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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 5/2564  วันที่ 29 เมษายน 2564 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
ครั้งที ่5/๒๕64   

วันพฤหัสบดี ที่ 29 เดือนเมษายน 2564 
ณ ห้อง CMP 401 ชั้น 4 อาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

 
ผู้มาประชุม 

1. นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธุ์  คณบดี  ประธานกรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงศุทธินี ธิราช รองคณบดีฝ่ายบริหาร กรรมการ 
3. แพทย์หญิงปิยะรัตน์  ธัญนิพัทธ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  กรรมการ 
4. รองศาสตราจารย์ภาวนา  พนมเขต รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ กรรมการ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุวรรณ์  วงบุตดี  หัวหน้ากลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ กรรมการ 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มินตรา  สาระรักษ์ หัวหน้ากลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์           กรรมการ 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวภรณ์  แดนดี ผู้แทนอาจารย์/ผู้ชว่ยคณบดีฝ่าย

วางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา 
กรรมการ 

8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เมรีรัตน์  มั นวงศ ์  ผู้แทนอาจารย์/ผู้ชว่ยคณบดีฝ่าย
การศึกษาและพัฒนานักศึกษา 

กรรมการ 

9. นางสาวณรัญญา  มีชัย หัวหน้าส่านักงานเลขานุการ  กรรมการและเลขานุการ 
10. นางสาวจริยพร  ธรรมราช เจ้าหน้าที งานบริหารงานทั วไป

ปฏิบัติการ 
ผู้ช่วยเลขานุการฯ คนที  1 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.  แพทย์หญิงนวินดา  เจียมบุญศรี  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
2.   รองศาสตราจารย์มารุตพงศ์  ปัญญา ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีวเวชศาสตร์ 
3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิยม จันทร์นวล  ประธานหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา เล็กสมบูรณ์ หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็ก 
2. นายสง่า ทับทิมหิน   ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ งแวดล้อม 
3. นางสาวปัณฑิตา สุขุมาลย์   ประธานหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 

 
เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.    
 
 นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธุ์ คณบดีประธานในที ประชุม แจ้งให้ที ประชุมทราบว่าการประชุมในครั้งนี้เป็น
การประชุมผ่านสื ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีกรรมการมาประชุม 9 ท่าน ครบองค์ประชุม มีผู้เข้าร่วมประชุม 3 ท่าน
และมีผู้เข้าร่วมประชุมผ่านสื ออิเล็กทรอนิกส์ 3 ท่าน ประธานกล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม
ตามล่าดับ ดังนี้ 
 
 
         / ระเบียบวาระท่ี 1 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 5/2564  วันที่ 29 เมษายน 2564 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ  
วาระท่ี 1.1  การลาประชุมของคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ 
 ประธาน แจ้งที ประชุมเพื อทราบ ในการประชุมครั้งนี้ มีคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯเข้า
ประชุมครบจ่านวน คือ 9 ท่าน    

จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดทราบ 
มติที่ประชุม :  รับทราบ 

 

วาระท่ี 1.2      ขออนุญาตให้ผู้บริหารของวิทยาลัยฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ 
 ประธาน แจ้งที ประชุมเพื อทราบ เพื อให้การบริหารจัดการงานด้านต่างๆ ของวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ด่าเนินการเป็นไปตามยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ของวิทยาลัยฯที ก่าหนดไว้ 
ดังนั้น จึงเห็นสมควรให้ผู้บริหารของวิทยาลัยฯ ได้เข้ารับฟังการประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ ดังกล่าว 
เพื อผู้บริหารของวิทยาลัยฯจะได้รับทราบนโยบายและแนวทางการบริหารงานด้านต่างๆ และน่าข้อเสนอแนะที 
คณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯมอบหมายไปด่าเนินการถ่ายทอดและปฏิบัติได้อย่างถูกต้องต่อไป 
  จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดทราบการขออนุญาตให้ผู้บริหาร
ของวิทยาลัยฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ 
 

มติทีป่ระชุม :  รับทราบ 
 

วาระท่ี 1.3 การสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน 
  ประธาน แจ้งที ประชุมเพื อทราบ ตามหนังสือ ที  สช.สนพ.ว.0311/2564 ลงวันที  

29 มีนาคม 2564 ส่านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ได้ท่าหนังสือเรียนอธิการบดี เพื อขอให้เสนอชื อ
ผู้แทนมหาวิทยาลัย / วิทยาเขต เข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการเขตสุขภาพเพื อประชาชนโดยให้ส่งใบสมัครตาม
แบบฟอร์มใบสมัครภายในวันที  30 เมษายน 2564 นั้น ทั้งนี้ อธิการบดีได้มอบหมายให้วิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุขพิจารณาเสนอรายชื อผู้แทน จ่านวน 1 คน ความละเอียดแจ้งแล้ว วิทยาลัยฯ ได้พิจารณา
แล้ว เห็นควรเสนอชื อ นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธุ์ เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื อเข้ารับการสรรหาเป็น
กรรมการเขตสุขภาพเพื อประชาชน 

จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดทราบ 
 

มติที่ประชุม :  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
วาระท่ี 2.1  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และ 
                    การสาธารณสุข ครั้งที่ 3/2564 เม่ือวันพฤหัสบดี ที่  18 มีนาคม 2564 
  รองคณบดีฝ่ายบริหาร น่าเสนอที ประชุมเพื อพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ่า
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที  3/2564 เมื อวันพฤหัสบดี ที   18 มีนาคม 2564 ทั้งนี้ได้มี
การแจ้งเวียนทางไลน์กลุ่มคกก.ประจ่าวิทยาลัยฯ และแจ้งเวียนทาง E-mail เพื อพิจารณารายงานฯ ดังกล่าวแล้ว 
เมื อวันศุกร์ ที  26 มีนาคม 2564   
         /จึงเสนอ... 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 5/2564  วันที่ 29 เมษายน 2564 
 

จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที  3/2564 เมื อวันพฤหัสบดี ที   18 
มีนาคม 2564 

  มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 
 

วาระท่ี 2.2  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
                    ครั้งที่ 4/๒๕64  วาระพิเศษ วันจันทร์ ที่ 29 เดือน มีนาคม 2564 

  รองคณบดีฝ่ายบริหาร น่าเสนอที ประชุมเพื อพิจารณารายงานการประชุคณะกรรมการ 
ประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที  4/๒๕64  วาระพิเศษ วันจันทร์ ที  29 เดือน มีนาคม 
2564 ทั้งนี้ได้มีการแจ้งเวียนทางไลน์กลุ่มคกก.ประจ่าวิทยาลัยฯ และแจ้งเวียนทาง E-mail เพื อพิจารณา
รายงานฯ ดังกล่าวแล้ว เมื อวันจันทร์ ที  19 เมษายน 2564   
  จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที  4/๒๕64  วาระพิเศษ วันจันทร์ ที  29 
เดือน มีนาคม 2564 
    มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
วาระท่ี   3.1    รายงานลูกหนี้คงค้างช าระนานเกินกว่าที่ระเบียบก าหนด 
  รองคณบดีฝ่ายบริหาร น่าเสนอที ประชุมเพื อทราบ ตามที  ผู้สอบบัญชี วิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2563 ให้ข้อเสนอแนะส่าหรับเรื องลูกหนี้เงินยืมทดรองราชการ นั้น โดยหาก
ผู้บริหารสามารถก่าหนดมาตรการในการจัดการกับลูกหนี้คงค้างช่าระนานเกินกว่าที ระเบียบก่าหนด และบังคับ
ใช้อย่างเข้มงวด  ก่ากับติดตามให้ลูกหนี้ส่งใช้เอกสารและคืนเงินเหลือจ่ายทันทีที ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที การเงิน 
จะส่งผลให้ วิทยาลัยฯ มีความคล่องตัวสูงสุดในการบริหารเงินยืมทดรองราชการประเภท ข วิ ทยาลัย
แพทยศาสตร์ฯ และเป็นการก่ากับติดตามให้ถือปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด และอ้างถึงมติที ประชุม
คณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ ครั้งที  16 เมื อวันที  28 ธันวาคม พ.ศ. 2563 รับทราบมอบงานการเงิน
ติดตามผู้ค้างเบิกจ่าย และรายงานผลทุกไตรมาส ซึ งงานการเงินได้ด่าเนินอย่างต่อเนื อง โดยารส่งหนังสือแจ้งขอ
ส่งใช้เอกสารเบิกจ่าย(ส่งหนังสือแจ้งคืนเงินยืมส่วนที เหลือจ่าย) และรายงานการติดตามผลให้ส่งใช้เอกสาร
เบิกจ่าย(คืนเงินยืมส่วนที เหลือจ่าย) เกินก่าหนด เป็นประจ่าทุกวัน เมื อพบว่าสัญญาเงินยืมครบก่าหนดส่งใช้
เอกสารเบิกจ่ายและคืนเงินยืมส่วนที เหลือ  แต่ยังมีลูกหนี้คงค้างที ไม่ส่งใช้เอกสารเบิกจ่ายและคืนเงินยืมส่วนที 
เหลือได้ตามก่าหนดเป็นจ่านวนมาก จึงขอรายงานลูกหนี้คงค้างช่าระนานเกินกว่าที ระเบียบก่าหนด ในระหว่าง 
ไตรมาสที  2 (เดือนมกราคม 2564 - เดือนมีนาคม 2564) ปีงบประมาณ 2564 ดังนี้ 
 

ล าดับ ลูกหนี้เงินยืมประจ าเดือน จ านวนสัญญาเงินยืม จ านวนเงิน (บาท) สถานะปัจจุบัน 
1 เดือน มกราคม 2564 16 ฉบับ 335,876.00 เบิกจ่ายแล้ว 

2 เดือน กุมภาพันธ์ 2564 5 ฉบับ 60,512.00 เบิกจ่ายแล้ว 

3 เดือน มีนาคม 2564 22 ฉบับ 87,960.00 เบิกจ่ายแล้ว 

 รวม 43 ฉบับ 484,348.00  

         / จึงเสนอ... 



4 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 5/2564  วันที่ 29 เมษายน 2564 
 

  จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดทราบข้อมูลลูกหนี้ที ไม่ถือ
ปฏิบัติตามระเบียบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยเงินทดรองราชการจากเงินรายได้ พ.ศ. 2562 

 
    มติที่ประชุม : รับทราบ 
   

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
  4.1  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบายด้านงบประมาณและการเงิน 
  4.1.1   รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการ 

ควบคุมภายใน  ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ 2564 
    ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา น่าเสนอที ประชุม

เพื อพิจารณา ตามที กองแผนงาน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดส่งแผนการบริหารความเสี ยงและแผนการ
ปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื อให้คณะ/หน่วยงานใช้เป็น
แนวทางการด่าเนินงานด้านการบริหารความเสี ยงและการปรับปรุงควบคุมภายใน โดยก่าหนดให้ผู้รั บผิดชอบ
หลักระดับมหาวิทยาลัย และคณะ/หน่วยงานรายงานผลการด่าเนินงาน งานแผนและงบประมาณได้รายงานผล
การด่าเนินงานตามแผนบริหารความเสี ยงและการปรับปรุงการควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจ่าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาส 2 โดยสรุปได้ดังนี้  

รายงานผลการด่าเนินงานตามแผนบริหารความเสี ยง จ่านวน 1 ความเสี ยง คือ  
- รายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษามีแนวโน้มลดลง  วิทยาลัยฯ ได้ด่าเนินการจัดเก็บ

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 19,709,165 บาท 
รายงานผลการด่าเนินงานตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน จ่านวน 3 ความเสี ยง คือ  

1. การด่าเนินการเบิกจ่ายเป็นไปตามมาตรการเพิ มประสิทธิภาพการใช้จ่ายภาครัฐ                                                    
- ความเสี ยงด้านการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน อาจส่งผลให้ถูกปรับลดงบประมาณ

ในปีถัดไป ได้ด่าเนินการดังนี้   
(1.) ด่าเนินการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์และก่อหนี้ผูกพันงบลงทุน ที ได้รับจัดสรรงบประมาณหรือ

ลงนามทุกรายการแล้วเสร็จ ในไตรมาสที  1 ยกเว้นรายการที ถูกเสนอชื อรายการไปยังส่านักงบประมาณเพื อ
แก้ไขชื อรายการ จ่านวน 2 รายการ แต่อย่างไรก็ตาม 2 รายการดังกล่าว สามารถจัดซื้อจัดจ้างและก่อหนี้ผูกพัน
แล้วเสร็จในไตรมาสที  2 เรียบร้อยแล้ว ร้อยละที เบิกจ่าย ณ ไตรมาสที  2 คิดเป็นร้อยละ 80.77 รายการจัดซื้อ
จัดจ้างและก่อหนี้ผูกพันงบลงทุนทั้งหมด 26 รายการด่าเนินการแล้วเสร็จ 21 โครงการ 

(2.) ด่าเนินการก่อหนี้ผูกพันสิ งก่อสร้างอาคารโภชนาการเริ มต้นสัญญาวันที  15 มีนาคม 2564  
    2. การด่าเนินงานที จะสนับสนุนการด่าเนินงานด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย  

