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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 5/2563 วันที่ 23 เมษายน 2563 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
ครั้งที่ 5/๒๕63 วันพฤหัสบดี  ที่ 23 เมษายน 2563 

ณ ห้อง CMP 412 ชั้น 4 อาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 
 

ผู้มาประชุม 
1. นายแพทย์นิรันดร์  พิทักษ์วัชระ  คณบดี    ประธานกรรมการ 
2. นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธ์ุ   รองคณบดีฝ่ายบริหาร   กรรมการ 
3. นายแพทย์วีระวัฒน์  พันธ์ครุฑ  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม กรรมการ 
4. ผศ.จารุวรรณ์  วงบุตดี     หัวหน้ากลุ่มวิชาแพทยศาสตร์  กรรมการ 
5. ผศ.มินตรา  สาระรักษ์   หัวหน้ากลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์           กรรมการ 
6. ผศ.ดร.เชาวลิต  ยั วจิตร   ผู้แทนอาจารย์    กรรมการ 
7. นางสาวจินตนา  ศิริบูรณ์พิพัฒนา  ผู้แทนอาจารย์    กรรมการ 
8. นางสาวณรัญญา  มีชัย   นักวิชาการศึกษาช่านาญการ  เลขานุการ 
9. นางสาวลภัส  ยิ งยืน   เจ้าหน้าที งานบริหารงานทั วไปช่านาญการ ผู้ช่วยเลขานุการฯ คนที  1 

 

ผู้มาประชุมทางไกล โดยใช้ระบบ Google meet 
1. ผศ.แพทย์หญิงศุทธินี ธิราช  รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา  กรรมการ 

 

ผู้ไม่มาประชุม 
 ไม่มี 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. ดร.ปิยนันท์  มีเวที   ผู้ช่วยคณบดีงานคลังและพัสดุ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุมทางไกล โดยใช้ระบบ Google meet 
๑. ผศ.ดร.กิตติ  เหลาสุภาพ  ผู้ช่วยคณบดีงานวางแผนและบริหารกายภาพและสิ งแวดล้อม 
๒. ดร.สง่า  ทับทิมหิน   ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ งแวดล้อม 
๓. แพทย์หญิงนวินดา  เจียมบุญศรี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
๔. แพทย์หญิงปิยะรัตน์  ธัญนิพัทธ์ ผู้ช่วยคณบดงีานประกันคุณภาพและสารสนเทศ 
๕. ผศ.ดร.นิยม  จันทร์นวล  ประธานหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต  
๖. นายแพทย์วัฒนา พรรณพานิช ประธานคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
๗. ผศ.ดร.มารุตพงษ์ ปัญญา  ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีวเวชศาสตร์ 
๘. ผศ.ดร.ลติพร  อุดมสุข  ผู้ช่วยคณบดีงานบริการการศึกษา 
๙. ผศ.ดร.รัตนา  เล็กสมบูรณ์  หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็ก 
๑๐. ผศ.ดร.ปรีดา ปราการกมานันท์ ผู้ช่วยคณบดีงานพัฒนานักศึกษา 
๑๑. อ.ปัณฑิตา  สุขุมาลย์  ประธานหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 

 
เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.    
 



2 
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 นายแพทย์นิรันดร์  พิทักษ์วัชระ คณบดี  ท่าหน้าที ประธานในที ประชุม หลังจากกล่าวต้อนรับ
ผู้เข้าร่วมประชุมแล้ว ได้เรียนเชิญคณะกรรมการรับทราบและพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม สรุปได้ ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ  
วาระท่ี 1.1      เรื่อง  ประชุมคณะกรรมการบริหารสภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย  
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง  งานเลขานุการ 
ผู้เสนอเรื่อง           ชื่อ  นายแพทย์นิรันดร์  พิทักษ์วัชระ ต าแหน่ง  คณบดี 

ประธานแจ้งเพื อทราบ  จากการประชุมคณะกรรมการบริหารสภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย คร้ังที  2/2563  โดยการประชุม Online  เพื อแจ้งแนวปฏิบัติเกี ยวกับหลักสูตร ดังนี้ 

1. ส่านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  แจ้งสภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ส่าหรับ
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต เมื อผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว ไม่
ต้องส่งไปให้สภาวิชาชีพพิจารณา สามารถด่าเนินการเปิดหลักสูตรได้ แต่ตัองท่าหนังสือแจ้ง
ไปยังสภาวิชาชีพเพื อให้รับทราบ 

2. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ได้ รับอนุมัติหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เรียบร้อยแล้ว เมื อวันที   28  มีนาคม  2563 (รายละเอียดด้านล่าง) ซึ ง ณ 
ปัจจุบัน 23 เมษายน  2563 มีผู้สมัคร จ่านวน 10 ราย ซึ งได้ด่าเนินการประชาสัมพันธ์ใน
การเปิดหลักสูตร ไปยังหน่วยงานราชการต่าง ๆ และทางเวปไซต์  Social Media  ทั้งนี้ ให้
เตรียมความพร้อมในการสอนแบบ Online ด้วยเนื องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 (COVID-19) 
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ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

-ไม่มี- 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

-ไม่มี- 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อทราบผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย คร้ังที  
2/2563   

มติที่ประชุม :  รับทราบ  
 

วาระท่ี 1.2      เรื่อง   ค าสั่งกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ที่ 7/2563  
                             เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจ  กสพท  
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง  งานเลขานุการ 
ผู้เสนอเรื่อง           ชื่อ  นายแพทย์นิรันดร์  พิทักษ์วัชระ ต าแหน่ง  คณบดี 

ประธานแจ้งเพื อทราบ  ด้วยกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย  ได้มีค่าสั งกลุ่มสถาบัน
แพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ที  7/2563  เรื อง แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจ กสพท  ลงวันที   7  เมษายน  
2563 เพื อพิจารณาด่าเนินการในกรณีเร่งด่วนในระหว่างที ยังไม่สามารถประชุมคณะกรรมการอ่านวยการและ
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คณะกรรมการบริหารตามวาระปกติได้ กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย จึงแต่งตั้งบุคคลซึ งคณะกรรมการ
อ่านวยการ กสพท. ได้พิจารณาเสนอชื อเพื อท่าหน้าที เป็นผู้แทนในคณะกรรมการเฉพาะกิจ ตามรายนามดังต่อไปนี้ 

 
- การเรียนการสอนในระบบแพทยศาสตรศึกษา ชั้นปี 6 ชั้น 4-5 จะปรับอย่างไร ตลอดจน

ชั้นปรีคลินิก โดยขอให้รองคณบดีฝายบริการการศึกษา ให้ข้อมูลเพิ มเติม ดังนี 
มติจากที ประชุม กสพท. แจ้งว่า  

1. ส่าหรับนักศึกษาชั้นปี 4-5  สอนแบบ Online  เพื อลดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 (COVID-19) 

2. ส่าหรับชั้นปี 6  นักศึกษามีความพร้อมที จะป้องกันตัวเองมิให้เกิดการติดเชื้อ และมีความ
จ่าเป็นจะต้องเรียนในชั้นเรียน และการปฏิบัติจริงจากผู้ป่วย ซึ งก่อนจะข้ึนปฏิบัติงาน 
กสพท. เห็นควรให้จัดท่าใบยินยอมของนักศึกษาและผู้ปกครอง ทางวิทยาลัยฯ ได้แจ้งศูนย์
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แพทย์ทั้ง 2 แห่งเรียบร้อยแล้ว โดยจะต้องให้เกิดความมั นใจในความปลอดภัยแก่นักศึกษา
และให้นักศึกษาส่งภายในวันที   30 เมษายน  2563   

3. เรื องบทเรียน online  คณะกรรมการเฉพาะกิจ มอบหมายให้แต่ละสถาบันส่งแต่ละ
บทเรียน เบื้องต้นใช้ในระดับชั้นคลินิกไปก่อนทั้งสองแห่ง และก่าลังอยู่ระหว่างด่าเนินการ 
กสพท.ต้องการให้ท่าเป็น Power Ponint  ซึ งจะได้ปรับปรุงให้เป็นวิดิทัศน์เพื อเรียน online   

- งบประมาณ สบพช. ที ได้รับการเสนอขออนุมัติงบประมาณต่อรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาบุคลากรทาง
การแพทย์ ครม.ตั้งแต่ปี  2561- 2570 ครม.พิจารณาเป็นการเห็นชอบในหลักการ  และการอนุมัติงบประมาณ
ระหว่างปี 2561-2564 เท่านั้น  ดังนั้น จึงจ่าเป็นต้องเสนอขออนุมัติงบประมาณ ตั้งแต่ปี 2565-2570  

