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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 31 มกราคม 2562 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
ครั้งที่ 1/๒๕62 วันพฤหัสบดี ที่ 31 มกราคม 2562 

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. ผศ.จารุวรรณ์  วงบุตดี     หัวหน้ากลุ่มวิชาแพทยศาสตร์  กรรมการ  
5. ผศ.มินตรา  สาระรักษ์   หัวหน้ากลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์            กรรมการ 
6. นางสาวจินตนา  ศิริบูรณ์พิพัฒนา  ผู้แทนอาจารย์     กรรมการ 
7. อ.ดร.วลัวสิาข์  สุวรรณเลิศ   ผู้แทนอาจารย์     กรรมการ 
8. นางสาวณรัญญา  มีชัย   นักวิชาการศึกษาช่านาญการ  เลขานุการ 
9. นางสาวลภัส  ยิ งยืน   เจ้าหน้าที งานบริหารงานทั วไปช่านาญการ ผู้ช่วยเลขานุการฯ คนที  1 

 
ผู้ไม่มาประชุม 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงศุทธินี ธิราช รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา  กรรมการ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. อ.ดร.ลติพร  อุดมสุข  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา 
2. ผศ.จิราภรณ์  หลาบค่า  ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ งแวดล้อม 
3. ผศ.ดร.กิตติ  เหลาสุภาพ  ผู้ช่วยคณบดีงานวางแผนและบริหารกายภาพและสิ งแวดล้อม/ 

ประธานหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
4. นพ.วัฒนา พรรณพานิช  ประธานกรรมการบริหารโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.    
 นายแพทย์นิรันดร์  พิทักษ์วัชระ คณบดี  ท่าหน้าที ประธานในที ประชุม หลังจากกล่าวต้อนรับ
ผู้เข้าร่วมประชุมแล้ว ได้เรียนเชิญคณะกรรมการรับทราบและพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม สรุปได้ ดังนี้ 
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ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ     
วาระท่ี 1.1 เรื่อง  ผลการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งท่ี  1/2562   
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง งานเลขานุการ 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  อ.ดร.ลติพร  อุดมสุข ต าแหน่ง  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา 
 จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งท่ี  1/2562  เมื่อวันที่  7  
มกราคม  2562  มีเรื่องน าเสนอที่ประชุม 2 เรื่องดังนี้ 
        (1)  การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
              ครั้งที่ 20 / 2561 เมื่อ 4 ธันวาคม 2561  
      วาระที่  3.7 พิจารณาทบทวนการเข้าร่วมรับนักศึกษาในระบบการคัดเลือกบุคคลกลางเข้าศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษา (Thai university Central Admission System: TCAS) ประจ่าปีการศึกษา 2562 รอบที  2 
- รอบที  5 และการบริหารจัดการสิทธิ์ในระบบ TCAS ของสมาคมที ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (เสนอเรื อง
วันที  30 พฤศจิกายน 2561) มติที่ประชุม เห็นชอบดังนี้  1.เข้าร่วมการรับนักศึกษาในระบบการคัดเลือกบุคคล
กลางเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Thai university Central Admission System: TCAS) ประจ่าปีการศึกษา 
2562 รอบ 2- รอบ 5 ตามที  ทปอ.ได้ประสานมา และมอบรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นผู้ประสานงานและ
ด่าเนินการในส่วนที เกี ยวข้อง 2.หาก ทปอ.มีการก่าหนดเงื อนไขเพิ มเติมที อาจส่งผลให้มหาวิทยาลัยฯ เกิดภาระ
เกินสมควร มอบรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการหารืออธิการบดีเพื อพิจารณาด่าเนินการ 

มติที่ประชุม :  รับทราบ  
 

            (2)  การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
                  ครั้งที่ 1/ 2562 เมื่อ 15 มกราคม  2562 
       วาระท่ี  3.3   รายงานผลการด่าเนินงานตามมติที ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที  
17/2561 วาระท่ี 3.5 ขออนุมัติจัดท่าข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษาหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ... มติที่ประชุม 
เห็นชอบในหลักการ และมอบวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ฯ และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื อพิจารณาต่อไป 
       รองคณบดีฝ่ายบริหาร เสนอที ประชุมเพื อทราบ ด้วยสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ได้เห็นชอบข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที 10/2561 
เมื อวันที  24 พฤศจิกายน 2561 ท่าให้วิทยาลัยฯ ไม่ต้องเสนอร่างข้อบังคับนี้ เพื อให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณา 
ซึ งในขณะนี้อยู่ในระหว่างด่าเนินการ  

มติที่ประชุม :  รับทราบ  
 

          (3) วาระท่ี  3.4  การจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทน ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที  2) 
พ.ศ. 2561 ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เสนอเรื องวันที  11 มกราคม 2562)  มติที่ประชุม อนุมัติ และ
มอบหน่วยงานที เกี ยวข้องด่าเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 
       รองคณบดีฝ่ายบริหาร เสนอที ประชุมเพื อทราบ  งานการเงิน ได้ด่าเนินการเรียบร้อยแล้ว 

มติที่ประชุม :  รับทราบ 
 

          (4)  วาระท่ี  4.1  รายงานผลการด่าเนินงานด้านการหารายได้รายหน่วยงาน ตามมติที ประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 2 เดือน (1 ตุลาคม 2561 - 30 พฤศจิกายน 2561) มติ
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ที่ประชุม เห็นชอบ และมอบหน่วยงานที เกี ยวข้องด่าเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยฯ และน่าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
       รองคณบดีฝ่ายบริหาร เสนอที ประชุมเพื อทราบ  การด่าเนินการจัดท่าโครงการ 6 โครงการ และยังไม่ได้
ด่าเนินการ จะด่าเนินการในไตรมาส 2 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์  ส่วนโครงการวิจัย 3 โครงการ ด่าเนินการ
แล้ว 1 โครงการ คงเหลือ 2 โครงการ และรพ.ได้รับจัดสรรงปม.  

มติที่ประชุม :  รับทราบ 
           

       (5) วาระท่ี  4.10  ขออนุมัติบรรจุหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ใน
แผนการรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มติที่ประชุม มอบวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
ทบทวนการขอบรรจุหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ในแผนการรับนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

มติที่ประชุม :  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และ 

การสาธารณสุข  
วาระท่ี ๒.1 เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
                      ครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันศุกร์ ที่  21 ธันวาคม 2561 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง  งานเลขานุการ 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม นายแพทย์ประวิ อ ่าพันธุ์ ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร  

รองคณบดีฝ่ายบริหาร เสนอที ประชุมเพื อพิจารณา รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ่า
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที  12/2561 เมื อวันศุกร์ ที   21 ธันวาคม 2561 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

(ร่าง) รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  
ครั้งที  12/2561 เมื อวันศุกร์ ที   21 ธันวาคม 2561 
 มติที่ประชุม :  รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไขรายงานการประชุม  
 

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสืบเนื่อง  
วาระท่ี  3.1 เรื่อง พิจารณาขออนุมัติบรรจุหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต  
                          สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ในแผนการรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง  งานบริการการศึกษา 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  อ.ดร.ลติพร  อุดมสุข ต าแหน่ง  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา 
 ตามที ป ระชุมคณ ะกรรมการบริห ารมหาวิทยาลัย อุบลราชธานี  ครั้ งที  1 /2561  เมื อวันที   
15 มกราคม 2562 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้ขออนุมัติบรรจุหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร  
มหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ในแผนการรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนั้น ที ประชุมมีมติ  
ขอให้วิทยาลัยฯ ทบทวนและวิเคราะห์ข้อมูล โดยมีข้อสังเกต ดังนี้  

1. จากการส่ารวจข้อมูลผู้สนใจเข้าศึกษามีผู้ตอบรับเข้าศึกษา 90 คน หากพิจารณาความยั งยืนของหลักสูตร
ตามแผนการรับนักศึกษาจะมีผู้เรียนเพียง 3 ปี เท่านั้น ซึ งควรมีผู้เรียนอย่างน้อย 5 ปีต่อเนื อง (150 คน) 

2. ควรค่านึงถึงคุณสมบัติของอาจารย์ที ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระในหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
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3. ในปี พ.ศ. 2562 วิทยาลัยฯ จะมีการด่าเนินงานเปิดโรงพยาบาล ซึ งมีค่าใช้จ่ายจ่านวนหนึ ง ทางวิทยาลัย
จะสามารถแบกรับค่าใช้จ่ายในการเปิดหลักสูตรได้หรือไม่                      

          บัดนี้  ที ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ได้พิจารณารวบรวมข้อมูลและสรุปข้อมูลในประเด็น
ข้อสั งเกต ข้อ 1  และ ข้อ 2  เรียบร้อยแล้ว ส่ าหรับประเด็น ข้อที  3  ในปี  พ .ศ. 2562 วิทยาลัยฯ  
จะมีการด่าเนินงานเปิดโรงพยาบาล ซึ งมีค่าใช้จ่ายจ่านวนหนึ ง ทางวิทยาลัยจะสามารถแบกรับค่าใช้จ่ายใน 
การเปิดหลักสูตรได้หรือไม่” โดยจากการหารือของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เห็นว่างบประมาณในการบริหารจัดการโรงพยาบาลเป็นงบประมาณที ได้รับจัดสรร
จากส่านักงบประมาณแผ่นดิน ซึ งเป็นงบประมาณที แยกส่วนกับงบประมาณในการบริหารจัดการหลักสูตร (เงิน
รายได้มหาวิทยาลัยฯ) ทั้งนี้วิทยาลัยฯ ได้จัดสรรเงินงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื อการด่าเนินการ
เปิ ด ห ลั ก สู ต ร ส า ธ า รณ สุ ข ศ าส ต รม ห าบั ณ ฑิ ต  ส าข าวิ ช า ส าธ า รณ สุ ข ศ าส ต ร์  เรี ย บ ร้ อ ย แ ล้ ว  
จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบเพ่ือยืนยันข้อมูลให้กับทางมหาวิทยาลัย และจึงขอเสนอที่ประชุม
พิจารณาทบทวนการขออนุมัติบรรจุหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ใน
แผนการรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เพ่ือจักได้เสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีต่อไป 

ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
2. ข้อบังคับมหาวิทยาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม  
๑. รายชื อผู้สนใจเข้าศึกษาต่อหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 5 ปี  
๒. สรุปผลงานและประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ่าหลักสูตร 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อพิจารณาทบทวนการขออนุมัติบรรจุหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุข
ศาสตร์ ในแผนการรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หากเห็นชอบและอนุมัติ จะได้เสนอต่อ 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีต่อไป  
 มติที่ประชุม :  เห็นชอบการบรรจุหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุข
ศาสตร์ ในแผนการรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

วาระท่ี  3.2 เรื่อง การขออนุมัติแต่งตั้งผู้ช่วยคณบดี วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง : งานบริหารบุคคล 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม นายแพทย์ประวิ อ ่าพันธุ์ ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร        
 ตามที  วิ ท ย าลั ย แพ ท ย์ ศ าสต ร์ แล ะการสาธารณ สุ ข  ขออนุ มั ติ แต่ งตั้ งรอ งศ าสตราจ ารย์  
อนันต์ ไชยกุลวัฒนา เป็นผู้ช่วยคณบดีฝ่ายงานวิจัย บริการวิชาการ และท่านุบ่ารุงศิลปวัฒนธรรม ตั้งแต่วันที  1 
มกราคม 2562 ถึงวันที  30 พฤศจิกายน 2563 ความละเอียดทราบแล้วนั้น  