- ความเสี ยงด้านการถ่ายทอดและขับเคลื อนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติและแนวปฏิบัติที ดี     
วิทยาลัยฯ มีการจัดท่าแผนยุทธศาสตร์ที มีความเชื อมโยงกับตัวชี้วัดระดับกิจกรรม/โครงการตามแผนปฏิบัติการ  
และเนื องจากอยู่ในห้วงการปรับเปลี ยนผู้บริหาร จึงท่าให้อยู่ในช่วงการปรับเปลี ยนผู้รับผิดชอบหลัก ตัวชี้วัด
ระดับมหาวิทยาลัย และคณะ/หน่วยงาน 

3. ด่าเนินการจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาให้เป็นไปตามรอบการจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา  
    - ความเสี ยงด้านการจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาไม่เป็นไปตามรอบการจัดสรรค่าธรรมเนียม

การศึกษา ได้ด่าเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา 19,709,165 บาท 
 
         / จึงเสนอ... 
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   จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดพิจารณาประเด็นการ
รายงานผลการด่าเนินงานตามแผนบริหารความเสี ยงและแผนควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัย                     
ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ สิ้นไตรมาส 2 ทั้งนี้ เพื่อโปรดให้ข้อเสนอแนะ และพิจารณารายงานผล
การด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและแผนควบคุมภายในระดับคณะมหาวิทยาลัย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 ณ สิ้นไตรมาส 2 เพื่อเสนอกองแผนงานต่อไป 
ข้อเสนอจากคณะกรรมการประจ า 
  ด้านการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 

- มอบงานการเงินตรวจสอบ การจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาจากมหาวิทยาลัยว่า
มีความล่าช้าจากที่ควรจะเป็นอย่างไร 

ด้านการด าเนินงานตามแผนควบคุมภายในระดับคณะมหาวิทยาลัย 
- มอบคณะกรรมการตรวจรับอาคารโภชนาการ เร่งรัดให้ผู้รับจ้างด าเนินการก่อสร้าง

ให้แล้วเสร็จตามงวดงานเพื่อจะไม่ต้องกันงบประมาณเหลื่อมปี 
 

    มติที่ประชุม : เห็นชอบ และให้ด าเนินการตามข้อเสนอจาก 
คณะกรรมการประจ า 

   
  4.1.2   รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุม 

ภายใน ระดับคณะ/วิทยาลัย/ส านัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา น่าเสนอที ประชุม 

เพื อพิจารณา ตามที  กองแผนงาน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดส่งแผนการบริหารความเสี ยงและแผนการ
ปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับคณะ/วิทยาลัย/ส่านัก ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และติดตามครั้งที  1 
และ 2 เพื อให้ด่าเนินงานเป็นไปตามปฏิทินการด่าเนินงานด้านแผนบริหารความเสี ยงและแผนการปรับปรุง
ควบคุมภายใน ระดับคณะ/วิทยาลัย/ส่านัก ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งานแผนและงบประมาณ ได้
รายงานผลการด่าเนินงานตามแผนบริหารความเสี ยงและแผนการควบคุมภายใน ระดับคณะ/วิทยาลัย/ส่านัก 
ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  โดยสรุปได้ดังนี้  

รายงานผลการด่าเนินงานตามแผนบริหารความเสี ยง จ่านวน 2 ความเสี ยง คือ  
ข้อ 1. ด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ)  

1.1 จ่านวนการรับนักศึกษาไม่เป็นไปตามแผนที ก่าหนด การด่าเนินการเพื อจัดการความเสี ยง 
1) การลงพ้ืนที แนะแนวและประชาสัมพันธ์ร่วมกับมหาวิทยาลัย  2) การจัดท่าสื อและเว็บไซด์
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร 3) การจัดค่ายหรือจัดงาน Open House ผลการด่าเนินงาน จัดการแนะแนวผ่าน
ช่องทางออนไลน์ ได้แก่  Facebook ของหลักสูตร และ Live สดของงานรับเข้ามหาวิทยาลัย 

ข้อ 5. ความเสี ยงด้านบุคลากร  
5.1 ทักษะและสมรรถนะของบุคลากร สาเหตุหรือปัจจัยที ท่าให้เกิดความเสี ยง ปัญหาการใช้

งานโปรแกรมสารสนเทศของโรงพยาบาล(ระบบ UBASE) โดยมีสาเหตุดังนี้ 1) บุคลากรขาดความรู้ในการใช้งาน
โปรแกรม 2) มีบุคลากรใหม่เพิ มขึ้นและไม่ได้รับการอบรมการใช้งานโปรแกรมก่อนการปฏิบัติงาน อยู่ระหว่าง
การด่าเนินการ 

 
 
       / รายงานผล... 
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รายงานผลการด่าเนินงานตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน จ่านวน 1 ความเสี ยง คือ  
- การด่าเนินการเบิกจ่ายเป็นไปตามมาตรการเพิ มประสิทธิภาพการใช้จ่ายภาครัฐ การควบคุมที ยังมีอยู่  
1. งานแผนฯ จัดท่าแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผลการ

ด่าเนินงาน ด่าเนินการจัดซื้อจัดจ้างและก่อหนี้ผูกพันงบลงทุน ที ได้รับจัดสรรงบประมาณหรือลงนามทุกรายการ
แล้วเสร็จ ในไตรมาสที  1 ยกเว้นรายการที ถูกเสนอชื อรายการไปยังส่านักงบประมาณเพื อแก้ ไขชื อรายการ 
จ่านวน 2 รายการ แต่อย่างไรก็ตาม 2 รายการดังกล่าว สามารถจัดซื้อจัดจ้างและก่อหนี้ผูกพันแล้วเสร็จในไตร
มาสที  2 เรียบร้อยแล้ว 

2. งานแผนฯแจ้งเวียนแผนจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ่าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้กับหน่วยงานที เกี ยวข้อง อยู่ระหว่างการด่าเนินการ 

 
 จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดพิจารณาประเด็นการรายงานผล

การด่าเนินงานตามแผนบริหารความเสี ยงและแผนควบคุมภายในระดับคณะ/วิทยาลัย/ส่านัก ประจ่าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 ณ สิ้นไตรมาส 2 ทั้งนี้ เพื่อโปรดให้ข้อเสนอแนะ และพิจารณารายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและแผนควบคุมภายในระดับคณะ/วิทยาลัย/ส านัก ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาส 2 เพื่อเสนอกองแผนงานต่อไป 

  
    มติที่ประชุม : 1. มอบอาจารย์ประจ าหลักสูตรประเมินประสิทธิผลของ 

มาตรการทีด่ าเนินงานเพื่อการแกไ้ขความเสี่ยงว่าจะต้อง 
ปรับปรุงเพิ่มเติมอย่างไร 

      2. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการบริหารสัญญา 
จัดซื้อจัดจ้างให้ตรงตามแผนและหากเกิดปัญหาอุปสรรค
ให้รายงานผู้บริหารทราบทันที 

 
  4.1.3   รายงานการติดตามประเมินผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2564  ณ สิ้นไตรมาส 2 (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา น่าเสนอที ประชุม 

เพื อพิจารณา งานแผนและงบประมาณ ได้ด่าเนินการติดตามและรวบรวมข้อมูลผลการด่าเนินงาน ของวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาส 2 ( 1 ตุลาคม 2563 – 
31 มีนาคม 2564) ใน 3 ด้าน ดังนี้  

1.1 รายงาน Action Plan ณ ไตรมาส 2 ( 1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) 
   1. จ่านวนโครงการตามแผนปฏิบัติการ ทั้งหมด   125  โครงการ 
   2. มีการด่าเนินกิจกรรมแล้วเสร็จในไตรมาสที  2       2  โครงการ 
   3. อยู่ระหว่างด่าเนินการโครงการ     101  โครงการ 
   4. ยังไม่ด่าเนินการโครงการ       18  โครงการ 
  5.  ยกเลิกโครงการ          1  โครงการ 
   5. ไม่รายงานข้อมูล          3  โครงการ 
          / ทั้งนี้... 
 



7 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 5/2564  วันที่ 29 เมษายน 2564 
 

  ทั้งนี้ ผลการติดตามการด าเนินงานในไตรมาสที่ 2  คิดเป็น ร้อยละ 80.38 
 2. การติดตามผลการด าเนินงานด้านงบประมาณและการเงิน 

ในการติดตามรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ณ สิ้นไตรมาส 2 (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) พบว่ามีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
ร้อยละ 38.54  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ตารางเปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายตามเกณฑ์มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพรายจ่าย (แผน-ผล) 
  การเบิกจ่ายตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ 

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

ไตรมาส 1      228,415,983.98       73,093,114.87  32.00    19,181,777.60  26.24 
1.เงินงบประมาณแผน่ดิน        82,249,226.00        26,319,752.32  32.00      3,162,001.85  12.01 
2.เงินรายได ้     146,166,757.98      46,773,362.55  32.00   16,019,775.75  34.25 

รวมเบิกจ่ายทั้งสิน้     228,415,983.98      73,093,114.87      19,181,777.60  26.24 
ณ ไตรมาส 2  228,415,983.98   123,344,631.35  54.00  47,533,344.65  38.54 
1.เงินงบประมาณแผ่นดิน  82,249,226.00   44,414,582.04  54.00  28,432,681.60  64.02 
2.เงินรายได้  146,166,757.98   78,930,049.31  54.00  19,100,663.05  24.20 

รวมเบิกจ่ายทั้งสิ้น  228,415,983.98   123,344,631.35    47,533,344.65  38.54 

3. การติดตามผลการด าเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
ในการติดตามผลการด าเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 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 านวน
ครภุัณฑ์ทีอ่ยู่

ระหว่าง
จัดซื้อ

(รายการ) 

สบพช.4 15 3,493,500 14  2,424,810  0 0 ยกเลิก 1 รายการ 
สบพช.5 14 195,200 13  168,190  0 1 อยู่ระหว่างพิจารณาขอซื้อขอจ้าง 
สบพช.6 5 835,500 0  -  0 0 อยู่ระหว่างด่าเนินการก่าหนด

สเปค 
สบพช.7 5 711,000 0 - 0 0 อยู่ระหว่างด่าเนินการก่าหนด

สเปค 
งปม.4 26 55,966,700 21  27,252,736  5 0 อยู่ระหว่างการส่งมอบพัสดุตาม

ระยะเวลาในสัญญา 
ศด.2-4 4 33,200   -    0 4 ระหว่างเปิดเครดิตกับร้านค้า 
ส.รพ.1 26  4,082,850  9  1,092,835  0 17 อยู่ในขั้นตอนขอซ้ือขอจ้างและ

ก่าหนดสเปค 
         / จึงเสนอ... 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 5/2564  วันที่ 29 เมษายน 2564 
 

 จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดพิจารณา  
ข้อเสนอแนะ/แนวทางวิธีการจัดการกับการรายงานผลการด าเนินโครงการ ณ ไตรมาสที่ 2 

ทั้งนี้ มีผู้รับผิดชอบไม่รายงานผลการด่าเนินโครงการ จ่านวน 3 โครงการ ดังนี้ 
1. โครงการตรวจหาสายบ่งชี้ทางชีวภาพและการแสดงออกของโปรตีนในซีรัมผู้ติดเชื อปรสิตลิ้นเนื้อ

มะเร็งท่อน้่าดี (ผศ.ดร.จิตติยวดี ศรีภา) 
2. การศึกษากระบวนการเผาผลาญพลังงานของพยาธิใบไม้ตับ (ผศ.ดร.จิตติยวดี ศรีภา) 
3. การประชุมเชิงปฏิบัติการ การตรวจอัลตราซาวนด์ช่องท้องในเวชปฏิบัติทั วไป (นพ.สุริยง แผลงาม) 

     มติที่ประชุม : มอบผู้รับผิดชอบโครงการรายงานผลการด าเนิน 
โครงการ หากไม่สามารถด าเนินการโครงการได้ 
ให้ท าบันทึกแจ้งเพื่อเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

 
4.1.4  ขออนุมัติโครงการนอกแผนโครงการบริหารและพัฒนาอัตราก าลัง  

      ประจ าปีงบประมาณ 2564 

    รองคณบดีฝ่ายบริหาร น่าเสนอที ประชุมเพื อพิจารณา ตามที  งานบริหาร
บุคคล ได้รับอนุมัติงบประมาณให้ด่าเนินงานโครงการบริหารและพัฒนาอัตราก่าลัง กิจกรรมที  2 ทุนพัฒนา
อาจารย์ รหัสโครงการ สบพช.1-8 จ่านวน 775,100 บาท ตามแผนปฏิบัติการประจ่าปีงบประมาณ 2564 
โดยได้มีการจัดสรรทุนพัฒนาอาจารย์ จ่านวน 2 ทุน คือ ทุนพัฒนาอัตราใหม่ จ่านวน 1 อัตรา  และทุนพัฒนา
อาจารย์อัตราเดิม จ่านวน 3 อัตรา ความละเอียดทราบแล้ว นั้น  

เนื องจาก หลักสูตรแพทยศาสตร์ขาดบุคลากรผู้เชี ยวชาญทางด้านแพทยศาสตรศึกษาเพื อมาพัฒนา
หลักสูตร วิทยาลัยฯ จึงได้เล็งเห็นความส่าคัญโดยสนับสนุนจัดสรรทุนพัฒนาอาจารย์เพื อศึกษาต่อระดับปริญญา
โทภายในประเทศ จ่านวน 1 ทุน โดยหลักสูตรมีก่าหนดระยะเวลา 2 ปี (ตามเอกสารแนบ) 

