
-รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
ครั้งที ่16/๒๕64   

วันพฤหัสบดี ที่ 18 เดือนพฤศจิกายน 2564 
ณ ห้อง CMP 401 ชั้น 4 อาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

 
ผู้มาประชุม 

1. นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธุ์  คณบดี  ประธานกรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงศุทธินี ธิราช รองคณบดีฝ่ายบริหาร กรรมการ 
3. รองศาสตราจารย์ภาวนา  พนมเขต รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ กรรมการ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุวรรณ์  วงบุตดี หัวหน้ากลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ กรรมการ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มินตรา  สาระรักษ์ หัวหน้ากลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์           กรรมการ 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เมรีรัตน์  มั นวงศ ์ ผู้แทนอาจารย์/ผู้ชว่ยคณบดีฝ่าย

การศึกษาและพัฒนานักศึกษา 
กรรมการ 

7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวภรณ์  แดนดี ผู้แทนอาจารย์/ผู้ชว่ยคณบดีฝ่าย
วางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา 

กรรมการ 

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

ปฏิบัติการ 
ผู้ช่วยเลขานุการฯ คนที  1 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. แพทย์หญิงปิยะรัตน์  ธัญนิพัทธ์  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการ (ลาคลอด) 

   
ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. แพทย์หญิงนวินดา  เจียมบุญศรี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
๒. รองศาสตราจารย์มารุตพงษ์  ปัญญา ประธานหลักสูตรชีวเวชศาสตรมหาบัณฑิต 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิยม  จันทร์นวล ประธานหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 

  
 
 
 
 
 
 

   
เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.    
 
 นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธุ์ คณบดีประธานในที ประชุม แจ้งให้ที ประชุมทราบว่าการประชุมในครั้งนี้มีกรรมการ
มาประชุมจ่านวน  8  ท่าน มีผู้ไม่มาประชุม จ่านวน 1 คน ครบองค์ประชุม และมีผู้เข้าร่วมประชุม จ่านวน 3 ท่าน 
ประธานกล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตามล่าดับ ดังนี้ 
 
         / ระเบียบวาระท่ี 1 
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ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่ 16/2564 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ  
วาระท่ี 1.1  การลาประชุมของคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ 
 ประธาน แจ้งที ประชุมเพื อทราบ ในการประชุมครั้งนี้ มีคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ ลาประชุม 
จ่านวน 1 คน คือ แพทย์หญิงปิยะรัตน์  ธัญนิพัทธ์ (ลาคลอด) 

จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดทราบ 
 

มติที่ประชุม :  รับทราบ 
 

วาระท่ี 1.2      ขออนุญาตให้ผู้บริหารของวิทยาลัยฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ 
 ประธาน แจ้งที ประชุมเพื อทราบ เพื อให้การบริหารจัดการงานด้านต่างๆ ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข ด่าเนินการเป็นไปตามยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ของวิทยาลัยฯที ก่าหนดไว้ ดังนั้น จึงเห็นสมควร
ให้ผู้บริหารของวิทยาลัยฯ ได้เข้ารับฟังการประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ ดังกล่าว เพื อผู้บริหารของวิทยาลัยฯ
จะได้รับทราบนโยบายและแนวทางการบริหารงานด้านต่างๆ และน่าข้อเสนอแนะที คณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ 
มอบหมายไปด่าเนินการถ่ายทอดและปฏิบัติได้อย่างถูกต้องต่อไป 
  จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดทราบ 
 

มติที่ประชุม :  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
วาระท่ี 2.1  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  

ครั้งที่ 15/2564 เมื่อวันพฤหัสบดี  ที่  21 ตุลาคม 2564 
  กรรมการและเลขานุการฯ เสนอที ประชุมเพื อพิจารณา รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ่า
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที  15/2564 เมื อวันพฤหัสบดี  ที   21 ตุลาคม 2564 ทั้งนี้ได้มีการ
แจ้งเวียนทางไลน์กลุ่มคกก.ประจ่าวิทยาลัยฯ และแจ้งเวียนทาง E-mail เพื อพิจารณารายงานฯ ดังกล่าวแล้ว เมื อวัน
ศุกร์ ที  26 ตุลาคม  2564   

จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที  15/2564 เมื อวันพฤหัสบดี  ที   21 ตุลาคม 2564 

 
 มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
  ไม่มี 
 
 
 
 
 
          /ระเบียบวาระที  4... 
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ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่ 16/2564 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
  4.1  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบายด้านงบประมาณและการเงิน 
   4.1.1 ขออนุมัติจ่ายค่าตอบแทนเงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงาน 
                      ด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) ส าหรับต าแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ  
    ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เสนอเพื อพิจารณา 
ตามที  โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข เป็นเงินเพิ ม
ส่าหรับต่าแหน่งที มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) ตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่า
ด้วย การจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุขที ปฏิบัติงานให้กับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
พ.ศ. 2561 นั้น   
  เนื องด้วยโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีบุคลากรปฏิบัติงานต่าแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ ซึ ง
ได้รายงานตัวบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จ่านวน 1 ราย ได้แก่ นายณัฐภูมิ  คุณาธิคม โดยเริ มปฏิบัติงาน
ตั้งแต่วันที  26 ตุลาคม 2564  ดังนั้น โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจึงใคร่ขออนุมัติจ่ายค่าตอบแทนเงินเพิ ม
ส่าหรับต่าแหน่งที มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) ให้แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที เภสัชกรรม ในกลุ่มที  
1 ในอัตรา (พ.ต.ส.) จ่านวน 1,500 บาท/เดือน ตามระเบียบฯ ราย นายณัฐภูมิ  คุณาธิคม ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที  26 
ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป 
 จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ  เพื อโปรดพิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนเงินเพิ ม
ต่าแหน่งที มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) ของต่าแหน่งเภสัชกร ราย นายณัฐภูมิ  คุณาธิคม 
ในอัตรา (พ.ต.ส.) จ านวน 1,500 บาท/เดือน ตามระเบียบฯ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป 
 

    มติที่ประชุม :   อนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนเงินเพิ่มต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษของ
ผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) ของต าแหน่งเภสัชกร ราย นายณัฐภูมิ  คุณาธิคม ในอัตรา (พ.ต.ส.) 
จ านวน 1,500 บาท/เดือน ตามระเบียบฯ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป 
          
  4.2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบายอ่ืน ๆ 
   4.2.1  พิจารณาก าหนดแนวทางเกี่ยวกับการหยุดงานของผู้รับจ้างงาน 
      จ้างเหมาบริการ (เป็นการภายใน) 

