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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 4/2562 วันที่ 30 เมษายน 2562 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
ครั้งที่ 4/๒๕62 วันอังคาร ที่ 30 เมษายน 2562 

ณ ห้อง CMP ๔12 ชั้น 4 อาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 
 

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

 
ผู้ไม่มาประชุม 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงศ ทธินี ธิราช รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา  กรรมการ 
(ลา) 

2. นางสาวจินตนา  ศิริบูรณ์พิพัฒนา  ผู้แทนอาจารย์    กรรมการ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. ผศ.ดร.อารี บ ตรสอน  ผู้ช่วยคณบดีงานพันธกิจสังคม 
2. นพ.วัฒนา  พรรณพานิช  ประธานคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอ บลราชธานี 
3. ผศ.ดร.กิตติ  เหลาส ภาพ  ผู้ช่วยคณบดีงานวางแผนและบริหารกายภาพและสิ งแวดล้อม/ 

          ประธานหลักสูตรสาธารณส ขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณส ขศาสตร์ 
4. พญ.นวินดา  เจียมบ ญศรี  ผู้ช่วยคณบดีงานกิจการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอ บลราชธานี 
5. ผศ.จิราภรณ์  หลาบค่า  ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอนามัยสิ งแวดล้อม 
6. ผศ.ดร.ลติพร  อ ดมส ข  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา 

 
 
 

 
 
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.    
 
 นายแพทย์นิรันดร์  พิทักษ์วัชระ คณบดี  ท่าหน้าที ประธานในที ประช ม หลังจากกล่าวต้อนรับ
ผู้เข้าร่วมประช มแล้ว ได้เรียนเชิญคณะกรรมการรับทราบและพิจารณาตามระเบียบวาระการประช ม สร ปได้ ดังนี้ 
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ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ  
วาระท่ี  1.1  เรื่อง ขอแจ้งมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่  11  พ.ศ. 2561 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง งานเลขาน การ 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  นายแพทย์นิรันดร์  พิทักษ์วัชระ ต าแหน่ง  คณบดี 

 คณบดีแจ้งที ประช มเพื อทราบ ส่านักงานคณะกรรมการการส ขภาพแห่งชาติ  ขอแจ้งมติสมัชชา
ส ขภาพแห่งชาติ ครั้งที   พ.ศ. 2561  เพื อให้หน่วยงานพิจารณาใช้ในการวางแผนการพัฒนา รวมทั้งบูรณาการให้
สอดคล้องและตอบสนองต่อภารกิจที ด่าเนินการอยู่ รวม 4 ข้อดังนี้ 

มติ 1  การร่วมสร้างสรรค์พ้ืนที สาธารณะในเขตเมืองเพื อส ขภาวะสู่การพัฒนาอย่างยั งยืน 
มติ 2  ความรับผิดชอบร่วมทางสังคมเกี ยวกับอีสปอร์ตต่อส ขภาวะเด็ก 
มติ 3  ความรอบรู้ด้านส ขภาพเพื อป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไม่ติดต่อ 
มติ 4  การค ้มครองผู้บริโภคด้านบริการทันตกรรม 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
1. หนังสือ  ที  สช.สสช.ว. 0159/2561  ลงวันที  25 ก มภาพันธ์ 2562  เรื อง ขอแจ้งมติสมัชชา

ส ขภาพแห่งชาติ ครั้งที  11  พ.ศ. 2561 
2. รายชื อหน่วยงาน องค์กรและภาคีที เกี ยวข้องกับมติ 
3. มติสมัชชาส ขภาพ 11 จ่านวน 4 มติ 

มติ 1 การร่วมสร้างสรรค์พื้นที สาธารณะในเขตเมืองเพื อส ขภาวะสู่การพัฒนาอย่างยั งยืน 
มติ 2 ความรับผิดชอบร่วมทางสังคมเกี ยวกับอีสปอร์ตต่อส ขภาวะเด็ก 
มติ 3 ความรอบรู้ด้านส ขภาพเพื อป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไม่ติดต่อ 
มติ 4 การค ้มครองผู้บริโภคด้านบริการทันตกรรม 

4. แบบฟอร์มขอเชิญภาคีเครือข่ายร่วมเสนอประเด็นนโยบายสาธารณะเพื อส ขภาพ 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
เพื อทราบมติสมัชชาส ขภาพแห่งชาติ ครั้งที  11 พ.ศ. 2561   
มติที่ประชุม :  รับทราบ 
 

วาระท่ี 1.2 เรื่อง  มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่  2/2562 
              เมื่อวันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์  2562 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง งานเลขาน การ 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  นายแพทย์นิรันดร์  พิทักษ์วัชระ ต าแหน่ง  คณบดี 

 จากมติที ประช มคณะกรรมการประช มสภามหาวิทยาลัยอ บลราชธานี ครั้งที   ครั้งที   2/2562 
เมื อวันเสาร์ที   23  ก มภาพันธ์  2562  มีเรื องน่าเสนอที ประช ม 1 เรื องดังนี้ 

วาระที   4.3.5   การปรับปร งหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร : 

 การพิจารณาคณะวิทยาศาสตร์ขอปรับปร งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ่าหลักสูตรและ
อาจารย์ผู้สอนจ่านวน 1 หลักสูตร  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณส ข คณะเภสัชศาสตร์ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปะศาสตร์ คณะบริหารศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์ ขอปรับปร งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจ่าหลักสูตร จ่านวน 12 หลักสูตร 
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 2. การปรับปร งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ่าหลักสูตร จ่านวน 12 หลักสูตร สังกัด
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณส ข คณะเภสัชศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปะศาสตร์ คณะ
บริหารศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ 

ล าดับที ่ หลักสูตร 
วันที่สภา
อนุมัต ิ

วันที่สกอ. 
รับทราบ 

เหตุผลการปรับปรุง 
ใช้เกณฑ์
มาตรฐาน
หลักสูตร 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
1 หลักสตูรสาธารณส ขศาสตรบณัฑติ 

สาขาวิชาสาธารณส ขศาสตร ์
หลักสตูรปรับปร ง พ.ศ. 2559 

27  
ก มภาพันธ์  
2559 

17  
พฤษภาคม  
2561 

เนื องจากอาจารยล์าศึกษาต่อในปกีารศึกษา 
2562 และปรับอาจารย์ไปเป็นอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยป์ระจ่า 
หลักสตูรของวิทยาศาสตรบณัฑติ สาขาวิชา
อนามัยสิ งแวดล้อม  เพื อความเหมาะสม และมี
ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการหลักสูตร 

พ.ศ. 2548 

 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
เพื อทราบที ประช มคณะกรรมการประช มสภามหาวิทยาลัยอ บลราชธานี ครั้งที   ครั้งที   2/2562 เมื อวัน

เสาร์ที   23  ก มภาพันธ์  2562  ได้อน มัติการปรับปร งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ่าหลักสูตร
สาธารณส ขศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสาธารณส ขศาสตร์ หลักสูตรปรับปร ง พ.ศ. 2559  

 มติที่ประชุม :  รับทราบ 
 

วาระท่ี 1.3     เรื่อง  การพิจารณาการคัดเลือกนักศึกษาแพทย์ปีการศึกษา 2562 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง งานเลขาน การ 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  นายแพทย์นิรันดร์  พิทักษ์วัชระ ต าแหน่ง  คณบดี 

ด้วย มหาวิทยาลัยอ บลราชธานี  ได้รับหนังสือจากผู้แทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที  6  ปีการศึกษาใหม่  
2562 ได้สอบถามเกี ยวกับการรับสมัครนักเรียนคณะแพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยอ บลราชธานี ในปีการศึกษา 
2562   
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม  
 หนังสือลงวันที  17 เมษายน 2562  เรื อง ขอให้พิจารณาการคัดเลือกนักศึกษาแพทย์ปีการศึกษา 
2562  

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
  เพื อทราบเกี ยวกับการรับสมัครนักเรียนคณะแพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยอ บลราชธานี ในปีการศึกษา 
2562   

มติที่ประชุม :  รับทราบ 
วาระท่ี 1.4      เรื่อง  การด าเนินการเกี่ยวกับแนวทางการปรับเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัยของรัฐ 
                           ที่เป็นส่วนราชการไปเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง   งานเลขาน การ 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม      นายแพทย์นิรันดร์  พิทักษ์วัชระ ต าแหน่ง  คณบดี 

  ตามที   ผู้แทนของมหาวิทยาลัยอ บลราชธานี  ได้เข้าประช มหารือในการเตรียมการปรับเปลี ยน
มหาวิทยาลัยของรัฐให้เป็นมหาวิทยาลัยในก่ากับของรัฐ โดย ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อ ดม  คชินทร  
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้บรรยายเกี ยวกับแนวทางการปรับเปลี ยนสถานภาพมหาวิทยาลัยของ
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รัฐฯ การด่าเนินการเกี ยวกับแนวทางการปรับเปลี ยนสถานภาพมหาวิทยาลัยของรัฐที เป็นส่วนราชการไปเป็น
มหาวิทยาลัยในก่ากับของรัฐ  ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร  นั้น ได้ข้อสร ปผล (ตามเอกสารแนบ)  
ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

       ไม่มี 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
     1. หนังสือ ที  ศธ 0527/05176  ลงวันที   1  เมษายน  2562  เรื อง การด่าเนินการเกี ยวกับแนว
ทางการปรับเปลี ยนสถานภาพมหาวิทยาลัยของรัฐที เป็นส่วนราชการไปเป็นมหาวิทยาลัยในก่ากับของรัฐ 
     2. สร ปผลการประช มเกี ยวกับแนวทางการปรับเปลี ยนสถานภาพมหาวิทยาลัยของรัฐที เป็นส่วนราชการ  
ไปเป็นมหาวิทยาลัยในก่ากับของรัฐ เมื อวันที   29  มีนาคม  2562  
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อทราบแนวทางการปรับเปลี ยนสถานภาพมหาวิทยาลัยของรัฐที เป็นส่วนราชการไปเป็นมหาวิทยาลัยใน
ก่ากับของรัฐ  

มติที่ประชุม :   รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และ 
การสาธารณสุข  

วาระท่ี ๒.1 เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
                      ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันศุกร์ ที ่ 29 มีนาคม 2562 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง  งานเลขาน การ 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม นายแพทย์ประวิ อ ่าพันธ ์ ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร  

รองคณบดีฝ่ายบริหาร เสนอที ประช มเพื อพิจารณา รับรองรายงานการประช มคณะกรรมการประจ่า
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณส ข ครั้งที  3/2562 เมื อวันศ กร์ ที   29 มีนาคม 2562 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

(ร่าง) รายงานการประช มคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณส ข  
ครั้งที  3/2562 เมื อวันศ กร์ ที   29 มีนาคม 2562 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

เพื อพิจารณารับรองรายงานการประช มคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณส ข  
ครั้งที  3/2562 เมื อวันศ กร์ ที   29 มีนาคม 2562 

 

 มติที่ประชุม :  รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไขรายงานการประชุม  
 
ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสืบเนื่อง  

ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
วาระท่ี 4.1      เรื่อง  ผลวิเคราะห์ข้อมูลตรวจสุขภาพนักศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  
                           ปีการศึกษา 2560 และ 2561 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง   โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอ บลราชธานี 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม     แพทย์หญิงนวินดา เจียมบ ญศรี 

    ต าแหน่ง  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอ บลราชธานี 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 4/2562 วันที่ 30 เมษายน 2562 
 

ด้วยโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอ บลราชธานี ได้จัดโครงการตรวจส ขภาพนักศึกษาใหม่ ประจ่าปีการศึกษา 
2561 ระหว่างวันที  11-15 ก มภาพันธ์ 2562 และด่าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลตรวจส ขภาพนักศึกษาวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณส ข ปีการศึกษา 2560 (หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต) ปีการศึกษา 2561 
(หลักสูตรสาธารณส ขศาสตรบัณฑิต) พร้อมทั้งส่งใบรายงานผลการตรวจส ขภาพรายบ คคลให้แก่นักศึกษาส่าหรับผู้
ที มีผลตรวจปกติ ส่วนนักศึกษาที มีผลตรวจส ขภาพผิดปกติ อยู่ในระหว่างด่าเนินการติดตามนักศึกษาเพื อมาตรวจ
รักษาเพิ มเติม 

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอ บลราชธานี จึงขอรายงานผลวิเคราะห์ข้อมูลตรวจส ขภาพนักศึกษาวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณส ข ปีการศึกษา 2560 และ 2561 ในภาพรวม เพื อให้ที ประช มรับทราบ สร ปได้
ดังนี้ นักศึกษาเข้ารับบริการตรวจส ขภาพ จ่านวนทั้งสิ้น 216  คนจากจ่านวนนักศึกษากล ่มเป้าหมายทั้งหมด 
323 คน คิดเป็น ร้อยละ 66.87 ผลการตรวจร่างกายโดยแพทย์ พบว่า ส่วนใหญ่ มีผลการตรวจร่างกายเป็นปกติ 
จ่านวน 209 คน (ร้อยละ 96.76)  ผลการตรวจร่างกายผิดปกติ จ่านวน 7 คน  (ร้อยละ 3.24)   
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
 ไม่มี 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

สร ปผลวิเคราะห์ข้อมูลตรวจส ขภาพนักศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณส ข  ปีการศึกษา     
ปีการศึกษา 2560 (หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต) ปีการศึกษา 2561 (หลักสูตรสาธารณส ขศาสตรบัณฑิต) 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

เพื อทราบผลวิเคราะห์ข้อมูลตรวจส ขภาพนักศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณส ข ปีการศึกษา
ปีการศึกษา 2560 (หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต) ปีการศึกษา 2561 (หลักสูตรสาธารณส ขศาสตรบัณฑิต) 
 

 มติที่ประชุม :  รับทราบ 
 

วาระท่ี 4.2      เรื่อง  การค านวณเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนนุวิชาการ (ทางการแพทย์  
           มีใบประกอบวิชาชีพ) จ านวน 1 ราย 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง  งานบริหารบ คคล 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม นายแพทย์ประวิ อ ่าพันธ ์ ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร  

ตามที  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณส ข ได้ประกาศผลการสอบแข่งขันบ คคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
ต่าแหน่ง นักกายภาพบ่าบัดปฏิบัติการ สังกัดโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอ บลราชธานี จ่านวน 1 ราย ประกาศ ณ วันที  15 
ก มภาพันธ์ 2562 ดังนี้ 
 1. นางสาวส รีพร กร งทอง   เริ มปฏิบัติงานวันที  1 เมษายน 2562 

 ในการนี้ งานบริหารบ คคล ได้ท่าการค่านวณเงินเดือนของบ คคลดังกล่าวข้างต้น ตามมติที ประช ม
คณะกรรมการบริหารงานบ คคล ในครั้งที  ๑๐/๒๕๕๘ เมื อวันที  15 กันยายน พ.ศ. 2558 กรณี พนักงาน
มหาวิทยาลัย สายสนับสน นวิชาการ (ทางการแพทย์ มีใบประกอบวิชาชีพ)  ซึ งที ประช มมีมติก่าหนดให้คิดค่า
ประสบการณ์ให้ปีละ 5% จากเงินเดือนแรกบรรจ ที  ก.พ. ก่าหนด คูณด้วย 1.3 โดยคิดค่าประสบการณ์สูงส ดไม่เกิน 5 
ปี และคิดจากวันที ได้รับค ณว ฒิตามที มหาวิทยาลัยประกาศรับสมัคร และหากมีค่าประสบการณ์ 6 เดือนขึ้นไปให้
นับเป็น 1 ปี รายละเอียดมีดังนี้ 
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 1. ข้อมูลประสบการณ์ท างาน  