- รัฐบาลได้อนุมัติกรอบอัตราบุคลากรทางการแพทย์ เพื อรองรับการด่าเนินการในสถานการณ์ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในส่วนข้าราชการสาธารณสุข ส่าหรับโรงเรียนแพทย์มีความขาด
แคลนอัตราแพทย์ ความจ่าเป็น รศ.พญ.นันทนา ศิริทรัพย์ อนุมัติให้เป็นอัตราข้าราชการของกระทรวงสาธารณสุข
เช่นกันแต่อัตราก่าลังเพื อโรงเรียนแพทย์เป็นอัตราพนักงานของมหาวิทยาลัย ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ  วัฒนาภา จะ
ปรึกษากับปลัดกระทรวงกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  ในการพิจารณาอัตราก่าลัง
ให้กับโรงเรียนแพทย์อย่างไร โดยให้โรงเรียนแพทย์แต่ละแห่งเสนออัตราที ยังขาดแคลน เพื อจะรวบรวมหารือกับ
ทางเลขานุการคณบดีต่อไป  ซึ งจะมีการประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจในต้นเดือนพฤษภาคม  2563 ทั้งนี้ 
ขอให้  นพ.วัฒนา  พรรณพานิช  เสนออัตราแพทย์และพยาบาลที ต้องการ ต่อไป 
 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
-ไม่มี- 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
-ไม่มี- 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อทราบค่าสั งกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ที  7/2563  เรื อง แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะ
กิจ กสพท 

มติที่ประชุม :  รับทราบ  
 

วาระท่ี 1.3      เรื่อง  สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง  งานเลขานุการ 
ผู้เสนอเรื่อง           ชื่อ  นายแพทย์นิรันดร์  พิทักษ์วัชระ ต าแหน่ง  คณบดี 

ประธานแจ้งเพื อทราบ  ว.แพทย์ฯ ได้ตกลงร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยคณบดีและคณาจารย์ 
เกี ยวกับเรื องการประดิษฐ์เครื องมือ 4 ชิ้น อาท ิ
  1. เครื อง UV ปัจจุบันได้บริจาคให้กับโรงพยาบาลวารินช่าราบ และโรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค์     

          2. เครื อง Thermostat เครื องวัดไข้   
  3. หน้ากาก   
  4. เครื อง หู ฟัง ไร้สาย    
โดยประสานกับ นพ.ปราโมช  ศรีส่าอางค์  รองผู้อ่านวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ในการจัดหา
งบประมาณในการด่าเนินการ  และมอบให้ นพ.วิรรัฐ  จินาทองไทย  นพ.สุริยง  แผลงงาม และพญ.ปิยะรัตน์  ธัญ
นิพัทธ์ เป็นตัวแทนคณะในการปรึกษาหารือร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
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ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
-ไม่มี- 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
-ไม่มี- 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อทราบสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

มติที่ประชุม :  รับทราบ  
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และ 
การสาธารณสุข  

ระเบียบวาระท่ี 2.1  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และ 
                                        การสาธารณสุข ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันจันทร์ที่  23 มีนาคม  2563 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง  งานเลขานุการ 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม ชื่อ นายแพทย์ประวิ อ ่าพันธ์ุ ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร  

รองคณบดีฝ่ายบริหาร เสนอที ประชุมเพื อพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข คร้ังที  3/2563 เมื อวันจันทร์ ที  23 มีนาคม 2563 ทั้งนี้ได้มีการแจ้งเวียน
ทางไลน์กลุ่มคกก.ประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อพิจารณารายงานฯ ดังกล่าวแล้ว เมื อวันที  2 เมษายน 2563  ทั้งนี้ได้
ด่าเนินการแก้ไขรายงานการประชุมตามข้อเสนอแนะเรียบร้อยแล้ว  ดังนี้ 

- ผศ. มินตรา สาระรักษ์ หัวหน้ากลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ แจ้งแก้ไข มติที ประชุมวาระที  3.1 เป็น  
มติที่ประชุม :  อนุมัติในหลักการ ทั้งนี้ควรก าหนดเพดานของงบประมาณที่สามารถจ่ายได้ด้วยเพื่อ
ไม่ให้กระทบกับงบประมาณที่มีอยู่ มอบงานคลังตรวจสอบระเบียบการเบิกจ่ายและการอ้างอิงมาตราที่
เกี่ยวข้องในประกาศ และเสนอรองคณบดีฝ่ายบริหารเพื่อพิจารณา 

 เอกสารประกอบการประชุม 
 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข คร้ังที  3/2563 เมื อ
วันจันทร์ ที  23 มีนาคม 2563 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
คร้ังที  3/2563 เมื อวันจันทร์ ที  23 มีนาคม 2563 

มติที่ประชุม :  รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไขรายงานการประชมุ  
 

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสืบเนื่อง  
วาระท่ี 3.1 เรื่อง  การเบิกจ่ายเงินค่าสอนเกินภาระงานสอน ในรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง    งานคลังและพัสดุ 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม อาจารย์ปิยนันท์  มีเวที  ต าแหน่ง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายคลังและพัสดุ 

ตามมติที ประชุมคณะกรรมการประจ่า คร้ังที  3/2563 มีมติอนุมัติหลักการ การเบิกจ่ายค่าสอนเกิน
ภาระงานสอน ตามร่างประกาศ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื องการเบิกจ่ายค่าสอนเกินภาระงาน
สอน แล้วนั้น และมอบงานคลังตรวจสอบระเบียบการเบิกจ่ายและการอ้างอิงมาตราที เกี ยวข้องในประกาศ และ
เสนอรองคณบดีฝ่ายบริหารเพื อพิจารณา นั้น 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 5/2563 วันที่ 23 เมษายน 2563 
 

งานคลัง ได้ด่าเนินการตามมติแล้วและด่าเนินการปรับแก้ไขรายละเอียดจากร่างประกาศฯ ให้มีความ
ถูกต้องครบถ้วนมากขึ้น  
ข้อกฏหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอนใน
สถานศึกษาและสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

ร่างประกาศ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื อง การเบิกจ่ายค่าสอนเกินภาระงานสอน พ.ศ. 
2563   
ประเด็นเสนอที่ประชมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

เพื อพิจารณา ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื อง การเบิกจ่ายค่าสอนเกินภาระ
งานสอน พ.ศ. 2563   
ข้อเสนอจากที่ประชุม 

1. ในข้อ 3 ให้ตัด (15ชม/หน่วยกิต) ออก 
2. ในข้อ 5 ให้เพิ่ม ทั้งนี้ให้เบิกจ่ายไม่เกิน 15,000.-บาท/ภาคการศึกษา 

 มติที่ประชุม :  อนุมัติในหลักการ มอบงานคลังด าเนินการตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม และเสนอ
คณบดีลงนาม  
 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
วาระท่ี  4.1       เรื่อง  การติดตามแผนการรับนักศึกษา ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2563-2567)   
   วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง    งานแผนและงบประมาณ 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธ์ุ ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

ตามบันทึกที  อว 0604.5/ว 448 ลงวันที  24 มีนาคม 2563 เรื อง ติดตามแผนการรับ
นักศึกษา ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2563-2567) เพื อเป็นกรอบทิศทาง แนวทาง เป้าหมายให้บรรลุวิสัยทัศน์ที ก่าหนด
ร่วมกัน ความละเอียดทราบแล้ว นั้น 

        วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จึงขอเสนอแผนการรับนักศึกษา ระยะ 5 ปี (พ.ศ.
2563-2567) จ่าแนกรายหลักสูตรและระดับการศึกษา เพื อให้เป็นทิศทางในการด่าเนินงานด้านแผนการรับเข้า
ศึกษาของมหาวิทยาลัย ต่อไป 

ข้อกฎหมาย / ระเบียบที่เกี่ยวข้อง   
      -ไม่มี- 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
1. แผนการรับนักศึกษา ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2563-2567) 
2. บันทึกที  อว 0604.5/ว 448 ลงวันที  24 มีนาคม 2563 เรื อง ติดตามแผนการรับนักศึกษา ระยะ 

5 ปี (พ.ศ. 2563-2567) 
 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
   เพื อพิจารณา แผนการรับนักศึกษา ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2563-2567) วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข 
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มติที่ประชุม :   ยืนยันแผนการรับนักศึกษา ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2563-2567) วิทยาลัยแพทยศาสตร์

และการสาธารณสุข มอบงานแผนและงบประมาณด าเนินการตามเสนอ 
 

วาระท่ี  4.2       เรื่อง  การรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน  
                             ระดับคณะ ประจ าปี 2563 ณ ไตรมาส 2 (31 มีนาคม 2563) 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง    งานแผนและงบประมาณ 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธ์ุ ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
 ตามบันทึก ที  อว 0604.5/314 ลงวันที  4  มีนาคม 2563 เรื อง ขอให้รายงานผลการด่าเนินงานตาม
แผนบริหารความเสี ยงและแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับคณะ ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สิ้น
ไตรมาส 2 (31 มีนาคม 2563)  โดยสรุปรายงานผลการด่าเนินงานตามแผนบริหารความเสี ยงและควบคุม
ภายในระดับวิทยาลัยฯ ประจ่าปีงบประมาณ 2563 ในประเด็นการบริหารความเสี ยง จ่านวน 6 ความเสี ยง คือ 
ด้านการผลิตบัณฑิต 2 ความเสี ยง คือ การรับนักศึกษาที ต ่ากว่าแผนที ตั้งไว้ และด้านการให้บริการทางการแพทย์ 
4 ความเสี ยง คือ ระบบสารสนเทศและเวชระเบียน , ระบบยา, โครงสร้างเครื องมือ และสิ งแวดล้อม,ข้อร้องเรียน
จากผู้ใช้บริการ และในประเด็นการควบคุมภายในระดับวิทยาลัยฯ จ่านวน 1 เรื อง คือ ด้านการเบิกจ่าย
งบประมาณไม่เป็นไปตามแผน ตามเอกสารที แนบมานี้ 
 

