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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 6/2564  วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
ครั้งที ่6/๒๕64   

วันพฤหัสบดี ที่ 20 เดือนพฤษภาคม 2564 
ณ ห้อง CMP 401 ชั้น 4 อาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

 
ผู้มาประชุม 

1. นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธ์ุ  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/ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย

วางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา 
กรรมการ 

8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เมรีรัตน์  มั นวงศ์  ผู้แทนอาจารย์/ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
การศึกษาและพัฒนานักศึกษา 

กรรมการ 

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

ปฏิบัติการ 
ผู้ช่วยเลขานุการฯ คนที  1 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา เล็กสมบูรณ์ หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็ก 
2.  แพทย์หญิงนวินดา  เจียมบุญศรี  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
3. รองศาสตราจารย์มารุตพงศ์  ปัญญา ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีวเวชศาสตร์ 
4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิยม จันทร์นวล  ประธานหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 
5.  นางสาวปัณฑิตา สุขุมาลย์   ประธานหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
6. นายสง่า ทับทิมหิน   ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ งแวดล้อม 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารี  บุตรสอน อาจารย์กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติ เหลาสุภาพ อาจารย์กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 ไม่มี 
 
เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.    
 
 นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธ์ุ คณบดีประธานในที ประชุม แจ้งให้ที ประชุมทราบว่าการประชุมในคร้ังนี้มี
กรรมการมาประชุม 9 ท่าน ครบองค์ประชุม มีผู้เข้าร่วมประชุม 6 ท่านและไมม่ีผู้เข้าร่วมประชุมผ่านสื อ
อิเล็กทรอนิกส์ ประธานกล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตามล่าดับ ดังนี้ 
         / ระเบียบวาระท่ี 1 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 6/2564  วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ  
วาระท่ี 1.1  การลาประชุมของคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ 
 ประธาน แจ้งที ประชุมเพื อทราบ ในการประชุมคร้ังนี้ 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 
 

มติที่ประชุม :  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
วาระท่ี 2.1  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และ 
                    การสาธารณสุข ครั้งที่ 5/2564 เม่ือวันพฤหัสบดี ที่  29 เมษายน 2564 
  กรรมการและเลขานุการ เสนอที ประชุมเพื อพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ่า
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข คร้ังที  5/2564 เมื อวันพฤหัสบดี ที   29 เมษายน 2564 ทั้งนี้ได้มี
การแจ้งเวียนทางไลน์กลุ่มคกก.ประจ่าวิทยาลัยฯ และแจ้งเวียนทาง E-mail เพื อพิจารณารายงานฯ ดังกล่าวแล้ว 
เมื อวันจันทร์ ที  3 พฤษภาคม 2564   

จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดพิจารณารับรองรายงาน
การประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข คร้ังที  5/2564 เมื อวันพฤหัสบดี ที   
29 เมษายน 2564  

  มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
วาระท่ี   3.1    รายงานผลการขออนุมัติเสนอชื่อเพื่อพิจารณาปริญญาเกียรตินิยม  

ส าหรับนายอริย์ธัช กิตติวรเวช  
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ น่าเสนอเพื อพิจารณา ตามบันทึกข้อความที  อว 0604.16.1.9/1124 

ลงวันที  1 เมษายน 2564 วิทยาลัยฯ ได้แจ้งขออนุมัติเสนอชื อเพื อขออรับปริญญาเกียรตินิยม ส่าหรับ 

 

        /นายอริย์ธัช... 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 6/2564  วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 
 

นายอริย์ธัช กิตติวรเวช รหัสประจ่าตัว 5719400356 เนื องจากนักศึกษาป่วย spontaneous 
pneumothorax และมีความจ่าเป็นต้องเข้ารับการผ่าตัด จึงมีผลท่าให้ระยะเวลาการศึกษาเกินระยะเวลาปกติ
ตามหลักสูตรก่าหนดเป็นจ่านวน 1 ภาคการศึกษา นั้น 

และอ้างตามบันทึกข้อความที อว 0604.4/1393 ลงวันที  22 เมษายน 2564  งานบริการ
การศึกษา ได้แจ้งผลการขออนุมัติเสนอชื อเพื อพิจารณาปริญญาเกียรตินิยม ส่าหรับนายอริย์ธัช กิตติวรเวช มี
รายละเอียด ดังนี้ 

งานทะเบียนฯ พิจารณาข้อมูลที เกี ยวข้องตามที วิทยาลัยฯชี้แจงเรียบร้อยแล้วพบว่า การขอ
น่าเสนอรายชื อเพื อพิจารณาปริญญาเกียรตินิยมเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษา
ปริญญาตรี พ.ศ. 2561 หมวดที  13 ข้อ 55 (6) และมีระยะเวลาการศึกษาเกินระยะเวลาปกติเนื องจาก
เจ็บป่วย ซึ งอยู่ในเกณฑ์จะได้รับการเสนอชื อให้ได้รับปริญญาเกียรตินิยมตามข้อบังคับแห่งเดียวกันนี้ หมวดที  13 
ข้อ 55(7) (ข) จึงพิจารณาให้น่าเสนอชื อผู้ส่าเร็จการศึกษาโดยได้ รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับ 1 ต่อที ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีให้ความเห็นชอบและเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื อพิจารณาอนุมัติ
ต่อไป 

  จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดทราบ 
 

    มติที่ประชุม : รับทราบ 
 
วาระท่ี   3.2    การขออนุมัติบรรจุแผนเพื่อขอเปิดหลักสูตรใหม่ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต      
       ในช่วงแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563–2567) 

  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ น่าเสนอเพื อพิจารณา ตามที งานบริการการศึกษา ได้เสนอการขออนุมัติ
บรรจุแผนเพื อขอเปิดหลักสูตรใหม่ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต ในช่วงแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ระยะ 
5 ปี (พ.ศ. 2563 – 2567) ต่อที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์และการสาธารณสุข ในคราว
ประชุมคร้ังที  5/2564 เมื อวันที  29 เมษายน 2564 ที ประชุมมีมติ มอบกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ศึกษาความ
เป็นไปได้ และน่าเสนอเข้าที ประชุมในคร้ังถัดไป นั้น ทั้งนี้หลักสูตรฯ ได้น่าเสนอต่อที ประชุมกลุ่มวิชาสาธารณสุข
ศาสตร์เรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอรายละเอียดข้อมูลประกอบการพิจารณาขออนุมัติบรรจุแผนฯ ดังนี้  

1. ความคุ้มทุน ความคุ้มค่าของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ.25XX 
1.1 รายรับ : หากพิจารณาเฉพาะการผลิตบัณฑิตรายหัว พบว่า บัณฑิต 1 คน จะสามารถเรียนได้

สูงสุดไม่เกิน 6 ปี  มีรายรับค่าธรรมเนียมการศึกษา 240,000 บาท หักรายรับเหลือจ่ายส่าหรับเป็นค่าใช้จ่าย
ประจ่าปีเป็นเงิน 29,160/คน/เทอม  

1.2 รายจ่าย : มีค่าใช้จ่ายในการผลิตบัณฑิตต่อหัว ทั้งหลักสูตร เป็นเงิน 59 ,396 บาท เมื อ
วิเคราะห์หาความคุ้มทุนและหรือความคุ้มค่าในการผลิตบัณฑิต โดยพิจารณาจากรายรับรายจ่าย กับจ่านวน
นักศึกษาใน 5 ปีข้างหน้า ดังนี้ 

 ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรในระยะ 5 ปี   4,449,851 บาท (1) 
 รายรับต่อหัวในระยะ 5 ปี    5,600,000 บาท (2) 
 จ่านวนนักศึกษารวมที คุ้มทุนในระยะ 5 ปี (1)/(2)     3.71 คน 

 เฉลี ยปีละ             5 คน 

           โดยมีเงินคงเหลือจากการบริหารสุทธิ           1,150,149 บาท  
        / เพราะฉะนั้น... 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 6/2564  วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 
 

เพราะฉะนั้น ในแต่ละปีหลักสูตรควรมีนักศึกษารวมทุกชั้นปี ปีการศึกษาละ 4 คน จึงมีความคุ้มทุน 
 

 2. รายละเอียดแผนการรับนักศึกษา : แผนการรับนักศึกษาและผู้ส่าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี  
 
 
 
 
 
 
 

