
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
ครั้งที่ 8/๒๕65 

วันพฤหัสบดี ที ่19 เดือนพฤษภาคม 2565 
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. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวภรณ์  แดนดี ผู้แทนอาจารย์/ผู้ชว่ยคณบดีฝ่าย

วางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา 
กรรมการ 

7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เมรีรัตน์  มั นวงศ ์ ผู้แทนอาจารย์/ผู้ชว่ยคณบดีฝ่าย
การศึกษาและพัฒนานักศึกษา  

กรรมการ 

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

ปฏิบัติการ 
ผู้ช่วยเลขานุการฯ คนที  1 

   
   

ผู้ไม่มาประชุม 
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติ  เหลาสุภาพ หัวหน้ากลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์           กรรมการ (ติดประชุมกับ

มหาวิทยาลัยฯ) 
  
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. แพทย์หญิงนวินดา วณิชกุลธาดา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา เล็กสมบูรณ์ หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็ก 
๓.    ผู้ช่วยศาสตราจารย์สง่า ทับทิมหิน ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัย

สิ งแวดล้อม 
  

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.    
 
 นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธุ์ คณบดีประธานในที ประชุม แจ้งให้ที ประชุมทราบว่าการประชุมในครั้งนี้มีกรรมการ
มาประชุมจ่านวน  8  คน ครบองค์ประชุม และมีผู้เข้าร่วมประชุม จ่านวน 3 คน ประธานกล่าวเปิดการประชุมตาม
ระเบียบวาระการประชุมตามล่าดับ ดังนี้ 
 
 
 
         / ระเบียบวาระที  1... 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่ 8/2565 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ  
วาระท่ี 1.1  การลาประชุมของคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ 

 ประธานแจ้งที ประชุมเพื อทราบ ในการประชุมครั้งนี้ มีคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ ลาประชุม
จ่านวน 1  คน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติ  เหลาสุภาพ 

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 
 

วาระท่ี 1.3  นโยบายเรื่องการแจ้งเวียนคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ 
  ประธานแจ้งที ประชุมเพื อทราบ เพื อให้การบริหารจัดการงานด้านต่างๆ ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการ สาธารณสุข ด่าเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด และสืบเนื องจากมีข้อท้วงติงจาก
งานกองบริการการศึกษา เรื องการแจ้งเวียนเพื อพิจารณารับรองผลการเรียนและรับรองการส่าเร็จการศึกษา นั้น ควรมี
การประชุมเพื อพิจารณา ไม่ควรใช้วิธีแจ้งเวียนคณะกรรมการฯ เพื อรับรอง   
 จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดทราบ 
 

มติที่ประชุม :  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
วาระท่ี 2.1  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  

ครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 21 เดือนเมษายน 2565 
กรรมการและเลขานุการฯ เสนอที ประชุมเพื อพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ่า

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที  6/2565 เมื อวันพฤหสับดี ที  21 เดือนเมษายน 2565 ทั้งนี้ได้มี
การแจ้งเวียนทางไลน์กลุ่มคกก.ประจ่าวิทยาลัยฯ และแจ้งเวียนทาง E-mail เพื อพิจารณารายงานฯ ดังกล่าวแล้ว เมื อ
วันวันพฤหัสบดี ที  21 เดือนเมษายน 2565 

จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที  6/2565 เมื อวันพฤหัสบดี ที  21 เดือนเมษายน 2565 

 
  มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 
       / ระเบียบวาระ... 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่ 8/2565 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
ไม่มี 

 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
วาระท่ี 4.1  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบายด้านงบประมาณและการเงิน 
  4.1.1 ขออนุมัติจ่ายค่าตอบแทนเงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงาน 
       ด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) ส าหรับต าแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ 
   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เสนอที ประชุมพิจารณา 
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ที มิใช่ยา โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (เงินบริจาค)  และ  โครงการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (โครงการนอกแผน)  ตามที  โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้จ่ายค่าตอบแทน
ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข เป็นเงินเพิ มส่าหรับต่าแหน่งที มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข 
(พ.ต.ส.) ตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุขที 
ปฏิบัติงานให้กับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2561 นั้น   
  เนื องด้วยโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีบุคลากรปฏิบัติงานต่าแหน่งนักรังสีการแพทย์
ปฏิบัติการ ซึ งได้รายงานตัวบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จ่านวน 1 ราย ได้แก่ นางสาวสโรชา พรมวัง  
โดยได้มารายงานตัวในวันที  14 มีนาคม 256 5  และเริ มปฏิบัติ งานตั้ งแต่วันที  2  พฤษภาคม 2565 
ดังนั้น โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงขออนุมัติจ่ายค่าตอบแทนเงิน เพิ มส่าหรับต่าแหน่งที มีเหตุพิเศษของ
ผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) ให้แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที นักรังสีการแพทย์  ในกลุ่มที  1 ในอัตรา (พ.ต.ส.) 
จ่านวน 1,000 บาท/เดือน ตามระเบียบฯ ของบุคลากร ราย นางสาวสโรชา พรมวัง ทั้งนี้ตั้งแต่วันที  2  พฤษภาคม 
2565  เป็นต้นไป 

จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อพิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนเงินเพิ มต่าแหน่งที มี
เหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) ของต่าแหน่งนักรังสีการแพทย์ ราย นางสาวสโรชา พรมวัง 

 
  มติที่ประชุม : อนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนเงินเพิ่มต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้าน
การสาธารณสุข (พ.ต.ส.) ของต าแหน่งนักรังสีการแพทย์ ราย นางสาวสโรชา พรมวัง ตั้งแต่วันที่ 2  พฤษภาคม 
2565  เป็นต้นไป 

 

 4.1.2 ร่าง หลักเกณฑ์และค่าบริการของศูนย์วิจัยทางคลินิกวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ 
สาธารณสุขมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เสนอที ประชุมพิจารณา ด้วย 