กองการเจ้ าหน้ าที ได้ เสนออธิการบดี เพื อ พิ จารณ าการขออนุ มั ติ แต่ งตั้ งรองศาสตราจารย์  
อนันต์ ไชยกุลวัฒนา เป็นผู้ช่วยคณบดีฝ่ายงานวิจัย บริการวิชาการ และท่านุบ่ารุงศิลปวัฒนธรรม แล้ว  
และอธิการบดีได้มีความเห็นว่า “ขอให้ทบทวน เนื องจากมีการแต่งตั้งผู้ช่ วยคณบดี จ่านวน 1 ราย แล้ว  
อาจก่อให้เกิดภาระงบประมาณที ต้องจ่ายค่าตอบแทนเกินสมควร” อนึ ง ในการเสนอแต่งตั้งผู้บริหารของหน่วยงาน 
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มหาวิทยาลัยได้เคยมีหนังสือแจ้งเวียนแนวปฏิบัติว่า หน่วยงานควรเสนออธิการบดีพิจารณาแต่งตั้งก่อนวันที มีผล
ให้ด่ารงต่าแหน่ง ทั้งนี้ เพื อป้องกันมิให้เกิดปัญหาในทางข้อกฎหมายและป้องกันกรณีการสุ่มเสี ยงต่อการปฏิบัติ
หน้าที โดยมิชอบ เนื องจากการเข้าปฏิบัติหน้าที ก่อนมีค่าสั งแต่งตั้ง (รายละเอียดตามเอกสารแนบการประชุม) 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
- ไม่มี 

3. เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
๑ . บันทึกข้อความ ที  ศธ 0529.16.1.4/00112 ลงวันที  15 มกราคม 2562 

๒ . บันทึกข้อความกองการเจ้าหน้าที  ที  ศธ 0529.2.3/291 ลงวันที  28 มกราคม 2562 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อโปรดพิจารณาทบทวนการแต่งตั้งผู้ช่วยคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข รายรอง
ศาสตราจารย์อนันต์ ไชยกุลวัฒนา 
 มติที่ประชุม :  เห็นชอบ ให้ชลอการแต่งตั้งผู้ช่วยคณบดีฝ่ายงานวิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมไว้ก่อน และให้รองศาสตราจารย์อนันต์ ไชยกุลวัฒนา ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านวิจัยในด้าน
ต่างๆ ต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
วาระท่ี  4.1 เรื่อง แบบรายงานความก้าวหน้าของการศึกษาของผู้รับทุน จ านวน 2 ราย 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง : งานบริหารบุคคล 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม นายแพทย์ประวิ อ ่าพันธุ์ ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร        
 ตามที  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีอนุมัติให้บุคลากรในสังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
ต่าแหน่งอาจารย์ ลาศึกษาต่อภายในประเทศ ระดับปริญญาเอก จ่านวน 2 ราย คือ 
 1. นางสาวรัตติยา ทองรุ่ ง  สั งกัดกลุ่ มวิชาแพทยศาสตร์  ลาศึกษาต่อสาขาวิชาเภสัชวิทยา ณ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้วยทุนวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีก่าหนด 3 
ปี ตั้งแต่วันที  11 มกราคม 2561 ถึงวันที  10 มกราคม 2564 
 2. นายพลากร สืบส่าราญ สังกัดกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ลาศึกษาต่อสาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน 
ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้วยทุนวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีก่าหนด 
3 ปี ตั้งแต่วันที  8 มกราคม 2561 ถึงวันที  7 มกราคม 2564 
 ในการนี้ ผู้รับทุนดังกล่าวข้างต้นได้ส่งแบบรายงานความก้าวหน้าของภาคการศึกษาที  1 ปีการศึกษา 2561 
มาเพื อทราบ รายละเอียด มีดังนี้ 
 1. นางสาวรัตติยา ทองรุ่ง 
  1.1 ผลการศึกษา  

รหัสวิชา ชื อวิชา จ่านวนหน่วยกิต เกรด 
MD667991 Seminar in Pharmacology and  Toxicology I 1 S AU 
MD667996 Dissertation 9 S (3) 
  1.2 ความก้าวหน้าของการท่าวิทยานิพนธ์ 
  - งานวิจัยท่าไปแล้ว 10.41% ของงานทั้งหมด การด่าเนินงานเป็นไปตามแผนที ตั้งไว้ 
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 2. นายพลากร สืบส าราญ 
  2.1 ผลการศึกษา  

รหัสวิชา ชื อวิชา จ่านวนหน่วยกิต เกรด 
MD817756 Health Measurement Scale 3 B+ 
MD817761 Advanced Biostatistics in Community 

Health Development Research 
3 A 

MD817992 Seminar in Community Health 
Development Research II 

1 A 

MD817999 DISSERTATION 2 S (2) 
  2.2 ความก้าวหน้าของการท่าวิทยานิพนธ์ 
  - งานวิจัยท่าไปแล้ว 20% ของงานทั้งหมด การด่านินงานตามเอกสารแนบ 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 - ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื อง หลักเกณฑ์การให้ทุนพัฒนาบุคลากรสายวชิาการของวิทยาลัยฯ พ.ศ. 2557 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
 1. แบบรายงานความก้าวหน้าของการศึกษา ประจ่าปีการศึกษา 1/2561 ราย น.ส.รัตติยา ทองรุ่ง  
 2. แบบรายงานความก้าวหน้าของการศึกษา ประจ่าปีการศึกษา 1/2561 ราย นายพลากร สืบส่าราญ 
 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อทราบแบบรายงานความก้าวหน้าของการศึกษาของผู้รับทุน จ่านวน 2 รายดังกล่าวข้างต้น 
 มติที่ประชุม :  รับทราบรายงานความก้าวหน้าของการศึกษาของผู้รับทุน จ านวน 2 ราย ได้แก่ 
น.ส.รัตติยา ทองรุ่ง และนายพลากร สืบส าราญ 
 

วาระท่ี  4.2 เรื่อง  รายงานงบการเงินของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  
                            ประจ าไตรมาสที่ 1/2562 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง : งานคลังและพัสดุ 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม นายแพทย์ประวิ อ ่าพันธุ์ ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร        

ตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2560 หมวดที   9  การจัดท่า
บัญชีและรายงานทางการเงิน ข้อ 50 “ให้ส่วนราชการจัดท่ารายงานทางการเงินของส่วนราชการ เป็นรายไตรมาส
เปรียบเทียบกับไตรมาสก่อน เสนอต่อคณะกรรมการประจ่าหน่วยงานทุกไตรมาส งานคลังและพัสดุ จึงขอรายงาน
ทางการเงินของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประจ่าไตรมาสที  1 ปีงบประมาณ 2562  (ตุลาคม 
2561 – ธันวาคม 2561) ต่อที ประชุมเพื อให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 ไม่มี  

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
๑. ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2560 
๒. งบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที  31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
๓. งบแสดงผลการด่าเนินงาน ส่าหรับงวด 3 เดือนตั้งแต่วันที  1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 สิ้นสดุวันที  31   

                ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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๔. หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
เพื อทราบงบการเงินของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประจ่าไตรมาสที  1 ปีงบประมาณ 

2562 (ตุลาคม 2561 – ธันวาคม 2561)  ดังนี้ 
๑. รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที  31 ธันวาคม พ.ศ. 2561  
๒. รายงานงบแสดงผลการด่าเนินงาน ส่าหรับงวด 3 เดือน ตั้งแต่วันที  1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 

สิ้นสุดวันที  31 ธันวาคม พ.ศ. 2561  
มติที่ประชุม :  รับทราบ 
 

วาระท่ี  4.3 เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการคุมสอบท่ีไม่ไปคุมสอบปลายภาค ภาคการศึกษาต้น   
                  ปีการศึกษา 2561 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง : งานบริการการศึกษา 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม อ.ดร.ลติพร  อุดมสุข ต าแหน่ง  ผู้ช่วยคณบดีงานบริการการศึกษา        

การปฏิบัติหน้าที ของกรรมการคุมสอบที ไม่ไปคุมสอบปลายภาค ภาคการศึกษาต้น  ปีการศึกษา 2561   
ตามที  งานทะเบียนและประมวลผล กองบริการการศึกษา ไดข้อความอนุเคราะห์ให้วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข แจ้งรายชื อกรรมการคุมสอบปลายภาค ภาคการการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561 และวิทยาลัยฯ ได้
แจ้งรายชื อ ดร.อนุวัตร ภิญญะชาติ ไปคุมสอบรายวิชา ดังนี้ 
  

รหัสวิชา-รายวิชา วันที่คุมสอบ เวลาคุมสอบ ห้องสอบ 
1439 100 : Exercise for Health 19 พ.ย. 61 17.00 – 18.00 น. CLB 5201 

 

 และอ้างตามบันทึกที  ศธ 0529.4/4726 ลงวันที  18 ธันวาคม 2561 งานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล 
ได้แจ้งให้ ดร.อนุวัตร ภิญญะชาติ รายงานการปฏิบัติหน้าที ของกรรมการคุมสอบ ที ไม่ไปคุมสอบ นั้น เนื องจาก ใน
วันคุมสอบดังกล่าว ติดภารกิจในการจัดเตรียมการเรียนการสอนการออกฝึกภาคสนามของนักศึกษาหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที  3 จึงไม่สามารถไปคุมสอบได้  

ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 ไม่มี  

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
 ขั้นตอนการจัดสรรกรรมการคุมสอบส่วนกลาง 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
เพื อทราบการปฏิบัติหน้าที ของกรรมการคุมสอบที ไม่ไปคุมสอบปลายภาค ภาคการศึกษาต้น  ปีการศึกษา 

2561 
มติที่ประชุม :  รับทราบ มอบงานบริการการศึกษา วางระบบ ก ากับติดตามการคุมสอบของอาจารย์ 

เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีก 
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ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
วาระท่ี  5.1 เรื่อง การสรรหาคัดเลือกอาจารย์แพทย์ เพื่อรับโล่เกียรติคุณ ด้านคุณธรรม จริยธรรม  

       แพทยสภา  ประจ าปีการศึกษา 2562 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง : งานบริหารบุคคล 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม นายแพทย์ประวิ อ ่าพันธุ์ ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร  

