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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 7/2562 วันที่ 7  สิงหาคม  2562 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
ครั้งที่ 7/๒๕62 วันพุธ ที่ 7  สิงหาคม 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. ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงศุทธินี ธิราช รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา  กรรมการ 
5. ผศ.มินตรา  สาระรักษ์   หัวหน้ากลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์           กรรมการ 
6. ผศ.จารุวรรณ์  วงบุตดี     หัวหน้ากลุ่มวิชาแพทยศาสตร์  กรรมการ  
7. ผศ.ดร.เชาวลิต  ยั วจติร   ผู้แทนอาจารย์    กรรมการ 
8. นางสาวจินตนา  ศิริบูรณ์พิพัฒนา  ผู้แทนอาจารย์    กรรมการ 
9. นางสาวณรัญญา  มีชัย   นักวิชาการศึกษาช่านาญการ  เลขานุการ 
10. นางสาวลภัส  ยิ งยืน   เจ้าหน้าที งานบริหารงานทั วไปช่านาญการ ผู้ช่วยเลขานุการฯ คนที  1 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. ผศ.จิราภรณ์  หลาบค่า  ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอนามัยสิ งแวดล้อม 
2. ผศ.ดร.อารี  บุตรสอน  ผู้ช่วยคณบดีงานพันธกิจสังคม 
3. พญ.นวินดา เจียมบุญศรี  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
4. พญ.ปิยะรัตน์ ธัญนิพัทธ์  ผู้ช่วยคณบดีงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ 
5. นพ.วัฒนา  พรรณพานิช  ประธานคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
6. ผศ.ดร.มารุตพงศ์  ปัญญา  ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีวเวชศาสตร์ 
7. รศ.ดร.อนันต์  ไชยกุลวัฒนา อาจารย์กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
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  ประชาสัมพันธ์การจัดงานว่ิงการกุศล “แล่นเอาบุญ หนุนโฮงหมอ” Mahidol Day Run  
                       ประจ าปี 2562 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง  งานเลขานุการ 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม นายแพทย์นิรันดร์  พิทักษ์วัชระ ต าแหน่ง  คณบดี 
  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จัดงาน “แล่นเอาบุญ หนุนโฮงหมอ” Ubon Mahidol Run 
2019 งานวิ งเพื อการกุศลประจ่าปีเนื องในวันมหิดล รายได้สมทบทุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยจัดวิ งในวันอาทิตย์ที  22 กันยายน 2562 ณ ศาลาประชาวาริน (ทุ่งค่าน้่าแซบ)   
อ.วารินช่าราบ จ.อุบลราชธานี มีรายละเอียด ดังนี้ 

- Fun Run ระยะ 3.5 กม. วิ งเพื อสุขภาพ ไม่ก่าหนดรุ่นอายุ ไม่มีการแข่งขัน ค่าสมัคร 400 บาท  
- Mini Marathon ระยะ 10 กม. มีการแข่งขันตามช่วงอายุ ค่าสมัคร 500 บาท  
สามารถ สมัคร Online ได้ที  https://forms.gle/w2DZFxjLYP5s9Vbx7 

หรือ สมัครด้วยตนเอง ได้ที  โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที  1 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 - ไม่มี- 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
 - ไม่มี- 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

เพื อทราบการจัดงานวิ งการกุศล “แล่นเอาบุญ หนุนโฮงหมอ” Mahidol Day Run ประจ่าปี 2562 
 มติที่ประชุม :  รับทราบ 
 

วาระท่ี 1.2 เรื่อง  การจัดงานถวายพวงมาลาในวันมหิดล 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง  งานเลขานุการ 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม นายแพทย์นิรันดร์  พิทักษ์วัชระ ต าแหน่ง  คณบดี 
  ด้วยในวันที  24 กันยายน เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระ
บรมราชชนก พระผู้ได้รับการถวายพระสมัญญาภิไธยจากแพทย์และประชาชนทั วไปว่า  "พระบิดาแห่งการแพทย์
แผนปัจจุบันของไทย" เพื อเป็นการถวายสักการะ และแสดงกตัญญูกตเวทีต่อพระองค์ท่าน 

ในวันอังคารที  30 กรกฎาคม 2562 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้จัดพิธีบวงสรวง 
พระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ประทับคู่สมเด็จพระศรีนคริน
ทราบรมราชชนนี แล้ว นั้น 
 ในปีนี้ตรงกับวันอังคาร ที  24 กันยายน 2562 เห็นควรเชญิหน่วยงานที เกี ยวข้องร่วมถวายสักการะ และ
แสดงกตัญญูกตเวทีต่อพระองค์ท่าน โดยให้มาจัดร่วมกันที วิทยาลัยฯ 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 - ไม่มี- 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
 - ไม่มี- 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

เพื อทราบการจัดงานถวายพวงมาลาในวันมหิดล 

https://forms.gle/w2DZFxjLYP5s9Vbx7?fbclid=IwAR3rLxqujbb7wZQkns4AMJ_VaQ-3Yt35wr0ChgwLLXJ5C11vcDsAbqXb294
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 มติที่ประชุม :  รับทราบ มอบรองคณบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคมด าเนินการ 
 

วาระท่ี 1.3 เรื่อง  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง“การพัฒนาหลักสูตร 
                      บุคลากรสุขภาพกับระบบบริการบูรณาการเชื่อมโยงกับ Health System Science  
                      (HSS)” ระหว่างวันที่ 6 - 7 กันยายน 2562 ณ โรงแรมลายทอง จ.อุบลราชธานี 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง  งานเลขานุการ 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม นายแพทย์นิรันดร์  พิทักษ์วัชระ ต าแหน่ง  คณบดี 
 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื อง“การพัฒนาหลักสูตร
บุคลากรสุขภาพกับระบบบริการบูรณาการเชื อมโยงกับ Health System Science (HSS)” ระหว่างวันที  6 - 7 
กันยายน 2562 ณ โรงแรมลายทอง จ.อุบลราชธานี มีรายละเอียด ดังนี้ 
หลักการและเหตุผล : 

 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ปรับปรุงหลักสูตรแพทยศาสตร
บัณฑิต พ.ศ. 2562 โดยได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที  10/2561 เมื อวันที  
24 พฤษภาคม 2561 และผ่านการประเมินรับรองมาตรฐานสากล TMC. WFME. BME. Standards (2017) 
โดยสถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ (สมพ.) เมื อวันที  27 พฤษภาคม 2562 พร้อมประกาศใช้ใน
ปีการศึกษา 2562 นี้  หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตดังกล่าว เป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาส่าหรับ
บุคลากรด้านสุขภาพในศตวรรษที  21 ให้สอดคล้องกับความจ่าเป็นด้านระบบสุขภาพในบริบทสังคมไทย เพื อ
เป้าหมายในการผลิตบุคลากรที มีศักยภาพ สามารถตอบสนองต่อความต้องการระบบสุขภาพและปฏิบัติงานได้
อย่างมีความสุขสู่การสร้างสุขภาวะของสังคม ภาระงานต่อแต่นี้ไปคือ แนวทางการปฏิบัติแผนงานโครงการ
กิจกรรมต่างๆ ต้องสอดคล้องกับเป้าประสงค์การศึกษา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ ดังนั้น จึงมี
ความจ่าเป็นที จะต้องจัดประชุมเสวนา น่าเสนอแลกเปลี ยนยุทธศาสตร์ ความคิดเห็น ถ่ายทอดประสบการณ์เพื อ
น่าไปสู่ผลการด่าเนินการในด้านการจัดการเรียนการสอน การบริการสุขภาพ( โรงพยาบาลวิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ)  
และการติดตามประเมินคุณภาพของหน่วยงานทุกภาคส่วนที เกี ยวข้องตั้งแต่วิทยาลัยแพทย์ฯ ศูนย์แพทยศาสตร
ศึกษาชั้นคลินิกทั้ง 2 แห่ง (รพ.สรรพสิทธิประสงค์ และรพ.ศรีสะเกษ) รวมทั้งโรงพยาบาลชุมชนทั้ง 6 แห่ง เพื อให้
เกิดความเข้าใจ ความชัดเจน และความถูกต้องได้มาตรฐานในการด่าเนินงานตามหลักสูตรปรับปรุงใหม่ดังกล่าว 

วัตถุประสงค์ : เพื อบรรลุเป้าหมายของการสร้างบัณฑิตแพทย์ตามโครงการผลิตแพทย์เพื อชาวชนทบท (CPIRD) 
ดังนี้ 

1. การผลิตบุคลากรแพทย์เพื อการกระจาย แก้ไขปัญหาการขาดแคลนบุคลากรแพทย์ในชนบท
โดยเฉพาะในภาคอีสาน 

2. เพื อใช้พื้นที ระบบบริการสุขภาพเป็นฐานในการเรียนรู้ ตั้งแต่โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั วไป และ
โรงพยาบาลชุมชน 

3. เพื อเสริมสร้างให้บัณฑิตมีทักษะทางสังคมในระบบสุขภาพ  (Health System Science) ควบคู่ไปกับ
ทักษะทางวิชาชีพอย่างมีมาตรฐาน 

4. ผลผลิตเพื อบัณฑิตที เป็นผู้น่าการเปลี ยนแปลงในระบบสุขภาพชุมชน 

ผลที จะได้รับ : 
1. เกิดความเข้าใจร่วมกันของบุคลากรทุกภาคส่วนที เกี ยวข้องในการด่าเนินงานตามหลักสูตร

แพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 “ การผลิตแพทย์โดยใช้ชุมชนเป็นฐานการ
เรียนรู้” 
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2. เกิดมาตรฐานในการด่าเนินงานอย่างเป็นระบบ  การบริการสุขภาพ (โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี) การประเมินคุณภาพสอดคล้องกับเป้าหมายในการปฏิรูปการศึกษาเพื อสร้างสุขภาวะ
ในชุมชน 

3. สร้างความเข้าใจในการบูรณาการเชื อมโยง ทั้ง 3 ภาคส่วนส่าหรับระบบการศึกษาบุคลากรสุขภาพ 
ได้แก่ Basic Science Clinical Science และ  Health System Science 

วิทยากร จ่านวน 4 ท่าน ดังนี้ 
๑. นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศม์ิ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
๒. นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ ผู้อ่านวยการส่านักวิจัยสังคมและสุขภาพ ส่านักวิชาการ  
    กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) 
๓. นพ.วิทิต อรรถเวชกุล กรรมการผู้จัดการบริษัท โรงพยาบาลปิยะเวท จ่ากัด (มหาชน) 
๔. ผศ.ดร.นพ. บวรศม ลีระพันธุ์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 - ไม่มี- 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
 ก่าหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื อง“การพัฒนาหลักสูตรบุคลากรสุขภาพกับระบบบริการบูรณาการ
เชื อมโยงกับ Health System Science (HSS)” ระหว่างวันที  6 - 7 กันยายน 2562 ณ โรงแรมลายทอง จ.
อุบลราชธานี 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

เพื อทราบและขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื อง“การพัฒนาหลักสูตรบุคลากรสุขภาพกับระบบ
บริการบูรณาการเชื อมโยงกับ Health System Science (HSS)” ระหว่างวันที  6 - 7 กันยายน 2562          
ณ โรงแรมลายทอง จ.อุบลราชธานี  
 มติที่ประชุม :  รับทราบ  
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และ 
การสาธารณสุข  

วาระท่ี ๒.1 เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
                       ครั้งที่ 6/2562  เมื่อวันพฤหัสบดี ที่  20 มิถุนายน 2562 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง  งานเลขานุการ 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม นายแพทย์ประวิ อ ่าพันธุ์ ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร  

รองคณบดีฝ่ายบริหาร เสนอที ประชุมเพื อพิจารณา รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ่า
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที  6/2562 เมื อวันพฤหัสบดี ที   20 มิถุนายน 2562 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 - ไม่มี- 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

(ร่าง) รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที  
6/2562 เมื อวันพฤหัสบดี ที   20 มิถุนายน 2562 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 7/2562 วันที่ 7  สิงหาคม  2562 
 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
เพื อพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

ครั้งที  6/2562 เมื อวันพฤหัสบดี ที   20 มิถุนายน 2562 

 มติที่ประชุม :  รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไขรายงานการประชุม  
 

ระเบียบวาระท่ี 3    เรื่องสืบเนื่อง  
ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี 4    เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
ไม่มี 

 

ระเบียบวาระท่ี 5    เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
วาระท่ี 5.1     เรื่อง  (ร่าง) แบบประเมินผลการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร  
                          วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
                          ประจ าปีงบประมาณ 2562 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง   งานเลขานุการ 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม นายแพทย์ประวิ อ ่าพันธุ์ ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร  

รองคณบดีฝ่ายบริหาร เสนอเพื อพิจารณา เรื อง (ร่าง) แบบประเมินผลการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิ
บาลของผู้บริหาร วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ่าปีงบประมาณ 
2562 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 - ไม่มี- 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

