค่ าควบคุมงานตึกกายวิภาค
ศาสตร์ 

216,810.00 0.00 216,810.00 0.00  

6.สมทบปรับปรุงอาคาร IPD 24,200,000 0.00 24,200,000.00 0.00  
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4. การติดตามผลการด าเนินงานด้านบุคลากร 
ในการติดตามผลการด่าเนินงานด้านบุคลากร สามารถสรุปได้ ดังนี้ 
     ตารางแสดงผลการด าเนินงานด้านบุคลากร 

หมวดเงิน 
รายการ แผน ผล 

คงเหลือ 
ร้อยละของ 
การเบิกจ่าย 

หมายเหตุ งบประมาณ 
ที่ได้รับจัดสรร 

ยอดการเบิกจ่าย 

งปม.28 เงินเดือนค่าจ้าง          
 - อัตราเดิม จ านวน 91 

อัตรา 
29,421,866.00 31,500.00 29,390,366.00 0.11 

 

 - อัตราใหม ่จ านวน 30 
อัตรา 

2,888,400.00 0.00 2,888,400.00 0.00 
 

งปม.30 เงินเดือนคงเหลือ ปี 59 10,787,465.38 11,079,030.00 -291,564.62 102.70  
สบพช.1-1 ค่าจ้างพนักงานสายวิชาการ 11,542,974.00 8,205,738.00 3,337,236.00 71.09  
รด.1-1 ค่าจ้างพนักงานสาย

สนับสนุน 
3,130,224.00 2,379,973.00 750,251.00 76.03 

 

รด.1-2 ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว 473,382.00   246,375.00  227,007.00 52.05  
OPD.1-1 ค่าจ้างพนักงานสาย

สนับสนุน 
3,904,087.20 2,866,800.00 1,037,287.20 73.43 

 

 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื อประกอบเกณฑ์การประเมิน

การประกันคุณภาพการศึกษา ประจ่าปีการศึกษา 2559 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

1. สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ สิ้นไตรมาส 3 (เดือนตุลาคม 2559 – 
มิถุนายน 2560) 

2. สรุปรายชื อโครงการ/กิจกรรม ที ไม่รายงานผลการด่าเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส 3 (เดือนตุลาคม 2559 – 
มิถุนายน 2560) 

ประเด็นพิจารณา 
1) รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ่าปี พ.ศ. 2560 ณ สิ้นไตรมาส 3 (เดือนตุลาคม – 

มิถุนายน 2560) โดยผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ไม่เป็นไปตามแผนที ก่าหนด คิดเป็น ร้อยละ 53.60 
ซึ งต ่ากว่าแผน (ร้อยละ 73) ที ก่าหนด คิดเป็นร้อยละ 19.40 ทั้งนี้เพื อโปรดพิจารณาแนวทางเร่งรัด
การเบิกจ่ายในไตรมาสที  4  ต่อไป  

2) โครงการ/กิจกรรม ที ไม่รายงานผลการด่าเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส 3 (เดือนตุลาคม 2559 – มิถุนายน 
2560) ให้เร่งรายงานผล ของไตรมาสที  3 ภายในเดือนกรกฎาคม 2560 

มติที่ประชุม : 1) แจ้งผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม ด าเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายใน 31 
สิงหาคม 2560 2) แจ้งผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม ที่ไม่รายงานผลการด าเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส 3      
ให้รายงานภายในเดือนกรกฎาคม 2560 
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5.4.2 เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ระดับวิทยาลัยฯ 
      ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25560 รอบ 9 เดือน ณ สิ้น 30 มิถุนายน 2560 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   นายแพทย์ประวิ อ ่าพันธุ์ ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร                      

ตามที  งานแผนและงบประมาณ ได้ติดตามและรวบรวบรวมผลการด่าเนินงานตามแผนบริหารความเสี ยง
ระดับวิทยาลัย ประจ่าปีงบประมาณ 2560 จ่านวน 5 ความเสี ยง จากผู้รับผิดชอบหลัก ในรอบการด่าเนินงาน     
9 เดือน (ณ สิ้น 30 มิถุนายน 2560) พบว่ามีสถานะ อยู่ระหว่างด่าเนินการ จ่านวน 3 ความเสี ยง และด่าเนินการ
แล้วเสร็จ จ่านวน 2 ความเสี ยง โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ตารางสรุปผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง รอบ 9 เดือน (ณ สิ้น 30 มิถุนายน 2560) 

ล าดับ ประเด็นความ
เสี่ยง 

ตัวบ่งชี้ความ
เสี่ยง 

หน่วย
นับ 

ค่าตัวบ่งชี้ 
ความเสี่ยง 

ผลการด าเนินงาน สถานะ 

แผน ผล 
1 บั ณ ฑิ ต ร ะ ดั บ

ปริญญาตรีสอบ
ผ่านใบประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม
ในครั้งแรก ไม่ถึง
เ ป้ า ห ม า ย ที 
ก่าหนด 

ร้อยละของ
บัณฑิตที สอบ
ผ่านใบประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม
ทั้ง 3 ขั้นตอนใน
ครั้งแรก 

ร้อยละ <90 91.67 1.นักศึกษามีกระบวนการจัดทบทวนด้วยตนเองและ
แบบรวมกลุ่มก่อนที อาจารย์พิเศษจะมาติวจริง 
2.มีการทบทวนโดยอาจารย์พิเศษ และได้ปรับลด
ชั วโมงสอนบรรยาย เพิ มชั วโมงการฝึกท่าโจทย์มาก
ขึ้น 
3.ทุกรายวิชาออกข้อสอบให้สอดคล้องกับเกณฑ์ของ
แพทยสภา และออกข้อสอบเป็นภาษาอังกฤษ 
100% ของข้อสอบทั้งหมด 
4.มีคณะท่างานเพื อทบทวนปัญหาและหาแนว
ทางแก้ไข 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

2 ร้อยละการมีงาน
ท่ าขอ งบั ณ ฑิ ต
หลักสูตร วทบ.
อ น า มั ย
สิ งแวดล้อม และ 
สบ.สาธารณสุข
ศาสตร์ ใน 1 ปี
แรก มีแนวโน้ม
ลดลง 

ร้ อ ย ล ะ ข อ ง
บัณฑิตที มี งาน
ท่าใน 1 ปีแรก 

ร้อยละ <90 N/A 1.มีการปรับแผนรับนักศึกษาเพื อให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์การได้งานในปัจจุบัน   
2.มีการติดตามการกรอกข้อมูลภาวะการมีงานท่า 
ของบัณฑิตที จบการศึกษาในปีการศึกษา 2558 และ
บัณฑิตให้ความสนใจในการกรอกข้อมูลเพื อมากข้ึน 
3.อยู่ระหว่างด่าเนินการจัดท่า มคอ.5 และ มคอ.7 

อยู่
ระหว่าง
ด าเนินการ 

3 3 .สิ งสนั บสนุ น
ก า ร เรี ย น ก า ร
ส อ น ข อ ง
นั ก ศึ ก ษ า ใ น
ร ะ ดั บ
บัณฑิตศึกษาไม่พี
ยงพอต่ อความ
ต้องการ 

ค่าคะแนนความ
พึงพอใจต่อสิ ง
สนับสนุนการ
เรียนรู ้

คะแนน <3.5 3.81 1.นักศึกษาได้รับการจัดสรรห้องเรียนที เพียงพอและมี
ผลคะแนนอยู่ในระดับ 3.81  
2 .วิทยาลั ย ได้ มี การ เพิ ม จุ ดป ระจายสัญ ญ าณ
อินเตอร์เน็ต เพื อให้บริการเพิ มจ่านว 14 จุด 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

4 ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ข อ ง
บุ คลากรที เพิ ม
สูงขึ้นเป็นประจ่า
ทุกป ี

สัดส่วนของงบ
บุคลากรในเงิน
รายได้ 

ร้อยละ <40 N/A 1. มีการรับอัตราใหม่ ให้กับหน่วยงานที มีความ
ต้องการ แต่ไม่บรรลุตามแผนที วางไว้ 
2. มีการจัดประชุมช้ีแจงให้ข้อมูลเกี ยวกับภาระหน้าที 
ความรับผิดชอบ และลักษณะงานที ปฏิบัติเพื อเป็น

อยู่
ระหว่าง
ด าเนินการ 
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ล าดับ ประเด็นความ
เสี่ยง 

ตัวบ่งชี้ความ
เสี่ยง 

หน่วย
นับ 

ค่าตัวบ่งชี้ 
ความเสี่ยง 

ผลการด าเนินงาน สถานะ 

แผน ผล 
แนวทางใช้ประกอบการพิจารณาในการขอก่าหนด
ระดับต่าแหน่งสูงขึ้น เมื อวันที  16 มิ.ย. 60 
3. ยังไม่การพัฒนาศักยภาพชองบุคลากรให้สามารถ
ท่างานข้ามสายงานได้ 
4. ยั งไม่ มี ก ารด่ า เนิ นการ เปิ ดห ลั กสู ต ร ใหม่ ที 
ตอบสนองความต้องการตามแผนก่าลังคนด้าน
สาธารณสุขของประเทศ 
5. มีการเปิดโอกาสให้บุคลากรในสังกัดได้เข้าร่วมการ
อบรมหลักสูตรระยะสั้นท้ังในและนอกประเทศ โดยมี
จ่ านวนอาจารย์ ที เข้ าร่ วมการอบรมระยะสั้ น
ภายในประเทศ จ่านวน 12 คน และต่างประเทศ 
จ่านวน 1 คน 

