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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 12/2563 วันที่ 24 กันยายน 2563 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
ครั้งที่ 12/๒๕63 วันพฤหัสบดี  ที่ 24 กันยายน 2563 

ณ ห้อง CMP 412 ชั้น 4 อาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 
 

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

 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายแพทย์วีระวัฒน์  พันธ์ครุฑ  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม กรรมการ(ไปราชการ) 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. ดร.ปิยนันท์  มีเวที    ผู้ช่วยคณบดีงานคลังและพัสดุ 
2. ผศ.ดร.มารุตพงศ์  ปัญญา   ประธานหลักสูตรชีวเวชศาสตร์ 
3. ผศ.ดร.ปรีดา  ปราการกมานันท์  ผู้ช่วยคณบดีงานพัฒนานักศึกษา 
4. ผศ.ดร.กิตติ  เหลาสุภาพ   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและบริหารกายภาพและสิ งแวดล้อม 
5. แพทย์หญิงนวินดา  เจียมบุญศรี  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
6. ดร.สง่า  ทับทิมหิน    ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ งแวดล้อม 
7. แพทย์หญิงปิยะรัตน์ ธัญนิพัทธ์  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ 
8. ผศ.ดร.นิยม  จันทร์นวล   ประธานหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต  
9. ผศ.ดร.ลติพร  อุดมสุข   ผู้ช่วยคณบดีงานบริการการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.    
 
 นายแพทย์นิรันดร์  พิทักษ์วัชระ คณบดี  ท่าหน้าที ประธานในที ประชุม หลังจากกล่าวต้อนรับ
ผู้เข้าร่วมประชุมแล้ว ได้เรียนเชิญคณะกรรมการรับทราบและพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม สรุปได้ ดังนี้ 
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ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ  
วาระท่ี 1.1      เรื่อง  การสรรหาคณบดี วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข    
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง  งานเลขานุการ 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   ชื่อ นายแพทย์นิรันดร์  พิทักษ์วัชระ ต าแหน่ง  คณบดี 
 ประธานแจ้งเพื อทราบ การสรรหาคณบดี วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยฯ ได้
แต่งตั้งคณะกรรมการ เพื อด่าเนินการสรรหา โดย รองศาสตราจารย์สุมณต์  สกลไชย   เป็นประธาน และผู้แทน
กรรมการสรรหาคณบดีฯ ได้ชี้แจงข้อระเบียบเกี ยวกับการสรรหา ดังกล่าว ให้รับทราบ เมื อวันอังคารที  22 กันยายน 
2563 ณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ   
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

-ไม่มี- 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

-ไม่มี- 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อทราบการสรรหาคณบดี วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข    

มติที่ประชุม :  รับทราบ  
 

วาระท่ี 1.2      เรื่อง  มติที่ประชุมท างานเพื่อจัดท าโครงการผลิตแพทย์เพิ่ม ของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่ง 
        ประเทศไทย  เมื่อวันที่  21  กันยายน  2563 

หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง  งานเลขานุการ 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   ชื่อ นายแพทย์นิรันดร์  พิทักษ์วัชระ ต าแหน่ง  คณบดี 

ประธานแจ้งเพื อทราบในการประชุมคณะกรรมการแพทยสภา ครั้งที  9/2563 เมื อวันที  10 กันยายน 
2563 เมื อวันที  วาระเพื อพิจารณา  การประเมิน WFME ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ผลไม่ผ่าน
เกณฑ์  ซึ งจะท่าให้ในปีต่อไปไม่สามารถเปิดรับนักศึกษาแพทย์ ซึ งแพทยสภาจะแต่งตั้งคณะกรรมการเพื อรับฟัง
ความคิดเห็น ต่อไป 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

-ไม่มี- 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

-ไม่มี- 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อทราบมติที ประชุมท่างานเพื อจัดท่าโครงการผลิตแพทย์เพิ ม ของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศ
ไทย  เมื อวันที   21  กันยายน  2563 

มติที่ประชุม :  รับทราบ  
วาระท่ี 1.3      เรื่อง  มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 13/2563   

        เมื่อวันที่ 10 กันยายน  2563   
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง  งานเลขานุการ 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   ชื่อ นายแพทย์นิรันดร์  พิทักษ์วัชระ ต าแหน่ง  คณบดี 

ประธานแจ้งเพื อทราบ  เกี ยวกับเรื องงบประมาณประจ่าปี 2564 ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับ
งบประมาณ 789 ล้านบาท ซึ งลดลงจากปี 2563 (793 ล้านบาท)   เมื อรวมรายได้จากเงินงบประมาณและ
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ค่าธรรมเนียมการศึกษาจะมีวงเงิน 5,540,000 โดยมหาวทิยาลัยได้ปรับลดลงเงินงบประมาณค่าบริการวิชาการ
ลง ในการจัดสรรงบบริการวิชาการก็จะลดลงตามไปด้วย   
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

-ไม่มี- 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

-ไม่มี- 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

เพื อทราบมติที ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที  13/2563 เมื อวันที  10 
กันยายน  2563   

มติที่ประชุม :  รับทราบ 
วาระท่ี 1.4      เรื่อง  รายงานความก้าวหน้าการก่อสร้างศาลารวมใจ “ธรรมชา” และก าหนดการท าบุญ 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง  งานเลขานุการ 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   ชื่อ นายแพทย์นิรันดร์  พิทักษ์วัชระ ต าแหน่ง  คณบดี 

ประธานแจ้งเพื อทราบ  ก่าหนดการก่อสร้างก่อสร้างศาลารวมใจ “ธรรมชา” เดิมจะแล้วเสร็จเดือน
กันยายน 2563  เนื องจาก ช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนตกอย่างต่อเนื องท่าให้การก่อสร้างล่าช้ากว่าก่าหนด คาดว่าจะแล้ว
เสร็จภายในเดือนตุลาคม  2563  ศาลาแห่งนี้ใช้เป็นสถานที แหล่งรวบรวมมรดกธรรมของหลวงปู่ชา และ
ประดิษฐานองค์พระพุทธรูป เป็นสถานที ให้นักศึกษา บุคลากร ศึกษาธรรมของหลวงปู่ชาเป็นสถานที ยึดเหนี ยวจิตใจ  
ซึ งปัจจุบันนักศึกษาเป็นโรคซึมเศร้าเพิ มข้ึน  รายรับจากการบริจาครวมทั้งสิ้น  1,142,470.77 บาท ณ วันที   24  
กันยายน  2563  
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

-ไม่มี- 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

-ไม่มี- 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

เพื อทราบรายงานความก้าวหน้าการก่อสร้างศาลารวมใจ “ธรรมชา” และก่าหนดการท่าบุญ 
มติที่ประชุม :  รับทราบ 

วาระท่ี 1.5      เรื่อง  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
                            พ.ศ. 2563   
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง  งานเลขานุการ 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   ชื่อ นายแพทย์นิรันดร์  พิทักษ์วัชระ ต าแหน่ง  คณบดี 

ประธานแจ้งเพื อทราบ  สถานการณ์ Covid ในปัจจุบันประเทศไทยอาจจะมีผู้ติดเชื้อเพิ มขึ้นในระลอก 2  
จึงจ่าเป็นจะต้องยังคงนโยบายสนับสนุนให้จัดการประชุมใช้ระบบ online อยู่ ซึ งที ประชุมสภามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที  ๗/๒๕๖๓ เมื อวันที   ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  มีมติเห็นชอบขอบังคับ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาด้วยการประชุมผานสื ออิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื อทราบและใชประโยชนใน     
สวนที เกี ยวของ ตอไป 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
-ไม่มี- 
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เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
-ไม่มี- 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
เพื อทราบข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการประชุมผ่านสื ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563   
มติที่ประชุม :  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และ 
การสาธารณสุข  

 

ระเบียบวาระท่ี 2.1  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และ 
                                        การสาธารณสุข ครั้งที่ 11/2563 เม่ือวันพฤหัสบดี ที่  20 สิงหาคม  2563 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง  งานเลขานุการ 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม ชื่อ นายแพทย์ประวิ อ ่าพันธุ์ ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร  
 รองคณบดีฝ่ายบริหาร เสนอที ประชุมเพื อพิจารณา รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที  11/2563 เมื อวันพฤหัสบดี ที   20 สิงหาคม  2563 ทั้งนี้ได้มีการแจ้ง
เวียนทางไลน์กลุ่มคกก.ประจ่าวิทยาลัยฯ และแจ้งเวียนทาง E-mail เพื อพิจารณารายงานฯ ดังกล่าวแล้ว เมื อวัน 
อังคาร ที  8 กันยายน 2563   
ข้อกฎหมาย / ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง   
 -ไม่มี- 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที  11/2563 
เมื อวันพฤหัสบดี ที   20 สิงหาคม  2563  
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  
ครั้งที  11/2563 เมื อวันพฤหัสบดี ที   20 สิงหาคม  2563  

มติที่ประชุม :  รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 
ระเบียบวาระท่ี 2.2  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และ 
                                        การสาธารณสุข ครั้งที่ 11/2563 (วาระลับ)  

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่  20 สิงหาคม  2563 
ทั้งนี้  รายละเอียดและมติที ประชุมปรากฏตามรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัย

แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที  12/2563 วาระลับ วันที  24 กันยายน 2563 
 
ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสืบเนื่อง  
 -ไม่มี- 
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ระเบียบวาระท่ี 4    เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
วาระท่ี 4.1    เรื่อง  ผลการประเมินผลการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร  

     และการสนับสนุนด้านการจัดการศึกษา  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  
     มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ 2564 

หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง งานเลขานุการ 
ผู้เสนอเรื่อง           ชื่อ  นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธุ์ 
                         ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร เสนอเพื อพิจารณา สรุปผลการประเมินผลการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล
ของผู้บริหารและการสนับสนุนด้านการจัดการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ประจ่าปีงบประมาณ 2564 เมื อวันที  22 สิงหาคม 2564 สรุปได้ ดังนี้ 

จ่านวนผู้ตอบแบบประเมิน  82  คน  ประกอบด้วย 
สังกัด จ่านวน

บุคลากร 
จ่านวนผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

ร้อยละของ
ผู้ตอบ

แบบสอบถาม 
กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ 48 15 18.29 
กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 18 6 7.32 
ส่านักงานเลขานุการ 50 29 35.37 
ศูนย์พัฒนาเด็ก 10 6 7.32 
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 55 26 31.71 

รวม 181 82 100 
  

ผลการประเมินการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารและการสนับสนุนด้านการจัดการศึกษา 
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ่าปีงบประมาณ 2564 ในภาพรวม มี
ค่าเฉลี่ยท่ี 4.06  อยู่ในระดับ มาก 

