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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ คร้ังที่ 1/2564 วันที่ 21 มกราคม 2564 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
คร้ังท่ี 1/๒๕64  

วันพฤหัสบดี  ที่ 21 เดือน มกราคม 2564 
ณ ห้อง CMP 401 ชั้น 4 อาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

 
ผู้มาประชุม 

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

 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. ผศ.ดร.ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูรปิรีชา คณบดี     ประธานกรรมการ 
2. ผศ.มินตรา  สาระรักษ์  หัวหน้ากลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์           กรรมการ 

 
 

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

 
 
 
 
 

เร่ิมประชุมเวลา 09.30 น.    
 
 นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธุ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน ได้รับมอบหมายจากคณบดี ให้ท่าหน้าที  
ประธานในที ประชุม ได้แจ้งให้ที ประชุมทราบว่าการประชุมในครั้งนี้มีกรรมการมาประชุม 6 ท่าน ครบองค์
ประชุม และมีผู้เข้าร่วมการประชุม 7 ท่าน ประธานกล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 
ตามล่าดับ ดังนี้ 
 
 
 
         / ระเบียบวาระท่ี 1 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ คร้ังที่ 1/2564 วันที่ 21 มกราคม 2564 
 

ระเบียบวาระที่ ๑  เร่ืองประธานแจ้งเพ่ือทราบ  
วาระท่ี 1.1  เร่ือง การลาประชุมของคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ 
หน่วยงานผู้เสนอเร่ือง  งานเลขานุการ 
ผู้เสนอเร่ืองในวันประชุม   ชื่อ นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธุ์  
      ต าแหน่ง  รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน  
 รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน แจ้งที ประชุมเพื อทราบ ในการ
ประชุมครั้งนี้ มีคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ ลาประชุมจ่านวน  2  ท่าน ดังนี้ 

1.  ผศ.ดร.ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา 
2. ผศ.มินตรา   สาระรักษ์ 

จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดทราบการลาประชุมของคณะกรรมการประจ่า
วิทยาลัยฯ 

มติที่ประชุม :  รับทราบ 
 

วาระท่ี 1.2      เร่ือง  ขออนุญาตให้ผู้บริหารของวิทยาลัยฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ 
หน่วยงานผู้เสนอเร่ือง  งานเลขานุการ 
ผู้เสนอเร่ืองในวันประชุม   ชื่อ นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธุ์  
      ต าแหน่ง  รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน 
 รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน แจ้งที ประชุมเพื อทราบ เพื อให้
การบริหารจัดการงานด้านต่างๆ ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ด่าเนินการเป็นไปตาม
ยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ของวิทยาลัยฯที ก่าหนดไว้ ดังนั้น จึงเห็นสมควรให้ผู้บริหารของวิทยาลัยฯ ได้เข้ารับ
ฟังการประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ ดังกล่าว เพื อผู้บริหารของวิทยาลัยฯจะได้รับทราบนโยบายและ
แนวทางการบริหารงานด้านต่างๆ และน่าข้อเสนอแนะที คณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯมอบหมายไปด่าเนินการ
ถ่ายทอดและปฏิบัติได้อย่างถูกต้องต่อไป 
 จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดทราบการขออนุญาตให้ผู้บริหารของ
วิทยาลัยฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ 
 

มติที่ประชุม :  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 
2.1  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และ 

                              การสาธารณสุข คร้ังท่ี 16/2563 เมื่อวันจันทร์ ที่  28 ธันวาคม 2563 
   รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน เสนอที ประชุมเพื อพิจารณา
 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที  16/2563 
เมื อวันจันทร์ ที   28 ธันวาคม 2563 ทั้งนี้ได้มีการแจ้งเวียนทางไลน์กลุ่มคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯและ
แจ้งเวียนทาง E-mail เพื อพิจารณารายงานฯ ดังกล่าวแล้ว เมื อวันอังคารที  29 ธันวาคม 2563   

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 
 
 
          / ระเบียบวาระท่ี 3... 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ คร้ังที่ 1/2564 วันที่ 21 มกราคม 2564 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เร่ืองสืบเนื่อง 
  3.1  ขออนุมัติท าค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์  