5 อาจารย์ประจ่าที 
มี วุ ฒิ ร ะ ดั บ
ปริญญาเอก หรือ
เทียบเท่ามีน้อย 

ร้อยละจ่านวน
อาจารย์มีคุณวุฒิ
ป ริ ญ ญ า เอ ก 
จ า ก จ่ า น ว น
อาจารย์ทั้งหมด 

ร้อยละ <45 N/A 1. วิทยาลัยฯ ได้มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้
อาจารย์ไปศึกษาต่อในระดับที สูงขึ้นตามแผนที วางไว้ 
โดยมีอาจารย์ไปศึกษาต่อ จ่านวน 4 คน 
2. ยังไม่ มีการปรับปรุงเกี ยวกับกองทุนพัฒนา
บุคลากรให้ตอบสนองต่อกลุ่มเป้าหมายภายนอก 
3.ยังไม่มีการปรับปรุงแผนการแสวงหาอาจารย์เชิงรุก
ให้ มี ค ว าม ส อ ด ค ล้ อ งกั บ ค วาม ต้ อ งก า รข อ ง
กลุ่มเป้าหมาย  
4. ได้มีการจัดจ้างบุคลากรตา่แหน่งอาจารยผ์ู้มคีวามรู้
ความสามารถพิ เศษที มีความสามารถในวงการ
วิชาการ/วิชาชีพเฉพาะ ทดแทนในอัตราที ลาออก 

อยู่
ระหว่าง
ด าเนินการ 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
หลักฐานประกอบการรายงานผลการด่าเนินงานตามแผนบริหารความเสี ยง ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2560 รอบ 9 เดือน ณ สิ้น 30 มิถุนายน 2560 
ประเด็นพิจารณา 
 เพื อพิจารณา ให้ข้อเสนอแนะรายงานผลการด่าเนินงานตามแผนบริหารความเสี ยง ระดับวิทยาลัยฯ 
ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบ 9 เดือน ณ สิ้น 30 มิถุนายน 2560 ในส่วนของแผนที อยู่ระหว่าง
ด่าเนินการเพื อเร่งด่าเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในเดือนกันยายน 2560 ทั้งนี้ เพื อประกอบการจัดท่ารายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR) ระดับวิทยาลัย ในรอบปีการศึกษา 2559 เกณฑ์ตัวบ่งชี้ที  5.1.1 ข้อ 3  

มติที่ประชุม : ให้ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงท่ีอยู่ระหว่างด าเนินการ เร่งด าเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน
เดือนกันยายน 2560 เพื่อประกอบการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับวิทยาลัย ในรอบปี
การศึกษา 2559 เกณฑ์ตัวบ่งช้ีที่ 5.1.1 ข้อ 3 

 

5.4.3 เรื่อง รายงานการประมาณการการเบิกจ่าย ไตรมาส 4  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
      (เดือนกรกฏาคม – กันยายน 2560)  
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   นายแพทย์ประวิ อ ่าพันธุ์ ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร                      
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งานแผนและงบประมาณ ได้ติดตามรวบรวมข้อมูลผลการด่าเนินงาน โดยให้ผู้รับผิดชอบโครงการประมาณ
การงบประมาณรายจ่ายในไตรมาส 4 (เดือนกรกฏาคม –กันยายน 2560) ประจ่าปีงบประมาณพ.ศ. 2560 โดยมี
รายละเอียด ดังนี้  

ตารางสรุปประมาณการค่าใช้จ่ายในไตรมาส 4 (เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2560) 
ล าดับ แผนงาน/โครงการ จัดสรร เบิกจา่ย คงเหลือ ประมาณการ  

ในไตรมาส 4 
คืนวิทยาลัยฯ 

1 เงินงบประมาณแผ่นดิน           
1.1 โครงการผลิตแพทย์เพิ ม   97,519,200.00    87,788,331.88      9,730,868.12      9,121,744.83      609,123.29  
1.2 โครงการพัฒนากระบวนการจัดการ

เรียนรู้ที เน้นผู้เรียนเป็นส่าคัญ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
(สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์) 

    4,403,280.00      2,606,399.20      1,796,880.80      1,421,652.20      375,228.60  

1.3 โครงการการให้บริการ
รักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ
เพื อการศึกษาและวิจัย 

  71,506,000.00    21,023,501.84 
  
   

50,482,498.16  48,566,812.60 1,915,685.56 

1.4 โครงการสนับสนุนการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (เรียนฟรี 15 ปี) 

      329,500.00          40,407.40        289,092.60        240,692.00        48,400.60  

2 เงินรายได้           
2.1 โครงการผลิตแพทย์เพิ ม (สบพช.)  36,456,000.00   18,277,281.05   18,178,718.95   16,433,270.70   1,745,448.25  
2.2 โครงการบริหารและจัดการภายใน   20,326,100.00      5,292,007.27    15,034,092.73    11,077,841.73    3,956,251.00  
2.3 โครงการพัฒนาระบบบริหารที มี

หลักธรรมาภิบาล 
    5,480,000.00        776,551.00      4,703,449.00      2,387,093.00    2,316,356.00  

2.4 โครงการสร้างเสริมสุขภาวะและ
บริการแก่ชุมชน(PCU) 

  19,967,300.00  8,329,530.22   11,637,769.78 9,835,898.63 1,801,871.15 

2.5 โครงการพัฒนาระบบบริหารที มี
หลักธรรมาภิบาล ศูนย์พัฒนาเด็ก 

      878,800.00        491,318.80        387,481.20  -     387,481.20  

2.6 โครงการสวัสดิการหอพัก     2,432,800.00        571,812.00      1,860,988.00      1,576,996.00      283,992.00  
3 เงินเหลือจ่าย ปี 2559           

3.1 สมทบอาคาร IPD (เงิน สงป. ยกมา)     3,604,438.35                    -        3,604,438.35      3,604,438.35                   -    
3.2 สมทบอาคาร IPD (เงินรายได้ ยก

มา) 
  20,595,561.62                    -      20,595,561.62    20,595,561.62                   -    

3.3 ส่วนต่างค่าจ้างที เพิ มขึ้น 4%       789,454.06                    -          789,454.06        789,454.06                   -    
3.4 โครงการเงินคงเหลือ (เงินเดือน

ค่าจ้าง) 2559 ยกมา 2560 
  10,787,465.38    11,079,030.00  -     291,564.62                    -    -   291,564.62  

3.5 เรียนฟรี 15 ป ียกมา         68,923.00          66,510.00            2,413.00                    -            2,413.00  
  รวมจ านวนทั้งสิ้น 295,144,822.41  156,342,680.66   138,802,141.75 125,651,455.72  13,150,686.03 

 ในปีงบประมาณ 2560 ผู้รับผิดชอบโครงการ คืนเงินให้วิทยาลัยฯ เพื อบริหารจัดการในไตรมาส 4 จ่านวน 
13,150,686.03  บาท โดยแบ่งเป็น 

 เงินงบประมาณแผ่นดิน จ่านวน 2,948,438.05  บาท 
 เงินรายได้  จ่านวน 10,491,399.60 บาท 
 เงินเหลือจ่ายปี 2559 จ่านวน 2,413   บาท 

 ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2560 วิทยาลัยฯ กันงบประมาณนอกแผนไว้ จ่านวน  9,261,348.80  บาท     
คิดเป็น ร้อยละ 3.09 ของงบประมาณได้รับจัดสรรทั้งหมด ซึ งในการด่าเนินงานรอบ 9 เดือน วิทยาลัยฯ อนุมัติ
งบประมาณนอกแผน เพื อการด่าเนินกิจกรรมในวิทยาลัยฯ  12 โครงการ จ่านวนงบประมาณที อนุมัติทั้งสิ้น 
1,506,300.37 บาท คิดเป็น ร้อยละ 16.26 ของงบประมาณนอกแผนที กันไว้ 
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เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
1. สรุปรายงานการประมาณการรายจ่ายงบประมาณโครงการ ในไตรมาส 4 ประจ่าปีงบประมาณ 2560   

(ณ เดือนกรกฎาคม – เดือนกันยายน 2560) 
2. สรุปการขออนุมัติงบประมาณนอกแผน ประจ่าปีงบประมาณ 2560 รอบ 9 เดือน (ตุลาคม 2559 - 

มิถุนายน 2560) 
ประเด็นพิจารณา 
 เพื อพิจารณา หมวดเงินงบประมาณที แต่ละโครงการ คืนเงินให้กับวิทยาลัยฯ บริหารจัดการ จ่านวน 
2,419,654.16 บาท ทั้งนี้ เห็นควรพิจารณาประมาณการค่าใช้จ่าย ดังนี้ 

1. ห้องปฏิบัติการ มีแผนจัดซื้อค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ จ่านวน 200,000 บาท เพื อเป็นค่าวัสดุส่าหรับการ
เรียนการสอน  

2. งานพัสดุ มีแผนจัดซื้อวัสดุส่านักงาน จ่านวน 400,000 บาท  
3. ห้องปฏิบัติการ อาคารผู้ป่วยนอก มีแผนจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จ่านวน 200,000 บาท เพื อ

ให้บริการทางการแพทย์ 
4. โครงการเปิดอาคารกายวิภาคศาสตร์ เปลี ยนแหล่งเงินเป็นเงินงบประมาณแผ่นดิน จ่านวน 110,700 

บาท 
5. ค่าจ้างแม่บ้าน เปลี ยนแหล่งเงินเป็นเงินงบประมาณแผ่นดิน จ่านวน 340,000 บาท  

 
 ทั้ งนี้  ประมาณการค่าใช้จ่ ายทั้ งหมด จ่านวน 1 ,250 ,700 บาท คงเหลืองบประมาณจ่านวน 
1,168,954.16 บาท ที ยังไม่มีแผนการใช้จ่ายงบประมาณ จึงเรียนมาเพื อโปรดพิจารณาแผนการใช้จ่าย
งบประมาณจ่านวนดังกล่าวให้ทันในรอบปีงบประมาณ 2560 หากเบิกจ่ายไม่ทันจะต้องคืนงบประมาณให้กับคลัง
จังหวัด 

มติที่ประชุม : 1) อนุมัติรายการที่เสนอรายการที่  1- 5 เป็นเงิน จ านวน 1,250,700 บาท 
2) อนุมัติค่าบ ารุงรักษาเครื่องมือ ศูนย์รังสี อาคารผู้ป่วยนอก จ านวน 1,151,880 บาท 

  3) ในส่วนงบประมาณที่เหลือ มอบรองคณบดีฝ่ายบริหารพิจารณาและด าเนินการ 
หากมีการด าเนินการไม่ทันในรอบปีงบประมาณ 2560 ให้ด าเนินการจัดซื้อยาให้อาคารผู้ป่วยนอก และ
ปรับปรุงห้องเรียน 

 