    (ร่าง) แบบประเมินผลการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร วิทยาลัยแพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ่าปีงบประมาณ 2562 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
เพื อพิจารณา 
1. เห็นชอบ (ร่าง) แบบประเมินผลการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร วิทยาลัย

แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ่าปีงบประมาณ 2562 
2. แนวทางการกรอกแบบประเมิน เช่น ให้จัดท่าเป็น Google form หรือแจกแบบสอบถามเป็น

กระดาษ 
มติที่ประชุม 1. เห็นชอบ (ร่าง) แบบประเมินผลการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลของ

ผู้บริหาร วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ 2562 
2. เห็นชอบให้กรอกแบบประเมิน โดย Google form  
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 7/2562 วันที่ 7  สิงหาคม  2562 
 

วาระท่ี 5.2     เรื่อง  ขออนุมัติท าค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์  
                          ประจ าปีการศึกษา 2562 และหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  
                          ประจ าปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติมครั้งท่ี 1) 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง   งานบริการการศึกษา 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงศุทธินี  ธิราช ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา 
 ตามที ส่านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่านักอธิการบดี จัดท่าบันทึกข้อความที  ศธ.0529.4.6/ว 
906 ลว 21 กรกฎาคม 2558 เรื อง แผนผังกระบวนการการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
เพื อให้สอดคล้องกับข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย “คุณสมบัติและหลักเกณฑ์การแต่งตั้งอาจารย์
พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ และศาสตราจารย์พิเศษ พ.ศ.2548”และให้เป็นไปตาม
ส่านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่านักอธิการบดี  ในการนี้ งานบริการการการศึกษา จึงขอเสนอขออนุมัติท่า
ค่าสั งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ประจ่าปีการศึกษา 2562 และหลักสูตรแพทยศาตร
บัณฑิต ประจ่าปีการศึกษา 2562 (เพิ มเติมครั้งที  1) เพื อด่าเนินการตามแผนผังกระบวนการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ
ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ส่านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
- ไม่มี- 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
๑. ตารางรายชื ออาจารย์พิเศษกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ประจ่าปีการศึกษา 2562 
๒. ตารางรายชื ออาจารย์พิเศษหลักสูตรแพทยศาตรบัณฑิต ประจ่าปีการศึกษา 2562 (เพิ มเติมครั้งที  1) 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อโปรดพิจารณาอนุมัติท่าค่าสั งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ประจ่าปีการศึกษา 

2562 และหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจ่าปีการศึกษา 2562 (เพิ มเติมครั้งที  1) 
 มติที่ประชุม :  อนุมัติค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 
2562 และหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติมครั้งท่ี 1) 
 

วาระท่ี 5.3     เรื่อง  พิจารณาประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
                          (หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์) 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง   งานบริการการศึกษา 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงศุทธินี  ธิราช ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา 

ตามค่าสั งมหาวิทยาลัยอุบลราชานี ที  1646/2562 เรื องแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ลงวันที   
5 กรกฎาคม 2562 เนื องจากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ มีการเปลี ยนแปลง
ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ แว่นรัมย์ 
เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มารุตพงศ์ ปัญญา นั้น ที ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ครั้งที  12/2562 เมื อ
วันที  25 กรกฎาคม 2562 มีมติเห็นชอบจัดท่าประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ เพื อให้สอดคล้องกับการเปลี ยนแปลงค่าสั งแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรดังกล่าว 

การนี้  เพื อให้การบริหารจัดการหลักสูตรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล งานบริการการศึกษา จึงขอ
เสนอที ประชุมเพื อพิจารณาให้ความเห็นชอบประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ รายละเอียดดังเอกสารแนบมาพร้อมนี้ 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 7/2562 วันที่ 7  สิงหาคม  2562 
 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง  
 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

๑. ค่าสั งมหาวิทยาลัยอุบลราชานี ที  1646/2562 เรื องแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
๒. (ร่าง) ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อพิจารณาเห็นชอบประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

ชีวเวชศาสตร์ 
มติที่ประชุม :    เห็นชอบประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ 
 

วาระท่ี 5.4     เรื่อง  พิจารณาแนวทางการจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
                           (หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์) 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง   งานบริการการศึกษา 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงศุทธินี  ธิราช ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา 

 ตามที  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มารุตพงศ์ ปัญญา ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 
ชีวเวชศาสตร์ ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทั้งนี้จากการประชุม
มหาวิทยาลัยมีข้อเสนอเพื อเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ของมหาวิทยาลัยเสนอคณะ/
หลักสูตร เพื อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและมีความหลากหลาย ตอบสนองการศึกษาใน
อนาคต นั้น ที ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ครั้งที  12/2562 เมื อวันที  25 กรกฎาคม 2562 มีมติ
เห็นชอบในหลักการตามแนวทางการจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ของมหาวิทยาลัย  

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ได้แจ้งหลักการว่า หลักสูตรมหาบัณฑิต จะมี
การจัดการเรียนการสอนล่วงหน้า โดยนักศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และบุคคล
ทั วไปภายนอกมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สามารถมาลงทะเบียนรายวิชาในหลักสูตรล่วงหน้าได้ โดยยังไม่ต้องผ่าน
กระบวนการคัดเลือกเข้าศึกษาก่อนได้ 

การนี้  เพื อให้ได้ข้อสรุประดับวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข งานบริการการศึกษา จึงขอ
เสนอที ประชุมเพื อพิจารณาให้ความเห็นชอบแนวทางการจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ หลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา  (หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์)  
ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง  
 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

- ไม่มี- 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อพิจารณาเห็นชอบแนวทางการจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  
(หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์) 
 มติที่ประชุม :  เห็นชอบแนวทางการจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ มอบประธานหลักสูตรวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์พิจารณาก าหนดแนวทางที่เหมาะสมต่อไป 
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วาระท่ี 5.5      เรื่อง  พิจารณาการปรับอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
                           (หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์) 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง   งานบริการการศึกษา 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงศุทธินี  ธิราช ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา 

ตามที  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มารุตพงศ์ ปัญญา ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา  
ชีวเวชศาสตร์ ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื อร่วมพิจารณาอัตรา
ค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา โดยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีแนวคิดการปรับลด
ค่าธรรมเนียมการศึกษา เพื อเป็นแรงจูงในให้ผู้สนใจเข้าศึกษาต่อ ที ประชุมมหาวิทยาลัยมีแนวทางเสนอในการปรับ
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรต่างๆ ได้แก่ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่าธรรมเนี ยมการศึกษาเหมา
จ่ายประมาณ 20,000 บาท กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพเหมาจ่ายประมาณ 25,000 บาท และกลุ่มมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์เหมาจ่ายประมาณ 18,000 บาท นั้น ที ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ครั้งที  12/2562  
เมื อวันที  25 กรกฎาคม 2562 มีมติเห็นชอบในหลักการตามแนวทางการปรับลดค่าธรรมเนียมการศึกษา 
ระดับบัณฑิตศึกษา (หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์)  โดยมีข้อเสนอแนะให้
มหาวิทยาลัยปรับลดอัตราค่าธรรมเนียมลงเช่นเดียวกับหลักสูตรเพื อให้มีความสมดุลกับรายรับที ลดลงของ
หลักสูตร 

 การนี้  เพื อให้ได้ข้อสรุประดับวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข งานบริการการศึกษา จึงขอ
เสนอที ประชุมเพื อพิจารณาให้ความเห็นชอบแนวทางการปรับลดค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
(หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์)  
ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง  
 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

- ไม่มี- 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อพิจารณาเห็นชอบแนวทางการปรับลดค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (หลักสูตรวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์)  

มติที่ประชุม :  ให้หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์คงอัตราค่าธรรมเนียม
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเท่าเดิม 

 

วาระท่ี 5.6      เรื่อง  พิจารณาอนุมัติข้อเสนอโครงการจัดการความรู้มุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้   
                           ประจ าปีงบประมาณ 2563 (เพิ่มเติม)  
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง   งานบริการการศึกษา 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงศุทธินี  ธิราช ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา 

ตามที วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้เปิดรับข้อเสนอโครงการประจ่าปี งบประมาณ 
2563 นั้น เนื องจากมีการเปลี ยนแปลงผู้รับผิดชอบโครงการจัดการความรู้มุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ จาก ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.ลติพร อุดมสุข เป็น นางสาวสุภาณี จันทร์ศิริ ท่าให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื อนในการส่ง
ข้อเสนอโครงการประจ่าปีงบประมาณ 2563 จึงไม่สามารถส่งโครงการฯ ได้ตามก่าหนดเวลา นั้น 

 การนี้  เพื อให้การด่าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอเสนอที ประชุมเพื อพิจารณาอนุมัติโครงการ
จัดการความรู้มุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เพิ มเติม) รายละเอียดดังเอกสารแนบ
มาพร้อมนี้ 
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ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง  
 - ไม่มี 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
 บันทึกข้อความที  อว 0604.16.1.9/1957 ลว. 22 กรกฎาคม 2562 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อพิจารณาอนุมัติโครงการจัดการความรู้มุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
(เพิ มเติม) 

มติที่ประชุม :  อนุมัติโครงการจัดการความรู้มุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 (เพิ่มเติม) 

 

วาระท่ี 5.7      เรื่อง  พิจารณาผลการประเมินการปฏิบัติราชการ ราย นางสาวสุวคนธ์ ทรัพย์สกุล  
         ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบครึ่งปีแรก วันที่ 1 เมษายน 2562 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง  งานบริหารบุคคล 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธุ์ ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

ตามบันทึกข้อความที  อว 0604.16.1.14/1047 ลงวันที  27 พฤษภาคม 2562 น.ส.สุวคนธ์ ทรัพย์
สกุล ต่าแหน่งพยาบาลปฏิบัติการ สังกัดโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ยื นความประสงค์ขอยกเลิกการ
ลาออกจากราชการ โดยจะปฏิบัติงานตามหน้าที ที ได้รับมอบหมายและขอรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
รวมถึงสิทธิสวัสดิการต่างๆ ตามที พึงได้ ตั้งแต่วันที  27 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป นั้น (รายละเอียดตาม
เอกสารแนบ) 
 จากข้อมูลข้างต้นงานบริหารบุคคล ได้หารือกองการเจ้าหน้าเกี ยวกับกรณีดังกล่าวได้รับค่าชี้แจงว่า ควร
ด่าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคคลดังกล่าวย้อนหลัง เพื อไม่ให้มีผลกระทบในด้านการบริหารงาน
บุคคล ในการนี้ งานบริหารบุคคล จึงได้ด่าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของ น.ส.สุวคนธ์ ทรัพย์สกุล 
รอบครึ งปีแรก (1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562) ประจ่าปีงบประมาณ 2562 โดยผลการประเมินการ
ปฏิบัติราชการของบุคคลดังกล่าว อยู่ในระดับ ดี 
 ทั้งนี้ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลส่าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย 
(ฉบับที  2) พ.ศ. 2561 และประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื อนไขการเพิ ม
เงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ก่าหนดให้ “การเพิ มเงินเดือนพนักงาน
มหาวิทยาลัยให้เพิ มปีละ 1 ครั้ง คือ ณ วันที  1 ตุลาคมของทุกปี” 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

๑. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลส่าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554 
๒. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลส่าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที  2) 

พ.ศ. 2561 
๓. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื อนไขการเพิ มเงินเดือนพนักงาน

มหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
๔. หนังสือกระทรวงการคลัง ที  กค 0428/ว 90 ลงวันที  24 สิงหาคม 2553 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
ส่าเนาบันทึกข้อความที  อว 0604.16.1.14/1047 ลงวนัที  27 พฤษภาคม 2562 
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ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อพิจารณาเห็นชอบรับรองผลการประเมินการปฏิบัติราชการของ น.ส.สวุคนธ ์ทรัพย์สกุล พนักงาน
มหาวิทยาลัย ตา่แหน่งพยาบาล สังกัดโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ีประจ่าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบครึ ง
ปีแรก วันที  1 เมษายน 2562 

มติที่ประชุม :  เห็นชอบรับรองผลการประเมินการปฏิบัติราชการของ น.ส.สุวคนธ์ ทรพัย์สกุล พนักงาน
มหาวิทยาลัย ต าแหน่งพยาบาล สังกัดโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ
ครึ่งปีแรก วันที่ 1 เมษายน 2562 

 

วาระท่ี 5.8      เรื่อง  ขออนุมัติขยายเวลาศึกษา ราย นางสาวปัณฑิตา สุขุมาลย์ ครั้งที่ 5 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง  งานบริหารบุคคล 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธุ์ ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

ตามที  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้อนุมัติให้ นางสาวปัณฑิตา สุขุมาลย์ ต่าแหน่งอาจารย์ สังกัดกลุ่มวิชา
สาธารณสุขศาสตร์ ลาศึกษาในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้วย
ทุนอุดหนุนวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีก่าหนด 3 ปี ตั้งแต่วันที  1 สิงหาคม 2557 ถึงวันที  31 
กรกฎาคม 2560 และได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาศึกษาต่อจ่านวน 4 ครั้ง ดังนี้ 