ที ่ ต าแหน่งหน้าท่ี 
นายจ้างหรือ 

ส่วนราชการทีส่ังกัด 
ระยะเวลาที่
ปฏิบัติงาน 

รวมระยะเวลาที่
ปฏิบัติงาน 

หมายเหตุ 

1 นักกายภาพบ่าบัด มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง 12 ก.ค. 2553 – 
31 มี.ค. 2562 

8 ปี 8 เดือน 20 วัน ตามหนังสือ ที  ศธ 
5900/03514.9    

   รวมท้ังสิ้น 8 ปี 8 เดือน 20 วัน  

 จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น นางสาวส รีพร กร งทอง จะมีประสบการณ์ด้านการท่างาน รวมทั้งสิ้น  8  ปี  8  
เดือน  20  วัน คิดค่านวณตามหลักเกณฑ์ที ก่าหนดของมหาวิทยาลัยดังกล่าวข้างต้น นางสาวส รีพร กร งทอง จะมี
ประสบการณ์ด้านการท่างานตามหลักเกณฑ์ รวมเป็น  9  ปี คิดค่านวณเงินเดือนของบ คคลดังกล่าวข้างต้น ตามมติ
ที ประช มคณะกรรมการบริหารงานบ คคล ในครั้งที  ๑๐/๒๕๕๘ เมื อวันที  15 กันยายน พ.ศ. 2558 กรณี 
พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสน นวิชาการ (ทางการแพทย์ มีใบประกอบวิชาชีพ) ซึ งที ประช มมีมติก่าหนดให้คิด
ค่าประสบการณ์ให้ปีละ 5% จากเงินเดือนแรกบรรจ ที  ก.พ. ก่าหนด คูณด้วย 1.3 โดยคิดค่าประสบการณ์สูงส ดไม่เกิน 
5 ปี รายละเอียดดังนี้ 

ประสบการณ์ 
(ปี) 

เงินเดือนแรกบรรจ ุ
ที่ ก.พ. ก าหนด (1.3) 

ฐานเงินเดือนแรกบรรจ ุ
ที่ ก.พ.ก าหนด  

ค่าประสบการณ์ 
ปีละ 5% 

คูณ 1.3 

1           19,500.00  15,000.00 15,750.00 20,475.00 
2     16,537.50 21,498.75 
3     17,364.38 22,573.69 
4     18,232.59 23,702.37 
5     19,144.22 24,887.49 

เงินเดือนที่ค านวณได้ 24,890.00 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง  
1. มติที ประช มคณะกรรมการบริหารงานบ คคล ครั้งที  ๑๐/๒๕๕๘ เมื อวันที  15 กันยายน พ.ศ. 2558 
2. ประกาศมหาวิทยาลัยอ บลราชธานี เรื อง การก่าหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจ ส่าหรับพนักงาน

มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

1. ส่าเนาประกาศฯ ผลสอบการสอบแข่งขันบ คคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต่าแหน่ง นักกายภาพบ่าบัด
ปฏิบัติการ สังกัดโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอ บลราชธานี 

2. ส่าเนาหนังสือรับรองการปฏิบัติงานของ นางสาวส รีพร กร งทอง 

3. ส่าเนาใบประกอบวิชาชีพของ นางสาวส รีพร กร งทอง 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อทราบการค่านวณเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสน นวิชาการ (ทางการแพทย์มีใบประกอบ
วิชาชีพ) ของ นางสาวส รีพร กร งทอง 
 มติที่ประชุม :  รับทราบ 
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วาระท่ี 4.3   เรื่อง  การแต่งตั้งบุคลากรในสังกัด ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 5 ราย 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง  งานบริหารบ คคล 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม นายแพทย์ประวิ อ ่าพันธ ์ ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร  

ตามที  กองการเจ้าหน้าที  ได้แจ้งเวียนส่าเนาค่าสั งมหาวิทยาลัยอ บลราชธานี ที  883 -887/2562 การ
แต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยด่ารงต่าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ่านวน 5 ราย เพื อโปรดทราบ นั้น 

 ในการนี้ งานบริหารบ คคล จึงขอแจ้งการแต่งตั้งบ คลากรในสังกัด ด่ารงต่าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
จ่านวน 5 ราย รายละเอียดมีดังนี้ 

ที ่ ชื่อ-สกลุ วุฒิ ต าแหน่งท่ีเลื่อน ตามค าสั่งมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีที่ ต าแหน่ง ด ารงต าแหน่ง 

ต้ังแต่วันที่ 
1 นางนิตยา ชาค่าร ณ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

(เทคโนโลยีสิ งแวดล้อม) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
สาขาวิชาเวชศาสตร์ช มชน 
อน สาขาวิชาอนามัย
สิ งแวดล้อม 

6 กรกฎาคม 2561 883/2562  
ลงวันที  10 เมษายน พ.ศ. 2562 

2 น.ส.ลติพร อ ดมส ข ปรัชญาด ษฎีบัณฑิต 
(วิจัยและพัฒนาเภสัช
ภัณฑ์) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
สาขาวิชาเภสัชวิทยา 

3 กรกฎาคม 2561 884/2562  
ลงวันที  10 เมษายน พ.ศ. 2562 

3 นายอารี บ ตรสอน Doctor Philosophy  
(Pubic Health) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
สาขาวิชาสาธารณส ขศาสตร ์

6 กรกฎาคม 2561 885/2562  
ลงวันที  10 เมษายน พ.ศ. 2562 

4 น.ส.รสริน การเพียร ปรัชญาด ษฎีบัณฑิต 
(ชีวเวชศาสตร์) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย ์

19 ต ลาคม 2561 886/2562  
ลงวันที  10 เมษายน พ.ศ. 2562 

5 นางพัจนภา ธาน ี วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
(พิษวิทยาทางอาหาร
และโภชนาการ) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
สาขาวิชาสาธารณส ขศาสตร ์

5 กันยายน 2561 887/2562  
ลงวันที  10 เมษายน พ.ศ. 2562 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง  
 ไม่มี 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
 - ไม่มี 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อทราบการแต่งตั้งบ คลากรในสังกัด ด่ารงต่าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ่านวน 5 ราย ดังกล่าวข้างต้น 
 มติที่ประชุม :  รับทราบ 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
วาระท่ี 5.1     เรื่อง  รายงานการติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานและแผนการค่าใช้จ่าย   

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ สิ้นไตรมาส 2 (1 ตุลาคม 2561 –             
31 มีนาคม 2562) 

หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง   งานแผนและงบประมาณ 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม นายแพทย์ประวิ อ ่าพันธ ์ ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร  
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งานแผนและงบประมาณ ได้ติดตามการรายงานการติดตามการด่าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานและ
แผนการค่าใช้จ่าย ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ สิ้นไตรมาส 2 (1 ต ลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562) 
ใน 4 ด้าน ดังนี้ 

1. การติดตามผลการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม  
 ในการติดตามรายงานผลการด่าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจ่าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 ณ สิ้นไตรมาส 2 (1 ต ลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562) 
โครงการทั้งสิ้น จ่านวน 120 โครงการ สามารถติดตามได้ 120 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 โดยมี

รายละเอียด ดังนี้ 
1.1 รายงาน Action Plan ณ ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562) 

   1. จ่านวนโครงการตามแผนปฏิบัติการ ทั้งหมด   80  โครงการ 
   2. มีการด่าเนินแล้วเสร็จโครงการในไตรมาสที  2   73   โครงการ 
   3. อยู่ระหว่างด่าเนินการโครงการ     73  โครงการ 
   4. ยังไม่ด่าเนินการโครงการ       7  โครงการ 
   5. ยกเลิกโครงการ        0     โครงการ 
   6. ไม่รายงานข้อมูล        0  โครงการ 

  ทั้งนี้ ผลการติดตามการด าเนินงานในไตรมาสที่ 2  คิดเป็น ร้อยละ 91.25 
1.2. รายงานโครงการวิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปะฯ ณ ไตรมาส 2                    

(1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562) 
  1. จ่านวนโครงการตามแผนปฏิบัติการ ทั้งหมด   40   โครงการ 

   2. มีการด่าเนินแล้วเสร็จโครงการในไตรมาสที  1   31  โครงการ 
   3. อยู่ระหว่างด่าเนินการ      31  โครงการ 
   4. ยกเลิกโครงการ       1  โครงการ 
   5. ยังไม่ด่าเนินการโครงการ      8  โครงการ 
 

  ทั้งนี้ ผลการติดตามการด าเนินงานในไตรมาสที่ 2 คิดเปน็ ร้อยละ 77.50 
 2. การติดตามผลการด าเนินงานด้านงบประมาณและการเงิน 

การติดตามผลการรายงานผลด่าเนินงานค่าใช้จ่ายงบประมาณ ประจ่าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ณ สิ้นไตรมาส 2 (1 ต ลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562) พบว่ามีผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ ร้อยละ 44.97  ต่ ากว่าแผน (ร้อยละ 54) ที่ตั้งไว้ ร้อยละ 9.03  โดยมีรายละเอียด 
ดังนี้ 
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ตารางเปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายตามเกณฑ์มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพรายจ่าย (แผน-ผล) รายไตรมาส
ประจ าปีงบประมาณ 2562 

  การเบิกจ่ายตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพ 

 ได้รับจัดสรร (แผน) การเบิกจ่าย (ผล) การเบิกจ่าย 

 งบประมาณ (บาท) ร้อยละ งบประมาณ (บาท) ร้อยละ 

ไตรมาส 1 187,485,600.00 60,264,128.00 32.00 22,616,035.30 37.53 

1.เงินงบประมาณแผ่นดิน 93,322,900.00 30,132,064.00 32.00 14,290,414.02 47.43 

 1.1 รายจ่ายประจ่า 19,266,600.00 6,935,976.00 36.00 6,031,006.50 86.95 

 1.2 รายจ่ายลงท น 38,807,400.00 7,761,480.00 20.00 3,526,169.00 45.43 

 1.3 รายจ่ายบ คลากร 35,248,900.00 8,812,225.00 0.00 4,733,238.52 53.71 

2.เงินรายได ้ 94,162,700.00 30,132,064.00 32.00 8,325,621.28 27.63 

ไตรมาส 2 187,485,600.00 101,242,224.00 54.00 45,528,730.06 44.97 

1.เงินงบประมาณแผ่นดิน 93,322,900.00 50,394,366.00 54.00 24,546,572.07 48.71 

 1.1 รายจ่ายประจ่า 19,266,600.00 10,981,962.00 57.00 7,531,108.63 68.58 

 1.2 รายจ่ายลงท น 38,807,400.00 17,463,330.00 45.00 7,186,010.92 41.15 

 1.3 รายจ่ายบ คลากร 35,248,900.00 11,749,633.33 0.00 9,829,452.52 83.66 

2.เงินรายได ้ 94,162,700.00 50,847,858.00 54.00 20,982,157.99 41.26 

รวมเบิกจ่ายทั้งสิ้น 187,485,600.00 187,485,600.00  45,528,730.06 24.28 

1.เงินงบประมาณแผ่นดิน 93,322,900.00 93,322,900.00  24,546,572.07 26.30 

2.เงินรายได้ 94,162,700.00 94,162,700.00  20,982,157.99 22.28 

3. การติดตามผลการด าเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
ในการติดตามผลการด่าเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง สามารถสร ปได้ ดังนี้ 
 
1. รายการครุภัณฑ์ 

ตารางแสดงผลการด าเนินงานด้านการจัดซ้ือรายการครุภัณฑ์ 

หมวดเงิน 

แผน ผล 

หมายเหต ุ

จ านวน
ครภุัณฑ์ที่

อนุมตัิให้จดัซื้อ 
(รายการ) 

งบประมาณที่
ได้รบัจดัสรร 

จ านวน
ครภุัณฑ์ที่

เบิกจ่ายแล้ว
(รายการ) 

ยอดเบกิจ่าย จ านวนครภุณัฑ์
ที่อยู่ระหว่างส่ง
มอบ (รายการ) 

 

จ านวน
ครภุัณฑ์ทีอ่ยู่

ระหว่าง
จัดซื้อ

(รายการ) 
สงป.11 39 8,796,100 38 6,722,819 1 0  

งปม.6 61 30,011,300 29 4,258,382 32 0  

สบพช.17-1 4 390,000 0 0 0 4  

สบพช.17-2 1 24,000 0 0 0 1  

OPD.5-1 1 390,000 0 0 0 1  
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2. อาคารและสิ่งก่อสร้าง 
 ตารางแสดงผลการด าเนินงานด้านสิ่งก่อสร้าง 

รายการ 
แผน ผล 

คงเหลือ 
ร้อยละของ 
การเบิกจ่าย หมายเหตุ งบประมาณที่

ได้รับจัดสรร 
ยอดเบิกจ่าย 

1. ค่าก่อสร้างอาคารสโมสรนักศกึษา  1,910,000.00  0 0.00 0.0  
2. ค่าออกแบบก่อสร้างอาคารสโมสร
นักศึกษา 

 85,950.00  0 0.00 0.0  

3. ค่าก่อสร้างราชานุเสาวรีย์ 2,737,000.00 0 0.00 0.0  
4. ค่าออกแบบอาคารโภชนาคาร 
 

3,600,000.00 0 0.00 0.0  

  
4. การติดตามผลการด าเนินงานด้านบุคลากร 

ในการติดตามผลการด่าเนินงานด้านบ คลากร สามารถสร ปได้ ดังนี้ 
 ตารางแสดงผลการด าเนินงานด้านบุคลากร 

หมวดเงิน รายการ 

แผน ผล 

คงเหลือ 

ร้อยละของ 

งบประมาณ 
ยอดการเบกิจ่าย 

การเบิกจ่าย 

ที่ไดร้บัจัดสรร 
 

งปม.5-1 
ค่าจ้างพนักงานสายวิชาการ - สาขา
แพทยศาสตร์ ( 5 อัตรา) 

1,928,000.00 900,440.00 1,027,560.00 46.70 

งปม.5-2 
ค่าจ้างพนักงานสายวิชาการ - -สาขา
สาธารณส ขศาสตร์ (2 อัตรา) 

846,200.00 401,220.00 444,980.00 47.41 

งปม.5-3 
ค่าจ้างพนักงานสายสนับสน นวิชาการ - สาย
สนับสน นส่านักงาน ( 22 อัตรา) 

8,404,000.00 3,812,190.00 4,591,810.00 45.36 

งปม.5-4 
ค่าจ้างพนักงานสายสนับสน นวิชาการ - สาย
สนับสน น OPD ( 22 อัตรา) 

7,355,400.00 3,363,168.00 3,992,232.00 45.72 

งปม.5-5 กิจกรรมอัตราก่าลัง - อัตราใหม่ สายวิชาการ 8,224,800.00 476,434.52 7,748,365.48 5.79 

งปม.5-6 
กิจกรรมอัตราก่าลัง - อัตราใหม่ สายสนับสน น
วิชาการ 

8,490,500.00 876,000.00 7,614,500.00 10.32 

สบพช.1-1 
กิจกรรมอัตราก่าลัง - สาขาแพทยศาสตร์       
( 12 อัตรา) 

6,026,197.00 1,316,680.00 4,709,517.00 21.85 

สบพช.1-2 
กิจกรรมอัตราก่าลัง - -สาขาสาธารณส ข
ศาสตร์ (9 อัตรา) 

4,737,637.00 2,159,960.00 2,577,677.00 45.59 

สบพช.1-3 
กิจกรรมอัตราก่าลัง - -สายสนับสน นวิชาการ 
(2 อัตรา) 

