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รายงานการประชมุคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 10/2564  วันพฤหัสบดี ที่ 22 กรกฎาคม 2564 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
ครั้งที ่10/๒๕64   

วันพฤหัสบดี ที่ 22 เดือนกรกฎาคม 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  

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา เล็กสมบูรณ์ หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็ก 
2.  แพทย์หญิงนวินดา  เจียมบุญศรี  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิยม จันทร์นวล  ประธานหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 
4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สง่า  ทับทิมหิน  ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอนามัยสิ งแวดล้อม 

 
 
 

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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รายงานการประชมุคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 10/2564  วันพฤหัสบดี ที่ 22 กรกฎาคม 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 
คณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ มอบหมายไปด่าเนินการถ่ายทอดและปฏิบัติได้อย่างถูกต้องต่อไป 
  จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดทราบ 
 

มติที่ประชุม :  รับทราบ 
 
วาระท่ี 1.3  วิทยาลัยฯเป็นผู้ตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันที่ปฏิบัติงานแพทย์เพิ่มพูนทักษะตาม 

โครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะ   วาระ พ.ศ. 2564 – 2566  
ประธาน แจ้งที ประชุมเพื อทราบ แพทยสภาได้มอบหมายให้วิทยาลัยฯเป็นผู้ตรวจเยี ยมและ

ประเมินสถาบันที ปฏิบัติงานแพทย์เพิ มพูนทักษะตามโครงการแพทย์เพิ มพูนทักษะ วาระ พ.ศ. 2564 – 2566 
โดยตรวจเยี ยมศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ และโรงพยาบาลศรีสะเกษ โดย
มอบหมายให้ น.ส.ณรัญญา มีชัย เป็นผู้ประสานงาน 
  จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดทราบ 
 

มติที่ประชุม :  รับทราบ 
 
วาระท่ี 1.4 ย้ายนางสาวนิภาพร สิงห์เปี้ย ผู้ปฏิบัติงานบริหารมาปฏิบัติงานที่ส านักงานเลขานุการ 
  ประธาน แจ้งที ประชุมเพื อทราบ ได้ย้ายนางสาวนิภาพร สิงห์เปี้ย ผู้ปฏิบัติงานบริหารมา
ปฏิบัติงานที ส่านักงานเลขานุการ โดยให้ปฏิบัติงานหน้าที เดิมที เคยรับผิดชอบที งานบริการการศึกษา ยกเว้นงาน
สารบรรณของงานบริการการศึกษา และได้เพิ มภาระงานโดยเป็นธุรการของอาจารย์ ให้ท่าหน้าที ร่างโต้ตอบ
หนังสือตอบรับเป็นวิทยากร อาจาย์พิเศษ ร่างหนังสือที เกี ยวข้องกับอาจารย์ และงานอื นๆที ได้รับมอบหมาย 
  จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดทราบ 
 

มติที่ประชุม :  รับทราบ 
 
      
      / วาระที่ 1.5... 
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รายงานการประชมุคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 10/2564  วันพฤหัสบดี ที่ 22 กรกฎาคม 2564 
 

วาระท่ี 1.5 การจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 (OKRS) 
ประธาน แจ้งที ประชุมเพื อทราบ คณบดี เสนอที ประชุมเพื อทราบ วิทยาลัยฯ ได้จัดท่าค่า

รับรองการปฏิบัติราชการ ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 (OKRS)  
ค่ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 

การบริหารผลงานสู่ความเป็นเลิศด้วย OKRs (Driving Performance with OKRs) 
คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

 
รายละเอียดค่ารับรองการปฏิบัติราชการ ประกอบด้วย 7 ตัวชี้วัด ดังนี้ 
 

ตัวชี้วัด หน่วยวัด ค่าเป้าหมาย 
2564 2565 

O1 ยกระดับคุณภาพทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยสู่มหาวิทยาลัยชั้นน าในอาเซียน 
KR 1.2 เพิ มจ่านวนนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย ผลงาน 1 5 
KR 1.3 เพิ มจ่านวนบทความทางวิชาการที ได้ รับการตีพิมพ์ในฐานนานาชาติ 

(Scopus Q1 -Q2) ระดับนานาชาติ ในระดับ Q1 -Q2 ในฐานข้อมูล 
Scopus 

บทความ 2 5 

KR 1.4 เพิ มจ่านวนนักศึกษาต่างชาติเข้าศึกษาในหลักสูตร (นับจ่านวนนักศึกษา
แรกเข้าทุกระดับ) 

คน - 2 

O2 สร้างเสถียรภาพและความย่ังยืนของมหาวิทยาลัย 
KR 2.1 เพิ มจ่านวนการรับนักศึกษาเป็นไปตามแผนของคณะ (ระดับปริญญาตรี) ร้อยละ - 100 
KR 2.3 เพิ มรายได้จากหลักสูตร Non-degree (non-credit) ล้านบาท 0.20 0.40 
KR 2.4 เพิ มรายได้จากการบริการวิชาการ ล้านบาท 0.20 0.30 
O3 การวิจัยและการบริการวิชาการเพื่อการแก้ปัญหาชุมชนและส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการ 
KR 3.2 เพิ มจ่านวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมที น่าไปใช้เพื อการพัฒนาพ้ืนที  หรือ

เพิ มมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
ผลงาน 2 3 

 

จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดทราบ 
 

มติที่ประชุม :  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
วาระท่ี 2.1  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และ 
                    การสาธารณสุข ครั้งที่ 7/2564 เม่ือวันพฤหัสบดี ที่  17 มิถุนายน 2564 
  กรรมการและเลขานุการ เสนอที ประชุมเพื อพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ่า
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข คร้ังที  7/2564 เมื อวันพฤหัสบดี ที   17 มิถุนายน 2564 ทั้งนี้ได้มี
การแจ้งเวียนทางไลน์กลุ่มคกก.ประจ่าวิทยาลัยฯ และแจ้งเวียนทาง E-mail เพื อพิจารณารายงานฯ ดังกล่าวแล้ว 
เมื อวันจันทร์ ที  21 มิถุนายน  2564   
         / จึงเสนอ... 



4 
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จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข คร้ังที  7/2564 เมื อวันพฤหัสบดี ที   17 
มิถุนายน 2564 

 
 มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 
 

วาระท่ี 2.2  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และ 
                    การสาธารณสุข ครั้งที่ 8/2564 เม่ือวันจันทร์ ที่  28 มิถุนายน 2564 
  กรรมการและเลขานุการ เสนอที ประชุมเพื อพิจารณา รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข คร้ังที  8/2564 เมื อวันจันทร์ ที   28 มิถุนายน 2564 ทั้งนี้
ได้มีการแจ้งเวียนทางไลน์กลุ่มคกก.ประจ่าวิทยาลัยฯ และแจ้งเวียนทาง E-mail เพื อพิจารณารายงานฯ ดังกล่าว
แล้ว เมื อวันอังคาร ที  29 มิถุนายน  2564   

จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข คร้ังที  8/2564 เมื อวันจันทร์ ที   28 มิถุนายน 
2564 

 
 มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 

 
วาระท่ี 2.3  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และ 
                    การสาธารณสุข ครั้งที่ 9/2564 เม่ือวันอังคาร ที่  6 กรกฎาคม 2564 
  กรรมการและเลขานุการ  เสนอที ประชุมเพื อพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข คร้ังที  9/2564 เมื อวันอังคาร ที   6 กรกฎาคม 2564 ทั้งนี้
ได้มีการแจ้งเวียนทางไลน์กลุ่มคกก.ประจ่าวิทยาลัยฯ และแจ้งเวียนทาง E-mail เพื อพิจารณารายงานฯ ดังกล่าว
แล้ว เมื อวันพฤหัสบดี ที  8 มิถุนายน 2564   

จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข คร้ังที  9/2564 เมื อวันอังคาร ที   6 กรกฎาคม 
2564 

 
 มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
   3.1.1 รายงานลูกหนี้คงค้างช าระนานเกินกว่าที่ระเบียบก าหนด 
    รองคณบดีฝ่ายบริหาร น่าเสนอเพื อพิจารณา ตามที  ผู้สอบบัญชี วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2563 ให้ข้อเสนอแนะส่าหรับเรื องลูกหนี้เงินยืมทดรอง
ราชการ นั้น โดยหากผู้บริหารสามารถก่าหนดมาตรการในการจัดการกับลูกหนี้คงค้างช่าระนานเกินกว่าที 
ระเบียบก่าหนด และบังคับใช้อย่างเข้มงวด  ก่ากับติดตามให้ลูกหนี้ส่งใช้เอกสารและคืนเงินเหลือจ่ายทันทีที 
ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที การเงิน จะส่งผลให้ วิทยาลัยฯ มีความคล่องตัวสูงสุดในการบริหารเงินยืมทดรองราชการ 
         / ประเภท ข ... 
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ประเภท ข วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ และเป็นการก่ากับติดตามให้ถือปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด และอ้าง
ถึง มติที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ คร้ังที  16 เมื อวันที  28 ธันวาคม พ.ศ. 2563 รับทราบมอบ
งานการเงินติดตามผู้ค้างเบิกจ่าย และรายงานผลทุกไตรมาส ซึ งงานการเงินได้ด่าเนินอย่างต่อเนื อง โดยการส่ง
หนังสือแจ้งขอส่งใช้เอกสารเบิกจ่าย(ส่งหนังสือแจ้งคืนเงินยืมส่วนที เหลือจ่าย) และรายงานการติดตามผลให้ส่งใช้
เอกสารเบิกจ่าย(คืนเงินยืมส่วนที เหลือจ่าย) เกินก่าหนด เป็นประจ่าทุกวัน เมื อพบว่าสัญญาเงินยืมครบก่าหนดส่ง
ใช้เอกสารเบิกจ่ายและคืนเงินยืมส่วนที เหลือ  แต่ยังมีลูกหนี้คงค้างที ไม่ส่งใช้เอกสารเบิกจ่ายและคืนเงินยืมส่วนที 
เหลือได้ตามก่าหนดเป็นจ่านวนมาก จึงขอรายงานลูกหนี้คงค้างช่าระนานเกินกว่าที ระเบียบก่าหนด ในระหว่าง 
ไตรมาสที  3 (เดือนเมษายน 2564 - เดือนมิถุนายน 2564) ปีงบประมาณ 2564 ดังนี้ 
 

ล่าดับ ลูกหนี้เงินยืมประจ่าเดือน จ่านวนสัญญาเงินยืม จ่านวนเงิน (บาท) สถานะปัจจุบัน 
1 เดือน เมษายน 2564 13 ฉบับ 62,770.00 เบิกจ่ายแล้ว 

2 เดือน พฤษภาคม 2564 17 ฉบับ 97,100.00 เบิกจ่ายแล้ว 

3 เดือน มิถุนายน 2564 10 ฉบับ 62,280.00 คืนเงินเหลือจ่ายคงค้าง 
17,870.00 

 รวม 40 ฉบับ 222,150.00 17,870.00 

 
  จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ  เพื อโปรดทราบข้อมูลลูกหนี้ที ไม่ถือ

ปฏิบัติตามระเบียบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยเงินทดรองราชการจากเงินรายได้ พ.ศ. 2562 
 

    มติที่ประชุม :   รับทราบ ในเดือนมิถุนายน 2564 ได้ด าเนินการช าระเงิน 
คงค้างเรียบร้อยแล้ว เม่ือวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 
 
   3.1.2  ขออนุมัติบรรจุแผนเพื่อเปิดหลักสูตรใหม่ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎี 

บัณฑิตในช่วงแผนยุทธศาสตรม์หาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563–2567) 
    รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  น่าเสนอเพื อพิจารณา ตามที งานบริการการศึกษา ได้

เสนอขออนุมัติบรรจุแผนเพื อเปิดหลักสูตรใหม่ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต ในช่วงแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563 – 2567) ต่อที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข ในคราวประชุมคร้ังที  5/2564 เมื อวันที  29 เมษายน 2564 ที ประชุมมีมติ มอบกลุ่มวิชาสาธารณสุข
ศาสตร์ศึกษาความเป็นไปได้ และน่าเสนอเข้าที ประชุมในคร้ังถัดไป นั้น ทั้งนี้หลักสูตรฯ ได้น่าเสนอต่อที ประชุมกลุ่ม
วิชาสาธารณสุขศาสตร์ รายละเอียดข้อมูลประกอบการพิจารณาขออนุมัติบรรจุแผนฯ  

ซึ งหลักสูตรฯ ได้น่าเสนอในการประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ใน
การประชุมคร้ังที  6/2564 เมื อวันที  20 พฤษภาคม 2564 ที ประชุมมีมติ มอบอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ทบทวนรายละเอียดและเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ วาระพิเศษ ต่อไป  

หลักสูตรฯ ได้ทบทวนข้อมูลตามข้อแนะ โดยได้พิจารณาในทุกประเด็นเพื อให้ครอบคลุม รายละเอียด
ดังนี้  

1. ความส่าคัญของหลักสูตร  
2. จุดเด่นของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ส.ด.) 