ประจ าปีการศึกษา 2563  (เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3) 
  รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เสนอที ประชุมเพื อพิจารณา ตาม

มติที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที  16/2563 เมื อวันที  28 
ธันวาคม 2563 มติที ประชุม   มอบกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ทบทวนอาจารย์ผู้สอนในหัวข้อดังกล่าว โดย
มอบประธานรายวิชาประสานงานโดยตรงกับอาจารย์ผู้สอนสังกัดวิทยาลัยฯ ก่อน หรือประสานงานผ่านไปยัง
หัวหน้ากลุ่มวิชาแพทยศาสตร์  เพื อประสานงานต่อไปยังองค์กรแพทย์เพื อพิจารณาผู้สอนนั้น กลุ่มวิชา
สาธารณสุขศาสตร์ ได้พิจารณาร่วมกันระหว่างประธานหลักสูตรและประธานรายวิชา เห็นควรปรับแผนการเชิญ
อาจารย์พิเศษ คือ นายแพทย์วีระวัฒน์  พันธ์ครุฑ เกี ยวกับหัวข้อการจัดการเรียนการสอน ชั วโมงสอน และ
ค่าใช้จ่ายในการด่าเนินการ ในรายวิชา 1906 312 การตรวจประเมินและการดูแลบ่าบัดโรคเบื้องต้น ภาค
การศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563 โดยมีความเห็นร่วมกัน ดังนี้ 

1. ควรปรับหัวข้อการเชิญอาจารย์พิเศษจาก 6 หัวข้อ คือ ระบบประสาท ต่อมไร้ท่อ ระบบปัสสาวะ 
และสืบพนัธ์ุ เทคนิคการดูแลผู้ป่วยของเจ้าหน้าที สาธารณสุข การตรวจทางห้องปฏิบัติการเบื้องต้นและหลักการ
เขียนประวัติและตรวจร่างกาย เหลือ 3 หัวข้อ คือ ระบบประสาท ต่อมไร้ท่อ ระบบปัสสาวะและสืบพันธุ์ โดย
หัวข้อที เหลือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารี บุตรสอน จะเป็นผู้สอน 

2. ขออนุมัติค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษ จ่านวน 12 ชั วโมงๆ ละ 600 บาท เป็นเงิน 7,200 
บาท ค่าที พัก 1 คืน 850 บาท ค่าเดนิทางไปกลับอุบลราชธานี-กรุงเทพมหานคร 3,000 บาท  รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น 11,050 บาท โดยใช้เงินจากหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  

จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อพิจารณาเห็นชอบขออนุมัติท่าค่าสั ง
แต่งตั้งนายแพทย์วีระวัฒน์  พันธ์ครุฑ เป็นอาจารย์พิเศษกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ประจ่าปีการศึกษา 2563 
(เพิ มเติม ครั้งที  3) 

มติที่ประชุม : อนุมัติแต่งตั้งนายแพทย์วีระวัฒน์  พันธ์ครุฑ เป็นอาจารย ์
พิเศษกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา  
2563 (เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3) โดยใช้เงินจากหลักสูตร 
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 

 

3.2 ร่างประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เร่ือง แนวปฏิบัติของ 
อาจารย์เกี่ยวกับการได้รับเชิญไปให้บริการวิชาการของหน่วยงานต่างๆ ภายนอก 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เสนอที ประชุมเพื อพิจารณา ตามที  

กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์และกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ได้มีการประชุมเพื อปรึกษาหารือขอเสนอร่างประกาศ
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื อง แนวปฏิบัติของอาจารย์เกี ยวกับการได้รับเชิญไปให้บริการ
วิชาการของหน่วยงานต่างๆ ภายนอกมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื อให้การบริหารจัดการเรียนการสอนทุก
หลักสูตร ในวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงขอ
เสนอร่างประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื อง แนวปฏิบัติของอาจารย์เกี ยวกับการได้รับเชิญ
ไปให้บริการวิชาการของหน่วยงานต่างๆ ภายนอกมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 
       /จึงเสนอ... 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ คร้ังที่ 1/2564 วันที่ 21 มกราคม 2564 
 

  จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อพิจารณาอนุมัติร่างประกาศวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื อง แนวปฏิบัติของอาจารย์เกี ยวกับการได้รับเชิญไปให้บริการวิชาการของ
หน่วยงานต่างๆ ภายนอกมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

มติที่ประชุม : อนุมัติร่างประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ 
สาธารณสุข เร่ือง แนวปฏิบัติของอาจารย์เกี่ยวกับการ 
ได้รับเชิญไปให้บริการวิชาการของหน่วยงานต่างๆ  
ภายนอกมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 

ระเบียบวาระท่ี 4 เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา 
  4.1  เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณาเชิงนโยบายด้านงบประมาณและการเงิน 
   4.1.1  รายงานการติดตามประเมินผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาส 1 (1 ตุลาคม 2563 – 31 ธันวาคม 2564) 
    รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน เสนอที ประชุมเพื อ
พิจารณา งานแผนและงบประมาณ ได้ด่าเนินการติดตามและรวบรวมข้อมูลผลการด่าเนินงาน ของวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาส 1 ( 1 ตุลาคม 2563 – 
31 ธันวาคม 2563) ใน 3 ดา้น ดังนี้ 

1. การติดตามผลการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม  
ในการติดตามรายงานผลการด่าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2564 ณ สิ้นไตรมาส 1 ( 1 ตุลาคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563) 
โครงการทั้งสิ้น จ่านวน 123 โครงการ สามารถติดตามได้ 121 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 98.40  
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

1.1 รายงาน Action Plan ณ ไตรมาส 1 ( 1 ตุลาคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563) 
   1. จ่านวนโครงการตามแผนปฏิบัติการ ทั้งหมด   123  โครงการ 
   2. มีการด่าเนินแล้วเสร็จโครงการในไตรมาสที  1     0  โครงการ 
   3. อยู่ระหว่างด่าเนินการโครงการ     88  โครงการ 
   4. ยังไม่ด่าเนินการโครงการ     33  โครงการ 
   5. ไม่รายงานข้อมูล        2  โครงการ 

  ทั้งน้ี ผลการติดตามการด าเนินงานในไตรมาสที่ 1  คิดเป็น ร้อยละ 98.40 
ทั้งนี้ มีผู้รับผิดชอบไม่รายงานผลการด่าเนินโครงการ จ่านวน 2 โครงการ ดังนี้ 

1. โครงการวิจัย : ฤทธิ์ในการจับเหล็กของพืชสมุนไพรพ้ืนบ้านในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  (ผศ.ดร.
กาญจนา แปงจิตต์) 

2. โครงการวิจัย : การศึกษากระบวนการเผาผลาญพลังงานของพยาธิใบไม้ตับ  (ผศ.ดร.จิตติยวดี      
ศรีภา) 

 
 

         / 2. การติดตาม... 
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 2. การติดตามผลการด าเนินงานด้านงบประมาณและการเงิน 
ในการติดตามรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตร

มาส 1 (1 ตุลาคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563) พบว่ามีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 26.24  โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 

ตารางเปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายตามเกณฑ์มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพรายจ่าย (แผน-ผล) 
  การเบิกจ่ายตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพ 

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

ณ ไตรมาส 1  228,415,983.98   73,093,114.87  32.00  19,181,777.60  26.24 

1.เงินงบประมาณแผ่นดิน  82,249,226.00   26,319,752.32  32.00  3,162,001.85  12.01 

2.เงินรายได้  146,166,757.98   46,773,362.55  32.00  16,019,775.75  34.25 

รวมเบิกจ่ายทั้งสิ้น  228,415,983.98   73,093,114.87    19,181,777.60  8.40 

3. การติดตามผลการด าเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
ในการติดตามผลการด่าเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง สามารถสรุปได้ ดังนี้ 
1. รายการครุภัณฑ์ 

