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

 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายแพทย์วีระวัฒน์  พันธ์ครุฑ  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม กรรมการ(ไปราชการ) 
2. ผศ.แพทย์หญิงศุทธินี ธิราช  รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา  กรรมการ  

(ติดประชุมร่วมกับมหาวิทยาลัยฯ) 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. แพทย์หญิงนวินดา  เจียมบุญศรี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
2. รศ.ดร.อนันต์  ไชยกุลวัฒนา  อาจารย์กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ 
3. ผศ.ดร.ปรีดา ปราการกมานันท์ ผู้ช่วยคณบดีงานพัฒนานักศึกษา 
4. ดร.ปิยนันท์  มีเวที   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายคลังและพัสดุ 
5. ผศ.ดร.ลติพร  อุดมสุข  ผู้ช่วยคณบดีงานบริการการศึกษา 
6. แพทย์หญิงปิยะรัตน์ ธัญนิพัทธ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ 
7. แพทย์หญิงปาริชาติ ภิญโญศรี อาจารย์กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ 
8. ผศ.ดร.มารุตพงศ์  ปัญญา  ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีวเวชศาสตร์ 

 
 
 
 

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.    
 
 นายแพทย์นิรันดร์  พิทักษ์วัชระ คณบดี  ท่าหน้าที ประธานในที ประชุม หลังจากกล่าวต้อนรับ
ผู้เข้าร่วมประชุมแล้ว ได้เรียนเชิญคณะกรรมการรับทราบและพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม สรุปได้ ดังนี้ 
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ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ  
วาระท่ี 1.1      เรื่อง  แนวทางปฏับัติการจัดการเรียนการสอนหลังสถานการณ์ Covid 19 

            ในวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง  งานเลขานุการ 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   ชื่อ นายแพทย์นิรันดร์  พิทักษ์วัชระ ต าแหน่ง  คณบดี 

ประธานแจ้งเพื อทราบ  สืบเนื องจากนักศึกษาได้แจ้งไปยัง งานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ว่าการจัดการเรียนการสอนในวิทยาลัยฯ ที ไม่ได้เว้นระยะห่างที เหมาะสม จากการตรวจสอบข้อเท็จจริง พบว่าการ
จัดการเรียนดังกล่าวมีนักศึกษาเข้าเรียน 80-90 คน เดิมจะจัดให้นักศึกษาเรียนแยกสอนเป็น 2 ห้อง แต่
เครื องปรับอากาศในห้องเรียนใช้งานไม่ได้ จึงจัดให้นักศึกษาเรียนรวมกัน จ่านวน  1 ห้อง ดังนั้น วิทยาลัยฯ จึงได้
ประชุมปรึกษาหารือเรื องแนวทางปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์  Covid 19 เมื อวันที   20  
กรกฎาคม  2563  โดยให้มีการทบทวนแนวปฏิบัติในการเตรียมห้องเพื อการจัดการเรียนการสอนในวิทยาลัยฯ มี
ข้อสรุปแนวทางในการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 

1. บุคคลที จะเข้าอาคารวิทยาลัยฯ จะต้องผ่านจุดคัดกรอง และติดสัญลักษณ์การคัดกรอง คือสติ๊กเกอร์สี
เขียวไว้บนเสื้อ และต้องสวมหน้ากากอนามัยขณะอยู่ในบริเวณอาคารอย่างเคร่งครัด รวมทั้งล้างมือด้วยแอลกอฮอล์
ชนิดเหลวที วิทยาลัยฯ จัดเตรียมไว้ให้ โดยวิทยาลัยฯ ก่าหนดจุดคัดกรองเป็น 3 จุด ดังนี้ 

จุดที  1 อาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข(ประตูทางเข้า-ออกด้านหน้าอาคาร) มอบรปภ.
ประจ่าอาคาร ท่าหน้าที คัดกรอง 

จุดที  2  อาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข(ประตูทางเข้า-ออกด้านหลังอาคาร) มอบนาย
หงษ์  ซาหลักค่า ท่าหน้าที คดักรอง 

จุดที  3  อาคารสมจิตต์ ยอดเศรณี (ประตูทางเข้า-ออกด้านหน้าอาคาร) มอบนายไสว  สตุันตั้งใจ  ท่าหน้าที คัด
กรอง 

เวลาในการคัดกรองจะแบ่งออกเป็น 2 ช่วงเวลา ดังนี้  ช่วงเช้า เวลา 08.00-10.00 น. และ     
ช่วงบ่าย  เวลา 13.00-15.00 น. โดยให้งานอาคารสถานที เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ 
 2. การจัดเตรียมห้องเรียน ในกรณีที จ่าเป็นต้องเข้ามาใช้การจัดการเรียนการสอน จะต้องได้รับอนุมัติจาก
คณบดี โดยให้งานบริการการศึกษาติดต่อประสานงานกับงานอาคารสถานที  เพื ออ่านวยความสะดวกและดูแล
ความเรียบร้อย ท่าความสะอาดสถานที  จัดให้มีระยะห่างตามมาตรการในการป้องกัน โดยพิจารณาจ่านวนผู้เข้าใช้
บริการไม่เกินจ่านวน 30-50 คนต่อห้อง 
 3. กรณีที มีปัญหาขัดข้องเกี ยวกับสถานที  วัสดุอุปกรณ์ ให้อาจารย์ผู้ท่าการสอนติดต่องานอาคารสถานที  
นายอภิชาต นะวะค่า เบอร์ติดต่อ 090-2719757 เพื อแก้ไขปญัหา 
 4. การควบคุมภายในส่าหรับตัวบุคคล 3 ประการที ส่าคัญคือ “ใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อย ๆ และ
รักษาระยะห่าง” จึงเป็นมาตรการที ส่าคัญที ต้องด่ารงไว้ตลอด     
 ข้อสรุปจากการประชุมสถานการณ์ Covid 19 ระหว่าง นพ.สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ ที ปรึกษาส่านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด้านการต่างประเทศ  นพ.ประสิทธิ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลศิริ
ราช นายแพทย์ค่านวณ อ้ึงชูศักดิ์ ที ปรึกษากรมควบคุมโรค  นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์  
ได้สรุป ดังนี้ 

1. สถานการณ์ปัจจุบันยืนยันในการสร้างวัคซีนป้องกัน Covid 19 โดยจะปฏิบัติเป็นมาตรการ 3 อย่าง 
ตลอด 2 ปี คือ 

  1.1 การสวมหน้ากาก 
  1.2 ต้องมีการล้างมือ 



3 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 10/2563 วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 
 

  1.3 การ  Social Distancing 

  ฉะนั้น วิทยาลัยฯ ยังมีนโยบายให้การเรียนการสอนในชั้นเรียน  ต้องปฏิบัติตามมาตรการทั้ง 3 
ข้ออย่างเคร่งครัด ระยะ 3 เดือน และหากจ่าเป็นจะต้องเรียนในชั้นเรียนหนึ งไม่ควรเกิน 30-40 คน หากจ่านวน
นักศึกษาเกินก็ควรจัดให้เรียนเป็น 2 ห้องเรียน ต้องมีการท่างานร่วมกันระหว่าง อาจารย์ งานอาคารสถานที และ
งานพัฒนานักศึกษา  

2. ในสถานการณ์หลายเดือนที ผ่านมา สถิติในการพบผู้ป่วยที ติดเชื้อ Covid 19  ลดลง การดูแลด้าน
การสาธารณสุข ของประเทศได้มาตรฐานพอสมควร  ส่วนเชื้อนี้ได้รับการยืนยันแล้วว่าจะกลายพันธุ์
แน่นอน แต่จะกลายพันธุ์ไม่ร้ายแรง ไม่ดื้อยา เป็นเชื้อที ท่าให้อัตราการตายลดน้อยลง 

3. มาตรการทางสังคมที มีระบบการท่างานเชิงรุก ท่าให้ชุมชนมีส่วนร่วมมาตรการในการป้องกัน ซึ ง
วิทยาลัยฯ ได้ท่างานร่วมกับ ส่านักงานสาธารณสุขจังหวัด ส่านักงานสุขภาพแห่งชาติ ธารณ  องค์กร
ท้องถิ น  หลักประกันสุขภาพในระดับยท้องถิ นต่าบล 

 หัวหน้ากลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ฯ  ผศ.มินตรา  สาระรักษ์   ให้รายละเอียดเพิ มเติมในการจัดการเรียน
การสอน  เดิมในหลักสูตรได้ก่าหนดให้เรียนผ่านระบบ online  ให้มากที สุดซึ งมีบางรายวิชาที จ่าเป็นที จะต้องเรียน
ในชั้นเรียน คือ การสอบกลางภาค โดยจัดชั้นเรียนให้เว้นระยะห่าง เริ มตั้งแต่วันที   10 -20 สิงหาคม  2563  
เป็นต้นไป โดยได้ประสานงานอาคารเรียบร้อยแล้ว  ทั้งนี้ ขอให้ก่าชับแม่บ้านท่าความสะอาดห้องเรียนอย่าง
สม ่าเสมอ  

ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
-ไม่มี- 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
-ไม่มี- 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อทราบแนวทางปฏับัติการจัดการเรียนการสอนหลังสถานการณ์ Covid 19 ในวิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข 

มติที่ประชุม :  รับทราบ  
 

วาระท่ี 1.2      เรื่อง  ผลการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 7/2563   
          เมื่อวันที่  21  กรกฎาคม  2563 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง  งานเลขานุการ 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   ชื่อ นายแพทย์นิรันดร์  พิทักษ์วัชระ ต าแหน่ง  คณบดี 