ครั้งที  วันที ขอขยายเวลาลาศึกษาต่อ ทุน รวมระยะเวลา 
1 1 สิงหาคม 2560 - 31 ธันวาคม 2560 ส่วนตัว 5 เดือน 
2 1 มกราคม 2561 - 31 กรกฎาคม 2561 ส่วนตัว 7 เดือน 
3 1 สิงหาคม 2561 - 31 ธันวาคม 2561 ส่วนตัว 5 เดือน 
4 1 มกราคม 2562 - 31 กรกฎาคม 2562 ส่วนตัว 7 เดือน 

รวมระยะเวลาที ขอขยาย 2 ปี 
รวมระยะเวลาที ได้รับทุนและอนุมัติขยาย  5 ปี 

 บัดนี้ ใกล้ครบก่าหนดการได้รับขยายระยะเวลาลาศึกษาต่อครั้งที  4 แล้ว เนื องจากมีการเปลี ยนแปลง
หัวข้อวิทยานิพนธ์บ่อยครั้ง และการขออนุมัติจริยธรรมงานวิจัยในมนุษย์มีความล่าช้า เพราะกลุ่มตัวอย่างที ใช้ใน
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นกลุ่มที เปราะบาง ในการนี้ นางสาวปัณฑิตา สุขุมาลย์ จึงขออนุมัติขยายระยะเวลาลา
ศึกษาต่อ เป็นครั้งที  5 มีก่าหนด 3 เดือน ตั้งแต่วันที  1 สิงหาคม 2562 – 31 ตุลาคม 2562 ด้วยทุนส่วนตัว 
พร้อมนี้ ได้แนบหลักฐานเพื อประกอบการพิจารณามาด้วยแล้ว 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 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. ค่าสั งมหาวิทยาลั ย อุบลราชธานี  ที  1421/2557 , 2755/2560 , 0001/2561 , 
28884/2561, 292/2562 
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2. แบบค่าขออนุมัติขยายเวลาศึกษา 

3. ผลการเรียนที ผ่านมา 

4. รายงานผลความก้าวหน้าของการศึกษา การท่าวิทยานิพนธ์ หรือแผนการด่าเนินการวิทยานิพนธ์ 
5. หนังสือรับรองจากอาจารย์ที ปรึกษา 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
        เพื อพิจารณาอนุมัติขยายระยะเวลาศึกษาต่อของ นางสาวปัณฑิตา สุขุมาลย์ ครั้งที  5 โดยมีก่าหนด  
3 เดือน ตั้งแต่วันที  1 สิงหาคม 2562 – 31 ตุลาคม 2562 ด้วยทุนส่วนตัว 

มติที่ประชุม :  อนุมัติขยายระยะเวลาศึกษาต่อของ นางสาวปัณฑิตา สุขุมาลย์ ครั้งที่ 5 โดยมีก าหนด  
3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 – 31 ตุลาคม 2562 ด้วยทุนส่วนตัว 
 

วาระท่ี  5.9   เรื่อง  การก าหนดชื่อสาขาวิชาส าหรับการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ  
       และการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยก าหนดไปแล้ว ตามประกาศ ก.พ.อ. พ.ศ. 2562  
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง  งานบริหารบุคคล 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธุ์ ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
 ตามบันทึกข้อความที  อว 0604.2.3/ว 2154 ลงวันที  12 กรกฎาคม 2562 กองการเจ้าหน้าที  แจ้ง
ว่า คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันศึกษา (ก.พ.อ.) ได้ออกประกาศ ก.พ.อ. เรื อง การก่าหนดชื อ
สาขาวิชาส่าหรับการเสนอขอก่าหนดต่าแหน่งทางวิชาการ และการเทียบเคียงสาขาวิชาที เคยก่าหนดไปแล้ว พ.ศ. 
2562 ซึ่งได้ก าหนดชื่อสาขาวิชาและอนุสาขาวิชาเพิ่มเติม ส าหรับการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ
และเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยก าหนดไปแล้ว เพื อให้สถาบันอุดมศึกษาถือปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน และเกิด
ความชัดเจนยิ งขึ้นเกี ยวกับการด่าเนินการในเรื องดังกล่าว พร้อมทั้งชี้แจงรายละเอียดและการด่าเนินการเกี ยวกับ
ประกาศ ก.พ.อ. ฉบับดังกล่าว นั้น (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
 ในการนี้ งานบริหารบุคคล จึงขอความอนุเคราะห์บุคลากรสายวิชาการตรวจสอบสาขาวิชาในการขอ
ก่าหนดต่าแหน่งทางวิชาการ ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื อง การก่าหนดชื อสาขาวิชาส่าหรับการเสนอขอก่าหนด
ต่าแหน่งทางวิชาการ และการเทียบเคียงสาขาวิชาที เคยก่าหนดไปแล้ว พ.ศ. 2562 ทั้งที ด่ารงต่าแหน่งทาง
วิชาการอยู่ในปัจจุบัน และอยู่ระหว่างยื นขอก่าหนดต่าแหน่งทางวิชาการไว้แล้ว และอยู่ระหว่างก ารพิจารณา 
ด่าเนินการให้เป็นไปตามประกาศ ก.พ.อ. ฉบับดังกล่าว ดังนี้ 
  1. กรณีที กลุ่มวิชา/สาขาวิชา มีเหตุผลความจ่าเป็นในการก่าหนดสาขาวิชาและอนุสาขาวิชา
เพิ มเติมจากประกาศ ก.พ.อ. ฉบับนี้ ให้จัดท่าบันทึกแจ้งเหตุผลความจ่าเป็นในการเพิ มเติม โดยต้องพิจารณาจาก
ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการมายังงานบริหารบุคคล เพื อจะได้ขอความเห็นชอบจาก ก.พ.อ. เป็นกรณีไป 
ทั้งนี้ ก.พ.อ. ได้มีมติเห็นชอบให้มีการปรับปรุงรายชื อสาขาวิชา และอนุสาขาวิชาส่าหรับการเสนอขอก่าหนด
ต่าแหน่งทางวิชาการทุกๆ 6 เดือน 
  2. กรณีผู้ที ก่าลังจะเสนอขอก่าหนดต่าแหน่งทางวิชาการ ให้พิจารณายื นก่าหนดชื อสาขาวิชาตาม
ประกาศ ก.พ.อ. ฉบับดังกล่าวนี้เท่านั้น 
  3. กรณีที ผู้ขอก่าหนดต่าแหน่งทางวิชาการได้ยื นขอก่าหนดต่าแหน่งทางวิชาการไว้แล้ว และอยู่
ระหว่างการพิจารณา หากท่านประสงค์จะขอก่าหนดต่าแหน่งทางวิชาการ และการเทียบเคียงสาขาวิชาตาม
ประกาศ ก.พ.อ. ฉบับนี้ ให้ท่านด่าเนินการตรวจสอบ และกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มตารางการขอก่าหนด
สาขาวิชาและอนุสาขาวิชาให้เป็นไปตามประกาศ ก.พ.อ. ฉบับดังกล่าวตามที แนบมานี้ หากผู้ด่ารงต่าแหน่งทาง
วิชาการ หรือผู้ที อยู่ระหว่างเสนอขอก่าหนดต่าแหน่งยืนยันสาขาวิชาเดิมที เคยเทียบเคียงแล้ ว ให้ระบุว่า "ยืนยัน
สาขาวิชาเดิม" และหากประสงค์จะเทียบเคียงเป็นสาขาวิชาใหม่  ให้ระบุ "เลขรหัสและชื อสาขาวิชา" ตามประกาศ 



12 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 7/2562 วันที่ 7  สิงหาคม  2562 
 

ก.พ.อ. เรื อง การก่าหนดชื อสาขาวิชาฯ พ.ศ. 2562 โดยต้องพิจารณาจากภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการ
ของท่าน 
 โดยจัดส่งข้อมูลดังกล่าวให้งานบริหารบุคคล ภายในวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 อนึ ง หากท่านไม่
ด่าเนินการเทียบเคียงสาขาวิชาของผู้ด่ารงต่าแหน่งทางวิชาการให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที ก่าหนด จะถือว่าผู้
ด่ารงต่าแหน่งทางวิชาการไม่ประสงค์ขอเทียบเคียงสาขาวิชา และหากผู้ด่ารงต่าแหน่งทางวิชาการดังกล่าวจะเสนอ
ขอก่าหนดต่าแหน่งทางวิชาการสูงขึ้นในอนาคต ซึ งต้องเป็นสาขาวิชาตามประกาศ ก.พ.อ. ดังกล่าว จะถือเป็นการ
ขอก่าหนดต่าแหน่งทางวิชาการข้ามสาขาวิชาอันเป็นเหตุให้ต้องก่าหนดต่าแหน่งวิชาการโดยวิธีพิเศษ 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 ประกาศ ก.พ.อ. เรื อง การก่าหนดชื อสาขาวิชาส่าหรับการเสนอขอก่าหนดต่าแหน่งทางวิชาการ และการ
เทียบเคียงสาขาวิชาที เคยก่าหนดไปแล้ว พ.ศ. 2562 

http://www.ubu.ac.th/web/files_up/00016f2019071211420726.pdf 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

1. ประกาศ ก.พ.อ. เรื อง การก่าหนดชื อสาขาวิชาส่าหรับการเสนอขอก่าหนดต่าแหน่งทางวิชาการ และ
การเทียบเคียงสาขาวิชาที เคยก่าหนดไปแล้ว พ.ศ. 2562 

2. ตารางข้อมูลการเทียบเคียงสาขาวิชาตามประกาศ ก.พ.อ. ของผู้ด่ารงต่าแหน่งทางวิชาการ 

ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื อง การก่าหนดชื อสาขาวิชาส่าหรับการเสนอขอก่าหนดต่าแหน่งทางวิชาการ 
และการเทียบเคียงสาขาวิชาที เคยก่าหนดไปแล้ว พ.ศ. 2562  

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อพิจารณาตารางข้อมูลการเทียบเคียงสาขาวิชาของบุคลากรสายวิชาการตามประกาศ ก.พ.อ. ของผู้
ด่ารงต่าแหน่งทางวิชาการตามประกาศ ก.พ.อ. เรื อง การก่าหนดชื อสาขาวิชาส่าหรับการเสนอขอก่าหนดต่าแหน่ง
ทางวิชาการ และการเทียบเคียงสาขาวิชาที เคยก่าหนดไปแล้ว พ.ศ. 2562 

มติที่ประชุม :  เห็นชอบตารางข้อมูลการเทียบเคียงสาขาวิชาของบุคลากรสายวิชาการตามประกาศ 
ก.พ.อ. ของผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การก าหนดชื่อสาขาวิชาส าหรับการเสนอ
ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ และการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยก าหนดไปแล้ว พ.ศ. 2562 

 

วาระท่ี  5.10  เรื่อง  ขออนุมัติเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคลากรในต าแหน่งอาจารย์  
         สังกัดกลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ จ านวน 2 อัตรา 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง  งานบริหารบุคคล 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธุ์ ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
 ด้วย กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ ได้ยื นขออนุมัติเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคลากร เพื อบรรจุเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ต่าแหน่งอาจารย์ ในระดับปริญญาเอก จ่านวน 2 อัตรา ในสาขาดังนี้ 
  1. สาขากายวิภาคศาสตร์  จ่านวน 1 อัตรา 
  2. สาขาสรีรวิทยา  จ่านวน 1 อัตรา 
 ทั้งนี้ ได้แนบเอกสารเพื อพิจารณาดังนี้ 
 1. เหตุผลความจ่าเป็น และขอบเขตภาระงานของอัตราที ขออนุมัติเปิดสอบ 
 2. รายชื ออาจารย์ประจ่าพร้อมชื อหมวดงบประมาณการจ้าง 
 3. แผนงบประมาณที ได้รับจัดสรร ส่าหรับการจ้างอัตราที ได้รับอนุมัติให้เปิดสอบคัดเลือก 
 4. ข้อมูลจ่านวนนักศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 
 5. ผลการค่านวณสัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา (FTES) 

http://www.ubu.ac.th/web/files_up/00016f2019071211420726.pdf
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ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 -ไม่มี- 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

๑. ส่าเนารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที  6/2559 เมื อวันที  30 กรกฎาคม   
2559 

๒. ส่าเนาบันทึกข้อความที  อว 0604.16.1.9/1787 ลงวันที  2 กรกฎาคม 2562 เรื อง ขออนุมัติ  
    เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคลากรในต่าแหน่งอาจารย์ สังกัดกลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
เพื อพิจารณาอนุมัติเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคลากรในต่าแหน่งอาจารย์ สังกัดกลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ 

จ่านวน 2 อัตราดังกล่าว 
มติที่ประชุม :  อนุมัติเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคลากรในต าแหน่งอาจารย์ สังกัดกลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ 

จ านวน 2 อัตราในสาขาดังนี้ 
  1. สาขากายวิภาคศาสตร์ จ านวน 1 อัตรา 
  2. สาขาสรีรวิทยา  จ านวน 1 อัตรา 
 