ตอนที่  3 ความคิดเห็นเพิ่มเติม เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลของ
ผู้บริหาร และการสนับสนุนด้านการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ 2564 

3.1  ปัญหา อุปสรรค และข้อจ ากัดในการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ 
- ระเบียบหรือประกาศทางวิทยาลัยฯ ควรพิจารณาให้เป็นไปตาม พรบ. และของบังคับของ

มหาวิทยาลัย ฯ ไม่ขัดแย้งกับหลักสิทธิมนุษยชน เช่น  แนวทาง/ประกาศเรื องการมาปฏิบัติงาน
ของบุคลากร 

- การก่าหนดแนวทางการท่างานหรือประกาศ ควรประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทุกภาคส่วนได้ร่วม
แสดงความคิดเห็นหรือพิจารณากับผู้ที มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื อให้ทุกคนเข้าใจและให้ความร่วมมือ
ในการปฏิบัติงานกับวิทยาลัยฯ 

- การบริหารงานของผู้บริหารบางท่านไม่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท่างาน 
- ประสิทธิภาพในการบริหารงานด้าน IT ไม่มีประสิทธิผลเนื องจากไม่สามารถน่ามาใช้งานเพื อช่วย

ในการตัดสินใจส่าหรับผู้บริหาร 
- การบริหารงานเพื อความโปร่งใสแต่กลับไม่มีการรายงานทางการเงินที ชัดเจนและเป็นปัจจุบัน 



6 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 12/2563 วันที่ 24 กันยายน 2563 
 

- การวางแผนยุทธศาสตร์ให้ทุกคนมีบทบาทหน้าที ชัดเจน อยากให้ทุกคนมองการณ์ไกล หาภาคี
เครือข่าย ท่างานกับเครือข่ายให้มากขึ้น 

 3.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการแก้ไขตามหลักธรรมาภิบาล 
        ไม่มี 
 3.3 ข้อเสนอแนะด้านการสนับสนุนการศึกษา 

- เชื อมโยงกับ รพ.ผลิตแพทย์ให้เพิ มมากข้ึน 
 3.4 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆเพิ่มเติม 

- ควรมีการส่งเสริมให้บุคลากรสายสนับสนุนจัดท่าช่านาญการหรือช่านาญงานมากขึ้น 
- ควรมีการจัดสรรต่าแหน่งเพื อเป็นแรงจูงใจในการให้บุคลากรปฏิบัติงาน 
- งบการพัฒนาตนเองในแต่ละปี หากใช้ไม่หมด อยากให้พิจารณาให้สะสมไปในปีถัดไปได้ 
- การพัฒนาสภาพแวดล้อมบริเวณรอบๆอาคารวิทยาลัยฯและโรงพยาบาล ให้น่าเข้ามาใช้บริการ 

เช่น ปลูกสวนดอกไม้ เป็นต้น 
- ควรดูแลกลุ่มคนงานที ดูแลสวน ทีมงานแม่บ้านเพิ มข้ึน 
- ควรช่วยเหลือเรื องค่าจ้างตอบแทนพี เลี้ยงศูนย์พัฒนาเด็กเนื องจากภาระงานที หนัก แต่มีค่าจ้าง

น้อย ไม่เพียงพอต่อการด่ารงชีพ ท่าให้ครูพี เลี้ยงที มีประสบการณ์ลาออก ไม่สามารถรักษา
บุคลากรที ดีไว้ได้ และบุคลาที มีอยู่ขาดก่าลังใจ เพราะพี เลี้ยงมีค่าจ้าง 8,600 บาท 

ข้อกฎหมาย / ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง   
ไม่มี 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
การประเมินผลการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารและการสนับสนุนด้านการจัดการศึกษา 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ่าปีงบประมาณ 2564 
 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
เพื อพิจารณา การประเมินผลการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารและการสนับสนุนด้านการ

จัดการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ่าปีงบประมาณ 2564 
มติที่ประชุม :  รับทราบผลการประเมิน มอบผู้บริหารที่เกี่ยวข้องน าข้อมูลไปพัฒนา และปรับปรุง

แก้ไข 
 

วาระท่ี 4.2    เรื่อง  ก าหนดการประชุมและเสนอระเบียบวาระ ประชุมคณะกรรมการประจ า 
                         วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประจ าปี 2564 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง งานเลขานุการ 
ผู้เสนอเรื่อง           ชื่อ  นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธุ์ 
                         ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร เสนอเพื อพิจารณา เพื อให้การด่าเนินงานของงานเลขานุการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้คณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ พิจารณาก่าหนดการ
ประชุม และเสนอระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ ประจ่าปี 2564 รายละเอียด ดังนี้ 
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ครั้งที  ก่าหนดการ 
เสนอระเบียบวาระการประชุม 

ก่าหนดการ 
เข้าใช้งานระบบบริหารการประชุม
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ได้ที  

http://meeting.ubu.ac.th 

ก่าหนดการ 
ประชุมคณะกรรมการฯ 

1/2564 วันศุกร์ ที  8 มกราคม 2564 วันอังคาร ที  19 มกราคม 2564 วันพฤหัสบดีที  21 มกราคม 2564 
2/2564 วันศุกร์ ที  12 กุมภาพันธ์ 2564 วันอังคาร ที  16 กุมภาพันธ์ 2564 วันพฤหัสบดีที  18 กุมภาพันธ์ 2564 
3/2564 วันศุกร์ ที  11 มีนาคม 2564 วันอังคาร ที  16 มีนาคม 2564 วันพฤหัสบดีที  18 มีนาคม 2564 
4/2564 วันศุกร์ ที  9 เมษายน 2564 วันอังคาร ที  20 เมษายน 2564 วันพฤหัสบดีที  22 เมษายน 2564 
5/2564 วันศุกร์ ที  14 พฤษภาคม 2564 วันอังคาร ที  18 พฤษภาคม 2564 วันพฤหัสบดีที  20 พฤษภาคม 2564 
6/2564 วันศุกร์ ที  11 มิถุนายน 2564 วันอังคาร ที  15 มิถุนายน 2564 วันพฤหัสบดีที  17 มิถุนายน 2564 
7/2564 วันศุกร์ ที  8 กรกฎาคม 2564 วันอังคาร ที  20 กรกฎาคม 2564 วันพฤหัสบดีที  22 กรกฎาคม 2564 
8/2564 วันศุกร์ ที  13 สิงหาคม 2564 วันอังคาร ที  17 สิงหาคม 2564 วันพฤหัสบดีที  19 สิงหาคม 2564 
9/2564 วันศุกร์ ที  10 กันยายน 2564 วันอังคาร ที  21 กันยายน 2564 วันพฤหัสบดีที  23 กันยายน 2564 

10/2564 วันศุกร์ ที  8 ตุลาคม 2564 วันอังคาร ที  19 ตลุาคม 2564 วันพฤหัสบดีที  21 ตุลาคม 2564 
11/2564 วันศุกร์ ที  12 พฤศจิกายน 2564 วันอังคาร ที  16 พฤศจิกายน 2564 วันพฤหัสบดีที  18 พฤศจิกายน 2564 
12/2564 วันศุกร์ ที  10 ธันวาคม 2564 วันอังคาร ที  21 ธันวาคม 2564 วันพฤหัสบดีที  23 ธันวาคม 2564 

หมายเหตุ 
 1. ก่าหนดการเสนอระเบียบวาระการประชุม ทุกวันศุกร์ที  2 ของเดือน และก่าหนดเข้าใช้งานระบบบริหารการประชุม
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ได้ที  http://meeting.ubu.ac.th ทุกวนัอังคาร ที  3 ของเดือน 
 2. ก่าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลยัฯ ทุกวันพฤหัสบดีที  3 ของเดือน ประชุมเวลา 09.00 น. เป็นต้น
ไป ณ ห้อง CMP 412 
 3. หากวันประชุมไม่ตรงตามก่าหนด เลขานุการคณะกรรมการประจ่าฯ จะแจ้งให้ทราบ 
 4. ให้ทุกหน่วยงานใช้แบบฟอร์มเสนอวาระการประชุม ตามที แนบมาพร้อมนี ้
 5. หากหน่วยงานที เสนอวาระต้องการมติที ประชุม ให้แจ้งที  เลขานกุารคณะกรรมการประจา่วิทยาลยัฯ 
 6. สามารถเข้าไปดรูายงานการประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลยัฯ ตาม Link นี ้
http://www.cmp.ubu.ac.th/~cmpn/th/report_meeting_cmp.php 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
-ไม่มี- 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
-ไม่มี- 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อพิจารณาเห็นชอบก่าหนดการประชุมและเสนอระเบียบวาระประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประจ่าปี 2564 

มติที่ประชุม :  เห็นชอบก าหนดการประชุมและเสนอระเบียบวาระประชุมคณะกรรมการประจ า
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประจ าปี 2564 
วาระท่ี  4.3  เรื่อง  ขออนุมัติปรับอัตราค่าจ้างเหมาแม่บ้านท าความสะอาด 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง     ศูนย์พัฒนาเด็ก 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  ชื่อ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนา  เล็กสมบูรณ์ 
                       ต่าแหน่ง  หวัหน้าศูนย์พัฒนาเด็ก 

อ้างถึง มติที ประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที  8/2563 เมื อวัน
พฤหัสบดีที  25 มิถุนายน 2563 เรื อง ขออนุมัติปรับค่าจ้างเหมาบริการแม่บ้านท่าความสะอาดประจ่าวิทยาลัย

http://www.cmp.ubu.ac.th/~cmpn/th/report_meeting_cmp.php
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แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข และอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก โดยมติที ประชุมมีมติอนุมัติให้ปรับค่าจ้าง จากเดิม 
ค่าจ้างเดือนละ 7,200 บาท เป็น ค่าจ้างเดือนละ 7,500 บาท โดยใช้งบประมาณของศูนย์พัฒนาเด็ก ตั้งแต่เดือน
สิงหาคม 2563 นั้น   