632,819.00 293,400.00 339,419.00 46.36 

รด.1-1 ค่าจ้างพนักงานสายสนับสน น 3,828,400.00 1,650,270.00 2,178,130.00 43.11 

รด.1-2 ค่าจ้างลูกจ้างชั วคราว 4,102,600.00 197,250.00 3,905,350.00 4.81 

OPD.1-1 ค่าจ้างพนักงานสายสนับสน น 4,102,600.00 838,920.00 3,263,680.00 20.45 

อบ-1 
เงินเดือนค่าจ้าง 
(สายวิชาการ)-กล ่มวิชาแพทยศาสตร์ 

8,218,932.00 4,204,340.00 4,014,592.00 51.15 
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หมวดเงิน รายการ 

แผน ผล 

คงเหลือ 

ร้อยละของ 

งบประมาณ 
ยอดการเบกิจ่าย 

การเบิกจ่าย 

ที่ไดร้บัจัดสรร 
 

อบ-2 
เงินเดือนค่าจ้าง 
(สายวิชาการ)-กล ่มวิชาสาธารณส ขศาสตร์ 

1,239,168.00 638,270.00 600,898.00 51.51 

อบ-3 
ค่าตอบแทนนอกเหนือเงินประจ่าต่าแหน่ง 
ทางวิชาการ-(พนง.เงินงบประมาณ) 

856,800.00 702,900.00 153,900.00 82.04 

อบ-4 
เงินเดือนค่าจ้าง 
(สายสนับสน นส่านักงานเลขาน การ) 

839,563.20 374,760.00 464,803.20 44.64 

อบ-5 
เงินเดือนค่าจ้าง 
ลูกจ้างชั วคราว-กล ่มวิชาแพทยศาสตร์ (3 คน) 

1,207,680.00 603,840.00 603,840.00 50.00 

อบ-6 ลูกจ้างประจ่า (ภัทรชรัญญ์ ) 321,120.00 153,600.00 167,520.00 47.83 

อบ-7 
เงินเดือนค่าจ้าง 
(สายวิชาการ)-กล ่มวิชาแพทยศาสตร์ 

9,086,030.80 5,733,991.99 3,352,038.81 63.11 

อบ-8 
เงินเดือนค่าจ้าง 
(สายวิชาการ)-กล ่มวิชาสาธารณส ขศาสตร์ 

3,735,469.20 1,778,400.00 1,957,069.20 47.61 

อบ-9 
ค่าตอบแทนนอกเหนือเงินประจ่าต่าแหน่ง 
ทางวิชาการ-(พนง.เงินงบประมาณ) 

403,200.00 202,322.58 200,877.42 50.18 

 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
            ไม่มี 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
1. รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  

สิ้นไตรมาส 1 (1 ต ลาคม 2561 – 31 ธันวาคม 2561) 
2. รายงานผลการด่าเนินงานด้านการจัดซื้อรายการคร ภัณฑ์ ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อโปรดพิจารณา   

1. รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ่าปี พ.ศ.2561 ณ สิ้นไตรมาส 2 (1 ต ลาคม 2561 –  
31 มีนาคม 2562)  โดยผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนด ร้อยละ 44.97   
ต่ ากว่าแผน (ร้อยละ 54) ที่ตั้งไว้ ร้อยละ 9.03  ทั้งนี้เพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข
ใน การเร่งรัดการเบิกจ่ายในไตรมาสที่ 3 ต่อไป  

2. การติดตามรายงานผลการด่าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   
ณ สิ้น ไตรมาส 2 โครงการทั้งสิ้น จ่านวน 120 โครงการ สามารถติดตามได้ครบท กโครงการ คิดเป็น
ร้อยละ  100  ทั้งนี้ เห็นควรผู้บริหารที่รับผิดชอบแต่ละหน่วยงาน เร่งรัดการเบิกจ่ายโครงการ ใน
ไตรมาสที่ 3 ต่อไป 

มติที่ประชุม มอบผู้บริหารที่รับผิดชอบแต่ละหน่วยงาน เร่งรัดการเบิกจ่ายโครงการ ในไตรมาสที่ 
3 ให้เป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ โดยให้ผู้รับผิดชอบโครงการแจ้งระยะเวลาในการด าเนิน
กิจกรรมในโครงการ ส่งที่งานแผนภายในวันศุกร์ ที่ 17 พฤษภาคม 2562  และน าเสนอผลการติดตามใน
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การประชุมครั้งถัดไป ส่วนปัญหาอุปสรรค เรื่องการยืมเงินทดรองราชการ มอบรองคณบดีฝ่ายบริหาร
พิจารณาหาแนวทางแก้ไข 

   

วาระท่ี 5.2     เรื่อง  การจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดกลยุทธ์ทางการเงิน ประจ าปี 
       งบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ สิ้นไตรมาส 2 (1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562) 

หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง   งานแผนและงบประมาณ 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม นายแพทย์ประวิ อ ่าพันธ ์ ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร  

ตามที  กองแผนงาน ให้หน่วยงานด่าเนินการ การจัดท่ารายงานผลการด่าเนินงานตามตัวชี้วัดกลย ทธ์ทาง
การเงิน ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ สิ้นไตรมาส 2 (1 ต ลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562) โดยสร ป
รายละเอียด ดังนี้ 
      1 . รายงานผลการด่าเนินงานประเด็นย ทธศาสตร์ที  1 การหารายได้เพื อการมีเสถียรภาพทางการเงิน 
ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ สิ้นไตรมาส 2 (1 ต ลาคม - 31 มีนาคม 2562) (ตามเอกสารแนบ) 
      2. สร ปรายละเอียดการหารายได้อย่างเป็นรูปธรรม ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   
ณ สิ้นไตรมาส 2 (1 ต ลาคม - 31 มีนาคม 2562) (ตามเอกสารแนบ) 

2.1 โครงการแหล่งท นวิจัยภายนอก 
- ฤทธิ์ของสม นไพรที ไทยมีผลต่อการยับยั้งสารสื อประสาทที มีฤทธิ์ต่อการเคลื อนไหวของพยาธิ

ใบไม้ตับทดสอบในสัตว์ทดลอง 
- การประเมินความเสี ยงของความแปรปรวนสภาพอากาศ และการเปลี ยนแปลงการใช้ประโยชน์

ที ดิน ต่อการกระจายของเชื้อ Burkholderia pseudomallei ในดินด้วยระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ 

- การประย กต์ใช้การตรวจวัดระดับยาในเลือดที ใช้รักษาผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนานในพ้ืนที 
จังหวักอ บลราชธานีและพ้ืนที ใกล้เคียง 

2.2 โครงการหารายได้จากการให้บริการวิชาการ 
- โครงการการจัดอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองท นส ขภาพระดับพ้ืนที  ปี 2 

2.3  โครงการหารายได้จากการให้บริการทางการแพทย์ 
2.4  โครงการหารายได้จากการบริหารจัดการทรัพยากร และทรัพย์สิน 

- โครงการรายรับศูนย์พัฒนาเด็ก 
- โครงการหอพักนักศึกษาแพทย์ 
- โครงการรายรับอื นๆ 
- โครงการกองท นเงินบริจาค 

3. รายงานผลการด่าเนินงานตามประเด็นย ทธศาสตร์ที  2 พัฒนาการบริหารงบประมาณและการเงินให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื อขับเคลื อนย ทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ 
สิ้นไตรมาส 2 (1 ต ลาคม - 31 มีนาคม 2562) (ตามเอกสารแนบ) 
      4. สร ปผลการด่าเนินงานการลดค่าใช้จ่ายจากกลย ทธ์การเงิน ย ทธ์ศาสตร์ที  3  การเพิ มประสิทธิภาพการใช้
จ่ายงบประมาณและลดรายจ่าย ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  (ตามเอกสารแนบ) 
      5. สร ปงบประมาณที ประหยัดได้ ประจ่าปีงบประมาณ 2562 (ตามเอกสารแนบ) 
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      6. ผลการด่าเนินงานด้านการประหยัดอย่างเป็นรูปธรรม ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตามเอกสาร
แนบ) 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

ไม่มี 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

      ตารางที  1 รายงานผลการด่าเนินงานประเด็นย ทธศาสตร์ที  1 การหารายได้เพื อการมีเสถียรภาพทาง
การเงิน ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ สิ้นไตรมาส 2 (1 ต ลาคม - 31 มีนาคม 2562) 
      ตารางที  2. สร ปรายละเอียดการหารายได้อย่างเป็นรูปธรรม ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   
ณ สิ้นไตรมาส 2 (1 ต ลาคม - 31 มีนาคม 2562) 
      ตารางที  3. รายงานผลการด่าเนินงานตามประเด็นย ทธศาสตร์ที  2 พัฒนาการบริหารงบประมาณและ
การเงินให้มปีระสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื อขับเคลื อนย ทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ประจ่าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ณ สิ้นไตรมาส 2 (1 ต ลาคม - 31 มีนาคม 2562) 
      ตารางที  4. สร ปผลการด่าเนินงานการลดค่าใช้จ่ายจากกลย ทธ์การเงิน ย ทธ์ศาสตร์ที  3  การเพิ ม
ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณและลดรายจ่าย ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   

           ตารางที  5. สร ปงบประมาณที ประหยัดได้ ประจ่าปีงบประมาณ 2562 
           ตารางที  6. ผลการด่าเนินงานด้านการประหยัดอย่างเป็นรูปธรรม  ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562    
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อพิจารณาการจัดท่ารายงานผลการด่าเนินงานตามตัวชี้วัดกลย ทธ์ทางการเงิน ประจ่าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 ณ สิ้นไตรมาส 2 (1 ต ลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562) 
 

 มติที่ประชุม :  เห็นชอบการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดกลยุทธ์ทางการเงิน ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2562 ณ สิ้นไตรมาส 2 (1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562) 
 

วาระท่ี 5.3     เรื่อง  รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง ระดับวิทยาลัย ประจ าปี 
         งบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ สิ้นไตรมาส 2 (ณ 31 มีนาคม  2562) 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง   งานแผนและงบประมาณ 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม นายแพทย์ประวิ อ ่าพันธ ์ ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร  
 ตามที  งานแผนและงบประมาณ ได้ติดตามและรวบรวบรวมผลการด่าเนินงานตามแผนบริหารความเสี ยง
ระดับวิทยาลัย ประจ่าปีงบประมาณ 2562 จ่านวน 2 ความเสี ยง จากผู้รับผิดชอบหลัก ณ สิ้นไตรมาส 2 (31 
มีนาคม 2562) พบว่ามีสถานะอยู่ระหว่างการด่าเนินการทั้ง 2 ความเสี ยง โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ตารางสรุปผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ สิ้นไตรมาส 2 (ณ 31 มีนาคม 2562) 

ล าดับ ประเด็นความเสี่ยง ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง หน่วย
นับ 

ค่าตัวบ่งชี้ 
ความเสี่ยง 

ผลการด าเนินงาน สถานะ 

แผน ผล 
1 การรับนักศึกษาไม่เป็นไปตาม

แผนที ก่าหนด (มากกว่าแผนที 
ก่าหนด) 

ความพึงพอใจด้านการจัดการ
เรียนการสอนของ นศ. และ
อาจารย์ต่อชั้นเรียน 

ร้อยละ >80 >80 หลักสูตร วทบ. 
1.มีการสร ปแผนการรับนักศึกษา
และข้อมูลการรับเข้า ซึ งในไตร
มาสที  2 มีจ่านวน นศ.ยืนยันสิทธิ์ 
จ่านวน 43 คน 
2. โครงการสิ งสนับสน นทรัพยากร

อยู่ระหว่าง
การ
ด่าเนินการ 
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ล าดับ ประเด็นความเสี่ยง ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง หน่วย
นับ 

ค่าตัวบ่งชี้ 
ความเสี่ยง 

ผลการด าเนินงาน สถานะ 

แผน ผล 
ทางการเรียนการสอน ประจ่าปี 
2562 มีงบประมาณในการสั งซ้ือ
หนังสือ ต่ารา เพิ มมากขึ้น และมี
การติดตั้ง wifi ให้ครอบคล ม 
ครบตามข้อเสนอแนะของการ
ประเมิน 

     62.6 หลักสูตรสบ. 
1.มีการสร ปแผนการรับนกัศึกษา  
ในไตรมาสที  2  โดยมีผูย้ืนยันสิทธิ์
เข้ารับการศึกษา แลว้จ่านวน 47 
คน (ไม่เกิน 80 คน) 2. จัดหา
ทรัพยากรทั้งห้องเรียน 

อยู่ระหว่าง
การ
ด่าเนินการ 

2 ด้านการตลาดในการแข่งขัน
การรับนักศึกษา 

จ่านวนนักศึกษาที เป็นไปตาม
แผน 

คน 75 
คน 

จ่านวน
รับ นศ 
75 คน
จ่านวน
นักศึกษา
ที ยืนยัน
สิทธิ์เข้า
ศึกษา
จ่านวน 
43 คน 

หลักสูตร วทบ. 
1.มีการสร ปแผนการรับนกัศึกษา
และข้อมูลการรับเข้า ซึ งในไตร
มาสที  2 มีจา่นวน นศ.ยืนยันสิทธิ์ 
จ่านวน 43 คน 
2. กิจกรรมการประชาสัมพันธ์การ
รับนักศึกษาประจ่าปกีารศึกา 
2561 ของมหาวิทยาลัยฯ ได้แก่ 
การออกแนะแนวร่วมกับมหา
วิทยาลับ การออกแนะแนวโดย
อาจารย์ในหลักสูตรพร้อม
นักศึกษา และมีการ
ประชาสัมพันธ์ผา่น facebook 
ของหลักสูตร 

อยู่ระหว่าง
การ
ด่าเนินการ 

หลักสูตร สบ. 
1.ส่ารวจความตอ้งการผ่านการ
เข้าค่ายและการสอบถาม         
2. ออกแนะแนวร่วมกบั
มหาวิทยาลัย                           
3. จัดท่าแผนร่วมกับมหาวิทยาลัย                         
4. ใช้ช่องทางการปชส.ที 
หลากหลาย                                   
5. วิเคราะห์ผลการรับสมัคร สอบ
สัมภาษณ์และการยืนยันสิทธิ ์

อยู่ระหว่าง
การ
ด่าเนินการ 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 ไม่มี 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
          รายงานผลการด่าเนินงานตามแผนบริหารความเสี ยง ระดับคณะ/หน่วยงาน ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 ณ สิ้นไตรมาส  2 ( ณ 31 มีนาคม 2562) 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อพิจารณา ให้ข้อเสนอแนะ/แนวทางวิธีการจัดการกับประเด็นความเสี่ยงที่อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ ดังนี้ 
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1.ประเด็นความเสี ยงด้าน การรับนักศึกษาไม่เป็นไปตามแผนที ก่าหนด 
2.ประเด็นความเสี ยงด้าน การตลาดในการแข่งขันการรับนักศึกษา           

 

มติที่ประชุม :    มอบหลักสูตรทบทวนแนวทางวิธีการจัดการประเด็นความเสี่ยงทั้ง 2 ประเด็นที่ได้
ด าเนินการอยู่ว่าจะต้องปรับปแรดุงแก้ไขเพิ่มเติมอย่างไรหรือไม่ 

 

วาระท่ี 5.4     เรื่อง  การจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดกลยุทธ์ ประจ าปีงบประมาณ  
                           พ.ศ. 2562 ( สิ้นไตรมาส 2 สิ้นเดือนมีนาคม  2562) 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง   งานแผนและงบประมาณ 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม      ชื่อ  นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธ ์ ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
 งานแผนและงบประมาณ ได้ติดตามและสร ปรายงานผลการด่าเนินงานตามตัวบ่งชี้แผนกลย ทธ์ 
ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 2 ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2562  ดังนี้ 
 1.1 สรุปรายงานการติดตามตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ 7 ยุทธศาสตร์ จ านวน    ตัวชี้วัด 

