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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 14/2563 วันที่ 22 ตุลาคม 2563 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
ครั้งที่ 14/๒๕63 วันพฤหัสบดี  ที่ 22 ตุลาคม 2563 

ณ ห้อง CMP 412 ชั้น 4 อาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 
 

ผู้มาประชุม 
1. นายแพทย์นิรันดร์  พิทักษ์วัชระ  คณบดี    ประธานกรรมการ 
2. นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธ์ุ   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 วจิตร   ผู้แทนอาจารย์    กรรมการ 
7. นางสาวณรัญญา  มีชัย   นักวิชาการศึกษาช่านาญการ  เลขานุการ 
8. นางสาวลภัส  ยิ งยืน   เจ้าหน้าที งานบริหารงานทั วไปช่านาญการ ผู้ช่วยเลขานุการฯ คนที  1 

 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายแพทย์วีระวัฒน์  พันธ์ครุฑ  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม กรรมการ(ลาพักผ่อน) 
2. นางสาวจินตนา  ศิริบูรณ์พิพัฒนา  ผู้แทนอาจารย์    กรรมการ(ติดคุมสอบ) 

 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. ผศ.ดร.กิตติ  เหลาสุภาพ   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและบริหารกายภาพและสิ งแวดล้อม 
2. ดร.สง่า  ทับทิมหิน    ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ งแวดล้อม 
3. ดร.ปัณฑิตา  สุขุมาลย์   ประธานหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
4. แพทย์หญิงปิยะรัตน์ ธัญนิพัทธ์  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ 
5. ผศ.ดร.นิยม  จันทร์นวล   ประธานหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 
6. ผศ.ดร.อารี  บุตรสอน   ผู้ช่วยคณบดีงานพันธกิจสังคม 
7. แพทย์หญิงนวินดา  เจียมบุญศรี  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
8. ดร.ปิยนันท์  มีเวที    ผู้ช่วยคณบดีงานคลังและพัสดุ 
9. รศ.ดร.อนันต์  ไชยกุลวัฒนา   หัวหน้าศูนย์วิจัย 
10. ผศ.ดร.ลติพร  อุดมสุข   ผู้ช่วยคณบดีงานบริการการศึกษา 

 
 
 
 

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.    
 
 นายแพทย์นิรันดร์  พิทักษ์วัชระ คณบดี  ท่าหน้าที ประธานในที ประชุม หลังจากกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วม
ประชุมแล้ว ได้เรียนเชิญคณะกรรมการรับทราบและพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม สรุปได้ ดังนี้ 
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ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ  
วาระท่ี 1.1      เรื่อง  รายงานจากโครงการผลิตแพทย์เพิ่มร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง  งานเลขานุการ 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   ชื่อ นายแพทย์นิรันดร์  พิทักษ์วัชระ ต าแหน่ง  คณบดี 
 ประธานแจ้งเพื อทราบ รายงานการประชุมคณะท่างานเพื อจัดท่าโครงการผลิตแพทย์เพิ มของกลุ่มสถาบัน
แพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย เมื อวันจันทร์ที  ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมปาลวัฒน์วิไชย ตึกอดุลยเดช
วิกรม ชั้น ๖ สรุปได้ดังนี้ 

๑. ควรมีการทบทวนจ่านวนการผลิตโดยกลไกกระบวนการท่างานกลับไปที คณะอนุกรรมการ
วางแผนก่าลังด้านสุขภาพ โดยทบทวนข้อมูล ๔ ปีที ผ่านมาผลิตได้เท่าไร และอนาคตบทบาทของแพทย์อาจมี
บางอย่างเพิ มขึ้น น่ามาวิเคราะห์เพื อวางผนการผลิตต่อไปในโครงการผลิตแพทย์เมระยะที  ๒ จนถึงปี พ.ศ.๒๕๗๐ 

๒.  ศ.ดร.นพ.ประสิทธ์ิ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล จะประสานงาน
คณะท่างานวิชาการการพัฒนาระบบสุขภาพและก่าลังคนด้านสุขภาพของประเทศ เพื อประเมินสถานการณ์การผลิต
ที ผ่านในช่วงปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๓ และมองไปในอนาคต เพื อทบทวนจ่านวนการผลิตที เหมาะสมต่อไป 

๓. เมื อได้ข้อมูลจ่านวนการผลิตแพทย์แล้วจะน่าเข้าที ประชุมคณะกรรมการอ่านวยการ กสพท. 
และคณะกรรมการแพทยสภา เพื อพิจารณาให้ความเห็นชอบ  หากความเห็นของ กสพท. แพทยสภา และกระทรวง
สาธารณสุขไปในทิคทางเดียวกัน จะเสนอข้อมูลต่อไปยังกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

๔. ศ.ดร.นพ.ประสิทธ์ิ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล จะเสนอเรื องการ
ชดใช้ ค่าปรับต่อแพทยสภาอีกคร้ัง เพื อน่าเรื องเข้าที ประชุม ครม. และมอบหมายให้ น.พ.ชวศักดิ์ กนกกันฑ์ 
ผู้อ่านวยการบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ มชาวชนบทเป็นผู้ด่าเนินการเรื องต่าแหน่งเพื อบรรจุเป็นเข้าราชการ 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

-ไม่มี- 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

-ไม่มี- 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อทราบรายงานจากโครงการผลิตแพทย์เพิ มร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข  

มติที่ประชุม :  รับทราบ  
 

วาระท่ี 1.2      เรื่อง  แจ้งชื่อผู้สมควรได้รับการยกย่องเป็นครูแพทย์แห่งชาติ ประจ าปี พ.ศ. 2563   
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง  งานเลขานุการ 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   ชื่อ นายแพทย์นิรันดร์  พิทักษ์วัชระ ต าแหน่ง  คณบดี 
 ประธานแจ้งเพื อทราบ ที ประชุมคณะกรรมการอ่านวยการ คร้ังที  ๓/๒๕๖๒ และกรรมการบริหาร คร้ังที  ๕ 
กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย วันที ศุกร์ที  ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  ได้รับรองชื อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื อยก
ย่องเป็นครูแพทย์แห่งชาติประจ่าปี ๒๕๖๓ ได้แก่ รศ.นพ.ทวี เลาหพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
มหาวิทยาลัยมหิดล โดยจะจัดพิธีมอบรางวัลในการประชุมวิชาการด้านการวิจัยของนักศึกษาแพทย์ ประจ่าปี 
๒๕๖๓ วันที  ๑๒-๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า  โดยขอความร่วมมือคณบดีจากทุก
สถาบันร่วมเป็นเกียรติในพิธีคร้ังนี้ด้วย 

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

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อทราบชื อผู้สมควรได้รับการยกย่องเป็นครูแพทย์แห่งชาติ ประจ่าปี พ.ศ. 2563   

มติที่ประชุม :  รับทราบ  
วาระท่ี 1.3      เรื่อง  สรุปรายชื่อกรรมการอ านวยการ กสพท. 3 ล าดับแรกที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ 

       สรรหากรรมการบริหารสถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ (สมพ.)  
       พ.ศ. 2564-2567 

หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง  งานเลขานุการ 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   ชื่อ นายแพทย์นิรันดร์  พิทักษ์วัชระ ต าแหน่ง  คณบดี 
 ประธานแจ้งเพื อทราบ  ประชุมคณะกรรมการอ่านวยการ คร้ังที  ๓/๒๕๖๒ และกรรมการบริหาร คร้ังที  ๕ 
กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย วันที ศุกร์ที  ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  รับรองรายชื อกรรมการอ่านวยการ 
กสพท. ๓ ล่าดับแรกที ได้รับการเสนอชื อเป็นกรรมการสรรหากรรมการบริหารสถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษา
แพทยศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๔ – พ.ศ. ๒๕๖๗  

 ๑. ศ.ดร.นพ.ประสิทธ์ิ วัฒนาภา     คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล 
๒. ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสิทธุ         คณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
๓. ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์   คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
-ไม่มี- 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
-ไม่มี- 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อทราบ สรุปรายชื อกรรมการอ่านวยการ กสพท. 3 ล่าดับแรกที ได้รับการเสนอชื อเป็นกรรมการ 
สรรหากรรมการบริหารสถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ (สมพ.) พ.ศ. 2564-2567 

มติที่ประชุม :  รับทราบ  
วาระท่ี 1.4      เรื่อง   ผลการสอบเพื่อประเมินความความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง  งานเลขานุการ 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   ชื่อ นายแพทย์นิรันดร์  พิทักษ์วัชระ ต าแหน่ง  คณบดี 
 ประธานแจ้งเพื อทราบ  ที ประชุมคณะกรรมการอ่านวยการ คร้ังที  ๓/๒๕๖๒ และกรรมการบริหาร คร้ังที  
๕ กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย วันที ศุกร์ที  ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  ได้รับทราบผลการสอบเพื อประเมิน
ความความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สอบวันที  ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ สรุปได้ดังนี้ 
           ขัน้ตอนที่ ๑   
           ผู้เข้าสอบทั วประเทศ ๓,๖๕๑ คน สอบผ่าน ๑,๙๗๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๑ 
        ศพค.รพ.สรรพสิทธิประสงค์ (ม.อุบลราชธานี) เข้าสอบ ๒๒ คน สอบผ่าน ๑๐ คนคิดเป็นร้อยละ๔๕.๕ 
        ศพค.รพ ศรีสะเกษ (ม.อุบลราชธานี) เข้าสอบ ๒๓ คน สอบผ่าน ๘ คนคิดเป็นร้อยละ ๓๔.๘ 
           ขั้นตอนที่ ๒   
           ผู้เข้าสอบทั วประเทศ ๒,๖๗๕ คน สอบผ่าน ๒,๔๒๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๗ 
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       ศพค.รพ.สรรพสิทธิประสงค์ (ม.อุบลราชธานี) เข้าสอบ ๒๖คน สอบผ่าน ๒๒ คนคิดเป็นร้อยละ ๘๔.๖             
 ศพค.รพ ศรีสะเกษ (ม.อุบลราชธานี) เข้าสอบ ๒๐ คน สอบผ่าน ๑๘ คนคิดเป็นร้อยละ ๙๐ 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

-ไม่มี- 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

-ไม่มี- 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อทราบผลการสอบเพื อประเมินความความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม  

มติที่ประชุม :  รับทราบ  
วาระท่ี 1.5      เรื่อง  สรุปรายรับและรายช่ือผู้ร่วมบริจาคด าเนินการก่อสร้างศาลารวมใจ (ธรรมชา) 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง  งานเลขานุการ 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   ชื่อ นายแพทย์นิรันดร์  พิทักษ์วัชระ ต าแหน่ง  คณบดี 
 ประธานแจ้งเพื อทราบ  แจ้งยอดการรับบริจาคด่าเนินการก่อสร้างศาลารวมใจ (ธรรมชา) ณ วันที  27  
ตุลาคม  2563  และค่าติดตั้งระบบไฟฟ้า  92, 035.84  บาท  จึงเป็นยอดบริจาครวมทั้งสิ้น  1,391,885.36 บาท 
(หนึ งล้านสามแสนเก้าหมื นหนึ งพันแปดร้อยแปดสิบห้าบาทสามสิบหกสตางค์)  ดังรายนามผู้มีจิตศรัทธาต่อไปนี้ 

รายช่ือผู้ร่วมบริจาคสมทบทุนก่อสร้างหอพระ ศาลารวมใจ "ธรรมชา" 

ข้อมูล ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2563 

ล าดับ วันที่บริจาค ชื่อ - สกุล  จ านวนเงิน  

1 1 กรกฎาคม 2563 นายแพทย์ประวิ อ ่าพันธ์ุ 1,000.00 

2 1 กรกฎาคม 2563 นายแพทย์ประวิ อ ่าพันธ์ุ 49,000.00 

3 1 กรกฎาคม 2563 ผศ.ดร.ชาญวิทย์ มณีนิล 3,499.00 

4 1 กรกฎาคม 2563 นายแพทย์นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ 200,000.00 

5 16 พฤศจิกายน  2563 นางสุรัตน์   พิทักษ์วัชระ 222,420.84 

6 10 กรกฎาคม 2563 ผศ.ดร.ปวีณา ลิมปิทีปราการ 500.00 

7 10 กรกฎาคม 2563 ผู้บริจาคไม่ประสงค์ออกนาม   524.88 

8 12 กรกฎาคม 2563 นางสาวอุทัยวรรณ ทองทวน 500.00 

9 12 กรกฎาคม 2563 นางณัฏฐพัชร์   สิงห์นันท์ 500.00 

10 12 กรกฎาคม 2563 นายวรวิทย์ รวีนิภาพงศ์ 2,000.00 

11 13 กรกฎาคม 2563 นางสาวดาวรุ่ง ค่าวงศ์ 599.00 

12 13 กรกฎาคม 2563 ผู้บริจาคไม่ประสงค์ออกนาม   719.00 

13 13 กรกฎาคม 2563 อาจารย์ถาวร ตรงเที ยงธรรม 4,000.00 

14 13 กรกฎาคม 2563 อาจารย์ถาวร ตรงเที ยงธรรม 20,000.00 

15 13 กรกฎาคม 2563 ครอบครัวคุณอ๊อด และคุณแตง 3,000.00 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 14/2563 วันที่ 22 ตุลาคม 2563 
 

ล าดับ วันที่บริจาค ชื่อ - สกุล  จ านวนเงิน  
16 13 กรกฎาคม 2563 แพทย์หญิงเพ็ชรศรี - นายแพทย์ประวิทย์ วิริยสิทธา

วัฒน์ 
100,000.00 

17 13 กรกฎาคม 2563 คุณวนิดา จิรธนภิญโญ 500.00 

18 13 กรกฎาคม 2563 อาจารย์ถาวร ตรงเที ยงธรรม 1,000.00 

19 13 กรกฎาคม 2563 นางสาวนวลนภา สมชัย 2,000.00 

20 13 กรกฎาคม 2563 คุณสุมิตร ด่านวนิช 10,000.00 

21 13 กรกฎาคม 2563 ผู้บริจาคที ไม่ระบุรายนาม   1,000.00 

22 14 กรกฎาคม 2563 นางสาวจันทร์เพ็ญ ห่วงสมบัติเจริญ 500.00 

23 14 กรกฎาคม 2563 นายแพทย์สราวุฒิ บุญสม 5,000.00 

24 14 กรกฎาคม 2563 นางสมคิด - 500.00 

25 14 กรกฎาคม 2563 นายปัญญา พละศักดิ์ 1,000.00 

26 14 กรกฎาคม 2563 นายอรรถวุฒิ ชารีผล 1,000.00 

27 14 กรกฎาคม 2563 นางสาวสุดารัตน์ แถวทัศน์ 1,000.00 

28 14 กรกฎาคม 2563 นางสาวณรัญญา มีชัย 499.00 

29 14 กรกฎาคม 2563 นายชลวิทย์ สิงหกุล 1,000.00 

30 14 กรกฎาคม 2563 นางบังอร เหมือนตา 1,000.00 

31 14 กรกฎาคม 2563 นายกิตติ เขื อนแก้ว 1,000.00 

32 14 กรกฎาคม 2563 นางอนงค์ ประพัธนุกูล 1,000.00 

33 14 กรกฎาคม 2563 นายกันยา บุญเยี ยม 1,000.00 

34 14 กรกฎาคม 2563 นายมนตรี เวียงเพิ ม 3,000.00 

35 14 กรกฎาคม 2563 นางสาวจินดาพร อุปถัมภ์ 500.00 

36 14 กรกฎาคม 2563 นางสุชารัตน์ ญาวงศ์ 1,000.00 

37 14 กรกฎาคม 2563 นางสาวลภัส ยิ งยืน 499.00 

38 14 กรกฎาคม 2563 นางปูชนีย์ ศุขสมิติ 1,000.00 

39 14 กรกฎาคม 2563 นายทวีศกดิ์ ศรีธัญรัตน์ 500.00 

40 14 กรกฎาคม 2563 นายอัครเดช บุญเย็น 1,000.00 

41 14 กรกฎาคม 2563 นายบรรเจิด เดชาศิลปชัยกุล 1,000.00 

42 14 กรกฎาคม 2563 นายสุขเกษม เรืองนุช 1,000.00 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 14/2563 วันที่ 22 ตุลาคม 2563 
 