5.4.4 เรื่อง รายงานผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดแผนกลยุทธ์ รอบ 9 เดือน ประจ าปีงบประมาณ  
               พ.ศ. 2560 (เดือนตุลาคม 2559 – มิถุนายน 2560)  
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   นายแพทย์ประวิ อ ่าพันธุ์ ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร                      

งานแผนและงบประมาณ ได้ติดตามและสรุปรายงานผลการด่าเนินงานตามตัวบ่งชี้แผนกลยุทธ์ ประจ่าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ รอบ 9 เดือน (เดือนตุลาคม 2559 – มิถุนายน 2560) ดังนี้ 

 

 1. สรุปรายงานการติดตามตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ 7 ยุทธศาสตร์ จ านวน  71  ตัวช้ีวัด 
เกณฑ์ตัวช้ีวัด จ านวน/

ตัวช้ีวัด 
บรรลุ

เป้าหมาย 
ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

รวม
ทั้งสิ้น 

คิดเป็น
ร้อยละ 

1.ตัวชี้วัด เกณฑ์ส่านักงบประมาณ  3 3 0 0 3 100 
2.ตัวชี้วัด เกณฑ์มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  

31 8 1 22 31 25.8 
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เกณฑ์ตัวช้ีวัด จ านวน/
ตัวช้ีวัด 

บรรลุ
เป้าหมาย 

ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

รวม
ทั้งสิ้น 

คิดเป็น
ร้อยละ 

3.ตัวชี้วัด เกณฑ์วิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข  

37 10 3 24 37 27.0 

รวมทั้งสิ้น 71 21 4 46 71 29.6 

 2. สรุปการรายงานผลการด าเนินโครงการตามแผนปฎิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รอบ 9 
เดือน ( 1 ตุลาคม 2559 - 30 มิถุนายน 2560) 

 โครงการ/กิจกรรมที บรรลุเป้าหมาย 122 โครงการ/กิจกรรม ร้อยละ 41.08 
 โครงการ/กิจกรรมที ไม่บรรลุเป้าหมาย 37 โครงการ/กิจกรรม ร้อยละ 12.46 
 โครงการ/กิจกรรมที อยู่ระหว่างด่าเนินการ 130 โครงการ/กิจกรรม ร้อยละ 43.77 
 โครงการ/กิจกรรม ที ไม่รายงานข้อมูล 6 โครงการ/กิจกรรม ร้อยละ 2.02 
 โครงการ/กิจกรรม ที ยกเลิก  2 โครงการ/กิจกรรม ร้อยละ 0.67 
  โครงการ/กิจกรรม รวมทั้งสิ้น  297 โครงการ/กิจกรรม ร้อยละ 97.98 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
สรุปการรายงานผลการด่าเนินโครงการตามแผนปฎิบัติการประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รอบ 9 เดือน  

( 1 ตุลาคม 2559 - 30 มิถุนายน 2560) 
ประเด็นพิจารณา 
 เพื อพิจารณา ประเด็นปัญหา/แนวทางแก้ไข ดังนี้ 

1. สรุปประเด็นปัญหา/แนวทางแก้ไข ในการด าเนินการตามตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 รอบ 9 เดือน ( 1 ตุลาคม 2559 - 30 มิถุนายน 2560) 

1.1. ตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ส่วนใหญ่  อยู่ระหว่างด่าเนินการแล้วเสร็จเดือน ส.ค. -ก.ย. 2560 
เนื องจากอยูในช่วงปิดเทอม ในการเก็บข้อมูลความพึงพอใจของนักศึกษา 

1.2. ตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ ทางการจัดการเรียนการสอน มีการด่าเนินการปรับปรุงหลักสูตร ท่าให้ไม่
สามารถตอบตัวชี้วัดที ตั้งไว้ได้ ควรจัดให้มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ วิทยาลัยฯ 

1.3. ตัวชี้วัดร้อยละของบุคลากรที มีความสุขในการปฏิบัติงาน ข้อมูลกองการเจ้าหน้าที เป็น
หน่วยงานที ด่าเนินการ ผ่านระบบออนไลน์ ในเดือนสิงหาคม ท่าให้ไม่สามารถตอบผลการ
ด่าเนินการได ้

2. สรุปประเด็นปัญหา/แนวทางแก้ไข ในการด าเนินโครงการตามแผนปฎิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 รอบ 9 เดือน ( 1 ตุลาคม 2559 - 30 มิถุนายน 2560) 

2.1. กิจกรรมการส่ารวจความชุกของสัตว์ และแมลงน่าโรค และการวางแผนป้องกันควบคุมโรคใน
ชุมชน ควรให้มีการบรูรณาการเครือข่าย ภายในมหาวิทยาลัย 

2.2. กิจกรรมการศึกษาดูงานการสร้างเสริมสุขภาพ ในรายวิชาหลักการสร้างเสริมสุขภาพ    
(1902 101)  ควรเพิ มหน่วยงานสร้างเสริมสุขภาพอื นๆ เพิ มมากข้ึน และควรเพิ มระยะเวลา
การดูงานให้มากกว่าเดิม 
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2.3. กิจกรรมฝึกปฏิบัติการใช้วิทยาการระบาดในการออกสอบสวนโรคในชุมชน ควรเพิ มพ้ืนที ใน
ต่างจังหวัดที เป็นพ้ืนที ต้นแบบ 

2.4. โครงการศึกษาชุมชนและสิ งแวดล้อมนักศึกษาสาขาอนามัยชุมชน ควรขยายเวลาเพิ มในการ
จัดโครงการ และควรบรณูาการหลายวิชาเข้าด้วยกัน 

2.5. โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรที เน้นคุณสมบัติของโครงการผลิตแพทย์เพิ มฯ ควรประสาน
กับผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาส่งผลงานเข้าประกวด 

2.6. โครงการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาแพทยศาสตร์ชั้นปีที  1 ด้านการเรียนวิทยาศาสตร์
การแพทย์พ้ืนฐานก่อนเรียนชั้นปรีคลินิกและการปฐมนิเทศนักศึกษาแพทยศาสตร์ชั้นปรีคลินิก 
ควรขอความร่วมมือ และประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรม 

2.7. โครงการการให้บริการระบบสิ งสนับสนุนการเรียนการสอนด้านคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
เนื องจากผู้ขอใช้ห้องเรียนห้องบรรยายไม่เปิดปิดตามเวลาที ขอใช้ หากมีการใช้นอกเวลา
จะต้องมีการแจ้งให้ผู้ดูแลรับผิดชอบทราบ และไม่ควรเคลื อนย้ายอุปกรณ์โดยเด็ดขาดหากมี
การเคลื อย้ายต้องแจ้งผู้ดูแลให้ทราบก่อน  

2.8. โครงการการให้บริการทางการแพทย์ระดับปฐมภูมิ เนื องจากแบบประเมินความพึงพอใจที ใช้
อยู่เป็นแบบสอบถามในภาพรวมของการให้บริการไม่ได้มีข้อมูลแยกแผนก ควรด่าเนินการ
จัดท่าแบบสอบถามขึ้นใหม่โดยแยกตามแผนกการให้บริการ 

2.9. โครงการค่าจ้างบุคลากร อัตราใหม่ มีการด่าเนินการล่าช้า และไม่เป็นไปตามแผนที ก่าหนด 
ควรเร่งด่าเนินการตามกรอบอัตราใหม่ที ก่าหนด 

3. โครงการที ไม่รายงานผลการด่าเนินงานตามตัวชี้วัด รอบ 9 เดือน มีจ่านวน 6 โครงการ โดยมี
รายละเอียดตามเอกสารแนบ เพื อโปรดพิจารณาแนวทางแก้ไขเพื อด่าเนินการในรอบ 12 เดือน 

 ทั้งนี้ เพื อโปรดพิจารณาให้ข้อเสนอแนะในประเด็นปัญหา/แนวทางแก้ไข ดังกล่าว 
มติที่ประชุม : 1) เห็นชอบตามแนวทางแก้ไขท่ีเสนอ 

2) ให้ผูร้ับผิดชอบโครงการที่ยังไม่รายงานผลการด าเนินงานรายงานผลโดยด่วน 
 

5.4.5 เรื่อง ขออนุมัติงบประมาณนอกแผนค่าจ้างออกแบบ (นอกแผนปฏิบัติการ) 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   นายแพทย์ประวิ อ ่าพันธุ์ ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร                      

ตามที  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้ด่าเนินการก่อสร้างพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิต
ลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 นั้น 
 เพื อให้การด่าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงมีความจ่าเป็นต้องของบประมาณเพื อด่าเนินการจ้าง
ออกแบบพระราชนุสาวรีย์ฯ โดยคิดค่าออกแบบร้อยละ 2 จากการประเมินราคา ซึ งเป็นงบประมาณจ่านวน 
100,580 บาท 
 
 
ประเด็นพิจารณา 
 เพื อพิจารณา อนุมัติงบประมาณนอกแผน ค่าจ้างออกแบบพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร
อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมมราชชนนี จ่านวน 100,850 บาท 
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 จากการวิเคราะห์ เนื องจากวิทยาลัยฯ ได้ขออนุมัติยกเลิก รายจ่ายหมวดสิ งก่อสร้าง รายการ -ค่าจ้างเหมา
ออกแบบตกแต่งภายในอาคาร IPD ในรหัส OPD-6 จ่านวน 375,000 บาท จึงเห็นควรให้เบิกจ่าย ค่าจ้างออกแบบ
พระราชานุสาวรีย์ฯ จ่านวน 100,850 บาท  ในงบประมาณรายได้ รหัส OPD-6 ทั้งนี้ งบประมาณที เหลือจ่านวน 
274,150 บาท เห็นควรปรับเป็นงบด่าเนินงาน เพื อที วิทยาลัยฯ จะได้บริหารจัดการต่อไป 

มติที่ประชุม : อนุมัติค่าจ้างออกแบบพระราชานุสาวรีย์ฯ จ านวน 100,850 บาท ในงบประมาณ
รายได้ รหัส OPD-6  มอบงานแผนและงบประมาณด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

 

5.4.6 เรื่อง ปฏิทินการจัดท าแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ   
      พ.ศ. 2561-2562 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   นายแพทย์ประวิ อ ่าพันธุ์ ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร                      

