
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

ครั้งที่ 1/๒๕65 
วันศุกร์ ที่ 21 เดือนมกราคม 2565 

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. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เมรีรัตน์  มั นวงศ ์ ผู้แทนอาจารย์/ผู้ชว่ยคณบดีฝ่าย

การศึกษาและพัฒนานักศึกษา 
กรรมการ 

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวภรณ์  แดนดี ผู้แทนอาจารย์/ผู้ชว่ยคณบดีฝ่าย
วางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา 

กรรมการ 

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

ปฏิบัติการ 
ผู้ช่วยเลขานุการฯ คนที  1 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. แพทย์หญิงปิยะรัตน์  ธัญนิพัทธ์  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการ (ติดภารกิจสอน

นักศึกษาแพทย์) 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มินตรา  สาระรักษ์ หัวหน้ากลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์           กรรมการ (ลาป่วย) 

   
ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. แพทย์หญิงนวินดา  เจียมบุญศรี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิยม  จันทร์นวล ประธานหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 
๓.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา เลก็สมบูรณ์  หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็ก 

  
 
 
 
 

   
เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.    
 
 นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธุ์ คณบดีประธานในที ประชุม แจ้งให้ที ประชุมทราบว่าการประชุมในครั้งนี้มีกรรมการ
มาประชุมจ่านวน  7  คน มีผู้ไม่มาประชุม จ่านวน 2 คน ครบองค์ประชุม และมีผู้เข้าร่วมประชุม จ่านวน 4 ท่าน 
ประธานกล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตามล่าดับ ดังนี้ 
 
         / ระเบียบวาระท่ี 1 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่ 1/2565 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ  
วาระท่ี 1.1  การลาประชุมของคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ 

 ประธานแจ้งที ประชุมเพื อทราบ ในการประชุมครั้งนี้ มีคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ ลาประชุม 
จ่านวน 2 ท่าน  มีรายชื อดังนี้ 

1.  แพทย์หญิงปิยะรัตน์  ธัญนิพัทธ์ ติดภารกิจสอนนักศึกษาแพทย์ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มินตรา  สาระรักษ์ ลาป่วย 

 
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 17/2564 เม่ือวันอังคาร ที่ 28 ธันวาคม  2564 
  กรรมการและเลขานุการฯ เสนอที ประชุมเพื อพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ่า
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที  17/2564 เมื อวันอังคาร ที  28 ธันวาคม  2564 ทั้งนี้ได้มีการแจ้ง
เวียนทางไลน์กลุ่มคกก.ประจ่าวิทยาลัยฯ และแจ้งเวียนทาง E-mail เพื อพิจารณารายงานฯ ดังกล่าวแล้ว เมื อวัน
พฤหัสบดี ที  30 ธันวาคม  2564   

จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อพิจารณารับรองรายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที  17/2564 เมื อวันอังคาร ที  28 ธันวาคม  
2564 

 มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
วาระท่ี 3.1  รายงานลูกหนี้คงค้างช าระนานเกินกว่าที่ระเบียบก าหนด 
  รองคณบดีฝ่ายบริหาร  เสนอที ประชุมเพื อทราบ ตามที  ผู้สอบบัญชี วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข ปีงบประมาณ 2563 ให้ข้อเสนอแนะส่าหรับเรื องลูกหนี้เงินยืมทดรองราชการ นั้น โดยหากผู้บริหาร 
          / สามารถ... 



3 
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สามารถก่าหนดมาตรการในการจัดการกับลูกหนี้คงค้างช่าระนานเกินกว่าที ระเบียบก่าหนด และบังคับใช้อย่างเข้มงวด  
ก่ากับติดตามให้ลูกหนี้ส่งใช้เอกสารและคืนเงินเหลือจ่ายทันทีที ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที การเงิน จะส่งผลให้ วิท ยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุขมีความคล่องตัวสูงสุดในการบริหารเงินยืมทดรองราชการประเภท ข วิทยาลัย
แพทยศาสตร์ฯ และเป็นการก่ากับติดตามให้ถือปฏิบัติตามที ระเบียบอย่างเคร่งครัด และอ้างถึง มติที ประชุม
คณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที  16 เมื อวันที  28 ธันวาคม พ.ศ. 2563 
รับทราบมอบงานการเงินติดตามผู้ค้างเบิกจ่าย และรายงานผลทุกไตรมาส ซึ งงานการเงินได้ด่าเนินอย่างต่อเนื อง โดย
การส่งหนังสือแจ้งขอส่งใช้เอกสารเบิกจ่าย (ส่งหนังสือแจ้งคืนเงินยืมส่วนที เหลือจ่าย) และรายงานการติดตามผลให้ส่ง
ใช้เอกสารเบิกจ่าย (คืนเงินยืมส่วนที เหลือจ่าย) เกินก่าหนด เป็นประจ่าทุกวัน เมื อพบว่าสัญญาเงินยืมครบก่าหนดส่งใช้
เอกสารเบิกจ่ายและคืนเงินยืมส่วนที เหลือ  แต่ยังมีลูกหนี้คงค้างที ไม่ส่งใช้เอกสารเบิกจ่ายและคืนเงินยืมส่วนที เหลือได้
ตามก่าหนด จึงขอรายงานลูกหนี้คงค้างช่าระนานเกินกว่าที ระเบียบก่าหนด ในระหว่าง ไตรมาสที  1 (เดือนตุลาคม 
2564 - เดือนธันวาคม 2564) ปีงบประมาณ 2565 ดังนี้ 
 

ล่าดับ ลูกหนี้เงินยืมประจ่าเดือน จ่านวนสัญญาเงินยืม จ่านวนเงิน (บาท) สถานะปัจจุบัน  
1 เดือน ตุลาคม 2564 2 ฉบับ 43,600.00 เบิกจ่ายแล้ว 

2 เดือน พฤศจิกายน 2564 9 ฉบับ 116,100.00 เบิกจ่ายแล้ว 

3 เดือน ธันวาคม 2564 3 ฉบับ 10,860.00 เบิกจ่ายแล้ว 

 รวม 14 ฉบับ 170,560.00  

  
จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อทราบข้อมูลลูกหนี้ที ไม่   ถือปฏิบัติตามระเบียบ 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยเงินทดรองราชการจากเงินรายได้ พ.ศ. 2562 
 