/ 3. ผลการส่ารวจ... 
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3. ผลการส่ารวจความต้องการเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก 
4. โครงสร้างหลักสูตร 
5. การพิจารณาต้นทุนต่อหน่วย  
6. แผนการรับ 
7. คุณสมบัติของอาจารย์  
8. การบูรณาการหลักสูตรให้มีความทันสมัยเป็นที ต้องการของตลาดแรงงาน และเป็นไปตามความ

คาดหวังของผู้ใช้บัณฑิตและการประกอบอาชีพในปัจจุบัน 
9. ปฏิทินการด่าเนินงาน 
โดยหลักสูตรฯ ขอน่าเสนอรายละเอียดต่อที ประชุม ดังนี้  

1) ความส าคัญของหลักสูตร 
งานบริการการศึกษา เสนอขอเปิดหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 

25XX เพื อพัฒนาบัณฑิตให้มีทักษะกระบวนการวิจัยขั้นสูง สามารถผลิตผลงานวิจัยและสร้างองค์ความรู้ใหม่ที 
ตอบสนองต่อปัญหาสาธารณสุขที ซับซ้อนในพ้ืนที  สอดคล้องกับนโยบายด้านสุขภาพของประเทศผ่าน
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที เน้นการวิจัยภายใต้แนวคิดสาธารณสุขสมัยใหม่ (Public health 
Modernization) เพื อแก้ไขปัญหาสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนที รวมทั้งเป็นที ยอมรับใน
ระดับสากล ตลอดทั้งมีปฏิสัมพันธ์กับนักวิจัยทั้งระดับชาติและนานาชาติ  

การพัฒนาหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และ
กรอบมาตรฐาน คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 โดยมีจุดเน้นคือ มุ่งผลิตดุษฎีบัณฑิตด้าน
วิทยาศาสตร์สุขภาพที มีความรู้ขั้นสูงในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มีทักษะในกระบวนการวิจัยและการบูรณา
ร่วมกับศาสตร์สาขาอื น โดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื อการสืบค้นข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ  สามารถ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างยั งยืน บูรณาการการเรียนการสอนและงานวิจัยทางด้านสุขภาพทั้ ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณทางวิชาการและวิจัย และมีความรับผิดชอบ
ต่อสังคม เป็นหลักสูตรเต็มเวลาใช้เวลาศึกษา ไม่เกิน 6 ปีการศึกษา  

2. จุดเด่นของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ส.ด.) 
 หลักสูตรได้ประชุมและพิจารณาความแตกต่างและจุดเด่นของหลักสูตร โดยสรุปจุดเด่นของหลักสูตร 

คือ เป็นหลักสูตรที ตอบสนองต่อปัญหาสาธารณสุขที มีความซับซ้อนในพ้ืนที ผ่านกระบวนการจัดการเรียนการ
สอนที เน้นกระบวนการวิจัยภายใต้แนวคิดสาธารณสุขสมัยใหม่ (Public health Modernization) ซึ งมีลักษณะ
ดังนี้ 

 2.1 เน้นบูรณาการองค์ความรู้ทางด้านสาธารณสุขศาสตร์ สังคมศาสตร์ เทคโนโลยีและการบริหาร
จัดการระบบสุขภาพชุมชน เพื อน่าไปสู่การพัฒนางานด้านสาธารณสุขแนวใหม่ที ทันต่อการเปลี ยนแปลงของ
สังคมโลก สามารถเชื อมโยงแนวคิดไปสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั งยืน (Sustainable Health evelopment 
Goal: SDG) 

 2.2 ผลิตบัณฑิตที มีภาวะผู้น่าในการน่าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานประจ่าอย่างเป็น
รูปธรรมด้วยวิธีการศึกษาวิจัยเชิงลึกและกว้าง ก่อให้เกิดนวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ที น่าไปพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของคนในชุมชนและลดความซ้่าซ้อนในระบบสุขภาพ 

 
 
         / จากการ... 
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 จากการวิเคราะห์โอกาสการแข่งขันพบว่า จุดแข็งของหลักสูตรเป็นหลักสูตรที ตอบสนองประชาชนใน
พ้ืนที  คณาจารย์มีความเชี ยวชาญหลากหลายสาขา เป็นหลักสูตรที จัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Onsite/ 
Online/ Area base) ค่าใช้จ่ายต่อภาคการศึกษาเอ้ือต่อการเข้าศึกษา (40,000 บาท/เทอม) ตั้งอยู่บริเวณที 
เป็นศูนย์กลางการศึกษา และจัดการเรียนการสอนในวันหยุดราชการ (เอกสารแนบ 3.1) 

3. ผลการส ารวจความต้องการเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก 
 3.1 ความต้องการของผู้สนใจเข้าศึกษาต่อ 
          หลักสูตรฯ ท่าการส่ารวจความต้องการของผู้สนใจเข้าศึกษาต่อ ตั้งแต่วันที  20 พฤษภาคม 2564 

ถึงวันที  14 มิถุนายน 2564 มีผู้ตอบแบบส่ารวจจ่านวน 63 คน ประกอบด้วยบุคลากรสังกัดหน่วยงาน
มหาวิทยาลัย วิทยาลัย ศูนย์วิชาการด้านสุขภาพ (ศูนย์อนามัย ส่านักงานควบคุมโรค ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ฯลฯ) ส่านักงานสาธารณสุขจังหวัด ส่านักงานสาธารณสุขอ่าเภอ โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต่าบล องค์การปกครองส่วนท้องถิ น รวมทั้งศิษย์เก่าที ประกอบอาชีพส่วนตัว พบว่า ผู้สนใจเข้าศึกษาร้อยละ  
80.9 โดยเป็นข้าราชการ/พนักงานราชการ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ร้อยละ 70.3 สนใจเรียนหลักสูตรแบบ 
2.1 ร้อยละ 58.8 สนใจเข้าศึกษาในวันเสาร์-อาทิตย์ ร้อยละ 92.2 โดยสนใจศึกษาในปี พ.ศ.2565 มากที สุด
ร้อยละ 43.1 และใช้ทุนตัวเองในการเข้าศึกษาร้อยละ 84.3 (เอกสารแนบ 3.2) 

3.2 ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
หลักสูตรฯ ท่าการส่ารวจความต้องการของผู้ ใช้บัณฑิต ซึ งมีผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงานตอบ

แบบสอบถามความต้องการหรือความคาดหวังในการใช้บัณฑิต จ่านวน 26 คน (จากการส่ารวจ ณ วันที  14 
มิถุนายน 2564) มาจากส่านักงานสาธารณสุขอ่าเภอร้อยละ 30.8 พบว่าคุณลักษณะของบัณฑิตที ผู้ บริหาร
คาดหวังทั้ง 6 ด้าน อยู่ในระดับมากที สุด (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) จ่าแนกรายด้าน พบว่า (1) ความต้องการและ
คาดหวังต่อบัณฑิตด้านคุณธรรมจริยธรรมร้อยละ 96.34 (2) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบร้อยละ 93.33 (3) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ร้อยละ 90.93 (4) ด้านทักษะทางปัญญาร้อยละ 90.51 (5) ด้านอัตลักษณ์บัณฑิตของวิทยาลัย/มหาวิทยาลัย
ร้อยละ 88.40 และ (6) ด้านความรู้ร้อยละ 87.84  (เอกสารแนบ 3.3)  

4. 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 

- 

2. หมวดดุษฎีนิพนธ์              ไม่น้อยกว่า 48 - 36 - 
จ่านวนหน่วยกิตรวม              ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต - 48 หน่วยกิต - 

 

หมายเหตุ : (1) แบบ 1.1 คือ  ท่าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต ส่าหรับผู้ส่าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 
   (2) แบบ 2.1 คือ ท่าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
  

การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยและหรือภาษาอังกฤษ  
รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ ระบบการจัดการศึกษาใช้ระบบทวิภาค   
จัดการเรียนการสอนในวัน-เวลาราชการ และนอกวัน-เวลาราชการ  
         / คุณสมบัติ... 
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คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 
2562  

5. การพิจารณาต้นทุนต่อหน่วย 
    1.1 ความคุ้มทุน: ความคุ้มค่าของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ.25XX 

      1.1.1 รายรับ: โดยภาพรวมหลักสูตรมีรายรับทั้งสิ้น 16,956,904 บาท หากพิจารณาเฉพาะ
การผลิตบัณฑิตรายหัว พบว่า บัณฑิต 1 คน สามารถเรียนได้สูงสุดไม่เกิน 6 ปี  โดยหลักสูตรมีรายรับ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 240,000 บาท หักรายรับเหลือจ่ายส่าหรับเป็นค่าใช้จ่ายประจ่าปีเป็นเงิน 29 ,160/
คน/เทอม  และรายรับจากเงินเดือนค่าจ้างอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 5,436,904 บาท  รายละเอียดดัง
ตาราง 

 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 
ค่าลงทะเบียน    960,000 1,920,000 2,880,000 2,880,000 2,880,000 
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 1,003,800 1,043,952 1,085,710 1,129,138 1,175,304 

รวมรายรับ 1,963,800 2,963,952 3,965,710 4,009,138 4,054,304 
 

     1.1.2 รายจ่าย : มีค่าใช้จ่ายในการผลิตบัณฑิตต่อหัว ทั้งหลักสูตร เป็นเงิน 45,845 บาท/คน/
ปี เมื อวิเคราะห์หาความคุ้มทุนและหรือความคุ้มค่าในการผลิตบัณฑิต โดยพิจารณาจากรายรับรายจ่าย กับ
จ่านวนนักศึกษาใน 5 ปีข้างหน้า รายละเอียดดังตาราง 

 

2565 2566 2567 2568 2569
เงินเดือนท่ีเพ่ิมข้ึนร้อยละ 4 1,407,180      56,287           58,539        60,880        63,315        

1. ค่าใช้จ่ายอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 3 คน (เงินเดือน) 1,407,180      1,463,467       1,522,006    1,582,886    1,646,202    7,621,741           
คิดตามภาระงานในระดับปริญญาโท
2. ค่าใช้จ้างอาจารย์ผู้สอน อาจารย์พิเศษ และบุคลากรอ่ืนๆ ใน
หลักสูตร ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน การพัฒนา
อาจารย์ งบบริหารจัดการ ค่าครุภัณฑ์ ค่าหนังสือต าราเรียน ค่า
เส่ือมราคาของอาคารท่ีจัดการเรียนการสอน ค่าสาธารณูปโภค 
ค่าซ่อมบ ารุง

230,634.66     230,635         230,635       230,635       230,635       1,153,173           

3. ค่าตอบแทนอาจารย์ในวันเสาร์และอาทิตย์ 72,000           72,000           72,000        72,000        72,000        360,000             4. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานวิทยานิพนธ์ (ค่าตอบแทน
การสอบวิทยานิพนธ์ ค่าตอบแทนท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ เป็น
ต้น)

201,600         316,800       316,800       316,800       1,152,000           

5. ค่าหนังสือ ต ารา ในหลักสูตร 20,000           20,000           20,000        20,000        20,000        100,000             

6. ค่าธรรมเนียมส าหรับบ ารุงมหาวิทยาลัย 280,560         561,120         841,680       841,680       841,680       3,366,720           

รวมค่าใช้จ่ายท้ังหมดของหลักสูตร 2,010,375    2,548,822    3,003,121  3,064,001  3,127,316  13,753,634      

จ านวนนักศึกษา (รับเข้าในปีแรก) 12 12 12 12 12
นักศึกษารวมทุกช้ันปี 12 24 36 36 36 60

2.1 รายรับจากค่าจ้างอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อปี       1,003,800        1,043,952     1,085,710     1,129,138     1,174,304 5,436,904.0        
2.2 รายรับจากค่าเทอม (คิดรายปีการศึกษาxจ านวน นศ.)          960,000        1,920,000     2,880,000     2,880,000     2,880,000 11,520,000         
รวมรายรับท้ังหมดของหลักสูตร 1,963,800     2,963,952     3,965,710   4,009,138   4,054,304  16,956,904         
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 167,531         106,201         83,420        85,111        86,870        529,133             
คงเหลือ 46,575-           415,130         962,589       945,137       926,988       3,203,270           

คงเหลือ 5 ปี 3,203,270         

ปีท่ีเปิด
ปี พ.ศ.(2565-2569)

1. รายจ่าย

2. รายรับ

 
 

        / เมื อพิจารณา... 
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เมื อพิจารณารายรับ-รายจ่ายตลอด 5 ปี  มีรายละเอียดดังนี้ 
 ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรในระยะ 5 ปี   13,753,634 บาท (1) 
 รายรับต่อหัวในระยะ 5 ปี    16,956,904 บาท (2) 
   ถั๋วเฉลี ยรายจ่ายต่อหัว 5 ปี                                     45,845  บาท 

 จ่านวนนักศึกษารวมที คุ้มทุนในระยะ 5 ปี (1)/(2)           11.46 คน 

 เฉลี ยปีละ              12 คน 

           โดยมีเงินคงเหลือจากการบริหารสุทธิ               3,203,270 บาท  
เพราะฉะนั้น ในแต่ละปีหลักสูตรควรมีนักศึกษารวมทุกชั้นปี ปีการศึกษาละ 12 คน จึงมีความคุ้มทุน 