ตามที  กองแผนงานได้แจ้งเวียน ปฏิทินการจัดท่าแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ่าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561-2562 ความละเอียดทราบแล้ว นั้น 
 เพื อให้การด่าเนินงานเป็นไปตามแผนแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ่าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561-2562 งานแผนและงบประมาณจึงเรียนที ประชุมมาเพื อพิจารณา ดังนี้ 

ส่วนที  1 การจัดท่าแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.  2561 มีขั้นตอนที ต้อง
พิจารณา ดังนี้ 

1. การจัดท่าประมาณการรายรับเงินรายได้ จากผลการด่าเนินงานด้านอื นๆ ที นอกเหนือจาก
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ทั้งนี้ ได้แจ้งเวียนงานอาคารผู้ป่วยนอก และศูนย์พัฒนาเด็ก เพื อ
จัดท่าข้อมูลแล้ว 

2. การจัดท่าประมาณการรายรับเงินรายได้ ที ได้จากการให้บริการด้านวิจัย บริการวิชาการ 
และท่านุฯ เห็นควรประสานงานวิจัย เพื อด่าเนินการจัดท่าข้อมูล กรณีที มีโครงการที ได้รับ
งบประมาณจากภายนอก และโครงการที มีรายรับเข้าวิทยาลัยฯ 

3. เสนอโครงการประจ่าปีงบประมาณ 2561 แบบออนไลน์ โดยจะเปิดระบบให้บุคลากรที 
สนใจเสนอโครงการ เข้าไปกรอกข้อมูล ระหว่างวันที  31 กรกฎาคม – 11 สิงหาคม 
2560  

4. คณะกรรมการประจ่าฯ ประชุมเพื อพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ประจ่าปี 2561 ระหว่าง
วันที  28-31 สิงหาคม 2560 

ส่วนที  2 การจัดท่าแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีขั้นตอนที ต้อง
พิจารณา ดังนี้ 

1. ได้มีการจัดท่าโครงการ ในส่วนของ แผนบูรณาการพัฒนาคนตามช่วงวัย จ่านวน 1 
โครงการ จ่านวน 2,500,000 บาท และการสร้างความเสมอภาคในสังคมผู้สูงอายุ 
จ่านวน 7 โครงการ จ่านวน 4,500,000 บาท 

2. การจัดท่าค่าขอแผนความต้องการงบลงทุน (ครุภัณฑ์ และสิ งก่อสร้าง) ระหว่างวันที  1 -
15 กันยายน 2560 เห็นควร เชิญผู้บริหารแต่ละกลุ่มงานเพื อประชุมชี้แจงการจัดท่า
ของบดังกล่าว 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
1. ปฏิทินการจัดท่าแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
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2. ปฏิทินการจัดท่างบประมาณรายจ่าย ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ประเด็นพิจารณา 
 เพื อพิจารณา ระบุวันที จัดประชุมเพื อพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ประจ่าปี 2561 ระหว่างวันที  7-9 
สิงหาคม 2560 และเตรียมความพร้อมในการจัดท่าของบประมาณ ของแต่ละส่วนงานการให้บริการทางการแพทย์ 
และการจัดการเรียนการสอน เพื อจัดท่าแผนความต้องการงบลงทุน (ครุภัณฑ์ และสิ งก่อสร้าง) ประจ่าปีงบประมาณ 
2562 ระหว่างวันที  14-15 กันยายน 2560 
ข้อเสนอจากที่ประชุม 

- มอบงานพัสดุเตรียมข้อมูลประกอบการพิจารณา 
มติที่ประชุม : เห็นชอบวันที่จัดประชุมเพื่อพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ประจ าปี 2561 คือวันที่ 7-8 

สิงหาคม 2560 และวันที่จัดประชุมเพื่อพิจารณาแผนความต้องการงบลงทุน (ครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง) 
ประจ าปี 2562 คือวันที่ 14-15 กันยายน 2560 

 

วาระท่ี 5.5  งานเลขานุการ มีเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา     จ านวน   1 เรื่อง  ดังนี้ 
5.5.1 เรื่อง (ร่าง) แบบประเมินผลการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร วิทยาลัยแพทยศาสตร์ 

      และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประจ าปีงบประมาณ 2560 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   นายแพทย์ประวิ อ ่าพันธุ์ ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร                      

รองคณบดีฝ่ายบริหาร เสนอเพื อพิจารณา เรื อง (ร่าง) แบบประเมินผลการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล
ของผู้บริหาร วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ่าปีงบประมาณ 2560 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

(ร่าง) แบบประเมินผลการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ่าปีงบประมาณ 2560 
ประเด็นเพื่อพิจารณา 

     เพื อพิจารณาเห็นชอบ (ร่าง) แบบประเมินผลการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร 
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ่าปีงบประมาณ 2560 

มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบงานเลขานุการด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
 

วาระท่ี 5.6  งานบริหารบุคคล มีเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา    จ านวน   4 เรื่อง  ดังนี้ 
5.6.1 เรื่อง การเสนอชื่อแพทย์ดีเด่นแพทยสภา ประจ าปี 2561 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธุ์ ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

ตามหนังสือที  พส.001/ว.316 ลว 31 พฤษภาคม 2560 ส่านักงานเลขาธิการแพทยสภา และ
คณะอนุกรรมการสรรหาแพทย์ดีเด่น ขอให้วิทยาลัยฯ เสนอชื อแพทย์ดีเด่นแพทยสภา ประจ่าปี  2561  
ที ท่านเห็นว่าเป็นผู้มีความเหมาะสมตามเกณฑ์คุณสมบัติดังกล่าวมายัง ส่านักงานเลขาธิการแพทยสภา  
ภายในวันที  31 สิงหาคม 2560 
 โดยมีเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกแพทย์ดีเด่นของแพทยสภา ดังนี้ 
 1. เป็นสมาชิกแพทยสภา มีอายุ 50 ปีถึง 70 ปี และยังมีชีวิตอยู่ 
 2. ประกอบวิชาชีพเวชกรรมมาไม่น้อยกว่า 20 ปี 
 3. มีคุณสมบัติอื นๆ ที เป็นที ยกย่อง ดังนี้ 
  3.1 เป็นตัวอย่างที ดีของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมทั้งด้านครองตน ครองคน ครองงาน 

  3.2 เป็นผู้ที อุทิศตนเพื อประโยชน์ต่อวิชาชีพและสังคม 



20 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 7/2560 วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 
 

  3.3 เป็นผู้ที มีผลงานที เป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพและสังคมเป็นที ประจักษ์ 
  3.4 เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติที ดีต่อวิชาชีพ ต่อผู้ป่วยและเพื อนร่วมงาน 

 4. มิได้เป็นกรรมการแพทยสภา หรืออนุกรรมการสรรหาแพทย์ดีเด่น 

 5. ไม่เคยถูกลงโทษทางจริยธรรมจากแพทยสภา 

 6. ไม่เคยรับโทษจ่าคุกโดยพิพากษาถึงที สุดให้จ่าคุกเพราะกระท่าความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส่าหรับ
ความผิดที ได้กระท่าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
ส่าเนาหนังสือที  พส.001/ว.316 ลว 31 พฤษภาคม 2560 

ประเด็นเพื่อพิจารณา 
      เพื อพิจารณาเสนอชื อแพทย์ดีเด่นแพทยสภา ประจ่าปี 2561 

มติที่ประชุม : ไม่เสนอชื่อแพทย์ดีเด่นแพทยสภา ประจ าปี 2561 
 

5.6.2 เรื่อง การคัดเลือกแพทย์สตรีดีเด่นและมอบทุนสนับสนุนโครงการวิจัย 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธุ์ ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

ตามหนังสือ ที  ส.พ.ส.ท.65/2560 ลว 25 พฤษภาคม 2560 สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย ในพระ
บรมราชินูปถัมภ์ จะด่าเนินการคัดเลือกแพทย์สตรีดีเด่นประจ่าปี 2560 เพื อประกาศเกียรติคุณและมอบรางวัล 
รวมทั้งสนับสนุนมอบทุนแก่แพทย์สตรีที เป็นสมาชิกของสมาคมฯ เสนอโครงการศึกษาวิจัยที เป็นประโยชน์ด้าน
การแพทย์ การสาธารณสุข ในโอกาสประชุมใหญ่สามัญ ประจ่าปีของสมาคมฯ ในเดือน ตุลาคม 2560 ในโอกาสนี้
สมาคมแพทย์สตรีฯ ขอความร่วมมือให้ท่านพิจารณาสรรหาแพทย์สตรีดีเด่นผู้ที มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ พร้อม
ประวัติและผลงาน จ่านวน 6 ชุด ส่งภายในวันที  31 กรกฎาคม 2560  
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

ส่าเนาหนังสือ ที  ส.พ.ส.ท.65/2560 ลว 25 พฤษภาคม 2560 
ประเด็นเพื่อพิจารณา 
      เพื อพิจารณาคัดเลือกแพทย์สตรีดีเด่นและมอบทุนสนับสนุนโครงการวิจัย 

มติที่ประชุม : ไม่เสนอชื่อแพทย์สตรีดีเด่น 
 

5.6.3 เรื่อง แบบรายงานผลความก้าวหน้าการศึกษา และขออนุมัติขยายเวลาศึกษาต่อ  
                ราย นางสาวปิยนันท์ มีเวที ครั้งที่ 8 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธุ์ ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

ตามที  นางสาวปิยนันท์ มีเวที ต่าแหน่งอาจารย์ สังกัดกลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาใน
ระดับปริญญาเอก สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยทุนอุดหนุนวิทยาลัยแพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข มีก่าหนด 3 ปี ตั้งแต่วันที  1 มิถุนายน 2555 ถึงวันที  31 พฤษภาคม 2558 และได้รับอนุมัติให้
ขยายเวลาศึกษาต่อจ่านวน 5 ครั้ง ดังนี้ 

