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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 16/2563 วันที่ 28 ธันวาคม 2563 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
ครั้งที่ 16/๒๕63 วันจันทร์  ที่ 28 ธันวาคม 2563 

ณ ห้อง CMP 412 ชั้น 4 อาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 
 

ผู้มาประชุม 
1. นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธุ์  รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน  กรรมการ 
2. ผศ.แพทย์หญิงศุทธินี ธิราช รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษาและวิจัย กรรมการ  
3. ผศ.จารุวรรณ์  วงบุตดี    หัวหน้ากลุ่มวิชาแพทยศาสตร์  กรรมการ 
4. ผศ.มินตรา  สาระรักษ์  หัวหน้ากลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์           กรรมการ 
5. ผศ.ดร.เชาวลิต  ยั วจติร  ผู้แทนอาจารย์    กรรมการ 
6. นางสาวจินตนา  ศิริบูรณ์พิพัฒนา ผู้แทนอาจารย์    กรรมการ 
7. นางสาวณรัญญา  มีชัย  หัวหน้าส่านักงานเลขานุการ  กรรมการและเลขานุการ 
8. นางสาวจริยพร  ธรรมราช  เจ้าหน้าที งานบริหารงานทั วไปปฏับติการ ผู้ช่วยเลขานุการฯ คนที  1 

 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. ผศ.ดร.ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูรปิรีชา คณบดี     ประธานกรรมการ 

 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. ดร.ปิยนันท์  มีเวที   ผู้ช่วยคณบดีงานคลังและพัสดุ 
2. แพทย์หญิงนวินดา  เจียมบุญศรี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
3. ดร.สง่า  ทับทิมหิน   ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ งแวดล้อม 
4. ผศ.ดร.นิยม  จันทร์นวล  ประธานหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
5. ผศ.ดร.มารุตพงศ์  ปัญญา  ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีวเวชศาสตร์ 
6. ผศ.ดร.รัตนา เล็กสมบูรณ์  หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็ก 

 
 
 
 
 
 
 

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.    
 
 นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธุ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน ได้รับมอบหมายจากคณบดี ให้ท่าหน้าที  
ประธานในที ประชุม ไดแ้จ้งให้ที ประชุมทราบว่าการประชุมในครั้งนี้มีกรรมการมาประชุม 7 ท่าน ครบองค์ประชุม 
และมีผู้เข้าร่วมการประชุม 6 ท่าน ประธานกล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ตามล่าดับ ดังนี้ 
 
 
 
 
          /ระเบียบวาระท่ี 1... 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 16/2563 วันที่ 28 ธันวาคม 2563 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ  
วาระท่ี 1.1  เรื่อง การลาประชุมของคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง  งานเลขานุการ 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   ชื่อ นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธุ์  
      ต าแหน่ง  รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน  
 ประธานแจ้งที ประชุมเพื อทราบ ในการประชุมครั้งนี้ มีคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ ลาประชุมจ่านวน  
1  ท่าน คือ ผศ.ดร.ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

-ไม่มี 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

-ไม่มี 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

 เพื อทราบการลาประชุมของคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ 
มติที่ประชุม :  รับทราบ 

 

วาระท่ี 1.2      เรื่อง  ขออนุญาตให้ผู้บริหารของวิทยาลัยฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง  งานเลขานุการ 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   ชื่อ นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธุ์  
      ต าแหน่ง  รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน 
 ประธานแจ้งที ประชุมเพื อทราบ  เพื อให้การบริหารจัดการงานด้านต่างๆ ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข ด่าเนินการเป็นไปตามยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ของวิทยาลัยฯที ก่าหนดไว้ ดังนั้น จึงเห็นสมควรให้
ผู้บริหารของวิทยาลัยฯ ได้เข้ารับฟังการประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ ดังกล่าว เพื อผู้บริหารของวิทยาลัยฯ
จะได้รับทราบนโยบายและแนวทางการบริหารงานด้านต่างๆ และน่าข้อเสนอแนะที คณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ
มอบหมายไปด่าเนินการถ่ายทอดและปฏิบัติได้อย่างถูกต้องต่อไป 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

-ไม่มี 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

-ไม่มี 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อทราบการขออนุญาตให้ผู้บริหารของวิทยาลัยฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ 
 

มติที่ประชุม :  รับทราบ 
 

วาระท่ี 1.3    เรื่อง แจ้งปรับสถานะของการรับรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ของสถาบันผลิตแพทย์ 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง  งานเลขานุการ 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   ชื่อ นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธุ์  
      ต าแหน่ง  รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน 
 กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท) แจ้งปรับสถานะของการรับรองมาตรฐานการศึกษา 
 
         /แพทยศาสตร์...    
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แพทยศาสตร์ของสถาบันผลิตแพทย์ ของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปกติ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2562 ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยกรรมการบริหาร สมพ. ใน
การประชุมครั้งที  4/2563 วันที  16 พฤศจิกายน 2563 ได้มีมติ ดังนี้ 
 การรับรองหลักสูตร 
  เห็นชอบ (รับรองมาตรฐานถึงวันที  26 พฤษภาคม 2567) 
  โดยมีโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ และโรงพยาบาลศรีสะเกษ เป็นสถาบันฝึกปฏิบัติทางคลินิก
หลักและให้ด่าเนินการตามข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ 

- ขอให้ทางวิทยาลัยฯ ก่ากับการด่าเนินการที มีความเสี ยง (ข้อ ม 1.1.5) ให้เป็นไปตามข้อก่าหนด
อย่างสม ่าเสมอ และรายงานในรายงานประจ่าปีในครั้งต่อไปด้วย 

การรับรองสถาบัน 
  ผ่านการประเมิน (รับรองมาตรฐานถึงวันที  26 พฤษภาคม 2567) 
  ศักยภาพในการรับนักศึกษา 68 คน ประกอบด้วย 

1. โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์   จ่านวน 48 คน 
2. โรงพยาบาลศรีสะเกษ   จ่านวน 20 คน 

ข้อกฎหมาย / ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง   
 -ไม่มี- 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

- ส่าเนาหนังสือ ที  กสพท 336/2563 ลงวันที  21 ธันวาคม 2563 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อทราบการแจ้งปรับสถานะของการรับรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ของสถาบันผลิตแพทย์ 

 

มติที่ประชุม :  รับทราบ และให้แจ้งผลการปรับสถานะให้ศูนย์แพทย์ฯ ทั้ง 2 แห่งทราบด้วย 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และ 
การสาธารณสุข  

วาระท่ี 2.1  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และ 
                              การสาธารณสุข ครั้งที่ 15/2563 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่  26 พฤศจิกายน 2563 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง  งานเลขานุการ 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  ชื่อ  นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธุ์ 
    ต าแหน่ง  รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน 
 รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน เสนอที ประชุมเพื อพิจารณา รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ่า
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที  15/2563 เมื อวันพฤหัสบดี ที   26 พฤศจิกายน 2563 ทั้งนี้ได้
มีการแจ้งเวียนทางไลน์กลุ่มคกก.ประจ่าวิทยาลัยฯ และแจ้งเวียนทาง E-mail เพื อพิจารณารายงานฯ ดังกล่าวแล้ว 
เมื อวันอังคารที  15 ธันวาคม 2563   
ข้อกฎหมาย / ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง   
 -ไม่มี- 
 
          / เอกสารประกอบ… 
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เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที  15/2563 เมื อ
วันพฤหัสบดี ที   26 พฤศจิกายน 2563 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  
ครั้งที  15/2563 เมื อวันพฤหัสบดี ที   26 พฤศจิกายน 2563 
 

มติที่ประชุม :  รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 
 

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสืบเนื่อง  
วาระท่ี 3.1    เรื่อง  ร่างประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง แนวปฏิบัติของอาจารย์ 
                          เกี่ยวกับการได้รับเชิญให้สอนในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หรือบริการวิชาชีพจาก 

      หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง  งานบริการการศึกษา 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม      ชื่อ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงศุทธินี  ธิราช 
                 ต าแหน่ง  รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 

ตามที  กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์และกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ได้มีการประชุมเพื อปรึกษาหารือขอเสนอร่าง
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื อง แนวปฏิบัติของอาจารย์เกี ยวกับการได้รับเชิญให้สอน หรือ
บริการวิชาการจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เพื อให้การบริหารจัดการเรียนการสอนทุก
หลักสูตร ในวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงขอเสนอ
ร่างประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื อง แนวปฏิบัติของอาจารย์เกี ยวกับการได้รับเชิญให้สอน
ในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หรือบริการวิชาชีพจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ข้อกฏหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

- ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื อง แนวปฏิบัติของอาจารย์เกี ยวกับการได้รับเชิญให้
สอน หรือบริการวิชาการจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับเดิม) 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

- ร่างประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื อง แนวปฏิบัติของอาจารย์เกี ยวกับการได้รับ
เชิญให้สอน หรือบริการวิชาการจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับใหม่) 
ประเด็นเสนอที่ประชมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

เพื อพิจารณาพิจารณาขออนุมัติร่างประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื อง แนวปฏิบัติของ
อาจารย์เกี ยวกับการได้รับเชิญให้สอนในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หรือบริการวิชาชีพจากหน่วยงานภายนอก
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ข้อเสนอจากคณะกรรมการ 
 1. การไปเพิ่มพูนทักษะต้องให้ผ่านความเห็นชอบจากโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีก่อน  ทั้งนี้
จะต้องไม่กระทบการให้บริการของโรงพยาบาล และการเรียนการสอน 
 2. การอนุมัติไปเพิ่มพูนทักษะไม่ควรเกิน 3 เดือน 
 
          /มติที่ประชุม... 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 16/2563 วันที่ 28 ธันวาคม 2563 
 

   มติที่ประชุม :  1. เห็นชอบตามข้อเสนอจากคณะกรรมการ 
2. อนุมัติร่างประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  
    เรื่อง แนวปฏิบัติของอาจารย์เกี่ยวกับการได้รับเชิญให้สอนใน   
    หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หรือบริการวิชาชีพจากหน่วยงาน 
    ภายนอกมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

 

วาระท่ี  3.2     เรื่อง รายงานลูกหนี้คงค้างช าระนานเกินกว่าที่ระเบียบก าหนด 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง    งานคลังและพัสดุ 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  ชื่อ  นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธุ์ 
    ต าแหน่ง  รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน 