 ตามหนังสือแพทยสภา ที  พส.011/ว.0065 ลงวันที  3 มกราคม 2562 แพทยสภามีนโยบายสนับสนุน
โล่เกียรติคุณ อาจารย์แพทย์ที เป็นแบบอย่าง และนิสิตนักศึกษาแพทย์ที ประพฤติตนดีเด่นในเชิงคุณธรรม 
จริยธรรมให้แก่โรงเรียนแพทย์ทุกแห่งทั้งในภาครัฐและเอกชนเพื อเป็นขวัญและก่าลังใจ ส่านักงานเลขาธิการแพทย
สภาและคณะอนุกรรมการส่งเสริมจริยธรรมนิสิตนักศึกษาแพทย์ จึงได้สนับสนุนโล่เกียรติคุณให้แก่โรงเรียนแพทย์
ทุกแห่ง สถาบันละ 2 โล่ โดยมีรายละเอียดหลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือก ดังนี้ 
 การด าเนินการ 
  1. แพทยสภาจัดโล่เกียรติคุณให้อาจารย์แพทย์ และนิสิตนักศึกษาแพทย์ สถาบันละ 2 โล่  
ส่าหรับอาจารย์แพทย์ 1 โล่ และนิสิตนักศึกษาแพทย์ 1 โล่ 
  2. ก่าหนดมอบโล่เกียรติคุณ ในพิธีไหว้ครูของแต่ละสถาบัน 
  3. การคัดเลือก ให้แต่ละสถาบันรับผิดชอบด่าเนินการ และน่าส่งรายชื อบุคคลที สมควรได้รับโล่
เกียรติคุณมาเพื อให้ แพทยสภา รับรอง 
  4. มอบหมายคณบดี ผู้อ่านวยการสถาบัน หรือผู้แทน เป็นผู้มอบโล่เกียรติคุณให้แก่บุคคลที ได้รับ
การคัดเลือกในนามของแพทยสภา และคณะอนุกรรมการส่งเสริมจริยธรรมนิสิต นักศึกษาแพทย์ 
 วิธีด าเนินการคัดเลือก 
  ผู้บริหาร หรือคณะกรรมการของแต่ละสถาบัน เป็นผู้คัดเลือกอาจารย์แพทย์ ที มีความเหมาะสม 
ตามเกณฑ์ที คณะอนุกรรมการส่งเสริมจริยธรรมนิสิตนักศึกษาแพทย์ของแพทยสภาได้ก่าหนด และน่ารายชื อส่งให้
คณะอนุกรรมการฯ พิจารณา หลังจากผ่านการพิจารณาและรับรองแล้วคณะอนุกรรมการฯ จะน่าเสนอรายชื อให้
คณะกรรมการแพทยสภารับรองต่อไป 
 เกณฑ์ส าหรับอาจารย์แพทย์ 
  1. เป็นอาจารย์แพทย์ที เป็นสมาชิกแพทยสภา และยังมีชีวิตอยู่ 
  2. เป็นบุคคลที ยังไม่เคยได้รับโล่เกียรติคุณนี้จากแพทยสภา 
  3. ต้องปฏิบัติงานในฐานะอาจารย์แพทย์ประจ่าปฏิบัติงานเต็มเวลามาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี ใน
โรงเรียนแพทย์หรือศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก 
  4. เป็นบุคคลที ประพฤติตน ดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม และหรือมีผลงานดีเด่นทางด้าน
คุณธรรม จริยธรรม และมีหลักฐานที เห็นได้โดยประจักษ์ หรือแสดงออกถึงคุณธรรมความดีงามและสร้างสร รค์ 
ความต่อเนื องในการท่ากิจกรรม และความโดดเด่นของผลงาน หรือท่าคุณประโยชน์ให้กับสถาบันเป็นที ยอมรับ
เป็นแบบอย่างที ดีทางด้านคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติที ดีต่อวิชาชีพให้กับนิสิตนักศึกษาแพทย์ 
  5. ไม่เป็นบุคคลที อยู่ระหว่างถูกร้องเรียนในประเด็นทางจริยธรรมต่อแพทยสภา 
  6. ไม่เคยถูกแพทยสภาลงโทษทางจริยธรรม 
  7. ไม่เคยถูกพิพากษาตัดสินแล้วว่ามีความผิดทางกฎหมายยกเว้นความผิดโดยประมาท 
 ทั้งนี้ งานบริหารบุคคล ได้สรุปข้อมูลอาจารย์แพทย์ที เคยได้รับและยังไม่เคยได้รับ โล่เกียรติคุณจากแพทย
สภา รายละเอียดมีดังนี้ 
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1. อาจารย์แพทย์ที่เคยได้รับโล่เกียรติคุณจากแพทยสภา 
 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล 
ปีท่ีได้รับโล่เกียรติคุณ

จากแพทยสภา 
หมายเหตุ 

1 นพ.สุพจน์ ฉัตรทินกร 2551 ลาออกเมื อวันที  1 ม.ค. 60 
2 นพ.เอกพจน์ ทองมี 2552 ลาออกเมื อวันที  1 มิ.ย. 56 
3 พญ.ปิยะรัตน์  ธัญนิพัทธ์ 2553 อยู่ระหว่างลาศึกษาต่อ 
4 พญ.ปาริชาติ ภิญโญศรี 2554 ปฏิบัติราชการ 
5 นพ.วัฒนา   พรรณพานิช 2555 ปฏิบัติราชการ 
6 พญ.ศุทธินี  ธิราช 2556 ปฏิบัติราชการ 
7 นพ.สุริยง  แผลงงาม 2557 ปฏิบัติราชการ 
8 นพ.ศิริพงษ์ สิระมนต์ 2558 อยู่ระหว่างลาศึกษาต่อ 
9 พญ.นวินดา เจียมบุญศรี 2559 ปฏิบัติราชการ 

10 นพ.นพพล บัวสี 2560 อาจารย์ประจ่าศูนย์แพทยศาสตรศึกษา 
โรงพยาบาลศรีสะเกษ 

2. อาจารย์แพทย์ยังไม่เคยได้รับ ต้องปฏิบัติงานในฐานะอาจารย์แพทย์ประจ่าปฏิบัติงานเต็มเวลามาแล้วไม่น้อย
กว่า 5 ปี ในโรงเรียนแพทย์หรือศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก 
 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล 
ระยะเวลาการ
ปฏิบัติราชการ 

สถานะ 

1 นพ.นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ 2 ปี 1 เดือน ยังไม่เคยได้รับ และปฏิบัติราชการ 

2 นพ.ประวิ  อ ่าพันธุ์ 1 ปี 11 เดือน ยังไม่เคยได้รับ และปฏิบัติราชการ 

3 นพ.วีระวัฒน์ พันธ์ครุฑ 1 ปี 11 เดือน ยังไม่เคยได้รับ และปฏิบัติราชการ 

4 นพ.ธวัติ บุญไทย 1 ปี 2 เดือน ยังไม่เคยได้รับ และปฏิบัติราชการ 

5 พญ.พัชรี พรรณพานิช 2 ปี 1 เดือน ยังไม่เคยได้รับ และปฏิบัติราชการ 

6 นพ.ณัฐพล สีดาพันธุ์  3 ปี 8 เดือน ยังไม่เคยได้รับ และปฏิบัติราชการ 

7 พญ.กฤติกา ทองอินทร์ 3 ปี 8 เดือน ยังไม่เคยได้รับ และปฏิบัติราชการ 

8 พญ.ณิชาภา สิงห์นาค 3 เดือน 15 วัน ยังไม่เคยได้รับ และปฏิบัติราชการ 

9 พญ.กิตติมา โพธิปัตชา 3 เดือน 15 วัน ยังไม่เคยได้รับ และปฏิบัติราชการ 

10 นพ.พนธกร บุญเจริญ 3 เดือน 15 วัน ยังไม่เคยได้รับ และปฏิบัติราชการ 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 ไม่มี  

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
 หนังสือแพทยสภา ที  พส.011/ว.0065 ลงวันที  3 มกราคม 2562 
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ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อพิจารณารายชื ออาจารย์แพทย์ ผู้สมควรได้รับโล่เกียรติคุณ ประจ่าปีการศึกษา 2562 โดยให้
พิจารณาบุคคลที เหมาะสมตามแนวปฏิบัติการคัดเลือกอาจารย์แพทย์เพื อรับโล่เกียรติคุณด้านคุณธรรมจริยธรรม 
แพทยสภา ดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ ต้องพิจารณาบุคคลที ยังไม่เคยได้รับโล่เกียรติคุณจากแพทยสภา พร้อมกับก่าหนด
วันไหว้ครูของสถาบันไปยังเลขาธิการแพทยสภา เพื องานบริหารบุคคลจะได้จัดท่าข้อมูลส่งแพทยสภา ภายในวันที  
29 มีนาคม 2562  
 มติที่ประชุม :  เห็นควรเสนออาจารย์แพทย์สังกัดโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์เป็น ผู้สมควร
ได้รับโล่เกียรติคุณ ประจ าปีการศึกษา 2562 มอบงานบริหารบุคคลด าเนินการ 
 

วาระท่ี  5.2 เรื่อง   รายงานรายงานผลด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  
                  ปีการศึกษา 2561 รอบ 6 เดือน (1 ส.ค. 2561 – 31 ม.ค. 2562)  

หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง      งานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม อ.ดร.ลติพร  อุดมสุข ต าแหน่ง  ผู้ช่วยคณบดงีานบริการการศึกษา        
          ตามที  ส่านักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ  ส่านักงานอธิการบดี  ได้ขอความ
อนุเคราะห์ให้วิทยาลัยฯ รายงานรายงานผลด่าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี
การศึกษา 2561  รอบ 6 เดือน (1 ส.ค. 2561 – 31 ม.ค. 2562) ของวิทยาลัยฯ นั้น 
             งานประกันคุณภาพการศึกษาฯ วิทยาลัย ได้ติดตามผลการด่าเนินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร              
ปีการศึกษา 2561 รอบ 6 เดือน (1 ส.ค. 2561 – 31 ม.ค. 2562) พร้อมข้อมูลพ้ืนฐาน ซึ งสรุปผลการ
ด่าเนินงานได้ดังตารางท้ายนี้ 

              และหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ใช้เกณฑ์ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตร
บัณฑิตตามเกณฑ์ WFME ซึ งวางแผนการตรวจประเมินคุณภาพในต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562       

ตารางสรุปผลการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 (เกณฑ์ สกอ.) 