   มติที่ประชุม : รับทราบ 

 
วาระท่ี 3.1  รายงานความก้าวหน้าผลการประเมินความพึงพอใจต่อทรัพยากรทางการศึกษา 

ปีการศึกษา 1/2564 
 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนานักศึกษา เสนอที ประชุมเพื อทราบ รายงานความก้าวหน้าผล

การประเมินทรัพยากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 1/2564 จากข้อความเห็นคิด เกี ยวกับความต้องการของนักศึกษา
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  
ข้อคิดเห็น รายละเอียด ระบุ

สถานที ่
แนวทางแก้ไขปรับปรุง หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
การรายงานผลการ

ด าเนินงาน 
ด้านห้องเรียน 1. จ่านวนห้องเรียนไม่

เพียงพอต่อนักศึกษา และ
ควรจัดให้มหี้องที เหมาะสม
ต่อจ่านวนนักศึกษา 

ไม่ระบ ุ กรรมการรับทราบและ
น่าเสนอต่อคณะกรรมการ
ประจ่าวิทยาลัยฯต่อไป 

งานบริการ
การศึกษา งาน
อาคารสถานที และ
สิ งแวดล้อม 

น่าเสนอคณะกรรมการ
อาคารและสิ งแวดล้อม
เพื อหาแนวทางในครั้ง
ต่อไป 

2. เก้าอี้ช่ารุดจ่านวนมาก 
และไม่เพยีงพอต่อนักศึกษา 

ไม่ระบ ุ ควรมีเจ้าหน้าที รับผิดชอบ 
และตรวจสอบสภาพการใช้
งานและจ่านวนเก้าอี ้

งานบริการ
การศึกษา งาน
อาคารสถานที และ
สิ งแวดล้อม 

น่าเสนอคณะกรรมการ
อาคารและสิ งแวดล้อม
เพื อหาแนวทางในครั้ง
ต่อไป 
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ข้อคิดเห็น รายละเอียด ระบุ
สถานที ่

แนวทางแก้ไขปรับปรุง หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

การรายงานผลการ
ด าเนินงาน 

3. ความสว่างของห้องเรียน ไม่ระบ ุ กรรมการรับทราบ และขอ
ความอนุเคราะห์ ดร.ฐิติรตัน์ 
งานฉมัง หรืออาจารย์ดา้น
สิ งแวดล้อมด่าเนินการตรวจ
ความสว่างของห้องเรียนโดย
เครื องวัดแสง Lux meter 

งานบริการ
การศึกษา งาน
อาคารสถานที และ
สิ งแวดล้อม 

น่าเสนอคณะกรรมการ
อาคารและสิ งแวดล้อม
เพื อหาแนวทางในครั้ง
ต่อไป  

4. ห้องเรียนส่าหรับ
หลักสตูรปริญญาโทมีกลิ น
อับและฝุ่นละออง 

 
กรรมการรับทราบ และ
จัดสรรห้องเรยีนใหม่
เรียบร้อย นอกจากน้ี ได้แจ้ง
งานอาคารสถานที เพื อ
ตรวจสอบ 

งานบริการ
การศึกษา งาน
อาคารสถานที และ
สิ งแวดล้อม 

อยู่ระหว่างด่าเนินการ
ปรับปรุง  

ด้าน
ห้องปฏิบัติการ 

เครื องมือและอุปกรณไ์ม่
เพียงพอตอ่นักศึกษา  

- กรรมการรับทราบ และงาน
ห้องปฏิบัติการจะน่าไป
ปรับปรุงเพื อจัดหาอุปกรณ์ให้
เพียงพอต่อจ่านวนนักศึกษา
ที เพิ มขึ้น 

งานห้องปฏิบัติการ ด่าเนินการแกไ้ขเพื อให้
เพียงพอต่อความ
ต้องการตามทรัพยากรที 
มี 

ด้านห้องสมุด อยากให้มีโตะ๊ เก้าอี้ใหญ่ๆ
เพิ มและมีห้องติวย่อยด้วย 

ห้องสมุด 
CMP 
301 

กรรมการรับทราบ และได้
ด่าเนินการดังนี ้
1. ปรับปรุง ห้องสโมสร
นักศึกษาเก่า และกั้นพ้ืนที 
ห้องสมุดบางส่วน ให้เป็นห้อง
อ่านหนังสือ 24 ชั วโมง 
2. จะเปดิให้บริการห้องติว
ย่อยโดยเปิดห้อง PBLให้
นักศึกษาหลักสตูรแพทย์ 2 
ห้อง และหลักสูตร
สาธารณสุข 2 ห้อง ในช่วง
เวลาที ไม่ได้มีการจัดการเรียน
การสอน PBL ซึ งนักศึกษาที 
เข้าใช้งานต้องปฏิบัติตามกฎ
อย่างเคร่งครัด  

งานเอกสารสนเทศ ได้ด่าเนินการแกไ้ข
ปรับปรุงเรยีบร้อยแล้ว 

ด้านสิ่งแวดล้อม
รอบอาคาร 

1. ที จอดรถไม่เพียงพอต่อ
นักศึกษา 

 
กรรมการรับทราบ และมอบ
ให้งานอาคารสถานที และ
สิ งแวดล้อมพิจารณาเพื อ
แก้ไข 

งานอาคารสถานที 
และสิ งแวดล้อม 

น่าเสนอคณะกรรมการ
อาคารและสิ งแวดล้อม
เพื อหาแนวทางในครั้ง
ต่อไป  

2. ต้นไม้บังป้ายคณะท่าให้
มองไม่เห็น 

 
กรรมการรับทราบ และมอบ
ให้งานอาคารสถานที และ
สิ งแวดล้อมพิจารณาเพื อ
แก้ไข 

งานอาคารสถานที 
และสิ งแวดล้อม 

ได้ด่าเนินการปรับปรุง
เรียบร้อย 

ด้านงาน
คอมพิวเตอร์

1. ปรับปรุง wifi ให้ท่ัวถึงทุก
พื้นที่ในคณะ 

 
กรรมการรับทราบ และงาน 
IT จะด าเนินการเข้า

งานคอนพิวเตอร์
และเครื่อข่าย 

อยู่ระหว่างการ
ด าเนินงานประสาน
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ข้อคิดเห็น รายละเอียด ระบุ
สถานที ่