ตามที  ผู้สอบบัญชี วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขง ปีงบประมาณ 2562 ให้ข้อเสนอแนะ
ส่าหรับเรื องลูกหนี้เงินยืมทดรองราชการ นั้น โดยหากผู้บริหารสามารถก่าหนดมาตรการในการจัดการกับลูกหนี้คง
ค้างช่าระนานเกินกว่าที ระเบียบก่าหนด และบังคับใช้อย่างเข้มงวด  ก่ากับติดตามให้ลูกหนี้ส่งใช้เอกสารและคืนเงิน
เหลือจ่ายทันทีที ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที การเงิน จะส่งผลให้ วิทยาลัยฯ มีความคล่องตัวสูงสุดในการบริหารเงินยืม
ทดรองราชการประเภท ข วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ และเป็นการก่ากับติดตามให้ถือปฏิบัติตามที ระเบียบอย่าง
เคร่งครัด และอ้างถึง มติที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ ครั้งที  15 เมื อวันที  26 พฤศจิกายน พ.ศ. 
2563 เห็นชอบให้งานคลัง ติดตามลูกหนี้คงค้างช่าระนานเกินที ระเบียบก่าหนดอย่างเข้มงวด ึึ งานคลังได้
ด่าเนินการแล้ว โดยการส่งหนังสือยืนยันยอดลูกหนี้และเร่งรัดลูกหนี้เงินยืมทดรองราชการทุกวัน เมื อพบว่าสัญญา
เงินยืมครบก่าหนดส่งใช้เอกสารเบิกจ่ายและคืนเงินยืมส่วนที เหลือ  แต่ยังมีลูกหนี้คงค้างที ไม่ส่งใช้เอกสารเบิกจ่าย
และคืนเงินยืมส่วนที เหลือได้ตามก่าหนดเป็นจ่านวนมาก สรุปได้ดังนี้ 

1. เดือน ตุลาคม 2563 ส่งหนังสือทวงหนี้ จ่านวน 15 ราย และส่งหนังสือแจ้งการหักเงินเดือน จ่านวน 
1 ราย ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1.1 หนังสือเลขที  อว 0604.16.1.5/ว1409  ลงวันที  16 ตุลาคม 2563 (ทวงหนี้) 
ล่าดับ ลูกหนี้เงินยืม จ่านวนสัญญา จ่านวนเงิน วันที ครบก่าหนด สถานะปัจจุบัน 

 
1 นางสาวกนกวรรณ  ศิวะรัตน์ 1 ฉบับ 2,000.- 15 ต.ค.63  เบิกจ่ายแล้ว  
2 นางสาวนิภาพร  สิงห์เปี้ย 5 ฉบับ  11,500.- 15 ต.ค.63   เบิกจ่ายแล้ว 

3 ดร.อนุวัตร  ภิญญะชาติ 1 ฉบับ 9,600.- 15 ต.ค.63   เบิกจ่ายแล้ว 

4 อาจารย์สง่า  ทับทิมหิน 1 ฉบับ  1,800.- 15 ต.ค.63   เบิกจ่ายแล้ว 

5 ผศ.จีราพร  ทิพย์พิลา 1 ฉบับ  1,800.- 15 ต.ค.63   เบิกจ่ายแล้ว 

1.2 หนังสือเลขที  อว 0604.16.1.5/ว1418  ลงวันที  20 ตุลาคม 2563 (ทวงหนี้) 
ล่าดับ ลูกหนี้เงินยืม จ่านวนสัญญา จ่านวนเงิน วันที ครบก่าหนด สถานะปัจจุบัน 

 
1 นางสาวกนกวรรณ  ศิวะรัตน์ 1 ฉบับ 4,000.- 19 ต.ค.63  เบิกจ่ายแล้ว  

2 นางสาวจิตวีร์  ภัทรวัชช์รวีร์ 1 ฉบับ  10,000.- 19 ต.ค.63   เบิกจ่ายแล้ว 

3 นพ.สุริยง  แผลงงาม 1 ฉบับ 5,600.- 19 ต.ค.63   เบิกจ่ายแล้ว 

                      /1.3 หนังสือเลขที … 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 16/2563 วันที่ 28 ธันวาคม 2563 
 

1.3 หนังสือเลขที  อว 0604.16.1.5/ว1838  ลงวันที  26 ตุลาคม 2563 (ทวงหนี้) 
ล่าดับ ลูกหนี้เงินยืม จ่านวนสัญญา จ่านวนเงิน วันที ครบก่าหนด สถานะปัจจุบัน 

 
1 นางสาวมลทญา  ยอดเอ้ือ 1 ฉบับ 6,560.- 23 ต.ค.63  เบิกจ่ายแล้ว  

2 ผศ.จีราพร  ทิพย์พิลา 1 ฉบับ  9,000.- 23 ต.ค.63   เบิกจ่ายแล้ว 

3 ผศ.ดร.อารี  บุตรสอน 3 ฉบับ 8,250.- 22 ต.ค.63   เบิกจ่ายแล้ว 

4 ดร.อรุณ  บุญสร้าง 1 ฉบับ  9,820.- 22 ต.ค.63   เบิกจ่ายแล้ว 

5 ผศ.พัจนภา  ธานี 1 ฉบับ  800.- 22 ต.ค.63   เบิกจ่ายแล้ว 

1.4 หนังสือเลขที  อว 0604.16.1.5/ว1444  ลงวนัที  27 ตลุาคม 2563 (ทวงหนี)้ 
ล่าดับ ลูกหนี้เงินยืม จ่านวนสัญญา จ่านวนเงิน วันที ครบก่าหนด สถานะปัจจุบัน 

 
1 ดร.อนุวัตร  ภิญญะชาติ 2 ฉบับ 12,100.- 26 ต.ค.63  เบิกจ่ายแล้ว  

2 นางสาวมาลัย  ศิลารัมย์ 1 ฉบับ  7,500.- 26 ต.ค.63   เบิกจ่ายแล้ว 

1.5 หนังสือเลขที  อว 0604.16.1.5/1445  ลงวันที  27 ตุลาคม 2563 (แจ้งหักเงินเดือน 
กรณีแจ้งคืนเงินยืมส่วนที เหลือจ่าย เกินก่าหนด 3 วันท่าการนับจากวันที แจ้ง 21 ต.ค.63) 

ล่าดับ ลูกหนี้เงินยืม จ่านวนสัญญา จ่านวนเงิน วันที ครบก่าหนด สถานะปัจจุบัน 
 

1 ผศ.ดร.อารี  บุตรสอน 2 ฉบับ 3,900.- 24 ต.ค.63  คืนเงินสดแล้ว  

 
2.เดือน พฤศจิกายน 2563 ส่งหนังสือทวงหนี้ จ่านวน 23 ราย และส่งหนังสือแจ้งการหักเงินเดือน 

จ่านวน 3 ราย ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
2.1 หนังสือเลขที  อว 0604.16.1.5/ว1878  ลงวนัที  3 พฤศจิกายน 2563 (ทวงหนี)้ 

ล่าดับ ลูกหนี้เงินยืม จ่านวนสัญญา จ่านวนเงิน วันที ครบก่าหนด สถานะปัจจุบัน 
 

1 ผศ.พญ.ศุทธินี  ธิราช 5 ฉบับ 11,500.- 2 พ.ย.63  เบิกจ่ายแล้ว  

2 นางสาวเสาวณีย์  โอ้อารีย์ 1 ฉบับ  4,400.- 2 พ.ย.63  เบิกจ่ายแล้ว 

2.2 หนังสือเลขที  อว 0604.16.1.5/ว1511  ลงวนัที  9 พฤศจิกายน 2563 (ทวงหนี้) 
ล่าดับ ลูกหนี้เงินยืม จ่านวนสัญญา จ่านวนเงิน วันที ครบก่าหนด สถานะปัจจุบัน 

 
1 ผศ.ดร.อารี  บุตรสอน 2 ฉบับ 47,200.- 6 พ.ย.63  เบิกจ่ายแล้ว  

2 ผศ.ดร.อนุวัตร  ภิญญะชาติ 1 ฉบับ  25,000.- 7 พ.ย.63  ค้างเบิกจ่าย 

 
 
 
        /2.3 หนังสือเลขที ...  
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2.3 หนังสือเลขที  อว 0604.16.1.5/1512  ลงวันที  9 พฤศจิกายน 2563 (แจ้งการหัก
เงินเดือน) 

ล่าดับ ลูกหนี้เงินยืม จ่านวนสัญญา จ่านวนเงิน วันที ครบก่าหนด สถานะปัจจุบัน 
 

1 ผศ.ดร.อารี  บุตรสอน 3 ฉบับ 8,250.- 22 ต.ค.63  เบิกจ่ายแล้ว  

2.4 หนังสือเลขที  อว 0604.16.1.5/1514  ลงวันที  10 พฤศจิกายน 2563 (แจ้งการหัก
เงินเดือน) 

ล่าดับ ลูกหนี้เงินยืม จ่านวนสัญญา จ่านวนเงิน วันที ครบก่าหนด สถานะปัจจุบัน 
 

1 นางสาวมาลัย  ศิลารัมย์ 1 ฉบับ 7,500.- 26 ต.ค.63  เบิกจ่ายแล้ว  

2.5 หนังสือเลขที  อว 0604.16.1.5/1521  ลงวนัที  11 พฤศจิกายน 2563 (ทวงหนี้) 
ล่าดับ ลูกหนี้เงินยืม จ่านวนสัญญา จ่านวนเงิน วันที ครบก่าหนด สถานะปัจจุบัน 

 
1 นางสาวมาลัย  ศิลารัมย์ 1 ฉบับ 1,500.- 10 พ.ย.63  เบิกจ่ายแล้ว  

2.6 หนังสือเลขที  อว 0604.16.1.5/1566  ลงวนัที  17 พฤศจิกายน 2563 (ทวงหนี)้ 
ล่าดับ ลูกหนี้เงินยืม จ่านวนสัญญา จ่านวนเงิน วันที ครบก่าหนด สถานะปัจจุบัน 

 
1 นายพงษ์พัฒน์  เสนหอม 

(ยืมเงินเพื อทดรองจ่ายเงินเดือน
ลูกจ้างชั วคราว) 

1 ฉบับ 2,747.16 13 พ.ย.63  เบิกจ่ายแล้ว  

2.7 หนังสือเลขที  อว 0604.16.1.5/ว1575  ลงวันที  23 พฤศจิกายน 2563 (ทวงหนี้) 
ล่าดับ ลูกหนี้เงินยืม จ่านวนสัญญา จ่านวนเงิน วันที ครบก่าหนด สถานะปัจจุบัน 

 
1 ผศ.ดร.เมรีรัตน์  มั นวงศ์ 2 ฉบับ 111,600.- 17,20พ.ย.63  เบิกจ่ายแล้ว 

2 ดร.นันทยา  กระสวยทอง 1 ฉบับ 8,400.- 22 พ.ย.63 เบิกจ่ายแล้ว 

3 ผศ.จีราพร  ทิพย์พิลา 1 ฉบับ 1,500.- 20 พ.ย.63 เบิกจ่ายแล้ว 

4 ดร.อนุวัตร  ภิญญะชาติ 5 ฉบับ 258,500.- 7,17 พ.ย.63 ค้างเบิกจ่าย 

5 นางสาวนิภาพร  สิงห์เปี้ย 5 ฉบับ 11,500.- 19 พ.ย.63 เบิกจ่ายแล้ว 

6 นายกิตติพงศ์  ชูราษี 1 ฉบับ 6,900.- 20 พ.ย.63 เบิกจ่ายแล้ว 

7 นางสาวเสาวณีย์  โอ้อารีย์ 1 ฉบับ 600.- 17 พ.ย.63 เบิกจ่ายแล้ว 

8 นางรุจิรา  โพธิ์ศรีคุณ 4 ฉบับ 19,986.- 17 พ.ย.63 เบิกจ่ายแล้ว 

 
 
