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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 8/2563 วันที่ 25 มิถุนายน 2563 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
ครั้งที่ 8/๒๕63 วันพฤหัสบดี  ที่ 25 มิถุนายน 2563 

ณ ห้อง CMP 412 ชั้น 4 อาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 
 

ผู้มาประชุม 
1. นายแพทย์นิรันดร์  พิทักษ์วัชระ  คณบดี    ประธานกรรมการ 
2. นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธุ์   รองคณบดีฝ่ายบริหาร   กรรมการ 
3. นายแพทย์วีระวัฒน์  พันธ์ครุฑ  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม กรรมการ 
4. ผศ.จารุวรรณ์  วงบุตดี     หัวหน้ากลุ่มวิชาแพทยศาสตร์  กรรมการ 
5. ผศ.มินตรา  สาระรักษ์   หัวหน้ากลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์           กรรมการ 
6. นางสาวจินตนา  ศิริบูรณ์พิพัฒนา  ผู้แทนอาจารย์    กรรมการ 
7. ผศ.ดร.เชาวลิต  ยั วจติร   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. แพทย์หญิงนวินดา  เจียมบุญศรี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
2. แพทย์หญิงปิยะรัตน์ ธัญนิพัทธ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ 
3. ดร.ปิยนันท์  มีเวที   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายคลังและพัสดุ 
4. รศ.ดร.อนันต์  ไชยกุลวัฒนา  อาจารย์กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ 
5. ผศ.ดร.ปรีดา ปราการกมานันท์ ผู้ช่วยคณบดีงานพัฒนานักศึกษา 
6. ผศ.ดร.รัตนา  เล็กสมบูรณ์  หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็ก 
7. ผศ.ดร.นิยม  จันทร์นวล  ประธานหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต  
8. ผศ.ดร.มารุตพงศ์  ปัญญา  ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีวเวชศาสตร์ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุมทางไกล โดยใช้ระบบ Google meet 
๑. ผศ.ดร.อารี บุตรสอน  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพันธกิจสังคม   
๒. ผศ.ดร.กิตติ  เหลาสุภาพ  ผู้ช่วยคณบดีงานวางแผนและบริหารกายภาพและสิ งแวดล้อม 
๓. อ.ปัณฑิตา  สุขุมาลย์  ประธานหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
๔. ผศ.ดร.ลติพร  อุเมสุข  ผู้ช่วยคณบดีงานบริการการศึกษา 
๕. อ.ดร.สง่า  ทับทิมหิน  ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ งแวดล้อม 

 
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.    
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 8/2563 วันที่ 25 มิถุนายน 2563 
 

 นายแพทย์นิรันดร์  พิทักษ์วัชระ คณบดี  ท่าหน้าที ประธานในที ประชุม หลังจากกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วม
ประชุมแล้ว ได้เรียนเชิญคณะกรรมการรับทราบและพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม สรุปได้ ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ  
วาระท่ี 1.1     เรื่อง การก่อสร้างศาลาธรรมรวมใจ “ธรรมชา”   
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง  งานเลขานุการ 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   ชื่อ นายแพทย์นิรันดร์  พิทักษ์วัชระ ต าแหน่ง  คณบดี 
 ประธานแจ้งเพื อทราบ  วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ  จะด่าเนินการก่อสร้างศาลาธรรมรวมใจ “ธรรมชา”  
บริเวณหน้าอาคารวิทยาลัยฯ โดยได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยฯ ในการก่อสร้างแล้วเรียบร้อย ประมาณการก่อสร้าง  
จ่านวนเงิน 800,000 บาท (แปดแสนบาทถ้วน)  วัตถุประสงค์ในการก่อสร้างเพื อเป็นอนุสรณ์สถานและสถานที รวม
ใจให้กับบุคลากร นักศึกษา และผู้บุคลากรของมหาวิทยาลัย เป็นการออกแบบโดยอาจารย์ติ๊ก  แสนบุญ สังกัดคณะ
ศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรม โดยขอรับการสนับสนุนจากผู้มีจิตศรัทธาสมทบทุนในการก่อสร้าง  ก่าหนดการ
ก่อสร้างเริ มต้นเดือนกรกฎาคม  2563  ระยะเวลา 3 เดือน   

ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
-ไม่มี- 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
- บันทึกที  อว 0604.16.1.17/023 ลงวันที  8 มิถุนายน 2563 เรื อง ขออนุญาตสร้างศาลารวมใจ 

(หอพระ) ประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อทราบการก่อสร้างศาลาธรรมรวมใจ “ธรรมชา”   

มติที่ประชุม :  รับทราบ  
 

วาระท่ี 1.2      เรื่อง  แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 10/2563   
                            วาระพิเศษ  เมื่อวันที่  23  มิถุนายน  2563 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง  งานเลขานุการ 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   ชื่อ นายแพทย์นิรันดร์  พิทักษ์วัชระ ต าแหน่ง  คณบดี 
 ประธานแจ้งเพื อทราบ  ขณะนี้โครงการCPRID มีการตื นตัวเพิ มข้ึนอย่างชัดเจนที เป็นรูปธรรมคือการท่างาน
ร่วมกันระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและคณะแพทยศาสตร์ทุกแห่ง ปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้ตั้งคณะท่างานมีรอง
ปลัดกระทรวงฯ นายแพทย์ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล เป็นประธาน ร่วมกับนายกแพทยสภา สมาคมวิชาชีพ กสพท.
และคณะแพทย์ศาสตร์ทุกแห่ง เพื อวางแผนในการรายงานความก้าวหน้าต่อ ครม. หลังการได้รับอนุมัติงบประมาณ
กว่า 3  หมื นล้านบาท ว่าจะบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯในประเด็นการกระจายแพทย์สู่ชนบทหรือไม่
อย่างไร  
                  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  ได้แจ้งว่าไม่มีความถนัดการจัดหลักสูตรแพทยศาสตร์ที 
เน้นชุมชน  
                   โครงการ CPRID  จะจัดการประชุมเพื อก่าหนดหลักเกณฑ์ในการรับนักศึกษาปี การศึกษา2563 ใน
วันที  13 กันยายน 2562 ในการประชุมครั้งนี้จะมีการพิจารณาเรี องการรับนักศึกษาโครงการ New track (จบ
ปริญญาตรี) ทางวิทยาลัยฯจะต้องเตรียมข้อมูล หลักเกณฑ์ต่างๆ เพื อน่าเสนอในที ประชุมด้วย 
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               นพ.ประวิ อ ่าพันธุ์  แจ้งที ประชุมเพื อทราบ วิทยาลัยฯ สามารถตั้งเป้าหมายการรับนักศึกษา จ่านวน 21 
คน เพื อไปเรียนพร้อมนักศึกษาปีการศึกษา2562  โดย มีการเทียบโอนในกลุ่มการศึกษาทั วไป และจัดการเรียนสอน
ส่าหรับกลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ จ่านวน 4 วิชา  ที เรียนในปี 1 ตามโครงสร้างหลักสูตร 
           คณบดี โครงการนี้ New track นี้ ถือว่าเป็นนโยบายร่วมกันระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและโครงการ
CPRID จึงต้องมีการประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าให้ทราบทั วกัน 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

-ไม่มี- 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

-ไม่มี- 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อทราบ มติที ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที  10/2563  วาระพิเศษ  เมื อ
วันที   23  มิถุนายน  2563 

มติที่ประชุม :  รับทราบ  
 

วาระท่ี 1.3     เรื่อง  ขอลาออกจากต าแหน่งประธานคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย                    
         อุบลราชธานี 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง  งานเลขานุการ 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   ชื่อ นายแพทย์นิรันดร์  พิทักษ์วัชระ ต าแหน่ง  คณบดี 
 ประธานแจ้งเพื อทราบ  นายแพทย์วัฒนา  พรรณพานิช  มีความประสงค์ขอลาออกจากต่าแหน่งประธาน
คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เนื องจากปัญหาด้านสุขภาพ  มีผลตั้งแต่วันที   30  
มิถุนายน  2563  เป็นต้นไป  โดยมอบหมายให้ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม  ท่าหน้าแทนไปพลางก่อน
จนกว่าจะด่าเนินการคัดเลือกประมาณเดือนสิงหาคม  2563 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

-ไม่มี- 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

-ไม่มี- 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อทราบการขอลาออกจากต่าแหน่งประธานคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

มติที่ประชุม :  รับทราบ  
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และ 
การสาธารณสุข  

ระเบียบวาระท่ี 2.1  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และ 
                                        การสาธารณสุข ครั้งที่ 6/2563 เม่ือวันพฤหัสบดี ที่  21 พฤษภาค 2563 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง  งานเลขานุการ 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม ชื่อ นายแพทย์ประวิ อ ่าพันธุ์ ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร  
รองคณบดีฝ่ายบริหาร เสนอที ประชุมเพื อพิจารณา รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข ครั้งที  6/2563 เมื อวันพฤหัสบดี ที   21 พฤษภาคม  2563 ทั้งนี้ได้มีการแจ้งเวียนทางไลน์
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กลุ่มคกก.ประจ่าวิทยาลัยฯ และแจ้งเวียนทาง E-mail เพื อพิจารณารายงานฯ ดังกล่าวแล้ว เมื อวันจันทร์ ที  25  
พฤษภาคม 2563   

- รองคณบดีฝ่ายบริหาร  ขอแก้ไขมติที ประชุมวาระที 4.8  ดังนี้ 
มติที ประชุม : 1. “อาจารย์ประจ่า” หมายถึง อาจารย์ที ปฏิบัติงานสอนเกี ยวกับ gross anatomy (Lab) 
เป็นการประจ่า  
                 2. มอบอาจารย์ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ แนบ ตารางเรียนตารางสอน ส่งงานบริหารบุคคล
ทุกเดือน เพื อประกอบการเบิกจ่ายและให้ลงนามรับรองความถูกต้อง ตั้งแต่เดือนเมษายน 2563 เป็นต้นไป 
ตามข้อ 6 ของประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทน
อาจารย์ประจ่าและเจ้าหน้าที ปฏิบัติงานเกี ยวกับศพ 

ข้อกฎหมาย / ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง   
 -ไม่มี- 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที  6/2563 เมื อ
วันพฤหัสบดี ที   21 พฤษภาคม  2563  
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  
ครั้งที  6/2563 เมื อวันพฤหัสบดี ที   21 พฤษภาคม  2563 

มติที่ประชุม :  รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไขรายงานการประชุม  
 

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสืบเนื่อง  
 -ไม่มี- 
ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
วาระท่ี 4.1     เรื่อง รายงานผลประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2562 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง    งานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม      ชื่อ  แพทย์หญิงปิยะรัตน์ ธัญนิพัทธ์ 
                               ต าแหน่ง  ผู้ช่วยคณบดีงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ 

ตามที วิทยาลัยฯ ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2562  ซึ ง
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2562 ดังนี้  
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ล่า
ดับ 

หลักสูตร 

ปีการศึกษา 2562 
ปีการศึกษา 

2561 
ปีการศึกษา 2560 

ปีการศึกษา 
 2559 

วันตรวจ
ประเมิน
หลักสูตร 

คะแนน
ประเมิน
(เต็ม 5 
คะแนน) 

ระดับ 

คะแนน
ประเมิน
(เต็ม 5 
คะแนน) 

ระดับ 

คะแนน
ประเมิน
(เต็ม 5 
คะแนน) 

ระดับ 

คะแนน
ประเมิน
(เต็ม 5 
คะแนน) 

ระดับ 

 1 วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต 

(ชีวเวช
ศาสตร์) 

วันที  25
พ.ค.

2563 

3.66 ดี 3.18 ดี 2.50 ปาน
กลาง 

3.14 ดี 

2 วิทยาศาสตร
บัณฑิต 
(อนามัย

สิ งแวดล้อม) 

วันที  28
พ.ค.

2563 

3.45 ดี 3.42 ดี 3.40 ดี 3.10 ดี 

 3 สาธารณสุข 
ศาสตรบัณฑิต 
(สาธารณสุข

ศาสตร์) 

วันที  29 
พ.ค.

2563 

3.54 ด ี 3.50 ดี 3.17 ดี 3.04 ดี 

รวมคะแนนผลการผลิตบัณฑิต 3.55 ด ี 3.37 ดี 3.09 ดี 3.09 ดี 
 หมายเหตุ : -  หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประเมินโดยใช้เกณฑ์สภาวิชาชีพ ( WFME )  
          ซึ่งทุกหลักสูตร มีผลการประเมินคุณภาพ ดีขึ้นทุกปี ทุกหลักสูตร 
 
สรุปข้อเสนอแนะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ทั้ง 3 หลักสูตร ปีการศึกษา 2562 

หลักสูตร จุดที่ควรพัฒนา แนวทางเสริม /โอกาสการพัฒนา 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  

(ชีวเวชศาสตร์) 
ข้อเสนอแนะในภาพรวม 

- ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีความทุ่มเท ในการก่ากับดูแล ปรับปรุงกระบวนการ และ
จัดท่า 
รายงานประเมินตนเอง เพื อให้หลักสูตรมีการด่าเนินงานตามกรอบมาตรฐาน  ส่งผลด่าเนินงาน
มีแนวโน้มที ดีข้ึนในหลายตัวบ่งชี้ เช่น กระบวนการก่ากับการท่าวิทยานิพนธ์  จ่านวนนักศึกษา
ที ส่าเร็จการศึกษาเพิ มขึ้น 
คุณภาพผลงานทางวิชาการ การประเมินตนเองในตัวบ่งชี้แต่ละองค์ประกอบแสดงให้เห็นการ
พัฒนาและปรับปรุง มีการก่าหนด เป้าหมายผลลัพธ์เชิงปริมาณและคุณภาพ  ก่าหนดชัดเจน
ท่าให้การประเมินมีประเด็นชัดเจนกลยุทธ์ตอบโอกาสพัฒนา คลอบคลุมประเด็น 
 - อาจารย์ประจ่าหลักสูตรมีศักยภาพสูง อยู่ในช่วงวัยที มีความมุ่งมั นในการท่างาน มี
ความเชี ยวชาญในสาขาวิชาและผลิตผลงานวิชาการอย่างต่อเนื อง  

- หลักสูตรมีการวางแผนเพื อพัฒนาในหลายรูปแบบ เช่น เป็นหลักสูตรปริญญาเอก  
หลักสูตรนานาชาติและความร่วมมือในการเปิดหลักสูตรร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ อย่างไรก็
ตาม ควรพิจารณาในหลายมิติ เช่น ข้อจ่ากัดด้านงบประมาณ  ระเบียบที เกี ยวข้อง  อัตราก่าลัง  
และการแข่งขันของหลักสูตร 
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หลักสูตร จุดที่ควรพัฒนา แนวทางเสริม /โอกาสการพัฒนา 
- โอกาสพัฒนา เพื อเพิ มจ่านวนนักศึกษารับเข้าให้เป็นไปตามแผนการรับนักศึกษา 

เช่น การที อาจารย์ได้รับทุนวิจัย เพื อดึงดูดนักศึกษา และสร้างผลงานวิชาการคุณภาพสูง  
องค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต 

- ผู้ใช้บัณฑิตที ตอบแบบสอบถามจ่านวนผู้ประเมิน 
response rate 57.14%  หลักสูตรอาจ
พิจารณาปรับปรุงระบบ/ช่องทางการไดม้าของ
ข้อมูลของผู้ใช้บัณฑิตเพื อให้สามารถสะท้อน
ความพึงพอใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื อน่าผล
ที ได้ไปพัฒนาปรับปรุงหลักสตูรต่อไป  