แนวทางแก้ไขปรับปรุง หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

การรายงานผลการ
ด าเนินงาน 

และเครือข่าย 2. ปัญหาเน็ตใช้ไมไ่ด้บ่อย
มากเข้าถึงยาก สญัญานเนต็
ไม่แรง 

ตรวจเช็คสันญาณ
อินเตอร์เนตแต่ละจุด เพื่อ
ด าเนินการแกไ้ข 

ส านักคอมพิวเตอร์เพื่อ
ปรับปรุงแก้ไข 

หอพักนักศึกษา อยากได้กระดานมาลงที่ห้อง
คอมมอนครับ 

- กรรมการรับทราบและแจ้ง
งานกิจการนักศึกษาเพื่อ
ด าเนินการจัดหากระดาน
เพิ่มเตมิ 

งานพัฒนานักศึกษา เนื่องจากกระดานเป็น
ครุภณัฑ์ ทางงานพัฒนา
นักศึกษา ได้ด าเนินการ
จัดท าแผนการจัดซื้อใน
งบประมาณ 2566 

 
จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อทราบรายงานความก้าวหน้าเกี ยวกับผลการประเมิน

ความพึงพอใจต่อทรัพยากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 1/2564 
 
   มติที่ประชุม : รับทราบ 

 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
  4.1  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบายด้านงบประมาณและการเงิน 
   4.1.1  โครงการนอกแผน โครงการการจัดระบบบริการของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย 

อุบลราชธานี กรณีมีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ 
ของจังหวัดอุบลราชธานี 

     ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เสนอที ประชุม
พิจารณา จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปัจจุบัน ระลอกใหม่ ตั้งแต่
เดือนธันวาคม 2564 ทั้งระดับประเทศและทั วโลกนั้น โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้เข้าร่วมประชุมเชิงบูรณาการทุกภาคส่วนกับทีมจังหวัดอุบลราชธานี 
น่าโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ส่านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี และภาคีเครือข่ายจากส่วน
ราชการ ภาครัฐและเอกชน มีการหารือเรื องใช้ทรัพยากรร่วมกันของโรงพยาบาล และการวางมาตรการควบคุมการ
แพร่กระจายเชื้อระดับจังหวัด เพื อรับมือกับสถานการณ์การติดเชื้อนี้ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด  
   โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี จึงได้มีแผนการจัดระบบบริการของโรงพยาบาล กรณีมีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(Omicron) โดยค่านึงถึงการใช้ทรัพยากรที มีให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชากรของจังหวัดอุบลราชธานี ตามวิสัยทัศน์
และพันธกิจของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อพิจารณาอนุมัติโครงการนอกแผน โครงการการจัดระบบ
บริการของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กรณีมีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ของ
จังหวัดอุบลราชธานี (Omicron) 

 
มติที่ประชุม :   เห็นชอบในหลักการ มอบรองคณบดีฝ่ายบริหารพิจารณา

รายละเอียดในโครงการ 
 
          / 4.2 เรื องเสนอ... 
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  4.2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบายอ่ืน ๆ 
   ไม่มี 

  4.3 เรื่องเสนอพิจารณาแต่งตั้งบุคคล / คณะบุคคล / การลาศึกษาต่อ / ขออนุมัติส าเร็จ
การศึกษา  

   4.3.1 ขออนุมัติท าค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษกลุ่มวิชาแพทยศาสตร์  
ประจ าปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 3) 

    ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนานักศึกษา เสนอที ประชุมพิจารณา ตามที 
ส่านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่านักอธิการบดี จัดท่าบันทึกข้อความที  ศธ.0529.4.6/ว 906 ลว 21 กรกฎาคม 
2558 เรื อง แผนผังกระบวนการการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื อให้สอดคล้องกับข้อบังคับ
สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย “คุณสมบัติและหลักเกณฑ์การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รอง
ศาสตราจารย์พิเศษ และศาสตราจารย์พิเศษ พ.ศ.2548” ซึ งกระบวนการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษจะต้องได้รับการอนุมัติ
จัดท่าค่าสั งแต่งตั้งจากคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เพื อให้เป็นไปตามส่านักงาน
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่านักงานอธิการบดีแจ้ง ในการนี้ งานบริการการศึกษา จึงขอเสนอขออนุมัติจัดท่าค่าสั งแต่งตั้ง
อาจารย์พิเศษกลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ ประจ่าปีการศึกษา 2564 (เพิ มเติม ครั้งที  3) เพื อด่าเนินการในส่วนที เกี ยวข้อง
ต่อไปและด่าเนินการตามแผนผังกระบวนการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ส่านักงานพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

 จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดพิจารณาอนุมัติท่าค่าสั งแต่งตั้งพิเศษกลุ่ม
วิชาแพทยศาสตร์ ประจ่าปีการศึกษา 2564 (เพิ มเติม ครั้งที  3) 

 

มติที่ประชุม :   อนุมัติท าค าสั่งแต่งตั้งพิเศษกลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ ประจ าปี
การศึกษา 2564 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 3) 
 