 
        /2.8 หนังสือเลขที ... 
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2.8 หนังสือเลขที  อว 0604.16.1.5/1586  ลงวันที  24 พฤศจิกายน 2563 (แจ้งการหัก
เงินเดือน) 

ล่าดับ ลูกหนี้เงินยืม จ่านวนสัญญา จ่านวนเงิน วันที ครบก่าหนด สถานะปัจจุบัน 
 

1 ดร.อนุวัตร  ภิญญะชาติ 1 ฉบับ 25,500.- 7 พ.ย.63  ค้างเบิกจ่าย 

2.9 หนังสือเลขที  อว 0604.16.1.5/1591  ลงวนัที  25 พฤศจิกายน 2563 (ทวงหนี)้ 
ล่าดับ ลูกหนี้เงินยืม จ่านวนสัญญา จ่านวนเงิน วันที ครบก่าหนด สถานะปัจจุบัน 

 
1 นางสาวกนกวรรณ  ศิวะรัตน์ 1 ฉบับ 4,000.- 24 พ.ย.63  เบิกจ่ายแล้ว 

2.10 หนังสือเลขที  อว 0604.16.1.5/1597  ลงวนัที  26 พฤศจิกายน 2563 (ทวงหนี)้ 
ล่าดับ ลูกหนี้เงินยืม จ่านวนสัญญา จ่านวนเงิน วันที ครบก่าหนด สถานะปัจจุบัน 

 
1 นางสาวเสาวณีย์  โอ้อารีย์ 2 ฉบับ 5,400.- 17,25พ.ย.63  เบิกจ่ายแล้ว 

2.11 หนังสือเลขที  อว 0604.16.1.5/1621  ลงวันที  30 พฤศจิกายน 2563 (ทวงหนี้) 
ล่าดับ ลูกหนี้เงินยืม จ่านวนสัญญา จ่านวนเงิน วันที ครบก่าหนด สถานะปัจจุบัน 

 
1 นายวงศกร  อารยะพงศ์ 1 ฉบับ 62,000.- 28 พ.ย.63  เบิกจ่ายแล้ว 

3. ระหว่างวันที่ 1-15 พฤศจิกายน 2563 ส่งหนังสือทวงหนี้ จ่านวน 18 ราย และส่งหนังสือแจ้งการ
หักเงินเดือน จ่านวน 2 ราย ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

3.1 หนังสือเลขที  อว 0604.16.1.5/1646  ลงวนัที  1 ธันวาคม 2563 (ทวงหนี)้ 
ล่าดับ ลูกหนี้เงินยืม จ่านวนสัญญา จ่านวนเงิน วันที ครบก่าหนด สถานะปัจจุบัน 

 
1 นางสาวเสาวณีย์  โอ้อารีย์ 3 ฉบับ 

 
6,400.- 17,25,30  

ธ.ค.63  
เบิกจ่ายแล้ว 

3.2 หนังสือเลขที  อว 0604.16.1.5/1653  ลงวนัที  2 ธันวาคม 2563 (ทวงหนี)้ 
ล่าดับ ลูกหนี้เงินยืม จ่านวนสัญญา จ่านวนเงิน วันที ครบก่าหนด สถานะปัจจุบัน 

 
1 นางสาวณภัทร์วรัญญ์  ค่าจันทร์ 1 ฉบับ 2,700.- 1 ธ.ค.63  เบิกจ่ายแล้ว 

3.3 หนังสือเลขที  อว 0604.16.1.5/1654  ลงวนัที  2 ธันวาคม 2563 (แจ้งการหักเงินเดือน) 
ล่าดับ ลูกหนี้เงินยืม จ่านวนสัญญา จ่านวนเงิน วันที ครบก่าหนด สถานะปัจจุบัน 

 
1 ดร.อนุวัตร  ภิญญะชาติ 5 ฉบับ 258,500.- 7,17 พ.ย.63  ค้างเบิกจ่าย 

 
 
   
        /3.4 หนังสือเลขที ... 
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  3.4 หนังสือเลขที  อว 0604.16.1.5/1655  ลงวนัที  2 ธันวาคม 2563 (แจ้งการหักเงินเดือน) 
ล่าดับ ลูกหนี้เงินยืม จ่านวนสัญญา จ่านวนเงิน วันที ครบก่าหนด สถานะปัจจุบัน 

 
1 นางสาวเสาวณีย์  โอ้อารีย์ 1 ฉบับ 600.- 17 พ.ย.63  เบิกจ่ายแล้ว 

3.5 หนังสือเลขที  อว 0604.16.1.5/ว1659  ลงวันที  3 ธันวาคม 2563 (ทวงหนี้) 
ล่าดับ ลูกหนี้เงินยืม จ่านวนสัญญา จ่านวนเงิน วันที ครบก่าหนด สถานะปัจจุบัน 

 
1 นางสาวณภัทร์วรัญญ์  ค่าจันทร์ 1 ฉบับ 1,140.- 2 ธ.ค.63  เบิกจ่ายแล้ว 

2 นางเยาวลักษณ์  อัครอ่านวย 1 ฉบับ 25,500.- 2 ธ.ค.63 เบิกจ่ายแล้ว 

3.6 หนังสือเลขที  อว 0604.16.1.5/ว1666  ลงวันที  8 ธันวาคม 2563 (ทวงหนี้) 
ล่าดับ ลูกหนี้เงินยืม จ่านวนสัญญา จ่านวนเงิน วันที ครบก่าหนด สถานะปัจจุบัน 

 
1 นางสมร  ศรีใส 1 ฉบับ 4,800.- 7 ธ.ค.63  เบิกจ่ายแล้ว 

2 นางสาวเสาวณีย์  โอ้อารีย์ 1 ฉบับ 400.- 7 ธ.ค.63 เบิกจ่ายแล้ว 

3 นางสาวณัฐจิรา  ภูมิพันธ์ 1 ฉบับ 289.- 7 ธ.ค.63 เบิกจ่ายแล้ว 

4 ผศ.พญ.ศุทธินี  ธิราช 4 ฉบับ 6,500.- 7 ธ.ค.63 เบิกจ่ายแล้ว 

3.7 หนังสือเลขที  อว 0604.16.1.5/ว1685  ลงวันที  9 ธันวาคม 2563 (ทวงหนี้) 
ล่าดับ ลูกหนี้เงินยืม จ่านวนสัญญา จ่านวนเงิน วันที ครบก่าหนด สถานะปัจจุบัน 

 
1 ผศ.พญ.ศุทธินี  ธิราช 1 ฉบับ 5,000.- 8 ธ.ค.63  เบิกจ่ายแล้ว 

2 ผศ.ดร.ชาญวิทย์  มณีนิล 1 ฉบับ 1,840.- 8 ธ.ค.63 ค้างเบิกจ่าย 

3.8 หนังสือเลขที  อว 0604.16.1.5/ว1703  ลงวันที  14 ธันวาคม 2563 (ทวงหนี้) 
ล่าดับ ลูกหนี้เงินยืม จ่านวนสัญญา จ่านวนเงิน วันที ครบก่าหนด สถานะปัจจุบัน 

 
1 นางกฤติญา  การุนย์ 2 ฉบับ 13,200.- 10,13 ธ.ค.63  เบิกจ่ายแล้ว 

2 นางสาวสุภาพร  ช่างค่า 1 ฉบับ 3,500.- 9 ธ.ค.63 เบิกจ่ายแล้ว 

3.9 หนังสือเลขที  อว 0604.16.1.5/ว1707  ลงวันที  15 ธันวาคม 2563 (ทวงหนี้) 
ล่าดับ ลูกหนี้เงินยืม จ่านวนสัญญา จ่านวนเงิน วันที ครบก่าหนด สถานะปัจจุบัน 

 
1 นางสาวจริยาพร  ธรรมราช 1 ฉบับ 5,000.- 14 ธ.ค.63  คืนเงินสดแล้ว 

2 ผศ.ดร.ลติพร  อุดมสุข 3 ฉบับ 19,550.- 14 ธ.ค.63 ค้างเบิกจ่าย 

 
 
        /3.10 หนังสือเลขที  
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3.10 หนังสือเลขที  อว 0604.16.1.5/ว1713  ลงวันที  16 ธันวาคม 2563 (ทวงหนี้) 
ล่าดับ ลูกหนี้เงินยืม จ่านวนสัญญา จ่านวนเงิน วันที ครบก่าหนด สถานะปัจจุบัน 

 
1 นางสาวนิภาพร  สิงห์เปี้ย 4 ฉบับ 65,000.- 15 ธ.ค.63  ค้างเบิกจ่าย 

2 นางสาวมาลัย  ศิลารัมย์ 1 ฉบับ 1,280.- 15 ธ.ค.63 ค้างเบิกจ่าย 

3 ดร.ฐิติรัช  งานฉมัง 1 ฉบับ 2,960.- 15 ธ.ค.63 เบิกจ่ายแล้ว 

4 นางสาวสุภางค์  แสวงรักษ์ 1 ฉบับ 24,400.- 15 ธ.ค.63 ค้างเบิกจ่าย 

ข้อกฎหมาย / ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง   
- ระเบียบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยเงินทดรองราชการจากเงินรายได้ พ.ศ. 2562 

เอกสารประกอบการพิจารณา / ประกอบการประชุม 
           - ไม่มี 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อพิจารณา  และก่าหนดนโยบายส่าหรับลูกหนี้ที ไม่ถือปฏิบัติตามระเบียบอย่างชัดเจน เพื อให้การบริหาร
ลูกหนี้เงินยืมทดรองราชการถูกต้องตามที ระเบียบก่าหนด 

  มติที่ประชุม :  รับทราบมอบงานการเงินติดตามผู้ค้างเบิกจ่าย และรายงานผลทุกไตรมาส 
 

ระเบียบวาระท่ี 4    เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  

วาระท่ี 4.1     เรื่อง พิจารณาเสนอชื่อคณะกรรมการสรรหากรรมการประจ าคณะ ประเภทคณาจารย์ประจ า 

หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง    งานบริหารบุคคล 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  ชื่อ  นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธุ์ 
    ต าแหน่ง  รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน 

 ตามค่าสั งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที  290/2562 ได้แต่งตั้งกรรมการประจ่าคณะ ประเภทคณาจารย์
ประจ่า วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จ่านวน 2 ราย คือ 
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชาวลติ ยั วจิตร พนักงานมหาวิทยาลัย ต่าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
      อาจารย์กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ 
 2. นางสาวจินตนา ศิริบูรณ์พิพัฒนา พนักงานมหาวิทยาลัย ต่าแหน่งอาจารย์ 