ล าดับ วันที่บริจาค ชื่อ - สกุล  จ านวนเงิน  ล าดับ 

43 14 กรกฎาคม 2563 ผู้บริจาคที ไม่ระบุรายนาม   1,000.00 

44 14 กรกฎาคม 2563 นายแพทย์สมชาย ภานุมาศวิวัฒน์ 1,200.00 

45 14 กรกฎาคม 2563 นายวีระวุธ เพ็งชัย 500.00 

46 14 กรกฎาคม 2563 นายสิทธิพงษ์ ยอดสิงห์ 1,000.00 

47 14 กรกฎาคม 2563 ผู้บริจาคที ไม่ระบุรายนาม   999.00 

48 14 กรกฎาคม 2563 นางสาวมาลัย ศิลารัมย์ 100.00 

49 14 กรกฎาคม 2563 คุณยุพราช พันแสน 500.00 

50 14 กรกฎาคม 2563 นางบุณยวีร์ ทางามพรทวีวัฒน์ 900.00 

51 14 กรกฎาคม 2563 ผู้บริจาคที ไม่ระบุรายนาม   1,000.00 

52 14 กรกฎาคม 2563 นางนิตยา อธิวาสวุฒิ 1,000.00 

53 14 กรกฎาคม 2563 นายเชิดชาติ วิทูราภรณ์ 2,000.00 

54 14 กรกฎาคม 2563 คุณอนันต์ ถันทอง 500.00 

55 14 กรกฎาคม 2563 นายสุรเดช ชวะเดช 2,000.00 

56 14 กรกฎาคม 2563 นางสาวสิรินัดดา - 1,000.00 

57 14 กรกฎาคม 2563 นายปรมินทร์ นุยงค์ภักดิ์ 1,000.00 

58 15 กรกฎาคม 2563 ผู้บริจาคไม่ประสงค์ออนาม   359.00 

59 15 กรกฎาคม 2563 ผู้บริจาคที ไม่ระบุรายนาม   500.00 

60 15 กรกฎาคม 2506 นายพรชัย ด่านวิวัฒน์ 2,000.00 

61 15 กรกฎาคม 2506 นางสาวธัญฉัตร ศรีธัญรัตน์ 199.00 

62 15 กรกฎาคม 2506 ผู้บริจาคที ไม่ได้ระบุรายนาม   599.00 

63 15 กรกฎาคม 2506 นางสุวิมล สะโสดา 1,000.00 

64 15 กรกฎาคม 2506 นางสาวจริยาพร ธรรมราช 199.00 

65 15 กรกฎาคม 2563 ผู้บริจาคไม่ประสงค์ออกนาม   360.00 

66 15 กรกฎาคม 2563 สุภาพร นามวงศ์ 1,000.00 

67 15 กรกฎาคม 2563 อ่าไพ บุญสาร 1,499.00 

68 16 กรกฎาคม 2563 นธีรัตน์ ธรรมโรจน์ 1,000.00 

69 16 กรกฎาคม 2563 ผู้บริจาคที ไม่ได้ระบุรายนาม   1,000.00 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 14/2563 วันที่ 22 ตุลาคม 2563 
 

ล าดับ วันที่บริจาค ชื่อ - สกุล  จ านวนเงิน  ล าดับ 
70 16 กรกฎาคม 2563 ผู้บริจาคที ไม่ได้ระบุรายนาม 1,000.00 

         

71 16 กรกฎาคม 2563 ผู้บริจาคไม่ประสงค์ออกนาม   310.00 

72 17 กรกฎาคม 2563 นางโอภา แซ่อุย 500.00 

73 17 กรกฎาคม 2563 นางดิลกา   อดิศักดิ์เสถียร 1,000.00 

74 17 กรกฎาคม 2563 เด็กหญิงกัญญาภัทร  ศรีวรมาศ 500.00 

75 17 กรกฎาคม 2563 พชร - วิสุทธ์ิ  ศรีสุระพล 10,000.00 

76 17 กรกฎาคม 2563 ผู้บริจาคที ไม่ได้ระบุรายนา 500.00 

77 18 กรกฎาคม 2563 ผู้บริจาคไม่ประสงค์ออกนาม 120.00 

78 18 กรกฎาคม 2563 นายนิธินันท์ เฉลิมธนาชัยกุล 5,000.00 

79 18 กรกฎาคม 2563 นางสาวกานต์พิชชา สิทธิโชติ 508.00 

80 19 กรกฎาคม 2563 คุณจุรี วาทิกทินกร 1,000.00 

81 20 กรกฎาคม 2563 รศ.ดร.ภก.อนันต์ ไชยกุลวัฒนา 5,000.00 

82 
20 กรกฎาคม 2563 

นายนพปฎล 
เดชาติวงศ์ ณ 
อยุธยา 

5,000.00 

83 21 กรกฎาคม 2563 นายสุเจน ยุวมิตร 2,000.00 

84 21 กรกฎาคม 2563 นายเศรษฐโชค ศรีละพันธ์ 700.00 

85 21 กรกฎาคม 2563 นายณัฐธีร์ อภิปริญสวัสดิ์ 1,000.00 

86 21 กรกฎาคม 2563 หจก.อุปกรณ์ยนต์   100,000.00 

87 21 กรกฎาคม 2563 นายนิรามัย เลิศพัฒนสุวรรณ 5,000.00 

88 21 กรกฎาคม 2563 นางสาวศิริลักษณ์ สอนอาจ 1,000.00 

89 21 กรกฎาคม 2563 นายพีระพัฒน์ ศรีพาณิชย์พันธ์ 2,000.00 

90 21 กรกฎาคม 2563 นางบุสบา หาญเวช 300.00 

91 21 กรกฎาคม 2563 นายประหยัด พวงแก้ว 4,400.00 

92 21 กรกฎาคม 2563 ผู้บริจาคที ไม่ได้ระบุรายนาม   300.00 

93 21 กรกฎาคม 2563 นายเดชา นาคแท้ 1,000.00 

94 21 กรกฎาคม 2563 นายสุรชัย ไชยธนกิจ 1,000.00 

95 21 กรกฎาคม 2563 นายธีระศักดิ์ ตั้งมิตรประชา 10,000.00 

96 21 กรกฎาคม 2563 คุณพงษ์นรินทร์    1,000.00 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 14/2563 วันที่ 22 ตุลาคม 2563 
 

ล าดับ วันที่บริจาค ชื่อ - สกุล  จ านวนเงิน  ล าดับ 

97 21 กรกฎาคม 2563 ผู้บริจาคที ไม่ได้ระบุรายนาม   500.00 

98 21 กรกฎาคม 2563 ผู้บริจาคไม่ประสงค์ออกนาม   200.00 

99 21 กรกฎาคม 2563 นายสิริพงศ์                        ตั้งปณิธานนท์ 1,000.00  

100 21 กรกฎาคม 2563 ผู้บริจาคที ไม่ได้ระบุรายนาม   500.00 

101 22 กรกฎาคม 2563 นางสาวพิชญา   1,000.00 

102 22 กรกฎาคม 2563 นางสุพิน ตริยางกูรศรี 10,000.00 

103 22 กรกฎาคม 2563 นางเพชราภรณ์   1,000.00 

104 22 กรกฎาคม 2563 นายศุภชัย พงศ์ฐิติรัตน์ 2,000.00 

105 22 กรกฎาคม 2563 นางเพ็ญศรี นรินทร์ 1,000.00 

106 22 กรกฎาคม 2563 น.อ.บุญมี   1,000.00 

107 22 กรกฎาคม 2563 ผู้บริจาคที ไม่ได้ระบุรายนาม   1,000.00 

108 22 กรกฎาคม 2563 นายอดุลย์ นิลเปรม 3,000.00 

109 22 กรกฎาคม 2563 ผู้บริจาคไม่ประสงค์ออกนาม   430.00 

110 22 กรกฎาคม 2563 นายพิสิษฐ์   500.00 

111 22 กรกฎาคม 2563 ผู้บริจาคที ไม่ได้ระบุรายนาม   500.00 

112 23 กรกฎาคม 2563 นางบุญยัง สมจันทร์ 1,000.00 

113 23 กรกฎาคม 2563 ผู้บริจาคที ไม่ได้ระบุรายนาม   500.00 

114 23 กรกฎาคม 2563 นางสาวบังอร เหล่าเสถียรกิจ 1,000.00 

115 24 กรกฎาคม 2563 คุณศรีพล เกียรติสุรนนท์ 100,000.00 

116 24 กรกฎาคม 2563 นางเบญจมาภรณ์ คุณะรังษี 1,000.00 

117 24 กรกฎาคม 2563 คุณแชน  ศรีคราม 1,000.00 

118 24 กรกฎาคม 2563 นางสีชมพู นรภูมิพิภัชน์ 1,000.00 

119 24 กรกฎาคม 2563 ผู้บริจาคที ไม่ได้ระบุรายนาม   500.00 

120 25 กรกฎาคม 2563 ผู้บริจาคไม่ประสงค์ออกนาม   300.00 

121 25 กรกฎาคม 2563 ผู้บริจาคที ไม่ได้ระบุรายนาม   489.00 

122 25 กรกฎาคม 2563 ผู้บริจาคไม่ประสงค์ออกนาม   300.00 

123 26 กรกฎาคม 2563 นายกอบบุญ นิลโขง 1,000.00 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 14/2563 วันที่ 22 ตุลาคม 2563 
 

ล าดับ วันที่บริจาค ชื่อ - สกุล  จ านวนเงิน  ล าดับ 

124 28 กรกฎาคม 2563 ผู้บริจาคไม่ประสงค์ออกนาม   300.00 

125 29 กรกฎาคม 2563 นายรัฐพล เค้าทอง 1,000.00 

126 29 กรกฎาคม 2563 ผู้บริจาคที ไม่ได้ระบุรายนาม   1,000.00 

127 30 กรกฎาคม 2563 นางสุวคนธ์ ทรัพย์สกุล 100.00 

128 31 กรกฎาคม 2563 พ.ต.ท.ทอนศักดิ์        สุวรรณเนตร 3,000.00         3,000.00  

129 1 สิงหาคม 2563 ผู้บริจาคไม่ประสงค์ออกนาม   276.89 

130 2 สิงหาคม 2563 ผู้บริจาคที ไม่ได้ระบุรายนาม   500.00 

131 3 สิงหาคม 2563 สส.สิทธิชัย   50,000.00 

132 3 สิงหาคม 2563 ผู้บริจาคไม่ประสงค์ออกนาม   99.00 

133 3 สิงหาคม 2563 ผู้บริจาคที ไม่ได้ระบุรายนาม   1,000.00 

134 4 สิงหาคม 2563 ผู้บริจาคที ไม่ได้ระบุรายนาม   1,200.00 

135 5 สิงหาคม 2563 ผู้บริจาคที ไม่ได้ระบุรายนาม   500.00 

136 5 สิงหาคม 2563 จุรีรัตน์ สีหบุตร 2,000.00 

137 6 สิงหาคม 2563 ผู้บริจาคไม่ประสงค์ออกนาม   159.00 

138 8 สิงหาคม 2563 นางเปมิกา ปวงชนชนะ 3,000.00 

139 11 สิงหาคม 2563 นางรัตติกาล ภิรมย์กิจ 999.00 

140 12 สิงหาคม 2563 นายประยุกต์ ป้องศรี 10,000.00 

141 12 สิงหาคม 2563 นายพัฒนศักดิ์ ทั งนาค 1,000.00 

142 12 สิงหาคม 2563 ผู้บริจาคที ไม่ได้ระบุรายนาม   500.00 

143 12 สิงหาคม 2563 ผู้บริจาคที ไม่ได้ระบุรายนาม   1,000.00 

144 12 สิงหาคม 2563 ผู้บริจาคที ไม่ได้ระบุรายนาม   1,000.00 

145 12 สิงหาคม 2563 ผู้บริจาคที ไม่ได้ระบุรายนาม   500.00 

146 13 สิงหาคม 2563 ผู้บริจาคที ไม่ได้ระบุรายนาม   2,000.00 

147 13 สิงหาคม 2563 ผู้บริจาคที ไม่ได้ระบุรายนาม   1,000.00 

148 13 สิงหาคม 2563 ผู้บริจาคที ไม่ได้ระบุรายนาม   1,000.00 

149 15 สิงหาคม 2563 รัชนี 2,000 ภัชราภรณ์ 1,000 วิภาดา 1,000 ชู
ศรี 1,000 

5,000.00 

150 19 สิงหาคม 2563 ลินดา ค่ามุงคุณ 500.00 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 14/2563 วันที่ 22 ตุลาคม 2563 
 

ล าดับ วันที่บริจาค ชื่อ - สกุล  จ านวนเงิน  ล าดับ 

151 19 สิงหาคม 2563 ปัณฑิตา สุขุมาลย์ 500.00 

152 21 สิงหาคม 2563 รพ.นิรันดร์การแพทย์(ศุนย์ไตเทียมในเครือ) 8,298.00 

153 21 สิงหาคม 2563 โรงสีอุดมชัย   5,000.00 

154 25 สิงหาคม 2563 ผศ.ดร.นิยม จันทร์นวล 500.00 

155 26 สิงหาคม 2563 ผู้บริจาคที ไม่ได้ระบุรายนาม   1,000.00 

156 27 สิงหาคม 2563 ผู้บริจาคที ไม่ได้ระบุรายนาม   500.00 

157 27 สิงหาคม 2563 คณะ จนท.สสอ.โนนคูณ ศรีสะเกษ 2,000.00 

158 28 สิงหาคม 2563 ผู้บริจาคที ไม่ได้ระบุรายนาม   500.00 

159 28 สิงหาคม 2563 นางนัชชา ชัยศรีสวัสดิ์สุข 50,000.00 

160 29 สิงหาคม 2563 ผู้บริจาคที ไม่ได้ระบุรายนาม   1,500.00 

161 29 สิงหาคม 2563 คุณนงคราญ   1,000.00 

162 1 กันยายน 2563 คุณนาตยา ตั้งมิตรประชา 19,980.00 

163 1 กันยายน 2563 สุพัตรา สิทธิแสงชัย 100.00 

164 1 กันยายน 2563 บวกค่าธรรมเนียมเช็คคุณนาตยา (พี ผิงจ่าย) 20.00 

165 3 กันยายน 2563 ผู้บริจาคไม่ประสงค์ออกนาม   299.00 

166 5 กันยายน 2563 คุณเอนกชัย   ศิริคูณ 100,000.00 

167 5 กันยายน 2563 คุณยุวดี   เทียมสุวรรณ 1,000.00 

168 6 กันยายน 2563  นายแพทย์สุรชัย และแพทย์หญิงวิชชุดา  สุพันธ
มาตย์  

10,000.00 

169 8 กันยายน 2563 ผู้บริจาคไม่ประสงค์ออกนาม   130.00 

170 13 กันยายน 2563 นางสาวกาญจนา ทองทั ว 3,000.00 

171 17 กันยายน 2563 บริษัท อีซูซุงตังปักบริการ จ่ากัด (สนญ.) 50,000.00 

172 17 กันยายน 2563 บริษัท อีซูซุงตังปักบริการ จ่ากัด (สนญ.) 50,000.00 

173 17 กันยายน 2563 ผู้บริจาคไม่ประสงค์ออกนาม   99.00 

174 21 กันยายน 2563 ผู้บริจาคไม่ประสงค์ออกนาม   200.00 

175 22 กันยายน 2563 ผู้บริจาคที ไม่ได้ระบุรายนาม   1,000.00 

176 22 กันยายน 2563 ผู้บริจาคที ไม่ได้ระบุรายนาม   500.00 

177 23 กันยายน 2563 นายศิวกร ประกอบผล 2,000.00 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 14/2563 วันที่ 22 ตุลาคม 2563 
 