- หลักสูตรฯ มีแผนการรับเข้าศึกษา: ตลอด 5 ปี หลักสูตรฯ รับนักศึกษา จ่านวนทั้งสิ้น 25 คน 
เมื อน่าข้อมูลจ่านวนนักศึกษาเต็มเวลา มาวิเคราะห์อัตราก่าลังของอาจารย์ในการจัดการเรียนการสอนและภาระ
งานของอาจารย์ที ปรึกษาวิทยานิพนธ์ พบว่า เมื อพิจารณาตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 
2558 สัดส่วนภาระงานอาจารย์ต่อนักศึกษาที ให้ค่าปรึกษาวิทยานิพนธ์ เท่ากับ 1 : 5 ทั้งนี้หากมีต่าแหน่งทาง
วิชาการสัดส่วนภาระงานฯ เท่ากับ 1 : 10  ซึ งหลักสูตรฯ มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ่า
หลักสูตรสาขาแพทยศาสตรบัณฑิตและสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ที มีคุณวุฒิปริญญาเอก จ่านวน 17 คน สามารถ
ดูแลให้ค่าปรึกษาวิทยานิพนธ์นักศึกษาได้อย่างน้อย 85 คน และสามารถดูแลให้ค่าปรึกษาวิทยานิพนธ์ได้สูงสุด 
จ่านวน 170 คน  

3. อาจารย์ 
3.1 การรับและแต่งตั้งอาจารย์ : การรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ่าหลักสูตร หลักสูตรมีระบบการ

แต่งตั้งอาจารย์ประจ่าหลักสูตรตามระบบกลไกของมหาวิทยาลัยและของวิทยาลัยฯ โดยพิจารณาคุณสมบัติให้
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ปี พ.ศ. 2558 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของ สปอว. 
ก่าหนด 

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

    การนี้ จึงขออนุมัติบรรจุ “หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ในแผนการรับนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยเริ มเปิดรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2566 ภาคต้น  
  จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอ
อนุมัติบรรจุแผนเพื อขอเปิดหลักสูตรใหม่ ในช่วงแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี  (พ.ศ. 2563 – 
2567) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ.25XX 
    
    มติที่ประชุม : มอบผู้รับผิดชอบทบทวนแก้ไขรายละเอียด และให้ 

น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าฯ เพื่อจัดประชุม 
วาระพิเศษ 
 
 
 

         /วาระที่ 3.3 ... 

ระดับชั้นป ี
จ่านวนนักศึกษาในแต่ละชั้นปีการศึกษา 

2566 2567 2568 2569 2570 
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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วาระท่ี   3.3    รายวิชาที่เปิดสอนเปิดสอนให้กับคณะอ่ืน ๆ ในปีการศึกษา 2564 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ น่าเสนอเพื อพิจารณา ตามที งานบริการการศึกษา ได้เสนอรายวิชาที เปิด

สอนภาคการศึกษาต้น ประจ่าปีการศึกษา 2564 หลักสูตรฟิสิกส์ชีวการแพทย์  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 
ในการประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที  5/2564 เมื อวันที  29 
เมษายน 2564 ที ประชุมคณะกรรมการประจ่าฯ มีข้อเสนอ  มอบงานบริการการศึกษา รวบรวมข้อมูลและการ
ด่าเนินการในรายวิชาของวิทยาลัยฯ ที จะเปิดสอนให้กับคณะอื น ๆ ในปีการศึกษา 2564 และน่าเสนอในการ
ประชุมครั้งถัดไป นั้น  

เพื อให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย การนี้  จึงขอเรียนที ประชุมเพื อโปรด
พิจารณารายที เปิดสอนให้กับคณะอื น ๆ ในปีการศึกษา 2564 รายละเอียดดังตาราง 

1. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) คณะพยาบาลศาสตร์ 

รหัสวิชา หน่วยกิต ชื อวิชา 
จ่านวนรับ 

(คน) 
อาจารย์ประธานรายวิชา/ 

ผู้ประสานงานรายวิชา 
หลักสูตร 

ภาคการศึกษาต้น 
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 

ปรับปรุง 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 
พญ.ปิยะรัตน์ ธัญนิพันธ์            กรรมการ 

ปรับปรุง พ.ศ.2562 

ภาคการศึกษาปลาย 
1904101-62 3(2-2-5) กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย ์ 125 ผศ.ดร.นงนุช กัญหารัตน์       ประธานรายวิชา 

ผศ.ฐานิสรา โฉมเกิด             กรรมการ 
อ.ดร.สุพัตรา ขจัดโรคา           กรรมการ 
อ.สุธารกมล ครองยุต ิ            กรรมการ 
อ.ดร.นันทยา กระสวยทอง      กรรมการ 

ปรับปรุง พ.ศ.2562 

1904102-62  3(2-2-5) สรีรวิทยาของมนุษย ์ 125 ผศ.จารุวรรณ์ วงบุตดี          ประธานรายวิชา 
ผศ.ดร.เชาวลิต  ยั วจิตร          กรรมการ 
ผศ.ดร.สุวภรณ์ แดนดี            กรรมการ 
อ.ดร.นันทยา กระสวยทอง      กรรมการ 
อ.ดร.วัลวิสาข์ สวุรรณเลิศ       กรรมการ 

ปรับปรุง พ.ศ.2562 

1904103-62  
 

3(2-2-5) ชีวเคมีทางการพยาบาล  125 ผศ.ดร.จุฑารัตน์ จิตติมณี      ประธานรายวิชา 
ผศ.ดร.กาญจนา แปงจิตต์        กรรมการ 
ผศ.ดร.รสริน การเพียร           กรรมการ 
อ.ดร.อนุวัตร ภิญญะชาติ         กรรมการ 
อ.ดร.วัลวิสาข์ สวุรรณเลิศ       กรรมการ 

ปรับปรุง พ.ศ.2562 

 
 
 
 
 
       / 2. หลักสูตร... 
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2. หลักสูตรฟิสิกส์ชีวการแพทย์  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) คณะวิทยาศาสตร์  

 
  จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดพิจารณาเห็นชอบรายวิชา

ที เปิดสอนคณะอื น ๆ ในปีการศึกษา 2564 
ข้อเสนอจากคณะกรรมการประจ าฯ 

- ให้ปรับปรุงค าสั่งวิทยาลัยฯ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อรับผิดชอบรายวิชากลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2) ให้ครอบคลุมทุกรายวิชาที่เปิดสอน 
โดยมีหน้าพิจารณารายละเอียดต่าง ๆของทุกรายวิชาที่จะเปิดสอนก่อนเสนอคกก.ประจ าฯ 
 

    มติที่ประชุม : เห็นชอบตามข้อเสนอ 
 
   

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
  4.1  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบายด้านงบประมาณและการเงิน 
   ไม่มี 

 
  4.2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบายอ่ืน ๆ 
   4.2.1  แนวทางการอนุมัติให้ชดใช้ทุนเป็นระยะเวลาแทนการชดใช้เป็นเงิน 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร น่าเสนอเพื อพิจารณา ตามมติคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที  5/2564 เมื อวันที  20 เมษายน 2564 ได้ก่าหนดแนวทางการอนุมัติให้
ชดใช้ทุนเป็นระยะเวลาแทนการชดใช้เป็นเงิน ดังนี้ 
 1. ทุนจากแหล่งทุนภายนอกให้เป็นไปตามความประสงค์ของเจ้าของทุน 
 2. ทุนคณะหรือมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามสัญญาให้ทุนก่าหนด หากจะให้ชดใช้เป็นระยะเวลาต้อง
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที ก่าหนด ดังนี้ 
  2.1 มีความจ่าเป็นอันสมควรอย่างยิ งที ไม่สามารถส่าเร็จการศึกษาได้ตามก่าหนด เช่น ปัญหา
สุขภาพ ทั้งนี้ ผู้รับทุนต้องตั้งใจ อุตสาหะศึกษาและเพียรพยายามที สุดที จะศึกษาให้ส่าเร็จการศึกษาภายในเวลาที 
ก่าหนด โดยมิได้หลีกเลี ยง ละเลย เพิกเฉย ทอดทิ้ง ยุติ หรือเลิกการศึกษาก่อนส่าเร็จการศึกษา โดยต้องมี
ความเห็นของสถานศึกษาและหรืออาจารย์ที ปรึกษาเป็นผู้รับรองเพื อประกอบการพิจารณา 
         / 2.2 คณะมี... 