  4.4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณารับรองผลการเรียน อนุมัติ/ ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา 
   4.4.1 พิจารณาเตรียมความพร้อมในการเปิดหลักสูตรตอบสนองการแพทย์ครบวงจร : 
หลักสูตรกายภาพบ าบัด และหลักสูตรรังสีเทคนิค ในปีการศึกษา 2567 
    คณบดี  เสนอที ประชุมพิจารณา ตามมติที ประชุมจัดท่า(ร่าง )แผนกลยุทธ์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2566 – 2570 (ครั้งที  2) ประชุมเมื อวันที  7 มกราคม 2565 และมติที ประชุม
คณะกรรมการด่าเนินงานด้านนโยบายยุทธศาสตร์ แผนงานและงบประมาณ ครั้งที  1/2565 เมื อวันที  14 มกราคม 
2565 ในระเบียบวาระที  4.2 (ร่าง) แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2566 – 2570 ในประเด็นกลยุทธ์
ที  1 บัณฑิตมีคุณภาพอย่างโดดเด่น และพัฒนาการเรียนรู้ส่าหรับตนทุกช่วงวัย ภายใต้แผนพัฒนาหลักสูตรที ตอบสนอง
ความต้องการของตลาด ที ประชุมมีมติมอบหมายให้ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  พิจารณาเตรียมความ
พร้อมเปิดหลักสูตรตอบสนองการแพทย์ครบวงจร ได้แก่  หลักสูตรกายภาพบ่าบัด และหลักสูตรรังสีเทคนิค ในปี
การศึกษา 2567  
  จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดพิจารณาเตรียมความพร้อมในการเปิด
หลักสูตรตอบสนองการแพทย์ครบวงจร : หลักสูตรกายภาพบ่าบัด และหลักสูตรรังสีเทคนิค ในปีการศึกษา 2567 
 

    มติที่ประชุม :   มอบรองคณบดีฝ่ายวิชาการ และรองคณบดีฝ่ายบริหาร 
พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดหลักสูตรฯ 

        / 4.5 เรื องเสนอ... 
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4.5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอ่ืน ๆ 
    4.5.1  แบบประเมินผลการบริหารงานของผู้บริหารวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ           
                                        สาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ 2565 
    รองคณบดีฝ่ายบริหาร เสนอที ประชุมพิจารณา ด้วยทีมผู้บริหารชุดนี้จะครบรอบการ
ปฏิบัติงานครบ 1 ปีในเดือนเมษายน 2565 เพื อเป็นการประเมินความเชื อมั นต่อการด่าเนินงาน / บริหารจัดการด้าน
การน่าองค์กรของผู้บริหาร เพื อเก็บข้อมูลตามกลยุทธ์ที  5 การบริหารจัดการที เป็นเลิศ ซึ งเป็นส่วนหนึ งของการจัดท่า
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื อการด่าเนินงานที เป็นเลิศ (EdPEx) 

จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดพิจารณา 
1.  (ร่าง) แบบประเมินผลการบริหารงานของผู้บริหารวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ่าปีงบประมาณ 2565 
2. แนวทางการกรอกแบบประเมิน ดังนี้ 

2.1 ให้จัดท่าเป็น Google form  
2.2 แจกแบบสอบถามเป็นกระดาษ  

ข้อเสนอจากคณะกรรมการประจ าฯ 

- ให้แก้ไข ผู้ถูกประเมิน เป็น คณบดี รองคณบดีทุกท่าน 

 
  มติที่ประชุม :   เห็นชอบตามข้อเสนอจากคณะกรรมการประจ าฯ และให้จัดท าเป็น 

Google form  
 
    4.5.2 รายงานการติดตามประเมินผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
                       ณ สิ้นไตรมาส 1 (1 ตุลาคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564) 
     ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ เสนอที ประชุมพิจารณา งานแผนและ
งบประมาณ ได้ด่าเนินการติดตามและรวบรวมข้อมูลผลการด่าเนินงาน ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สิ้นไตรมาส 1 (1 ตุลาคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564) ใน 4 ด้าน ดังนี้ 

1.1 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ ณ สิ้นไตรมาส 1 (1 ตุลาคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564) 
  กลยุทธ์ที  1  จ่านวน      28        โครงการ  
   - อยู่ในระหว่างด่าเนินโครงการ จ่านวน  15  โครงการ 
           - ยังไม่ด่าเนินโครงการ           จ่านวน  13  โครงการ 

   เหตผลที ยังไม่ด่าเนินโครงการ : เนื องจากยังไม่ถึงก่าหนดระยะเวลาในการจัดโครงการกิจกรรม  
 

    กลยุทธ์ที  2  จ่านวน      10        โครงการ  
   - อยู่ในระหว่างด่าเนินโครงการ จ่านวน  10  โครงการ 
           - ยังไม่ด่าเนินโครงการ           จ่านวน  -  โครงการ 

 

กลยุทธ์ที  3  จ่านวน      8        โครงการ  
   - อยู่ในระหว่างด่าเนินโครงการ จ่านวน  6  โครงการ 
           - ยังไม่ด่าเนินโครงการ           จ่านวน  2  โครงการ 
 
          / เหตุผล... 
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   เหตผลที ยังไม่ด่าเนินโครงการ : เนื องจากเหตุการณ์โรคระบาดยังไม่สงบ ซึ งไม่สามารถคาดการได้ว่าจะจัด 
   แบบอบรมในที ตั้ง หรือ จัดอบรมแบบออนไลน์ เนื องจากช่วงเดือน ธค.64-มค.65 มีการระบาดรอบ 
   ในจ.อุบล 
 

กลยุทธ์ที  4  จ่านวน      4        โครงการ  
   - อยู่ในระหว่างด่าเนินโครงการ จ่านวน  4  โครงการ 
           - ยงัไม่ด่าเนินโครงการ           จ่านวน  0  โครงการ 

    

กลยุทธ์ที  5  จ่านวน      2        โครงการ  
   - อยู่ในระหว่างด่าเนินโครงการ จ่านวน  2  โครงการ 
           - ยังไม่ด่าเนินโครงการ           จ่านวน  -  โครงการ 

ทั้งนี้ ผลการติดตามการด าเนินงานในไตรมาสที่ 1 การด าเนินโครงการการตามแผนกลยุทธ์ 
จ านวน 52 โครงการ ด าเนนิการโครงการแล้ว จ านวน 37 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 71.15 ของจ านวน
โครงการทั้งหมด (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 

 
1.2 รายงานแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ณ สิ้นไตรมาส 1 (1 ตุลาคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564) 
   1. จ่านวนโครงการตามแผนปฏิบัติการ ทั้งหมด   141  โครงการ 
   2. จ่านวนโครงการที อยู่ระหว่างด่าเนินการโครงการ   108  โครงการ 
   3. จ่านวนโครงการที ยังไม่ด่าเนินการโครงการ     31  โครงการ 