ตารางแสดงผลการด าเนินงานด้านการจัดซื้อรายการครุภัณฑ์ 

หมวดเงิน 

แผน ผล 

หมายเหตุ 

จ่านวน
ครุภัณฑ์ที 
อนุมัติให้
จัดซ้ือ 

(รายการ) 

งบประมาณที 
ได้รับจัดสรร 

จ่านวน
ครุภัณฑ์ที 
เบิกจ่าย

แล้ว
(รายการ) 

ยอดเบิกจ่าย จ่านวน
ครุภัณฑ์ที 
อยู่ระหว่าง

ส่งมอบ 
(รายการ) 

 

จ่านวนครุภัณฑ์ที อยู่
ระหว่างจัดซ้ือ

(รายการ) 

สบพช.4 15 3,493,500 1 2,424,810 0 13 ยกเลิก 1 
รายการ 

สบพช.5 14 195,200 11 168,190 0 13  
สบพช.6 5 835,500 0 - 0 0 อยู่ระหว่าง

ด่าเนินการ
ก่าหนดสเปค 

สบพช.7 5 711,000 0 - 0 0 อยู่ระหว่าง
ด่าเนินการ

ก่าหนดสเปค 
งปม.4 26 55,966,700 0 39,437,174 0 21  
ศด.2-4 4 33,200 0 - 0 0  
ส.รพ.1 26 4,082,850  1,663,265.00 0 26  

 

จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อพิจารณาข้อเสนอแนะ/แนวทางวิธีการจัดการ
กับการรายงานผลการด่าเนินโครงการ ณ ไตรมาสที  1 

        / มติที่ประชุม ... 
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มติที่ประชุม : มอบผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง ก าชับ ก ากับดูแลบุคลากรให้ 
ด าเนินการตามแผน แล้วน าเสนอในคณะกรรมการ 
ประจ าวิทยาลัยฯต่อไป 

 

4.1.2 การจัดท าการรายงานผลการด าเนินงาน ณ 1 ตุลาคม 2562 – 30  
กันยายน 2563 (ร่าง รายงานประจ าปี พ.ศ.2563 ) 

    รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน เสนอที ประชุมเพื อ
พิจารณา ตามมตสิภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที  5/2553 เมื อวันที  31 กรกฎาคม 2553 มีมติให้ด่าเนินการจัดท่า
รายงานประจ่าปีให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน หลังสิ้นปีงบประมาณ ทั้งนี้ งานแผนและงบประมาณ ได้ด่าเนินการ
รวบรวม สรุปวิเคราะห์ข้อมูลผลการด่าเนินงาน ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประจ่าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ  ( 1 ตุลาคม 2562–30 กันยายน 2563) โดยจัดท่า (ร่าง) รายงานประจ่าปี พ.ศ.
2563 ตามรูปแบบที มหาวิทยาลัยฯก่าหนด ตามเอกสารที แนบมานี้ 
  จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ (ร่าง) รายงาน
ประจ่าปี พ.ศ.2563 เพื อเสนอกองแผนงานต่อไป 
ข้อเสนอจากคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ 

- มอบงานแผนฯด่าเนินการเปลี ยนภาพหน้าปกรายงานประจ่าปี โดยให้เปลี ยนภาพนักศึกษาให้เป็น
ปัจจุบัน ให้ครบทุกหลักสูตรใน 5 ช่อง /ให้แจ้งเวียนคกก.ทุกท่านเพื อช่วยตรวจทานเนื้อหาใน
รายงานประจ่าปีและให้ส่งข้อมูลการแก้ไขไปที งานแผนและงบประมาณภายใน 7 วัน 

  

มติที่ประชุม : เห็นชอบตามข้อเสนอจากคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ 
 

4.1.3 การพิจารณาขออนุมัติโครงการนอกแผน  (โครงการเตรียมความพร้อม 
ส่งเสริมการสอบใบประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนของนักศึกษา) 

   รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เสนอที ประชุมเพื อ
พิจารณาขออนุมัติโครงการนอกแผน โครงการเตรียมความพร้อมส่งเสริมการสอบใบประกอบวิชาชีพการ
สาธารณสุขชุมชนของนักศึกษา ตามที หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ได้มีการ
จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 โดยมุ่งเน้นผลิตบัณฑิต   ให้มีความรู้และทักษะการ
ด่าเนินงานทางด้านสุขภาพต่อบุคคล ครอบครัว และชุมชน โดยน่าหลักวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการสร้าง
เสริมสุขภาพ การป้องกันและควบคุมโรค ตรวจประเมิน การดูแลและการบ่าบัดโรคเบื้องต้น  การฟ้ืนฟูสุขภาพ 
การประเมินสถานการณ์ เพื อจัดการความเสี ยงจากสังคมและสิ งแวดล้อม การจัดการงานสาธารณสุขในชุมชน
อย่างเป็นระบบและองค์รวม การสื อสารด้านสุขภาพ และการวิจัยพัฒนาสุขภาวะชุมชน โดยค่านึงถึงหลัก
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน ซึ งปัจจุบันนโยบายการรับบุคลากรด้าน
สาธารณสุขของสภาวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนจะต้องมีการสอบและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพการ
สาธารณสุขชุมชน หลักสูตรฯ จึงมีความจ่าเป็นในการเตรียมความเตรียมส่าหรับนักศึกษาในการสอบเพื อขึ้น
ทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ดังนั้น จึงขออนุมัติจัดท่าโครงการเตรียมความพร้อมส่งเสริม
การสอบใบประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนของนักศึกษา เพื อประโยชน์ในการประกอบอาชีพของนักศึกษา
ในอนาคตต่อไป โดยผ่านที ประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ครั้งที  11/2563 เมื อวันที   

          
/ 4 พฤศจิกายน... 
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4 พฤศจิกายน  2563 มีมติเห็นชอบ ในการจัดท่าโครงการนอกแผน โครงการเตรียมความพร้อมส่งเสริมการ
สอบใบประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนของนักศึกษา งบประมาณทั้งสิ้น 75,740 บาท เนื องจากการ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงได้เปลี ยนการจัดโครงการเป็นแบบออนไลน์ โดยใช้
งบประมาณท้ังสิ้น 7,200 บาท 
  จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อพิจารณาอนุมัติโครงการนอกแผน 
โครงการเตรียมความพร้อมส่งเสริมการสอบใบประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนของนักศึกษา 
 

มติที่ประชุม : อนุมัติในหลักการ มอบกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
ประสานงานกับงานแผนและงบประมาณเพ่ือด าเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

 

4.1.4 ผลการด าเนินงานกิจการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
ไตรมาสที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ 2564  

    รักษาราชการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เสนอที ประชุมเพื อพิจารณา ด้วยมติที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุ  เมื อครั้งที  12/2563 เห็นชอบให้โรงพยาบาลรายงานผลการด่าเนินงานหลังเปิดให้บริการผู้ป่วยใน 
ผลการเรียกเก็บเงินจากกองทุนต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการจัดบริการ โดยให้รายงานทุกเดือน 
  โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงขอรายงานผลการด่าเนินงานและข้อมูลประกอบการ
บริหาร ไตรมาสที  1 ประจ่าปีงบประมาณ 2564 

จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และ
มอบหมายโรงพยาบาลด่าเนินการในส่วนที เกี ยวข้องต่อไป  
ข้อเสนอจากคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ 

- ให้จัดท่าระบบบัญชีคงค้าง (Unit cost) 
มติทีป่ระชุม : เห็นชอบ มอบโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 ด าเนินการตามข้อเสนอคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ 

 

  4.2 เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณาเชิงนโยบายอ่ืน ๆ 
   4.2.1 แผน Improvement ระดับวิทยาลัย ปีการศึกษา 2563  

ตามเกณฑ์ EdPEx 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนานักศึกษา เสนอที 