วาระท่ี  5.11  เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาหัวหน้ากลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ 
       และการสาธารณสุข 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง  งานบริหารบุคคล 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธุ์ ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

 ตามค่าสั งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที  2923/2558 ได้แต่งตั ้งให้ ผู ้ช่วยศาสตราจารย์จารุวรรณ์      
วงบุตดี พนักงานมหาวิทยาลัย ต่าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ด่ารงต่าแหน่งหัวหน้ ากลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ ตั้งแต่
วันที  1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ถึงวันที  30 กันยายน พ.ศ. 2562 โดยให้มีอ่านาจหน้าที และความรับผิดชอบ 
ดังนี้ 
 1. บริหารจัดการ และควบคุมดูแลการด่าเนินงานของกลุ ่มวิชาแพทยศาสตร์ ให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามระเบียบทางราชการ 
 2. ปฏิบัติหน้าที อื นๆ ตามที ได้รับมอบหมาย 

 บัดนี้ บุคคลดังกล่าวข้างต้นใกล้หมดวาระการด่ารงต่าแหน่งหัวหน้ากลุ่มวิชาแพทยศาสตร์แล้ว ในการนี้ งาน
บริหารบุคคล จึงขอเสนอหลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาหัวหน้ากลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข ดังนี้ 
 1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิถูกเสนอชื่อ 

  1.1 เป็นคณาจารย์ประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ซึ งได้ท่าการสอน 

        มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี ในมหาวิทยาลัยหรือสภาสถาบันที สภารับรอง  
  1.2 ไม่เป็นผู้ด่ารงต่าแหน่งคณบดี รองคณบดี หรือหัวหน้าสาขาวิชา 
  1.3 ไมเ่ป็นผู้อยู่ระหว่างถูกตั้งกรรมการสอบสวนความผิดทางวินัย หรือความผิดทางจรรยาบรรณ 
        หรืออยู่ระหว่างถูกลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง 
 2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอชื่อ 
  2.1 ต้องเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย และเป็นอาจารย์ประจ่าสังกัดกลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ 
        ปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน 
 



14 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 7/2562 วันที่ 7  สิงหาคม  2562 
 

 3. วิธีการเสนอชื่อ และการสรรหา 
  3.1 ประกาศรายชื อผู้มีสิทธิถูกเสนอชื อ และผู้มีสิทธิเสนอชื อ วันที .......................................  
        หากต้องการทักทวงรายชื อผู้มีสิทธิถูกเสนอชื อ และผู้มีสิทธิเสนอชื อ ให้ทักทวงไปที  
        กรรมการและเลขานุการการด่าเนินการสรรหาหัวหน้ากลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
        ภายในวันที .......................................ตั้งแต่เวลา.............................................................  
  3.2 ให้ผู้มีสิทธิเสนอชื อ เสนอชื อได้คนละไม่เกิน 1 ชื อ โดยระบุข้อมูลประวัติและผลงานที โดดเด่น 
        โดยส่งชื อที กล่องรับการเสนอชื อได้ที งานบริหารบุคคล ในวันที .......................................
        ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 16.30 น.  

 **ส าหรับอาจารย์กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ที่ลาศึกษาให้ส่งการเสนอชื่อมาที่ E-mail : 
             tipsureechaiyakod@gmail.com/ว่าที่ ร.ต.หญิงทิพย์สุรีย์ ศรีอ่อน/พนักงานงานบริหารบุคคล 
    ภายในวันที่    ตั้งแต่เวลา    08.30 น. - 16.30 น.   
  3.4 คณะกรรมการสรรหาตรวจสอบคุณสมบัติตามที ผู้มีสิทธิเสนอชื อเสนอมา 
        ในวันที .......................................เวลา ................................................................  
  ** หมายเหตุ : คณะกรรมการสรรหาตรวจสอบคุณสมบัติตามที ผู้มีสิทธิเสนอชื อเสนอมา  
โดยเรียงล่าดับตามความถี  ตั้งแต่ล่าดับที  1-4 เท่านั้น 
  3.5 ประกาศรายชื อผู้มีสิทธิถูกเสนอชื อให้ด่ารงต่าแหน่งหนังกน้ากลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ 
         ในวันที .............................................................  
  3.6 ให้ผู้มีสิทธิเสนอชื อ ลงคะแนน (แบบลับ) ที งานบริหารบุคคล ในวันที ............................. 
        เวลา...................................................  
  3.7 คณะกรรมการสรรหาเปิดกล่อง เพื อเรียงล่าดับความถี รายชื อผู้ได้รับการเสนอชื ออย่างน้อย 
        2 คนขึ้นไป เข้าที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
       ในวันที ..................................................เวลา................................................................... 
 

ขั้นตอนการสรรหาหัวหน้ากลุ่มวิชา 
 

ล าดับ ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการด าเนินงาน ผู้เกี่ยวข้อง 

ขั้นตอนที  1 งานบริหารบุคคล งานบริหารบุคคล ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมควรด่ารงต่าแหน่งหัวหน้า
วิชาหรือหน่วยงานที เรียกชื ออย่างอื นที มีฐานะเทียบเท่าภาควิชาต้องมี
คุณสมบัติตามมาตรา 30 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี พ.ศ. 2533 ดังนี้ 
     1 . เป็ นคณ าจารย์ประจ่ าวิทยาลั ยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข ซึ งได้ท่าการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี ในมหาวิทยาลัย
หรือสภาสถาบันที สภารับรอง     
     2. ไม่เป็นผู้ด่ารงต่าแหน่งคณบดี รองคณบดี หรือหัวหน้าสาขาวิชา 

     3. ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกตั้งกรรมการสอบสวนความผิดทางวินัย หรือ
ความผิดทางจรรยาบรรณ หรืออยู่ระหว่างถูกลงโทษทางวินัยอย่าง
ร้ายแรง 

- 
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ล าดับ ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการด าเนินงาน ผู้เกี่ยวข้อง 

ขั้นตอนที  2 งานบริหารบุคคล 1. ประกาศรายชื อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกในการสรรหาหัวหน้า
กลุ่มวิชา 
2. ประกาศรายชื อผู้มีสิทธิเสนอชื อในการสรรหาหัวหน้ากลุ่มวิชา 
หมายเหตุ : ต้องก่าหนดวัน เวลา ในการสรรหาหัวหน้ากลุ่มวิชา 

- 

ขั้นตอนที  3 งานบริหารบุคคล อาจารย์ประจ่ากลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ เสนอชื อพร้อมประวัติและ
ผลงานของผู้ที มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกตามประกาศข้ันตอนที  2 เพียง 
1 ชื อเท่านั้น  
หมายเหตุ : แบบฟอร์มการเสนอประวัติและผลงานของผู้ที มีสิทธิเข้า
รับการคัดเลือกรับได้ที งานบริหารบุคคล 

อาจารย์ประจ่ากลุ่ม
วิชาแพทยศาสตร์ 

ขั้นตอนที  4 งานบริหารบุคคล คณะกรรมการสรรหาประชุมเพื อพิจารณาข้อมูล และเรียงล่าดับ 1 - 4  
 

คณะกรรมการสรรหา 

ขั้นตอนที  5 งานบริหารบุคคล ให้อาจารย์ประจ่ากลุ่มวิชาเสนอชื อลงคะแนนแบบลับ อาจารย์ประจ่ากลุ่ม
วิชาแพทยศาสตร์ 

ล่าดับ ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการด่าเนินงาน ผู้เกี ยวข้อง 

ขั้นตอนที  6 งานบริหารบุคคล คณะกรรมการสรรหานับคะแนน เรียงล่าดับ 1 - 2 เพื อเสนอเข้าที 
ประชุมคณะกรรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ 

คณะกรรมการสรรหา 

ขั้นตอนที  7 งานบริหารบุคคล คณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ มีมติเสนอแต่งตั้งหัวหน้ากลุ่มวิชา  คณะกรรมการประจ่า
วิทยาลัยฯ 

 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.2533 มาตรา 30 ในกรณีที มีการแบ่งภาควิชา หรือ

แบ่งหน่วยงานที เรียกชื ออย่างอื นที มีฐานะเทียบเท่าภาควิชาในคณะ ให้มีหัวหน้าภาควิชาหรือหัวหน้าหน่วยงานที 
เรียกชื ออย่างอื นที มีฐานะเทียบเท่าภาควิชาเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของภาควิชาหรือหน่วยงานที 
เรียกชื ออย่างอื นที มีฐานะเทียบเท่าภาควิชาและจะให้มีรองหัวหน้าภาควิชาหรือรองหัวหน้าหน่วยงานที เรียกชื อ
อย่างอื นที มีฐานะเทียบเท่าภาควิชาคนหนึ งหรือหลายคนก็ได้ เพื อท่าหน้าที และรับผิดชอบตามที หัวหน้าภาควิชา
หรือหัวหน้าหน่วยงานที เรียกชื ออย่างอื นที มีฐานะเทียบเท่าภาควิชามอบหมาย  
 หัวหน้าภาควิชาหรือหัวหน้าหน่วยงานที เรียกชื ออย่างอื นที มีฐานะเทียบเท่าภาควิชา  รวมทั้งผู้ด่ารง
ต่าแหน่งรองของต่าแหน่งดังกล่าวนั้น ให้แต่งตั้งจากคณาจารย์ประจ่าของมหาวิทยาลัย ซึ งได้ท่าการสอนมาแล้วไม่
น้อยกว่าสี ปีในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื นที สภามหาวิทยาลัยรับรอง  
 การแต่งตั้งหัวหน้าภาควิชาหรือหัวหน้าหน่วยงานที เรียกชื ออย่างอื นที มีฐานะเทียบเท่าภาควิชา  และรอง
หัวหน้าภาควิชาหรือรองหัวหน้าหน่วยงานที เรียกชื ออย่างอื นที มีฐานะเทียบเท่าภาควิชา ให้อธิการบดี แต่งตั้งโดย
ค่าแนะน่าของคณบดี  
 หัวหน้าภาควิชาหรือหัวหน้าหน่วยงานที เรียกชื ออย่างอื นที มีฐานะเทียบเท่าภาควิชา  มีวาระการด่ารง
ต่าแหน่งสี ปี และอาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้ แต่จะด่ารงต่าแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันมิได้ 
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 เมื อหัวหน้าภาควิชาหรือหัวหน้าหน่วยงานที เรียกชื ออย่างอื นที มีฐานะเทียบเท่าภาควิชาพ้นจากต่าแหน่ง  
ให้ รองหั วหน้ าภ าควิชาหรือรองหั วหน้ าหน่ วยงานที เรี ยกชื ออย่ างอื นที มี ฐ านะเที ยบ เท่ าภ าควิช า   
พ้นจากต่าแหน่งด้วย http://www.ubu.ac.th/web/files_up/16f2013042315171259.pdf 

๒. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา หัวหน้าภาควิชา หรือ
หน่วยงานที เรียกชื ออย่างอื นที มีฐานะเทียบเท่าภาควิชา พ.ศ. 2540 ข้อ 4 ในกรณีวาระการด่ารงต่าแหน่งหัวหน้า
ภาควิชา หรือหัวหน้าหน่วยงานที เรียกชื ออย่างอื นที มีฐานะเทียบเท่าภาควิชา เหลือเวลาไม่น้อยกว่าเก้าสิบวัน หรือ
พ้นจากต่าแหน่งก่อนครบวาระ ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการประจ่าคณะเป็นกรรมการสรรหาหัวหน้ากลุ่ม
วิชาหรือหน่วยงานที เรียกชื ออย่างอื นที มีฐานะเทียบเท่าภาควิชา 
 ในกรณีที กรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาหรือหน่วยงานที เรียกชื ออย่างอื นที มีฐานะเทียบเท่าภาควิชาพ้น
จากต่าแหน่งในระหว่างการสรรหายังไม่แล้วเสร็จ ให้ผู้ซึ งพ้นจากต่าแหน่งดังกล่าวยังคงปฏิบัติหน้าที ต่อไป จนกว่า
การสรรหาจะเสร็จสิ้น 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

๑. ส่าเนาค่าสั งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที  2923/2558 
๒. ส่าเนาข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา หัวหน้าภาควิชา 

หรือหน่วยงานที เรียกชื ออย่างอื นที มีฐานะเทียบเท่าภาควิชา พ.ศ. 2540 
๓. รายชื อผู้มีสิทธิถูกเสนอชื อตามมาตรา 30 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี พ.ศ. 2533 
๔. รายชื อผู้มีสิทธิเสนอชื อการในการสรรหาหัวหน้ากลุ่มวิชา 
๕. แบบฟอร์มการเสนอชื อ ประวัติและผลงานของผู้สมควรด่ารงต่าแหน่งหัวหน้ากลุ่มวิชา  
๖. แบบฟอร์มบัตรลงคะแนนการสรรหาหัวหน้ากลุ่มวิชา (แบบลับ) 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
เพื อพิจารณา ดังนี้ 