      - เหตผลที ยังไม่ด่าเนินโครงการ 
        1. เลื อนการจัดโครงการ/กิจกรรม เนื องจากสถานการณ์โควิด 19 
        2. ยังไม่ถึงระยะเวลาในการด่าเนินโครงการ/กิจกรรม 

   4. จ่านวนโครงการที ไม่รายงาน        1  โครงการ 
   5. จ่านวนโครงการที ด่าเนินการแล้วเสร็จ       1  โครงการ 
     

ทั้งนี้ ผลการติดตามการด าเนินงานในไตรมาสที่ 1 การด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ จ านวน 
141 โครงการ ด าเนินการโครงการแล้ว จ านวน 108 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 76.60 ของจ านวนโครงการ
ทั้งหมด (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
 
1.3 การติดตามผลการด าเนินงานด้านงบประมาณ 

การติดตามรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สิ้นไตรมาส 1 (1 
ตุลาคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564) พบว่ามีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 33.24  โดยมีรายละเอียด 
ดังนี้ 

 

 

 

         / ตารางเปรียบเทียบ... 
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ตารางเปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายตามเกณฑ์มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพรายจ่าย (แผน-ผล) 
   

การเบิกจ่ายตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ 
 

ได้รับจัดสรร (แผน) การเบิกจ่าย (ผล) การเบิกจ่าย 
 

งบประมาณ 
(บาท) 

ร้อยละ งบประมาณ 
(บาท) 

คิดร้อยละเมื่อเทียบ
จากแผนการ

เบิกจ่าย 

คิดร้อยละเมื่อ
เทียบจากแผนการ

จัดสรร 
ไตรมาส 1 242,528,800.00 77,609,216.00 32.00 25,797,178.52 33.24 10.64 

1.เงินงบประมาณแผ่นดิน 79,939,400.00 25,580,608.00 32.00 6,935,808.20 27.11 8.68 

-งบด่าเนินงาน 10,169,700.00 3,254,304.00 32.00 364,814.40 11.21 3.59 

-งบลงทุน 69,769,700.00 22,326,304.00 32.00 6,570,993.80 29.43 9.42 

2.เงินรายได้ 162,589,400.00 52,028,608.00 32.00 18,861,370.32 36.25 11.60 

-งบบุคลากร 42,728,740.00 13,673,196.80 32.00 7,747,945.86 56.67 18.13 

-งบด่าเนินงาน 102,281,787.00 32,730,171.84 32.00 11,113,424.46 33.95 10.87 

-งบลงทุน 17,578,873.00 5,625,239.36 32.00 - 0.00 0.00 

รวมเบิกจ่ายทั้งสิ้น 242,528,800.00 77,609,216.00 
 

25,797,178.52 33.24 10.64 

 
 

ผลการด่าเนินงาน เงินงบประมาณแผ่นดิน ได้รับจัดสรร จ่านวน 79,939,400 บาท เบิกจ่าย 25,580,608 
บาท คิดเป็นร้อยละ 27.11 ต ่ากว่าเป้าหมายที ก่าหนด ร้อยละ 4.89 เนื องจาก รายการครุภัณฑ์ทางการแพทย์อยู่
ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 
         ผลการด่าเนินงานเงินรายได้ ได้รับจัดสรร จ่านวน 162,589,400 บาท เบิกจ่าย 18,861,370.32 บาท คิด
เป็นร้อยละ 36.25 สูงว่าเป้าหมายที ก่าหนด 4.25 เนื องจาก มีการเบิกจ่ายค่าตอบแทนของโรงพยาบาล เพื อรองรับ
สถานการณ์โควิด 

 

1.4 การติดตามผลการด าเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
ในการติดตามผลการด่าเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง สามารถสรุปได้ ดังนี้ 

1. รายการครุภัณฑ์ 
ตารางแสดงผลการด าเนินงานด้านการจัดซื้อรายการครุภณัฑ์ 
 

หมวด
เงิน 

แผน ผล 

หมายเหตุ 

จ านวน
ครุภัณฑ์ที่
อนุมัติให้
จัดซ้ือ 

(รายการ) 

งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 

จ านวน
ครุภัณฑ์ที่
เบิกจ่าย

แล้ว
(รายการ) 

ยอดเบิกจ่าย จ านวน
ครุภัณฑ์ที่
อยู่ระหว่าง

ส่งมอบ 
(รายการ) 

 

จ านวนครุภัณฑ์
ที่อยู่ระหว่าง

จัดซ้ือ
(รายการ) 

งปม.2 45 36,408,200 - -  21  
งปม.3 1 1,821,000 - -  0  
งปม.4 1 27,585,600 - 4,762,800  0  
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หมวด
เงิน 

แผน ผล 

หมายเหตุ 

จ านวน
ครุภัณฑ์ที่
อนุมัติให้
จัดซ้ือ 

(รายการ) 

งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 

จ านวน
ครุภัณฑ์ที่
เบิกจ่าย

แล้ว
(รายการ) 

ยอดเบิกจ่าย จ านวน
ครุภัณฑ์ที่
อยู่ระหว่าง

ส่งมอบ 
(รายการ) 

 

จ านวนครุภัณฑ์
ที่อยู่ระหว่าง

จัดซ้ือ
(รายการ) 

สงป.24 6 3,954,900 - -  5  
สบพช.4 32 2,695,984 - -  18  
สบพช.6 4 740,000 - -  0  
สบพช.7 1 300,000 - -  0  
OPD.4-2 2 135,000 - -  0  
ส.รพ.1 14 7,171,339 - -  0  

   

               ทั้งนี้  การจัดซื้อจัดจ้างรายการครุภัณฑ์ จ่านวน 44 รายการ อยู่ในระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง บริหารสัญญา 
ในส่วนสิ งก่อสร้างอาคารโภชนาการ อยู่ในรหว่างการเบิกจ่าย งวดที  6/15  จ่านวน 4,762,800 บาท 

จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ/แนวทางวิธีการจัดการกับ
การรายงานผลการด่าเนินโครงการ ณ ไตรมาสที  1 