รหัสวิชา หน่วยกิต ชื อวิชา 
จ่านวนรับ 

(คน) 
อาจารย์ประธานรายวิชา/ 

ผู้ประสานงานรายวิชา 
หลักสตูร 

ภาคการศึกษาต้น 
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 กระสวยการ           กรรมการ 

ปรับปรุง พ.ศ.2563 

ภาคการศึกษาปลาย 
1904 301-63 3(3-0-6) พยาธิวิทยาทั วไป 

 
31 รศ.ดร.สุรศักดิ์ แว่นรัมย ์       ประธานรายวิชา 

ผศ.ดร.ปรีดา ปราการกมานันท ์  กรรมการ 
ดร.อนุวัตร ภิญญะชาติ             กรรมการ 
ผศ.ดร.ชาญวิทย์ มณีนิล            กรรมการ 

ปรับปรุง พ.ศ.2563 
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  2.2 คณะมีความจ่าเป็นด้านอัตราก่าลังและประสงค์ให้กลับมาปฏิบัติงาน 
 3. มอบคณะปรับปรุงสัญญาการรับทุน โดยระบุให้ชัดเจนว่าให้ชดใช้ทุนเป็นเงินหรือเป็นระยะเวลาการ
ปฏิบัติงาน และข้อความในสัญญาต้องสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ในข้อ 2  
 ดังนั้นงานบริหารบุคคล จึงได้ด่าเนินปรับปรุงแบบหนังสือสัญญารับทุนเพื อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์
ดังกล่าวข้างต้น ดังนี้ 

 ตารางเปรียบเทียบสัญญารับทุนอุดหนุนการศึกษา (เดิม) และที่ปรับปรุงตามหนังสือเวียน 
กองการเจ้าหน้าที่ ท่ี อว0604.2.3/ว1284 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 

เดิม ที ปรับปรุงตาม ว1284 (ใหม่) 
ข้อ 2 ในระหว่างเวลารับทุนอุดหนุนการศึกษาตาม

สัญญานี้ ผู้รับทุนต้องอยู่ในความควบคุมดูแลของผู้ให้ทุน โดย
ผู้รับทุนจะต้องประพฤติและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับและค่าสั งของผู้ให้ทุนที ได้ก่าหนดและสั งการเกี ยวกับ
การศึกษาตามสัญญานี้ ทั้งที ได้ออกใช้บังคับอยู่แล้วในวันที ท่า
สัญญานี้ และที จะออกใช้บังคับต่อไปภายหน้าโดยเคร่งครัด 
และให้ถือว่ากฎหมาย ระเบียบข้อบังคับและค่าสั งต่างๆ 
ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ งของสัญญาฉบับน้ี  

ผู้รับทุนต้องตั้งใจศึกษาและเพียรพยายามอย่างดี
ที สุดที จะศึกษาวิชาให้ตรงตามที ผู้ให้ทุนก่าหนด โดยผู้รับทุน
ต้องศึกษาให้ส่าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรภายในก่าหนดเวลา
ตามข้อ 1 และจะไม่หลีกเลี ยง ละเลย เพิกเฉย ทอดทิ้ง ยุติ 
หรือเลิกการศึกษาก่อนส่าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรดังกล่าว 
หากผู้รับทุนจะยุติหรือเลิกการศึกษาไม่ว่ากรณีใดๆ จะต้อง
ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ให้ทุนก่อน 

ข้อ 2 ในระหว่างเวลารับทุนอุดหนุนการศึกษาตาม
สัญญานี้ ผู้รับทุนต้องอยู่ในความควบคุมดูแลของผู้ให้ทุน โดย
ผู้รับทุนจะต้องประพฤติและปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ 
ข้อบังคับและค่าสั งของผู้ให้ทุนที ได้ก่าหนดและสั งการเกี ยวกับ
การศึกษาตามสัญญานี้ ทั้งที ได้ออกใช้บังคับอยู่แล้วในวันที ท่า
สัญญานี้ และที จะออกใช้บังคับต่อไปภายหน้าโดยเคร่งครัด 
และให้ถือว่ากฎหมาย  ระเบียบข้อบังคับและค่าสั งต่างๆ 
ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ งของสัญญาฉบับน้ี  

ผู้รับทุนต้องตั้งใจ อุตสาหะศึกษาและเพียรพยายาม
อย่างดีที สุดที จะศึกษาวิชาให้ตรงตามที ผู้ให้ทุนก่าหนด โดยผู้รับ
ทุนต้องศึ กษาให้ ส่ า เร็จการศึ กษาตามหลักสู ตรภายใน
ก่าหนดเวลาตามข้อ 1 โดยมิหลีกเลี ยง ละเลย เพิกเฉย ทอดทิ้ง 
ยุติ หรือเลิกการศึกษาก่อนส่าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ดังกล่าว หากผู้รับทุนจะยุติหรือเลิกการศึกษาไม่ว่ากรณีใดๆ 
จะต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ให้ทุนก่อน โดยต้องมี
ความเห็นของสถานศึกษาและหรืออาจารย์ที ปรึกษาเป็นผู้รับ
รองเพื อประกอบการพิจารณา 

 
 

เดิม ที ปรับปรุงตาม ว1284 (ใหม่) 
ข้อ 5 เมื อผู้รับทุนส่าเร็จการศึกษาแล้ว ต้องเข้า

รายงานตัวต่อต้นสังกัด ภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับตั้งแต่วันที 
ส่าเร็จการศึกษา 

ข้อ 5 เมื อผู้รับทุนส่าเร็จการศึกษาแล้ว จะต้องรีบ
รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการโดยเร็ว ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 7 
วัน นับแต่วันถัดจากวันส่าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร หรือวัน
ครบก่าหนดเวลาที ได้รับอนุมัติแล้วแต่กรณี 

ข้อ 6 เมื อผู้รับทุนส่าเร็จการศึกษาตามสัญญาแล้ว 
ผู้รับทุนต้องปฏิบัติงานชดใช้ทุน ณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นระยะเวลา
เท่ากับระยะเวลาที ผู้ รับทุนได้รับทุนอุดหนุนการศึกษา
ภายในประเทศ  

กรณีผู้รับทุนไม่ส่าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรใน
ระยะเวลาตามข้อ 1 และได้รับอนุมัติจากผู้ให้ทุนให้ขยาย
เวลาการศึกษาโดยได้รับเงินทุนเพิ มเติมหรือไม่ก็ตาม ให้ถือว่า
ระยะเวลาที ขยายออกไปนั้นเป็นระยะเวลารับทุนตามสัญญานี้
ด้วย 

ข้อ 6 เมื อผู้รับทุนส่าเร็จการศึกษาตามสัญญาแล้ว 
หรือผู้รับทุนไม่ส่าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรในระยะเวลาตาม
ข้อ 1 อันเนื องมาจากมีความจ่าเป็นอันสมควรอย่างยิ งที ไม่
สามารถส่าเร็จการศึกษาได้ตามก่าหนด โดยที ได้ปฏิบัติตามข้อ 
2 แล้ว หรือผู้ให้ทุนมีความจ่าเป็นด้านอัตราก่าลังและประสงค์
ให้กลับมาปฏิบัติงาน ผู้รับทุนต้องปฏิบัติงานชดใช้ทุน  ณ 
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เป็นระยะเวลาเท่ากับระยะเวลาที ผู้รับทุนได้รับ
ทุนอุดหนุนการศึกษาภายในประเทศ 

กรณีผู้รับทุนไม่ส่าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรใน
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เดิม ที ปรับปรุงตาม ว1284 (ใหม่) 
ผู้รับทุนจะต้องปฏิบัติงานชดใช้ทุน  ณ วิทยาลัย

แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
จึงถือว่าเป็นการปฏิบัติงานชดใช้ทุนตามสัญญาฉบับน้ี 

 

ระยะเวลาตามข้อ 1 และได้รับอนุมัติจากผู้ให้ทุนให้ขยายเวลา
การศึกษาโดยได้รับเงินทุนเพิ มเติมหรือไม่ก็ตาม  ให้ถือว่า
ระยะเวลาที ขยายออกไปนั้นเป็นระยะเวลารับทุนตามสัญญานี้
ด้วย 

ผู้รับทุนจะต้องปฏิบัติงานชดใช้ทุน  ณ  วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึง
ถือว่าเป็นการปฏิบัติงานชดใช้ทุนตามสัญญาฉบับน้ี 

ข้อ 7 (วรรค 3) 
กรณีที ผู้รับทุนไม่ส่าเร็จการศึกษาตามสัญญานี้ไม่ว่า

ด้วยเหตุใด ถ้าผู้ให้ทุนพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผู้รับทุน
ปฏิบัติงานในวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นเวลาตามข้อ 6 แทนการชดใช้
เงินตามวรรคหนึ งก็ได้ 

 