 1. แต่งตั้งคณะกรรมการประจ่าคณะเป็นกรรมการสรรหาหัวหน้ากลุ่มวิชาหรือหน่วยงานที เรียกชื ออย่างอื น
ที มีฐานะเทียบเท่าภาควิชา โดยมีเจ้าหน้าที งานบริหารบุคคลเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
 2. พิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาหัวหน้ากลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข 
 3. พิจารณารายชื อผู้มีสิทธิถูกเสนอชื อตามมาตรา 30 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี พ.ศ. 2533 
 4. พิจารณารายชื อผู้มีสิทธิเสนอชื อการในการสรรหาหัวหน้ากลุ่มวิชา 
 5. พิจารณาแบบฟอร์มการเสนอชื อ ประวัติและผลงานของผู้สมควรด่ารงต่าแหน่งหัวหน้ากลุ่มวิชา 

 6. พิจารณาแบบฟอร์มบัตรลงคะแนนการสรรหาหัวหน้ากลุ่มวิชา (แบบลับ) 
มติที่ประชุม :  1. เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการประจ าคณะเป็นกรรมการสรรหาหัวหน้ากลุ่มวิชา 

โดยมีเจ้าหน้าที่งานบริหารบุคคลเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
   2. เห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาหัวหน้ากลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
   3. เห็นชอบรายชื่อผู้มีสิทธิถูกเสนอชื่อตามมาตรา 30 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2533 
   4. เห็นชอบรายช่ือผู้มีสิทธิเสนอชื่อการในการสรรหาหัวหน้ากลุ่มวิชา 

http://www.ubu.ac.th/web/files_up/16f2013042315171259.pdf
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   5. เห็นชอบแบบฟอร์มการเสนอชื่อ ประวัติและผลงานของผู้สมควรด ารงต าแหน่ง
หัวหน้ากลุ่มวิชา 

   6. เห็นชอบแบบฟอร์มบัตรลงคะแนนการสรรหาหัวหน้ากลุ่มวิชา (แบบลับ) 
 

วาระท่ี  5.12  เรื่อง  ขอเชิญเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลรัตโนบล ประจ าปี 2562 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง  งานบริหารบุคคล 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธุ์ ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

 ด้วย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอเชิญคณะ/หน่วยงานเสนอชื อบุคคล/นิติบุคคล/องค์กร ที อุทิศตนเป็น
ประโยชน์ต่อสังคมหรือมหาวิทยาลัย และเป็นแบบอย่างที ดีแก่บุคคลทั วไป เพื อเข้ารับรางวัลรัตโนบล ประจ่าปี 
2562 ตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย รางวัลรัตโนบล พ.ศ. 2551 และประกาศมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เรื อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลรัตโนบลมหา -วิทยาลัย
อุบลราชธานี พ.ศ. 2562 โดยมีข้อมูลประกอบการเสนอชื อ ดังนี้ 
 1. แบบประวัติและผลงาน และไฟล์ภาพถ่าย 
 2. ไฟล์ผลงานที อุทิศตนเป็นประโยชน์ต่อสังคมและหรือมหาวิทยาลัย 
 3. ร่างค่าประกาศเกียรติคุณ 
 4. เอกสารน่าเสนอข้อมูล เช่น ไฟล์น่าเสนอ (Power point) วีดิทัศน์ 
 5. มติที ประชุมคณะกรรมการประจ่าคณะ 
 โดยส่งรายละเอียดเอกสารที ครบถ้วน ถูกต้อง ให้ฝ่ายเลขานุการ ภายในวันที  31 กรกฎาคม 2562 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

๑. ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย รางวลัรัตโนบล พ.ศ. 2551 
๒. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัล

รัตโนบลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2562  
http://www.ubu.ac.th/web/educational/content/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A7%
E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B8%9A%
E0%B8%A5/ 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

ส่าเนาบันทึกข้อความที  อว 0604.4.6/ว 564 ลงวันที  5 กรกฎาคม 2562  
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

เพื อพิจารณาเสนอชื อผู้สมควรได้รับรางวัลรัตโนบล ประจ่าปี 2562 
มติที่ประชุม :  ไม่เสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลรัตโนบล ประจ าปี 2562 
 

วาระท่ี  5.13  เรื่อง  ขอเชิญเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิท่ีสมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์  
   ประจ าปีการศึกษา 2561 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง  งานบริหารบุคคล 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธุ์ ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

 ด้วย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอเชิญคณะ/หน่วยงานเสนอชื อผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ 
ประจ่าปีการศึกษา 2561 ตามข้อบังมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2539 
และประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาเลือกสรรผู้สมควรได้รับปริญญา
กิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2562 โดยมีข้อมูลประกอบการเสนอชื อ ดังนี้ 

http://www.ubu.ac.th/web/educational/content/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%A5/
http://www.ubu.ac.th/web/educational/content/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%A5/
http://www.ubu.ac.th/web/educational/content/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%A5/
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 1. แบบประวัติและผลงาน และไฟล์ภาพถ่าย 
 2. ไฟล์ผลงานที ตรง/สอดคล้องกับชื อปริญญา/สาขาวิชาที เสนอพิจารณา 
 3. ร่างค่าประกาศเกียรติคุณ 
 4. เอกสารน่าเสนอข้อมูล เช่น ไฟล์น่าเสนอ (Power point) วีดิทัศน์ 
 5. มติที ประชุมคณะกรรมการประจ่าคณะ 
 โดยส่งรายละเอียดเอกสารที ครบถ้วน ถูกต้อง ให้ฝ่ายเลขานุการ ภายในวันที  31 กรกฎาคม 2562 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
๑. ข้อบังมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2539 
๒. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาเลือกสรรผู้สมควรได้รับ

ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2562 
http://www.ubu.ac.th/web/educational/content/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%
B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%
B4%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%8C/ 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
ส่าเนาบันทึกข้อความที  อว 0604.4.6/ว 563 ลงวันที  5 กรกฎาคม 2562  

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
เพื อพิจารณาเสนอชื อผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจ่าปีการศึกษา 2561 
มติที่ประชุม :  ไม่เสนอชื่อผูส้มควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจ าปีการศึกษา 2561 
 

วาระท่ี  5.14   เรื่อง  รายงานการติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานและแผนการค่าใช้จ่าย  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ สิ้นไตรมาส 3 (1 ตุลาคม 2561 – 30 
มิถุนายน 2562) 

หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง  งานแผนและงบประมาณ 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธุ์ ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
 งานแผนและงบประมาณ ได้ติดตามการรายงานการติดตามการด่าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานและ
แผนการค่าใช้จ่าย ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ สิ้นไตรมาส สิ้นไตรมาส 3 (1 ตุลาคม 2561 – 30 
มิถุนายน 2562) ใน 4 ด้าน ดังนี้ 

1. การติดตามผลการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม  
 ในการติดตามรายงานผลการด่าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ 
สิ้นไตรมาส 3 (1 ตุลาคม 2561 – 30 มิถุนายน 2562)  

โครงการทั้งสิ้น จ่านวน 120 โครงการ สามารถติดตามได้ 120 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100   โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 
1.1 รายงาน Action Plan ณ ไตรมาส 3 (1 ตุลาคม 2561 – 30 มิถุนายน 2562) 
   1. จ่านวนโครงการตามแผนปฏิบัติการ ทั้งหมด   80  โครงการ 
   2. มีการด่าเนินแล้วเสร็จโครงการในไตรมาสที  2   74   โครงการ 
   3. อยู่ระหว่างด่าเนินการโครงการ     74  โครงการ 
   4. ยังไม่ด่าเนินการโครงการ       6  โครงการ 
   5. ยกเลิกโครงการ        0     โครงการ 
   6. ไม่รายงานข้อมูล        0  โครงการ 
  ทั้งนี้ ผลการติดตามการด าเนินงานในไตรมาสที่ 3  คิดเป็น ร้อยละ 92.50 

http://www.ubu.ac.th/web/educational/content/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%8C/
http://www.ubu.ac.th/web/educational/content/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%8C/
http://www.ubu.ac.th/web/educational/content/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%8C/
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1.2. รายงาน โค รงการ วิจั ย  บ ริ ก าร วิช าการ และท านุ บ า รุ งศิ ลป ะฯ  ณ  ไต รมาส  3                    
(1 ตุลาคม 2561 – 30 มิถุนายน 2562) 

   1. จ่านวนโครงการตามแผนปฏิบัติการ ทั้งหมด   40   โครงการ 
   2. มีการด่าเนินแล้วเสร็จโครงการในไตรมาสที  1   31  โครงการ 
   3. อยู่ระหว่างด่าเนินการ      31  โครงการ 
   4. ยกเลิกโครงการ       3  โครงการ 
   5. ยังไม่ด่าเนินการโครงการ      6  โครงการ 
  ทั้งนี้ ผลการติดตามการด าเนินงานในไตรมาสที่ 3 คิดเป็น ร้อยละ 77.50 

 2. การติดตามผลการด าเนินงานด้านงบประมาณและการเงิน 

การติดตามผลการรายงานผลด่าเนินงานค่าใช้จ่ายงบประมาณ ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ สิ้น
ไตรมาส 3 (1 ตุลาคม 2561 – 30 มิถุนายน 2562) พบว่ามีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 58.67  ต่ า
กว่าแผน (ร้อยละ 77) ที่ตั้งไว้ ร้อยละ 19  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

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 รายจ่ายลงทุน 38,807,400.00 7,761,480.00 20.00 3,526,169.00 45.43 

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

2.เงินรายได้ 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 รายจ่ายลงทุน 38,807,400.00 17,463,330.00 45.00 7,186,010.92 41.15 

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

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

ไตรมาส 3 187,485,600.00 144,363,912.00 77.00 84,698,097.57 58.67 

1.เงินงบประมาณแผ่นดิน 93,322,900.00 71,858,633.00 77.00 47,349,028.54 65.89 

 1.1 รายจ่ายประจ่า 19,266,600.00 15,413,280.00 80.00 9,814,829.90 63.68 

 1.2 รายจ่ายลงทุน 38,807,400.00 25,224,810.00 65.00 22,367,116.12 88.67 
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  การเบิกจ่ายตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพ 

 ได้รับจัดสรร (แผน) การเบิกจ่าย (ผล) การเบิกจ่าย 

 งบประมาณ (บาท) ร้อยละ งบประมาณ (บาท) ร้อยละ 

 1.3 รายจ่ายบุคลากร 35,248,900.00 17,624,450.00 0.00 15,167,082.52 86.06 

2.เงินรายได้ 94,162,700.00 72,505,279.00 77.00 37,349,069.03 51.51 

รวมเบิกจ่ายทั้งสิ้น 187,485,600.00 144,363,912.00  84,698,097.57 58.67 

1.เงินงบประมาณแผ่นดิน 93,322,900.00 71,858,633.00  47,349,028.54 65.89 

2.เงินรายได้ 94,162,700.00 72,505,279.00  37,349,069.03 51.51 

3. การติดตามผลการด าเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 

ในการติดตามผลการด่าเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง สามารถสรุปได้ ดังนี้ 

1. รายการครุภัณฑ์ 

ตารางแสดงผลการด าเนินงานด้านการจัดซื้อรายการครุภัณฑ์ 

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 39 8,796,100 0 0  

งปม.6 61 30,011,300 58 13,686,826 3 0  

สบพช.17-1 4 390,000 5 289,000 0 0  

สบพช.17-2 1 24,000 1 22,000 0 0  

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

2. อาคารและสิ่งก่อสร้าง 

 ตารางแสดงผลการด าเนินงานด้านสิ่งก่อสร้าง 

รายการ 

แผน ผล 

คงเหลือ 

ร้อยละของ 

การเบิกจ่าย หมายเหต ุงบประมาณที่ได้รบั
จัดสรร 

ยอดเบกิจ่าย 

1. ค่าก่อสร้างอาคารสโมสรนักศึกษา 1,910,000.00 0 1,910,000.00 0.0  

2. ค่าออกแบบก่อสร้างอาคารสโมสรนักศึกษา 85,950.00 0 85,950.00 0.0  

3. ค่าก่อสร้างราชานุสาวรีย์ 2,737,000.00 1,714,500 1,022,500.00 62.64  

4. ค่าออกแบบอาคารโภชนาคาร 3,600,000.00 67,5000 2,925,000.00 18.75  

4. การติดตามผลการด าเนินงานด้านบุคลากร 
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ในการติดตามผลการด่าเนินงานด้านบุคลากร สามารถสรุปได้ ดังนี้ 

 ตารางแสดงผลการด าเนินงานด้านบุคลากร 

หมวดเงิน รายการ 

แผน ผล 

คงเหลือ 

ร้อยละของ 

งบประมาณ 
ยอดการเบิกจ่าย 

การ
เบิกจ่าย 

ที่ได้รับจัดสรร 
 

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

1,928,000.00 1,381,250.00 546,750.00 71.64 

งปม.5-2 
ค่ าจ้ างพนั กงานสายวิชาการ -สาขา
สาธารณสุขศาสตร์ (2 อัตรา) 

846,200.00 605,800.00 240,400.00 71.59 

งปม.5-3 
ค่าจ้างพนักงานสายสนับสนุนวิชาการ - 
สายสนับสนุนส่านักงาน ( 22 อัตรา) 