1. การพิจารณาอัตราค่าตอบแทนบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข ในโรงพยาบาล  
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการโรงพยาบาลฯ แพทย์หญิงนวินดา  เจียมบุญศรี   รายงานความก้าวหน้าจากที 
ประชุมคณะกรรมการบริหารบุคคลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาระพิจารณาเรื อง ร่าง ประกาศค่าตอบแทน
บุคลากรโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดังต่อไปนี้  
  1. ปรับแก้ไขอัตราค่าตอบแทนในบางต่าแหน่ง โดยเทียบเคียงอัตราของกระทรวงสาธารณสุข 
หลังจากนั้นจะได้ส่ง ร่าง ประกาศฯ ดังกล่าวให้ส่านักงานกฎหมายและนิติการตรวจสอบความเรียบร้อยร่วมกับ
ท่านอัยการโกเมท ทองภิญโญชัย ก่อนน่าเสนอในที ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
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  2. เพิ มเติมข้อมูลในแบบรายงานวิเคราะห์ตามที อธิการบดี และคณะกรรการบริหารบุคคล 
เสนอแนะ เนื องจากแบบวิเคราะห์ยังไม่ชัดในส่วนของ Business Plans ได้ปรึกษาหารือกับคณบดี และรองคณบดี
ฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม ปรับรายละเอียดให้กระชับและเข้าใจง่ายขึ้น เพื อเสนอที ประชุมคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยในคราวต่อไป 

คณบดี  เพิ มเติมรายละเอียดเกี ยวกับการจัดท่าประกาศของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี มี 2 หัวข้อหลัก  คือ  

1. เรื องอัตราค่าตอบแทน ในเชิงเนื้อหาต้องท่า  Business Plans แผนประกอบการ ก่าไร 
ขาดทุน   

2. เนื องจากประกาศค่าตอบแทน ฉบับแก้ไขเพิ มเติมยังไม่ได้ประกาศใช้ จึงจะต้องขยายการเปิด
ให้บริการต่อไปอีกระยะหนึ ง อาจจะเปิดให้บริการได้ประมาณเดือนตุลาคม  2563  

  รองคณบดีฝ่ายบริหาร  มหาวิทยาลัยฯ จะเปรียบเทียบเป็น Unit cost  ซึ งเป็นกลยุทธ์ทาง
การเงินที เป็นมาตรการพื้นฐานที ใช้พิจารณากัน เราต้องหาข้อมูลอ้างอิงพอสมควร  Unit cost ของมหาวิทยาลัยฯ 
จะต้องสูงแน่นอน และต้องยอมรับว่า Unit cost  แปรตามขนาดของโรงพยาบาล เป็นข้อเท็จริงที จะต้องแจ้ง
มหาวิทยาลัยฯ ว่าเมื อคนไข้เริ มมากข้ึน Unit cost  ก็จะลดลง ดังนั้น ในระยะแรก เราจึงไม่สามารถอ้างอิงของ
โรงพยาบาลวารินช่าราบได้  

2. พิจารณาผลค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อบ. 11-12/82563  
  ประธานแจ้งเพื อทราบ  ผลค่าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที  อบ. 11 -12/82563 ศาล
ปกครองสูงสุดได้ตัดสินกรณีผู้บริหาร อายุจะต้องไม่เกิน 60 ปี ซึ งหมายถึงต่าแหน่ง อธิการบดี รองอธิการบดี 
คณบดี รองคณบดี ผู้อ่านวยการ เดิมมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เคยก่าหนดข้อบังคับผู้ด่ารงต่าแหน่งผู้บริหาร มี
อายุเกิน 60 ปี ได้ และเมื อปี 2562  ที ผ่านมา มหาวิทยาลัยฯ ยกเลิกข้อบังคับ โดยอ้างค่าตัดสินของศาลปกครอง
สูงสุดของจังหวัดกาญจนบุรี  ค่าตัดสินศาลปกครองสูงสุดจะตัดสินได้เฉพาะหน่วยงานที ตัดสินนั้น ไม่สามารถน่าค่า
ตัดสินมาใช้กับจังหวัดอื น ๆ มิได้ เช่น ค่าตัดสินของศาลของจังหวัดอุบลฯ ก็ใช้เฉพาะที จังหวัดอุบลฯ เท่านั้น ซึ งค่า
ตัดสินของศาลที จะน่าไปผูกพันได้ทุกองค์กร คือ ศาลรัฐธรรมนูญ 

  ข้อบังคับใด ๆ ต้องพิจารณาจาก พ.ร.บ.ของมหาวิทยาลัยฯ ในขณะนั้นมีนักกฎหมายได้ให้
ความเห็นว่า พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยฯ ไม่ได้ขัดต่อผู้ด่ารงต่าแหน่งผู้บริหาร ที มีอายุเกิน 60 ปีไม่ได้ เพราะไม่ได้
ก่าหนดอายุ นั้นหมายความว่า อายุไม่ใช่เรื องส่าคัญในการก่าหนดคุณสมบัติของผู้บริหาร สิ งส่าคัญในการก่าหนด
คุณสมบัติ คือ เรื องคุณวุฒิ ประสบการณ์ ขบวนการสรรหา เพื อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรเป็นสิ งส่าคัญมากกว่า 
ฉะนั้นมหาวิทยาลัยฯ อ้างค่าตัดสินของศาลปกครองสูงสุดในการก่าหนดผู้ด่ารงต่าแหน่งผู้บริหาร จะต้องมีอายุไม่
เกิน 60 ปี จึงไม่ถูกต้อง ซึ งในการประชุมคณะกรรมการบริหารบุคคล  ครั้งที  7/2563   เสนอให้วิทยาลัย
แพทยศาสตร์ฯ เสนอวาระการขออนุมัติจ้างผู้ด่ารงต่าแหน่งผู้อ่านวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที มี
อายุมากกว่า  60 ปี นายแพทย์สมพงษ์  จรุงจิตตานุสนธิ์  เสนอที ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต่อไป  
ดังนั้น การเสนอขออนุมัติอาจจะต้องขยายเวลาอีกประมาณ 2 เดือน 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
-ไม่มี- 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
-ไม่มี- 
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ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อทราบผลการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที  7/2563  เมื อวันที   21  กรกฎาคม  
2563 
 มติที่ประชุม :  รับทราบ  

 

วาระท่ี 1.3      เรื่อง  การประชุมที่ปรึกษาคณบดี วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารสุข  
                            สรุปผลงานวาระ 4 ปี  และรับฟังข้อเสนอแนะ   
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง  งานเลขานุการ 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   ชื่อ นายแพทย์นิรันดร์  พิทักษ์วัชระ ต าแหน่ง  คณบดี 

ประธานแจ้งเพื อทราบ  ก่าหนดประชุมที ปรึกษาคณบดี เป็นการสรุปผลงานวาระ 4 ปี เพื อจะได้รับฟัง
ข้อเสนอแนะด้านการเรียนการสอน  การเปิดให้บริการโรงพยาบาล งานวิจัย และขอให้แต่ฝ่ายน่าเสนอผล การ
ด่าเนินงานต่อคณะกรรมการที ปรึกษา จึงขอเชิญคณะกรรมการบริหารเข้าร่วมรับฟัง ในวันที   27  สิงหาคม  
2563   
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

-ไม่มี- 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

-ไม่มี- 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อทราบก่าหนดการประชุมที ปรึกษาคณบดี วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารสุข สรุปผลงานวาระ 4 
ปี  และรับฟังข้อเสนอแนะ   

มติที่ประชุม :  รับทราบ  
วาระท่ี 1.4      เรื่อง  โครงการกิจกรรมเพื่อการพัฒนาบุคลากรและการท างานบูรณาเช่ือมโยงเครือข่ายใน 
                            หลักสูตรการเรียนการสอน   
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง  งานเลขานุการ 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   ชื่อ นายแพทย์นิรันดร์  พิทักษ์วัชระ ต าแหน่ง  คณบดี 
ประธานแจ้งเพื่อทราบ  โครงการกิจกรรมเพื อการพัฒนาบุคลากรและการท่างานบูรณาเชื อมโยงเครือข่ายใน
หลักสูตรการเรียนการสอน มี 2 โครงการ 

1. โครงการเกี ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอน หลักสูตรแพทยศาสตร์ หลักสูตรสาธารณสุข 
เป็นกิจกรรมที จะเชื อมโยงกันระหว่างวิทยาลัยฯ ศูนย์แพทยศาสตร์ ทั้ง 2 แห่ง เพื อให้เกิด
การด่าเนินการในทิศทางเดียวกัน และกิจกรรมเกี ยวกับการออกแบบ EdPEx  

2. โครงการพฒันารูปแบบการจัดการศึกษาเพื อสร้างความผูกพันกับชุมชน “Community 
Engaged Medical Education” 

วัตถุประสงค์: การออกแบบกระบวนการเรียนรู้ พัฒนาอาจารย์ พัฒนาแหล่งเรียนรู้และสร้างกระบวนการมีส่วน
ร่วมกับหน่วยงานในระบบสุขภาพ 
รูปแบบกิจกรรม:  แบ่งเป็นโมดูลย่อย 3 โมดูล 
Module ที่ 1 : Health System Challenges 
วัตถุประสงค์:  

1) เพื อปูพ้ืนฐานความรู้ความเข้าใจประเด็นท้าทายในระบบสุขภาพของพื้นที ให้แก่อาจารย์แพทย์ใน
โรงพยาบาลศูนย์ อาจารย์แพทย์ในสังกัดวิทยาลัยฯ และ อาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์พ้ืนฐาน 
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2) เพื อพัฒนาความสัมพันธ์แนวราบและสร้างกลไกการท่างานร่วมกันของเครือข่ายร่วมจัดการศึกษา ทั้ง 3 
ฝ่าย ได้แก่ (1)สถาบันการศึกษา (2)หน่วยงานในระบบสุขภาพระดับตติยภูมิ และ (3)หน่วยงานในระบบ
สุขภาพระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ 

3) เพื อสร้างแรงบันดาลใจให้คณาจารย์ในการปรับกระบวนการเรียนการสอนอย่างสอดคล้องกับประเด็น
สุขภาพของพ้ืนที  