 
   มติที่ประชุม :  การจัดการกับการรายงานผลการด าเนินโครงการ ณ ไตรมาสที่ 1 

ให้พิจารณาจากระยะเวลาในการด าเนินโครงการเพื่อให้ข้อเสนอแนะตรงกับไตรมาส 
 

4.5.3 การจัดท าการรายงานผลการด าเนินงาน ณ (1 ตุลาคม 2564 – 30  
กันยายน 2564  ( ร่าง-รายงานประจ าปี พ.ศ.2564 ) 

     ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ เสนอที ประชุมพิจารณา  ตามมติ 
สภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที  5/2553 เมื อวันที  31 กรกฎาคม 2553 มีมติให้ด่าเนินการจัดท่ารายงานประจ่าปีให้แล้ว
เสร็จภายใน 90 วัน หลังสิ้นปีงบประมาณ ทั้งนี้ งานแผนและงบประมาณ ได้ด่าเนินการรวบรวม สรุปวิเคราะห์ข้อมูล
ผลการด่าเนินงาน ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ  ( 1 ตุลาคม 
2564–30 กันยายน 2564) โดยจัดท่า (ร่าง) รายงานประจ่าปี พ.ศ.2564 ตามรูปแบบที มหาวิทยาลัยฯก่าหนด ตาม
เอกสารที แนบมานี้ และได้แจ้งเวียนเอกสาร ทางจดหมายอิเลคทรอนิกส์ให้คณะกรรมการประจ่า เพื อให้ข้อเสนอ
ล่วงหน้าเรียบร้อยแล้ว 

จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ (ร่าง) รายงานประจ่าปี 
พ.ศ.2564 เพื อเสนอกองแผนงานต่อไป ต่อไป 

   มติที่ประชุม :   มอบคณะกรรมการประจ าฯ พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะท่ีงาน
แผนและงบประมาณ ภายในวันศุกร์ ที่ 29 มกราคม 2565 

 

         / 4.5.4 การสรรหา... 
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4.5.4  การสรรหาหัวหน้ากลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 

     รองคณบดีฝ่ายบริหาร เสนอเพื อพิจารณา ตามประกาศคณะกรรมการสรร
หาหัวหน้ากลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประกาศ ณ วันที   11 มกราคม พ.ศ. 
2565 ได้ก่าหนดหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และวิธีการด่าเนินการสรรหาหัวหน้ากลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เพื อให้การ
เสนอชื อสรรหาหัวหน้ากลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นธรรม และโปร่งใส ซึ งได้ด่าเนินการ
ตามข้ันตอนที คณะกรรมการก่าหนด โดยเปิดให้เสนอชื อในวันที  13 - 17 มกราคม 2564 และเปิดหีบเพื อนับความถี  
ในวันที  17 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น. ซึ งคณะกรรมการมอบหมายให้งานบริหารบุคคลทาบทามผู้ที ได้รับการ
เสนอชื อที มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศฯ ที มีคะแนนความถี สูงสุด 3 ล่าดับแรกเพื อให้จัดเตรียมประวัติ ผลงาน และ
แนวนโยบายในการบริหารงานกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เพื อใช้ในการแสดงวิสัยทัศน์ต่อคณะกรรมการ 
 จึงเสนอคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรด่ารงต่าแหน่งหัวหน้ากลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์  
จากผู้ตอบรับการทาบทาม ซึ งจะเชิญเข้าแสดงวิสัยทัศน์ตามขั้นตอนที คณะกรรมการวางไว้ในการประชุมครั้งนี้   
เมื อคัดเลือกได้แล้วคณะกรรมการฯ จึงรายงานผลการสรรหาต่อคณบดีเพื อเสนออธิการบดีแต่งตั้งเป็นหัวหน้ากลุ่มวิชา
สาธารณสุขศาสตร์ต่อไป 

จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรด่ารงต่าแหน่งหวัหน้า
กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร ์จากผู้ตอบรับการทาบทาม 
 

   มติที่ประชุม :  มอบงานบริหารบุคคลนัดประชุมคณะกรรมการฯ ในวันพุธ ที่ 
26 มกราคม 2565 เวลา 12.00 น. 

   
   4.5.5  การก าหนดค่านิยมสู่การปฏิบัติงาน และประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

    รองคณบดีฝ่ายบริหาร เสนอเพื อพิจารณา ตามที ประชุมคณะกรรมการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที  5/2564 เมื อวันพฤหัสบดีที  23 ธันวาคม 2564 
ที ประชุมมีมติ เห็นชอบก่าหนดค่านิยมสู่การปฏิบัติงาน และประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ดังนี้ 
 ความหมายของวัฒนธรรมและค่านิยมองค์กร 
 Prioritizing UBU  รักและท่าเพื อ UBU  
 | - Integrity   สุจริต โปร่งใส มีจริยธรรม  
 M - Management by Fact  ท่างานด้วยข้อมูล  
 P - Proactiveness   ท่างานเชิงรุก 
 A - Accountability   รับผิดชอบต่อการท่างานและสังคม  
 C - Creativity    คิดเป็น ท่างานสร้างสรรค์  
 T - Team Work   ท่างานเป็นทีม  
 S - Stakeholders Focus  มุ่งเน้นผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 
 
 
          / ค่านิยม... 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่ 1/2565 
 

 ค่านิยม: (CMPH)  
      C = Customers and Community Centric ให้ความส่าคัญกับผู้เรียน ผู้รับบริการและชุมชน  
      M = Moral/ Management by fact มีคุณธรรมและการจัดการโดยใช้ข้อมูลจริง  
     P = Professionalism มีความเป็นมืออาชีพ  
      H = Humanized care ให้บริการด้วยหัวใจ 