ในการนี้ งานบริหารบุคคล จึงขออนุมัติโครงการนอกแผนโครงการบริหารและพัฒนาอัตราก่าลัง 
ประจ่าปีงบประมาณ 2564 กิจกรรมที  2 ทุนพัฒนาอาจารย์ (เพิ มเติม) รวมเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 336,000 
บาท  
โดยรายละเอียดมีดังนี้ 

1. ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าเล่าเรียน ค่าบ่ารุงการศึกษา และค่าลงทะเบียน ในอัตราไม่เกินปีละ 130,000 
บาทต่อปีการศึกษา  
 2. ได้รับค่าหนังสือค่าอุปกรณ์ และค่าสืบค้น ในอัตราเหมาจ่าย 38,000 บาทต่อปี 
 

   จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดพิจารณาการขออนุมัติ
โครงการนอกแผนโครงการบริหารและพัฒนาอัตราก่าลัง ประจ่าปีงบประมาณ 2564 กิจกรรมที  2 ทุนพัฒนา
อาจารย์ (เพิ มเติม) ดังกล่าวข้างต้น 
 
 
         / มติที่ประชุม... 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 5/2564  วันที่ 29 เมษายน 2564 
 

    มติที่ประชุม :  อนุมัติโครงการนอกแผนโครงการบริหารและพัฒนา 
อัตราก าลัง ประจ าปีงบประมาณ 2564 กิจกรรมที่ 2 
ทุนพัฒนาอาจารย์ (เพิ่มเติม) จ านวน 1 ทุน  จัดสรร
งบประมาณเพื่ อสนับสนุนการศึ กษาส าหรับภาค
การศึกษาที่ 1/2564 และให้ตั้งงบประมาณส าหรับภาค
การศึกษาที่เหลือในปีงบประมาณ 2565 

 
   4.1.5  การพิจารณาขออนุมัติค่าใช้จ่ายนอกแผน เพื่อจ่ายค่าสอนเกินภาระงาน 

สอน ประจ าภาคการศึกษาที่ 2/2563 
   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ น่าเสนอที ประชุมเพื อพิจารณาขออนุมัติค่าใช้จ่ายนอก

แผน เพื อจ่ายค่าสอนเกินภาระงานสอน ประจ่าภาคการศึกษาที  2/2563  อ้างตาม มติที ประชุมคณะกรรมการ
ประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที  3/2563 เมื อวันที   23 มีนาคม  2563 ได้ก่าหนด
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าสอนเกินภาระงานสอน ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  ตาม
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  เรื อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าสอนเกินภาระงานสอน 
พ.ศ. 2563 ลงวันที  23 เมษายน 2563   
 ทั้งนี้ เนื องจาก ในภาคการศึกษาที  2/2563 มีอาจารย์ผู้ท่าการสอนมีสิทธิ์ได้รับค่าสอนเกินภาระงาน
สอน จ่านวน 1 ราย คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิยม จันทร์นวล อาจารย์สังกัดกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
เพื อให้การเบิกจ่ายเป็นไปด้วยความเรียบร้อย งานบริการการศึกษา จึงขออนุมัติค่าใช้จ่ายนอกแผน เพื อจ่ายค่า
สอนเกินภาระงานสอน ภาคการศึกษาที  2/2563 จ่านวนเงิน 15,000. -  บาท (-หนึ งหมื นห้าพันบาทถ้วน-) 
รายละเอียดดังเอกสารแนบ 
   จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดพิจารณาอนุมัตคิ่าใช้จ่าย
นอกแผน เพื อจ่ายค่าสอนเกินภาระงานสอน ประจ่าภาคการศึกษาที  2/2563 

    
    มติที่ประชุม : อนุมัติค่าใช้จ่ายนอกแผน เพื่อจ่ายค่าสอนเกินภาระงาน 

สอน ประจ าภาคการศึกษาที่ 2/2563 
 
   4.1.6  ขออนุมัติโครงการนอกแผน โครงการพัฒนาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร 

ดุษฎีบัณฑิต 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ น่าเสนอที ประชุมเพื อพิจารณา ตามมติที ประชุมของ

คณะกรรมการบริหารกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ครั้ง 1/2564 เมื อวันที  25 กุมภาพันธ์ 2564 มีมติ 
เห็นชอบมอบหมาย ผศ.ดร.อารี บุตรสอน เสนอคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
เพื อขออนุมัติบรรจุแผนเพื อขอเปิดหลักสูตรใหม่หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต ในช่วงแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี นั้น  

การนี้ เพื อให้การด่าเนินงานพัฒนาหลักสูตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จึง
ขออนุมัติโครงการนอกแผน โครงการพัฒนาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต จ่านวนเงิน 43,500.- 
บาท   (-สี หมื นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน-)  

 
 

         / จึงเสนอ... 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 5/2564  วันที่ 29 เมษายน 2564 
 

  จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดพิจารณาอนุมัติโครงการนอกแผน 
โครงการพัฒนาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต ทั้งนี้งานบริการวิชาการจะได้น่าเสนองานแผนและ
งบประมาณเพื อด่าเนินการต่อไป 
 
ข้อเสนอจากคณะกรรมการประจ าฯ 

- มอบผู้รับผิดชอบโครงการตรวจสอบรายละเอียดโครงการ 
 

    มติที่ประชุม : เห็นชอบให้ด าเนินการตั้งงบประมาณโครงการส าหรับ 
ดังกล่าวในปีงบประมาณ 2565 และให้ด าเนินการตาม 
ข้อเสนอจากคณะกรรมการประจ าฯ 

 
  4.2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบายอ่ืน ๆ 
   4.2.1  วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม สมรรถนะหลัก วัฒนธรรมองค์กร 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร น่าเสนอเพื อพิจารณา ตามที วิทยาลัยฯ ได้มีการจัด
ประชุม  เพื อทบทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ ในวันที  16-17 กุมภาพันธ์ 2564 รว่มกับ
ผู้ทรงคุณวุฒิ รศ.นพ.สุธรรม ปิ่นเจริญ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และบุคลากรเข้าร่วมประชุม เพื อ
พิจารณาวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม สมรรถนะหลัก วัฒนธรรมองค์กร สรุปได้ดังนี้ 
วิสัยทัศน์: วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขที มีคุณภาพระดับสากลและเป็นที พึ งของชุมชน 
พันธกิจ: 
   1) ผลิตบัณฑิตแพทย์และบุคลากรสาธารณสุขที มีศักยภาพสูงในการท่างานระบบสุขภาพ 
   2) สร้างองค์ความรู้ผ่านการวิจัยและนวัตกรรมเพื อการส่งเสริมสุขภาวะของชุมชน  
   3) บริการวิชาการและพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ชุมชนท้องถิ น 
   4) บริการวิชาชีพผ่านโรงพยาบาลที มีคุณภาพสากลเพื อดูแลประชาชนในเขตสุขภาพที  10  
ค่านิยม: (CMPH)  
     C = Customers and Community Centric ให้ความส่าคัญกับผู้เรียน ผู้รับบริการและชุมชน  
     M = Moral/ Management by fact มีคุณธรรมและการจัดการโดยใช้ข้อมูลจริง  
     P = Professionalism มคีวามเป็นมืออาชีพ  
     H = Humanized care ให้บริการด้วยหัวใจ 
สมรรถนะหลักองค์กร:  
     CC การบูรณาการจัดการศึกษา วิจัยและบริการวิชาการ ที มุ่งเน้นการแก้ปัญหาสุขภาพในผู้สูงอายุและโรค
ประจ่าถิ น 
วัฒนธรรมองค์กร: บุคลากรพร้อมรับการเปลี ยนแปลงเพื อการพัฒนา  

 
  จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดพิจารณาวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม 
สมรรถนะหลัก วัฒนธรรมองค์กร 
 
 
         /ข้อเสนอ... 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 5/2564  วันที่ 29 เมษายน 2564 
 

ข้อเสนอจากคณะกรรมการประจ าฯ 
1. เสนอให้จัดท าโบร์ชัวร์ แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ติดที่วิทยาลัยฯ ตึกกายวิภาคศาสตร์ ศูนย์พัฒนาเด็ก 

และโรงพยาบาลม.อุบลฯ  
2. ให้จัดท าคลิปประชาสัมพันธ์ เพื่อเผยแพร่ไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
3. มอบงาน IT น าลงหน้าเวปไซด์วิทยาลัยฯ 
4. จัดประชุมกลุ่มย่อยเพื่อถ่ายทอด 
5. มอบ ผศ.ดร.นิยม จันทร์นวล ดร.อนุวัตร ภิญญะชาติ และ ผศ.ดร.เมรีรัตน์  ม่ันวงศ์ พิจารณา MOTTO 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม สมรรถนะหลัก วัฒนธรรมองค์กร 
 
    มติที่ประชุม :   เห็นชอบวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม สมรรถนะหลัก  

วัฒนธรรมองค์กร และให้ด าเนินการตามข้อเสนอจากที่
ประชุมคณะกรรมการประจ าฯ 

 

  4.3 เรื่องเสนอพิจารณาแต่งตั้งบุคคล / คณะบุคคล / การลาศึกษาต่อ / ขออนุมัติส าเร็จ
การศึกษา  

   4.3.1  ขออนุมัติจ้าง นายแพทย์ธวัติ บุญไทย เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างช่ัวคราว  
ต าแหน่งอาจารย์ ประเภทการจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็น
อาจารย์ จากเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

    รองคณบดีฝ่ายบริหาร น่าเสนอเพื อพิจารณา ตามที ประชุมคณะกรรมการ
ประจ่าวิทยาลัยฯ ครั้งที  14/2563 เมื อวันที  22 ตุลาคม 2563 ระเบียบวาระที  4.15 เรื อง ขออนุญาต
ลาออก ราย นายแพทย์พรเจริญ เจียมบุญศรี ลูกจ้างชั วคราวจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ประเภทการจ้างผู้มี
ความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ ที ประชุมมีมติ อนุญาตการลาออกของ นายแพทย์พรเจริญ เจียมบุญศรี 
ลูกจ้างชั วคราวจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ประเภทการจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ ลาออก
ตั้งแต่วันที  1 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป และให้จ้าง นายแพทย์ประวิ อ ่าพันธุ์ เพื อทดแทน ความละเอียดทราบ
แล้วนั้น 

 เนื องจาก นายแพทย์ประวิ อ ่าพันธุ์ ได้รับการแต่งตั้งให้ด่ารงต่าแหน่งคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข ตามมติประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที  3/2564(ลับ) เมื อวันที  27 
มีนาคม 2564 จึงท่าให้ต่าแหน่งลูกจ้างชั วคราวจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ประเภทการจ้างผู้มีความรู้
ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ว่างลง ในการนี้ จึงขอจ้างลูกจ้างชั วคราวจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ประเภท
การจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ ราย นายแพทย์ธวัติ บุญไทย เพื อบรรจุเป็นลูกจ้างชั วคราว 
ต่าแหน่งอาจารย์ ประเภทการจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ จากเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจ่าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
   จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดพิจารณาอนุมัติจ้าง 
นายแพทย์ธวัติ บุญไทย เพื อบรรจุเป็นลูกจ้างชั วคราว ต่าแหน่งอาจารย์ ประเภทการจ้างผู้มีความรู้ความสามารถ
พิเศษเป็นอาจารย์ จากเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจ่าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
         /มติที่ประชุม... 
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    มติที่ประชุม : อนุมัติจ้าง นายแพทย์ธวัติ บุญไทย เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้าง 

ชั่วคราว ต าแหน่งอาจารย์ ประเภทการจ้างผู้มีความรู้ 
ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ จากเงินงบประมาณ 
แผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยใหจ้้าง 
ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 
 

   4.3.2   สรุปผลการคัดเลือกบุคลากรสายวิชาการเพื่อรับทุนพัฒนาอาจารย์ 
      ประจ าปีงบประมาณ 2564 

    ตามที  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้จัดสรรทุนพัฒนา
อาจารย์เพื อสนับสนุนบุคลากรสายวิชาการในสังกัดศึกษาต่อระดับปริญญาโท-เอก ภายในประเทศ เพ่ือ
ความก้าวหน้าทางวิชาการและพัฒนาองค์ความรู้ของบุคลากรสายวิชาการ ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
(ตามเอกสารแนบ 1) 
 งานบริหารบุคคล ได้ด่าเนินการเปิดรับสมัครการคัดเลือกบุคลากรสายวิชาการเพื อให้ทุนการศึกษาต่อ
ระดับปริญญาโท-เอก ภายในประเทศ ในวันที  23 เมษายน 2564 ประเภทละ 1 ทุน ดังนี้ 
 1. ระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  จ่านวน 1 ทุน 
     สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาคพิเศษ) 
 2. ระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต    จ่านวน 1 ทุน 
     สาขาเทคโนโลยีสิ งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ) 