4) เพื อให้การก่าหนดหัวข้อการเรียนการสอนสอดคล้องกับประเด็นสุขภาพ(Health Issues) และเป็น
ประโยชน์ในการแก้ปัญหาในระบบสุขภาพที ท้าทายและซับซ้อน  

Module ที่ 2 : Participatory Action Research and Creative Communication for Change 
วัตถุประสงค์ :  

1) สร้างประสบการณ์การมีส่วนร่วมในปฏิบัติการแก้ปัญหาสุขภาพ ด้วยกระบวนการ participatory action 
research โดยมีเป้าประสงค์ส่าคัญ 2 อย่างคือ (1)ผลลัพธ์ในการแก้ปัญหาในระบบสุขภาพ และ 
(2)กระบวนการเรียนรู้ของทีมอาจารย์ทั้งในสถาบันการศึกษาและหน่วยงานในระบบสุขภาพ(เพื อสร้าง
ทัศนคติ เจตคติ ความรู้และทักษะในกระบวนการแก้ปัญหาด้วย systems tools) 

Module ที่ 3: Creative Learning Design and Learning Climate 
วัตถุประสงค์: เพื อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน(Creative Learning Design) พัฒนาแหล่งเรียนรู้ บรรยากาศ
และทรัพยาการที เอ้ือต่อการเรียนรู้ ( Learning Climate) และสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน(Community 
Engagement) 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
-ไม่มี- 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
-ไม่มี- 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อทราบโครงการกิจกรรมเพื อการพัฒนาบุคลากรและการท่างานบูรณาเชื อมโยงเครือข่ายใน 
หลักสูตรการเรียนการสอน   

มติที่ประชุม :  รับทราบ  
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และ 
การสาธารณสุข  

 

ระเบียบวาระท่ี 2.1  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และ 
                                   การสาธารณสุข ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันพฤหัสบด ีที่  25 มิถุนายน  2563 

หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง  งานเลขานุการ 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม ชื่อ นายแพทย์ประวิ อ ่าพันธุ์ ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร  
สรุปเรื่อง 
 รองคณบดีฝ่ายบริหาร เสนอที ประชุมเพื อพิจารณา รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที  8/2563 เมื อวันพฤหัสบดี ที   25 มิถุนายน  2563 ทั้งนี้ได้มีการแจ้ง
เวียนทางไลน์กลุ่มคกก.ประจ่าวิทยาลัยฯ และแจ้งเวียนทาง E-mail เพื อพิจารณารายงานฯ ดังกล่าวแล้ว เมื อวัน
จันทร์ ที  13 กรกฎาคม 2563   
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- ผศ.มินตรา สาระรักษ์ หัวหน้ากลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ขอแก้ไขมติที ประชุม หน้า 33 วาระ 4.21 เป็น 
ดังนี้ 

มติที่ประชุม :  ส าหรับรายวิชาที่การเรียนบรรยายให้จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 
และอนุญาตให้มาเรียนในที่ตั้งเฉพาะวิชาสัมมนาทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม และวิชาการดูแลผู้ป่วยเบื้องต้น 
ของ ผศ.มินตรา สาระรักษ์ มี นศ. 4 Section โดยภาคปฏิบัติ จะมีการเรียนในที่ตั้ง 5 ปฏิบัติการ ที่ห้อง CMP 
315 จะแบ่งนศ. ออกเป็น Section ละ 2 กลุ่มย่อย รวม 8 กลุ่ม (กลุ่มละไม่เกิน 30คน) และแบ่งแต่ละกลุ่ม
ย่อย เป็น 7 กลุ่ม กลุ่มย่อยละ 3-5 คน หากมีรายวิชาใดต้องการเรียนในที่ตั้งให้สรุปรายละเอียดและน าเสนอ
ผู้บริหารเพื่อพิจารณา  

ข้อกฎหมาย / ระเบียบที่เกี่ยวข้อง   
 -ไม่มี- 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที  8/2563 เมื อ
วันพฤหัสบดี ที   25 มิถุนายน  2563  
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  
ครั้งที  8/2563 เมื อวันพฤหัสบดี ที   25 มิถุนายน  2563  

มติที่ประชุม :  ด าเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ และรับรองรายงานการประชุม  
ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสืบเนื่อง  
 -ไม่มี- 
ระเบียบวาระท่ี 4    เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
 

วาระท่ี 4.1     เรื่อง  สรุปความก้าวหน้าการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์ EdPEx  
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง    งานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม      ชื่อ  แพทย์หญิงปิยะรัตน์ ธัญนิพัทธ์ 
                               ต าแหน่ง  ผู้ช่วยคณบดีงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ 

ตามที วิทยาลัยฯ ได้ใช้เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาเพื อการด่าเนินการที เป็นเลิศ EDPEx ในระดับวิทยาลัย 
ซึ งทางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ด่าเนินการเชิญที ปรึกษาด้านเกณฑ์ EdPEx คือ ศ.พญ.จามรี ธีรตกุลพิศาล 
พร้อมด้วย รศ.ดร.กิตติศักดิ์ ขันติยวิชัย และ ผศ.ตะวันฉาย โพธิ์หอม จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี มาให้ข้อเสนอแนะ ในด้านการด่าเนินงานประกันคุณภาพวิทยาลัยตามเกณฑ์ EdPEx  และจะเข้าให้
ค าปรึกษาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 3  ในวันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้อง CMP 401 
ชั้น 4 วิทยาลัยฯ (โดยเข้าคณะวิทย์-สุขภาพ คณะละ 1 วัน) นั้น  

   งานประกันคุณภาพฯ จึงได้ด่าเนินการจัดประชุมผู้บริหารและทีมงานที เกี ยวข้องในการ
ด่าเนินงานตามเกณฑ์ EdPEx ในช่วงเดือน กรกฎาคม 2563 ซึ งสรุปอยู่เอกสารที แนบมาท้ายนี้ 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 10/2563 วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 
 

วันที ประชุม เรื องที ประชุม ผู้รับผิดชอบ 

10 ก.ค.63 EdPEx หมวด 5 บุคลากร รองคณบดีฝ่ายบริหาร,รักษาการหัวหน้าส่านักงาน
คณบดี, ทีมงานทรัพยากรมนุษย์ 

15 ก.ค.63 EdPEx หมวด 3 ลูกค้า ,หมวด 6 
ระบบปฏิบัติการ และหมวด 7 ผลลัพธ์ กลุ่ม
รพ.มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลมหาวิยาลัย
อุบลราชธานี 

17 ก.ค.63 EdPEx หมวด 3 ลูกค้า ,หมวด 6 
ระบบปฏิบัติการ และหมวด 7 ผลลัพธ์  
ด้านหลักสูตร 

รอง/ผช.คณบดีฝ่ายบริการการศึกษา, ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา, หัวหน้ากลุ่มวิชา 2 กลุ่ม, 
ประธานหลักสูตรทุกหลักสูตร 

20 ก.ค.63 EdPEx หมวด 3 ลูกค้า ,หมวด 6 
ระบบปฏิบัติการ และหมวด 7 ผลลัพธ์ 
งานวิจัยฯ และ KM 

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม, รศ.ดร.อนันต์ 
ไชยกุลวัฒนา, อ.สุภาณี จันทร์ศิริ, นายวัชรพงษ์ 
แสงนิล 

22 ก.ค.63 EdPEx หมวด 5 บุคลากร (ต่อ) รองคณบดีฝ่ายบริหาร,รักษาการหัวหน้าส่านักงาน
คณบดี, ทีมงานทรัพยากรมนุษย์ 

24 ก.ค.63 EdPEx ภาพรวม โดยผู้บริหาร กรรมการ
ประกันคุณภาพวิทยาลัยฯ  

ผู้บริหาร  คณะกรรมการประกันคุณภาพวิทยาลัยฯ 
และผู้เกี ยวข้อง 

ข้อกฎหมาย / ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง   
๑. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 แก้ไขเพิ มเติม (ฉบับที  2) 
๒. คู่มือเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื อการด่าเนินการที เป็นเลิศ ฉบับปี 2558-2561 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
 - สรุปรายงานความก้าวหน้าตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา EdPEx 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อพิจารณา ให้ข้อเสนอแนะต่อไป 

มติที่ประชุม :   รับทราบรายงานความก้าวหน้าตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา 
EdPEx 
 

วาระท่ี 4.2    เรื่อง  พิจารณาขอแก้ไข และรับรองผลสอบรวบยอดวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (MCQ)  
        ครั้งที่ 1/2563 ประจ าปีการศึกษา 2563 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง งานบริการการศึกษา 
ผู้เสนอเรื่อง           ชื่อ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงศุทธินี  ธิราช 
                         ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายงานบริการการศึกษา 
 ตามที งานบริการการศึกษา ได้น่าผลสอบรวบยอดวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (MCQ) ครั้งที  1/2563 
ประจ่าปีการศึกษา 2563 เมื อวันที  17 พฤษภาคม 2563 ของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที  6 ทั้ง 2 แห่ง เสนอเข้าที 
ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯในการประชุมครั้งที  8/2563 เมื อวันที   25 มิถุนายน 2563 และที 
ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวไปแล้ว  นั้น 

และภายหลังได้ตรวจพบข้อผิดพลาดของเกณฑ์ผ่าน จึงได้น่าเข้าที ประชุมคณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
การสอบรวบยอดวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน และคณะกรรมการจัดสอบรวบยอดชั้นคลินิก ในการประชุม ครั้ง
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 10/2563 วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 
 

ที  2/2563 เมื อวันที  15 กรกฏาคม 2563 เพื อหาแนวทางแก้ไข และได้ปรับเกณฑ์ผ่านของชุดข้อสอบ การนี้จึง
ขอแก้ไข ผลการสอบ มีรายละเอียด ดังนี้  

 
ผลการสอบ ผลการสอบรวบยอด

วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก 
(MCQ) (เดิม) 