 
 
 
 
 
 
องค์ประกบท่ี 3 นักศึกษา 
ตัวบ่งชี้ 3.1 การรับเข้า ต ่ากว่าแผนมาก แม้
หลักสูตรจะมีการวางแผนระยะสั้น  เพิ ม
ช่องทางประชาสัมพันธ์ ปรับปรุงเกณฑ์และ
เพิ มรอบ เวลาการรับสมัคร  หรือแผน ระยะ
ยาว โดยร่วมท่าหลักสูตรฟิสิกส์ทางการแพทย์   
ยังคงไม่แสดงการเปลี ยนแปลงที ชัดเจน  
ตัวบ่งช้ี 3.2  

1) การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา  แม้
หลักสูตรเริ ม ใช้ Portfolio เป็นเครื องมือ 
เพื อให้มีการก่ากับดูแลด้านความก้าวหน้า
วิทยานิพนธ์ แต่ยังไม่พบประสิทธิผลของ
การน่าไปใช้อย่างชัดเจน 

2) มีการเปิดโอกาสให้นักศึกษาสื อสารใน
รายวิชาสัมมนาโดยใช้ภาษาอังกฤษ หรือ
เขียนเล่มวิทยานิพนธ์ แต่ไม่พบการพัฒนา
ทักษะด้านการเขียน  manuscript ซึ งมี
ความจ่าเป็นในการส่งเสริมให้ เตรียม
ผลงานตีพิมพ์ยกระดับสู่นานาชาติ 

 
 
 
 
ตั วบ่ งชี้  3.3 อัต ราการคงอยู่ นั กศึ กษ า 
90.91%  

องค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต 

- ผู้ใช้บัณฑิตที ตอบแบบสอบถามจ่านวนผู้ประเมิน 
response rate 57.14%  หลักสูตรอาจ
พิจารณาปรับปรุงระบบ/ช่องทางการไดม้าของ
ข้อมูลของผู้ใช้บัณฑิตเพื อให้สามารถสะท้อนความ
พึงพอใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื อน่าผลที ได้ไป
พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรต่อไป  
- ปรับกลยุทธ์ใหส้ามารถน่าไปสู่การสร้างผลงานที มี

คุณภาพสูงขึ้น เช่น การส่งเสริมใหอ้าจารย์รับทุน
วิจยัทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมทั้ง
การน่าข้อมูลวิทยานิพนธ์ของนักศกึษาที ตีพิมพ์
ด้วย proceeding ไปพัฒนาต่อยอด  เพื อตีพิมพ์
เป็น research article ต่อไป 

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 
- แผนระยะสั้นควรวิเคราะหห์าปัจจยัจูงใจจ่าแนก

ตามกลุม่เป้าหมาย กลุม่วัยท่างาน นักศึกษา
ต่างชาติ และท่า active recruitment ไปรับถึง
ที  

 
 
 
1) เนื องจากไม่พบการทบทวน วิเคราะห์
สาเหตุอย่างถี ถ้วน  ท่าให้มาตรการเดียวอาจ
ไม่เพียงพอในการแก้ปัญหาได้  อาจพิจารณา
เพิ มมาตรการหลายๆอย่างพร้อมกัน เช่น 
ผลักดันให้อาจารย์รับทุนภายนอก ซึ งมี
ช่วงเวลาในการก่าหนดส่งผลงานที ชัดเจน 
2) พิจารณาก่าหนดการท่าสัมมนา forum 
ตามกลุ่มเชี ยวชาญเพื อสร้างบรรยากาศและ
ฝึกฝน การน่าเสนอเป็นภาษาอังกฤษ เพื อ
เตรียมพร้อมในการเข้าร่วมการประชุม
วิชาการนานาชาติทั้งในและต่างประเทศ  
รวมทั้งจัดกิจกรรมเสริมทักษะการเขียน 
manuscript 
 
- แม้อัตราคงอยูสู่งแต่นักศึกษาใช้เวลาในหลักสูตร 

เกินระยะเวลาหลักสูตรค่อนข้างมาก อาจพิจารณา
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หลักสูตร จุดที่ควรพัฒนา แนวทางเสริม /โอกาสการพัฒนา 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการ
สอน การประเมินผู้เรียน 
- หลักสูตรมีการประเมินรายวิชาวิทยานิพนธ์ 
ในการประเมินความก้าวหน้า ในลักษณะการ
ให้เกรด  
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
-หลักสูตรอาจสร้างความร่วมมือกับหน่วยงาน
ที มีศักยภาพในการสนับสนุนทรัพยากรเพื อ
การเรียนรู้และสามารถน่าองค์ความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้   
- หลักสตูรมีการประเมินความพึงพอใจต่อสิ ง

สนับสนุนการเรยีนรู้ ทั้งจากนักศึกษาและ
อาจารย์ แสดงเป็นค่าเฉลี ย จากหลายตัวบ่งช้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 

ให้มีการแลกเปลี ยนเรียนรู้ในเคสตวัอย่างผลิตผล
งานที มีคุณภาพที จบตามเวลา 

องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
- จัดท่าระบบข้อมูล ระบบ warning ก่ากับให้
มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร 
- พิจารณาแผนพัฒนาอาจารย์ประจ่า
หลักสูตรรายบุคคล เพื อให้เกิดสร้าง
บรรยากาศส่งเสริมให้มีการกระตุ้นเพื อ
ผลิตผลงานวิชาการที มีคุณภาพสูง 
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการ
สอน การประเมินผู้เรียน 
- การก่าหนดตัวบ่งชี้ผลลัพธ์จากผลประเมิน
ความพึงพอใจรายวิชาอาจไม่สะท้อน
ผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์รายวิชา   อาจ
พิจารณาแนวทางการประเมิน outcome 
based มาใช้เพื อสะท้อนทักษะผู้เรียน 
-  กรณีที ผู้เรียนมีจ่านวนน้อยลง หลักสูตร 
ต้องการจัดการเรียนการสอนอย่างไรเพื อ
ควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่าย แม้กระทั งการเสนอ
เปิดสอน นอกเวลา เสาร์-อาทิตย์ อาจจะ
เป็นมาตรการเพิ มโอกาสที จะได้ผู้เรียนวัย
ท่างาน แต่มีประเด็น บริหารต้นทุนตามมา  
อาจพิจารณาเรื องของการใช้เทคโนโลยี 
online course & distance learning 
- ควรมีการประเมินทักษะด้านต่างๆของ
นักศึกษา ควบคู่กับผลงานความก้าวหน้าใน
การท่าวิจัย 

องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้   
- กรณีที หลักสูตรใช้ค่าเฉลี ยจากการประเมินเพื อ
ทบทวนผลการด่าเนินงาน อาจท่าให้มองข้ามโอกาส
การพัฒนา โดยเฉพาะในตัวบ่งช้ีที มีแนวโน้มลดลง 
เช่น ค่าการประเมินที ได้จากอาจารย์ (ระดบัคะแนน
3.44) 
- พิจารณารูปแบบการประเมินที หลากหลาย เช่น 
การพูดคุย focus group และน่าไปจัดท่า 
มาตรการและล่าดับความส่าคญั ตามผลกระทบ
งบประมาณที มีอย่างจ่ากัด 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 8/2563 วันที่ 25 มิถุนายน 2563 
 

หลักสูตร จุดที่ควรพัฒนา แนวทางเสริม /โอกาสการพัฒนา 
ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR  
 การน่าเสนอข้อมูลต่างๆ ในรูปแบบ
ตารางควรน่าเสนอในรูปแบบที เข้าใจง่ายและ
มีความถูกต้อง เช่น ตารางผู้ส่าเร็จการศึกษา  
ตารางอัตราการคงอยู่ของนักศึกษา เป็นต้น 
 
 

ข้อมูลจากการสัมภาษณ์  
 ผู้ใช้บัณฑิต  

- บัณฑิตมีความรู้ทางวิชาการที เพยีงพอ  
มีทัศนคติในการท่างานที ดี  

นักศึกษา 
- อาจารย์ที ปรึกษาให้ค่าปรึกษาและการ

เข้าพบไดต้ามที นักศึกษาต้องการ 
- จัดสิ งสนับสนุนทางด้านอุปกรณว์ิจัยและ

ที พัก เพื อให้นักศึกษามีค่าใช้จ่ายที ไม่สูงและมีความ
ปลอดภัย 

- การก่ากับให้วิทยานิพนธ์เป็นไปตามแผน
และระยะเวลาของหลักสูตร 

วิทยาศาสตรบัณฑิต 
(อนามัยส่ิงแวดล้อม) 

ข้อเสนอแนะในภาพรวม 
- ควรวิเคราะห์ลักษณะงาน แหล่งงาน ของบัณฑิตที ส่าเร็จการศึกษา เพื อน่าไปใช้ในการ

จัดการเรียนการสอนให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต และเป็นการประชาสัมพันธ์
หลักสูตร   
- หลักสูตรควรทบทวนเป้าหมายเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณในแต่ละองค์ประกอบโดยก่าหนด
เป้าหมายให้ท้าทายและชัดเจนเพื อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตรได ้
 
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 
แนวทางเสริม 
-วิเคราะห์ลักษณะงาน แหล่งงาน  เพื อดูแนวโน้มการได้งานและเป็นการประชาสัมพันธ์
หลักสูตร 
จุดที่ควรพัฒนา 
-คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
โอกาสการพัฒนา 
- วิเคราะห์ผลประเมินคุณภาพบัณฑิตผู้ใช้บัณฑิตเพื อน่ามาใช้ปรับปรุงพัฒนานักศึกษา 
องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 
แนวทางเสริม 
- วิเคราะห์ผลการด่าเนินกิจกรรมเตรียมความพร้อมว่าสอดรับกับผลลัพธ์การเรียนรู้ของ
หลักสูตรอย่างไร และน่าผลการวิเคราะห์ไปพัฒนาปรับปรุงกิจกรรม 
จุดที่ควรพัฒนา 
- จ่านวนการรับนักศึกษาไม่เป็นไปตามแผน 
โอกาสการพัฒนา 
- วิเคราะห์ข้อมูลการรับเข้าศึกษา เพื อวางแผนก่าหนดจ่านวนรับให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของกลุ่มผู้เรียน 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 8/2563 วันที่ 25 มิถุนายน 2563 
 

หลักสูตร จุดที่ควรพัฒนา แนวทางเสริม /โอกาสการพัฒนา 
องค์ประกอบที่ 4  อาจารย์ประจ าหลักสูตร    
แนวทางเสริม 
- ควรส่งเสริมการตีพิมพ์ในฐานข้อมูลทางวิชาการในระดับที สูงขึ้น 
- ศูนย์บริการด้านสิ งแวดล้อมอนามัยและความปลอดภัยใช้เป็นแหล่งบริการวิชาการ แหล่ง
เรียนรู้ของนักศึกษา เป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตร และสร้างรายได้ 
 
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
จุดที่ควรพัฒนา 
- กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
- การเรียนการสอนโดยใช้สื อเทคโนโลยีผ่าน 
ระบบออนไลน์ 
โอกาสการพัฒนา 
- หลักสูตรควรหาแนวทางในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาในการเรียน
ออนไลน์ให้ได้ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

หลักสูตร ข้อเสนอแนะ 
สาธารณสุขศาตรบัณฑิต 

(สาธารณสุขศาสตร์) 
ข้อเสนอแนะในภาพรวม 

- ควรวิเคราะห์ลักษณะงาน แหล่งงาน ของบัณฑิตที ส่าเร็จการศึกษา เพื อน่าไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต และเป็นการประชาสัมพันธ์
หลักสูตร   

- หลักสูตรควรทบทวนเป้าหมายเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณในแต่ละองค์ประกอบโดย
ก่าหนดเป้าหมายให้ท้าทายและชัดเจนเพื อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตรได้ 

- ขยายเครือข่ายผู้สนับสนุนทุนการศึกษาจากภาครัฐและเอกชนเพื อเพิ มโอกาสทาง
การศึกษาแก่นักศึกษาไทยและต่างชาติ 
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 
แนวทางเสริม 
-วิเคราะห์ลักษณะงาน แหล่งงาน  เพื อดูแนวโน้มการได้งานและเป็นการประชาสัมพันธ์
หลักสูตร 
จุดที่ควรพัฒนา 
-คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
โอกาสการพัฒนา 
- วิเคราะห์ผลประเมินคุณภาพบัณฑิตผู้ใช้บัณฑิตเพื อน่ามาใช้ปรับปรุงพัฒนานักศึกษา 
องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 
แนวทางเสริม 
- ด่าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื อง 
- วิเคราะห์ผลการด่าเนินกิจกรรมเตรียมความพร้อมว่าสอดรับกับผลลัพธ์การเรียนรู้ของ
หลักสูตรอย่างไร และน่าผลการวิเคราะห์ไปพัฒนาปรับปรุงกิจกรรม 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 8/2563 วันที่ 25 มิถุนายน 2563 
 

หลักสูตร จุดที่ควรพัฒนา แนวทางเสริม /โอกาสการพัฒนา 
องค์ประกอบที่ 4  อาจารย์ประจ าหลักสูตร    
แนวทางเสริม 
- ก่ากับควบคุมระบบบริหารและพัฒนาอาจารย์อย่างต่อเนื อง 
- ส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์มีความเชี ยวชาญในศาสตร์ของตนเอง 
- ควรส่งเสริมการตีพิมพ์ในฐานข้อมูลทางวิชาการในระดับที สูงขึ้นเพื อใช้ในการก่าหนดต่าแหน่ง
ทางวิชาการ 
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
จุดที่ควรพัฒนา 
- กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
- การเรียนการสอนโดยใช้สื อเทคโนโลยีผ่านระบบออนไลน์ 
โอกาสการพัฒนา 
- หลักสูตรควรหาแนวทางในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาในการเรียน
ออนไลน์ให้ได้ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้   
จุดที่ควรพัฒนา 
- สิ งสนับสนุนการเรียนรู้ 
โอกาสการพัฒนา 
- ขยายเครือข่ายเพื อเป็นแหล่งเรียนรู้เฉพาะทางด้านสาธารณสุขชุมชนโดยให้นักศึกษาเรียนรู้
จากประสบการณ์จริง ซึ งอาจน่าไปสู่การสร้างนวัตกรรมร่วมกัน 

ข้อกฎหมาย / ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง   

1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 แก้ไขเพิ มเติม (ฉบับที  2) 

2. คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรปีการศึกษา 2559 -2562 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อพิจารณา ให้ข้อเสนอแนะ เพื อให้ผู้รับผิดชอบหลักสูตร น่าไปพัฒนา ปรับปรุง ต่อไป 

มติที่ประชุม :   มอบผู้รับผิดชอบหลักสูตร น าข้อเสนอแนะไปพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรต่อไป 
 

วาระท่ี  4.2     เรื่อง   ขออนุมัติจ่ายค่าตอบแทนเงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษของ        
                                 ผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) ส าหรับต าแหน่งทันตแพทย์ 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง    โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม      ชื่อ  แพทย์หญิงนวินดา เจียมบุญศรี 

                         ต าแหน่ง  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 ตามที  โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านการ
สาธารณสุข เป็นเงินเพิ มส่าหรับต่าแหน่งที มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) ตามระเบียบ