ครั้งที  1 เมื อวันที  1 มิถุนายน 2558  ถึงวันที  17 กรกฎาคม 2558 

ครั้งที  2 เมื อวันที  18 กรกฎาคม 2558 ถึงวันที  16 ธันวาคม 2558 

ครั้งที  3 เมื อวันที  17 ธันวาคม 2558 ถึงวันที  10 มิถุนายน 2559 

ครั้งที  4 เมื อวันที  11 มิถุนายน 2559 ถึงวันที  5 สิงหาคม 2559 

ครั้งที  5 เมื อวันที  6 สิงหาคม 2559 ถึงวันที  31 ธันวาคม 2559 

ครั้งที  6 เมื อวันที  1 มกราคม 2560 ถึงวันที  31 พฤษภาคม 2560 

ครั้งที  7 เมื อวันที  1 มิถุนายน 2560 ถึงวันที  31 กรกฎาคม 2560 



21 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 7/2560 วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 
 

 บัดนี้ ใกล้ครบก่าหนดการขยายระยะเวลาศึกษาต่อ เนื องจาก นางสาวปิยนันท์ มีเวที อยู่ระหว่างการตรวจแก้ไข
เล่มเพื อท่าการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ และเตรียมแก้ไขบทความวิชาการเพื อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ จึงมีความ
จ่าเป็นต้องขยายระยะเวลาการลาศึกษาจ่านวน 1 เดือน ครั้งที  8 ตั้งแต่วันที  1 สิงหาคม 2560 ถึงวันที  31 สิงหาคม 
2560 และได้เสนอแบบรายงานผลความก้าวหน้าการศึกษามาเพื อทราบและประกอบการพิจารณา 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 - ระเบียบ ก.ม. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยไปศึกษาภายในประเทศ  
พ.ศ. ๒๕๔๒ ก่าหนด ดังนี้  
 ข้อ  14  ข้าราชการที ได้รับอนุมัติไปศึกษาต่อภายในประเทศจะต้องศึกษาให้ส่าเร็จภายในระยะเวลาที 
สถาบันการศึกษานั้น ๆ ก่าหนดไว้ในแต่ละหลักสูตรการศึกษา 
 ถ้ายังศึกษาไม่ส่าเร็จภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ ง หากมีเหตุผลและความจ่าเป็นอย่างยิ งอาจเสนอขอ
อนุมัติขยายระยะเวลาศึกษาต่อได้ครั้งละ 1 ภาคการศึกษา ทั้งนี้ ต้องแนบผลการศึกษาที ผ่านมาเพื อประกอบการ
พิจารณาของอธิการบดีด้วย        

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
แบบรายงานผลความก้าวหน้าของการศึกษา 

ประเด็นเพื่อพิจารณา 
      เพื อพิจารณาอนุมัติขยายระยะเวลาศึกษาต่อของ นางสาวปิยนันท์ มีเวที ครั้งที  8 ตั้งแต่วันที  1 สิงหาคม 
2560 ถึงวันที  31 สิงหาคม 2560 

มติที่ประชุม : อนุมัติขยายระยะเวลาศึกษาต่อของ นางสาวปิยนันท์ มีเวที ครั้งที่ 8 ตั้งแต่วันที่ 1 
สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 มอบงานบริหารบุคคลด าเนินการในสว่นที่เกี่ยวข้อง 

 

5.6.4 เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อการต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธุ์ ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

ตามบันทึกข้อความที  ศธ 0529.2.3/ว.695 ลว 7 มีนาคม 2560 กองการเจ้าหน้าที  ส่านักงาน
อธิการบดี ได้แจ้งให้วิทยาลัยฯ ด่าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื อการต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย 
ตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื อง หลักเกณฑ์ วิธีการจัดท่าสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย และการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื อการต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย และฉบับที  2 พ.ศ. 2556 ก่าหนดให้มีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื อการต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย โดยองค์ประกอบของคณะกรรมการประเมิน
ไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน เมื อคณะกรรมการฯ ด่าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานเรียบร้อยแล้ว ให้
วิทยาลัยฯ รายงานผลการประเมินไปยังผู้มีอ่านาจสั งจ้าง ภายในวันที  21 สิงหาคม 2560 นั้น 
 งานบริหารบุคคล ได้ด่าเนินการส่ารวจผู้ที ครบก่าหนดระยะเวลาในการยื นแบบขอรับประเมินและผลงาน
เพื อต่อสัญญาจ้าง 5 ปี ประจ่าปีงบประมาณ 2560 ดังนี้ 
 1. บุคลากรสายวิชาการ จ่านวน 4 ราย คือ 
  1.1 ดร.ปรีดา ปราการกมานันทน์  อาจารย์กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ 
  1.2 ดร.วัลวิสาข์ สุวรรณเลิศ  อาจารย์กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ 
  1.3 ดร.กิตติ เหลาสุภาพ   อาจารย์กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
  1.4 อ.จีราพร ทิพย์พิลา   อาจารย์กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
 2. บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จ่านวน 2 ราย  
  2.1 น.ส.กนกอร กรินรักษ์  ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 
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  2.2 น.ส.เบญจพร โคตรแก้ว  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 1. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื อง หลักเกณฑ์ วิธีการจัดท่าสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย และ
การประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื อการต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 
 2. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื อง หลักเกณฑ์ วิธีการจัดท่าสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย และ
การประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื อการต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 (ฉบับที  2) 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
 1. ส่าเนาบันทึกข้อความที  ศธ 0529.2.3/ว.695 ลว 7 มนีาคม 2560 
 2. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื อง หลักเกณฑ์ วิธีการจัดท่าสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย และ
การประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื อการต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 
 3. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื อง หลักเกณฑ์ วิธีการจัดท่าสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย และ
การประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื อการต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 (ฉบับที  2) 
ประเด็นเพื่อพิจารณา 
      เพื อพิจารณาก่าหนดรายชื อคณะกรรมการประเมินไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน  เพื อด่าเนินการ
ประเมินบุคลากรผู้ที มีสิทธิ์ในการยื นแบบขอรับประเมินและผลงานเพื อต่อสัญญาจ้าง 5 ปี ประจ่าปีงบประมาณ 
2560 

มติที่ประชุม : เก็บที่เจ้าของเรื่อง 
 

ระเบียบวาระท่ี 6   เรื่องอ่ืน ๆ 
วาระแจ้งเพื่อทราบ  
วาระท่ี 6.1 งานเลขานุการ มีเรื่องแจ้งเพื่อทราบ      จ านวน 1 เรื่อง ดังนี้ 
6.1.1 เรื่อง ก าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  
                ครั้งที่ 8/2560 วันพฤหัสบดี ที่ 24 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม     นางสาวณรัญญา  มีชัย ต าแหน่ง เลขานุการคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ 

เลขานุการคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ แจ้งเพื อทราบ ถึงก่าหนดการประชุมคณะกรรมการ
ประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที  8/2560 วันพฤหัสบดี ที  24 สิงหาคม 2560 เวลา 
09.00 น. 

มติที่ประชุม :  รับทราบ  
 

วาระท่ี 6.2 รองคณบดีฝ่ายบริหาร มีเรื่องแจ้งเพื่อทราบ    จ านวน  1 เรื่อง ดังนี้  
6.2.1 เรื่อง ข้ันตอนการให้บริการรถยนต์ ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธุ์ ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
 ตามที วิทยาลัยฯ  

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
 ขั้นตอนการให้บริการรถยนต์ ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

  

วาระท่ี 6.3 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม  มีเรื่องแจ้งเพื่อพิจารณา  จ านวน  1 เรื่อง ดังนี้ 
6.3.1 เรื่อง ขอจัดท ำวำรสำร ชื่อ “วำรสำรวิทยำลัยแพทยศำสตร์และกำรสำธำรณสุข มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี”  
               (Journal of College of Medicine and Public Health Ubon Ratchathani University :  
               JCMP) 
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ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   นายแพทย์วีระวัฒน์  พันธ์ครุฑ ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม 
วารสารวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นวารสารที ใช้เผยแพร่

ผลงานวิชาการ และผลวิจัยทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข น่าไปสู่ผู้ปฏิบัติงานของบุคลากรทางด้านการแพทย์
และสาธารณสุข ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ รวมไปถึงนักศึกษา บุคคลทั วไป และประชาชนผู้ที สนใจ โดยมี
ก่าหนดการจัดพิมพ์ ปีละ 3 ครั้ง คือ ช่วงที  1 มกราคม ถึง เมษายน ช่วงที  2 พฤษภาคม ถึง สิงหาคม ช่วงที  3 
กันยายน ถึง ธันวาคม ของทุกปี 

มีวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ผลงานวิชาการ และผลวิจัยทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข การสร้างเสริม
สุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาล การฟ้ืนฟูสภาพผู้ป่วย การคุ้มครองผู้บริโภค การจัดการสิ งแวดล้อม 
ระบาดวิทยา พฤติกรรมสุขภาพ สุขศึกษา โภชนาการ รวมถึงงานวิจัยสาขาต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับวิทยาศาสตร์
สุขภาพทุกประเภท 

ขอรับการสนับสนุนการจัดท่าวารสารจากวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี จ่านวน 144,400 บาท (หนึ งแสนสี หมื นสี พันสี ร้อยบาทถ้วน) 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. มีเวทีเผยแพร่ผลงานวิจัย และผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ นักศึกษา บุคลากรสาธารณสุขทั้งใน
และนอกวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

2.  มีการเชื อมโยงวิชาการและวิชาชีพ และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการแพทย์และสาธารณสุข การสร้าง
เสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาล การฟ้ืนฟูสภาพผู้ป่วย การคุ้มครองผู้บริโภค การจัดการสิ งแวดล้อม 
ระบาดวิทยา พฤติกรรมสุขภาพ สุขศึกษา โภชนาการ รวมถึงงานวิจัยสาขาต่าง ๆ แก่ชุมชนและสังคม 

ข้อเสนอจากที่ประชุม 
- ให้ประสานงานกับโรงพยาบาลร่วมผลิต เพื อร่วมเป็นคณะท่างาน 

มติที่ประชุม :   อนุมัติในหลักการ โดย มอบ อ.ดร.อารี  บุตรสอน เป็นผู้รับผิดชอบในการเขียน
โครงการ เพื่อขอรับการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ประจ าปี 2561 

 