ผลการสอบรวบยอด
วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก 

(MCQ)   (ปรับใหม่) 
นักศึกษาสอบผ่าน   (คน) 31   44 
นักศึกษาสอบไม่ผ่าน (คน) 17    4  
จ่านวนผู้เข้าสอบ (คน) 48 48 
เกณฑ์ผ่าน 169.32   158.92   
คิดเป็น % 56 52 

 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
    - ไม่มี – 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
    ผลสอบรวบยอดวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (MCQ) ครั้งที  1/2563 ประจ่าปีการศึกษา 2563 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
     เพื อพิจารณาขอแก้ไข และรับรองผลสอบรวบยอดวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (MCQ) ครั้งที  1/2563 
ประจ่าปีการศึกษา 2563 

มติที่ประชุม :    เห็นชอบการแก้ไข และรับรองผลสอบรวบยอดวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (MCQ) 
ครั้งที่ 1/2563 ประจ าปีการศึกษา 2563 
 

วาระท่ี 4.3    เรื่อง  ขออนุมัติท าค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์  
        ประจ าปีการศึกษา 2563  
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง งานบริการการศึกษา 
ผู้เสนอเรื่อง           ชื่อ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์มินตรา  สาระรักษ์ 
                         ต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 

ตามที ส่านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่านักอธิการบดี จัดท่าบันทึกข้อความที  ศธ.0529.4.6/ว 
906        ลว 21 กรกฎาคม 2558 เรื อง แผนผังกระบวนการการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เพื อให้สอดคล้องกับข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย “คุณสมบัติและหลักเกณฑ์การ
แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ และศาสตราจารย์พิเศษ พ.ศ.  2548” 
และให้เป็นไปตามส่านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่านักอธิการบดี ในการนี้ งานบริการการศึกษา จึงขอเสนอ
ขออนุมัติจัดท่าค่าสั งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ประจ่าปีการศึกษา 2563 เพื อด่าเนินการใน
ส่วนที เกี ยวข้องต่อไป และด่าเนินการตามแผนผังกระบวนการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ส่านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

- ไม่มี – 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
     ตารางรายชื ออาจารย์พิเศษกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ประจ่าปีการศึกษา 2563 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 10/2563 วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 
 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
      เพื อพิจารณาขออนุมัติท่าค่าสั งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ประจ่าปีการศึกษา 
2563 

มติที่ประชุม    อนุมัติท าค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 
2563 
วาระท่ี  4.4     เรื่อง  ขอปรับแผนการรับนักศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  

       สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง   งานบริการการศึกษา 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม      ชื่อ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงศุทธินี  ธิราช 
                 ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา 

      ตามบันทึกที  อว 0604.16.1.7/00027 ลว 14 เมษายน 2563 งานแผนงานและงบประมาณ 
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้ส่งแผนการรับนักศึกษา ระยะ 5 ปี (พ.ศ.  2563-2567) จ่าแนก
รายหลักสูตรและระดับการศึกษา เพื อให้เป็นทิศทางในการด่าเนินงานด้านแผนการรับเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัย 
นั้น  

ทั้งนี้ เนื องจากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ ได้ปรับปรุงหลักสูตรและ
ปรับลดจ่านวนผู้เข้าศึกษาในหลักสูตร ให้สอดคล้องกับสถานการณ์รับเข้าศึกษาที ลดลงของทุกมหาวิทยาลัยทั ว
ประเทศและให้มีความสอดคล้องกับ  มคอ.2 โดยหลักสูตรได้ผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยครั้งที  2/2562 
เมื อวันที  23 กุมภาพันธ์ 2563 และได้รับทราบหลักสูตร จากส่านักงานการอุดมศึกษา เมื อวันที  23 มกราคม 
2563 นั้น  

การนี้  จึงขอแจ้งการปรับเปลี ยนแผนการรับนักศึกษา รายละเอียดดังนี้ 
แผนการรับนักศึกษา (เดิม) 
ที  ระดับ หลักสูตร สาขาวิชา แผนการศึกษา แผนการรับนักศึกษา 

2563 2564 2565 2566 2567 
1 ปริญญาโท หลักสูตรวิทยา

ศาสตรมหาบัณฑิต 
ชีวเวชศาสตร์ แผน กแบบ ก1 - - - - - 

แผน กแบบ ก2 5 6 6 7 7 
รวม  5 6 6 7 7 

 

แผนการรับนักศึกษา (ปรับใหม่) 
ที  ระดับ หลักสูตร สาขาวิชา แผนการศึกษา แผนการรับนักศึกษา 

2563 2564 2565 2566 2567 
1 ปริญญาโท หลักสูตรวิทยา

ศาสตรมหาบัณฑิต 
ชีวเวชศาสตร์ แผน กแบบ ก1 - 1 1 1 1 

แผน กแบบ ก2 6 6 7 8 8 
รวม  6 7 8 9 9 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
-ไม่มี- 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
-ไม่มี- 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
เพื อพิจารณาเห็นชอบการขอปรับสัดส่วนแผนการรับนักศึกษา พ.ศ.2560-2564 หลักสูตรวิทยาศาสตร

มหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์   
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 10/2563 วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 
 

มติที่ประชุม : เห็นชอบการขอปรับสัดส่วนแผนการรับนักศึกษา พ.ศ.2560-2564 หลักสูตรวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์   
วาระท่ี 4.5      เรื่อง  การรายงานตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัยฯ  
                  รอบ 9 เดือน  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง งานแผนและงบประมาณ 
ผู้เสนอเรื่อง           ชื่อ  นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธุ์ 
                         ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

งานแผนและงบประมาณ ขอรายงานตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัยฯ 
รอบ 9 เดือน วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  
ข้อกฎหมาย / ระเบียบที่เกี่ยวข้อง   
 -ไม่มี- 
เอกสารประกอบการประชุม 

1.  รายงานตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ ระดับคณะ  
2. รายงานตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ ระดับมหาวิทยาลัยฯ (OKRs และแผนปฏิบัติราชการ) 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะตามประเด็นที ยังไม่ด่าเนินการและไม่บรรลุตามเป้าหมายที ก่าหนด ในไตร
มาสต่อไป 

มติที่ประชุม : มอบผู้บริหารที่รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรมก ากับติดตามโครงการกิจกรรมที่ยังไม่
ด าเนินการและไม่บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

 

วาระท่ี 4.6      เรื่อง  การรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน  
          ระดับคณะ  ประจ าปี 2563 ณ ไตรมาส 3 (30 มิถุนายน 2563) 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง งานแผนและงบประมาณ 
ผู้เสนอเรื่อง           ชื่อ  นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธุ์ 
                         ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

ตามที งานแผนและงบประมาณ  ขอให้รายงานผลการด่าเนินงานตามแผนบริหารความเสี ยงและแผนการ
ปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับคณะ ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สิ้นไตรมาส 3 (30 มิถุนายน 2563)  
โดยสรุปรายงานผลการด่าเนินงานตามแผนบริหารความเสี ยงและควบคุมภายในระดับวิทยาลัยฯ ประจ่าปี
งบประมาณ 2563 ในประเด็นการบริหารความเสี ยง จ่านวน 6 ความเสี ยง คือ ด้านการผลิตบัณฑิต 2 ความเสี ยง 
คือ การรับนักศึกษาที ต ่ากว่าแผนที ตั้งไว้ และด้านการให้บริการทางการแพทย์ 4 ความเสี ยง คือ ระบบสารสนเทศ
และเวชระเบียน, ระบบยา, โครงสร้างเครื องมือ และสิ งแวดล้อม,ข้อร้องเรียนจากผู้ใช้บริการ และในประเด็นการ
ควบคุมภายในระดับวิทยาลัยฯ จ่านวน 1 เรื อง คือ ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน ตามเอกสารที 
แนบมานี ้

ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
- ไม่มี – 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
 รายงานผลการด่าเนินงานตามแผนบริหารความเสี ยงและควบคุมภายใน ระดับคณะ  ประจ่าปี 2563    
ณ ไตรมาส 3 (30 มิถุนายน 2563) 
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ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
เพื อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะตามประเด็นความเสี่ยงที่ยังไม่บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด ในไตรมาส 

ต่อไป 
มติที่ประชุม :  มอบผู้บริหารที่รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรมก ากับติดตามโครงการกิจกรรมที่มีประเด็น

ความเสี่ยงที่ยังไม่บรรลุเป้าหมายท่ีก าหนด 
 

วาระท่ี 4.7      เรื่อง  การรายงานผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดกลยุทธ์ทางการเงิน ประจ าปีงบประมาณ  
                            พ.ศ. 2563 ณ สิ้นไตรมาส 3 (1 ตุลาคม 2562 – 30 มิถุนายน 2563) 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง งานแผนและงบประมาณ 
ผู้เสนอเรื่อง           ชื่อ  นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธุ์ 
                         ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

ตามที  กองแผนงาน ให้หน่วยงานด่าเนินการ การจัดท่ารายงานผลการด่าเนินงานตามตัวชี้วัดกลยุทธ์ทาง
การเงิน ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สิ้นไตรมาส 3 (1 ตุลาคม 2562 – 30 มิถุนายน 2563) โดยสรุป
รายละเอียด ดังนี้ 
      1 . รายงานผลการด่าเนินงานประเด็นยุทธศาสตร์ที  1 การหารายได้เพื อการมีเสถียรภาพทางการเงิน 
ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สิ้นไตรมาส 3 (1 ตุลาคม 2562 – 30 มิถุนายน 2563) 

- ผลรวมจ่านวนเงินรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา จ่านวน 17,412,770.68 บาท  
- แผนการหารายได้จากแหล่งอื น จ่านวน  65,005,363.80 บาท 

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

1.1 โครงการแหล่งทุนวิจัยภายนอก จ่านวน 11 โครงการ จ่านวนเงิน  2,291,215  บาท 
1.2 โครงการหารายได้จากการให้บริการวิชาการ จ่านวน 4 โครงการ  