 คณะกรรมการฯ ได้ด่าเนินการสอบคัดเลือกบุคลากรสายวิชาการเพื อรับทุนพัฒนาอาจารย์ดังกล่าว
ข้างต้น เมื อวันที  27 เมษายน 2564 โดยมีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก (ตามเอกสารแนบ 2) ดังนี้   
 1. ทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 

 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง สังกัด 

1 นางนิตยา ชาค ารุณ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ก ลุ่ ม วิ ช า ส า ธ า ร ณ สุ ข

ศาสตร์ 

 2. ทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโท 
 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง สังกัด 

1 
แพทย์หญิงณิชาภา สิงห์
นาค 

อาจารย ์ กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ 

 จากการตรวจสอบคุณสมบัติของ นางนิตยา ชาค ารุณ พบว่า เป็นผู้ที มีคุณสมบัติตามประกาศ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื อง หลักเกณฑ์การให้ทุนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข พ.ศ. 2557 ยกเว้น ข้อ 9 (8) การผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษในสถาบันที น่าเชื อถือ ได้แก่ 
TOEFL 450 หรือ TOEIC 5.0 หรือ CU-TEP 45 หรือ IELTS 4.0 หรือผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษอื นๆ ตามที 
สถานศึกษาที ผู้รับทุนจะเข้าศึกษาก่าหนด ในข้อดังกล่าว นางนิตยา ชาค ารุณ ได้ด่าเนินการสอบภาษาอังกฤษของ
มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ MU GRAD TEST คะแนนอยู่ที  26.5 ซึ งปัจจุบันอยู่ใน 

         / สถานการณ์... 
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สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงท่าให้ทางศูนย์สอบภาษาของบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ประกาศเลื อนการสอบภาษาอังกฤษทุกประเภท ตั้งแต่วันที  19 เมษายน 
2564 เป็นต้นไป (ตามเอกสารแนบ 3)  

 ซึ งตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เรื อง มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษา
หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิตที เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป พ.ศ. 2562 ข้อ 4 ก่าหนดว่า 
นักศึกษาที มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที ก่าหนดไว้ในข้อ 2 สามารถเลือกทดสอบความรู้
ภาษาอังกฤษจนกว่าจะผ่านเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ หรือลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษที 
บัณฑิตวิทยาลัยก่าหนดให้ และสอบผ่านรายวิชาดังกล่าวก่อนการขอสอบวิทยานิพนธ์เพื อเทียบผลการทดสอบ
ภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังฤษได้ (ตามเอกสารแนบ 4)  
 

 ทั้งนี้ การลาศึกษาของ นางนิตยา ชาค่ารุณ ในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
สิ งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ) มีเหตุผลความจ่าเป็นโดยมุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาตนเองทั้งในด้านความ
เชี ยวชาญในสาขาวิชาที เรียนและการน่าองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้ประกอบการเรียนการสอนในหลักสูตร ดังนี้ 

1. สาขาที เลือกเรียนสามารถน่าองค์ความรู้มาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสาขาอนามัยสิ งแวดล้อม
หรือหลักสูตรอื นที เกี ยวข้องได้ ไม่ว่าจะเป็นการจัดการปัญหาทางด้านอนามัยสิ งแวดล้อมหรือเหตุเดือนร้อน
ร่าคาญในท้องถิ น (ตาม พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ว่าด้วยเรื องเหตุเดือนร้อนร่าคาญ และ
กิจการที เป็นอันตรายต่อสุภาพ) รวมไปถึงการน่าเทคนิคและประสบการณ์จากการเรียนมาพัฒนาแก้ไขปัญหา
ทางอานามัยสิ งแวดล้อมโดยเฉพาะปัญหามลพิษทางอากาศจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ที ส่งผลต่อระบบ
สุขภาพ ซึ งจ่าเป็นต้องน่าเทคโนโลยีที เหมาะสมมาใช้ในการติดตามและแก้ไขปัญหาตลอดจนแนวทางที เหมาะสม
เข้ามาร่วมแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศในพ้ืนที เขตอีสานใต้ ตลอดจนการน่าองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้จัดตั้งเป็น
หน่วยบริการด้านสิ งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Environmental Occupational Health and 
Safety Service Center) ของวิทยาลัยฯ ให้ส่าเร็จในอนาคต 

2. การที เลือกเรียนในหลักสูตรดังกล่าวสามารถพัฒนาตนเองให้มีความเชี ยวชาญในองค์ความรู้ด้านการ
จัดการและควบคุมปัญหาอนามัยสิ งแวดล้อม โดยเฉพาะปัญหามลพิษทางอากาศที ส่งผลต่อสุขภาพของชุมชนใน
ท้องถิ น รวมทั้งเมื อส่าเร็จการศึกษาท่าให้ตนเองได้รับการพัฒนาให้มีความเชี ยวชาญในทักษะการท่างานวิจัย การ
ตีพิมพ์ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ตลอดจนกระบวนการพัฒนาตนเองที เกี ยวข้องกับสมรรถนะต่างๆ อาทิเช่น 
การฝึกปฏิบัติทางห้องปฏิบัติการและภาคสนาม ทักษะทางภาษาอังกฤษ และการน่าเสนอผลงานในเวทีระดับ
นานาชาติ 

3. สามารถน่าองค์ความรู้จากการเรียนและกระบวนการท่าวิจัย มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนสอน 
ในด้านอนามัยสิ งแวดล้อม ได้แก่ การจัดการคุณภาพอากาศในท้องถิ น การติดตามตรวจวัดมลพิษทางอากาศ 
การแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศตามการเปลี ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตลอดจนการน่าเทคโนโลยีที เหมาะสม
มาประยุกต์ใช้ในการจัดการปัญหาสุขภาพจากมลพิษทางอากาศในท้องถิ นได้อย่างเหมาะสม 

4. ด้านการพัฒนาองค์กรและสถาบัน สามารถน่าองค์ความรู้มาพัฒนางานวิจัยให้สถาบันเป็นที รู้จักในเวที
ต่างๆ มากข้ึน ไม่ว่าจะเป็นพัฒนาการงานวิจัยเพื อการตีพิมพ์ที มีคุณภาพทั้งในระดับชาติและนานาชาติ หรือการ
ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยจากหน่วยงานข้างนอก รวมทั้งการมีเครือข่ายในการท่างานด้านอนามัยสิ งแวดล้อม
ร่วมกับสถาบันและหน่วยงานอื นๆ ที เป็นเครือข่าย เพื อพัฒนาให้องค์กรเป็นที รู้จักและมีภาคีเครือข่ายอย่าง
กว้างขวาง ตลอดจนการเป็นที ปรึกษาให้กับนักศึกษาที สนใจท่างานวิจัยด้านการจัดการปัญหามลพิษทางอากาศที 
ส่งผลต่อสุขภาพได ้

        / ส่วนในราย... 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 5/2564  วันที่ 29 เมษายน 2564 
 

ส่วนในรายของแพทย์หญิงนิชาภา สิงห์นาค นั้น ได้รับการตอบรับเข้าศึกษา หลักสูตรข้างต้นแล้ว และผ่าน
เกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ ตามที สถานศึกษาที ผู้รับทุนจะเข้าศึกษาก่าหนด และได้รับการตอบรับเข้าศึกษาแล้ว  
เหลือเพียงขั้นตอนการขอเอกสารหลักฐานผลการสอบเท่านั้น 

   จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดพิจารณา ดังนี้ 

 1. ราย นางนิตยา ชาค่ารุณ 

  1.1 อนุมัติให้ทุนระดับปริญญาเอก โดยได้รับเงิน ดังนี้ 
   - ได้รับเงินเดือนระหว่างลาศึกษา  
   - ได้รับค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าเล่าเรียน ค่าบ่ารุงการศึกษา และค่าลงทะเบียน  
     ในอัตราไม่เกินปีละ 200,000 บาทต่อปีการศึกษา  
   - ได้รับค่าหนังสือค่าอุปกรณ์ และค่าสืบค้น ในอัตราเหมาจ่าย 38,000 บาทต่อปี 
  1.2 กรณี คุณสมบัติด้านการทดสอบภาษาอังกฤษ ตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
เรื อง หลักเกณฑ์การให้ทุนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข พ.ศ. 2557  
 2. ราย แพทย์หญิงณิชาภา สิงห์นาค 
  2.1 อนุมัติให้ทุนระดับปริญญาโท โดยได้รับเงิน ดังนี้ 
   - ได้รับเงินเดือนระหว่างลาศึกษา  
   - ได้รับค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าเล่าเรียน ค่าบ่ารุงการศึกษา และค่าลงทะเบียน  
      ในอัตราไม่เกินปีละ 130,000 บาทต่อปีการศึกษา  
   - ได้รับค่าหนังสือค่าอุปกรณ์ และค่าสืบค้น ในอัตราเหมาจ่าย 38,000 บาทต่อปี 

     มติที่ประชุม :   สรุปได้ดังนี้ 
1. ราย นางนิตยา ชาค ารุณ 
  1.1 อนุมัติให้ทุนระดับปริญญาเอก โดยได้รับเงิน ดังนี้ 
   - ได้รับเงินเดือนระหว่างลาศึกษา  
   - ได้รับค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าเล่าเรียน ค่าบ ารุงการศึกษา และค่าลงทะเบียน  
     ในอัตราไม่เกินปีละ 200,000 บาทต่อปีการศึกษา  
   - ได้รับค่าหนังสือค่าอุปกรณ์ และค่าสืบค้น ในอัตราเหมาจ่าย 38,000 บาทต่อปี 
  1.2 อนุมัติยกเว้น ข้อ 9 (8)  ตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การ
ให้ทุนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข พ.ศ. 2557  
 2. ราย แพทย์หญิงณิชาภา สิงห์นาค อนุมัติให้ทุนระดับปริญญาโท โดยได้รับเงิน ดังนี้ 
   - ได้รับเงินเดือนระหว่างลาศึกษา  
   - ได้รับค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าเล่าเรียน ค่าบ ารุงการศึกษา และค่าลงทะเบียน  
      ในอัตราไม่เกินปีละ 130,000 บาทต่อปีการศึกษา  
   - ได้รับค่าหนังสือค่าอุปกรณ์ และค่าสืบค้น ในอัตราเหมาจ่าย 38,000 บาทต่อปี 
 
 
 
         /4.4 เรื่องเสนอเพื่อ... 
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  4.4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณารับรองผลการเรียน อนุมัติ/ ให้ความเห็นชอบหลักสูตร
การศึกษา 
   4.4.1  รายวิชาที่เปิดสอนภาคการศึกษาต้น ประจ าปีการศึกษา 2564  
                     หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ น่าเสนอที ประชุมเพื อพิจารณา ตามที ปฏิทิน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีก่าหนดเปิดภาคการศึกษาปลาย ประจ่าปีการศึกษา 2564  ในวันที  14 มิถุนายน 
2564 นั้น งานบริการการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ ได้แจ้งรายวิชาที นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียน ภาค
การศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 จ่านวน 2 รายวิชา ซึ งวิทยาลัยฯ จะต้องเปิดสอนให้กับนักศึกษาในหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) มีรายละเอียดดังนี้  

 

รหัสวิชา หน่วยกิต ชื อวิชา 
จ่านวนรับ 

(คน) 
อาจารย์ประธานรายวิชา/ 

ผู้ประสานงานรายวิชา 
หลักสูตร 

1904 201-62 2(2-0-4) จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
ส าหรับพยาบาล 

125 ผศ.ดร.จิตติยวดี ศรีภา      ประธานรายวิชา  
ผศ.ธันยาการย์ ศรีวรมาศ        กรรมการ 
รศ.ดร.มารุตพงศ์ ปัญญา         กรรมการ 
รศ.ดร.ธารินี ไชยวงศ์              กรรมการ 
รศ.ดร.ภาวนา  พนมเขต          กรรมการ 

ปรับปรงุ พ.ศ.2562 

1904 202-62 2(2-0-4) พยาธิวิทยาของมนุษย์
(Human Pathology) 

125 รศ.ดร.สุรศักดิ์ แว่นรัมย ์      ประธานรายวิชา 
ผศ.ดร.ปรีดา  ปราการกมานันท ์ กรรมการ 
ดร.อนุวัตร ภิญญะชาติ             กรรมการ 
ผศ.ดร.ชาญวิทย์ มณีนิล            กรรมการ 
 

ปรับปรุง พ.ศ.2562 

 
   จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดพิจารณาเห็นชอบรายวิชา
ที เปิดสอนภาคการศึกษาต้น ประจ่าปีการศึกษา 2564 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.2562) 
    มติที่ประชุม :   เห็นชอบรายวิชาที่เปิดสอนภาคการศึกษาต้น ประจ าปี 

การศึกษา 2564 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) 

   
   4.4.2  รายวิชาที่ เปิดสอนภาคการศึกษาต้น ประจ าปีการศึกษา 2564  
                     หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ 

   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  น่าเสนอที ประชุมเพื อพิจารณา ตามที ปฏิทิน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีก่าหนดเปิดภาคการศึกษาต้น ประจ่าปีการศึกษา 2564  ในวันที  14 มิถุนาย 2564 
นั้น งานบริการการศึกษา จึงขอเรียนที ประชุมเพื อโปรดพิจารณารายที เปิดสอนในภาคการศึกษาต้น ประจ่าปี
การศึกษา 2564 จ่านวน 7 รายวิชา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2562) และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2557) 
มีรายละเอียดดังนี้ 