(เอกสารแนบ 3.4) 
6. รายละเอียดแผนการรับนักศึกษา: แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี  

7. คุณสมบัติของอาจารย์  
          อาจารย์ในหลักสูตรฯ มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ่ากลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์และ
กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ ที มีคุณวุฒิปริญญาเอก จ่านวน 19 คน หลักสูตรฯ มีแผนการรับเข้าศึกษาตลอด 5 ปี จ่านวน
ทั้งสิ้น 60 คน เมื อน่าข้อมูลจ่านวนนักศึกษาเต็มเวลา มาวิเคราะห์อัตราก่าลังของอาจารย์ในการจัดการเรียนการ
สอนและภาระงานของอาจารย์ที ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ พบว่า เมื อพิจารณาตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 สัดส่วนภาระงานอาจารย์ต่อนักศึกษาที ให้ค่าปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ เท่ากับ 1 : 5 ทั้งนี้หาก
มีต่าแหน่งทางวิชาการสัดส่วนภาระงานฯ เท่ากับ 1 : 10 (เอกสารแนบ 3.5) ซึ งหลักสูตรฯ สามารถดูแลให้
ค่าปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ รายละเอียดตามตาราง  
 
 

จ่านวนอาจารย ์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ

อาจารย์ประจ่าหลักสตูร (คน) 

จ่านวนนักศึกษา จ่านวนนักศึกษา 
แบบ 1.1 (1:5) 

(ไม่มีต่าแหน่งทางวิชาการ) 
แบบ 1.1 (1:10) 

(มีต่าแหน่งทางวิชาการ) 
แบบ 2.1 (1:5) 

(ไม่มีต่าแหน่งทางวิชาการ) 
แบบ 2.1 (1:10) 
(มีต่าแหน่งทางวิชาการ) 

19 2x5 = 10 คน 17 x 10 = 170 คน 2x5 = 10 คน 17 x 10 = 170 คน 
 

 

ปัจจุบันหลักสูตรฯ มีมหาบัณฑิตที ก่าลังศึกษาอยู่จ่านวน 59 คน ประกอบด้วยหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จ่านวน 54 คน ในปีการศึกษา 2565 คาดว่ามีผู้ส่าเร็จการศึกษา จ่านวน  
25 คน และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ จ่านวน 5 คน จะมีผู้ส่าเร็จการศึกษา จ่านวน 
1 คน  ซึ งเมื อพิจารณาสัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา ในปีการศึกษา 2565 เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ  
ก่าหนด  
         / 8. การบูรณาการ... 

ระดับชั้นป ี

จ่านวนนักศึกษาในแต่ละชั้นปีการศึกษา 
2565 2566 2567 2568 2569 

 
แบบ
1.1 

แบบ
2.1 

แบบ
1.1 

แบบ
2.1 

แบบ
1.1 

แบบ
2.1 

แบบ
1.1 

แบบ
2.1 

แบบ
1.1 

แบบ
2.1 

ช้ันปีที  1 2 10 2 10 2 10 2 10 2 10 
ช้ันปีที  2   2 10 2 10 2 10 2 10 
ช้ันปีที  3     2 10 2 10 2 10 
รวมจ่านวนนักศึกษา 12 24 36 36 36 
จ่านวนบัณฑติที คาดว่าจะส่าเร็จการศึกษา  - - 12 12 12 
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8.  การบูรณาการหลักสูตรให้มีความทันสมัยเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน และเป็นไปตามความ
คาดหวังของผู้ใช้บัณฑิตและการประกอบอาชีพในปัจจุบัน 
        หลักสูตรได้พิจารณาทบทวนกลุ่มเป้าหมายของผู้ที ต้องการศึกษา มุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ที มีงานท่า
แล้ว ซึ งหลักสูตรมุ่งตอบสนองต่อความสนใจเข้าศึกษาเพื อเพิ มคุณวุฒิของบุคลากรภาครัฐ ในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนใต้ ได้แก่ ส่านักงานสาธารณสุขจังหวัด ศูนย์วิชาการด้านสุขภาพ (ศูนย์อนามัย 
ส่านักงานควบคุมโรค ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ฯลฯ) ส่านักงานสาธารณสุขอ่าเภอ โรงพยาบาลชุมชน 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับต่าบล องค์การปกครองส่วนท้องถิ น รวมถึงภาคเอกชน ซึ งมีความประสงค์จะ
เพิ มพูนความรู้ และประสบการณ์ในงานด้านสาธารณสุขศาสตร์และการวิจัย ตลอดจนการเพิ มคุณวุฒิเพื อ
ความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานตามสายงาน  

ทั้งนี้ หลักสูตรมีแผนในการท่าความร่วมมือกับเขตสุขภาพที  10 ส่านักงานสาธารณสุขจังหวัด ศูนย์
วิชาการด้านสุขภาพ และองค์การปกครองส่วนท้องถิ นในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนใต้เพื อส่งเสริมและ
สนับสนุนบุคลากรที สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกเข้ามาศึกษาในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎี
บัณฑิต นอกจากนี้หลักสูตรมีแผนการท่าประชาสัมพันธ์เชิงรุกในพ้ืนที กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้ง
การประชาสัมพันธ์หลักสูตรกับนักศึกษาระดับปริญญาโทที เรียนทางด้านสาธารณสุขศาสตร์และวิทยาศาสตร์
สุขภาพภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ งจะท่าให้ผู้ที สนใจเข้าศึกษาต่อได้รับทราบข้อมูลเกี ยวกับหลักสูตร 
การเรียนการสอนโดยตรงจากผู้รับผิดชอบหลักสูตรและสามารถตัดสินใจในการเข้าศึกษาต่อได้มากข้ึน 

9. ปฏิทินการด าเนินงาน 
  หลักสูตรมีแผนการด่าเนินงานเพื อขออนุมัติบรรจุแผนและเปิดหลักสูตรในปีการศึกษา 2565 โดยมี
ก่าหนดได้รับการอนุมัติบรรจุแผนจากสภามหาวิทยาลัยในเดือนสิงหาคม 2564 และก่าหนดเปิดรับนักศึกษาใน
ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2565 (เอกสารแนบ 3.6) 

 ในการนี้ จึงขออนุมัติบรรจุ “หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ในแผนการรับนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

 จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ  เพื อโปรดพิจารณา ให้ความเห็นชอบการขออนุมัติ
บรรจุแผนเพื อขอเปิดหลักสูตรใหม่ ในช่วงแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563 – 2567) 
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ.25XX   
 

    มติที่ประชุม :   เห็นชอบการขออนุมัติบรรจุแผนเพื่อขอเปิดหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ.25XX และให้แก้ไขค าผิดให้ถูกต้อง  ทั้งนี้ให้ท าเรื่องขอ
อนุมัติบรรจุแผนส่งงานแผนและงบประมาณตามแบบฟอร์มของกองแผนงาน  
 
  

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
  4.1  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบายด้านงบประมาณและการเงิน 
   4.1.1 ขออนุมัติจ่ายค่าตอบแทนเงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษของ 

ผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) ส าหรับต าแหน่งนักเทคนิค 
การแพทย์    

    ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี น่าเสนอเพื อ 
พิจารณา ตามที  โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข 
เป็นเงินเพิ มส่าหรับต่าแหน่งที มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) ตามระเบียบ 
          / มหาวิทยาลัย... 
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มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุขที ปฏิบัติงานให้กับ
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2561 นั้น   
  เนื องด้วยโรงพยาบาลฯ มีการให้บริการทางการแพทย์ ในการตรวจวินิจฉัยธาลัสซีเมียและ  
การตรวจสอบผลการตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ (COVID-19) ซึ งเป็นโรคระบาดและ 
ขยายการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน  ส่งผลให้ภาระงานของห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์มีเพิ มมาก
ขึ้น จึงมีความจ่าเป็นต้องหมุนเวียนอัตราก่าลังอาจารย์นักเทคนิคการแพทย์  เพื อปฏิบัติงานให้บริการตรวจ
วิเคราะห์ทางอณูชีวโมเลกุล ประจ่าห้องปฏิบัติการการตรวจวินิจฉัยธาลัสซีเมีย และห้องปฏิบัติการเครือข่าย
ตรวจโควิด 19 (SARS-CoV-2) ของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที  1 มิถุนายน 
2564 
  ในการนี้ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงขออนุมัติจ่ายค่าตอบแทนเงินเพิ มส่าหรับ
ต่าแหน่งที มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) ให้แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที เทคนิคการแพทย์  
ราย อ.ดร.วัลวิสาข์  สุวรรณเลิศ 

จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ  เพื อโปรดพิจารณาอนุมัติการจ่าย
ค่าตอบแทนเงินเพิ มส่าหรับต่าแหน่งที มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) ของอาจารย์นัก
เทคนิคการแพทย์ ราย อ.ดร.วัลวิสาข์  สุวรรณเลิศ 

 

    มติที่ประชุม :   อนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนเงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งที่มี
เหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) ของอาจารย์นักเทคนิคการแพทย์ ราย อ.ดร.วัลวิ
สาข์  สุวรรณเลิศ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 
     
    4.1.2  ขออนุมัติปรับแผนกิจกรรมโครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพ 

ของนักศึกษาและบุคลากรเพื่อสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศ 
    รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ น่าเสนอเพื อพิจารณา ตามที  

งานวิเทศสัมพันธ์ ได้รับอนุมัติงบประมาณให้ด่าเนินงานโครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของนักศึกษาและ
บุคลากรเพื อสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศ จ่านวนเงินทั้งสิ้น 454,825 บาท (สี แสนห้าหมื นสี พันแปดร้อย
ยี สิบห้าบาทถ้วน) ตามแผนปฏิบัติการประจ่าปีงบประมาณ 2564  โดยมี ผศ.ดร.รัตนา  เล็กสมบูรณ์  เป็น
ผู้รับผิดชอบโครงการ  เนื องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ท่าให้ไม่สามารถจัดกิจกรรม
แลกเปลี ยนประสบการณ์ด้านต่างๆ ระหว่างประเทศได้  จึงได้ปรับเป็นการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ   
โดยมีวิทยากรจากต่างประเทศ และภายในประเทศ  ซึ งจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื องจ่านวน 3 หลักสูตร หลักสูตร
ละ 10 คร้ัง  ดังต่อไปนี้ 

1. อบรมเตรียมความพร้อมส่าหรับการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ UBU Test  ในวันที  27 มิถุนายน 
2564 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชิราภรณ์  กิจพูนผล เป็นวิทยากร 

2.  อ บ รม  Medical English activities for medical students Sunpasitthiprasong Medical 
Education Center ระหว่างวันที  29 พฤษภาคม 2564 – 31 กรกฎาคม 2564 (วันเสาร์ของ 
ทุกสัปดาห์) 10 สัปดาห์ โดยมีนายแพทย์ปริญญา ช่านาญ, แพทย์หญิงสมานจิตต์  สมัครประโคน, 
แพทย์หญิงศรัญญา ประทัยเทพ และนายแพทย์สุทธิวัฒน์ ขุมเงิน เป็นวิทยากร 

3. อบรม “ฟุตฟิต ฟอ ไฟ กับ Mr.Guy สาย ฝ.”  ระหว่างวันที  31 พฤษภาคม 2564 – 1 
กรกฎาคม 2564 (กลุ่มที  1 อบรมวันจันทร์ กับวันพุธ และกลุ่มที  2 อบรมวันอังคาร กับวัน 

/ พฤหัสบดี… 
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พฤหัสบดี  ของทุกสัปดาห์ )  โดยมี  Mr.Guy Fernback และ Mrs.Khounta Fernback เป็น
วิทยากร  ซึ งจัดห้องอบรมเป็น 2 ห้องประกอบด้วยห้องอาจารย์ 20 คร้ังและห้องนักศึกษา 20 
คร้ัง รวมเป็น 40 คร้ัง เพื อให้ผู้เข้าอบรมมีการฝึกทักษะอย่างต่อเนื องและสามารถน่าไปใช้ได้จริง 

เพื อให้การจัดกิจกรรมดังกล่าวบรรลุตามวัตถุประสงค์  งานวิเทศสัมพันธ์จึงขออนุมัติปรับแผน
ในกิจกรรมที  2 ของโครงการโดยใช้งบประมาณเท่าเดิม 
  จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ  เพื อโปรดพิจารณาอนุมัติปรับแผนกิจกรรม
โครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของนักศึกษาและบุคลากรเพื อสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศ   
 
    มติที่ประชุม :   อนุมัติปรับแผนกิจกรรมโครงการพัฒนาและส่งเสริม 
ศักยภาพของนักศึกษาและบุคลากรเพื่อสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศ   
     
  4.2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบายอ่ืน ๆ 
   ไม่มี 

  4.3 เรื่องเสนอพิจารณาแต่งตั้งบุคคล / คณะบุคคล / การลาศึกษาต่อ / ขออนุมัติส าเร็จ
การศึกษา  