ในปีงบประมาณพ.ศ 2565 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไดม้ีพันธกิจร่วมกับศูนย์วิจัยทางคลินิก วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื อให้ในการท่าวิจัยทางคลินิกมีประสิทธิภาพ จึงขอ
ก่าหนดร่าง หลักเกณฑ์และค่าบริการของศูนย์วิจัยทางคลินิก วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข โดยมีเงื อนไข
ข้อตกลง 11 ข้อ ให้เป็นไปอย่างถูกต้องและ มีประสิทธิภาพท่าให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการในการนี้ 
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงใคร่ขอเสนอคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยเพื อโปรดพิจารณา 
 จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อพิจารณาเห็นชอบหลักเกณฑ์และค่าบริการของศูนย์วิจัย
ทางคลินิกวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 
 
         / มติที ประชุม... 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่ 8/2565 
 

  มติที่ประชุม : สรุปได้ ดังนี้ 
1. เห็นชอบหลักเกณฑ์และค่าบริการของศูนย์วิจัยทางคลินิกวิทยาลัย

แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
2. มอบโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตรวจสอบรูปแบบ

ประกาศ และผู้มีอ านาจลงนามในประกาศ 
 

 4.1.3 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ที่มิใช่ยา โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (เงินบริจาค)   
และโครงการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (โครงการนอกแผน) 

   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เสนอที ประชุมพิจารณา 
สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2564 เป็น
ต้นมา โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ด่าเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค
เพื อรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าวอย่างเต็มก่าลัง ซึ งท่าให้มีการใช้งานเวชภัณฑ์และวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์
เพิ มขึ้น ไม่สอดคล้องกับงบประมาณที เตรียมไว้ ประกอบกับโรงพยาบาลมีแผนเปิดให้บริการห้องผ่าตัดและห้องคลอด 
จึงมีความจ่าเป็นต้องจัดหาอุปกรณ์เครื องมืออื น ๆ ที เกี ยวข้องตามมาตรฐานห้องผ่าตัดและห้องคลอดให้เพียงพอต่อ
การใช้งานที เพิ มขึ้น รวมถึงเวชภัณฑ์ยาส่าหรับคลินิกพิเศษที มีไม่เพียงพอ ด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้น  โรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจึงได้จัดท่าโครงการจัดซื้อเวชภัณฑ์ที มิใช่ยาโดยขอใช้งบประมาณจากเงินบริจาค และ
โครงการนอกแผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ เพื อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การ
ให้บริการในปัจจุบัน โดยค่านึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของ
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จึงใคร่ขอเสนอคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยเพื อโปรดพิจารณา 

จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อพิจารณา 
 
  มติที่ประชุม : อนุมัติในหลักการ มอบโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ประสานงานกับงานนโยบายและแผน เพื่อด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
 

วาระท่ี 4.2  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบายอ่ืน ๆ 
   ไม่มี 
 

วาระท่ี 4.3  เรื่องเสนอพิจารณาแต่งตั้งบุคคล / คณะบุคคล / การลาศึกษาต่อ /  
ขออนุมัติส าเร็จการศึกษา  

  4.3.1 ขออนุมัติท าค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษกลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2565 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   เสนอที ประชุมพิจารณา ตามที ส่านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ส่านักอธิการบดี จัดท่าบันทึกข้อความที  ศธ.0529.4.6/ว 906  ลว 21 กรกฎาคม 2558 เรื อง แผนผังกระบวนการ
การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื อให้สอดคล้องกับข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่า
ด้วย “คุณสมบัติและหลักเกณฑ์การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ และ
ศาสตราจารย์พิเศษ พ.ศ.2548” ซึ งกระบวนการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษจะต้องได้รับการอนุมัติจัดท่าค่าสั งแต่งตั้งจาก
คณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เพื อให้เป็นไปตามส่านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ส่านักงานอธิการบดีแจ้ง ในการนี้ งานบริการการศึกษา จึงขอเสนอขออนุมัติจัดท่าค่าสั งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษกลุ่มวิชา
แพทยศาสตร์ ประจ่าปีการศึกษา 2565  เพื อด่าเนินการในส่วนที เกี ยวข้องต่อไปและด่าเนินการตามแผนผัง
กระบวนการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ส่านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

       / จึงเสนอ... 
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จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดพิจารณาอนุมัติท่าค่าสั งแต่งตั้งพิเศษกลุ่มวิชา
แพทยศาสตร์ ประจ่าปีการศึกษา 2565 

 
มติที่ประชุม :  อนุมัติท าค าสั่งแต่งตั้งพิเศษกลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ ประจ าปี

การศึกษา 2565 
 

  4.3.2  ขออนุมัติขยายเวลาศึกษาของ นางสาวปรารถนา โฉมเฉลา ครั้งที่ 5 

  รองคณบดีฝ่ายบริหาร  เสนอเพื อพิจารณาตามค่าสั งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที  
3371/2560 ได้อนุมัติให้ นางสาวปรารถนา โฉมเฉลา ต่าแหน่งอาจารย์ สังกัดกลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ ลาศึกษาใน
ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร ด้วยทุนอุดหนุนวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข มีก่าหนด 3 ปี ตั้งแต่วันที  15 สิงหาคม 2560 ถึงวันที  14 สิงหาคม 2563 โดยให้ได้รับเงินเดือน
ระหว่างลาศึกษา และได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาศึกษา ดังนี้ 

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

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

ครั้งที่ 3 ตามค่าสั งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที  1098/2564 มีก่าหนด 4 เดือน 21 วัน ตั้งแต่วันที  1 
กรกฎาคม 2564 ถึงวันที  21 พฤศจิกายน 2564 ด้วยทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) สาขาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