 
 
        /รหัสวิชา... 
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รหัสวิชา หน่วยกิต ชื อวิชา จ่านวนรับ (คน) อาจารย์ประธานรายวิชา/ผูป้ระสานงานรายวิชา หลักสูตร 

แผน ก แบบ ก2  
1905 801 -62 3(3-0-9) เซลล์และชีววิทยา

ระดับโมเลกุล 
5 ผศ.ดร.เชาวลิต ยั วจิตร      ประธานรายวิชา 

ผศ.ดร.กาญจนา แปงจิตต์          กรรมการ 
ดร.วัลวิสาข์ สวุรรณเลิศ             กรรมการ 

ปรับปรุง พ.ศ.2562 

1905 803-62 2(0-4-4) สัมมนาชีวเวชศาสตร์  5 ดร.อนุวัตร ภิญญะชาต ิ      ประธานรายวิชา 
ผศ.ดร.ปรีดา  ปราการกมานันท ์   กรรมการ 
รศ.ดร.สุรศักดิ์ แว่นรัมย์              กรรมการ 

ปรับปรุง พ.ศ.2562 

1905 810-62 2(0-4-4) โครงการวิจัยพิเศษ
ทางชีวเวชศาสตร์  

5 รศ.ดร.สุรศักดิ์ แว่นรัมย์      ประธานรายวิชา 
ผศ.ดร.ปรดีา  ปราการกมานันท ์   กรรมการ 
รศ.ดร.มารุตพงศ์  ปัญญา            กรรมการ 

ปรับปรุง พ.ศ.2562 

1905 814-62 3(2-2-8) ระบาดวิทยาทาง
การแพทย์ขั้นสูงและ
การประยกุต์ใช้  

5 ผศ.ดร.เมรีรัตน์  มั นวงศ์     ประธานรายวิชา 
รศ.ดร.สุรศักดิ์ แว่นรัมย์             กรรมการ 
ผศ.พลากร สืบส่าราญ               กรรมการ 

ปรับปรุง พ.ศ.2562 

1905 882-62 10 วิทยานพินธ ์ 2 รศ.ดร.มารุตพงศ์ ปัญญา    ประธานรายวิชา 
ผศ.ดร.ปรีดา  ปราการกมานันท ์   กรรมการ 
ผศ.ดร.สุรศักดิ์ แว่นรัมย์             กรรมการ 

ปรับปรุง พ.ศ.2562 

แผน ก แบบ ก2 
1905 782-57 10 วิทยานพินธ ์ 2 รศ.ดร.มารุตพงศ์ ปัญญา     ประธานรายวิชา 

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

หลักสูตรใหม่ พ.ศ.
2557 

 
  จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดพิจารณาเห็นชอบรายวิชาที เปิด
สอนภาคการศกึษาต้น ประจ่าปีการศึกษา 2564 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์  
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2557) 
 
    มติที่ประชุม :   เห็นชอบรายวิชาที่เปิดสอนภาคการศึกษาต้น ประจ าปี 

การศึกษา 2564 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) 
และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวช
ศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2557) 

4.4.3  รายวิชาที่เปิดสอนภาคการศึกษาต้น ประจ าปีการศึกษา 2564  
          หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ น่าเสนอที ประชุมเพื อพิจารณา  ตามที ปฏิทิน

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีก่าหนดเปิดภาคการศึกษาต้น ประจ่าปีการศึกษา 2564  
ในวันที  14 มิถุนายน 2564 นั้น งานบริการการศึกษา จึงขอเรียนที ประชุมเพื อโปรดพิจารณารายที เปิดสอนใน
ภาคการศึกษาต้น ประจ่าปีการศึกษา 2564 จ่านวน 6 รายวิชา หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2563 รายละเอียดดังตาราง 

 
 

        /รหัสวิชา... 
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รหัสวิชา หน่วยกิต ชื อวิชา 
จ่านวนรับ 

(คน) 
อาจารย์ประธานรายวิชา/ 

ผู้ประสานงานรายวิชา 
หลักสูตร 

1907 801-63 2 (2-0-6) วิทยาการระบบสขุภาพ 30 ดร.สง่า ทับทิมหิน               ประธานรายวิชา  
ผศ.ดร.กิตติ เหลาสุภาพ                กรรมการ 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ.
2563 

1907 802-63 3 (2-2-8) การจัดส่งบริการสุขภาพใน
ชุมชน 

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

หลักสูตรใหม่ พ.ศ.
2563 

1907 803-63 3 (2-2-8) วิทยาการระบาดและสถิติ
ประยุกต์ส่าหรับงานวิจยัทาง
สาธารณสุข 

30 ผศ.ดร.เมรีรัตน์  มั นวงศ์        ประธานรายวิชา 
ผศ.พลากร สืบส่าราญ          กรรมการ 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ.
2563 

1907 806-63 1 (0-2-2) สัมมนาทางสาธารณสุข 1 30 ผศ.ดร.ปวีณา ลิมปิทีปราการ  ประธานรายวิชา 
ผศ.ดร.นิยม จันทร์นวล                 กรรมการ 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ.
2563 

1907 809-63 3 (3-0-9) กฎหมาย นโยบายและ
ยุทธศาสตร์ส่าหรับการ
บริหารงานสาธารณสุข 

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

หลักสูตรใหม่ พ.ศ.
2563 

1907 881-63     12 วิทยานพินธ ์ 30 ผศ.ดร.นิยม จันทร์นวล         ประธานรายวิชา 
ผศ.ดร.อารี บุตรสอน                   กรรมการ 
ผศ.ดร.เมรีรัตน์  มั นวงศ์                กรรมการ 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ.
2563 

   จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดพิจารณาเห็นชอบรายวิชา
ที เปิดสอนภาคการศึกษาต้น ประจ่าปีการศึกษา 2564 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2563 
 
    มติที่ประชุม :   เห็นชอบรายวิชาที่เปิดสอนภาคการศึกษาต้น ประจ าปี 

การศึกษา 2564 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรใหม่  
พ.ศ.2563 

          
   4.4.4  การขออนุมัติบรรจุแผนเพื่อขอเปิดหลักสูตรใหม่ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร 

ดุษฎีบัณฑิต ในช่วงแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี  
(พ.ศ. 2563 – 2567) 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ น่าเสนอที ประชุมเพื อพิจารณาจากมติที ประชุมของ

คณะกรรมการบริหารกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ครั้งที  1/2564 เมื อวันที  25 กุมภาพันธ์ 2564 มีมติ 
เห็นชอบมอบหมาย ผศ.ดร.อารี บุตรสอน เสนอคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  
เพื อขออนุมัติบรรจุแผนเพื อขอเปิดหลักสูตรใหม่ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต ในช่วงแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี ทั้งนี้ กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ได้จัดท่าร่างหลักสูตรใหม่ จ่านวน 1 หลักสูตร ได้แก่ 
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2565 ซึ งอยู่ระหว่างกระบวนการร่างหลักสูตรเพื อขอ
เปิดหลักสูตร โดยหลักสูตรฯ ได้ผ่านการขออนุมัติบรรจุแผนการเปิดหลักสูตรใหม่และแผนการรับนักศึกษาระยะ 
5 ปี (พ.ศ.2563 – พ.ศ.2567) ที ประชุมกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ความละเอียดทราบแล้วนั้น ทั้งนี้
หลักสูตรฯ ได้รวบรวมประเด็นกระบวนการร่างหลักสูตรใหม่ เพื อขออนุมัติบรรจุแผนการขอเปิดหลักสูตรใหม่ 
ในช่วงแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563 – 2567) สรุปรายละเอียดข้อมูลประกอบการ
พิจารณาดังนี้  

1. ความคุ้มทนุ และหรือ ความคุ้มค่าของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ.
2565 

         / 1.1 รายรับ... 
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1.1 รายรับ : หากพิจารณาเฉพาะการผลิตบัณฑิตรายหัว พบว่า บัณฑิต 1 คน จะสามารถเรียนได้
สูงสุดไม่เกิน 6 ปี  มีรายรับค่าธรรมเนียม 240,000 บาท หักรายรับเหลือจ่ายส่าหรับเป็นค่าใช้จ่ายประจ่าปี
เป็นเงิน 29,160/คน/เทอม โดยในปีที  4 จะจ่ายในอัตรารักษาสถานภาพ ซึ งมี หักรายรับเหลือจ่ายส่าหรับเป็น
ค่าใช้จ่ายประจ่าปีเป็นเงิน 9,477/คน/เทอม หากเรียน 6 ปี มีรายรับค่าธรรมเนียมทั้งหลักสูตรเป็นเงิน ดังนี้ 

 

 

1.2 รายจ่าย : มีค่าใช้จ่ายในการผลิตบัณฑิตต่อหัว ทั้งหลักสูตร เป็นเงิน 59,396 บาท 

รายรับ – รายจ่าย = 6,478,000 – 5,166,597  = 1,311,403 
 

เพราะฉะนั้น อัตราความคุ้มค่าคุ้มทุน คิดเฉพาะรายหัวจึงมีความคุ้มทุนในตัว 
 

เมื อวิเคราะห์หาความคุ้มทุนและหรือความคุ้มค่าในการผลิตบัณฑิต โดยพิจารณาจากรายรับรายจ่าย กับ
จ่านวนนักศึกษาใน 5 ปีข้างหน้า ดังนี้ 

 ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรในระยะ 5 ปี   5,252,692 บาท (1) 
 รายรับต่อหัวในระยะ 5 ปี    6,478,000 บาท (2) 
 จ่านวนนักศึกษารวมที คุ้มทุนในระยะ 5 ปี (1)/(2)     22 คน 

 เฉลี ยปีละ             5 คน 

        / เพราะฉะนั้น... 

ปีที ่ ค่าธรรมเนียม มหาวิทยาลัย คณะ คงเหลือบริหารจัดการในหลักสูตร 
1 400,000 (40,000 บาทx2 เทอม x 5 คน) 76,000 32,400 291,600 
2 800,000 (40,000 บาทx2 เทอม x 10 คน) 152,000 64,800 583,200 
3 1,200,000 (40,000 บาทx2 เทอมx15 คน) 280,000 97,200 874,800 
4 1,626,000 (40,000 บาทx2 เทอมx15 คน) 

และรักษาสถานภาพ  (6,500 บาทx2 เทอมx2คน) 
308,940 131,706 1,185,354 

5 1,626,000 (40,000 บาทx2 เทอมx15 คน) 
และรักษาสถานภาพ  (6,500 บาทx2 เทอมx2คน) 

308,940 131,706 1,185,354 

6 826,000 (40,000 บาทx2 เทอมx10 คน) และ 
รักษาสถานภาพ  (6,500 บาทx2 เทอมx2คน) 

156,940 66,906 602,154 

รวม 6,478,000 1,282,820 524,718 4,722,462 

ที ่ รายละเอียด ปี พ.ศ. (2565-2569) 
2565 2566 2567 2568 2569 

1 ค่าใช้จ่ายอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 3 คน 
(เงินเดือนคิดแบบปันส่วน) 

86,095 89,539 93,120 96,845 100,719 

2 ค่าใช้จ้างอาจารย์ผูส้อน อาจารย์พเิศษ และ
บุคลากรอื นๆ ในหลักสตูร ค่าใช้จา่ยในการ
จัดการเรียนการสอน การพัฒนาอาจารย์ งบ
บริหารจดัการ ค่าเสื อมราคาของอาคารที 
จัดการเรียนการสอน ค่าสาธารณปูโภค ฯลฯ 

415,136 415,136 
 

415,136 415,136 415,136 

3 ค่าตอบแทนอาจารย์ในวันเสาร์และอาทิตย์  72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 
4 ค่าใช้จ่ายในการด่าเนินงานวิทยานพินธ์   132,000 132,000 132,000 132,000 
5 ค่าหนังสือ ต่ารา ในหลักสตูร 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 
6 ค่าธรรมเนียมส่าหรับบ่ารุงมหาวิทยาลัย 116,900 233,800 350,700 467,600 467,600 

รวม 710,131 962,475 1,082,956 1,203,581 1,207,455 



19 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 5/2564  วันที่ 29 เมษายน 2564 
 

เพราะฉะนั้น ในแต่ละปี หลักสูตรควรมีนักศึกษารวมทุกชั้นปี ปีการศึกษาละ 5 คน จึงมีความคุ้มทุน 
 

 2. รายละเอียดแผนการรับนักศึกษา  
แผนการรับนักศึกษาและผู้ส่าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี : ภาคปกติ ปีละ 5 คน 

 
 
 

2.1 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2565 มีแผนการรับเข้าศึกษาในปี
การศึกษา 2565 จ่านวน 5 คน เมื อน่าข้อมูลจ่านวนนักศึกษาเต็มเวลา มาวิเคราะห์อัตราก่าลังของอาจารย์ในการ
จัดการเรียนการสอน ดังนี้ 
 - ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 มีสัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาที ให้
ค่าปรึกษาวิทยานิพนธ์ (1 : 5) ซึ งอาจารย์ประจ่าหลักสูตรที มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 โดยหลักสูตรมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ่าหลักสูตรสาขา
แพทยศาสตรบัณฑิตและสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ที มีคุณวุฒิปริญญาเอกจ่านวน 17 คน สามารถดูแลให้ค่าปรึกษา
นักศึกษาได้อย่างน้อย 85 คน  