    รองคณบดีฝ่ายบริหาร เสนอที ประชุมพิจารณา เนื องจาก ผู้รับจ้างงานจ้างเหมา
บริการเป็นการจ้างที ทางราชการจ้างไว้ปฏิบัติงานเป็นการชั วคราว โดยมีการท่าข้อตกลงการปฏิบัติงาน ส่งมอบงานเมื อ
ท่างานแล้วเสร็จผ่านผู้ตรวจรับพัสดุ และขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเป็นรายงวด ตามหลักกฏหมายการจ้างเหมาบริการ
ไม่ใช่การจ้างลูกจ้างของส่วนราชการสิทธิเกี ยวกับการลาจึงไม่มีเพราะด่าเนินการจัดจ้างตามระเบียบพัสดุฯ  

 ทั้งนี้ เพื อให้การบริหารจัดการผู้รับจ้างงานจ้างเหมาบริการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
เนื องจากที ผ่านมา วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขยังไม่มีการก่าหนดแนวทางเกี ยวกับการหยุดงานของผู้
รับจ้างงานจ้างเหมาบริการที ชัดเจน ในการนี้ เพื อให้มีแนวทางการด่าเนินการที เกี ยวกับการหยุดงานของผู้รับจ้างงาน
จ้างเหมาบริการ จึงขอเสนอคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อพิจารณาก่าหนดแนวทางเกี ยวกับการหยุดงานของผู้
รับจ้างงานจ้างเหมาบริการ (เป็นการภายใน) ดังนี้ 

 

          / ตัวอย่าง... 
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ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่ 16/2564 
 

ตัวอย่างข้อก่าหนดเกี ยวกับการหยุดงานของผู้รับจ้างงานจ้างเหมาบริการ 
ของหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

คณะ/ส่านัก/หน่วยงาน 
ภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

ลาป่วย 
(วัน : ปี) 

ลากิจ 
(วัน : ปี) 

ลาพักผ่อน 
(วัน : ปี) 

ลาคลอด 
(วัน : ปี) 

ข้อก่าหนดเพิ ม 

วิท ย าลั ย แพ ทยศ าสตร์ แ ล ะก าร
สาธารณสุข (เดิม)  

15 ไม่ได้ก่าหนด - ไม่มีข้อมลู - 

สิ ท ธิ เกี ย วกั บ ก ารล าของลู ก จ้ า ง
ชั วคราว 

15 - 10 90  ตามหนังสือส่านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ที  สร 
0203/877 ลงวันที  22 
มกราคม 2524 เรื อง สวัสดิการ
และสิทธิประโยชน์เกื้อกูลของ
ลูกจ้างชั วคราว 

คณะพยาบาลศาสตร์ ลาได ้
ไม่ก่าหนด 

ลาได ้
ไม่ก่าหนด 

ลาได ้
ไม่ก่าหนด 

ไม่มีข้อมลู แต่ต้องมาปฏิบัติงานชดเชยตาม
จ่านวนชั วโมงที ลา 

ส่านักงานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ลาได ้
ไม่ก่าหนด 

ลาได ้
ไม่ก่าหนด 

ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู หักเงินทุกกรณีที ลา 

ส่านักงานพัฒนานักศึกษา 15 - - 90  อ้างอิงตามสิทธิการลาของลูกจ้าง
ชั วคราว ยกเว้นการลาพักผ่อน 

 จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ  เพื อโปรดพิจารณาก่าหนดแนวทางเกี ยวกับการหยุดงานของ
ผู้รับจ้างงานจ้างเหมาบริการ (เป็นการภายใน) 

ข้อเสนอจากคณะกรรมการประจ าฯ 

1. ให้ลาป่วยไดไ้มเ่กิน 15 วันต่อปี หากลาติดต่อกันเกิน 3 วันท่าการ ให้มีใบรับรองแพทย ์
2. กรณีอื น หากไม่สามารถมาปฏิบัติงานได้ตามก่าหนดให้สามารถปรับเปลี ยนช่วงเวลาในการปฏิบัติ โดยได้

ปริมาณงานเท่าเดิม และไม่กระทบต่องานที ปฏิบัติ  
 

    มติที่ประชุม :   เห็นชอบตามข้อเสนอ 

  4.3 เรื่องเสนอพิจารณาแต่งตั้งบุคคล / คณะบุคคล / การลาศึกษาต่อ / ขออนุมัติส าเร็จ
การศึกษา  

   4.3.1  ขออนุมัติท าค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษกลุ่มวิชาแพทยศาสตร์  
ประจ าปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2) 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนานักศึกษา เสนอที ประชุมพิจารณา ตามที 

ส่านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่านักอธิการบดี จัดท่าบันทึกข้อความที  ศธ.0529.4.6/ว 906  ลว 21 
กรกฎาคม 2558 เรื อง แผนผังกระบวนการการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื อให้สอดคล้อง
กับข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย “คุณสมบัติและหลักเกณฑ์การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ และศาสตราจารย์พิเศษ พ.ศ.2548” ซึ งกระบวนการแต่งตั้งอาจารย์
พิเศษจะต้องได้รับการอนุมัติจัดท่าค่าสั งแต่งตั้งจากคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  
 
 
          / เพื อให้เป็น... 

https://pd.msu.ac.th/pd6/file/lawla-lung.pdf
https://pd.msu.ac.th/pd6/file/lawla-lung.pdf
https://pd.msu.ac.th/pd6/file/lawla-lung.pdf
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ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่ 16/2564 
 

เพื อให้เป็นไปตามส่านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่านักงานอธิการบดีแจ้ง ในการนี้ งานบริการการศึกษา จึงขอ
เสนอขออนุมัติจัดท่าค่าสั งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษกลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ ประจ่าปีการศึกษา 2564 (เพิ มเติม ครั้งที  2) 
เพื อด่าเนินการในส่วนที เกี ยวข้องต่อไปและด่าเนินการตามแผนผังกระบวนการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ส่านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดพิจารณาอนุมัติท่าค่าสั งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษกลุ่ม
วิชาแพทยศาสตร์ ประจ่าปีการศึกษา 2564 (เพิ มเติม ครั้งที  2) 
 

   มติที่ประชุม :    อนุมัติท าค าสั่งแต่งตั้งพิเศษกลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ ประจ าปี
การศึกษา 2564 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2) 
 