ล าดับ วันที่บริจาค ชื่อ - สกุล  จ านวนเงิน  ล าดับ 

178 23 กันยายน 2563 นางสาวรัชนีกร เสนาะศัพท์ 2,000.00 

179 23 กันยายน 2563 นางสาวภัสวัลย์ ทองเทพ 2,000.00 

180 24 กันยายน 2563 ผู้บริจาคไม่ประสงค์ออกนาม   100.00 

181 24 กันยายน 2563 ผู้บริจาคไม่ประสงค์ออกนาม   100.00 

182 30 กันยายน 2563 ผู้บริจาคไม่ประสงค์ออกนาม   50.00 

183 30 กันยายน 2563 ผู้บริจาคที ไม่ได้ระบุรายนาม   500.00 

184 1 ตุลาคม 2563 บุคลากรโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 4,812.75 

185 2 ตุลาคม 2563 นางสาวจารุภรณ์ มุ่งหมาย 599.00 

186 2 ตุลาคม 2563 นายแพทย์ป่วน  สุทธิพินิจธรรม 20,000.00 

187 3 ตุลาคม 2563 ผู้บริจาคที ไม่ได้ระบุรายนาม   333.00 

188 15 ตุลาคม 2563 ผู้บริจาคที ไม่ได้ระบุรายนาม   599.00 

   
  1,391,885.36 

 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

-ไม่มี- 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

-ไม่มี- 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อทราบสรุปรายรับและรายชื อผู้ร่วมบริจาคด่าเนินการก่อสร้างศาลารวมใจ (ธรรมชา) 

มติที่ประชุม :  รับทราบ  
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และ 
การสาธารณสุข  

 

ระเบียบวาระท่ี 2.1  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และ 
การสาธารณสุข ครั้งที่ 12/2563 เม่ือวันพฤหัสบดี ท่ี  24 กันยายน  2563 

หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง  งานเลขานุการ 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม ชื่อ นายแพทย์ประวิ อ ่าพันธ์ุ ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร  
 รองคณบดีฝ่ายบริหาร เสนอที ประชุมเพื อพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข คร้ังที  12/2563 เมื อวันพฤหัสบดี ที   24 กันยายน  2563 ทั้งนี้ได้มีการแจ้ง
เวียนทางไลน์กลุ่มคกก.ประจ่าวิทยาลัยฯ และแจ้งเวียนทาง E-mail เพื อพิจารณารายงานฯ ดังกล่าวแล้ว เมื อวันพุธ 
ที  7 ตุลาคม 2563   
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 14/2563 วันที่ 22 ตุลาคม 2563 
 

ข้อกฎหมาย / ระเบียบที่เกี่ยวข้อง   
 -ไม่มี- 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข คร้ังที  12/2563 เมื อ
วันพฤหัสบดี ที   24 กันยายน  2563   
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  
คร้ังที  12/2563 เมื อวันพฤหัสบดี ที   24 กันยายน  2563 

มติที่ประชุม :  รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 
 

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

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่  20 สิงหาคม  2563 
ทั้งนี้  รายละเอียดและมติที ประชุมปรากฏตามรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัย

แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข คร้ังที  12/2563 (วาระลับ)วันที  24 กันยายน 2563 
 

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสืบเนื่อง  
 -ไม่มี- 
 

ระเบียบวาระท่ี 4    เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
วาระท่ี 4.1 เรื่อง  การรายงานผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตร์ ระดับคณะ และ 
         ระดับมหาวิทยาลัยฯ รอบ 12 เดือน วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง งานแผนและงบประมาณ 
ผู้เสนอเรื่อง           ชื่อ  นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธ์ุ 
                         ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
งานแผนและงบประมาณ ขอรายงานผลการด่าเนินงานตามตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ ระดับคณะ และระดับ
มหาวิทยาลัยฯ รอบ 12 เดือน วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ผลการประเมินความส าเร็จ โดยบรรลุ
เป้าหมาย จ านวน 14 ตัวชี้วัด ไม่บรรลุเป้าหมาย จ านวน 7 ตัวชี้วัด จากตัวชี้วัดทั้งหมด 21 ตัวชี้วัด คิดเป็น
ร้อยละ 66.67 ของการบรรลุตามเป้าหมายของตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ และระดับยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

Strategic 
Objectives 

Corporate 
KPIs 

เป้าหมาย (Target) 

ผู้รับผิดชอบ 
ผล

ความส าเร็จ 2563 2563 
2564 2565 2566 2567 

แผน ผล 
1. จัด
การศึกษาที ได้
มาตรฐานสากล
และผลิต
บัณฑิตที มี

1. จ่านวน
หลักสูตรที ผ่าน
เกณฑ์
มาตรฐานสากล  

1 1 2 3 4 5 
รองคณบดี
ฝ่ายบริการ
การศึกษา 

บรรลุ
เป้าหมาย 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 14/2563 วันที่ 22 ตุลาคม 2563 
 

Strategic 
Objectives 

Corporate 
KPIs 

เป้าหมาย (Target) 

ผู้รับผิดชอบ 
ผล

ความส าเร็จ 2563 2563 
2564 2565 2566 2567 

แผน ผล 
ศักยภาพสูงใน
การท่างานใน
ระบบสุขภาพ
ชุมชน 

2. ร้อยละของ
บัณฑิตระดับ
ปริญญาตรีที 
สอบผ่านใบ
ประกอบ
วิชาชีพในครั้ง
แรก  

100 95 100 100 100 100   
ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

3. ร้อยละของ
ความเชื อมั น
ผู้ใช้บริการและ
ชุมชนต่อ
บัณฑิต 

100 93.4 100 100 100 100   
ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

2. ผลิต
งานวิจัยและ
นวัตกรรมให้
เป็นที ยอมรับ
ของชุมชนและ
สากล 

1. จ่านวน
งานวิจัยที 
น่าไปใช้
ประโยชน์ต่อ
ชุมชน 

1 2 2 3 4 5 
รองคณบดี
ฝ่ายวจิัยฯ 

บรรลุ
เป้าหมาย 

2. จ่านวน
งานวิจัยดา้น
วิทยาศาสตร์
สุขภาพและ
นวัตกรรมวิจยั 

13 19 15 15 18 20   
บรรลุ

เป้าหมาย 

3. ผลการ
ประเมิน
คุณภาพ
รายงานวิจยั
จากแหล่งทุน
วิจัย ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 

80 87.5 80 85 85 85   
บรรลุ

เป้าหมาย 

4. อัตราส่วน
ของผลงาน
ตีพิมพ์ที ได้รับ
การอ้างอิงใน
ฐานข้อมูล
สากล ต่อ
จ่านวน
บทความ
ตีพิมพ์ใน
วารสาร
นานาชาติ
ย้อนหลัง 2 ป ี

0.07 0.47 0.07 0.08 0.09 0.1   
บรรลุ

เป้าหมาย 

3. สร้างความ
เข้มแข็ง
เครือข่ายและ
เพิ มศักยภาพ
ของชุมชนเพื อ
คุณภาพชีวิต 

1. จ่านวน
โครงการ
บริการวิชาการ
ด้านสุขภาพ
และด้าน
อนามัย

9 9 9 10 10 10 
รองคณบดี
ฝ่ายวจิัยฯ 

บรรลุ
เป้าหมาย 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 14/2563 วันที่ 22 ตุลาคม 2563 
 

Strategic 
Objectives 

Corporate 
KPIs 

เป้าหมาย (Target) 

ผู้รับผิดชอบ 
ผล

ความส าเร็จ 2563 2563 
2564 2565 2566 2567 

แผน ผล 
สิ งแวดล้อม 

2. จ่านวน
โครงการงาน
บริการวิชาการ
มุ่งเป้า : ระบบ
สุขภาพชุมชน/
ผู้สูงอาย ุ

3 3 3 3 4 4   
บรรลุ

เป้าหมาย 

3. งบประมาณ
รายได้จากการ
ให้บริการ
วิชาการ 

200,000 91,225 400,000 600,000 800,000 800,000   
ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

4. จ่านวน
เครือข่ายความ
ร่วมมือกับ
หน่วยงาน
ภายนอก 

2 2 2 3 3 3   
บรรลุ

เป้าหมาย 

4. พัฒนา
คุณภาพด้าน
การบริการทาง
การแพทย์สู่
สากล 

1. ผ่านการ
รับรอง
มาตรฐาน HA 
จาก สถาบัน
รับรองคุณภาพ
โรงพยาบาล 

N/A N/A HA1 HA2 HA2 HA3 
ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายกิจการ
โรงพยาบาล 

บรรลุ
เป้าหมาย 

2. รายได้จาก
การให้บริการ
ทางการแพทย์
ที เพิ มขึ้น 

25,794,100 23,745,759 28,373,500 32,629,500 39,155,500 48,944,300   
ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

5. พัฒนา
ระบบการ
บริหารจัดการ
องค์กรสู่ความ
เป็นเลิศ 

1. ร้อยละ
บุคลากรได้รับ
การพัฒนาตาม
เกณฑ์ที ก่าหนด
ขององค์กร                               

80 30.86 85 87 90 95 
รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร 

ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

2. จ่านวน
อาจารย์ประจา่
ที มีต่าแหน่ง
ทางวิชาการ
เพิ มขึ้น (เทียบ
จากปีที ผา่นมา) 

5 6 6 7 8 9   
บรรลุ

เป้าหมาย 

3. จ่านวน
บุคลากรสาย
สนับสนุนมี
ต่าแหน่งสูงขึ้น
เทียบกับปีที 

5 13 5 6 7 8   
บรรลุ

เป้าหมาย 
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Strategic 
Objectives 

Corporate 
KPIs 

เป้าหมาย (Target) 

ผู้รับผิดชอบ 
ผล

ความส าเร็จ 2563 2563 
2564 2565 2566 2567 

แผน ผล 
ผ่านมา 

4. ร้อยละของ
บุคลากรที มี
ความผูกพันต่อ
องค์กรตาม
เกณฑ์ที ก่าหนด 

70 82.72 75 80 85 90   
บรรลุ

เป้าหมาย 

5. ร้อยละการ
สูญเสีย
บุคลากรต่อ
จ่านวน
บุคลากร
ทั้งหมด 

3 2 2 2 1 1   
ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

6. ระดับ
คะแนนการ
ประเมิน 
(EdPEx) 
เพิ มขึ้น 

>150 107 >180 200 >200 300 
ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายประกัน

คุณภาพ 

ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

7. จ่านวน
รายได้สูงกว่า
รายจ่ายสุทธ ิ

สูงกว่า 106,328,032 สูงกว่า สูงกว่า สูงกว่า สูงกว่า 
รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร 

บรรลุ
เป้าหมาย 

8.ระดับความ
พึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ
ระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
เครือข่าย 

3.2 3.42 3.3 3.4 3.5 3.6 
ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายแผนฯ 

บรรลุ
เป้าหมาย 

 

ข้อกฎหมาย / ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง   
-ไม่มี- 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
-ไม่มี- 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
เพื อพิจารณา  ให้ข้อเสนอแนะตามประเด็นที ยังไม่ด่าเนินการและไม่บรรลุตามเป้าหมายที ก่าหนด 
มติที่ประชุม :  ด้วยสถานการณ์โควิด-19 ท าให้บางตัวชี้วัดไม่บรรลุเป้าหมายที่ก าหนด  มอบผู้บริหาร

ที่รับผิดชอบตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดด าเนินการทบทวนและปรับปรุงผลการด าเนินการให้เป็นไป
ตามเป้าหมายท่ีก าหนดในปีงบประมาณ 2564 
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วาระท่ี 4.2      เรื่อง  การรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน  
                           ระดับคณะประจ าปี 2563 ณ ไตรมาส 4 (30 กันยายน 2563) 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง  งานแผนและงบประมาณ 
ผู้เสนอเรื่อง           ชื่อ  นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธ์ุ 
                         ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

ตามที งานแผนและงบประมาณ  ขอให้รายงานผลการด่าเนินงานตามแผนบริหารความเสี ยงและแผนการ
ปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับคณะ ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สิ้นไตรมาส 4 (30 กันยายน 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/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
-ไม่มี- 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
-รายงานผลการด่าเนินงานตามแผนบริหารความเสี ยงและควบคุมภายใน ระดับคณะ ประจ่าปี 2563  

ณ ไตรมาส 4 (30 กันยายน 2563) 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อพิจารณา  ให้ข้อเสนอแนะตามประเด็นความเสี ยงที ยังไม่บรรลุตามเป้าหมายที ก่าหนด 

มติที่ประชุม :  ด้วยสถานการณ์โควิด-19 ท าให้บางประเด็นความเสี่ยงไม่บรรลุเป้าหมายที่ก าหนด  
มอบผู้บริหารที่รับผิดชอบประเด็นความเสี่ยงที่ไม่บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดด าเนินการทบทวนและปรับปรุงผล
การด าเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดในปีงบประมาณ 2564 

 

วาระท่ี 4.3      เรื่อง  การรายงานผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดกลยุทธ์ทางการเงิน ประจ าปีงบประมาณ  
                            พ.ศ. 2563 ณ สิ้นไตรมาส 4 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง  งานแผนและงบประมาณ 
ผู้เสนอเรื่อง           ชื่อ  นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธ์ุ 
                         ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

ตามที  กองแผนงาน ให้หน่วยงานด่าเนินการ การจัดท่ารายงานผลการด่าเนินงานตามตัวชี้วัดกลยุทธ์ทาง
การเงิน ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สิ้นไตรมาส 4 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) โดยสรุป
รายละเอียด ดังนี้ 
      1 . รายงานผลการด่าเนินงานประเด็นยุทธศาสตร์ที  1 การหารายได้เพื อการมีเสถียรภาพทางการเงิน ประจ่าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สิ้นไตรมาส 4 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