8,404,000.00 5,885,680.00 2,518,320.00 70.03 

งปม.5-4 
ค่าจ้างพนักงานสายสนับสนุนวิชาการ - 
สายสนับสนุน OPD ( 22 อัตรา) 

7,355,400.00 5,029,128.00 2,326,272.00 68.37 

งปม.5-5 
กิจกรรมอัตราก่าลัง - อัตราใหม่  สาย
วิชาการ 

8,224,800.00 749,724.52 7,475,075.48 9.12 

งปม.5-6 
กิจกรรมอัตราก่าลัง - อัตราใหม่  สาย
สนับสนุนวิชาการ 

8,490,500.00 1,515,500.00 6,975,000.00 17.85 

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

6,026,197.00 1,973,890.00 4,052,307.00 32.76 

สบพช.1-2 
กิจกรรมอัตราก่าลัง - -สาขาสาธารณสุข
ศาสตร์ (9 อัตรา) 

4,737,637.00 3,243,330.00 1,494,307.00 68.46 

สบพช.1-3 
กิจกรรมอัตราก่าลัง - -สายสนับสนุน
วิชาการ (2 อัตรา) 

632,819.00 440,100.00 192,719.00 69.55 

รด.1-1 ค่าจ้างพนักงานสายสนับสนุน 3,828,400.00 2,566,270.00 1,262,130.00 67.03 
รด.1-2 ค่าจ้างลูกจ้างชั วคราว 4,102,600.00 318,230.00 3,784,370.00 7.76 
OPD.1-1 ค่าจ้างพนักงานสายสนับสนุน 4,102,600.00 1,330,127.67 2,772,472.33 32.42 

OPD.1-2 ค่าตอบแทนอื นๆนอกเหนือเงินเดือน 852,000.00 234,500.00 617,500.00 27.52 

อบ-1 
เงินเดือนค่าจ้าง 
(สายวิชาการ)-กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์  

8,218,932.00 5,605,400.00 2,613,532.00 68.20 

อบ-2 
เงินเดือนค่าจ้าง 
(สายวิชาการ)-กลุ่มวิชาสาธารณสขุศาตร ์

1,239,168.00 837,470.00 401,698.00 67.58 

อบ-3 
ค่าตอบแทนนอกเหนือเงินประจ่าต่าแหน่ง 
ทางวิชาการ-(พนง.เงินงบประมาณ) 

856,800.00 865,700.00 -8,900.00 101.04 

อบ-4 
เงินเดือนค่าจ้าง 
(สายสนับสนุนสา่นักงานเลขานุการ) 

839,563.20 499,680.00 339,883.20 59.52 
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หมวดเงิน รายการ 

แผน ผล 

คงเหลือ 

ร้อยละของ 

งบประมาณ 
ยอดการเบิกจ่าย 

การ
เบิกจ่าย 

ที่ได้รับจัดสรร 
 

อบ-5 
เงินเดือนค่าจ้าง 
ลูกจา้งชั วคราว-กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ (3 
คน) 

1,207,680.00 805,120.00 402,560.00 66.67 

อบ-6 ลูกจ้างประจ่า (ภัทรชรญัญ์ ) 321,120.00 230,400.00 90,720.00 71.75 

อบ-7 
เงินเดือนค่าจ้าง 
(สายวิชาการ)-กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์  

9,086,030.80 7,634,251.99 1,451,778.81 84.02 

อบ-8 
เงินเดือนค่าจ้าง 
(สายวิชาการ)-กลุ่มวิชาสาธารณสขุศาสตร ์

3,735,469.20 2,371,200.00 1,364,269.20 63.48 

อบ-9 
ค่าตอบแทนนอกเหนือเงินประจ่าต่าแหน่ง 
ทางวิชาการ-(พนง.เงินงบประมาณ) 

  403,200.00  247,122.58 156,077.42 61.29 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สิ้นไตรมาส 3 

(1 ตุลาคม 2561 – 30 มิถุนายน 2562) 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  

สิ้นไตรมาส 3 (1 ตุลาคม 2561 – 30 มิถุนายน 2562) 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

เพื อพิจารณา  
1. รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ่าปี พ.ศ.2562 ณ สิ้นไตรมาส 3 (1 ตุลาคม 2561 – 

30 มิถุนายน 2562)   โดยผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนด ร้อยละ 
58.67  ต่ ากว่าแผน (ร้อยละ 77) ที่ตั้งไว้ ร้อยละ 19  ทั้งนี้เพื่อพิจารณาให้ขอเสนอแนะแนว
ทางแก้ไขในการเร่งรัดการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2562ต่อไป 

2. การติดตามรายงานผลการด่าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ 
สิ้นไตรมาส 3 โครงการทั้งสิ้น จ่านวน 197 โครงการ สามารถติดตามได้ครบทุกโครงการ คิดเป็น
ร้อยละ 98.35  ทั้งนี้ เห็นควรมอบผู้บริหารที่รับผิดชอบแต่ละหน่วยงาน เร่งรัดการเบิกจ่าย
โครงการ ใหแ้ล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2562 ต่อไป 

มติที่ประชุม :  รับทราบ  มอบผู้บริหารที่รับผิดชอบแต่ละหน่วยงาน เร่งรัดการเบิกจ่ายโครงการ ให้
แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2562 
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วาระท่ี  5.15   เรื่อง  การจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดกลยุทธ์ทางการเงิน ประจ าปี 
งบประมาณ  พ.ศ. 2562 ณ สิ้นไตรมาส 3 (1 ตุลาคม 2561 – 30 มิถุนายน   
2562) 

หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง  งานแผนและงบประมาณ 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธุ์ ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

ตามที  กองแผนงาน ให้หน่วยงานด่าเนินการ การจัดท่ารายงานผลการด่าเนินงานตามตัวชี้วัดกลยุทธ์ทาง
การเงิน ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ สิ้นไตรมาส 3 (1 ตุลาคม 2561 – 30 มิถุนายน 2562)  โดย
สรุปรายละเอียด ดังนี้ 
      1 . รายงานผลการด่าเนินงานประเด็นยุทธศาสตร์ที  1 การหารายได้เพื อการมีเสถียรภาพทางการเงิน 
ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ สิ้นไตรมาส 3 (1 ตุลาคม 2561 – 30 มิถุนายน 2562)  (ตามเอกสาร
แนบ) 
      2. สรุปรายละเอียดการหารายได้อย่างเป็นรูปธรรม ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   
ณ สิ้นไตรมาส 3 (1 ตุลาคม 2561 – 30 มิถุนายน 2562)  (ตามเอกสารแนบ) 

2.1 โครงการแหล่งทุนวิจัยภายนอก 
- ฤทธิ์ของสมุนไพรที ไทยมีผลต่อการยับยั้งสารสื อประสาทที มีฤทธิ์ต่อการเคลื อนไหวของพยาธิ

ใบไม้ตับทดสอบในสัตว์ทดลอง 
- การประเมินความเสี ยงของความแปรปรวนสภาพอากาศ และการเปลี ยนแปลงการใช้ประโยชน์

ที ดิน ต่อการกระจายของเชื้อ Burkholderia pseudomallei ในดินด้วยระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ 

- การประยุกต์ใช้การตรวจวัดระดับยาในเลือดที ใช้รักษาผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนานในพ้ืนที 
จังหวัดอุบลราชานีและพ้ืนที ใกล้เคียง 

2.2 โครงการหารายได้จากการให้บริการวิชาการ 
- โครงการการจัดอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนสุขภาพระดับพ้ืนที  ปี 2 
- โครงการอบรมวิชาการเชิงปฏิบัติการการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูงในผู้ใหญ่ 

2.3  โครงการหารายได้จากการให้บริการทางการแพทย์ 
2.4  โครงการหารายได้จากการบริหารจัดการทรัพยากร และทรัพย์สิน 

- โครงการรายรับศูนย์พัฒนาเด็ก 
- โครงการหอพักนักศึกษาแพทย์ 
- โครงการรายรับอื นๆ 
- โครงการกองทุนเงินบริจาค 

3. รายงานผลการด่าเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ที  2 พัฒนาการบริหารงบประมาณและการเงินให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื อขับเคลื อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ 
สิ้นไตรมาส 3 (1 ตุลาคม 2561 – 30 มิถุนายน 2562) (ตามเอกสารแนบ) 
      4. สรุปผลการด่าเนินงานการลดค่าใช้จ่ายจากกลยุทธ์การเงิน ยุทธ์ศาสตร์ที  3  การเพิ มประสิทธิภาพการใช้
จ่ายงบประมาณและลดรายจ่าย ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  (ตามเอกสารแนบ) 
      5. สรุปงบประมาณที ประหยัดได้ ประจ่าปีงบประมาณ 2562 (ตามเอกสารแนบ) 
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      6. ผลการด่าเนินงานด้านการประหยัดอย่างเป็นรูปธรรม  ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตามเอกสาร
แนบ) 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
-ไม่มี- 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
      ตารางที  1 . รายงานผลการด่าเนินงานประเด็นยุทธศาสตร์ที  1 การหารายได้เพื อการมีเสถียรภาพทาง
การเงิน ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ สิ้นไตรมาส 3 (1 ตุลาคม 2561 – 30 มิถุนายน 2562) 
      ตารางที  2. สรุปรายละเอียดการหารายได้อย่างเป็นรูปธรรม ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   
ณ สิ้นไตรมาส 3 (1 ตุลาคม 2561 – 30 มิถุนายน 2562) 
      ตารางที  3. รายงานผลการด่าเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ที  2 พัฒนาการบริหารงบประมาณและ
การเงินให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื อขับเคลื อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ประจ่าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ณ สิ้นไตรมาส 3 (1 ตุลาคม 2561 – 30 มิถุนายน 2562) 
      ตารางที  4. สรุปผลการด่าเนินงานการลดค่าใช้จ่ายจากกลยุทธ์การเงิน ยุทธศาสตร์ที  3  การเพิ ม
ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณและลดรายจ่าย ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   

           ตารางที  5. สรุปงบประมาณที ประหยัดได้ ประจ่าปีงบประมาณ 2562 
           ตารางที  6. ผลการด่าเนินงานด้านการประหยัดอย่างเป็นรูปธรรม  ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562    
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  

เพื อพิจารณา การจัดท่ารายงานผลการด่าเนินงานตามตัวชี้วัดกลยุทธ์ทางการเงิน ประจ่าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 ณ สิ้นไตรมาส 3 (1 ตุลาคม 2561 – 30 มิถุนายน 2562)  

มติที่ประชุม :  เห็นชอบการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้ วัดกลยุทธ์ทางการเงิน 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 ณ สิ้นไตรมาส 3 (1 ตุลาคม 2561 – 30 มิถุนายน 2562) 

 

วาระท่ี  5.16   เรื่อง  รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง ระดับวิทยาลัย ประจ าปี 
                  งบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ สิ้นไตรมาส 3 (ณ 30 มิถุนายน 2562) 

หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง  งานแผนและงบประมาณ 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธุ์ 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 
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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 หลักสูตรวทบ. 
1.มีการสรุปแผนการรับนกัศึกษา
และข้อมูลการรับเข้า ซึ งในไตร
มาสที  3 มีจา่นวน นศ.ยืนยันสิทธิ์ 
จ่านวน 64 คน 
2. โครงการสิ งสนับสนุนทรัพยากร
ทางการเรียนการสอน ประจา่ปี 
2562 มีงบประมาณในการสั งซ้ือ
หนังสือ ต่ารา เพิ มมากขึ้น และมี
การติดตั้ง wifi ให้ครอบคลุม 

ร้อยละ 
85.33 
(มากกว่าค่า
เป้าหมายตวั
บ่งชี้) 

     62.6 หลักสูตรสบ. 
1.มีการสรุปแผนการรับนกัศึกษา  
ในไตรมาสที  3  โดยมีผูย้ืนยันสิทธิ์
เข้ารับการศึกษา แลว้จ่านวน 92 
คน (ไม่เกิน 80 คน)                 
2. จัดหาทรัพยากรทั้งห้องเรียน
ครบตามข้อเสนอแนะของการ
ประเมิน 

ไม่เป็นไป
ตามแผน 

2 ด้านการตลาดในการแข่งขัน
การรับนักศึกษา 

จ่านวนนักศึกษาที เป็นไปตาม
แผน 

คน 75 
คน 

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

หลักสูตร วทบ. 
1.มีการสรุปแผนการรับนกัศึกษา
และข้อมูลการรับเข้า ซึ งในไตร
มาสที  3 มีจา่นวน นศ.ยืนยันสิทธิ์ 
จ่านวน 64 คน 
2. กิจกรรมการประชาสัมพันธ์การ
รับนักศึกษาประจ่าปกีารศึกษา 
2562 ของมหาวิทยาลัยฯ ได้แก่ 
การออกแนะแนวร่วมกับมหา
วิทยาลับ การออกแนะแนวโดย
อาจารย์ในหลักสูตรพร้อม
นักศึกษา และมีการ
ประชาสัมพันธ์ผา่น facebook 
ของหลักสูตร 

