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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 12/2564  วันพฤหัสบดี ที่ 19 สิงหาคม 2564 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
ครั้งที ่12/๒๕64   

วันพฤหัสบดี ที่ 19 เดือนสิงหาคม 2564 
ณ ห้อง CMP 401 ชั้น 4 อาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

 
ผู้มาประชุม 

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

วางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา 
กรรมการ 

8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เมรีรัตน์  มั นวงศ ์  ผู้แทนอาจารย์/ผู้ชว่ยคณบดีฝ่าย
การศึกษาและพัฒนานักศึกษา 

กรรมการ 

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

ปฏิบัติการ 
ผู้ช่วยเลขานุการฯ คนที  1 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.  อาจารย์ปัณฑิตา  สุขุมาลย์   ประธานหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุขศาสตร์ 
2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สง่า  ทับทิมหิน  ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอนามัยสิ งแวดล้อม 
3.  รองศาสตราจารย์มารุตพงศ์  ปัญญา ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีวเวชศาสตร์ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิยม จันทร์นวล  ประธานหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา เล็กสมบูรณ์ หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็ก 

 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 ไม่มี 
 
เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.    
 
 นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธุ์ คณบดีประธานในที ประชุม แจ้งให้ที ประชุมทราบว่าการประชุมในครั้งนี้มีกรรมการมา
ประชุม 9 ท่าน ครบองค์ประชุม มีผู้เข้าร่วมประชุม 5 ท่านและไมม่ีผู้เข้าร่วมประชุมผ่านสื ออิเล็กทรอนิกส์ ประธานกล่าว
เปิดการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตามล่าดับ ดังนี้ 
 
         / ระเบียบวาระท่ี 1 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 12/2564  วันพฤหัสบดี ที่ 19 สิงหาคม 2564 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ  
วาระท่ี 1.1  การลาประชุมของคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ 
 ประธาน แจ้งที ประชุมเพื อทราบ ในการประชุมครั้งนี้ มีคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯเข้าประชุมครบ
จ่านวน คือ 9 ท่าน    

จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดทราบ 
 

มติที่ประชุม :  รับทราบ 
 

วาระท่ี 1.2      ขออนุญาตให้ผู้บริหารของวิทยาลัยฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ 
 ประธาน แจ้งที ประชุมเพื อทราบ เพื อให้การบริหารจัดการงานด้านต่างๆ ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข ด่าเนินการเป็นไปตามยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ของวิทยาลัยฯที ก่าหนดไว้ ดังนั้ น จึงเห็นสมควรให้
ผู้บริหารของวิทยาลัยฯ ได้เข้ารับฟังการประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ ดังกล่าว เพื อผู้บริหารของวิทยาลัยฯจะได้
รับทราบนโยบายและแนวทางการบริหารงานด้านต่างๆ และน่าข้อเสนอแนะที คณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ มอบหมาย
ไปด่าเนินการถ่ายทอดและปฏิบัติได้อย่างถูกต้องต่อไป 
  จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดทราบ 
 

มติที่ประชุม :  รับทราบ 
 
วาระท่ี 1.3  แจ้งผลการพิจารณารายงานความก้าวหน้าประจ าปี 2564 ของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  

(WFME) 
ประธาน แจ้งที ประชุมเพื อทราบ ประธานแจ้งที ประชุมเพื อทราบ ผลการพิจารณารายงานความก้าวหน้า

ประจ่าปี 2564 ของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต สรุปได้ ดังนี้ 
 การด่าเนินการการศึกษาแพทยศาสตร์ของสถาบันเป็นไปตามเกณฑ์ 
 ข้อมาตรฐานพื้นฐานที ก่อนหน้านี้ได้รับผลการประเมินว่าไม่ผ่าน จ่านวน 8 ข้อนั้น จากรายงานการแก้ไข ปี 
2563 ผ่านทั้งหมด โดยมี 2 ข้อ (ม 3.1.3 และ ม 5.2.5) ที ควรปรับเพิ มเติมและขอรายงาน 
 ในครั้งนี ้ข้อมาตรฐานพ้ืนฐาน เป็นไปตามข้อก่าหนดทั้งหมด โดยมี 2 ข้อ (ม 3.1.3 และ ม 5.2.5) ที ควรปรับ
เพิ มเติมและขอรายงาน 
 ข้อมาตรฐานเพื อการพัฒนาที ก่อนหน้านี้ได้รับผลการประเมินว่าไม่ผ่าน จ่านวน 47 ข้อนั้น จากรายงานการแก้ไข 
ปี 2563 ข้อมาตรฐานเพื อการพัฒนา จ่านวน 16 ข้อ เป็นไปตามข้อก่าหนด 
 ในครั้งนี ้ข้อมาตรฐานเพื อการพัฒนา เป็นไปตามข้อก่าหนด จ่านวน 23 ข้อ โดยมี 1 ข้อ (พ 5.2.2) ที ขอ
หลักฐานเพิ มเติมเกี ยวกับผลการด่าเนินงานตามนโยบาย 
 การด่าเนินการการศึกษาแพทยศาสตร์ของสถาบันเป็นไปตามเกณฑ์ 
* ข้อมาตรฐานเพื อการพัฒนา พ 7.1.2 ในครั้งนี ้ไม่เป็นตามข้อก่าหนด เนื องจากไม่พบหลักฐานการด่าเนินการในรายงาน
ความก้าวหน้า 
 
         / ข้อคิดเหน็... 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 12/2564  วันพฤหัสบดี ที่ 19 สิงหาคม 2564 
 

 
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ:  
ขอให้วิทยาลัยฯ ปรับเพ่ิมเติมข้อมูลรายงานความก้าวหน้า รวมถึงหลักฐานในข้อ (เกณฑ์) ทีร่ะบุข้างต้น  

 ยังเหลือข้อมาตรฐานเพ่ือการพัฒนาที ยังไม่ผ่าน จ่านวน 24 ข้อ จาก 90 ข้อ 
  จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดทราบ 
 

มติที่ประชุม :  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
วาระท่ี 2.1  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และ 
                    การสาธารณสุข ครั้งที่ 10/2564 เม่ือวันพฤหัสบดี ที่  22 กรกฎาคม 2564 
  กรรมการและเลขานุการฯ เสนอที ประชุมเพื อพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที  10/2564 เมื อวันพฤหัสบดี 22 กรกฎาคม  2564 ทั้งนี้ได้มีการแจ้งเวียนทาง
ไลน์กลุ่มคกก.ประจ่าวิทยาลัยฯ และแจ้งเวียนทาง E-mail เพื อพิจารณารายงานฯ ดังกล่าวแล้ว เมื อวันศุกร์ที  23 
กรกฎาคม  2564   

จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรด เพื อพิจารณารับรองรายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที  10/2564 เมื อวันพฤหัสบดี 22 กรกฎาคม  
2564 

  
มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข ดังนี้ 
- หน้าที่ 10 บรรทัดที่ 26 แก้ไขเป็น มติที่ประชุม :  เห็นชอบการขออนุมัติบรรจุแผนเพื่อ

ขอเปิดหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ.25XX และให้แก้ไขค าผิดให้ถูกต้อง  ทั้งนี้ให้ท า
เรื่องขออนุมัติบรรจุแผนส่งงานแผนและงบประมาณตามแบบฟอร์มของกองแผนงาน  

 
วาระท่ี 2.2  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และ 
                    การสาธารณสุข ครั้งท่ี 11/2564 วาระพิเศษ เมื่อวันที่  29-30 กรกฎาคม  

2564 
  กรรมการและเลขานุการฯ  เสนอที ประชุมเพื อพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ่า
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที  11/2564 วาระพิเศษ เมื อวันที  29-30 กรกฎาคม 2564 ทั้งนี้ได้มี
การแจ้งเวียนทางไลน์กลุ่มคกก.ประจ่าวิทยาลัยฯ และแจ้งเวียนทาง E-mail เพื อพิจารณารายงานฯ ดังกล่าวแล้ว เมื อวัน
จันทร์ที  16 สิงหาคม 2564   

จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที  11/2564 วาระพิเศษ  เมื อวันที   29-30 กรกฎาคม 2564  

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข   
       / ระเบียบวาระ...  
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 12/2564  วันพฤหัสบดี ที่ 19 สิงหาคม 2564 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
  ไม่มี  
   
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
  4.1  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบายด้านงบประมาณและการเงิน 
   4.1.1 ประกาศหลักเกณฑ์การจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัย   
    รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ น่าเสนอเพื อพิจารณา การพัฒนาสมรรถนะ
อาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและก่าลังใจ วิทยาลัยฯ มีการสนับสนุนให้อาจารย์พัฒนาทักษะการวิจัย และการ
ผลิตผลงานวิจัยที มีคุณภาพ งานส่งเสริมการวิจัย บริการวิชาการฯ จึงได้ขออนุมัติเงินรายได้วิทยาลัยฯ จ่านวน 800,000 
บาท เพื อสนับสนุนทุนวิจัยให้อาจารย์ ได้จัดท่าโครงการวิจัย ซึ งมหาวิทยาลัยได้จัดประกาศของมหาวิทยาลัย เรื อง 
“หลักเกณฑ์การจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัย” ดังนั้น จึงได้จัดท่าร่างประกาศ “หลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนวิจัยเงินรายได้ 
วิทยาลัยฯ” เพื อเป็นแนวทางในการสนับสนุนทุนวิจัยของอาจารย์ ทั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหาร
งานวิจัย บริการวิชาการ ครั้งที  5/2564 เมื อวันที  10 สิงหาคม 2564 

จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ  เพื อโปรดพิจารณาเห็นชอบประกาศหลักเกณฑ์การ
จัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัย 
ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 

1. นักวิจัยรุ่นใหม่ ให้รวมถึงอาจารย์ที่ไม่เคยเป็นหัวหน้าหรือประธานโครงการ   และเห็นควรระบุคุณสมบัติ
นักวิจัยรุ่นใหม่ในประกาศเพื่อความชัดเจน 

2. ให้เพิ่มข้อความ ตามกรอบวงเงินที่ได้รับอนุมัติในข้อ 7.1-7.5  
 

   มติที่ประชุม :   เห็นชอบตามข้อเสนอ และเห็นชอบประกาศหลักเกณฑ์การจัดสรรทุน
สนับสนุนการวิจัย 
     
    4.1.2  ประกาศหลักเกณฑ์การจ่ายเงินสมนาคุณการตีพิมพ์เผยแพร่ 

ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ 
     รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ น่าเสนอเพื อพิจารณา การพัฒนา
สมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและก่าลังใจ วิทยาลัยฯ มีการสนับสนุนให้อาจารย์พัฒนาทักษะการวิจัย 
และการผลิตผลงานวิจัยที มีคุณภาพ งานส่งเสริมการวิจัย บริการวิชาการฯ จึงได้ขออนุมัติเงินรายได้วิทยาลัยฯ จ่านวน 
77,000 บาท เพื อสนับสนุนทุนวิจัยให้อาจารย์ ได้จัดท่าโครงการวิจัย ซึ งมหาวิทยาลัยได้จัดประกาศของมหาวิทยาลัย 
เรื อง “หลักเกณฑ์การจ่ายเงินสมนาคุณการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ” ดังนั้น จึงได้จัดท่าร่างประกาศ 
“หลักเกณฑ์การจ่ายเงินสมนาคุณการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ วิทยาลัยฯ” เพื อเป็นแนวทางในการ
สนับสนุนทุนวิจัยของอาจารย์ ทั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ ครั้งที  5/2564 
เมื อวันที  10 สิงหาคม 2564 

จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ  เพื อโปรดพิจารณาเห็นชอบร่างประกาศหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน
สมนาคุณการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ 
 
         / มติที ประชุม... 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 12/2564  วันพฤหัสบดี ที่ 19 สิงหาคม 2564 
 

 
   มติที่ประชุม : เห็นชอบร่างประกาศหลักเกณฑ์การจ่ายเงินสมนาคุณการตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ     
 
  4.2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบายอ่ืน ๆ 
    4.2.1 พิจารณาปรับแก้ไขตัวชี้วัดพื้นฐานในเอกสารแนบท้ายประกาศ 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ และ 
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายสนับสนุน 
วิชาการ ฉบับลงวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2564  

     รองคณบดีฝ่ายบริหาร  น่าเสนอเพื อพิจารณา ตามที  ที ประชุมหัวหน้างาน 
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที  1/2564 เมื อวันที   18 มิถุนายน 2564 ได้หารือเรื องการน่าสถิติการ
ลงเวลามาปฏิบัติราชการมาเป็นเกณฑ์ประกอบพิจารณา การประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการ เนื องจาก วิทยาลัยได้เปลี ยนก่าหนดเวลาเริ มปฏิบัติงาน จาก 08.45  น. เป็น 08.30 น. ท่าให้บุคลากรได้รับ
ผลกระทบในการปรับเปลี ยนเวลาครั้งนี้ ซึ งที ประชุมเห็นว่า ควรให้ปรับเปลี ยนเป็นมาสาย 10 ครั้งไม่หักคะแนน ครั้งต่อไป
หักครั้งละ 0.5 คะแนน 
 จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ  เพื อโปรดพิจารณา เห็นชอบปรับแก้ไขตัวชี้วัดพ้ืนฐานใน
เอกสารแนบท้ายประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื อง หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ฉบับลงวันที  3 มีนาคม พ.ศ. 2564 ดังนี้ 
 

ประกาศฯ เดิม เปลี ยนเป็น 
ข้อที  1.1 มาสาย/ออกก่อน/ไม่ลงเวลา 0-6 ครั้ง ไม่
หักคะแนน หากเกิน 6 ครั้งขึ้นไป หักครั้งละ 0.5 
คะแนน ต่อรอบการประเมิน หรือ 

ข้อที  1.1 มาสาย/ออกก่อน/ไม่ลงเวลา รวมกันไม่เกิน 
10 ครั้ง ไม่หักคะแนน ครั้งที  11 เป็นต้นไป หักครั้ง
ละ 0.5 คะแนน ต่อรอบการประเมิน หรือ 

 
มติที่ประชุม : เห็นชอบปรับแก้ไขตัวชี้วัดพื้นฐานในเอกสารแนบท้ายประกาศวิทยาลัย

แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ ฉบับลงวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2564  ทั้งนี้ที่ประชุมมีนโยบายจะปรับการมาสายให้ลดลงต่อรอบ
การประเมินรอบละ 2 ครั้ง 

 

  4.3 เรื่องเสนอพิจารณาแต่งตั้งบุคคล / คณะบุคคล / การลาศึกษาต่อ / ขออนุมัติส าเร็จการศึกษา  

   4.3.1  แต่งตั้งรักษาการในต าแหน่งหัวหน้าส านักงานเลขานุการ 

                                 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

   รองคณบดีฝ่ายบริหาร เสนอที ประชุมพิจารณาพิจารณา เนื องด้วย ค่าสั งมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีที  0432/2564 ได้แต่งตั้ง นางสาวณรัญญา มีชัย ต่าแหน่ง นักวิชาการศึกษาช่านาญการ เป็นผู้รักษาการใน
ต่าแหน่งหัวหน้าส่านักงานเลขานุการ และค่าสั งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที  632/2564 ได้แต่งตั้ง นางสาวณรัญญา มี
ชัย ต่าแหน่ง นักวิชาการศึกษาช่านาญการ ให้เป็น “หัวหน้าเจ้าหน้าที ” ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จะ
สิ้นสุดในวันที  31 สิงหาคม 2564 นั้น  (ตามเอกสารแนบ) 

        / เพื อให้การ... 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 12/2564  วันพฤหัสบดี ที่ 19 สิงหาคม 2564 
 