ข้อ 7 (วรรค 3) 
กรณีที ผู้รับทุนไม่ส่าเร็จการศึกษาตามสัญญานี้ไม่ว่า

ด้วยเหตุใดนอกเหนือจากข้อ 6  ถ้าผู้ ให้ทุนพิจารณาแล้ว
เห็นสมควรให้ผู้รับทุนปฏิบัติงานในวิทยาลัยแพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นเวลาตามข้อ 6 
แทนการชดใช้เงินตามวรรคหนึ งก็ได้ 

 
   จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ  เพื อโปรดพิจารณา (ร่าง) สัญญารับ
ทุนอุดหนุนการศึกษา หลักสูตรปริญญาเอกในประเทศ ปีการศึกษา.... (ฉบับปรับปรุง) ตามมติที ประชุม
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที  5/2564 เมื อวันที  20 เมษายน 2564 
 

    มติที่ประชุม :   เห็นชอบ(ร่าง) สัญญารับทุนอุดหนุนการศึกษา หลักสูตร 
ปริญญาเอกในประเทศ ปีการศึกษา.... (ฉบับปรับปรุง) 

 

  4.3 เรื่องเสนอพิจารณาแต่งตั้งบุคคล / คณะบุคคล / การลาศึกษาต่อ / ขออนุมัติส าเร็จ
การศึกษา  

   4.3.1  ขออนุมัติท าค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  
ประจ าปีการศึกษา  2564 

    รองคณบดีฝ่ายวิชาการ น่าเสนอเพื อพิจารณา ตามที ส่านักงานพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ส่านักอธิการบดี จัดท่าบันทึกข้อความที  ศธ.0529.4.6/ว 906 ลว 21 กรกฎาคม 2558 เรื อง 
แผนผังกระบวนการการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื อให้สอดคล้องกับข้อบังคับสภา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย “คุณสมบัติและหลักเกณฑ์การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ 
รองศาสตราจารย์พิเศษ และศาสตราจารย์พิเศษ พ.ศ.2548” ซึ งกระบวนการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษจะต้องได้รับ
การอนุมัติจัดท่าค่าสั งแต่งตั้งจากคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เพื อให้เป็นไป
ตามส่านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่านักงานอธิการบดีแจ้ง ในการนี้ งานบริการการศึกษา จึงขอเสนอขอ
อนุมัติจัดท่าค่าสั งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจ่าปีการศึกษา 2564 เพื อด่าเนินการ
ในส่วนที เกี ยวข้องต่อไปและด่าเนินการตามแผนผังกระบวนการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ส่านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
   จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดพิจารณาขออนุมัติท่าค่าสั ง
แต่งตั้งอาจารย์พิเศษหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจ่าปีการศึกษา 2564 

         /มติที่ประชุม... 
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    มติที่ประชุม : อนุมัติท าค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษหลักสูตร 
แพทยศาสตรบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา 2564 
 

   4.3.2   ขออนุมัติขยายเวลาศึกษาของ นางสาวปรารถนา โฉมเฉลา ครั้งที่ 3
    รองคณบดีฝ่ายบริหาร น่าเสนอเพื อพิจารณา ตามค่าสั งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ที  3371/2560 ได้อนุมัติให้ นางสาวปรารถนา โฉมเฉลา ต่าแหน่งอาจารย์ สังกัดกลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ ลาศึกษา
ในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร ด้วยทุนอุดหนุนวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข มีก่าหนด 3 ปี ตั้งแต่วันที  15 สิงหาคม 2560 ถึงวันที  14 สิงหาคม 2563 โดยให้ได้รับเงิ นเดือน
ระหว่างลาศึกษา และได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาศึกษา ดังนี้ 

ครั้งที่ 1 ตามค่าสั งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที  1895/2563 มีก่าหนด 3 เดือน 15 วัน ตั้งแต่วันที  
15 สิงหาคม 2563 ถึงวันที  30 พฤศจิกายน 2563 ด้วยทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) สาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ครั้งที่ 2 ตามค่าสั งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที  2547/2563 มีก่าหนด 7 เดือน ตั้งแต่วันที  1 ธันวาคม 
2563 ถึงวันที  30 มิถุนายน 2564 ด้วยทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) สาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

 บัดนี้ ใกล้ครบก่าหนดการได้รับอนุมัติขยายเวลาลาศึกษา ครั้งที  2 ตามค่าสั งดังกล่าวข้างต้นแล้ว  
นางสาวปรารถนา โฉมเฉลา จึงได้ยื นแบบค่าขออนุมัติขยายเวลาศึกษา ครั้งที  3 เนื องจากการปฏิบัติงานวิจัยยัง
ไม่แล้วเสร็จ ท่าให้ยังไม่สามารถสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ได้ และยังท่าให้ไม่ได้ผลการเรียนครบตามหลักสูตร ซึ ง
เป็นผลกระทบมาจากการเปลี ยนหัวข้อวิทยานิพนธ์ในช่วงแรก และผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที ยังมีการติดเชื้ออย่างต่อเนื องและรุนแรง จึงท่าให้การด่าเนินงานวิจัย
ล่าช้ากว่าที ก่าหนด ในการนี้ นางสาวปรารถนา โฉมเฉลา จึงขออนุมัติขยายระยะเวลาลาศึกษา ครั้งที  3 มีก่าหนด 4 
เดือน 21 วัน ตั้งแต่วันที  1 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที  21 พฤศจิกายน 2564 ด้วยทุนโครงการปริญญาเอก
กาญจนาภิเษก (คปก.) สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดังนั้น รวมระยะเวลาในการลาศึกษาของ นางสาวปรารถนา 
โฉมเฉลา ดังนี้ 

 

ล าดับที่ รายละเอียด ระยะเวลาลาศึกษาต่อ ทุน รวมระยะเวลา 
1 ได้รับอนุมัติลาตามหลักสูตร 15 สิงหาคม 2560 ถึงวันที   

14 สิงหาคม 2563 
ด้วยทุนอุดหนุนวิทยาลัย

แพทยศาสตร์และ 

การสาธารณสุข 

3 ปี 

2 ขอขยายเวลาลาศึกษา  
ครั้งที  1 
 

15 สิงหาคม 2563 ถึงวันที   
30 พฤศิจกายน 2563 

โครงการปริญญาเอก
กาญจนาภิเษก (คปก.)  
สาขาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

3 เดือน 15 วัน 

3 ขอขยายเวลาลาศึกษา 
ครั้งที  2 
 

1 ธันวาคม 2563 ถึงวันที   
30 มิถุนายน 2564 

โครงการปริญญาเอก
กาญจนาภิเษก (คปก.)  
สาขาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

7 เดือน 

4 ขอขยายเวลาลาศึกษา 1 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที   โครงการปริญญาเอก 4 เดือน 21 วัน 
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ล าดับที่ รายละเอียด ระยะเวลาลาศึกษาต่อ ทุน รวมระยะเวลา 
ครั้งที  3 
 

21 พฤศจิกายน 2564 กาญจนาภิเษก (คปก.)  
สาขาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

รวมระยะเวลาที่ได้รับทุนและอนุมัติขยาย 4 ปี 3 เดือน 6 วัน 

   จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดพิจารณาอนุมัติขยาย
ระยะเวลาศึกษาของ นางสาวปรารถนา โฉมเฉลา ครั้งที  3  มีก่าหนด 4 เดือน 21 วัน ตั้งแต่วันที  1 กรกฎาคม 
2564 ถึงวันที  21 พฤศจิกายน 2564 ด้วยทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) สาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
     มติที ประชุม :   อนุมัติขยายระยะเวลาศึกษาของ  

นางสาวปรารถนา โฉมเฉลา ครั้งที่ 3  มีก าหนด  
4 เดือน 21 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564  
ถึงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2564 ด้วยทุนโครงการ 

ปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) สาขา 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 