   4.3.2 เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนของหลักสูตร  

สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรใหม่  
พ.ศ. 2563 

   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนานักศึกษา  เสนอที ประชุมพิจารณ า
เปลี ยนแปลงอาจารย์ประจ่าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุข
ศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563 ด้วยกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มีอาจารย์ส่าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกกลับมา
ปฏิบัติงานและมีการรับอาจารย์ใหม่เพิ มข้ึน กอปรกับหลักสูตรฯ มีจ่านวนนักศึกษาเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเพิ มขึ้น
อย่างต่อเนื อง โดยจากเดิมมีอาจารย์ประจ่าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน ทั้งสิ้นจ่านวน 23 คน จ่าแนกเป็นอาจารย์
ประจ่าหลักสูตร จ่านวน 14 คน และอาจารย์ผู้สอน จ่านวน 9 คน ปรับเป็น อาจารย์ประจ่าหลักสูตรและอาจารย์
ผู้สอน ทั้งสิ้นจ่านวน 26 คน จ่าแนกเป็นอาจารย์ประจ่าหลักสูตร จ่านวน 20 คน และอาจารย์ผู้สอน จ่านวน 6 คน 
โดยมีอาจารย์ประจ่าหลักสูตร เพิ มเติมขึ้นจากเดิม จ่านวน 6 คน ดังนี้ 

1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สง่า ทับทิมหิน  อาจารย์ประจ่าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน      
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์พลากร สืบส่าราญ  อาจารย์ประจ่าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเจตน์ ทองด่ารงธรรม อาจารย์ประจ่าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
4) นางสาวปัณฑิตา สุขุมาลย์   อาจารย์ประจ่าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน                                                            
5) นายอรุณ  บุญสร้าง    อาจารย์ประจ่าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
6) นางสาวฐิติมา แสนเรือง   อาจารย์ประจ่าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

ทั้งนี้ โครงสร้างหลักสูตรและรายละเอียดอื นในหลักสูตร เมื อเปรียบเทียบกับโครงสร้างหลักสูตรเดิมและเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ของกระทรวงศึกษาธิการ ปรากฏว่าไม่มีการเปลี ยนแปลง 

เบื้องต้น หลักสูตรฯ ได้ตรวจสอบคุณวุฒิ คุณสมบัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ่าหลักสูตรและ
อาจารย์ผู้สอน จ่านวน 6 คน ซึ งทุกคนมีคุณวุฒิ คุณสมบัติและผลงานทางวิชาการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ก่าหนด โดยผ่านการรับรองจากมติที ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ครั้งที  6/2564 วาระพิเศษ เมื อวันที   25 ตุลาคม 2564 

ในการนี้  เพื อรองรับการเปลี ยนแปลงในการจัดการเรียนการสอนในอนาคตและเพื อให้การบริหารจัดการ
หลักสูตรมีคุณภาพ  จึงใคร่ขอเสนอที ประชุมเพื อพิจารณาอนุมัติการเปลี ยนแปลงอาจารย์ประจ่าหลักสูตรและอาจารย์
ผู้สอนของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563 

         / จึงเสนอ... 
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ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่ 16/2564 
 

จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดพิจารณาอนุมัติการเปลี ยนแปลงอาจารย์ประจ่า
หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ.2563 

    มติที่ประชุม :    อนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์
ผู้สอนของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563 
  4.4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณารับรองผลการเรียน อนุมัติ/ ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา 
   4.4.1  รับรองผลการพิจารณาการเทียบเนื้อหารายวิชาของนักศึกษาคณะ 

วิศวกรรมศาสตร์   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนานักศึกษา เสนอที ประชุมพิจารณา ตามบันทึก

ข้อความที  อว 0604.8/2700 ลงวันที  28 ตุลาคม 2564  และบันทึกข้อความที  อว 0604.8/2700 ลงวันที  10 
พฤศจิกายน ตุลาคม 2564  คณะวิศวกรรมศาสตร์  ได้ขอความอนุเคราะห์ให้วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข พิจารณาเทียบเนื้อหารายวิชาส่าหรับนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต รายนาวาอากาศตรี
นายแพทย์ศุภภาณุ์ฤกษ์ ไพศาลสุทธิ รหัสนักศึกษา 64130043164 ที ส่าเร็จการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จ่านวน 3 รายวิชา นั้น 

ในการนี้ อาจารย์ผูร้ับผิดชอบรายวชิาได้ด่าเนินการพิจารณาเทยีบความรู ้เรยีบร้อยแลว้ สรุปรายละเอียดดังนี้ 
 

ล าดับ วิชาที่ขอเทียบ 
เทียบรายวิชา  

(มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) 
ผลการพจิารณา 

1 ศรจช 301 จุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน 1901207 จุลชีววิทยาและ
ปรสิตวิทยาทางการแพทย์ 

เทียบเนื้อหารายวชิาได ้
ศรปร 301 ปรสิตวิทยา 

2 ศรพค 301 พยาธิวิทยาคลินิก 1901209 พยาธวิิทยาทั วไป
และเนื้องอก 

เทียบเนื้อหารายวชิาได ้

3 ศรวส 601 วสิัญญีวิทยา 1901506 วิสัญญวีิทยา เทียบเนื้อหารายวชิาได้ 
 

จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดพิจารณารับรองผลการพิจารณาการเทียบเนื้อหา
รายวิชาของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 
    มติที่ประชุม :   รับรองผลการพิจารณาการเทียบเนื้อหารายวิชาของนักศึกษา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

   
4.4.2  รับรองผลการเรียน รายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  

ประจ าภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564  
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนานักศึกษา เสนอที ประชุมพิจารณา ตามมติที 

ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตชั้นปรีคลินิก  ครั้งที  6/2564 เมื อวันอังคารที  9 
พฤศจิกายน 2564 ซึ งร่วมกันพิจารณารับรองผลการเรียนรายวิชาที เปิดสอนในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจ่า
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564  ซึ งประกอบด้วยรายวิชาต่อไปนี้ 

 
      / ล่าดับ... 