จ่านวน
นักศึกษาที 
ยืนยันสิทธิ์
เข้าศึกษา
จ่านวน 64 
คน (น้อย
กว่า
แผนการรับ) 
ยังรอผลการ
รับนักศึกษา
ของโควตา
ภาคใต้ ซึ ง
จะมีการ
สอบ
สัมภาษณ์ 
ในเดือน 
กรกฎาคม 

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

อยู่ระหว่าง
การ
ด่าเนินการ 
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ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
-ไม่มี- 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
          รายงานผลการด่าเนินงานตามแผนบริหารความเสี ยง ระดับคณะ/หน่วยงาน ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 ณ สิ้นไตรมาส  3 ( ณ 30 มิถุนายน 2562) 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อพิจารณา ให้ข้อเสนอแนะ/แนวทางวิธีการจัดการกับประเด็นความเสี่ยงที่อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการและประเด็นความเสี่ยงที่ไม่บรรลุตามค่าเป้าหมาย  

มติที่ประชุม :  มอบหลักสูตรที่มีสถานะอยู่ระหว่างการด าเนินการและมีประเด็นความเสี่ยงท่ีไม่บรรลุ
ตามค่าเป้าหมายด าเนินการหาวิธีจัดการด าเนินการ 

 

วาระท่ี  5.17  เรื่อง  รายงานผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดแผนกลยุทธ์ ประจ าปีงบประมาณ  
                           พ.ศ. 2562 (ไตรมาส 3 ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2562)  
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง  งานแผนและงบประมาณ 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธุ์ ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

งานแผนและงบประมาณ ได้ติดตามและสรุปรายงานผลการด่าเนินงานตามตัวบ่งชี้แผนกลยุทธ์ ประจ่าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 3 ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2562  ดังนี้ 
 1.1 สรุปรายงานการติดตามตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ 7 ยุทธศาสตร์ จ านวน    ตัวชี้วัด 

เกณฑ์ตัวช้ีวัด จ านวน/
ตัวช้ีวัด 

บรรลุเป้าหมาย 
ในไตรมาส 3 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 

1.ตัวชี้วัด เกณฑ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  48 8 40 
2.ตัวชี้วัด เกณฑ์วิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข  

41 7 34 

รวมทั้งสิ้น 89 15 74 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

-ไม่มี- 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

๑. สรุปการรายงานผลการติดตามตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์ ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาส 3  
(ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2562) 

๒. สรุปการรายงานผลการติดตามด่าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
ไตรมาส 3 (ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2562) 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อพิจารณา ประเด็นปัญหา อุปสรรคและขอแนวทางแก้ไข ดังนี้ 
 
 
 
สรุปประเด็นปัญหา อุปสรรค ในการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตร
มาส 3 (ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2562) 

ชื่อโครงการ ปัญหา-อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
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ชื่อโครงการ ปัญหา-อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
1. โครงการวารสารการแพทย์

และสาธารณสุข มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

การติดต่อประสานงานเรื องเอกสารส่าหรับการเบิกจ่ายค่าตอบแทนมี
ความล่าช้า เนื องจากต้องรอให้ผู้ทรงคุณวุฒิส่งเอกสารกลับมา ซึ งใช้
เวลา 

- 

2. โครงการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา 

เบิกจ่าย ล่าช้า มีความคลาดเคลื อนระหว่างเอกสารใบส่าคัญรับเงินกับ
ยอดเงินที เบิกจ่าย 

- 

3. โครงการให้บริการระบบสิ ง
สนับสนุนการเรียนการสอน
ด้านห้องปฏิบัติการ ประจ่าปี
งบประมาณ  พ .ศ . 2561 
(ระดับปริญญาตรี) 

1. เนื องจากมีการปรับเปลี ยนระบบการเบิกจ่ายวัสดุ ส่งผลให้ขั้นตอน
การด่าเนินการด้านเอกสารข้ามหน่วยงาน เป็นไปอย่างล่าช้า 
 

1. ได้รับวงเงินเพิ มจาก  วส-5 จ่านวน 95,000 
บาท และ งปม. 11-1 จ่านวน 89,229 บาท วส-
3 515,800 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 700,029 
บาท และอยู่ในขั้นตอนการด่าเนินการยอดรวม
ทั้งสิ้น 693,975 บาท 
2. ในการเบิกเงินจากหมวดค่าใช้สอยนั้น เป็นการ
เบิกที ไม่สารถระบุวงเงิน ระยะเวลาที แน่นอน 
เนื องจากเครื องมือแต่ละชนิด มีความเสื อมแตกต่าง
กัน ซึ งไม่จ่าเป็นต้องเปลี ยนตามระยะเวลา แต่
จะต้องซ่อมแซมเมื อช่ารุด ดังนั้นการก่าหนดว่าต้อง
ใช้เงินให้หมดในระยะเวลาที ก่าหนด จึงไม่สามารถ
ปฏิบัติตามได้ 
3. อยากให้มีแนวทางการปรับปรุงความล่าช้า ให้
ระบบคล่องตัวและรวดเร็วขึ้น 

4. โครงการบริหารจัดการด้าน
พัสด ุ

1. ขั้นตอนการด่าเนินการจัดซ้ือล่าช้าเนื องจากต้องสืบราคาจากร้านค้า
อื นๆ เพื อเปรียบเทียบราคาวัสดุที มีราคาต ่าที สุด เพื อประโยชน์สูงสุด
ของวิทยาลัยฯ 
2. เป็นงบประมาณที งานพัสดุกลางเป็นผู้ด่าเนินการจัดซ้ือวัสดุให้ จึง
ไม่สามารถคาดการวันที เบิกจ่ายได้ชัดเจน 

- 

5. โค รงก ารก่ อ ส ร้ า งอ าค าร
สโมสรนักศึกษา 

แบบรูปล่าช้า - 

6.   โครงการบริหารจัดการด้าน
สิ งก่อสร้าง 

เนื องจากมีโครงการก่อสร้างที ได้รับอนุมตัิหลังจากที ของบประมาณ 
วงเงินในโครงการอาจไม่เพียงพอ อาจตอ้งขออนุมัติปรับเพิ มวงเงิน 

- 

7.  โครงการบริหารจัดการด้าน
ครุภัณฑ์   

ค่าครุภัณฑ์การศึกษา จ่านวน 39 รายการ 
เมื อเทียบกับผลการด่าเนินงาน เรื องการเบิกจ่ายในไตรมาสที  1 ผล
เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนที ตั้งเป้าหมายไว้ อันเนื องมาจาก เป็น
ครุภัณฑ์งบลงทุน ซึ งวิทยาลัยฯ ได้รับการจัดสรรงบประมาณในไตร
มาสที  1 คิดเป็นร้อยละ...8% เท่านั้น แต่ตั้งเป้าหมายเบิกจ่ายร้อย
ละ…20% ซึ งไม่สามารถด่าเนินการได้ทันตามกรอบก่าหนด อย่างไรก็
ตาม ณ 30 มิถุนายน 2562 ค่าครุภัณฑ์การศึกษา จ่านวน 39 
รายการ สามารถด่าเนินการเบิกจ่ายครบถ้วนแล้ว ทุกรายการ 
ค่าครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จ่านวน 61 รายการ 
เมื อเทียบกับผลการด่าเนินงาน เรื องการเบิกจ่ายในไตรมาสที  1 ผล
เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนที ตั้งเป้าหมายไว้ อันเนื องมาจาก เป็น
ครุภัณฑ์งบลงทุน ซึ งวิทยาลัยฯ ได้รับการจัดสรรงบประมาณในไตร
มาสที  1 คิดเป็นร้อยละ...8% เท่านั้น แต่ตั้งเป้าหมายเบิกจ่ายร้อย
ละ…20% ซึ งไม่สามารถด่าเนินการได้ทันตามกรอบก่าหนด อย่างไรก็
ตาม ณ 30 มิถุนายน 2562 ค่าครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จ่านวน 61 
รายการ สามารถด่าเนินการเบิกจ่ายแล้ว 57 รายการ และอยู่ระหว่าง
ส่งมอบ 2 รายการ (สัญญาสิ้นสุด 15 กรกฎาคม 2562) และตรวจ
รับแล้วอยู่ระหว่างเบิกจ่าย 2 รายการ รวมยังไม่เบิกจ่าย 4 รายการ 
ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายครบถ้วนทุกรายการภายใน กรกฎาคม 2562 

                          - 

8. โครงการให้บริการระบบสิ ง
สนับสนุนการเรียนการสอน
ด้านคอมพิวเตอร์และ

เนื องจากขั้นตอนการจัดซ้ืออุปกรณ์ต้องรวบรวมเรื องเพื อจัดซ้ือเป็น
ครั้งๆไป ส่งผลให้บางกรณีที ต้องการใช้อุปกรณ์หรือการซ่อมแซม
อุปกรณ์ที ช่ารุดไม่สามารถให้บริการต่อผู้ใช้งานได้ทันท่วงที ท่าให้

-  
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ชื่อโครงการ ปัญหา-อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
เครือข่าย ผู้ใช้งานบางคนเกิดความไม่พอใจ 

9.  โครงการสวัสดิการหอพกั
นักศึกษา 

ห้องพักมีวัสดุอุปกรณ์ช่ารุดตามอายุการใช้งาน ท่าให้ต้องมีการ
ซ่อมแซมเพื อให้พร้อมในการให้บริการพักอาศัยของนักศึกษา
ตลอดเวลา 

-  

10. โครงการพัฒนาการเรียน
การสอนกายวิภาคศาสตร์
และสรีรวิทยาเพื อจัดท่าสื อ
การเรียนการสอน 

ผู้รับเหมาติดภารกิจในบางช่วงเวลา จึงท่าให้ไม่มีความต่อเนื องในการ
ด่าเนินงาน 

-  

11. โครงการสนับสนุนและ
เตรียมความพร้อมส่าหรับ
การสอบประเมินความรู้
ความสามารถในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
ส่าหรับนักศึกษาแพทย ์

การด่าเนินโครงการเป็นไปตามแผนการด่าเนินงาน ทั้งนี้ผลการ
ด่าเนินงาน ยังไม่เป็นไปตามตัวชี้วัดโครงการในเชิงปริมาณ คือ ผลการ
สอบ ร้อยละจ่านวนนักศึกษาแพทย์ที สอบผ่านการประเมินความรู้
ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมใน ขั้นตอนที  1 ในครั้ง
แรกไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (65.71 %) อย่างไรก็ตามผลการ
ด่าเนินงานบรรลุเป้าประสงค์ของตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ คือ ระดับความ
พึงพอใจ ฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (93.64 %) 

จากการประชุมคณะกรรมการด่าเนินโครงการ มี
การก่าหนดแนวทางในการแก้ ไข โดยก่าหนด 
แนวทางในการช่วยเหลือและเตรียมความพร้อมแก่
นักศึกษาที จะเข้าสอบครั้งต่อไปและในกลุ่มที ยัง
สอบไม่ผ่าน โดย           (1) ให้ความส่าคัญและ
ดูแลนักศึกษากลุ่มที เสี ยงต่อการสอบไม่ผ่าน โดยให้
การดูแลเป็นพิเศษ                           (2) มีการ
วางแผนการให้การช่วยเหลือ สนับสนุนการเตรียม
ตัวสอบ ให้เป็นระบบมากขึ้น ได้แก่ การส่งต่อข้อมูล
การวิเคราะห์ผลการสอบ การวิเคราะห์ข้อสอบ ไป
ยังงานหลักสูตรฯและอาจารย์ผู้ สอน รวมทั้ ง
จัดระบบการดูแล เช่น การจัดท่า group buddy 
การท่า Book club การมีช่องทางในการสื อสาร
แลกเปลี ยนความรู้ใน facebook เป็นต้น 

12.โครงการรายรับจากการ
ให้บริการวิชาการ 

มีอุปสรรคด้านการจัดเก็บเงินจากลูกค้าเนื องจากประกาศราคายังไม่ได้
รับการอนุมัติ ต้องรออนุมัติซึ งคาดว่าจะสมบูรณ์ในช่วงเดือน พ.ค. 
2562 

โค รงก ารห าราย ได้ ค วรมี ก ารสนั บ สนุ น ก าร
ด่าเนินงานที คล่องตัวมากกว่านี้  เช่นระเบียบ
ราชการหรือการประกาศราคาที ควรเป็นอย่าง
รวดเร็ว 

13.โครงการพัฒนามาตรฐาน
การตรวจวิเคราะห์ของ
ห้องปฏิบัติการอนามยั
สิ งแวดล้อม 

สถานที ต้องใช้ตรวจประเมินไม่มีความพร้อมเนื องจากต้องมีการ
ปรับปรุงและขอใช้จึงต้องรอการอนุมัติการใช้ห้อง 

ขอ ยก เลิ ก โค รงก าร เนื อ งจ าก ห้ อ ง OPD ยั ง
ด่ า เนิ นการปรับปรุงไม่ เสร็จจึ งยั งไม่สามารถ
ด่าเนินการได้ 

14. โครงการจัดอบรมหลักสูตร
การจัดการขยะสา่หรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ น 