  4.4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณารับรองผลการเรียน อนุมัติ/ ให้ความเห็นชอบหลักสูตร
การศึกษา 
   4.4.1  รับรองผลสอบ Long case ของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีท่ี 6 
   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ น่าเสนอที ประชุมเพื อพิจารณา   อ้างตามหนังสือที  ศรว.28/2564 
ลงวันที  16 กุมภาพันธ์ 2564 เรื อง การแจ้งผลการสอบ Long case และผลการสอบทักษะหัตถการ (Manual 
skills) 15 ทักษะ ศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ศรว.) ให้สถาบัน
ด่าเนินการแจ้งผลการสอบ Long case จ่านวน 2 ราย โดยเป็นโรค/ปัญหาทางอายุรศาสตร์อย่างน้อย 1 ราย ส่วนอีก 
1 ราย อาจเป็นโรค/ปัญหาทางศัลยศาสตร์ สูติศาสตร์ หรือกุมารเวชศาสตร์ แล้วนั้น  วิทยาลัยฯจะส่งผลสอบให้กับ
ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ศรว.) ต่อไป 
              ทั้งนี้ ได้น่าผลสอบดังกล่าวรับรองในที ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตชั้นคลินิก 
แล้วเมื อวันที  12 พฤษภาคม 2564 เรื องเพื อพิจารณารับรองผลสอบ long case ส่าหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที  6 
สังกัดศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลศรีสะเกษ จ่านวน 2 รายวิชา ดังรายละเอียดนี้ 

1) วิชาอายุรศาสตร์ 3     จ่านวน  3 ราย ดังนี้ 
      1.นางสาวภูมิสิริ  ชุณหอังกูรเวส 
      2.นางสาวสุกัลยา พัวไพศาล 
      3.นางสาววรัญญา ปาเชนทร์ 

2) วิชากุมารเวชศาสตร์ 2 จ่านวน 6 ราย ดังนี้ 
      1.นางสาวกติกา  พูลศรี 
      2.นางสาวธิตินารถ  ลาวิลาศ 
      3.นางสาวชฏาพร  โกศลอินทรีย์ 
      4.นางสาวนันทิกานต์  ฤทธิ์เดช 
         /5.นางสาว 
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      5.นางสาวธนพร  ประเคน 
      6.นางสาวดวงกมล สารกิจ 
   จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดรับรองผลสอบLongcase 
ของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที  6   

    มติที่ประชุม :   รับรองผลสอบLongcase ของนักศึกษาแพทย์ 

ชั้นปีที่ 6   

   4.4.2  รับรองผลการเรียน รายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  
ประจ าภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม)  

   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ น่าเสนอที ประชุมเพื อพิจารณา ตามมติที ประชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตชั้นปรีคลินิก ครั้งที  3/2564 เมื อวันจันทร์ที  17 พฤษภาคม 
2564 ซึ งร่วมกันพิจารณารับรองผลการเรียนรายวิชาที เปิดสอนในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจ่าภาค
การศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563 (เพิ มเติม) ซึ งประกอบด้วยรายวิชาต่อไปนี้ 

 

ล าดับ รหัสวิชา รายวิชา 
ผลการพิจารณา 

(รับรอง/ไม่รับรอง) 
1 1901 209 ระบบกล้ามเนื้อโครงกระดูก รับรอง 

 
  จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดพิจารณารับรองผลการ

เรียนรายวิชาที เปิดสอนในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจ่าภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563 
(เพิ มเติม) 
 

    มติที่ประชุม :   รับรองผลการเรียนรายวิชาที่เปิดสอนใน 
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจ าภาค 
การศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม) 

 
4.4.3  รับรองการแก้ไขผลการเรียนรายวิชา 1901322 การประยุกต์ใช้ 

สารสนเทศทางการแพทย์ ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ น่าเสนอที ประชุมเพื อพิจารณา  ตามที ประธาน

รายวิชา ได้น่าเสนอผลการเรียนรายวิชา 1901322 การประยุกต์ใช้สารสนเทศทางการแพทย์ ต่อ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตชั้นปรีคลินิก เมื อวันที  7 พฤษภาคม 2564 และงาน
ทะเบียนได้ประกาศผลการเรียนในระบบ REG เรียบร้อยแล้ว ซึ งมีนักศึกษาได้ทักท้วงคะแนน และขอให้
คณะกรรมการรายวิชาพิจารณาตรวจสอบคะแนนอีกครั้ง เนื องจากนักศึกษาเห็นว่าตัวนักศึกษาเองได้ส่งงานครบ
ตามข้อก่าหนดของรายวิชา ซึ งอาจจะมีคะแนนบางส่วนที ขาดหายไป นั้น  

ในการนี้ คณะกรรมการรายวิชาและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตชั้นปรีคลินิกได้
ร่วมกันพิจารณาตรวจสอบและแก้ไขไฟล์ตัดเกรดเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ เพื อให้ผลการเรียนของนักศึกษาถูกต้อง 
ตรงตามการวัดและประเมินผล จึงขอแก้ไขผลการเรียนรายวิชา  1901322 การประยุกต์ใช้สารสนเทศทางการ
แพทย์ ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563 
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จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดพิจารณารับรองการแก้ไขผลการ
เรียนรายวิชา 1901322 การประยุกต์ใช้สารสนเทศทางการแพทย์ ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563 
 

   มติที่ประชุม :   รับรองการแก้ไขผลการเรียนรายวิชา  
1901322 การประยุกต์ใช้สารสนเทศทางการ 
แพทย์ ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563 

 
  4.5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอ่ืน  

4.5.1  การเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับงานห้องสมุดก่อนเปิดภาคการศึกษา  
1/2564 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ น่าเสนอเพื อพิจารณา จากผลการประเมินความพึง

พอใจต่อทรัพยากรทางการศึกษาปีการศึกษา 2563 ด้านห้องสมุด จากข้อความเห็นคิด เกี ยวกับความต้องการ
ของนักศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณาสุข ส่วนใหญ่มีความต้องการตามรายการดังนี้ 

ข้อคิดเห็น รายละเอียด แนวทางแก้ไขปรับปรุง 
1. ด้านการบริการ
ห้องสมุด 

เปิดห้องอ่านหนังสือ 24 
ชม. 

ปรึกษากับงานอาคารสถานที เพื อหาสถานที อ่านหนังสือ
ให้แก่นักศึกษาเพิ มเติม รวมทั้งการสร้างบรรยากาศเพื อเอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ในสถานที นักศึกษาใช้อ่านหนังสือ เช่น wifi 
โต๊ะ เก้าอ้ีอ่านหนังสือเครื องปรับอากาศ ภายใต้ระเบียบ
บังคับในสถานการณ์โควิด และแจ้งงานบริการการศึกษาให้
ช่วยประชาสัมพันธ์ในการใช้ทรัพยากรห้องอ่านหนังสือนอก
เวลาร่วมกันระหว่าง 2 หลักสูตร ทางงานห้องสมุดจะ
ด่าเนินการปรับปรุงห้องสโมสรนักศึกษาเก่า ชั้น 1 ตึก 
วิทยาลัยแพทย์ฯ ให้เป็นห้องอ่านหนังสือ 

ขยายเปิดบริการให้ยืม-
คืน ต่ารา 

งานห้องสมุดจะด่าเนินการจัดหาบุคคลากรในการอยู่นอก
เวลาราชการ ตั้งแต่ 16.30-18.30 น. ในวันอังคาร และ
พฤหัสบดี 

ต้องการให้มีบริการเครื อง
ถ่ายเอกสาร 

งานห้องสมุดด่าเนินการประสานส่านักบริหารทรัพย์สินและ
สิทธิประโยชน์เพื อให้น่าเครื องถ่ายเอกสาร Double A Fast 
Print มาเปิดให้บริการแกนักศึกษาหลักสูตรวิทยาลัย
แพทยศาสตร์ โดยให้ทางวิทยาลัยฯ ท่าหนังสือระบุความ
ต้องการมายังส่านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 

 

  จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดพิจารณาความต้องการของ
นักศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข โดยได้สรุปผลจากการสรุปผลการประเมินความพึงพอใจต่อ
ทรัพยากรทางการศึกษาปีการศึกษา 2563 
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    มติที่ประชุม :   1. วิทยาลัยฯ ปรับปรุงสถานที่ห้องสโมสรนักศึกษาเดิม 
และห้องสมุดให้เป็นห้องอ่านหนังสือส าหรับนักศึกษา

 2. จัดระบบการยืม*คืนหนังสือให้นักศึกษาที่สามารถ 
ด าเนินการได้ด้วยตนเอง 
3. จัดสถานที่บริการถ่ายเอกสารส าหรับนักศึกษาเพิ่มเติม 
มอบรองคณ บดี ฝ่ ายบ วิชาการ แจ้ งผู้ รั บผิ ดชอบ
ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

 
   4.5.2 การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อการต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย  

ประจ าปี 2564 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร น่าเสนอที ประชุมเพื อพิจารณา  ตามบันทึกข้อความที  