7 
 

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่ 16/2564 
 

ล าดับ รหัสวิชา รายวิชา 
ผลการพิจารณา 

(รับรอง/ไม่รับรอง) 
1 1901 101 การพัฒนาความเป็นนักวิชาชีพแพทย์ 1 รับรอง 
2 1901 102 เซลล์และชีววิทยาโมเลกุลพ้ืนฐาน  รับรอง 
3 1901 206 การพัฒนาความเป็นนักวิชาชีพแพทย์ 2 รับรอง 
4 1901 301 ระบบหัวใจและหลอดเลือดและระบบหายใจ 2 รับรอง 
5 1901 302 ระบบปัสสาวะและระบบสืบพันธุ์ 2 รับรอง 
6 1901 303 โลหิตวิทยาคลินิก รับรอง 
7 1901 304 ประสาทวิทยาคลินิก รับรอง 
8 1901 305 ภูมิคุ้มกันคลินิก รับรอง 
9 1901 306 เวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัว 3 รับรอง 

10 1901 307 การพัฒนาความเป็นนักวิชาชีพแพทย์ 3 รับรอง 
จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดพิจารณารับรองผลการเรียน รายวิชาที เปิดสอนใน

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจ่าภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 
 

    มติที่ประชุม :   รับรองผลการเรียน รายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรแพทยศาสตร
บัณฑิต ประจ าภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 
 

4.4.3  พิจารณารับรองให้นักศึกษาขึ้นเรียนในรายวิชาชั้นปีที่ 5 คือ วิชารังสีวิทยา 
คลินิก 4 (3-2-7)  ระหว่างวันที่ 10 ม.ค. 2565 ถึง 6 ก.พ. 2565      
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนานักศึกษา เสนอที ประชุมพิจารณา ตามมติที 

ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตชั้นคลินิก ครั้งที  5/2564 เมื อวันที  20 ตุลาคม 2564 
นักศึกษา รายนางสาวศิริวรรณ เงาศรี รหัส 581940000449 ชั้นปีที  4 สังกัด ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก 
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ มีความประสงค์จะขอรับวุฒิปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
(วท .บ .) (ตามเล่มหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ .2555  หมวดที  5 หลักเกณฑ์ในการ
ประเมินผลนักศึกษา หน้า 93 ข้อ 3 เกณฑ์การส่าเร็จการศึกษา ข้อ 3.2 กรณีที นักศึกษาได้เข้าศึกษาในหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต แต่มีอุปสรรคไม่สามารถศึกษาต่อจนส่าเร็จ นักศึกษาสามารถขอรับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (Bachelor Degree in Science (Medical Science) ชื อย่อ วท .บ .วิทยาศาสตร์
การแพทย์(B.SC.Medical Science) จัดการศึกษาตามระบบของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต เป็นระบบชั้นปี จ่านวน
หน่วยกิต ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต) 
            ทั้งนี้ วิทยาลัยฯ ให้งานทะเบียนมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีตรวจสอบข้อมูลของนักศึกษา ในเบื้องต้นพบว่า
นักศึกษายังได้หน่วยกิตไม่ครบ ขาดไปจ่านวน 3 หน่วยกิต นั้น เพื อเป็นการช่วยเหลือนักศึกษา จึงเรียนคณะกรรมการ
พิจารณารับรองให้นักศึกษาขึ้นเรียนในรายวิชาชั้นปีที  5 คือ วิชารังสีวิทยาคลินิก 4 (3-2-7) ระหว่างวันที  10 ม.ค. 
2565 ถึง 6 ก.พ. 2565     

จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดพิจารณารับรองให้นักศึกษาขึ้นเรียนในรายวิชาชั้นปี
ที  5 คือ วิชารังสีวิทยาคลินิก 4 (3-2-7) ระหว่างวันที  10 ม.ค. 2565 ถึง 6 ก.พ. 2565       

 
         / มติที ประชุม... 
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ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่ 16/2564 
 

 
    มติที่ประชุม :   รับรองให้นักศึกษาขึ้นเรียนในรายวิชาชั้นปีที่ 5 คือ วิชารังสี
วิทยาคลินิก 4(3-2-7) ระหว่างวันที่ 10 ม.ค. 2565 ถึง 6 ก.พ. 2565       
 

4.4.4  รายวิชาที่เปิดสอน ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2564  
กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (เพิ่มเติม) 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนานักศึกษา เสนอที ประชุมรายวิชาที เปิดสอน 

ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2564 (เพิ มเติม) ส่าหรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัย
สิ งแวดล้อม และหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จ่านวน 5 รายวิชา เพื อให้นักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนและส่าเร็จการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตรที ก่าหนด ดังนี้ 

ล าดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต กลุ่ม จ านวน
รับ (คน) 

ตารางเรียน ประธานรายวิชา/ 
ผู้ประสานงานรายวิชา 

1  1902 202-54 
  

กายวิภาคศาสตร์และ
สรีรวิทยา 
  

4 (3-3-6) 
  

1  1  จันทร์ 09.00-12.00 น. (บรรยาย) 
อังคาร 09.00-12.00 น. (ปฏิบัตกิาร) 

อ.ดร.สุพัตรา ขจัดโรคา 
ผศ.ดร.ชาญวิทย์ มณีนิล 
ผศ.ดร.สุวภรณ์ แดนดี 
อ.ดร.นันทยา กระสวยทอง 

2 1902 320-54 การสุ่มเก็บและ
วิเคราะห์ด้านอากาศ 

3 (2-2-5) 1 1 พฤหัสบดี 08.00-10.00 น. (บรรยาย)
พฤหัสบดี 10.00-12.00 น. (ปฏิบัตกิาร) 

อ.สุภาณี จันทร์ศิริ 
อ.ดร.ฐิติรัช  งานฉมัง 

3 1902 306-59 ระบบประกันคุณภาพ
และมาตรฐานสากล   

3 (3-0-6) 1 5 ศุกร ์ 09.00-12.00 น. ผศ.จีราพร ทิพย์พิลา 
ผศ.ดร.ลักษณีย์ บุญขาว 

4 1906 406-59 การวิจยัด้าน
สาธารณสุขชุมชน 1 

3 (0-9-0) 1 10 พฤหัสบดี 09.00-16.00 น. (ปฏิบัตกิาร)
ศุกร ์09.00-12.00 น. (ปฏบิัติการ) 

ผศ.พัจนภา ธาน ี
ผศ.ดร.พลากร สืบส่าราญ 

5 1902 206-59 จุลชีววิทยาและปรสิต
วิทยา 

3 (2-2-5) 1 1 จันทร์ 09.00-11.00 น. (บรรยาย) 
อังคาร 09.00-11.00 น. (ปฏิบัตกิาร) 

รศ.ดร.ธารินี ไชยวงศ์ 
รศ.ดร.มารุตพงศ์ ปัญญา 
ผศ.ธันยาการย์ ศรีวรมาศ 

โดยผ่านที ประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ครั้งที  9/2564 เมื อวันที  27 ตุลาคม 
2564 

จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดพิจารณาเห็นชอบรายวิชาที เปิดสอน ภาคการศึกษา
ปลาย ปีการศึกษา 2564 (เพิ มเติม) 
 
    มติที่ประชุม :   เห็นชอบรายวิชาที่เปิดสอน ภาคการศึกษาปลาย  
ปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม) 
 