องค์ประกอบ / ตัวบ่งชี ้

ผลการด าเนินงานรอบ 6 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 *4.21 4.25 4.50 4.00 *1.50 
    2.1 คุณภาพบัณฑติตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
(โดยผู้ใช้บัณฑิต/ผู้มสี่วนได้ส่วนเสยี)  

4.00 4.00 4.00 4.50 4.00 3.00 

   2.2 ผลงานของนักศึกษาและผูส้่าเรจ็
การศึกษาในระดับปรญิญาโท/หรอืภาวะ
บัณฑิตมีงานท่าของระดับปริญญาตร ี

4.50 4.41 4.50 4.50 - *0 

3. นักศึกษา 3.00 *2.67 3.00 3.00 3.00 *2.67 
   3.1 การรับนักศึกษา 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 
   3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 
   3.3 ผลที เกิดกับนักศึกษา 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 
4. อาจารย์ 4.00 4.00 4.00 *3.47 2.67 *2.00 
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องค์ประกอบ / ตัวบ่งชี ้

ผลการด าเนินงานรอบ 6 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 

   4.1  การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 
    4.2  คุณภาพอาจารย์ 4.00 4.00 4.00 4.40 3.00 2.00 
   4.3 ผลที เกิดกับอาจารย์ 5.00 5.00 5.00 3.00 2.00 2.00 
5 . หลั กสู ตรการเรียนการสอนการ
ประเมินผู้เรียน 

3.50 3.50 3.50 3.50 2.75 *2.00 

   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
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 2.00 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 *2.00 
ผลการประเมิน 3.58 *3.49 3.58 *3.49 2.69 *2.08 
ระดับคุณภาพ ดี ดี ดี ดี  ปานกลาง ปานกลาง 

     หมายเหตุ : *  :  ตัวบ่งช้ีที่มีผลการด าเนินงานต่ ากว่าเป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน ระดับหลักสูตร ที่มีผลการด าเนินงานต่ ากว่าเป้าหมาย ได้แก่ 

- หลักสูตร วท.บ.(สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม) : องค์ประกอบที  2 บัณฑิต/ องค์ประกอบที  3 นักศึกษา/ ผล
การด่าเนินงานในภาพรวม 

- หลักสูตร สบ.(สาขาสาธารณสขุศาสตร์) : องค์ประกอบที  4 อาจารย์/ ผลการด่าเนินงานในภาพรวม 
- หลักสูตร วม.(สาขาชีวเวชศาสตร์) : องค์ประกอบที  2 บัณฑิต/ องค์ประกอบที  3 นักศึกษา/ 

องค์ประกอบที  4 อาจารย์/ องค์ประกอบที  5 หลักสูตรการเรียนการสอนการประเมินผู้ เรียน/ 
องค์ประกอบที  6 สิ งสนับสนุนการเรียนรู้/ ผลการด่าเนินงานในภาพรวม 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 แก้ไขเพิ มเติม (ฉบับที  2) 
2. คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
         ตารางสรุปข้อมูลพื้นฐาน ระดับหลักสูตร รอบ 6 เดือน ปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยฯ 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
      เพื อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ ผลการด่าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 
2561 (รอบ 6 เดือน) ในองค์ประกอบ หรือตัวบ่งชี้ที มีผลการด าเนินงานไม่เป็นตามเป้าหมายที่วางไว้ 
 มติที่ประชุม :  มอบประธานหลักสูตรที่มีผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ติดตามและ
ก ากับดูแลในตัวบ่งชี้ท่ีต่ ากว่าเป้าหมาย 
 



12 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 31 มกราคม 2562 
 

วาระท่ี  5.3 เรื่อง   แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับวิทยาลัย ปีการศึกษา 2561 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง      งานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม อ.ดร.ลติพร  อุดมสุข ต าแหน่ง  ผู้ช่วยคณบดงีานบริการการศึกษา        
 ตามมติได้มีการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับวิทยาลัย ปีการศึกษา 2560 เมื อวันที  24 -25 
พฤศจิกายน 2561 นั้น ทางวิทยาลัยฯ ได้จัดท่าแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจ
ประเมินคุณภาพภายใน ระดับวิทยาลัย ปีการศึกษา 2561 ที ประกอบด้วยแผนงาน เป้าหมาย และตัวชี้วัดการ
ด่าเนินงานของแต่ละตัวบ่งชี้ของวิทยาลัย ซึ งประกอบด้วยผู้บริหารและหน่วยงานที รับผิดชอบ ดังตารางนี้   

สรุปผู้รับผิดชอบแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2561 ของวิทยาลัยฯ ดังนี้ 

ผู้บริหารที่รับผิดชอบ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
จุดที่ควรพัฒนาที่
รับผิดชอบ (เรื่อง) 

-รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา/ ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายบริการการศึกษา/หัวหน้ากลุ่มวิชาแพทยศาตร์ 
-หัวหน้ากลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 

งานบริการการศึกษา 
4 
 

6 

ผู้ช่วยคณบดีงานพัฒนานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา 3 
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม/ ผู้ช่วย
คณบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม 

งานวิจัย บริการวิชาการและท านุฯ 9 

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม/ เลขา
คณะกรรมการการจัดการความรู้ 

งานการจัดการความรู้ (KM) 1 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร/ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผน
และบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม 

งานแผนและงบประมาณ 2 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร งานคลัง 1 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร งานบริหารบุคคล 1 

 ดังนั้น งานประกันคุณภาพการศึกษาฯ วิทยาลัยฯ จึงได้ติดตาม และรวบรวมแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ระดับวิทยาลัย ปีการศึกษา 2561 เพื อผู้บริหารวิทยาลัยฯ ให้ข้อคิดเห็น พร้อมเสนอแนะแนวทาง
พัฒนาคุณภาพ ระดับวิทยาลัย ตามรายละเอียดที แนบมาพร้อมนี้ 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 แก้ไขเพิ มเติม (ฉบับที  2) 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม  
     แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับวิทยาลัย ปีการศึกษา 2561 ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ  
สาธารณสุข     
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  
 เพื อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ ในการน่าแผนพัฒนาคุณภาพ ระดับวิทยาลัย ปีการศึกษา 2561   
ไปพัฒนาการด่าเนินงานของท่าน และหน่วยงานที เกี ยวข้อง ต่อไป   
 มติที่ประชุม :  มอบงานประกันคุณภาพการศึกษา ก ากับและติดตาม และให้รายงานผู้บริหารที่
เกี่ยวข้อง 
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วาระท่ี  5.4 เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  
       พ.ศ. 2562 ณ สิ้นไตรมาส 1 (1 ตุลาคม 2561 – 31 ธันวาคม 2561) 

หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง : งานแผนและงบประมาณ 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม นายแพทย์ประวิ อ ่าพันธุ์ ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร  
 งานแผนและงบประมาณ ได้ติดตามการประเมินผลและรวบรวมข้อมูลผลการด่าเนินงาน ของวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ สิ้นไตรมาส 1 ( 1 ตุลาคม 2561 – 31 
ธันวาคม 2561) ใน 4 ด้าน ดังนี้ 
 

1. การติดตามผลการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม  
 ในการติดตามรายงานผลการด่าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจ่าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 ณ สิ้นไตรมาส 1 ( 1 ตุลาคม 2561 – 31 ธันวาคม 2561) 
โครงการทั้งสิ้น จ่านวน 118 โครงการ สามารถติดตามได้  115 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 97.44   

โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
1.1 รายงาน Action Plan ณ ไตรมาส 1 ( 1 ตุลาคม 2561 – 31 ธันวาคม 2561) 

   1. จ่านวนโครงการตามแผนปฏิบัติการ ทั้งหมด   86  โครงการ 
   2. มีการด่าเนินแล้วเสร็จโครงการในไตรมาสที  1   83  โครงการ 
   3. อยู่ระหว่างด่าเนินการโครงการ     58  โครงการ 
   4. ยังไม่ด่าเนินการโครงการ     25  โครงการ 
   4. ยกเลิกโครงการ        0     โครงการ 
   5. ไม่รายงานข้อมูล        3  โครงการ 

  ทั้งนี้ ผลการติดตามการด าเนินงานในไตรมาสที่ 1  คิดเป็น ร้อยละ 96.51 
1.2. รายงานโครงการวิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปะฯ ณ ไตรมาส 1 (1 ตุลาคม 2561 

– 31 ธันวาคม 2561) 
  1. จ่านวนโครงการตามแผนปฏิบัติการ ทั้งหมด   32   โครงการ 

   2. มีการด่าเนินแล้วเสร็จโครงการในไตรมาสที  1   31  โครงการ 
   3. อยู่ระหว่างด่าเนินการ      31  โครงการ 
   4. ยกเลิกโครงการ       1  โครงการ 
   5. ไม่รายงานข้อมูล       0  โครงการ 
 

  ทั้งนี้ ผลการติดตามการด าเนินงานในไตรมาสที่ 1 คิดเป็น ร้อยละ 96.87 
 
 2. การติดตามผลการด าเนินงานด้านงบประมาณและการเงิน 

ในการติดตามรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ 
สิ้นไตรมาส 1 (1 ตุลาคม 2561 – 31 ธันวาคม 2561) พบว่ามีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อย
ละ 30.34  ต่ ากว่าแผน (ร้อยละ 33) ที่ตั้งไว้ ร้อยละ 2.66  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 61,870,248.00 33.00 18,897,227.22  30.54 

1.เงินงบประมาณแผ่นดิน 93,322,900.00 30,796,557.00 33.00 10,571,605.94 34.33 

2.เงินรายได ้ 94,162,700.00 31,073,691.00 33.00 8,325,621.28 26.79 

ไตรมาส 2 187,485,600.00 43,121,688.00 23.00 - 0.00 

1.เงินงบประมาณแผ่นดิน 93,322,900.00 21,464,267.00 23.00 N/A #VALUE! 

2.เงินรายได ้ 94,162,700.00 21,657,421.00 23.00 N/A #VALUE! 

ไตรมาส 3 187,485,600.00 43,121,688.00 23.00 - 0.00 

1.เงินงบประมาณแผ่นดิน 93,322,900.00 21,464,267.00 23.00 N/A #VALUE! 

2.เงินรายได ้ 94,162,700.00 21,657,421.00 23.00 N/A #VALUE! 

ไตรมาส 4 187,485,600.00 39,371,976.00 21.00 - 0.00 

1.เงนิงบประมาณแผ่นดิน 93,322,900.00 19,597,809.00 21.00 N/A #VALUE! 

2.เงินรายได ้ 94,162,700.00 19,774,167.00 21.00 N/A #VALUE! 

รวมเบิกจ่ายทั้งสิ้น 187,485,600.00 187,485,600.00  18,897,227.22 10.08 

1.เงินงบประมาณแผ่นดิน 93,322,900.00 93,322,900.00  10,571,605.94 11.33 

2.เงินรายได ้ 94,162,700.00 94,162,700.00  8,325,621.28 8.84 

 

3. การติดตามผลการด าเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
ในการติดตามผลการด่าเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง สามารถสรุปได้ ดังนี้ 
 

1. รายการครุภัณฑ์ 
ตารางแสดงผลการด าเนินงานด้านการจัดซ้ือรายการครุภัณฑ ์

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 34 3,495,369 4 1  

งปม.6 61 30,011,300 2 69,800 54 5  
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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) 
สบพช.17-1 4 390,000 0 0 0 0  

สบพช.17-2 1 24,000 0 0 0 0  

OPD.5-1 1 390,000 0 0 0 0  
 

2. อาคารและสิ่งก่อสร้าง 
 ตารางแสดงผลการด าเนินงานด้านสิ่งก่อสร้าง 

รายการ 
แผน ผล 

คงเหลือ 
ร้อยละของ 
การเบิกจ่าย หมายเหตุ งบประมาณที่

ได้รับจัดสรร 
ยอดเบิกจ่าย 

1. ค่าก่อสร้างอาคารสโมสรนักศึกษา  1,910,000.00  0 0.00 0.0  
2. ค่าออกแบบก่อสรา้งอาคารสโมสรนักศึกษา  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 

ในการติดตามผลการด่าเนินงานด้านบุคลากร สามารถสรุปได้ ดังนี้ 
 ตารางแสดงผลการด าเนินงานด้านบุคลากร 

หมวดเงิน รายการ 
แผน ผล 

คงเหลือ 
ร้อยละของ 
การเบิกจ่าย 

หมายเหตุ งบประมาณ 
ที่ได้รับจัดสรร 

ยอดการเบิกจ่าย 

งปม.5-1 ค่าจ้างพนักงานสายวิชาการ - 
สาขาแพทยศาสตร์ ( 5 อัตรา) 