 ด่าเนินโครงการ 
1. โครงการจัดอบรมหลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมใน

การท่างาน 
 ยกเลิกโครงการ 

1. โครงการการจัดอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนสุขภาพระดับพ้ืนที       
ปี 2 

2.  โครงการอบรมวิชาการเชิงปฏิบัติการการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูงในผู้ใหญ่ 
3.  โครงการอบรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ การตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้องในเวชปฏิบัติ   
     ทั วไป 

1.3  โครงการหารายได้จากการให้บริการทางการแพทย์ จ่านวน  16,485,051.48 บาท 
1.4  โครงการหารายได้จากการบริหารจัดการทรัพยากร และทรัพย์สิน จ่านวน 46,385,147 บาท 

 

3. รายงานผลการด่าเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ที  2 พัฒนาการบริหารงบประมาณและการเงินให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื อขับเคลื อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สิ้น
ไตรมาส 3 (1 ตุลาคม 2562 – 30 มิถุนายน 2563) (ตามเอกสารแนบ) 
      4. สรุปผลการด่าเนินงานการลดค่าใช้จ่ายจากกลยุทธ์การเงิน ยุทธ์ศาสตร์ที  3  การเพิ มประสิทธิภาพการใช้
จ่ายงบประมาณและลดรายจ่าย ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  (ตามเอกสารแนบ) 
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ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
- ไม่มี – 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
1. รายงานผลการด่าเนินงานตัวชี้วัดในแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 
     2563 ณ สิ้นไตรมาสที  3 
      เอกสารที  1 . รายงานผลการด่าเนินงานประเด็นยุทธศาสตร์ที  1 การหารายได้เพื อการมีเสถียรภาพทาง
การเงิน ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สิ้นไตรมาส 3 (1 ตุลาคม 2562 – 30 มิถุนายน 2563) 
      เอกสารที  2. สรุปรายละเอียดการหารายได้อย่างเป็นรูปธรรม ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   
ณ สิ้นไตรมาส 3 (1 ตุลาคม 2562 – 30 มิถุนายน 2563) 
      เอกสารที  3. รายงานผลการด่าเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ที  2 พัฒนาการบริหารงบประมาณและ
การเงินให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื อขับเคลื อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ประจ่าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ณ สิ้นไตรมาส 3 (1 ตุลาคม 2562 – 30 มิถุนายน 2563) 
      เอกสารที  4. สรุปผลการด่าเนินงานการลดค่าใช้จ่ายจากกลยุทธ์การเงิน ยุทธ์ศาสตร์ที  3  การเพิ ม
ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณและลดรายจ่าย ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
       เพื อพิจารณาการรายงานผลการด่าเนินงานตามตัวชี้วัดกลยุทธ์ทางการเงิน ประจ่าปีงบประมาณ  พ.ศ. 
2563 ณ สิ้นไตรมาส 3 (1 ตุลาคม 2562 – 30 มิถุนายน 2563) ให้ข้อเสนอแนะ/แนวทางวิธีการจัดการกับ
การรายงานผลการด่าเนินตามตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ณ ไตรมาสที  4 
 

มติที่ประชุม :  มอบผู้บริหารที่รับผิดชอบหน่วยงานที่จัดหารายได้ติดตามผลการด าเนินงาน ปัญหา
อุปสรรค และการแก้ไข เสนอคณะกรรมการประจ าในการประชุมครั้งถัดไป 
วาระท่ี  4.8     เรื่อง  การรายงานผลการด าเนินงานและแผนการเบิกจ่าย โครงการ/กิจกรรม  

       ตามแผนปฏิบัติการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สิ้นไตรมาส 3  
       (1 ตุลาคม 2562 – 30 มิถุนายน 2563) 

หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง    งานแผนและงบประมาณ 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม ชื่อ  นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธุ์ ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
   ตามที  งานแผนและงบประมาณ ได้ด่าเนินการติดตามการรายงานผลการด่าเนินงานและ
แผนการเบิกจ่าย โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สิ้นไตรมาส 3 (1 
ตุลาคม 2562 – 30 มิถุนายน 2563) รายละเอียด 5 ด้าน ดังนี้ 

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

แผนปฏิบัติการประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 2562) ณ สิ้นไตรมาส 3 (1 ตุลาคม 2562 – 30 
มิถุนายน 2563) โครงการทั้งสิ้น จ่านวน 132 โครงการ คิดเป็น ร้อยละ 86.36 

    โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
1.1 รายงาน Action Plan ณ ไตรมาส 3 ( 1 ตุลาคม 2562 – 30 มิถุนายน 2563) 

   1. จ่านวนโครงการตามแผนปฏิบัติการ ทั้งหมด   105  โครงการ 
   2. มีการด่าเนินแล้วเสร็จโครงการในไตรมาสที  3     10  โครงการ 
   3. อยู่ระหว่างด่าเนินการโครงการ       80  โครงการ 
   4. ยังไม่ด่าเนินการโครงการ       11  โครงการ 



14 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 10/2563 วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 
 

   5. ยกเลิกโครงการ          4  โครงการ 
         ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามการด าเนินงานในไตรมาสที่ 3  คิดเป็น ร้อยละ 85.71 

 
 1.2 รายงานโครงการวิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปะฯ ณ ไตรมาส 3  
 ( 1 ตุลาคม 2562 – 30 มิถุนายน 2563) 

  1. จ่านวนโครงการตามแผนปฏิบัติการ ทั้งหมด   31   โครงการ 
   2. มีการด่าเนินแล้วเสร็จโครงการในไตรมาสที  3    2  โครงการ 
   3. อยู่ระหว่างด่าเนินการ      22  โครงการ 
   4. ยังไม่ด่าเนินโครงการ       4  โครงการ 
   5. ยกเลิกโครงการ       3  โครงการ 

 ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามการด าเนินงานในไตรมาสที่ 2 คิดเป็น ร้อยละ 70.79 
 

 2. การรายงานผลการด าเนนิงานด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ 
ในการติดตามรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ 

สิ้นไตรมาส 3 (1 ตุลาคม 2562 – 30 มิถุนายน 2563) พบว่ามีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ไม่
เป็นไปตามแผนทีก่าหนด ร้อยละ 49.06 ต ่ากว่าแผน (77 %) ที ก่าหนด โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ตารางเปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายตามเกณฑ์มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพรายจ่าย (แผน-ผล) 
  การเบิกจ่ายตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ 

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

ไตรมาส 1 139,190,292.03 44,760,853.39 32.00 20,742,153.88 46.34 

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

2.เงินรายได้ 111,120,791.83 35,558,653.39 32.00 11,557,806.04 32.50 

รวมเบิกจ่ายทั้งสิ้น 139,190,292.03 44,760,853.39  20,742,153.88 14.90 

ไตรมาส 2 139,572,892.03 75,369,361.70 54.00 35,304,731.91 46.84 

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

2.เงินรายได้ 111,120,791.83 60,005,227.59 54.00 26,159,998.19 43.60 

รวมเบิกจ่ายทั้งสิ้น 139,572,892.03 75,369,361.70  35,304,731.91 25.29 

ไตรมาส 3 139,572,892.03 107,471,126.86 77.00 68,475,137.64 63.71 

1.เงินงบประมาณแผ่นดิน 28,452,100.20 21,908,117.15 77.00 19,896,942.71 90.82 

2.เงินรายได้ 111,120,791.83 85,563,009.71 77.00 48,578,194.93 56.77 

รวมเบิกจ่ายทั้งสิ้น 139,572,892.03 107,471,126.86  68,475,137.64 49.06 
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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 านวนครภุณัฑ์
ที่อยู่ระหว่าง

จัดซื้อ(รายการ) 

สบพช.4 5 1,179,000 4 1,121,730 4 0  

งปม.7 39 4,177,500 29 1,855,500 10 0  

สบพช.15 1 480,000 0 - 0 0 รอปรับแผน 

รด.34 3 1,550,700 1 300,700 1 0 ยกเลิก 1 รายการ 

ศด.2-3 10 72,900 2 27,000 3 1 ยกเลิก 2 รายการ 

OPD.5-1 11 673,234 5 37,397.50 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 3,236,320 2,159,540 11.54  

งปม.3-2   1.1 กลุ่มวิชาสาธารณสุขฯ  
(2 อัตรา) 

5,395,860.00 622,760 236,980 376.43  

งปม.3-3   1.3 ส่านักงานเลขานุการ 
(23 อัตรา) 

8,302,680.00 5,451,460 2,851,220 65.66  

งปม.3-4   1.4 โรงพยาบาลฯ (63 
อัตรา) 

13,400,425.92 8,400,863 4,999,563 62.69  

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

1,273,020.00 0 1,273,020 0.00  

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

1,470,792.00 0 1,470,792 0.00  
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หมวดเงิน รายการ 

แผน ผล 

คงเหลือ 

ร้อยละ
ของ 
การ

เบิกจ่าย 

หมายเหตุ งบประมาณ 
ที่ได้รับจัดสรร 

ยอดการเบิกจ่าย 

ค่าจ้าง 3 เดือน 
สบพช.1-1 กิจกรรมอตัราก่าลัง - สาขา

แพทยศาสตร์ ( 12 อัตรา) 
2,771,520.00 1,778,780 992,740 64.18  

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

4,552,800.00 3,052,463 1,500,337 67.05  

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

624,180.00 413,180 211,000 66.20  

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

3,641,372.88 2,292,680 1,348,693 62.96  

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

476,087.04 307,393 168,694 64.57  

 
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 งานแผน
และงบประมาณ ได้ด่าเนินการรายงานผลการด่าเนินงานความเสี ยงโครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจ่าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สิ้นไตรมาส 3 (1 ตุลาคม 2562 – 30 มิถุนายน 2563) ตามเอกสารที แนบมานี้ 
ข้อกฎหมาย / ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง   
 -ไม่มี- 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
1. รายงานผลการด่าเนินงานและการเบิกจ่าย โครงการ/กิจกรรม ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