เพื อให้การบริหารของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยมีประสิทธิภาพ และบังเกิดผลดีต่อทางราชการ จึงขอแต่งตั้ง นางสาวณรัญญา มีชัย ต่าแหน่ง นักวิชาการศึกษา
ช่านาญการ เป็นผู้รักษาการในต่าแหน่งหัวหน้าส่านักงานเลขานุการ ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
ระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที  1 กันยายน 2564 ถึงวันที  28 กุมภาพันธ์ 2565 โดยให้มีอ่านาจหน้าที และความ
รับผิดชอบ ดังนี้ 

(๑) ร่วมวางแผน ควบคุม ตรวจสอบ และประเมินการด่าเนินงาน ตลอดจนร่วมแก้ไขปัญหา การปฏิบัติงานใน
เรื องต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับภารกิจของทุกกลุ่มงานภายในส่านักงานเลขานุการ  

(๒) ควบคุม ดูแล ให้ค่าปรึกษาและค่าแนะน่าแก่เจ้าหน้าที ในการปฏิบัติงาน และร่วมประเมินผล การปฏิบัติ
ราชการของบุคลากรที สังกัดส่านักงานเลขานุการ  

(๓) ควบคุม ดูแล กลั นกรองงาน เอกสาร และหนังสือโต้ตอบราชการต่าง ๆ ก่อนเสนอผู้บริหาร  
(๔) ติดต่อประสานงานกับภาควิชา หน่วยงาน บุคคลทั้งภายในและภายนอก เพื อให้ เกิดความร่วมมือ บรรลุ

เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที ก่าหนด  
(๕) บริหารจัดการเกี ยวกับงานประชุมของส่านักงานเลขานุการ และงานประชุมผู้บริหาร  
(๖) ควบคุม ดูแล ร่วมวางแผน ติดตาม ตรวจสอบ การใช้ทรัพยากรและงบประมาณของส่านักงาน เลขานุการ 

เพื อให้เกิดประสิทธิภาพ และเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที ก่าหนด  
(๗) พัฒนาคู่มือการปฏิบัติงาน และควบคุมดูแลการปฏิบัติงานในส่านักงานเลขานุการให้เป็นไป ตามคู่มือ  
(8) เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที  “หัวหน้าเจ้าหน้าที ” ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ตามระเบียบ

กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
(9) ปฏิบัติงานอื น ๆ ตามที ได้รับมอบหมาย 
 จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดพิจารณาเห็นชอบการแต่งตั้ง 

นางสาวณรัญญา มีชัย ต่าแหน่ง นักวิชาการศึกษาช่านาญการ เป็นรักษาการในต่าแหน่งหัวหน้าส่านักงานเลขานุการ 
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที  1 กันยายน 2564  ถึงวันที  28 กุมภาพันธ์ 
2565 โดยให้มีอ่านาจหน้าที และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

(๑) ร่วมวางแผน ควบคุม ตรวจสอบ และประเมินการด่าเนินงาน ตลอดจนร่วมแก้ไขปัญหา การปฏิบัติงานใน
เรื องต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับภารกิจของทุกกลุ่มงานภายในส่านักงานเลขานุการ  

(๒) ควบคุม ดูแล ให้ค่าปรึกษาและค่าแนะน่าแก่เจ้าหน้าที ในการปฏิบัติงาน  และร่วมประเมินผล การปฏิบัติ
ราชการของบุคลากรที สังกัดส่านักงานเลขานุการ  

(๓) ควบคุม ดูแล กลั นกรองงาน เอกสาร และหนังสือโต้ตอบราชการต่าง ๆ ก่อนเสนอผู้บริหาร  
(๔) ติดต่อประสานงานกับภาควิชา หน่วยงาน บุคคลทั้งภายในและภายนอก เพื อให้ เกิดความร่วมมือ บรรลุ

เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที ก่าหนด  
(๕) บริหารจัดการเกี ยวกับงานประชุมของส่านักงานเลขานุการ และงานประชุมผู้บริหาร  
(๖) ควบคุม ดูแล ร่วมวางแผน ติดตาม ตรวจสอบ การใช้ทรัพยากรและงบประมาณของส่านักงาน เลขานุการ 

เพื อให้เกิดประสิทธิภาพ และเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที ก่าหนด  
(๗) พัฒนาคู่มือการปฏิบัติงาน และควบคุมดูแลการปฏิบัติงานในส่านักงานเลขานุการให้เป็นไป ตามคู่มือ  
(8) เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที  “หัวหน้าเจ้าหน้าที ” ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ตามระเบียบ

กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
(9) ปฏิบัติงานอื น ๆ ตามที ได้รับมอบหมาย 

         / มติที ประชุม... 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 12/2564  วันพฤหัสบดี ที่ 19 สิงหาคม 2564 
 

   มติที่ประชุม :    เห็นชอบการแต่งตั้ง นางสาวณรัญญา มีชัย ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา
ช านาญการ เป็นรักษาการในต าแหน่งหัวหน้าส านักงานเลขานุการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
ระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564  ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 
 
   4.3.2 เสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติและความเหมาะสมเป็นคณะกรรมการส่งเสริม 

      กิจการมหาวิทยาลัย 

     รองคณบดีฝ่ายบริหาร เสนอที ประชุมพิจารณาพิจารณา ด้วยวาระการด่ารงต่าแหน่ง
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามค่าสั งสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที  21/2562 เรื อง 
แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจะสิ้นสุดในวันที  30 กันยายน 2564 เพื อให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พศ. 2558 (เอกสาร
แนบ 1) “ข้อ 10 วิธีการสรรหาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้คณะกรรมการประจ่าคณะ 
สภาอาจารย์ และสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัย เสนอชื อบุคคลที มีคุณสมบัติตามข้อ 6 และมีองค์ประกอบตามข้อ 7 ต่อ
อธิการบดี” และรวบรวมเสนอที ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณากลั นกรอง แล้วน่าเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งเป็นประธานและกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยต่อไป นั้น 

 ดังนั้น ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กองกลาง จึงใคร่ขอความ
อนุเคราะห์ให้ท่านพิจารณาเสนอชื อผู้ที มีคุณสมบัติตามความในข้อ 6 และมีองค์ประกอบตามข้อ 7 แห่งข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2558 ตามแบบประวัติ
และผลงานประกอบการพิจารณาเลือกสรรผู้สมควรด่ารงต่าแหน่งกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ประจ่าปี 2564 
พร้อมประวัติ (ตามเอกสารที แนบมาพร้อมนี้) โดยจัดส่งข้อมูลให้ฝ่ายเลขานุการฯ กองกลาง ส่านักงานอธิการบดี ภายใน
วันศุกร์ที  27 สิงหาคม 2564 เพื อฝ่ายเลขานุการฯ จะได้รวบรวมเสนอต่ออธิการบดี และเสนอต่อที ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 

จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดพิจารณาเสนอชื อผู้ที มีคุณสมบัติตามความในข้อ 6 
และมีองค์ประกอบตามข้อ 7 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี พ.ศ. 2558 ตามแบบประวัติและผลงานประกอบการพิจารณาเลือกสรรผู้สมควรด่ารงต่าแหน่งกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ประจ่าปี 2564 พร้อมประวัติ (ตามเอกสารที แนบมาพร้อมนี้) โดยจัดส่งข้อมูลให้ฝ่าย
เลขานุการฯ กองกลาง ส่านักงานอธิการบดี ภายในวันศุกร์ที  27 สิงหาคม 2564 เพื อฝ่ายเลขานุการฯ จะได้รวบรวม
เสนอต่ออธิการบดี และเสนอต่อที ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 

 
มติที่ประชุม :   มอบรองคณบดีฝ่ายบริหารพิจารณาเสนอชื่อผู้ที่ มีคุณสมบัติดังกล่าว 

ภายในวันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564 
 
 
 
 
 
 
  / 4.4 เรื องเสนอเพื อ...   
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  4.4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณารับรองผลการเรียน อนุมัติ/ ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา 
   4.4.1  ผลการพิจารณาการเทียบความรู้จากการโอนผลการเรียน การประเมิน 