 1,928,000.00   453,380.00  1,474,620.00 23.52  

งปม.5-2 ค่าจ้างพนักงานสายวิชาการ - 
-สาขาสาธารณสุขศาสตร์ (2 
อัตรา) 

 846,200.00   200,340.00  645,860.00 23.68  

งปม.5-3 ค่าจ้างพนักงานสายสนับสนุน
วิชาการ - สายสนับสนุน
ส่านักงาน ( 22 อัตรา) 

 8,404,000.00   1,886,700.00  6,517,300.00 22.45  

งปม.5-4 ค่าจ้างพนักงานสายสนับสนุน
วิชาการ - สายสนับสนุน OPD 
( 22 อัตรา) 

 7,355,400.00   1,681,584.00  5,673,816.00 22.86  

งปม.5-5 กิจกรรมอตัราก่าลัง - อัตรา
ใหม่ สายวิชาการ 

 8,224,800.00   234,034.52  7,990,765.48 2.85  

งปม.5-6 กิจกรรมอตัราก่าลัง - อัตรา
ใหม่ สายสนับสนุนวิชาการ 

 8,490,500.00   277,200.00  8,213,300.00 3.26  

สบพช.1-1 กิจกรรมอตัราก่าลัง - สาขา
แพทยศาสตร์ ( 12 อัตรา) 

 6,026,197.00   657,210.00  5,368,987.00 10.91  
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หมวดเงิน รายการ 
แผน ผล 

คงเหลือ 
ร้อยละของ 
การเบิกจ่าย 

หมายเหตุ งบประมาณ 
ที่ได้รับจัดสรร 

ยอดการเบิกจ่าย 

สบพช.1-2 กิจกรรมอตัราก่าลัง - -สาขา
สาธารณสุขศาสตร์ (9 อัตรา) 

 4,737,637.00   1,081,110.00  3,656,527.00 22.82  

สบพช.1-3 กิจกรรมอตัราก่าลัง - -สาย
สนับสนุนวิชาการ (2 อัตรา) 

 632,819.00   146,700.00  486,119.00 23.18  

รด.1-1 ค่าจ้างพนักงานสายสนับสนุน  3,828,400.00   539,370.00  3,289,030.00 14.09  
รด.1-2 ค่าจ้างลูกจ้างชั วคราว  4,102,600.00  78,900.00 4,023,700.00 1.92  
OPD.1-1 ค่าจ้างพนักงานสายสนับสนุน 4,102,600.00 427,800.00 3,674,800.00 10.43  

 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
  ไม่มี 

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

สิ้นไตรมาส 1 (1 ตุลาคม 2561 – 31 ธันวาคม 2561) 
2. รายงานผลการด่าเนินงานด้านการจัดซื้อรายการครุภัณฑ์ ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อพิจารณา  

1. รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ่าปี พ.ศ.2561 ณ สิ้นไตรมาส 1 (1 ตุลาคม 
2561 – 31 ธันวาคม 2561)  โดยผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 
ร้อยละ 30.34  ต่ ากว่าแผน (ร้อยละ 33) ที่ตั้งไว้ ร้อยละ 2.66 ทั้งนี้เพื่อพิจารณาให้ขอ
เสนอแนะแนวทางแก้ไขในการเบิกจ่ายในไตรมาสที่ 2 ต่อไป 

2. การติดตามรายงานผลการด่าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ณ สิ้นไตรมาส 1 โครงการทั้งสิ้น จ่านวน 117 โครงการ ไม่สามารถติดตามได้ 3 โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ 97.44  ทั้งนี้ เห็นควรมอบผู้บริหารที่รับผิดชอบแต่ละหน่วยงาน เร่งติดตามรายงาน
และการเบิกจ่าย ในไตรมาสที่ 1 พร้อมให้ขอเสนอแนะ ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข ในการ
รายงานและการเบิกจ่ายในไตรมาสที่ 2 ต่อไป 

โครงการไม่รายงานข้อมูลการเบิกจ่ายในไตรมาสที  1  ดังนี้ 
1. โครงการท่าบุญอุทิศส่วนกุศลแด่อาจารย์ใหญ่ (ดร.นงนุช กัณหารัตน์) 
2. โครงการฝึกจิตตปัญญาศึกษาและสุนทรียสนทนาฯ (ผศ.ดร.จิตตยวดี ศรีภา) 
3. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาเพื อจัดท่าสื อการเรียนการ

สอน (ดร.นงนุช กัณหารัตน์) 
 มติที่ประชุม :    1. มอบผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง ก ากับติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผน 
                                 ที่ก าหนด 

2. มอบหัวหน้ากลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ เร่งติดตามรายงานและการเบิกจ่าย ในไตร
มาสที่ 1 ทั้ง 3 โครงการ 
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วาระท่ี  5.5 เรื่อง  การขออนุมัติตั้งแผนงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม จากเงินรายได้สะสมคงเหลือ        
                 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง : งานแผนและงบประมาณ 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม นายแพทย์ประวิ อ ่าพันธุ์ ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร  
 งานแผนและงบประมาณ ขออนุมัติตั้งแผนงบประมาณรายจ่ายเพิ มเติม จากเงินรายได้สะสมคงเหลือ
ประจ่าป ีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รวมทั้งสิ้น จ่านวน 57,406,057.86 บาท ดังนี้ 
(ข้อมูลการเงิน ณ 30 กันยายน 2561) 

1. โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยฯ เงินสะสมคงเหลือ จ่านวน 9,712,576.43 บาท 
2. ศูนย์พัฒนาเด็ก        เงินสะสมคงเหลือ จ่านวน 1,088,194.50 บาท 
3. เงินรายได้วิทยาลัยฯ        เงินสะสมคงเหลือ จ่านวน 46,605,286.93 บาท 

ทั้งนี้ หน่วยงานมีความต้องการใช้เงินคงเหลือสะสม ทั้งสิ้นจ่านวน 5,879,000 บาท  โดยให้เหตุผล
ความจ่าเป็น คือ 

1. โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยฯ เงินสะสมคงเหลือ จ านวน 9,712,576.43 บาท โดยมีแผนการ
ใช้จ่ายเงินจ านวน 797,000 บาท คงเหลือเงินสะสม จ านวน 8,915,576.43 บาท ดังนี้ 

     1.1 ค่าจ้างเหมาบริการติดตั้งสายอินเตอร์เน็ตและสายไฟฟ้า จ่านวน 360,000 บาท 
 1.2 ค่าออกแบบตกแต่งภายในอาคารโรงพยาบาล จ่านวน 192,000 บาท 
 1.3 ค่าครุภัณฑ์ 1 รายการ คือ เครื องปรับอากาศห้องคลังยาและเวชภัณฑ์  
           จ่านวน 245,000 บาท 
2. ศูนย์พัฒนาเด็ก เงินสะสมคงเหลือ จ านวน 1,088,194.50 บาท บาท โดยไม่มีแผนการใช้

จ่ายเงิน คงเหลือเงินสะสมในปีต่อไป  
3. เงินรายได้วิทยาลัยฯ  เงินสะสมคงเหลือ จ านวน 46,605,286.93 บาท โดยมีแผนการใช้

จ่ายเงินจ านวน 5,100,000 บาท คงเหลือเงินสะสม จ านวน 41,505,286.93 บาท ดังนี้ 
3.1  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายคลังและพัสดุ ขออนุมัติใช้เงินคงเหลือสะสม จ านวนเงิน 1,100,000 

บาท จัดซื้อครุภัณฑ์ กล้องจุลทรรศน์แบบ 2 กระบอกตา จ านวน 20 เครื่อง เพื อ
ตอบสนองต่อ การเรียนการสอนแก่นักศึกษาและอาจารย์ผู้สอนอันเป็นพันธกิจหลักของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

3.2 รองคณบดีฝ่ายบริหาร ขออนุมัติใช้เงินคงเหลือสะสม จ านวนเงิน 4,000,000 บาท เพื อ 
ช่าระหนี้เงินยืมทุนส่ารองมหาวิทยาลัยฯ 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
- ไม่มี 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
รายงานงบประมาณรายรับ-รายจ่าย  ปีงบประมาณ 2561 ( ณ 30 ก.ย. 2561) 
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รายงานงบประมาณรายรับ-รายจ่าย  ปีงบประมาณ 2561 ( ณ 30 ก.ย. 2561) 
หน่วยงาน/รายรับ จ านวนเงินรับจริง  หัก  ค่าใช้จ่ายใน

การด าเนินงาน 
(เบิกจ่าย)  

 เงินคงเหลือ  หมายเหตุ 

วิทยาลยัฯ         

  เงินงบประมาณแผนงานวิทยาศาสตร์สุขภาพ         

       - ค่าจ้างลูกจา้งชั วคราวผู้มีความรู้ความสามารถ
พิเศษ 

1,290,480.00 1,290,480.00    

  เงินงบประมาณแผนงานการให้บริการทางการแพทย์   -   
       - งบบุคลากร  40,122,200.00 15,493,289.80 24,628,910.20 เบิกน่าส่งคืนคลัง 

ในปีงบ 62 
       - งบบุคลากร (เงินคงเหลือปีงบ 60) 28,900,755.38 28,900,755.38 - เบิกส่งคืนคลัง

จังหวัด 
       - งบด่าเนินงาน 8,300,000.00 8,299,964.64 35.36 ส่งคืนคลัง 

       - งบลงทุน (ครุภัณฑ์ สิ งก่อสร้าง) 69,470,200.00 69,470,200.00    

  เงินอุดหนุนผลิตแพทย์เพิ ม ส่านักงบประมาณ      

       - งบด่าเนินงาน 1,315,300.00 608,490.26 706,809.74 ยกไปเบิกป ี62 

       - งบด่าเนินงาน (เงินคงเหลือปีงบ 60) 999,453.98 999,453.98    

       - งบลงทุน (ครุภัณฑ์ สิ งก่อสร้าง) 15,124,400.00 15,124,400.00    

  เงินรายได้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน (สพบช.) 37,926,000.00 26,492,800.79 11,433,199.21 รวมเงินกัน
เหลื อมปีแล้ว  

  ค่าธรรมเนียมการศึกษา ปี 2561 เงินรายได้ 20,798,020.00 9,521,104.23 11,276,915.77   

  ค่าธรรมเนียมการศึกษา ปี 2561 เงินกองทุน 1,947,520.00 55,350.00 1,892,170.00   

  ค่าธรรมเนียมการศึกษา ปี 2561 หักเข้าทุนส่ารอง 1,480,400.00 - 1,480,400.00   

  เงินรายได้จากการบริจาค 900,428.00 401,000.00 499,428.00   

  เงินรายได้จากการจัดโครงการบรกิารวชิาการ 708,000.00 509,630.00 198,370.00   

  เงินรายได้ หอพักนักศึกษา 701,630.00 329,640.00 371,990.00   

  เงินรายได้ที ได้รับจากส่วนกลาง ม.อบ. 159,020.00 - 159,020.00   

  เงินรายได้ โครงการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก 404,022.00 404,022.00    