ครั้งที่ 4 ตามค่าสั งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที  1752/2564 มีก่าหนด 6 เดือน 28 วัน ตั้งแต่วันที  22 
พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที  19 มิถุนายน 2565 ด้วยทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) สาขาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

 บัดนี้  ใกล้ครบก่าหนดการได้รับอนุมัติขยายเวลาลาศึกษา ครั้งที  4 ตามค่าสั งดังกล่าวข้างต้นแล้ว  
นางสาวปรารถนา โฉมเฉลา จึงได้ยื นแบบค่าขออนุมัติขยายเวลาศึกษา ครั้งที  5 เนื องจากการปฏิบัติงานวิจัยยังไม่แล้ว
เสร็จ ท่าให้ยังไม่สามารถสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ได้ และยังท่าให้ไม่ได้ผลการเรียนครบตามหลักสูตร ซึ งเป็นผลกระทบ
มาจากการเปลี ยนหัวข้อวิทยานิพนธ์ในช่วงแรก และผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ที ยังมีการติดเชื้ออย่างต่อเนื อง จึงท่าให้การด่าเนินงานวิจัยล่าช้ากว่าที ก่าหนด ในการนี้ นางสาว
ปรารถนา โฉมเฉลา จึงขออนุมัติขยายระยะเวลาลาศึกษา ครั้งที  5 มีก่าหนด 1 เดือน 11 วัน ตั้งแต่วันที  20 มิถุนายน 
2565 ถึงวันที  31 กรกฎาคม 2565 ด้วยทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ดังนั้น รวมระยะเวลาในการลาศึกษาของ นางสาวปรารถนา โฉมเฉลา ดังนี้ 

 

ล่าดับที  รายละเอียด ระยะเวลาลาศึกษาต่อ ทุน รวมระยะเวลา 
1 ได้รับอนุมัติลาตามหลักสูตร 15 สิงหาคม 2560 ถึงวันที   

14 สิงหาคม 2563 
ด้วยทุนอุดหนุนวิทยาลัย

แพทยศาสตร์และ 

การสาธารณสุข 

3 ปี 

2 ขอขยายเวลาลาศึกษา  
ครัง้ที  1 

15 สิงหาคม 2563 ถึงวันที   
30 พฤศิจกายน 2563 

โครงการปริญญาเอก
กาญจนาภิเษก (คปก.)  

3 เดือน 15 วัน 
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ล่าดับที  รายละเอียด ระยะเวลาลาศึกษาต่อ ทุน รวมระยะเวลา 
 สาขาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 
3 ขอขยายเวลาลาศึกษา 

ครั้งที  2 
 

1 ธันวาคม 2563 ถึงวันที   
30 มิถุนายน 2564 

โครงการปริญญาเอก
กาญจนาภิเษก (คปก.)  
สาขาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

7 เดือน 

4 ขอขยายเวลาลาศึกษา 
ครั้งที  3 
 

1 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที   
21 พฤศจิกายน 2564 

โครงการปริญญาเอก
กาญจนาภิเษก (คปก.)  
สาขาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

4 เดือน 21 วัน 

5 ขอขยายเวลาลาศึกษา 
ครั้งที  4 
 

22 พฤศจิกายน 2564 ถึง
วันที  19 มิถุนายน 2565 

 

โครงการปริญญาเอก
กาญจนาภิเษก (คปก.)  
สาขาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

6 เดือน 28 วัน 

6 ขอขยายเวลาลาศึกษา 
ครั้งที  5 

20 มิถุนายน 2565 ถึงวันที  
31 กรกฎาคม 2565 

 

โครงการปริญญาเอก
กาญจนาภิเษก (คปก.)  
สาขาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

1 เดือน 11 วัน 

รวมระยะเวลาที ได้รับทุนและอนุมัติขยาย 4 ปี 11 เดือน 15 วัน 
 

จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อพิจารณาอนุมัติขยายระยะเวลาศึกษาของ นางสาว
ปรารถนา โฉมเฉลา ครั้งที  5  มีก่าหนด 1 เดือน 11 วัน ตั้งแต่วันที  20 มิถุนายน 2565 ถึงวันที  31 กรกฎาคม 
2565 ด้วยทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ทั้งนี้  นางสาวปรารถนา โฉมเฉลา ได้แจ้งหากครบก่าหนดจะกลับมารายงานตัวปฏิบัติงานที วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

 
  มติที่ประชุม : อนุมัติขยายระยะเวลาศึกษาของ นางสาวปรารถนา โฉมเฉลา ครั้งที่ 5  

มีก าหนด 1 เดือน 11 วัน ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2565 ด้วยทุนโครงการ
ปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

4.3.3 สรุปผลการคัดเลือกบุคลากรสายวิชาการเพื่อรับทุนการศึกษาต่อภายในประเทศ 
   ประจ าปีงบประมาณ 2565 

   รองคณบดีฝ่ายบริหาร  เสนอเพื อพิจารณา ตามที  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
ได้ด่าเนินการคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษาต่อภายในประเทศ ประจ่าปีงบประมาณ 2565 บัดนี้ ได้ด่าเนินการคัดเลือก
เรียบร้อยแล้ว โดยคณะกรรมการฯ ได้ด่าเนินการสอบคัดเลือก (โดยวิธีสัมภาษณ์) บุคลากรสายวิชาการเพื อรับทุน
ดังกล่าว เมื อวันที  17 พฤษภาคม 2565 มีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก จ่านวน 1 ราย ดังนี้ 