ความรู้ ทักษะหรือประสบการณ์ของนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแพทยศาสตร์ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2562    
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ น่าเสนอเพื อพิจารณา ตามที  บันทึกข้อความที  อว 

0604.4/1924 ลงวันที  27 พฤษภาคม 2564  งานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล กองบริการการศึกษา ขอให้
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขพิจารณาทบทวนการขอลงทะเบียนเกิน ส่าหรับนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตร
บัณฑิต (กลุ่มส่าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีลาเรียน) โดยเสนอแนวทางให้เทียบโอนประสบการณ์ ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื อง การโอนผลการเรียนหรือรายวิชาจากการศึกษานอกระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศัย 
พ.ศ. 2564 นั้น 

ในการนี้ คณะกรรมการเทียบความรู้ ส่าหรบัหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ.2562 ได้ด่าเนินการ
พิจาณาเทียบความรู ้เรยีบร้อยแล้ว 

จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดพิจารณารับรองผลการพิจารณาการเทียบความรู้จาก
การโอนผลการเรียน การประเมินความรู้ ทักษะหรือประสบการณ์ของนักศึกษาที ส่าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เพื อ
เข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแพทยศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 
 
   มติที่ประชุม :   รับรองผลการพิจารณาการเทียบความรู้จากการโอนผลการเรียน การ
ประเมินความรู้ ทักษะหรือประสบการณ์ของนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแพทยศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

  
  4.4.2  การพิจารณาเทียบรายวิชา ส าหรับนางสาวณัฐพร ค าประทิก   
                          นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม  

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ น่าเสนอเพื อพิจารณา เรื องการเทียบรายวิชา ส่าหรับนางสาวณัฐพร     
ค่าประทิก   รหัส 64190240732 นักศึกษาชั้นปีที  1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ งแวดล้อม 
นักศึกษาได้ยื นค่าร้องขอเทียบรายวิชาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2559 เป็น หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 รายละเอียดดังนี้ 

 
ตารางเทียบรายวิชา 

ล าดับ รายวิชาที่ขอเทียบ 
 

เทียบรายวิชา ผลการพิจารณา 
จากคณะต้นสังกดัรายวิชา 

เกรด 

1 1101 146-55 ความหลากหลายทาง
ชีวภาพกับการเปลี ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 
3(3-0-6) หน่วยกิต 

1100 146-63 การเปลี ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศกับความหลากหลาย
ทางชวีภาพ 
3(3-0-6) หน่วยกิต 

เทียบได ้ C 

2 1103 132-59 ฟิสิกส์เบื้องตน้ 
3(3-0-6) หน่วยกิต 

1103 132-64 ฟิสิกส์เบื้องตน้ 
3(3-0-6) หน่วยกิต 

เทียบได ้ C 

3 1102 109 -55 วิทยาศาสตร์
กายภาพในชีวิตประจ่าวนั  

1100 109-63 วิทยาศาสตร์กายภาพ
กับชีวิต  

เทียบได ้ C 
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ตารางเทียบรายวิชา 
ล าดับ รายวิชาที่ขอเทียบ 

 
เทียบรายวิชา ผลการพิจารณา 

จากคณะต้นสังกดัรายวิชา 
เกรด 

3(3-0-6) หน่วยกิต 3(3-0-6) หน่วยกิต 
4 1102 111-59 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 

1(0-3-0) หน่วยกิต 
1102 111-64 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 
1(0-3-0) หน่วยกิต 

เทียบได ้ B 

5 1435 100-55 ดนตรีกับชีวิต 
3(3-0-6) หน่วยกิต 

1435 100-63 ดนตรีกับชีวิต 
3(3-0-6) หน่วยกิต 

เทียบได ้ B 

6 1442 100-55 วัฒนธรรมร่วมสมัย 
3(3-0-6) หน่วยกิต 

1442 100-63วัฒนธรรมร่วมสมัย 
3(3-0-6) หน่วยกิต 

เทียบได ้ B 

7 1411 104-55 ศิลปะการใช้
ภาษาไทย 
2(2-0-4) หน่วยกิต 

1411 104-55 ศิลปะการใช้
ภาษาไทย 
2(2-0-4) หน่วยกิต 

เทียบได ้ C+ 

8 1442 100-55 การออกก่าลังกาย  
เพื อสุขภาพ 
1(0-2-1) หน่วยกิต 

1442 100-55 การออกก่าลังกาย  
เพื อสุขภาพ 
1(0-2-1) หน่วยกิต 

เทียบได ้ B 

9 1906 101-59 การสาธารณสุข
เบื้องต้น 
2(2-0-4) หน่วยกิต 

1906 101-64 การสาธารณสุข
เบื้องต้น 
2(2-0-4) หน่วยกิต 

เทียบได ้ B 

10 1902 203-59 บริหารสาธารณสุข 
3(3-0-6) หน่วยกิต 

1902 204-64 บริหารสาธารณสุข 
3(3-0-6) หน่วยกิต 

เทียบได ้ C 

11 1902 215-59 อนามัยสิ งแวดล้อม 
3(3-0-6) หน่วยกิต   
1902 216-59 อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย 
3(3-0-6) หน่วยกิต 

1902 101-64 อนามัยสิ งแวดล้อม
และอาชีวอนามัยเบื้องตน้ 
3(3-0-6) หน่วยกิต 

เทียบได ้ C+ 

12 1903 102-55 พฤติกรรมทางเพศ
และความปลอดภัยทางเพศ 
3(3-0-6) หน่วยกิต 

1903 102-55 พฤติกรรมทางเพศ
และความปลอดภัยทางเพศ 
3(3-0-6) หน่วยกิต 

เทียบได ้ B 

13 1906 201-59 สุขศึกษาและ
พฤติกรรมศาสตร์   
3(2-2-5) หน่วยกิต 

1906 203-64 สุขศึกษาและ
พฤติกรรมศาสตร์   
3(2-2-5) หน่วยกิต 

เทียบได ้ C 

14 1902 212-59 การสุขาภิบาลอาหาร 
2(2-0-4) หน่วยกิต 

1902 212-59 การสุขาภิบาลอาหาร 
2(2-0-4) หน่วยกิต 

เทียบได ้ C+ 

15 1902 213-59 การสุขาภิบาลที พัก
อาศัยและสถานประกอบการ 
2(2-0-4) หน่วยกิต 

1902 213-59 การสุขาภิบาลที พัก
อาศัยและสถานประกอบการ 
2(2-0-4) หน่วยกิต 

เทียบได ้ B 

16 1902 217-59 การจัดการเหตุร่าคาญ
และควบคุมพาหะนา่โรค 
2(2-0-4) หน่วยกิต 

1902 217-59 การจัดการเหตุร่าคาญ
และควบคุมพาหะนา่โรค 
2(2-0-4) หน่วยกิต 

เทียบได ้ C+ 
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ตารางเทียบรายวิชา 
ล าดับ รายวิชาที่ขอเทียบ 

 
เทียบรายวิชา ผลการพิจารณา 

จากคณะต้นสังกดัรายวิชา 
เกรด 

17 1906 204-59 โรคติดเชื้อและ 
โรคไม่ติดเชื้อ   
3(3-0-6) หน่วยกิต    

1906 204-59 โรคติดเชื้อและ 
โรคไม่ติดเชื้อ   
3(3-0-6) หน่วยกิต    

เทียบได ้ C 

 
ซึ งการเทียบรายวิชาเป็นไปตามข้อบังมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561  

หมวดที  11 ข้อ 45 ทั้งนี้ ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ครั้งที  6/2564 วันที  
22 กรกฎาคม 2564 

จงึเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดพิจารณาอนุมัติเทียบรายวิชา ส่าหรับนางสาวณัฐพร 
ค่าประทิก นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ งแวดล้อม 

 
มติที่ประชุม :   อนุมัติเทียบรายวิชา ส าหรับนางสาวณัฐพร ค าประทิก นักศึกษาหลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยส่ิงแวดล้อม 
         
   4.4.3 การพิจารณาขอยกเลิกรายวิชา 1421 102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1                   

                ส าหรับนางสาวพัทธ์ธีรา ปัตถาสาย นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร 
บัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 