ด้วยศูนย์พัฒนาเด็กมีความจ่าเป็นต้องมีการขอปรับแผนการด่าเนินการ เนื องจาก ในกลุ่มจ้างเหมาโดยเงิน
รายได้ของศูนย์พัฒนาเด็ก จ่านวนทั้งหมด 3 คน และมีภาระงานแตกต่างกัน คือ จ้างเหมาแม่บ้านท่าความสะอาด
จ่านวน 2 คน จ้างเหมาผู้ดูแลเด็กอ่อนจ่านวน  1 คน โดยได้รับค่าจ้างเดือน 7,200 บาท  และเมื อมีมติจาก
กรรมการบริหารประจ่าฯ โดยให้ปรับค่าจ้างแม่บ้านในอัตราใหม่ในอัตรา 8,000บาท จะกระทบกับวงเงินรายได้
ของศูนย์พัฒนาเด็ก และใกล้เคียงกับอัตราเงินเดือนลูกจ้างชั วคราวต่าแหน่ง พี เลี้ยงเด็ก ซึ งได้รับอัตราค่าจ้าง 
8,690 บาท  อาจท่าให้บั นทอนขวัญก่าลังใจกับบุคลากรที ปฏิบัติงาน ในหน้าที  พี เลี้ยงเด็ก ที มีความรับผิดชอบสูง
กว่า  จึงขอปรับเงินหมวดค่าใช้สอยจ้างเหมาแม่บ้าน และ จ้างเหมาผู้ดูแลเด็กอ่อน เป็นรายเดือนละ 7,400 บาท 
ต้ังแต่เดือนตุลาคม 2563 (งบประมาณ 64) เป็นต้นไป  
ข้อกฏหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

-ไม่มี- 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

โครงการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็ก ประจ่าปีงบประมาณ 2564 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

เพื อพิจารณาอนุมัติปรับอัตราค่าจ้างเหมาแม่บ้านท่าความสะอาด จ่านวน  2 ราย และ ค่าจ้างเหมาผู้ดูแล
เด็กอ่อน จ่านวน 1 ราย ในอัตราจากเดิม 7,500 บาท เป็นอัตราใหม่ 7,400 บาท ท่าให้มีการปรับเปลี ยนวงเงิน
เล็กน้อยในหมวดเงินเดิม และไม่เกินวงเงินรวมในหมวดเงินนั้น 

มติที่ประชุม    อนุมัติปรับอัตราค่าจ้างเหมาแม่บ้านท าความสะอาด จ านวน  2 ราย และ ค่าจ้าง
เหมาผู้ดูแลเด็กอ่อน จ านวน 1 ราย ในอัตราจากเดิม 7,500 บาท เป็นอัตราใหม่ 7,400 บาท ท าให้มีการ
ปรับเปลี่ยนวงเงินเล็กน้อยในหมวดเงินเดิม และไม่เกินวงเงินรวมในหมวดเงินนั้น 

 

วาระท่ี 4.4  เรื่อง  ขออนุมัติปรับแผนการด าเนินกิจกรรมโครงการบรหิารงานศูนย์พัฒนาเด็ก 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง     ศูนย์พัฒนาเด็ก 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  ชื่อ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนา  เล็กสมบูรณ์ 
                       ต่าแหน่ง  หวัหน้าศูนย์พัฒนาเด็ก 

      อ้างถึง มติที ประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที  9 /2563 เมื อ
วันพฤหัสบดีที  9 กรกฎาคม 2563 เรื อง ขออนุมัติโครงการประจ่าปีงบประมาณ 2564 วิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข โดยมีมติ อนุมัติตามเสนอ นั้น   

ด้วยศูนย์พัฒนาเด็กมีความจ่าเป็นต้องมีการขอปรับแผนการด่าเนินกิจกรรม สืบเนื องจากมีการ
ปรับเปลี ยนวงเงินในการจ้างเหมาแม่บ้านและผู้ดูแลเด็กอ่อน และขอปรับวงเงินกิจกรรมในโครงการบริหารงาน
ศูนย์พัฒนาเด็ก ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้มีความสอดคล้องกับวงเงินในภาพรวมที ได้รับการอนุมัติ 
ดังนี้ 

- ค่าจ้างเหมาครูสอนภาษา/ครูสอนดนตรี/ครูสอนกีฬา/ครูกิจกรรมพิเศษ จากวงเงินเดิม เดือนละ 
3,100 บาท เป็น 4,500 บาท เนื องจาก ต้องการส่งเสริมนักเรียนให้ได้รับความรู้จากครู
ผู้เชี ยวชาญในแต่ละสาขาเพิ มข้ึน 

- ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร จากเดิมรายเดือนละ 1,200 บาท ขอปรับลดลงเหลือเดือนละ 1,100 
บาท เนื องจากดูจากข้อมูลของปี 2563 แล้ว ใช้งบประมาณที ไม่ถึงวงที ตั้งไว้จึงขอปรับลด 
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- ค่าจ้างเหมาผู้ดูแลเด็กอ่อนและแม่บ้าน จากเดิม 7,200 บาท ปรับเพิ มเป็น 7,400 บาท เนื องจาก
เพื อเป็นขวัญก่าลังใจบุคลากรและไม่กระทบวงเงินในภาพรวมที ได้รับการอนุมัติ 

- ค่าห้องประชุมในการจัดกิจรรมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการฯ จากเดิม 500 บาท เป็น 1,000 บาท 
เนื องจากลงข้อมูลตัวเลขผิด และไม่สัมพันธ์กับอัตราการค่าเช่าห้องประชุมในการจัดกิจกรรม    

ข้อกฏหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
-ไม่มี- 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
โครงการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็ก ประจ่าปีงบประมาณ 2564 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
เพื อพิจารณาอนุมัติปรับรายละเอียดกิจกรรม  และปรับเปลี ยนวงเงิน  แต่ไม่เกินวงเงินรวมของโครงการฯ

ที ได้รับการอนุมัติ 
มติที่ประชุม :  อนุมัติปรับรายละเอียดกิจกรรม  และปรับเปลี่ยนวงเงิน  แต่ไม่เกินวงเงินรวมของ

โครงการฯที่ได้รับการอนุมัติ 
วาระท่ี 4.5    เรื่อง  ขออนุมัติเลื่อนระยะเวลาในการปรับอัตราการจ้างแม่บ้านท าความสะอาดประจ าวิทยาลัย  
                 แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง งานเลขานุการ 
ผู้เสนอเรื่อง           ชื่อ  นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธุ์ 
                         ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

ตามมติที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที   8/2563  เมื อ
วันที  25  มิถุนายน  2563  วาระที   4.24  เรื อง ขออนุมัติปรับอัตราค่าจ้างเหมาบริการแม่บ้านท่าความสะอาด
ประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข และอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก  มีมติที่ : อนุมัติปรับอัตราค่าจ้าง
เหมาบริการแม่บ้านท 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 นั้น  
 เนื องจาก โครงการจ้างเหมาท่าความสะอาดประจ่าอาคาร ประจ่าปีงบประมาณ 2563  ก่าหนด
อัตราค่าจ้างเดือนละ 7,200 บาท จึงไม่มีแหล่งเงินที จะเบิกจ่ายในอัตราใหม่ได้  
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

-ไม่มี- 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

1. รายงานประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที   8/2563   
เมื อวันที  25  มิถุนายน  2563   

2. โครงการจ้างเหมาท่าความสะอาดประจ่าอาคาร ประจ่าปีงบประมาณ 2563 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

เพื อพิจารณาอนุมัติเลื อนระยะเวลาในการปรับอัตราการจ้างแม่บ้านท่าความสะอาดประจ่าวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จากเดิมเริ มตั้งแต่เดือนสิงหาคม  2563  เลื อนเป็นเริ มประจ่าปีงบประมาณ 
2564 (ตั้งแต่ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป) 
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มติที่ประชุม : อนุมัติเลื่อนระยะเวลาในการปรับอัตราการจ้างแม่บ้านท าความสะอาดประจ าวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จากเดิมเริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคม  2563  เลื่อนเป็นเริ่มตั้งแต่งบประมาณ 
2564 (ตั้งแต่ตุลาคม 2563) เป็นต้นไป 

 

วาระท่ี 4.6    เรื่อง  พิจารณารับรองผลการเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2563                         
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง งานบริการการศึกษา 
ผู้เสนอเรื่อง           ชื่อ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงศุทธินี  ธิราช 
                         ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายงานบริการการศึกษา 

ตามมติที ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตชั้นคลินิก วิทยาลัยแพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข ครั้งที  4/2563 เมื อวันพุธที  16 กันยายน  2563 ซึ งได้ร่วมกันพิจารณารับรองผลการเรียน
รายวิชาที เปิดสอนในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจ่าปีการศึกษา 2563 (ชั้นปีที  4-6) ซึ งประกอบด้วย
รายวิชาต่อไปนี้ 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
     - ไม่มี – 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
      แบบสรุปผลการศึกษา จ่านวน  6 รายวิชา ประจ่าปีการศึกษา 2563 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
      เพื อพิจารณารับรองผลการเรียนรายวิชาที เปิดสอนในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจ่าปีการศึกษา 
2563 (ชั้นปีที  4-6)  

มติที่ประชุม :  รับรองผลการเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจ าปี
การศึกษา 2563 (ชั้นปีที่ 4-6) 

 

วาระท่ี 4.7   เรื่อง  พิจารณาขอแก้ไขผลการเรียนของนักศึกษาที่ยังไม่สมบรูณ์ ( I ) ประจ าปีการศึกษา 2553  
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง งานบริการการศึกษา 
ผู้เสนอเรื่อง           ชื่อ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงศุทธินี  ธิราช 
                         ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายงานบริการการศึกษา 

ตามมติที ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตชั้นคลินิก วิทยาลัยแพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข ครั้งที  4/2563  เมื อวันพุธที  16 กันยายน 2563  ซึ งร่วมกันพิจารณารับรองผลการเรียนของ
นักศึกษา  ที ยังไม่สมบรูณ์ สัญลักษณ์ ( I ) ในรายวิชาอายุรศาสตร์ 2 รหัสวิชา 1901 510 มีจ่านวน 1 คน และ

ล่าดับ รหัสวิชา รายวิชา 
ผลการพิจารณา 

(รับรอง/ไม่รับรอง) 
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 

1    1901 404 สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 1  กลุ่ม  รับรอง 
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลศรีสะเกษ 

1    1901 601  กุมารเวชศาสตร์ 2 กลุ่ม 1 รับรอง 
2    1901 602 ศัลยศาสตร์ 3 รับรอง 
3    1901 603 สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา กลุ่ม 5 รับรอง 
4    1901 604 ออร์โธปิดิกส์ 2 กลุ่ม 5 รับรอง 
5    1901 605 อายุรศาสตร์ 3 กลุ่ม 3 รับรอง 
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วิชาวิสัญญีวิทยา จ่านวน 1 คน ส่าหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที  5 ประจ่าปีการศึกษา 2562 และ 2563 ซึ ง
ประกอบด้วยรายชื อดังต่อไปนี้ 

 

ล าดับ รหัสนักศึกษา รายชื่อ 
ผลการ
สอบเดิม 

ผลการสอบ
แก้ตัว 

ผลการพิจารณา 
(รับรอง/ไม่

รับรอง) 
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 
วิชาอายุรศาสตร์ 2 รหัสวิชา 1901 510  