ณ สิ้นไตรมาส  3 (1 ตุลาคม 2562 – 30 มิถุนายน 2563) 
2. รายงานผลการด่าเนินงานตามแผนบริหารความเสี ยงโครงการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

ณ สิ้นไตรมาส  3 (1 ตุลาคม 2562 – 30 มิถุนายน 2563) 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อพิจารณา ดังนี้ 

 1. ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไขในการเร่งรัดการเบิกจ่ายในไตรมาสที  4 โดยผลการเบิกจ่าย   
    งบประมาณ ไม่เป็นไปตามแผนที ก่าหนด ร้อยละ 49.06  ต ่ากว่าแผน (ร้อยละ 77) ที ตั้งไว้  

2. ข้อเสนอแนะ/แนวทางวิธีการจัดการกับการรายงานผลการด่าเนินโครงการ ณ ไตรมาสที  3 
3. ข้อเสนอแนะ/แนวทางวิธีการจัดการกับประเด็นความเสี ยงของโครงการ ณ ไตรมาสที  3 
มติที่ประชุม :  มอบผู้บริหาร ก าหกับติดตามหน่วยงานในความรับผิดชอบด าเนินโครงการและ

เบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายนวันที่ 15 กันยายน 2563 
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วาระท่ี 4.9     เรื่อง ขออนุมัติขยายเวลาศึกษาของ นางสาวปรารถนา โฉมเฉลา ครั้งที่ 1 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง    งานบริหารบุคคล 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม ชื่อ  นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธุ์ ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

ตามค่าสั งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที  3371/2560 ได้อนุมัติให้  นางสาวปรารถนา โฉมเฉลา ต่าแหน่ง
อาจารย์ สังกัดกลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ ลาศึกษาในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ด้วยทุนอุดหนุนวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีก่าหนด 3 ปี ตั้งแต่วันที  15 สิงหาคม 2560 ถึงวันที  
14 สิงหาคม 2563 โดยให้ได้รับเงินเดือนระหว่างลาศึกษา นั้น 

 บัดนี้ ใกล้ครบก่าหนดการได้รับอนุมัติลาศึกษาตามค่าสั งดังกล่าวข้างต้นแล้ว นางสาวปรารถนา โฉมเฉลา  
จึงได้ยื นแบบค่าขออนุมัติขยายเวลาศึกษา ครั้งที  1 เนื องจากการปฏิบัติงานวิจัยยังไม่แล้วเสร็จ ท่าให้ยังไม่สามารถ
สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ได้ และยังได้ผลการเรียนไม่ครบตามหลักสูตร ซึ งเป็นผลกระทบมาจากการเปลี ยนหัวข้อ
วิทยานิพนธ์ และผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงท่าให้การ
ด่าเนินการท่าวิทยานิพนธ์รวมถึงการติดต่อหาสถาบันต่างประเทศเพื อฝึกประสบการณ์การท่าวิจัยล่าช้ากว่าที 
ก่าหนด 

ในการนี้ นางสาวปรารถนา โฉมเฉลา จึงขออนุมัติขยายระยะเวลาลาศึกษา ครั้งที  1 มีก่าหนด 3 เดือน 15 วัน 
ตั้งแต่วันที  15 สิงหาคม 2563 ถึงวันที  30 พฤศจิกายน 2563 ด้วยทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) 
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดังนี้ 

 

ครั้งที ่ วันที่ขอขยายเวลาลาศึกษาต่อ ทุน รวมระยะเวลา 
1 15 สิงหาคม 2563 ถึงวันที   

30 พฤศิจกายน 2563 
โครงการปริญญาเอกกาญจนา

ภิเษก (คปก.)  
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

3 เดือน 15 วัน 

รวมระยะเวลาที่ขอขยาย 3 เดือน 15 วัน 
รวมระยะเวลาที่ได้รับทุนและอนุมัติขยาย  3 ปี 3 เดือน 15 วัน 

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

1. ค่าสั งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที  3371/2560 ได้อนุมัติให้  นางสาวปรารถนา โฉมเฉลา ต่าแหน่ง
อาจารย์ สังกัดกลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ ลาศึกษา 

2. แบบขออนุมัติขยายเวลาศึกษา  
3. สัญญารับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
4. แบบรายงานผลการศึกษา 
5. หนังสือรับรองการขออนุมัติขยายเวลาศึกษาจากอาจารย์ที ปรึกษาหรือบัณฑิตวิทยาลัย 
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6. แผนการศึกษาช่วงระยะเวลาที ขอขยายเวลาศึกษาจนส่าเร็จการศึกษา 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อพิจารณาการขออนุมัติขยายระยะเวลาศึกษาของ นางสาวปรารถนา โฉมเฉลา ครั้งที  1  มีก่าหนด 3 
เดือน 15 วัน ตั้งแต่วันที  15 สิงหาคม 2563 ถึงวันที  30 พฤศจิกายน 2563 ด้วยทุนโครงการปริญญาเอก
กาญจนาภิเษก (คปก.) สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มติที่ประชุม : อนุมัติขยายระยะเวลาศึกษาของ นางสาวปรารถนา โฉมเฉลา ครั้งที่ 1  มีก าหนด 3 
เดือน 15 วัน ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ด้วยทุนโครงการปริญญาเอก
กาญจนาภิเษก (คปก.) สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

วาระท่ี 4.10     เรื่อง ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อการต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย 
   ประจ าปี พ.ศ. 2563 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง    งานบริหารบุคคล 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม ชื่อ  นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธุ์ 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 อการต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลั ย โดยองค์ประกอบ
ของคณะกรรมการประเมินไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน เมื อคณะกรรมการฯ ด่าเนินการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานเรียบร้อยแล้ว ให้วิทยาลัยฯรายงานผลการประเมินไปผู้มีอ่านาจสั งจ้าง ภายในวันที่ 24 สิงหาคม 
2563 นั้น 

 บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ด่าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน กรณีมีพนักงานมหาวิทยาลัยยื นแบบขอรับ
ประเมินและผลงานเพื อการต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื อง 
หลักเกณฑ์ วิธีการจัดท่าสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย และการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื อการต่อสัญญา
จ้างพนักงานมหาวิทยาลัย และฉบับที  2 พ.ศ. 2556 เรียบร้อยแล้ว จึงขอสรุปผลการประเมินดังกล่าว ดังนี้ 

 1. บุคลากรสายวิชาการ  
  1.1 กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ จ่านวน 2 ราย 

ล าดับที ่ ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง ผลการประเมิน สัญญาจ้าง
ระยะที ่

1 นายอนุวัตร ภญิญะชาต ิ อาจารย ์ ผ่านการประเมินต่อสญัญาจ้าง 5 ปี 4 

2 นางสาวนันทยา กระสวยทอง อาจารย ์ ผ่านการประเมินต่อสญัญาจ้าง 5 ปี 3 

 2. บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 
  2.1 ส านักงานเลขานุการ จ่านวน 8 ราย 
ล าดับที ่ ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง ผลการประเมิน สัญญาจ้าง

ระยะที ่

1 นางสาวจริยาพร  ธรรมราช เจ้าหน้าที บริหารงานทั วไป ผา่นการประเมินต่อสญัญาจ้าง 5 ปี 4 

2 นางสาวจรูญศรี นิลกจิ เจ้าหน้าที บริหารงานทั วไป ผ่านการประเมินต่อสญัญาจ้าง 5 ปี 4 
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ล าดับที ่ ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง ผลการประเมิน สัญญาจ้าง
ระยะที ่

3 นางสาวลินดา คา่มุงคุณ นักวิชาการศึกษา ผ่านการประเมินต่อสญัญาจ้าง 5 ปี 4 

4 นางสาวธีรานันทน์  บุราไกร บรรณารักษ์ ผ่านการประเมินต่อสญัญาจ้าง 5 ปี 4 

5 นางสาวอุบลวรรณ  พรหมจันทร ์ เจ้าหน้าที บริหารงานทั วไป ผ่านการประเมินต่อสญัญาจ้าง 5 ปี 4 

6 นางสาวจิราภรณ์ ศรสีุวรรณ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ผ่านการประเมินต่อสญัญาจ้าง 5 ปี 4 

7 นายเวนิจ  หงษา นักวิชาการศึกษา ผ่านการประเมินต่อสญัญาจ้าง 5 ปี 4 

8 นายเกียรติศักดิ์  ศรลีาพัฒน ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร ์ ผ่านการประเมินต่อสญัญาจ้าง 5 ปี 4 

  2.2 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ่านวน 8 ราย 

ล าดับที ่ ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง ผลการประเมิน สัญญาจ้าง
ระยะที ่

1 นางสาวพัชรนันท์  พรหมจันทร ์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ผ่านการประเมินต่อสญัญาจ้าง 5 ปี 4 

2 นางสาวอภิญญา  สลักค่า ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ผ่านการประเมินต่อสญัญาจ้าง 5 ปี 4 

3 นางสาวธัญญาลักษณ์  ถาวร นักวิชาการเงินและบญัชี ผ่านการประเมินต่อสญัญาจ้าง 5 ปี 4 

4 นางสาวเสาวณีย์ โอ้อารีย ์ นักวิชาการพัสด ุ ผ่านการประเมินต่อสญัญาจ้าง 5 ปี 4 

5 นางสาวเพ็ญพรรณ  แววศร ี พยาบาล ผ่านการประเมินต่อสญัญาจ้าง 5 ปี 4 

6 นางสุวคนธ์ ทรัพย์สกลุ พยาบาล ผ่านการประเมินต่อสญัญาจ้าง 5 ปี 4 

7 นางสาวกมลชนก งามด ี นักเทคนิคการแพทย ์ ผ่านการประเมินต่อสญัญาจ้าง 5 ปี 4 

8 นางสาวสุพิศ ดวงกล้า นักรังสีการแพทย ์ ผ่านการประเมินต่อสญัญาจ้าง 5 ปี 4 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง  
1. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื อง หลักเกณฑ์ วิธีการจัดท่าสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย และการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 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 
 -ไม่มี- 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อพิจารณาเห็นชอบผลการประเมินปฏิบัติงานเพื อการต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ประจ่าปี 
พ.ศ. 2563 ดังกล่าวข้างต้น 