   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ น่าเสนอเพื อพิจารณา เรื องการขอยกเลิกรายวิชา 1421 102 
ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1  ส่าหรับนางสาวพัทธ์ธีรา ปัตถาสาย รหัส 61190640711 นักศึกษาชั้นปีที  4 นักศึกษา
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เนื องจากนักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียน รายวิชา 1421 
102 ภาษาอังกฤษ พ้ืนฐาน 1 ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561 พร้อมกับได้ยื นค่าร้องขอเทียบรายวิชา 1421 
102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1 โดยผลการพิจารณาการขอเทียบรายวิชาสามารถเทียบได้และนักศึกษาได้ด่าเนินการถอน
รายวิชา 1421 102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1 ตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย ซึ งในขณะนั้นนักศึกษาเป็น
นักศึกษาชั้นปีที  1 และเป็นการถอนรายวิชาครั้งแรกในระบบ www.reg.ubu.ac.th ของนักศึกษาและนักศึกษาขาดความ
รอบคอบในการตรวจสอบความถูกต้องของการถอนรายวิชา ภายหลังได้ตรวจสอบพบว่าการถอนรายวิชาไม่ส่าเร็จและผล
การศึกษา   ในรายวิชาดังกล่าวเป็น F นักศึกษามีเกรดเฉลี ยสะสม 3.40 สามารถที จะได้รับเกียรตินิยมอันดับ 2 เพื อ
ประโยชน์ของนักศึกษาจึงขอยกเลิกรายวิชา 1421 102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1 ทั้งนี้ ผ่านการเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ครั้งที  6/2564 วันที  22 กรกฎาคม 2564 
 จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดพิจารณาเห็นชอบ  การขอยกเลิกรายวิชา 1421 
102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1 ส่าหรับนางสาวพัทธ์ธีรา ปัตถาสาย นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร์ 
 
   มติที่ประชุม : เห็นชอบ การขอยกเลิกรายวิชา 1421 102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1 
ส าหรับนางสาวพัทธ์ธีรา ปัตถาสาย นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  มอบ
งานบริการการศึกษาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง  
         / 4.4.4 ชอเปลี ยนแปลง... 
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   4.4.4  ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
       หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  
       (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 

   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ น่าเสนอเพื อพิจารณา เรื อง การเปลี ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ่าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2564) รายละเอียด ดังนี้ 

 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม) 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) 

เหตุผลและสาระในการปรับปรุง 

นางสาวปัณฑิตา  สุขุมาลย์ 
- สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต :  
สาขาสาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
- วิทยาศาสตรบัณฑิต : 
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  
วิชาเอกอนามัยชุมชน 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

นางสาวปัณฑิตา  สุขุมาลย์ 
- สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
- สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต :  
สาขาสาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
- วิทยาศาสตรบัณฑิต : 
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  
วิชาเอกอนามัยชุมชน 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

คงเดิม 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติ เหลาสุภาพ 
- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต :  
สาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
- สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
- สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต : 
บริหารสาธารณสุข 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
- สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต : 
สาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
- นิติศาสตรบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

นางสาวฐิติมา แสนเรือง 
- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต : 
วิทยาการระบาดและชีวสถิติ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
- สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต : 
วิทยาการระบาด 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
- วิทยาศาสตรบัณฑิต : 
อนามัยสิ่งแวดล้อม  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
 

เนื องจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติ   
เหลาสุภาพ จะไปเป็นอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจ าหลักสูตรของหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
 
 

นางสาวฐิติรัช  งานฉมัง 
- สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต :  
สาธารณสุขศาสตร์ (นานาชาติ) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต :  

นางสาวฐิติรัช  งานฉมัง 
- สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต :  
สาธารณสุขศาสตร์ (นานาชาติ) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต :  

คงเดิม 
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อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม) 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) 

เหตุผลและสาระในการปรับปรุง 

สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความ
ปลอดภัย 
มหาวิทยาลัยมหิดล  
- สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต : 
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
- วิทยาศาสตรบัณฑิต :  
สาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความ
ปลอดภัย 
มหาวิทยาลัยมหิดล  
- สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต : 
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
- วิทยาศาสตรบัณฑิต :  
สาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มินตรา   
สาระรักษ์ 
- ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต :  
การส่งเสริมสุขภาพ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
- วิทยาศาสตรบัณฑิต :  
การพยาบาลและผดุงครรภ์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พลากร  
สืบส่าราญ 
- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต :  
การพัฒนาสุขภาพชุมชน 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต :  
วิทยาการระบาด  
มหาวิทยาลัยมหิดล  
- สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต :  
สาธารณสุขศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหิดล  

เนื องจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์มินตรา   
สาระรักษ์ จะเกษียณอายุราชการ      
ในปีการศึกษา 2566 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัจนภา  ธานี 
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต : 
พิษวิทยาทางอาหารและโภชนาการ  
มหาวิทยาลัยมหิดล  
- วิทยาศาสตรบัณฑิต :  
สาธารณสุขศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหิดล  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัจนภา  ธานี 
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต : 
พิษวิทยาทางอาหารและโภชนาการ  
มหาวิทยาลัยมหิดล  
- วิทยาศาสตรบัณฑิต :  
สาธารณสุขศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหิดล 

คงเดิม 

ทั้งนี ้ให้มีผลตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 โดยผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารกลุ่มวิชา
สาธารณสุขศาสตร์ ครั้งที  6/2564 วันที  22 กรกฎาคม 2564 
 จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดพิจารณาเห็นชอบการเปลี ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ่าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2564) 

 
   มติที่ประชุม :   เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 
         / 4.5 เรื องเสนอเพื อ... 
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4.5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอ่ืน ๆ 
4.5.1  พิจารณา ร่าง MOU ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  และ มหาวิทยาลัย 

แพทยศาสตร์และเภสัชไทยเหงียน ประเทศเวียดนาม  
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา  เล็กสมบูรณ์ 

น่าเสนอเพื อพิจารณา ตามที  งานวิเทศสัมพันธ์ ได้รับอนุมัติให้ด่าเนินงานโครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของนักศึกษา
และบุคลากรเพื อสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศ ตามแผนปฏิบัติการประจ่าปีงบประมาณ 2564  โดยได้ก่าหนดให้มี
การจัดท่า MOU กับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ เพื อสนับสนุนให้นักศึกษามีโอกาสได้รับประสบการณ์ที เป็นสากล มี
ความก้าวหน้าทางวิชาการเพื อการเรียนรู้ที ยั งยืน การจัดกิจกรรมแลกเปลี ยนเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม แลกเปลี ยน
ประสบการณ์ทางด้านการเรียนการสอน และด้านการบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข  ในการนี้ งานวิเทศสัมพันธ์ 
จึงขอเสนอพิจารณา ร่าง MOU ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  และ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และเภสัชไทยเหงียน 
ประเทศเวียดนาม ซึ งงานวิเทศสัมพันธ์ของวิทยาลัยฯ ได้ติดต่อกับมหาวิทยาลัยไทยเหงียนแล้วได้รับค่าตอบว่ายินดีอย่างยิ ง
ที จะท่า MOU ร่วมกัน เพื อมีโอกาสแลกเปลี ยนอาจารย์ นักศึกษากันอีกครั้ง โดยเบื้องต้นได้ปรึกษาหารือกับงานวิเทศฯ
ของมหาวิทยาลัยฯ แล้วสามารถจัดท่า MOU  แบบออนไลน์ไดเ้นื องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19    

จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดพิจารณาร่าง MOU ระหว่าง มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  และ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และเภสัชไทยเหงียน ประเทศเวียดนาม  เพื อส่งเรื องไปยังงานวิเทศ
สัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยฯ ด่าเนินการในระดับมหาวิทยาลัยต่อไป 

 