3. อาจารย์ 
3.1 การรับและแต่งตั้งอาจารย์: การรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ่าหลักสูตร หลักสูตรมีระบบการ

แต่งตั้งอาจารย์ประจ่าหลักสูตรตามระบบกลของมหาวิทยาลัยและของวิทยาลัยฯ โดยกรรมการบริหารหลักสูตรได้ 
ก่าหนดคุณสมบัติของอาจารย์ที จะมาเป็นอาจารย์ประจ่าหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร ปี 2558 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของ สปอว.โดยพิจารณาจากอาจารย์ที ประจ่าอยู่
ในสาขาวิชาก่อนเป็นอันดับแรก กรณีที หลักสูตรมีอาจารย์ไม่เพียงพอที จะเป็นอาจารย์ประจ่าหลักสูตร แทนอัตรา
เกษียณหรืออาจารย์ลาเพิ มพูนความรู้ หลักสูตรจะมีการทบทวนและปรับปรุงกระบวนการรับและแต่งตั้งอาจารย์
ประจ่าหลักสูตรตามระบบกลไกของวิทยาลัยฯและมหาวิทยาลัยตามล่าดับ 

3.2 การบริหารอาจารย์: หลักสูตรมีการวางแผนอัตราก่าลังให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรตาม
กรอบอัตราก่าลังที มหาวิทยาลัยก่าหนด  จัดท่าแผนพัฒนาบุคลากร / บริหารอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
อุดมศึกษาจัดท่าภาระงานอาจารย์ / เกณฑ์การประเมินการปฏิบัติงาน / ปรับปรุงระเบียบให้มีความโปร่งใส ฯลฯ 

   ดังนั้น เพื อให้การขออนุมัติเปิดหลักสูตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขออนุมัติบรรจุ “หลักสูตร
สาธารณสุขศาสตดุษฎีบัณฑิต” ในแผนการรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยเริ มเปิดรับนักศึกษาในปี
การศึกษา 2565 ภาคปลาย (เดือนพฤศจิกายน 2565) 

จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ
การขออนุมัติบรรจุแผนเพื อขอเปิดหลักสูตรใหม่ ในช่วงแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563 – 
2567) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2565   

 
 
      / มติที่ประชุม... 

ระดับชั้นป ี
จ านวนนักศึกษาในแต่ละชั้นปีการศึกษา 

2565 2566 2567 2568 2569 
ช้ันปีที  1 5 5 5 5 5 
ช้ันปีที  2  5 5 5 5 
ช้ันปีที  3   5 5 5 
รวมจ่านวนนักศึกษา 5 10 15 15 15 
จ่านวนบัณฑติที คาดว่าจะส่าเร็จการศึกษา - - 5 5 5 
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    มติที่ประชุม :   มอบกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ศึกษาความเป็นไปได้  

และน าเสนอเข้าที่ประชุมในครั้งถัดไป 
 

4.4.5 การเปิดหลักสูตรใหม่หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ หลักสูตรใหม่  พ.ศ. 2565 

    รองคณบดีฝ่ายวิชาการ น่าเสนอที ประชุมเพื อพิจารณา  งานบริการการศึกษา 
เสนอขอเปิดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565 เพื อต้องการพัฒนา
บัณฑิตที มีทักษะกระบวนการวิจัยขั้นสูง สามารถผลิตผลงานวิจัยและสร้างองค์ความรู้ใหม่ที ตอบสนองนโยบาย
ของประเทศและเป็นที ยอมรับในระดับสากล สร้างนวัตกรรมทางการแพทย์เพื อแก้ไขปัญหาสุขภาพและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชากรไทย สามารถมีปฏิสัมพันธ์กับนักวิจัยทั้งระดับชาติและนานาชาติ หลักสูตรส่งเสริมการ
ผลิตบัณฑิตที มีความรู้พร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม สามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างยั งยืน หลักสูตร
ส่งเสริมการบูรณาการการเรียนการสอนและงานวิจัยทางด้านชีวเวชศาสตร์กับหน่วยงานทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565 พัฒนาหลักสูตรให้
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และกรอบมาตรฐาน คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552  โดยมีจุดเน้นมุ่งผลิตมหาบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ที มีความรู้ขั้น
สูงในสาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ มีทักษะในกระบวนการวิจัยและการบูรณาการองค์ความรู้ในสาขาวิชาชีวเวชศาสตร์
ร่วมกับศาสตร์วิชาอื น เพื อสร้างองค์ความรู้ใหม่และนวัตกรรมทางการแพทย์  มีทักษะการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื อการสืบค้นข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ มีทักษะการเขียนและการน่าเสนอผลงานวิจัยทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณทางวิชาการและวิจัย และมีความรับผิดชอบต่อ
สังคม เป็นหลักสูตรเต็มเวลาใช้เวลาศึกษา ไม่เกิน 6 ปีการศึกษา  รายละเอียด ดังนี้ 

1. โครงสร้างหลักสูตร  
หมวดวิชา/จ่านวนหน่วยกิต แบบ 1 แบบ 2 

แบบ 1.1 แบบ 1.2 แบบ 2.1 แบบ 2.2 
1. หมวดวิชาเฉพาะ/เลือก      ไม่น้อยกว่า 
    ก. กลุ่มวิชาบังคับ     
    ข. กลุ่มวิชาเลือก                                           

- - 12 
5 
7 

24 
8 

16 
2. หมวดดุษฎีนิพนธ์              ไม่น้อยกว่า 48 72 36 48 
จ่านวนหน่วยกิตรวม              ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 72 หน่วยกิต 48 หน่วยกิต 72 หน่วยกิต 

 

การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยและหรือภาษาอังกฤษ  
รับทั้งนักศึกษาไทยหรือนักศึกษาต่างชาติ ระบบการจัดการศึกษาใช้ระบบทวิภาค   
จัดการเรียนการสอนในวัน-เวลาราชการ และนอกวัน-เวลาราชการ (ภาคพิเศษ)  
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 
2562  

         / ประมาณการ... 
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ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตนักศึกษาเฉลี ย 5 ปี เป็นเงิน 66,690 บาท/คน 
2. แผนการรับนักศึกษาและผู้ส่าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี ภาคปกติ ปีละ 3 คน รายละเอียดปรากฏดัง

ตาราง 
 

 
ระดับช้ันปี 

 

จ่านวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 
2565 2566 2567 2568 2569 

แบบ  
1.1 

แบบ  
1.2 

แบบ 
2.1 

แบบ 
2.2 

แบบ  
1.1 

แบบ  
1.2 

แบบ 
2.1 

แบบ 
2.2 

แบบ  
1.1 

แบบ  
1.2 

แบบ 
2.1 

แบบ 
2.2 

แบบ  
1.1 

แบบ  
1.2 

แบบ 
2.1 

แบบ 
2.2 

แบบ  
1.1 

แบบ  
1.2 

แบบ 
2.1 

แบบ 
2.2 

ปีที  1 - 1 1 1 - 1 1 1 1 - 1 1 1 - 1 1 - 1 1 1 
ปีที  2      1 1 1  1 1 1 1 - 1 1 1 - 1 1 
ปีที  3          1 1 1  1 1 1 1 - 1 1 

รวมจ่านวน
นักศึกษา 

         1 1 1  1 1 1 1 - 1 1 

จ่านวนผู้ส่าเร็จการศึกษา  3 3 3 
 

หลักสูตรได้มีการวิพากษ์จากผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ได้แก่ รองศาสตราจารย์ 
นพ.สุธรรม ปิ่นเจริญ, ศาสตราจารย์ ชาญวิทย์  ลีลายุวัฒน์ และผู้ใช้บัณฑิต ได้แก่ ดร.นพ.ปริญญา ช่านาญ ซึ งได้
ให้ค่าแนะน่าเพื อพัฒนาหลักสูตรเมื อวันที  9 เมษายน พ.ศ. 2564 และ 19 เมษายน พ.ศ. 2564 

การนี้ จึงขอเสนอที ประชุมเพื อพิจารณาเห็นชอบการเปิดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวช
ศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565 โดยการขออนุมัติเปิดหลักสูตร ฯ ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ครั้งที  4/2564 เมื อวันที  20 เมษายน 2564 รายละเอียดดังเอกสารแนบมา
พร้อมนี้ 

จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดพิจารณาเห็นชอบการเปิด
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ หลักสตูรใหม่ พ.ศ. 2565 
ข้อเสนอจากคณะกรรมการประจ าฯ 

1. ควรมีการหาทุนให้นักศึกษาที่มาเรียนด้วย 
2. ให้ศึกษาระเบียบการจัดสรรทุนโดยใช้งบประมาณของวิทยาลัยฯ เพื่อท าวิจัยและตีพิมพ์ที่ตอบสนอง

ยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยฯ 
 
    มติทีป่ระชุม :   เห็นชอบการเปิดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา 

ชีวเวชศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565  และมอบ 
ประธานหลักสูตรด าเนินการตามข้อเสนอจาก 
คณะกรรมการประจ าฯ 

 
4.4.6  รายวิชาที่เปิดสอนภาคการศึกษาต้น ประจ าปีการศึกษา 2564  

                                หลักสูตรฟิสิกส์ชีวการแพทย์  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 
   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ น่าเสนอที ประชุมเพื อพิจารณา ตามบันทึกที  อว.

0604.16.1.9/159 ลงวันที  14 มกราคม 2564 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ ได้ตอบรับบุคลากรในสังกัดเป็น
อาจารย์ผู้สอนนักศึกษาหลักสูตรฟิสิกส์ชีวการแพทย์  ที ปฏิทินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีก่าหนดเปิดภาค
การศึกษาปลาย ประจ่าปีการศึกษา 2564 ในวันที  14 มิถุนายน 2564 นั้น งานบริการการศึกษา คณะ
วิทยาศาสตร์ ได้แจ้งรายวิชาที นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564  
จ่านวน 1 รายวิชา นั้น  

        / การนี้... 
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การนี้  จึงขอเรียนที ประชุมเพื อโปรดพิจารณารายที เปิดสอนในภาคการศึกษาต้น ประจ่าปี
การศึกษา 2564 จ่านวน 1 รายวิชา หลักสูตรฟิสิกส์ชีวการแพทย์   (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) 
รายละเอียดดังตาราง 

รหัสวิชา หน่วยกิต ชื อวิชา 
จ่านวนรับ 

(คน) 
อาจารย์ประธานรายวิชา/ 

ผู้ประสานงานรายวิชา 
หลักสูตร 

1908 302-63 3(3-0-6) 
กายวิภาคศาสตร์และ

สรีรวิทยาพื้นฐานทางฟิสิกส์
ชีวการแพทย ์

31 

ผศ.ดร.ชาญวิทย์ มณีนิล        ประธานรายวิชา 
รศ.ดร.สุรศักดิ์ แว่นรัมย ์           กรรมการ 
ดร.สุพัตรา ขจัดโรคา               กรรมการ 
ดร.นันทยา กระสวยทอง          กรรมการ 

ปรับปรุง พ.ศ.2563 

   
จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดพิจารณาเห็นชอบรายวิชา

ที เปิดสอนภาคการศึกษาต้น ประจ่าปีการศึกษา 2564 หลักสูตรฟิสิกส์ชีวการแพทย์   (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2563) 

 
ข้อเสนอจากคณะกรรมการประจ าฯ 

- มอบงานบริการการศึกษา รวบรวมข้อมูลและการด าเนินการในรายวิชาของวิทยาลัยฯ ที่จะเปิดสอน
ให้กับคณะอื่น ๆ ในปีการศึกษา 2564 และน าเสนอในการประชุมครั้งถัดไป 

  มติที่ประชุม :   เห็นชอบรายวิชาที่เปิดสอนภาคการศึกษาต้น  
ประจ าปีการศึกษา 2564 หลักสูตรฟิสิกส์ 
ชีวการแพทย์  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 

 
4.4.7 พิจารณารับรองผลสอบLongcase ของนักศึกษาแพทย์ ทั้ง 2 แห่ง  
 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ น่าเสนอที ประชุมเพื อพิจารณา อ้างตามหนังสือที  ศรว.