มติที่ประชุม :  เห็นชอบผลการประเมินปฏิบัติงานเพื่อการต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย 
ประจ าปี พ.ศ. 2563 ดังกล่าวข้างต้น 

 
 

 

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 4.11   เรื่อง  ขอแก้ไขประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การจ่ายเงินค่าตอบแทนแพทย์  
                 เชี่ยวชาญพิเศษภายนอกที่ปฏิบัติงานที่หน่วยบริการทางการแพทย์ของ 
                          วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2558           
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง    โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม      ชื่อ  แพทย์หญิงนวินดา เจียมบุญศรี 

                         ต าแหน่ง  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 ตามที  โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่บุคคลภายนอกซึ งเป็น

แพทย์ที มาปฏิบัติงานให้กับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามความในประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
เรื อง การจ่ายเงินค่าตอบแทนแพทย์ผู้เชี ยวชาญพิเศษภายนอกที ปฏิบัติงานที หน่วยบริการทางการแพทย์ของ
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.2558 นั้น 

เพื อให้การบริหารอัตราก่าลังแพทย์สอดคล้องกับภาระงานของโรงพยาบาลที เพิ มขึ้นในปัจจุบัน เพิ ม
ศักยภาพและขอบเขตการให้บริการของแผนกทันตกรรมเฉพาะทาง โดยทันตแพทย์ผู้เชี ยวชาญพิเศษจากภายนอก
มาปฏิบัติงานที โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และให้โรงพยาบาลสามารถด่าเนินการจ่ายเงินค่าตอบแทน
ได้ในอัตราที เหมาะสม โดยมีรายละเอียดการแก้ไขดังนี้ 

ยกเลิกความในข้อ 5 และให้เพิ มเติมข้อความดังต่อไปนี้แทน 
ข้อ 5 ให้บุคคลภายนอกที เป็นแพทย์ เวชปฏิบัติทั วไป และทันตแพทย์  ที มาปฏิบัติงานด้านการ

รักษาพยาบาลที โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในเวลาราชการ ในวันท่าการ ให้ได้รับค่าตอบแทนในอัตรา
เหมาจ่าย ชั วโมงละ 300 บาท  

ข้อ 6 ให้บุคคลภายนอกที เป็นทันตแพทย์เฉพาะทาง ตามประกาศของทันตแพทยสภา ที ปฏิบัติงานด้าน
การตรวจรักษาทางทันตกรรมเฉพาะทางที โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้ได้รับค่าตอบแทนตามบัญชี
อัตราค่าตอบแทนทันตแพทย์ตามคุณภาพและปริมาณงาน (บัญชีหมายเลข 2) ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื อนไข
การจ่ายเงินค่าตอบแทนแนบท้ายข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที ที 
ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที  5) พ.ศ. 2552  

ข้อ 7 ให้คณบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ 

ข้อกฎหมาย / ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง   

ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื อง การจ่ายเงินค่าตอบแทนแพทย์ผู้เชี ยวชาญพิเศษภายนอกที ปฏิบัติงานที 
หน่วยบริการทางการแพทย์ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2558 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

1)  ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื อง การจ่ายเงินค่าตอบแทนแพทย์ผู้เชี ยวชาญพิเศษภายนอกที 
ปฏิบัติงานที หน่วยบริการทางการแพทย์ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
พ.ศ. 2558 

2) หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทนแนบท้ายข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วย
การจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที ที ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที  5) พ.ศ. 
2552 

3) บัญชีอัตราค่าตอบแทนทันตแพทย์ตามคุณภาพและปริมาณงาน (บัญชีหมายเลข 2)  
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ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อพิจารณาให้ความเห็นชอบการแก้ไข ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื อง การจ่ายเงินค่าตอบแทน
แพทย์ผู้เชี ยวชาญพิเศษภายนอกที ปฏิบัติงานที หน่วยบริการทางการแพทย์ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2558 

มติที่ประชุม :  เห็นชอบการแก้ไข ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การจ่ายเงินค่าตอบแทน
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษภายนอกที่ปฏิบัติงานที่หน่วยบริการทางการแพทย์ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2558 
 

วาระท่ี 4.12     เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อการต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย 
   ประจ าปี พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติม) จ านวน 1 ราย 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง    งานบริหารบุคคล 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม      ชื่อ  นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธุ์ 

                         ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
ตามบันทึกข้อความที  อว 0604.2.3/ว 0318 ลงวันที  31 มกราคม 2563 กองการเจ้าหน้าที  ส่านักงาน
อธิการบดี ได้แจ้งให้วิทยาลัยฯ ด่าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื อการต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย 
ตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื อง หลักเกณฑ์ วิธีการจัดท่าสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย และการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื อการต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย และฉบับที  2 พ.ศ. 2556 ก่าหนดให้มี
การประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื อการต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย โดยองค์ประกอบของคณะกรรมการ
ประเมินไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน เมื อคณะกรรมการฯ ด่าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานเรียบร้อย
แล้ว 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) สัญญาจ้างระยะที่ ๓ ก่าหนดระยะเวลาจัดท่าสัญญาจ้างมีระยะเวลาสัญญาละ ๕ ปีงบประมาณทั้งนี้ 
จะต่อสัญญาจ้างระยะเวลา ๕ ปีงบประมาณ ได ้จะต้องมีผลการประเมินการปฏิบัติงานในระดับดีข้ึนไป 
 (๔) สัญญาจ้างระยะที่ ๔ ก่าหนดระยะเวลาจัดท่าสัญญาจ้างมีระยะเวลาสัญญาละ ๕ ปีงบประมาณทั้งนี้ 
จะต่อสัญญาจ้างจนถึงวันครบเกษียณอายุราชการ จะต้องมีผลการประเมินการปฏิบัติงานในระดับดีข้ึนไป 
 (๕) สัญญาจ้างระยะที่ ๕ จ้างต่อจนถึงวันครบเกษียณอายุราชการ ก่าหนดให้สิ้นสุดสัญญาจ้างในวันที  
๓๐ กันยายนของปีที ครบเกษียณอายุราชการ 
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  จากการตรวจสอบพบว่า มีผู้ที มีสิทธิ์ยื นค่าขอรับการประเมินเพื อต่อสัญญาจ้างของพนักงาน
มหาวิทยาลัย (เพิ มเติม) จ่านวน 1 ราย รายละเอียดมีดังนี้ 

ล่าดับที  ชื อ-สกุล ต่าแหน่ง สังกัด เพื อขอรับการ
ประเมินระยะที  

จ่านวนป ี

1 นายสมพงษ์ คูณสวัสดิ์  ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

3 5 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 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 อพิจารณาเห็นชอบรายชื อพนักงานมหาวิทยาลัยที สมควรรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื อการต่อ
สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ประจ่าปี พ.ศ. 2563 (เพิ มเติม) จ่านวน 1 ราย 

มติที่ประชุม :  เห็นชอบรายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัยที่สมควรรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อ
การต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ประจ าปี พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติม) จ านวน 1 ราย 

 

วาระท่ี 4.13     เรื่อง ขออนุมัติเปิดสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  
เงินงบประมาณ ต าแหน่งอาจารย์ สังกัดกลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ จ านวน 1 อัตรา 

หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง    งานบริหารบุคคล 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม      ชื่อ  นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธุ์ 

                         ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ ขออนุมัติเปิดสอบคัดเลือกบุคคลเพื อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงิน

งบประมาณ ต่าแหน่งอาจารย์ ในระดับปริญญาเอก สาขากายวิภาคศาสตร์ สังกัดกลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ จ่านวน 1 
อัตรา โดยได้เสนอเอกสารเพื อพิจารณา ดังนี้ 

1. เหตุผลความจ่าเป็นในการขออนุมัติเปิดสอบ 
2. ภาระงานที จะให้รับผิดชอบเมื อได้รับการบรรจุ 
3. บทสรุปวิเคราะห์การมอบหมายภาระงานให้กับบุคลากร ต่าแหน่งอาจารย์ สาขากายวิภาคศาสตร์ 
4. แสดงสัดส่วนอาจารย์ : นักศึกษาและแผนการรับนักศึกษา 

(รายละเอียดตามเอกสารแนบประกอบการประชุม) 
ข้อกฎหมาย / ระเบียบที่เกี่ยวข้อง   

-ไม่มี- 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
- บันทึกข้อความที  อว 0604.2.3/ว 2191 เมื อวันที  24 มิถุนายน 2563 เรื อง ผลการพิจารณา

การบริหารอัตราก่าลังและงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2564 

http://www.ubu.ac.th/web/files_up/16f2013032208534043.pdf
http://www.ubu.ac.th/web/files_up/16f2013080216435546.pdf
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ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อพิจารณาขออนุมัติเปิดสอบคัดเลือกบุคคลเพื อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ 
ต่าแหน่งอาจารย์ ในระดับปริญญาเอก สาขากายวิภาคศาสตร์ สังกัดกลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ จ่านวน 1 อัตรา 

มติที่ประชุม :  เห็นชอบในหลักการ  มอบรองคณบดีฝ่ายบริหารด าเนินการพิจารณาแหล่ง
งบประมาณจากเงินรายได้ว่าจะมีเพียงพอหรือไม่ 

 

วาระท่ี 4.14     เรื่อง ขออนุมัติบริหารกรอบอัตราก าลังสายวิชาการเพื่อเปลี่ยนหมวดเงินงบประมาณ  
และหลักเกณฑ์ วิธีการด าเนินการเปลี่ยนหมวดเงินงบประมาณในการจ้าง 