อาจารย์กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
 โดยให้มีวาระการด่ารงต่าแหน่ง 2 ปี ตั้งแต่วันที  2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ถึงวันที  1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 
2564 ึึ งจะครบวาระการด่ารงต่าแหน่งในวันที  1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 วิทยาลัยแพททยศาสตร์และการ
สาธารณสุขจึงต้องด่าเนินการสรรหากรรมการประจ่าคณะ ประเภทคณาจารย์ประจ่าใหม่ ตามประกาศมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เรื อง จ่านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาึึ งกรรมการประจ่าคณะประเภทคณาจารย์ประจ่า 
ส่าหรับคณะที เป็นส่วนราชการภายใน พ.ศ. 2554   
 ในการนี้ จึงขอให้ท่านคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข พิจารณาเสนอชื อ
คณะกรรมการสรรหากรรมการประจ่าคณะ ประเภทคณาจารย์ประจ่า จ่านวน 3 คน ประกอบด้วย 
 
          / 1. คณบดี... 
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 1. คณบดีหรือรองคณบดีที ได้รับมอบหมาย     จ่านวน 1 คน 
 2. หัวหน้าสาขาวิชาโดยการแสนอแนะของคณะกรรมการประจ่าคณะ  จ่านวน 1 คน 
 3. ผู้แทนคณาจารย์ประจ่าโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการประจ่าคณะ จ่านวน 1 คน 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 - ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื อง จ่านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาึึ งกรรมการ
ประจ่าคณะ ประเภทคณาจารย์ประจ่า ส่าหรับคณะที เป็นส่วนงานภายใน พ.ศ. 2554 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

๑. ค่าสั งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที  290/2562 เรื อง แต่งตั้งกรรมการประจ่าคณะ ประเภท
คณาจารย์ประจ่า วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

๒. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื อง จ่านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาึึ ง
กรรมการประจ่าคณะ ประเภทคณาจารย์ประจ่า ส่าหรับคณะที เป็นส่วนงานภายใน พ.ศ. 2554 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อพิจารณาเสนอชื อคณะกรรมการสรรหากรรมการประจ่าคณะ ประเภทคณาจารย์ประจ่า จ่านวน 3 คน 
ประกอบด้วย 
 1. คณบดีหรือรองคณบดีที ได้รับมอบหมาย     จ่านวน 1 คน 
 2. หัวหน้าสาขาวิชาโดยการแสนอแนะของคณะกรรมการประจ่าคณะ  จ่านวน 1 คน 
 3. ผู้แทนคณาจารย์ประจ่าโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการประจ่าคณะ จ่านวน 1 คน 
 

มติที่ประชุม :  สรุปได้ ดังนี้ 
    1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุทธินี  ธิราช  จ านวน 1 คน 
    (คณบดีหรือรองคณบดีที่ได้รับมอบหมาย) 
    2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุวรรณ์  วงบุตดี  จ านวน 1 คน 

(หัวหน้าสาขาวิชาโดยการแสนอแนะของคณะกรรมการประจ าคณะ )   
    3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มินตรา  สาระรักษ์  จ านวน 1 คน 

(ผู้แทนคณาจารย์ประจ าโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าคณะ)  
 

วาระท่ี 4.2     เรื่อง  ขออนุญาตบุคลากรในสังกัดกลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ จ านวน 5 ราย ลาศึกษาต่อ 
    แพทย์ประจ าบ้าน ปีการศึกษา 2564 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง  งานบริหารบุคคล 
ผู้เสนอเรื่อง           ชื่อ  นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธุ์ 
                         ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน 

ตามบันทึกข้อความที  อว 0604.16.1.9/3359 ลงวันที  3 ธันวาคม 2563 งานบริการการศึกษา ได้แจ้ง
มติที ประชุมอาจารย์ชั้นปรีคลินิก หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ครั้งที  7/2563 เมื อวันที  7 ตุลาคม 2563  
ได้เห็นชอบให้อาจารย์สังกัดกลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ จ่านวน 5 ราย ลาศึกษาต่อในปีการศึกษา 2564 ดังรายชื อ
ต่อไปนี้ 
 1. นายแพทย์วิรรัฐ จินาทองไทย ขอลาศึกษาต่อแพทย์ประจ่าบ้านต่อยอด สาขาอายุรศาสตร์ประสาทวิทยา 
 2. นายแพทย์ศิริพงษ์ สิระมนต์ ขอลาศึกษาต่อแพทย์ประจ่าบ้านต่อยอด สาขาจักษุวิทยาโรคกระจกตา 
     และผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ 
          /3.นายแพทย์สิทธิชัย… 
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 3. นายแพทย์สิทธิชัย ทองแสง ขอลาศึกษาต่อแพทย์ประจ่าบ้าน สาขาศัลยกรรมกระดูก 
 4. แพทย์หญิงสิริพร เึียวสกุล ขอลาศึกษาต่อแพทย์ประจ่าบ้าน สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว 
 5. แพทย์หญิงปทิตตา สินธุเชาว์ ขอลาศึกษาต่อแพทย์ประจ่าบ้าน สาขาพยาธิวิทยา 
 

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2564 จะมีผู้กลับจากลาศึกษา จ่านวน 4 ราย ดังนี้ 

ที  ชื อ 
ระยะเวลาลา
ศึกษาต่อ 

สาขาวิชาที ลา
ศึกษาต่อ 

สถานที ศึกษาต่อ ทุนที ได้รับ 
วันที รายงาน
ตัวกลับ
ปฏิบัติงาน 

1 นพ.ภาณุวัตร สุธรรม
วงศ์ 

1 ก.ค. 59-
30 มิ.ย. 64 

ศัลยกรรมตกแต่ง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทุนส่วนตัว 1 ก.ค. 64 

2 พญ.สุธาดา บุญญา
คมน์ 

23 ก.ค. 
61-30 มิ.ย. 
64 

สูติศาสตร์-นารีเวช
วิทยา 

คณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

ทุนส่วนตัว 1 ก.ค. 64 

3 พญ.วศินี นิรันพร
พุทธา 

23 ก.ค. 
61-30 มิ.ย. 
64 

เวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลพระปิ่นเกล้า 
กรมแพทย์ทหารเรือ 

ทุนส่วนตัว 1 ก.ค. 64 

4 ผศ.พลากร  สืบ
ส่าราญ 

8 ม.ค. 61- 
7 ม.ค. 64 

การพัฒนาสุขภาพ
ชุมชน 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทุน
วิทยาลัยฯ 

8 ม.ค. 64 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
- ไม่มี 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
- ส่าเนาบันทึกข้อความที  อว 0604.16.1.9/3359 ลงวันที  3 ธันวาคม 2563  

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อพิจารณาอนุญาตให้บุคลากรในสังกัดกลุ่มวิชาแพทยศาสตร์จ่านวน 5 รายดังกล่าวข้างต้น ลาศึกษา
ต่อแพทย์ประจ่าบ้าน ปีการศึกษา 2564 ด้วยทุนส่วนตัว โดยวิทยาลัยฯ รับเป็นต้นสังกัดส่งเข้ารับการศึกษา 

มติที่ประชุม :   อนุญาตให้บุคลากรในสังกัดกลุ่มวิชาแพทยศาสตร์จ านวน 5 รายดังกล่าว 
ข้างต้น ลาศึกษาต่อแพทย์ประจ าบ้าน ปีการศึกษา 2564 ด้วยทุนส่วนตัว  
โดยวิทยาลัยฯ รับเป็นต้นสังกัดส่งเข้ารับการศึกษา 
 

วาระท่ี 4.3    เรื่อง  จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ระดับคณะ/วิทยาลัย/ส านัก 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 

หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง  งานแผนและงบประมาณ 
ผู้เสนอเรื่อง           ชื่อ  ชื่อ  นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธุ์ 
                         ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน 

ตามที  งานแผนและงบประมาณ ได้ผลการวิเคราะห์ ระบุ ประเมินและจัดล่าดับความเสี ยง ระดับคณะ/
หน่วยงาน ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากกองแผนงาน โดยสรุปการจัดท่าแผนบริหารความเสี ยงระดับ
วิทยาลัยฯ ประจ่าปีงบประมาณ 2564 จ่านวน 2 ความเสี ยง คือ 1.) ด้านทรัพยากร(การเงิน งบประมาณ) 1.1 
จ่านวนการรับนักศึกษาไม่เป็นไปตามแผนที ก่าหนด และ 5.) ความเสี ยงด้านบุคลากร 5.1 ทักษะและสมรรถนะของ 
 
          /บุคลากร... 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 16/2563 วันที่ 28 ธันวาคม 2563 
 

บุคลากร และการจัดท่าแผนการควบคุมภายในระดับวิทยาลัยฯ จ่านวน 1 เรื อง คือ การด่าเนินการเบิกจ่ายเป็นไป 
ตามมาตรการเพิ มประสิทธิภาพการใช้จ่ายภาครัฐ ดังเอกสารที แนบมานี้ 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

- ไม่มี  
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

1. เอกสารแผนบริหารความเสี ยงระดับวิทยาลัยฯ (PR-1)  
2. เอกสารแผนการควบคุมภายในระดับวิทยาลัยฯ (แบบ ปย.2) 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
      เพื อพิจารณาประเด็นการจัดท่าแผนบริหารความเสี ยงและแผนควบคมุภายในระดับคณะ/วิทยาลัย/ส่านัก 
ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ทั้งนี้ เพื่อโปรดให้ข้อเสนอแนะ และพิจารณาจัดท า ทบทวนแผนบริหารความ
เสี่ยงและแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับคณะ/วิทยาลัย/ส านัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อ
เสนอกองแผนงานต่อไป 

มติที่ประชุม    เห็นชอบการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและแผนควบคุมภายในระดับคณะ/ 
 วิทยาลัย/ส านัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

วาระท่ี 4.4    เรื่อง  พิจารณารับรองผลการเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2563                         
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง  งานบริการการศึกษา 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม      ชื่อ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงศุทธินี  ธิราช 
                 ต าแหน่ง  รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 

     ตามมติที ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตชั้นคลินิก วิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข ครั้งที  5/2563 เมื อวันพุธที  25 พฤศจิกายน 2563 ึึ งไดร้่วมกันพิจารณารับรองผลการ
เรียนรายวิชาที เปิดสอนในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจ่าปีการศึกษา 2563 (ชั้นปีที  4-6) ึึ งประกอบด้วย
รายวิชาต่อไปนี้ 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
- ไม่มี  
 
          /เอกสารประกอบ… 

ล่าดับ รหัสวิชา รายวิชา 
ผลการพิจารณา 

(รับรอง/ไม่รับรอง) 
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 

1    1901 404 เวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัว 
3 กลุ่ม 1  

รับรอง 

2    1901 603 สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 2  กลุ่ม 1,2 รับรอง 
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลศรีสะเกษ 