ประชุมเพื อพิจารณา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2562  ได้ก่าหนดแนวทางการประกันคุณภาพ
ภายใน โดยได้น่ากรอบการด่าเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื อการด่าเนินการที เป็นเลิศ ฉบับปี 2558 - 
2561 หรือ ฉบับปรับปรุง  ของส่านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (EdPEx) มาใช้ในการด่าเนินงาน  ระดับ
คณะ สถาบัน  และระดับส่านักด่าเนินการตามเกณฑ์ TQA  ซึ งในปีการศึกษา 2562 เป็นปีที  2 ที คณะได้รับ
การตรวจประเมินคุณภาพภายในตามระบบ EdPEx   ความละเอียดทราบแล้วนั้น 

     / ส่าหรับ... 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ คร้ังที่ 1/2564 วันที่ 21 มกราคม 2564 
 

ส่าหรับการด่าเนินงานในปีการศึกษา 2563  มหาวิทยาลัยได้ให้วิทยาลัยฯ จัดท่าแผนพัฒนาองค์กร 
(แผน Improvement ระดับวิทยาลัย ปีการศึกษา 2563 ตามเกณฑ์ EdPEx)  โดยให้วทิยาลัยพิจารณาจัดท่า
แผนพัฒนาองค์กรโดยให้คณะพิจารณาข้อเสนอแนะ Feedback report ในภาพรวมและจัดล่าดับความส่าคัญใน
การแก้ไข ไม่น้อยกว่า ๔ แผน และส่งมหาวิทยาลัยฯ ภายในวันที  29 มกราคม 2564 นั้น  
  งานประกันคุณภาพฯ จึงได้เสนอ -ร่าง- แผน Improvement ระดับวิทยาลัย ปีการศึกษา 2563 ตาม
เกณฑ์ EdPEx ซึ งสรุปอยู่เอกสารที แนบมาท้ายนี้  
  จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อพิจารณามอบหมายผู้รับผิดชอบ
ด่าเนินการจัดท่าแผนฯ ดังกล่าว 

มติที่ประชุม : มอบผู้รับผิดชอบเดิมด าเนินการให้แล้วเสร็จ เพ่ือการ 
ด าเนินการเป็นไปอย่างต่อเนื่อง 

 

  4.3 เร่ืองเสนอพิจารณาแต่งตั้งบุคคล / คณะบุคคล / การลาศึกษาต่อ / ขออนุมัติส าเร็จ
การศึกษา  
   ไม่มี 
    
  4.4 เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณารับรองผลการเรียน อนุมัติ/ ให้ความเห็นชอบหลักสูตร
การศึกษา 
   4.4.1  รับรองผลการแก้ไขผลการเรียนที่ไม่สมบูรณ์ (I) 

   รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เสนอที ประชุมเพื อ
พิจารณา การรับรองผลการแก้ไขผลการเรียนที ไม่สมบูรณ์ (I) ในภาคการศึกษาปลาย  ปีการศึกษา 2562  
จ่านวน 1 รายวิชา และในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 จ่านวน 2 รายวิชา ดังนี้ 

ล าดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 
ผลการเรียนเดิม 
(I) จ านวนคน 

ผลการเรียนใหม่ ผลการพิจารณา 
รับรอง/ไม่รับรอง เกรด จ านวนคน 

1 1902 322-59 ฝึกปฏิบัติงานอนามัยสิ งแวดล้อม 1 62 A 57 รับรอง 
B+ 5 

2 1902 408-59 การวิจัยในงานอนามยัสิ งแวดลอ้ม 47 A 9 รับรอง 
B+ 6 
B 20 
C+ 10 
I 2 

3 1902 411-59 การวิเคราะห์ผลกระทบสิ งแวดล้อม
และสุขภาพ 

62 A 5 รับรอง 
B+ 16 
B 15 
C+ 10 
C 11 

D+ 2 
D 3 

 
        / โดยผ่าน … 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ คร้ังที่ 1/2564 วันที่ 21 มกราคม 2564 
 

โดยผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริหารกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ตามบันทึกที  อว
0604.16.1.9/133 ลงวันที  13 มกราคม 2564 

จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อพิจารณารับรองผลการแก้ไขผลการเรียนที ไม่
สมบูรณ์ (I)  
 

มติที่ประชุม : รับรองผลการแก้ไขผลการเรียนที่ไม่สมบูรณ์ (I) 
 