1 5719400206 นางสาวมนัฑลี เจริญถวิล I C รับรอง 
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลศรีสะเกษ 
วิชาวสิัญญีวิทยา รหัสวิชา 1901 506 

1 5319400158 นายศราวุธ จันทา I C รับรอง 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

- ไม่มี – 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

       -ไม่มี- 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
       เพื อพิจารณารับรองการขอแก้ไขผลการเรียนของนักศึกษาที ยังไม่สมบูรณ์ ( I ) ประจ่าปีการศึกษา 2553  

มติที่ประชุม :  รับรองการขอแก้ไขผลการเรียนของนักศึกษาที่ยังไม่สมบูรณ์ ( I ) ประจ าปีการศึกษา 
2553 
วาระท่ี 4.8    เรื่อง  พิจารณาการขอรับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์         
                    (วท.บ.) ส าหรับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง งานบริการการศึกษา 
ผู้เสนอเรื่อง           ชื่อ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงศุทธินี  ธิราช 
                         ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายงานบริการการศึกษา 

ตามที  นายศราวุธ จันทา รหัส 5319400158 นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที  5 สังกัด ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา    
ชั้นคลินิก โรงพยาบาลศรีสะเกษ เมื อวันที  10 กันยายน 2563 นักศึกษาได้ยื นค่าร้องทั ว ไป เรื อง ขอรับปริญญา
วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (วท.บ.) ส่าหรับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต เนื องจาก
นักศึกษามีความประสงค์ต้องการศึกษาต่อในสาขาอื น เบื้องต้น ได้ตรวจสอบข้อมูลพบว่านักศึกษายังเรียนรายวิชา
ในชั้นปีที  5 จ่านวน 2 วิชาที ยังไม่ผ่านเกณฑ์ คือ (1) วิชากุมารเวชศาสตร์ 1 (2) วิชาอายุรศาสตร์ 2 ซึ งมีผลท่าให้
ไม่สามารถขึ้นเรียนในชั้นปีที  6 ได้ทันในปีการศึกษา 2563 และรายวิชาชั้นปีที  6 นักศึกษายังไม่ได้ขึ้นเรียน ซึ งมี
จ่านวน 6 รายวิชา รวมทั้ง การสอบรวบยอดวิทยาศาสตร์การแพทย์ฯระดับชั้นคลินิก ของวิทยาลัยฯ อีกจ่านวน 3 
Part MCQ/OSCE/MEQ โดยตามหลักสูตรนักศึกษาจะต้องเรียนและสอบรวบยอดฯของคณะให้ผ่านทั้งหมดจึง
จะสามารถส าเร็จการศึกษาได้ ทั้งนี้  นักศึกษาเหลือเวลาเรียนถึงต้นปีการศึกษา 2565 (ถึงสิ้นเดือนมีนาคม 
2565) ครบก่าหนด 12 ปี เพื อให้นักศึกษาได้รับประโยชน์ตามสิทธิ์ 
            ทั้งนี้ ได้น่าเรื องเข้าที ประชุมคณะกรรมการบริหารแพทยศาสตรบัณฑิตชั้นคลินิก ครั้งที  4/2563 เมื อ
วันที   16 กันยายน 2563 มีมติ : เห็นชอบใหด้ าเนินการ ผู้ปกครองได้รับทราบและเห็นชอบให้นายศราวุธ จันทา 
ให้รับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (วท.บ.) ส่าหรับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  
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ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
- ไม่มี – 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
        1. ค่าร้อง ม.อบ.3.1 ประเภทค่าร้องทั วไป 
  2. รายการประชุมอาจารย์ประจ่าหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ครั้งที  4/2563  

     เมื อวันที  16 กันยายน 2563 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
       เพื อพิจารณาเห็นชอบการขอรับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์(วท.บ. ) 
ส่าหรับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  

มติที่ประชุม :  เห็นชอบการขอรับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
(วท.บ.) ส าหรับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 
วาระท่ี 4.9  เรื่อง   ขออนุมัติท าค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  
                        ประจ าปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม ครั้งท่ี 1) 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง งานบริการการศึกษา 
ผู้เสนอเรื่อง           ชื่อ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุวรรณ์  วงบุตดี 
                         ต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ 

ตามที ส่านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่านักอธิการบดี จัดท่าบันทึกข้อความที  ศธ.0529.4.6/ว 
906 ลว 21 กรกฎาคม 2558 เรื อง แผนผังกระบวนการการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
เพื อให้สอดคล้องกับข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย “คุณสมบัติและหลักเกณฑ์การแต่งตั้งอาจารย์
พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ และศาสตราจารย์พิเศษ พ.ศ.2548”และให้เป็นไปตาม
ส่านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่านักอธิการบดี ในการนี้ งานบริการการศึกษา จึงขอเสนอขออนุมัติจัดท่า
ค่าสั งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจ่าปีการศึกษา 2563 (เพิ มเติม ครั้งที  1) เพื อ
ด่าเนินการในส่วนที เกี ยวข้องต่อไปและด่าเนินการตามแผนผังกระบวนการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ส่านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

- ไม่มี – 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

ตารางรายชื ออาจารย์พิเศษหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจ่าปีการศึกษา 2563 (เพิ มเติม ครั้งที  1) 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
      เพื อพิจารณาขออนุมัติท่าค่าสั งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจ่าปีการศึกษา 
2563 (เพิ มเติม ครั้งที  1) 

มติที่ประชุม :  อนุมัติท าค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา 
2563 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1) 

 
 
 
 

file:///C:/Users/User/Downloads/เอกสารประกอบการประชุม/คำร้อง.pdf
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วาระท่ี 4.10  เรื่อง  ขออนุมัติท าค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์  
                          ประจ าปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1) 
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”และ
ให้เป็นไปตามส่านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่านักอธิการบดี ในการนี้ งานบริการการศึกษา จึงขอเสนอขอ
อนุมัติจัดท่าค่าสั งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ประจ่าปีการศึกษา 2563 (เพิ มเติม ครั้งที  1) 
เพื อด่าเนินการในส่วนที เกี ยวข้องต่อไปและด่าเนินการตามแผนผังกระบวนการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ส่านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

- ไม่มี – 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
     ตารางรายชื ออาจารย์พิเศษกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ประจ่าปีการศึกษา 2563 (เพิ มเติม ครั้งที  1) 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
      เพื อพิจารณาขออนุมัติท่าค่าสั งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ประจ่าปีการศึกษา 
2563 (เพิ มเติม ครั้งที  1) 

มติที่ประชุม :  อนุมัติท าค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 
2563 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1) 
วาระท่ี 4.11  เรื่อง  รายวิชาที่เปิดสอน ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563  

     (กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์) 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง  งานบริการการศึกษา 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม      ชื่อ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงศุทธินี  ธิราช 
                 ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา 

รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา เสนอเพื อพิจารณา รายวิชาที เปิดสอน ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 
2563 ส่าหรับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ งแวดล้อม และหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ รายละเอียด ดังนี้ 

รายวิชาที่เปิดสอนภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563  จ านวน 34 รายวิชา 
1. รายวิชาส่าหรับนักศึกษาชั้นปีที  1  จ่านวน  1 รายวิชา 

2. รายวิชาส่าหรับนักศึกษาชั้นปีที  2  จ่านวน  9 รายวิชา 

3. รายวิชาส่าหรับนักศึกษาชั้นปีที  3  จ่านวน  12 รายวิชา 

4. รายวิชาส่าหรับนักศึกษาชั้นปีที  4  จ่านวน  4 รายวิชา 

5. รายวิชาส่าหรับนักศึกษาชั้นปีที  5  จ่านวน  3 รายวิชา 

6. รายวิชาหมวดศึกษาทั วไป   จ่านวน  5 รายวิชา 
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ข้อกฏหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
- ไม่มี 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
 สรุปรายวิชาที เปิดสอน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 
ประเด็นเสนอที่ประชมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

เพื อพิจารณาเห็นชอบรายวิชาที เปิดสอน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 
มติที่ประชุม :  เห็นชอบรายวิชาที่เปิดสอน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 

วาระท่ี  4.12  เรื่อง  การขอลงทะเบียนเรียนโดยไม่ผ่านรายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง  งานบริการการศึกษา 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม      ชื่อ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงศุทธินี  ธิราช 
                 ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา 

รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา เสนอเพื อพิจารณา เนื องจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ท่าให้เกิดผลกระทบในการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา ในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 
2562 และภาคการศึกษาต้น  ปีการศึกษา 2563 หลักสูตรได้ก่าหนดการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา ดังนี้ 

ล าดับที่ รายวิชา การลงทะเบียน ก าหนดการฝึกปฏิบัติงาน 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยส่ิงแวดล้อม 

1 1902 322 ฝึกปฏิบัติงานอนามัยสิ งแวดล้อม ๑ 2/2562 วันที  ๒ พฤศจิกายน 2563 -  
วันที  18 ธันวาคม 2563 

2 1902 414 ฝึกปฏิบัติงานอนามัยสิ งแวดล้อม ๒ 2/2563 วันที  ๑๑ มกราคม 256๔ -  
วันที  30 เมษายน ๒๕๖๔  

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
1 1906 313 ฝึกปฏิบัติงานตรวจประเมินและ 

การดูแลบ่าบัดโรคเบื้องต้น 
1/2563 วันที  2 พฤศจิกายน 2562 - 

วันที  25 ธันวาคม 2563 
2 1906 407 ฝึกปฏิบัติงานอนามัยชุมชน 2/2563 วันที  ๑๑ มกราคม 256๔ - 

วันที  ๑๙ มีนาคม 256๔ 
- รายวิชา 1902 322 ฝึกปฏิบัติงานอนามัยสิ งแวดล้อม ๑ นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียน ในภาค

การศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562 แต่นักศึกษาไม่สามารถออกไปฝึกปฏิบัติงานได้ จึงได้ให้นักศึกษาติด I รายวิชา
นี้ ซึ งในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563 นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียน รายวิชา 1902 414 ฝึก
ปฏิบัติงานอนามัยสิ งแวดล้อม ๒ การลงทะเบียนรายวิชานี้ต้องผ่านรายวิชา 1902 322 ฝึกปฏิบัติงานอนามัย
สิ งแวดล้อม ๑  

- รายวิชา 1906 313 ฝึกปฏิบัติงานตรวจประเมินและการดูแลบ่าบัดโรคเบื้องต้น นักศึกษาได้
ลงทะเบียนเรียน ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 แต่นักศึกษาไม่สามารถออกไปฝึกปฏิบัติงานได้ จึง
จะต้องให้นักศึกษา ติด I รายวิชานี้ ซึ งในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563 นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียน 
รายวิชา 1906 407 ฝึกปฏบิัติงานอนามัยชุมชน การลงทะเบียนรายวิชานี้ต้องผ่านรายวิชา 1906 313 ฝึก
ปฏิบัติงานตรวจประเมินและการดูแลบ่าบัดโรคเบื้องต้น  