ยกเลิกโครงการ เนื องจากไม่มีผู้เข้าร่วมโครงการ  

15. โครงการการให้บริการทาง
การแพทย์ระดับปฐมภูม ิ

1) ความล่าช้าด้านงานเอกสารเพื อขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน ท่าให้ขาด
แคลนวัสดุวิทยาศาสตร์ ยาและเวชภัณฑ์ที มิใช่ยาบางรายการในบาง
ช่วงเวลา 
2) กิจกรรมที ไม่สามารถด่าเนินการตามแผน ส่งผลกระทบต่อร้อยละ
การเบิกจ่าย 

เร่งรัดกิจกรรมให้เป็นไปตามแผน 

   16. โครงการสร้างเสริมสุขภาพ
และสร้างเครือบริการ
วิชาการ 

กิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวม เรื อง การตรวจสุขภาพ
ประจ่าปีไม่เป็นไปตามเป้าหมายที ก่าหนดไว้ เนื องจาก มีจ่านวนผู้มา
รับบริการการตรวจสุขภาพประจ่าปีน้อยกว่าที คาดการณ์ไว้ 

จัดให้มีการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเรื องการให้บริการ
ตรวจสุขภาพประจ่าปี ให้กับหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัย 

1 7 .  โ ค ร ง ก า ร จั ด ตั้ ง
ห้องปฏิบัติการทางโลหิต
วิทยา 

การเรียกเก็บเงินค่าสิ งส่งตรวจจากหน่วยงานที เข้าร่วมโครงการไม่
เป็นไปตามเป้าหมาย 

-  

18 . โครงการตรวจสุขภาพ
นั ก ศึกษาใหม่  ป ระจ่ าปี
การศึกษา 2561 

จ่านวนผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ปรับปรุงรูปแบบการให้บริการเพื ออ่านวยความ
สะดวกให้กับนักศึกษาใหม่ โดยเป้าหมายเพื อเพิ ม
จ่านวนนักศึกษาที เข้ารับการตรวจสุขภาพ 

1 9 .โ ค ร ง ก า ร เข้ า ร่ ว ม พิ ธี
พ ระ ร า ช ท าน เพ ลิ งศ พ
ครูใหญ่เป็นกรณีพิเศษ ณ 

ที พักของ มหาวิทยาลัยขอนแก่นอยู่ระหว่างปรับปรุง หากปรับปรุง
เสร็จจะรองรับการเข้าพักได้ครบตามจ่านวน 

-  
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ชื่อโครงการ ปัญหา-อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
ขอนแก่น 

20 .โครงการฝึ กปฏิบั ติ ก าร
ภ าคสนาม  ใน รายวิช า
วิ นิ จ ฉั ย ชุ ม ชน  (1 9 0 2 
401) 

การหาพื้นที ในการฝึกปฏิบัติค่อนข้างด่าเนินการได้ล่าช้า เนื องจาก
นักศึกษามีจ่านวนมาก  
-จ่านวนที พักอาศัยในการรองรับนักศึกษา 

1. ระยะเวลาในการฝึกปฏิบัติงานอาจจะน้อย
เกินไปส่าหรับการท่าโครงการที ต้องการวัดผลที ต้อง
ใช้เวลานาน ควรเลือกโครงการที สามารถวัดผลได้
เร็ว 
2. การติดต่อประสานงานกับพื้นที  และการท่า
ความเข้าใจเกี ยวกับการมีส่วนร่วมในกิจกรรม 

21.โครงการจัดอบรมหลักสูตร
การใช้โปรแกรมทางสถิติ 

ขั้นตอนการอนุมัติจัดโครงการมีความยุ่งยากและล่าช้า ท่าให้ ไม่
สามารถด่าเนินการจัดโครงการได้ตามแผนที ก่าหนดไว้ 

ควรมีแนวทางในการจัดการเกี ยวกับโครงการหา
ราย ได้ ให้ ชั ด เจน และมี ค วามสะดวก ใน การ
ด่าเนินการ เพื อให้สามารถด่าเนินการได้ตามแผน 

22 .โครงการการให้ บ ริก าร
ระบบสิ งสนับสนุนการเรียน
ก า ร ส อ น ด้ า น เอ ก ส า ร
สนเทศ 

การด่าเนินงานเป็นไปตามแผนที ก่าหนดไว้เนื องจากไม่มีร้านค้ารับใน
การส่งวารสารและหนังสือพิมพ์ 

-  

23. โครงการให้บริการระบบสิ ง
สนับสนุนการเรียนการสอน
ด้ าน ฐาน ข้ อ มู ลห นั งสื อ
อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์ ท า ง
การแพทย์ 

การด่าเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที ก่าหนดไว้เนื องจากไม่สามารถ
จัดซื้อแบบวิธีเฉพาะเจาะจงได้เพราะราคาเกิน 500,000 บาท โดยได้
พยายามต่อรองกับบริษัทให้ยอดได้ไม่เกิน 500,000 บาท 

-  

24.โครงการบริหารงานศูนย์
พัฒ นา เด็ ก -เงินอุ ดหนุ น
เรียนฟรี 15 ปี 

นักเรียนขอย้ายติดตามผู้ปกครอง และย้ายโรงเรียน บางคนไม่สามารถ
ติดต่อได ้

-  

25.โครงการบริหารงานศูนย์
พัฒนาเด็ก-เงินรายได้จาก
ค่าเทอม 

กิจกรรมจัดหาครุภัณฑ์ 
ราคาครุภัณฑ์มีการปรับขึ้นท่าให้จัดซ้ือไม่ได้ 

-  

26. โครงการสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอน (งาน
บริการการศึกษา) 

กิจกรรมสนับสนุนการจัดสอบและประกันคุณภาพการศึกษา 
การตรวจกระดาษค่าตอบ OMR ล่าช้า เนื องจากเครื องตรวจข้อสอบที 
งานทะเบียนไม่สามารถใช้งานได้ ต้องส่งไปตรวจที คณะพยาบาล
ศาสตร์ 
กิจกรรมประชุมเพื อการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรแพทยศาสตร
บัณฑิต 
งบประมาณที ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอ เนื องจากหลักสูตรแพทยศาสตร
บัณฑิต ได้เปลี ยนแปลงกิจกรรมที เกี ยวข้องกับการจัดการเรียนการ
สอน (ตามเกณฑ์ WFME) ท่าให้หลักสูตรมีการประชุมมากขึ้น 
กิจกรรมรับเข้านักศึกษา หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ 
จากการก่าหนดคุณสมบัติเกี ยวกับผู้สมัครที เปลี ยนแปลงไป ท่าให้ไม่
สามารถรับนักศึกษาได้ตามแผนการรรับ 

1.วิทยาลัยฯ น่าจะมีเครื องตรวจกระดาษค่าตอบ
และมีหน่วยงานที รองรับการให้บริการในการตรวจ 
2.คณะกรรมการอ่านวยการคัดเลือกฯ พิจารณา
วิธีการรับและก่าหนดเกณฑ์การรับที เหมาะสมมาก
ขึ้น 

27. โครงการบริหารจัดการงาน
พัฒนานักศึกษา 

กิจกรรมที  5.โครงการกีฬาเฟรชชี    
การประสานงานแต่ละคณะ   เนื องจากเวลาไม่ตรงกันท่าให้การจัด
งานมีความล่าช้า 

 

28. โครงการการให้บริการ
ระบบสิ งสนับสนุนการเรียน
การสอนด้านอาคารสถานที 
และสิ งแวดล้อม 

ปัญหาระยะเวลาความล่าช้าในการประสานงานกับผู้รับเหมาและใน
การเบิกจ่าย 

-  

  
ทั้งนี้ เพื่อโปรดพิจารณาให้ข้อเสนอแนะในประเด็นปัญหา-อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ดังกล่าว 

มติที่ประชุม :  มอบรองคณบดี ผู้ช่วยคณบดีที่เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงการ ติดตามการ
แก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
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วาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ  
วาระท่ี  6.1 เรื่อง ก าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

             ครั้งที่ 8/2562 วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้อง CMP 412
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง   งานเลขานุการ 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  ชื่อ นางสาวณรัญญา  มีชัย ต าแหน่ง เลขานุการคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ 

เลขานุการคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ แจ้งเพื อทราบ ถึงก่าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ่า
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที  8/2562 วันพฤหัสบดีที  15 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ 
ห้อง CMP 412 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

- ไม่มี- 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

- ไม่มี- 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
เพื อทราบก่าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที  

8/2562 วันพฤหัสบดี ที  15 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้อง CMP 412 
มติที่ประชุม :  เห็นชอบให้เลื่อนการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ

สาธารณสุข ครั้งที่ 8/2562 เป็นวันพฤหัสบดี ที่ 22 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้อง CMP 412 
 

วาระท่ี  6.2 เรื่อง พิจารณาคัดเลือกผู้ด ารงต าแหน่งรักษาการในต าแหน่งหัวหน้างานส านักงานเลขานุการ  
                       วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง   งานบริหารงานบุคคล 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  ชื่อ นายแพทย์นิรันดร์  พิทักษ์วัชระ ต าแหน่ง คณบดี 

เพื อให้การบริหารงานของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ด่าเนินงานด้านบริหารและธุรการ
ทั วไป ด้านงานบริหารการศึกษา การวิจัย การบริการทางวิชาการ การท่านุบ่ารุงศิลปวัฒนธรรม และงานอื นๆ 
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของวิทยาลัยฯ ให้มีประสิทธิภาพ นั้น  
 จึงเห็นสมควรให้มีรักษาการในต่าแหน่งหัวหน้างานส่านักงานเลขานุการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข เป็นผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงานของส่านักงานเลขานุการคณะ โดยในต่าแหน่งดังกล่าวให้อธิการบดี
แต่งตั้งและถอดถอนตามค่าแนะน่าของคณบดี ซึ งมีวาระการด่ารงต่าแหน่ง 6 เดือน และอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่
อีกได้ ในการนี้ จึงขอเสนอให้คณะกรรมการฯ พิจารณาคัดเลือกผู้ด่ารงต่าแหน่งรักษาการในต่าแหน่งหัวหน้างาน
ส่านักงานเลขานุการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

- ไม่มี- 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

- ไม่มี- 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
เพื อพิจารณาคัดเลือกผู้ด่ารงต่าแหน่งรักษาการในต่าแหน่งหัวหน้างานส่านักงานเลขานุการ วิทยาลัย

แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
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มติที่ประชุม :  เห็นชอบให้แต่งตั้ง นางสาวณรัญญา  มีชัย ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษาช านาญการ  
ด ารงต าแหน่งรักษาการในต าแหน่งหัวหน้างานส านักงานเลขานุการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่อธิการบดีลงนามแต่งตั้ง 

 

วาระท่ี 6.3    เรื่อง  รายงานผลการการเสนอวาระคณะกรรมการบริหารวิชาการมหาวิทยาลัย 
                         ในการขอเปิดหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง   งานบริการการศึกษา 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  ชื่อ นายแพทย์นิรันดร์  พิทักษ์วัชระ ต าแหน่ง คณบดี 

ตามบันทึกที  อว.0604.5/ 781 ลงวันที  7 สิงหาคม 2562 กองแผนงาน ส่านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยอุบลราชานี แจ้งมติที ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที  9/2562 เมื อ
วันที  6 สิงหาคม 2562 เรื องการขออนุมัติบรรจุหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ใน
แผนการรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยที ประชุมมีมติให้วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
ทบทวนและเพิ มเติมเนื้อหาเอกสารประกอบการประชุมให้มีความสมบูรณ์ และน่าเสนอต่อที ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย วาระพิเศษ ครั้งที  10/2562 ในวันที  13 สิงหาคม 2562 ความละเอียดทราบแล้ว นั้น 

การนี้  จึงขอเสนอที ประชุมเพื อทราบผลการเสนอวาระคณะกรรมการบริหารวิชาการมหาวิทยาลัย 
ในการขออนุมัติบรรจุหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ในแผนการรับนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รายละเอียดดังเอกสารแนบมาพร้อมนี้ 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

บันทึกที  อว.0604.5/ 781 ลงวันที  7 สิงหาคม 2562 กองแผนงาน 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

เพื อทราบผลการเสนอวาระคณะกรรมการบริหารวิชาการมหาวิทยาลัยในการขออนุมัติบรรจุหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ในแผนการรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

มติที่ประชุม :  รับทราบ มอบรองคณบดีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย วาระพิเศษ ครั้งที่ 10/2562 ในวันที่ 13 สิงหาคม 2562 

 
 

ปิดประชุมเวลา 11.30 น. 

                                                                                                  

(นางสาวณรัญญา  มีชัย) 
นักวิชาการศึกษาช่านาญการ/เลขานุการ 

ผู้จด/พิมพ์รายงานการประชุม 
 

                                                           
(นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธุ์) 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
กรรมการ 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 7/2562 วันที่ 7  สิงหาคม  2562 
 

 

ที่ประชุมได้รับรองรายงานนี้แล้วในการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งท่ี 8/๒๕62 
เมื่อวันที่  22 สิงหาคม 2562 

 

                                                      
(นายแพทย์นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ) 

 คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 ประธานคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

 