 ความเชื่อมโยง 

ข้อ UBU CMP 
1 รักและท่าเพื อ UBU ให้บริการด้วยหัวใจ 
2 สุจริต โปร่งใส มีจริยธรรม มีคุณธรรมและการจัดการโดยใช้ข้อมูลจริง 
3 ท่างานด้วยข้อมูล มีคุณธรรมและการจัดการโดยใช้ข้อมูลจริง 
4 ท่างานเชิงรุก มีความเป็นมืออาชีพ 
5 รับผิดชอบต่อการท่างานและสังคม ให้ความส่าคัญกับผู้เรียน ผู้รับบริการและชุมชน 
6 คิดเป็น ท่างานสร้างสรรค์ มีความเป็นมืออาชีพ 
7 ท่างานเป็นทีม มีความเป็นมืออาชีพ 
8 มุ่งเน้นผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้ความส่าคัญกับผู้เรียน ผู้รับบริการและชุมชน 

1. น่าค่านิยมสู่การปฏิบัติด้านบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
    - การสรรหาและคัดเลือกบุคคล 
 - น่าค่านิยมไปเป็นหนึ งในเกณฑ์ประกอบการพิจารณาเพื อให้ได้บุคลากรใหม่ที มีค่านิยมพึงประสงค์ 
   
  ข้อเสนอ  
  1.1 เชื อมโยงข้อ 2 ,ข้อ 6 , อย่างน้อย ร้อยละ 10 ของจ่านวนข้อสอบ 
  - กฎหมายพื้นฐาน เช่น พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที ดี 
พ.ศ. 2546 และที แก้ไขเพิ มเติม ,พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที แก้ไขเพิ ม 

2 สุจริต โปร่งใส มีจริยธรรม มีคุณธรรมและการจัดการโดยใช้ข้อมูลจริง 
6 คิดเป็น ท่างานสร้างสรรค์ มีความเป็นมืออาชีพ 

 

 1. ปรับปรุงแนวการสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต่าแหน่ง (สัมภาษณ์) 
  โดยให้มีคะแนนเพิ มหากมี ดังนี้ 

ล่าดับที  เกณฑ์การประเมิน คะแนนเต็ม  คะแนนที ได้ 
1. เชื อมโยงกับข้อ 6 เช่น มีประวัติผลงานเกี ยวกับคิดเป็น 

ท่างานสร้างสรรค ์
สัดส่วนคะแนน .....  

 

จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดพิจารณาเห็นชอบการก่าหนดเกณฑ์การสรรหา
บุคลากรใหม่เพื อให้เชื อมโยงสอดคล้องกับก่าหนดค่านิยมสู่การปฏิบัติงาน และประกอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ ในส่วนของน่าค่านิยมสู่การปฏิบัติด้านบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล การสรรหาและคัดเลือกบุคคล ดังนี้ 

 

         / 1. การด่าเนินการ... 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่ 1/2565 
 

 1. การด่าเนินการสอบภาคความรู้ความสามารถทั วไปให้มีการก่าหนดเกี ยวกับกฎหมายพ้ืนฐาน เช่น พระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที ดี พ.ศ. 2546 และที แก้ไขเพิ มเติม ,พระราชบัญญัติวิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที แก้ไขเพิ ม และอื นๆ อย่างน้อยร้อยละ 10 ของคะแนนเต็ม 

 2. ให้มีหัวข้อ ประวัติผลงานเกี่ยวกับคิดเป็น ทํางานสร้างสรรค์  ในแบบฟอร์มสอบสัมภาษณ์พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

   มติที่ประชุม :  เห็นชอบการก าหนดเกณฑ์การสรรหาบุคลากรใหม่เพื่อให้เชื่อมโยง
สอดคล้องกับก าหนดค่านิยมสู่การปฏิบัติงาน และประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ในส่วนของน าค่านิยม
สู่การปฏิบัติด้านบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล การสรรหาและคัดเลือกบุคคล 

  
4.5.6  ขออนุมัติเปิดสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  

       ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ทดแทนอัตราที่ลาออก) 
     รองคณบดีฝ่ายบริหาร เสนอเพื อพิจารณา ตามค่าสั งมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  ที  2173/2564 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้อนุมัติให้ นางสาวพรสุดา หางนาค พนักงาน
มหาวิทยาลัยเงินรายได้ ลาออกจากราชการ วันที  10 มกราคม พ.ศ. 2565 รายละเอียดตามเอกสารแนบ นั้น 
 

 ในการนี้ งานแผนและงบประมาณ ได้ขออนุมัติเปิดสอบแข่งขันบุคคลเพื อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
ต่าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ทดแทนอัตราที ลาออก เพื อมาปฏิบัติงานเพื อให้เป็นไปตามภารกิจที ก่าหนด
และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยไม่ให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ รายละเอียดในการขออนุมัติเปิดสอบตาม
เอกสารแนบ  

 จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดพิจารณาการขออนุมัติเปิดสอบแข่งขัน
บุคคลเพื อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต่าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ทดแทนอัตราที ลาออก) 
 

   มติที่ประชุม :  อนุมัติเปิดสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ทดแทนอัตราที่ลาออก) 

  
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
       5.1   รายงานการรับและเบิกจ่ายเงิน ประจ าเดือน ธันวาคม  2564   

ปีงบประมาณ 2565    
   รองคณบดีฝ่ายบริหาร น่าเสนอเพื อทราบ ตาม ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2560 ข้อ 50 ให้ส่วนราชการจัดท่ารายงานทางการเงินเสนอต่อคณะกรรมการ
ประจ่าหน่วยงานทุกไตรมาส นั้น  

งานคลังและพัสดุ จึงได้จัดท่ารายงานการรับและเบิกจ่ายเงินประจ่าเดือน ธันวาคม 2564 ปีงบประมาณ 
2565 เสนอต่อที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เพื อรับทราบข้อมูลทาง
การเงิน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่ 1/2565 
 

รายการ/หมวดเงิน 
    งบประมาณรายรับ      

(รายรับจริง) 
     งบประมาณ

รายจ่าย        เงินคงเหลือ  

ร้อยละของ
การเบิกจ่าย
งบประมาณ  

หมายเหต ุ
(รายละเอียด

เพิ มเตมิ) 
  

รวมรายไดเ้งิน
งบประมาณแผ่นดิน 

80,274,200.00 9,650321.25 70,623,878.75 12.02   

รวมรายไดเ้งินรายได ้ 53,998,776.27 18,408,086.19 35,160,790.08 34.09   
รวมทั้งสิ้น (เงินเงบ
ประมาณ+เงินรายได้) 