   4.3.1  พิจารณา (ร่าง) ค าสั่งแต่งตั้งกรรมการประจ ารายวิชาชั้นคลินิก  
ประจ าปีการศึกษา 2564 

      รองคณบดีฝ่ ายวิชาการ น่าเสนอเพื อพิจารณา เสนอที ประชุม
พิจารณาพิจารณา (ร่าง) ค่าสั งแต่งตั้งกรรมการประจ่ารายวิชาชั้นคลินิก ประจ่าปีการศึกษา 2564 เพื อแต่งตั้ง
กรรมการประจ่ารายวิชาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตชั้นคลินิก วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
ประจ่าปีการศึกษา 2564         
          เพื อให้การบริหารงานของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  จึงเรียนมาเพื อพิจารณา ดังรายละเอียดแนบนี้ 
 

                                                               
 

ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข 
เรื อง แต่งตั้งกรรมการประจ่ารายวิชาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตช้ันคลินิก  

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประจ่าปีการศึกษา 2564 
---------------------------------------------------- 

เพื อให้การบริหารงานของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมี
ประสิทธิภาพ  

ฉะน้ัน  อาศัยอ่านาจตามความในมาตรา 18 มาตรา 19 มาตรา 21 และมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.
2533  จึงแต่งตั้งกรรมการประจ่ารายวิชาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตช้ันคลินิก วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประจ่าปีการศึกษา 
2564 ดังรายนามต่อไปน้ี 

          1. ช้ันปีท่ี 4 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) 

ล าดับ รหัสวิชา/ช่ือวิชา หน่วยกิต อาจารย์ผู้รับผิดชอบ 
1 1901 401         1(1-0-2) 1.นายแพทย์ศักดิ์สิทธ์ิ  บุญลักษณ์ ประธาน 
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ล าดับ รหัสวิชา/ช่ือวิชา หน่วยกิต อาจารย์ผู้รับผิดชอบ 
นิติเวชศาสตร์ 1 2.นายแพทย์อังกูร  แก่นจ่าปา กรรมการ 

3.นายแพทย์สุริยง  แผลงงาม กรรมการและเลขานุการ 
2 
 

1901 402            
เวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์
ครอบครัว 3 

4(2-4-6) 
 

1.แพทย์หญิงพิมพิกา  ทองปน ประธาน 
2.แพทย์หญิงปาริชาติ เมืองไทย กรรมการ 
3.แพทย์หญิงปาริชาติ  ภิญโญศรี  กรรมการและเลขานุการ 

3 
 

1901 403     
ศัลยศาสตร์ 1 

 

12(4-16-16) 
 

1.แพทย์หญิงพิมพ์  วรวิสุทธิกูล  ประธาน 
2.นายแพทย์อภินันท์ รองวิริยะพานิช กรรมการ 
3.นายแพทย์วัฒนา  พรรณพานิช กรรมการและเลขานุการ 

4 
 

1901 404             
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 1 

12(6-12-18) 
 

1.แพทย์หญิงปิยวดี วุฒิกรสัมมกิจ ประธาน 
2.แพทย์หญิงขวัญชนก ศรีสุธรรม กรรมการ 
3.แพทย์หญิงสุธาดา บุญญาคมน์ กรรมการ 
4.แพทย์หญิงนวินดา เจียมบุญศรี กรรมการและเลขานุการ 

5 
 

1901 405 
ออร์โธปิดิกส์ 1 

 

5(2-6-7) 
 

1.นายแพทย์วิชัย เติมสมบัติบวร ประธาน 
2.นายแพทย์ประกาศชัย  พวงนาม กรรมการ 
3.แพทย์หญิงณิชาภา สิงห์นาค กรรมการและเลขานุการ 

6 
 
 
 

1901 406  
อายุรศาสตร์ 1 
 
 

 

12(6-12-18) 
 
 
 

1.แพทย์หญิงส่องหล้า  จิตแสง ประธาน 
2.แพทย์หญิงอังคณา  กวิวังสานนท์ กรรมการ 
3.แพทย์หญิงรติพร  บาลโสง กรรมการ 
4.แพทย์หญิงกฤษณา ติยวรนันท์ กรรมการ 
5.นายแพทย์นพพล  บัวสี กรรมการ 
6.นายแพทย์วิรรัฐ จินาทองไทย กรรมการและเลขานุการ 
7.แพทย์หญิงปิยะรัตน์  ธัญนิพัทธ์ กรรมการและเลขานุการ 

7 
 

1901 407 เวชศาสตร์ฟ้ืนฟู 
 

2(1-2-3) 
 

1.นายแพทย์วราวุธ  ธีรลีกุล ประธาน 
2.แพทย์หญิงเดือนฉาย  โพธ์ิงาม กรรมการ 
3.แพทย์หญิงนภา  เอ้ือจรัสพันธ์ กรรมการ 
4.นายแพทย์สุริยง  แผลงงาม กรรมการและเลขานุการ 

 
2. ช้ันปีที  5 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2555)  

ล่าดับ รหัสวิชา/ชื อวิชา หน่วยกิต อาจารย์ผู้รับผิดชอบ 
1 1901 501 กุมารเวชศาสตร์ 1 12(6-12-18) 1.แพทย์หญิงโสมส่องหล้า ภิรมย์ภักดิ์ ประธานกรรมการ 

2.แพทย์หญิงอรวิภา  อังศุวิทยา                       กรรมการ 
3.นายแพทย์ชวัลวิชญ์ ยุทธภิญโญ กรรมการ 

4.แพทย์หญิงสุกัญญา บุญบัวมาศ กรรมการ 

5.แพทย์หญิงพิศประภา  น้อยมิ ง กรรมการ 

6.แพทย์หญิงศุทธินี  ธิราช กรรมการและเลขานุการ 
2 1901 502 จักษุวิทยา 4(2-4-6) 1.นายแพทย์สุรเดช  ธีรเกียรติพงศ์ ประธานกรรมการ 

2.แพทย์หญิงนภา  สืบสายพรหม กรรมการ 
3.นายแพทย์สิทธิกรณ์  เล้าเจริญวานิช กรรมการ 
4.นายแพทย์ศิริพงษ์  สิระมนต์ กรรมการและเลขานุการ 
5.แพทย์หญิงศุทธินี  ธิราช กรรมการและเลขานุการ 

3 
 

1901 503 จิตเวชศาสตร์ 
 

4(2-4-6) 
 

1.นายแพทย์จิรวัฒน์  มูลศาสตร์ ประธานกรรมการ 
2.นายแพทย์วิวัฒน์  สารพัฒน์ กรรมการ 
3.แพทย์หญิงกิตติยา  ฉัตรด่ารงสกุล กรรมการ 
4.แพทย์หญิงพัชรี  พรรณพานิช กรรมการและเลขานุการ 
5.พญ.แพรววรินทร์ ว่องสุภัคพันธ์ุ กรรมการและเลขานุการ 

4 
 
 

1901 504 นิติเวชศาสตร์ 2 
 

1(0-2-1) 
 

1.นายแพทย์ศักดิ์สิทธ์ิ บุญลักษณ์ ประธานกรรมการ 
2.นายแพทย์อังกูร  แก่นจ่าปา กรรมการ 
3.นายแพทย์สุริยง  แผลงงาม กรรมการและเลขานุการ 



14 
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ล่าดับ รหัสวิชา/ชื อวิชา หน่วยกิต อาจารย์ผู้รับผิดชอบ 
5 
 
 

1901 505  รังสีวิทยาคลินิก 4(3-2-7) 1.นายแพทย์สิทธิพร  ศศิวรรณพงศ์ ประธาน 
2.แพทย์หญิงสมพร  ยวนพันธ์ กรรมการ 
3.นายแพทย์สุริยง  แผลงงาม กรรมการและเลขานุการ 

6 
 

 

1901 506  วิสัญญีวิทยา 
 

3(1-4-4) 1.แพทย์หญิงกรุณา ระจินดา ประธาน 
2.นายแพทย์วินัย ดวงแก้ว กรรมการ 
3.แพทย์หญิงสุวรรณี ธนสังข์นุชิต กรรมการและเลขานุการ 

7 1901 507 เวชศาสตร์ชุมชน 
และเวชศาสตร์ครอบครัว 4 

4(2-4-6) 1.แพทย์หญิงพิมพิกา ทองปน ประธาน 
2.แพทย์หญิงนิธิกุล  เต็มเอี ยม กรรมการ 
3.แพทย์หญิงปาริชาติ  ภิญโญศรี กรรมการและเลขานุการ 

8 
 

1901 508 ศัลยศาสตร์ 2 
 

6(2-8-8) 
 

1.แพทย์หญิงจิรา ไตรรงค์จิตเหมาะ ประธาน 
2.นายแพทย์ศราวุฒิ  สมานชาติ             กรรมการ 
3.นายแพทย์อภินันท์ รองวิริยะพานิช         กรรมการ 
4.นายแพทย์ภานุวัฒน์ สุธรรมวงศ์ กรรมการ 
5.นายแพทย์วัฒนา  พรรณพานิช กรรมการและเลขานุการ 

9 
 

1901 509 โสต ศอ นาสิกและ
ลาริงซ์วิทยา 
 

4(1-6-5) 
 

1.นายแพทย์ธวัชชัย  ทองประเสริฐ ประธาน 
2.แพทย์หญิงริสสา  ภาติยะศิขัณฑ์           กรรมการ 
3.แพทย์หญิงรัชดาพร  รุ้งแก้ว กรรมการ 
4.แพทย์หญิงชญาดา   เมืองแก้ว กรรมการ 
5.ผศ.แพทย์หญิงศุทธินี  ธิราช กรรมการและเลขานุการ 
6.นายแพทย์ศิริพงษ์  สิระมนต์                    กรรมการและเลขานุการ 

10 1901 510 อายุรศาสตร์ 2 
 

6(2-8-8) 1.แพทย์หญิงศิริพร  ลีลาธนาพิพัฒน์ ประธาน 
2.แพทย์หญิงวรรัตน์  คงเกษม กรรมการ 
3.แพทย์หญิงคนึงนิตย์  เซมรัมย์ กรรมการ 
4.นายแพทย์นพพล  บัวสี กรรมการ 
5.แพทย์หญิงสิริรัตน์  อัศวเมธาพันธ์ กรรมการ 
6.นายแพทย์วิรรัฐ จินาทองไทย กรรมการและเลขานุการ 
7.แพทย์หญิงปิยะรัตน์  ธัญนิพัทธ์ กรรมการและเลขานุการ 

     3. ช้ันปีที  6 เรียนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) 
ล่าดับ รหัสวิชา/ชื อวิชา หน่วยกิต อาจารย์ผู้รับผิดชอบ 

1 1901 601 กุมารเวชศาสตร์ 2 8(0-16-8) 1.แพทย์หญิงพรพิมล โจรนครินทร์ ประธาน 
2.นายแพทย์ปิยะพงษ์  เหล่าภากรณ์ กรรมการ 
3.นายแพทย์ภาติกวัฒน์  จอมพรรษา    กรรมการ 
4.แพทย์หญิงนุชวดี วันแก้ว อาสนทอง กรรมการ 
5.แพทย์หญิงนิติภรณ์ บุษบงก์ กรรมการ 
6.ผศ.แพทย์หญิงศุทธินี  ธิราช กรรมการและเลขานุการ 

2 1901 602 ศัลยศาสตร์ 3 12(0-24-12) 1.นายแพทย์ภูวนัย  สาค่าภีร์ ประธาน 
2.นายแพทย์พัฒนพงษ์  รัศมี กรรมการ 
3.นายแพทย์ปุณณรัตน์  ชนะบุตร กรรมการ 
4.นายแพทย์ภานุวัตร สุธรรมวงศ์ กรรมการและเลขานุการ 
5.นายแพทย์วัฒนา  พรรณพานิช กรรมการและเลขานุการ 

3 1901 603  
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 2 

6(0-12-6) 1.นายแพทย์วิศิษฐ์  วรนิทัศน์ ประธาน 
2.นายแพทย์วันชัย รวิวรกานต์ กรรมการ 
3.แพทย์หญิงสุธาดา บุญญาคมน์ กรรมการและเลขานุการ 
4.แพทย์หญิงนวินดา เจียมบุญศรี กรรมการและเลขานุการ 

4 1901 604 ออร์โธปิดิกส์ 2 6(0-12-6) 1.นายแพทย์จิรวัฒน์  รากวงศ์ ประธาน 
2.นายแพทย์ชวลิต โพธ์ิงาม กรรมการ 
3.แพทย์หญิงณิชาภา สิงห์นาค กรรมการและเลขานุการ 

5 1901 605 อายุรศาสตร์ 3 12(0-24-12) 1.แพทย์หญิงวิริยา  เช้ือลี ประธาน 
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ล่าดับ รหัสวิชา/ชื อวิชา หน่วยกิต อาจารย์ผู้รับผิดชอบ 
2.แพทย์หญิงภาวิณี  เหลืองรุ่งโรจน์ กรรมการ 
3.แพทย์หญิงวิริยา  เช้ือลี กรรมการ 
4.พญ.ปนัดดา  ดรุกาญจน์พฤฒิ กรรมการ 
5.พญ.กัญญาพร  เจริญประเสริฐ กรรมการ 
6.นายแพทย์นพพล  บัวสี กรรมการ 
7.แพทย์หญิงปิยะรัตน์ ธัญนิพัทธ์ กรรมการและเลขานุการ 