มติที่ประชุม :   เห็นชอบร่าง MOU ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  และ 
มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และเภสัชไทยเหงียน ประเทศเวียดนาม มอบงานวิเทศสัมพันธ์ด าเนนิการตามระเบียบ
ของมหาวิทยาลัยต่อไป 

 
    4.5.2 พิจารณาปรึกษาหารือเกี่ยวกับการด าเนินการการคัดกรองปัญหาด้าน 
     สุขภาพจิต และแนวทางการด าเนินงานเกี่ยวกับปัญหาเรื่องการเรียนและ 
     การปรับตัวของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 
     ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนานักศึกษา น่าเสนอเพื อพิจารณา ตามที  วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  ได้ด่าเนินการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ตามมาตรการควบคุม ป้องกันการ
แพร่ระบาดของโรคไวรัส  Covid – 19 ในปีการศึกษา 2564  นั้น 

          ดังนั้น  เพื อแก้ปัญหาเรื องการเรียน การปรับตัวของนักศึกษาเนื องจากการไม่มีเพื อนคอยให้ค่าปรึกษา 
โดยเฉพาะนักศึกษาชั้นปีที  1  ที พึ งเข้าศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยเป็นปีแรก จึงขอพิจารณาปรึกษาหารือเกี ยวกับการ
ด่าเนินการคัดกรองปัญหาด้านสุขภาพจิต และแนวทางการด่าเนินงาน 

จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดพิจารณาปรึกษาหารือเกี ยวกับการด่าเนินการคัด
กรองปัญหาด้านสุขภาพจิต และแนวทางการด่าเนินงาน 

 
   มติที่ประชุม :   1. จัดให้อาจารย์ท่ีปรึกษาพบนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ผ่านช่องทางออนไลน์ 

2. ให้จัดท าโครงการเสนอโดยสโมสรนักศึกษา ทั้งนี้โดยให้อ.จิตแพทย์เป็นที่ 
ปรึกษาโครงการ 

 
  / 4.5.3 (ร่าง) แบบประเมิน... 
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   4.5.3   (ร่าง) แบบประเมินผลการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร วิทยาลัย 
       แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ  

2564 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร น่าเสนอเพื อพิจารณา (ร่าง) แบบประเมินผลการบริหารงานด้วย

หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ่าปีงบประมาณ 
2564 

จงึเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดพิจารณา 
1. (ร่าง) แบบประเมินผลการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ

สาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ่าปีงบประมาณ 2564 
2. แนวทางการกรอกแบบประเมิน ดังนี้ 

2.1 ให้จัดท่าเป็น Google form  
2.2 แจกแบบสอบถามเป็นกระดาษ  

ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 
1. ให้แก้ไขแบบประเมินดังนี้ 

1.1 ผู้ถูกประเมิน คือ ผู้บริหาร ซึ งหมายถึง คณบดี รองคณบดี  
1.2 ให้ตัดข้อ 3. วุฒิการศึกษา    ออก 
1.3 ให้น่าค่าอธิบายของหลักธรรมาภิบาล 10 ข้อ มาไว้ด้านหน้า 
1.4 ให้ปรับข้อ 44 เป็น วิทยาลัยฯบริหารงานโดยยึดอ่านาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับในการบริหาร

ราชการด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และค่านึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 

มติที่ประชุม :   เห็นชอบตามข้อเสนอจากที่ประชุม และ 
1. เห็นชอบ(ร่าง) แบบประเมินผลการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลของ

ผู้บริหาร วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ 2564 โดยให้
แก้ไขตามข้อเสนอแนะ 

2. ให้กรอกแบบประเมินโดยจัดท าเป็น Google form 
 

    4.5.4 จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน  
ประจ าปีงบประมาณ 2565 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร น่าเสนอเพื อพิจารณา  ตามที  งานแผนและงบประมาณ ได้

จัดการประชุมเพื อระบุและวิเคราะห์ปัญหา/อุปสรรค/ข้อจ่ากัดในการปฏิบัติงาน/ความเสี ยงระดับคณะ/หน่วยงานเพื อ
ประกอบการจัดท่าแผนบริหารความเสี ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจ่าปีงบประมาณ 2563 ในวันที  16 สิงหาคม 
2564 ให้แต่ละหน่วยงานได้ส่งประเด็นปัญหา/อุปสรรค/ข้อจ่ากัดในการปฏิบัติงาน/ความเสี ยง โดยสรุปการจัดท่าแผน
บริหารความเสี ยงระดับวิทยาลัยฯ ประจ่าปีงบประมาณ 2565  จ่านวน 4 ความเสี ยง ดังนี้   

ด้านการปฏิบัติงาน (กระบวนการบริหารหลักสูตร) จ่านวน 2 ความเสี ยง ได้แก่ 
          1. นักศึกษาไม่ส่าเร็จการศึกษาตามแผนการศึกษาของแต่ละหลักสูตร  

2. จ่านวนรับเข้านักศึกษาต ่ากว่าแผนรับเข้า             
       / ด้านทรัพยากร...   
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ด้านทรัพยากร (อาคารสถานที่ ระบบสาธารณูปโภค) จ่านวน 1 ความเสี ยง คือ ไฟฟ้าของมหาวิทยาลัยดับบ่อย
ส่งผลกระทบต่อระบบไฟฟ้าของโรงพยาบาล   
ด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ) จ่านวน 1 ความเสี ยง ประมาณการรายรับที ลดลง  และผลการประเมิน
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ตามเอกสารที แนบมานี้ 

  จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรด พิจารณาประเด็นการจัดท่าแผนบริหาร
ความเสี ยงและแผนควบคุมภายในระดับคณะ/หน่วยงาน ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ทั้งนี้ เพื อโปรดให้ข้อเสนอแนะ 
ในการปรังปรุงเพื อรายงานผลการด่าเนินนการ ในแต่ละไตรมาส ต่อไป 

 
มติที่ประชุม :   เห็นชอบประเด็นการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและแผนควบคุมภายใน

ระดับคณะ/หน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 

   4.5.5  สรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อการต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย 
      ประจ าปี 2564 

    รองคณบดีฝ่ายบริหาร น่าเสนอเพื อพิจารณา ตามที  งานบริหารบุคคล ได้เสนอรายชื อผู้
ที มีสิทธิ์ยื นค่าขอรับการประเมินเพื อต่อสัญญาจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัย ประจ่าปี  2564 ในการประชุ ม
คณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที  6/2564 เมื อวันที  20 พฤษภาคม 2564 และ
ครั้งที  7/2564 เมื อวันที  17 มิถุนายน 2564 ที ประชุมมีมติเห็นชอบรายชื อพนักงานมหาวิทยาลัยที สมควรรับการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื อการต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ประจ่าปี พ.ศ. 2564 นั้น 

 บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ด่าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน  กรณีมีพนักงานมหาวิทยาลัยยื นแบบขอรับ
ประเมินและผลงานเพื อการต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื อง หลักเกณฑ์ 
วิธีการจัดท่าสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย และการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื อการต่อสัญญาจ้างพนักงาน
มหาวิทยาลัย และฉบับที  2 พ.ศ. 2556 เรียบร้อยแล้ว จึงขอสรุปผลการประเมินดังกล่าว ดังนี้ 

 1. กรณี สัญญาจ้างครบก าหนด 30 กันยายน 2564 มีจ านวน 18 ราย แบ่งออกดังนี้ 
     1.1 รายชื อผู้ได้รับการแต่งตั้งด่ารงต่าแหน่งทางวิชาการระหว่างด่าเนินการ   มีจ่านวน 1 ราย ดังนี้ 
         อ.ดร.สง่า ทับทิมหิน สังกัดกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ได้รับการแต่งตั้งด่ารงต่าแหน่งทางวิชาการ 
ต่าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตามค่าสั งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที  972/2564 สั ง ณ วันที  2 มิถุน ายน 2564 ซึ ง
บุคคลดังกล่าวจะได้รับการต่อสัญญาจ้างตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื อง หลักเกณฑ์ วิธีการจัดท่าสัญญาจ้าง
พนักงานมหาวิทยาลัย และการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื อการต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2556 หมวด 
1 ข้อ 2 วรรค 4 ก่าหนดว่า “กรณีพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการ หากได้รับการแต่งตั้งให้ด่ารงต่าแหน่งทาง
วิชาการ ให้จัดท่าสัญญาจ้าง ดังนี้ (1) ต่าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ให้จัดท่าสัญญาจ้างต่อระยะที  5 คือต่อสัญญาจ้าง
ระยะเวลา 5 ปี” 
     1.2 รายชื อผู้ผ่านการประเมิน มีจ่านวน 17 ราย ดังนี้ 