- ผลรวมจ่านวนเงินรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา จ่านวน 31,642,877 บาท  
- แผนการหารายได้จากแหล่งอื น จ่านวน  74,354,944 บาท 

      2. สรุปรายละเอียดการหารายได้อย่างเป็นรูปธรรม ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   
ณ สิ้นไตรมาส 4 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) (ตามเอกสารแนบ) 
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1.1 โครงการแหล่งทุนวิจัยภายนอก จ่านวน 12 โครงการ จ่านวนเงิน  2,962,810  บาท 
1.2 โครงการหารายได้จากการให้บริการวิชาการ จ่านวน 4 โครงการ  

 ด่าเนินโครงการ 
1.3 โครงการจัดอบรมหลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการ

ท่างาน จ่านวน  29,200 บาท 
 ยกเลิกโครงการ 

1. โครงการการจัดอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนสุขภาพระดับพ้ืนที  ปี 2 
2.  โครงการอบรมวิชาการเชิงปฏิบัติการการช่วยฟ้ืนคืนชีพขั้นสูงในผู้ใหญ่ 
3.  โครงการอบรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ การตรวจอัลตราซาวนด์ช่องท้องในเวชปฏิบัติทั วไป 

1.4  โครงการหารายได้จากการให้บริการทางการแพทย์ จ่านวน  23,745,759.31 บาท 
 รายได้-การให้บริการทางการแพทย์ จ่านวน  20,474,491.31 บาท 
 รายได้-ประกันสุขภาพนักศึกษา     จ่านวน  2,847,490 บาท 
 รายได้-ตรวจสุขภาพนักศึกษา       จ่านวน  423,850 บาท 

1.5  โครงการหารายได้จากการบริหารจัดการทรัพยากร และทรัพย์สิน จ่านวน 2,181,862.41 บาท 
 รายได้-ศูนย์พัฒนาเด็ก จ่านวน  691,400 บาท 
 รายได้- หอพักนักศึกษา จ่านวน  1,069,280 บาท 
 รายได้อื นๆ จ่านวน  421,118.41 บาท 

1.6 โครงการหารายได้จากกองทุนเงินบริจาค จ่านวน  2,155,287.32 บาท 
1.7 โครงการผลิตแพทย์เพิ ม  จ่านวน  43,218,000 บาท 

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

- ไม่มี- 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

รายงานผลการด่าเนินงานตัวชี้วัดในแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.2563    
ณ สิ้นไตรมาสที  4 

      เอกสารที่ 1 . รายงานผลการด่าเนินงานประเด็นยุทธศาสตร์ที  1 การหารายได้เพื อการมีเสถียรภาพทาง  
                       การเงิน ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สิ้นไตรมาส 4 (1 ตุลาคม 2562 – 30  
         กันยายน 2563) 
      เอกสารที่ 2. สรุปรายละเอียดการหารายได้อย่างเป็นรูปธรรม ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   
                      ณ สิ้นไตรมาส 4 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563)  
      เอกสารที่ 3. รายงานผลการด่าเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ที  2 พัฒนาการบริหารงบประมาณและ  
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                 การเงินให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื อขับเคลื อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย  
ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สิ้นไตรมาส 4 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน  
2563) 

      เอกสารที่ 4. สรุปผลการด่าเนินงานการลดค่าใช้จ่ายจากกลยุทธ์การเงิน ยุทธ์ศาสตร์ที  3  การเพิ ม 
                      ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณและลดรายจ่าย ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อพิจารณา การรายงานผลการด่าเนินงานตามตัวชี้วัดกลยุทธ์ทางการเงิน ประจ่าปีงบประมาณ  พ.ศ. 
2563 ณ สิ้นไตรมาส 4 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563)  ให้ข้อเสนอแนะ/แนวทางวิธีการจัดการกับ
การรายงานผลการด่าเนินตามตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ณ ไตรมาสที  4 

มติที่ประชุม    ผู้บริหารที่รับผิดชอบตัวชี้วัด ต้องติดตามผลการด าเนินงานอย่างใกล้ชิด และปรับ
แผนการใช้จ่ายให้สอดคล้องกับรายรับท่ีเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา 
วาระท่ี  4.4     เรื่อง  การรายงานผลการด าเนินงานและแผนการเบิกจ่าย โครงการ/กิจกรรม  
                           ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สิ้นไตรมาส 4  
                           (1 ตุลาคม  2562 – 30 กันยายน  2563) 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง  งานแผนและงบประมาณ 
ผู้เสนอเรื่อง           ชื่อ  นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธ์ุ 
                         ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
      ตามที  งานแผนและงบประมาณ ได้ด่าเนินการติดตามการรายงานผลการด่าเนินงานและแผนการเบิกจ่าย 
โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สิ้นไตรมาส 4 (1 ตุลาคม 2562 – 
30 กันยายน 2563) รายละเอียด 5 ด้าน ดังนี้ 

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

แผนปฏิบัติการประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 2562) ณ สิ้นไตรมาส 4 (1 ตุลาคม 2562 – 30 
กันยายน 2563) โครงการทั้งสิ้น จ่านวน 132 โครงการ คิดเป็น ร้อยละ 86.36 

    โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
1.1 รายงาน Action Plan ณ ไตรมาส 4 ( 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

   1. จ่านวนโครงการตามแผนปฏิบัติการ ทั้งหมด   105  โครงการ 
   2. มีการด่าเนินแล้วเสร็จโครงการในไตรมาสที  4   101  โครงการ 
   3. อยู่ระหว่างด่าเนินการโครงการ       0  โครงการ 
   4. ยังไม่ด่าเนินการโครงการ       0  โครงการ 
   5. ยกเลิกโครงการ        4  โครงการ 

         ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามการด าเนินงานในไตรมาสที่ 4  คิดเป็น ร้อยละ 96.19 
 

 1.2 รายงานโครงการวิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปะฯ ณ ไตรมาส 4  
 ( 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

  1. จ่านวนโครงการตามแผนปฏิบัติการ ทั้งหมด   31   โครงการ 
   2. มีการด่าเนินแล้วเสร็จโครงการในไตรมาสที  4    28  โครงการ 
   3. อยู่ระหว่างด่าเนินการ        0  โครงการ 
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   4. ยังไม่ด่าเนินโครงการ        0  โครงการ 
   5. ยกเลิกโครงการ        3  โครงการ 

 ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามการด าเนินงานในไตรมาสที่ 4 คิดเป็น ร้อยละ 90.32 
 

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

สิ้นไตรมาส 4 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) พบว่ามีผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม 
คิดเป็น ร้อยละ 65.81 ต ่ากว่าแผนที 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 

ไตรมาส 4 139,572,892.03 139,572,892.03 100 91,855,844.09 65.81 

1.เงินงบประมาณแผ่นดิน 28,452,100.20 28,452,100.20 100  24,756,155.74  87.01 

2.เงินรายได้ 111,120,791.83 111,120,791.83 100  67,099,688.35  60.38 

รวมเบิกจ่ายทั้งสิ้น 139,572,892.03 139,572,892.03   91,855,844.09  65.81 
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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 0 0  

งปม.7 39 4,177,500 29 1,855,500 0 0  

สบพช.15 6 642,3200 6 642,3200 0 0  

รด.34 3 1,550,700 2 1,038,267 0 0 ยกเลิก 1 รายการ 

ศด.2-3 10 72,900 8 27,000 0 0 ยกเลิก 2 รายการ 

OPD.3-2 11 673,234 10 578,358 0 0  

 
4. การรายงานผลการด าเนินงานด้านบุคลากร 

ในการรายงานผลการด่าเนินงานด้านบุคลากร สามารถสรุปได้ ดังนี้ 
 ตารางแสดงผลการด าเนินงานด้านบุคลากร 

หมวดเงิน รายการ 
แผน ผล 

คงเหลือ 
ร้อยละของ 
การเบิกจ่าย 

หมาย
เหตุ งบประมาณ 

ที่ได้รับจัดสรร 
ยอดการ
เบิกจ่าย 

       
งปม.3-1   1.1 กลุ่มวิชาสาธารณสุข

ศาสตร์  (2 อัตรา) 
859,740.00 4,987,163 408,697 92.43  

งปม.3-2   1.2 กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ 
(15 อัตรา) 

5,395,860.00 935,960 -76,220 108.87  

งปม.3-3   1.3 ส่านักงานเลขานุการ 
(23 อัตรา) 

8,302,680.00 8,218,760 83,920 98.99  

งปม.3-4   1.4 โรงพยาบาลฯ (63 
อัตรา) 

13,400,425.92 12,301,856 1,098,570 91.80  

งปม.3-5   2.1 กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ 
(อัตราใหม่ 14 อัตรา) :คิด
อัตราค่าจ้าง 3 เดือน 

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

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

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

คงเหลือ 
ร้อยละของ 
การเบิกจ่าย 

หมาย
เหตุ งบประมาณ 

ที่ได้รับจัดสรร 
ยอดการ
เบิกจ่าย 

       
สบพช.1-1 กิจกรรมอตัราก่าลัง - สาขา

แพทยศาสตร์ ( 12 อัตรา) 
2,771,520.00 2,666,700 104,820 96.22  

สบพช.1-2 กิจกรรมอตัราก่าลัง  -สาขาสา
สุขศาสตร์ (9 อัตรา) 

4,552,800.00 4,576,468 -23,668 100.52  

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

624,180.00 618,660 5,520 99.12  

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

3,641,372.88 3,413,867 227,505 93.75  

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

476,087.04 430,075 46,012 90.34  

 
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 4 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563)  ตามเอกสารที แนบมานี้ 
ข้อกฏหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

-ไม่มี- 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

1. รายงานผลการด่าเนินงานและการเบิกจ่าย โครงการ/กิจกรรม ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ณ สิ้นไตรมาส  4 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

2. รายงานผลการด่าเนินการจัดการ/ควบคุมความเสี ยงของโครงการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ณ สิ้นไตรมาส  4 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
เพื อพิจารณา  
1. ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไขในการเร่งรัดการเบิกจ่ายในไตรมาสที  4 โดยผลการเบิกจ่าย

งบประมาณ ไม่เป็นไปตามแผนที ก่าหนด  
2. ข้อเสนอแนะ/แนวทางวิธีการจัดการกับการรายงานผลการด่าเนินโครงการ ณ ไตรมาสที  4 
3. ข้อเสนอแนะ/แนวทางวิธีการจัดการกับประเด็นความเสี ยงของโครงการ ณ ไตรมาสที  4 
มติทีป่ระชุม :  ให้วิเคราะห์เพิ่มเติมในรายการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินในส่วนของงบบุคลากรที่

ต่ ากว่าแผนหลายรายการว่าเกิดจากสาเหตุใด และเป็นผลจากนโยบายการจัดสรรต าแหน่งของมหาวิทยาลัย
หรือไม่ 
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วาระท่ี 4.5    เรื่อง  การรายงานผลการประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ  
   พ.ศ. 2563  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง  งานแผนและงบประมาณ 
ผู้เสนอเรื่อง           ชื่อ  นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธ์ุ 
                         ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
         งานแผนและงบประมาณ ขอการรายงานผลการประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจ่าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ดังนี้ 

๑. สรุปประเมินผลการด าเนินโครงการ ปีงบประมาณ 2563 (30 กันยายน 2563) 

ล าดับที ่ สรุปผลการด าเนินโครงการ จ านวน(โครงการ) คิดเป็นร้อยละ 
1 โครงการที บรรลุวัตถุประสงค์ตามตัวชี้วัด 86 80.37 
2 โครงการที ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามตัวชี้วัด 19 17.76 
3 โครงการที ไม่รายงาน 2 1.87 

รวม 107 100.00 
 

 

จากผลการติดตามผลการด่าเนินโครงการ ประจ่าปีงบประมาณ 2563 โครงการที ได้รับอนุมัติทั้งหมด 
107 โครงการ โครงการที บรรลุวัตถุประสงค์ตามตัวชี้ วัด จ่านวน 86 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 80.37 โครงการที 
ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามตัวชี้วัด จ่านวน 19 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 17.76 และโครงการที ไม่รายงานผล จ่านวน 
2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 1.87   
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๒. สรุปประเมินผลการด าเนินโครงการ ปีงบประมาณ 2563 (30 กันยายน 2563) 

ล าดับที่ สรุปประเมินผลการด าเนินโครงการ(กิจกรรม) จ านวน(กิจกรรม) คิดเป็นร้อยละ 
2 กิจกรรมกที บรรลุวัตถุประสงค์ตามตัวชี้วัด 215 75.70 
3 กิจกรรมกที ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามตัวชี้วัด 67 23.59 
4 กิจกรรมที ไม่รายงาน 2 0.70 

รวม 284 100 
 

 

จากผลการติดตามผลการด่าเนินโครงการ แยกเป็นกิจกรรม ประจ่าปีงบประมาณ 2563 มีทั้งหมด 
284 กิจกรรม โดยกิจกรรมที บรรลุวัตถุประสงค์ตามตัวชี้ วัด จ่านวน 215 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 75.70 
กิจกรรมที ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามตัวชี้วัด จ่านวน 67 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 23.59 และกิจกรรมที ไม่รายงาน
ผล จ่านวน 2 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 0.70  
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

-ไม่มี- 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

- สรุปรายการการประเมินผลโครงการ ณ สิ้นไตรมาส 4 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  (30 กันยายน 2563) 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

เพื อพิจารณา ให้ข้อเสนอแนะตามประเด็นที ยังไม่ด่าเนินการและไม่บรรลุตามเป้าหมายที ก่าหนด  

มติที่ประชุม :  ด้วยสถานการณ์โควิด-19 ท าให้บางกิจกรรมไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามตัวช้ีวัด มอบ
ผู้บริหารที่รับผิดชอบตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ด าเนินการทบทวนและปรับปรุงแนวทางการด าเนินงาน 
หากมีแผนงาน/โครงการต่อเนื่องในปีงบประมาณ 2564 ให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด 
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วาระท่ี 4.6  เรื่อง  สรุปความต้องการรับบริการวิชาการแก่สังคม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง    งานส่งเสริมการวิจัย บริการวิชาการฯ 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม      ชื่อ  รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์  ไชยกุลวัฒนา 
                               ต าแหน่ง  หัวหน้าศูนย์วิจัย 
         ตามที วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ให้ความส่าคัญต่อการบริการวิชาการแก่สังคม โดย มุ่งสู่
ประเด็นมุ่งเป้าในฐานะจะเป็นหน่วยงานเชี่ยวชาญด้านบริการวิชาการ ด้านระบบบริการสุขภาพชุมชน /โรคที่ 
เป็นปัญหาชุมชน / ผู้สูงอายุ และยังให้ความส่าคัญด้านอื นๆ เช่น 1) การให้บริการวิชาการเพื อพัฒนาศักยภาพการ
เรียนรู้แก่เด็ก ในโรงเรียนเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2 ) การให้บริการวิชาการเพื อเสริมสร้าง
ความเข้มแข็ง ความมั นคงด้านอาชีพ 3) การให้บริการวิชาการแก่สังคมเพื อเสริมสร้างสุขภาพอนามัย สิ งแวดล้อม
และทรัพยากรธรรมชาติ 4) การให้บริการวิชาการเพื อเสริมสร้างความเข้มแข็งหรือการเรียนรู้แก่ชุมชน/ สังคม / 
กลุ่มวิชาชีพ และหน่วยงานต่างๆ  