ข้อกฎหมาย / ระเบียบที่เกี่ยวข้อง   
 -ไม่มี- 
 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
๑. รายงานผลการด่าเนินงานตามแผนบริหารความเสี ยงและควบคุมภายใน ระดับคณะ  ประจ่าปี 2563 

ณ ไตรมาส 2 (31 มีนาคม 2563) 
๒. บันทึก ที  อว 0604.5/314 ลงวันที  4  มีนาคม 2563 เรื อง ขอให้รายงานผลการด่าเนินงานตาม

แผนบริหารความเสี ยงและแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับคณะ ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 ณ สิ้นไตรมาส 2 (31 มีนาคม 2563)   

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
เพื อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะตามประเด็นความเสี ยงที ยังไม่บรรลุตามเป้าหมายที ก่าหนด ในไตรมาส 

ต่อไป 
มติที่ประชุม :    รับทราบ ส าหรับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม ให้เร่ง

ด าเนินการรับนักศึกษาให้เป็นไปแผนที่ตั้งไว้ 
 

วาระท่ี  4.3     เรื่อง  การรายงานผลการด าเนินงานและแผนการเบิกจ่าย โครงการ/กิจกรรม  
                           ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สิ้นไตรมาส 2  
                           (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง    งานแผนและงบประมาณ 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธ์ุ ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
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 ตามที  งานแผนและงบประมาณ ได้ด่าเนินการติดตามการรายงานผลการด่าเนินงานและแผนการเบิกจ่าย 
โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สิ้นไตรมาส 2 (1 ตุลาคม 2562 – 
31 มีนาคม 2563) รายละเอียด 5 ด้าน ดังนี้ 

1. การรายงานผลการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม  
 ในการการรายงานผลการด่าเนินงานและแผนการเบิกจ่าย โครงการ/กิจกรรม ตาม

แผนปฏิบัติการประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 2562) ณ สิ้นไตรมาส 2 (1 ตุลาคม 2562 – 31 
มีนาคม 2563) โครงการทั้งสิ้น จ่านวน 132 โครงการ คิดเป็น ร้อยละ 84.85 

    โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
1.1 รายงาน Action Plan ณ ไตรมาส 2 ( 1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) 

   1. จ่านวนโครงการตามแผนปฏิบัติการ ทั้งหมด   101  โครงการ 
   2. มีการด่าเนินแล้วเสร็จโครงการในไตรมาสที  2     12  โครงการ 
   3. อยู่ระหว่างด่าเนินการโครงการ       76  โครงการ 
   4. ยังไม่ด่าเนินการโครงการ       13  โครงการ 
   5. ยกเลิกโครงการ         0  โครงการ 

         ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามการด าเนินงานในไตรมาสที่ 2  คิดเป็น ร้อยละ 87.13 
 

 1.2 รายงานโครงการวิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปะฯ ณ ไตรมาส 2  
 ( 1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) 

  1. จ่านวนโครงการตามแผนปฏิบัติการ ทั้งหมด   31   โครงการ 
   2. มีการด่าเนินแล้วเสร็จโครงการในไตรมาสที  2    0  โครงการ 
   3. อยู่ระหว่างด่าเนินการ      24  โครงการ 
   4. ยังไม่ด่าเนินโครงการ       4  โครงการ 
   5. ยกเลิกโครงการ       3  โครงการ 

 ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามการด าเนินงานในไตรมาสที่ 2 คิดเป็น ร้อยละ 77.42 
 2. การรายงานผลการด าเนนิงานด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ 

ในการติดตามรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ 
สิ้นไตรมาส 2 (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) พบว่ามีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ไม่
เป็นไปตามแผนที ก่าหนด ร้อยละ 25.21 ต ่ากว่าแผน (54 %) ที ก่าหนด โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ตารางเปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายตามเกณฑ์มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพรายจ่าย (แผน-ผล) 
  การเบิกจ่ายตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ 

 ได้รับจัดสรร (แผน) การเบิกจ่าย (ผล) การเบิกจ่าย 
 งบประมาณ (บาท) ร้อยละ งบประมาณ(บาท) ร้อยละ 

ไตรมาส 1  139,685,161.95  44,919,211.76  32.00 20,742,153.88  46.18 

1.เงินงบประมาณแผ่นดิน  28,069,500.20   9,202,200.00  32.00  9,184,347.84  99.81 

2.เงินรายได้  111,615,661.75  35,717,011.76  32.00 11,557,806.04  32.36 

รวมเบิกจ่ายทั้งสิ้น  139,685,161.95  44,919,211.76   20,742,153.88  14.85 
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  การเบิกจ่ายตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ 
 ได้รับจัดสรร (แผน) การเบิกจ่าย (ผล) การเบิกจ่าย 
 งบประมาณ (บาท) ร้อยละ งบประมาณ(บาท) ร้อยละ 

ไตรมาส 2   140,067,761.95  75,636,591.45  54.00 35,304,731.91  46.68 

1.เงินงบประมาณแผ่นดิน    28,452,100.20  15,364,134.11  54.00   9,144,733.72  59.52 

2.เงินรายได้  111,615,661.75  60,272,457.35  54.00 26,159,998.19  43.40 

รวมเบิกจ่ายทั้งสิ้น  140,067,761.95  75,636,591.45   35,304,731.91  25.21 

 
3. การรายงานผลการด าเนนิงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง 

ในการติดตามผลการด่าเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง สามารถสรุปได้ ดังนี้ 
1. รายการครุภัณฑ์ 

ตารางแสดงผลการด าเนินงานด้านการจัดซื้อรายการครุภณัฑ์ 

หมวดเงิน 

แผน ผล 

หมายเหต ุ

จ านวน
ครภุัณฑ์ที่
อนุมตัิให้
จัดซื้อ 

(รายการ) 

งบประมาณที่
ได้รบัจดัสรร 

จ านวน
ครภุัณฑ์ที่
เบิกจ่าย

แล้ว
(รายการ) 

ยอดเบกิจ่าย จ านวน
ครภุัณฑ์ที่
อยู่ระหว่าง

ส่งมอบ 
(รายการ) 

 

จ านวนครภุณัฑ์ที่อยู่
ระหว่างจัดซือ้

(รายการ) 

สบพช.4 5 1,179,000 0 0 4 0  

งปม.7 39 4,177,500 0 0 36 3  

สบพช.15 1 480,000 0 0 0 0 รอปรับแผน 

รด.34 3 1,550,700 0 0 2 0  

ศด.2-3 10 72,900 0 0 0 2  

OPD.5-1 11 673,234 0 0 0 2  

 
4. การรายงานผลการด าเนินงานด้านบุคลากร 

ในการรายงานผลการด่าเนินงานด้านบุคลากร สามารถสรุปได้ ดังนี้ 
 ตารางแสดงผลการด าเนินงานด้านบุคลากร 

หมวดเงิน รายการ 

แผน ผล 

คงเหลือ 

ร้อยละ
ของ 
การ

เบิกจ่าย 

หมายเหตุ งบประมาณ 
ที่ได้รับจัดสรร 

ยอดการเบิกจ่าย 

งปม.3-1   1.2 กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ 
(15 อัตรา) 

859,740.00 470,780.00 388,960.00 281.94  
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หมวดเงิน รายการ 

แผน ผล 

คงเหลือ 

ร้อยละ
ของ 
การ

เบิกจ่าย 

หมายเหตุ งบประมาณ 
ที่ได้รับจัดสรร 

ยอดการเบิกจ่าย 

งปม.3-2   1.1 กลุ่มวิชาสาธารณสุขฯ  
(2 อัตรา) 

5,395,860.00 2,423,960.00 2,971,900.00 8.72  

งปม.3-3   1.3 ส่านักงานเลขานุการ 
(23 อัตรา) 

8,302,680.00 4,112,880.00 4,189,800.00 49.54  

งปม.3-4   1.4 โรงพยาบาลฯ (63 
อัตรา) 

13,400,425.92 6,327,034.19 7,073,391.73 47.22  

งปม.3-5   2.1 กลุ่มวิชาแพทย์ฯ (อัตรา
ใหม่ 14 อัตรา) :คิดอัตรา
ค่าจ้าง 3 เดือน 

1,273,020.00 0.00 1,273,020.00 0.00  

งปม.3-6   2.2 โรงพยาบาลฯ  (อัตรา
ใหม่ 19 อัตรา) :คิดอัตรา
ค่าจ้าง 3 เดือน 

1,470,792.00 0.00 1,470,792.00 0.00  

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

2,771,520.00 2,290,468.00 481,052.00 82.64  

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

4,552,800.00 310,440.00 4,242,360.00 6.82  

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

624,180.00 1,334,820.00 -710,640.00 213.85  

รด.1-1 1. ค่าจ้างสายสนับสนุน
วิชาการ วิทยาลัยฯ (อัตราเดมิ 
14 อัตรา ) 

3,641,372.88 1,772,210.00 1,869,162.88 48.67  

รด.1-2 2. ค่าจ้างลูกจ้างชั วคราว 
(อัตราเดมิ 4 อัตรา ) 

476,087.04 197,482.60 278,604.44 41.48  

 
5. การรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ตามมติที ประชุม คณะกรรมการประจ่า ได้ให้ข้อเสนอแนะ โครงการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที พบ
ปัญหาอุปสรรค โดยให้น่ามาแก้ไข เพื อปิดความเสี ยงที จะเกิดขึ้นในโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563    งาน
แผนและงบประมาณ ได้ด่าเนินการรายงานผลการด่าเนินงานความเสี ยงโครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจ่าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สิ้นไตรมาส 2 (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) 
ตามเอกสารที แนบมานี้ 
 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 -ไม่มี- 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