         / 1.นางสาว... 
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 1. นางสาวจีราพร ทิพย์พิลา ต่าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ขอลาศึกษาต่อ
ระดับปริญญาเอก สาขาสาธารณสุขศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ณ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย มีก่าหนดระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่วันที  9 สิงหาคม 2565 ถึงวันที  8 สิงหาคม 2568 ด้วยทุนวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ซึ งบุคคลดังกล่าวได้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาเรียบร้อยแล้ว 
 จากการตรวจสอบคุณสมบัติของ นางสาวจีราพร ทิพย์พิลา พบว่า เป็นผู้ที มีคุณสมบัติตามประกาศ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื อง หลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษาบุคลากรสายวิชาการ สังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข พ.ศ. 2565 และประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื อง หลักเกณฑ์มาตรฐานกลางในการด่าเนินการ
เกี ยวกับทุนการศึกษาของส่วนราชการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2564 ยกเว้นข้อ 6 อัตราการให้ทุน (๑) การให้
ทุนเพื อไปศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในประเทศ (ก) ค่าเล่าเรียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา หรือค่าธรรมเนียมการ
วิจัยที เกี ยวข้องกับหลักสูตรการศึกษา ตามจ่านวนที จ่ายจริงแต่ไม่เกินปีละหนึ งแสนห้าหมื นบาท เว้นแต่วิทยาลัยมี
เหตุผลความจ าเป็นที่จะต้องก าหนดนอกเหนือจากอัตราดังกล่าวให้เสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัติ 
 จากข้อก่าหนดดังกล่าวข้างต้น วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้จัดสรรงบประมาณโครงการ
บริหารและพัฒนาอัตราก่าลัง (เงินงบประมาณ สบพช.) กิจกรรมที  2 ทุนพัฒนาอาจารย์ (เงินงบประมาณ สบพช.) รหัส 
สบพช.1-2 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,218,000 บาท ไว้ส่าหรับสนับสนุนบุคลากรสายวิชาการเพื อพัฒนาศักยภาพ เพิ มพูน
คุณวุฒิ และประสบการณ์ อันจะน่าไปสู่การยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษา ในการนี้ จึงขอชี้แจงเหตุผลของการ
ลาศึกษาของ นางสาวจีราพร ทิพย์พิลา ในระดับปริญญาเอก สาขาสาธารณสุขศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) โดยมุ่งหวัง
ให้เกิดการพัฒนาตนเองทั้งในด้านความเชี ยวชาญในสาขาวิชาที เรียนและการน่าองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้ประกอบการ
เรียนการสอนในหลักสูตร ดังนี้ 

1. การจัดการเรียนการสอน โดยสาขาที เรียนเป็นศาสตร์ทางด้านสาธารณสุขซึ งตรงตามความต้องการของ
หลักสูตรทั้งหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ และสาขาวิชาอนามัยสิ งแวดล้อม รวมทั้งสาขาวิชาอื นๆที เกี ยวข้อง เช่น อาชีวอ
นามัย เป็นต้น ซึ งการศึกษาในระดับปริญญาเอก ในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษและมีความร่วมมือ
กับนานาชาติ ซึ งจะสามารถน่าความรู้และเทคนิคการสอนในรูปแบบนานาชาติของสถาบันการศึกษาชั้นน่าในประเทศ
มาปรับประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาเรียนต่างๆที เกี ยวข้องในหลักสูตรทั้งในระดับปริญญาตรี โท 
และเอกได้ 

2. การวิจัย จากการศึกษาในระดับปริญญาเอกจะได้รับการพัฒนาทักษะทางด้านวิจัยในศาสตร์ที เกี ยวข้อง
ทางด้านสาธารณสุข อนามัยสิ งแวดล้อม อาชีวอนามัยและอื นๆที เกี ยวข้อง โดยหลักสูตรที วิทยาลัยวิทยาศาสตร์
สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นหลักสูตรนานาชาติและมีเครือข่ายความร่วมมือในงานวิจัยร่วมกับระดับชาติ
และนานาชาติ นอกเหนือจากนี้ยังมีการสนับสนุนในการน่าเสนองานในต่างประเทศ ซึ งจะท่าให้ได้รับการพัฒนาทักษะ
และความเชี ยวชาญทางด้านงานวิจัยและการจัดท่าผลงานวิชาการในงานวิจัยได้ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ เป็น
โอกาสในการน่ามาพัฒนาการด่าเนินงานวิจัยภายหลังจบการศึกษาในอนาคตและก่อให้เกิดผลงานของทั้งต่อตนเองและ
ต่อวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขในอนาคต 

3. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในระดับชาติและนานาชาติ เนื องจากทางหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎี
บัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีเครือข่ายความร่วมมือ
ทางด้านวิชาการและการวิจัยร่วมกับหน่วยงานทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ เช่น WHO ซึ งในระหว่าง
การศึกษาจะท่าให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองและสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานต่างๆข้างต้น และภายหลังการส่าเร็จ
การศึกษาจะสามารถเชื อมความสัมพันธ์กับเครือข่ายต่างๆและน่ามาพัฒนาทั้งในเรื องการจัดการเรียนการสอน การ 

         / ขอรับทุน... 
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ขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย การสร้างความร่วมมือในการให้บริการวิชาการ ซึ งจะส่งเสริมให้องค์กรเป็นที รู้จักและมีภาคี
เครือข่ายอย่างกว้างขวาง 

จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อพิจารณา พิจารณา ดังนี้ 

 1. อนุญาตให้ นางสาวจีราพร ทิพย์พิลา ต่าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์  
ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาสาธารณสุขศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ณ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีก่าหนดระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่วันที  9 สิงหาคม 2565 ถึงวันที  8 สิงหาคม 2568 ด้วยทุน
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 2. อนุมัติให้ทุนวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข โดยได้รับเงิน ดังนี้ 
  - ได้รับเงินเดือนระหว่างลาศึกษา  
  - ได้รับค่าเล่าเรียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา หรือค่าธรรมเนียมการวิจัยที เกี ยวข้องกับหลักสูตร
การศึกษา ตามจ่านวนที จ่ายจริงแต่ไม่เกินปีละ 195,000 บาทต่อปีการศึกษา  
  - ได้รับค่าหนังสือและต่ารา และค่าบริการในการค้นคว้าข้อมูลเกี ยวกับการศึกษาเหมาจ่ายปีละ 
ไม่เกิน 15,000 บาท  
  - ได้รับค่าเดินทางเที ยวไปและเที ยวกลับเพียงครั้งเดียว ตามที จ่ายจริงโดยประหยัด  
 