ดังนั้น งานส่งเสริมการวิจัย บริการวิชาการฯ ได้ท่าการส่ารวจความต้องการรับบริการวิชาการแก่สังคมของ 
ประจ่าปีงบประมาณ ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ่านวน 259 คน ซึ งครอบคลุมประเด็นยุทธศาสตร์และ
นโยบายของมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ในด้านสุขภาพอนามัย และสิ งแวดล้อม 
ดังนี้ 

1. ผู้สูงอายุ และประชาชนทั วไป จ่านวน 63 คน 
  2. นักเรียน ตัวแทนชุมชน และครูโรงเรียน จ่านวน 196 คน 

 ผลการส่ารวจความต้องการของประชาชน พบว่าส่วนใหญ่มีความต้องการรับบริการวิชาการ
ทางด้านการดูแลรักษาสุขภาพ ร้อยละ 79.37 ด้านสุขภาพผู้สูงอายุ ร้อยละ 71.43 และด้านโภชนาการ ร้อยละ 
36.51 ดังตารางที  1 
ตารางท่ี 1 ความต้องการรับบริการวิชาการแก่สังคม ของผู้สูงอายุ และประชาชนทั วไป 
 

 
 
 
 
 
 

 
ผลการส่ารวจความต้องการของนักเรียน ตัวแทนชุมชน และครูโรงเรียน พบว่าส่วนใหญ่มีความต้องการรับ

บริการวิชาการทางด้านสุขภาพเด็กและนักเรียน/โรคไข้เลือดออก ร้อยละ 90.31 ด้านการดูแลรักษาสุขภาพ ร้อย
ละ 89.29 และด้านสิ งแวดล้อม ร้อยละ 76.53 ดังตารางที  2 
 
 
 
 
 

ประเด็น ร้อยละ 
1.ด้านการดูแลรักษาสุขภาพ 79.37 
2.ด้านโภชนาการ 36.51 
3.ด้านสุขภาพผู้สูงอายุ 71.43 
4.การดูแลผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง/เบาหวาน 28.57 
5.ด้านสุขภาพเด็กและนักเรียน/โรคไข้เลือดออก 12.70 
6.ด้านสิ งแวดล้อม 14.29 
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ตารางท่ี 2 ความต้องการรับบริการวิชาการแก่สังคม ของนักเรียน ตัวแทนชุมชน และครูโรงเรียน 
 

 
  
 
 
 
 
  
  ดังนั้น เพื อเป็นแนวทางการด่าเนินงานตามนโยบายของวิทยาลัยฯ เน้นการบริการวิชาการแก่ชุมชน และ
เพื อตอบสนองความต้องการรับบริการวิชาการ ของประชาชน จึงใคร่ขอให้หัวหน้าโครงการบริการวิชาการ ที ได้รับ
การจัดสรรงบประมาณ ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และโครงการบริการวิชาการที จะของบประมาณ 
ประจ่าปี พ.ศ. 2565 พิจารณานโยบาย หรือแนวทางการด่าเนินงานโครงการบริการวิชาการ ตามความต้องการรับ
บริการวิชาการแก่สังคม โดยให้หัวหน้าโครงการ จัดท่าแผนและกิจกรรมตามกลุ่มเป้าหมาย หรือความต้องการของ
ชุมชน โดยเฉพาะด้านสุขภาพผู้สูงอายุ และด้านการดูแลรักษาสุขภาพของประชาชน รวมถึงด้านสุขภาพเด็กและ
นักเรียน เพื่อให้วิทยาลัยฯ มุ่งสู่ประเด็นมุ่งเป้าในฐานะจะเป็นหน่วยงานเชี่ยวชาญด้านบริการวิชาการ ด้าน
ระบบบริการสุขภาพชุมชน /โรคที่เป็นปัญหาชุมชน / ผู้สูงอายุ 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
     - ไม่มี – 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
     - ไม่มี – 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
      เพื อพิจารณานโยบาย หรือแนวทางการด่าเนินงานโครงการบริการวิชาการและแผนยุทธศาสตร์ตามความ
ต้องการรับบริการวิชาการแก่สังคมให้อาจารย์และบุคลากรที สนใจจะของบประมาณจัดท่าโครงการประจ่าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 และมหาวิทยาลัยได้เปิดรับข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ เพื อของบประมาณ ประจ่าปี 
พ.ศ. 2565 (งบประมาณแผ่นดิน) 

มติที่ประชุม :  ในโครงการบริการวิชาการที่ได้รับอนุมัติในปีงบประมาณ 2564 แล้วนั้น หาก
สามารถปรับแผน/กิจกรรมให้สอดคล้องกับสรุปความต้องการนี้ ก็ควรด าเนินการ 

 

วาระท่ี  4.7       เรื่อง   ขออนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัยลาฝึกอบรมภายในประเทศ  
     ราย นางสาวกุลนันทน์  สายบุตร 

หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง    โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม      ชื่อ  แพทย์หญิงนวินดา เจียมบุญศรี 

                         ต าแหน่ง  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ตามด้วยโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ขยายศักยภาพการให้บริการในหลายด้าน เช่น การเปิด

แผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน 24 ชั วโมง การให้บริการหอผู้ป่วยในพิเศษ จ่านวน 12 เตียง และการให้บริการผู้ป่วยนอก
และคลินิกเฉพาะทาง รวมถึงได้ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการรับส่งต่อในระบบประกันสุขภาพแห่งชาติ และ
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้เล็งเห็นความส่าคัญของการพัฒนาบุคลากรทางด้านวิชาชีพ โดยเฉพาะ

ประเด็น ร้อยละ 
1.ด้านการดูแลรักษาสุขภาพ 89.29 
2.ด้านโภชนาการ 66.33 
3.ด้านสุขภาพผู้สูงอายุ 62.76 
4.การดูแลผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง/เบาหวาน 61.22 
5.ด้านสุขภาพเด็กและนักเรียน/โรคไข้เลือดออก 90.31 
6.ด้านสิ งแวดล้อม 76.53 
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อย่างยิ งวิชาชีพการพยาบาลซึ งเป็นวิชาชีพที ส่าคัญในระบบสุขภาพ ซึ งควรได้ รับการพัฒนาความรู้และทักษะ
เกี ยวกับงานที เกี ยวข้องเพื อเพิ มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้ดียิ งขึ้น 
 ในการนี้ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงขออนุมัติให้ นางสาวกุลนันทน์  สายบุตร ต่าแหน่ง
พยาบาลปฏิบัติการ ไปฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการบริหารการพยาบาล                ณ 
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที  1 กุมภาพันธ์ – 30 พฤษภาคม 2564 โดยใช้เงิน
รายได้โรงพยาบาล โครงการเตรียมความพร้อมสู่การรับรองคุณภาพ HA ขั้นที  1 จ่านวนเงิน 100,000 บาท เพื อ
เป็นการพัฒนาความรู้และประสบการณ์ส่าหรับการเป็นผู้บริหารทางการพยาบาลให้มีความรู้ทางการบริหารที 
ทันสมัย มีความสามารถในการประสานความร่วมมือกับผู้ที เกี ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กรให้เป็นที ยอมรับ 
และพัฒนางานด้านการพยาบาลของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

๑. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการไปศึกษาเพิ มเติม ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย พ.ศ. 2559 
๒. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการท่าสัญญาและการชดใช้เงิน กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการ   
    วิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
๑. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการไปศึกษาเพิ มเติม ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย พ.ศ. 2559 
๒. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการท่าสัญญาและการชดใช้เงิน กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการ

วิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548 
๓.  หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการบริหารการพยาบาล 
๔. หนังสือศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที  อว 8393 (7.18.1)/544 ลง

วันที  9 กรกฎาคม 2563  
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
       เพื อพิจารณาเห็นชอบให้พนักงานมหาวิทยาลัยลาฝึกอบรมภายในประเทศ ราย นางสาวกุลนันทน์  สายบุตร  
ระหว่างวันที  1 กุมภาพันธ์ – 30 พฤษภาคม 2564  โดยใช้เงินรายได้โรงพยาบาล 
 ข้อเสนอจากที่ประชุม 
 1.ให้ผู้ได้รับอนุมัติไปพัฒนาตนเองเขียนเหตุผลที่จะต้องไปพัฒนาตนเอง และให้สรุปผลการไปพัฒนา
ตนเอง และให้เขียนแผนการน าความรู้มาใช้ในการพัฒนางาน 

มติที่ประชุม :  เห็นชอบให้พนักงานมหาวิทยาลัยลาฝึกอบรมภายในประเทศ ราย นางสาวกุลนันทน์  
สายบุตร  ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 30 พฤษภาคม 2564  โดยใช้เงินรายได้โรงพยาบาล 

 

วาระท่ี  4.8     เรื่อง   ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการครุภัณฑ์โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์และ 
  ค่าสาธารณูปโภคเงินคงเหลือสะสม 

หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง    โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม      ชื่อ  แพทย์หญิงนวินดา เจียมบุญศรี 

                         ต าแหน่ง  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ตามที โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้รับอนุมัติโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์และค่าสาธารณูปโภคเงินคงเหลือ
สะสม ประจ่าปีงบประมาณ 2564 เพื อใช้ในการจัดซื้อครุภัณฑ์ส่าหรับการเปิดให้บริการหอผู้ป่วยในสามัญ (ชั้น 
7) แผนกห้องผ่าตัดและการให้บริการส่วนอื นของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
  เนื องจากอัตราก่าลังพยาบาลและเจ้าหน้าที ของโรงพยาบาลยังไม่เพียงพอที จะด่าเนินการเปิด
ให้บริการหอผู้ป่วยในสามัญ (ชั้น 7) ได้ ประกอบกับปัจจุบันโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้เปิดให้บริการ
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หอผู้ป่วยในพิเศษ (ชั้น 8) ขนาด 12 เตียง ซึ งยังขาดแคลนครุภัณฑ์ส่านักงาน เฟอร์นิเจอร์ เครื องใช้ไฟฟ้าส่าหรับ
รับรองผู้ป่วยและญาติผู้ป่วย รวมถึงครุภัณฑ์ส่าหรับห้องพักแพทย์และพยาบาลเวรประจ่าหอผู้ป่วยในพิเศษ ด้วย
เหตุนี้ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจึงใคร่ขอเปลี ยนแปลงรายการครุภัณฑ์ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์และค่า
สาธารณูปโภคเงินคงเหลือสะสม โดยยกเลิกครุภัณฑ์ จ่านวน 19 รายการ และขอก่าหนดรายการใหม่ จ่านวน 5 
รายการ เป็นจ่านวนเงิน 940,400 บาท รวมงบประมาณในโครงการทั้งสิ้น 4,082,900 บาท ซึ งการ
เปลี ยนแปลงคร้ังนี้มีงบประมาณรวมทั้งสิ้นเท่ากับงบประมาณเดิม โดยสรุปได้ดังนี้ 
 

โครงการจัดซ้ือครภุัณฑ์และค่าสาธารณูปโภคเงินคงเหลือสะสม 
รายการเดิม รายการทีข่อเปลี่ยนแปลง 

 รายการ งบประมาณ  รายการ งบประมาณ 
1 ชุดโต๊ะท่างานและตูส้่าหรบัพยาบาล

ห้องผ่าตัด 
171,000.00  ยกเลิกรายการ  

2 ชุดโต๊ะเกา้อี้ห้องประชุมแผนกห้อง
ผา่ตัด 

67,900.00  ยกเลิกรายการ  

3 ชุดโต๊ะเกา้อี้โซฟาห้องพักรับรอง
ส่าหรับผู้ป่วยและญาติก่อนผ่าตัด 

91,800.00  ยกเลิกรายการ  

4 ชุดโต๊ะท่างานแพทย์และพยาบาล
แผนกวิสัญญีวิทยา 

67,100.00 1 ชุดโต๊ะท่างานแพทย์และ
พยาบาลแผนกวิสัญญีวิทยา 

67,100.00 

5 ชุดโต๊ะท่างานพยาบาลห้องพักฟื้น 43,600.00  ยกเลิกรายการ  
6 ชุดตู้เก็บของห้องเปลี ยนเสื้อผ้าผู้ปว่ย

และญาติแผนกห้องผ่าตดั 
40,800.00  ยกเลิกรายการ  

7 ชุดตู้และช้ันวางห้องเปลี ยนเสื้อผ้าชาย
แผนกห้องผ่าตดั 

58,800.00 2 ชุดตู้และช้ันวางห้องเปลี ยน
เสื้อผ้าชายแผนกห้องผ่าตัด 

58,800.00 

8 ชุดตู้และช้ันวางห้องเปลี ยนเสื้อผ้า
หญิงแผนกห้องผ่าตัด 

81,500.00 3 ชุดตู้และช้ันวางห้องเปลี ยน
เสื้อผ้าหญิงแผนกห้องผ่าตัด 

81,500.00 

9 ชุดโต๊ะและตูห้้องจ่ายยาผู้ป่วยใน 499,000.00 4 ชุดโต๊ะและตูห้้องจ่ายยาผู้ป่วย
ใน 

499,000.00 

10 ชุดตู้และช้ันวางเวชภณัฑ์ แผนกผูป้่วย
ใน 

380,000.00 5 ชุดตู้และช้ันวางเวชภณัฑ์ 
แผนกผู้ป่วยใน 

380,000.00 

11 ชุดครุภณัฑ์ม่านปรับแสงแผนกผู้ปว่ย
ใน 

369,300.00 6 ชุดครุภณัฑ์ม่านปรับแสง
แผนกผู้ป่วยใน 

369,300.00 

12 ชุดโต๊ะและชั้นวางห้องท่างานและ
รับประทานอาหารแผนกห้องผ่าตดั  

34,000.00  ยกเลิกรายการ  

13 ชุดที นอนห้องพักเวรแพทย์และ
พยาบาลเวรแผนกห้องผา่ตัด  

97,400.00 7 ชุดที นอนห้องพักเวรแพทย์
และพยาบาลเวรแผนกห้อง
ผ่าตัด  

97,400.00 

14 ชุดโต๊ะและตูห้้องเตรยีมผู้ป่วยก่อน
วางยาสลบ 

93,400.00  ยกเลิกรายการ  

15 ชุดโต๊ะและตูห้้องเตรยีมผู้ป่วยก่อน
ผ่าตัด 

43,500.00  ยกเลิกรายการ  

16 ชุดโต๊ะและตูห้้องครัวและแม่บ้าน
แผนกห้องผ่าตดั 

25,900.00  ยกเลิกรายการ  
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โครงการจัดซ้ือครภุัณฑ์และค่าสาธารณูปโภคเงินคงเหลือสะสม 
รายการเดิม รายการทีข่อเปลี่ยนแปลง 