อว 0604.2.3/ว 0371 ลงวันที  3 กุมภาพันธ์ 2564 กองการเจ้าหน้าที  ส่านักงานอธิการบดี ได้แจ้งให้
วิทยาลัยฯ ด่าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื อการต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื อง หลักเกณฑ์ วิธีการจัดท่าสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย และการประเมินผล
การปฏิบัติงาน เพื อการต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย และฉบับที  2 พ.ศ. 2556 ก่าหนดให้มีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื อการต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย โดยองค์ประกอบของคณะกรรมการ
ประเมินไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน เมื อคณะกรรมการฯ ด่าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานเรียบร้อย
แล้ว ให้วิทยาลัยฯรายงานผลการประเมินไปผู้มีอ่านาจสั งจ้าง ภายในวันที่ 23 สิงหาคม 2564 นั้น 
 ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยฯ มีก่าหนดการจัดท่าสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย โดยมีระยะเวลาการจ้าง ดังนี้ 
 (๑) สัญญาจ้างระยะที่ ๑ ได้แก่ สัญญาการทดลองปฏิบัติงาน โดยก่าหนดระยะเวลาในสัญญาการ
ทดลองปฏิบัติงาน ดังนี้ 
  (ก) พนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการ ก่าหนดระยะเวลาในสัญญาการทดลองปฏิบัติงาน
ไม่น้อยกว่า ๖ เดือน แต่ไม่เกิน ๑ ปี ทั้งนี ้มีระยะเวลาการสอนไม่น้อยกว่า ๑ ภาคการศึกษา 
  (ข) พนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี ยวชาญเฉพาะ  และประเภททั วไป
ก่าหนดระยะเวลาในสัญญาการทดลองปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า ๖ เดือน แต่ไม่เกิน ๑ ปี ทั้งนี้ รวมระยะเวลาขยาย
การทดลองปฏิบัติงาน (ถ้ามี) 
 (๒) สัญญาจ้างระยะที่ ๒ 
  (ก) ประเภทวิชาการ วิชาชีพเฉพาะหรือเชี ยวชาญเฉพาะ และทั วไป หากผ่านการประเมินการ
ทดลองปฏิบัติงาน ให้จัดท่าสัญญาจ้าง มีระยะเวลา ๒ ปีงบประมาณ 
  (ข) ผู้มีภาระผูกพันต้องปฏิบัติงานชดใช้ทุน หากผ่านการประเมินการทดลองปฏิบัติงานให้จัดท่า
สัญญาจ้างตามระยะเวลาชดใช้ทุน โดยให้สิ้นสุดสัญญาในวันที  ๓๐ กันยายน ของปีที ครบระยะเวลาชดใช้ทุน 
 (๓) สัญญาจ้างระยะที่ ๓ ก่าหนดระยะเวลาจัดท่าสัญญาจ้างมีระยะเวลาสัญญาละ ๕ ปีงบประมาณ
ทั้งนี ้จะต่อสัญญาจ้างระยะเวลา ๕ ปีงบประมาณ ได ้จะต้องมผีลการประเมินการปฏิบัติงานในระดับดีขึ้นไป 
 (๔) สัญญาจ้างระยะที่ ๔ ก่าหนดระยะเวลาจัดท่าสัญญาจ้างมีระยะเวลาสัญญาละ ๕ ปีงบประมาณ
ทั้งนี ้จะต่อสัญญาจ้างจนถึงวันครบเกษียณอายุราชการ จะต้องมีผลการประเมินการปฏิบัติงานในระดับดีข้ึนไป 
 (๕) สัญญาจ้างระยะที่ ๕ จ้างต่อจนถึงวันครบเกษียณอายุราชการ ก่าหนดให้สิ้นสุดสัญญาจ้างในวันที  
๓๐ กันยายนของปีที ครบเกษียณอายุราชการ 
 
         /จากการ... 
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  จากการตรวจสอบพบว่า มีผู้ที มีสิทธิ์ยื นค่าขอรับการประเมินเพื อต่อสัญญาจ้างของพนักงาน
มหาวิทยาลัย รายละเอียดมีดังนี้ 

1. กรณี สัญญาจ้างครบก าหนด 30 กันยายน 2564 มีจ านวน 18 คน ดังนี้ 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง สังกัด เพ่ือขอรับการ
ประเมินระยะที ่

ระยะสัญญา (ปี) 

1 ผศ.พญ.ศุทธิน ี ธิราช อาจารย ์ กลุ่มวิชาแพทยศาสตร ์ 5 ต่อจนเกษียณอาย ุ
2 ผศ.ดร.กาญจนา แปงจิตต ์ อาจารย ์ กลุ่มวิชาแพทยศาสตร ์ 5 ต่อจนเกษียณอาย ุ
3 พญ.นวินดา เจียมบุญศร ี อาจารย ์ กลุ่มวิชาแพทยศาสตร ์ 4 5 
4 พญ.ปิยะรตัน ์ ธัญนิพัทธ์ อาจารย ์ กลุ่มวิชาแพทยศาสตร ์ 3 5 
5 อ.ดร.ปิยนันท์  มีเวที อาจารย ์ กลุ่มวิชาแพทยศาสตร ์ 4 5 
6 อ.ดร.สง่า  ทับทิมหิน อาจารย ์ กลุ่มวิชาสาธารณสุขฯ 4 5 
7 อ.ดร.ฐิตริัช  งานฉมัง อาจารย ์ กลุ่มวิชาสาธารณสุขฯ 4 5 
8 นายพงษ์พัฒน์ เสนหอม บุคลากร งานบริหารบุคคล 3 5 
9 นางสาวจารุวรรณ เกษสิทธ์ิ นักวิชาการเวชสถิต ิ โรงพยาบาลฯ 3 5 

10 นายวงศกร  อารยะพงศ ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร ์ โรงพยาบาลฯ 3 5 
11 นางสาวสลินนา ป้องวิเศษ พยาบาล โรงพยาบาลฯ 3 5 
12 นางสาวสุดารัช ชัยศร ี พยาบาล โรงพยาบาลฯ 3 5 
13 นางสาวณัฐจริา ภูมิพันธ์ พยาบาล โรงพยาบาลฯ 3 5 
14 นางอัจฉราพรรณ บุตรพรม พยาบาล โรงพยาบาลฯ 3 5 
15 ว่าท่ี ร.ต.ภานุวัฒน์  แหวนวงษ์ นักวิชาการพัสด ุ งานคลังและพสัด ุ 4 5 
16 นางสาวไพเราะ  แสนหวัง นักวิทยาศาสตร ์ งานห้องปฏิบัติการ 4 5 
17 นางสาวณภัทร์วรญัญ์ ค าจันทร ์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร โรงพยาบาลฯ 4 5 
18 นางสาวสุภาพร  ช่างค า นักเทคนิคการแพทย ์ โรงพยาบาลฯ 4 5 

2. กรณี มีระยะเวลาปฏิบัติงานครบ 13 ปี  

     ตามที ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที  5/2559 เมื อวันที  8 มีนาคม 2559 
เรื อง หารือการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื อต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย กรณีพนักงานมหาวิทยาลัยมี
ระยะเวลาปฏิบัติงานครบ 13 ปี ที ประชุมมีมติ พนักงานมหาวิทยาลัยที มีระยะเวลาปฏิบัติงานครบ 13 ปี สามารถ
ยื นขอรับการประเมินเพื อต่อสัญญาจ้างจนเกษียณอายุราชการได้ ตามความในข้อ 13 (2) แห่งประกาศ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื อง หลักเกณฑ์ วิธีการจัดท่าสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย และการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานเพื อการต่อสัญญาพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 ซึ งจากการตรวจสอบพบว่ามีจ่านวน 16 คน ดังนี้ 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง ข้อมูลระยะสัญญาจ้าง 
 

สามารถยื่น
ขอรับการ

ประเมินระยะที ่

ระยะสัญญา (ปี) 

1 ดร.สุพตัรา  ขจัดโรคา อาจารย ์ 1 ต.ค.62 - 30 ก.ย.67 5 ต่อจนเกษียณอาย ุ
2 อ.จินตนา  ศิริบูรณ์พิพัฒนา อาจารย ์ 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.66 5 ต่อจนเกษียณอาย ุ
3 นางสาวธัญฉัตร  ศรีธัญรัตน ์ เจ้าหน้าที บริหารงานทั วไป 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.66 5 ต่อจนเกษียณอาย ุ
4 นางสาวอุบลวรรณ  พรหมจันทร ์ เจ้าหน้าที บริหารงานทั วไป 1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 68 5 ต่อจนเกษียณอาย ุ
5 นายปราศัย  ก้อนหิน ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.66 5 ต่อจนเกษียณอาย ุ
6 นางสาวกนกภรณ์  สิงห์ค่า นักวิชาการพัสด ุ 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.66 5 ต่อจนเกษียณอาย ุ
7 นางรัตติกาล ภิรมณ์กิจ นักวิชาการศึกษา 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.66 5 ต่อจนเกษียณอาย ุ
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ล าดับ
ที ่

ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง ข้อมูลระยะสัญญาจ้าง 
 

สามารถยื่น
ขอรับการ

ประเมินระยะที ่

ระยะสัญญา (ปี) 

8 นางสาวนิภาพร  สิงหเ์ปี้ย ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.66 5 ต่อจนเกษียณอาย ุ
9 นางสาวกนกวรรณ  ศิวะรตัน ์ เจ้าหน้าที บริหารงานทั วไป 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.66 5 ต่อจนเกษียณอาย ุ

10 นายเวนิจ  หงษา นักวิชาการศึกษา 1 ต.ค.63 - 30 ก.ย.68 5 ต่อจนเกษียณอาย ุ
11 นายสายชล  จันผกา นักวิชาการคอมพิวเตอร ์ 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.66 5 ต่อจนเกษียณอาย ุ
12 นายเกียรติศักดิ์  ศรลีาพัฒน ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร ์ 1 ต.ค.63 - 30 ก.ย.68 5 ต่อจนเกษียณอาย ุ
13 นายกิตติพงศ์  ชูราษ ี ช่างเทคนิค 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.66 5 ต่อจนเกษียณอาย ุ
14 นายอัครเดช  อธิปราชญ ์ ช่างภาพการแพทย์ 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.66 5 ต่อจนเกษียณอาย ุ
15 นางสาวอรนิตย์  เข็มนาค ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.66 5 ต่อจนเกษียณอาย ุ
16 นางสาวพัชรนันท์  พรหมจันทร ์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 1 ต.ค.63 - 30 ก.ย.68 5 ต่อจนเกษียณอาย ุ

 
จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดพิจารณา ดังนี้ 

 1. พิจารณาเห็นชอบรายชื อพนักงานมหาวิทยาลัยที สมควรรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื อการ
ต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ประจ่าปี พ.ศ. 2564  
 2. พิจารณาก่าหนดรายชื อคณะกรรมการประเมินไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน  เพื อด่าเนินการ
ประเมินพนักงานมหาวิทยาลัยผู้ที มีสิทธิ์ในการยื นแบบขอรับประเมินและผลงานเพื อต่อสัญญาจ้าง 

 
    มติที่ประชุม :    1. เห็นชอบรายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัยที่สมควรรับ 

การประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อการต่อสัญญาจ้าง
พนักงานมหาวิทยาลัย ประจ าปี พ.ศ. 2564   

      2.  รายช่ือคณะกรรมการ เพื่อด าเนินการประเมิน 
พนักงานมหาวิทยาลัยผู้ที่มีสิทธิ์ในการยื่นแบบขอรับ 

ประเมินและผลงานเพื่อต่อสัญญาจ้าง มีดังนี้ 
สายวิชาการ 

1) คณบดี 
2) หัวหน้ากลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ 
3) หัวหน้ากลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 

สายสนับสนุน 
1) รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
2) ผู้ ช่ วยคณ บดี ฝ่ ายกิ จการโรงพยาบาล

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
3) หัวหน้าส านักงานเลขานุการ 

      โดยมีงานบริหารบุคคลเป็นเลขานุการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
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4.5.3 การขออนุมัติเปิดสอบแข่งขัน/คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน 
มหาวิทยาลัย เพื่อทดแทนต าแหน่งที่ลาออก และสิ้นสุดสัญญาจ้าง 

 รองคณบดีฝ่ายบริหาร น่าเสนอที ประชุมเพื อพิจารณา ด้วย วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มี
อัตราพนักงานมหาวิทยาลัยว่างลงเนื องจากพนักงานมหาวิทยาลัยลาออก และสิ้นสุดสัญญาจ้างหลายอัตรา 
รายละเอียด ดังนี้ 

1. สายสนับสนุนวิชาการ จ านวน 2 อัตรา 

ล าดั
บ 

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง วันที่ลาออก อยู่ระหว่างขั้นตอน 

1 นางสาวกมลชนก  สมรักษ์ พยาบาล 26 เมษายน 
2564 

ได้รับอนุมัติ ให้ลาออก ตามค่าสั ง
มหาวิทยาลัยฯ ที  699/2564 เรื อง 
ให้พนักงานมหาวิทยาลัยลาออกจาก
ราชการ ราย นางสาวกมลชนก  สม
รักษ ์ 

2 นางสาวกนกพร คงเพ็ชร์ พยาบาล 1 มิถุนายน 2564 เจ้าตัวได้แจ้งความประสงค์ขอลาออก
ต่องานบริหารบุคคลแล้วอยู่ระหว่าง
การด่าเนินการทางเอกสาร 

2. สายวิชาการ จ านวน 4 อัตรา 

ล าดั
บ 

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง วันที่ลาออก อยู่ระหว่างขั้นตอน 

1 นายแพทย์วีระวัฒน์ พันธ์ครุฑ อาจารย์ 
(พนักงาน
มหาวิทยาลัย
ที มีอายุ 60 
ปีขึ้นไป) 

30 พฤศจิกายน 
2563 

สิ้นสุดสัญญาจ้าง   

2 แพทย์หญิงกฤติกา ทองอินทร์ อาจารย์ 1 เมษายน 2564 ได้ รับอนุมัติ ให้ ลาออก ตาม
ค่ า สั ง ม ห า วิ ท ย าลั ย ฯ  ที  
0 6 0 4 /2 5 6 4  เรื อ ง ให้
พนักงานมหาวิทยาลัยลาออก
จากราชการ ราย แพทย์หญิง
กฤติกา ทองอินทร์ 

3 นายแพทย์ศุภราช เลาหพิทักษ์วร อาจารย์ 1 มิถุนายน 2564 งานบริหารบุคคลเสนอเอกสาร
การขออนุมัติลาออกไปยังกอง
ก า ร เจ้ า ห น้ า ที แ ล้ ว / ร อ
มหาวิทยาลั ยออกค่ าสั งให้
ลาออก 
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4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รสริน การ
เพียร 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

1 มิถุนายน 2564 งานบริหารบุคคลเสนอเอกสาร
การขออนุมัติลาออกไปยังกอง
ก า ร เจ้ า ห น้ า ที แ ล้ ว / ร อ
มหาวิทยาลั ยออกค่ าสั งให้
ลาออก 

 ในการนี้ จึงเรียนคณะกรรมการประจ่าฯ เพื อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติการเปิดสอบแข่งขันตามกองการ
เจ้าหน้าที ก่าหนด คือต้องผ่านมติการประชุมคณะกรรมการประจ่าคณะก่อนด่าเนินการขออนุมัติเปิดสอบแข่งขัน
หรือคัดเลือกไปยังกองการเจ้าหน้าที  จึงเสนอคณะกรรมการฯ เพื อพิจารณาอนุมัติการเปิดสอบแข่งขัน/คัดเลือก
พนักงานมหาวิทยาลัย ทั้ง 6 อัตรา ข้างต้น ดังนี้ 

  จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เพื อโปรด
พิจารณาอนุมัติเปิดสอบแข่งขันเพื อบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัยทดแทนอัตราที ว่าง และอัตราที จะว่างลงในวันที  
1 มิถุนายน 2564 

 มติที่ประชุม :   1. อนุมัติเปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุพนักงาน
มหาวิทยาลัยทดแทนอัตราที่ว่างและอัตราที่จะว่างลงในวันที่ 1 มิถุนายน 
2564 จ านวน 7 อัตรา  

 2. อนุมัติเปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัยโดยทดแทน
อัตราว่าง ดังนี้ 

   1) ทดแทนอัตราว่าง นายแพทย์วีระวัฒน์ พันธ์ครุฑ จ านวน 2 อัตรา  
  2) ทดแทนอัตราว่าง แพทย์หญิงกฤติกา ทองอินทร์ จ านวน 1 อัตรา  
  3) ทดแทนอัตราว่าง นายแพทย์ศุภราช เลาหพิทักษ์วร  จ านวน 1 อัตรา 
  4) ทดแทนอัตราว่าง ผู้ช่วยศาสตราจารย์รสริน การเพียร จ านวน 1 อัตรา 
      
  