   4.4.2   รับรองผลสอบรวบยอดวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (MCQ) คร้ังที่ 2/2563  
เม่ือวันที่ 15 พฤศจิกายน 2563 

    รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย น่าเสนอที ประชุมเพื อพิจารณา 
ตามมติที ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที  5/2563 เมื อ
วันที  25 พฤศจิกายน 2563 ได้เสนอที ประชุมพิจารณารับรองผลรวบยอดวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (MCQ) ครั้ง
ที  2/2563 ได้ด่าเนินการจัดสอบเรียบร้อยแล้ว เมื อวันที  15 พฤศจิกายน 2563 ซึ งเป็นนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที  6 
ทั้ง 2 แห่ง ทั้งน้ี  มีผู้เข้าสอบท้ังหมด 4 คน และมีผู้สอบผ่าน จ่านวน  4  คน เกณฑ์ผ่าน คิดเป็น 55 %  
 จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อพิจารณารับรองผลสอบรวบยอดวิทยาศาสตร์
การแพทย์คลินิก ครั้งที  2/2563 เมื อวันที  15 พฤศจิกายน 2563 
 

มติทีป่ระชุม : รับรองผลสอบรวบยอดวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก  
คร้ังท่ี 2/2563 เม่ือวันที่ 15 พฤศจิกายน 2563 

 

  4.5 เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณาอ่ืน  
   4.5.1  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เร่ือง อัตราค่าค่าธรรมเนียม 

ห้องพักพิเศษส าหรับผู้เข้ารับบริการในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย 
อุบลราชธานี พ.ศ. ... 

    รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย น่าเสนอที ประชุมเพื อ
พิจารณาตามที โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้เปิดหอผู้ป่วยพิเศษให้บริการรับผู้ป่วยนอนใน
โรงพยาบาล โดยเป็นห้องพักแบบพิเศษที ใช้นอนค้างคืน มีลักษณะเป็นห้องพิเศษเดี ยว จ่านวน 8 ห้อง และห้อง
พิเศษรวม จ่านวน 4 ห้อง รวมถึงมีสิ งจ่าเป็นในการอ่านวยความสะดวกส่าหรับผู้ป่วยรายบุคคล โดยเริ มเปิด
ให้บริการตั้งแต่วันที  1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นมา นั้น 
  ในการนี้โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจึงใคร่ขอเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เรื อง อัตราค่าค่าธรรมเนียมห้องพักพิเศษส่าหรับผู้เข้ารับบริการในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี พ.ศ. ... เพื อเป็นการก่าหนดอัตราค่าธรรมเนียมห้องพักพิเศษ และค่าธรรมเนียมที ต้องช่าระเงิน
เพิ มต่อวันส่าหรับผู้ป่วยที เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ งเป็นเงินผลประโยชน์
มหาวิทยาลัยจากการด่าเนินงานของส่วนราชการในมหาวิทยาลัย ตามความในข้อ 8 วรรคสอง แห่งระเบียบ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2560 
 จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อพิจารณาให้ความเห็นชอบ เสนอ (ร่าง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื อง อัตราค่าค่าธรรมเนียมห้องพักพิเศษส่าหรับผู้เข้ารับบริการในโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ... 
 
 
        /มติที่ประชุม... 
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มติที่ประชุม : เห็นชอบ เสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
เร่ือง อัตราค่าค่าธรรมเนียมห้องพักพิเศษส าหรับผู้เข้ารับ 
บริการในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ... 