28/2564 ลงวันที  16 กุมภาพันธ์ 2564 เรื อง การแจ้งผลการสอบ Long case และผลการสอบทักษะ
หัตถการ (Manual skills) 15 ทักษะ ศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวช
กรรม (ศรว.) ให้สถาบันด่าเนินการแจ้งผลการสอบ Long case จ่านวน 2 ราย โดยเป็นโรค/ปัญหาทาง
อายุรศาสตร์อย่างน้อย 1 ราย ส่วนอีก 1 ราย อาจเป็นโรค/ปัญหาทางศัลยศาสตร์ สูติศาสตร์ หรือกุมารเวช
ศาสตร์ ทั้งนีจ้ะเป็นผู้ป่วยนอกหรือผู้ป่วยในก็ได้  และวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้แจ้งผลการ
สอบ Long case ของสังกัดศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลศรีสะเกษ และ แพทยศาสตรศึกษา
ชั้นคลินิก โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ โดยด่าเนินการส่งข้อมูลในรูปแบบไฟล์ Excel ให้กับกับศรว.ทาง e-
mail เป็นที เรียบร้อยแล้วนั้น  
              ในเบื้องต้น ได้น่าผลสอบ long case เข้ารับรองในที ประชุมคกก.บริหารหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตชั้น
คลินิก ครั้งที  2/2564 เมื อวันที  8 เม.ย.2564 เพื อน่าผลการสอบส่งให้ศรว.ต่อไป 

จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดพิจารณารับรองผลสอบ
Longcase ของนักศึกษาแพทย์ ทั้ง 2 แห่ง 
 
    มติที่ประชุม :  รับรองผลสอบ Longcase ของนักศึกษาแพทย์ ทั้ง 2 แห่ง 
 
 
         / 4.4.8. พิจารณา... 
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4.4.8 พิจารณารับรองผลการประเมินฯในทักษะเจ็ดด้านที่ก าหนดซึ่งสอดคล้อง 

กับการสอบ OSCE ของศรว. ส าหรับนักศึกษาแพทย์จ านวน 23 ราย 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ น่าเสนอที ประชุมเพื อพิจารณา ตามที หนังสือที  ศรว.

91/2564  ลงวนัที  16 เมษายน 2564  ศูนย์ประเมินและรบัรองความรู้ความสามารถในการประกอบวชิาชีพเวชกรรม 
ได้มีหนังสือแจ้งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที ได้แพร่กระจายอย่าง
รวดเร็วและรุนแรงอยู่ในหลายพ้ืนที ทั วประเทศและมีแนวโน้มขยายวงกว้างมากขึ้น คณะกรรมการบริหาร ศรว. ในการ
ประชุมครั้งที  1/2564 วนัที  15 เมษายน 2564 ได้มีมติให้งดการจัดการสอบ OSCE ปีการศึกษา 2563 ครั้งที  4 ใน
วันที  18 เมษายน 2564 อันเป็นผลให้นิสิตนักศึกษาแพทย์ที สมัครสอบในรอบดังกล่าว ไม่สามารถเข้ารับการประเมิน
เพื อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพเวชกรรมได ้ 
               เบื้องต้น คณะกรรมการบริหาร ศรว.ได้พิจารณาใหส้ถาบันด่าเนนิการรับรองความรู้ความสามารถของนิสิต
นักศึกษาแพทย์ในสังกัดที ได้สมัครสอบรอบดังกล่าวเปน็กรณีพิเศษ เพื อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตประกอบวชิาชีพ
เวชกรรม และ ไปปฏิบัติงานชดใช้ทุนในฐานะแพทย์ได้ตามก่าหนดเวลา ทั้งนี้ ขอให้สถาบนัผลติแพทย์ท่าการประเมิน
นิสิตนักศึกษาแต่ละคน ตามแบบฟอร์มการประเมินฯ ในทักษะเจ็ดด้านที ก่าหนดซึ งสอดคล้องกับการสอบ OSCE ของ
ศรว. แล้วนัน้ 

   วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้แจ้งท่าการประเมินนิสิตนักศึกษาในทักษะเจ็ดด้าน ที 
ก่าหนด    ซึ งสอดคล้องกับการสอบ OSCE ของศรว. มีจ่านวน 23 ราย ส่งให้กับศรว.เป็นที เรียบร้อยแล้ว  

จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดพิจารณารับรองผลการประเมินฯ
ในทักษะเจ็ดด้านที ก่าหนดซึ งสอดคล้องกับการสอบ OSCE ของศรว. ส่าหรับนักศึกษาแพทย์จ่านวน 23 ราย 
 

  มติที่ประชุม :   รับรองผลการประเมินฯในทักษะเจ็ดด้านที่ก าหนด 
ซึ่งสอดคล้องกับการสอบ OSCE ของศรว. ส าหรับ
นักศึกษาแพทย์จ านวน 23 ราย 

 
  4.5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอ่ืน  

4.5.1  พิจารณาเสนอชื่อและประวัติผู้สมควรได้รับการยกย่องเป็นอาจารย์ 
ดีเด่นแห่งชาติ ประจ าปี 2564 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร น่าเสนอเพื อพิจารณา ด้วยที ประชุมสภาอาจารย์
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) ได้จัดให้มีการเชิดชูเกียรติอาจารย์ที ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยของรัฐ ที 
มีความรู้ความสามารถในเชิงวิชาการ มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม มนุษยสัมพันธ์ 
และอุทิศตนเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติให้เป็น “อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ” ประจ่าทุกปีนั้น ตามระเบียบที 
ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) ว่าด้วยอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ. 2563 

 ดังนั้น สภาอาจารย์ซึ งได้รับมอบหมายจากอธิการบดีให้ด่าเนินการคัดเลือก จึงใคร่ขอให้คณะต่างๆ 
พิจารณาเสนอชื อและประวัติผู้สมควรได้รับการยกย่องเป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจ่าปี 2564 เพื อ
ด่าเนินการคัดเลือกเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัย เสนอต่อที ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศ
ไทย (ปอมท.) โดยส่งข้อมูลดังกล่าวให้สภาอาจารย์ภายในวันที  14 พฤษภาคม 2564 
 

         /จึงเสนอ... 
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  จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดพิจารณาเสนอชื อและประวัติผู้
สมควรได้รับการยกย่องเป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจ่าปี 2564 ดังกล่าวข้างต้น 

 
    มติที่ประชุม :   ไม่เสนอชื่อและประวัติผู้สมควรได้รับการยกย่องเป็น 

อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจ าปี 2564 
 
   4.5.2 ขอเทียบต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานพยาบาลกับเจ้าหน้าที่พยาบาล ในประกาศ 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจ่าย 
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2563  
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี น่าเสนอที 

ประชุมเพื อพิจารณา โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติงานเป็นลักษณะผลัดหรือเวร 
ประกอบด้วย ผลัดเช้า 08.00 – 16.00 น. ผลัดบ่าย 16.00 – 00.00 น. ผลัดดึก 00.00 – 08.00 น. 
ตั้งแต่วันที  1 ตุลาคม 2563 เพื อให้สอดคล้องกับการให้บริการผู้ป่วยในและอุบัติเหตุฉุกเฉิน 24 ชั วโมง            
โดยผู้ปฏิบัติงานในลักษณะเป็นผลัดหรือเป็นเวรจะได้รับค่าตอบแทนในอัตราที ก่าหนดไว้ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื อนไขการจ่ายค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านการ
สาธารณสุขที ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2563 
  ข้อ 16 วรรคสอง ของประกาศดังกล่าว ได้ก่าหนดอัตราค่าตอบแทนส่าหรับพยาบาลและ
เจ้าหน้าที พยาบาลที ได้รับค่าสั งให้ปฏิบัติงานเป็นลักษณะเวรหรือผลัด และเมื อได้ปฏิบัติงานเฉพาะผลัดบ่ายหรือ
ผลัดดึกเสมือนเป็นการปฏิบัติราชการในเวลาราชการปกติ (ไม่ใช่กรณีปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ) โดยให้
พยาบาลวิชาชีพได้รับค่าตอบแทนคนละ 240 บาท และเจ้าหน้าที พยาบาลได้รับค่าตอบแทน 180 บาท 
  เนื องจากอัตราก่าลังในการปฏิบัติงานตามภาระงานบริการพยาบาลของโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีไม่มีชื อต่าแหน่งเจ้าหน้าที พยาบาล จึงท่าให้ไม่สามารถจ่ายค่าตอบแทนตามประกาศ
ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานพยาบาลซึ งท่าหน้าที ในลักษณะเดียวกันได้ 
  ในการนี้โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจึงขอเทียบต่าแหน่งผู้ปฏิบัติงานพยาบาลกับ
ต่าแหน่งเจ้าหน้าที พยาบาล ตามประกาศประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื อง หลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื อนไขการจ่ายค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุขที ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี พ.ศ. 2563 ตั้งแต่วันที  1 เมษายน 2564 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

ชื่อต าแหน่ง เทียบเท่ากับต าแหน่ง 
ผู้ปฏิบัติงานพยาบาล 

คุณวุฒิการศึกษา 
1) ส่าเร็จการศึกษาไม่ต ่ากว่าระดับ
ประกาศนียบัตรชั้นสูง (ปวส.) 
2) ส่าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร
ผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตร 1 ปี) 

เจ้าหน้าที พยาบาล 

         /จึงเสนอ... 
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จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดพิจารณาอนุมัติ 
 

    มติที่ประชุม :   เห็นชอบการเทียบต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานพยาบาล 
เทียบเท่าเจ้าหน้าที่พยาบาล โดยให้มีผลตั้งแต่ 
วันที่ 1 เมษายน 2564  

 
   4.5.3  (ร่าง)ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ 

การพิจารณาคัดเลือกการให้รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากร และศิษย์ 
เก่าของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  (เพิ่มเติม) 

   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ น่าเสนอที ประชุมเพื อพิจารณา (ร่าง) ประกาศ
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื อง หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกการให้รางวัลยกย่องเชิดชู
เกียรติบุคลากร และศิษย์เก่าของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข (เพิ มเติม) ด้วย วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุขให้ความส่าคัญกับบุคลากรซึ งถือเป็นหัวใจหลักที ส่าคัญในการพัฒนาองค์กรและ
เป็นแรงขับเคลื อนให้องค์กรเป็นองค์กรแห่งการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา นั้น  

เพื อเป็นการสร้างขวัญและก่าลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร ในการนี้ วิทยาลัยแพทยศาสตร์
และ        การสาธารณสุข จึงได้จัดท่า (ร่าง) ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื อง 
หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกการให้รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากร และศิษย์เก่าของวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข (เพิ มเติม) เพื อยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข เพื อมอบรางวัลอาจารย์ผู้สอนดีเด่น จ่านวน 1 รางวัล และรางวัลอาจารย์ในดวงใจ จ่านวน 1 รางวัล 
ส่าหรับบุคลากรที มีคุณสมบัติและผ่านเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกต่างๆ ดังนี้ 

 
1. รางวัลอาจารย์ผู้สอนดีเด่น กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 

ผลงาน รายละเอียดข้อมูลและเอกสารประกอบ 
ด้านการเรียนการสอน  
มีผลงานโดดเด่นอย่างน้อย ๑ ข้อต่อไปนี้  

 

๑. มีนวัตกรรมการเรียนการสอน หรือการวิจัยใน
ชั้นเรียนหรือมีสื อประกอบการเรียนการสอนและ
ใช้    สื ออย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับเนื้อหา
และวัตถุประสงค์เหมาะสมกับผู้เรียน  

(หมายเหตุ : ให้กรอกข้อมูล ทั้งนี ้หากมีเอกสาร
แนบ ให้ระบุข้อมูลโดยสรุปจากเอกสารแนบด้วย)  

๒. มีผลการประเมินคุณภาพการเรียนการสอนโดย
นักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ ในรอบปีการศึกษา    
เฉลี ยทุกรายวิชาไม่น้อยกว่า ๔.๐๐ คะแนน  

(หมายเหตุ : ให้กรอกข้อมูลสรุปเป็นตัวเลข
ค่าเฉลี ย)  

๓. ได้รับรางวัลด้านการเรียนการสอนและ
นวัตกรรมการเรียนการสอน  

(หมายเหตุ : ให้ระบุชื อรางวัลที  ได้รับด้านการ
เรียนการสอนและนวัตกรรมการเรียนการสอน) 
(ถ้ามี)  

มีเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้ 
๑. ปฏิบัติตามมาตรฐานภาระงานขั้นต ่าในฐานะอาจารย์ผู้สอนในสถาบันอุดมศึกษาโดยผ่านเกณฑ์

ภาระงาน ขั้นต า่ ตามที กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมก่าหนด 
/ 2. เป็นผู้มี... 
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๒. เป็นผู้มีส่วนร่วมในการด่าเนินงานและสร้างคุณประโยชน์ของคณะหรือสถาบัน 
๓. เป็นผู้ได้รับการยอมรับ ยกย่อง ในสังคม และผู้ร่วมงาน อย่างเปิดเผยทั้งต่อหน้าและลับหลัง  

และ 
๔. มีผลงานโดดเด่นด้านใดด้านหนึ งหรือหลายด้าน 
2. รางวัลอาจารย์ในดวงใจ กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
มีเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้ พิจารณาให้อาจารย์ที ได้ความถี สูงสุดจากคะแนนโหวตของนักศึกษาชั้นปีที  

๑-๓ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 

จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดพิจารณาเห็นชอบจัดท่า (ร่าง) ประกาศ
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื อง หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกการให้รางวัลยกย่องเชิดชู
เกียรติบุคลากร และศิษย์เก่าของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข (เพิ มเติม) 
 
    มติที่ประชุม :   1. เห็นชอบจัดท า (ร่าง) ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และ 

การสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกการ 
ให้รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากร และศิษย์เก่าของ
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข (เพิ่มเติม) 
2. มอบงานบริหารบุคคลด าเนินการจัดท าประกาศ ให้
ครอบคลุมทั้ง 2 หลักสูตร 