วาระท่ี 6.4 รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา  มีเรื่องแจ้งเพื่อพิจารณา        จ านวน  1  เรื่อง   ดังนี้ 
6.4.1 เรื่อง การจัดท าประกาศหลักเกณฑ์การขอรับทุนอาจารย์ เพื่อลาศึกษาต่อ ส าหรับปีการศึกษา 2561 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   แพทย์หญิงปาริชาติ  วงศ์เสนา ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา 

เนื องจากวิทยาลัยฯ มีแผนงานในการปฏิรูปหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้แบบ Transformative 
Learning นับตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป ซึ งกระบวนการด่าเนินการนั้น จะต้องประกอบด้วยการจัดสรร
ทรัพยากรการเรียนการสอนที ต้องด่าเนินการเพื อรองรับการด่าเนินงานหลักสูตรให้เป็นไปตามแผนงานการพัฒนา
การศึกษาของวิทยาลัยฯ รวมทั้งสนับสนุนการด่าเนินงานของ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยฯ และศูนย์แพทยศาสตร
ศึกษาชั้นคลินิก ทั้งสองแห่ง ตลอดจนโรงพยาบาลชุมชน ในเขต 10 ที จะมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่างมาก ซึ ง 
ในปัจจุบันวิทยาลัยฯ ได้มีการจัดท่ากรอบอัตราก่าลังบุคลากรสายวิชาการ ประจ่าปีงบประมาณ 2559-2562 
รองรับการรับนักศึกษาแพทย์และสาธารณสุข ที จะเพิ มข้ึนตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป รวมทั้ง มติที ประชุม
คณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ ครั้งที  3/2560 เมื อวันที  27 มีนาคม 2560 ได้มีมติในเรื องปฏิทินการศึกษา 
รวมถึงหลักเกณฑ์ และสาขาที ต้องการ ส่าหรับแพทย์ใช้ทุน ส่าหรับปีการศึกษา 2560 จึงเห็นควร ทบทวน
หลักเกณฑ์ฯ ส่าหรับปีการศึกษา 2561 และจัดท่าประกาศรับสมัครอาจารย์แพทย์ และอาจารย์สาธารณสุข เพื อให้
เป็นไปตามแผนการรับบุคลากรให้เป็นไปตามเป้าหมาย   

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
1. กรอบอัตราก่าลังบุคลากรสายวิชาการ ปีงบประมาณ 2559-2562 
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2. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ ครั้งที  3/2560 
3. ข้อมูลความต้องการแพทย์ใช้ทุนเรียงล่าดับสาขา (ไม่เป็นทางการ) 

ประเด็นพิจารณา  
1. ทบทวนหลักเกณฑ์ที จะใช้ส่าหรับแพทย์ใช้ทุน ปีการศึกษา 2561  
2. การจัดท่าประกาศการรับสมัครบุคลากรสายวิชาการ ประจ่าปีงบประมาณ 2561 

ก. โครงสร้างและอ่านาจหน้าที ของคณะกรรมการ  
ข. ปฏิทินการรับสมัครบุคลากรทุกสาขา   

มติที่ประชุม 
1. ให้มีระบบการคัดเลือกบรรจุเป็นอาจารย์แพทย์ของวิทยาลัย ดังนี้ 

1) แพทย์ใช้ทุนของวิทยาลัยฯ  แพทย์ท่ีลาศึกษาต่อ และ แพทย์ที่จบเฉพาะทางพร้อม
ประสบการณ์ ซึ่งวิทยาลัยฯ ต้องก าหนดนโยบายและแนวทางในการสรรหาและ
คัดเลือก  

2) แพทย์ท่ีหมดภาระการใช้ทุนและมาขอรับทุนเพื่อฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทาง 
2. ในส่วนภาพรวมของการด าเนินงานคัดเลือกบุคลากรสายวิชาการทุกหลักสูตรรวมทั้ง

อาจารย์แพทย์ให้เป็นตามเป้าหมายกรอบอัตราก าลังที่ได้รับการอนุมัติจากทางมหาวิทยาลัย มอบงาน
บริหารบุคคล ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการที่มีอ านาจหน้าที่ในการคัดเลือกบุคลากรสายวิชาการ 
เพื่อก าหนดแนวทางการด าเนินงานให้ชัดเจน รวมทั้งการก าหนดหลักเกณฑ์คุณสมบัติของผู้สมัคร  

1) โครงสร้างคณะกรรมการ ประกอบด้วยตัวแทนจากทางโรงพยาบาล และทุก
หลักสูตร 

2) อ านาจหน้าที่ 
i. ติดตามและรวบรวมข้อมูล เพื่อให้ความเห็นประกอบการตัดสินใจต่อ

คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับด าเนินการคัดเลือก
บุคลากรสายวิชาการ  

ii. ก าหนดกรอบ/หลักเกณฑ์ และ ด าเนินงานในกระบวนการคัดเลือก รวมถึง
ปฏิทินการคัดเลือก 

iii. แสดงข้อมูลประกอบเพื่อเสนอต่อมหาวิทยาลัย เพื่อจัดท าระเบียบท่ีเหมาะสม 
และเอื้อต่อการด าเนินงาน 
 

วาระท่ี 6.5 งานบริหารบุคคล  มีเรื่องแจ้งเพื่อทราบ   จ านวน  1 เรื่อง ดังนี้  
6.5.1 เรื่อง แบบรายงานความก้าวหน้าของการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2/2559  
               ราย ผศ.เมรีรัตน์ ม่ันวงศ์  
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธุ์ ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
 ตามที  ผศ.เมรีรัตน์ มั นวงศ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ต่าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดกลุ่มวิชาสาธารณสุข
ศาสตร์ ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการวิจัยและการจัดการด้านสุขภาพ ณ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย มีก่าหนดระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่วันที  17 มิถุนายน 2556 ถึงวันที  30 มิถุนายน 2559 และได้รับ
อนุมัติให้ขยายเวลาศึกษาต่อ ครั้งที  3 มีก่าหนดระยะเวลา ๖ เดือน ตั้งแต่วันที  1 มิถุนายน 2560 ถึงวันที  30 
พฤศจิกายน 2560 นั้น 
 ในการนี้ จึงขอเสนอแบบรายงานความก้าวหน้าของการศึกษา ประจ่าปีการศึกษา 2/2559 ของผู้รับทุน 
รายละเอียดมีดังนี้  
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 1. ผลการศึกษาปีที  4 ภาคการศึกษาที  2 ปีการศึกษา 2559 
รหัสวิชา ชื อวิชา จ่านวนหน่วยกิต เกรด 

3014826 DISSERTATION 0 S 
3014894 DOC DISSERT SEM 0 S 

 2. ความก้าวหน้าของการท่าวิทยานิพนธ์ 
  2.1 งานวิจัยท่าไปแล้ว 75% ของงานทั้งหมด 
  4.2 แผนการศึกษา วิจัย และการเดินทางไปต่างประเทศใน 6 เดือน ข้างหน้ามีการด่าเนินการ
วิเคราะห์ข้อมูล เขียนผลการศึกษา เขียน Manuscript 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
 -  แบบรายงานความก้าวหน้าของการศึกษา ประจ่าปีการศึกษา 2/2559 ราย ผศ.เมรีรัตน์ มั นวงศ์  

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อทราบรายงานความก้าวหน้าของการศึกษา ประจ่าปีการศึกษา 2/2559 ราย ผศ.เมรีรัตน์ มั นวงศ์ 

มติที่ประชุม :   รับทราบ 
 

วาระท่ี 6.6 งานบริหารบุคคล  มีเรื่องแจ้งเพื่อพิจารณา   จ านวน  4 เรื่อง ดังนี้  
6.6.1 เรื่อง การเปลี่ยนหมวดเงินงบประมาณส าหรับการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ 
      ที่เปลี่ยนแหล่งงบประมาณในการจ้างจากงบประมาณเงินรายได้ เป็นเงินงบประมาณแผ่นดิน 
               จ านวน 6 อัตรา 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธุ์ ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

ตามที  วิทยาลัยฯ ได้รับอนุมัติงบประมาณในแผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข ผลผลิต : ผลงานการให้บริการ
รักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื อการศึกษาและวิจัย งบเงินอุดหนุนทั วไป ค่าใช้จ่ายบุคลากรอัตราใหม่ จ่านวน
เงิน 2,460,000 บาท และได้ตั้งแผนงบประมาณรายจ่ายเพิ มงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยมีกรอบงบประมาณที 
ได้รับจัดสรร ดังนี้ 
  - สายสนับสนุนวิชาการ (วิทยาลัยฯ - ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื อ
การศึกษาและวิจัย) จ่านวน 27 อัตรา 
  1. กรอบงบประมาณ (ปริญญาโท) 
  - เภสัชกร  จ่านวน 2 อัตรา (26,250 บ./ด*4 เดือน)        210,000 บาท 

  2. กรอบงบประมาณ (ปริญญาตรี) 
  - นักกายภาพบ่าบัด จ่านวน 1 อัตรา (22,500 บ./ด*4 เดือน)            90,000 บาท 
  - นักอาชีวบ่าบัด  จ่านวน 1 อัตรา (22,500 บ./ด*4 เดือน)            90,000 บาท 
  - นักกายอุปกรณ์  จ่านวน 1 อัตรา (22,500 บ./ด*4 เดือน)            90,000 บาท 
  - ทัตสาธารณสุข  จ่านวน 1 อัตรา (22,500 บ./ด*4 เดือน)            90,000 บาท 
  - นักเทคนิคการแพทย์ จ่านวน 1 อัตรา (22,500 บ./ด*4 เดือน)            90,000 บาท 
  - นักรังสีการแพทย์ จ่านวน 1 อัตรา (22,500 บ./ด*4 เดือน)            90,000 บาท 
  - นักวิชาการเวชสถิติ จ่านวน 1 อัตรา (22,500 บ./ด*4 เดือน)            90,000 บาท 
  - นักวิชาการสาธารณสุข จ่านวน 2 อัตรา (22,500 บ./ด*4 เดือน)          180,000 บาท 
  - นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ จ่านวน 2 อัตรา (22,500 บ./ด*4 เดือน)          180,000 บาท 
  - พนักงานรังสีการแพทย์ จ่านวน 1 อัตรา (22,500 บ./ด*4 เดือน)            90,000 บาท 
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  - พยาบาล  จ่านวน 13 อัตรา (22,500 บ./ด*4 เดือน)       1,170,000 บาท 
       รวมเป็นเงินทั้งสิ้น     2,460,000 บาท 