 รายการ งบประมาณ  รายการ งบประมาณ 
17 ชุดโต๊ะเกา้อี้ห้องท่างานและ

รับประทานอาหารแพทย์แผนกผูป้่วย
ใน 

16,900.00  ยกเลิกรายการ  

18 ชุดโต๊ะเกา้อี้ห้องประชุมงานแผนก
ผู้ป่วยใน 

20,300.00  ยกเลิกรายการ  

19 ชุดโต๊ะเกา้อี้ห้องตรวจคนไข้แผนก
ผู้ป่วยใน 

19,400.00  ยกเลิกรายการ  

20 ชุดตู้ห้องท่าแผลและฉดียาแผนก
ผู้ป่วยใน 

32,300.00  ยกเลิกรายการ  

21 ชุดตู้ห้องท่างานและรับประทาน
อาหารพยาบาลแผนกผู้ป่วยใน 

20,500.00  ยกเลิกรายการ  

22 ชุดที นอนห้องพักเวรพยาบาลแผนก
ผู้ป่วยใน 

19,600.00  ยกเลิกรายการ  

23 ชุดโต๊ะและตูห้้องงานครัวแผนกผูป้่วย
ใน 

26,900.00  ยกเลิกรายการ  

24 ชุดที นอนห้องพักเวรแม่บ้านแผนก
ผู้ป่วยใน  

11,600.00  ยกเลิกรายการ  

25 ชุดโต๊ะเกา้อี้แผนกผูป้่วยใน 109,100.00  ยกเลิกรายการ  
26 ชุดตู้ห้องเก็บของและห้องเก็บอุปกรณ์

ท่าความสะอาด 
51,900.00  ยกเลิกรายการ  

27 เครื องส่ารองไฟฟ้า ขนาด 3 KVA 450,000.00 8 เครื องส่ารองไฟฟ้า ขนาด 3 
KVA 

450,000.00 

28 เครื องส่ารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA 90,000.00 9 เครื องส่ารองไฟฟ้า ขนาด 1 
KVA 

90,000.00 

29 เครื องสแกนลายนิ้วมือ 55,300.00 10 เครื องสแกนลายนิ้วมือ 55,300.00 
30 เครื องถ่ายเอกสารระบบดิจติอล  220,000.00 11 เครื องถ่ายเอกสารระบบ

ดิจิตอล  
220,000.00 

31 เครื องท่าลายเอกสาร 26,900.00 12 เครื องท่าลายเอกสาร 26,900.00 
32 ตู้เก็บเอกสาร 2 บานเปิด  19,600.00 13 ตู้เก็บเอกสาร 2 บานเปิด  19,600.00 
33 รถเข็นอุปกรณ์ท่าความสะอาด 17,500.00 14 รถเข็นอุปกรณ์ท่าความสะอาด 17,500.00 
34 รถเข็นพื้นเหล็กช้ันเดียว มือจับ 2 

ข้าง 
21,000.00 15 รถเข็นพื้นเหล็กช้ันเดียว มือ

จับ 2 ข้าง 
21,000.00 

35 รถเข็นของ 6,400.00 16 รถเข็นของ 6,400.00 
36 โต๊ะพับอเนกประสงค์ 10,500.00 17 โต๊ะพับอเนกประสงค์ 10,500.00 
37 เครื องเย็บกระดาษ 2,900.00 18 เครื องเย็บกระดาษ 2,900.00 
38 ตู้กดน้่าร้อนเย็น 70,700.00 19 ตู้กดน้่าร้อนเย็น 70,700.00 
39 ชุดครุภณัฑ์ม่านปรับแสงตึกจ่ายกลาง 198,600.00 20 ชุดครุภณัฑ์ม่านปรับแสงตึก

จ่ายกลาง 
198,600.00 

40 ระบบกล้องวงจรปดิ     400,000.00  21 ระบบกล้องวงจรปดิ 400,000.00 
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โครงการจัดซ้ือครภุัณฑ์และค่าสาธารณูปโภคเงินคงเหลือสะสม 
รายการเดิม รายการทีข่อเปลี่ยนแปลง 

 รายการ งบประมาณ  รายการ งบประมาณ 
   22 ชุดครุภณัฑ์เครื องใช้ไฟฟ้า

ส่าหรับการให้บริการหอผู้ป่วย
พิเศษ 

369,700.00 

   23 ชุดเฟอร์นิเจอร์ใช้สอยและ
รับรองส่าหรับผู้ป่วยและญาติ
ห้องพิเศษรวม 

96,300.00 

   24 ชุดเตียงโซฟาและชั้นวางของ
ส่าหรับห้องพักแพทย์และ
พยาบาลเวรหอผู้ป่วยในและ
แผนกฉุกเฉิน 

50,300.00 

   25 ชุดครัวและเก้าอี้พักผ่อน
ประจ่าหอผู้ป่วยพิเศษ 

80,300.00 

   26 ชุดครุภณัฑ์สา่นักงานและ
เฟอร์นิเจอรร์ับรองส่าหรับ
ผู้ป่วยและญาติห้องพิเศษเดี ยว 

343,800.00 

 รวมงบประมาณ 4,082,900.00  รวมงบประมาณ 4,082,900.00 
 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

- ไม่มี – 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

๑. คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ที ขอเปลี ยนแปลง       จ่านวน 5 รายการ 
๒. ใบเสนอราคาครุภัณฑ์ที ขอเปลี ยนแปลง   จ่านวน 5 รายการ  

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
       เพื อพิจารณาอนุมัติเปลี ยนแปลงรายการครุภัณฑ์โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์และค่าสาธารณูปโภคเงินคงเหลือ
สะสม 

มติที่ประชุม :  อนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการครุภัณฑ์โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์และค่าสาธารณูปโภคเงิน
คงเหลือสะสม 
วาระท่ี 4.9     เรื่อง  คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ภาระงานสอน และเอกสารที่ใช้ในการประเมินผลการสอน 
         ในการขอขอรับการประเมินผลการสอน และเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอน 
                   ล่วงหน้าเพื่อประกอบการยื่นผลงานทางวิชาการเพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
                   ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ราย นายแพทย์ศิริพงศ์ ศิระมนต์ (ลับ) 

ทั้งนี้  รายละเอียดและมติที ประชุมปรากฏตามรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข คร้ังที  14/2563 วาระลับ วันที  22 ตุลาคม 2563 
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วาระท่ี  4.10       เรื่อง  ขออนุมัติจัดตั้งโครงการจัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง  งานบริการการศึกษา 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม      ชื่อ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติ เหลาสุภาพ 
                 ต าแหน่ง  อาจารย์กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติ เหลาสุภาพ เสนอเพื อพิจารณา โครงการจัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ปัจจุบันกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จัดการศึกษาทางด้านสาธารณสุข หลักสูตรระดับปริญาตรี จ่านวน 2 
หลักสูตร คือ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาอนามัยสิ งแวดล้อม มีนักศึกษา จ่านวน 609 คน หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จ่านวน 1 หลักสูตร คือ
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มีนักศึกษา จ่านวน 31 คน อาจารย์ประจ่า
กลุ่มวิชา จ่านวน 22 คน เมื อพิจารณาจากจ่านวนหลักสูตรระดับปริญญาตรีและหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที ก่าลัง
ด่าเนินการ จ่านวนนักศึกษา จ่านวนกิจกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ คุณวุฒิของคณาจารย์ภายในหลักสูตร 
รวมทั้งความต้องการเรียนหลักสูตรทางด้านสาธารณสุขยังมีอย่างต่อเนื อง ทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับ
บัณฑิตศึกษา ในอนาคต คณะกรรมการบริหารกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จึงเห็นว่า กลุ่มวิชามีศักยภาพเพียง
พอที จะพัฒนาเป็นคณะได้ โดยมีความร่วมมือกับสภาวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต่าบล (รพ.สต.) และศูนย์สุขภาพชุมชนพ้ืนที ใกล้เคียงมหาวิทยาลัยเป็นแหล่งฝึกฝนทักษะการปฏิบัติให้นักศึกษา
สาธารณสุขศาสตร์ ซึ งเป็นจุดแข็งในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลักในการเรียนรู้ (Problem - 
based learning) และใช้ชุมชนเป็นฐาน (Community - based learning) และเป็นแนวทางให้กับคณะทาง
วิชาการในลักษณะบูรณาการและสหวิทยาการในกลุ่มสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 

เพื อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการและการด่าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจน
ความพร้อมในด้านต่างๆ ที จะยกฐานะกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์เป็นคณะได้ คณะกรรมการบริหารกลุ่มวิชา
สาธารณสุขศาสตร์ จึงขอจัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์ขึ้น เพื อผลิตบัณฑิตด้านสาธารณสุขศาสตร์ในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนให้ชุมชน สังคม และท้องถิ น ให้ก้าวทันกับการเปลี ยนแปลงของสังคมฐานความรู้และ
ระบบภูมิปัญญาสุขภาพท้องถิ น  โดยมติที ประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คร้ังที  
10/2563 เมื อวันที  15 ตุลาคม 2563 เห็นชอบ ในการจัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์   
ข้อกฏหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

- ไม่มี- 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

- เอกสารงบประมาณรายรับ-รายจ่าย ของกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์  
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

เพื อพิจารณาเห็นชอบโครงการจัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
มติที่ประชุม :  เห็นชอบในหลักการ มอบกลุ่มวิชาแต่งตั้งคณะท างานและรวบรวมข้อมูลตามข้อเสนอ

ของคณะกรรมการเพื่อน าเสนอในการประชุมครั้งถัดไป 
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วาระท่ี 4.11    เรื่อง  แผนการจัดการศึกษาและแนวทางการช าระค่าธรรมเนียมในการจัดการเรียนการสอน 
          เพิ่มเติมส าหรับนักศึกษากลุ่มส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีลาเรียน    
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง งานบริการการศึกษา 
ผู้เสนอเรื่อง           ชื่อ  นายแพทย์ประวิ อ ่าพันธ์ุ 
                         ต าแหน่ง  ประธานหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 

ตามที หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ได้ด่าเนินการเทียบรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั วไป ส่าหรับนักศึกษา
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต กลุ่มส่าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีลาเรียน ซึ งเป็นนักศึกษาที ก่าลังศึกษาในชั้นปีที  
2 จ่านวน 21 ราย ทั้งนี้ การเทียบรายวิชาดังกล่าวไม่สามารถเทียบได้ครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร โดย
นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที ไม่สามารถเทียบโอนได้ให้แล้วเสร็จภายในปีการศึกษา 2564 เพื อ
นักศึกษาจะได้ขึ้นเรียนในชั้นคลินิกในปีการศึกษา 2565 ทั้งนี้ เบื้องต้นงานบริการการศึกษาได้ด่าเนินการในส่วนที 
เกี ยวข้อง ดังนี้ 

1. ประสานไปยังงานรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื อสอบถามเกี ยวกับโครงการเรียนล่วงหน้าที 
จะเปิดสอนในปีการศึกษา 2/2563 ทั้งนี้ หากมีรายวิชาที เปิดสอนและตรงตามโครงสร้างหลักสูตรนั้น ได้วางแผน
ให้นักศึกษาลงทะเบียนและให้นักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียน 

2. ส่าหรับรายวิชาที ไม่เปิดสอนในโครงการเรียนล่วงหน้า ได้ประสานไปที คณะศิลปศาสตร์และคณะ
วิทยาศาสตร์ เพื อขอให้จัดการเรียนการสอนเพิ มเติมให้นักศึกษาเป็นกรณีพิเศษ ในปีการศึกษา 2564 ซึ งในการ
สอนเพิ มเติมดังกล่าว อาจมีค่าใช้จ่ายพิเศษให้กับคณะที เปิดสอน ทั้งนี้ รายละเอียดค่าใช้จ่ายพิเศษดังกล่าว ทั้งคณะ
ศิลปศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์ ขอให้วิทยาลัยฯ จัดท่าหนังสือเพื อขอความอนุเคราะห์ให้เปิดสอนในรายวิชา
ต่างๆ เพื อทางคณะจะได้ด่าเนินการในส่วนที เกี ยวข้องต่อไป และจะแจ้งให้ทางวิทยาลัยฯ ทราบอีกคร้ัง 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2561 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

1. สรุปผลการเทียบรายวิชาของนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต กลุ่มส่าเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ตรี จ่านววน 21 ราย 
          2. แผนการจัดการศึกษาส่าหรับนักศึกษากลุ่มส่าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีลาเรียน  
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อพิจารณาแผนการจัดการศึกษาและแนวทางการช่าระค่าธรรมเนียมในการจัดการเรียนการสอนเพิ มเติม
ส่าหรับนักศึกษากลุ่มส่าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีลาเรียน  

มติที่ประชุม :  เห็นชอบแผนการจัดการศึกษาและวิทยาลัยฯจะรับผิดชอบช าระค่าธรรมเนียมในการ
จัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมส าหรับนักศึกษากลุ่มส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีลาเรียน 
วาระท่ี 4.12    เรื่อง  การเทียบโอนรายวิชา ของนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต กลุ่มส าเร็จการศึกษา 

       ระดับปริญญาตรีลาเรียน ประจ าปีการศึกษา 2563 จ านวน 22 ราย    
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง งานบริการการศึกษา 
ผู้เสนอเรื่อง           ชื่อ  นายแพทย์ประวิ อ ่าพันธ์ุ 
                         ต าแหน่ง  ประธานหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 

ตามที หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 ได้ก่าหนดให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียน    
ในหมวดวิชาศึกษาทั วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต และในหมวดเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต นั้น มีนักศึกษา
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต กลุ่มส่าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีลาเรียน จ่านวน 22 ราย (ซึ งเป็นนักศึกษาที 
ก่าลังศึกษาในชั้นปีที  2 จ่านวน 21 ราย และก่าลังศึกษาในชั้นปีที  1 จ่านวน 1 ราย)  ได้ยื นค่าร้องขอเทียบโอน
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รายวิชาที เคยศึกษาในหมวดวิชาศึกษาทั วไป ทั้งนี้ งานบริการการศึกษา ได้จัดท่าบันทึกเพื อขอความอนุเคราะห์ให้
คณะเจ้าของรายวิชาตรวจสอบและรับรองการเทียบความซ้่าซ้อน หรือความคล้ายคลึงกันของเนื้อหา เรียบร้อยแล้ว 
 ทั้งนี้ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2561 หมวดที  11 การ
เทียบรายวิชาเรียนและโอนหน่วยกิต ข้อ 45 การขอเทียบรายวิชาเรียนและโอนหน่วยกิต  ข้อ (5) ระบุว่า “การเทียบ
รายวิชาเรียนและโอนหน่วยกติจะน ามาคิดและค านวณคา่คะแนนเฉลี่ย ยกเว้นรายวิชาทีโ่อนมาจากสถาบันอ่ืนจะไม่
น ามาคดิและค านวณคา่คะแนนเฉลี่ย” ซึ งจากข้อมูลการขอเทียบรายวิชาของนักศึกษาจากสถาบันอื น สามารถสรุปข้อมูล
ได้ ดังนี้  

1. นักศึกษาบางรายขอเทียบรายวิชาที ตนเองศึกษามาแล้ว จ่านวน 2-3 รายวิชา ยื นเทียบกับรายวิชาศึกษาทั วไป 
ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพียงจ่านวน 1 รายวิชา เพื อให้มีเนื้อหาที ความซ้่าซ้อน หรือความคล้ายคลึงกันของเนื้อหา
มากกว่า 3 ใน 4 ส่วน  

2. มีบางรายวิชาที สถาบันของนักศึกษาให้ผลการเรียนเป็น S หรือ P  
ซึ งงานบริการการศึกษาได้ประสานไปยังหัวหน้างานทะเบียนและประเมินผล กองบริการการศึกษา เพื อหารือ