เกณฑ์ตัวช้ีวัด 
จ านวน/
ตัวช้ีวัด 

บรรลุเป้าหมาย 
ในไตรมาส 2 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 

2.ตัวชี้วัด เกณฑ์มหาวิทยาลัยอ บลราชธานี  39 8 31 
3.ตัวชี้วัด เกณฑ์วิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณส ข  

41 4 37 

รวมทั้งสิ้น 80 12 68 
กฏหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

ไม่มี 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

1. สร ปการรายงานผลการติดตามตัวชี้วัดตามแผนกลย ทธ์ ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.2562    ไตรมาส 2   
(ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2562) 

2. สร ปการรายงานผลการติดตามด่าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.2562     
ไตรมาส 2 (ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2562) 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
เพื อพิจารณาประเด็นปัญหา อ ปสรรคและขอแนวทางแก้ไข ดังนี้ 
สรุปประเด็นปัญหา อุปสรรค ในการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
ไตรมาส 2 (ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2562) 

ชื่อโครงการ ปัญหา-อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

1. โครงการรายรับจากการให้บริการ
วิชาการ 

มีอ ป สรรคด้ านการจัด เก็ บ เงินจากลู ก ค้ า
เนื องจากประกาศราคาต้องรอการอน มัติซึ งคาด
ว่าจะสมบูรณ์ในช่วงเดือน พ.ค. 2562 

ควรมีการสนับสน นการด่าเนินงานที คล่องตัวมากกว่านี้ เช่น 
ระเบียบราชการ หรือการประกาศราคาที ควรเป็นไปอย่าง
รวดเร็ว 

2. โครงการพัฒนามาตรฐานการตรวจ
วิเคราะห์ของห้องปฏิบัติการอนามัย
สิ งแวดล้อม 

สถานที ที ต้องใช้ตรวจประเมินยังไม่มีความ
พร้อมเนื องจากต้องมีการปรับปร ง และการขอ
ใช้จึงต้องรออน มัติการใช้ห้อง 

 

3. โครงการจัดอบรมหลักสูตรการจัดการ หัวข้อจัดอบรมค่อนข้างไม่เป็นที น่าสนใจกับ ปรับปร ง/เปลี ยนหัวข้อการจัดอบรม เช่น การดูแลระบบ
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ชื่อโครงการ ปัญหา-อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

ขยะส่าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ น หน่วยงานที เคยประสานงานไว้ (เนื องจากเก่า
ไป) 

บ่าบัดน้่าเสียโรงพยาบาล/มลพิษทางอากาศ 

4. โครงการสร้างเสริมประสบการณ์
วิชาชีพ นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาอนามัยสิ งแวดล้อม 

มีนักศึกษาลงทะเบียน 171 คน ซึ งเกินกว่า
เป้าหมาย 

 

5. โครงการฝึกปฏิบัติการภาคสนาม ใน
รายวิชาวินิจฉัยช มชน (1902 401) 

การหาพื้นที ในการฝึกปฏิบัติค่อนขา้งด่าเนินการ
ได้ล่าช้า เนื องจากนกัศึกษามจี่านวนมาก 
รวมถึงจ่านวนที พักอาศัยในการรองรับนกัศึกษา 

- ระยะเวลาในการฝึกปฏิบัติงานอาจจะน้อยเกินไปส่าหรับ
การท่าโครงการที ต้องการวัดผลที ต้องใช้เวลานาน ควร
เลือกโครงการที สามารถวัดผลได้เร็ว 

-  การติดต่อประสานงานกับพื้นที  และท่าความเข้าใจ
เกี ยวกบัการมีส่วนร่วมในกิจกรรม 

6. โครงการตรวจประเมินความพร้อม
วิทยาลยัฯ และโรงพยาบาลร่วมผลิต 
ตามเกณฑ์ WFME เพื อเพิ มจ่านวนรับ
นักศึกษาแพทย ์

มีอ ปสรรคด้านการประสานงานกับศูนยแ์พทย์ฯ  

7. โครงการบริหารอัตรากา่ลัง -การเบิกจ่ายค่าตอบแทนของ บ คลากรสาย
สนับสน นที ล่าช้าไม่เป็นไปตามรอบ 
-เอกสารการเบิกจ่ายมีความผิดพลาด บอ่ยท่า
ให้เบิกจ่ายไม่ตรงเวลาที ก่าหนด 

-ควรเน้นผู้รับผิดชอบให้จัดท่าการเบิกจา่ยให้เป็นไปตามที 
ก่าหนด 
-รับผิดชอบควรตรวจเอกสารให้ครบถ้วนและถูกต้องกอ่นส่ง
มาเบิกจ่าย 

8. โครงการให้บริการระบบสิ งสนับสน น
การเรียนการสอนด้านคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย 

เนื องจากขั้นตอนการจัดซ้ืออ ปกรณ์ต้องรวบรวม
เรื องเพื อจัดซ้ือเป็นคร้ังๆไป ส่งผลให้บางกรณีที 
ต้องการใช้อ ปกรณ์หรือการซ่อมแซมอ ปกรณ์ที 
ช่าร ดไม่สามารถให้บริการต่อผู้ใช้บริการได้อย่าง
ทันท่วงที ท่าให้ผู้ใช้บริการบางครั้งเกิดความไม่
พอใจ 

 

9. โครงการพัฒนาหลักสูตรสาธารณส ขศา
สตรมหาบัณฑิต 

ขั้นตอนการขอเปิดหลักสูตรไม่เป็นไปตามแผน  

10. โครงการพัฒนาระบบประกันค ณภาพ
การศึกษา 

ผู้เข้าร่วมประช มติดภารกิจเข้าร่วมไม่ครบตามที 
เชิญประช ม 

แจ้งประช มล่วงหน้าหลายวัน เพื อสามารถจัดตารางเวลาได้ 

11. โครงการพัฒนาด้านทักษะการคิด
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื อสารและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ   

ผู้สนใจเข้าร่วมจ่านวนมากต้องใช้เวลาในการ
คัดเลือก 

ควรใช้เวลาเตรียมการเพิ มขึ้น 

12. โครงการส่งเสริมพัฒนาด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบ คคลและ
ความรับผิดชอบของนักศึกษา 

กิจกรรมกีฬาเฟรชชี    
การประสานงานเรื องเวลาแต่ละคณะไม่ตรงกัน  
ท่าให้การจัดงานมีความล่าช้า 

ความประช มเตรียมความพร้อมในด้านสถานที ก่อนจัดงาน 
 

กิจกรรมกีฬาเชื อมสัมพันธ์วิทยาศาสตร์ส ขภาพ      
ความพร้อมด้านการเตรียมสถานที ในการจัด
งานเรื องความสะอาด 

ควรประช มเตรียมความพร้อมในด้านสถานที ก่อนจัดงาน 

กิจกรรมการซ้อมพระราชทานปริญญาบัตรและ
แสดงความยินดีกับบัณฑิต 
อาหารว่างและอาหารกลางวันมีความแตกต่าง
กันแต่ละคณะ 

ควรให้คณะกรรมการด้านสวัสดิการของมหาลัยด่าเนินการ
แทนที จะให้แต่ละคณะจัดเตรียม 

13. โครงการส่งเสริมพัฒนาด้านส่งเสริม
ทักษะด้านปัญญาของนักศึกษา 

กิจกรรมมอบใบประกอบวิชาชีพ 
ได้รับใบประกอบฯ ช้า 

ประสานแพทย์สภาให้จัดส่งเร็วขึ้น 

14. โครงการบริหารจัดการด้านพัสด  งบประมาณเบิกจากส่วนกลางจึงมีความล่าช้า
ด้านการจัดซ้ือ 

 

15. โค รงก ารก่ อ สร้ า งอ าคารสโมสร ส่านักงานบริหารกายภาพส่งแบบล่าช้าท่าให้  
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ชื่อโครงการ ปัญหา-อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

นักศึกษา จัดหาผู้รับจ้างได้ล่าช้า 
16. โครงการสบทบค่าก่อสร้างราชาน 

เสาวรีย์ 
หนังสือกรมศิลปากรยังไม่ตอบรับรองการผ่าน
งานท่าให้ล่าช้า 

 

17. โครงการให้บริการระบบสิ งสนับสน น
การเรียนการสอนด้านห้องปฏิบัติการ 
ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
(ระดับปริญญาตรี) 

เนื อ งจากมีการเปลี ยนแปลงระบบใหม่  มี
ขั้นตอนในการด่าเนินงานเพิ มขึ้น  ท่าให้เอกสาร
มีความล่าช้า  

 

18. โครงการการให้ บ ริการระบบสิ ง
สนับสน นการเรียนการสอนด้าน
อาคารสถานที และสิ งแวดล้อม 

ความล่าช้าในการด่าเนินการติดต่อประสานงาน
ในการซ่อมบ่าร งอ ปกรณ์และความล่าช้าในการ
อน มัติเนื องจากมีหลายขั้นตอน 

 

19. โครงการจ้างเหมาท่าความสะอาด 
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณส ข 

  

20. โครงการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็ก-
เงินอ ดหน นเรียนฟรี 15 ปี 

กิจกรรมหนังสือเรียน 
ร้านหนังสือ จะเลือกศูนย์/โรงเรียนที มีจ่านวน
นักเรียนมาก ท่าให้ไม่ส่งใบเสนอราคาหนังสือให้
ทางศูนย์พัฒนาเด็ก 

ผู้ปกครองอยากให้ทางศูนย์จัดร้านค้าอ ปกรณ์หรือน่าสินค้า
มาจ่าหน่ายเพื อการอ่านวยความสะดวก 

 กิจกรรมพัฒนาค ณภาพผู้เรียน 
ยังมีนักเรียนชั้นบริบาลมาเรียน ท่าให้ต้องมีการ
ย้ายนักเรียนเพื อให้สะดวกต่อการท่างาน 

อยากให้มีการซ่อมประตูห้อง 

21. โครงการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็ก-เงิน
รายได้จากค่าเทอม 

-การเบิกจ่ายเกี ยวกับภาระงานของบ คลากร
บางส่วน เบิกจ่ายไม่ได้ ผู้ด่าเนินโครงการขาด
ประสบการณ์ท่าให้เกิดความล่าช้า 
-ด่าเนินจัดหาคร ภัณฑ์ตามแผน 

-อยากให้จัดโครงการนอกสถานที  เพื อให้เกิดการผ่อนคลาย 
-ราคาเปลี ยนแปลงท่าให้เกิดการล่าช้า 

22. โครงการการให้บริการทางการแพทย์
ระดับปฐมภูมิ 

-การซ่อมบ่าร งคร ภัณฑ์และซ่อมแซมอาคาร
สถานที ไม่เป็นไปตามแผนที วางไว้ ท่าให้ไม่มี
งบประมาณเพียงพอจ่าเป็นต้องปรับแผน 
-ความล่าช้าด้านงานเอกสารเพื อขออน มัติเบิก
จ่ายเงิน ท่าให้ขาดแคลนวัสด วิทยาศาสตร์ ยา
และเวชภัณฑ์ที มิ ใช่ยาบางรายการในบาง
ช่วงเวลา 
-การเปิดใช้งานอาคารแห่งใหม่ท่าให้งานบริการ
ทางการแพทย์เกิดอ ปสรรคความไม่พร้อมของ
อาคารสถานที บางประการ 

-จ่าป็นต้องมีการปรับแผนบางกิจกรรมเพื อให้สอดคล้องกับ
งานบริการที เกิดขึ้นจริงในไตรมาส 3 
-รับแนวปฏิบัติเรื องการเสนอขอซ้ือขอจ้าง โดยวางแผน
ล่วงหน้าให้เหมาะสมด้านเวลาที ใช้ในงานเอกสาร 
-ท่าการส่ารวจอาคารสถานที เพื อจัดท่าแผนซ่อมแซม 

23. โค ร งก ารพั ฒ น าบ ริห ารจั ด ก า ร
โรงพยาบาลสู่มาตรฐาน HA 

งบประมาณกิจกรรมการพัฒนาระบบจ่ายกลาง
และงานป้องกันการติดเชื้อโรงพยาบาลไม่
เป็นไปตามแผนที วางไว้เนื องจากจ่าเป็นต้องมี
การปรับแผน 

เพื อให้มีงบประมาณเพียงพอในการจัดกิจกรรมซึ งบาง
กิจกรรมต้องด่าเนินการตลอดทั้งปี จึงควรมีการวางแผน
อย่างรอบด้านและประมาณการค่าใช้จ่ายที เหมาะสม 

24. โครงการสร้างเสริมส ขภาพและสร้าง
เครือบริการวิชาการ 

กิจกรรมการสร้างเสริมส ขภาพแบบองค์รวม 
เรื อง การตรวจส ขภาพประจ่าปีไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายที ก่าหนดไว้ เนื องจาก มีจ่านวนผู้มา
รับบริการการตรวจส ขภาพประจ่าปีน้อยกว่าที 
คาดการณ์ไว้ 

จัดให้มีการประชาสัมพันธ์เชิงร กเรื องการให้บริการตรวจ
ส ขภาพประจ่าปีให้กับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 

25. โครงการตรวจส ขภาพนักศึกษาใหม่ 
ประจ่าปีการศึกษา 2561 

จ่านวนผู้เข้ารับการตรวจส ขภาพไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

ปรับปร งรูปแบบการให้บริการเพื ออ่านวยความสะดวก
ให้กับนัก ศึกษาใหม่  โดยมี เป้ าหมายเพื อ เพิ มจ่านวน
นักศึกษาที เข้ารับการตรวจส ขภาพ 

 
ทั้งนี้ เพื่อโปรดพิจารณาให้ข้อเสนอแนะในประเด็นปัญหา-อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ดังกล่าว 
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มติที่ประชุม :  มอบรองคณบดีทุกท่านก ากับ ติดตามผู้รับผิดชอบโครงการด าเนินการแก้ไขปัญหา
อุปสรรคตามข้อเสนอแนะ 

 

วาระท่ี 5.5      เรื่อง  รายวิชาที่เปิดสอน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 (กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์) 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง   งานบริการการศึกษา 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลติพร  อ ดมส ข ต าแหน่ง  ผู้ช่วยคณบดีงานบริการการศึกษา 

 ผู้ช่วยคณบดีงานบริการการศึกษา เสนอเพื อพิจารณา รายวิชาที เปิดสอน ภาคการศึกษาต้น ปี
การศึกษา 2562 รายละเอียด ดังนี้ 

รายวิชาที เปิดสอนภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562  จา่นวน 38 รายวิชา 
1. รายวิชาส่าหรับนักศึกษาชั้นปีที  1  จ่านวน  1 รายวิชา 

2. รายวิชาส่าหรับนักศึกษาชั้นปีที  2  จ่านวน  6 รายวิชา 

3. รายวิชาส่าหรับนักศึกษาชั้นปีที  3  จ่านวน  11 รายวิชา 

4. รายวิชาส่าหรับนักศึกษาชั้นปีที  4  จ่านวน  14 รายวิชา 

5. รายวิชาหมวดศึกษาทั วไป   จ่านวน  5 รายวิชา 

6. รายวิชาหมวดวิชาเลือกเสรี   จ่านวน  1 รายวิชา 

ข้อกฏหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 ไม่มี 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

ตารางรายวิชาที เปิดสอน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 
ประเด็นเสนอที่ประชมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