    มติที่ประชุม :    1. อนุญาตให้ นางสาวจีราพร ทิพย์พิลา ต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ สังกัดกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาสาธารณสุขศาสตร์ (หลักสูตร
นานาชาติ) ณ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีก าหนดระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 9 
สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 8 สิงหาคม 2568 ด้วยทุนวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
      2. อนุมัติให้ทุนวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข โดย
ได้รับเงิน ดังนี้ 
  - ได้รับเงินเดือนระหว่างลาศึกษา  
  - ได้รับค่าเล่าเรียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา หรือค่าธรรมเนียมการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร
การศึกษา ตามจ านวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินปีละ 195,000 บาทต่อปีการศึกษา  
  - ได้รับค่าหนังสือและต ารา และค่าบริการในการค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาเหมาจ่ายปีละ 
ไม่เกิน 15,000 บาท  
  - ได้รับค่าเดินทางเที่ยวไปและเที่ยวกลับเพียงครั้งเดียว ตามที่จ่ายจริงโดยประหยัด  
      3. มอบงานบริหารบุคคลท าหนังสือเรียนอธิการบดี เพื่อขอ
อนุมัติเบิกจ่ายค่าเล่าเรียนเกินตามที่ประกาศมหาวิทยาลัยก าหนด 

 

วาระท่ี 4.4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณารับรองผลการเรียน อนุมัติ/ ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา 
  4.4.1 พิจารณารับรองผลสอบของ (ศรว.) ขั้นตอนที่ 2 มาใช้เทียบแทนเพื่อขอส าเร็จการศึกษา   
  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เสนอเพื อพิจารณารับรองผลการขั้นตอนที  2 ของนักศึกษาราย นางสาวณัฏฐ
นิช  ตั้งจันทรประภาพ รหัส 59190040073 สังกัด ศูนย์แพทยศาสตรศาสตรศึกษา โรงพยาบาลศรีสะเกษ เนื องจาก 
นักศึกษารอส่าเร็จการศึกษาและยังไม่ผ่านการสอบรวบยอดเพื อประเมินความรู้ (Comprehensive examination)  มีจ่านวน 
1 ขั้นตอน คือ การสอบรวบยอดวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (MCQ) ครั้งที  3/2565 เมื อวันที  6 มีนาคม 2565 และมีผล
สอบ ไม่ผ่าน ดังนั้น จึงขอน่าผลสอบของ (ศรว.) ขั้นตอนที  2 ครั้งที  1 เมื อวันที  24 เมษายน 2565 มาใช้เทียบแทนการขอ
ส่าเร็จการศึกษา  ครั้งนี้  
          / ล่าดับที ... 
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ล าดับ
ที่ 

รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสุกล ผลสอบ 

หลักสูตร  พ.ศ.2555 
1 59190040073 นางสาวณัฏฐนิช  ตัง้จันทรประภาพ  

ผลสอบรวบยอดวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (MCQ)  
วันที  6 มีนาคม 2565 คร้ังที  3/2564  

ไม่ผ่าน 

ผลสอบรวบยอดทักษะและหัตถการทางคลินิก (OSCE) 15 ทักษะ 
คร้ังที  2/2564 วันที  27 กุมภาพันธ์ 2565 

ผ่าน 

ผลสอบรวบยอดทักษะและหัตถการทางคลินิก (OSCE) 10 ข้อ 
คร้ังที  1/2564 วันที  12 ธันวาคม 2564 

ผ่าน 

ผลสอบรวบยอดทักษะทางคลนิิก (MEQ)  
คร้ังที  2/2564 วันที  6 กุมภาพันธ์ 2565 

ผ่าน 

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2555 
1.  เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร    

1.1 เกณฑ์การส าเร็จการศึกษา  เป็นไปตามเกณฑ์ ดังนี้ 

1.1.2 สอบผ่าน การสอบรวบยอดเพื่อประมวลความรู้ (Comprehensive examination)         
ทุกขั้นตอน ได้แก่  

(๑) การสอบรวบยอดวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน 
(๒) การสอบรวบยอดวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก  

      อนึ ง หากสอบไม่ผ่านการสอบรวบยอด ในขั้นตอนใดๆ สามารถน่าผลการสอบผ่านในการสอบเพื อ
ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ของศูนย์ประเมินและรับรองความรู้
ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ศรว.) ในขั้นตอนเดียวกันมาใช้แทนได้โดยอนุโลม 

 

  จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดพิจารณารับรองผลสอบของ (ศรว.) 
ขั้นตอนที  2 มาใช้เทียบแทนเพื อขอส่าเร็จการศึกษา   
 
    มติที่ประชุม :    รับรองผลสอบของ (ศรว.) ข้ันตอนที่ 2 มาใช้เทียบแทนเพื่อขอ
ส าเร็จการศึกษา   
 

  4.4.2 ขอยกเลิกการขอแก้ไขเกรด รายวิชา 1906 408 การวิจัยในงานอนามัยสิ่งแวดล้อม  
                          ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 

  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  เสนอที ประชุมพิจารณา ขอยกเลิกการขอแก้ไขเกรด รายวิชา 1906 
408     การวิจัยในงานอนามัยสิ งแวดล้อม ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564  ตามมติที ประชุมคณะกรรมการ
ประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที  2/2565 วาระพิเศษ วันที  10 มีนาคม 2565 เรื องขอความ
อนุเคราะห์แจ้งเวียนรับรองผลการเรียนและการขอแก้ไขเกรด (GRADE A-F) มติที ประชุมรับรองการขอแก้ไขเกรด
รายวิชา 1902 408 การวิจัยในงานอนามัยสิ งแวดล้อม รายละเอียด ดังนี้ 