1.  รายงานผลการด่าเนินงานและการเบิกจ่าย โครงการ/กิจกรรม ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ณ สิ้นไตรมาส  2 (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) 

2. รายงานผลการด่าเนินงานตามแผนบริหารความเสี ยงโครงการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
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ณ สิ้นไตรมาส  2 (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อพิจารณา 

1.  ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไขในการเร่งรัดการเบิกจ่ายในไตรมาสที  3 โดยผลการเบิกจ่าย
งบประมาณไม่เป็นไปตามแผนที ก่าหนด ร้อยละ 25.21  ต ่ากว่าแผน (ร้อยละ 54) ที ตั้งไว้  

2.  ข้อเสนอแนะ/แนวทางวิธีการจัดการกับการรายงานผลการด่าเนินโครงการ ณ ไตรมาสที  2 
3. ข้อเสนอแนะ/แนวทางวิธีการจัดการกับประเด็นความเสี ยงของโครงการ ณ ไตรมาสที  2 
มติที่ประชุม : สรุปได้ดังนี้ 
1. มอบผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการเบิกจ่ายในไตรมาสที่ 3 ให้เป็นไปตามแผน 
2. มอบผู้รับผิดชอบของโครงการที่เบิกจ่ายต่ ากว่าแผนให้รายงานปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข

ให้ชัดเจน 
 

วาระท่ี  4.4      เรื่อง   การรายงานผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดกลยุทธ์ทางการเงิน ประจ าปีงบประมาณ  
                        พ.ศ. 2563 ณ สิ้นไตรมาส 2 (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง    งานแผนและงบประมาณ 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธ์ุ ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

ตามที  กองแผนงาน ให้หน่วยงานด่าเนินการ การจัดท่ารายงานผลการด่าเนินงานตามตัวชี้วัดกลยุทธ์ทาง
การเงิน ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สิ้นไตรมาส 2 (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) โดยสรุป
รายละเอียด ดังนี้ 
      1 . รายงานผลการด่าเนินงานประเด็นยุทธศาสตร์ที  1 การหารายได้เพื อการมีเสถียรภาพทางการเงิน 
ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สิ้นไตรมาส 2 (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563)  

- ผลรวมจ่านวนเงินรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา จ่านวน 13,010,426 (บาท)  
- แผนการหารายได้จากแหล่งอื น จ่านวน 58,881,795.43 (บาท) 

      2. สรุปรายละเอียดการหารายได้อย่างเป็นรูปธรรม ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   
          ณ สิ้นไตรมาส 2 (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) (ตามเอกสารแนบ) 

1.1 โครงการแหล่งทุนวิจัยภายนอก จ่านวน 3 โครงการ จ่านวนเงิน บาท 
- การประเมินความเสี ยงของความแปรปรวนสภาพอากาศ และการเปลี ยนแปลงการใช้ประโยชน์

ที ดิน ต่อการกระจายของเชื้อ Burkholderia pseudomallei ในดิน  
ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

- การประยุกต์ใช้การตรวจวักระดับยาในเลือดที ใช้รักษาผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนานในพ้ืนที 
จังหวักอุบลราชานีและพ้ืนที ใก้ลเคียง 

- โครงการประเมินศักยภาพการด่าเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ น เขต 10 
- โครงการรูปแบบการจัดการเพื อป้องกันปัญหาอุบัติเหตุจราจรจากรถจักรยานยนต์ใน

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร อุบลราชธานี  
โดยความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่าย 
 

1.2 โครงการหารายได้จากการให้บริการวิชาการ จ่านวน 4 โครงการ  
 ด่าเนินโครงการ 
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1. โครงการจัดอบรมหลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมใน
การท่างาน 

 ยกเลิกโครงการ 
1. โครงการการจัดอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนสุขภาพระดับพ้ืนที       

ปี 2 
2.  โครงการอบรมวิชาการเชิงปฏิบัติการการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูงในผู้ใหญ่ 
3.  โครงการอบรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ การตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้องในเวชปฏิบัติทั วไป 
 

1.3  โครงการหารายได้จากการให้บริการทางการแพทย์ จ่านวน 11,855,883.11 บาท 
1.4  โครงการหารายได้จากการบริหารจัดการทรัพยากร และทรัพย์สิน จ่านวน 46,093,262 บาท 

 

3. รายงานผลการด่าเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ที  2 พัฒนาการบริหารงบประมาณและการเงินให้มี
ประสิทธิภาพและ  

    ประสิทธิผลเพื อขับเคลื อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สิ้นไตรมาส 
2 (1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563)  
      4. สรุปผลการด่าเนินงานการลดค่าใช้จ่ายจากกลยุทธ์การเงิน ยุทธ์ศาสตร์ที  3  การเพิ มประสิทธิภาพการใช้
จ่ายงบประมาณและลดรายจ่าย ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   
ข้อกฎหมาย / ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง   
 -ไม่มี- 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

 เอกสารที  1 . รายงานผลการด่าเนินงานประเด็นยุทธศาสตร์ที  1 การหารายได้เพื อการมีเสถียรภาพทาง
การเงิน ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สิ้นไตรมาส 2 (1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563) 
      เอกสารที  2. สรุปรายละเอียดการหารายได้อย่างเป็นรูปธรรม ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   
ณ สิ้นไตรมาส 2 (1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563) 
      เอกสารที  3. รายงานผลการด่าเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ที  2 พัฒนาการบริหารงบประมาณและ
การเงินให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื อขับเคลื อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ประจ่าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ณ สิ้นไตรมาส 2 (1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563) 
      เอกสารที  4. สรุปผลการด่าเนินงานการลดค่าใช้จ่ายจากกลยุทธ์การเงิน ยุทธ์ศาสตร์ที  3  การเพิ ม
ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณและลดรายจ่าย ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   

 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อพิจารณาการรายงานผลการด่าเนินงานตามตัวชี้วัดกลยุทธ์ทางการเงิน ประจ่าปีงบประมาณ  พ.ศ. 
2563 ณ สิ้นไตรมาส 2 (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563)  ให้ข้อเสนอแนะ/แนวทางวิธีการจัดการกับ
การรายงานผลการด่าเนินตามตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ณ ไตรมาสที  2 

มติที่ประชุม : ให้ผู้รับผิดชอบโครงการที่ยกเลิก หรือมีรายได้ต่ ากว่าประมาณการ ให้รายงาน
แนวทางบริหารจัดการด้านรายจ่ายให้เกิดความสมดุล 
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ระเบียบวาระท่ี 4.5  เรื่อง การสื่อสารภายในองค์กร โดยเฉพาะในช่วงที่สถานการณ์การระบาด 
                                        ของโควิด  
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง  งานเลขานุการ 
ผู้เสนอเรื่อง           ชื่อ  นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธ์ุ  ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร เสนอที ประชุมเพื อพิจารณา เรื อง การสื อสารภายในองค์กร โดยเฉพาะ ในช่วงที 
สถานการณ์การระบาดของโควิด ด้วยปัจจุบันวิทยาลัยฯ ได้ใช้ช่องทางในการสื อสารผ่านออนไลน์ ซึ งท ำให้ทุกคน
สำมำรถรับรู้ข่ำวสำร ควำมเคลื่อนไหว หรือกำรประชำสัมพันธ์ต่ำงๆ ได้อย่ำงรวดเร็วมำกขึ้น สังเกตง่ำยๆ ว่ำสมัยนี้
เวลำที่กระแสข่ำวอะไรมีผลกระทบต่อสังคมในภำพรวม สื่อออนไลน์จะเป็นสิ่งที่ท ำให้ผู้คนรับรู้ได้เป็นอันดับแรก 
ช่วยให้ทันกระแสของโลก กระแสสังคมได้รวดเร็ว แม้กำรสื่อสำรออนไลน์ที่มีประโยชน์ดังกล่ำวก็ต้องมำพิจำรณำ
ร่วมกันว่ำ กลุ่มผู้ระบสื่อใดควรสื่อสำรข่ำวสำรอย่ำงไร เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้รับสำร วิทยำลัยฯ มีช่องทำง
ในกำรสื่อสารหลายช่องทางด้วยกัน ได้แก่ 

- กรณีเป็นเอกสารส่าคัญ งานส่าคัญ เรื องแจ้งเวียนถึงบุคคล จะใช้วิธีแจ้งเวียนผ่านทางเมล์ และในระบบ 
DMS 

- มีกลุ่มไลน์ที ตั้งข้ึนในว.แพทย์ หลายกลุ่มด้วยกัน เช่น CMP UBU, CMP MARKET, WFME 2562, คกก.
บริหารหลักสูตร, คกก.ประจ่าวิทยาลัยฯ, ดรีมทีม QA CMP,  ส่านักงานเลขาว.แพทย์, เลขานุการผู้บริหาร
, กลุ่มวิชาแพทย์ CMP, งานบริการการศึกษา, กลุ่มงานสารบรรณ CMP  เป็นต้น 
การนี้ จึงขอหารือที ประชุมเพื อพิจารณาแนวทางการสื อสารภายในองค์กร โดยเฉพาะในช่วงที สถานการณ์