  เงินรายได้อื น ๆ  357,642.50  357,642.50   

  เงินคงเหลือยกมาจากป ี60 22,936,151.45 4,000,000.00 18,936,151.45   

ศูนย์พฒันาเด็ก       

  ศูนย์พัฒนาเด็ก (ค่าอาหารและค่าเล้ียงเด็ก) 824,350.00 617,337.00 207,013.00   

  เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15  ปี อยา่งมีคุณภาพ 226,000.00 225,159.60 840.40 ส่งคืนคลัง 

  เงินคงเหลือยกมาจากป ี60 975,093.50 93,912.00 881,181.50   

ศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการแพทย ์      

  เงินค่าบริการทางการแพทย ์ 17,727,233.21 13,315,207.69 4,412,025.52 รวมเงินกัน
เหลื อมปีแล้ว  
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รายงานงบประมาณรายรับ-รายจ่าย  ปีงบประมาณ 2561 ( ณ 30 ก.ย. 2561) 
หน่วยงาน/รายรับ จ านวนเงินรับจริง  หัก  ค่าใช้จ่ายใน

การด าเนินงาน 
(เบิกจ่าย)  

 เงินคงเหลือ  หมายเหตุ 

  เงินค่าประกันสุขภาพนกัศึกษา ปีการศึกษา 2561 3,188,200.00  3,188,200.00   

  เงินค่าตรวจสุขภาพนักศึกษา ปีการศึกษา 2561 1,208,200.00 156,750.00 1,051,450.00   

เงินคงเหลือยกมาจากป ี60 3,216,136.91 2,155,236.00 1,060,900.91 รวมเงินกัน
เหลื อมปีแล้ว  

รวมทั้งสิ้น 281,206,836.93 198,464,183.37 82,742,653.56   

หักน่าส่งคืนคลังจังหวัด   24,629,785.96   

เงินคงเหลือสุทธิ   58,112,867.60   

- เอกสาร แบบฟอร์มการขอใช้เงินคงเหลือสะสมมาตั้งในแผนงบประมาณรายจ่าย ประจ่าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 

- เอกสารใบเสนอราคา 3 บริษัท รายการครุภัณฑ์ 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
เพื อ พิจารณ าขออนุมั ติ ตั้ งแผนงบประมาณ รายจ่ าย เพิ ม เติ ม  จากเงิ น รายได้ สะสมคงเหลื อ               

ประจ่าปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 รวมทั้งสิ้น จ านวน 5,879,000 บาท   
มติที่ประชุม :  เห็นชอบการตั้งแผนงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม จากเงินรายได้สะสมคงเหลือ               

ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 รวมทั้งสิ้น จ านวน 5,879,000 บาท   
 

วาระท่ี  5.6  เรื่อง  การขออนุมัติงบประมาณนอกแผน โครงการวารสารการแพทย์และสาธารณสุข 
     มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง : งานแผนและงบประมาณ 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม นายแพทย์ประวิ อ ่าพันธุ์ ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร  
 งานวิจัยฯ โดยผู้รับผิดชอบโครงการ อ.ดร.ปวีณา ลิมปิทีปราการ ขออนุมัติงบประมาณนอกแผน โครงการ
วารสารการแพทย์และสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ่านวน 
104,000 บาท เพื อการจัดท่าวารสารการแพทยศาสตร์และสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีตัวชี้วัด
กิจกรรม ดังนี้ 

 - เชิงปริมาณ: เกิดวารสารการแพทยศาสตร์และสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รายสี เดือน 
จ่านวน 2 ฉบับ มีงานวิจัยตีพิมพ์ จ่านวน 8 เรื อง/ฉบับ 
 - เชิงคุณภาพ:  มีแหล่งเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของ นักวิชาการ นักวิจัย จากวิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และหน่วยงานภายนอก 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
ไม่มี 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
บันทึกข้อความขออนุมัติงบประมาณนอกแผนพร้อมรายละเอียดโครงการวารสารการแพทย์และ

สาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อพิจารณาขออนุมัติงบประมาณนอกแผน โครงการวารสารการแพทย์และสาธารณสุข มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  รวมทั้งสิ้น จ านวน 104,000 บาท ในเงินรายได้ รหัส รด.
38-7   

มติที่ประชุม :  อนุมัติงบประมาณนอกแผน โครงการวารสารการแพทย์และสาธารณสุข มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  รวมทั้งสิ้น จ านวน 104,000 บาท ในเงินรายได้ รหัส รด.
38-7   

 

วาระท่ี  5.7    เรื่อง   การท าประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง  อัตราค่าบริการตรวจวิเคราะห์ทาง 
           ห้องปฏิบัติการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 

หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง     งานห้องปฏิบัติการ 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  ผู้ช่วยศาสตราจารย์มินตรา สาระรักษ์ ต าแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 

 ตามที วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้จัดท่าโครงการบริการการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้่าโดยมี
วัตถุประสงค์เพื อให้บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้่าแก่หน่วยงานหรือสถาบันต่างๆ ดังนั้น งานห้องปฏิบัติการจึงขอ
จัดท่าประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื อง  อัตราค่าบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการด้านอนามัย
สิ งแวดล้อม ทั้งนี้ได้ผ่านที ประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ครั้งที  1/2562 ลงวันที  8 
มกราคม 2562  

ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 ไม่มี 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
 1. ร่างประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื อง  อัตราค่าบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการด้าน
อนามัยสิ งแวดล้อม 

 2.  บัญชีแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อพิจารณาร่างประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เรื อง  อัตราค่าบริการตรวจวิเคราะห์ทาง
ห้องปฏิบัติการด้านอนามัยสิ งแวดล้อม 

มติทีป่ระชุม :  เห็นชอบร่างประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง  อัตราค่าบริการตรวจวิเคราะห์
ทางห้องปฏิบัติการด้านอนามัยส่ิงแวดล้อม  

 

วาระท่ี  5.8 เรื่อง  การปรับปรุงแก้ไขแผนการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   
        สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง  งานบริการการศึกษา 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม อ.ดร.ลติพร  อุดมสุข ต าแหน่ง ผู้ช่วยคณบดีงานบริการการศึกษา 

การปรับปรุงแก้ไขแผนการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาอนามัยสิ งแวดล้อม ชั้นปีที  
1-4  เพื อให้จ่านวนชั วโมงของนักศึกษาแต่ละชั้นปี แต่ละภาคการศึกษา เพื อให้มีความสมดุลและได้เรียนใน
ช่วงเวลาที เหมาะสม และปรับรายวิชาเพื อให้มีความเหมาะสมกับองค์ความรู้ในกลุ่มวิชาชีพ 
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สาระในการปรับปรุงแก้ไข 
- ย้ายรายวิชา 1447 200 มนุษย์กับการสื อสาร จากชั้นปีที  1 ภาคการศึกษาต้น  ไปเรียนชั้นปีที  2  

ภาคการศึกษาต้น 
- ย้ายรายวิชา 1439 100 การออกก่าลังกายเพื อสุขภาพ จากชั้นปีที  1 ภาคการศึกษาปลาย        

ไปเรียนชั้นปีที  1 ภาคการศึกษาต้น 
- ย้ายรายวิชา 1906 101 การสาธารณสุขเบื้องต้น  จากชั้นปีที  1 ภาคการศึกษาปลาย        

ไปเรียนชั้นปีที  1 ภาคการศึกษาต้น 
- ย้ายรายวิชา 1902 203 บริหารสาธารณสุข จากชั้นปีที  2 ภาคการศึกษาต้น ไปเรียนชั้นปีที  3  

ภาคการศึกษาต้น 
- ย้ายรายวิชา 1902 215 อนามัยสิ งแวดล้อม จากชั้นปีที  2 ภาคการศึกษาต้น ไปเรียนชั้นปีที  1  

ภาคการศึกษาปลาย 
- ย้ายรายวิชา 1906 308 ระเบียบวิธีวิจัย จากชั้นปีที  3 ภาคการศึกษาต้น ไปเรียนชั้นปีที  3  

ภาคการศึกษาปลาย 
- ย้ายรายวิชา 1902 217 การจัดการเหตุร่าคาญและควบคุมพาหะน่าโรค จากชั้นปีที  3  

ภาคการศึกษาต้น ไปเรียนชั้นปีที  2 ภาคการศึกษาปลาย 
- ย้ายรายวิชา 1902 319 การควบคุมมลพิษทางอากาศ จากชั้นปีที  3 ภาคการศึกษาปลาย  

ไปเรียนชั้นปีที  3 ภาคการศึกษาต้น 
- ย้ายรายวิชา 1902 322 ฝึกปฏิบัติงานอนามัยสิ งแวดล้อม 1 จากชั้นปีที  4  ภาคการศึกษาต้น 

ไปเรียนชั้นปีที  3 ภาคการศึกษาปลาย 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 ไม่มี 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
 สมอ.08 การปรับปรุงแก้ไขแผนการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาอนามัยสิ งแวดล้อม 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

เพื อพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขแผนการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาอนามัยสิ งแวดล้อม 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559  หากเห็นชอบ จะได้เสนอคณะกรรมการบริหารวิชาการมหาวิทยาลัยล าดับต่อไป 

มติที่ประชุม :  เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขแผนการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
อนามัยสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559   

 

วาระท่ี  5.9 เรื่อง  พิจารณาขอรับรองผลการเรียนและอนุมัติส าเร็จการศึกษานักศึกษา 
       หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์  
       ราย นางสาวจุฑามาศ ชุมเสน  

หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง  งานบริการการศึกษา 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม อ.ดร.ลติพร  อุดมสุข ต าแหน่ง ผู้ช่วยคณบดีงานบริการการศึกษา 

 ด้วยนางสาวจุฑามาศ ชุมเสน  รหัส 59190560010 นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์  จะขอรับรองผลการเรียนและอนุมัติส่าเร็จการศึกษา ทั้งนี้นักศึกษาราย
ดังกล่าวได้เรียนครบตามโครงสร้างหลักสูตรก่าหนด ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561 เรียบร้อยแล้ ว โดย
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จะเสนอวาระเพื อขอรับรองผลการเรียนและอนุมัติส่าเร็จการศึกษา ยังส่านักงานบริหารบัณฑิตศึกษาให้เป็นไปตาม
ปฏิทินการรับรองการส่าเร็จการศึกษาที มหาวิทยาลัยฯ ก่าหนด  

        เบื้องต้น นางสาวจุฑามาศ ชุมเสน รหัส 59190560010 ได้ด่าเนินการเป็นไปตามเงื อนไขการ
ขอส่าเร็จการศึกษา  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 
หมวดที  9 การส่าเร็จการศึกษา ดังนี้ 

 

ล าดับที่ เงื่อนไขการส าเร็จการศึกษา ผลการด าเนินงาน 
1 ผลการศึกษาของนักศึกษาตามโครงสร้าง

หลักสูตรก่าหนด คะแนนเฉลี ยไม่น้อยกว่า 3.00  
ผลการเรียนคะแนนเฉลี ย 3.33 

2 ผลการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์/ผลรับรองการ
แก้ไขผลสอบวิทยานิพนธ์/ผลการสอบเค้าโครง
วิทยานิพนธ์ 

ผ่าน เมื อวันที  8 พ.ย.2561 

3 การเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ น่าเสนอต่อที ประชุมวิชาการ  
เมื อวันที  19-20 ต.ค. 2561 