ล าดับที่ รหัสประจ าตัว ชื่อ – สกุล เกรดเดิม เกรดแก้ไขใหม่ 
1 61190240203 นางสาวณฤดี  สัมพันธพงษ์ B+ A 

  
         / เนื องจาก... 
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เนื องจากประธานรายวิชา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีณา ลิมปิทีปราการ ได้ด่าเนินการตรวจสอบอีกครั้ง พบว่าเกิด
ข้อผิดพลาดในการตรวจสอบรายชื อนักศึกษาที มาติดต่อขอแก้ไขเกรด จึงขอยกเลิกการขอแก้ไขเกรด รายวิชา 1906 
408 การวิจัยในงานอนามัยสิ งแวดล้อม ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 ส่าหรับนักศึกษาดังกล่าว โดยผ่านที 
ประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ครั้งที  7/2565 วันที  2 พฤษภาคม 2565 ซึ งคะแนนของ
นักศึกษาต้องได้เกรด B+ เช่นเดิม  

จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดพิจารณาเห็นชอบการขอยกเลิกการขอแก้ไขเกรด 
รายวิชา 1906 408 การวิจยัในงานอนามัยสิ งแวดล้อม  ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 

       

มติที่ประชุม :   1. เห็นชอบการขอยกเลิกการขอแก้ไขเกรด รายวิชา 1906 
408 การวิจัยในงานอนามัยสิ่งแวดล้อม  ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 โดยให้นักศึกษาได้รับเกรด B+ 
เช่นเดิม 

2. มอบประธานหลักสูตรทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของรายวิชา 
1906 408 การวิจัยในงานอนามัยสิ่งแวดล้อม   
 
  4.4.3 พิจารณารับรองการผลประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

ขั้นตอนที่ 3 (OSCE) ปีการศึกษา 2564 (พศ.2565) ส าหรับนิสิตนักศึกษาแพทย์ 
ชั้นปีที่ 6 (ปีการศึกษา 2564) และผู้ท่ีส าเร็จการศึกษาแล้วของสถาบันผลิตแพทย์ 
ในประเทศ (กลุ่มที่ 1 และ 2 ตามประกาศที่ 20/2564)  เพิ่มเติม 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เสนอเพื อพิจารณารับรอง จากศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถในการ

ประกอบวิชาชีพเวชกรรม เรื อง การประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมขั้นตอนที  3 (OSCE) ปี
การศึกษา 2564 (พศ.2565) ส่าหรับนิสิตนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที  6 (ปีการศึกษา 2564) และผู้ที ส่าเร็จการศึกษาแล้วของ
สถาบันผลิตแพทย์ในประเทศ (กลุ่มที  1 และ 2 ตามประกาศที  20/2564) จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา (COVIC-19) ในปัจจุบันมีความรุนแรงอยู่ในทุกพ้ืนที และสถานการณ์การระบาดยังไม่สามารถคาดการณ์ได้ 
คณะกรรมการบริหาร ศรว.ในการประชุมครั้งที  9/2564 วันที  4 ตุลาคม 2564 ผ่านระบบ online ได้พิจารณาแล้วมีมติให้
ก่าหนดแนวทางการจัดการสอบตามประกาศที  20/2564 ลงวันที  18 ตุลาคม 2564 โดยความเห็นของคณะกรรมการ
แพทยสภาในการประชุมครั้งที  11/2564 วันที  14 ตุลาคม 2564 แล้วนั้น  

คณะกรรมการบริหาร ศรว.ขอความอนุเคราะห์สถาบันผลิตแพทย์เป็นผู้รับรองความรู้ของนิสิตนักศึกษาแพทย์ใน
สังกัด ดังรายชื อตามที ส่งมาด้วย 1 เป็นกรณีพิเศษ ซึ งได้ด่าเนินการส่งข้อมูลในรูปแบบไฟล์ Excelฯ ให้กับสถาบัน ผ่านทาง 
e-mail. แล้ว โดยขอให้ท่าการประเมินตามแบบฟอร์มการประเมินฯ ดังสิ งที ส่งมาด้วย 2 ในทักษะเจ็ดด้านที ก่าหนดซึ ง
สอดคล้องกับการสอบ OSCE ของศรว. สถาบันอาจพิจารณาจากข้อมูลการปฏิบัติงาน ข้อมูลการสอบที ผ่านมาแล้ว หรือการ
ประเมินในรูปแบบอื นที เหมาะสมกับบริบทของสถาบัน โดยไม่จ่าเป็นต้องจัดสอบขึ้นมาใหม่ ทั้งนี้ ขอให้สถาบันเก็บรวบรวม
ข้อมูลไว้เป็นหลักฐานพร้อมแสดง ในกรณีที  ศรว.หรือหน่วยงานที เกี ยวข้องร้องขอ โดยกรุณากรอกผลการประเมินฯ          
ในแบบฟอร์ม “การกรอกข้อมูลผลการประเมินรวม” ตามสิ งที ส่งมาด้วย 3  ซึ งมีนักศึกษา จ่านวน 3 ราย ดังรายชื อนี้ 

ล าดับที ่ ชื่อ-สกุล สังกัด 
   1 นายวิชยุตม์  วัชรคุปต์ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลศรีสะเกษ 
   2 นางสาวณัฏฐนิช ตั้งจันทรประภาพ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลศรีสะเกษ 
   3 นายภูรินทร์  จึงเจริญนรสุข ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลศรีสะเกษ 