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
  5.1 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจต่อทรัพยากรทางการศึกษาปีการศึกษา 2563 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ น่าเสนอที ประชุมเพื อทราบ คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากร
ทางการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้สรุปผลการประเมินความพึงพอใจต่อทรัพยากรทาง
การศึกษาปีการศึกษา 2563 เพื อเตรียมความพร้อมทรัพยากรทางการศึกษาก่อนเปิดภาคการศึกษา 1/2564 
ได้เสนอสรุปผลการประเมินตามรายการดังนี้ 

1.1.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมินแยกตามหลักสูตรนักศึกษา 

หลักสูตร 
จ่านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 

ภาคการศึกษา 1-
2563 

ร้อยละ ภาคการศึกษา 1-
2563 

ร้อยละ 

แพทยศาสตร์บัณฑิต 206 31.02 147 32.59 

วิทยาศาสตรบัณฑิต 
(สาขาวิชาอนามัยสิ งแวดล้อม) 

189 28.46 114 25.28 

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
(สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์) 

224 33.73 143 31.71 
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หลักสูตร 
จ่านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 

ภาคการศึกษา 1-
2563 

ร้อยละ ภาคการศึกษา 1-
2563 

ร้อยละ 

วิทยาศาสตรบัณฑิต 
(สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์) 

1 0.15 9 2 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
(สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์) 

40 6.02 35 7.76 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
(สาขาชีวเวชศาสตร์) 

4 0.6 3 0.67 

รวม 664 100 451 100 
1.1.2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานแสดงระดับความพึงพอใจของนักศึกษาวิทยาลัย

แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เกี่ยวกับทรัพยากรทางการศึกษาทั้ง 6 ด้าน 

รายการประเมิน 
ค่าคะแนนและระดับความพึงพอใจของนักศึกษา 

ภาคการศึกษา 
1-2563 

ระดับความ
พึงพอใจ 

ภาคการศึกษา 
2-2563 

ระดับความ
พึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย 
ระดับความ
พึงพอใจ 

ด้านห้องเรียน 3.99 ± 1.04 มาก 3.94 ± 0.98 มาก 
3.97 ± 
1.01 มาก 

ด้านห้องปฏิบัติการ 4.03 ± 0.98 มาก 4.01 ± 1.0 มาก 
4.02 ± 
0.99 มาก 

ด้านห้องสมุด 3.8 ± 1.05 มาก 3.87 ± 1.00 มาก 
3.84 ± 
1.03 มาก 

ด้านสิ งแวดล้อมรอบ
อาคาร 

3.86 ± 1.04 มาก 3.89 ± 1.01 มาก 
3.89 ± 
1.01 มาก 

ด้านคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย 

3.50 ± 1.04 มาก 3.82 ± 0.69 มาก 
3.66 ± 
0.87 มาก 

ด้านที พักอาศัย 3.48 ± 1.13 ปานกลาง 3.59 ± 1.18 มาก 
3.54 ± 
1.16 มาก 

รวม 3.78 ± 1.05 มาก 3.83 ± 0.89 มาก 
3.87 ± 
0.85 มาก 

1.1.2 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมินแยกตามหลักสูตรของอาจารย์ 

สังกัดหลักสูตร 
จ่านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 

ภาคการศึกษา 1-2563 ร้อยละ ภาคการศึกษา 2-2563 ร้อยละ 
แพทยศาสตร์ 23 64 12 48 

สาธารณสุขศาสตร์ 13 36 13 52 

รวม 36 100 25 100 

1.1.3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานแสดงระดับความพึงพอใจของนักศึกษาวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เกี่ยวกับทรัพยากรทางการศึกษาทั้ง 6 ด้าน 

รายการประเมิน ค่าคะแนนและระดับความพึงพอใจของอาจารย์ 
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ภาคการศึกษา 
1-2563 

ระดับความ
พึงพอใจ 

ภาคการศึกษา 
2-2563 

ระดับความ
พึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย 
ระดับความ
พึงพอใจ 

ด้านห้องเรียน 3.9 ± 0.74 มาก 3.65 ± 0.92 มาก 
3.78 ± 
0.83 มาก 

ด้านห้องปฏิบัติการ 4.15 ± 0.72 มาก 4.01 ± 0.79 มาก 
4.08 ± 
0.76 มาก 

ด้านห้องสมุด 3.98 ± 0.87 มาก 3.87 ± 0.95 มาก 
3.93 ± 
0.91 มาก 

ด้านสิ งแวดล้อมรอบ
อาคาร 

3.98 ± 0.80 มาก 3.82 ± 0.82 มาก 3.9 ± 0.81 มาก 

ด้านคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย 

3.79 ± 0.81 มาก 3.71 ± 0.95 มาก 
3.75 ± 
0.88 มาก 

ด้านที พักอาศัย 3.66 ± 0.97 มาก 3.91 ± 0.88 มาก 
3.79 ± 
0.93 มาก 

รวม 3.91 ± 0.82 มาก 3.83 ± 0.89 มาก 
3.87 ± 
0.85 มาก 

เกณฑก์ารวิเคราะห์ระดับความความพึงพอใจ (บุญชม  ศรีสะอาด 2545 :103)  แสดงดังนี้ 
ค่าคะแนน 4.51 – 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมากที สุด 
ค่าคะแนน 3.51 – 4.50 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมาก 
ค่าคะแนน 2.51 – 3.50 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
ค่าคะแนน 1.51 – 2.50 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับน้อย 
ค่าคะแนน 1.00 – 1.50 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับน้อยที สุด 

      
 

  จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดทราบ 
    มติที่ประชุม :    รับทราบ  
 
  5.2 ความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหาหรือข้อเสนอแนะจากผลประเมินเพื่อเตรียมความ 

พร้อมก่อนเปิดภาคการศึกษา 1/2564 
  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ น่าเสนอที ประชุมเพื อทราบ คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากร

ทางการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหาหรือข้อเสนอแนะจาก
ผลประเมินเพื อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคการศึกษา 1/2564 ตามรายการดังเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดทราบ 
   
    มติที่ประชุม :   รับทราบมอบผู้รับผิดชอบด าเนินการและให้น าเสนอ 

ความก้าวหน้าทุก 3 เดือน 
 
 
 
         /5.3 รายงาน... 
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  5.3 รายงานการรับและเบิกจ่ายเงิน ประจ าเดือน เมษายน 2564  
ปีงบประมาณ 2564 

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

งานคลังและพัสดุ จึงได้จัดท่ารายงานการรับและเบิกจ่ายเงินประจ่าเดือน เมษายน 2564 
ปีงบประมาณ 2564  เสนอต่อที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารสุขเพื อ
รับทราบข้อมูลทางการเงิน โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที แนบมาพร้อมนี้ 

จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดทราบ 
ข้อเสนอจากคณะกรรมการประจ า 
    1.ในส่วนของการรับและเบิกจ่ายเงินของโรงพยาบาลฯ ที่ติดลบ เห็นควรมอบ
คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลจัดท า Unit cost เพื่อปรับปรุงแผนการด าเนินงานของโรงพยาบาลต่อไป  
 
    มติที่ประชุม :   รับทราบ  เห็นชอบตามข้อเสนอ 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ 
  6.1 ก าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ 

สาธารณสุข ครั้งที่ 7/2564 วันพฤหัสบดีที่  17 มิถุนายน 2564  
เวลา 09.30 น. ณ ห้อง CMP 401 

  กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ แจ้งที ประชุมเพื อทราบถึง
ก่าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที  7/2564 วัน
พฤหัสบดีที   17 มิถุนายน 2564 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้อง CMP 401 
 

จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดทราบ 
   
    มติที่ประชุม :   รับทราบ และมอบเลขานุการ ติดตามผลการด าเนินงาน
จากมติที่ประชุมและรายงานผลต่อที่ประชุมทุกครั้ง 

 
 
ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องลับ 
  ไม่มี 
 
เลิกประชุมเวลา  12.25 น. 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 6/2564  วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 
 

                        
 (นางสาวณรัญญา  มีชัย) 

นักวิชาการศึกษาช่านาญการ รักษาการในต่าแหน่ง 
หัวหน้าส่านักงานเลขานุการ 

กรรมการและเลขานุการ 
ผู้จด/พิมพ์รายงานการประชุม 

 

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงศุทธินี  ธิราช) 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

กรรมการ 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 

 
 
 

ที่ประชุมได้รับรองรายงานนี้แล้วในการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งท่ี 7/๒๕64 
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 17  มิถุนายน 2564 

 
 

                                                                                                                                                         
(นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธุ์) 

คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 

 