134,272,976.27 28,058,407.44 105,784,668.83 20.90 
  

เงินคงเหลือสะสม/เงิน
คงเหลือ ขอตั้งงบ
รายจ่ายในปีงบ 2565 

9,156,890.20 612,195.93 8,544,694.27 14.73 

 
 

จงึเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดทราบ 
 

 มติที่ประชุม :  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ 
  6.1 ก าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

ครั้งที่ 2/2565 วันพฤหัสบดี ที่  17 กุมภาพันธ์  2565 เวลา 09.30 น.  
ณ ห้อง CMP 401 
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ แจ้งที ประชุมเพื อทราบถึง

ก่าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที  2/2565 วันพฤหัสบดี ที   
17 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้อง CMP 401 ทั้งนี้ให้เสนอระเบียบวาระการประชุมภายในวันพุธ 9 
กุมภาพันธ์ 2565 

จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดทราบ  
 

มติที่ประชุม :  รับทราบ   
 

  6.2 ติดตามผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และ 
การสาธารณสุข ครั้งที่ 16/2564 เมื่อวันพฤหัสบดี  ที่ 18 พฤศจิกายน  2564  และ
ครั้งที่ 17/2564 เม่ือวันอังคาร ที่ 28 ธันวาคม  2564 
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ แจ้งที ประชุมเพื อทราบ ตามที แต่

ละงานได้เสนอวาระการประชุมเข้าที ประชุมคกก.ประจ่าฯ ทั้งนี้คณบดีได้มอบหมายให้งานเลขานุการติดตามผลการ
ปฏิบัติตามมติที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ในการประชุม  ครั้งที  
17/2564 วันอังคาร ที  28 ธันวาคม  2564 การนี้จึงขอให้หัวหน้าหน่วยงานทุกหน่วยงานรายงานผลการด่าเนินงาน
ตามมติที ประชุม ภายในวันอังคารที  11 มกราคม 2565 เพื อจะได้รายงานในที ประชุมเพื อทราบต่อไป 
 บัดนี้ การติดตามผลการปฏิบัติตามมติที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุขได้ด่าเนินการเสร็จสิ้นลงแล้ว จึงขอรายงานผล ดังนี้ 
      
         / 1. การประชุม... 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่ 1/2565 
 

1) การประชุมครั้งที  16/2564 วันพฤหัสบดี ที  18 พฤศจิกายน  2564 มีเรื องที ติดตามจ่านวน 14 เรื อง  
ด่าเนินการเสร็จแล้ว จ่านวน 10 เรื อง อยู่ระหว่างด่าเนินการ จ่านวน  3  เรื อง และยังไม่ได้ด่าเนินการ  1 เรื อง 
มีดังนี้ 

ที  วาระ/ชื อเรื อง ผู้รับผิดชอบ
ด่าเนินการ 

ผลการด่าเนินการตามมต ิ
อยู่ระหว่าง
ด่าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด่าเนินการ 

1 4.3.2  เปลี ยนแปลงอาจารย์ประจ่าหลักสูตรและอาจารยผ์ู้สอนของ
หลักสูตร สาธารณสุขศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563 

งานบริการ
การศึกษา 

√ 
 

 

 4.5.1  ข้อเสนอแนะผลการประเมนิความพึงพอใจต่อทรัพยากรทาง
การศึกษาปีการศึกษา 1/2564 

งานเอก
สารสนเทศ   

2 1. เก้าอี้ช่ารุด มอบงานอาคารสถานที และสิ งแวดล้อมเป็น
ผู้รับผิดชอบ และใหต้รวจสอบสภาพการใช้งานและจ่านวนเก้าอี้ทุก
เดือน และใหร้ายงานผลการด่าเนนิงานเป็นประจ่าทุกเดือน 

 √ 
 

 

3 2. ด้านที พักอาศัยของนักศึกษา เรื องกระดานประจ่าคอมมอนรมู 
มอบประธานหอพักด่าเนินการ 

 

 

√ 
เนื องจากกระดาน
เป็นครุภัณฑ์     
ทางงานพัฒนา
นักศึกษา ได้
ด่าเนินการจัดท่า
แผนการจัดซื้อใน
งบประมาณ 
2566 

4 5.1  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจต่อทรัพยากรทางการศึกษาปี
การศึกษา 1/2564 

งานเอก
สารสนเทศ 

√ 
 

 

 
2) การประชุมครั้งที  17/2564 วันอังคาร ที  28 ธันวาคม  2564 มีเรื องที ติดตามจ่านวน 10 เรื อง  ด่าเนินการ

เสร็จแล้ว จ่านวน 1 เรื อง อยู่ระหว่างด่าเนินการ จ่านวน  8 เรื อง และยังไม่ได้ด่าเนินการ 1  เรื อง 
 

จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดทราบ 
 

มติที่ประชุม :   รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องลับ 
  7.1  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และ 
                              การสาธารณสุข ครั้งที่ 17/2564 วาระลับ เมื่อวันอังคาร ที่ 28 ธันวาคม  2564 

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เสนอที ประชุมเพื อพิจารณา
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที  17/2564 วาระลับ  เมื อ
วันอังคาร ที   28 ธันวาคม 2564 

จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที  17/2564 วาระลับ  เมื อวันอังคาร ที   28 ธันวาคม 2564 

         / มติที ประชุม... 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่ 1/2565 
 

 
มติที่ประชุม :   รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 

 
เลิกประชุมเวลา  16.00 น. 

 

                        
 (นางสาวณรัญญา  มีชัย) 

นักวิชาการศึกษาช่านาญการ รักษาการในต่าแหน่ง 
หัวหน้าส่านักงานเลขานุการ 

กรรมการและเลขานุการ 
ผู้จด/พิมพ์รายงานการประชุม 

 

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงศุทธินี  ธิราช) 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

กรรมการ 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 

 
ที่ประชุมได้รับรองรายงานนี้แล้วในการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งท่ี 3/๒๕65 

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 
 
 

                                                                                                                                                             
(นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธุ์) 

คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 