11 
 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 8/2563 วันที่ 25 มิถุนายน 2563 
 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุขที ปฏิบัติงานให้ กับ
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2561 นั้น 
  โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับบรรจุ  ทันตแพทย์พงศ์ชาญ  จิรลักษณวงศ์             
ปฏิบัติหน้าที ทันตแพทย์ทั วไป ให้บริการตรวจรักษาประจ่าคลินิกทันตกรรมของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ตั้งแต่วันที  2 มีนาคม 2563 
  ในการนี้ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงขออนุมัติจ่ายค่าตอบแทนเงิน เพิ มส่าหรับ
ต่าแหน่งที มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) ให้แก่ทันตแพทย์พงศ์ชาญ  จิรลักษณวงศ์                    
ข้อกฎหมาย / ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง   
 ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุขที ปฏิบัติงาน
ให้กับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2561 
 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
 ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุขที 
ปฏิบัติงานให้กับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2561 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

เพื อพิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนเงินเพิ มต่าแหน่งที มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข 
(พ.ต.ส.) ของทันตแพทย์พงศ์ชาญ  จิรลักษณวงศ์ 

มติที่ประชุม :    มอบผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพิ่มบัญชีแนบ
ท้ายประกาศ โดยอิงตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข และด าเนินการตามขั้นตอนเพื่อเสนอสภาอนุมัติต่อไป  
 

วาระท่ี 4.3   เรื่อง  ขออนุมัติปรับอัตราค่าจ้างเหมาบริการแม่บ้านท าความสะอาดโรงพยาบาล  
                         มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี                 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง    โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม      ชื่อ  แพทย์หญิงนวินดา เจียมบุญศรี 

                         ต าแหน่ง  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
เนื องจากโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีความจ่าเป็นในการปรับปรุงระบบการท่างานเรื องการ

รักษาความสะอาดให้สอดคล้องและตอบสนองต่อข้อก่าหนดตามมาตรฐานความสะอาดของโรงพยาบาล ในการ
สนับสนุนการให้บริการทางการแพทย์ และเพื อรองรับสถานการณ์ในปัจจุบันของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา
สายพันธุ์ใหม่ COVID-19  และการให้บริการของคลินิก ARI and Fever ซึ งท่าให้ภาระงานของผู้ปฏิบัติงานด้านการ
รักษาความสะอาดมีเพิ มขึ้น และมีความเสี ยงในการปฏิบัติงานบางเรื องซึ งอยู่ภายใต้การก่ากับดูแลของงานควบคุม
การติดเชื้อภายในโรงพยาบาล (IC) 

ในการนี้  โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงขออนุมัติปรับอัตราค่าจ้างเหมาบริการแม่บ้านท่าความ
สะอาดโรงพยาบาล จากเดือนละ 7,200 บาท เป็น 8,000 บาท  
 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 -ไม่มี- 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

๑. ขอบเขตการจ้างต่าแหน่งแม่บ้านท่าความสะอาดอาคารสังกัดโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย  
อุบลราชธานี 
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2. ตารางเปรียบเทียบอัตราค่าจ้างแม่บ้านของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 3.  ภาระงานของแม่บ้านในการก่ากับดูแลของงานควบคุมการติดเชื้อภายในโรงพยาบาล (IC) 
 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อพิจารณาอนุมัติปรับอัตราค่าจ้างเหมาบริการแม่บ้านท่าความสะอาดโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี จากเดือนละ 7,200 บาท เป็น 8,000 บาท 

มติที่ประชุม    1 . อนุ มัติปรับอัตราค่าจ้างเหมาบริก ารแม่บ้านท าความสะอาดโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จากเดือนละ 7,200 บาท เป็น 8,000 บาท โดยให้มีผลตั้งแต่เดือนเมษายน 2563 

 

วาระท่ี 4.4     เรื่อง ขออนุมัติเปิดสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างช่ัวคราว ต าแหน่งพนักงานผ่า 
และรักษาศพ สังกัดงานห้องปฏิบัติการ ส านักงานเลขานุการ จ านวน 1 อัตรา  
เพื่อทดแทนอัตราที่ลาออก 

หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง    งานบริหารบุคคล 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม      ชื่อ  นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธุ์ 

                         ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

ตามค่าสั งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที  1191 /2563 นายสุพจน์ อ่อนรัตน์ ลูกจ้างชั วคราวเงินรายได้ 
ต่าแหน่งพนักงานผ่าและรักษาศพ เลขประจ่าต่าแหน่งที  434 สังกัดงานห้องปฏิบัติงาน ส่านักงานเลขานุการ ได้รับ
อนุญาตให้ลาออกจากงานได้ตามความประสงค์ ตั้งแต่วันที  1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป นั้น (รายละเอียด
ตามเอกสารประกอบการประชุม) 

เนื องด้วยงานห้องปฏิบัติการมหกายวิภาคศาสตร์ ได้เปิดการเรียนการสอนปฏิบัติการมหกายวิภาคศาสตร์  
ซึ งต้องใช้ร่างอาจารย์ใหญ่เพื อการเรียนการสอน โดยปัจจุบันมีร่างอาจารย์ใหญ่ที ใช้ในการประกอบการเรียนการสอน
ทั้งหมด 24 ร่าง และเตรียมจัดส่งพระราชทานเพลิงศพอีก 10 ร่าง โครงกระดูกแบบร้อยจ่านวน 7 โครง และโครง
กระดูกแยกชิ้น 25 กล่อง ซึ งจ่าเป็นต้องใช้พนักงานในต่าแหน่งดังกล่าวมาดูแล เพื อยืดอายุการใช้งานของร่าง
อาจารย์ใหญ่ให้เต็มประสิทธิภาพ และดูแลความสะดวกให้กับอาจารย์ หรือนักศึกษาในระหว่างการปฏิบัติการ  
รวมถึงดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของวัสดุ อุปกรณ์ ความสะอาดภายในห้องปฏิบัติการ โดยจะมีขอบเขตภาระ
งาน ดังนี้ 

 

ขอบเขตภาระงาน 
1. ภาระงานหลัก  

ภาระงาน รายละเอียด 
1.1 ปฏิบัติงานด้านการเรียน 
การสอน 
 
 
 
 
 
 

1.1.1 ตรวจสอบตารางเรียนในระบบ timetable ของวิทยาลัยฯทุกภาค
การศึกษา และติดตามการเปลี ยนแปลงให้เป็นปัจจุบัน 
1.1.2 ประสานกับอาจารย์ประจ่ารายวิชาหรืออาจารย์ผู้สอน 
1.1.3 จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที เกี ยวข้องทุกชนิด และอาจารย์ใหญ่รวมถึงชิ้น
เนื้อ สไลด์แก้ว หนังสือแลบ ส่าหรับปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์  
1.1.4 ดูแลและอ่านวยความสะดวกแก่อาจารย์ และนักศึกษาในระหว่างการ
เรียนปฏิบัติการ 
1.1.5 ตรวจสอบ ท่าความสะอาด และจัดเก็บชิ้นเนื้อให้เรียบร้อยตามหลัก
วิชาการ 
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ภาระงาน รายละเอียด 
1.1.6 รายงานความเสียหายที อาจจะเกิดขึ้น 
- เปิด-ปิดระบบ ต่าง ๆ ในห้องปฏิบัติการ เช่น ไฟฟ้า ระบบดูดกลิ น ระบบลม
เป่ามือ ระบบระบายอากาศ และตรวจสอบระบบดูดอากาศให้ใช้งานกับทุก
โต๊ะอยู่เสมอ 
- เตรียม mask หมวก ถุงมือ ให้เพียงพอ ทั้ง อาจารย์ และนักศึกษา 
- เตรียมความพร้อมระบบโสต เครื องเสียง  
1.1.7 กรณีสอบ 
- เตรียมเครื องมือตั้งข้อสอบ เครื องมือผ่าศพ เข็ม ไหมเย็บแผล คีมคีบเข็ม 
กล้องจุลทรรศน์ พร้อมปลั๊ก ป้ายข้อสอบ กล่องกระดาษค่าตอบ จัดสถานี
สอบ จับเวลาสอบ  ช่วยเก็บกระดาษค่าตอบ 
1.1.8 เตรียมเครื องมือกรณีอื น ๆ ที เกี ยวข้องกับการเรียนการสอน การวิจัย  
บริการวิชาการ ท่านุบ่ารุงว่ฒนธรรม 

1.2 การตรวจสอบ ดูแล รักษาร่างดอง
อาจารย์ใหญ่ 

1.2.1 จัดท่าแผนงานปฏิบัติการด่าเนินการเก็บรักษาศพ 
         -  การตรวจสภาพอาจารย์ใหญ่  
         -  การชโลมน้่ายารักษาสภาพร่างดองอาจารย์ใหญ่ เดือนละ2 ครั้ง 
1.2.2 รายงานความเสียหาย และปัญหาที เกิดข้ึนต่อหัวหน้าหน่วยงาน 

1.3 ดูแลรักษาความสะอาด
ห้องปฏิบัติการมหกายวิภาคศาสตร์ 

1.3.1 ท่าความสะอาดภาชนะ ต่างๆ ราง/อ่างล้างมือ เติมน้่ายาล้างมือ ซัก
ฟองน้่า หรือผ้าเช็ดอุปกรณ์ 
1.3.2 ท่าความสะอาดพ้ืนห้องปฏิบัติการ ฝ้าเพดาน หน้าต่าง ประตู 
1.3.3 ดูแลรักษาความสะอาดเตียงอาจารย์ อุปกรณ์ที ใช้ในการผ่าตัด  
1.3.4 ซักเสื้อกาวน์ 
1.3.5 วางแผนการท่าความสะอาดใหญ่ทุกภาคการศึกษา โดยอาจขอความ
ร่วมมือจากหน่วยงานที เกี ยวข้อง 

1.4 การบริการยืมคืนวัสดุอุปกรณ์ของ
ปฏิบัติการด้านกายวิภาคศาสตร์ 

1.4.1 ติดต่อประสานงาน กับห้องปฏิบัติการกลาง เพื อเบิกวัสดุและอุปกรณ์
ที จ่าเป็นต้องใช้ในการท่าปฏิบัติการ 
ตรวจสอบความพร้อมและนับจ่านวนของวัสดุอุปกรณ์ 
1.4.2 ให้ค่าแนะน่าเกี ยวกับการใช้เครื องมืออย่างถูกต้อง 
1.4.3 กรอกแบบฟอร์มการขอยืมเครื องมือ 
1.4.4 ตรวจสอบเครื องมือ เช็คความเสียหายที อาจเกิดขึ้น 
1.4.5 เก็บเครื องมือเข้าที ให้เรียบร้อย 
1.4.6 รายงานความเสียหายที อาจจะเกิดขึ้น 

 

2. ภาระงานรอง (งานที ร่วมท่าบุคคลอื น แต่ต้องอยู่ในหน่วยงาน)  
ภาระงาน รายละเอียด 

2.1 ปฏิบัติงานอื นๆ ตามที ได้รับ
มอบหมาย 

2.1.1 ปฏิบัติงานอื นๆ ตามที ได้รับมอบหมาย 
      - ดูแลและอ่านวยความสะดวก ในการขนย้ายวัสดุอุปกรณ์ และ
สารเคมีภายในห้องปฏิบัติการ 
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      - อื นๆ ตามที ได้รับมอบหมาย 

 
และต่าแหน่งดังกล่าวต้องดูแล อ่านวยความสะดวก ในระหว่างปฏิบัติการมหกายวิภาคศาสตร์ของนักศึกษา

แพทยศาสตร์บัณฑิตชั้นปีที  1 และชั้นปีที  ๒ จ่านวน 8 รายวิชา คือ 
1. รายวิชาระบบผิวหนังและเนื้อเยื อเกี ยวพัน รหัส 1901-208 หน่วยกิต 2(1-๒-3)  
2. รายวิชาระบบกล้ามเนื้อโครงกระดูก รหัส 1901-209  หน่วยกิต 5(4-2-9) 
3. รายวิชาระบบประสาท รหัส 1901-210 หน่วยกิต 6(5-2-11) 
4. รายวิชาระบบเลือดและน้่าเหลือง รหัส 1901-206 หน่วยกิต 3(2-2-5) 
5. รายวิชาระบบหัวใจและหลอดเลือด รหัส 1901-211 หน่วยกิต 5(4-2-9 
6. รายวิชาระบบหายใจ รหัส 1901-301  หน่วยกิต 4(3-2-7) 
7. รายวิชาระบบย่อยอาหารและโภชนาการ รหัส 1901-302  หน่วยกิต 5(4-2-9)   
8. รายวิชาระบบต่อมไร้ท่อ รหัส 1901-207  หน่วยกิต 3(2-2-5)    
นอกจากนี้ยังต้องรองรับนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ นักศึกษาเภสัชศาสตร์ และ

หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย ที ติดต่อเข้ามาขอรับบริการด้านการปฏิบัติการมหกายวิภาคศาสตร์ อีกทั้งให้บริการ
แก่นักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย ที เข้ามาศึกษาโครงสร้างและอวัยวะของร่างกายอาจารย์ใหญ่เพิ มเติมนอกเหนือจาก
ตารางเรียน ดังนั้น เพื อให้การปฏิบัติการทางด้านมหกายวิภาคศาสตร์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  

งานห้องปฏิบัติการ จึงขออนุมัติเปิดสอบแข่งขันบุคคลเพื อบรรจุเป็นลูกจ้างชั วคราว ต่าแหน่งพนักงานผ่า
และรักษาศพ สังกัดงานห้องปฏิบัติการ ส่านักงานเลขานุการ จ่านวน 1 อัตรา เพื อทดแทนอัตราที ลาออก 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง  
๑. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ้างลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2562 

https://www.ubu.ac.th/web/files_up/16f2019041914272988.pdf 
2.  ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการจ้างลูกจ้างชั วคราว พ.ศ. 2548 

https://www.ubu.ac.th/web/files_up/16f2019031817323336.pdf 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
 1. ค่าสั งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที  1191 /2563 เรื อง อนุญาตให้ลูกจ้างชั วคราวออกจากงาน 
 2. บันทึกข้อความที  อว 0604.16.1.16/00059 ลงวันที  28 พฤษภาคม 2563 เรื อง ขออนุมัติเปิด
สอบลูกจ้างชั วคราว เพื อบรรจุทดแทนอัตราที ลาออก 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อพิจารณาการขออนุมัติเปิดสอบแข่งขันบุคคลเพื อบรรจุเป็นลูกจ้างชั วคราว ต่าแหน่งพนักงานผ่าและ
รักษาศพ สังกัดงานห้องปฏิบัติการ ส่านักงานเลขานุการ จ่านวน 1 อัตรา เพื อทดแทนอัตราที ลาออก 

มติที่ประชุม : อนุมัติเปิดสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่งพนักงานผ่าและ
รักษาศพ สังกัดงานห้องปฏิบัติการ ส านักงานเลขานุการ จ านวน 1 อัตรา เพื่อทดแทนอัตราที่ลาออก 

 
 
 
 
 

https://www.ubu.ac.th/web/files_up/16f2019041914272988.pdf
https://www.ubu.ac.th/web/files_up/16f2019041914272988.pdf
https://www.ubu.ac.th/web/files_up/16f2019031817323336.pdf
https://www.ubu.ac.th/web/files_up/16f2019031817323336.pdf
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วาระท่ี 4.5   เรื่อง   เพื่อพิจารณาแนวทางการช่วยเหลือนักศึกษาที่พักอาศัยประจ าหอพักนักศึกษาแพทย์ 
                         จากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา ( COVID19)  
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง         งานพัฒนานักศึกษา 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม     ชื่อ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา  ปราการกมานันท์ 
                 ต าแหน่ง   ผู้ช่วยคณบดีงานพัฒนานักศึกษา 