การระบาดของโควิด 
ข้อกฎหมาย / ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง   
 -ไม่มี- 
เอกสารประกอบการประชุม 
 -ไม่มี- 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อพิจารณาแนวทางการสื อสารภายในองค์กร โดยเฉพาะ ในช่วงที สถานการณ์การระบาดของโควิด 
ข้อเสนอแนะ 

1. การแจ้งเวียนในกลุ่มไลน์ควรติดแฮทแทค (#) หรือแปะใน Note ในการลงรูปควรลงเป็น 
Album 

2. ให้ผู้ที่จะลงข้อมูลในกลุ่มไลน์พิจารณาเนื้อหาให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย 
3. กรณีเป็นเอกสารส าคัญ งานส าคัญ เรื่องแจ้งเวียนถึงบุคคล ที่เป็นทางการจะใช้วิธีแจ้งเวียนผ่าน

ทางเมล์ และในระบบ DMS ทั้งนี้จะแจ้งเวียนทางเมล์ไปอีกเป็นระยะเวลา 2 เดือนหลังจากนั้น
จะแจ้งเวียนผ่านระบบ DMS เท่านั้น 

มติที่ประชุม : เห็นชอบตามข้อเสนอแนะ มอบรองคณบดีฝ่ายบริหารด าเนินการ 
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วาระท่ี 4.6      เรื่อง   ขออนุมัติใช้เงินงบประมาณนอกแผน ประจ าปี 2563 เพื่อจัดโครงการการ 
           จัดระบบบริการของโรงพยาบาล กรณีมีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
           2019 (COVID-19)  
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง    โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม     แพทย์หญิงนวินดา เจียมบุญศรี 

                        ต าแหน่ง  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปัจจุบัน ทั้ง
ระดับประเทศและทั วโลกนั้น โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้เข้าร่วมประชุมเชิงบูรณาการทุกภาคส่วน
ในจังหวัดอุบลราชธานี น่าโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ส่านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
และภาคีเครือข่ายจากส่วนราชการ ทั้งภาครัฐและเอกชน มีการหารือเรื องใช้ทรัพยากรร่วมกันของโรงพยาบาล 
และการวางมาตรการควบคุมการแพร่กระจายเชื้อระดับจังหวัด เพื อรับมือกับสถานการณ์การติดเชื้อให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด  
 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงได้แต่งตั้งคณะท่างานเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และมีแผนการจัดระบบบริการของโรงพยาบาล กรณีมีการ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในวงกว้าง โดยค่านึงถึงการใช้ทรัพยากรที มีให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดกับประชากรของจังหวัดอุบลราชธานี ตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข นอกจากนี้คณะท่างานฯยังเห็นชอบให้เร่งด่าเนินการจัดตั้งห้องปฏิบัติการตรวจเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 และการเตรียมความพร้อม Cohort ward และ Isolation ward หอผู้ป่วยใน เพื อรองรับการแพร่ระบาด
ของเชื้อในวงกว้าง  

ในการนี้ เพื อให้การด่าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี จึงขออนุมัติใช้เงินงบประมาณนอกแผน ประจ่าปี 2563 เพื อจัดโครงการการจัดระบบบริการของ
โรงพยาบาล กรณีมีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในวงกว้าง จ่านวนเงิน 
740,454.00 บาท รายละเอียดโครงการดังเอกสารแนบ 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 -ไม่มี- 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

 โครงการการจัดระบบบริการของโรงพยาบาล กรณีมีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ในวงกว้าง 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อโปรดพิจารณาอนุมัติใช้เงินงบประมาณนอกแผน ประจ่าปี 2563 จ่านวนเงนิ 740,454.00 บาท 

มติที่ประชุม :  อนุมัติงบประมาณ ในกิจกรรมที่  2 Laboratory testing for COVID-19 การ
ตรวจทางห้องปฏิบัติการ  จ านวน 450,000 บาท (สี่แสนห้าหม่ืนบาทถ้วน) 
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วาระท่ี 4.7     เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อการต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย 
   ประจ าปี พ.ศ. 2563  
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง    งานบริหารบุคคล 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม      นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธ์ุ ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
 ตามบันทึกข้อความที  อว 0604.2.3/ว 0318 ลงวันที  31 มกราคม 2563 กองการเจ้าหน้าที  
ส่านักงานอธิการบดี ได้แจ้งให้วิทยาลัยฯ ด่าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื อการต่อสัญญาจ้างพนักงาน
มหาวิทยาลัย ตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื อง หลักเกณฑ์ วิธีการจัดท่าสัญญาจ้างพนักงาน
มหาวิทยาลัย และการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื อการต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย และฉบับที  2 พ.ศ. 
2556 ก่าหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื อการต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย โดยองค์ประกอบ
ของคณะกรรมการประเมินไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน เมื อคณะกรรมการฯ ด่าเนินการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานเรียบร้อยแล้ว ให้วิทยาลัยฯรายงานผลการประเมินไปผู้มีอ่านาจสั งจ้าง ภายในวันที่ 24 สิงหาคม 
2563 นั้น 
 ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยฯ มีก่าหนดการจัดท่าสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย โดยมีระยะเวลาการจ้าง ดังนี้ 
 (๑) สัญญาจ้างระยะที่ ๑ ได้แก่ สัญญาการทดลองปฏิบัติงาน โดยก่าหนดระยะเวลาในสัญญาการทดลอง
ปฏิบัติงาน ดังนี้ 
  (ก) พนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการ ก่าหนดระยะเวลาในสัญญาการทดลองปฏิบัติงานไม่
น้อยกว่า ๖ เดือน แต่ไม่เกิน ๑ ปี ทั้งนี ้มีระยะเวลาการสอนไม่น้อยกว่า ๑ ภาคการศึกษา 
  (ข) พนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี ยวชาญเฉพาะ และประเภททั วไปก่าหนด
ระยะเวลาในสัญญาการทดลองปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า ๖ เดือน แต่ไม่เกิน ๑ ปี ทั้งนี้ รวมระยะเวลาขยายการ
ทดลองปฏิบัติงาน (ถ้ามี) 
 (๒) สัญญาจ้างระยะที่ ๒ 
  (ก) ประเภทวิชาการ วิชาชีพเฉพาะหรือเชี ยวชาญเฉพาะ และทั วไป หากผ่านการประเมินการ
ทดลองปฏิบัติงาน ให้จัดท่าสัญญาจ้าง มีระยะเวลา ๒ ปีงบประมาณ 
  (ข) ผู้มีภาระผูกพันต้องปฏิบัติงานชดใช้ทุน หากผ่านการประเมินการทดลองปฏิบัติงานให้จัดท่า
สัญญาจ้างตามระยะเวลาชดใช้ทุน โดยให้สิ้นสุดสัญญาในวันที  ๓๐ กันยายน ของปีที ครบระยะเวลาชดใช้ทุน 
 (๓) สัญญาจ้างระยะท่ี ๓ ก่าหนดระยะเวลาจัดท่าสัญญาจ้างมีระยะเวลาสัญญาละ ๕ ปีงบประมาณทั้งนี้ 
จะต่อสัญญาจ้างระยะเวลา ๕ ปีงบประมาณ ได ้จะต้องมีผลการประเมินการปฏิบัติงานในระดับดีข้ึนไป 
 (๔) สัญญาจ้างระยะท่ี ๔ ก่าหนดระยะเวลาจัดท่าสัญญาจ้างมีระยะเวลาสัญญาละ ๕ ปีงบประมาณทั้งนี้ 
จะต่อสัญญาจ้างจนถึงวันครบเกษียณอายุราชการ จะต้องมีผลการประเมินการปฏิบัติงานในระดับดีขึ้นไป 
 (๕) สัญญาจ้างระยะที่ ๕ จ้างต่อจนถึงวันครบเกษียณอายุราชการ ก่าหนดให้สิ้นสุดสัญญาจ้างในวันที  
๓๐ กันยายนของปีที ครบเกษียณอายุราชการ 
 จากการตรวจสอบพบว่า มีผู้ที มีสิทธ์ิยื นค่าขอรับการประเมินเพื อต่อสัญญาจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัย 
จ่านวน 20 ราย รายละเอียดมีดังนี้ 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง สังกัด เพ่ือขอรับการ
ประเมินระยะที ่

จ านวนปี 

1 ดร.อนุวัตร ภิญญะชาติ  อาจารย ์ กลุ่มวิชาแพทยศาสตร ์ 4 5 
2 ดร.นันทยา  กระสวยทอง อาจารย ์ กลุ่มวิชาแพทยศาสตร ์ 3 5 
3 ดร.ปวณีา  ลิมปทีปราการ อาจารย ์ กลุ่มวิชาสาธารณสุขฯ 3 5 
4 ดร.ลักษณีย์   บุญขาว อาจารย ์ กลุ่มวิชาสาธารณสุขฯ 4 5 



17 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 5/2563 วันที่ 23 เมษายน 2563 
 

5 นางสาวจิราภรณ์ ศรสีุวรรณ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร งานบริหารบุคคล 4 5 
6 นางสาวจริยาพร  ธรรมราช เจ้าหน้าที บริหารงานทั วไป งานยานพาหนะ 4 5 
7 นางสาวจรูญศรี นิลกจิ เจ้าหน้าที บริหารงานทั วไป งานคลังและพสัด ุ 4 5 
8 นางสาวลินดา คา่มุงคุณ นักวิชาการศึกษา งานบริการการศึกษา 4 5 
9 นางสาวธีรานันทน์  บุราไกร บรรณารักษ์ งานเอกสารสนเทศ 4 5 