ตามปฏิทินมหาวิทยาลัยจะเปิดเรียนภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563 วันที  9 พฤศจิกายน 
2563 และลงทะเบียนเรียน วันที  2 – 13 พฤศจิกายน 2563 ตามก่าหนดการออกไปฝึกปฏิบัติงานของ
นักศึกษาเป็นช่วงคาบเกี ยวกับการเปิดเรียนภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563 จึงท่าให้นักศึกษาไม่สามารถ
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ลงทะเบียนได้ ในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563 จึงขอพิจารณาลงทะเบียนเรียนโดยไม่ผ่านรายวิชาที 
ต้องเรียนมาก่อน ดังนี้ 

1. ขอลงทะเบียนเรียนรายวิชา 1902 414 ฝึกปฏิบัติงานอนามัยสิ งแวดล้อม ๒ โดยไม่ผ่านรายวิชาที 
ต้องเรียนมาก่อน 1902 322 ฝึกปฏิบัติงานอนามัยสิ งแวดล้อม ๑  

2. ขอลงทะเบียนเรียนรายวิชา 1906 407 ฝึกปฏิบัติงานอนามัยชุมชน โดยไม่ผ่านรายวิชาที ต้องเรียน
มาก่อน รายวิชา 1906 313 ฝึกปฏิบัติงานตรวจประเมินและการดูแลบ่าบัดโรคเบื้องต้น 

โดยผ่านที ประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ครั้งที  9/2563 เมื อวันที  17 
กันยายน  2563 
ข้อกฏหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

- ไม่มี- 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

- ไม่มี- 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

เพื อพิจารณาเห็นชอบการขอลงทะเบียนเรียนโดยไม่ผ่านรายวิชาที ต้องเรียนมาก่อน ดังนี้ 
1. ขอลงทะเบียนเรียนรายวิชา 1902 414 ฝึกปฏิบัติงานอนามัยสิ งแวดล้อม ๒ โดยไม่ผ่านรายวิชาที 

ต้องเรียนมาก่อน 1902 322 ฝึกปฏิบัติงานอนามัยสิ งแวดล้อม ๑  
2. ขอลงทะเบียนเรียนรายวิชา 1906 407 ฝึกปฏิบัติงานอนามัยชุมชน โดยไม่ผ่านรายวิชาที ต้องเรียน

มาก่อน รายวิชา 1906 313 ฝึกปฏิบัติงานตรวจประเมินและการดูแลบ่าบัดโรคเบื้องต้น 
มติที่ประชุม :  เห็นชอบการขอลงทะเบียนเรียนโดยไม่ผ่านรายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน ดังนี้ 
1. ขอลงทะเบียนเรียนรายวิชา 1902 414 ฝึกปฏิบัติงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ๒ โดยไม่ผ่านรายวิชา

ที่ต้องเรียนมาก่อน 1902 322 ฝึกปฏิบัติงานอนามัยส่ิงแวดล้อม ๑  
2. ขอลงทะเบียนเรียนรายวิชา 1906 407 ฝึกปฏิบัติงานอนามัยชุมชน โดยไม่ผ่านรายวิชาที่ต้อง

เรียนมาก่อน รายวิชา 1906 313 ฝึกปฏิบัติงานตรวจประเมินและการดูแลบ าบัดโรคเบื้องต้น 
วาระท่ี  4.13  เรื่อง การรับรองการแก้ไขผลการเรียน I  ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง  งานบริการการศึกษา 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม      ชื่อ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงศุทธินี  ธิราช 
                 ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา 

รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา เสนอเพื อพิจารณา การรับรองการแก้ไขผลการเรียน I ภาคการศึกษา
ปลาย ปีการศึกษา 2562 ส่าหรับนางสาวสุทัศนา พลพิพัฒน์พงศ์ รหัส 59190640754 รายละเอียดดังนี้ 

ล าดับ รหัสวิชา รายวิชา 
คะแนน 
(เดิม) 

ผลการเรียน 
(เดิม) 

คะแนน 
(ใหม่) 

ผลการเรียน 
(ใหม่)  

 

ผลการพิจารณา 
(รับรอง/ไม่รับรอง) 

1 1906 406 การวิจัยด้าน
สาธารณสุขชุมชน 2 

- I 70.09 C+ รับรอง 

โดยผ่านที ประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ครั้งที  9/2563 เมื อวันที  17 
กันยายน  2563 
ข้อกฏหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

- ไม่มี- 
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เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
- ไม่มี- 

ประเด็นเสนอที่ประชมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

เพื อพิจารณารับรองการแก้ไขผลการเรียน I  รายวิชา 1906 406 การวิจัยด้านสาธารณสุขชุมชน 2 ภาค
การศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562 

มติที่ประชุม :  รับรองการแก้ไขผลการเรียน I  รายวิชา 1906 406 การวิจัยด้านสาธารณสุข
ชุมชน 2 ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562 
วาระท่ี  4.14     เรื่อง   ขออนุมัติเปิดสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
      อุบลราชธานี 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง    โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม      ชื่อ  แพทย์หญิงนวินดา เจียมบุญศรี 

                         ต าแหน่ง  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีแผนงานเร่งด่วนในการขยายศักยภาพการให้บริการแผนกผู้ป่วย
ใน และแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน 24 ชั วโมง ในปีงบประมาณ 2564 โดยปัจจุบันโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีขาดแคลนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการหลายต่าแหน่งซึ งมีความจ่าเป็นต่อการให้บริการที จะเกิดข้ึน
ในอนาคต 
 ในการนี้ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงขออนุมัติเปิดสอบคัดเลือกบุคคลเพื อบรรจุเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ่านวน 11 อัตรา โดยใช้เงินรายได้ ตามกรอบอัตราก่าลังคงเหลือขอ ง
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการจากกรอบอัตราก่าลัง (อัตราใหม่) ของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ระยะ 2 ปี  (พ.ศ.2561 – 2562) ที ได้รับอนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที  4/2561 วันที  26 พฤษภาคม 2561 ดังนี้ 
 
ล่าดับ ชื อต่าแหน่ง อัตรา 

ก่าลังที ได้ 
รับอนุมัติ 

บรรจุแล้ว คงเหลือ
กรอบว่าง 

ขออนุมัติ
เปิดสอบ
คัดเลือก 

1 พยาบาล 17 13 4 4 
2 เภสัชกร 2 0 2 1 
3 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 7 0 7 3 
4 ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม 2 0 2 1 
5 ผู้ปฏิบัติงานเภสัชกรรม 1 0 1 1 
6 ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์การแพทย ์ 1 0 1 1 

 รวม 30 13 17 11 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 -ไม่มี- 
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เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
 กรอบอัตราก่าลัง (อัตราใหม่) ของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข ระยะ 2 ปี (พ.ศ.2561 – 2562) ที ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุม
ครั้งที  4/2561 วันที  26 พฤษภาคม 2561  

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อพิจารณาอนุมัติเปิดสอบคัดเลือกบุคคลเพื อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  อุบลราชธานี จ่านวน 11 
อัตรา โดยใช้เงินรายได้ 

มติที่ประชุม :  อนุมัติเปิดสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
จ านวน 11 อัตรา โดยใช้เงินรายได้ 
วาระท่ี  4.15  เรื่อง การขอเทียบรายวิชาเรียนและโอนหน่วยกิต ราย นายพัชรพงษ์ ช่างสนิท 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง   งานบริการการศึกษา 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม      ชื่อ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงศุทธินี  ธิราช  
                 ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา 

ด้วยนายพัชรพงษ์ ช่ายสนิท นักศึกษาชั้นปีที  1 เข้าศึกษาในภาคการศึกษาต้น ประจ่าปีการศึกษา 
2563 แผน ก แบบ ก1 โดยนักศึกษารายดังกล่าวได้เคยศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และมีความ
ประสงค์ขอเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาที เคยศึกษามายังมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต จากจ่านวน 2 รายวิชา ดังนี้ 

1. 0702 724  การใช้ประโยชน์และการทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 
(Applications and Bioactivities of Natural Products) 

2. 0702 704 พฤกษเคม ี(Phytochemistry) 
ซึ งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562 หมวดที   

11 การเทียบรายวิชาเรียนและโอนหน่วยกิต ข้อ 44 การขอเทียบรายวิชาเรียนและโอนหน่วยกิต มีเงื อนไข ดังนี้ 
(1)  ผู้ขอเทียบรายวิชาเรียนและโอนหน่วยกิตต้องเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
(2)  รายวิชาที ขอเทียบโอนต้องเป็นรายวิชาที จัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาใน

สถาบันอุดมศึกษา  หรือรายวิชาที จัดการเรียนการสอนนอกระบบและการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 
(3)  ต้องเป็นรายวิชาที มีเนื้อหาและประสบการณ์การเรียนรู้ครอบคลุมหรือเทียบเคียงกันได้ไม่น้อย

กว่าสามในสี ของรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที ขอเทียบ 
(4)  ต้องเป็นรายวิชาที มีผลประเมินได้อักษรล่าดับขั้นไม่ต ่ากว่า  B หรือเทียบเท่า  หรือ S 
(5)  การเทียบรายวิชาเรียนและโอนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระโดยผ่านความ

เห็นชอบจากอาจารย์ที ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ และคณะกรรมการประจ่าคณะพิจารณาอนุมัติ  
(6)  การเทียบรายวิชาเรียนและโอนหน่วยกิตจะน่ามาคิดและค่านวณค่าคะแนนเฉลี ย ยกเว้น

รายวิชาที เทียบโอนมาจากสถาบันอื นจะไม่น่ามาคิดและค่านวณค่าคะแนนเฉลี ย 
 (7)  การศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หากเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทในสาขาวิชาเดียวกัน 

หรือสาขาวิชาที สัมพันธ์กันให้เทียบโอนหน่วยกิตได้ไม่เกินร้อยละสี สิบของหลักสูตรที จะเข้าศึกษา 
เบื้องต้นจากการตรวจสอบข้อมูลของนักศึกษา พบว่า นักศึกษามีผลการศึกษาท้ัง 2 รายวิชา เป็นไป