เนื องด้วย งานพัฒนานักศึกษา  วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ  เป็นหน่วยงานที ก่ากับดูแล  งานหอพักนักศึกษา
แพทย์   โดยมีการจัดสรรให้เข้าพักห้องละ 2 คน  ซึ งปัจจุบันมีอัตราการเรียกเก็บค่าห้องพักจากนักศึกษา เดือนละ 
800 บาท/คน/ห้อง  เพื อเป็นการช่วยเหลือนักศึกษาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา จึงขอเสนอ
การลดอัตราค่าห้องพักรายเดือน ให้แก่ผู้พักอาศัย 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

        - ไม่มี- 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

       1.  ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  เรื อง ค่าบ่ารุงหอพักนักศึกษาแพทย์  
            ปีการศึกษา  2562 

2. มาตรการช่วยเหลือนักศึกษาของสถาบันต่างๆ  
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
   เพื อพิจารณาการขออนุมัติลดค่าห้องพักรายเดือนให้แก่นักศึกษาที พักอาศัยในหอพักนักศึกษาแพทย์  
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

มติที่ประชุม : อนุมัติลดค่าห้องพักรายเดือนให้แก่นักศึกษาที่พักอาศัยในหอพักนักศึกษาแพทย์  
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 10 % 

 

วาระท่ี  4.6 เรื่อง รายงานผลการด าเนินงานทางการเงิน รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน     
                        ประจ าปีงบประมาณ 2562 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง    งานคลังและพัสดุ 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม      ชื่อ  นายแพทย์ประวิ อ ่าพันธุ์   
                               ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

ด้วย งานคลังและพัสดุ เป็นหน่วยงานที ด่าเนินการเกี ยวการรับและเบิกจ่ายงบประมาณตามพันธกิจ และ
ตามแผนงานโครงการของวิทยาลัยฯ นั้น โดยได้จัดท่างบการเงินตามหลักการบัญชีที รับรองทั วไป เป็นไปตาม
มาตรฐานการบัญชี เพื อเสนอข้อมูลเกี ยวกับฐานะการเงิน ผลการด่าเนินงานของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข จึงขอรายงานรายงานผลการด่าเนินงานทางการเงิน และรายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ในไตรมาสที  
4 ประจ่าปีงบประมาณ 2562  ดังนี้ 

1. งบแสดงผลการด่าเนินงานทางการเงิน ณ วันที  30 กันยายน 2562 
  วิทยาลัยฯ มีรายได้รวมสุทธิ  201,429,057.30 บาท 
  วิทยาลัยฯ มีค่าใช้จ่ายรวมสุทธิ      210,691,970.73 บาท 
   รายได้สูงต ่ากว่าค่าใช้จ่าย              (9,262,913.43) บาท                                      

2.  งบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที  30 กันยายน 2562 
  วิทยาลัยฯ  มี สินทรัพย์หมุนเวียน          106,460,999.61 บาท 
                   สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน       767,164,132.40 บาท 
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                       รวมสินทรัพย์                 873,625,132.01 บาท 
                 มี หนีส้ินหมุนเวียน                           8,965,011.90 บาท 
                    หนี้สินไม่หมุนเวียน                      26,627,022.17 บาท 
                     สว่นทุน                                700,860,127.32 บาท 
                     รายได้สูงต ่ากว่าค่าใช้จ่าย สะสม        146,435,884.05 บาท 

                              รายได้สูงต ่ากว่าค่าใช้จ่าย ปี 2562      (9,262,913.43) บาท      
             รวมหนี้สินและส่วนทุน             873,625,132.01 บาท        

ข้อกฎหมาย / ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง   
ระเบียบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2560 ข้อ 50 

เอกสารประกอบการพิจารณา / ประกอบการประชุม 
1. งบแสดงผลการด่าเนินงานทางการเงิน ณ วันที  30 กันยายน 2562 
2. งบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที  30 กันยายน 2562 
3. หมายเหตุประกอบงบการเงิน   

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
เพื อพิจารณาข้อมูลรายงานทางการเงิน ประจ่าปีงบประมาณ 2562 
มติที่ประชุม :  เห็นชอบข้อมูลรายงานทางการเงิน ประจ าปีงบประมาณ 2562 มอบงานการเงิน 

รายงานข้อมูลรายงานทางการเงิน ประจ าปีงบประมาณ 2562 ต่ออธิการบดี 
 

วาระท่ี 4.7    เรื่อง  พิจารณารับรองผลสอบรวบยอดวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (MCQ) ครั้งท่ี 1/2563  
                         ประจ าปีการศึกษา 2563 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง    งานบริการการศึกษา 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม ชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงศุทธินี ธิราช  

ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา 
          ตามมติที ประชุมอาจารย์ประจ่าหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข     
ครั้งที  3/2563 เมื อวันพุธที  10 มิถุนายน  2563 คณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณารับรองผลสอบรวบยอด
วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (MCQ) ครั้งที  1/2563 ประจ่าปีการศึกษา 2563 เมื อวันที  17 พฤษภาคม 2563  
ของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที  6 ทั้ง 2 แห่ง ทั้งนี้  มีนักศึกษาเข้าสอบทั้งหมด จ่านวน 48 คน และมีนักศึกษาสอบผ่าน
และไม่ผ่าน ดังนี้ 
         -นักศึกษาสอบผ่าน    จ่านวน  31 คน  
         -นักศึกษาสอบไม่ผ่าน จ่านวน  17 คน 
 รวมจ านวน  48 คน เกณฑ์ผ่าน 169.32  คะแนน คิดเป็น 56 % 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
     - ไม่มี – 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
     ผลสอบรวบยอดวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (MCQ) ครั้งที  1/2563 ประจ่าปีการศึกษา 2563 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
   เพื อพิจารณารับรองผลสอบรวบยอดวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (MCQ) ครั้งที  1/2563 ประจ่าปี
การศึกษา 2563 
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มติที่ประชุม :  รับรองผลสอบรวบยอดวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (MCQ) ครั้งที่  1/2563 
ประจ าปีการศึกษา 2563 

 

วาระท่ี 4.8    เรื่อง  พิจารณาการขอรับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการแพทย์         
                    ส าหรับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)  
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง    งานบริการการศึกษา 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม ชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงศุทธินี ธิราช  

ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา 

 ตามที  นายสรชัช เทียนชัย รหัส 5719400297 นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที  6 สังกัด ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา 
ชั้นคลินิก โรงพยาบาลศรีสะเกษ ได้ยื นค่าร้องทั วไป เรื อง ขอรับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร
การแพทย์ ส่าหรับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) เนื องจาก นักศึกษามีความประสงค์ศึกษาต่อในสาขาอื น  
เบื้องต้น ได้น่าเรื องเข้าที ประชุมอาจารย์ประจ่าหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ครั้งที  3/2563 เมื อวันที   10 
มิถุนายน 2563 มีมติ เห็นชอบให้ด่าเนินการ ทั้งนี้ ผู้ปกครองได้รับทราบและเห็นชอบให้นายสรชัช เทียนชัย ให้รับ
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการแพทย์ ส่าหรับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)  
ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

- ไม่มี – 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
        1.  ค่าร้อง ม.อบ.3.1 ประเภทค่าร้องทั วไป 
    2.  ข้อมูลการตรวจจบ นายสรชัช เทียนชัย   
  3.  รายการประชุมอาจารย์ประจ่าหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ครั้งที  3/2563   
                 เมื อวันที  10 มิถุนายน 2563 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

เพื อพิจารณาการขอรับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการแพทย์ ส่าหรับหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ราย นายสรชัช เทียนชัย 

มติที่ประชุม :  อนุมัติการขอรับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการแพทย์ 
ส าหรับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ราย นายสรชัช เทียนชัย 

 

วาระท่ี  4.9      เรื่อง  พิจารณาขอรับรองผลการเรียนและอนุมัติส าเร็จการศึกษานักศึกษา 
                            หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์   
                            ราย นางสาวรุ้งนลิน บัณฑุพาณิชย์ 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง    งานบริการการศึกษา 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม ชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงศุทธินี ธิราช  

ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา 
ด้วย นางสาวรุ้งนลิน บัณฑุพาณิชย์ รหัส 60190560023 นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์  จะขอรับรองผลการเรียนและอนุมัติส่าเร็จการศึกษา ทั้งนี้นักศึกษารายดังกล่าวได้เรียนครบ
ตามโครงสร้างหลักสูตรก่าหนดเรียบร้อยแล้ว โดยจะเสนอวาระเพื อขอรับรองผลการเรียนและอนุมัติส่าเร็จการศึกษา 
ยังส่านักงานบริหารบัณฑิตศึกษาให้เป็นไปตามปฏิทินการรับรองการส่าเร็จการศึกษาที มหาวิทยาลัยฯ  

file:///C:/Users/User/Downloads/เอกสารประกอบการประชุม/คำร้อง.pdf
file:///C:/Users/User/Downloads/เอกสารประกอบการประชุม/ตรวจจบ-2.jpg
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เบื้องต้น นางสาวรุ้งนลิน บัณฑุพาณิชย์ รหัส 60190560023 ได้ด่าเนินการเป็นไปตามเงื อนไขการขอ
ส่าเร็จการศึกษา  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562  
หมวดที  14 การส่าเร็จการศึกษาและอนุมัติปริญญา ข้อ 56 การส่าเร็จการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และเงื อนไข ดังนี้ 

หลักสูตรระดับปริญญาโท 
 (ข)  แผน ก แบบ ก2  ต้องศึกษารายวิชาและสอบผ่านทุกวิชาครบถ้วนตามที ก่าหนดในหลักสูตร  

โดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี ยไม่ต ่ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า พร้อมทั้งเสนอ
วิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้   

ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา หรือ
น่าเสนอต่อที ประชุมวิชาการ โดยบทความฉบับบูรณ์ (Full Paper) ที น่าเสนอจะต้องได้รับการตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) (นักศึกษารายดังกล่าวได้รับการตอบรับการตีพิมพ์ผลงานใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติที มีอยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส่าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556) รายละเอียด
ปรากฏดังตาราง 
ล่าดับ เงื อนไขการส่าเร็จการศึกษา ผลการด่าเนินงาน 

1 ผลการศึกษาของนักศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร
ก่าหนด คะแนนเฉลี ยไม่น้อยกว่า 3.00  

ผลการเรียนคะแนนเฉลี ย 3.29 

2 ค่าสั งเปลี ยนชื อเรื องวิทยานิพนธ์  -ไม่มี- 
3 ผลการสอบวิทยานิพนธ์/ผลรับรองการแก้ไขผล

สอบวิทยานิพนธ์  
ผ่าน เมื อวันที  20 ม.ค. 2563 

4 การเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ เอกสารตอบรับการตีพิมเผยแพร่ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติที มีอยู่ในฐานข้อมูล 
ตามประกาศ ก.พ.อ. ฯ Journal: Hemoglobin 

5 รับการตรวจสอบความถูกต้องทางภาษาของ
บทคัดย่อ 

ผ่าน 

6 รับรองการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ ผ่าน วันที  19 กุมภาพันธ์ 2563 
7 รับรองการตรวจสอบความซ้่าซ้อนวิทยานิพนธ์  ผ่าน  
8 ผลสอบภาษาอังกฤษ ผ่าน (ลงทะเบียนเรียน) 
9 แบบค่าร้องขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต มี 

10 แบบค่าร้องขออนุมัติปริญญา มี 
11 รูปเล่มวิทยานิพนธ์ เรียบร้อยแล้ว (2 เล่ม) 
12 ข้อมูลเล่มวิทยานิพนธ์รูปแบบไฟลล์ (CD) เรียบร้อยแล้ว (2 แผ่น) 

 

ทั้ งนี้  วันส่าเร็จการศึกษาให้ถือวันที คณะกรรมการประจ่าคณะมีมติรับรองการส่าเร็จการศึกษา  
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 25 62 หมวดที  14  
การส่าเร็จการศึกษาและอนุมัติปริญญา ข้อ 56 การส่าเร็จการศึกษา ในหลักสูตรระดับปริญญาโท วงเล็บ (ข)   

การนี้ จึงขอความอนุเคราะห์รับรองผลการเรียนและการส่าเร็จการศึกษาของนักศึกษา ราย นางสาวรุ้งนลิน 
บัณฑุพาณิชย์ รหัส 60190560023  เพื อคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 



19 
 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 8/2563 วันที่ 25 มิถุนายน 2563 
 

พิจารณารับรอง โดยผ่านการรับรองจากมติที ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ ครั้งที  7/2562 วาระพิเศษ เมื อวันที   2 มิถุนายน 2563  
ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 
https://www.ubu.ac.th/web/files_up/46f2015111516522340.pdf 

2. ข้อบังคับมหาวิทยาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562  
https://www.ubu.ac.th/web/files_up/46f2019041709263240.pdf 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
  -  เอกสารแนบรับรองผลการเรียนและอนุมัติส่าเร็จการศึกษา ราย นางสาวรุ้งนลิน บัณฑุพาณิชย์ 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อพิจารณารับรองผลการเรียนและอนุมัติส่าเร็จการศึกษานักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ รายนางสาวรุ้งนลิน บัณฑุพาณิชย์ รหัส 60190560023  

มติที่ประชุม :  รับรองผลการเรียนและอนุมัติส าเร็จการศึกษานักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ รายนางสาวรุ้งนลิน บัณฑุพาณิชย์ รหัส 60190560023 

 

วาระท่ี  4.10     เรื่อง  พิจารณาขอรับรองผลการเรียนและอนุมัติส าเร็จการศึกษานักศึกษา 
                             หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์   
                             ราย นางสาวจารวี  วรรณชาติ 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง    งานบริการการศึกษา 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม ชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงศุทธินี ธิราช  

ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา 
 ด้วย นางสาวจารวี วรรณชาติ รหัส 60190560010 นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์  จะขอรับรองผลการเรียนและอนุมัติส่าเร็จการศึกษา ทั้งนี้นักศึกษารายดังกล่าวได้เรียนครบ
ตามโครงสร้างหลักสูตรก่าหนดเรียบร้อยแล้ว โดยจะเสนอวาระเพื อขอรับรองผลการเรียนและอนุมัติส่าเร็จการศึกษา 
ยังส่านักงานบริหารบัณฑิตศึกษาให้เป็นไปตามปฏิทินการรับรองการส่าเร็จการศึกษาที มหาวิทยาลัยฯ  

เบื้องต้น นางสาวจารวี วรรณชาติ รหัส 60190560010 ได้ด่าเนินการเป็นไปตามเงื อนไขการขอส่าเร็จ
การศึกษา  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562  
หมวดที  14 การส่าเร็จการศึกษาและอนุมัติปริญญา ข้อ 56 การส่าเร็จการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และเงื อนไข ดังนี้ 

หลักสูตรระดับปริญญาโท 
 (ข)  แผน ก แบบ ก2  ต้องศึกษารายวิชาและสอบผ่านทุกวิชาครบถ้วนตามที ก่าหนดในหลักสูตร  

โดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี ยไม่ต ่ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า พร้อมทั้งเสนอ
วิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้   

ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา หรือ
น่าเสนอต่อที ประชุมวิชาการ โดยบทความฉบับบูรณ์ (Full Paper) ที น่าเสนอจะต้องได้รับการตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) (นักศึกษารายดังกล่าวได้รับการตอบรับการตีพิมพ์ผลงานใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติที มีอยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา

https://www.ubu.ac.th/web/files_up/46f2015111516522340.pdf
https://www.ubu.ac.th/web/files_up/46f2019041709263240.pdf
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ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส่าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556) รายละเอียด
ปรากฏดังตาราง 
ล่าดับ เงื อนไขการส่าเร็จการศึกษา ผลการด่าเนินงาน 

1 ผลการศึกษาของนักศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร
ก่าหนด คะแนนเฉลี ยไม่น้อยกว่า 3.00  

ผลการเรียนคะแนนเฉลี ย 3.07 

2 ค่าสั งเปลี ยนชื อเรื องวิทยานิพนธ์  ค่าสั งที  4385/2561 สั ง ณ 25 ธ.ค.2561 
3 ผลการสอบวิทยานิพนธ์/ผลรับรองการแก้ไขผล

สอบวิทยานิพนธ์  
ผ่าน เมื อวันที  20 มี.ค. 2563 

4 การเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ ตีพิมพ์เผยแพร่สืบเนื องจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ PSU International 
Research Conference; 1 พ.ค.2563 

5 รับการตรวจสอบความถูกต้องทางภาษาของ
บทคัดย่อ 

ผ่าน 

6 รับรองการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ ผ่าน วันที  11 มิถุนายน 2563 
7 รับรองการตรวจสอบความซ้่าซ้อนวิทยานิพนธ์  ผ่าน  
8 ผลสอบภาษาอังกฤษ ผ่าน (ลงทะเบียนเรียน) 
9 แบบค่าร้องขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต มี 

10 แบบค่าร้องขออนุมัติปริญญา มี 
11 รูปเล่มวิทยานิพนธ์ เรียบร้อยแล้ว (2 เล่ม) 
12 ข้อมูลเล่มวิทยานิพนธ์รูปแบบไฟลล์ (CD) เรียบร้อยแล้ว (2 แผ่น) 

 

ทั้ งนี้  วันส่าเร็จการศึกษาให้ถือวันที คณะกรรมการประจ่าคณะมีมติรับรองการส่าเร็จการศึกษา  
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 25 62 หมวดที  14  
การส่าเร็จการศึกษาและอนุมัติปริญญา ข้อ 56 การส่าเร็จการศึกษา ในหลักสูตรระดับปริญญาโท วงเล็บ (ข)   

การนี้ จึงขอความอนุเคราะห์รับรองผลการเรียนและการส่าเร็จการศึกษาของนักศึกษา ราย นางสาวจารวี 
วรรณชาติ รหัส 60190560010 เพื อคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข พิจารณา
รับรอง โดยผ่านการรับรองจากมติที ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวช
ศาสตร์ ครั้งที  8/2562 เมื อวันที   17 มิถุนายน 2563  
ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 
https://www.ubu.ac.th/web/files_up/46f2015111516522340.pdf 

2. ข้อบังคับมหาวิทยาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562  
https://www.ubu.ac.th/web/files_up/46f2019041709263240.pdf 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

 - เอกสารแนบรับรองผลการเรียนและอนุมัติส่าเร็จการศึกษา ราย นางสาวนางสาวจารวี  วรรณชาติ 

 

 

https://www.ubu.ac.th/web/files_up/46f2015111516522340.pdf
https://www.ubu.ac.th/web/files_up/46f2019041709263240.pdf
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 8/2563 วันที่ 25 มิถุนายน 2563 
 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อพิจารณารับรองผลการเรียนและอนุมัติส่าเร็จการศึกษานักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ ราย นางสาวจารวี วรรณชาติ รหัส 60190560010  

มติที่ประชุม :  รับรองผลการเรียนและอนุมัติส าเร็จการศึกษานักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ ราย นางสาวจารวี วรรณชาติ รหัส 60190560010 
 

วาระท่ี 4.11   เรื่อง  ขออนุมัติแต่งตั้งคณะท างานหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 
                  ประจ าปีการศึกษา 2563  
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง    งานบริการการศึกษา 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม ชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงศุทธินี ธิราช  

ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา 
 ตามที หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563 จะ
ด่าเนินการเปิดจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2563 เพื อให้การบริหารจัดการหลักสูตรและการจัดการเรียน
การสอนมีประสิทธิภาพ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมท่างานหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต จ่านวน 6 ท่าน มี
รายนามดังตาราง  

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิยม จันทร์นวล  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารี บุตรสอน อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมรีรัตน์ มั นวงศ์  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลักษณีย์ บุญขาว อาจารย์ประจ่าหลักสูตร 
5 ดร.ฐิติมา แสนเรือง อาจารย์ประจ่า 
6 ดร.อรุณ บุญสร้าง อาจารย์ประจ่า 

โดยคณะกรรมท่างานดังกล่าวแต่งตั้งข้ึนเพื อท่าหน้าที   ดังนี้  
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท่าแผนการศึกษาของนักศึกษาในสาขาวิชาและแนวปฏิบัติในการศึกษาของ

หลักสูตร 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน ตลอดทั้งประสานงานเพื อให้การจัดการ

เรียนการสอนในหลักสูตรเป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
3. พิจารณาจัดท่าแผนงบประมาณประจ่าปีในการบริหารจัดการหลักสูตรของสาขาวิชาเพื อน่าเสนอต่อ

คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ่าคณะ 
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการปรับปรุง ติดตาม ประเมินผลและรายงานการด่าเนินงานของหลักสูตรเพื อ

รักษามาตรฐานและคุณภาพการศึกษา  ตามที มหาวิทยาลัยก่าหนด 
ทั้งนี้ ค่าสั งดังกล่าวได้เสนอผ่านการรับรองจากมติที ประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 

ครั้งที  6/2563 เมื อวันที   26 พฤษภาคม 2563  
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

- ไม่มี – 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
- (ร่าง) ค่าสั งแต่งตั้งคณะท่างานหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 

ประจ่าปีการศึกษา 2563 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 8/2563 วันที่ 25 มิถุนายน 2563 
 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
เพื อพิจารณาขออนุมัติจัดท่าค่าสั งแต่งตั้งคณะท่างานหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

สาธารณสุขศาสตร์ ประจ่าปีการศึกษา 2563 

 มติที่ประชุม :  อนุมัติจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2563 

วาระท่ี  4.12     เรื่อง  รายวิชาที่เปิดสอนภาคการศึกษาต้น ประจ าปีการศึกษา 2563  
                             หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 (เพิ่มเติม) 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง งานบริการการศึกษา 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม ชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงศุทธินี  ธิราช  

ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายงานบริการการศึกษา 
ตามที ปฏิทินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีก่าหนดเปิดภาคการศึกษาต้น ประจ่าปีการศึกษา 2563  

และงานบริการการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ ได้ประสานงานและแจ้งรายวิชาที นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียน  
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 (เพิ มเติม) ส่าหรับนักศึกษาที มีผลการเรียนเป็น F ในรายวิชาหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558) จ่านวน 1 รายวิชา นั้น  

การนี้  จึงขอเรียนที ประชุมเพื อโปรดพิจารณารายที เปิดสอนในภาคการศึกษาต้น ประจ่าปีการศึกษา 2563 
(เพิ มเติม) จ่านวน 1 รายวิชา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558) รายละเอียดดัง
ตาราง 

รหัสวิชา หน่วยกิต ชื อวิชา 
จ่านวนรับ 

(คน) 
อาจารย์ประธานรายวิชา/ 

ผู้ประสานงานรายวิชา 
หลักสูตร 

1904 101-58 3(2-2-5) จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
ส่าหรับพยาบาล 

18 ผศ.ดร.จิตติยวดี ศรีภา      ประธานรายวิชา  
ผศ.ธันยาการย์ ศรีวรมาศ        กรรมการ 
ผศ.ดร.มารุตพงษ์ ปัญญา         กรรมการ 
รศ.ดร.ธารินี ไชยวงศ์              กรรมการ 
รศ.ดร.ภาวนา  พนมเขต          กรรมการ 

ปรับปรุง พ.ศ.2558 

 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
-ไม่มี- 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
-ไม่มี- 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
เพื อพิจารณาเห็นชอบรายวิชาที เปิดสอนภาคการศึกษาต้น ประจ่าปีการศึกษา 2563 (เพิ มเติม) หลักสูตร

พยาบาลศาสตรบัณฑิต  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)  

มติที่ประชุม :  เห็นชอบรายวิชาที่เปิดสอนภาคการศึกษาต้น ประจ าปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม) 
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 8/2563 วันที่ 25 มิถุนายน 2563 
 

วาระท่ี 4.13   เรื่อง  ขออนุมัติค่าใช้จ่ายนอกแผน เพื่อจ่ายค่าตอบแทนอาจารย์ผู้สอนในการด าเนินงาน 
      ภาคการศึกษา ภาคฤดูร้อน 3/2563 

หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง  งานบริการการศึกษา 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม ชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงศุทธินี  ธิราช  

ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา 
ตามที  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้เปิดสอนรายวิชาศึกษาทั วไป ภาคฤดูร้อน ส่าหรับ

นักศึกษาในและนอกคณะ ซึ งตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 – 2557 ค่าตอบแทนการสอนภาคฤดูร้อนได้เบิกจ่าย
ค่าตอบแทนตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การเปิดรายวิชาและค่าตอบแทนอาจารย์ผู้สอน
ในการด่าเนินงานภาคการศึกษาฤดูร้อน พ.ศ. 2551 จากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ได้มีการเปลี ยนแปลง
ระเบียบ ให้มาเบิกจ่ายจ่ายเงินรายได้ของวิทยาลัยฯ เมื อปีการศึกษา 2558 

ในภาคการศึกษาที 3/2563 วิทยาลัยฯ ได้เปิดสอนรายวิชา 1903 102 พฤติกรรมทางเพศและความ
ปลอดภัยทางเพศ หน่วยกิต 3(3-0-6) โดยมีนักศึกษาในและนอกคณะ ลงทะเบียนจ่านวนทั้งสิ้น 212 คน  งาน
บริการการศึกษาจึงขออนุมัติค่าใช้จ่ายนอกแผน เพื อจ่ายค่าตอบแทนอาจารย์ผู้สอนในการด่าเนินงานภาคการศึกษา
ฤดูร้อน 3/2563 จ่านวนเงิน 70,200.- บาท (-เจ็ดหมื นสองร้อยบาทถ้วน)  แต่ทั้งนี้ในปีงบประมาณ 2564 งาน
บริการการศึกษาต้องจัดท่าโครงการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอนภาคฤดูร้อน เพื อรองรับการเบิกจ่ายในปีต่อ ๆ ไป 

หน่วยกิต 
จ านวนนักศึกษา 
40 คน = 1 กลุ่ม 

 

                  อัตราค่าตอบแทนอาจารย์ผู้สอน 
1.  หน่วยกิตละ 4,500บาท ต่อ 1 กลุ่มการเรียน 
2.  กรณีจ่านวนนักศึกษาในกลุ่มเกิน 40 คน ในจ่านวนที เกินคิด
อัตรา 75 บาทต่อ 1 หน่วยกิตต่อนักศึกษา 1 คน 

รวม (บาท) 

3 5 กลุ่ม 4,500 บาท 67,500 
3 12 คน 75 บาท 2,700 

รวมทั้งสิ้น 70,200 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

1.  ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การเปิดรายวิชาและค่าตอบแทนอาจารย์ผู้สอน 
      ในการด่าเนินงานภาคการศึกษาฤดูร้อน พ.ศ. 2551 
2.  ระเบียบว่าด้วย หลักเกณฑ์การเปิดรายวิชาและค่าตอบแทนอาจารย์ผู้สอนในการด่าเนินงาน 
      ภาคการศึกษาฤดูร้อน (ฉบับที  2) พ.ศ.2559 
3.  ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วยการจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา  
      ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 

 เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
1.  ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การเปิดรายวิชาและค่าตอบแทนอาจารย์ผู้สอน 
     ในการด่าเนินงานภาคการศึกษาฤดูร้อน พ.ศ. 2551 
2.  ระเบียบว่าด้วย หลักเกณฑ์การเปิดรายวิชาและค่าตอบแทนอาจารย์ผู้สอนในการด่าเนินงานภาค 
     การศึกษาฤดูร้อน (ฉบับที  2) พ.ศ.2559 
3.  ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วยการจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา  
     ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 
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ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
     เพื อพิจารณาอนุมัติค่าใช้จ่ายนอกแผนเพื อใช้ในการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาจารย์ผู้สอนในการด่าเนินงานภาค
การศึกษาฤดูร้อน 3/2563 

มติที่ประชุม :  อนุมัติค่าใช้จ่ายนอกแผนเพื่อใช้ในการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาจารย์ผู้สอนในการ
ด าเนินงานภาคการศึกษาฤดรู้อน 3/2563 โดยให้ยึดหลักเกณฑ์ค านวณตามประกาศระเบียบมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การเปิดรายวิชาและค่าตอบแทนอาจารย์ผู้สอนในการด าเนินงานภาคการศึกษา
ฤดูร้อน พ.ศ. 2551 

 

วาระท่ี  4.14     เรื่อง  ขออนุมัติใช้ห้องปฏิบัติการมหกายวิภาคศาสตร์ กรณีนักศึกษาท าปฏิบัติการไม่เสร็จ 
                             ทันเวลา 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง  งานบริการการศึกษา 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม ชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงศุทธินี  ธิราช  

ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา 
ตามที นักศึกษาหลักสูตรต่างๆ ได้เรียนปฏิบัติการมหกายวิภาคศาสตร์ ซึ งตามปกติปฏิบัติการไม่สามารถ

เสร็จตามเวลาที ก่าหนดในตารางสอนได้ โดยเฉพาะระบบผิวหนัง กล้ามเนื้อ และโครงกระดูก ซึ งตามแนวปฏิบัติเดิม
วิทยาลัยฯ จะให้นักศึกษาเข้าใช้ห้องต่อเนื องไปจน ไม่เกินเวลา 22.00 น. หากเป็นกรณีขอทบทวน หรื อใช้ห้องใน
กรณีอื น ให้เขียนใบค่าร้อง และให้อาจารย์ประธานรายวิชา หรืออาจารย์กายวิภาคศาสตร์ลงนามอนุญาต ทุกครั้ง 
โดยรับใบค่าร้องที ห้องนักวิทยาศาสตร์ 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
-ไม่มี- 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
 1.  ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื อง มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที  10) : แนวทางการเรียนส่าหรับนักศึกษา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 
2563 
 2.  ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื อง มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที  11) : การเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดภาคการศึกษาต้น 
ปีการศึกษา 2563 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อพิจารณาอนุมัติแนวทางในการใช้ห้องปฏิบัติการมหกายวิภาคศาสตร์ ดังนี้  
 1. กรณี การเรียนการสอนไม่เสร็จสิ้นในเวลาสามารถท่าการเรียนการสอนต่อเนื องได้ไม่เกินเวลา 22.00 น.  
 2. กรณี นักศึกษาต้องการใช้ห้องปฏิบัติการเพื อกรณีอื น ให้เขียนใบค่าร้องที ลงนามอนุญาตโดยอาจารย์    
      ประธานรายวิชาหรืออาจารย์กายวิภาคศาสตร์ 

มติที่ประชุม :  อนุมัติตามเสนอ 
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วาระที่  4.15     เรื่อง  พิจารณาอนุมัติอัตราค่าตอบแทนการจัดการศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง  งานบริการการศึกษา 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม ชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงศุทธินี  ธิราช  

ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา 
ตามที  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563  

จะด่าเนินเปิดจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2563  เพื อให้การเบิกจ่ายอัตราค่าตอบแทนการจัดการศึกษาใน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเป็นไปในแนวทางเดียวกันและเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ว่าด้วย 
อัตราค่าตอบแทน การจัดการศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562  