6 1901 619 เวชศาสตร์
ฉุกเฉิน 

4(1-6-5) 1.นายแพทย์ชัยพร  บุญศรี ประธาน 
2.แพทย์หญิงวรรษพร อมรไชย กรรมการ 
3.แพทย์หญิงพิมลพร  กมลศรี กรรมการ 
4.แพทย์หญิงวิภาดา ทูลภิรมย์ กรรมการ 
5.แพทย์หญิงวศินี นิรันพรพุทธา กรรมการและเลขานุการ 
6.แพทย์หญิงพัชรี  พรรณพานิช กรรมการและเลขานุการ 

 
  จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดพิจารณาอนุมัติ(ร่าง) ค่าสั งแต่งตั้ง
กรรมการประจ่ารายวิชาชั้นคลินิก ประจ่าปีการศึกษา 2564  
 

    มติที่ประชุม :    อนุมัติ(ร่าง) ค าสั่งแต่งตั้งกรรมการประจ ารายวิชา 
ชั้นคลินิก ประจ าปีการศึกษา 2564  
 
   4.3.2 ขออนุมัติจัดท าค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์  

ประจ าปีการศึกษา 2564  (เพิ่มเติม ครั้งท่ี 1) 
     รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  น่าเสนอเพื อพิจารณา  ตามที ส่านักงานพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ส่านักงานอธิการบดี จัดท่าบันทึกข้อความที  ศธ.0529.4.6/ว 906  ลว 21 กรกฎาคม 
2558 เรื อง แผนผังกระบวนการการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื อให้สอดคล้องกับ 
ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย “คุณสมบัติและหลักเกณฑ์การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ และศาสตราจารย์พิเศษ พ.ศ.2548” ซึ งกระบวนการแต่งตั้ง
อาจารย์พิเศษจะต้องได้รับการอนุมัติจัดท่าค่าสั งแต่งตั้งจากคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และ          
การสาธารณสุข เพื อให้เป็นไปตามส่านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่านักงานอธิการบดีแจ้ง ในการนี้ งาน
บริการการศึกษา จึงขอเสนอขออนุมัติจัดท่าค่าสั งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ประจ่าปี
การศึกษา 2564 (เพิ มเติม คร้ังที  1) เพื อด่าเนินการในส่วนที เกี ยวข้องต่อไปและด่าเนินการตามแผนผัง
กระบวนการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ส่านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดพิจารณาอนุมัติจัดท่าค่าสั งแต่งตั้ง
พิเศษกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ประจ่าปีการศึกษา 2564 (เพิ มเติม คร้ังที  1) 

 
   มติที่ประชุม :   อนุมัติจัดท าค าสั่งแต่งตั้ งพิ เศษกลุ่มวิชาสาธารณสุข

ศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1) 
 

   
 
  / วาระที่ 4.4 ... 
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  4.4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณารับรองผลการเรียน อนุมัติ/ ให้ความเห็นชอบหลักสูตร
การศึกษา 
   4.4.1  พิจารณารับรองผลการสอบรวบยอดวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก  

(Part MCQ) ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 20 มิถุนายน 2564 
     รองคณบดีฝ่ายวิชาการ น่าเสนอเพื อพิจารณา รับรองผลสอบรวบยอด
วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก ครั้งที  1/2564 ประจ่าปีการศึกษา 2564 ซึ งได้ด่าเนินการจัดสอบเรียบร้อย
แล้ว เมื อวันที  20 มิถุนายน 2564 ส่าหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที  6 ทั้ง 2 แห่ง  ทั้งนี้ มีผู้เข้าสอบทั้งหมด 
จ่านวน 33 คน มีผู้สอบผ่านจ่านวน 18 คน และผู้สอบไม่ผ่าน จ่านวน 15 คน เกณฑ์ผ่านคิดเป็น 52 %      

ในเบื้องต้น ได้น่าผลสอบเข้ารับรองที ประชุมคกก.บริหารหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตชั้นคลินิก ครั้งที  
4/2564  เมื อวันที  7 กรกฎาคม 2564 และคณะกรรมการได้พิจารณาก่าหนดวันที จัดสอบ ครั้งที  2/2564 
ตามปฏิทินการศึกษา ก่าหนดวันที  22 สิงหาคม 2564 เปลี ยนเป็น วันที  26 กันยายน 2564  

จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดพิจารณารับรองผลการสอบรวบยอด
วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (Part MCQ) คร้ังที  1/2564 
 
    มติที่ประชุม :   รับรองผลการสอบรวบยอดวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก 
(Part MCQ) ครั้งที่ 1/2564 

  
 4.4.2  พิจารณารับรองผลการเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2564  

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ น่าเสนอเพื อพิจารณา รับรองผลการเรียนรายวิชาที 

เปิดสอนในปีการศึกษา 2564 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จ่านวน 1 
วิชา คือ วิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 2 รหัสวิชา 1901603 ทั้งนี้ ได้น่าผลการเรียนรายวิชาดังกล่าวเข้า
รับรองในที ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตชั้นคลินิก คร้ังที  4/2564 เมื อวันที  7 
กรกฎาคม 2564 มรีายละเอียดดังต่อไปนี้ 
         / รหัสวิชา... 

 
 
  
 
  จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดพิจารณารับรองผลการเรียน 
รายวิชาที เปิดสอนในปีการศึกษา 2564 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 
 
    มติที่ประชุม :   รับรองผลการเรียน รายวิชา 1901 603  สูติศาสตร์
และนรีเวชวิทยา 2  กลุ่ม 3 
 
 
 
         / 4.4.3 แนวทาง... 
 

รหัสวิชา รายวิชา 
ผลการพิจารณา 

(รับรอง/ไม่รับรอง) 
   1901 603 สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 2  กลุ่ม 3 รับรอง 
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   4.4.3 แนวทางการจัดการเรียนการสอนตามมาตรการในการควบคุมและป้องกัน 
การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน 

    รองคณบดีฝ่ายวิชาการ น่าเสนอเพื อพิจารณา ตามที ได้มีค่าสั งศูนย์บริหาร
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที  ๑๐/๒๕๖๔ ซึ งได้ปรับพ้ืนที 
สถานการณ์ของจังหวัดอุบลราชธานี จากพ้ืนที ควบคุมไปเป็นพ้ืนที ควบคุมสูงสุด และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ได้ก่าหนดมาตรการในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
(อ้างตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื อง มาตรการ ป้องกันและเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ (ฉบับที  7) เพื อเป็นการป้องกันผลกระทบที อาจจะเกิดขึ้น และให้การ
จัดการเรียนการสอนด่าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรการการป้องกันโรคระบาดดังกล่าว จึง
ขอให้ที ประชุมร่วมกันพิจารณาแนวทางการจัดการเรียนการสอนของแต่ละหลักสูตร ว่าควรมีแนวทางอย่างไร 
 จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดพิจารณาแนวทางการจัดการเรียนการสอน
ตามมาตรการในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน 
 
    มติที่ประชุม :   เห็นชอบให้ปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
เรื่อง มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอก
ใหม่ (ฉบับที่ ๗)   โดยให้จัดท าเป็นประกาศวิทยาลัยฯ สรุปได้ดังนี้ 
มาตรการด้านการจัดการเรียนการสอนรายวิชาภายใต้ก ากับของวิทยาลัยฯ รวมถึงกิจกรรมต่างๆ  

1. ภาคบรรยาย ให้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ (online) ทั้งหมด 100%  
2. ภาคปฏิบัติ (รวมถึง Active Learning, PBL, Resource person, TBL, MCT, Formative 

assessment) ให้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบผสมผสาน  
a. สามารถปรับรูปแบบการเรียนการสอนเป็นออนไลน์ได้ (online) เช่น มอบหมายงานการ

เรียนผ่านสื่อมัลติมีเดีย หรือรูปแบบอ่ืนๆ ที่จะสามารถช่วยให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
รายวิชา) โดยให้มีการบันทึก มคอ.5 ของรายวิชาไว้ว่ามีการปรับรูปแบบการจัดการเรียน
การสอนที่ปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้สอน ประธานรายวิชาร่วมกับ
คณะกรรมการรายวิชาร่วมพิจารณา 

b. หากมีชั่วโมงปฏิบัติการใดที่ต้องการจัดการเรียนการสอน ณ ที่ตั้ง (onsite) ให้เสนอเพื่อขอ
อนุญาตจากคณบดี (กรอกข้อมูลขออนุญาตตามแบบฟอร์ม) โดยจะต้องค านึงถึงความ
ปลอดภัยของบุคลากรและนักศึกษา ตลอดจนระยะเวลาเรียนปฏิบัติการ ไม่ควรเกิน 3 
ชั่วโมง และอาจารย์ผู้สอนและประธานรายวิชา ต้องควบคุมดูแลการเรียนการสอนให้
เป็นไปตาม มาตรการ D-M-H-T-T โดยเคร่งครัดสูงสุด ได้แก่ D: Social Distancing เว้น
ระยะห่าง 1-2 เมตร เลี่ยงการอยู่ในที่แออัด M: Mask Wearing สวมหน้าการผ้าหรือ
หน้ากากอนามัยตลอดเวลา  H : Hand Washing ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ าและสบู่ หรือเจล
แอลกอฮอล์ T : Testing การตรวจวัดอุณหภูมิและตรวจหาเชื้อโควิด-19 ในกรณีมีอาการ
เข้าข่ายและ T : Thai Cha Na สแกนไทยชนะก่อนเข้าและออกสถานที่สาธารณะทุกครั้ง  

3.  ภาคสนาม หรือ ฝึกงาน ขอให้ทุกรายวิชาที่จ าเป็นต้องจัดภาคสนามหรือฝึกงาน มีการปรับเปลี่ยน
รูปแบบการเรียนการสอนเป็นรูปแบบอ่ืนทดแทน หรือแบบ online แทน โดยระบุการเปลี่ยนแปลง 

/ แก้ไข... 
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แก้ไขใน มคอ.5 ด้วย พร้อมทั้งปรับรูปแบบการประเมินผลของรายวิชาฝึกภาคสนาม หรือฝึกงานให้
สอดคล้องกับการปรับรูปแบบ โดยให้กระทบต่อระยะเวลาการศึกษาของนักศึกษาน้อยท่ีสุด  

4. การจัดกิจกรรมอ่ืนที่ไม่ใช่การเรียนการสอน ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
a. กรณีมีการรวมกลุ่มตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป ให้งดหรือเลื่อนกิจกรรม หรือใช้รูปแบบออนไลน์

ทดแทน เพื่อลดการแพร่กระจายของโรค 
b. กรณีที่มีความจ าเป็นต้องด าเนินการ ให้เสนอต่อคณบดีเพื่อเสนอแผนปฏิบัติการต่อ

อธิการบดีเพื่อขออนุมัติ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่เกิน 50 คน และปฏิบัติตามมาตรการ D-
M-H-T-T โดยเคร่งครัด  

5. การจัดสอบ  
a. คณะกรรมการรายวิชาสามารถปรับรูปแบบการสอบเป็นแบบออนไลน์ (online) ได้ตาม

ความเหมาะสม โดยขอให้มีการบันทึกข้อมูลการปรับรูปแบบการสอบใน มคอ.5 พร้อมระบุ
เหตุผล 

b. รายวิชาที่ต้องการจัดสอบ ณ ที่ตั้ง (onsite) ให้เสนอเพื่อขออนุญาตจากคณบดี (กรอก
ข้อมูลขออนุญาตตามแบบฟอร์ม) โดยจะต้องค านึงถึงความปลอดภัยของบุคลากรและ
นักศึกษา ตลอดจนระยะเวลาสอบแต่ละครั้ง ไม่ควรเกิน 3 ชั่วโมง ประธานรายวิชาและผู้
ประสานงานรายวิชา ต้องควบคุมดูแลการสอบให้เป็นไปตาม มาตรการ D-M-H-T-T โดย
เคร่งครัดสูงสุด ปรับรูปแบบการบริหารจัดการห้องสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานการป้องกัน
โรค โควิด-19 เพื่อ ไม่จัดนักศึกษาเข้าร่วมการสอบเกินจ านวนในแต่ละห้องสอบจุได้ตาม
หลักการเว้นระยะ  และปรับระยะเวลาที่ใช้ในการสอบให้น้อยท่ีสุด  

 
มาตรการด้านการปฏิบัติตนของนักศึกษา 
  นักศึกษาให้พักอยู่ที่หอพักภายในหรือโดยรอบมหาวิทยาลัยฯ ทั้งนี้โดยเฉพาะนักศึกษาที่ยังมีรายวิชา
ปฏิบัติการบางชั่วโมง หรือ การสอบท่ีจ าเป็นต้องเข้ามาเรียนร่วมกัน ณ ที่ตั้ง เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงใน
การรับเชื้อจากครอบครัว และชุมชน จึงขอให้นักศึกษากลุ่มนี้พักอาศัยภายในหอพักภายในหรือโดยรอบ
มหาวิทยาลัยฯ เท่านั้น และงดการเดินทางออกนอกจังหวัดอุบลราชธานี จนกว่าจะมีการแจ้งเปลี่ยนแปลง 
 