ล่าดับ
ที  

ชื อ-สกุล ต่าแหน่ง หน่วยงาน สัญญาจ้าง
ระยะที  

ระยะเวลา 
 (ปี) 

1 ผศ.พญ.ศุทธิน ี ธิราช ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ กลุ่มวิชาแพทยศาสตร ์ 5 ต่อจนเกษียณอาย ุ
2 ผศ.ดร.กาญจนา แปงจิตต ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ กลุ่มวิชาแพทยศาสตร ์ 5 ต่อจนเกษียณอาย ุ
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ล่าดับ
ที  

ชื อ-สกุล ต่าแหน่ง หน่วยงาน สัญญาจ้าง
ระยะที  

ระยะเวลา 
 (ปี) 

3 พญ.นวินดา เจียมบุญศร ี อาจารย ์ กลุ่มวชิาแพทยศาสตร ์ 4 5 
4 พญ.ปิยะรตัน ์ ธัญนิพัทธ์ อาจารย ์ กลุ่มวิชาแพทยศาสตร ์ 3 5 
5 อ.ดร.ปิยนันท์  มีเวที อาจารย ์ กลุ่มวิชาแพทยศาสตร ์ 4 5 
6 อ.ดร.ฐิตริัช  งานฉมัง อาจารย ์ กลุ่มวิชาสาธารณสุขฯ 4 5 
7 นายพงษ์พัฒน์ เสนหอม บุคลากรปฏิบัติการ งานบริหารบุคคล 3 5 
8 ว่าที่ ร.ต.ภานุวัฒน์  แหวนวงษ์ นักวิชาการพัสดุ

ปฏิบัติการ 
งานคลังและพสัด ุ 4 5 

9 นางสาวไพเราะ  แสนหวัง นักวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติการ 

งานห้องปฏิบัติการ 4 5 

10 นางสาวจารุวรรณ เกษสิทธ์ิ นักวิชาการเวชสถิติ
ปฏิบัติการ 

โรงพยาบาลฯ 3 5 

11 นายวงศกร  อารยะพงศ ์ นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 

โรงพยาบาลฯ 3 5 

12 นางสาวสลินนา ป้องวิเศษ พยาบาลปฏบิัติการ โรงพยาบาลฯ 3 5 
13 นางสาวสุดารัช ชัยศร ี พยาบาลปฏบิัติการ โรงพยาบาลฯ 3 5 
14 นางสาวณัฐจริา ภูมิพันธ์ พยาบาลปฏบิัติการ โรงพยาบาลฯ 3 5 
15 นางอัจฉราพรรณ บุตรพรม พยาบาลปฏบิัติการ โรงพยาบาลฯ 3 5 
16 นางสาวณภัทร์วรญัญ์ ค าจันทร ์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

ปฏิบัติงาน 
โรงพยาบาลฯ 4 5 

17 นางสาวสุภาพร  ช่างค า นักเทคนิคการแพทย์
ปฏิบัติการ 

โรงพยาบาลฯ 4 5 

 2. กรณี มีระยะเวลาปฏิบัติงานครบ 13 ปี มีจ านวน 18 ราย แบ่งออกดังนี้ 

     2.1 รายชื อผู้ไม่ประสงคย์ื นต่อสัญญาจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัย ประจ่าปี 2564  มีจ่านวน 3 ราย ดังนี้ 

ล่าดับ
ที  

ชื อ-สกุล ต่าแหน่ง ข้อมูลระยะสัญญาจ้าง 
 

สามารถยื นขอรับ
การประเมินระยะที  

ระยะเวลา 
(ปี) 

1 อ.ดร.สุพตัรา  ขจัดโรคา อาจารย ์ 1 ต.ค.62 - 30 ก.ย.67 5 ต่อจนเกษียณอาย ุ

2 อ.จินตนา  ศริิบูรณ์พิพัฒนา อาจารย ์ 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.66 5 ต่อจนเกษียณอาย ุ

3 นายปราศัย  ก้อนหิน ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
ปฏิบัติงาน 

1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.66 5 ต่อจนเกษียณอาย ุ

 หมายเหตุ : บุคคลดังกล่าวข้างต้นได้จัดท่าบันทึกชี้แจ้งเรียบร้อย (รายละเอียดตามเอกสารแนบการประชุม) 

     2.1 รายชื อผู้ผ่านการประเมิน  มีจ่านวน 15 ราย ดังนี้ 

ล่าดับ
ที  

ชื อ-สกุล ต่าแหน่ง หน่วยงาน สัญญาจ้าง
ระยะที  

ระยะเวลา  
(ปี) 

1 นางสาวธัญฉัตร  ศรีธัญรัตน ์ เจ้าหน้าที บริหารงานทั วไป
ช่านาญการ 

งานประกันคุณภาพฯ 5 ต่อจนเกษียณอาย ุ
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 12/2564  วันพฤหัสบดี ที่ 19 สิงหาคม 2564 
 

ล่าดับ
ที  

ชื อ-สกุล ต่าแหน่ง หน่วยงาน สัญญาจ้าง
ระยะที  

ระยะเวลา  
(ปี) 

2 นางสาวอุบลวรรณ  พรหมจันทร ์ เจ้าหน้าที บริหารงานทั วไป
ปฏิบัติการ 

งานสารบรรณ 5 ต่อจนเกษียณอาย ุ

3 นางสาวกนกภรณ์  สิงห์ค่า นักวิชาการพัสด ุ
ช่านาญการ 

งานคลังและพสัด ุ 5 ต่อจนเกษียณอาย ุ

4 นางรัตติกาล ภิรมณ์กิจ นักวิชาการศึกษา 
ช่านาญการ 

งานบริการการศึกษา 5 ต่อจนเกษียณอาย ุ

5 นางสาวนิภาพร  สิงหเ์ปี้ย ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 
ช่านาญงาน 

งานบริการการศึกษา 5 ต่อจนเกษียณอาย ุ

6 นางสาวกนกวรรณ  ศิวะรตัน ์ เจ้าหน้าที บริหารงานทั วไป 
ช่านาญการ 

งานบริการการศึกษา 5 ต่อจนเกษียณอาย ุ

7 นายเวนิจ  หงษา นักวิชาการศึกษา 
ปฏิบัติการ 

งานพัฒนานักศึกษาฯ 5 ต่อจนเกษียณอาย ุ

8 นายสายชล  จันผกา นักวิชาการคอมพิวเตอร ์
ช่านาญการ 

งานคอมพิวเตอร์ฯ 5 ต่อจนเกษียณอาย ุ

9 นายเกียรติศักดิ์  ศรลีาพัฒน ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร ์
ปฏิบัติการ 

งานคอมพิวเตอร์ฯ 5 ต่อจนเกษียณอาย ุ

10 นายกิตติพงศ์  ชูราษ ี ช่างเทคนิคช่านาญงาน งานคอมพิวเตอร์ฯ 5 ต่อจนเกษียณอาย ุ

11 นายอัครเดช  อธิปราชญ ์ ช่างภาพการแพทย์ 
ปฏิบัติงาน 

งานคอมพิวเตอร์ฯ 5 ต่อจนเกษียณอาย ุ

12 นางสาวอรนิตย์  เข็มนาค ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 
ปฏิบัติงาน 

โรงพยาบาลฯ 5 ต่อจนเกษียณอาย ุ

13 นางสาวพัชรนันท์  พรหมจันทร ์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 
ปฏิบัติงาน 