ในการนี้  จึงขอเสนอที ประชุมเพื อพิจารณาอนุมัติอัตราค่าตอบแทนการจัดการศึกษาในหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 
 

ที ่ รายละเอียด อัตราค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติ 

มหาวิทยาลัยฯ/
กระทรวงการคลัง 

ประกาศ (เดิม)  ประกาศ (ขอเพ่ิม) ประกาศ (ใหม)่  

หลักสูตร วท.ม. 
(ชีวเวชศาสตร์) 

หลักสูตร สม. 
(สาธารณสุขศาสตร์) 

ระดับบัณฑิตศึกษา  
(ภาพรวม) 

1. ค่าตอบแทนการสอน (หลักสูตรเปิดท าการสอนเฉพาะเสาร์-อาทิตย์) 

1 อาจารย์พิเศษภายนอกสังกัด
มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี

ไม่เกิน 600 บาท/
ชั วโมง 

เบิกตามระเบยีบ
กระทรวงการคลังฯ  
540 บาท 

ไม่เกิน 600 บาท/ชั วโมง ไม่เกิน 600 บาท/ชั วโมง 

2 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสังกัด
มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี
(อาจารย์ผูส้อน, อาจารย์ผู้
ร่วมสอน, วิทยากร) 

ไม่เกิน 600 บาท/
ชั วโมง 

ไม่เกิน 1,200 บาท/
ชั วโมง   

ไม่เกิน 1,200 บาท/ชั วโมง   

2. ค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษในสังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หรืออาจารย์วิทยาลัยแพทยศาสตรแ์ละการสาธารณสุข 

1 รายวิชาบรรยาย ไม่เกิน 600 บาท/
ชั วโมง 

เดิมไม่ได้ก่าหนดไว ้
(เปิดสอนปกติ) 

ไม่เกิน 400 บาท/ชั วโมง ไม่เกิน 400 บาท/ชั วโมง 

2 รายวิชาปฏิบัต ิ ไม่เกิน 600 บาท/
ชั วโมง 

ไม่เกิน 200 บาท/ชั วโมง ไม่เกิน 200 บาท/ชั วโมง 

3. ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ และสอบวิทยานิพนธ์ 

3.1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 

1 ประธานกรรมการสอบ 
(ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)    

ไม่เกิน 2,000 บาทต่อ
ครั้ง 

ไม่เกิน 1,200 บาท
ต่อครั้ง 

ไม่เกิน 1,200 บาทต่อ
ครั้ง 

ไม่เกิน 1,200 บาทต่อครั้ง 

2 ประธานกรรมการสอบ
ภายในมหาวิทยาลัย  

ไม่เกิน 1,000 บาทต่อ
ครั้ง 

ไม่เกิน  800 บาท
ต่อครั้ง 

ไม่เกิน 800 บาทต่อครั้ง ไม่เกิน    800 บาทต่อครั้ง 

3 กรรมการภายใน
มหาวิทยาลยั/ภายนอก
มหาวิทยาลยั    

ไม่เกิน 1,000 บาทต่อ
ครั้ง 

ไม่เกิน  500 บาท
ต่อครั้ง 

ไม่เกิน 500 บาทต่อครั้ง ไม่เกิน    500 บาทต่อครั้ง 

3.2 ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 

1 ประธานกรรมการสอบ ไม่เกิน 2,000 บาทต่อ ไม่เกิน 1,200 บาท ไม่เกิน 1,200 บาทต่อ ไม่เกิน 1,200 บาทต่อครั้ง 
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ที ่ รายละเอียด อัตราค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติ 

มหาวิทยาลัยฯ/
กระทรวงการคลัง 

ประกาศ (เดิม)  ประกาศ (ขอเพ่ิม) ประกาศ (ใหม)่  

หลักสูตร วท.ม. 
(ชีวเวชศาสตร์) 

หลักสูตร สม. 
(สาธารณสุขศาสตร์) 

ระดับบัณฑิตศึกษา  
(ภาพรวม) 

(ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)    ครั้ง ต่อครั้ง ครั้ง 
2 กรรมการภายใน

มหาวิทยาลยั/ภายนอก
มหาวิทยาลยั     

ไม่เกิน 1,000 บาทต่อ
ครั้ง 

ไม่เกิน 500 บาท
ต่อครั้ง 

ไม่เกิน 500 บาทต่อครั้ง ไม่เกิน 500 บาทต่อครั้ง 

4. อาจารย์ที่ปรกึษาในการให้ค าแนะน าควบคุมดูแลการท าวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ 

1 อาจารย์ที ปรึกษาหลัก ไม่เกิน 400 บาทต่อ
หน่วยกิตต่อ 1 เรื อง 

 
 

เดิมไม่ได้ก่าหนดไว ้
 
 

ไม่เกิน 400 บาทต่อ
หน่วยกิตต่อ 1 เรื อง 

ไม่เกิน 400 บาทต่อหน่วย
กิตต่อ 1 เรื อง 

2 อาจารย์ที ปรึกษาร่วม  ไม่เกิน 200 บาทต่อ
หน่วยกิตต่อ 
1 เรื อง 

ไม่เกิน 200 บาทต่อ
หน่วยกิตต่อ 1 เรื อง 

ไม่เกิน 200 บาทต่อหน่วย
กิตต่อ 1 เรื อง 

ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 -ไม่มี- 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

1. (ร่าง) ประกาศวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์และการสาธารณสุข  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื อง  อัตรา
ค่าตอบแทนการจัดการศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  
     2. ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ว่าด้วย อัตราค่าตอบแทนการจัดการศึกษาในหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562   
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

เพื อพิจารณาอนุมัติ ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เรื อง  
อัตราค่าตอบแทนการจัดการศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  

มติที่ประชุม :  อนุมัติ ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
เรื่อง  อัตราค่าตอบแทนการจัดการศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

วาระท่ี 4.16     เรื่อง ประชุมร่วมกับท่ีปรึกษาตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา EdPEx ครั้งที่ 2  
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง    งานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม      ชื่อ  แพทย์หญิงปิยะรัตน์ ธัญนิพัทธ์ 
                               ต าแหน่ง  ผู้ช่วยคณบดีงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ 

  ตามที วิทยาลัยฯ ได้ใช้เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาเพื อการด่าเนินการที เป็นเลิศ EDPEx ใน
ระดับวิทยาลัย ซึ งทางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ด่าเนินการเชิญที ปรึกษาด้านเกณฑ์ EdPEx คือ ศ.พญ.จามรี ธีรต
กุลพิศาล พร้อมด้วย รศ.ดร.กิตติศักดิ์ ขันติยวิชัย และ ผศ.ตะวันฉาย โพธิ์หอม จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มาให้ข้อเสนอแนะ ในด้านการด่าเนินงานประกันคุณภาพวิทยาลัยตามเกณฑ์ EdPEx ใน
วันที  10 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00-15.00 น. ณ ห้อง CMP401 ชั้น 4 วิทยาลัย ซึ งทางที ปรึกษาจะเข้า
วิทยาลัยฯ อีกครั้งในวันที  24-26 สิงหาคม 2563 (โดยเข้าคณะวิทย์-สุขภาพ คณะละ 1 วัน) นั้น  
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ทีมที ปรึกษา ได้ให้ข้อเสนอแนะกับทางวิทยาลัยฯ คือ ในเรื อง แผนกลยุทธศาสตร์ วิทยาลัยฯ โดย
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ที ท่าให้บรรลุสู่วิสัยทัศน์ของวิทยาลัยฯต้องชัดเจน และทางวิทยาลัยฯ จัดท่าการวิเคราะห์องค์กร
ตามแบบฟอร์มที ทางที ปรึกษาให้ไว้ ซึ งสรุปอยู่เอกสารที แนบมาท้ายนี้ 
ข้อกฎหมาย / ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง   

1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 แก้ไขเพิ มเติม (ฉบับที  2) 
2. คู่มือเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื อการด่าเนินการที เป็นเลิศ ฉบับปี 2558-2561 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
 - ร่าง การวิ เคราะห์องค์กรวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อพิจารณา ให้ข้อเสนอแนะ และติดตามแต่ละหน่วยงานที รับผิดชอบ 

มติที่ประชุม :  มอบผู้บริหารที่รับผิดชอบด าเนินการตามข้อเสนอแนะของทีมที่ปรึกษา  

วาระท่ี  4.17     เรื่อง  พิจารณาอนุมัติประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  มหาวิทยาลัย  
                             อุบลราชธาน ีเรื่อง  คณะกรรมการอ านวยการและอนุกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ 
                             ทางการเรียนของนักศึกษา  
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง   งานบริการการศึกษา 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม      ชื่อ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงศุทธินี  ธิราช 
                 ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา 

ตามที หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ได้รับอนุมัติเปิดหลักสูตรและจะ
เปิดการจัดการเรียนการสอน ในปีการศึกษา 2563 เพื อให้หลักสูตรมีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา ตลอดจนเป็นไประบบกลไกการการด่าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (Key Performance 
Indicators) ตัวบ่งชี้ผลการด่าเนินงานที ใช้ในการติดตาม ประเมินและรายงานคุณภาพของหลักสูตรประจ่าปีตามตัว
บ่งชี้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือตัวบ่งชี้ที หลักสูตร
พัฒนาขึ้นเองโดยครอบคลุมหมวดที  1-หมวดที  8  มีตัวบ่งชี้หลัก จ่านวน 16 ตัวบ่งชี ้ข้อที  5. หลักสูตร การเรียน
การสอน การประเมินผู้เรียน (5.1 มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาตามมาตรฐานผลลัพธ์การ
เรียนรู้ที ก่าหนดใน มคอ.2 อย่างน้อยร้อยละ 50 ของรายวิชา (มคอ.3) ที เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา) นั้น 

การนี้  จึงขอเสนอที ประชุมเพื อพิจารณาอนุมัติให้ความเห็นชอบประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการอ่านวยการ
และอนุกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
รายละเอียดดังเอกสารแนบมาพร้อมนี้ 
ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

1.  แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 
2.  https://www.ubu.ac.th/web/files_up/46f2015111516522359.PDF 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
    - (ร่าง) ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื อง  คณะกรรมการ
อ่านวยการและอนุกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข  
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

https://www.ubu.ac.th/web/files_up/46f2015111516522359.PDF
https://www.ubu.ac.th/web/files_up/46f2015111516522359.PDF
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เพื อพิจารณาอนุมัติประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื อง  
คณะกรรมการอ่านวยการและอนุกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา  วิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข  

มติที่ประชุม :  อนุมัติประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
เรื่อง  คณะกรรมการอ านวยการและอนุกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา  วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

วาระท่ี 4.18   เรื่อง  รายงานผลการสอบบัญชี ผลการด าเนินงานทางการเงิน รายงานผลการวิเคราะห์ 
                          งบการเงิน ประจ าปีงบประมาณ 2562 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง    งานคลังและพัสดุ 
ผู้เสนอเรื่อง      ชื่อ นายแพทย์ประวิ อ ่าพันธุ์   
   ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี การบริหารและการด่าเนินงานของส่วนงานภายในที มี
สถานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2554 ข้อ 5  ข้อ 28 ได้ก่าหนดว่าให้คณะวางแผนและรักษาไว้ซึ งระบบการบัญชีอัน
ถูกต้องตามมาตรฐานสากล หรือตามที มหาวิทยาลัยก่าหนด แยกตามประเภทงาน ส่วนที ส่าคัญ มีสมุดบัญชีลง
รายการรับและจ่ายเงิน สินทรัพย์ และหนี้สิน ที แสดงกิจการที เป็นอยู่ตามความเป็นจริงและตามที ควร ตามประเภท
งาน พร้อมด้วยข้อความอันเป็นที มาของรายการนั้น ๆ และให้มีการตรวจสอบบัญชีภายในเป็นประจ่า การบันทึก
รายการในสมุดบัญชี ให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที รับรองทั วไป ข้อ 30 ให้ผู้สอบบัญชีของคณะท่ารายงานผล
การสอบบัญชีและการเงินเสนอคณะเพื อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี 

เพื อให้การด่าเนินงานให้เป็นไปตามข้อบังคับดังกล่าว อธิการบดีได้มีค่าสั งแต่งตั้ง    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิริรัตน์  
เจนศิริศักดิ์ เป็นผู้สอบบัญชีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประจ่าปีงบประมาณ 2562 และผู้สอบบัญชี
ได้ด่าเนินการสอบบัญชีและรายงานผลการสอบบัญชีเสร็จสิ้นแล้ว เมื อวันที  22 มิถุนายน 2563 งานคลังและพัสดุ 
จึงได้ท่าการวิเคราะห์งบการเงินดังกล่าว แล้วน่าเสนอต่อที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ โดยมีรายละเอียด
สรุปได้  ดังนี้ 

1.1 ผลการตรวจสอบงบแสดงฐานะทางการเงิน  
- บัญชี “เงินฝากธนาคาร”  สอดคล้องกับหนังสือยืนยันยอดเงินฝากธนาคารและสมุดบัญชี

เงินฝากธนาคารทุกรายการ 
-    บัญชี  “ลูกหนี้เงินยืมทดรองราชการ” สอดคล้องกับรายละเอียดลูกหนี้เงินทดราชการราย

ตัว  การสุ่มตรวจพบว่าส่วนใหญ่จัดท่าได้อย่างถูกต้องและตรงตามหลักฐานสัญญายืมเงิน  
แต่ยังพบว่ามีลูกหนี้เงินยืมทดรองราชการที ค้างช่าระเป็นเวลานานและไม่ได้เบิกจ่ายเงิน
ยืมภายในก่าหนดระยะเวลาของกระทรวงการคลัง 

      -     บัญชี “เงินฝากส่วนกลาง-กองคลัง จ่านวนเงิน 101,167,389.43 สอดคล้องตรงกัน         
            กับงบทดลอง 3 มิติ  ที จัดท่าโดยงานบัญชี กองคลัง  
      -    บัญชี “วัสดุคงเหลือ” ถูกต้อง และสอดคล้องกับหลักฐานที แสดง 
      -    บัญชี “งานระหว่างก่อสร้าง”  ถูกต้อง 
 -    บัญชี “ที ดิน อาคาร และสิ งก่อสร้าง-สุทธิ มีรายละเอียดสอดคล้องกับยอดคงเหลือในงบ  
            แสดงฐานะทางการเงิน 
      -     บัญชี “ครุภัณฑ-์ สุทธิ” มียอดไม่สอดคล้องกันระหว่าง กองคลัง และวิทยาลัยฯ แต่ได้ท่า 
             การปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดแล้ว 
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    -  บัญชี “ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย” บันทึกบัญชีไว้ถูกต้องแล้ว 
    -  บัญชี “ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย-บุคคลภายนอก” บันทึกบัญชีไว้ถูกต้องแล้ว 
    -  บัญชี “เจ้าหนี้เงินยืมม.อุบลฯ” มียอดคงเหลือถูกต้อง 
1.2 ผลการตรวจสอบรายการในส่วนของรายได้ 

             - บัญชี “รายได้ที ได้รับจัดสรร – เงินงบประมาณ” บันทึกบัญชีไว้ถูกต้องครบถ้วนแล้ว 
     - บัญชี “รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา” บันทึกบัญชีไว้ถูกต้องครบถ้วนแล้ว 
      - บัญชี “รายได้จากการให้บริการ” บันทึกบัญชีไว้ถูกต้องครบถ้วนแล้ว 
     - บัญชี “รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค” บันทึกบัญชีไว้ถูกต้องครบถ้วนแล้ว 
     - บัญชี “รายได้อุดหนุนผลิตแพทย์เพิ ม (สบพช.)” บันทึกบัญชีไว้ถูกต้องครบถ้วนแล้ว 