4.5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอ่ืน ๆ 

4.5.1  การส ารวจความต้องการรับบริการวิชาการแก่สังคมของ ประจ าปี 
งบประมาณ  พ.ศ.2564 
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ น่าเสนอเพื อพิจารณา งานส่งเสริมการ

วิจัยและบริการวิชาการ  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ท่าการส่ารวจ
ความต้องการรับบริการวิชาการแก่สังคม ประจ่าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564 จ่านวน 119 คน ซึ งครอบคลุม
ประเด็นยุทธศาสตร์และนโยบายของมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  ในด้าน
สุขภาพอนามัย และสิ งแวดล้อม ในพ้ืนที  3 ต่าบลรอบๆ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้แก่ ต่าบลธาตุ ต่าบลค่า
ขวาง และต่าบลโพธ์ิใหญ่  สรุปได้ ดังนี้ 

 
 
     / วิทยาลัย... 
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วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ท่าการส่ารวจความต้องการรับ
บริการวิชาการแก่สังคมของ ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ่านวน 119 คน ซึ งครอบคลุมประเด็น
ยุทธศาสตร์และนโยบายของมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ในด้านสุขภาพอนามัย 
และสิ งแวดล้อม ในพ้ืนที  3 ต่าบลรอบๆ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้แก่ ต่าบลธาตุ ต่าบลค่าขวาง และต่าบล
โพธ์ิใหญ ่
1. สถานการณ์ทั่วไปทางด้านการแพทย์ สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมในหมู่บ้าน 
 ต่าบลธาตุ   ผู้ป่วยโรคเร้ือรัง จ่านวน 598 คน  

ผู้ป่วยติดเตียง 22 คน 
ผู้สูงอายุ จ่านวน 897  คน 

 ต่าบลค่าขวาง  ผู้ป่วยโรคเร้ือรัง จ่านวน 10 คน 
ผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง (NCD) จ่านวน 624  คน 
ผู้สูงอายุ จ่านวน 1,204 คน 

2. ข้อมูลทั่วไป 
ต่าบลธาตุผู้ตอบแบบสอบถาม จ่านว น 56 คน เป็นเพศชาย จ่านวน 20 คน (35.71%) เพศหญิง

จ่านวน 36 คน (64.29%) อายุเฉลี ย 58 ปี ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร จ่านวน 23 คน (41.07%)  
ต่าบลค่าขวางผู้ตอบแบบสอบถาม จ่าวนน 32 คน เป็นเพศชาย จ่านวน 11 คน (34.38%) และเพศหญิง 
จ่านวน 21 คน (65.62%) อายุเฉลี ย 69 ปี ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร จ่านวน 19 คน (59.38%)  
ส่าหรับต่าบลโพธ์ิใหญ่ ผู้ตอบแบบสอบถาม จ่านวน 31 คน เป็นเพศชาย จ่านวน 6 คน (19.35%) เพศหญิง
จ่านวน 25 คน (80.65%) อายุเฉลี ย 55 ปี ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร จ่านวน 22 คน (70.97%)  
ดังตารางที  1 
 
ตารางท่ี 1 ข้อมูลทั่วไป 

รายการ ต่าบลธาต ุ ต่าบลค่าขวาง ต่าบลโพธิ์ใหญ ่
จ่านวน (N) ร้อยละ (%) จ่านวน (N) ร้อยละ (%) จ่านวน (N) ร้อยละ (%) 

เพศ 
   ชาย 
   หญิง 

 
20 
36 

 
35.71 
64.29 

 
11 
21 

 
34.38 
65.62 

 
6 

25 

 
19.35 
80.65 

รวม 56 100.00 32 100.00 31 100.00 
อายุ   (Mean, S.D.) 58 , 7.03 69 , 6.22 55 , 20.75 
อาชีพ 
   1.ข้าราชการ 
   2.เกษตรกร 
   3.พนักงาน  /  ลูกจ้างหน่วยงานรัฐ 
   4. พนักงาน / ลูกจ้างหน่วยงานเอกชน 
   5. ข้าราชการบ่านาญ /พนักงานเกษียณ 
   6. ค้าขาย 
   7. อื นๆ เช่น นักเรียน แม่บ้าน อสม.และ
ไม่ได้ท่างาน 

 
1 

23 
1 
0 
0 

11 
20 

 

 
1.79 

41.07 
1.79 

0 
0 

19.64 
35.71 

 

 
4 

19 
0 
1 
2 
2 
4 

 
12.50 
59.38 

0 
3.13 
6.25 
6.25 

12.50 

 
0 

22 
0 
0 
0 
3 
6 

 
0 

70.97 
0 
0 
0 

9.68 
19.35 

 
รวม 56 100.00 32 100.00 31 100.00 
 
         / ประเด็น... 
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ประเด็นปัญหาทางด้านการแพทย์ สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 ปัญหาของชุมชนทางด้านการแพทย์ สาธารณสุขและสิ งแวดล้อมในพ้ืนที  3 ต่าบล รอบๆ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี โดยประชาชนมีความคิดเห็นในแต่ละด้านของปัญหาในชุมชน พบว่า ปัญหาด้านการจัดการขยะใน
พ้ืนที  มีผู้เห็นด้วยจ่านวน 45 คน รองลงมาคือ ปัญหาการบ่าบัดน้่าเสีย จ่านวน 37 คน และ ปัญหาด้านการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในทุกกลุ่มวัย จ่านวน 36 คน ดังตารางที  2 
ตารางที  2  ประเด็นปัญหาทางด้านการแพทย์ สาธารณสุขและสิ งแวดล้อม 

รายการ ต่าบลธาตุ ต่าบลค่าขวาง ต่าบลโพธ์ิใหญ่ รวม 
1. การดูแลผู้ป่วยโรคเร้ือรัง / ผู้ป่วยติดเตียง 4 0 7 11 
2. การดูแลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง (NCD) 6 2 3 11 
3. การดูแลผู้สูงอายุ 8 1 7 16 
4. พัฒนาการเด็กเล็กและเด็กวัยเรียน 2 0 6 8 
5. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในทุกกลุ่มวัย 33 1 2 36 
6. การจัดการขยะ 37 2 6 45 
7. การจัดการน้่าประปา 24 2 0 26 
8. การบ่าบัดน้่าเสีย 28 3 6 37 
9. มลพิษทางอากาศ 3 0 1 4 
10. การให้บริการทางการแพทย์ต่างๆ 1 0 1 2 
11. การใช้สารเคมีทางการเกษตรของเกษตรกร 5 0 3 8 
12. ตรวจพยาธิ 0 0 1 1 
13. การออกก่าลังกาย / การประเมินสุขภาพจิต 6 1 1 8 
14. ไข้เลือดออก 0 1 1 2 
ความต้องการหรือสิ่งท่ีคาดหวังรับบริการวิชาการแก่ชุมชน 
  จากการส่ารวจข้อมูลความต้องการรับบริการวิชาการแก่ชุมชนในพ้ืนที  3 ต่าบล รอบๆ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี พบว่า ประชาชนมีความต้องการรับบริการวิชาการด้านการจัดกิจกรรมเพื อการดูแลผู้สูงอายุ มาก
ที สุด จ่านวน 49 คน รองลงมาคือ การร่วมด่าเนินการในการจัดการขยะในขุมชน จ่านวน 40 คน และ การจัด
กิจกรรมเพื อส่งเสริมการเกษตรแบบปลอดสารพิษ จ่านวน 39 คน ตามล่าดับ ดังตารางที  3 
 
ตารางที  3 ความต้องการหรือสิ งที คาดหวังรับบริการวิชาการแก่ชุมชน 

รายการ ต่าบลธาตุ ต่าบลค่าขวาง ต่าบลโพธ์ิใหญ่ รวม 
1. การอบรมให้ความรู้เรื องการดูแลสุขภาพของคน
ทุกช่วงวัย 

7 0 17 24 

2. การจัดกิจกรรมเพื อการส่งเสริมสุขภาพส่าหรับ
ผู้ป่วย 

8 0 12 20 

3. การจัดกิจกรรมเพื อการดูแลผู้สูงอายุ 10 25 14 49 
4. การจัดกิจกรรมเพื อการพัฒนาสุขภาพของเด็ก
เล็กและเด็กวัยเรียน 

0 0 7 7 

5. การจัดกิจกรรมเพื อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
คนในทุกกลุ่มวัยในมิติด้านสุขภาพกาย และจิตใจ 

33 0 2 35 
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รายการ ต่าบลธาตุ ต่าบลค่าขวาง ต่าบลโพธ์ิใหญ่ รวม 
6. การร่วมด่าเนินการในการจัดการขยะในขุมชน 35 1 4 40 
7. การด่าเนินกิจกรรมเพื อการจัดการน้่าประปาใน
ชุมชน 

23 2 0 25 

8. การให้ค่าแนะน่าเรื องการบ่าบัดน้่าเสีย 24 1 7 32 
9. การให้ค่าแนะน่าเรื องการป้องกันมลพิษทาง
อากาศ 

1 0 0 1 

10. การให้บริการทางการแพทย์ต่างๆ เช่น การ
ตรวจสุขภาพ การตรวจคัดกรองโรค เป็นต้น 

1 0 6 7 

11. การจัดกิจกรรมเพื อส่งเสริมการเกษตรแบบ
ปลอดสารพิษ 

4 31 4 39 

12. ตรวจพยาธิ 0 1 3 4 
13. การออกก่าลังกาย / การประเมินสุขภาพจิต 8 0 3 11 
14. ไข้เลือดออก 0 0 3 3 

จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดทราบความต้องการรับบริการ
วิชาการแก่สังคม ประจ่าปี พ.ศ. 2564 
 

มติทีป่ระชุม :   เห็นชอบความต้องการรับบริการวิชาการแก่สังคม 
ประจ าปี พ.ศ. 2564 

 
   4.5.2 รายงานการติดตามประเมินผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาส 3 (1 ตุลาคม 2563 – 30 มิถุนายน  
2564) 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ น่าเสนอเพื อพิจารณา งานแผนและงบประมาณ ได้ด่าเนินการติดตาม
และรวบรวมข้อมูลผลการด่าเนินงาน ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 ณ สิ้นไตรมาส 3 (1 ตุลาคม 2563 – 30 มิถุนายน 2564) ใน 3 ด้าน ดังนี้ 

1.1 รายงาน Action Plan ณ สิ้นไตรมาส 3 (1 ตุลาคม 2563 – 30 มิถุนายน 2564) 
   1. จ่านวนโครงการตามแผนปฏิบัติการ ทั้งหมด   108  โครงการ 
   2. จ่านวนกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ทั้งหมด   266  กิจกรรม 
   3. มีการด่าเนินกิจกรรมแล้วเสร็จในไตรมาสที  3     40  กิจกรรม 
   4. อยู่ระหว่างด่าเนินการโครงการ     173  กิจกรรม 
   5. ยังไม่ด่าเนินการโครงการ       44  กิจกรรม 
   6. ไม่รายงานข้อมูล          3  กิจกรรม 
   7. ยกเลิกการจัดกิจกรรม          6     กิจกรรม 

  ทั้งนี้ ผลการติดตามการด าเนินงานในไตรมาสที่ 3  คิดเป็น ร้อยละ 98.87 
 
 

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

ณ สิ้นไตรมาส 3 (1 ตุลาคม 2563 – 30 มิถุนายน 2564) พบว่ามีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 
59.98  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ตารางเปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายตามเกณฑ์มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพรายจ่าย (แผน-ผล) 
  การเบิกจ่ายตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ 

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

ณ ไตรมาส 3 228,415,983.98  182,732,787.18 80.00 109,601,447.86 59.98 
1.เงินงบประมาณแผ่นดิน   82,249,226.00   65,799,380.80 80.00   52,194,589.42 79.32 
2.เงินรายได้ 146,166,757.98   116,933,406.38 80.00   57,406,858.44 49.09 

รวมเบิกจ่ายทั้งสิ้น  228,415,983.98    182,732,787.18    109,601,447.86 59.98 

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 านวนครภุณัฑ์ที่
อยู่ระหว่างจัดซื้อ

(รายการ) 

สบพช.4 15 3,493,500 14  2,424,810  0 0 ยกเลิก 1 รายการ 
สบพช.5 14 195,200 14  168,190  0 0  
สบพช.6 5 835,500 0  -  0 0  
สบพช.7 5 711,000 0 - 0 0 ยกเลิก 1 รายการ 
งปม.4 26 55,966,700 21 40,652,736 0 1  
ศด.2-4 4 33,200 1 8,550    0 0  
ส.รพ.1 26  4,082,850  12  3,558,177 0 14  

 
จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดพิจารณาข้อเสนอแนะ/แนวทาง

วิธีการจัดการกับการรายงานผลการด่าเนินโครงการ ณ ไตรมาสที  3 
 
 
 