         / จึงเสนอ... 
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จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดพิจารณารับรองการผลประเมินความรู้
ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมขั้นตอนที  3 (OSCE) ปีการศึกษา 2564 (พศ.2565) ส่าหรับนิสิต
นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที  6 (ปีการศึกษา 2564) และผู้ที ส่าเร็จการศึกษาแล้วของสถาบันผลิตแพทย์ในประเทศ (กลุ่มที  
1 และ 2 ตามประกาศที  20/2564)  
 

  มติที่ประชุม :    รับรองการผลประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมขั้นตอนที่ 3 (OSCE) ปีการศึกษา 2564 (พศ.2565) ส าหรับนิสิตนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 (ปี
การศึกษา 2564) และผู้ที่ส าเร็จการศึกษาแล้วของสถาบันผลิตแพทย์ในประเทศ (กลุ่มที่ 1 และ 2 ตามประกาศที่ 
20/2564)  

 

วาระท่ี 4.5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอ่ืน ๆ 
   4.5.1  รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง “รูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยเหลือศูนย์อย่าง 

ยั่งยืนในสถาบันการศึกษา : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี” 
  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ  เสนอที ประชุมพิจารณา ตามที   วิทยาลัย

แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้อนุมัติสนับสนุนโครงการวิจัย เรื อง “รูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยเหลือศูนย์
อย่างยั งยืนในสถาบันการศึกษา : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สง่า  ทับทิมหิน  
เป็นหัวหน้าโครงการ  ซึ งได้รับเงินอุดหนุนการวิจัยจากวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประจ่าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 นั้น  โดยได้ท่าการแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที เรียบร้อยแล้ว จึงเห็นควรให้หัวหน้า
โครงการวิจัยฯ น่าเสนอผลการวิจัยในครั้งนี้ 
  จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดพิจารณา 
 
     มติที่ประชุม :    เห็นชอบรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยเหลือศูนย์อย่างยั่งยืน
ในสถาบันการศึกษา : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  มอบคณะกรรมการอาคารฯ ด าเนินการโดยใช้
ผลการวิจัยฯ เป็นแนวทางมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อวิทยาลัยฯ 
     

  4.5.2 พิจารณาเสนอปรับเปลี่ยนงานครุภัณฑ์ลอยตัวในที่โล่งบริเวณศูนย์อาหารชั้น 2 โซน A  
และ B อาคารโภชนาการ 

  รองคณบดีฝ่ายบริหาร น่าเสนอเพื อพิจารณา เนื องจาก ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุในงาน
จ้างก่อสร้างอาคารโภชนาการ (ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์  แก้วกุลชัย) ได้มีหนังสือแจ้งงานครุภัณฑ์ลอยตัวในที โล่งบริเวณศูนย์
อาหารชั้น 2 โซน A และโซน B อาคารโภชนาการโดยมีรายละเอียดที ต้องสอบถามวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุขเกี ยวกับงานครุภัณฑ์ลอยตัวในที โล่งบริเวณศูนย์อาหารชั้น 2 โซน A และโซน B อาคารโภชนาการ ตามที ผู้
ควบคุมงานได้เสนอให้ปรับเปลี ยนจ่านวน 3 รายการ เพื อความเหมาะสมส่าหรับพ้ืนที กลางแจ้ง วัสดุที ใช้มีความแข็งแรง
ทนต่อสภาพอากาศ ขนาดและจ่านวนรวมถึงราคาไม่น้อยกว่าข้อก่าหนดในสัญญา ทั้งนี้ผู้รับจ้างยินดีด่าเนินการโดยไม่ขอ
ขยายระยะเวลาในการก่อสร้างและไม่น่ามาคิดเป็นมูลค่างานเพิ มใดๆทั้งสิ้น รายการครุภัณฑ์ที ขอปรับเปลี ยนประกอบไป
ด้วย 

รายการครุภัณฑ์ตามสัญญา รายการครุภัณฑ์ที่เสนอปรับเปลี่ยน 

1. ชุดโต๊ะอาหาร 6 ที นั ง สีโกโก้ จ่านวน   7 ชุด 1. ชุดโต๊ะสนามหวายเทียม 6 ที นั ง สีเทา จ่านวน   7 ชุด 
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2. ชุดโต๊ะอาหาร 4 ที นั ง         จ่านวน 18 ชุด 2. ชุดโต๊ะเก้าอ้ีสนามเหล็ก 4 ที นั ง สีเทา  จ่านวน 18 ชุด 

3. ชุดโต๊ะอาหาร 6 ที นั ง         จ่านวน   9 ชุด 3. ชุดโต๊ะสนามหวายเทียม 6 ที นั ง สีเทา  จ่านวน  9 ชุด 

 

จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 

   มติที่ประชุม :    เห็นชอบการขอปรับเปลี่ยนงานครุภัณฑ์ลอยตัวในที่โล่งบริเวณ
ศูนย์อาหารชั้น 2 โซน A และ B อาคารโภชนาการ 

 

    4.5.3 ขอเพิ่มพารามิเตอร์ในการวิเคราะห์ไข่หนอนพยาธิและแบคทีเรียอีโคไล 
ในน้ าทิ้งจากระบบ าบัดสิ่งปฏิกูล 

   รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ  เสนอที ประชุมพิจารณา วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาอนามัยสิ งแวดล้อมมีการเรียนการสอน การวิจัย และท่าการบริการวิชาการแก่สังคมภายใต้โครงการตรวจ
วิเคราะห์คุณภาพน้่าทิ้งโรงพยาบาล ในเขตบริการสุขภาพที  10 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 จ่านวน 11 พารามิเตอร์ ซึ งเป็น
การเพิ มศักยภาพของบุคคลากรและห้องปฏิบัติการ และเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงาน
อื น โดยจะมุ่งเน้นการให้บริการวิเคราะห์ คุณภาพน้่าทิ้ง น้่าเสีย ตลอดจนงานวิจัยที เกี ยวข้อง รวมทั้งให้ค่าปรึกษาการ
ควบคุม ดูแล และแก้ปัญหาในการจัดการคุณภาพน้่าในกิจการต่าง ๆ  โดยหน่วยงานสามารถติดต่อขอรับบริการ ได้แก่ 
โรงงานอุตสาหกรรม โรงพยาบาล สถานประกอบการ ฟาร์มปศุสัตว์ องค์กรและบุคคลที เกี ยวข้องในเขตสุขภาพที  10 
รวมทั้งสิ้น 10 แห่ง 