4.5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอ่ืน ๆ 

4.5.1  ข้อเสนอแนะผลการประเมินความพึงพอใจต่อทรัพยากรทางการศึกษา ภาคการศึกษาต้น 
ปีการศึกษา 2564 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนานักศึกษา เสนอที ประชุมพิจารณา จากผลการประเมิน

ความพึงพอใจต่อทรัพยากรทางการศึกษา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 จากข้อความคิดเห็นเกี ยวกับความ
ต้องการของนักศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณาสุข ส่วนใหญ่มีความต้องการตามรายการดังนี้ 

 
 

          / ข้อคิดเห็น... 
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ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่ 16/2564 
 

ข้อคิดเห็น รายละเอียด แนวทางแก้ไขปรับปรุง 
1. ด้านห้องเรียน เก้าอ้ีช่ารุดจ่านวนมาก ควรมีเจ้าหน้าที รับผิดชอบ และตรวจสอบสภาพการใช้งานและ

จ่านวนเก้าอ้ี 
2. ด้านห้องสมุด ต้องการห้องติวย่อยด้วย

และท ารายงาน 
เปิดให้บริการห้องติวย่อยโดยเปิดห้อง PBLให้นักศึกษาหลักสูตร
แพทย์ 2 ห้อง และหลักสูตรสาธารณสุข 2 ห้อง ในช่วงเวลาที 
ไม่ได้มีการจัดการเรียนการสอน PBL ซึ งนักศึกษาที เข้าใช้งาน
ต้องปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัด 

 บริการห้องอ่าน 24 ชั วโมง มีผู้ดูแลรับผิดชอบห้องบริการอ่านหนังสือ 24 ชั วโมง โดยต้องมี
ข้อปฏิบัติในการใช้ห้องร่วมกัน 

3. ด้านสิ่งแวดล้อม
รอบอาคาร 

ต้นไม้บังป้ายคณะท าให้
มองไม่เห็น  

มอบให้งานอาคารสถานที และสิ งแวดล้อมพิจารณาเพื อแก้ไข 

4. ด้านที พักอาศัย
ของนักศึกษา 

อยากได้กระดานมาลงที่
ห้องคอมมอนครับ 

ด่าเนินการจัดหากระดาน 

 
จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดพิจารณาข้อเสนอแนะผลการประเมินความพึง

พอใจต่อทรัพยากรทางการศึกษา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 
 

ข้อเสนอจากคณะกรรมการประจ าฯ 
1. เก้าอ้ีช่ารุด มอบงานอาคารสถานที และสิ งแวดล้อมเป็นผู้รับผิดชอบ และให้ตรวจสอบสภาพการใช้งานและ

จ่านวนเก้าอ้ีทุกเดือน และให้รายงานผลการด่าเนินงานเป็นประจ่าทุกเดือน 

2. ด้านสิ่งแวดล้อมรอบอาคาร ต้นไม้บังป้ายคณะท าให้มองไม่เห็น  มอบงานอาคารสถานที และสิ งแวดล้อม
เป็นผู้ด่าเนินการปรับปรุง 

3. ด้านที พักอาศัยของนักศึกษา เรื องกระดานประจ่าคอมมอนรูม มอบประธานหอพักด่าเนินการ 
  

มติที่ประชุม :    เห็นชอบตามข้อเสนอจากคณะกรรมการประจ าฯ  และมอบ
ผู้รับผิดชอบด าเนินการ 
 
  4.5.2 พิจารณารูปแบบการจัดกิจกรรมหลังเสร็จสิ้นพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  
                              ประจ าปีการศึกษา 2563  
    ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนานักศึกษา เสนอที ประชุมพิจารณา  ด้วยงาน
พัฒนานักศึกษา  วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ  เป็นหน่วยงานที ได้รับมอบหมายให้ดูแลการจัดกิจกรรมภายในวิทยาลัยหลัง
เสร็จสิ้นพิธีพระราชทานปริญญาบัตรเป็นประจ่าทุกปี  ซึ งปีนี้ตรงกับวันพุธที  15 ธันวาคม 2564  โดยมีกิจกรรมที จะ
จัดขึ้นหลังเสร็จสิ้นพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  ดังนี้ 

1. พิธีมอบใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมบัณฑิตแพทย์                       
2. พิธีบูมเชิดชูเกียรติแสดงความยินดีกับพี บัณฑิต 

 
 

/ ซึ งปัจจุบัน... 
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ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่ 16/2564 
 

                    ซึ งปัจจุบันพบว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid – 19 ส่งผลให้หลายหน่วยงานได้
ปรับเปลี ยนรูปแบบการจัดกิจกรรม โดยค่านึงถึงความปลอดภัยและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าวงาน
พัฒนานักศึกษา จึงขอเสนอแนวทางเพื อก่าหนดรูปแบบการจัดกิจกรรม ต่อคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยเพื อพิจารณา 
และให้ข้อเสนอแนะเพิ มเติม 

จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดพิจารณารูปแบบการจัดกิจกรรมหลังเสร็จสิ้นพิธี
พระราชทานปริญญาบัตร ประจ่าปีการศึกษา 2563  ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะเพิ มเติม 
 ข้อเสนอจากคณะกรรมการประจ าฯ 

- การรับปริญญาปีนี้จะเป็นช่วงบ่าย เห็นควรให้งดกิจกรรมหลังเสร็จสิ้นพิธีพระราชทานปริญญาบัตร   และให้
วิทยาลัยฯ จัดหาที พักญาติให้เป็นไปตามาตรการโควิด-19  

   มติที่ประชุม :  เห็นชอบตามข้อเสนอจากคณะกรรมการประจ าฯ  และมอบ
ผู้รับผิดชอบด าเนินการ 

 
4.5.3 ขออนุมัติเปิดสอบแข่งขันคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 