1.3 ผลการตรวจสอบรายการในส่วนของค่าใช้จ่าย 
        - บัญชี “เงินเดือน/ค่าจ้าง” บันทึกบัญชีได้ถูกต้องครบถ้วน สอดคล้องกับหลักฐาน

ประกอบการเบิกจ่าย 
  - บัญชี  “ค่าตอบแทน”  บันทึกบัญชี ได้ถูกต้องครบถ้วน สอดคล้องกับหลักฐาน

ประกอบการเบิกจ่าย 
      - บัญชี “ค่าใช้สอย” บันทึกบัญชีได้ครบถ้วน แต่มีข้อผิดพลาดเล็กน้อย เมื อท่าการ

ปรับปรุงแก้ไขแล้ว สอดคล้องกับหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย 
      - บัญชี “ค่าสาธารณูปโภค” บันทึกบัญชีได้ถูกต้องครบถ้วน สอดคล้องกับหลักฐาน

ประกอบการเบิกจ่าย 
      - บัญชี “ค่าวัสดุ” บันทึกบัญชีได้ถูกต้องครบถ้วน สอดคล้องกับหลักฐานประกอบการ

เบิกจ่าย 
      - บัญชี “ค่าครุภัณฑ์” บันทึกบัญชีได้ถูกต้องครบถ้วน สอดคล้องกับหลักฐานประกอบการ

เบิกจ่าย 
  - บัญชี “เงินอุดหนุน โครงการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก” บันทึกบัญชีได้ถูกต้องครบถ้วน 

สอดคล้องกับหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย 
      - บัญชี “ค่าเสื อมราคา” บันทึกบัญชีได้ถูกต้องครบถ้วน สอดคล้องกับหลักฐานที ท่าการ

ตรวจสอบ  
 

            1.4  เรื่องอ่ืน ๆ 
- วิทยาลัยฯ บันทึกรายได้และค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์เงินสด ซึ งสอดคล้องกับการบันทึกบัญชี

ของมหาวิทยาลัยฯ ทั้งนี้ เพื อให้สามารถสอบยันข้อมูลกันได้ ดังนั้น วิทยาลัยฯ จึงไม่มีบันทึกบัญชีตามเกณฑ์
คงค้างตามที ควรจะเป็น ดังนี้ ไม่มีการบันทึกรายได้ค้างรับ เช่น รายได้ค้างรับส่าหรับการส่งเรียกเก็บเงิน
ค่าบริการทางการแพทย์กับหน่วยงานภายนอก และไม่สามารถบันทึกค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เช่น ค่าใช้จ่ายค้าง
จ่ายส่าหรับการได้รับหนังสือเรียกเก็บเงินค่าบริการทางการแพทย์จากหน่วยงานภายนอก ค่าไฟฟ้าค้างจ่าย 
ค่าตอบแทนค้างจ่าย เป็นต้น  

    1.5 รายงานงบการเงิน ที่ท าการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะผู้สอบบัญชี 
- งบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน ส าหรับปี สิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2562 

 รายได้จากการด่าเนินงาน   201,429,057.30 บาท  
  ค่าใช้จ่ายในการด่าเนินงาน  211,107,811.73 บาท  
            รายได้สูง (ต ่า) กว่าค่าใช้จ่าย              (9,678,754.43) บาท 
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- งบแสดงสถานะทางการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 

  สินทรัพย์หมุนเวียน   106,473,399.61 บาท 
  สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน   766,737,491.40 บาท 
  รวมสินทรัพย์    873,210,891.01 บาท 
  หนี้สินหมุนเวียน      8,699,024.330 บาท 
  หนี้สินไม่หมุนเวียน     26,627,022.17 บาท 
  ส่วนทุน      837,884,844.51 บาท 
  รวมหนี้สินและส่วนทุน   873,210,891.01 บาท 
 

1.6 ผลการวิเคราะห์งบการเงิน วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  
ปีงบประมาณ 2562  

ล าดับ
ที่ 

อัตราส่วนทางการเงิน หน่วย ปี 2562 ปี 2561 
เพิ่มขึ้น 
(ลดลง) 

1 อัตราส่วนสภาพคล่องทางการเงิน         

       * อัตราส่วนทุนหมุนเวยีน/อัตราส่วนสภาพคล่อง 
 เท่า       12.24         3.26         8.98  

             เท่ากับ สินทรัพย์หมุนเวยีน/หนี้สินหมุนเวียน 

       * อัตราส่วนทุนหมุนเวยีนเร็ว 
 เท่า       12.10         3.21         8.89  

             เท่ากับ สินทรัพย์หมุนเวยีน-วสัดุคงเหลือ/หนี้สินหมุนเวียน 

2 อัตราส่วนวัดประสิทธิภาพในการด าเนินงาน         

       * อัตราส่วนหมุนเวยีนของสินทรัพยร์วม 
 เท่า         0.23         0.21         0.02  

             เท่ากับ รายได้รวม/สินทรัพย์รวม 

       * อัตราหมุนเวียนสินค้าและวัสด ุ
 ครั้ง         6.08         3.93         2.15  

             เท่ากับ ค่าวัสดุใช้ไป/วัสดุคงเหลือถัวเฉลี ย 

       * อัตราส่วนหมุนเวยีนของลูกหนี้เงินยืม 
 รอบ       95.31     209.29     (32.79) 

             เท่ากับ ลกูหนี้เงินยืม/ลูกหนี้ระยะสั้นถัวเฉลี ย 

       * ระยะเวลาเรียกเก็บหนี้ของลูกหนีก้ารค้า 
 วัน         3.83        1.74         1.23  

             เท่ากับ (365/อัตราส่วนหมุนเวียนของลูกหนี้เงินยืม) 

3 อัตราส่วนวัดภาระหน้ีสิน         

       * อัตราส่วนหนี้รวมต่อสินทรัพย์รวม 
 เท่า         0.04         0.07       (0.03) 

             เท่ากับ หนี้สินรวม/สินทรัพย์รวม 

4 อัตราส่วนความสามารถในการหาก าไร         

       * อัตราก่าไรต่อรายได ้
 ร้อยละ       (4.81)      10.97     (15.78) 

             เท่ากับ (รายได้สูง (ต ่า) กวา่ค่าใช้จ่าย/รายได้รวม)*100 

       *อัตราผลตอบแทนตอ่สินทรัพย ์  ร้อยละ       (1.11)        2.33       (3.44) 
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ล าดับ
ที่ 

อัตราส่วนทางการเงิน หน่วย ปี 2562 ปี 2561 
เพิ่มขึ้น 
(ลดลง) 

             เท่ากับ (รายได้สูง (ต ่า) กวา่ค่าใช้จ่าย/สินทรัพย์รวม)*100 

1. วิเคราะห์อัตราส่วนสภาพคล่องทางการเงิน 
  (1)  การวิเคราะห์อัตราส่วนสภาพคล่องทางการเงิน  อัตราส่วนทุนหมุนเวียน เท่ากับ 
12.24 เท่า เพิ มข้ึนจากปีก่อน 8.98 เท่า แสดงว่า มีความคล่องตัวทางการเงินเพิ มข้ึนจากปีก่อนมาก  

  (2) อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว เท่ากับ 12.10 เท่า ปรับเพิ มขึ้นจากปีก่อน 8.89 เท่า 
แสดงว่าวิทยาลัยฯ มีความคล่องตัวที สามารถเปลี ยนเป็นเงินสดได้เพิ มข้ึนเมื อเทียบกับปีก่อน ซึ งถือว่ามี
สภาพอยู่คล่องสูง   

2. วิเคราะห์อัตราวัดประสิทธิภาพในการด าเนินงาน   
    (1) อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม  เท่ากับ  0.23 เท่า ปรับเพิ มขึ้นจากปีก่อน 

0.02   แสดงว่าวิทยาลัยฯ ใช้ทรัพย์สินที มีอยู่ก่อให้เกิดรายได้เพิ มข้ึนเล็กน้อย 
  (2) อัตราส่วนการหมุนเวียนสินค้าและวัสดุ เท่ากับ 6.08 ครั้ง เพิ มขึ้นเมื อเทียบกับปีก่อน 

2.15 ครั้ง ที มีอัตราการหมุนเวียนของสินค้าและวัสดุเพียง 3.93 ครั้ง ถือว่าการหมุนเวียนสินค้าและวัสดุ
มากขึ้น  

  (3) อัตราส่วนการหมุนเวียนของลูกหนี้เงินยืม เท่ากับ 83.48 รอบ ลดลงเมื อเทียบกับปี
ก่อน ที มีอัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้เงินยืม เท่ากับ 116.27 รอบ ถือว่าลูกหนี้สามารถคืนเงินยืมได้ตาม
ระยะเวลาที ก่าหนดเร็วขึ้น 

(4) ระยะเวลาเรียกเก็บหนี้ของลูกหนี้เงินยืม เท่ากับ 4.37 วัน  มีรอบระยะเวลาเรียกเก็บ
หนี้เพิ มข้ึนจากปีก่อน 1.23 วัน ที ใช้รอบระยะเวลาเก็บหนี้เพียง 3.14 วัน 

3. การวิเคราะห์อัตราส่วนวัดภาระหนี้สิน 
                        (1)  อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุน  เท่ากับ 0.04 เท่า ลดลงจากปีก่อน 0.03 เท่า แสดงให้

เห็นว่า  วิทยาลัยฯ มีความเสี ยงในการก่อหนี้ลดลง  
 4. การวิเคราะห์อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร 
  (1) อัตราก่าไรต่อรายได้  มีอัตราผลตอบแทนก่าไร ร้อยละ -4.81  ลดลงจากปีก่อน ร้อย
ละ 15.78  แสดงให้เห็นว่า วิทยาลัยฯ มีผลตอบแทนในการท่าก่าไรลดลง เนื องจากมีรายได้รวมลดลง และ
ค่าใช้จ่ายจากการด่าเนินงาน ค่าเสื อมราคา เพิ มข้ึน 
  (2) อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ เท่ากับ ร้อยละ -1.11 ลดลงจากปีก่อน ร้อยละ      -
3.44 แสดงให้เห็นว่าวิทยาลยัฯ มีประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย์รวมที มีอยู่ก่อให้เกิดผลตอบแทนใน
รูปแบบก่าไรลดลง 

 
ข้อกฎหมาย / ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง   

1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี การบริหารและการด่าเนินงานของส่วนงานภายในที มีสถานะ 
    เทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2554 ข้อ 5  ข้อ 28 
2. ระเบียบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2560 ข้อ 50 

เอกสารประกอบการพิจารณา / ประกอบการประชุม 
1. รายงานผลการสอบบัญชี วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประจ่าปีงบประมาณ 2562 
     (รายละเอียดเอกสารแนบ 1) 
2. รายงานผลการวิเคราะห์งบการเงิน ประจ่าปีงบประมาณ 2562 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2) 
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ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อพิจารณา ข้อมูลรายงานผลการสอบบัญชี ผลการด่าเนินงานทางการเงิน รายงานผลการวิเคราะห์งบ
การเงิน ประจ่าปีงบประมาณ 2562   

มติที่ประชุม :  เห็นชอบข้อมูลรายงานผลการสอบบัญชี ผลการด าเนินงานทางการเงิน รายงานผลการ
วิเคราะห์งบการเงิน ประจ าปีงบประมาณ 2562  มอบงานการเงินด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

วาระท่ี  4.19     เรื่อง  รายความก้าวการด าเนินงานกิจกรรมโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
                              ในที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งท่ี 3/2563  

เมื่อวันพุธที่ 10  มิถุนายน พ.ศ. 2563 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง   โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม      ชื่อ  แพทย์หญิงนวินดา  เจียมบุญศรี 
                 ต าแหน่ง  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 จากที ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที  3/2563 เมื อวันพุธที  10 มิถุนายน พ.ศ. 
2563 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข โดย นายแพทย์นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข ได้เสนอทิศทางการพัฒนาโรงพยาบาลและขอรับงบประมาณสนับสนุนของโรงพยาบาลในส่วน
เร่งด่วนจ่าเป็น จากคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (งบประมาณเร่งด่วน 4.7 ล้านบาท งบประมาณรวม 
10.7 ล้านบาท) มติที ประชุมเห็นชอบ ให้ตัวแทนคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เข้าร่วม
เป็นคณะด่าเนินงานจัดตั้งมูลนิธิโรงพยาบาล และจัดท่าแผนระดมทุน ให้ทันต่อการใช้งบประมาณของโรงพยาบาลใน
ปัจจุบัน และท่างานต่อเนื องตามวิสัยทัศน์ของวิทยาลัยฯ ในอนาคต โดยมอบหมายให้วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข เป็นแม่งานในการร่างรายชื อคณะกรรมการด่าเนินงาน และนัดหมายประชุม เพื อน่าเสนอความก้าวหน้า
ในที ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เป็นวาระสืบเนื อง ภายในเดือนสิงหาคม 2563 ต่อไป 
ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
  -ไม่มี- 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
 - มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตัวอย่างโครงสร้างคณะกรรมการ
มูลนิธิโรงพยาบาลและวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งตามข้อบังคับมูลนิธิ 
 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อพิจารณา มอบหมายผู้รับผิดชอบคณะท่างานจัดกิจกรรมเพื อระดมทุนสนับสนุนกิจการโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 ข้อเสนอจากที่ประชุม 

1. ใหค้ านึงถึงวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งมูลนิธิ 
2. ให้ศึกษารายละเอียดเรื่องระเบียบการจัดตั้งมูลนิธิ  การใช้จ่ายเงินมูลนิธิ  การบริจาคเพื่อลดหย่อน

ภาษี 
3. เห็นชอบให้ตั้งคณะท างานของวิทยาลัยฯ ซึ่งประกอบด้วยบุคคลภายนอก ตัวแทนของ

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  โดยมอบงานรพ.ม.อุบลฯ เป็นเลขานุการ 
4. ให้ประชุมติดตามความก้าวหน้าในเดือนกรกฏาคม 2563 
5. ให้เตรียมน าข้อมูลเพื่อน าเสนอจุดเด่นของ รพ.ม.อุบลฯ เพื่อน าเสนอคณะกรรมการส่งเสริมฯ  
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มติที่ประชุม :  เห็นชอบ มอบผู้ช่วยคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็น
ผู้ด าเนินการตามข้อเสนอ 

วาระท่ี 4.20   เรื่อง    เพื่อพิจารณาขออนุมัติปรับเปลี่ยนแผนการด าเนินงานและงบประมาณโครงการ 
                             ภายใต้งานพัฒนานักศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2563  เพื่อเป็นแนวทางบริหาร 
           จัดการช่วยเหลือนักศึกษาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง         งานพัฒนานักศึกษา 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม     ชื่อ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา  ปราการกมานันท์ 
                 ต าแหน่ง   ผู้ช่วยคณบดีงานพัฒนานักศึกษา 

เนื องด้วยงานพัฒนานักศึกษา  วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ  เป็นหน่วยงานที มีการจัดกิจกรรมนอกหลักสูตรฯ 
เพื อพัฒนานักศึกษาในด้านการเป็นผู้น่า มีคุณธรรม จริยธรรม และอยู่ในระเบียบอันดีของมหาวิทยาลัย เพื อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อการด่าเนินงาน ซึ งสถานการณ์ปัจจุบันในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID19) ส่งผล
ให้นักศึกษาบางรายได้รับผลกระทบด้านการเงินจากสภาวะดังกล่าว งานพัฒนานักศึกษา จึ งขอเสนอแนวทางการ
ช่วยเหลือนักศึกษาต่อคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ  
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