 

ระเบียบวาระท่ี 5 เร่ืองแจ้งเพ่ือทราบ 
  5.1  รายงานการรับและเบิกจ่ายเงิน วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข     

ไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2563 ประจ าปีงบประมาณ 2564 
รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน น่าเสนอที ประชุมเพื อโปรดทราบ 

ด้วยงานคลังและพัสดุ ซึ งเป็นหน่วยงานที ด่าเนินการเกี ยวการรับและเบิกจ่ายงบประมาณพันธกิจ และตาม
แผนงานโครงการของวิทยาลัยฯ นั้น จึงขอรายงานการรับและเบิกจ่ายเงิน วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข ไตรมาสที  1 เดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2563 ประจ่าปีงบประมาณ 2564 โดยมีรายละเอียดตาม
เอกสารที แนบมาพร้อมนี้ 
  จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดทราบรายงานการรับและเบิก
จ่ายเงิน วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ไตรมาสที  1 เดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2563 ประจ่าปี
งบประมาณ 2564 
 

มติที่ประชุม : รับทราบ 
 

  5.2 แนวทางการบริหารกรอบอัตราก าลัง เงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้ 
    ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
   รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน น่าเสนอที ประชุมเพื อโปรดทราบ 
ตามที คณะท่างานปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและการบริหารงานเพื อเพิ มประสิทธิภาพและตอบสนองต่อบริบทที 
เปลี ยนแปลงของมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที  2/2563 เมื อวันที  25 พฤศจิกายน 2563 ระเบียบ
วาระที  5.3 เรื อง แนวทางการบริหารกรอบอัตราก่าลัง เงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 มีมติเห็นชอบแนวทางการบริหารกรอบอัตราก่าลัง เงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และแนวทางการวิเคราะห์กรอบอัตราก่าลังที พึงมี (โดยซึ งแนวทางการวิเคราะห์
กรอบอัตราก่าลังที พึงมีอยู่ระหว่างการจัดท่าข้อมูลส่งมหาวิทยาลัย (รายละเอียดตามบันทึกข้อความที  อว 
0604.2.3/ว 00008 ลงวนัที  4 มกราคม 2564) ยังไม่แล้วเสร็จ  
 ดังนั้น การบริหารกรอบอัตราก่าลัง เงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ให้ด่าเนินการตามแนวทางการบริหารกรอบอัตราก่าลัง เงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ตามที คณะท่างานปรับปรุงโครงสร้างองค์กรฯ เห็นชอบ 
 กองการเจ้าหน้าที  ได้แจ้งแนวทางการบริหารกรอบอัตราก่าลัง เงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มาเพื อทราบและด่าเนินการในส่วนที เกี ยวข้องต่อไป (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
 จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดทราบและด่าเนินการในส่วนที เกี ยวข้อง  
 

มติที่ประชุม : รับทราบ 
 
 
 
     /ระเบียบวาระ... 
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ระเบียบวาระท่ี 6 เร่ืองอ่ืน ๆ 
  6.1 ก าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ 

สาธารณสุข คร้ังท่ี 2/2564 วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564  
เวลา 09.30 น. ณ ห้อง CMP 401 

  กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ น่าเสนอที ประชุมเพื อทราบ
ถึงก่าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที  2/2564 วัน 
พฤหัสบดีที  18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้อง CMP 401 
 จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดทราบ 
 

มติที่ประชุม : รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 7 เร่ืองลับ 
  7.1 พิจารณาคุณสมบัติ เอกสารหลักฐานผลงานทางวิชาการ และรับรองการ 
   เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของ นายแพทย์ศิริพงษ์ สิระมนต์ เพ่ือขอก าหนดทาง 
   ต าแหน่งวิชาการ ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
  
  ทั้งน้ี รายละเอียดและมติที่ประชุมปรากฏตามรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ า
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข คร้ังท่ี 1/2564 (ลับ) 
 
เลิกประชุมเวลา  11.47 น. 
 

                                                  

(นางสาวณรัญญา  มีชัย) 
รักษาการในต่าแหน่งหัวหน้าส่านักงานเลขานุการ 

กรรมการและเลขานุการ 
ผู้จด/พิมพ์รายงานการประชุม 

 

                     

                         
(นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธุ์) 

รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน 
กรรมการ 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 

 
 

ที่ประชุมได้รับรองรายงานน้ีแล้วในการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ คร้ังท่ี 2/๒๕64 
เม่ือวันที่  16 กุมภาพันธ์ 2564 

 

                                                            
(นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธุ์) 

รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน ปฏิบัติราชการแทน 
คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

 