เพื อพิจารณาเห็นชอบรายวิชาที เปิดสอน ภาคการศึกษาต้น  ปีการศึกษา 2562  

มติที่ประชุม :  เห็นชอบรายวิชาที่เปิดสอน ภาคการศึกษาต้น  ปีการศึกษา 2562 
 

วาระท่ี 5.6      เรื่อง  รายวิชาที่เปิดสอนภาคการศึกษาต้น  ปีการศึกษา 2562  
                           หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง   งานบริการการศึกษา 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลติพร  อ ดมส ข ต าแหน่ง  ผู้ช่วยคณบดีงานบริการการศึกษา 

ผู้ช่วยคณบดีงานบริการการศึกษา เสนอเพื อพิจารณา ตามที ปฏิทินมหาวิทยาลัยก่าหนดเปิดภาค
การศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2562 ในวันที  14 มิถ นายน 2562 นั้น ที ประช มอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ประจ่าหลักสูตร ครั้งที  4/2562 เมื อวันที  10 เมษายน 2562  ได้มีมติเปิดรายวิชาหลักสูตรวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ จ่านวน 5 รายวิชา  

การนี้  เพื อให้การจัดการศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสอดรับกับความต้องการของนักศึกษา
รวมทั้งให้เชื อมโยงกับศาสตร์ของนักศึกษาในการท่าวิทยานิพนธ์ จึงขออน มัติเปิดรายวิชาจ่านวน 5 ในภาคต้นปี
การศึกษา 2562 โดยเป็นวิชาบังคับ 2 รายวิชา วิชาเลือก 2 รายวิชา และรายวิชาวิทยานิพนธ์ 1 รายวิชา  
ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอ บลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

รายวิชาที เปิดสอน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
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เพื อพิจารณาอน มัติรายวิชาที เปิดสอนภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์  

มติที่ประชุม :   อนุมัติรายวิชาที่เปิดสอนภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 หลักสูตรวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ 

 

วาระท่ี 5.7      เรื่อง  พิจารณาอนุมัติอัตราค่าตอบแทนการจัดการศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  
                           พ.ศ. 2562   
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง   งานบริการการศึกษา 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลติพร  อ ดมส ข ต าแหน่ง  ผู้ช่วยคณบดีงานบริการการศึกษา 

ผู้ช่วยคณบดีงานบริการการศึกษา เสนอเพื อพิจารณา ด้วยที ประช มคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณส ข ครั้งที  2/2562 เมื อวันที  1 มีนาคม 2562 พิจารณาอน มัติค่าตอบแทนการ
จัดการศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562 ส่าหรับเป็นแนวทางในการบริหารและการเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา โดยมีมติอน มัติเฉพาะค่าตอบแทนกรรมการสอบวิทยานิพนธ์หรือการ
ค้นคว้าอิสระคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์และการสอบการค้นคว้าอิสระ นั้น เนื องจากการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษามีกระบวนการสอบอันเป็นหลักส่าคัญ 2 ประการ คือ  
                   1. การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 

         2. การสอบวิทยานิพนธ์ (สอบจบ)  
ซึ งมีความจ่าเป็นยิ งในการประเมินวัดผลการเรียนรู้ของบัณฑิตศึกษา และเพื อให้การบริหารจัดการ

เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยอ บลราชธานี  ว่าด้วย อัตราค่าตอบแทนการจัดการศึกษาในหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562  งานบริการการศึกษา ใคร่ขอความอน เคราะห์พิจารณา อัตราค่าตอบแทนการจัด
การศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562  เพิ มเติม รายละเอียดดังนี้ 

 

ที ่ รายละเอียด 
อัตราค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติ 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
ระดับปรญิญาโท 

1 ค่าตอบแทนกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ  
1. ประธานกรรมการ ไม่เกิน 1,000 บาทต่อครั้ง ไม่เกิน ................ บาทต่อครั้ง 
2. กรรมการภายใน ไม่เกิน 1,000 บาทต่อครั้ง ไม่เกิน .................บาทต่อครั้ง 
3. กรรมการ (ผู้ทรงค ณว ฒิภายนอก) ไม่เกิน 2,000 บาทต่อครั้ง ไม่เกิน ................ บาทต่อครั้ง 

 

        ในการนี้  เพื อให้การบริหารจัดการและการเบิกจ่ายอัตราค่าตอบแทนการจัดการศึกษาในหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  จึงขอเสนอที ประช มเพื อพิจารณาอน มัติอัตราค่าตอบแทนการจัด
การศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณส ข  เพื อด่าเนินการในส่วนที 
เกี ยวข้องต่อไป 
ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
    - ระเบียบมหาวิทยาลัยอ บลราชธานี  ว่าด้วย อัตราค่าตอบแทนการจัดการศึกษาในหลักสูตร 
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562   
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
    - ระเบียบมหาวิทยาลัยอ บลราชธานี  ว่าด้วย อัตราค่าตอบแทนการจัดการศึกษาในหลักสูตร 
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562   
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ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อพิจารณาอน มัติอัตราค่าตอบแทนการจัดการศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณส ข เพิ มเติม  
 

มติที่ประชุม :   อนุมัติอัตราค่าตอบแทนการจัดการศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของ
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เพิ่มเติม ดังนี้ 
ระดับปรญิญาโท 

1 ค่าตอบแทนกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ  
1. ประธานกรรมการ ไม่เกิน 1,000 บาทต่อครั้ง ไม่เกิน 800 บาทต่อครั้ง 
2. กรรมการภายใน ไม่เกิน 1,000 บาทต่อครั้ง ไม่เกิน 500 บาทต่อครั้ง 
3. กรรมการ (ผู้ทรงค ณว ฒิภายนอก) ไม่เกิน 2,000 บาทต่อครั้ง ไม่เกิน 1,200 บาทต่อครั้ง 

 
วาระท่ี 5.8      เรื่อง  พิจารณาขอรับรองผลการเรียนและอนุมัติส าเร็จการศึกษานักศึกษา 

                 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์  จ านวน  3  ราย 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง   งานบริการการศึกษา 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลติพร  อ ดมส ข ต าแหน่ง  ผู้ช่วยคณบดีงานบริการการศึกษา 

ผู้ช่วยคณบดีงานบริการการศึกษา เสนอเพื อพิจารณา  รับรองผลการเรียนและอน มัติส่าเร็จการศึกษา
นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ จ่านวน 3 ราย ดังนี้ 

1. นางสาวลออ  จันทริมา   รหัส 5819600021 
2. Mr.Emmanuel Kabalisa  รหัส 59190560146 
3. Mr.Jackson Belbak   รหัส 59190560155 
ทั้ งนี้   นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ จ่านวน   

3 ราย จะขอรับรองผลการเรียนและอน มัติส่าเร็จการศึกษา โดยนักศึกษาท กรายได้เรียนครบตามโครงสร้าง
หลักสูตรก่าหนด ในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561 เรียบร้อยแล้ว และจะเสนอวาระเพื อขอรับรองผล
การเรียนและอน มัติส่าเร็จการศึกษา ยังส่านักงานบริหารบัณฑิตศึกษาให้เป็นไปตามปฏิทินการรับรองการส่าเร็จ
การศึกษาที มหาวิทยาลัยฯ ก่าหนด  

              เบื้ องต้น นักศึกษาท กคนได้ด่ าเนินการเป็นไปตามเงื อนไขการขอส่าเร็จการศึกษา   
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอ บลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 25 62 หมวดที  14  
การส่าเร็จการศึกษาและการอน มัติปริญญา ดังนี้ 

ล าดับ เง่ือนไขการส าเร็จการศึกษา ผลการด าเนินงาน 
ลออ  จันทริมา Emmanuel Kabalisa Jackson Belbak   

1 ผลการศึกษาของนักศึกษาตาม
โครงสร้างหลักสูตรกา่หนด 
คะแนนเฉลี ยไม่น้อยกว่า 3.00  

3.18 3.69 3.08 

2 ค่าสั งเปลี ยนชื อเรื องวิทยานิพนธ์  - มี - 
3 ผลการสอบวิทยานิพนธ์/ 

ผลรับรองการแก้ไขผลสอบ
วิทยานิพนธ์  

ผ่าน 
เมื อ 15 ม.ค.2562 

ผ่าน 
เมื อ 25 ม.ค.2562 

ผ่าน 
เมื อ 24 ม.ค.2562 

4 การเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ ์ Full proceeding  
19-20 ต.ค.2560 

 

Full proceeding  
14 มี.ค. 2562 

Full proceeding 
30-31 พ.ค. 

2562 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 4/2562 วันที่ 30 เมษายน 2562 
 

 
ทั้งนี้ วันส าเร็จการศึกษาให้ถือวันที่คณะกรรมการประจ าคณะมีมติรับรองการส าเร็จการศึกษา  ตาม

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอ บลราชธานี  ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 25 62 หมวดที  14  
การส่าเร็จการศึกษาและการอน มัติปริญญา ข้อ 56 

การนี้  จึงขอโปรดพิจารณารับรองผลการเรียนและการส่าเร็จการศึกษาของนักศึกษาทั้ง 3 ราย  
เพื อคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณส ข พิจารณารับรอง โดยผ่านการรับรองจากมติที 
ประช มคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ ครั้งที  4/2562 เมื อวันที  
10 เมษายน 2562 (ตามเอกสารแนบ)  
ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

๑. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 
๒. ข้อบังคับมหาวิทยาวิทยาลัยอ บลราชธานี  ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
๑.  เอกสารแนบรับรองผลการเรียนและอน มัติส่าเร็จการศึกษานักศึกษา ราย นางสาวลออ  จันทริมา 
๒. เอกสารแนบรับรองผลการเรียนและอน มัติส่าเร็จการศึกษานักศึกษา ราย Mr.Emmanuel Kabalisa 
๓. เอกสารแนบรับรองผลการเรียนและอน มัติส่าเร็จการศึกษานักศึกษา ราย Mr.Jackson Belbak   

 ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อพิจารณารับรองผลการเรียนและอน มัติส่าเร็จการศึกษานักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ ทั้ง 3 ราย  

มติที่ประชุม :   รับรองผลการเรียนและอนุมัติส าเร็จการศึกษานักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ ทั้ง 3 ราย 

 
 
 
 
 
 
 

(หนังสือตอบรับ) 
5 รับการตรวจสอบความถูกต้องทาง

ภาษาของบทคัดย่อ 
ผ่าน ผ่าน ผ่าน 

6 รับรองการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ ผ่าน ผา่น ผ่าน 
7 รับรองการตรวจสอบความซ้่าซ้อน

วิทยานิพนธ์  
ผ่าน ผ่าน ผ่าน 

8 ผลสอบภาษาอังกฤษ ผ่าน (ลงทะเบียนเรียน) ผ่าน (สอบ UBU) ผ่าน (สอบ UBU) 
 

9 แบบค่าร้องขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต มี มี มี 
10 แบบค่าร้องขออน มัติปริญญา มี มี มี 
11 รูปเล่มวิทยานิพนธ์ 2 เลม่ 2 เลม่ 2 เลม่ 
12 ข้อมูลเล่มวิทยานิพนธ์รูปแบบ

ไฟลล์ (CD) 
2 แผ่น 2 แผ่น 2 แผ่น 
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วาระท่ี 5.10     เรื่อง  ก าหนดอัตราค่าตอบแทนแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษภายนอกที่ปฏิบัติงาน 
                            ที่หน่วยบริการทางการแพทย์ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง   โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอ บลราชธานี 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   แพทย์หญิงนวินดา เจียมบ ญศรี 
              ต าแหน่ง  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอ บลราชธานี 

ตามมติที ประช มคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณส ข ครั้งที  6/2560 เมื อ
วันที  21 มิถ นายน 2560 ที ประช มมีมติเห็นชอบก่าหนดอัตราค่าตอบแทนแพทย์ผู้เชี ยวชาญพิเศษภายนอกที 
ปฏิบัติงานที หน่วยบริการทางการแพทย์ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณส ข  ในอัตราขั้นต ่าชั วโมงละ 
600 บาท จ่านวน 13 สาขา ประกอบด้วย 1) ก มารเวชศาสตร์ 2) จักษ วิทยา 3) จิตเวชศาสตร์ 4) รังสีวิทยา 4) 
วิสัญญีวิทยา 5) เวชศาสตร์ป้องกัน 6) เวชศาสตร์ฟ้ืนฟู 8) ศัลยศาสตร์ 9) สูติศาสตร์ – นรีเวชวิทยา 10) โสต ศอ 
นาสิกวิทยา 11) ออร์โธปิดิกส์ 12) อาย รศาสตร์ 13) เวชศาสตร์ครอบครัว ตามความในข้อ 3 แห่งประกาศ
มหาวิทยาลัยอ บลราชธานี เรื อง การจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้เชี ยวชาญพิเศษภายนอกที ปฏิบัติงานที หน่วยบริการทาง
การแพทย์ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณส ข มหาวิทยาลัยอ บลราชธานี พ.ศ.2558  

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอ บลราชธานี จึงขอเสนอที ประช มโปรดพิจารณาก่าหนดอัตราค่าตอบแทน
แพทย์ผู้เชี ยวชาญพิเศษภายนอกที ปฏิบัติงานที โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอ บลราชธานี สาขา เวชศาสตร์ฉ กเฉิน 
(Emergency Medicine) เนื องจากเป็นผู้มีความรู้ความช่านาญในการตรวจวินิจฉัยโรคเฉพาะทาง สมควรจ่าย
ค่าตอบแทนในอัตราขั้นต ่าชั วโมงละ 600 บาท   
ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง  
 ไม่มี 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม  
 ประกาศมหาวิทยาลัยอ บลราชธานี เรื อง การจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้เชี ยวชาญพิเศษภายนอกที ปฏิบัติงานที 
หน่วยบริการทางการแพทย์ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณส ข มหาวิทยาลัยอ บลราชธานี พ.ศ.2558  
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เสนอที ประช มเพื อพิจารณาเห็นชอบก่าหนดอัตราค่าตอบแทนแพทย์ผู้เชี ยวชาญพิเศษภายนอก สาขาเวช
ศาสตร์ฉ กเฉิน (Emergency Medicine) ในอัตราขั้นต ่าชั วโมงละ 600 บาท ตั้งแต่วันที  1 มีนาคม 2562 
  

มติที่ประชุม :   เห็นชอบก าหนดอัตราค่าตอบแทนแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษภายนอก สาขาเวชศาสตร์
ฉุกเฉิน (Emergency Medicine) ในอัตราขั้นต่ าชั่วโมงละ 600 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 

 

วาระท่ี 5.11      เรื่อง  พิจารณารับรองผลการประเมินผลการสอน และผลงานทางวิชาการของ 
                             นางทักษิณ  พิมพ์ภักดิ์ เพื่อประกอบการขอก าหนดทางวิชาการ  
                             ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง      งานบริหารบ คคล 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม      นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธ ์  ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

งานบริหารบ คคล ขอเสนอเพื อพิจารณารับรองผลการประเมินผลการสอน และผลงานทางวิชาการของ
นางทักษิณ พิมพ์ภักดิ์ อาจารย์กล ่มวิชาสาธารณส ขศาสตร์ ที ผ่านการพิจารณาจากคณะอน กรรมการประเมินผลการ
สอน และประเมินเอกสารประกอบการสอนฯ เรียบร้อยแล้ว เพื อขอก่าหนดต่าแหน่งทางวิชาการ ต่าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ มีดังนี้ 