10 นางสาวอุบลวรรณ  พรหมจันทร ์ เจ้าหน้าที บริหารงานทั วไป งานสารบรรณ 4 5 
11 นายเวนิจ  หงษา นักวิชาการศึกษา งานพัฒนานักศึกษา 4 5 
12 นายเกียรติศักดิ์  ศรลีาพัฒน ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร ์ งานคอมพิวเตอร์ฯ 4 5 
13 นางสาวพัชรนันท์  พรหมจันทร ์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร โรงพยาบาลฯ 4 5 
14 นางสาวธัญญาลักษณ์  ถาวร นักวิชาการเงินและบญัชี โรงพยาบาลฯ 4 5 
15 นางสาวเสาวณีย์ โอ้อารีย ์ นักวิชาการพสัด ุ โรงพยาบาลฯ 4 5 
16 นางสาวเพ็ญพรรณ  แววศร ี พยาบาล โรงพยาบาลฯ 4 5 
17 นางสุวคนธ์ ทรัพย์สกลุ พยาบาล โรงพยาบาลฯ 4 5 
18 นางสาวกมลชนก งามด ี นักเทคนิคการแพทย ์ โรงพยาบาลฯ 4 5 
19 นางสาวสุพิศ ดวงกล้า นักรังสีการแพทย ์ โรงพยาบาลฯ 4 5 
20 นางสาวอภิญญา  สลักค่า ผู้ปฏิบัติงานบริหาร โรงพยาบาลฯ 4 5 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง  
 1. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื อง หลักเกณฑ์ วิธีการจัดท่าสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย 
และการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื อการต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2556 
http://www.ubu.ac.th/web/files_up/16f2013032208534043.pdf 
 2. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื อง หลักเกณฑ์ วิธีการจัดท่าสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย 
และการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื อการต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2556 (ฉบับที  2) 
http://www.ubu.ac.th/web/files_up/16f2013080216435546.pdf 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
 - ส่าเนาบันทึกข้อความที  อว 0604.2.3/ว 0318 ลงวันที  31 มกราคม 2563 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อพิจารณา ดังนี้ 
 1. พิจารณาเห็นชอบรายชื อพนักงานมหาวิทยาลัยที สมควรรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื อการต่อ
สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ประจ่าปี พ.ศ. 2563 จ่านวน 20 ราย  
 2. พิจารณาก่าหนดรายชื อคณะกรรมการประเมินไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน  เพื อด่าเนินการ
ประเมินพนักงานมหาวิทยาลัยผู้ที มีสิทธ์ิในการยื นแบบขอรับประเมินและผลงานเพื อต่อสัญญาจ้าง 

มติที่ประชุม :    1.เห็นชอบรายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัยที่สมควรรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
เพื่อการต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ประจ าปี พ.ศ. 2563 จ านวน 20 ราย 

  2.มอบรองคณบดีฝ่ายบริหารด าเนินการพิจารณาก าหนดรายชื่อคณะกรรมการ
ประเมินไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน เพื่อด าเนินการประเมินพนักงานมหาวิทยาลัยผู้ที่มีสิทธิ์ในการยื่น
แบบขอรับประเมนิและผลงานเพื่อต่อสัญญาจ้าง 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ubu.ac.th/web/files_up/16f2013032208534043.pdf
http://www.ubu.ac.th/web/files_up/16f2013080216435546.pdf
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วาระท่ี 4.8     เรื่อง ขออนุญาตบุคลากรในสังกัดกลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ จ านวน 2 ราย ลาศึกษาต่อ 
   แพทย์ประจ าบ้าน ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม) 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง    งานบริหารบุคคล 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม ชื่อ  นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธ์ุ ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

 ตามบันทึกข้อความที  อว 0604.16.1.9/1054 ลงวันที  14 เมษายน 2563 งานบริการการศึกษา ได้
แจ้งมติที ประชุมอาจารย์ชั้นปรีคลินิก หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คร้ังที  2/2563 เมื อวันที  12 มีนาคม 
2563 ได้เห็นชอบให้อาจารย์สังกัดกลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ ลาศึกษาต่อ ในปีการศึกษา 2563 (เพิ มเติม)จ่านวน 2 
ราย ดังนี้ 

 1. นายแพทย์ดิน ตังคโนบล ขอลาศึกษาต่อแพทย์ประจ่าบ้านสาขาศัลยกรรมตกแต่ง 
     และเสริมสร้าง 
 2. แพทย์หญิงนภัทร เหลือนาค ขอลาศึกษาต่อแพทย์ประจ่าบ้านสาขาวิสัญญีวิทยา 

ข้อกฎหมาย / ระเบียบที่เกี่ยวข้อง   
 - ไม่มี 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
 - บันทึกข้อความที  อว 0604.16.1.9/1054 ลงวันที  14 เมษายน 2563 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อพิจารณา อนุญาตให้บุคลากรในสังกัดกลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ลาศึกษาต่อแพทย์ประจ่าบ้าน ปี
การศึกษา 2563 (เพิ มเติม) จ่านวน 2 รายดังกล่าวข้างต้น ด้วยทุนส่วนตัว โดยวิทยาลัยฯ รับเป็นต้นสังกัดส่งเข้า
รับการศึกษา 

มติที่ประชุม : อนุญาตให้บุคลากรในสังกัดกลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ลาศึกษาต่อแพทย์ประจ าบ้าน ปี
การศึกษา 2563 (เพิ่มเติม) จ านวน 2 รายดังกล่าวข้างต้น ด้วยทุนส่วนตัว โดยวิทยาลัยฯ รับเป็นต้นสังกัด
ส่งเข้ารับการศึกษา 

 

วาระท่ี 4.9     เรื่อง สรุปผลการคัดเลือกบุคลากรสายวิชาการเพื่อรับทุนพัฒนาอาจารย์ 
   ประจ าปีงบประมาณ 2563 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง    งานบริหารบุคคล 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม ชื่อ  นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธ์ุ ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

ตามที  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้จัดสรรทุนพัฒนาอาจารย์เพื อสนับสนุนบุคลากรสาย
วิชาการในสังกัดศึกษาต่อระดับปริญญาเอกภายในประเทศ เพ่ือควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำกำรและพัฒนำองค์ควำมรู้
ของบุคลากรสายวิชาการ งานบริหารบุคคล ซึ งได้ด่าเนินการเปิดรับสมัครการคัดเลือกบุคลากรสายวิชาการเพื อให้
ทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอกภายในประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที  1-2 เมษายน 2563 
จ่ า น ว น  1  ทุ น  คื อ  ห ลั ก สู ต ร ห รื อ ส า ข า วิ ช า ส า ธ า ร ณ สุ ข ศ า ส ต ร์  (ต า ม เอ ก ส า ร แ น บ  1 )  
และคณะกรรมการฯ ได้ด่าเนินการสอบคัดเลือกบุคลากรสายวิชาการเพื อรับทุนพัฒนาอาจารย์ เมื อวันที  9 
เมษายน 2563 (ตามเอกสารแนบ 2) โดยมีผู้ผ่านหลักเกณฑ์ จ่านวน 1 ราย คือ   