 
4.5.4 ขออนุมัติการท าบันทึกความร่วมมือโครงการพัฒนาระบบการจ่ายที่มี ประสิทธิภาพ 

ระหว่าง สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ กับ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี น่าเสนอที ประชุมเพื อ
พิจารณา ด้วยโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  ได้รับการขึ้น
ทะเบียนกับส่านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี เป็นหน่วยปฏิบัติการและผู้ปฏิบัติงานในระบบบริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน รับผิดชอบพ้ืนที ในเขตพ้ืนที  อ่าเภอวารินช่าราบ พ้ืนที โซน 032 ระดับ ชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน
ระดับสูง (ALS) ซึ งในการปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินดังกล่าว เมื อหน่วยปฏิบัติการได้ออกปฏิบัติการฉุกเฉิน
ภายใต้การสั งการของศูนย์รับแจ้งเหตุและสั งการ และบันทึกการปฏิบัติการในระบบ ITEMS ของสถาบัน
การแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติแล้ว จะมีสิทธิ์ได้รับเงินอุดหนุนการปฏิบัติงาน โดยโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีจะด่าเนินการส่งเอกสารขอรับเงินอุดหนุนหรือชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉินให้ส่านักงานสาธารณสุข
จังหวัดอุบลราชธานีด่าเนินการบันทึกตั้งเบิกเงินจากกองทุนการแพทย์ฉุกเฉินและจัดสรรเงินให้ โรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีต่อไป 

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติได้จัดให้มีโครงการพัฒนาระบบการจ่ายที มีประสิทธิภาพโดย
ปรับรูปแบบการจ่ายเงินอุดหนุนหรือชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉินให้เป็นการจัดสรรไปยังหน่วยปฏิบัติการโดยตรง 
เพื อลดขั้นตอน ลดระยะเวลาและความผิดพลาดของการเบิกจ่าย ซึ งเดิมจะมีขั้นตอนการจัดสรรเงินไปยัง
ส่านักงานสาธารณสุขจังหวัด จากนั้นจึงจัดสรรต่อไปยังหน่วยปฏิบัติการ ท่าให้ได้รับเงินล่าช้า ซึ งในการเข้าร่วม 

         / โครงการ... 
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โครงการดังกล่าว โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีต้องจัดท่าบันทึกข้อตกลงความร่ วมมือกับสถาบัน
การแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 

  ในการนี้โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจึงใคร่ขออนุมัติการท่าบันทึกความร่วมมือ
โครงการพัฒนาระบบการจ่ายที มีประสิทธิภาพ ระหว่าง สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ กับ โรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

 จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดพิจารณาเห็นชอบ 
 
    มติที่ประชุม :   เห็นชอบ 

 
5.5.5 พิจารณารับรอง (ร่าง) ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง 

ปฏิทินการศึกษาระดับชั้นคลินิก วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีการศึกษา 2564 

    รองคณบดีฝ่ายวิชาการ น่าเสนอที ประชุมเพื อพิจารณา (ร่าง) ประกาศวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  เรื อง ปฏิทินการศึกษาระดับชั้นคลินิก วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ่าปีการศึกษา 2564 

เพื อให้การจัดการศึกษาและการวัดผลการศึกษา ในระดับชั้นคลินิก หลักสูตรแพทยศาสตร
บัณฑิต ประจ่าปีการศึกษา 2564 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ นั้น 

 
   จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดพิจารณารับรอง (ร่าง)  
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื อง ปฏิทินการศึกษาระดับชั้นคลินิก วิทยาลัยแพทยศาสตร์และ 
การสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ่าปีการศึกษา 2564 
 
    มติที่ประชุม :   รับรอง (ร่าง) ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ 

สาธารณสุข เรื่อง ปฏิทินการศึกษาระดับชั้นคลินิก 
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ประจ าปีการศึกษา 2564 

 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
  5.1 โครงสร้างการบริหารงานวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร น่าเสนอที ประชุมเพื อทราบ ตามค่าสั งสภามหาวิทยาลัยอุบลรา
ธานี ที  5/2564 ได้แต่งตั้งนายแพทย์ประวิ อ ่าพันธุ์ ด่ารงต่าแหน่งคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข ตั้งแต่วันที  1 เมษายน 2564 ถึงวันที  31 มีนาคม 2564 นั้น และอ้างตามมติที ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในคราวประชุม  ครั้งที  1/2563 เมื อวันที  25 มกราคม 2563 มีมติเห็นชอบกรอบ
ต่าแหน่งผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานด้านบริหาร  ซึ งวิทยาลัยฯ จัดอยู่ในกลุ่มที  1 สรุปได้ดังนี้ 

 
      / 1. จ่านวนกรอบ... 
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1. จ่านวนกรอบต่าแหน่งที มีสิทธิได้รับเงินประจ่าต่าแหน่ง ต่าแหน่งรองคณบดี จ่านวนไม่เกิน 3 คน 

2. จ่านวนกรอบต่าแหน่งผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหาร ต่าแหน่งผู้ช่วยคณบดี จ่านวนไม่เกิน 3 คน 
ส่งผลให้วิทยาลัยฯ ต้องมีการปรับเปลี ยนโครงสร้างการบริหารงานเพื อให้สอดคล้องกับกรอบต่าแหน่ง

ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหาร สรุปได้ ดังนี้ 

      
 

  จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดทราบ 
    มติที่ประชุม :    รับทราบ มอบงานคอมพิวเตอร์และเครือข่ายน า 

โครงสร้างลงหน้าเวปไซด์วิทยาลัยฯ 
 
  5.2 ขอเลื่อนพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือในการสนับสนุน “การเสริมสร้างศักยภาพ                            

การวิจัยด้านการแพทย์และสาธารณสุขในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง” 

  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ น่าเสนอที ประชุมเพื อทราบ ตามที  
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)  จะจัดท่าบันทึกความร่วมมือในการ
สนับสนุน “การเสริมสร้างศักยภาพการวิจัยด้านการแพทย์และสาธารณสุขในพ้ืนที ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง”  โดยมีวัตถุประสงค์เพื อสนับสนุนการเสริมสร้างศักยภาพของนักวิจัยระบบสาธารณสุขในพ้ืนที ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง และสร้างองค์ความรู้เกี ยวกับระบบสาธารณสุขในเขตสุขภาพที  10 รวมทั้งสร้าง
เครือข่ายการวิจัย และนักวิจัยหน้าใหม่ด้านการแพทย์และสาธารณสุข ซึ งในการสร้างองค์ความรู้และพัฒนา
นักวิจัย สวรส.  ในวันศุกร์ ที  30 เมษายน  2564 เวลา  08.30 – 16.00 น. ณ  โรงแรมยูเพลส 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ความละเอียดทราบแล้วนั้น เนื องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19)  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  จึงใคร่ขอเลื อนพิธีลงนามบันทึกความ
ร่วมมือในการสนับสนุน “การเสริมสร้างศักยภาพการวิจัยด้านการแพทย์และสาธารณสุขในพ้ืนที ภาคตะวันออก 

         / เฉียงเหนือ... 
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เฉียงเหนือตอนล่าง”  และการบรรยายเรื องสุขภาพในบริบทสังคมเชื อมโยงระดับชาติกับพ้ืนที   พร้อมกรอบการ
วิจัยสถาบันระบบสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2565 และวิธีการเสนอขอรับทุน ในวันศุกร์ที  30 เมษายน  
2564  เวลา 08.30 – 16.00 น.  ณ  โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  แบบไม่มีก าหนด 

 

จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดทราบ 
   
    มติที่ประชุม :   รับทราบ 
 
  5.3 รายงานการรับและเบิกจ่ายเงิน ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2564 

  รองคณบดีฝ่ายบริหาร น่าเสนอที ประชุมเพื อทราบ ตามระเบียบมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2560 ข้อ 50 ให้ส่วนราชการจัดท่ารายงานทางการเงินเสนอ
ต่อคณะกรรมการประจ่าหน่วยงานทุกไตรมาส นั้น  

งานคลังและพัสดุ จึงได้จัดท่ารายงานการรับและเบิกจ่ายเงิน ไตรมาสที  2 ปีงบประมาณ 2564  เสนอ
ต่อที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารสุข เพื อรับทราบข้อมูลทางการเงิน โดยมี
รายละเอียดตามเอกสารที แนบมาพร้อมนี้ 

 

จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดทราบ 
   
    มติทีป่ระชุม :   รับทราบ มอบงานการเงินรายงานการรับและเบิกจ่ายเงิน 

ให้คกก.ประจ าฯทราบ เป็นรายเดือน 
 
  5.4 ปรับปรุงผนังภายนอกอาคาร 
   รองคณบดีฝ่ายบริหาร น่าเสนอที ประชุมเพื อทราบ ตามที งานอาคารสถานที และ
สิ งแวดล้อม ไดร้ับจัดสรรงบประมาณโครงการ การให้บริการระบบสนับสนุนการเรียนการสอนด้านสารสนเทศ
กายภาพและสิ งแวดล้อมรหัสโครงการ  สบพช.3  เป็นเงิน 1,494,820- บาท รายละเอียดตามที ทราบแล้ว นั้น                 

      เพื อให้การบริหารจัดการงานอาคารสถานที และสิ งแวดล้อม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอจ้าง
เหมาปรับปรุงผนังอาคารตามแผนงบประมาณปี 64 โดยวิธีการฉาบผนังและทาสี รายละเอียดดังนี้ 
          
ล าดับที ่ รายการ / ขนาด / ลักษณะ จ านวน ราคา/หน่วย รวมเป็นเงิน 

1 ฉาบผนังภายนอกอาคาร CMP ช้ัน1ทางด้านทิศตะวันออก 240 ตร.ม. 220 52,800 

2 ทาสีผนัง,ต้นเสาและคานชั้น1ด้านทิศตะวันออกและผนังช้ัน3
ทั้ง4ด้าน(สีเทา)  *สีภายนอกสดีูลกัซ์ 

1,005 ตร.ม 85 85,425 

3 ทาสีช่องหน้าต่างและคานช้ัน3 270 ตร.ม. 100 27,000 

 รวม   165,225 

 *ยินดีลดให้เหลือรวมเป็นเงินทั้งสิ้น    165,000 

      / จึงเสนอ... 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 5/2564  วันที่ 29 เมษายน 2564 
 

จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดทราบ 
   
    มติที่ประชุม :   รับทราบ 
 
   5.5  แจ้งค่ากระแสไฟฟ้า ประจ าเดือน มีนาคม 2564 
    รองคณบดีฝ่ายบริหาร น่าเสนอที ประชุมเพื อทราบ  ตามที  งานบริหารทั วไป 
ส่านักงานบริหารกายภาพและสิ งแวดล้อม แจ้งค่ากระแสไฟฟ้า ประจ่าเดือน มีนาคม 2564 ตาม นโยบายของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที ให้หน่วยงานรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่าหรับค่ากระแสไฟฟ้า ความระเอียดทราบแล้ว
นั้น                
      ในการนี้ เพื อให้การจัดเก็บค่ากระแสไฟฟ้าเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ที วางไว้ส่านักงาน
บริหารกายภาพและสิ งแวดล้อม จึงใคร่ขอแจ้งค่ากระแสไฟฟ้า ประจ่าเดือน มีนาคม 2564 รายละเอียดดัง
เอกสารแนบท้ายนี้ 

จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดทราบ 
 

มติที่ประชุม :   รับทราบ ครั้งต่อไปให้น าเสนอเป็น UNIT 
 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ 
  6.1 ก าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ 

สาธารณสุข ครั้งที่ 6/2564 วันพฤหัสบดีที่  20 พฤษภาคม 2564  
เวลา 09.30 น. ณ ห้อง CMP 401 

  กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ แจ้งที ประชุมเพื อทราบถึง
ก่าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที  6/2564 วัน
พฤหัสบดีที   20 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้อง CMP 401 

จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดทราบ 
   
    มติที่ประชุม :   รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องลับ 
  7.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และ 

การสาธารณสุข ครั้งที่ 4/2564 วาระพิเศษ (ลับ) วันจันทร์ ที่ 29 เดือน  
มีนาคม  2564 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร น่าเสนอที ประชุมเพื อพิจารณา รายงานการประชุม

คณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที  4/2564 วาระพิเศษ (ลับ) วันจันทร์ ที  
29 เดือนมีนาคม 2564 

 จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดพิจารณา  
 
    มติที่ประชุม :   รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 
 
         /เลิกประชุม... 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 5/2564  วันที่ 29 เมษายน 2564 
 

 
เลิกประชุมเวลา  12.40 น. 
 

                        
 (นางสาวณรัญญา  มีชัย) 

นักวิชาการศึกษาช่านาญการ รักษาการในต่าแหน่ง 
หัวหน้าส่านักงานเลขานุการ 

กรรมการและเลขานุการ 
ผู้จด/พิมพ์รายงานการประชุม 

 

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงศุทธินี  ธิราช) 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

กรรมการ 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 

 
 

ที่ประชุมได้รับรองรายงานนี้แล้วในการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งท่ี 6/๒๕64 
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 20 พฤษภาคม 2564 

 
 

                                                                                                                                                         
(นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธุ์) 

คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 