 1. นางทักษิณ พิมพ์ภักดิ์ 
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  จากการประช มคณะอน กรรมการฯ ครั้งที  2/2562 เมื อวันที  15 ก มภาพันธ์ 2562  
คณะอน กรรมการฯ ไดประเมินผลการสอนและประเมินเอกสารประกอบการสอน หรือเอกสารค่าสอน  
ตามหลักเกณฑที มหาวิทยาลัยก่าหนดแลว มีมติพิจารณาให้ผ่านตามเกณฑ์ และนางทักษิณ พิมพ์ภักดิ์ ได้เสนอ
ผลงานทางวิชาการ ประเภทผงานวิจัย จ่านวน 3 เรื อง ซึ งมีอยู่ในฐานข้อมูล ตามที  ก.พ.อ. ก่าหนด มีดังนี้ 
  1.1 บทความวิจัย เรื อง  Sleep quality among students at a high school in Sisaket 
Province, Thailand. Journal of Public Health and Development. 2018 ; 16(1) : 63-74. ซึ ง เป็ น
วารสารที มีอยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ที อยู่ในฐานข้อมูล ACI และศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) 
กล ่มที  1 
  1.2 บทความวิจัย เรื อง พฤติกรรมการเลิกสูบบ หรี ของผู้สูบบ หรี :กรณีศึกษาคลินิกฟ้าใส
มหาวิทยาลัยอ บลราชธานี.ศรีนครินทร์เวชสาร 2558 ; 30(3),276-291. ซึ งเป็นวารสารที มีอยู่ในฐานข้อมูล
ระดับชาติ ที อยู่ในฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) กล ่มที  1  
  1.3 บทความวิจัย เรื อง ผลของการประย กต์ทฤษฎีการรับรู้ความสามารถตนเองในการ
ปรับเปลี ยนพฤติกรรมการสูบบ หรี ของประชาชนชาย อ่าเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร.เอกสารสืบเนื องจากงาน
ประช มวิชาการส ขศึกษาแห่งชาติ ครั้งที  17 (Full proceeding) วันที  14-16 พฤษภาคม 2558 

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

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
 - ส่าเนาบันทึกขอรับรองผลงานทางวิชาการ ประเภทผลงานวิจัย ของ นางทักษิณ พิมพ์ภักดิ์ 
 - ส่าเนา ก.พ.อ.03 และผลงานวิชาการ ของนางทักษิณ พิมพ์ภักดิ์ 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

 เพื อพิจารณาเห็นชอบและรับรองผลการประเมินผลการสอนฯ ผลงานทางวิชาการ ของบ คคลดังกล่าวข้างต้น 
มติที่ประชุม :   เห็นชอบและรับรองผลการประเมินผลการสอนฯ ผลงานทางวิชาการ ของนางทักษิณ 

พิมพ์ภักดิ์ 
 

วาระท่ี 5.12      เรื่อง  การเสนอรายช่ือคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง      งานบริหารบ คคล 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม      นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธ ์  ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

 ด้วยวาระการด่ารงต่าแหน่งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ตามค่าสั งสภามหาวิทยาลัย
อ บลราชธานี ที  10/2560 เรื อง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยอ บลราชธานี ซึ งจะสิ้นส ด
วาระการด่ารงต่าแหน่งในวันที  26 มิถ นายน 2562 เพื อให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอ บลราชธานี  
ว่าด้วย คณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยอ บลราชธานี พ.ศ. 2558 (เอกสารแนบ 1) ซึ งฝ่ายเลขาน การ
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย จะได้ด่าเนินการน่าเสนอต่อที ประช มผู้บริหารมหาวิทยาลัยพิจารณา
กลั นกรอง แล้วน่าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งเป็นประธานและกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
ต่อไป นั้น 

 ในการนี้  จึงใคร่ขอความอน เคราะห์เสนอรายชื อผู้ที มีค ณสมบัติตามความในข้อ 6 แห่งข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยอ บลราชธานี ว่าด้วย คณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยอ บลราชธานี พ.ศ. 2558 ซึ งก่าหนดไว้ดังนี้ 
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 ข้อ 6 ค ณสมบัติของผู้ด่ารงต่าแหน่งประธานและกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
 (1) เป็นผู้ที มิได้เป็นข้าราชการหรือพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชการ 
 (2) เป็นผู้ทรงค ณว ฒิและเป็นที ยอมรับของสังคม หรือมีสถานภาพทางสังคมในอันที จะเอ้ือประโยชน์ต่อ
การด่าเนินงานของมหาวิทยาลัย หรือมีความเชี ยวชาญในด้านหนึ งหรือหลายด้านซึ งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
มหาวิทยาลัย 
 (3) เป็นผู้ที มีความสนใจในกิจการของมหาวิทยาลัย หรือเป็นผู้มีอ ปการค ณต่อมหาวิทยาลัย 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 - ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอ บลราชธานี ว่าด้วย คณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยอ บลราชธานี พ.ศ. 
2558 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
 - บันทึกข้อความที  ศธ 0529.2.1/ว 267 ลงวันที  11 เมษายน 2562 เรื อง ขอเชิญเสนอรายชื อ
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อพิจารณาการเสนอรายชื อคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ตามแบบเสนอรายชื อ
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยอ บลราชธานี (เอกสารแนบ 2) และประวัติผู้สมควรด่ารงต่าแหน่ง
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (เอกสารแนบ 3) 

มติที่ประชุม :   มอบรองคณบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคมเสนอรายช่ือคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยฯ ด าเนินการ 
 

วาระท่ี 5.13     เรื่อง  พิจารณาการจ้างบุคลากร (จ้างเหมาบริการ) เพื่อการขอต าแหน่งลูกจ้างชั่วคราว 
           เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง      งานบริหารบ คคล 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม      นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธ ์  ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

 ด้วยกองการเจ้าหน้าที  ได้เชิญผู้บริหารและบ คลากรที เกี ยวข้องเข้าร่วมการประช มเพื อด่าเนินการตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ้างลูกจ้าง โดยใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) พ.ศ. 2562  
เมื อวันที  24 เมษายน 2562 ณ ห้องประช มพิบูลมังสาหาร ชั้น 3 อาคารส่านักงานอธิการบดี (หลังใหม่)  
เพื อพิจารณาการจ้างลูกจ้าง ประเภทลูกจ้างชั วคราว ประเภทจ้างเหมาแรงงาน และแนวทางการจัดท่าค่าขอการ
จ้างลูกจ้างโดยใช้เงินจากเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นั้น 

 เพื อให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าวข้างต้น มหาวิทยาลัยก่าหนดให้คณะ/หน่วยงาน ขอก่าหนดต่าแหน่ง
ลูกจ้างชั วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้ขออน มัติสภามหาวิทยาลัย
เพื อก่าหนดกรอบต่าแหน่ง โดยรวมต่าแหน่งลูกจ้างจ้างเหมาที มีความจ่าเป็น และหากสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ
ให้เสนอขอก่าหนดต่าแหน่งไปยังกรมบัญชีกลางต่อไป ซึ งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป จะไม่มีการจ้าง
ลูกจ้าง ประเภทจ้างเหมาแรงงาน หากมหาวิทยาลัยพบว่าคณะ/หน่วยงานยังมีการจ้างดังกล่าวจะถือว่าเป็น
ความผิดและคณะ/หน่วยงานต้องรับผิดชอบในส่วนที เกี ยวข้อง 

 ปัจจ บันวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณส ข ได้จ้างบ คลากรประเภทจ้างเหมาบริการ ประจ่าปี
งบประมาณ 2562 จ่านวน 9 ราย รวมเป็นเงินงบประมาณท้ังสิ้น 1,282,200 บาท ดังนี้ 
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ที ่
ชื่อ-สกลุ ชื่อต าแหน่งท่ีจ้าง 

สังกัดหน่วยงาน อัตราค่าจ้าง
ต่อเดือน 

ระยะเวลาการจ้าง 

1 นายกฤตนัย ไชยกาล ผู้ปฏิบัติงานบริหาร หลักสตูรแพทยศาสตรฯ 14,950 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 
2 นางสาวพัณณิตา กวางทอง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร งานเลขาน การ 14,950 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 

3 นางสาวจรรยาพร บัวแก้ว ผู้ปฏิบัติงานบริหาร งานเอกสารสนเทศ (ห้องสม ด) 14,950 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 

4 นางสาวพัสว ีวีรยาพร ผู้ปฏิบัติงานบริหาร งานส่งเสรมิวิจัยฯ 14,950 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 

5 ว่าที  ร.ต.หญิงทิพย์ส รีย์ ศรีอ่อน ผู้ปฏิบัติงานบริหาร งานบริหารบ คคล 14,950 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 
6 นายพเยาว ์ส กใส ผู้ช่วยเหลือคนไข ้ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยฯ 8,300 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 

7 นางสาวลลิตา พิมพ์พัฒน ์ ผู้ช่วยเหลือคนไข ้ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยฯ 8,300 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 

8 นางสาววารีรตัน ์แก้วศรีเคน ผู้ช่วยเหลือคนไข ้ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยฯ 8,300 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 

9 นางรัตนภรณ์ ท มมากรณ ์ ผู้ดูแลเด็กอ่อน ศูนย์พัฒนาเด็ก 7,200 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 

 ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2563 ลูกจ้างประเภทจ้างเหมาแรงงานที จะเปลี ยนการจ้างเป็นลูกจ้างชั วคราว 
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ้างลูกจ้าง โดยใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) พ.ศ. 2562 
มหาวิทยาลัยให้คณะ/หน่วยงาน พิจารณาถึงงบประมาณที จะใช้จ้างรวมถึงเงินประกันสังคมส่วนนายจ้าง 5% และ
เงินสมทบเข้ากองท นเงินทดแทน 2%  

 โดยต้องตั้งแผนงบประมาณรายจ่ายหมวดเงินเดือนค่าจ้าง ในปีงบประมาณ 2563 ซึ งในปีงบประมาณ 
2562 วงเงินงบประมาณในการจ้างบ คลากรทั้งวิทยาลัยฯ เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 68,590,653 บาท คิด
เป็นร้อยละ 36.34 หากเพิ มลูกจ้างชั วคราว จ่านวน 9 ราย จะเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 1,184,618 บาท ท่า
ให้งบประมาณภาพรวมหมวดเงินเดือนค่าจ้างเพิ มข้ึน เป็นเงินจ่านวน 69,775,271 บาท คิดเป็นร้อยละ 36.97 
โดยแบ่งออกเป็นหมวดเงินรายได้ ดังนี้ 

 1. เงินรายได้วิทยาลัยฯ หมวดเงินเดือนค่าจ้างทั้งหมดประมาณการ 12,102,376 บาท หากเพิ มลูกจ้าง
ชั วคราวจ่านวน 5 ราย ค ณว ฒิ ปวส. อัตราเงินเดือนค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท เงินประกันสังคมส่วนนายจ้าง 5% 
แ ล ะ เงิ น ส ม ท บ เข้ าก อ งท น เงิ น ท ด แ ท น  2 % จ ะมี ร าย จ่ าย เพิ ม เป็ น จ่ าน วน  7 3 8 ,3 0 0  บ าท  
ท่าให้งบประมาณประมาณการเพิ มขึ้นเป็น 12,840,676 บาท 

 2. เงินรายได้โรงพยาบาลฯ หมวดเงินเดือนค่าจ้างทั้งหมดประมาณการ 2,799,680 บาท หากเพิ ม
ลูกจ้างชั วคราวจ่านวน 3 ราย ค ณว ฒิ มัธยมศึกษาตอนปลาย อัตราเงินเดือนค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท เงิน
ประกันสังคมส่วนนายจ้าง 5% และเงินสมทบเข้ากองท นเงินทดแทน 2% จะมีรายจ่ายเพิ มเป็นจ่านวน 
334,739 บาท ท่าให้งบประมาณประมาณการเพิ มข้ึนเป็น 3,134,419 บาท 

 3. เงินรายได้ศูนย์พัฒนาเด็ก หมวดเงินเดือนค่าจ้างทั้งหมดประมาณการ 680,500 บาท หากเพิ ม
ลูกจ้างชั วคราวจ่านวน 1 ราย ค ณว ฒิ มัธยมศึกษาตอนปลาย อัตราเงินเดือนค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท เงิน
ประกันสังคมส่วนนายจ้าง 5% และเงินสมทบเข้ากองท นเงินทดแทน 2% จะมีรายจ่ายเพิ มเป็นจ่านวน 
111,580 บาท ท่าให้งบประมาณประมาณการเพิ มข้ึนเป็น 762,380 บาท 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
๑. มติที ประช มคณะกรรมการบริหารงานบ คคล ในการประช มครั้งที  3/2562 เมื อวันที  19 มีนาคม 2562 
๒. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย การจ้างลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 



26 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 4/2562 วันที่ 30 เมษายน 2562 
 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
 1. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย การจ้างลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 2. หนังสือที  กค 0420/ว 106 ลงวันที  5 มีนาคม 2562 เรื อง แนวทางปฏิบัติเกี ยวกับการจ้างลูกจ้าง
โดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ 
 3. หนังสือที  กค 0420.3/ว187 ลงวันที  19 เมษายน 2562 เรื อง ซ้อมความเข้าใจระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจ้างลูกจ้างโดยใช้เงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 4. ตารางเงินงบประมาณการจ้างลูกจ้าง ประเภทลูกจ้างชั วคราว ประจ่าปีงบประมาณ 2563 
 5. ตารางวิเคราะห์ค่างานของบ คลากร (จ้างเหมาบริการ) ของแต่ละหน่วยงาน 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อพิจารณาการลูกจ้างประเภทจ้างเหมาแรงงานที จะเปลี ยนการจ้างเป็นลูกจ้างชั วคราว จ่านวน 9 ราย 
ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ้างลูกจ้าง โดยใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) พ.ศ. 
2562 โดยให้คณะ/หน่วยงานพิจารณาถึงเหต ผลความจ่าเป็น และงบประมาณที จะใช้จ้างรวมถึงเงินประกันสังคม
ส่วนนายจ้าง 5% และเงินสมทบเข้ากองท นเงินทดแทน 2% หากมีความจ่าเป็นในการจ้างต้องตั้งแผนงบประมาณ
รายจ่ายหมวดเงินเดือนค่าจ้าง ในปีงบประมาณ 2563 

มติที่ประชุม :   เห็นชอบ การปรับลูกจ้างประเภทจ้างเหมาแรงงานที่จะเปลี่ยนการจ้างเป็นลูกจ้าง
ชั่วคราว จ านวน 6 ราย ดังนี้  

1. ผู้ปฏิบัติงานบริหาร สังกัดงานเลขานุการ      จ านวน 1 อัตรา 
2. ผู้ปฏิบัติงานบริหาร สังกัดงานบริหารบุคคล      จ านวน 1 อัตรา 
3. ผู้ช่วยเหลือคนไข้ สังกัดโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยฯ     จ านวน 2 อัตรา 
4. ผู้ดูแลเด็กอ่อน สังกัดศูนย์พัฒนาเด็ก       จ านวน 1 อัตรา 
5. ผู้ปฏิบัติงานบริหาร สังกัดหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  จ านวน 1 อัตรา 

 

วาระท่ี 5.14      เรื่อง  (ร่าง) โครงร่างองค์กร วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  
                   (โครงร่างการแบ่งส่วนงาน) 

หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง  งานประกันค ณภาพการศึกษาและสารสนเทศ 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม แพทย์หญิงปิยะรัตน์  ธัญนิพัทธ์ ต าแหน่ง  ผู้ช่วยคณบดีงานประกันค ณภาพการศึกษาฯ 
 ตามที  ประช มเพื อปรับปร งข้อมูลโครงร่างองค์กร (OP) หมวด 1 การน่าองค์กร และหมวด 2 กลย ทธ์ 
วิทยาลัยฯ ในวันที  19 เมษายน 2562 ได้จัดท่า (ร่าง) โครงร่างองค์กร วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณส ข 
นั้น  
 ดังนั้น  จึงขอน่า (ร่าง) โครงร่างองค์กร วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณส ข เพื อให้ทาง
คณะกรรมการประจ่าวิทยาลัย พิจารณาเสนอแนะ พร้อมปรับปร งแก้ไขให้สมบูรณ์ ยิ งขึ้นต่อไป 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

     พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 แก้ไขเพิ มเติม (ฉบับที  2) 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
        (ร่าง)  โครงร่างองค์กร วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณส ข (โครงร่างการแบ่งส่วนงาน) 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
        เพื อ พิจารณาปรับปร ง แก้ไข (ร่าง) โครงร่างองค์กร (โครงร่างการแบ่งส่วนงาน)  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และ
การสาธารณส ข  
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 4/2562 วันที่ 30 เมษายน 2562 
 

มติที่ประชุม :   เห็นชอบ(ร่าง) โครงร่างองค์กร (โครงร่างการแบ่งส่วนงาน)  วิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข และให้มีต าแหน่งผู้ช่วยคณบดีงานวิจัย  และมอบรองคณบดีฝ่ายบริหารด าเนินการ
ปรับแก้ไขให้สอดคล้องกับโครงสร้างของวิทยาลัยฯ 
 

วาระท่ี 5.15     เรื่อง  จัดท า Action Planning for Improvement Plan EdPEx  
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง  งานประกันค ณภาพการศึกษาและสารสนเทศ 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม แพทย์หญิงปิยะรัตน์  ธัญนิพัทธ์ ต าแหน่ง  ผู้ช่วยคณบดีงานประกันค ณภาพการศึกษาฯ 
 ตามที  วิทยาลัยฯประช มร่วมกับที ปรึกษาตามเกณฑ์ EdPEx ในวันที  25 เมษายน 2562 และจะเข้า
ให้ค่าปรึกษาเกณฑ์ EdPEx วิทยาลัยฯ อีกครั้งในวันที  19 มิถ นายน 2562 นั้น  ทางที ปรึกษา คือ ศ.พญ.
จามรี ธีรตก ลพิศาล และ รศ.ดร.วันดี รังสีวิจิตรประภา ได้ให้ข้อเสนอแนะหลักๆ 2 ประเด็น คือ 

1. แผนกลยุทธ์ยังไม่ตอบวิสัยทัศน์ทั้งหมด  

2. ทบทวนกระบวนการ (การรับฟังเสียงลูกค้า, กระบวนการสื่อสาร) VOC ตาม OP ทบทวนผลเดิม 

สารสนเทศ การประเมิน วิธีการส ารวจ ช่องทางการรับฟัง ช่วงเวลาในการรับฟัง กระบวนการรับฟัง 

ประสิทธิผล และน ามาปรับปรุงกระบวนการ น ากระบวนการ/วิธีใหม่ที่ปรับปรุงไปปฏิบัติ  การ

น าไปใช้ประโยชน์ ก าหนดคนรับผิดชอบ  

ซึ่งที่ปรึกษา EdPEx ได้มอบหมายให้ทางวิทยาลัยฯ ด าเนินการจัดท า Action Planning for 

Improvement Plan EdPEx   มี 2 ประเด็น ได้แก่ 

1. ทบทวนแผนกลย ทธ์ 
2. ทบทวนการรับฟังเสียงลูกค้า 

 ดังนั้น คณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ ควรพิจารณามอบหมายผู้รับผิดชอบด่าเนินการ ได้แก่ หัวหน้า
โครงการ และคณะท่างาน จัดท่าแผน Action Planning for Improvement Plan EdPEx  
 
หมายเหต  : แผนภูมิประกอบข้อเสนอแนะที ปรึกษา EdPEx 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 4/2562 วันที่ 30 เมษายน 2562 
 

 

 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

๑. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 แก้ไขเพิ มเติม (ฉบับที  2) 
๒. เกณฑ์ค ณภาพการศึกษาเพื อการด่าเนินการที เป็นเลิศ ฉบับปี 2558 - 2561 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
 Action Planning for Improvement Plan EdPEx  
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 4/2562 วันที่ 30 เมษายน 2562 
 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
        เพื อพิจารณามอบหมายผู้รับผิดชอบ ได้แก่ หัวหน้าโครงการ และคณะท่างาน จัดท่า Action Planning for 
Improvement Plan EdPEx ใน 2 ประเด็น  

มติที่ประชุม :   เห็นชอบมอบผู้รับผิดชอบ ได้แก่ หัวหน้าโครงการ และคณะท างาน จัดท า Action 
Planning for Improvement Plan EdPEx ใน 2 ประเด็น มอบงานแผนและงบประมาณ พิจารณาจัด
ประชุมทีมเพื่อพิจารณาร่วมกัน 
 

วาระท่ี 5.16     เรื่อง  ก าหนดตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร และวิทยาลัย ปีการศึกษา 2561                             
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง  งานประกันค ณภาพการศึกษาและสารสนเทศ 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม แพทย์หญิงปิยะรัตน์  ธัญนิพัทธ์ ต าแหน่ง  ผู้ช่วยคณบดีงานประกันค ณภาพการศึกษาฯ 
 ด้วยที  วิทยาลัยฯ มีก่าหนดตรวจประเมินค ณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561                            
ในช่วงเดือน ปลายพฤษภาคม – ต้นเดือนมิถ นายน 2562 นั้น  
 ซึ งวิทยาลัยฯ ได้รับก่าหนดวันตรวจประเมินค ณภาพภายใน ระดับหลักสูตร และวิทยาลัย ปีการศึกษา 2561 
ดังนี้  

ประเมินคุณภาพภายใน 
ระดับหลกัสูตร 

วันตรวจประเมิน กรรมการตรวจประเมิน สังกัด 

วท.บ. 
(อนามัยสิ งแวดล้อม) 
ป.ตรี 

จันทร์ 27 
พฤษภาคม 2562 

1. รศ.ดร.ย วดี รอดจากภัย  
(ประธาน)  
2. ดร.ธีรเวช ทิตย์สีแสง 
(กรรมการ) 
3. ผศ.ดร.วิภาวี ข่าวิจิตร 
(กรรมการและเลขาน การ) 

 คณะสาธารณส ขศาสตร์  
(ม.บูรพา)      
คณะการบริหารและจัดการสถาบัน
เทคโนโลยพีระจอมเกล้าลาดกระบัง  
ส่านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรพัยการ 
(ม.วลัยลักษณ์) 

วท.ม.(ชีวเวชศาสตร์) 
ป.โท 

พ ธ 29 พฤษภาคม 
2562 

1. รศ.ดร.พัชรี เจียรนยกูร  
(ประธาน) 
2. . ผศ.ดร.จาร วรรณ ธนวิร ฬห์ 
(กรรมการ) 
3. ดร.ส รชัย จูมพระบ ตร 
 (กรรมการและเลขาน การ) 

คณะเทคนิคการแพทย์ (ม.ขอนแก่น)  
(ม.บูรพา)      
คณะเภสัชศาสตร์  
(ม.อ บลฯ) 
คณะเภสัชศาสตร์  
(ม.อ บลฯ) 

สบ.  
(สาธารณส ขศาสตร์) 
ป.ตรี 

จันทร์ 3 มิถ นายน            
2562 

1. รศ.ดร.ย วดี รอดจากภัย  
(ประธาน)  
2. ดร.ส รชาติ ณ หนองคาย 
(กรรมการ) 
3. ผศ.ดร.นิคม มูลเมือง 
(กรรมการและเลขาน การ) 

 คณะสาธารณส ขศาสตร์  
(ม.บูรพา)      
กรรมการอิสระ   
 
คณะศิลปศาสตร ์
 (ม.แม่โจ้) 

ระดับวิทยาลัย 
 (เกฑณ์ EdPEx) 

15 กันยายน – 
15 ต ลาคม 2562           
*(รอประธานแจ้งวัน) 
2 วัน 

อยู่ระหว่างด่าเนนิการ                
(ประธาน) 
และคณะกรรมการภายในมหาวทิยาลัย
อ บลฯ อีก 2 ท่าน 

- 
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สิ่งท่ีผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องด าเนินการในวันตรวจประเมินคุณภาพ ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 
         1.  ระดับหลักสูตร  
              1 .จ่านวนอาจารย์ประจ่าหลักสูตรที ต้องอยู่ในวันประเมินหลักสูตร อย่างน้อยร้อยละ 80  
         2. ประธานหลักสูตรเตรียม file น่าเสนอผลการด่าเนินงานหลักสูตร รอบปีการศึกษา 2561   
         3. เตรียมผู้แทนสัมภาษณ์ ได้แก่ ผู้แทนนักศึกษา จ่านวน 5-7 คน/ ผู้แทนบัณฑิต และนายจ้างอย่าง
ละ 1 คน (สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์) พร้อมแจ้งรายชื อแก่งานประกันค ณภาพฯ 
              4. ขอความอน เคราะห์หลักสูตร มอบหมายผู้รับผิดชอบ เพื อรับรองกรรมการตรวจประเมินของ
หลักสูตรท่านด้วยในช่วงการตรวจประเมินหลักสูตร 
         5. ด่าเนินการส่ง file SAR หลักสูตร (ฉบับสมบูรณ์) แนบเอกสารลงระบบ E-Document พร้อม           
กรอก SAR หลักสูตรลงในระบบ CHE QA Online ให้แล้วเสร็จตามก่าหนด ดังนี้ 
  

หลักสูตร 
ก าหนดวันตรวจ
ประเมินระดับ

หลักสูตร 

*ก าหนดส่ง file 
SAR ระดับ
หลักสูตร  

(รูปเล่มสมบูรณ์) 
ทั้ง .doc และ .pdf 

หมายเหตุ : (เช้า) 

ก าหนดแนบ file 
เอกสารหลักฐาน
พร้อม SAR ใน

ระบบ E-
Document และ 
ระบบ CHE QA 

Online 

ก าหนดส่งแฟ้ม
เอกสาร หลักฐาน
อ้างอิงประกอบ 

SAR 

วิทยาศาสตรบัณฑิต 
(สาขาอนามัยสิ งแวดล้อม) 

วันจันทร์ที่ 27 
พฤษภาคม 2562 

*วันศุกร์ที่ 17 
พฤษภาคม 2562 

วันพ ธที  22 พ.ค.2562 ช้าส ดภายในวนัศ กร์
ที  24 พ.ค.62 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(สาขาชีวเวชศาสตร์) 

วันพุธที่ 29 
พฤษภาคม 2562 

*วันอังคารที่ 21 
พฤษภาคม 2562 

วันพฤหัสที  23 พ.ค.
2562 

ช้าส ดภายในวนัอังคาร 
ที  28 พ.ค.62 

สาธารณส ขศาสตรบัณฑิต
(สาขาสาธารณส ขศาสตร์)  

วันจันทร์ที่ 3 
มิถุนายน 2562 

*วันศุกร์ที่ 24 
พฤษภาคม 2562 

วันพ ธที  29 พ.ค.2562 ช้าส ดภายในวนัศ กร์
ที  31 พ.ค.62 

                                  
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

     พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 แก้ไขเพิ มเติม (ฉบับที  2) 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

ไม่มี 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
        เพื อพิจารณาแจ้งให้ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ด่าเนินการตามก่าหนดการ และสิ งที ต้องด่าเนินการ ดังกล่าว 

มติที่ประชุม :   มอบผู้รับผิดชอบหลักสูตร ด าเนินการตามก าหนดการ และสิ่งที่ต้องด าเนินการ 
ดังกล่าว 
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วาระท่ี 5.17     เรื่อง  รายงานรายงานผลด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  
                             ปีการศึกษา 2561 รอบ 9 เดือน (1 ส.ค.2561 – 31 มี.ค.2562)  
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง  งานประกันค ณภาพการศึกษาและสารสนเทศ 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม แพทย์หญิงปิยะรัตน์  ธัญนิพัทธ์ ต าแหน่ง  ผู้ช่วยคณบดีงานประกันค ณภาพการศึกษาฯ 
          ตามที  ส่านักงานประกันค ณภาพการศึกษาและสารสนเทศ  ส่านักงานอธิการบดี  ได้ขอความ
อน เคราะห์ให้วิทยาลัยฯ รายงานรายงานผลด่าเนินงานประกันค ณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี
การศึกษา 2561  รอบ 9 เดือน (1 ส.ค.2561 – 31 มี.ค.2562) ของวิทยาลัยฯ นั้น 
              งานประกันค ณภาพการศึกษาฯ วิทยาลัย ได้ติดตามผลการด่าเนินค ณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร              
ปีการศึกษา 2561 รอบ 9 เดือน (1 ส.ค.2561 – 31 มี.ค.2562) ซึ งสร ปผลการด่าเนินงานได้ดังตารางท้ายนี้ 

               และหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ใช้เกณฑ์ตรวจประเมินค ณภาพการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตร
บัณฑิตตามเกณฑ์ WFME ซึ งวางแผนการตรวจประเมินค ณภาพในต้นปีงบประมาณ พ.ศ.2562       

ตารางสรุปผลการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 (เกณฑ์ สกอ.) 

องค์ประกอบ / ตัวบ่งชี ้

ผลการด าเนินงานรอบ 9 เดือน หลักสูตร (เกณฑ์ สกอ.) 
หลักสูตร วท.บ. 

(สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม) 
หลักสูตร สบ. 

(สาขาสาธารณสุขศาสตร)์ 
หลักสูตร วท.ม. 

 (สาขาชีวเวชศาสตร์) 
เป้าหมาย               
ปี 2561 

ผลการ
ด าเนินงาน 

เป้าหมาย               
ปี 2561 

ผลการ
ด าเนินงาน 

เป้าหมาย               
ปี 2561 

ผลการ
ด าเนินงาน 

1. การก่ากับมาตรฐานหลักสูตร  ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน 
2. บัณฑิต 4.25 4.25 4.25 4.50 4.00 4.66 
    2.1 ค ณภาพบัณฑติตามกรอบ
มาตรฐานค ณว ฒิระดับอ ดมศึกษาแห่งชาติ
(โดยผู้ใช้บัณฑิต/ผู้มสี่วนได้ส่วนเสยี)  

4.00 4.00 4.00 4.50 4.00 4.32 

   2.2 ผลงานของนักศึกษาและผูส้่าเรจ็
การศึกษาในระดับปรญิญาโท/หรอืภาวะ
บัณฑิตมีงานท่าของระดับปริญญาตร ี

4.50 4.50 4.50 4.50 3.00 5.00 

3. นักศึกษา 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 *2.33 
   3.1 การรับนักศึกษา 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 
   3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 
   3.3 ผลที เกิดกับนักศึกษา 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 
4. อาจารย์ 4.00 4.00 4.00 *3.47 2.67 3.33 
   4.1  การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 
   4.2  ค ณภาพอาจารย์ 4.00 4.00 4.00 4.40 3.00 5.00 
   4.3 ผลที เกิดกับอาจารย์ 5.00 5.00 5.00 3.00 2.00 3.00 
5. หลักสูตรการเรียนการสอนการ
ประเมินผู้เรียน 

3.50 3.50 3.50 3.50 2.75 2.75 

   5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 2.00 
   5.2 การวางระบบผูส้อนและ
กระบวนการจดัการเรียนการสอน  

3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 2.00 

   5.3 การประเมินผู้เรียน 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 2.00 
   5.4 ผลการด่าเนินงานหลักสูตรตาม 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 
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องค์ประกอบ / ตัวบ่งชี ้

ผลการด าเนินงานรอบ 9 เดือน หลักสูตร (เกณฑ์ สกอ.) 
หลักสูตร วท.บ. 

(สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม) 
หลักสูตร สบ. 

(สาขาสาธารณสุขศาสตร)์ 
หลักสูตร วท.ม. 