1    1901 501  กุมารเวชศาสตร์ 1 กลุ่ม 1  รับรอง 
2    1901 506 วิสัญญีวิทยา กลุ่ม 2 รับรอง 
3    1901 601 กุมารเวชศาสตร์ 2 กลุ่ม 5 รับรอง 
4    1901 605 อายุรศาสตร์ 3 กลุ่ม 4 รับรอง 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 16/2563 วันที่ 28 ธันวาคม 2563 
 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
     1.  แบบสรุปผลการศึกษา ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ประจ าปีการศึกษา 2563 
     2.  แบบสรุปผลการศึกษา ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา รพ.ศรีสะเกษ ประจ่าปีการศึกษา 2563 
     3.  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตชั้นคลิก ครั้งที  5/2563 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
      เพื อพิจารณารับรองผลการเรียนรายวิชาที เปิดสอนในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจ่าปีการศึกษา 
2563 (ชั้นปีที  4-6) 

มติที่ประชุม : รับรองผลการเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  
ประจ าปีการศึกษา 2563 (ชั้นปีที่ 4-6) 

 

วาระท่ี 4.5    เรื่อง  พิจารณาขอแก้ไขผลการเรียนของนักศึกษาที่ยังไม่สมบูรณ์ ( I )  
                         ประจ าปีการศึกษา 2563  
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง  งานบริการการศึกษา 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม      ชื่อ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงศุทธินี  ธิราช 
                 ต าแหน่ง  รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 

ตามมติที ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตชั้นคลินิก วิทยาลัยแพทยศาสตร์และ 
การสาธารณสุข ครั้งที  5/2563  เมื อวันพุธที  25 พฤศจิกายน 2563  ึึ งร่วมกันพิจารณารับรองผลการเรียนของ
นักศึกษาที ยังไม่สมบรูณ์ (I) ในรายวิชาอายุรศาสตร์ 3 รหัสวิชา 1901 605 มีจ่านวน 2 คน ส่าหรับนักศึกษา
แพทย์ชั้นปีที  6 ประจ่าปีการศึกษา 2563 ึึ งประกอบด้วยรายชื อดังต่อไปนี้ 

 

ล าดับ รหัสนักศึกษา รายชื่อ 
ผลการ
สอบเดิม 

ผลการสอบ
แก้ตัว 

ผลการพิจารณา 
(รบัรอง/ไม่

รับรอง) 
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลศรีสะเกษ 
วิชาอายุรศาสตร์ 3 รหัสวิชา 1901 605 

1 5619400353 นางสาวอารียา อุตอามาตย์ I C รับรอง 
2 5719400026 นางสาวปุญญตา ชาติธรรม์ I C รับรอง 

 

ข้อกฏหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
- ไม่มี  

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
1.  ใบรับรองผลการเรียน รายวิชาอายุรศาสตร์  
 2.  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตชั้นคลิก ครั้งที  5/2563 

ประเด็นเสนอที่ประชมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
เพื อพิจารณารับรองการแก้ไขผลการเรียนของนักศึกษาที ยังไม่สมบูรณ์ ( I ) ประจ่าปีการศึกษา 2563 

มติที่ประชุม :   รับรองการแก้ไขผลการเรียนของนักศึกษาที่ยังไม่สมบูรณ์ ( I )  
ประจ าปีการศึกษา 2553 
 
 
      /วาระท่ี 4.6… 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 16/2563 วันที่ 28 ธันวาคม 2563 
 

วาระท่ี 4.6    เรื่อง  พิจารณาการขอรับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์         
                    ส าหรับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)  
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง  งานบริการการศึกษา 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม      ชื่อ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงศุทธินี  ธิราช 
                 ต าแหน่ง  รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 

ตามที  นางสาวณัฏฐ์นรี มุจรินทร์ รหัส 5819400153 นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที  5 สังกัด ศูนย์แพทยศาสตร
ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลศรีสะเกษ เมื อวันที  28 ตุลาคม 2563 นักศึกษาได้ยื นค่าร้องทั วไป เรื อง ขอรับปริญญา
วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตรการแพทย์ ส่าหรับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) เนื องจาก 
นักศึกษามีความต้องการไปศึกษาต่อในสาขาด้านภาษา ณ ต่างประเทศ  ทั้งนี้ วิทยาลัยฯ ได้ตรวจสอบข้อมูลของ
นักศึกษากับงานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีแล้ว เบื้องต้นนักศึกษาอยู่ในเงื อนไข
การขอรับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการแพทย์ฯ  เพื อให้นักศึกษาได้รับประโยชน์ตามสิทธิ์ 
            ทั้งนี้ ได้น่าเรื องเข้าที ประชุมคณะกรรมการบริหารแพทยศาสตรบัณฑิตชั้นคลินิก ครั้งที  5/2563 เมื อวันที   
25 พฤศจิกายน 2563  มีมติ : เห็นชอบให้ด าเนินการ ผู้ปกครองรับทราบและเห็นชอบให้ นางสาวณัฏฐ์นรี มุจริ
นทร์ ได้รับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการแพทย์ ส่าหรับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 
(วท.บ.)  
ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

- ไม่มี 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

 1. ค่าร้อง ม.อบ.3.1 ประเภทค่าร้องทั วไป 
  2. รายการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตชั้นคลินิก ครั้งที  5/2563   
                   เมื อวันที  25 พฤศจิกายน 2563 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
เพื อโปรดพิจารณาเห็นชอบการขอรับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการแพทย์ ส าหรับ

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 
มติที่ประชุม :  เห็นชอบการขอรับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร 

การแพทย์ ส าหรับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 
 

วาระท่ี 4.7     เรื่อง การรับรองการส าเร็จการศึกษา หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  
                         สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง  งานบริการการศึกษา 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม      ชื่อ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงศุทธินี  ธิราช 
                 ต าแหน่ง  รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 

รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เสนอเพื อพิจารณา การรับรองการส่าเร็จการศึกษา 
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จ่านวน  6 ราย ดังนี ้

ล าดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล 
1 59190640815 นางสาวสุมารินทร์ เสียงเพราะ 
2 59190640273 นางสาวณัฐนรี พรมรักษ์ 
3 59190640378 นางสาวนัฐชนันท์ ศิระตระกูลนันท์ 
                                        /ล าดับที่ 4... 

file:///C:/Users/Naranya/AppData/Roaming/User/Downloads/เอกสารประกอบการประชุม/คำร้อง.pdf
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 16/2563 วันที่ 28 ธันวาคม 2563 
 

ล าดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล 
4 59190640147 นางสาวจิราภรณ์ โพธิวัฒน ์  
5 59190640204 นางสาวชนรดี พาลี  
6 59190640754 นางสาวสุทัศนา พลพิพัฒน์พงศ์ 

โดยนักศึกษาเรียนครบตามหลักสูตรก่าหนด และส่าเร็จการศึกษาเมื อสิ้นภาคการศึกษา 1/2563 เพื อให้ 
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2561 หมวดที  13 ข้อ 52   
ให้ถือเอาวันสุดท้ายของการสอบปลายภาคประจ่าภาคการศึกษา เป็นวันส่าเร็จการศึกษา เว้นแต่ นักศึกษาที ส่าเร็จ
การศึกษาระหว่างภาคการศึกษา ให้ถือเอาวันที คณะกรรมการประจ่าคณะพิจารณาเห็นชอบการส่าเร็จการศึกษา  
ตามข้อ 51 เป็นวันส่าเร็จการศึกษา จึงเสนอเพื อพิจารณารับรองการส่าเร็จการศึกษาของนักศึกษาดังกล่าว ในวันที่ 
30 ตุลาคม 2563 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการสอบปลายภาคของภาคการศึกษา 1/2563  โดยผ่านการรับรอง
จากคณะกรรมการบริหารกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ตามบันทึกที  อว 0604.16.1.9/3414 ลงวันที  8 ธันวาคม 
2563  
ข้อกฏหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 
 เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

1.  รายชื อนักศึกษาที ผ่านเงื อนไขการส่าเร็จการศึกษา ภาคการศึกษา1/2563 
2.  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 
3.  บันทึกข้อความ แจ้งเวียนพิจารณาตรวจสอบและรับรองการส่าเร็จการศึกษา 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
      เพื อพิจารณารับรองการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาดังกล่าว 
 

  มติที่ประชุม :  รับรองการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาจ านวน 6 ราย โดยให้ส าเร็จ 
การศึกษา ในวันที่ 30 ตุลาคม 2563 ดังนี้ 
 

ล าดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล 
1 59190640815 นางสาวสุมารินทร์ เสียงเพราะ 
2 59190640273 นางสาวณัฐนรี พรมรักษ์ 
3 59190640378 นางสาวนัฐชนันท์ ศิระตระกูลนันท์ 
4 59190640147 นางสาวจิราภรณ์ โพธิวัฒน์  
5 59190640204 นางสาวชนรดี พาลี  
6 59190640754 นางสาวสุทัศนา พลพิพัฒน์พงศ์ 

 

วาระท่ี  4.8       เรื่อง  การรับรองผลการแก้ไขผลการเรียนที่ไม่สมบูรณ์ (I) 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง  งานบริการการศึกษา 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม      ชื่อ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงศุทธินี  ธิราช 
                 ต าแหน่ง  รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 

รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เสนอเพื อพิจารณา การรับรองผลการแก้ไขผลการเรียน
ที ไม่สมบูรณ์ (I) ในภาคการศึกษาปลาย  ปีการศึกษา 2562  จ่านวน 1 รายวิชา และในภาคการศึกษาต้น ปี
การศึกษา 2563 จ่านวน 4 รายวิชา ดังนี้ 

         /ล่าดับที  1... 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 16/2563 วันที่ 28 ธันวาคม 2563 
 

ล าดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 
ผลการเรียน

เดิม (I) 
จ านวนคน 

ผลการเรียนใหม่ ผลการพิจารณา 
รับรอง/ไม่รับรอง 

เกรด จ านวนคน 

1 1902 414 ฝึกปฏิบัติงานอนามัยสิ งแวดล้อม 2 1 C+ 1 รับรอง 
2 1902 201 ชีวเคมีส่าหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ 24 D 19 รับรอง 
    F 5 

3 1902 203 บริหารสาธารณสุข กลุ่ม 1 12 C 12 รับรอง 
  บริหารสาธารณสุข กลุ่ม 2 11 C 11 

4 1902 206 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา กลุม่ 1 26 D 6 รับรอง 
    F 20 
  จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา กลุม่ 2 12 D 6 
    F 6 

5 1906 309 วิทยาการระบาด 4 C 1 รับรอง 
    D 3 

โดยผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริหารกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ตามบันทึกที  อว 
0604.16.1.9/3441 ลงวนัที  14 ธันวาคม 2563 
ข้อกฏหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 - ไม่มี 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

1.  ใบส่งผลการศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562 และ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 
2563 

2.  บันทึกข้อความ แจ้งเวียนรับรองผลการแก้ไขผลการเรียนที ไม่สมบูรณ์ (I) 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

     เพื อพิจารณารับรองผลการแก้ไขผลการเรียนที ไม่สมบูรณ์ (I)  
มติที่ประชุม :  รับรองผลการแก้ไขผลการเรียนที่ไม่สมบูรณ์ (I)  และให้น ารายวิชา 

จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยามาทวนสอบรายวิชาต่อไป 
 

วาระท่ี 4.9    เรื่อง การปรับรูปแบบวาระ และรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง   งานเลขานุการ 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  ชื่อ นางสาวณรัญญา  มีชัย 

ต าแหน่ง กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ 
 เพื อให้การเสนอวาระการประชุม จัดท่าวาระ และรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ 
เป็นไปตามรูปแบบของระเบียบวาระการประชุม  การนี้จึงขอเสนอปรับเปลี ยนรูปแบบการเสนอวาระ และรายงาน
การประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ โดยอิงตามรูปแบบของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
ข้อกฎหมาย/ ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง   

- ไม่มี 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ ประกอบการประชุม 

- ตัวอย่างสรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ 
/ประเด็นเสนอ... 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 16/2563 วันที่ 28 ธันวาคม 2563 
 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อพิจารณาเห็นชอบการปรับรูปแบบวาระ และรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ โดย
ให้มีผลตั้งแต่การประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ ครั้งที  1/2564 เป็นต้นไป 

มติที่ประชุม :  เห็นชอบการปรับรูปแบบวาระ และรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ า 
วิทยาลัยฯ โดยให้มีผลตั้งแต่การประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ  
ครั้งที่ 1/2564 เป็นต้นไป 

 

วาระท่ี  4.10     เรื่อง   ขออนุมัติอัตราค่าตอบแทนบุคลากรที่ปฏิบัติงานบริการทางการแพทย์                    
  นอกเวลาราชการ กรณีไม่เป็นผลัดหรือกะ ต าแหน่ง นักวิชาการเวชสถิติ 

หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง    โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม      ชื่อ  แพทย์หญิงนวินดา เจียมบุญศรี 

                         ต าแหน่ง  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ด้วยโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีอยู่ระหว่างด่าเนินการพัฒนาระบบการจัดเก็บรายได้ทุกกระบวนการ

ให้มีประสิทธิภาพ เพื อสามารถเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ให้ได้ครบถ้วนถูกต้องและทันเวลา โดยนักวิชาการเวช
สถิติจะด่าเนินการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนการส่งเรียกเก็บ ึึ งในปัจจุบันมีข้อมูลที ต้องได้รับการตรวจสอบ
ความถูกต้องจ่านวนมาก ไม่สามารถด่าเนินการให้แล้วเสร็จในเวลาราชการ และเป็นงานเร่งด่วนที ต้องด่าเนินการให้
สามารถส่งข้อมูลเพื อเบิกเงินเรียกเก็บจากกองทุนประเภทต่างๆ ได้ทันเวลา โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงมี
ความจ่าเป็นต้องให้นักวิชาการเวชสถิติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเพื อเตรียมข้อมูลดังกล่าวข้างต้น 
 ในการนี้ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงขออนุมัติอัตราค่าตอบแทนบุคลากรที ปฏิบัติงานบริการทาง
การแพทย์นอกเวลาราชการ กรณีไม่เป็นผลัดหรือกะ ต่าแหน่ง นักวิชาการเวชสถิติ โดยเทียบกับต่าแหน่งในระดับเดียวกัน 
คือ พยาบาลวิชาชีพ นักเทคนิคการแพทย์ นักรังสีการแพทย์  นักกายภาพบ่าบัด อัตรา 100 บาทต่อชั วโมง ตามความใน
ข้อ 6 วรรคสอง ของประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื อง การจ่ายเงินค่าตอบแทนบุคลากรที ปฏิบัติงานที หน่วย
บริการทางการแพทย์นอกเวลาราชการ ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 
2557 เนื องจากต่าแหน่งนักวิชาการเวชสถิติเป็นต่าแหน่งงานทางวิชาชีพที มีองค์กรวิชาชีพคือสมาคมเวชสถิติแห่ง
ประเทศไทยก่ากับมาตรฐานวิชาชีพ ประกอบกับนักวิชาการเวชสถิติเป็นผู้ที มีหน้าที รับผิดชอบข้อมูลสุขภาพทั้งหมดของ
โรงพยาบาล โดยปฏิบัติงานเกี ยวกับสถิติผู้ป่วย การรักษาพยาบาล การวิเคราะห์โรค การแปลข้อมูล และ ลงรหัส การ
จัดท่าและการวิเคราะห์ข้อมูลเวชสถิติ เพื อประโยชน์ในการปรับปรุงคุณภาพของการรักษาพยาบาล ึึ งมีส่วนเกี ยวข้องกับ
การรักษาพยาบาลผู้ป่วยเช่นเดียวกับสหวิชาชีพอื น 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื อง การจ่ายเงินค่าตอบแทนบุคลากรที ปฏิบัติงานที หน่วยบริการทาง
การแพทย์นอกเวลาราชการ ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2557 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
 - ตารางเปรียบเทียบอัตราค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ ต่าแหน่งนักวิชาการเวชสถิติ 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
      เพื อพิจารณาอนุมัติอัตราค่าตอบแทนบุคลากรที ปฏิบัติงานบริการทางการแพทย์ นอกเวลาราชการ กรณีไม่เป็น
ผลัดหรือกะ ต่าแหน่ง นักวิชาการเวชสถิติ 
 
 
          /ข้อเสนอ... 
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ข้อเสนอจากคณะกรรมการ 
- มอบรพ.รายงานผลการด าเนินงานหลังเปิดให้บริการผู้ป่วยใน ผลการเรียกเก็บเงินจากกองทุนต่างๆ 

ค่าใช้จ่ายในการจัดบริการ ในช่วงแรกขอให้รายงานทุกเดือน 
มติที่ประชุม :  1. เห็นชอบตามข้อเสนอจากคณะกรรมการ 

2. อนุมัติอัตราค่าตอบแทนบุคลากรที่ปฏิบัติงานบริการทางการแพทย์ นอก      
    เวลาราชการ กรณีไม่เป็นผลัดหรือกะ ต าแหน่ง นักวิชาการเวชสถิติ  
    ในอัตรา 100 บาทต่อชั่วโมง 
 

วาระท่ี 4.11    เรื่อง  พิจารณารับรองผลสอบรวบยอดทักษะทางคลินิก (MEQ) ครั้งที่ 1/2563  
                           เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2563 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง  งานบริการการศึกษา 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม      ชื่อ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงศุทธินี  ธิราช 
                 ต าแหน่ง  รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 

ตามมติที ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที  6/2563 
เมื อวันที  23 ธันวาคม 2563 ได้เสนอที ประชุมพิจารณารับรองผลรวบยอดทักษะทางคลินิก (MEQ) ครั้งที  1/2563    
Part 1 (15 ทักษะ)  ได้ด่าเนินการจัดสอบเรียบร้อยแล้ว เมื อวันที  25 ตุลาคม 2563 ึึ งเป็นนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที  6          
ทั้ง 2 แห่ง  ทั้งนี ้ มีผู้เข้าสอบท้ังหมด 42 คน และมีผู้สอบผ่านและผู้สอบไม่ผ่าน ดังนี้      

⬥นักศึกษาสอบผ่าน    จ่านวน  38   คน  
⬥นักศึกษาสอบไม่ผ่าน จ่านวน    4    คน  

     รวม  42  คน เกณฑ์ผ่าน 502 คะแนน คิดเป็น 62.75 %  
ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง  
 -  ไม่มี 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

 1. ผลสอบรวบยอดทักษะทางคลินิก (MEQ) ครั้งที  1/2563 
      2. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ครั้งที  6/2563 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อพิจารณารับรองผลสอบรวบยอดทักษะทางคลินิก (MEQ) ครั้งที  1/2563  เมื อวันที  25 ตุลาคม 
2563 

มติที่ประชุม :   รับรองผลสอบรวบยอดทักษะทางคลินิก (MEQ) ครั้งที่ 1/2563   
เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2563 

 

วาระท่ี  4.12    เรื่อง  ขออนุมัติท าค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์  
                             ประจ าปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 3) 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง  งานบริการการศึกษา 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม      ชื่อ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงศุทธินี  ธิราช 
                 ต าแหน่ง  รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 
 ตามที ส่านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่านักอธิการบดี จัดท่าบันทึกข้อความที  ศธ.0529.4.6/ว 906        
ลงวันที  21 กรกฎาคม 2558 เรื อง แผนผังกระบวนการการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
         /เพื อให้สอดคล้อง... 
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เพื อให้สอดคล้องกับข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย “คุณสมบัติและหลักเกณฑ์การแต่งตั้งอาจารย์
พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ และศาสตราจารย์พิเศษ พ.ศ.2548” ึึ งกระบวนการ
แต่งตั้งอาจารย์พิเศษจะต้องได้รับการอนุมัติจัดท่าค่าสั งแต่งตั้งจากคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และ          
การสาธารณสุข เพื อให้เป็นไปตามส่านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่านักอธิการบดีแจ้ง ในการนี้  งานบริการ
การศึกษา จึงขอเสนอขออนุมัติจัดท่าค่าสั งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ประจ่าปีการศึกษา 
2563 (เพิ มเติม ครั้งที  3) เพื อด่าเนินการในส่วนที เกี ยวข้องต่อไปและด่าเนินการตามแผนผังกระบวนการแต่งตั้ง
อาจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ส่านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

- ไม่มี – 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ ประกอบการประชุม 
    1. ตารางรายชื ออาจารย์พิเศษกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ประจ่าปีการศึกษา 2563 (เพิ มเติม ครั้งที  3) 
    2. งบประมาณการเชิญอาจารย์พิเศษกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (เพิ มเติม) 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
      เพื อพิจารณาขออนุมัติท่าค่าสั งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ประจ่าปีการศึกษา 2563 
(เพิ มเติม ครั้งที  3) 
  มติที่ประชุม :  มอบกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ทบทวนอาจารย์ผู้สอนในหัวข้อดังกล่าว 

โดยมอบประธานรายวิชาประสานงานโดยตรงกับอาจารย์ผู้สอนสังกัด 
วิทยาลัยฯ ก่อน หรือประสานงานผ่านไปยังหัวหน้ากลุ่มวิชาแพทยศาสตร์เพื่อ 
ประสานงานต่อไปยังองค์กรแพทย์เพื่อพิจารณาผู้สอน 

 

วาระท่ี   4.13      เรื่อง การออกฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาในรายวิชา 1902 414 ฝึกปฏิบัติงานอนามัย 
                              สิ่งแวดล้อม 2 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง  งานบริการการศึกษา 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม      ชื่อ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงศุทธินี  ธิราช 
                 ต าแหน่ง  รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 

รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เสนอเพื อพิจารณา เรื องการออกฝึกปฏิบัติงานของ
นักศึกษาในรายวิชา 1902 414 ฝึกปฏิบัติงานอนามัยสิ งแวดล้อม 2 เนื องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื อให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติงาน ในรายวิชา 1902 414 ฝึกปฏิบัติงาน
อนามัยสิ งแวดล้อม 2 ในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563 ได้ครบตามแผนและส่าเร็จการศึกษาตาม
แผนการศึกษา ในที ประชุมคณะกรรมการประจ่าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ งแวดล้อม ครั้งที  
12/2563 วันที  23 ธันวาคม 2563 จึงได้มีแนวทางในการออกฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา ตามเอกสาร
ประกอบการประชุม  
ข้อกฎหมาย / ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง   
 - ไม่มี 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

1. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ่าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ งแวดล้อม  
ครั้งที  12/2563 วันที  23 ธันวาคม 2563 
          /2. ประกาศ... 
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 2.  ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื องมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา (COVID-19) (ฉบับที  14) : แนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
(COVID-19) ระลอกใหม่ 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อพิจารณาการออกฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาในรายวิชา 1902 414 ฝึกปฏิบัติงานอนามัยสิ งแวดล้อม 2 
  มติที่ประชุม :  เห็นชอบแนวทางการด าเนินงานตามเสนอ ทั้งนี้ให้มีการวางแผนส ารองด้วย
กรณีการด าเนินงานไม่เป็นไปตามแนวทางการด าเนินงาน 
 

วาระท่ี   4.14   เรื่อง การออกฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาในรายวิชา 1906 407 ฝกึปฏิบัติงานอนามัยชุมชน 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง  งานบริการการศึกษา 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม      ชื่อ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงศุทธินี  ธิราช 
                 ต าแหน่ง  รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 

รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เสนอเพื อพิจารณา เรื องการออกฝึกปฏิบัติงานของ
นักศึกษาในรายวิชา 1906 407  ฝึกปฏิบัติงานอนามัยชุมชน เนื องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) เพื อให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติงาน ในรายวิชา 1906 407 ฝึกปฏิบัติงานอนามัยชุมชน  
ในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563 ในระหว่างวันที 11  มกราคม 2564 – 19 มีนาคม 2563 ได้ครบ
ตามแผนและส่าเร็จการศึกษาตามแผนการศึกษา โดยมีแหล่งฝึกปฏิบัติงาน จ่านวน 12 แหล่งฝึก ดังนี้ 

1. โรงพยาบาลส่งเสริมต่าบลค่าสมิง 
2. โรงพยาบาลส่งเสริมต่าบลถ้่าแข้ 
3. โรงพยาบาลส่งเสริมต่าบลขามเปี้ย 
4. โรงพยาบาลส่งเสริมต่าบลโพนเมือง 
5. โรงพยาบาลส่งเสริมต่าบลนาโหนนน้อย 
6. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต่าบลนาบัว 
7. สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษานวมินทราชินี ภูมิชรอล 
8. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต่าบลสร้างเรือง 
9. โรงพยาบาลส่งเสริมต่าบลจานใหญ่ 
10. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต่าบลบ้านนา 
11. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต่าบลบ้านตูม 
12. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต่าบลบ้านศิริพัฒนา 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
- ไม่มี  

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
1.  แนวทางปฏิบัติของนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานในระหว่างการฝึกปฏิบัติอนามัยชุมชน 
2.  ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื องมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 

โคโรนา (COVID-19) (ฉบับที  14) : แนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
(COVID-19) ระลอกใหม่ 
          /ประเด็นเสนอ... 
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ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพ่ือพิจารณาการออกฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาในรายวิชา 1906 407 ฝึกปฏิบัติงานอนามัยชุมชน 
  มติที่ประชุม :  เห็นชอบการออกฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาในรายวิชา 1906 407  

ฝึกปฏิบัติงานอนามัยชุมชน 
 

วาระท่ี 4.15     เรื่อง  ขออนุมัติเปิดสอบแข่งขันคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
                                ต าแหน่งพยาบาลปฏิบัติการ ทดแทนต าแหน่งท่ีลาออก จ านวน 1 อัตรา 

หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง    งานบริหารบุคคล 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม      ชื่อ  นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธุ์ 

                         ต าแหน่ง  รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน 
 ตามค่าสั งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที  2207/2563 เรื อง ให้พนักงานมหาวิทยาลัยลาออกจากราชการ ราย 
นางสาวสุดารัช  ชัยศรี ต่าแหน่งพยาบาลปฏิบัติการ เลขที ต่าแหน่ง 567 สังกัดโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข สั ง ณ วันที  15 ตุลาคม 2563   
 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้พิจารณาเหตุผลความจ่าเป็นในการเปิดสอบแข่งขันคัดเลือกบุคคลเพื อ
บรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต่าแหน่งพยาบาลปฏิบัติการ ทดแทนต่าแหน่งที ลาออก จ่านวน 1 อัตรา พร้อมทั้งได้
จัดท่าข้อมูลตามแนวปฏิบัติที กองการเจ้าหน้าที ก่าหนด เพื อประกอบการขออนุมัติเปิดรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื อ
บรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  
 ในการนี้ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจึงขอเรียนเสนอประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุขเพื อโปรดพิจารณาอนุมัติการเปิดสอบแข่งขันดังกล่าวข้างต้น 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 - ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื อนไขการสอบแข่งขันหรือคัดเลือก
พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
 -  ส่าเนาบันทึกข้อความที  อว 0604.16.1.14/3059 ลงวันที  23 ธันวาคม 2563 เรื อง ขออนุมัติ เปิด
สอบแข่งขันคัดเลือกบุคคลเพื อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต่าแหน่งพยาบาลปฏิบัติการ ทดแทนต่าแหน่งที 
ลาออก 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
  เพื่อพิจารณาการขออนุมัติเปิดสอบแข่งขันคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่ง
พยาบาลปฏิบัติการ ทดแทนต าแหน่งที่ลาออก จ านวน 1 อัตรา 
 

  มติที่ประชุม :  อนุมัติเปิดสอบแข่งขันคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  
ต าแหน่งพยาบาลปฏิบัติการ ทดแทนต าแหน่งที่ลาออก จ านวน 1 อัตรา 

 

วาระท่ี 4.16     เรื่อง  ขอเสนอพิจารณาข้อมูลในการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง    งานบริหารบุคคล 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม      ชื่อ  นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธุ์ 

                         ต าแหน่ง  รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน 
 ตามที มติคณะกรรมการบริหารบุคคล ในการประชุมครั้งที  10/2563 เมื อวันที  20 ตุลาคม 2563 เรื อง  
          /การแต่งตั้ง... 

http://www.ubu.ac.th/web/files_up/16f2012082117055795.pdf
http://www.ubu.ac.th/web/files_up/16f2012082117055795.pdf
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การแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการก่อนการเผยแพร่ (peer review) 
ึึ งที ประชุมมีมติให้จัดท่าประกาศฯ ในการก่าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยให้แต่ละคณะ
น่าเสนอคณะกรรมการประจ่าคณะ ก่อนเสนอมหาวิทยาลัยออกประกาศฯ 
 

 ดังนั้น กองการเจ้าหน้าที  จึงขอข้อมูลในการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ตามแบบฟอร์ม) 
หากหน่วยงานของท่านยังไม่มีประกาศ/หลักเกณฑ์ในการจ่ายค่าตอบแทน หรือมีประกาศ/หลักเกณฑ์ในการจ่าย
ค่าตอบแทนแล้ว แต่ยังไม่ได้น่าเสนอคณะกรรมการประจ่าคณะ โปรดน่าเสนอคณะกรรมการประจ่าคณะเพื อ
พิจารณาก่อนส่งข้อมูลดังกล่าวมายังกองการเจ้าหน้าที  ภายในวันที  15 มกราคม 2564 (รายละเอียดตามบันทึก
ข้อความที   อว 0604.2.3/ว 4050 ลงวันที  3 ธันวาคม 2563) 
 

 จากข้อความดังกล่าวข้างต้น งานบริหารบุคคล จึงขอเสนอข้อมูลในการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้ 
 

ล่าดับ คณะกรรมการ อัตราค่าตอบแทน 
(บาท) 

แหล่งเงิน กฎหมาย/หลักเกณฑ์ที เกี ยวข้อง 
(พร้อมแนบส่าเนาเอกสาร) 

1 คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review)    
1.1 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก    

 - ส่าหรับการพจิารณาในต่าแหน่งศาสตราจารย ์ - - - 
 - ส่าหรับการพจิารณาในต่าแหน่งรองศาสตราจารย ์ - - - 
 - ส่าหรับการพจิารณาในต่าแหน่งผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์
- - - 

1.2 ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน    
 - ส่าหรับการพจิารณาในต่าแหน่งศาสตราจารย ์ - - - 
 - ส่าหรับการพจิารณาในต่าแหน่งรองศาสตราจารย ์ - - - 
 - ส่าหรับการพจิารณาในต่าแหน่งผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์
- - - 

2 คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน และประเมินเอกสารหลักฐานที ใช้ในการประเมินผลการสอน 
2.1 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  เงินรายได้โครงการ

ผลิตแพทย์เพิ มฯ 
(สบพช.) 

ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
เรื อง อัตราค่าเบี้ยประชุม อัตราการ
ค่าตอบแทนแก่ผู้ทรงคุณวุฒิ และ
ค่าใช้จ่ายอื นในการพิจารณาแต่งตั้ง
บุคคลให้ด่ารงต่าแหน่งทางวิชาการ 
ประกาศ ณ วันที  14 ตุลาคม พ.ศ. 
2551 

 - ส่าหรับการพจิารณาในต่าแหน่งศาสตราจารย ์ 3,000 
 - ส่าหรับการพจิารณาในต่าแหน่งรองศาสตราจารย ์ 2,500 
 - ส่าหรับการพจิารณาในต่าแหน่งผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์
2,000 

2.2 ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน    
 - ส่าหรับการพจิารณาในต่าแหน่งศาสตราจารย ์ - - - 
 - ส่าหรับการพจิารณาในต่าแหน่งรองศาสตราจารย ์ - - - 
 - ส่าหรับการพจิารณาในต่าแหน่งผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์
- - - 

     
 
 
         / ทั้งนี้... 
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ทั้งนี้ การเบิกจ่ายดังกล่าวเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื อง อัตราค่าเบี้ยประชุม อัตราการ
จ่ายค่าตอบแทนแก่ผู้ทรงคุณวุฒิ และค่าใช้จ่ายอื นในการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด่ารงต่าแหน่งทางวิชาการ ประกาศ 
ณ วันที  14 ตุลาคม พ.ศ. 2551 (ตามเอกสารแนบ) 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 - ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื อง อัตราค่าเบี้ยประชุม อัตราการจ่ายค่าตอบแทนแก่ผู้ทรงคุณวุฒิ 
และค่าใช้จ่ายอื นในการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด่ารงต่าแหน่งทางวิชาการ ประกาศ ณ วันที  14 ตุลาคม พ.ศ. 
2551 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

๑. ส่าเนาบันทึกข้อความที  อว 0604. 0604.2.3/ว 4050 ลงวันที  3 ธันวาคม 2563 เรื อง ขอข้อมูลใน
การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