พนักงานมหาวิทยาลัยจากงบประมาณเงินรายได้เป็นงบประมาณแผ่นดิน 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง    งานบริหารบุคคล 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม      ชื่อ  นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธุ์ 

                         ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
ตามบันทึกข้อความที  อว 0604.2.3/ว 2191 เมื อวันที  24 มิถุนายน 2563 กองการเจ้าหน้าที   

ได้แจ้งผลการพิจารณาการบริหารอัตราก่าลังและงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 -2564  
ซึ งวิทยาลัยฯ ได้รับการจัดสรรกรอบอัตราว่าง สายวิชาการ เพื อเปิดสอบคัดเลือกบุคคลเพื อบรรจุเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ต่าแหน่งอาจารย์ คุณวุฒิปริญญาโทหรือปริญญาเอกทดแทนอัตราว่างของวิทยาลัยฯ 
จ่านวน 5 อัตรา โดยวิทยาลัยฯ ได้ด่าเนินการเปิดสอบฯ และมีผู้ผ่านการคัดเลือกแล้ว 3 อัตรา คือ 

1. นพ.สิทธิชัย ทองแสง 
2. พญ.สิริพร เซียวสกุล 
3. พญ.ปทิตตา สินธุเชาว์ 

 

ดังนั้น กรอบอัตราว่าง สายวิชาการที ได้รับอนุมัติในครั้งนี้จะคงเหลือ 2 อัตรา  

และอยู่ระหว่างด่าเนินการคัดเลือกอีก 1 อัตรา ดังนั้น จะเหลือกรอบอัตราก่าลังว่าง 1 อัตรา ในการนี้ จึง
ขออนุมัติบริหารกรอบอัตราก่าลังสายวิชาการที คงเหลือ 1 อัตรา เพื อเปลี ยนหมวดเงินงบประมาณในการจ้าง
พนักงานมหาวิทยาลัยจากงบประมาณเงินรายได้เป็นงบประมาณแผ่นดิน โดยมีหลักเกณฑ์ วิธีการด่าเนินการ
เปลี ยนหมวดเงินฯ ดังนี้  
 1. คัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยที จ้างด้วยงบประมาณเงินรายได้ เข้าสู่ต่าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยที 
จ้ า งด้ ว ย งบ ป ระม าณ แ ผ่ น ดิ น  ห ม ว ด เงิ น งบ ป ระม าณ แ ผ น งาน ก าร ให้ บ ริ ก า รท า งก าร แ พ ท ย์  
โดยวิธีการคัดเลือกเป็นการภายในเพื อทดแทนอัตราใหม่ที ได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน โดยก่าหนดหลักเกณฑ์ 
ดังนี้ 
  1.1 คุณสมบัติของพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ท่ีจะเปลี่ยนหมวดงบประมาณเป็น
งบประมาณแผ่นดิน ต้องมีคุณวุฒิ วุฒิบัตรของแพทยสภา จ่านวน 1 อัตรา 
  1.2 ต้องผ่านการประเมินทดลองปฏิบัติงาน 
  1.3 มีผลการประเมินการปฏิบัติงานอย่างน้อยอยู่ในระดับดีมาก ติดต่อกัน 3 รอบการประเมิน
ขึ้นไป 
  1.4 ผู้ที มีผลการประเมินการปฏิบัติงานระดับดีมาก ใน 3 รอบการประเมิน ให้เสนอเอกสารหรือ
หลักฐานผลงานเชิงประจักษ์เสนอผู้บังคับบัญชารับรอง พร้อมแสดงหลักฐานข้อมูลการลงเวลามาปฏิบัติงาน ย้อนหลัง 6 
เดือน (กุมภาพันธ์ 2563 - 31 กรกฎาคม 2563) 
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 2. วิธีการคัดเลือก   
  - โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์  และประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 3.  เกณฑ์การคิดคะแนน 
  3.1 สอบสัมภาษณ์  50 คะแนน 
  3.2 ประเมินผลการปฏิบัติงาน  50  คะแนน 
 4. เกณฑ์การตัดสิน 

    ผู้ที ได้รับการคัดเลือกจะต้องได้ค่าคะแนน ข้อ 3.1 และ 3.2 ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 60 และได้ค่า
คะแนนรวมทั้งสิ้นไม่ต ่ากว่าร้อยละ 70  
ข้อกฎหมาย / ระเบียบที่เกี่ยวข้อง   

- ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื อง การเปลี ยนหมวดเงินงบประมาณในการจ้างพนักงาน
มหาวิทยาลัยจากงบประมาณเงินรายได้เป็นงบประมาณแผ่นดิน พ.ศ. 2557 
http://www.ubu.ac.th/web/files_up/16f2014060315111328.pdf 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
 1. บันทึกข้อความที  อว 0604.2.3/ว 2191 เมื อวันที  24 มิถุนายน 2563 เรื อง ผลการพิจารณาการ
บริหารอัตราก่าลังและงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2564 
 2. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื อง การเปลี ยนหมวดเงินงบประมาณในการจ้างพนักงาน
มหาวิทยาลัยจากงบประมาณเงินรายได้เป็นงบประมาณแผ่นดิน พ.ศ. 2557 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อพิจารณาดังนี้ 

1. อนุมัติให้บริหารกรอบอัตราก่าลังสายวิชาการที คงเหลือ จ่านวน 1 อัตรา (งบประมาณแผ่นดิน หมวด
เงินงบประมาณแผนงานการให้บริการทางการแพทย์) 

2. อนุมัติหลักเกณฑ์ วิธีการด่าเนินการเปลี ยนหมวดเงินงบประมาณในการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยจาก
งบประมาณเงินรายได้เป็นงบประมาณแผ่นดิน 

มติที่ประชุม :  สรุปได้ ดังนี้ 
1. อนุมัติให้บริหารกรอบอัตราก าลังสายวิชาการที่คงเหลือ จ านวน 1 อัตรา (งบประมาณแผ่นดิน 

หมวดเงินงบประมาณแผนงานการให้บริการทางการแพทย์) 
2. อนุมัติหลักเกณฑ์ วิธีการด าเนินการเปลี่ยนหมวดเงินงบประมาณในการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย

จากงบประมาณเงินรายได้เป็นงบประมาณแผ่นดิน 
ระเบียบวาระท่ี 5    เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
วาระท่ี 5.1    เรื่อง  โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาแพทย์เพื่อการวิจัย IFMSA SCORE Program  
                           ภายในวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข   
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง         งานพัฒนานักศึกษา 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม     ชื่อ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา  ปราการกมานันท์ 
                 ต าแหน่ง   ผู้ช่วยคณบดีงานพัฒนานักศึกษา 

เนื องด้วย สมาพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์นานาชาติแห่งประเทศไทย หรือ International Federation of 
Medical Students Association – Thailand ( IFMSA-Thailand ) ได้จัดตั้งโครงการแลกเปลี ยนนักศึกษา
แพทย์เพื อการวิจัย  ซึ งเป็นโครงการหนึ งของสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์ของทุกประเทศสมาชิก มีเป้าหมายให้
นักศึกษาจากนานาประเทศได้รับประสบการณ์  เพิ มพูนทักษะการวิจัย  การประยุกต์ใช้  การฝึกทักษะทางด้าน

http://www.ubu.ac.th/web/files_up/16f2014060315111328.pdf
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ภาษาอังกฤษ และการสร้างสัมพันธ์ที ดีกับนักศึกษาต่างชาติ  ทั้งนี้  มีนักศึกษาภายในวิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ  ให้
ความสนใจกับโครงการ  SCORE จึงขอเรียนแจ้งข้อมูลเบื้องต้นต่อคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยเพื อทราบ  และ
ให้ข้อเสนอแนะเพิ มเติม 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

-ไม่มี- 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

- เอกสารโครงการแลกเปลี ยนนักศึกษาแพทย์เพื อการวิจัย 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

เพื อทราบตลอดจนให้ข้อเสนอแนะเพิ มเติม     
มติที่ประชุม : รับทราบ มอบผู้ช่วยคณบดีงานพัฒนานักศึกษาศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและน าเสนอใน

การประชุมครั้งถัดไป 
 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืน ๆ  
วาระท่ี  6.1 เรื่อง  ก าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

             ครั้งที่ 11/2563 วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น.  
            ณ ห้อง CMP 412  

หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง   งานเลขานุการ 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  ชื่อ นางสาวณรัญญา  มีชัย ต าแหน่ง เลขานุการคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ 

เลขานุการคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ แจ้งเพื อทราบ ถึงก่าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ่า
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที  11/2563 วันพฤหัสบดีที  20 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. 
ณ ห้อง CMP 412 
ข้อกฎหมาย / ระเบียบที่เกี่ยวข้อง   

-ไม่มี- 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

-ไม่มี- 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

เพื อทราบก่าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  
ครั้งที  11/2563 วันพฤหัสบดีที  20 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้อง CMP 412 

มติที่ประชุม : เห็นชอบให้จัดประชุมเป็นวันพฤหัสบดี ที่ 20 สิงหาคม 2563 แต่ให้เลื่อนเวลาการ
ประชุม เป็นเวลา 13.00 น. ณ ห้อง CMP 412 

 
 

ปิดประชุมเวลา 13.00 น.           

                                                                                                                       

(นางสาวณรัญญา  มีชัย) 
นักวิชาการศึกษาช่านาญการ/เลขานุการ 

ผู้จด/พิมพ์รายงานการประชุม 
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(นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธุ์) 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
กรรมการ 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 
 
 

ที่ประชุมได้รับรองรายงานนี้แล้วในการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งท่ี 11/๒๕63 
เมื่อวันที่  20 สิงหาคม 2563   

 
                                                     

                                                      
(นายแพทย์นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ) 

 คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 ประธานคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

 