    จ านวน 7 ต าแหน่ง 8 อัตรา 
    รองคณบดีฝ่ายบริหาร เสนอเพื อพิจารณา ด้วยโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  ขออนุมัติเปิดสอบแข่งขันคัดเลือกบุคคลเพื อบรรจุเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย จ่านวน 7 ต่าแหน่ง 8 อัตรา โดยเสนอรายละเอียดเพื อพิจารณา ดังต่อไปนี้ 
  1) เหตุผลความจ าเป็น 
  โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ด่าเนินการขยายศักยภาพการให้บริการเปิดตลอด 24 
ชั วโมง การให้บริการผู้ป่วยในจ่านวน 24 เตียง ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2563 และมีแผนงานเร่งด่วนในการขยาย
ศักยภาพการให้บริการตามแผนการด่าเนินงานในปีงบประมาณ 2565 – 2568 เพื อให้บริการสาธารณสุขแก่
นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และประชาชนทั วไป โดยปัจจุบันโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานียังขาดแคลนบุคลากรทั้งประเภทวิชาชีพเฉพาะ เชี ยวชาญเฉพาะ และประเภททั วไป  และตามที 
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับการอนุมัติกรอบอัตราก่าลัง ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2564 - 2567) จากสภา
มหาวิทยาลัย ตามมติในการประชุมครั้งที  7/2564 เมื อวันที  28 สิงหาคม 2564 
  2) อัตราที่เสนอขออนุมัติเปิดสอบแข่งขัน 
  จ่านวน 7 ต่าแหน่ง 8 อัตรา 
  1. ต่าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ  ดังนี้ 
   1.1 ต่าแหน่งพยาบาล   จ่านวน 1 อัตรา 
   เป็ นต่ าแหน่ งที วิ ทยาลั ยฯ มี การขึ้ นบั ญ ชี ผู้ สอบแข่ งขั น ได้ ไว้  แต่ โรงพยาบาลฯ 
แจ้งขอไม่เรียกผู้สอบแข่งขันได้มาบรรจุ โดยหากเปิดสอบแข่งขันใหม่จะท่าให้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ดังกล่าวเป็นอัน
ยกเลิกไป โดยให้เหตุผลว่าผู้ที สอบผ่านล่าดับส่ารอง ได้แก่ ส่ารองล่าดับที  4 ถึงส่ารองล่าดับที  7 ตามบัญชีดังกล่าว
ขาดประสบการณ์ในงานห้องผ่าตัดและห้องคลอด ซึ งไม่ตรงกับความต้องการด้านภารงานของต่าแหน่งพยาบาล
ปฏิบัติการที จะบรรจุ และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้จัดท่าข้อมูลตามแนวปฏิบัติการเปิดสอบแข่งขันตาม
กองการเจ้าหน้าที ก่าหนด เพื อประกอบการขออนุมัติเปิดรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื อบรรจุเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย 
   1.1 ต่าแหน่งพยาบาล   จ่านวน 1 อัตรา 
   1.2 ต่าแหน่งนักเทคนิคการแพทย์  จ่านวน 1 อัตรา 
          /1.3 ต่าแหน่ง... 
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   1.3 ต่าแหน่งนักรังสีการแพทย์  จ่านวน 1 อัตรา 
   1.4 ต่าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จ่านวน  1 อัตรา 
  2. ต่าแหน่งประเภททั วไป ดังนี้ 
   2.1 ต่าแหน่งผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม จ่านวน  1 อัตรา 
   2.2 ต่าแหน่งผู้ปฏิบัติงานพยาบาล  จ่านวน 2 อัตรา 
   2.3 ต่าแหน่งผู้ปฏิบัติงานเภสัชกรรม จ่านวน 1 อัตรา 
  3 ) และมีแผนก าหนดอัตราก าลังคน ประกอบการขออนุมัติเปิดสอบแข่งขันคัดเลือกบุคคลเพื่อ
บรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยในอัตราดังกล่าว ดังนี้ 
  

ต าแหน่ง 
จ านวน 

จ านวน 
การบรรจุ 

(งบประมาณ
เงินรายได้) 

ปี 2564 ปี 2565 

(อัตรา) (เดือน) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. พยาบาล 1 9                         

2.นักเทคนิคการแพทย ์ 1 6                        

3. นักรังสีการแพทย ์ 1 9                        

4.นักวิชาการคอมพิวเตอร ์ 1 9                         

5. ผู้ปฏิบัติงานพยาบาล 2 9                         

6. ผู้ปฏิบัติงานเภสัชกรรม 1 6                         

7. ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม 1 4                         

 รายละเอียดประกอบการพิจารณาอื นๆ ดังเอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้ 
  1. ข้อมูลและเอกสารประกอบการพิจารณา ต่าแหน่งพยาบาล 
  2. ข้อมูลและเอกสารประกอบการพิจารณา ต่าแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ 
  3. ข้อมูลและเอกสารประกอบการพิจารณา ต่าแหน่งนักรังสีการแพทย์ 
  4. ข้อมูลและเอกสารประกอบการพิจารณา ต่าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์   
  5. ข้อมูลและเอกสารประกอบการพิจารณา ต่าแหน่งผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม 
  6. ข้อมูลและเอกสารประกอบการพิจารณา ต่าแหน่งผู้ปฏิบัติงานพยาบาล 
  7. ข้อมูลและเอกสารประกอบการพิจารณา ต่าแหน่งผู้ปฏิบัติงานเภสัชกรรม 
  8. กรอบอัตราก่าลัง ระยะ 4 ปี 
  9. มาตรฐานก่าหนดต่าแหน่ง ต่าแหน่งที ขออนุมัติเปิดสอบ 
  10. รายรับ - รายจ่าย 5 ปีย้อนหลัง และประมาณการค่าใช้จ่ายในอีก 5 ปีข้างหน้าพร้อมบท
วิเคราะห์แนวโน้มในอนาคต 
  ในการนี้ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จึงขออนุมัติเปิดสอบแข่งขันบุคคลเพื อบรรจุ
แต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย จ่านวน 7 ต่าแหน่ง 8 อัตราดังกล่าว 
         / จึงเสนอ... 
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 จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดพิจารณาอนุมัติเปิดสอบแขง่ขันคัดเลือก
บุคคลเพื อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จ่านวน 7 ต่าแหน่ง 8 อัตราดังกล่าว ก่อนเสนออธิการบดีเพื อพิจารณา
อนุมัติเปิดสอบแข่งขันต่อไป 

   มติที่ประชุม :  อนุมัติเปิดสอบแข่งขันคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย จ านวน 7 ต าแหน่ง 8 อัตราดังกล่าว 

 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
5.1     สรุปผลการประเมินความพึงพอใจต่อทรัพยากรทางการศึกษา 

ภาคต้น ปีการศึกษา 2564 
    ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนานักศึกษา น่าเสนอเพื อทราบ คณะกรรมการ
พัฒนาทรัพยากรทางการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้สรุปผลการประเมินความพึงพอใจต่อ
ทรัพยากรทางการศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2564 ได้เสนอสรุปผลการประเมินตามรายการดังนี้ 
1.1.1 ข้อมูลทั วไปของผู้ตอบแบบประเมินแยกตามหลักสูตรอาจารย์ 

หลักสูตร จ่านวนผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ 
แพทยศาสตรบัณฑิต 9 52.94 
สาธารณสุขศาสตร์ 8 47.06 
รวม 8 100.00 