๒. ส่าเนาประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื อง อัตราค่าเบี้ยประชุม อัตราการจ่ายค่าตอบแทนแก่
ผู้ทรงคุณวุฒิ และค่าใช้จ่ายอื นในการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด่ารงต่าแหน่งทางวิชาการ ประกาศ ณ 
วันที  14 ตุลาคม พ.ศ. 2551 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
  เพื อพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าวข้างต้น และจากข้อมูลที เสนอท่าน
สามารถเสนอแนะข้อมูลเพิ มเติมเพื อประกอบการจัดท่าประกาศฯ ในการก่าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยให้แต่ละคณะน่าเสนอคณะกรรมการประจ่าคณะ ก่อนเสนอมหาวิทยาลัยออกประกาศฯ 
  มติที่ประชุม :  สรุปได้ดังนี้ 

ล่าดับ คณะกรรมการ อัตราค่าตอบแทน 
(บาท) 

แหล่งเงิน กฎหมาย/หลักเกณฑ์ที เกี ยวข้อง 
(พร้อมแนบส่าเนาเอกสาร) 

1 คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review)    
1.1 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก    

 - ส่าหรับการพจิารณาในต่าแหน่งศาสตราจารย ์ 3,500 - - 
 - ส่าหรับการพจิารณาในต่าแหน่งรองศาสตราจารย ์ 3,000 - - 
 - ส่าหรับการพจิารณาในต่าแหน่งผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์
2,500 - - 

1.2 ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน    
 - ส่าหรับการพจิารณาในต่าแหน่งศาสตราจารย ์ - - - 
 - ส่าหรับการพจิารณาในต่าแหน่งรองศาสตราจารย ์ 2,000 - - 
 - ส่าหรับการพจิารณาในต่าแหน่งผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์
1,500 - - 

2 คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน และประเมินเอกสารหลักฐานที ใช้ในการประเมินผลการสอน 
2.1 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก    

 - ส่าหรับการพจิารณาในต่าแหน่งศาสตราจารย ์ 3,000 เงินรายได้โครงการ
ผลิตแพทย์เพิ มฯ 
(สบพช.) 

ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
เรื อง อัตราค่าเบี้ยประชุม อัตราการ
ค่าตอบแทนแก่ผู้ทรงคุณวุฒิ และ
ค่าใช้จ่ายอื นในการพจิารณาแต่งตั้ง
บุคคลให้ด่ารงต่าแหน่งทางวิชาการ 
ประกาศ ณ วันที  14 ตุลาคม พ.ศ. 
2551 

 - ส่าหรับการพจิารณาในต่าแหน่งรองศาสตราจารย ์ 2,500 
 - ส่าหรับการพจิารณาในต่าแหน่งผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์
2,000 

          /ล่าดับ 2.2 ... 
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ล่าดับ คณะกรรมการ อัตราค่าตอบแทน 

(บาท) 
แหล่งเงิน กฎหมาย/หลักเกณฑ์ที เกี ยวข้อง 

(พร้อมแนบส่าเนาเอกสาร) 
2.2 ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน    

 - ส่าหรับการพจิารณาในต่าแหน่งศาสตราจารย ์ -   
 - ส่าหรับการพจิารณาในต่าแหน่งรองศาสตราจารย ์ 1,500   
 - ส่าหรับการพจิารณาในต่าแหน่งผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์
1,000   

 

วาระท่ี  4.17     เรื่อง (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒนางานสาธารณสุขอ าเภอวารินช าราบ  
    ระหว่าง ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอวารินช าราบ, โรงพยาบาลวารินช าราบ,  
    โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์, โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ 
    กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินช าราบ  

หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง    โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม      ชื่อ  แพทย์หญิงนวินดา เจียมบุญศรี 

                         ต าแหน่ง  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 ส่านักงานสาธารณสุขอ่าเภอวารินช่าราบ ได้เชิญโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ร่วมลงนามบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือเพื อพัฒนางานสาธารณสุขอ่าเภอวารินช่าราบ ปีงบประมาณ 2564โดยมีวัตถุประสงค์เพื อให้การ
ด่าเนินงานด้านสาธารณสุขบรรลุตามนโยบายของรัฐบาล และเป็นการพัฒนางานด้านสาธารณสุขของอ่าเภอวารินช่าราบ
ร่วมกับหน่วยงานภายในอ่าเภอวารินช่าราบ รวมทั้งสิ้น 5 หน่วยงาน  

ในการนี้ ส่านักงานสาธารณสุขอ่าเภอวารินช่าราบจึงได้ส่ง (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื อพัฒนางาน
สาธารณสุขอ่าเภอวารินช่าราบ ระหว่าง ส่านักงานสาธารณสุขอ่าเภอวารินช่าราบ, โรงพยาบาลวารินช่าราบ, โรงพยาบาล
ค่ายสรรพสิทธิประสงค์, โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และกองสาธารณสุขและสิ งแวดล้อม เทศบาลเมืองวาริน
ช่าราบ เพื อให้วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขพิจารณา 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

 -ไม่มี 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

 (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื อพัฒนางานสาธารณสุขอ่าเภอวารินช่าราบ ระหว่าง ส่านักงานสาธารณสุข
อ่าเภอวารินช่าราบ, โรงพยาบาลวารินช่าราบ, โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์, โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
และกองสาธารณสุขและสิ งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินช่าราบ   
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  

เพื อพิจารณาเห็นชอบ(ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื อพัฒนางานสาธารณสุขอ่าเภอวารินช่าราบ ระหว่าง 
ส่านักงานสาธารณสุขอ่าเภอวารินช่าราบ, โรงพยาบาลวารินช่าราบ, โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์, โรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และกองสาธารณสุขและสิ งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินช่าราบ  

   มติที่ประชุม :   เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒนางาน 
สาธารณสุขอ าเภอวารินช าราบ ระหว่าง ส านักงานสาธารณสุข 
อ าเภอวารินช าราบ, โรงพยาบาลวารินช าราบ, โรงพยาบาลค่าย 
สรรพสิทธิประสงค์, โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และกอง 
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินช าราบ  

        / มอบโรงพยาบาล... 
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มอบโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ด าเนินการตามระเบียบของ 
มหาวิทยาลัยฯ 
 

วาระท่ี  4.18     เรื่อง ขออนุมัติเปิดสอบแข่งขันคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
                         ต าแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ จ านวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานชดใช้ทุน 

หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง    งานบริหารบุคคล 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม      ชื่อ  นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธุ์ 

                         ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน 
 ตามที  ส่านักปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ที  สธ 1208.12/ว795 ลงวันที  11 
พฤศจิกายน 2563 เรื องแจ้งผลการจัดสรรนักศึกษาเภสัชศาสตร์ผู้ท่าสัญญาฯ ึึ งจะส่าเร็จการศึกษาในปี 2563 
ตามมติคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรนักศึกษาเภสัชศาสตร์ผู้ท่าสัญญาฯ เพื อปฏิบัติงานชดใช้ทุน โดยโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับการจัดสรร
ต่าแหน่ง เภสัชกร จ่านวน 1 อัตรา นั้น 
 

 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้พิจารณาอัตราก่าลัง
เภสัชกรที ปฏิบัติงานในสังกัดแล้ว พบว่ายังมีความต้องการเภสัชกรปฏิบัติงาน ตามแผนการขยายศักยภาพของ
โรงพยาบาล ดังนั้น จึงขออนุมัติเปิดสอบแข่งขันคัดเลือกบุคคลเพื อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต่าแหน่งเภสัช
กร จากการจัดสรรนักศึกษาเภสัชศาสตร์ผู้ท่าสัญญาฯ ึึ งจะส่าเร็จการศึกษาในปี 2563 เพื อปฏิบัติงานชดใช้ทุน 
จ่านวน 1 อัตรา ทั้งนี้ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดท่าข้อมูลตามแนวปฏิบัติการเปิดสอบแข่งขัน
ตามกองการเจ้าหน้าที ก่าหนด เพื อประกอบการขออนุมัติเปิดรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื อบรรจุเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ดังเอกสารแนบ 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 - ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื อนไขการสอบแข่งขันหรือคัดเลือก
พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555 
https://www.ubu.ac.th/web/files_up/16f2012082117055795.pdf 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

๑. ส่าเนาบันทึกข้อความที  อว 0604.16.1.14/3086 ลงวันที  25 ธันวาคม 2563 เรื อง ขอ
อนุมัตเิปิดสอบแข่งขันคัดเลือกบุคคลเพื อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต่าแหน่งเภสัชปฏิบัติการ 
เพื อปฏิบัติงานชดใช้ทุน จ่านวน 1 อัตรา 

๒. ส่าเนาหนังสือกองบริหารทรัพยากบุคคล ส่านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที  สธ 0208.12/ว 
795 ลงวันที  11 พฤศจิกายน 2563 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
  เพื อพิจารณาการขออนุมัติเปิดสอบแข่งขันคัดเลือกบุคคลเพื อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยต าแหน่ง
เภสัชกรปฏิบัติการ จ่านวน 1 อัตรา เพื อปฏิบัติงานชดใช้ทุน 
   มติที่ประชุม :   อนุมัติ 
 
 
 
          /ระเบียบวาระที่ 5 

 

http://www.ubu.ac.th/web/files_up/16f2012082117055795.pdf
http://www.ubu.ac.th/web/files_up/16f2012082117055795.pdf
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ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืน ๆ  
วาระท่ี  6.1 เรื่อง  ก าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

             ครั้งที่ 1/2564 วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้อง CMP 412 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง   งานเลขานุการ 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  ชื่อ นางสาวณรัญญา  มีชัย 

ต าแหน่ง กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ 
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ แจ้งที ประชุมเพื อทราบถึงก่าหนดการประชุม

คณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที  1/2564 วันพฤหัสบดีที  21 มกราคม 
2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้อง CMP 401 
ข้อกฎหมาย / ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง   
 -ไม่มี- 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
 -ไม่มี- 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

เพื อทราบก่าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  
ครั้งที  1/2564 วันพฤหัสบดีที  21 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้อง CMP 412 

มติที่ประชุม :   รับทราบ และให้เริ่มการประชุมเวลา 09.30 น. 
 

ปิดประชุมเวลา 11.20 น.           

                                                                                                                    

(นางสาวณรัญญา  มีชัย) 
นักวิชาการศึกษาช่านาญการ รักษาการในต่าแหน่ง 

หัวหน้าส่านักงานเลขานุการ 
กรรมการและเลขานุการ 

ผู้จด/พิมพ์รายงานการประชุม 
 

                                                           
(นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธุ์) 

รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน 
กรรมการ 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
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ที่ประชุมได้รับรองรายงานนี้แล้วในการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งท่ี 1/๒๕64 
เมื่อวันที่  21 มกราคม 2564   

 

                                                           
(นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธุ์) 

รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน ปฏิบัติราชการแทน 
คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

 
 