เกี ยวกับการค่านวณเกรดเฉลี ยของนักศึกษาในกรณีข้างต้น ซึ งได้รับค่าแนะน่าให้ท่าการค่านวณค่าคะแนนเฉลี ย โดยใช้
หลักการ ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 

รายละเอียดของรายวชิาที ขอเทียบจากสถาบนัอื น เทียบเนื้อหารายวชิาของ
มหาวทิยาลยัอุบลราชธาน ี

เกรดที ได้รับ
การเทยีบ รายวิชาที ขอเทียบ เกรด ค่าคะแนน ค่าคะแนนเฉลี ย 

มนุษย์กับการใช้เหตผุล 
วัฒนธรรมการใช้ภาษา 

A 
B+ 

4 
3.5 

3.75 
มนุษย์กับการใช้เหตุผล B+ 

อินเตอรเ์นต็และการสื อสารฯ 
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื อสารฯ 

A 
S 
S 

4 
2* 
2* 

2.66 
เทคโนโลยสีารสนเทศและ
การประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจา่วนั 

C+ 

ภาษาไทยเพื อการสื อสารและการเรยีนรู้ 1 P 2* 2 ภาษาไทยเพื อการสื อสาร C 
  หมายเหตุ : * เกรด S หรือ P คิดค่าคะแนนเฉลี ยเท่ากับ 2 หรือมีค่าเท่ากับเกรด C 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2561 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

1. บันทึกแจ้งผลการขอเทียบเนื้อหารายวิชาจากคณะต้นสังกัดของรายวิชาที ยื นเทียบ 
2. แบบค่าร้องขอเทียบโอนรายวิชาของนักศึกษา จ่านวน  22 ราย 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อพิจารณา 

1. เห็นชอบให้นักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต กลุ่มส่าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
ลาเรียน สามารถท่าการเทียบโอนรายวิชาได ้

2. เห็นชอบให้ใช้หลักการค่านวณเกรด ตามข้อแนะน่าของงานทะเบียนและประเมินผล กองบริการ
การศึกษา ในกรณีที นักศึกษาจากสถาบันอื นได้ขอเทียบรายวิชาที ตนเองศึกษามาแล้ว จ่านวน 2 -3 รายวิชา ยื น
เทียบกับรายวิชาศึกษาทั วไป ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพียงจ่านวน 1 รายวิชา   

3. เห็นชอบการคิดค่าคะแนนเฉลี ยในรายวิชาที มีผลการเรียนเป็น S หรือ P โดยให้คิดค่าคะแนนเฉลี ย
เท่ากับ 2 หรือมีค่าเท่ากับเกรด C  
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มติที่ประชุม :  สรุปได้ดังนี้ 
1. เห็นชอบให้นักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต กลุ่มส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 

ลาเรียน สามารถท าการเทียบโอนรายวิชาได้ 
2. เห็นชอบให้ใช้หลักการค านวณเกรด ตามข้อแนะน าของงานทะเบียนและประเมินผล กองบริการ

การศึกษา ในกรณีที่นักศึกษาจากสถาบันอ่ืนได้ขอเทียบรายวิชาที่ตนเองศึกษามาแล้ว จ านวน 2-3 
รายวิชา ยื่นเทียบกับรายวิชาศึกษาทั่วไป ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพียงจ านวน 1 รายวิชา   

3. เห็นชอบการคิดค่าคะแนนเฉลี่ยในรายวิชาที่มีผลการเรียนเป็น S หรือ P โดยให้คิดค่าคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 2 หรือมีค่าเท่ากับเกรด C  

 

วาระท่ี 4.13     เรื่อง ขอแจ้งรายชื่อบุคลากรที่ขออนุญาตลาศึกษาต่อ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563  
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง         งานบริหารบุคคล 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม      ชื่อ  นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธ์ุ 

                         ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
 ด้วย กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ ได้ยื นแจ้งรายชื อบุคลากรที ขออนุญาตลาศึกษาต่อ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 
ตามมติที ประชุมอาจารย์ชั้นปรีคลินิก หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คร้ังที  2/2563 เมื อวันที  12 มีนาคม พ.ศ. 2563  
จ่านวน 1 ราย คือ แพทย์หญิงณิชาภา สิงห์นาค ขอลาศึกษาต่อในสาขาแพทยศาสตรศึกษา เพื อขออนุญาตลา
ศึกษาต่อ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 นั้น 
 งานบริหารบุคคล ขอเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาเพิ มเติม ดังนี้ 
 1. ตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการของ
วิทยาลัยฯ พ.ศ. 2557 ได้ก าหนด ดังนี้ 
       8. การให้ทุน ให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

(1) จะต้องค่านึงถึงความจ่าเป็นและความต้องการของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
ที จะต้องมีผู้ที มีความรู้ความช่านาญในสาขาวิชาและระดับความรู้ที เหมาะสม ซึ งสอดคล้องและเป็นประโยชน์อย่างยิ ง
ต่องานในหน้าที  ซึ งผู้รับทุนปฏิบัติอยู่ หรือที ผู้บังคับบัญชาจะมอบหมายให้ปฏิบัติเมื อกลับมาปฏิบัติงาน 

(2) ให้พิจารณาถึงอัตราก่าลังที มีอยู่ โดยให้มีผู้ปฏิบัติงานเพียงพอ ไม่เสียหายแก่งานประจ่าของ
หน่วยงานที ผู้รับทุนสังกัดและไม่ต้องตั้งอัตราก่าลังเพิ ม 

(3) หลักเกณฑ์การสนับสนุนและการจัดสรรทุน ให้เป็นไปตามมติที ประชุมคณะกรรมการประจ่า
คณะ ในขณะที ผู้รับทุนอยู่ในระหว่างการศึกษาตามสัญญารับทุน ปรากฏเหตุอันจ่าเป็นเกี ยวกับการเงินของวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  คณะกรรมการประจ่าคณะอาจเปลี ยนแปลงหลักเกณฑ์และเงื อนไข 
การให้ทุน กรณีหากงบประมาณไม่มีอาจไม่ให้ทุนต่อ โดยไม่จ่าเป็นต้องแก้ไขสัญญารับทุน   

 กรณีที คณะกรรมการประจ่าคณะเปลี ยนแปลงหลักเกณฑ์และเงื อนไขการให้ทุนตามความในวรรคแรก  
ให้งานบริหารบุคคลแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้รับทุนทราบภายใน 60 วัน 

(4) เมื อได้รับอนุมัติลาศึกษาต่อ ต้องลาศึกษาภายในปีงบประมาณที ได้รับจัดสรร เว้นแต่มีเหตุอัน
จ่าเป็นผู้รับทุนไม่สามารถลาศึกษาได้ ผู้รับทุนอาจขออนุมัติขยายเวลาการขอรับทุนได้อีก 6 เดือน หากพ้นก่าหนด
ระยะเวลาการขยายแล้ว แต่ผู้รับทุนไม่สามารถลาศึกษาได้ ให้ถือว่าผู้รับทุนสละสิทธ์ิ ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธ์ิของผู้รับทุนจะ
ขอรับทุนใหม่ตามข้ันตอนในปีงบประมาณถัดไป 
       9.  ผู้รับทุนจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้  

(1) ปฏิบัติงานในวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 1 ปี และผ่านการทดลองปฏิบัติงานแล้ว 
(2) มีระยะเวลากลับมาปฏิบัติงานชดใช้ทุนตามสัญญาเพียงพอ 
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(3) มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์  โดยผ่านการตรวจรับรองสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิต
จากแพทย ์และโรงพยาบาลที วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขก่าหนด 

(4) เป็นผู้มีความประพฤติดี และไม่อยู่ในระหว่างถูกตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัย  หรืออยู่ใน
ระหว่างถูกลงโทษทางวินัย 

(5) เป็นผู้ไม่มีหนี้สินกับมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
(6) ได้รับการตอบรับ หรือก่าลังอยู่ในขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษาโดยไม่มีเงื อนไขจากสถานศึกษา  

หรือสถาบันที   ก.พ. รับรอง  หรือสถานศึกษาที หน่วยงานต้นสังกัดให้ความเห็นชอบ 
(7) สาขาวิชาที ได้รับทุน ต้องสอดคล้องกับแผนการพัฒนาบุคลากรของวิทยาลัย 
(8) ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษในสถาบันที น่าเชื อถือ ได้แก่ TOEFL 450 หรือ TOEIC 5.0 

หรือ CU-TEP 45 หรือ IELTS 4.0 หรือผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษอื นๆ ตามที สถานศึกษาที ผู้ รับทุนจะเข้า
ศึกษาก่าหนด 

(9) ได้ รับการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้ากลุ่ม วิชาของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข หรือผู้อ่านวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย  และคณะกรรมการประจ่าคณะตามล่าดับ 

(10)  ในกรณีที มีเหตุจ่าเป็น หรือคุณสมบัติของผู้รับทุนไม่ครบถ้วนตามข้อ 12 (1) ถึง (9) ให้
คณะกรรมการประจ่าคณะ เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด โดยค่าวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการประจ่าคณะให้ถือเป็นที สุด 
  10. เงื่อนไขในการให้ทุนศึกษาต่อของวิทยาลัย 

(1) อนุมัติตามระยะเวลาที สถาบันการศึกษานั้น ก่าหนดไว้ในแต่ละหลักสูตร ระยะเวลา
โดยประมาณ  คือ ปริญญาเอกหรือเทียบเท่าไม่เกิน  3 ปีการศึกษา  และหรือตามที หลักสูตรก่าหนด  

(2) กรณีไม่สามารถส่าเร็จการศึกษาได้ภายในระยะเวลาที ก่าหนด  ให้เสนอขอขยายเวลาได้ 
คราวละไม่เกิน 1 ภาคการศึกษา   

กรณีที ผู้รับทุนได้รับการขยายเวลาการศึกษาตามวรรคหนึ ง ผู้รับทุนจะไม่ได้รับการสนับสนุนทุน
ศึกษาต่อจากวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 2. ข้อมูลบุคลากรปัจจุบัน ประเภทวิชาการ สังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
  ตามข้อ 10 แห่งระเบียบ ก.ม. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยไปศึกษา
ภายในประเทศ พ.ศ. 2542 ก่าหนดว่า “การให้ข้าราชการไปศึกษาต่อภายในประเทศ อธิการบดีจะต้องพิจารณา
อัตราก่าลังที มีอยู่ โดยให้มีผู้ปฏิบัติงานเพียงพอไม่ให้เสียหายแก่ราชการ และไม่ต้องตั้งอัตราก่าลังเพิ ม โดยให้
พิจารณาอนุมัติได้ไม่เกินอัตราร้อยละ 20 ของจ่านวนข้าราชการในระดับเดียวกันกับข้าราชการผู้ขอไปศึกษาต่อ
ภายในประเทศ เว้นแต่ในกรณีที มีเหตุผลพิเศษก็ให้อนุมัติเป็นกรณีๆ ไป” ซึ งน่ามาบังคับใช้กับพนักงานมหาวิทยาลัย
โดยอนุโลม ประกอบกับมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมคร้ังที  12/2548 เมื อวันที  1 ธันวาคม 
2548 ก่าหนดว่า “กรณีการขออนุมัติลาศึกษาฯ ไม่เป็นไปตามขั้นตอนและหลักเกณฑ์ที ก่าหนดให้เสนอที ประชุม
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื อพิจารณา” 
  ซึ งในปัจจุบันวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีอาจารย์ทั้งสิ้นจ่านวน 81 คน (ไม่รวม
อาจารย์ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ ลูกจ้างชั วคราว) ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาภายในประเทศ จ่านวน 17 คน คิด
เป็นร้อยละ 20.99 หากเสนอขออนุมัติให้ลาศึกษาอีก 1 คน คิดเป็นร้อยละ 22.22  
ข้อกฎหมาย / ระเบียบที่เกี่ยวข้อง   

1. ระเบียบ ก.ม. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยไปศึกษาภายในประเทศ พ.ศ. 2542 
 2. มติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล คร้ังที  12/2548 เมื อวันที  1 ธันวาคม 2548 ก่าหนดว่า “กรณี
การขออนุมัติลาศึกษาฯ ไม่เป็นไปตามขั้นตอนและหลักเกณฑ์ที ก่าหนดให้เสนอที ประชุมคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลเพื อพิจารณา” 
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 3. ตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื อง หลักเกณฑ์การให้ทุนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการของ
วิทยาลัยฯ พ.ศ. 2557 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
 1. บันทึกข้อความที  อว 0604.16.1.9/2809 ลงวันที  19 ตุลาคม 2563 เรื อง ขอแจ้งรายชื อบุคลากรที 
ขออนุญาตลาศึกษาต่อ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 
 2. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื อง หลักเกณฑ์การให้ทุนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการของวิทยาลัยฯ 
พ.ศ. 2557 
 3. ระเบียบ ก.ม. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยไปศึกษาภายในประเทศ พ.ศ. 2542 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อพิจารณา ดังนี้ 
 1. พิจารณาการอนุญาตให้ลาศึกษาต่อ ราย แพทย์หญิงณิชาภา สิงห์นาค ในสาขาแพทยศาสตรศึกษา 
 2. พิจารณาระยะเวลาการขอลาศึกษาต่อที ก่าหนดไว้ในแต่ละหลักสูตร  
 3. เนื องจากการขออนุญาตลาศึกษาต่อ ราย แพทย์หญิงณิชาภา สิงห์นาค ไม่ได้มีในแผนประจ่าปี
งบประมาณ 2564 จึงขอให้คณะกรรมการประจ่าฯ พิจารณาจัดสรรทุน 

มติที่ประชุม :  ให้ถอนวาระและให้ด าเนินการตามขั้นตอนการขอรับทุน 
 

วาระท่ี 4.14     เรื่อง ขอขยายการทดลองปฏิบัติงานส าหรับพนักงาน ต าแหน่งประเภทวิชาการ 
   ราย นายอรุณ บุญสร้าง อาจารย์กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์  
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง         งานบริหารบุคคล 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม      ชื่อ  นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธ์ุ 