4 การรับการตรวจสอบความถูกต้องทางภาษาของ
บทคัดย่อ 

ผ่าน 

5 การรับรองการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ ผ่าน  
6 การรับรองการตรวจสอบความซ้่าซ้อน

วิทยานิพนธ์ (อัขราวิสุทธิ์) 
ผ่าน  

7 รูปเล่มวิทยานิพนธ์ 2 เล่ม 
8 แบบค่าร้องขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต มี 
9 แบบค่าร้องขออนุมัติปริญญา มี 

 

ทั้งนี้  วันส่าเร็จการศึกษาให้ ถือวันที คณะกรรมการประจ่าคณะมีมติรับรองการส่าเร็จการศึกษา  
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 ข้อ 45.3  

การนี้ จึงขอความอนุเคราะห์รับรองผลการเรียนและการส่าเร็จการศึกษาของนักศึกษา ราย นางสาว
จุฑามาศ ชุมเสน รหัส 59190560010 เพื อคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
พิจารณารับรอง โดยผ่านการรบัรองจากมติที ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ชีวเวชศาสตร์ ครั้งที  1/2561 ในวันที   22 มกราคม 2562 (ตามเอกสารแนบ)           
ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

1.  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 
2.  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
๑.  รายงานผลการเรียนของนักศึกษา 
๒.  ผลการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์/ผลรับรองการแก้ไขผลสอบวิทยานิพนธ์ 
๓.  การน่าเสนอผลงานต่อที ประชุมวิชาการที มีรายงานการประชุม (Proceeding) 
๔.  การรับการตรวจสอบความถูกต้องทางภาษาของบทคัดย่อ 
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๕.  การรับรองการตรวจสอบความซ้า่ซ้อนวิทยานิพนธ์ (อัขราวิสุทธิ์) 
๖.  การรับรองการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ 
๗.  รูปเล่มวิทยานิพนธ์ 
๘. แบบค่าร้องขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต 
๙.  แบบค่าร้องขออนุมัติปริญญา 

 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อพิจารณารับรองผลการเรียนและอนุมัติส่าเร็จการศึกษานักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ ราย นางสาวจุฑามาศ ชุมเสน รหัส 59190560010 หากรับรองผลการเรียนและอนุมัติ
ส่าเร็จการศึกษานักศึกษารายดังกล่าว งานบริการวิชาการจะได้น่าเสนอส่านักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย เพื อ
ด่าเนินการต่อไป 

มติที่ประชุม :  รับรองผลการเรียนและอนุมัติส าเร็จการศึกษานักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ ราย นางสาวจุฑามาศ ชุมเสน รหัส 59190560010 ในวันที่ 31 
มกราคม 2562 

 

วาระท่ี  5.10 เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์   
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง  งานบริการการศึกษา 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม อ.ดร.ลติพร  อุดมสุข ต าแหน่ง ผู้ช่วยคณบดีงานบริการการศึกษา 

การเปลี ยนแปลงคณะกรรมการบริหารกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์  เนื องจากกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
ได้มีการเปลี ยนแปลงอาจารย์ประจ่าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จากอาจารย์ธงชัย อามาตยบัณฑิต เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมรีรัตน์  ม่ันวงศ์ 
เพื อให้การบริหารและการด่าเนินงานของกลุ่มวิชาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงขอ
เปลี ยนแปลงคณะกรรมการบริหารกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์  โดยผ่านที ประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มวิชา
สาธารณสุขศาสตร์ ครั้งที  25/2561 เมื อวันที   27 ธันวาคม  2561   ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที   3 กันยายน  
2561 ตามรายนาม ดังนี้ 

คณะกรรมการ (เดิม) คณะกรรมการ (เปลี ยนแปลง) 
คณบด ี ที ปรึกษา คณบด ี ที ปรึกษา 
รองคณบดฝี่ายบริการการศึกษา ที ปรึกษา รองคณบดฝี่ายบริการการศึกษา ที ปรึกษา 
หัวหน้ากลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ประธาน หัวหน้ากลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ประธาน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติ  เหลาสภุาพ กรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติ  เหลาสภุาพ กรรมการ 
นายธงชัย อามาตยบัณฑิต กรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมรีรตัน์  มั นวงศ์ กรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มินตรา  สาระรักษ์   กรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์มินตรา  สาระรักษ์   กรรมการ 
นางสาวฐิติรัช  งานฉมัง กรรมการ นางสาวฐิติรัช  งานฉมัง กรรมการ 
นางพัจนภา ธาน ี กรรมการ นางพัจนภา ธาน ี กรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จริาภรณ์  หลาบค่า กรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จริาภรณ์  หลาบค่า กรรมการ 
นายสิทธิชัย  ใจขาน กรรมการ นายสิทธิชัย ใจขาน   กรรมการ 
นางสาวปวีณา  ลมิปิทีปราการ กรรมการ นางสาวปวีณา  ลมิปิทีปราการ กรรมการ 
นางสาวจีราพร ทิพย์พลิา กรรมการ นางสาวจีราพร ทิพย์พลิา  กรรมการ 
นางสาวสุภาณี จันทรศ์ิร ิ กรรมการและเลขานุการ นางสาวสุภาณี จันทรศ์ิร ิ กรรมการและเลขานุการ 
นางสาวลินดา  ค่ามุงคุณ ผู้ช่วยเลขานุการ นางสาวลินดา  ค่ามุงคุณ ผู้ช่วยเลขานุการ 
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และขอยกเลิกค่าสั งวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ที  384 /2561 เรื อง แต่งตั้ ง
คณะกรรมการบริหารกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  
ข้อกฏหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง  
 ไม่มี 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
 ไม่มี 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

เพื อโปรดพิจารณาเห็นชอบการเปลี ยนแปลงคณะกรรมการบริหารกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หาก
เห็นชอบ งานบริการการศึกษาจะได้จัดท่าค่าสั งต่อไป 

มติที่ประชุม :  เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืน ๆ 
วาระท่ี  6.1 เรื่อง  ก าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  

        ครั้งที่ 2/2562 วันพฤหัสบดี ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562  เวลา 09.00 น.  
        ณ ห้อง CMP 412 

หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง   งานเลขานุการ 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  ชื อ นางสาวณรัญญา  มีชัย ต าแหน่ง เลขานุการคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ 

เลขานุการคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ แจ้งเพื อทราบ ถึงก่าหนดการประชุมคณะกรรมการ
ประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที  2/2562 วันพฤหัสบดี ที  21 กุมภาพันธ์ 2562  
เวลา 09.00 น.  ณ ห้อง CMP 412 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

ไม่มี 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

ไม่มี 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
เพื อทราบก่าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที  

2/2562 วันพฤหัสบดีที  21 กุมภาพันธ์  2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้อง CMP 412  
มติที่ประชุม :  เห็นชอบให้เลื่อนการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ

สาธารณสุข ครั้งที่ 2/2562 เป็นวันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์  2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้อง CMP 
412 

 

วาระท่ี 6.2 เรื่อง โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยทางคลินิก (Clinical Research Center; CRC) ภายใต้ความ 
                          รว่มมือระหว่างคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชและโรงพยาบาลสังกัดโรงเรียนแพทย์และ 
                          กระทรวงสาธารณสุข เขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง   งานส่งเสริมการวิจัยฯ 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  ชื อ นายแพทย์วีระวัฒน์  พันธ์ครุฑ ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม 

งานวิจัยทางคลินิกเป็นจุดเด่นหนึ งของงานด้านการแพทย์ ในโรงพยาบาลทั้งของกระทรวงสาธารณสุขและ
โรงเรียนแพทย์ทุกแห่ง ที จ่าเป็นต้องมีการท่างานวิจัยทางคลินิกควบคู่กับงานวิจัยที มีชุมชนเป็นฐาน เพื อยก
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มาตรฐาน ศักยภาพด้านงานวิจัย นักวิจัย และผลลัพธ์ด้านความรู้ ทักษะ และนวัตกรรมที ได้จากผลงานวิจัย อันจะ
น่าไปสู่การใช้ประโยชน์ด้านสุขภาพในอนาคตของคนไทย 

         งานส่งเสริมการวิจัยฯ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  ได้รับโอกาสในการเข้าร่วม
โครงการพัฒนาศูนย์วิจัยทางคลินิกร่วมกับโรงเรียนแพทย์ อาทิ จุฬาฯ ศิริราช รามาฯ เชียงใหม่ ขอนแก่น และ
สงขลาฯ ซึ งโรงเรียนแพทย์เหล่านี้ได้จัดตั้งศูนย์ CRC มาเป็นเวลาหลายสิบปี ทั้งนี้ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับโอกาสในการเข้าร่วมโครงการการพัฒนาศูนย์วิจัยทางคลินิก กับ
คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล และ MetResNet ซึ ง ศ.นพ. รุ่งโรจน์ กฤตยพงษ์ ประธานโครงการยินดีให้
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเข้าร่วม โดยรองคณบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจ
สังคมได้เสนอโครงการร่วมไปกับโรงพยาบาลเครือข่ายอีก 4 แห่ง ซึ งขณะนี้อยู่ในระหว่างการรออนุมัติงบประมาณ 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 ไม่มี 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
 รายละเอียดการจัดตั้ งโครงการพัฒนาเครือข่ายงานวิจัย ศูนย์วิจัยทางคลินิก  

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  (CMP-CRC)  

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อทราบรายละเอียดการจัดตั้ ง โครงการพัฒนาเครือข่ายงานวิจัย ศูนย์วิจัยทางคลินิก
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  (CMP-CRC) 

มติที่ประชุม :  รับทราบรายละเอียดการจัดตั้ ง โครงการพัฒนาเครื อข่ายงานวิจัย ศูนย์ วิจัย
ทางคลินิกวิทยาลัยแพทยศาสตร์ และการสาธารณสุข มหาวิทยาลั ยอุบลราชธานี   (CMP-CRC) 
มอบรองคณบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม จัดท าโครงสร้าง เพื่อน าเสนอในที่ประชุมในครั้งถัดไป 
 

วาระท่ี 6.3 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุมัติเงินยืมทดรองราชการ และติดตามทวงถาม 
       ให้ผู้ยืมเงิน คืนเงินยืมทดรองราชการ  

หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง   งานคลังและพัสดุ 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  ชื อ นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธุ์ ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