 - นางสาวจิราภรณ์ หลาบค่า ต่าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
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 ซึ งบุคคลดังกล่าวยังไม่มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ เนื องจากในช่วงนี้เกิดสถานการณ์การระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 2019 (COVID-19) บริษัท ซอฟสกิลส์ ประเทศไทย จ่ากัด ณ ศูนย์สอบจังหวัด
อุบลราชธานี ที ผู้ รับทุนไปสมัครไว้ได้ประกาศยกเลิกการสอบ TOEFL ITP (รอบเดือน มีนาคม- พฤษภาคม 
2563) (ตามเอกสารแนบ 3)  
 ซึ งตามประกาศวิทยาลัยฯ เรื อง รับสมัครบุคลากรสายวิชาการเพื อคัดเลือกรับทุนพัฒนาอาจารย์และการ
ให้ทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอกภายในประเทศ ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้ก่าหนดคุณสมบัติของ
ผู้สมัคร ในข้อ 3.8 ว่า “ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษในสถาบันที น่าเชื อถือ ได้แก่ TOEFL 450 หรือ TOEIC 
5.0 หรือ CU-TEP 45 หรือ IELTS 4.0 หรือผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษอื นๆ ตามที สถานศึกษาที ผู้รับทุนจะ
เข้าศึกษาก่าหนด (ถ้ามี)” ดังนั้น นางสาวจิราภรณ์ หลาบค่า สามารถเข้าในหลักเกณฑ์ผ่านเกณฑ์ทดสอบ
ภ าษ า อั งก ฤ ษ อื น ๆ  ต าม ที ส ถ าน ศึ ก ษ าที ผู้ รั บ ทุ น จ ะ เข้ า ศึ ก ษ าก่ าห น ด  (ต าม เอ ก ส ารแ น บ  4 )  
ซึ งในกรณีที มีเหตุจ่าเป็น หรือคุณสมบัติของผู้รับทุนไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 (3.1) ถึง (3.9) ให้คณะกรรมการ
ประจ่าคณะเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด โดยค่าวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการประจ่าคณะให้ถือเป็นที สุด 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง  
 - ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื อง หลักเกณฑ์การให้ทุนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการของวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข พ.ศ. 2557 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
 1. ส่าเนาแบบการขอรับทุนสนับสนุนเพื อศึกษาต่อ ประจ่าปีงบประมาณ 2563 (แบบ บค.6) 
 2. ส่าเนาประกาศวิทยาลัยฯ เรื อง รับสมัครบุคลากรสายวิชาการเพื อคัดเลือกรับทุนพัฒนาอาจารย์และ
การให้ทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอกภายในประเทศ ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 3. ส่าเนาใบสมัคร นางสาวจิราภรณ์ หลาบค่า พร้อมเอกสารหลักฐาน 
 4. ส่าเนาประกาศรายชื อผู้มีสิทธ์ิเข้าสอบสัมภาษณ์เพื อคัดเลือกรับทุนพัฒนาอาจารย์ ประจ่าปี
งบประมาณ 2563  
 5. ส่าเนาประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคลากรสายวิชาการเพื อรับทุนพัฒนาอาจารย์ ประจ่าปี
งบประมาณ 2563 
 6. ส่าเนาประกาศยกเลิกการสอบ TOEFL ITP (รอบเดือน มีนาคม- พฤษภาคม 2563) ของบริษัท 
ซอฟสกลิส์ ประเทศไทย จ่ากัด ณ ศูนย์สอบจังหวัดอุบลราชธานี 
 7. ส่าเนาประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที  136/2562) เรื อง เกณฑ์การ
ประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาต่างประเทศ ส่าหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต 
 8. ส่าเนาประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที  2669/2561) เรื อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ในระบบปกติ พ.ศ. 2561 
 9. ส่าเนาปฏิทินการด่าเนินการเกี ยวกับการรับสมัครและการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ประจ่าปีการศึกษา 
2563 
 10. ข้อมูลการมอบหมายผู้ปฏิบัติงานทดแทนผู้ที ลาศึกษาต่อ 
 11. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื อง หลักเกณฑ์การให้ทุนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการของ
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข พ.ศ. 2557 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อพิจารณา ดังนี้ 
 1. อนุมัติให้ทุนพัฒนาอาจารย์ (ทุนวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข) โดยได้รับเงิน ดังนี้ 
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  1.1 ได้รับเงินเดือนระหว่างลาศึกษา  
  1.2 ได้รับค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าเล่าเรียน ค่าบ่ารุงการศึกษา และค่าลงทะเบียน ในอัตราไม่
เกินปีละ 100,000 บาทต่อปีการศึกษา  
  1.3 ได้รับค่าหนังสือค่าอุปกรณ์ และค่าสืบค้น ในอัตราเหมาจ่าย 38,000 บาทต่อปี 
 2. เห็นชอบให้ นางสาวจิราภรณ์ หลาบค่า เข้าทดสอบภาษาอังกฤษอื นๆ ตามหลักเกณฑ์ที สถานศึกษาที 
ผู้รับทุนจะเข้าศึกษาก่าหนด ตามประกาศวิทยาลัยฯ เรื อง รับสมัครบุคลากรสายวิชาการเพื อคัดเลือกรับทุนพัฒนา
อาจารย์และการให้ทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอกภายในประเทศ ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้
ก่าหนดคุณสมบัติของผู้สมัคร ในข้อ 3.8 หรือตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื อง หลักเกณฑ์การให้ทุน
พัฒนาบุคลากรสายวิชาการของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข พ.ศ. 2557 

มติที่ประชุม : 1.อนุมัติให้ทุนพัฒนาอาจารย์ (ทุนวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข) โดยได้รับ
เงิน ดังนี้ 
  1.1 ได้รับเงินเดือนระหว่างลาศึกษา  
  1.2 ได้รับค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าเล่าเรียน ค่าบ ารุงการศึกษา และค่าลงทะเบียน ในอัตรา
ไม่เกินปีละ 100,000 บาทต่อปีการศึกษา  
  1.3 ได้รับค่าหนังสือค่าอุปกรณ์ และค่าสืบค้น ในอัตราเหมาจ่าย 38,000 บาทต่อปี 
 2.เห็นชอบให้ นางสาวจิราภรณ์  หลาบค า เข้าทดสอบภาษาอังกฤษอ่ืนๆ ตามหลักเกณฑ์ที่
สถานศึกษาที่ผู้รับทุนจะเข้าศึกษาก าหนด ตามประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง รับสมัครบุคลากรสายวิชาการเพื่อ
คัดเลือกรับทุนพัฒนาอาจารย์และการให้ทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอกภายในประเทศ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้ก าหนดคุณสมบัติของผู้สมัคร ในข้อ 3.8 หรือตามประกาศมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2557 

 

วาระท่ี 4.10     เรื่อง (ลับ)พิจารณาการยื่นผลงานทางวิชาการ และรับรองการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ   ของ นายสง่า ทับทิมหิน เพื่อประกอบการขอก าหนดทางวิชาการ  ต าแหน่ง 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย ์(ฉบับแก้ไข) 

 
ทั้งนี้ รายละเอียดและมติที่ประชุมปรากฏตามรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัย

แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่ 5/๒๕๖3 วาระลับ วันที่ 23 เมษายน 2563 
 

วาระท่ี 4.11     เรื่อง (ลับ) พิจารณาคุณสมบัติ เอกสารหลักฐานผลงานทางวิชาการ และรับรองการ 
   เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของ นายสิทธิชัย ใจขาน เพื่อขอก าหนดทาง 
   ต าแหน่งวิชาการ ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย ์

 
ทั้งนี้ รายละเอียดและมติที่ประชุมปรากฏตามรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัย

แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่ 5/๒๕๖3 วาระลับ วันที่ 23 เมษายน 2563 
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วาระท่ี 4.12      เรื่อง   ขออนุมัติใช้เงินคงเหลือสะสม ประจ าปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 2) 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง    โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม      นายแพทย์วัฒนา พรรณพานิช 

                         ต าแหน่ง  ประธานคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 ตามที  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้ด่าเนินการจัดท่าแผนปฏิบัติการและแผนการใช้
จ่ายงบประมาณประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกอบด้วย งบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ โดยตั้ง
แผนการใช้จ่ายงบประมาณจากผลการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ
ประมาณการรายรับเงินรายได้ ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้รับ
จัดสรรงบประมาณเพื อด่าเนินงานตามภารกิจทั้งงานประจ่าและงานตามยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข โดยได้รับอนุมัติให้ใช้เงินคงเหลือสะสมเพื อน่ามาตั้งเป็นแผนการใช้งบประมาณ ประจ่าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 (คร้ังที  1) จ่านวนเงิน 4,222,620 บาท นั้น 
 ปี พ.ศ. 2563 - 2567 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีแผนการเปิดให้บริการ
โรงพยาบาลขนาด 100 เตียง โดยมีแนวคิดในการด่าเนินงานที จะพัฒนาเป็น Teaching, Smart Digital and 
Service Excellence Hospital ซึ งในปี พ.ศ. 2563 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจะขยายการ
ให้บริการในระดับทุติยภูมิและเป็นหน่วยบริการส่งต่อ เพิ มระยะเวลาท่าการเป็น 24 ชั วโมง และเปิดให้บริการ
ผู้ป่วยใน โดยมีประมาณการจ่านวนผู้รับบริการผู้ป่วยนอกเฉลี ยเพิ มเป็น 150 - 300 คนต่อวัน และประมาณ
การจ่านวนผู้ป่วยใน ขนาด 8 – 20 เตียง มีอัตราการครองเตียง 80% ซึ งโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ได้ด่าเนินการออกแบบพ้ืนที  ชั้น 8 ของอาคารโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีส่าหรับเป็นหอผู้ป่วยเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว ประกอบกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาลในส่วนงานบริการข้อมูลภาพทางรังสี
วิทยาผ่าน software ทั้งระบบภายในโรงพยาบาลไม่สามารถด่าเนินการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเนื องจากระบบ
ที ใช้อยู่จ่าเป็นต้องได้รับการอัพเกรด software ให้มีเวอร์ชั นใหม่ที รองรับเทคโนโลยีใหม่อย่างเหมาะสม 

ในการนี้ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงขออนุมัติใช้เงินคงเหลือสะสม ประจ่าปี
งบประมาณ 2563 เพื อปรับปรุงและตกแต่งหอผู้ป่วยและจัดซื้อระบบจัดเก็บภาพทางรังสีวิทยา ( Infinitt 
Version 3.0.11.4) รวมจ่านวนเงินทั้งสิ้น 4,915,400 บาท ดังนี้ 
 
ล่าดับ รายการคา่ใช้จ่าย จ่านวนเงิน การใช้เงินตามระเบียบฯ 

ฉบับที  2 ข้อ 20 
เหตุผลความจ่าเป็น 

1 งานปรับปรุงและตกแต่ง
หอผู้ป่วย 

 4,315,400  เพื อก่อสร้าง ต่อเตมิ หรือ
ปรังปรุงอาคาร หรือสิ ง
ปลูกสร้างอื นหรือจัดซื้อ
ที ดิน รวมทั้งค่าใช้จ่ายที 
เกี ยวเนื องกับการ
ด่าเนินการดังกล่าว และ
ซ่อมแซมครภุณัฑ์ ท้ังนี้
เพื อประโยชน์ในการ
ด่าเนินการตาม
วัตถุประสงค์ของ
มหาวิทยาลยั 