 (สาขาชีวเวชศาสตร์) 
เป้าหมาย               
ปี 2561 

ผลการ
ด าเนินงาน 

เป้าหมาย               
ปี 2561 

ผลการ
ด าเนินงาน 

เป้าหมาย               
ปี 2561 

ผลการ
ด าเนินงาน 

กรอบมาตรฐานค ณว ฒิระดับอ ดมศึกษา
แห่งชาติ 
6. สิ งสนับสน นการเรียนรู้ 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 

ผลการประเมิน 3.58 3.58 3.58 *3.49 2.69 3.10 
ระดับคุณภาพ ดี ด ี ดี ดี ด ี ดี 

 หมายเหตุ : *  :  ตัวบ่งชี้ที มีผลการด่าเนินงานต่ ากว่าเป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน ระดับหลักสูตร ที่มีผลการด าเนินงานต่ ากว่าเป้าหมาย ได้แก่ 

- หลักสูตร สบ.(สาขาสาธารณสขุศาสตร์) : องค์ประกอบที  4 อาจารย์/ ผลการด่าเนินงานในภาพรวม 
- หลักสตูร วม.(สาขาชีวเวชศาสตร์) : องค์ประกอบที  3 นักศึกษา 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
๑. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 แก้ไขเพิ มเติม (ฉบับที  2) 
๒. คู่มือการประกันค ณภาพการศึกษา ระดับอ ดมศึกษา ปีการศึกษา 2557 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
     ไม่มี 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
  เพื อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ ผลการด่าเนินงานประกันค ณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 
2561 (รอบ 9 เดือน) ในองค์ประกอบ หรือตัวบ่งชี้ที มีผลการด าเนินงานไม่เป็นตามเป้าหมายที่วางไว้ 

มติที่ประชุม :   มอบประธานหลักสูตรทั้ง 3 หลักสูตร ด าเนินกรปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้ผลการ
ด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ในการประเมินผลรอบ 12 เดือน โดยให้จัดท าแนวทางการ
ด าเนินการแก้ไขเสนอคณบดีภายใน 2 สัปดาห์ 
วาระท่ี 5.18     เรื่อง  การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกเป็นกรรมการในคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง   งานเลขาน การ 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   นายแพทย์นิรันดร์   พิทักษ์วัชระ  ต าแหน่ง  คณบดี 

 ด้วย  นายณรงชัย  ประสิทธิ์ภูริปรีชา  ต่าแหน่งรองนายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองวารินช่าราบ   
ซึ งเป็นกรรมการผู้ทรงค ณว ฒิด้านบริหารราชการ ตามค่าสั งสภามหาวิทยาลัยอ บลราชธานี ที  4/2562   เรื อง
แต่งตั้งคณะกรรมการอ ทธรณ์และร้องท กข์ประจ่ามหาวิทยาลัยอ บลราชธานี ลงวันที   31  มกราคม  2562  ได้
ขอลาออกจากการเป็นกรรมการดังกล่าว ซึ งมหาวิทยาลัยจะต้องด่าเนินการเลือกกรรมการใหม่ขึ้นมาแทนต่าแหน่ง
ที ว่างลง  โดยด่าเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ และเงื อนไขที ก่าหนดไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัย
อ บลราชธานี ว่าด้วยการอ ทธรณ์และการร้องท กข์ พ.ศ. 2561 และประกาศมหาวิทยาลัยอ บลราชธานี เรื อง
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื อนไขการเลือกกรรมการในคณะกรรมการอ ทธรณ์และร้องท กข์ประจ่ามหาวิทยาลัย
อ บลราชธานี  
  ดังนั้น เพื อให้การด่าเนินการดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยจึงขอให้ส่านักงาน
อธิการบดี คณะ วิทยาลัย ส่านัก ส่านักงาน  และหน่วยงานที เรียกชื ออย่างอื นที มีฐานะเทียบเท่า เสนอชื อบ คคล
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เพื อคัดเลือกเป็นกรรมการในคณะกรรมการอ ทธรณ์และร้องท กข์ฯ ประเภทผู้ทรงค ณว ฒิที ไม่ได้ปฏิบัติงานภายใน
มหาวิทยาลัยที มีความรู้ควมสมารถและประสบการณ์ด้านบริหารราชการแผ่นดิน จ่านวน 1 คน  
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม  
 หนังสือที  ศธ 0529.1.10/ว 439  ลงวันที   25  เมษายน  2562  เรื อง การเสนอชื อบ คคลเพื อเลือก
เป็นกรรมการในคณะกรรมการอ ทธรณ์และร้องท กข์ประจ่ามหาวิทยาลัยอ บลราชธานี 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
  เพื อพิจารณาเสนอชื อบ คคลเพื อเลือกเป็นกรรมการในคณะกรรมการอ ทธรณ์และร้องท กข์ประจ่า
มหาวิทยาลัยอ บลราชธานี 

มติที่ประชุม :   มอบรองคณบดีฝ่ายบริหารด าเนินการ 
วาระท่ี 5.19         เรื่อง  แผนพัฒนาโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง   โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอ บลราชธานี 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม      นายแพทย์วัฒนา  พรรณพานิช 
                 ต าแหน่ง  ประธานคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอ บลราชธานี 

ตามที วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณส ข จัดการเสวนา “ทิศทางการท่างานในโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยอ บลราชธานี ในศตวรรษที  21” เมื อวันที  23 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น. ซึ งมีวัตถ ประสงค์
เพื อ 1) สร้างกระบวนการแลกเปลี ยนความคิดเห็นระหว่างบ คลากรวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณส ข กับ
ผู้ทรงค ณว ฒิจากภายนอก 2) ก่าหนดแผนการด่าเนินงานในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอ บลราชธานี ให้สอดคล้อง
กับการพัฒนาระบบส ขภาพช มชน โดยวิทยากรผู้ทรงค ณว ฒิภายนอก ประกอบด้วย ศ.(พิเศษ) นพ.ไพจิตร ปวะ
บ ตร นพ.ประวิทย์ วิริยสิทธาวัฒน์  นายตระการ ถนอมพันธ์ ที ปรึกษาคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณส ข และรศ.นพ.ส ธรรม ปิ่นเจริญ  อดีตคณบดีคณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ / อดีตผู้อ่านวยการ
โครงการจัดตั้งโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นั้น 

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอ บลราชธานี จึงขอน่าเสนอแผนพัฒนาโรงพยาบาล ระยะ 5 ปี (2563 – 
2567) ซึ งประกอบด้วย  โครงการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอ บลราชธานี  แผนการเปิดให้บริการโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยอ บลราชธานี ระยะที  1 พ.ศ. 2563 – 2567 เพื อให้ที ประช มรับทราบ 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง  
 ไม่มี 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม  

1. โครงการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอ บลราชธานี  แผนการเปิดให้บริการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
อ บลราชธานี ระยะที  1 พ.ศ. 2563 – 2567 

2. รายละเอียดความเป็นมาของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอ บลราชธานี 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

เพื อพิจารณาโครงการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอ บลราชธานี แผนการเปิดให้บริการโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยอ บลราชธานี ระยะที  1 พ.ศ. 2563 – 2567 
 มติที่ประชุม :  เห็นชอบโครงการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี แผนการเปิดให้บริการ
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะที่ 1 พ.ศ. 2563 – 2567 และให้แต่งตั้ง รศ.นพ.สุธรรม      
ปิ่นเจริญ อดีตคณบดีคณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ /อดีตผู้อ านวยการโครงการจัดตั้งโรงพยาบาลศูนย์
การแพทย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นที่ปรึกษาคณบดีด้านกิจการโรงพยาบาล 
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วาระท่ี 5.20     เรื่อง  โครงการสัมมนาเพื่อถ่ายทอดผลการด าเนินงานของผู้บริหาร ประจ าปี 2562 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง   งานเลขาน การ 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   นายแพทย์นิรันดร์   พิทักษ์วัชระ  ต าแหน่ง  คณบดี 
 ด้วยวิทยาลัยฯ จะจัดโครงการสัมมนาเพื อถ่ายทอดผลการด่าเนินงานของผู้บริหาร ประจ่าปี 2562 โดย
ได้รับอน มัติงบประมาณในการด่าเนินกิจกรรมภายใน จ.อ บลราชธานี ทั้งสิ้นจ่านวน 196,560.-(หนึ งแสนเก้าหมื นหก
พันห้าร้อยหกสิบบาทถ้วน) นั้น  ทั้งนี้ในการจัดกิจกรรมดังกล่าวจะต้องด่าเนินกิจกรรมในภาคตะวันออก การนี้จึงขอ
ใช้งบประมาณจากโครงการพัฒนาบ คลากรการศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณส ข 
 มติที่ประชุม :  เห็นชอบมอบงานเลขานุการส ารวจความต้องการของบุคลากรเกี่ยวกับสถานที่ และ
ช่วงเวลาที่ต้องการไปจัดโครงการดังกล่าว 
 

วาระท่ี 5.21     เรื่อง  การจ่ายเงินเพิ่มพิเศษส าหรับแพทย์ผู้ไม่ประกอบวิชาชีพส่วนตัวและหรือ 
                            ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเอกชน ประจ าปีงบประมาณ 2562 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง   โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอ บลราชธานี 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม     แพทย์หญิงนวินดา เจียมบ ญศรี 

    ต าแหน่ง  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอ บลราชธานี 
ด้วยระเบียบมหาวิทยาลัยอ บลราชธานี ว่าด้วย การจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณส ขที 

ปฏิบัติงานให้กับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอ บลราชธานี พ.ศ. 2561  ก่าหนดให้คณะกรรมการประจ่าวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณส ขมีอ่านาจในการพิจารณาอน มัติให้แพทย์ที มีค ณสมบัติตามข้อ 12 มีสิทธิได้รับเงิน
เพิ มพิเศษส่าหรับแพทย์ผู้ไม่ประกอบวิชาชีพส่วนตัวและหรือปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเอกชน โดยในปีงบประมาณ 
2562 มีอาจารย์แพทย์ที ประสงค์รับเงินเพิ มพิเศษ ดังนี้ 

 

ที ่ ชื่อ – สกุล เงินเพิ่มพิเศษ 
(บาท/เดือน) 

1 นพ.นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ 10,000 
2 นพ.ประวิ อ ่าพันธ ์ 10,000 
3 นพ.วีระวัฒน์ พันธ์คร ฑ 10,000 
4 นพ.วัฒนา พรรณพานิช 10,000 
5 พญ.พัชรี พรรณพานิช 10,000 
6 ผศ.พญ.ศ ทธินี ธิราช 10,000 
7 นพ.ส ริยง แผลงงาม 10,000 
8 พญ.ปิยะรัตน์ ธัญนิพัทธ์ 10,000 
9 นพ.ณัฐพล สีดาพันธ ์ 10,000 
10 พญ.กิตติมา โพธิปัตชา 10,000 
11 นพ.พนธกร บ ญเจริญ 10,000 
12 พญ.กฤติกา ทองอินทร์ 10,000 
13 พญ.ณิชาภา สิงห์นาค 10,000 
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ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
ระเบียบมหาวิทยาลัยอ บลราชธานี ว่าด้วย การจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณส ขที 

ปฏิบัติงานให้กับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอ บลราชธานี พ.ศ. 2561   
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

ไม่มี 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

เพื อพิจารณาอน มัติการจ่ายเงินเพิ มพิเศษส่าหรับแพทย์ผู้ไม่ประกอบวิชาชีพส่วนตัวและหรือปฏิบัติงานใน
โรงพยาบาลเอกชน ตามรายชื อทั้ง 13 ท่าน 
 มติที่ประชุม :  อนุมัติการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษส าหรับแพทย์ผู้ไม่ประกอบวิชาชีพส่วนตัวและหรือ
ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเอกชน ตามรายช่ือทั้ง 13 ท่าน 
วาระท่ี 5.22 เรื่อง พิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้า  

ศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท (หลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต) วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข   

                       ประจ าปีการศึกษา 2562 ครั้งท่ี 2  
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง   งานบริการการศึกษา 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลติพร  อ ดมส ข ต าแหน่ง  ผู้ช่วยคณบดีงานบริการการศึกษา 

ตามที  มหาวิทยาลัยอ บลราชธานี ได้ประกาศรับนักศึกษาแพทย์คัดเลือกบ คคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย
อ บลราชธานี โครงการผลิตแพทย์เพื อชาวชนบท (หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต) วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณส ข ประจ่าปีการศึกษา 2562 ครั้งที  1 ซึ งได้ด่าเนินการเรียบร้อยแล้ว โดยมีผู้ผ่านการคัดเลือกและได้ท่า
การยืนยันสิทธิ์เพื อเข้าศึกษา ทั้งสิ้นจ่านวน  38 คน ท่าให้ได้นักศึกษายังไม่ครบตามจ่านวน นั้น  

ในการนี้ มหาวิทยาลัยอ บลราชธานีจะด่าเนินการรับสมัครคัดเลือกบ คคลเข้าศึกษา ในมหาวิทยาลัย
อ บลราชธานี โครงการผลิตแพทย์เพื อชาวชนบท (หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต) วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณส ข ประจ่าปีการศึกษา 2562 ครั้งที  2   
ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอ บลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

- (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอ บลราชธานี เรื อง การรับสมัครคัดเลือกบ คคลเข้า  ศึกษาในมหาวิทยาลัย
อ บลราชธานี โครงการผลิตแพทย์เพื อชาวชนบท (หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต) วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณส ข ประจ่าปีการศึกษา 2562 ครั้งที  2 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

เพื อพิจารณา(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอ บลราชธานี เรื อง การรับสมัครคัดเลือกบ คคลเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยอ บลราชธานี โครงการผลิตแพทย์เพื อชาวชนบท (หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต) วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณส ข ประจ่าปีการศึกษา 2562 ครั้งที  2 หากเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศฯ ดังกล่าว 
งานบริการการศึกษาจะได้น่าเสนอ งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา เพื อด่าเนินการต่อไป 

มติที่ประชุม :  เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคล
เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท (หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต) 
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประจ าปีการศึกษา 2562 ครั้งท่ี 2 
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วาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ  
วาระท่ี  6.1 เรื่อง ก าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

             ครั้งที่ 5/2562 วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้อง CMP 412 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง   งานเลขาน การ 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  ชื่อ นางสาวณรัญญา  มีชัย ต าแหน่ง เลขาน การคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ 

เลขาน การคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ แจ้งเพื อทราบ ถึงก่าหนดการประช มคณะกรรมการประจ่า
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณส ข ครั้งที  5/2562 วันพฤหัสบดีที  16 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. 
ณ ห้อง CMP 412 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

- ไม่มี- 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

- ไม่มี- 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
เพื อทราบก่าหนดการประช มคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณส ข  

ครั้งที  5/2562 วันพฤหัสบดีที  16 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้อง CMP 412 
มติที่ประชุม :  เห็นชอบใหเ้ลื่อนการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ

สาธารณสุข  ครั้งที่ 5/2562 เป็นวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้อง CMP 
412 
 

ปิดประชุมเวลา 13.10 น. 

                                                                                                  

(นางสาวณรัญญา  มีชัย) 
นักวิชาการศึกษาช่านาญการ/เลขาน การ 

ผู้จด/พิมพ์รายงานการประช ม 
 

                                                           
(นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธ ์) 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
กรรมการ 

ผู้ตรวจรายงานการประช ม 
 

ที่ประชุมได้รับรองรายงานนี้แล้วในการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งท่ี 5/๒๕62 
เมื่อวันที่  23 พฤษภาคม 2562 

                                                      
(นายแพทย์นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ) 

 คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณส ข 
 ประธานคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณส ข 