  ในการนี้  วิทยาลัยฯ ได้ด่าเนินการจ้างในต่าแหน่งเภสัชกร จ่านวน 2 อัตรา เรียบร้อยแล้ว  
เมื อวันที  1 มิถุนายน 2560 (22,750 บ./ด*4 เดือน) รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 182,000 บาท และยัง
สามารถด่าเนินการเปลี ยนหมวดเงินงบประมาณส่าหรับการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการที เปลี ยน
แหล่งงบประมาณในการจ้างจากงบประมาณเงินรายได้ เป็นเงินงบประมาณแผ่นดิน จ่านวน 6 อัตรา ตามกรอบ
งบประมาณที ก่าหนด ดังนี้ 

  1. กรอบงบประมาณ (ปริญญาตรี) 
  - นักกายภาพบ่าบัด จ่านวน 1 อัตรา (22,500 บ./ด*4 เดือน)            90,000 บาท 
  - นักเทคนิคการแพทย์ จ่านวน 1 อัตรา (22,500 บ./ด*4 เดือน)            90,000 บาท 
  - นักรังสีการแพทย์ จ่านวน 1 อัตรา (22,500 บ./ด*4 เดือน)            90,000 บาท 
  - พยาบาล  จ่านวน 2 อัตรา (22,500 บ./ด*4 เดือน)          180,000 บาท 
  แต่ทั้งนี้ มีความต้องการในต่าแหน่งนักรังสีการแพทย์ จ่านวน 2 อัตรา ซึ งจะต้องด่าเนินการปรับ
แผนกรอบอัตราก่าลังจากกรอบที ได้รับอนุมัติมาเพิ มในต่าแหน่งนักรังสีการแพทย์ จ่านวน 1 อัตรา 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 -  ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื อง การเปลี ยนหมวดงบประมาณในการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย 
จากงบประมาณเงินรายได้เป็นงบประมาณแผ่นดิน พ.ศ.2557 
 ข้อ ๒ ส่วนราชการภายในที มีอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยที จ้างด้วยงบประมาณแผ่นดิน ทั้งที เป็นอัตรา ว่าง
หรือเป็นอัตราใหม่ อาจพิจารณาค่าเนินการได้ ดังนี้  
 (๑) สอบแข่งขันหรือคัดเลือกตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื อนไขการ
สอบแข่งขันหรือคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕ และแก้ไขเพิ มเติม หรือ  
 (๒) คัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยที จ้างด้วยงบประมาณเงินรายได้เข้าสู่ต่าแหน่งพนักงาน มหาวิทยาลัยที 
จ้ า งด้ ว ย งบ ป ระม าณ แ ผ่ น ดิ น  โด ย ให้ ส่ ว น ร า ช ก ารภ าย ใน ด่ า เนิ น ก ารคั ด เลื อ ก เป็ น ก ารภ าย ใน 
ตามความเหมาะสมและบริบทของส่วนราชการภายใน โดยวิธีคัดเลือกเป็นการภายใน เช่น การสัมภาษณ์  
การประเมินผล การปฏิบัติงานหรือผลงาน เป็นต้น  
 ข้อ ๓ คุณสมบัติของพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ที จะเปลี ยนหมวดงบประมาณเป็นงบประมาณแผ่นดิน 
ตามข้อ ๒ (๒) ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้  
 (๑) เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยที จ้างด้วยงบประมาณเงินรายได้ที มีต่าแหน่งประเภทเดียวกับต่าแหน่งที ว่างอยู่  
 (๒) ผ่านการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน  
 (๓) มีผลการประเมินการปฏิบัติราชการอย่างน้อยอยู่ในระดับดี ติดต่อกันอย่างน้อย ๓ รอบการประเมิน  
 “ข้อ ๕ ขั้นตอนการคา่เนินงาน  
 (๑) ส่วนราชการภายในที มีอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยที จ้างด้วยงบประมาณแผ่นดิน ทั้งที เป็นอัตราว่าง หรือ
เป็นอัตราใหม่ให้ส่วนราชการภายในเสนอขอเปลี ยนหมวดงบประมาณในการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย พร้อมเสนอ  
วิธีการคัดเลือกที คณะกรรมการประจ่าส่วนราชการภายในได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วต่ออธิการบดี เพื อ
พิจารณาอนุมัติ....” 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
 -  ส่าเนาบันทึกข้อความที  ศธ 0529.5/566 ลงวันที  25 พฤษภาคม 2560 
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 - ประมาณการงบประมาณกรอบอัตราใหม่ ปี 2560 

ประเด็นพิจารณา 
 เพื อพิจารณาดังนี้ 
 1. พิจารณาใช้กรอบอัตราก่าลังที ได้รับจัดสรรงบประมาณ 2559 ต่าแหน่งนักรังสีการแพทย์ 1 อัตรา 
เนื องจากกรอบอัตราก่าลังที ได้รับจัดสรรงบประมาณ 2560 มีเพียง 1 อัตรา ทั้งนี้  งานบริหารบุคคลจะได้
ด่าเนินการปรับแผนกรอบอัตราก่าลังไปยังกองแผนงานต่อไป 
 2. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการในการคัดเลือก 
 3. พิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก เพื อทดแทนอัตราใหม่ที ได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน คุณวุฒิ
ปริญญาตรี จ่านวน 6 อัตรา เพื อเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการจ้างบุคลากร รายละเอียดมีดังนี้ 

3.1 คุณสมบัติ ต้องเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยที จ้างด้วยงบประมาณเงินรายได้คุณวุฒิปริญญาตรี
ต่าแหน่ง ดังต่อไปนี้ 

  - ต่าแหน่ง นักกายภาพบ่าบัด  จ่านวน 1 อัตรา 
  - ต่าแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์  จ่านวน 1 อัตรา 
  - ต่าแหน่ง นักรังสีการแพทย์  จ่านวน 2 อัตรา 
  - ต่าแหน่ง พยาบาล   จ่านวน 2 อัตรา 

  3.2 ผ่านการประเมินทดลองปฏิบัติงาน 
  3.3 มีผลการประเมินการปฏิบัติงานอย่างน้อยอยู่ในระดับดี ติดต่อกัน 3 รอบการประเมินขึ้นไป 

3.4 วิธีการคัดเลือก โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์และประเมินผลการปฏิบัติงาน 
3.5 เกณฑ์การคิดคะแนน 
      3.5.1 สอบสัมภาษณ์  50 คะแนน 
      3.5.2 ประเมินผลการปฏิบัติงาน  50  คะแนน 
3.6 เกณฑ์การตัดสิน ผู้ที ได้รับการคัดเลือกจะต้องได้ค่ าคะแนน ข้อ 3.5.1 และ 3.5.2  

ได้ค่าคะแนนรวมทั้งสิ้นไม่ต ่ากว่าร้อยละ 70  
มติที่ประชุม : เก็บที่เจ้าของเรื่อง 

 

6.5.2 เรื่อง การวิเคราะห์ค่างานเพื่อขอก าหนดกรอบอัตราก าลังของระดับต าแหน่งสูงข้ึน  
               (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2561) 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธุ์ ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
 ตามที  งานบริหารบุคคล ได้แจ้งให้ผู้ที มีความประสงค์ยื นขอก่าหนดระดับต่าแหน่งสูงขึ้น (ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2561) ให้จัดท่าแบบประเมินค่างานโดยเสนอผ่านผู้บังคับบัญชาเพื อให้ความเห็นชอบและรับรอง
ในแบบประเมินค่างานของผู้ที มีความประสงค์ในการยื น ทั้งนี้  งานบริหารบุคคลจะได้รวบรวมและน่าเสนอ
คณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ และส่งข้อมูลดังกล่าวให้กองการเจ้าหน้าที  ภายในวันที  31 กรกฎาคม 2560 เพื อ
ก่าหนดกรอบอัตราก่าลังของระดับต่าแหน่งสูงขึ้น (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2561) นั้น 
 วิทยาลัยฯ มีผู้ยื นความประสงค์ขอก่าหนดระดับต่าแหน่งสูงขึ้น (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2561) 
จ่านวน 17 คน รายละเอียดมีดังนี้ 
 1. ต่าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี ยวชาญเฉพาะ ระดับช่านาญการ 
  1.1 ต่าแหน่งนักวิทยาศาสตร์  ระดับปฏิบัติการ  จ่านวน 3 คน 
  1.2 ต่าแหน่งนักวิชาการพัสดุ  ระดับปฏิบัติการ  จ่านวน 2 คน 
  1.3 ต่าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ  จ่านวน 1 คน 
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  1.4 ต่าแหน่งนักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ  จ่านวน 1 คน 
  1.5 ต่าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ  จ่านวน 1 คน 
  1.6 ต่าแหน่งนักรังสีการแพทย์  ระดับปฏิบัติการ  จ่านวน 1 คน 
  1.7 ต่าแหน่งนักวิจัย   ระดับปฏิบัติการ  จ่านวน 1 คน 
  1.8 ต่าแหน่งเจ้าหน้าที บริหารงานทั วไป ระดับปฏิบัติการ  จ่านวน 3 คน 
 2. ต่าแหน่งประเภททั วไป ระดับช่านาญงาน 
  2.1 ต่าแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร  ระดับปฏิบัติงาน  จ่านวน 3 คน 
  2.2 ต่าแหน่งนายช่างเทคนิค  ระดับปฏิบัติงาน  จ่านวน 1 คน 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
๑. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ มเติม พ.ศ. 2551 
๒. กฎ ก.พ.อ.ว่าด้วยการก่าหนดต่าแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 
๓. ประกาศ ก.พ.อ.เรื องมาตรฐานการจ่าแนกต่าแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 
๔. มาตรฐานก่าหนดต่าแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2553 และฉบับปรบัปรุง 
๕. ประกาศ ก.พ.อ.เรื องมาตรฐานการก่าหนดระดับต่าแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศึกษาให้ด่ารงต่าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2553 และ ฉบับที  2 พ.ศ. 2554 
๖. กฎ ก.พ.อ.ว่าด้วยการก่าหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต ่าขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศึกษา (ปัจจุบันใช้กฎฉบับลงวันที  16 เมษายน พ.ศ. 2558)  
๗. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื องการก่าหนดบัญชีเงินเดือนข้ันต ่าขั้นสูงของพนักงาน