                         ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
 ตาม ค่าสั งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที  0123/2563 ลงวันที  16 มกราคม 2563 ได้บรรจุและแต่งตั้ง
บุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ราย นายอรุณ บุญสร้าง ต่าแหน่งอาจารย์ สังกัดกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ตั้งแต่วันที  1 พฤศจิกายน 2562 บุคคลดังกล่าวมีระยะเวลาทดลอง
ปฏิบัติงาน 1 ปี คือสิ้นสุดระยะเวลาทดลองปฏิบัติงานวันที  31 ตุลาคม 2563 
  เมื อครบก่าหนดระยะเวลาประเมินทดลองปฏิบัติงานแล้ว คณะกรรมการประเมินทดลอง
ปฏิบัติงานในคร้ังการประชุมที  1/2563 เมื อวันที  20 ตุลาคม 2563 มีความเห็นว่าไม่สามารถประเมินผลการ
ทดลองปฏิบัติงานตามระยะเวลาที ก่าหนดได้ เนื องจาก 
  1. การมอบหมายงานด้านการบริหารการศึกษาในฐานะประธานรายวิชา กระบวนการยังไม่สิ้นสุด 
ได้แก่ การตัดสินผลการเรียน ข้อมูลที นักศึกษาประเมินยังไม่เรียบร้อย  ท่าให้คณะกรรมการไม่สามารถประเมินการ
ทดลองงานในด้านนี้ได้  
  2.การมอบหมายงานด้านบริหารโครงการเสริมหลักสูตร กิจกรรมการศึกษาดูงานรายวิชาการ
ประเมินความเสี ยงด้านสุขภาพ ซึ งมีการด่าเนินการยังไม่แล้วเสร็จในปีการศึกษา 1/2563 จึงไม่สามารถที จะ
ประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานได้ 
  3. การมอบหมายงานด้านการเรียนการสอน/ที ปรึกษางานวิจัยของนักศึกษา จ่านวน 2 เรื อง ยังไม่
แล้วเสร็จ 
  4. กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์จัดการประเมินการเรียนการสอนโดยจะมีพี เลี้ยง/อาจารย์อาวุโสเข้า
ไปสังเกตการสอน และให้ค่าแนะน่าและประเมินวิธีการสอนในชั้นเรียน แต่เนื องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโค
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โรน่า 2019 (โควิด 19) ต้องสอนโดยระบบออนไลน์ ท่าให้การประเมินการสอนยังท่าได้ไม่สมบูรณ์ เพราะการ
ด่าเนินการสอนได้ไม่เต็มรูปแบบจึงต้องขยายเวลาการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยรายดังกล่าว 

 ในการนี้ คณะกรรมการฯ จึงขออนุมัติขยายเวลาทดลองปฏิบัติงานของ นายอรุณ บุญสร้าง จ่านวน 3 
เดือน ตั้งแต่วันที  1 พฤศจิกายน 2563 - 31 มกราคม 2564 ตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการ การทดลองปฏิบัติงานส่าหรับพนักงาน สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2555 ข้อ 7 
วรรค 3 และข้อ 12 

ข้อกฎหมาย / ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง   

1. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื อนไขการคัดเลือกพนักงาน
มหาวิทยาลัย ต่าแหน่งประเภทวิชาการเพื อให้ได้มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษ พ.ศ. 2559 
https://www.ubu.ac.th/web/person/document_list/1770/ 
 2. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื อง หลักเกณฑ์และวิธีการ การทดลองปฏิบัติงานส่าหรับพนักงาน 
สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2555 
https://www.ubu.ac.th/web/files_up/00016f2020072209581342.pdf 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
-ไม่มี- 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อพิจารณาการขอขยายระยะเวลาการทดลองปฏิบัติงานของ นายอรุณ บุญสร้าง 
 มติที่ประชุม : เห็นชอบให้ขยายเวลาทดลองงานของ นายอรุณ บุญสร้าง จ านวน 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 
1 พฤศจิกายน 2563 – 31 มกราคม 2564 
 

วาระท่ี 4.15     เรื่อง ขออนุญาตลาออกราย นายแพทย์พรเจริญ เจียมบุญศรี ลูกจ้างชั่วคราว 
   (เงินงบประมาณแผ่นดิน) ประเภทการจ้าง ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ 

  ประจ าปีงบประมาณ 2564  จ้างช่ัวคราว ต าแหน่งอาจารย์ผู้มีความรู้ความสามารถ 
  พิเศษ สังกัดกลุ่มวิชาแพทยศาสตร์  

หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง         งานบริหารบุคคล 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม      ชื่อ  นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธ์ุ 

                         ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
 ด้วย นายแพทย์พรเจริญ เจียมบุญศรี บรรจุเข้าปฏิบัติงาน เมื อวันที  1 ตุลาคม 2562 ต่าแหน่งอาจารย์ 
ประเภทการจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ สังกัดกลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ เป็นลูกจ้างชั วคราวที จ้าง
ด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน อัตราเงินเดือน 37,080 บาท มีความประสงค์ขออนุญาตลาออกเพราะมีข้อจ่ากัดเรื อง
เวลาในการปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที  1 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป  
ข้อกฎหมาย / ระเบียบที่เกี่ยวข้อง   

- ไม่มี 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
 - ไม่มี 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 จึงขอเรียนที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เพื อโปรดพิจารณา 
ดังนี้ 

https://www.ubu.ac.th/web/files_up/00016f2020072209581342.pdf
https://www.ubu.ac.th/web/files_up/00016f2020072209581342.pdf
https://www.ubu.ac.th/web/files_up/16f2016071114094361.pdf
https://www.ubu.ac.th/web/files_up/16f2016071114094361.pdf
https://www.ubu.ac.th/web/files_up/00016f2020072209581342.pdf
https://www.ubu.ac.th/web/files_up/00016f2020072209581342.pdf
https://www.ubu.ac.th/web/files_up/00016f2020072209581342.pdf
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 1. การขออนุญาตลาออกของ นายแพทย์พรเจริญ เจียมบุญศรี ต่าแหน่งอาจารย์ ประเภทการจ้างผู้มี
ความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ สังกัดกลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ เป็นลูกจ้างชั วคราวที จ้างด้วยเงินงบประมาณ
แผ่นดิน โดยขออนุญาตลาออกตั้งแต่วันที  1 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป 
 2. พิจารณาบุคคลเพื อทดแทนการลาออก 

มติที่ประชุม : สรุปได้ดังนี้ 
1. อนุญาตการลาออกของ นายแพทย์พรเจริญ เจียมบุญศรี ต าแหน่งอาจารย์ ประเภทการจ้างผู้มี

ความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ สังกัดกลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ เป็นลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างด้วย
เงินงบประมาณแผ่นดิน โดยขออนุญาตลาออกตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป 

2. ให้จ้างนายแพทย์ประวิ อ่ าพันธุ์ ทดแทน ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป  เนื่องจาก
นายแพทย์ประวิ อ่ าพันธุ์ จะได้ด ารงต าแหน่งเป็นประธานหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตต่อไป 

 

ระเบียบวาระท่ี 5    เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
ววาระท่ี 5.1     เรื่อง กรอบต าแหน่งผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหาร 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง    งานบริหารบุคคล 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม      ชื่อ  นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธ์ุ 

                         ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

 ตามที  สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในคราวประชุม  คร้ังที  1/2563 เมื อวันที  25 มกราคม 
2563 มีมติเห็นชอบกรอบต่าแหน่งผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานด้านบริหาร ดังนี้ 

1. จ่านวนกรอบต่าแหน่งที มีสิทธิได้รับเงินประจ่าต่าแหน่ง ต่าแหน่งรองคณบดี/รองผู้อ่านวยการส่านัก 
 

ต าแหน่ง จ านวนต าแหน่งที่มี
สิทธิได้รบัเงินประจ า

ต าแหน่งจาก
งบประมาณแผ่นดิน 

คณะ ส านัก หมายเหตุ/ข้อเสนอแนะของคณะท างาน 
กลุ่มที่ 

1 
กลุ่มที่ 

2 
กลุ่มที่ 

3 

รองคณบดี ไม่เกิน 3 ไม่เกิน 
4 

ไม่เกิน 
3 

ไม่เกิน 
3 

- ก่าหนดหน้าที ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
1. ด้านบริหาร 
2. ด้านวิชาการ/พัฒนานักศึกษา 
3. ด้านวิจัย บริการวิชาการ และท่านุ
บ่ารุงศิลปวัฒนธรรม 
4. ตามภารกิจของคณะ/วิทยาลัย 

รองผู้อ่านวยการ
ส่านัก 

ไม่เกิน 3 - - - ไม่เกิน 
3 

ก่าหนดหน้าที ความรับผิดชอบตาม
ภารกิจของส่านัก 

2. จ่านวนกรอบต่าแหน่งผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหาร ต่าแหน่งผู้ช่วยคณบดี/ผู้ช่วยผู้อ่านวยการส่านัก 
 

ต าแหน่ง จ านวนต าแหน่งที่มี
สิทธิได้รบัเงินประจ า

ต าแหน่งจาก
งบประมาณแผ่นดิน 

คณะ ส านัก หมายเหตุ/ข้อเสนอแนะของคณะท างาน 
กลุ่มที่ 

1 
กลุ่มที่ 

2 
กลุ่มที่ 

3 

ผู้ช่วยคณบด ี ไม่เกิน 3 ไม่เกิน ไม่เกิน ไม่เกิน - ก่าหนดหน้าที ความรับผิดชอบตาม
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ต าแหน่ง จ านวนต าแหน่งที่มี
สิทธิได้รบัเงินประจ า

ต าแหน่งจาก
งบประมาณแผ่นดิน 

คณะ ส านัก หมายเหตุ/ข้อเสนอแนะของคณะท างาน 
กลุ่มที่ 

1 
กลุ่มที่ 

2 
กลุ่มที่ 

3 

3 2 1 ภารกิจของคณะ/วิทยาลัย 

ผู้ช่วยผู้อ่านวยการ
ส่านัก 

ไม่เกิน 2 - - - ไม่เกิน 
2 

ทั้งนี้ การแต่งตั้งรองผู้อ่านวยการส่านัก 
และผู้ช่วยผู้อ่านวยการ ส่านัก รวมกัน
แล้วต้องไม่เกิน 3 

 โดยก าหนดกลุ่มคณะ วิทยาลัย ดังนี้ 
  กลุ่มที่ 1 ประกอบด้วย 
  1. คณะวิทยาศาสตร์ 
  2. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
  3. คณะบริหารศาสตร์ 
  4. คณะศิลปศาสตร์ 
  5. วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
  กลุ่มที่ 2 ประกอบด้วย 
  1. คณะเกษตรศาสตร์ 
  2. คณะเภสัชศาสตร์ 
  กลุ่มที่ 3 ประกอบด้วย 
  1. คณะรัฐศาสตร์ 
  2. คณะพยาบาลศาสตร์ 
  3. คณะนิติศาสตร์ 
  4. คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

 3. ต าแหน่งหัวหน้าภาควิชา/กลุ่มวิชา/สาขาวิชา/หัวหน้าฝ่ายส านัก  
  ก่าหนดกรอบต่าแหน่งตามโครงสร้างที ได้ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื อง การแบ่งส่วนราชการใน
มหาวิทยาลัยฯ และประกาศสภามหาวิทยาลัยฯ เรื อง การแบ่งส่วนราชการภายในคณะ/ส่านักฯ 
  ในการนี้  จึงขอแจ้งคณะ วิทยาลัยฯ ส่านัก เพื อด่าเนินการให้เป็นไปตามมติที ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยข้างต้น ต่อเนื องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทั้งนี้ ในกรณีที คณะ วิทยาลัย ส่านัก ที มีการแต่งตั้ง
บุคคลให้ด่ารงต่าแหน่งเกินจากกรอบที ได้รับความเห็นชอบนี้ ให้มีผลเมื อมีการแต่งตั้งคณบดี/ผู้อ่านวยการส่านัก ใน
วาระใหม ่
ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 -ไม่มี- 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

- บันทึกข้อความที  อว 0604.2.3/ว 03254 ลงวันที  29 กันยายน 2563 เรื อง กรอบต่าแหน่ง
ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหาร 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อทราบกรอบต่าแหน่งผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหาร 

มติที่ประชุม : รับทราบกรอบต าแหน่งผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหาร 
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วาระท่ี 5.2  เรื่อง  ผลการพิจารณาสนับสนุนข้อเสนอโครงการวิจัย งบประมาณเงินรายได้  
   ประจ าปี พ.ศ. 2564 

หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง    งานส่งเสริมการวิจัย บริการวิชาการฯ 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม      ชื่อ  รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์  ไชยกุลวัฒนา 
                               ต าแหน่ง  หัวหน้าศูนย์วิจัย 
 ตามที งานส่งเสริมการวิจัย บริการวิชาการฯ ได้รับการอนุมัติงบประมาณจากวิทยาลัยฯ เพื อจัดสรร
งบประมาณโครงการวิจัยตอบโจทย์การแก้ไขปัญหาของชุมชน และพ้ืนที  โดยมุ่งเน้นการวิจัยด้านระบบบริการ
สุขภาพชุมชน /โรคที เป็นปัญหาชุมชน / ผู้สูงอายุ นอกจากนี้ยังพัฒนาการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ การเรียน
การสอน และการพัฒนางานประจ่าเป็นงานวิจัย เป็นจ่านวนเงิน 560,000 บาท ซึ งมีผู้สนใจส่งข้อเสนอโครงการ
จ่านวน 15 โครงการ เป็นจ่านวนเงินทั้งสิ้น 971,520 บาท และหัวหน้าโครงการวิจัยน่าเสนอ Concept 
proposal ผ่านคณะกรรมการบริหารงานวิจัย บริการวิชาการฯ เพื อท่าการประเมินข้อเสนอโครงการ และให้
ข้อเสนอแนะเป็นที เรียบร้อย ดังนั้นจึงใคร่ขอแจ้งผลการพิจารณา ตามเอกสารแนบ และจะด่าเนินการเสนอคณบดี
เพื อท่าการอนุมัติต่อไป 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

- ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื อง “การสนับสนุนทุน
วิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิจัยมุ่งเป้า” 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

- ตารางสรุปผลการพิจารณาสนับสนุนข้อเสนอโครงการวิจัย งบประมาณเงินรายได้ ประจ่าปี พ.ศ. 
2564 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อทราบผลการพิจารณาสนับสนุนข้อเสนอโครงการวิจัย งบประมาณเงินรายได้ ประจ่าปี พ.ศ. 2564 

มติที่ประชุม : รับทราบผลการพิจารณาสนับสนุนข้อเสนอโครงการวิจัย งบประมาณเงินรายได้ 
ประจ าปี พ.ศ. 2564 
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืน ๆ  
วาระท่ี   6.1  เรื่อง  ก าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

                  ครั้งที่ 15/2563 วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น.  
         ณ ห้อง CMP 401 

หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง   งานเลขานุการ 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  ชื่อ นางสาวณรัญญา  มีชัย ต าแหน่ง เลขานุการคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ 

เลขานุการคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ แจ้งเพื อทราบ ถึงก่าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ่า
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข คร้ังที  15/2563 วันพฤหัสบดีที  19 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 
น. ณ ห้อง CMP 401 
ข้อกฎหมาย / ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง   
 -ไม่มี- 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
 -ไม่มี- 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

เพื อทราบก่าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  
คร้ังที  15/2563 วันพฤหัสบดีที   19 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้อง CMP 401 
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มติที่ประชุม : เห็นชอบให้เลื่อนการประชุมเป็นวันพฤหัสบดี ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563       
เวลา 09.00 น. ณ ห้อง CMP 401 

 
 

ปิดประชุมเวลา 16.45 น.           
 

                                                                                                                     

(นางสาวณรัญญา  มีชัย) 
นักวิชาการศึกษาช่านาญการ/เลขานุการ 

ผู้จด/พิมพ์รายงานการประชุม 
 

                                                           
(นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธ์ุ) 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
กรรมการ 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 
 

ที่ประชุมได้รับรองรายงานนี้แล้วในการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งท่ี 15/๒๕63 
เมื่อวันที่  26  พฤศจิกายน 2563   

 

                                                      
(นายแพทย์นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ) 

 คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 ประธานคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

 
 