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีมีแผนงานที จะขยายการ
ให้บริการเพิ มเติม โดยการเปดิหอ
ผู้ป่วยที ช้ัน 8 อาคารศูนย์การศึกษา
และวิจัยทางการแพทย์ พ้ืนที ใช้สอย
ประมาณ 960 ตร.ม. จึงมีความ
จ่าเป็นต้องด่าเนินการปรบัปรุงพ้ืนที 
หอผู้ป่วยภานในอาคารเพื อให้
สามารถใช้ได้อย่างเหมาะสมกับการ
ให้บริการทางการแพทย์ และเป็นไป
ตามแผนการให้บริการของ
โรงพยาบาลที ก่าหนดไว ้

2 ระบบจัดเก็บภาพทางรังสี 600,000 จัดหาครภุณัฑ์ที จ่าเป็นใน เพื อจัดหาครภุณัฑ์ทางการแพทย์ใน
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วิท ย า  ( Infinitt Version 
3.0.11.4) 

การจัดการเรยีนการสอน
และการด่าเนินงาน 

ส่วนของงานบริการข้อมูลภาพทาง
รังสีวิทยาของโรงพยาบาล  ให้ระบบ
จัดเก็บภาพทางรังสีวิทยารองรับการ
ใช้งานผ่านระบบปฏิบตัิการ 
Microsoft Windows 10 กับเครื อง
คอมพิวเตอร์ประจ่าห้องตรวจโรค
และส่วนที เกี ยวข้อง ท่าให้งานจัดเก็บ
ภาพและแสดงผลภาพทางรังสีวิทยา
มีประสิทธิภาพมากยิ งข้ึน 

 รวม 4,915,400   
 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สิน (ฉบับที  2) พ.ศ. 2561 
 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
๑. รายงานทางการเงิน (เงินคงเหลือสะสม) 
๒. รายการสิ งก่อสร้าง (แบบรูป BOQ งวดงาน)  น่าเสนอในที ประชุม 
๓. ใบเสนอราคาครุภัณฑ์ พร้อมรายละเอียดสเปคครุภัณฑ์ 
๔. ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สิน (ฉบับที  2) พ.ศ. 2561 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อพิจารณาอนุมัติใช้เงินคงเหลือสะสม ประจ่าปีงบประมาณ 2563 จ่านวนเงิน 4,915,400 บาท 

มติที่ประชุม : อนุมัติใช้เงินนอกแผน ประจ าปีงบประมาณ 2563 จ านวนเงิน 600,000.-บาท   
(หกแสนบาทถ้วน) เพื่อใช้ในรายการค่าใช้จ่ายระบบจัดเก็บภาพทางรังสีวิทยา (Infinitt Version 3.0.11.4) 

 

วาระท่ี 4.13   เรื่อง  ขออนุมัติปรับแผนงบประมาณหมวดเงินรายได้มหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ  
       พ.ศ. 2563 เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ 

หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง    งานพัสดุ 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม      นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธ์ุ  ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

ตามที วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับจัดสรรงบประมาณ
หมวดเงินรายได้มหาวิทยาลัยประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื อจัดซื้อครุภัณฑ์รายการเครื องตรวจข้อสอบ 
จ่านวน 1 เครื อง วงเงินรวม 480,000 บาท (สี แสนแปดหมื นบาทถ้วน) เพื อใช้ในงานการเรียนการสอนหรือ
ส่าหรับตรวจข้อสอบนักศึกษาและประเมินผลการเรียนการสอนที สามารถวัดผลได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการ
เรียนรู้จึงจ่าเป็นต้องมีความเชื อมั นในการวิเคราะห์ข้อสอบ นั้น  

ต่อมางานพัสดุ ได้มีบันทึกข้อความที  อว 0604.16.1.6/5408 ลงวันที  19 พฤศจิกายน 2563 เรื อง 
ขออนุมัติแต่งตั้ง “คณะกรรมการก่าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์และราคากลาง” และได้เชิญ
คณะกรรมการประชุมเพื อหารือการก่าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์และราคากลางเครื องตรวจ
ข้อสอบ จ่านวน 1 เครื อง ปรากฏว่า เดิมงานบริการการศึกษาของวิทยาลัยฯ ได้ด่าเนินการจัดส่งข้อสอบหรือ
กระดาษค่าตอบไปตรวจยังงานทะเบียนศึกษาและประมวลผล กองบริการการศึกษา ต่อมาเครื องตรวจข้อสอบของ
งานทะเบียนศึกษาฯ เกิดการช่ารุดและไม่สามารถใช้งานได้ตั้งแต่ภาคการศึกษา 2/2561 จึงท่าให้วิทยาลัยฯ ขอ
งบประมาณเพื อที จะจัดซื้อเครื องตรวจข้อสอบนี้ แต่ปัจจุบันงานทะเบียนศึกษาฯ ได้ด่าเนินการจัดซื้อเครื องตรวจ
ข้อสอบใหม่เรียบร้อยแล้วซึ งเป็นเครื องตรวจที มีประสิทธิภาพสูงสามารถให้บริการในการตรวจได้อย่างรวดเร็ว และ
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ไม่กระทบต่อกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลของหลักสูตร จึงมีมติให้ยกเลิกการจัดซื้อ
เครื องตรวจข้อสอบ จ่านวน 1 เครื อง วงเงิน 480,000 บาท  (สี แสนแปดหมื นบาทถ้วน) แล้วให้น่าวงเงินนี้ไป
ปรับแผนเพื อจัดซื้อครุภัณฑ์โรงพยาบาลและทางการแพทย์ โดยมีรายการดังต่อไปนี้ 

1. อุปกรณ์ใส่ท่อช่วยหายใจ  จ่านวน 1 เครื อง   ราคารวม 260,000 บาท 
2. ม่านก้ันเตียงผู้ป่วย  จ่านวน 1 เครื อง           ราคารวม 158,000 บาท 
3. กล้องเว็บแคมและชุดหูฟัง  จ่านวน 3 ชุด      ราคารวม   13,320 บาท 
4. เครื องสแกนลายนิ้วมือและควบคุมประตู        ราคารวม   29,104 บาท  
    จ่านวน 2 ชุด 
5. เครื องท่าลายเอกสาร  จ่านวน 1 เครื อง         ราคารวม 18,000 บาท  

                  รวมเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 478,424.- บาท (สี่แสนเจ็ดหม่ืนแปดพันสี่ร้อยย่ีสิบสี่บาทถ้วน) 

ข้อกฎหมาย / ระเบียบที่เกี่ยวข้อง   

 - พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
   http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/024/13.PDF 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
 - บันทึกข้อความที  อว 0604.16.1.9/2343 ลงวันที  21 เมษายน 2563  เรื อง ขออนุมัติ 
    ปรับแผนงบประมาณหมวดเงินรายได้มหาวิทยาลัยประจ่าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563   
    เพื อจัดซื้อครุภัณฑ์ 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อพิจารณาอนุมัติให้ปรับแผนงบประมาณหมวดเงินรายได้มหาวิทยาลัยประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 เพื อจัดซื้อครุภัณฑ์จ่านวน 5 รายการ ข้างต้น วงเงินรวมทั้งสิ้น 478,424.- บาท (สี แสนเจ็ดหมื นแปดพัน
สี ร้อยยี สิบสี บาทถ้วน) 

มติที่ประชุม : อนุมัติให้ปรับแผนงบประมาณหมวดเงินรายได้มหาวิทยาลัยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์จ านวน 5 รายการ ข้างต้น วงเงินรวมทั้งสิ้น 478,424.- บาท (สี่แสนเจ็ดหม่ืน
แปดพันสี่ร้อยย่ีสิบสี่บาทถ้วน) 
 

ระเบียบวาระท่ี 5    เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
-ไม่มี- 
 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืน ๆ  
วาระ 6.1  เรื่อง  ก าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

                  ครั้งที่ 6/2563 วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น.  
                  ณ ห้อง CMP 412              

หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง   งานเลขานุการ 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  ชื่อ นางสาวณรัญญา  มีชัย ต าแหน่ง เลขานุการคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ 

เลขานุการคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ แจ้งเพื อทราบ ถึงก่าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ่า
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข คร้ังที  5/2563 วันพฤหัสบดีที  21 พฤษภาคม 2563  
เวลา 09.00 น. ณ ห้อง CMP 412 
 
 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/024/13.PDF
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ข้อกฎหมาย / ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง   
 -ไม่มี- 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
 -ไม่มี- 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

เพื อทราบก่าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  
คร้ังที  6/2563 วันพฤหัสบดีที  21 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้อง CMP 412 

มติที่ประชุม :  รับทราบ 
 
 

ปิดประชุมเวลา 16.50 น. 
 

                                                                                                  

(นางสาวณรัญญา  มีชัย) 
นักวิชาการศึกษาช่านาญการ/เลขานุการ 

ผู้จด/พิมพ์รายงานการประชุม 
 

                                                           
(นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธ์ุ) 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
กรรมการ 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 
 

ที่ประชุมได้รับรองรายงานนี้แล้วในการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งท่ี 6/๒๕63 
เมื่อวันที่  21 พฤษภาคม 2563   

                                                     

                                                      
(นายแพทย์นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ) 

 คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 ประธานคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

 
 