หลักสูตรที สอน จ่านวนผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ 
แพทยศาสตร์ 10 30.30 
สาธารณสุขศาสตร์ 15 45.45 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาชีวเวชศาสตร์) 2 6.06 
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาสาธารณสุขศาสตร์) 6 18.18 

รวม 33 100.00 
 

1.1.2 ค่าเฉลี ยและส่วนเบี ยงเบนมาตรฐานแสดงระดับความพึงพอใจของอาจารย์วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข เกี ยวกับทรัพยากรทางการศึกษาทั้ง 6 ด้าน 

รายการประเมิน อาจารย์ 
ค่าเฉลี ย ส่วนเบี ยงเบน ระดับความพึงพอใจ 

ด้านห้องเรียน 3.60 0.08 มาก 

ด้านห้องปฏิบัติการ 3.50 0.10 มาก 

ด้านห้องสมุด 3.57 0.15 มาก 

ด้านสิ งแวดล้อมรอบอาคาร 3.54 0.08 มาก 

ด้านคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 3.54 0.37 มาก 

ด้านที พักอาศัย 3.54 0.21 มาก 

รวม 3.55 0.11 มาก 

          / 1.1.3 ข้อมูลทั วไป... 
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1.1.3 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบประเมินแยกตามหลักสูตรนักศึกษา 
หลักสูตร จ่านวนผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ 

แพทยศาสตรบัณฑิต 68 18.53 
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาอนามัยสิ งแวดล้อม) 108 29.43 
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์) 139 37.87 
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์) 2 0.54 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  (สาขาชีวเวชศาสตร์) 2 0.54 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์) 48 13.08 

รวม 367 100.00 
 
1.1.4 ค่าเฉลี ยและส่วนเบี ยงเบนมาตรฐานแสดงระดับความพึงพอใจของนักศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ

สาธารณสุข เกี ยวกับทรัพยากรทางการศึกษาทั้ง 6 ด้าน 
รายการประเมิน นักศึกษา 

ค่าเฉลี ย ส่วนเบี ยงเบน ระดับความพึงพอใจ 

ด้านห้องเรียน 3.98 0.05 มาก 

ด้านห้องปฏิบัติการ 4.06 0.05 มาก 

ด้านห้องสมุด 3.77 0.05 มาก 

ด้านสิ งแวดล้อมรอบอาคาร 3.82 0.05 มาก 

ด้านคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 3.69 0.46 มาก 

ด้านที พักอาศัย 3.69 0.20 มาก 

รวม 3.83 0.17 มาก 

 เกณฑ์การวิเคราะห์ระดับความความพึงพอใจ (บุญชม  ศรีสะอาด 2545 :103)  แสดงดังนี้ 
 ค่าคะแนน 4.51 – 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมากที สุด 
 ค่าคะแนน 3.51 – 4.50 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมาก 
 ค่าคะแนน 2.51 – 3.50 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
 ค่าคะแนน 1.51 – 2.50 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับน้อย 
 ค่าคะแนน 1.00 – 1.50 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับน้อยที สุด 
         
1.1.5 จากผลการประเมินความพึงพอใจต่อทรัพยากรทางการศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2564  จากข้อความเห็นคิด 
เกี ยวกับความต้องการของนักศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ส่วนใหญ่มีความต้องการตามรายการ
ดังนี้ 

รายการประเมิน ข้อคิดเห็น แนวทางการปรับปรุง หน่วยงานที รับผิดชอบ 
ด้านห้องเรียน 1. จ่านวนห้องเรียนไม่

เพียงพอต่อนักศึกษา และควร
จัดให้มีห้องที เหมาะสมต่อ
จ่านวนนักศึกษา 

กรรมการรับทราบและน่าเสนอต่อ
คณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯต่อไป 

งานบริการการศึกษา 
งานอาคารสถานที และ
สิ งแวดล้อม 
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รายการประเมิน ข้อคิดเห็น แนวทางการปรับปรุง หน่วยงานที รับผิดชอบ 
2. เก้าอ้ีช่ารุดจ่านวนมาก 
และไม่เพียงพอต่อนักศึกษา 

ควรมีเจ้าหน้าที รับผิดชอบ และ
ตรวจสอบสภาพการใช้งานและจ่านวน
เก้าอ้ี 

3. ความสว่างของห้องเรียน 
 

กรรมการรับทราบ และขอความ
อนุเคราะห์ ดร.ฐิติรัตน์ งานฉมัง หรือ
อาจารย์ด้านสิ งแวดล้อมด่าเนินการ
ตรวจความสว่างของห้องเรียนโดย
เครื องวัดแสง Lux meter 

4. ห้องเรียนส่าหรับหลักสูตร
ปริญญาโทมีกลิ นอับและฝุ่น
ละออง 

กรรมการรับทราบ และจัดสรร
ห้องเรียนใหม่เรียบร้อย นอกจากนี้ ได้
แจ้งงานอาคารสถานที เพื อตรวจสอบ 

ด้านห้องปฏิบัติการ เครื องมือและอุปกรณ์ไม่
เพียงพอต่อนักศึกษา  
 

กรรมการรับทราบ และงาน
ห้องปฏิบัติการจะน่าไปปรับปรุงเพื อ
จัดหาอุปกรณ์ให้เพียงพอต่อจ่านวน
นักศึกษาที เพิ มขึ้น 

งานห้องปฏิบัติการ 

ด้านห้องสมุด อยากให้มีโต๊ะ เก้าอ้ีใหญ่ๆเพิ ม
และมีห้องติวย่อยด้วย 

กรรมการรับทราบ และได้ด่าเนินการ
ดังนี้ 
1. ปรับปรุง ห้องสโมสรนักศึกษาเก่า 
และก้ันพ้ืนที ห้องสมุดบางส่วน ให้เป็น
ห้องอ่านหนังสือ 24 ชั วโมง 
2. จะเปิดให้บริการห้องติวย่อยโดย
เปิดห้อง PBLให้นักศึกษาหลักสูตร
แพทย์ 2 ห้อง และหลักสูตร
สาธารณสุข 2 ห้อง ในช่วงเวลาที ไม่ได้
มีการจัดการเรียนการสอน PBL ซึ ง
นักศึกษาที เข้าใช้งานต้องปฏิบัติตาม
กฎอย่างเคร่งครัด 