 
 
       / มติที ประชุม... 
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    มติที่ประชุม :   1. เห็นชอบ มอบงานแผนและงบประมาณ ท า
หนังสือติดตามโครงการที่ไม่รายงานข้อมูล จ านวน 3 โครงการ  

2. มอบผู้รับผิดชอบโครงการด าเนินการเบิกจ่าย
งบประมาณให้เป็นไปตามแผน 

3. มอบผู้รับผิดชอบโครงการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้
เป็นไปตามแผน 

 
   4.5.3   รายงานผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตร์  รอบ 9 เดือน  

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ น่าเสนอเพื อพิจารณา งานแผนและ

งบประมาณ ขอรายงานผลการด่าเนินงานตามตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัยฯ 
รอบ 9 เดือน วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ผลการประเมินความส่าเร็จ โดยบรรลุเป้าหมาย 
จ่านวน 12 ตัวชี้วัด ไม่บรรลุเป้าหมาย จ่านวน 5 ตัวชี้วัด อยู่ระหว่างด่าเนินการ 9 ตัวชี้วัด จากตัวชี้วัดทั้งหมด 
26 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 46.15 ของการบรรลุตามเป้าหมายของตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
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สรุปรายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดกลยุทธ์  รอบ 9 เดือน 
 

     

สรุปตัวชี้วัดแต่ละยุทธศาสตร ์ ยุทธศาสตร ์   ยุทธศาสตร์ 1 ยุทธศาสตร์ 2 ยุทธศาสตร์ 3 ยุทธศาสตร์ 4 ยุทธศาสตร์ 5 รวม 

ตัวชี้วัด CMP 
(จ านวน) 

  9 4 4 1 8 26 

ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดกล
ยุทธ์ จาก report-1 

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์  
CMP 

บรรลเุป้าหมาย 4 1 2 0 5 12 

 
  ไม่บรรลเุป้าหมาย 1 3 0 0 1 5 

  
  อยู่ระหว่าง

ด่าเนินการ 
5 0 2 1 2 10 

ภาพรวมความส าเรจ็ตามกลยุทธ ์
(บรรลุเป้าหมาย) 

คิดเป็นร้อยละ บรรลเุป้าหมาย 44% 25% 50% 0% 63% 46% 

ตัวชี้วัดกลยุทธ์ CMP   ไม่บรรลเุป้าหมาย 11% 75% 0% 0% 13% 19% 

    อยู่ระหว่าง
ด่าเนินการ 

56% 0% 50% 100% 25% 38% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละการบรรลุเป้าหมาย 46.15 

ร้อยละการไม่บรรลุเป้าหมาย 19.23 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 38.46 
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ตัวชี้วัดเป้าหมาย 

ยุทธศาสตร์ที  1 การจัดการศึกษาที เป็นเลิศ  1 1.1.1 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.2.5 1.2.6 1.2.7 1.2.8 

ยุทธศาสตร์ที  2 การวิจัยที มุ่งเน้นการสร้าง
องค์ความรู้และนวัตกรรม 

2 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.2.4   

ยุทธศาสตร์ที  3 เป็นผู้น่าด้านบริการวิชาการ
แก่สังคม 

3 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4   

ยุทธศาสตร์ที  4 พัฒนาคุณภาพดา้นการ
บริการทางการแพทยส์ู่สากล 

4 4.1.1   

ยุทธศาสตร์ที  5 การบริหารจัดการที เป็นเลิศ  5 5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.1.5 5.1.6 5.1.7 5.1.8   

 
                          ตัวชี้วัดเป้าประสงค์จ านวนทั้งสิ้น 26 ตัวชี้วัด 
 

9 ตัวชี้วัด 1 ตัวชี้วัด 0 ตัวชี้วัด 4 ตัวชี้วัด 
12 

ตัวชี้วัด 

34.62% 3.85% 0% 15.38% 46.15% 

ต่่ากว่าค่าเป้าหมายขั้นวิกฤต  
(สถานการณ์ต่่ากวา่ร้อยละ 50 ของค่าเป้าหมาย) 

ต่่ากว่าค่าเป้าหมายระดบัเสีย่ง  
(สถานการณ์ต่่ากวา่ร้อยละ 51-75 ของค่าเป้าหมาย) 

ต่่ากว่าค่าเป้าหมาย  
(สถานการณ์ต่่ากวา่ร้อยละ 76-99 ของค่าเป้าหมาย) 

บรรลุค่าเป้าหมาย  
(สามารถบรรลุค่าเปา้หมายร้อยละ 100) 

ไม่มีการประเมิน (N/A) 
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จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดพิจารณาให้ข้อเสนอแนะตาม
ประเด็นที อยู่ระหว่างด่าเนินการและไม่บรรลุตามเป้าหมายที ก่าหนด เพื อด่าเนินการในรอบ 12 เดือนต่อไป 
ข้อเสนอจากคณะกรรมการประจ าฯ 

- มอบรองคณบดีผู้รับผิดชอบให้ข้อเสนอแนะตามประเด็นที่อยู่ระหว่างด าเนินการและไม่บรรลุตามเป้าหมายที่
ก าหนด เพื่อด าเนินการในรอบ 12 เดือนต่อไป 
 

    มติที่ประชุม :   เห็นชอบตามข้อเสนอจากคณะกรรมการประจ าฯ 
 

   4.5.4 การรายงานผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดแผนกลยุทธ์ทางการเงิน  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาส 3  
(1 ตุลาคม 2563 – 30 มิถุนายน 2564) 

    ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ น่าเสนอเพื อพิจารณา งานแผนและ
งบประมาณ ขอรายงานผลการด่าเนินงานตามตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจ่าปีงบประมาณพ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตร
มาส 3 (1 ตุลาคม 2563 – 30 มิถุนายน 2564) วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เนื องจากการหารายได้ มี 
2 หน่วยงานที มีค่าใช้จ่ายมีผลเป็นลบ คือโรงพยาบาล และ หอพักนักศึกษารายละเอียด ดังนี้ 

สรุปรายงานผลการด่าเนินงานประเด็นยุทธศาสตร์ที  1 การหารายได้เพื อการมีเสถียรภาพทางการเงิน ประจ่าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

พันธกิจ/คณะ/
หน่วยงาน 

ตัวช้ีวัด  วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ 

 รายได้รับจริง  รายจ่ายจริง  คงเหลือ 

พันธกิจด้านการผลิต
บัณฑิตหลักสูตรปกติ 

ประมาณการเงินรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา  (100%) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ท่ีมา: กองแผนงาน) 

37,345,820 

    แผนหารายได้จากแหล่งอื่น  
(มติสภา ม. คร้ังท่ี 3/2564 วันท่ี 27 มี.ค. 2564) 

99,077,400 

    รวมรายได้จากแหล่งอ่ืน 87,418,787 21,264,198 66,154,588 

พันธกิจด้านการผลิต
บัณฑิตหลักสูตร
รูปแบบใหม่ 

(1) จ านวนเงินรายได้จากการบริหารจัดการหลักสูตร Non 
Degree หรือหลักสูตรรูปแบบใหม่ 

- 

  พันธกิจด้านงานวิจัย (2) จ านวนเงินรายได้จากการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยหรือทรัพย์สิน
ทางปัญญาจากผลงานวิจัย  

- 

    (3) จ านวนเงินจากแหล่งทุนวิจัยภายนอก  3,759,608 3,572,655 186,953 

  1.โครงการการประเมินกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ น เขต 10 
อุบลราชธานี (ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ยโสธร อ่านาจเจริญ มุกดาหาร) 
งวดที  2 

300,000 270,000 30,000 

  2.โครงการวิจัย การศึกษากระบวนการเผาผลาญพลังงานของพยาธิ
ใบไม้ตับ งวดที  2 

157,500 142,500 15,000 

  3.โครงการวิจัย เพื อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านธาลัสซีเมียฯ งวดที  
2 

157,500 143,535 13,965 

  4.โครงการวิจัย ฤทธ์ิในการจับเหล็กของพืชสมุนไพรพ้ืนบ้านในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ งวดที  2 

393,278 357,525 35,753 
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พันธกิจ/คณะ/
หน่วยงาน 

ตัวช้ีวัด  วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ 

 รายได้รับจริง  รายจ่ายจริง  คงเหลือ 

  5. โครงการประชุมวิชาการวิทยาลัยแพทย์ฯ ครั้งที   9 งวดที  2 18,180 18,180 - 

  6.โครงการวิจัย การประยุกต์ใช้การตรวจวัดระดับยาในเลือดที ใช้รักษา
ผู้ป่วยวัณโรค 

161,260 69,025 92,235 

  7.การพัฒนาระบบและกลไกการจัดการภาวะวิกฤตโรคติดเช้ือไวรัสโค
โรนา 2019 จังหวัดอุบลราชธานี 

739,600 739,600 - 

  8.การประเมินระบบการบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ในเขตสุขภาพที  10 : กรณีพ้ืนที ชายแดน
ไทย-ลาว-กัมพูชา 

745,000 745,000 - 

  9.โครงการวิจัย การตรวจหาสารบ่งช้ีทางชีวภาพและการแสดงออก
ของโปรตีนในซีรัมฯ งวดที  1-2 

1,087,290 1,087,290 - 

พันธกิจบริการ
วิชาการ 

(4) จ านวนเงินรายได้จากการให้บริการวิชาการ   310,000 224,485 85,515 

  1.โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที ความปลอดภัยในการท่างาน 128,000 52,180 75,820 

  2.โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการป้องกันและระงับการแพร่เช้ือ
อันตรายฯ  

25,200 15,505 9,695 

  3.ชื อโครงการ Promotion of action against marine plastic 
letter in Asia and the Pacific (Counter MEASURE II) 

156,800 156,800 - 

  (5) รายได้ของศูนย์ทดสอบ และศูนย์เคร่ืองมือต่างๆ  - - - 

  (6) จ านวนเงินรายได้จากโรงพยาบาล 17,402,757.03 17,018,082 384,675 

   โครงการหารายได้จากการให้บริการทางการแพทย์ 15,729,917.03 17,018,082 -  1,288,165 

   โครงการประกันสุขภาพนักศึกษาใหม่ 1,672,840.00 57,913 1,614,928 

การหารายได้จาก
แหล่งอ่ืนๆ 

(7) จ านวนเงินรายได้จากการบริหารทรัพยากร และการด าเนินงาน
ด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 

724,922 224,488 500,434 

  โครงการหารายได้ศูนย์พัฒนาเด็ก 523,450 362,540 160,910 

  โครงการหอพักนักศึกษาแพทย์ 2,160 226,760 - 224,600 

  โครงการรายรับอื นๆ 199,312 - 199,312 

  (8) รายได้จากการรับบริจาคและการจัดกิจกรรมเพื่อหารายได้ 65,221,500 224,489 64,997,011 

  โครงการหารายได้จากแหล่งเงินบริจาค 1,570,500 788,500 782,000 

  โครงการผลิตแพทย์เพิ ม (สบพช.) 63,651,000 23,282,755 40,368,245 

 
 จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดพิจารณา การรายงานผล

การด่าเนินงานตามตัวชี้วัดกลยุทธ์ทางการเงิน ประจ่าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาส 3 (1 ตุลาคม 2563 – 
30 มิถุนายน 2564)  ให้ข้อเสนอแนะ/แนวทางวิธีการจัดการกับการรายงานผลการด่าเนินตามตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ทาง
การเงิน ณ ไตรมาสที  4 

 
 
 
      / มติที่ประชุม... 
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มติที่ประชุม :   เห็นชอบผลการรายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดกลยุทธ์ทาง
การเงิน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาส 3 (1 ตุลาคม 2563 – 30 มิถุนายน 2564)  มอบงาน
คลังและงานแผนและงบประมาณ ตรวจสอบข้อมูลให้ตรงกัน พร้อมแจ้งรายละเอียดงบประมาณที่ติดลบเสนอรอง
คณบดีที่รับผิดชอบ 

 
 4.5.5  การรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและ 

ควบคุมภายใน ระดับคณะ/วิทยาลัย/ส านัก ประจ าปีงบประมาณ   
พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาส 3 (1 ตุลาคม 2563 – 30 มิถุนายน  
2564) 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ น่าเสนอเพื อพิจารณา งานแผนและ

งบประมาณ ขอการรายงานผลการด่าเนินงานตามแผนบริหารความเสี ยงและควบคุมภายใน ระดับ คณะ/วิทยาลัย/
หน่วยงาน ประจ่าปีงบประมาณพ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาส 3 (1 ตุลาคม 2563 – 30 มิถุนายน 2564) วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข รายละเอียด ดังนี้ 1.) ด้านทรัพยากร(การเงิน งบประมาณ) 1.1 จ่านวนการรับ
นักศึกษาไม่เป็นไปตามแผนที ก่าหนด  และ 5.) ความเสี ยงด้านบุคลากร  5.1 ทักษะและสมรรถนะของบุคลากร และการ
จัดท่าแผนการควบคุมภายในระดับวิทยาลัยฯ  การด่าเนินการเบิกจ่ายเป็นไปตามมาตรการเพิ มประสิทธิภาพการใช้จ่าย
ภาครัฐ ดังเอกสารที แนบมานี้ 
   จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดพิจารณา ให้ข้อเสนอแนะตาม
ประเด็นความเสี ยงที ยังไม่บรรลุตามเป้าหมายที ก่าหนด  
 