มหาวิทยาลัย (ปัจจุบันใช้ประกาศฉบับลงวันที  23 มกราคม พ.ศ. 2560) 
๘. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าดว้ยการบริหารงานบุคคลส่าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 

2554 
๙. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การก่าหนดกรอบอัตราก่าลังของบุคลากร พ.ศ. 2558 

แก้ไขเพิ มเติม (ฉบับที  2) และ (ฉบับที  3) พ.ศ. 2559 
๑๐. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การก่าหนดระดับต่าแหน่งและการแต่งตั้งให้ด่ารง

ต่าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2559 ฉบับลงวันที  22 ธันวาคม 2559 
๑๑. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื อง การก่าหนดสมรรถนะ ความรู้ ความสามารถ และทักษะ

ที จ่าเป็นในการปฏิบัติงานส่าหรับบุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2556 
๑๒. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื อนไขในการประเมินสมรรถนะ 

ความรู้ ความสามารถ และทักษะที จ่าเป็นในการปฏิบัติงานส่าหรับข้าราชการและพนักงาน
มหาวิทยาลัย ประเภททั วไป ประเภทเชี ยวชาญเฉพาะหรือวิชาชีเฉพาะ และประเภทผู้บริหาร 
สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2556 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
 - แบบประเมินค่างานของผู้ที ยื นตามต่าแหน่ง (น่าเสนอในที ประชุม) 

ประเด็นพิจารณา 
 เพื อพิจารณาการขอก่าหนดระดับต่าแหน่งสูงขึ้น (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2561) จ่านวน 17 คน 

มติที่ประชุม :  เห็นชอบการขอก าหนดระดับต าแหน่งสูงขึ้น (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2561) 
จ านวน 17 คน 
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6.6.3 เรื่อง ขอทบทวนขั้นตอนการยื่นขอรับการประเมินผลการสอนของวิทยาลัยฯ 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธุ์ ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

ตามที ประชุมบุคลากรที ด่าเนินงานเกี ยวกับการประเมินผลการสอนของคณาจารย์ในหน่วยงาน หรือรอง
คณบดีที ก่ากับดูแลเรื องการบริหารงานบุคคล เมื อวันจันทร์ที  17 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมบุณฑริก ชั้น 2 
อาคารส่านักงานอธิการบดี (หลังใหม่) เพื อระดมความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะเกี ยวกับขั้นตอนการด่าเนินงาน 
ปัญหา และอุปสรรคในการด่าเนินการประเมินผลการสอนฯ นั้น 

 จากการเข้าร่วมประชุมพบว่า วิทยาลัยฯ มีแนวทางปฏิบัติเกี ยวกับขั้นตอนการยื นขอรับการประเมินผลการ
สอนฯ ไม่เป็นไปตามข้ันตอนที มหาวิทยาลัยก่าหนดไว้  

ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 - ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอนและเอกสาร
ประกอบการสอนหรือเอกสารค่าสอน หรือสื อการสอน เพื อพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด่ารงต่าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 
2550 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
 - น่าเสนอในที ประชุมแบบ (Power Point) 

ประเด็นพิจารณา 
 เพื อพิจารณาขั้นตอนการยื นขอรับการประเมินผลการสอนของวิทยาลัยฯ เพื อจะได้เป็นไปตามที 
มหาวิทยาลัยก่าหนด และขอให้ท่านคณะกรรมการฯ พิจารณาส่าหรับผู้ที ยื นขอรับการสังเกตการสอนและด่าเนินการ
สังเกตการสอนเรียบร้อยแล้ว จ่านวน 5 ราย ดังนี้ 
 1. ผศ.ดร.สุรศักดิ์ แว่นรัมย์  
 2. ผศ.ดร.ภาวนา พนมเขต 
 3. อ.ดร.รสริน การเพียร 
 4. อ.ดร.ลติพร อุดมสุข 
 5. อ.จินตนา ศิริบูรณ์พิพัฒนา 

มติที่ประชุม :  มอบงานบริหารบุคคลด าเนินการจัดประชุมชี้แจงขั้นตอนการยื่นขอรับการประเมินผล
การสอนของวิทยาลัยฯ ส าหรับอาจารย์ที่ยื่นขอรับการสังเกตการสอนและด าเนินการสังเกตการสอนเรียบร้อย
แล้ว จ านวน 5 ราย นั้น มอบรองคณบดีฝ่ายบริหาร หารือกับงานกองการเจ้าหน้าที่ของมหาวทิยาลัย 

 

6.6.4 เรื่อง การขออนุมัติลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอกภายในประเทศ (แบบเต็มเวลา)  
               ราย อาจารย์ชาญวิทย์ มณีนิล 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธุ์ ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
 ตามบันทึกข้อความที  ศธ 0529.16.1.9/1859 ลงวันที  7 กรกฎาคม 2560 อาจารย์ชาญวิทย์ มณีนิล 
สังกัดกลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ มีความประสงค์ยื นขออนุมัติลาศึกษาต่อหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากาย
วิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (แบบเต็มเวลา) โดยขอเป็นระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที  
25 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที  23 มกราคม 2561 เนื องจากยังคงเหลือขั้นตอนการศึกษาเพื อให้จบปริญญาเอก 4 
ขั้นตอน ดังนี้ 
 1. สอบป้องกันเค้าโครงวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก (Defense of Dissertation Proposal) 
 2. เขียนรายงานวิจัยฉบับเต็ม (Completely Manuscript) 
 3. ตีพิมพ์งานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ (Publication in International Journal) 

http://www.ubu.ac.th/web/files_up/16f2011010516451770.pdf
http://www.ubu.ac.th/web/files_up/16f2011010516451770.pdf
http://www.ubu.ac.th/web/files_up/16f2011010516451770.pdf
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 4. สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก (Defense of Dissertation)  
 โดยทั้ง 4 ขั้นตอนดังกล่าวข้างต้นต้องใช้เวลาและความใส่ใจอย่างมาก ซึ งในการขออนุมัติลาศึกษาต่อครั้งนี้ 
อาจารย์ชาญวิทย์ มณีนิล ขอใช้ทุนส่วนตัว และขอรับเพียงเฉพาะเงินเดือนระหว่างลาศึกษาเท่านั้น และบุคคล
ดังกล่าวได้ขอยืนยันว่าการลาศึกษาต่อดังกล่าวข้างต้นไม่มีผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอน ไม่ก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่ราชการ และไม่เป็นเหตุให้เพิ มอัตราก่าลัง ส่าหรับชั วโมงบรรยาย โดยได้มอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบแทน 
คือ ดร.สุพัตรา ขจัดโรคา อาจารย์สังกัดกลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
 - ส่าเนาบันทึกข้อความที  ศธ 0529.16.1.9/1859 ลงวนัที  7 กรกฎาคม 2560 
ประเด็นพิจารณา 
 เพื อพิจารณาการขออนุมัติลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอกภายในประเทศ รายอาจารย์ชาญวิทย์ มณีนิล สังกัด
กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ (แบบเต็มเวลา) เป็นระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที  25 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที  23 
มกราคม 2561  

มติที่ประชุม :  มอบหัวหน้ากลุ่มวิชาแพทย์ศาสตร์ ประชุมร่วมกับอาจารย์สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์
เพื่อด าเนินการจัดท ารายละเอียดการมอบหมายภาระงานแทน หากไม่มีผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอน 
ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ และไม่เป็นเหตุให้เพิ่มอัตราก าลัง ที่ประชุมเห็นชอบการขออนุมัติลาศึกษา
ต่อระดับปริญญาเอกภายในประเทศ รายอาจารย์ชาญวิทย์ มณีนิล สังกัดกลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ (แบบเต็มเวลา) 
เป็นระยะเวลา 6 เดือน โดยใช้ทุนส่วนตัว และขอรับเพียงเฉพาะเงินเดือนระหว่างลาศึกษาเท่านั้น ทั้งนี้จะต้อง
ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารงานบุคคลก่อนจึงจะลาศึกษาต่อได้ มอบงานบริหารบุคคลด าเนินการเสนอ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณาต่อไป  

 

วาระท่ี 6.7 งานเลขานุการ มีเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา   จ านวน  1 เรื่อง ดังนี้  
6.7.1 เรื่อง การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
                 65 พรรษา  28  กรกฎาคม  2560 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   นายแพทย์นิรันดร์  พิทักษ์วัชระ ต าแหน่ง  คณบดี 

ที ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย  ขอความอนุเคราะห์ม 
หาวิทยาลัย/สถาบันสมาชิก ทปอ. ร่วมจัดกิจกรรมบ่าเพ็ญประโยชน์ เพื อเฉลิมพระเกียรติฯ โดย

ด่าเนินการในห้วงเวลาเดือนกรกฎาคม  2560  และขอให้แจ้งการจัดกิจกรรมตามแบบสรุปกิจกรรม ไปยังส่านัก
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
 หนังสือที  ทปอ.60 / ว 343  ลงวันที   3  กรกฎาคม   2560  (น่าเสนอในที ประชุม) 
ประเด็นพิจารณา 

เพื อพิจารณาการจัดกิจกรรมบ่าเพ็ญประโยชน์ เพื อเฉลิมพระเกียรติฯ 
มติที่ประชุม :  เห็นชอบให้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ  

 
 
ปิดประชุม 13.00 น.  
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(นางสาวณรัญญา  มีชัย) 
นักวิชาการศึกษาช่านาญการ/เลขานุการ 

ผู้จด/พิมพ์รายงานการประชุม 
 

                                                           
(นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธุ์) 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
กรรมการ 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 

ที่ประชุมได้รับรองรายงานนี้แล้วในการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งท่ี 8/๒๕60 
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560    

 

                                                     
(นายแพทย์นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ) 

 คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 ประธานคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 