งานเอกสารสนทศ 

ด้านสิ งแวดล้อมรอบ
อาคาร 

1. ที จอดรถไม่เพียงพอต่อ
นักศึกษา 

กรรมการรับทราบ และมอบให้งาน
อาคารสถานที และสิ งแวดล้อม
พิจารณาเพื อแก้ไข 

งานอาคารสถานที และ
สิ งแวดล้อม 

2. ต้นไม้บังป้ายคณะท่าให้
มองไม่เห็น 

กรรมการรับทราบ และมอบให้งาน
อาคารสถานที และสิ งแวดล้อม
พิจารณาเพื อแก้ไข 

ด้านคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย 

1. ปรับปรุง wifi ให้ทั วถึงทุก
พ้ืนที ในคณะ 

กรรมการรับทราบ และงาน IT จะ
ด่าเนินการเข้าตรวจเช็คสันญาณ
อินเตอร์เนตแต่ละจุด เพื อด่าเนินการ
แก้ไข 

ด้านคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย 

2. ปัญหาเน็ตใช้ไม่ได้บ่อยมาก
เข้าถึงยาก สัญญานเน็ตไม่แรง 
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ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่ 16/2564 
 

รายการประเมิน ข้อคิดเห็น แนวทางการปรับปรุง หน่วยงานที รับผิดชอบ 
ด้านที พักอาศัย 1. อยากได้กระดานมาลงที 

ห้องคอมมอนครับ 
กรรมการรับทราบและแจ้งงานกิจการ
นักศึกษาเพื อด่าเนินการจัดหากระดาน
เพิ มเติม 

งานกิจการนักศึกษา 

หมายเหตุ : เนื องจากมีการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์จึงท่าให้ผู้เข้าประเมินมีจ่านวนน้อย 
 

 จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดทราบ  
 

 มติที่ประชุม :   รับทราบ   มอบงานเอกสารสนเทศแจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ทราบ และด าเนนิการในส่วนที่เกี่ยวข้อง  และติดตามผลการด าเนินงาน รวมทั้งให้รายงานผลภายใน 2 เดือน 

 
5.2 ผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโครงการวิจัย งบประมาณเงินรายได้  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
    รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ  น่าเสนอเพื อทราบ เพื อสนับสนุนการ
ด่าเนินงานตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และยุทธศาสตร์การวิจัยของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข การพัฒนางานวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ และวิจัยมุ่งเป้า งานส่งเสริมการวิจัย บริการวิชาการฯ ได้ประกาศ
รับข้อเสนอโครงการวิจัยด้านการเรียนการสอน และการพัฒนางานประจ่าเป็นงานวิจัย ด้านนักวิจัยหน้าใหม่  ด้าน
วิทยาศาสตร์สุขภาพ และด้านมุ่งเป้า และได้พิจารณาข้อเสนอโครงการโดยคณะกรรมการบริหารงานวิจัยและบริการ
วิชาการ เมื อวันที  25 ตุลาคม 2564 แล้วนั้น ดังนั้น จึงขอแจ้งผลการคัดเลือกข้อเสนอโครงการวิจัยและงบประมาณ
สนับสนุนการวิจัย ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื อจักได้ด่าเนินการต่อไป 

จงึเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดทราบ 
 

 มติที่ประชุม :  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ 
  6.1 ก าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

ครั้งที่ 17/2564 วันพฤหัสบดี ที่  23 ธันวาคม  2564 
เวลา 09.30 น. ณ ห้อง CMP 401 
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ แจ้งที ประชุมเพื อทราบถึง

ก่าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที  17/2564 วันพฤหัสบดีที   
23 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้อง CMP 401 ทั้งนี้ให้เสนอระเบียบวาระการประชุมภายในวันพุธ 15 
ธันวาคม 2564 

  จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดทราบ 
 

มติที่ประชุม :  รับทราบ 
 
 
 
      / 6.2 ติดตามผล... 
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ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่ 16/2564 
 

  6.2 ติดตามผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และ 
การสาธารณสุข ครั้งที่ 15/2564 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่  21 ตุลาคม  2564 วาระปกติ  
และวาระลับ 
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ แจ้งที ประชุมเพื อทราบ ตามที แต่

ละงานได้เสนอวาระการประชุมเข้าที ประชุมคกก.ประจ่าฯ ทั้งนี้คณบดีได้มอบหมายให้งานเลขานุการติดตามผลการ
ปฏิบัติตามมติที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ในการประชุม  ครั้งที  
15/2564 เมื อวันพฤหัสบดี  ที   21 ตุลาคม 2564 วาระปกติ และวาระลับ การนี้จึงขอให้หัวหน้าหน่วยงานทุก
หน่วยงานรายงานผลการด่าเนินงานตามมติที ประชุม ภายในวันที  10 พฤศจิกายน 2564 เพื อจะได้รายงานในที ประชุม
เพื อทราบต่อไป 
 บัดนี้ การติดตามผลการปฏิบัติตามมติที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข ในการประชุมครั้งที  15/2564 เมื อวันพฤหัสบดี  ที   21 ตุลาคม 2564 วาระปกติ และวาระลับ เสร็จ
สิ้นลงแล้ว จึงขอรายงานผล ดังนี้ มีเรื องที ติดตามจ่านวน 19 เรื อง  ด่าเนินการเสร็จแล้ว จ่านวน 15 เรื อง อยู่ระหว่าง
ด่าเนินการ จ่านวน  4  เรื อง รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดทราบ 
 

มติที่ประชุม :   รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องลับ 
  7.1  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และ 

การสาธารณสุข ครั้งที่ 15/2564 วาระลับ เมื่อวันพฤหัสบดี  ที่  21 ตุลาคม 2564 
   กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ  เสนอที ประชุมเพื อพิจารณรายงาน
การประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที  15/2564 วาระลับ เมื อวัน
พฤหัสบดี ที  21 ตุลาคม 2564 
 จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ่า
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที  15/2564 วาระลับ เมื อวันพฤหัสบดี ที  21 ตุลาคม 2564 
 
    มติที่ประชุม :   รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 
   
เลิกประชุมเวลา  11.40 น. 
 

                                   
 (นางสาวณรัญญา  มีชัย) 

นักวิชาการศึกษาช่านาญการ รักษาการในต่าแหน่ง 
หัวหน้าส่านักงานเลขานุการ 

กรรมการและเลขานุการ 
ผู้จด/พิมพ์รายงานการประชุม 

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงศุทธินี  ธิราช) 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

กรรมการ 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
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ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่ 16/2564 
 

 
 

ที่ประชุมได้รับรองรายงานนี้แล้วในการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งท่ี 17/๒๕64 
เมื่อวันอังคาร ที่ 28 ธันวาคม 2564 

 
 

                                                                                                                                                             
(นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธุ์) 

คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 