 มติที่ประชุม :   มอบประธานหลักสูตรที่เกี่ยวข้องวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีผลต่อการรับ
นักศึกษาที่ไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนด  เพื่อวางแผนในการด าเนินงานในปีถัดไป 
 
    4.5.6 การรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุม 

ภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ณ สิ้นไตรมาส 3 (1 ตุลาคม 2563 – 30 มิถุนายน 2564) 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ น่าเสนอเพื อพิจารณา งานแผนและ

งบประมาณ ขอการรายงานผลการด่าเนินงานตามแผนบริหารความเสี ยงและควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจ่าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาส 3 (1 ตุลาคม 2563 – 30 มิถุนายน 2564)  โดยสรุปได้ดังนี้     

รายงานผลการด่าเนินงานตามแผนบริหารความเสี ยง จ่านวน 1 ความเสี ยง คือ  
- รายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษามีแนวโน้มลดลง  

รายงานผลการด่าเนินงานตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน จ่านวน 3 ความเสี ยง คือ  
1. การด่าเนินการเบิกจ่ายเป็นไปตามมาตรการเพิ มประสิทธิภาพการใช้จ่ายภาครัฐ                                                    

- ความเสี ยงด้านการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน อาจส่งผลให้ถูกปรับลดงบประมาณในปีถัดไป                                
2. การด่าเนินงานที จะสนับสนุนการด่าเนินงานด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย  

- ความเสี ยงด้านการถ่ายทอดและขับเคลื อนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติและแนวปฏิบัติที ดี  
3. ด่าเนินการจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาให้เป็นไปตามรอบการจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา  
    - ความเสี ยงด้านการจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาไม่เป็นไปตามรอบการจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา  
        / จึงเสนอ... 
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รายงานการประชมุคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 10/2564  วันพฤหัสบดี ที่ 22 กรกฎาคม 2564 
 

   จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดพิจารณา ให้ข้อเสนอแนะตาม
ประเด็นความเสี ยงที ยังไม่บรรลุตามเป้าหมายที ก่าหนด  
 

 มติที่ประชุม :   มอบงานคลังตรวจสอบรายรับจากการจัดสรรค่าธรรมเนียม
การศึกษา ว่าตรงตามรอบการจัดสรรค่าธรรมเนียมการศกึษาหรือไม่ 

 
   4.5.7 แนวทางนโยบายการพิจารณาจัดสรรการเสนอโครงการ เพื่อจัดท า 

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
    ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ น่าเสนอเพื อพิจารณา งานแผนและ
งบประมาณ ได้ด่าเนินการให้ทุกหน่วยงานเสนอโครงการเพื อรับการจัดสรรงบประมาณ ประจ่าปีงบประมาณพ.ศ. 2565 
ทั้งนี้ทุกหน่วยงานเสนอของบประมาณในการจัดสรรมาตามก่าหนดระยะเวลาเรียบร้อยแล้ว จึงใคร่ขอให้ก่าหนด วัน -เวลา 
พร้อมทั้งแนวทางนโยบายในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณประจ่าปี พ.ศ.2565  

  จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดพิจารณา   ดังนี้ 
  1. ประกาศวิทยาลัยฯ เรื อง หลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ่าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื อเป็นการบริหารงบประมาณให้เพียงพอต่อการจัดสรรโครงการ 
     2. แนวทางนโยบายการพิจารณาจัดสรรโครงการ ประจ่าปี พ.ศ.2565 

   มติที่ประชุม :   1. เห็นชอบให้มีการจัดประชุมในวันที่ 29-30 กรกฎาคม 2564 
เวลา 09.00 น ณ ห้องประชุม CMP 401 

2. เห็นชอบประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรร
งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นการบริหารงบประมาณให้เพียงพอต่อการ 
จัดสรรโครงการ 

3. เห็นชอบแนวทางนโยบายการพิจารณาจัดสรรโครงการ 
ประจ าปี พ.ศ.2565  

4. มอบงานแผนและงบประมาณแจ้งเวียนก าหนดการประชุม
วันที่ 29-30 กรกฎาคม 2564 ให้ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องทราบ 

 
   4.5.8 เปลี่ยนพรหมปูพื้นในห้องประชุม CMP 401,412 และห้องคณบดีเป็น 

พื้นยาง  เพื่อไม่ให้มีกลิ่นอับและเป็นที่สะสมของฝุ่นและเชื้อรา 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร น่าเสนอเพื อพิจารณา เนื องจากห้องคณบดีและห้องประชุม 

CMP 401,412 ในช่วงฤดูฝน น้่าจะซึมเข้ามาในห้องดังกล่าว ส่งผลให้สภาพของพรมเกิดการเสื อมสภาพ ร่องรอยความ
ไม่สวยงาม รวมทั้งเกิดการสะสมของสิ งสกปรก มีกลิ นอับและเป็นที สะสมของฝุ่นและเชื้อรา  การนี้ จึงขอหารือที ประชุม 
เพื อขออนุมัติ เปลี ยนพรมปูพ้ืนในห้องประชุม CMP 401,412 และห้องคณบดีเป็นพ้ืนยางเพื อไม่ให้มีกลิ นอับและเป็นที 
สะสมของฝุ่นและเชื้อรา  
  จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดพิจารณาอนุมัติ 
 

     มติที่ประชุม :   อนุมัติในหลักการ   
        / ระเบียบวาระท่ี 5.. 
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รายงานการประชมุคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 10/2564  วันพฤหัสบดี ที่ 22 กรกฎาคม 2564 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
  5.1 การขยายเวลาศึกษา ครั้งท่ี 2 ราย นางสาวรัตติยา ทองรุ่ง 

  รองคณบดีฝ่ายบริหาร น่าเสนอเพื อทราบ ตามบันทึกข้อความที  อว 0604.2.3/1866 ลงวันที  
6 กรกฎาคม 2564 กองการเจ้าหน้าที  ตรวจสอบแล้วพบว่าระยะเวลาที วิทยาลัยฯ ขออนุมัติให้ นางสาวรัตติยา ทองรุ่ง ขยาย
เวลาศึกษาไม่เป็นไปตามปฏิทินการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น และตามที กองการเจ้าหน้าที ได้ซักซ้อมความเข้าใจเกี ยวกับ
ระยะเวลาในการขอขยายเวลาศึกษา ตามบันทึกข้อความที  อว 0604.2.3/ว 0359 ลงวันที  2 กุมภาพันธ์ 2564 ดังนั้น จึง
ขอให้วิทยาลัยฯ ด่าเนินการดังนี้  

1. ขออนุมัติให้บุคคลดังกล่าวขยายเวลาศึกษาให้เป็นไปตามปฏิทินการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น และตามที 
กองการเจ้าหน้าที ได้ซักซ้อมความเข้าใจเกี ยวกับระยะเวลาในการขอขยายเวลาศึกษา ตามบันทึกข้อความที  อว 
0604.2.3/ว 0359 ลงวันที  2 กุมภาพันธ์ 2564 โดยปรับเป็น 4 เดือน 15 วัน ตั้งแต่วันที  21 กรกฎาคม 2564 ถึง
วันที  6 ธันวาคม 2564 (ก่อนวันเปิดภาคเรียนในภาคถัดไป)ด้วยทุนส่วนตัว 

2. ขอให้กรอกระยะเวลาที ขอขยายเวลาศึกษาในคร้ังนี้ ในหน้าที  1 ของสัญญาลาศึกษาฯ ให้ถูกต้องตาม ข้อ 1 
3. ขอให้กรอกระยะเวลาสิ้นสุดการขอขยายเวลาศึกษาในคร้ังนี้ ในหน้าที  2 ของสัญญาค้่าประกันให้ถูกต้องตาม 

ข้อ 1 และลงนามพยานให้ครบถ้วนสมบูรณ์ 

เพื อให้เป็นไปตามเรื องซักซ้อมความเข้าใจเกี ยวกับระยะเวลาในการขอขยายเวลาศึกษา ในการนี้ งานบริหาร
บุคคล จึงขออนุมัติให้บุคคลดังกล่าวขยายเวลาศึกษาให้เป็นไปตามปฏิทินการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมนี้ได้
ด่าเนินการแจ้งให้บุคคลดังกล่าวด่าเนินการตามข้อ 2 และ 3 เรียบร้อยแล้ว 
   จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดทราบ 
 

 มติที่ประชุม :   รับทราบ 
 

  5.2 รายงานการรับและเบิกจ่ายเงิน ประจ าเดือน มิถุนายน 2564 ปีงบประมาณ 2564 
  รองคณบดีฝ่ายบริหาร น่าเสนอเพื อทราบตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย 

การเงินและทรัพย์สินพ.ศ. 2560 ข้อ 50 ให้ส่วนราชการจัดท่ารายงานทางการเงินเสนอต่อคณะกรรมการประจ่า
หน่วยงานทุกไตรมาส นั้น  

งานคลังและพัสดุ จึงได้จัดท่ารายงานการรับและเบิกจ่ายเงินประจ่าเดือน เมษายน 2564 ปีงบประมาณ 
2564  เสนอต่อที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขเพื อรับทราบข้อมูลทางการเงิน 
โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที แนบมาพร้อมนี้ 
   จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดทราบ 
 

 มติที่ประชุม :  รับทราบ 
 
 
 
 
 
 
         / ระเบียบวาระ... 
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รายงานการประชมุคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 10/2564  วันพฤหัสบดี ที่ 22 กรกฎาคม 2564 
 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ 
  6.1 ก าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ 

สาธารณสุข ครั้งที่ 11/2564 วันพฤหัสบดีที่  19 สิงหาคม 2564  
เวลา 09.30 น. ณ ห้อง CMP 401 

  กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ แจ้งที ประชุมเพื อทราบถึงก่าหนดการ
ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข คร้ังที  10/2564 วันพฤหัสบดีที   19 สิงหาคม 
2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้อง CMP 401 ทั้งนี้ให้เสนอระเบียบวาระการประชุมภายในวันพุธ ที  11 สิงหาคม 2564 
  จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดทราบ 

 
มติที่ประชุม :  รับทราบ 

 

  6.2 ติดตามผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัย 
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่ 7/2564 เม่ือวันพฤหัสบดี  
ที่  17 มิถุนายน 2564 

  กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ น่าเสนอที ประชุมทราบตามที แต่ละ
งานได้เสนอวาระการประชุมเข้าที ประชุมคกก.ประจ่าฯ ทั้งนี้คณบดีได้มอบหมายให้งานเลขานุการติดตามผลการปฏิบัติ
ตามมติที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ในการประชุม คร้ังที  7/2564 เมื อวัน
พฤหัสบดี ที  17 เดือนมิถุนายน 2564  การนี้จึงขอให้หัวหน้าหน่วยงานทุกหน่วยงานรายงานผลการด่าเนินงานตามมติที 
ประชุม ภายในวันที  16 กรกฎาคม 2564 เพื อจะได้รายงานในที ประชุมเพื อทราบต่อไป 
 บัดนี้ การติดตามผลการปฏิบัติตามมติที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
ในการประชุม คร้ังที  7/2564 เมื อวันพฤหัสบดี ที  17 เดือนมิถุนายน 2564 เสร็จสิ้นลงแล้ว จึงขอรายงานผลตาม
เอกสารประกอบการพิจารณา 

 จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดทราบ 
 

มติที่ประชุม :   รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องลับ 
  7.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และ 
                              การสาธารณสุข ครั้งท่ี 7/2564 วาระลับ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 17 มิถุนายน 

2564 
   รองคณบดีฝ่ายบริหาร เสนอที ประชุมเพื อพิจารณา รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ่า
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข คร้ังที  7/2564 วาระลับ เมื อวันพฤหัสบดี ที   17 มิถุนายน 2564  
  จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข คร้ังที  7/2564วาระลับ เมื อวันพฤหัสบดี ที   17 มิถุนายน 2564 
       
    มติที่ประชุม :   รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่ 7/2564 วาระลับ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 17  มิถุนายน 2564 
 
เลิกประชุมเวลา  13.00 น. 
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รายงานการประชมุคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 10/2564  วันพฤหัสบดี ที่ 22 กรกฎาคม 2564 
 

 

                        
 (นางสาวณรัญญา  มีชัย) 

นักวิชาการศึกษาช่านาญการ รักษาการในต่าแหน่ง 
หัวหน้าส่านักงานเลขานุการ 

กรรมการและเลขานุการ 
ผู้จด/พิมพ์รายงานการประชุม 

 

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงศุทธินี  ธิราช) 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

กรรมการ 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 

 
 

ที่ประชุมได้รับรองรายงานนี้แล้วในการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งท่ี 12/๒๕64 
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 19 สิงหาคม 2564 

 
 

                                                                                                                                                             
(นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธ์ุ) 

คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 

 