โรงพยาบาลฯ 5 ต่อจนเกษียณอาย ุ

14 นางสาวภชารี ยิ งรตันสุข นักวิชาการศึกษา 
ช่านาญการ 

ศูนย์พัฒนาเด็ก 5 ต่อจนเกษียณอาย ุ

15 นางพงษ์ธร อ่อนรัตน์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 
ปฏิบัติงาน 

งานยานพาหนะ 5 ต่อจนเกษียณอาย ุ

 
 จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดพิจารณาเห็นชอบสรุปผลการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานเพื อการต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ประจ่าปี 2564 ดังกล่าวข้างต้น 
 

มติที่ประชุม :   เห็นชอบสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อการต่อสัญญาจ้าง
พนักงานมหาวิทยาลัย ประจ าปี 2564 

 / ระเบียบวาระ... 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 12/2564  วันพฤหัสบดี ที่ 19 สิงหาคม 2564 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
  5.1 ขอแจ้งระยะเวลาการขอผ่อนผันและขยายเวลา การช าระค่าบ ารุงหอพักและค่าธรรมเนียม  
          การเข้าพักในหอพักนักศึกษาแพทย์  ประจ าปีการศึกษา 2564  
    ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนานักศึกษา น่าเสนอเพื อทราบ ตามประกาศวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  เรื อง ค่าบ่ารุงหอค่าบ่ารุงหอพัก และค่าธรรมเนียมการเข้าพักในหอพักนักศึกษาแพทย์  
ประจ่าปีการศึกษา 2564  ลงวันที   30  กรกฎาคม  2564  ก่าหนดให้ช่าระค่าบ่ารุงหอพักและค่าธรรมเนียม ตั้งแต่
วันที   20  กรกฎาคม  - 20  สิงหาคม  2564  นั้น 

          เนื องจาก ปัจจุบันเกิดปัญหาสถานการณ์ระบาด Covid – 19  ท่าให้ผู้ปกครองได้รับผลกระทบสภาพคล่องทาง
การเงิน  ไม่สามารถช่าระค่าใช้จ่ายดังกล่าว ได้ตามก่าหนด จึงขอผ่อนผันและขยายระยะเวลาการช่าระ 

     ค่าบ่ารุงหอพักและค่าธรรมเนียม ซึ งมีนักศึกษาที ยื นค่าร้อง จ่านวน 43 ราย โดยก่าหนดระยะเวลาในการผ่อนผัน 
 จ่านวน 2 งวด คือ  
     - ระยะที  1 ระหว่างวันที  30 สิงหาคม – 15 กันยายน 2564 
     - ระยะที  2 ระหว่างวันที  29 พฤศจิกายน – 30 ธันวาคม 2564 
 ทั้งนี้ ได้ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการหอพักนักศึกษาแพทย์ ครั้งที  3/2564 เมื อวันที  9 สิงหาคม 2564 

จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดทราบ 
 

มติที่ประชุม :   รับทราบ 
 

  5.2 รายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการด าเนินงานตามข้อคิดเห็นในผลประเมินทรัพยากร 
ทางการศึกษา ปีการศึกษา 2563 

  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ น่าเสนอเพื อทราบคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรทางการศึกษา 
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข รายงานการติดตามความก้าวหน้าตามข้อคิดเห็นจากผลประเมินเพื อเตรียม
ความพร้อมก่อนเปิดภาคการศึกษา 1/2564 ตามเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดทราบ 
 

มติที่ประชุม :  รับทราบ 
 

  5.3  รายงานการรับและเบิกจ่ายเงิน ประจ าเดือน กรกฎาคม 2564 ปีงบประมาณ 2564  
  รองคณบดีฝ่ายบริหาร น่าเสนอเพื อทราบ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย 

การเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2560 ข้อ 50 ให้ส่วนราชการจัดท่ารายงานทางการเงินเสนอต่อคณะกรรมการประจ่า
หน่วยงานทุกไตรมาส นั้น  
    งานคลังและพัสดุ จึงได้จัดท่ารายงานการรับและเบิกจ่ายเงินประจ่าเดือน กรกฎาคม 2564 ปีงบประมาณ 
2564  เสนอต่อที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขเพื อรับทราบข้อมูลทางการเงิน 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 12/2564  วันพฤหัสบดี ที่ 19 สิงหาคม 2564 
 

รายการ/หมวดเงิน 
    งบประมาณรายรบั      

(รายรับจริง) 
     งบประมาณ

รายจ่าย        เงินคงเหลือ  

ร้อยละของการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ  

หมายเหตุ 
(รายละเอียด

เพ่ิมเติม) 
  

รวมรายได้เงิน
งบประมาณแผ่นดิน 82,154,040.00 58,132,184.76 24,186,318.44 70.76   

    *** เงินคงเหลือ
ปีงบประมาณ 2563 
=29,916,419.10 
บาท ขอใช้ใน
ปีงบประมาณ 2564 
=9,082,900.00 

          
9,082,900.00  

           
6,448,152.82  

         
2,634,747.18  

                  
70.99  

ไม่น่ามารวมเป็น
รายได้และ
ค่าใช้จ่ายของ
ปีงบประมาณ 
2564 

รวมรายได้เงินรายได้ 117,911,199.60 59,937,151.78 57,974,047.82 50.83  

รวมท้ังสิ้น (เงินเงบ
ประมาณ+เงินรายได้) 

200,065,239.60 118,069,336.54 80,705,366.26 59.02  

 

จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดทราบ 
 

มติที่ประชุม :  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ 
  6.1 ก าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  

ครั้งท่ี 13/2564 วันพฤหัสบดีที่  23 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้อง CMP  
401 
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ แจ้งที ประชุมเพื อทราบถึงก่าหนดการ

ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที  13/2564 วันพฤหัสบดีที   23 กันยายน 
2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้อง CMP 401 ทั้งนี้ให้เสนอระเบียบวาระการประชุมภายในวันพุธ ที  15 กันยายน 2564 
 จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดทราบ 
 

มติที่ประชุม :  รับทราบ 
 

  6.2 ติดตามผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ 
สาธารณสุข ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่  22 กรกฎาคม 2564 
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ แจ้งที ประชุมเพื อทราบ ตามที แต่ละ

งานได้เสนอวาระการประชุมเข้าที ประชุมคกก.ประจ่าฯ ทั้งนี้ คณบดีได้มอบหมายให้งานเลขานุการติดตามผลการปฏิบัติ
ตามมติที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ในการประชุม ครั้งที  10/2564 เมื อวัน
พฤหัสบดี ที  22  กรกฎาคม 2564  การนีจ้ึงขอให้หัวหน้าหน่วยงานทุกหน่วยงานรายงานผลการด่าเนินงานตามมติที 
ประชุม ภายในวันที  11 สิงหาคม 2564 เพื อจะได้รายงานในที ประชุมเพื อทราบต่อไป 

 
      / บัดนี้... 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 12/2564  วันพฤหัสบดี ที่ 19 สิงหาคม 2564 
 

 บัดนี้ การติดตามผลการปฏิบัติตามมติที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
ในการประชุม ครั้งที  7/2564 เมื อวันพฤหัสบดี ที  22  กรกฎาคม 2564  เสร็จสิ้นลงแล้ว จึงขอรายงานผลตามเอกสาร
ประกอบการพิจารณา 

จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดทราบ 
 

มติที่ประชุม :   รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องลับ 
  ไม่มี 
 
เลิกประชุมเวลา  12.00 น. 

                                  
 (นางสาวณรัญญา  มีชัย) 

นักวิชาการศึกษาช่านาญการ รักษาการในต่าแหน่ง 
หัวหน้าส่านักงานเลขานุการ 

กรรมการและเลขานุการ 
ผู้จด/พิมพ์รายงานการประชุม 

 

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงศุทธินี  ธิราช) 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

กรรมการ 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 

 
 

ที่ประชุมได้รับรองรายงานนี้แล้วในการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งท่ี 13/๒๕64 
เมื่อวันอังคาร ที่ 28 กันยายน 2564 

 
 

                                                                                                                                                             
(นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธุ์) 

คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 