ตามเงื อนไข ตามที ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562 ก่าหนด (ข้อ 1 
- 4)  ส่าหรับค่าธรรมเนียมในการเทียบโอนรายวิชาและหน่วยกิต มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีก่าหนดเฉพาะของ
ระดับปริญญาตรี  มิได้มีข้อก่าหนดไว้ในระดับบัณฑิตศึกษา จากการประสานงานกับงานบริการการศึกษา 
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ส่านักงานอธิการบดี ถึงกรณีดังกล่าว เนื องจากทางมหาวิทยาลัยฯ มิได้มีประกาศค่าใช้จ่ายในการโอนรายวิชาและ
หน่วยกิตระดับบัณฑิตศึกษา ปัจจุบันจึงไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายในการโอนรายวิชาและหน่วยกิต 

การนี้ เพื อให้การด่าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอเสนอที ประชุมเพื อพิจารณาการขอ
เทียบรายวิชาเรียนและโอนหน่วยกิต ราย พัชรพงษ์ ช่ายสนิท  โดยประธานรายวิชาได้ตรวจสอบเงื อนไขความ
ซ้่าซ้อนหรือคล้ายคลึงกันของเนื้อหาและเห็นชอบอนุมัติให้เทียบโอนรายวิชาได้เพียง 1 รายวิชา คือ รายวิชา 
0702 724  การใช้ประโยชน์และการทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ  (Applications and 
Bioactivities of Natural Products  เทียบกับ  รายวิชา 1905 819 อนุมูลอิสระและตัวออกซิไดซ์ในเภสัช
วิทยาและพิษวิทยา (Free Radicals and Oxidizers in Pharmacology and Toxicology) และผ่านการรับรอง
จากที ประชุมคณะกรรมการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ครั้งที  9/2563 เมื อวันที  18 สิงหาคม 2563 

 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
ข้อบังคับมหาวิทยาวิทยาลัยอุบลราชธานี  วา่ด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562 
https://www.ubu.ac.th/web/files_up/00066f2019061409290873.pdf 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
ตารางเทียบเนื้อหารายวิชา 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
เพื อพิจารณาเห็นชอบการขอเทียบรายวิชาเรียนและโอนหน่วยกิต ราย พัชรพงษ์ ช่ายสนิท  
มติที่ประชุม :  เห็นชอบการขอเทียบรายวิชาเรียนและโอนหน่วยกิต ราย พัชรพงษ์ ช่ายสนิท  

วาระท่ี  4.16  เรื่อง รับรองผลการเรียนและอนุมัติส าเร็จการศึกษานักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร 
                          มหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์  ราย นางสาวพีระฉัตร วีระพันธ์ 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง   งานบริการการศึกษา 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม      ชื่อ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงศุทธินี  ธิราช 
                 ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา 

ด้วย นางสาวพีระฉัตร วีระพันธ์ รหัส 59190560111 นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ จะขอรับรองผลการเรียนและอนุมัติส่าเร็จการศึกษา ทั้งนี้นักศึกษารายดังกล่าวได้เรียนครบ
ตามโครงสร้างหลักสูตรก่าหนดเรียบร้อยแล้ว โดยจะเสนอวาระเพื อขอรับรองผลการเรียนและอนุมัติส่าเร็จ
การศึกษา ยังส่านักงานบริหารบัณฑิตศึกษา ให้เป็นไปตามปฏิทินการรับรองการส่าเร็จการศึกษาที มหาวิทยาลัยฯ 
เบื้องต้น นางสาวพีระฉัตร วีระพันธ์ รหัส 59190560111 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 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่ า 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. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
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อุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส่าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556) 
ปรากฏดังตาราง 
ล่าดับ เงื อนไขการส่าเร็จการศึกษา ผลการด่าเนินงาน 

1 ผลการศึกษาของนักศึกษาตามโครงสร้าง
หลักสูตรก่าหนด คะแนนเฉลี ยไม่น้อยกว่า 3.00  

ผลการเรียนคะแนนเฉลี ย 3.81 

2 ค่าสั งเปลี ยนชื อเรื องวิทยานิพนธ์  ค่าสั งที  2662/2562 สั ง ณ 25 ธ.ค.2561 
3 ผลการสอบวิทยานิพนธ์/ผลรับรองการแก้ไขผล

สอบวิทยานิพนธ์  
ผ่าน เมื อวันที  9 มี.ค. 2563 

4 การเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ ตีพิมพ์เผยแพร่สืบเนื องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที  14; 3-4 ก.ย.
2563 (หนังสือตอบรับ) 

5 รับการตรวจสอบความถูกต้องทางภาษาของ
บทคัดย่อ 

ผ่าน 

6 รับรองการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ ผ่าน วันที  14 พฤษภาคม 2563 
7 รับรองการตรวจสอบความซ้่าซ้อนวิทยานิพนธ์  ผ่าน  
8 ผลสอบภาษาอังกฤษ ผ่าน (สอบ UBU-Test) 
9 แบบค่าร้องขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต มี 

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

 

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

การนี้ จึงขอความอนุเคราะห์รับรองผลการเรียนและการส่าเร็จการศึกษาของนักศึกษา ราย นางสาว 
พีระฉัตร วีระพันธ์ รหัส 59190560111  เพื อคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  
พิจารณารับรอง โดยผ่านการรับรองจากมติที ประชุมคณะกรรมการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ครั้ งที  9/2563 
เมื อวันที  18 สิงหาคม 2563 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

ข้อบังคับมหาวิทยาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562 
https://www.ubu.ac.th/web/files_up/00066f2019061409290873.pdf 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
เอกสารขอส่าเร็จการศึกษา รายนางสาวพีระฉัตร วีระพันธ์ รหัส 59190560111   

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
เพื อพิจารณารับรองผลการเรียนและอนุมัติส่าเร็จการศึกษานักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ ราย  นางสาวพีระฉัตร วีระพันธ์ รหัส 59190560111   
มติที่ประชุม :  รับรองผลการเรียนและอนุมัติส าเร็จการศึกษานักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร

มหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ ราย  นางสาวพีระฉัตร วีระพันธ์ รหัส 59190560111   
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วาระท่ี  4.17  เรื่อง ขอแต่งตั้งประธานหลักสูตรหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์   
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง   งานบริการการศึกษา 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม      ชื่อ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงศุทธินี  ธิราช 
                 ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา 

รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา  เสนอเพื อพิจารณา ตามค่าสั งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที  3577 
/2560 เรื อง แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ลงวันที  6 ตุลาคม  2560 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้แจ้ง
ค่าสั งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื อง แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร นั้น เนื องจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
สุรศักดิ์ แว่นรัมย์ ลาออกจากต่าแหน่งประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ ตาม
บันทึกที  อว 0604.16.1.9/พิเศษ ลงวันที  5 มิถุนายน 2562 เพื อไปด่ารงต่าแหน่งรองผู้อ่านวยการส่านักงาน
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย คณะกรรมการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจึงได้ประชุมและคัดเลือกบุคคลเพื อปฏิบัติ
หน้าที เป็นประธานหลักสูตรดังกล่าว ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มารุตพงศ์ ปัญญา  

การนี้ เพื อให้การด่าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา  
ชีวเวชศาสตร์ จึงขอแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มารุตพงศ์ ปัญญา เป็นประธานหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ ตามค่าสั งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที  1646 /2562 เรื อง แต่งตั้งอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ลงวันที  10 มิถุนายน  2562 ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที  10 มิถุนายน  2562 เป็นต้นไป 

 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 -ไม่มี- 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

ค่าสั งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที  1646 /2562 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

เพื อพิจารณาเห็นชอบการแต่งตั้งประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์   
มติที่ประชุม :  เห็นชอบการแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มารุตพงศ์ ปัญญา เป็นประธานหลักสูตร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์  ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน  2562 เป็นต้นไป 
วาระท่ี  4.18  เรื่อง รายวิชาที่เปิดสอนภาคการศึกษาปลาย ประจ าปีการศึกษา 2563  
                         หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์  
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง   งานบริการการศึกษา 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม      ชื่อ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงศุทธินี  ธิราช 
                 ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา 

ตามที ปฏิทินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีก่าหนดเปิดภาคการศึกษาปลาย ประจ่าปีการศึกษา 2563  
ในวันที  6 พศจิกายน 2563 นั้น งานบริการการศึกษา จึงขอเรียนที ประชุมเพื อโปรดพิจารณารายที เปิดสอน 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ รายละเอียดดังตาราง 

รหัสวิชา หน่วยกิต ชื อวิชา 
จ่านวนรับ 

(คน) 
อาจารย์ประธานรายวิชา/ 

ผู้ประสานงานรายวิชา 
หลักสูตร 

แผน ก แบบ ก1 
1905 881-62 9 วิทยานพินธ ์(Thesis)   5 ผศ.ดร.มารุตพงศ์ ปัญญา    ประธานรายวิชา 

ผศ.ดร.ปรีดา  ปราการกมานันท ์   กรรมการ 
ผศ.ดร.สุรศักดิ์ แว่นรัมย์             กรรมการ 

ปรับปรุง พ.ศ.2562 

1905 811-62 4(4-0-12) จุลชีววิทยาการแพทย์
และภูมิคุ้มกันวิทยา 
ขั้นสูง 

5 ผศ.ดร.มารุตพงศ์ ปัญญา    ประธานรายวิชา 
รศ.ดร.ภาวนา พนมเขต              กรรมการ 
 

ปรับปรุง พ.ศ.2562 
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รหัสวิชา หน่วยกิต ชื อวิชา 
จ่านวนรับ 

(คน) 
อาจารย์ประธานรายวิชา/ 

ผู้ประสานงานรายวิชา 
หลักสูตร 

แผน ก แบบ ก2 
1905 882-62 8 วิทยานพินธ ์(Thesis)   5 ผศ.ดร.มารุตพงศ์ ปัญญา    ประธานรายวิชา 

ผศ.ดร.ปรีดา  ปราการกมานันท ์   กรรมการ 
ผศ.ดร.สุรศักดิ์ แว่นรัมย์             กรรมการ 

ปรับปรุง พ.ศ.2562 

แผน ก แบบ ก2 
1905 782-57 10 วิทยานพินธ ์(Thesis)   3 ผศ.ดร.มารุตพงศ์ ปัญญา    ประธานรายวิชา 

ผศ.ดร.ปรีดา  ปราการกมานันท ์   กรรมการ 
ผศ.ดร.สุรศักดิ์ แว่นรัมย์             กรรมการ 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2557 

รหัสวิชา หน่วยกิต ชื อวิชา 
จ่านวนรับ 

(คน) 
อาจารย์ประธานรายวิชา/ 

ผู้ประสานงานรายวิชา 
หลักสูตร 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
- ข้อบังคับมหาวิทยาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562 

https://www.ubu.ac.th/web/files_up/00066f2019061409290873.pdf 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

-ไม่มี- 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

เพื อพิจารณาเห็นชอบรายวิชาที เปิดสอนภาคการศึกษาปลาย ประจ่าปีการศึกษา 2563 หลักสูตรวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์  