            -  ไม่มี 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

       1.  รายละเอียดโครงการเข้าร่วมกิจกรรมของสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์เอเชีย (AMSA)  
  รหัส รด 26-3 ยอดคงเหลือ 120,000 บาท 

       2.  รายละเอียดโครงการเข้าร่วมกิจกรรมของสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์นานาชาติ (IFMSA)  
            รหัส รด 26-4 ยอดคงเหลือ 120,000 บาท 

3. รายละเอียดโครงการสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทย (สพท.)  
รหัส รด 26-5 ยอดคงเหลือ 200,000 บาท 

4. รายละเอียดโครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม นักศึกษาแพทย์ จริยธรรมสัญจร  
รหัส รด 26-18 ยอดคงเหลือ 100,000 บาท 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
   เพื อพิจารณาการขออนุมัติปรับเปลี ยนแผนการด่าเนินงานภายใต้โครงการงานพัฒนานักศึกษา ตลอดจนให้
ข้อเสนอแนะเพิ มเติม 
 ข้อเสนอจากที่ประชุม 

1. นักศึกษาที่ได้รับทุนจะต้องมาร่วมกิจกรรมที่วิทยาลัยฯด าเนินการ เช่น กิจกรรมปลูกต้นไม้ 
มติที่ประชุม :  อนุมัติในหลักการ โดยให้คืนเงินโครงการเดิม และให้เขียนโครงการเสนอผู้บริหารเพื่อ

พิจารณาเห็นชอบ และเสนอมหาวิทยาลัยฯเพื่ออนุมัติต่อไป 

วาระท่ี 4.21      เรื่อง  การเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง  งานบริการการศึกษา 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม      ชื่อ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงศุทธินี  ธิราช 
                 ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา 

รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา  เสนอเพื อพิจารณา เรื อง การเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดภาค
การศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 ตามมติที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
ครั้งที  7/2563 วาระพิเศษ เมื อวันที  1 มิถุนายน 2563 เห็นชอบให้รายวิชา 1902 406 สัมมนาทางด้านอนามัย
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สิ งแวดล้อม จัดการเรียนการสอนในที ตั้งได้ แต่เนื องจากมีประกาศมหาวิทยาลัย เรื อง มาตรการป้องกันและเฝ้าระวัง
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที  11) : การเตรียมความพร้อมรองรับการเปิด
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563  ประกาศเมื อวันที  10 มิถุนายน 2563 นั้น  
 
 

ในการนี้ กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มีความต้องการจัดการเรียนการสอนในที ตั้ง จ่านวน 14 รายวิชา 
เพื อให้การจัดการเรียนการสอน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ งแวดล้อม และหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ กลุ่มวิชาฯ จึงขอสนับสนุนอุปกรณ์ในการเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดภาค
การศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 และหน่วยงานที จะรับผิดชอบเกี ยวกับมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนี้ 

1. การจัดห้องเรียนแบบบรรยายและแบบ Video Conference 
2. การจัดให้มีจุดคัดกรอง 
3. การจัดให้มีแอลกอฮอล์เจล 
4. การจัดให้มีจุดลงทะเบียนเข้า-ออกอาคาร 
5. การจัดจุดนั งรอด้านนอกห้องเรียนและนั งเรียนภายในห้องเรียน ห่างกันไม่น้อยกว่า 1 เมตร 
6. การท่าความสะอาด พื้นผิวสัมผัสในพ้ืนที ส่วนรวม เช่น ห้องน้่า โถงทางเดิน โต๊ะและเก้าอ้ี     

ทั้งในและนอกห้องเรียน 
ข้อกฏหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

-ไม่มี- 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
- รายวิชาที จะจัดการเรียนการสอนในที ตั้ง ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563  

ประเด็นเสนอที่ประชมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
เพื อพิจารณาสนับสนุนอุปกรณ์ในการเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 

2563 และหน่วยงานที จะรับผิดชอบเกี ยวกับมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) 

มติที่ประชุม :  ส าหรับรายวิชาที่การเรียนบรรยายให้จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ และอนุญาต
ให้มาเรียนในที่ตั้งเฉพาะวิชาสัมมนาทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม และวิชาการดูแลผู้ป่วยเบื้องต้น ของ ผศ.
มินตรา สาระรักษ ์มี นศ. 4 Section โดยภาคปฏิบัติ จะมีการเรียนในที่ตั้ง 5 ปฏิบัติการ ที่ห้อง CMP 316 จะ
แบ่งนศ. ออกเป็น Section ละ 2 กลุ่มย่อย รวม 8 กลุ่ม (กลุ่มละไม่เกิน 30คน) และแบ่งแต่ละกลุ่มย่อย เป็น 7 
กลุ่ม กลุ่มย่อยละ 3-5 หากมีรายวิชาใดต้องการเรียนในที่ตั้งให้สรุปรายละเอียดและน าเสนอผู้บริหารเพื่อ
พิจารณา  

วาระท่ี 4.22     เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มอัตราค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบัติงานเกี่ยวกับศพ 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง    งานบริหารบุคคล 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม      ชื่อ  นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธุ์ 

                         ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

ตามบันทึกข้อความ ที  อว 0604.16.1.16/062 ลงวันที  28 พฤษภาคม 2563 งานห้องปฏิบัติการ 
วิทยาลัยฯ มีการจัดการเรียนการสอนปฏิบัติการมหกายวิภาคศาสตร์ ซึ งบุคลากรห้องปฏิบัติการเป็นผู้ปฏิบัติงานใน
ด้านการเตรียมห้องปฏิบัติการในการเรียนการสอน สารเคมี อุปกรณ์เครื องมือ ร่างอาจารย์ใหญ่ เป็นต้น  
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 โดยเจ้าหน้าที ที ปฏิบัติงานเกี ยวกับร่างอาจารย์ใหญ่ต้องสัมผัสกับสารฟอร์มาลิน สารเคมีอื นๆ ทั้งในขณะที 
เตรียมและขณะที เข้าปฏิบัติการในชั วโมงปฏิบัติการ ซึ งการสัมผัสกับสารดังกล่าวเป็นเวลานานและต่อเนื อง อาจจะ
ส่งผลต่อสุขภาพในระยะยาว อาจจะส่งผลให้มีอาการต่อสุขภาพ ดังนี้ ระคายเคืองจมูก, ระคายเคืองคอ, ระคายเคือง
ปาก, ปวดศีรษะ, คลื นไส้, อาเจียน, หายใจสั้น/ล่าบาก, หายใจมีเสียงหวีด, ไอมีเสมหะ และแน่นหน้าอก เป็นต้น 

 ในการนี้ จึงขออนุมัติพิจารณาเพิ มอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที ปฏิบัติงานเกี ยวกับศพจากเดิม 
300.- บาท/เดือน ปรับเป็น 1,500.- บาท/เดือน ทั้งนี้ งานห้องปฏิบัติได้จัดท่าตารางเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที ที ปฏิบัติงานเกี ยวศพ จากทั้งหมด 9 สถาบัน เพื อพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)  

ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง  

 - ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื อง หลักเกณฑ์ และอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนอาจารย์ประจ่า 
และเจ้าหน้าที ปฏิบัติงานเกี ยวกับศพ 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
 - บันทึกข้อความที  อว 0604.16.1.16/062 ลงวันที  28 พฤษภาคม 2563 เรื อง ขออนุมัติเพิ มอัตรา
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที ที ปฏิบัติงานเกี ยวกับศพ  

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อพิจารณาการขอเห็นชอบเพิ มอัตราค่าตอบแทนเจ้าหน้าที ที ปฏิบัติงานเกี ยวกับศพ 

มติที่ประชุม :  เห็นชอบเพิ่มอัตราค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบัติงานเกี่ยวกับศพ มอบงานบริหาร
บุคคลด าเนินการ 

วาระท่ี 4.23     เรื่อง โครงสร้างการบริหารวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง    งานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม      ชื่อ  แพทย์หญิงปิยะรัตน์ ธัญนิพัทธ์ 
                               ต าแหน่ง  ผู้ช่วยคณบดีงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ  
 เพื อให้การบริหารวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีความชัดเจนในการบริหาร ควบคุมก่ากับ
ติดตามงาน จึงขอหารือที ประชุมเพื อพิจารณาโครงสร้างการบริหารวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มี
รายละเอียด ดังนี้ 
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ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

 -ไม่มี- 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

- ไม่มี – 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อพิจารณาโครงสร้างการบริหารวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 มติที่ประชุม :  สรุปได้ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 



37 
 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 8/2563 วันที่ 25 มิถุนายน 2563 
 

 

วาระท่ี 4.24   เรื่อง  ขออนุมัติปรับอัตราค่าจ้างเหมาบริการแม่บ้านท าความสะอาดประจ าวิทยาลัย                   
                           แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข และอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง    งานเลขานุการ 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม      ชื่อ  นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธุ์ 

                         ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

 ด้วย วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  มีภารกิจในด้านการเรียนการสอน และการให้บริการด้าน
สุขภาพ  เนื องจากในปีการศึกษา 2563  วิทยาลัยแพทย์ฯ  ได้เปิดรับนักศึกษาเพิ มขึ้นในระดับ ป.โท ด่าเนินการ
ก่อสร้างอาคารสโมสรนักศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้ว อาคารศาลารวมใจ “ธรรมชา” (อยู่ระหว่างการด่าเนินการ
ก่อสร้าง) และการรับบุคลากรเพิ มขึ้น  รวมทั้งการปฏิบัติหน้าที ในวันหยุดเพิ มขึ้นเพื อสนับสนุนการเรี ยนการสอนใน
ระดับ ป.โท และเพื อรองรับสถานการณ์ในปัจจุบันของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ COVID-19   
จึงมีความจ่าเป็นในการปรับปรุงระบบการท่างานเรื องการรักษาความสะอาดให้สอดคล้องกับภารกิจที เพิ มขึ้น ซึ งท่า
ให้ภาระงานของผู้ปฏิบัติงานด้านการรักษาความสะอาดมีเพิ มข้ึน นั้น 

 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จึงขออนุมัติปรับอัตราค่าจ้างเหมาบริการแม่บ้านท่าความสะอาด
ประจ่าอาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ ประกอบด้วย อาคารส่านักงาน  อาคารสมจิตต์ ยอดเศรณี อาคารสโมสร
นักศึกษา ศาลารวมใจ “ธรรมชา” จากเดิมเดือนละ 7,200 บาท เป็น 8,000 บาท และอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก จาก
เดิมละ 7,200 บาท เป็น 7,500 บาท  

ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 -ไม่มี- 
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เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
 1) ขอบเขตการจ้างต่าแหน่งแม่บ้านท่าความสะอาดอาคารประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
(อาคารส่านักงาน  อาคารสมจิตต์ ยอดเศรณี อาคารสโมสรนักศึกษา ศาลารวมใจ “ธรรมชา” ลานอนุสาวรีย์พระ
บิดา) 
 2) ขอบเขตการจ้างต่าแหน่งแม่บ้านท่าความสะอาดอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก 
 3) ตารางเปรียบเทียบอัตราค่าจ้างแม่บ้านของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
เพื อพิจารณาอนุมัติปรับอัตราค่าจ้างเหมาบริการแม่บ้านท่าความสะอาด ดังนี้ 
1. ประจ่าอาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จากเดิมเดือนละ 7,200 บาท เป็น 8,000 

บาท  
      2.  ประจ่าอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก จากเดิมเดือนละ 7,200 บาท เป็น  7,500 บาท โดยใช้งบประมาณ  
               ของศูนย์พัฒนาเด็ก 
 มติที่ประชุม :  อนุมัติปรับอัตราค่าจ้างเหมาบริการแม่บ้านท าความสะอาด ดังนี้ 

1. ประจ าอาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จากเดิมเดือนละ 7,200 บาท  
    เป็น 8,000 บาท ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2563 เป็นต้นไป 
2. ประจ าอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก จากเดิมเดือนละ 7,200 บาท เป็น 7,500 บาท  
    โดยใช้งบประมาณ ของศูนย์พัฒนาเด็ก ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2563 เป็นต้นไป 

 

ระเบียบวาระท่ี 5    เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
วาระท่ี 5.1   เรื่อง   ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่สร้างช่ือเสียงให้แก่วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ 
        สาธารณสุข 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง         งานพัฒนานักศึกษา 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม     ชื่อ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา  ปราการกมานันท์ 
                 ต าแหน่ง   ผู้ช่วยคณบดีงานพัฒนานักศึกษา 
            เพื อร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตร์  ที ได้รับรางวัลสร้างชื อเสียงให้แก่
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ดังรายการต่อไปนี้  

1. นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที  2 จ่านวน 3 ราย ได้แก่ นายปัณณ์ศิวะ ศรีละพันธ์ นส.อินทิรา ไชยนาแพง และ 
นายชยุต บุญพันธ์  ได้รับรางวัล REX CROSSLEY AWARD ในการประชุมโครงการส่งเสริมสุขภาพประจ่าปี            
( Health Promotion Projects Conference 2020 ) IFMSA THAILAND    
           2. นายภัครวัฒน์  มงคลสวัสดิ์  นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที  5  ได้รับคัดเลือกจากสหพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์
แห่งประเทศไทย ( สพท.)  ให้ด่ารงต่าแหน่ง รองนายกสหพันธ์ฯ ฝ่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และกิจกรรมเพื อ
สังคม ประจ่าปีการศึกษา 2563 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 -ไม่มี- 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
๑. รางวัลที นักศึกษาได้รับในกิจกรรม Health Projects Conference 2020 
๒. ผู้ได้รับคัดเลือกให้ด่ารงต่าแหน่งในสหพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทย ( สพท.) 
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ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อทราบและเพื อร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาที สร้างชื อเสียงให้แก่วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข ผ่านทางเว็บไซต์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ  

มติที่ประชุม :  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืน ๆ  
วาระท่ี  6.1  เรื่อง  ก าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

                  ครั้งที่ 9/2563 วันพฤหัสบดี ที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น.  
                  ณ ห้อง CMP 412  

หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง   งานเลขานุการ 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  ชื่อ นางสาวณรัญญา  มีชัย ต าแหน่ง เลขานุการคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ 

เลขานุการคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ แจ้งเพื อทราบ ถึงก่าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ่า
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที  9/2563 วันพฤหัสบดีที  16 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ 
ห้อง CMP 412 
 

ข้อกฎหมาย / ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง   
 -ไม่มี- 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
 -ไม่มี- 
 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
เพื อทราบก่าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  

9/2563 วันพฤหัสบดีที  16 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้อง CMP 412 
มติที่ประชุม :  ให้เลื่อนการประชุมไปเป็นวันพฤหัสบดี ที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. เป็น

ต้นไป 
 
 

ปิดประชุมเวลา 12.10 น.           

                                                                                                                         

(นางสาวณรัญญา  มีชัย) 
นักวิชาการศึกษาช่านาญการ/เลขานุการ 

ผู้จด/พิมพ์รายงานการประชุม 
 

                                                             
(นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธุ์) 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
กรรมการ 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
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ที่ประชุมได้รับรองรายงานนี้แล้วในการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งท่ี 10/๒๕63 
เมื่อวันที ่23 กรกฎาคม 2563   

 
 

                                                      
(นายแพทย์นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ) 

 คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 ประธานคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

 
 