ตามระเบียบ การเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการน่าเงินส่งคืนคลัง พ.ศ. 2551 หมวดที  5 
การเบิกจ่ายเงินยืม ข้อ 52 การจ่ายเงินยืมจะจ่ายได้แต่เฉพาะที ผู้ยิมท่าสัญญายืมเงิน และผู้มีอ่านาจได้อนุมัติให้
จ่ายเงินยืมตามสัญญาการยืมเงินแล้วเท่านั้น ข้อ 54 การอนุมัติให้ยืมเงินเพื อใช้ในราชการ ให้ผู้มีอ่านาจพิจารณา
อนุมัติให้ยืมเงินยืมเฉพาะเท่าที จ่าเป็น และห้ามมิให้อนุมัติให้ยืมรายใหม่ในเมื อผู้ยืมมิได้ช่าระคืนเงินยืมรายเก่าให้
เสร็จสิ้นไปก่อน และอ้างตามหนังสือจากกองคลังที  ศธ 0529.3/ ว 0035 ลงวันที  4 มกราคม 2562  เรื อง 
ซักซ้อมความเข้าใจเกี ยวกับการอนุมัติเงินยืมทดรองจ่ายราชการและติดตามทวงถามให้ผู้ยืมเงินคืนเงินยืมทดรอง
ราชการ งานคลังและพัสดุจึงได้แจ้งเวียนหนังสือ ที  ศธ 0529.16.1.5/0116 ลงวันที  21 มกราคม 2562 
เรื อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี ยวกับการอนุมัติเงินยืมทดรองราชการ และติดตามทวงถามให้ผู้ยืมเงินคืนเงินยืมทดรอง
ราชการ เพื อให้บุคลากรสังกัดวิทยาลัยฯ รับทราบและถือปฏิบัติ โดยมีสรุปรายละเอียด ดังนี้  

  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ขอวางระบบเพื อถือเป็นแนวปฏิบัติเดียวกันกับกองคลัง 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื อง การยืมเงินทดรองราชการภายในวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ดังนี้ 

1. การขออนุมัติยืมเงินเพื อจ่ายในราชการ ผู้ยืมเงินต้องขอยืมเฉพาะเท่าที จ่าเป็นเท่านั้น 
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2. หากผู้ขอยืมเงินยังมีหนี้ค้างช่าระ ให้ส่งใช้ใบส่าคัญจ่ายและคืนเงินส่วนที เหลือก่อน เจ้าหน้าที การเงิน 
จึงจะเสนอผู้มีอ่านาจอนุมัติพิจารณาอนุมัติเงินยืมครั้งต่อไป 

3. หากมีความจ่าเป็นที ต้องยืมเงินครั้งต่อไป โดยยังไม่ส่งใช้ใบส่าคัญจ่ายและคืนเงินส่วนที เหลือ
เจ้าหน้าที การเงิน จะต้องเสนอความเห็นแก่ผู้มีอ่านาจอนุมัติ ถึงสถานะหนี้ค้างช่าระรายการเดิมที มี
หนี้คงค้าง เพื อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาอนุมัติเป็นรายกรณี หรือเฉพาะเรื อง เพื อให้ราชการมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล อันก่อประโยชน์ต่อราชการเป็นส่าคัญ 

4. วิทยาลัยฯ จะไม่อนุมัติให้ยืมเงินเพื อจ่ายในราชการ หากมีการยืมเงินหลังจากด่าเนินการโครงการ/
กิจกรรม และการเดินทางไปราชการเสร็จสิ้นไปแล้ว  

5. การขออนุมัติยืมเงินเพื อจ่ายในราชการ ต้องส่งเอกสารการขออนุมัติยืมเงินก่อนด่าเนินการ อย่างน้อย 
7 วันท่าการ  

6. การขออนุมัติยืมเงินเพื อจ่ายในราชการ จะต้องมีแผนการใช้จ่ายเงินที สอดคล้องกับงบประมาณ
โครงการที ได้รับอนุมัติในปีงบประมาณนั้น ๆ 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
๑. ระเบียบ การเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการน่าเงินส่งคืนคลัง พ.ศ. 2551 
๒. หนังสือที  ศธ 0529.3/ ว 0035 ลงวันที      4 มกราคม 2562  เรื อง ซักซ้อมความ 
   เข้าใจเกี ยวกับการอนุมัติเงินยืมทดรองจ่ายราชการและติดตามทวงถามให้ผู้ยืมเงินคืนเงิน 
   ยืมทดรองราชการ 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
หนังสือ ที  ศธ 0529.16.1.5/0116 ลงวันที  21 มกราคม 2562 เรื อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี ยวกับ

การอนุมัติเงินยืมทดรองราชการ และติดตามทวงถามให้ผู้ยืมเงินคืนเงินยืมทดรองราชการ 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
เพื อทราบและให้ถือปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งวิทยาลัยฯ 
มติที่ประชุม :  รับทราบและให้ถือปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดยีวกันทั้งวิทยาลัยฯ 
 

วาระท่ี 6.4 เรื่อง ขอแก้ไข ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การจ่ายเงินค่าตอบแทนแพทย์ 
       ผู้เชี่ยวชาญพิเศษภายนอกที่ปฏิบัติงานที่หน่วยบริการทางการแพทย์ของวิทยาลัย  
       แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2558 

หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง   โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  ชื อ นายแพทย์วัฒนา  พรรณพานิช ต าแหน่ง ประธานกรรมการบริหารโรงพยาบาล 

    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 ตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื อง การจ่ายเงินค่าตอบแทนแพทย์ผู้เชี ยวชาญพิเศษภายนอกที 
ปฏิบัติงานที หน่วยบริการทางการแพทย์ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
พ.ศ.2558 นั้น  

เพื อเป็นการเพิ มศักยภาพและขอบเขตการให้บริการของแผนกทันตกรรมในด้ านทันตกรรมจัดฟัน              
โดยทันตแพทย์ผู้เชี ยวชาญพิเศษจากภายนอกมาปฏิบัติงานที โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และให้
สามารถด่าเนินการจ่ายเงินค่าตอบแทนได้ในอัตราที เหมาะสม จึงขอแก้ไขประกาศฉบับดังกล่าว 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

- ไม่มี 
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เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื อง การจ่ายเงินค่าตอบแทนแพทย์ผู้เชี ยวชาญพิเศษภายนอกที 

ปฏิบัติงานที หน่วยบริการทางการแพทย์ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
พ.ศ. 2558 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
เพื อพิจารณาเห็นชอบ การขอแก้ไขประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื อง การจ่ายเงินค่าตอบแทน

แพทย์ผู้เชี ยวชาญพิเศษภายนอกที ปฏิบัติงานที หน่วยบริการทางการแพทย์ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2558  เพื อที โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จักได้
ด่าเนินการในส่วนที เกี ยวข้องต่อไป โดยมีรายละเอียดการแก้ไขดังนี้ 

ยกเลิกความในข้อ 5 และให้ใช้ข้อความนี้แทน 
ข้อ 5 ให้บุคคลภายนอกที เป็นทันตแพทย์ เฉพาะทางจัดฟัน ที ปฏิบัติงานตรวจเฉพาะทางจัดฟันให้แก่

วิทยาลัย ได้รับค่าตอบแทนเป็นร้อยละ 60 ของค่าตรวจตามราคาที วิทยาลัยก่าหนด 
ข้อ 6 ให้คณบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ 
มติที่ประชุม :  เห็นชอบ การขอแก้ไขประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การจ่ายเงิน

ค่าตอบแทนแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษภายนอกท่ีปฏิบัติงานที่หน่วยบริการทางการแพทย์ของวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2558   
 

วาระท่ี 6.5 เรื่อง ขออนุมัติขยายเวลาศึกษาต่อของ นางสาวสุธารกมล ครองยุติ ครั้งท่ี 2 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง งานบริหารบุคคล 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม ชื อ  นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธุ์ ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

ตามที  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้อนุมัติให้  นางสาวสุธารกมล ครองยุติ ต่าแหน่งอาจารย์ สังกัดกลุ่ม
วิชาแพทยศาสตร์ ลาศึกษาในระดับปริญญาเอก สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้วย
ทุนอุดหนุนวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีก่าหนด 3 ปี ตั้งแต่วันที  3 สิงหาคม 2558 ถึงวันที  2 
สิงหาคม 2561 และได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาศึกษาต่อมาแล้ว จ่านวน 1 ครั้ง ดังนี้ 

ครั้งที ่ วันที่ขอขยายเวลาลาศึกษาต่อ ทุน รวมระยะเวลา 
1 3 สิงหาคม 2561 – 2 กุมภาพันธ์ 2562 ส่วนตัว 

 
6 เดือน 

รวมระยะเวลาที่ขอขยาย 6 เดือน 
รวมระยะเวลาที่ได้รับทุนและอนุมัติขยาย  3 ปี 6 เดือน 

 บัดนี้ ใกล้ครบก่าหนดการได้รับขยายระยะเวลาลาศึกษาต่อครั้งที  1 แล้ว เนื องจากการท่าวิทยานิพนธ์
และการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ยังไม่แล้วเสร็จ จึงท่าให้ยังได้หน่วยกิตสะสมไม่ครบตามทีหลักสูตรก่าหนด  
ในการนี้ นางสาวสุธารกมล ครองยุติ จึงขออนุมัติขยายระยะเวลาลาศึกษาต่อ เป็นครั้งที  2 มีก่าหนด 6 เดือน 
ต้ังแต่วันที  3 กุมภาพันธ์ 2562 - 2 สิงหาคม 2562 ด้วยทุนส่วนตัว พร้อมนี้ ได้แนบหลักฐานเพื อประกอบการ
พิจารณามาด้วยแล้ว 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 31 มกราคม 2562 
 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 - ระเบียบ ก.ม. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยไปศึกษาภายในประเทศ  
พ.ศ. ๒๕๔๒ ก่าหนด ดังนี้  
 ข้อ 14 ข้าราชการที ได้รับอนุมัติไปศึกษาต่อภายในประเทศจะต้องศึกษาให้ส่าเร็จภายในระยะเวลาที 
สถาบันการศึกษานั้นๆ ก่าหนดไว้ในแต่ละหลักสูตรการศึกษา 
 ถ้ายังศึกษาไม่ส่าเร็จภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ ง หากมีเหตุผลและความจ่าเป็นอย่างยิ งอาจเสนอ
ขออนุมัติขยายระยะเวลาศึกษาต่อได้ครั้งละ 1 ภาคการศึกษา ทั้งนี้  ต้องแนบผลการศึกษาที ผ่านมาเพื อ
ประกอบการพิจารณาของอธิการบดีด้วย 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

1. ผลการเรียนที ผ่านมา 

2. แบบรายงานผลความก้าวหน้าของการศึกษา และการท่าวิทยานิพนธ์ฯ 
3. หนังสือรับรองจากอาจารย์ที ปรึกษา 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อพิจารณาขออนุมัติขยายระยะเวลาศึกษาต่อของ นางสาวสุธารกมล ครองยุติ เป็นครั้งที  2 มีก่าหนด 6 
เดือน ตั้งแต่วันที  3 กุมภาพันธ์ 2562 - 2 สิงหาคม 2562 ด้วยทุนส่วนตัว 
 มติที่ประชุม :  อนุมัติขยายระยะเวลาศึกษาต่อของ นางสาวสุธารกมล ครองยุติ เป็นครั้งที่ 2 มีก าหนด 6 
เดือน ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 - 5 สิงหาคม 2562 ด้วยทุนส่วนตัว 

ปิดประชุม 12.00 น. 

                                                                                                  

(นางสาวณรัญญา  มีชัย) 
นักวิชาการศึกษาช่านาญการ/เลขานุการ 

ผู้จด/พิมพ์รายงานการประชุม 
 

                                                           
(นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธุ์) 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
กรรมการ 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 

ที่ประชุมได้รับรองรายงานนี้แล้วในการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งท่ี 2/๒๕62 
เมื่อวันที่  1 มีนาคม 2562 

 

                                                      
(นายแพทย์นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ) 

 คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 ประธานคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 