มติที่ประชุม :  เห็นชอบรายวิชาที่เปิดสอนภาคการศึกษาปลาย ประจ าปีการศึกษา 2563 หลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ 
วาระท่ี  4.19  เรื่อง รายวิชาที่เปิดสอนภาคการศึกษาปลาย ประจ าปีการศึกษา 2563  
                         หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรใหม่  
       พ.ศ. 2562 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง   งานบริการการศึกษา 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม      ชื่อ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงศุทธินี  ธิราช 
                 ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา 

ตามที ปฏิทินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีก่าหนดเปิดภาคการศึกษาปลาย ประจ่าปีการศึกษา 2563  
ในวันที  6 พศจิกายน 2563 นั้น งานบริการการศึกษา จึงขอเรียนที ประชุมเพื อโปรดพิจารณารายที เปิดสอน  
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จ่านวน 8 รายวิชา รายละเอียดดังตาราง 

รหัสวิชา หน่วยกิต ชื อวิชา 
จ่านวนรับ 

(คน) 
อาจารย์ประธานรายวิชา/ 

ผู้ประสานงานรายวิชา 
หลักสูตร 

1907 804-62 2 (1-2-6) การพัฒนานวัตกรรมสุขภาพ 35 ผศ.ดร.นิยม จันทร์นวล        ประธานรายวิชา  
ผศ.ดร.ปวีณา ลิมปิทีปราการ         กรรมการ 

หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ.2562 

1907 805-62 3 (2-2-8) ระเบียบวธิีวิจยัทาง
สาธารณสุข 

35 ผศ.ดร.อารี บุตรสอน           ประธานรายวิชา 
ผศ.ดร.กิตติ เหลาสุภาพ               กรรมการ 

1907 807-62 1 (0-2-2) สัมมนาทางสาธารณสุข 2 35 ผศ.ดร.เมรีรัตน์ มั นวงศ์        ประธานรายวิชา 
ผศ.ดร.นิยม จันทร์นวล                กรรมการ 

1907 808-62 3 (3-0-9) ความรอบรู้ด้านสุขภาพใน
งานสาธารณสุข 

35 ผศ.ดร.นิยม จันทร์นวล        ประธานรายวิชา  
ดร.อรุณ บุญสร้าง                      กรรมการ 

1907 812-62 3 (3-0-9) การจัดการสุขภาพระหว่าง
ช่วงวัย 

35 ดร.ปัณฑิตา สุขุมาลย์          ประธานรายวิชา 
ผศ.พัจนภา ธาน ี                       กรรมการ 



22 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 12/2563 วันที่ 24 กันยายน 2563 
 

รหัสวิชา หน่วยกิต ชื อวิชา 
จ่านวนรับ 

(คน) 
อาจารย์ประธานรายวิชา/ 

ผู้ประสานงานรายวิชา 
หลักสูตร 

1907 814-62 2 (2-0-6) พฤติกรรมองค์กรและการ
จัดการในระบบสุขภาพ 

35 ผศ.ดร.อารี บุตรสอน           ประธานรายวิชา 
ผศ.ดร.กิตติ เหลาสุภาพ               กรรมการ 

1907 815-62 2 (2-0-6) การวิจยัเชิงคุณภาพในงาน
สาธารณสุข 

35 ผศ.ดร.กิตติ เหลาสุภาพ        ประธานรายวิชา 
ดร.สง่า ทับทิมหิน                กรรมการ 

1907 881-62 3  วิทยานพินธ ์ 35 ผศ.ดร.นิยม จันทร์นวล        ประธานรายวิชา 
ผศ.ดร.อารี บุตรสอน                  กรรมการ 
ผศ.ดร.เมรีรัตน์ มั นวงศ์                กรรมการ 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง  
ข้อบังคับมหาวิทยาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562 
   https://www.ubu.ac.th/web/files_up/00066f2019061409290873.pdf 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
-ไม่มี- 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
เพื อพิจารณาเห็นชอบรายวิชาที เปิดสอนภาคการศึกษาปลาย ประจ่าปีการศึกษา 2563 หลักสูตร

สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2562)  
มติที่ประชุม :  เห็นชอบรายวิชาที่เปิดสอนภาคการศึกษาปลาย ประจ าปีการศึกษา 2563 หลักสูตร

สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2562) 
วาระท่ี  4.20  เรื่อง ขอแต่งตั้งประธานหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต   สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์   
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง   งานบริการการศึกษา 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม      ชื่อ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงศุทธินี  ธิราช 
                 ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา 

รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา  เสนอเพื อพิจารณา ตามบันทึกที  อว 0604.4.6/ว 493 ลงวันที  22 
มิถุนายน 2563 ส่านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่านักงานอธิการบดี เรื อง ขอส่งส่าเนาค่าสั งมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เรื อง แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร นั้น 

การนี้ เพื อให้การด่าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร์ จึงขอแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิยม จันทร์นวล เป็นประธานหลักสูตรสาธารณสุขศาสต
รมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ตามค่าสั งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที  1443 /2563 เรื อง แต่งตั้ง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ลงวันที  19 มิถุนายน  2563 ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที  1 มิถุนายน  2563 เป็นต้น
ไป 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 -ไม่มี- 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
     ค่าสั งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที  1443 /2563 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

เพื อพิจารณาเห็นชอบการแต่งตั้งประธานหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร์   
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มติที่ประชุม :  เห็นชอบการแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิยม จันทร์นวล เป็นประธานหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน  2563 เป็นต้น
ไป 
วาระท่ี  4.21  เรื่อง  รายวิชาที่เปิดสอนภาคการศึกษาปลาย ประจ าปีการศึกษา 2563  
                          หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง   งานบริการการศึกษา 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม      ชื่อ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงศุทธินี  ธิราช 
                 ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา 

ตามที ปฏิทินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีก่าหนดเปิดภาคการศึกษาปลาย ประจ่าปีการศึกษา 2563  
ในวันที  6 พศจิกายน 2563 นั้น งานบริการการศึกษา จึงขอเรียนที ประชุมเพื อโปรดพิจารณารายที เปิดสอน  
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จ่านวน 4 รายวิชา รายละเอียดดังตาราง 

รหัสวิชา หน่วยกิต ชื อวิชา 
จ่านวน

รับ 
(คน) 

อาจารย์ประธานรายวิชา/ 
ผู้ประสานงานรายวิชา 

หลักสูตร 

1904102-58 3 (2-2-5) กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย ์ 23 ผศ.ดร.นงนุช กัญหารัตน์       ประธานรายวิชา 
ผศ.ฐานิสรา โฉมเกิด              กรรมการ 
อ.ดร.สุพัตรา ขจัดโรคา           กรรมการ 
อ.สุธารกมล ครองยุต ิ            กรรมการ 
อ.ดร.นันทยา กระสวยทอง      กรรมการ 

ปรับปรุง 
พ.ศ.2558 

1904101-62 3(2-2-5) กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย ์ 136 ผศ.ดร.นงนุช กัญหารัตน์       ประธานรายวิชา 
ผศ.ฐานิสรา โฉมเกิด             กรรมการ 
อ.ดร.สุพัตรา ขจัดโรคา           กรรมการ 
อ.สุธารกมล ครองยุต ิ            กรรมการ 
อ.ดร.นันทยา กระสวยทอง      กรรมการ 

ปรับปรุง 
พ.ศ.2562 

1904102-62  3(2-2-5) สรีรวิทยาของมนุษย ์ 122 ผศ.จารุวรรณ์ วงบุตดี          ประธานรายวิชา 
ผศ.ดร.เชาวลิต  ยั วจิตร          กรรมการ 
ผศ.ดร.สุวภรณ์ แดนดี            กรรมการ 
อ.ดร.นันทยา กระสวยทอง      กรรมการ 
อ.ดร.วัลวิสาข์ สวุรรณเลิศ       กรรมการ 

1904103-62  
 

3(2-2-5) ชีวเคมีทางการพยาบาล  122 ผศ.ดร.จุฑารัตน์ จิตติมณี      ประธานรายวิชา 
ผศ.ดร.กาญจนา แปงจิตต์        กรรมการ 
ผศ.ดร.รสริน การเพียร           กรรมการ 
อ.ดร.อนุวัตร ภิญญะชาติ         กรรมการ 
อ.ดร.วัลวิสาข์ สวุรรณเลิศ       กรรมการ 

 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
-ไม่มี- 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
-ไม่มี- 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
เพื อพิจารณาเห็นชอบรายวิชาที เปิดสอนภาคการศึกษาปลาย ประจ่าปีการศึกษา 2563 หลักสูตร

พยาบาลศาสตรบัณฑิต  
มติที่ประชุม :  เห็นชอบรายวิชาที่เปิดสอนภาคการศึกษาปลาย ประจ าปีการศึกษา 2563 หลักสูตร

พยาบาลศาสตรบัณฑิต 
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วาระท่ี 4.22     เรื่อง พิจารณาการตัดโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา จ านวน 1 คน 
   ราย นางสาวลภัส ยิ่งยืน  
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง    งานบริหารบุคคล 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม      ชื่อ  นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธุ์ 

                         ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

ตามที  นางสาวลภัส ยิ งยืน ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ได้ด่ารงต่าแหน่งที สูงขึ้น จากเดิม 
เจ้าหน้าที บริหารงานทั วไป ปฏิบัติการ ปรับเป็น เจ้าหน้าที บริหารงานทั วไป ช่านาญการ ซึ งวิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข ไม่มีกรอบอัตราก่าลังดังกล่าว จึงท่าให้ นางสาวลภัส ยิ งยืน ต้องโอนไปสังกัดกองกลาง 
ส่านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยฯ ในการด่ารงต่าแหน่งที สูงขึ้นเพื อความก้าวหน้าทางด้านวิชาชีพ นั้น 

 เนื องจากปัจจุบัน นางสาวลภัส ยิ งยืน ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ต่าแหน่งเจ้าหน้าที 
บริหารงานทั วไป ช่านาญการ ปฏิบัติหน้าที รับผิดชอบงาน มีดังนี้ 
 1. งานเลขานุการ (คณบดี และรองคณบดีฝ่ายบริหาร) 
 2. เป็นคณะกรรมการงานอาคารสถานที ฯ วิทยาลัยฯ 
 3. ดูแล ควบคุม งานแม่บ้านวิทยาลัยฯ 
 4. เป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ 
 5. งานอื นๆ ที ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบด่าเนินงานกิจกรรมของวิทยาลัยฯ เช่น งานประชุม
วิชาการ, งานประชุมแพทยศาสตร์ศึกษา, งานวันมหิดล, งานท่าบุญอาจารย์ใหญ่ และงานบุญ พิธีการต่างๆ ทั้งในและ
นอกคณะ ฯลฯ 
 จากข้อมูลข้างต้น นางสาวลภัส ยิ งยืน ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ต่าแหน่งเจ้าหน้าที 
บริหารงานทั วไป ช่านาญการ ปฏิบัติหน้าที ให้กับวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขได้เป็นอย่างดี โดย
ภาระงานหรือกิจกรรมที บุคคลดังกล่าวได้รับผิดชอบซึ งจะต้องด่าเนินการเป็นไปอย่างต่อเนื อง เพื อให้การ
ด่าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ตามที ตั้งเป้าหมายไว้ คณบดีได้พิจาณาให้
ความเห็นควรตัดโอนต่าแหน่งและเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ราย นางสาวลภัส ยิ งยืน ต่าแหน่ง
เจ้าหน้าที บริหารงานทั วไป ช่านาญการ มาสังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ตั้งแต่วันที  1 ตุลาคม 
2563 เป็นต้นไป  
ข้อกฎหมาย/ระเบยีบที่เกี่ยวข้อง  
 -  ไม่มี- 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
 -  ไม่มี- 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อพิจารณาเห็นชอบการขอตัดโอน นางสาวลภัส ยิ งยืน ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
ต่าแหน่งเจ้าหน้าที บริหารงานทั วไปช่านาญการ มาสังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ตั้งแต่วันที  1 
ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป  

มติที่ประชุม :  เห็นชอบการขอตัดโอน นางสาวลภัส ยิ่งยืน ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปช านาญการ มาสังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 
1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป 

 
 



25 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 12/2563 วันที่ 24 กันยายน 2563 
 

วาระท่ี 4.23  เรื่อง (ลับ) พิจารณาคุณสมบัติ เอกสารหลักฐานผลงานทางวิชาการ และรับรองการเผยแพร่ 
                 ผลงานทางวิชาการของ แพทย์หญิงปิยวดี วุฒิกรสัมมากิจ เพื่อขอก าหนดทาง 
        ต าแหน่งวิชาการ ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ  (ลับ)      

ทั้งนี้  รายละเอียดและมติที ประชุมปรากฏตามรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที  12/2563 วาระลับ วันที  24 กันยายน 2563 
 
ระเบียบวาระท่ี 5    เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
วาระท่ี  5.1     เรื่อง   (ร่าง) ค าสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานระดมทุน 
                                 เพื่อพัฒนาโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง    โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม      ชื่อ  แพทย์หญิงนวินดา เจียมบุญศรี 

                         ต าแหน่ง  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 1. ในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที   2/2563 วันที  10 
มิถุนายน พ.ศ. 2563 ที ประชุมมีมติเห็นชอบการแต่งตั้งคณะท่างานระดมทุนเพื อพัฒนาโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และมอบโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุขด่าเนินการยกร่างค่าสั งแต่งตั้งคณะท่างานดังกล่าวตามข้อเสนอแนะของที ประชุม 
 2. โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ด่าเนินการจัดท่า (ร่าง) ค่าสั งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื อง 
แต่งตั้งคณะท่างานระดมทุนเพื อพัฒนาโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และเสนอเลขานุการคณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร) เพื อพิจารณาร่างค่าสั งดังกล่าว ตามบันทึกข้อความ ที  อว 
0604.16.1.14/1962 ลงวันที  18 สิงหาคม 2563 ซึ งรองอธิการบดีฝ่ายบริหารได้เสนอร่างค่าสั งให้
อธิการบดีพิจารณา เนื องจากเป็นกิจการโรงพยาบาล จึงเห็นควรเสนอคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข แต่งตั้งเป็นประธานคณะท่างาน และแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยเป็นที ปรึกษา โดยนายกสภา
มหาวิทยาลัยเป็นผู้ลงนามในค่าสั ง   
ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 -ไม่มี- 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
 (ร่าง) ค่าสั งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื อง แต่งตั้งคณะท่างานระดมทุนเพื อพัฒนาโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อทราบ(ร่าง) ค่าสั งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื อง แต่งตั้งคณะท่างานระดมทุนเพื อพัฒนาโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ข้อเสนอจากที่ประชุม 
 ให้แก้ไข ดังนี้ 

- ล าดับที่ 13 แก้ไขเป็น หัวหน้ากลุ่มงานคลัง โรงพยาบาลม.อุบลฯ  ผู้ช่วยเลขานุการคนที่ 2 
- ล าดับที่ 14 แก้ไขเป็น หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลม.อุบลฯ ผู้ช่วยเลขานุการคนที่ 3 
มติที่ประชุม : รับทราบ(ร่าง) ค าสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานระดมทุน

เพื่อพัฒนาโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มอบโรงพยาบาลม.อุบลฯ ปรับแก้ไขรายชื่อให้ถูกต้องตาม
ข้อเสนอของคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ 
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วาระท่ี 5.2     เรื่อง  การจัดท ารายละเอียดค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2565 
                            วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง งานแผนและงบประมาณ 
ผู้เสนอเรื่อง           ชื่อ  นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธุ์ 
                         ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

 ด้วยขณะนี้ การเตรียมการจัดท่ารายละเอียดค่าของบประมาณรายจ่าย ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและทันก่าหนดเวลาในการจัดส่งกองแผนงาน จึงได้จัดท่าปฏิทินการจัดท่ารายละเอียด
ค่าของบประมาณรายจ่าย ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในส่วนของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีขึ้น  เพื อใช้เป็น
กรอบแนวทางการจัดท่างบประมาณรายจ่าย ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ทั้งงบประมาณตามแผนงาน
บุคลากรภาครัฐ และแผนงานพ้ืนฐาน แผนงานยุทธศาสตร์  แผนงานบูรณาการ ดังนี้ 

ก. กระบวนการจัดท่ารายละเอียดค่าของบประมาณรายจ่าย 
1. คณะ/วิทยาลัย/ส านัก จัดท ารายละเอียดค าของบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ดังนี้ ในระหว่างวันที่ 8 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน  2563 
1.1) รายละเอียดค่าของบประมาณรายจ่ายงบลงทุน (ครุภัณฑ์และสิ งก่อสร้าง) 
1.2) งบค่าจ้างชั วคราว (ค่าจ้างชั วคราวชาวต่างประเทศที มีสัญญาจ้าง และผู้มีความรู้ 
       ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา) 
1.3) เงินอุดหนุนค่าจ้างพนักงาน (อัตราใหม่นักเรียนทุน, เภสัชคู่สัญญา, แพทย์ผู้ใช้ทุน) 
1.4) เงินอุดหนุนการบริการวิชาการแก่สังคม  และท่านุบ่ารุงศิลปวัฒนธรรม   
1.5) การจัดท่าข้อเสนอโครงการตามแผนงานบูรณาการ และแผนงานยุทธศาสตร์ 
1.6) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาระบบการฝึกปฏิบัติงาน ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพเภสัชกรรม 
       เพื อรองรับการผลิตเภสัชกรคุณภาพสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติของประเทศไทย, 
       เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาก่าลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่ง 
       ประเทศไทย) 
1.7) รายละเอียดข้อเสนอเบื้องต้นงบประมาณรายจ่ายเกี ยวกับค่าใช้จ่ายบุคลากร ค่าสาธารณูปโภค   
       และค่าใช้จ่ายตามข้อผูกพัน  (ลักษณะรายจ่ายประจ่าและ รายจ่ายลงทุน)  
หมายเหตุ :  เอกสาร ข้อ 1.1 ดังนี้ 

   1. รายการครุภัณฑ์ 

1. ขอใบเสนอราคา 1 รายการ ต่อ 3 บริษัท/ร้าน     
2. โดยกรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์ม 4  แบบฟอร์ม โดยเลือก 1 รายการต่อ 1 แบบฟอร์ม คือ 
     2.1 เพื อทดแทนครุภัณฑ์ที เสื อมสภาพ 
     2.2 เพื อเพิ มประสิทธิภาพ / คุณภาพ / การปรับปรุง /พัฒนา / ซ่อมแซมครุภัณฑ์เดิม  
     2.3 เพื อเพิ มปริมาณที มากขึ้น ต้องมีแผนการขยายหรือเพิ มปริมาณกลุ่มเป้าหมายหรือปริมาณ   
           อย่างชัดเจน 
     2.4 เพื อเพิ มผลิตใหม่/ภารกิจใหม่  โดยรองรับการปฏิบัติงานใหม่ที ตามนโยบายรัฐบาล 
3. จัดล่าดับความส่าคัญ ของรายการครุภัณฑ์ 
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1. รายการสิ่งก่อสร้าง 
1. แบบรูป/ BOQ /งวดงานงวดเงิน 
2. เหตุผลความจ่าเป็น 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
-ไม่มี- 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
ปฏิทินการจัดท่ารายละเอียดค่าของบประมาณรายจ่าย ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565    

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อทราบและใช้เป็นกรอบในการด่าเนินงานจัดท่ารายละเอียดค่าของบประมาณรายจ่าย ประจ่าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อไป 

มติที่ประชุม : รับทราบและให้ใช้เป็นกรอบในการด าเนินงานจัดท ารายละเอียดค าของบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อไป 

 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืน ๆ  
วาระท่ี 6.1  เรื่อง  ก าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

                  ครั้งที่ 13/2563 วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น.  
        ณ ห้อง CMP 412  

หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง   งานเลขานุการ 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  ชื่อ นางสาวณรัญญา  มีชัย ต าแหน่ง เลขานุการคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ 

เลขานุการคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ แจ้งเพื อทราบ ถึงก่าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ่า
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที  13/2563 วันพฤหัสบดีที  15 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. 
ณ ห้อง CMP 412 
ข้อกฎหมาย / ระเบียบที่เกี่ยวข้อง   

-ไม่มี- 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

-ไม่มี- 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

เพื อทราบก่าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  
ครั้งที  13/2563 วันพฤหัสบดีที   15 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้อง CMP 412 

มติที่ประชุม : รับทราบก าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข ครั้งที่ 13/2563 วันพฤหัสบดีที่  15 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้อง CMP 401 

 

ปิดประชุมเวลา 15.45 น.           

                                                                                                  

(นางสาวณรัญญา  มีชัย) 
นักวิชาการศึกษาช่านาญการ/เลขานุการ 

ผู้จด/พิมพ์รายงานการประชุม 
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(นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธุ์) 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
กรรมการ 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 

 
 
 
 

ที่ประชุมได้รับรองรายงานนี้แล้วในการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งท่ี 14/๒๕63 
เมื่อวันที่  22 ตุลาคม 2563   

 

                                                      
(นายแพทย์นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ) 

 คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 ประธานคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

 
 