ทั้งนี้โดยศูนย์อนามัยที  10 อุบลราชธานีได้มีโครงการการจัดการระบบก่าจัดสิ งปฏิกูลให้ได้ตามมาตรฐาน ซึ งได้
มีการด่าเนินการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ น ซึ งในปัจจุบันมีส่วนท้องถิ นใน 5 จังหวัดที อยู่ในความรับผิดชอบ
ได้แก่ อุบลราชธานี ยโสธร มุกดาหาร อ่านาจเจริญ และศีรษะเกษ รวมจ่านวน 658 แห่ง  โดยในปี 2564 ได้มีการ
จัดตั้งระบบบ่าบัดสิ งปฏิกูลขึ้นในเขตพ้ืนที แล้ว 25 แห่ง  และก่าลังด่าเนินงานก่อสร้าง 36 อ่าเภอ ทั้งนี้เพื อเป็นการ
สนองนโยบายในการการลดอัตราป่วยและอัตราตายจากโรคมะเร็งตับอันมีสาเหตุมาจากพยาธิใบไม้ตับ โดยการตัดวงจร
การปนเปื้อนขอวอุจจาระลงในแหล่งน้่า โดยการบ่าบัดสิ งปฏิกูลให้เป็นไปตามมาตรฐานที ก่าหนดตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข พ.ศ. 2561  ศูนย์อนามัยที  10 อุบลราชธานี และเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ น จึงขอความ
ร่วมมือกับทางวิทยาลัยฯ เพื อท่างานร่วมกันและสร้างเครือข่ายทางด้านวิชาการ และร่วมกันในการท่างานในพ้ืนที 
บริการเพื อให้บบรรลุตามเป้าหมายของกระทรวงสาธารณสุข  

ตามกฎหมายที เกี ยวข้องกับการก่าจัดสิ งปฏิกูลได้ก่าหนดไว้ว่า สถานที จัดตั้งและให้บริการบ่าบัดสิ งปฏิกูลด้วย
ระบบบ่าบัดต่าง ๆ ต้องมีการส่งตัวอย่างเพื อติดตามคุณภาพของระบบบ่าบัดในรูปของกากตะกอนและน้่าทิ้งเป็นประจ่า
ทุกปี (1 ครั้ง/ปี) โดยมีพารามิเตอร์ที ส่าคัญ 2 พารามิเตอร์ ได้แก่ 1) จ่านวนไข่หนอนพยาธิ และ 2 )ปริมาณจุลินทรีย์
ชนิดอีโอไล(Escherichia coli)  จึงมีผลท่าให้หน่วยงานส่วนท้องถิ นที มีระบบบ่าบัดสิ งปฏิกูลจ่าเป็นต้องส่งตัวอย่างเพื อ
ตรวจวิเคราะห์พารามิเตอร์ดังกล่าว ซึ งปัจจุบันเขตบริการสุขภาพที  10 ยังไม่มีห้องปฏิบัติใดที เปิดรับวิเคราะห์ 
จ่าเป็นต้องส่งไปวิเคราะห์ที ในส่วนกลางที มหาวิทยาลัยมหิดล และม.เกษตรศาสตร์  สกลนครซึ งอยู่นอกเขตพ้ืนที ท่าให้
เกิดความไม่สะดวกในการส่งตัวอย่างวิเคราะห์ และท่าให้มีโอกาสในการปนเปื้อนระหว่างขนส่ง และเสียค่าใช้จ่ายในการ
ขนส่งตัวอย่างสูง และวิทยาลัยแพทยศาสตร์มีบุคลากรและเครื องมือที ท่าการวิเคราะห์ตามวิธีการดังกล่าวอยู่แล้ว ซึ ง
สามารถรองรับการตรวจวิเคราะห์นี้ได้ 

         / ดังนั้น... 
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ดังนั้นเพื อเป็นการพัฒนาและเพิ มศักยภาพการให้บริการด้านวิชาการและประสานความร่วมมือระหว่าง
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับหน่วยงานในเขตสุขภาพที  10 จึงน่ามาสู่
การขออนุมัติเพิ มการให้บริการตรวจวิเคราะห์  1)จ่านวนไข่หนอนพยาธิ และ 2)ปริมาณจุลินทรีย์ชนิดอีโอไล ใน
ตัวอย่างตะกอนดินและน้่าทิ้งภายใต้โครงการบริการวิเคราะห์คุณภาพน้่า ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป 

จงึเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดพิจารณาขอเพิ มการตรวจวิเคราะห์ไข่หนอนพยาธิ
และแบคทีเรียอีโคไล (Escherichia coli) เพื อบริการให้กับหน่วยงานในเขตบริการสุขภาพที  10 

 
 มติที่ประชุม :   เห็นชอบการขอเพิ่มการตรวจวิเคราะห์ไข่หนอนพยาธิและ

แบคทีเรียอีโคไล (Escherichia coli) เพื่อบริการให้กับหน่วยงานในเขตบริการสุขภาพที่ 10 มอบผู้รับชอบศึกษา
ความเป็นไปได้  ต้นทุนในการด าเนินการ 

 

   4.5.4 การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อการต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย  
ประจ าปี 2565 

    รองคณบดีฝ่ายบริหาร น่าเสนอเพื อพิจารณาตามบันทึกข้อความที  อว 0604.2.3/
ว 00172 ลงวันที  19 มกราคม 2565 กองการเจ้าหน้าที  ส่านักงานอธิการบดี ได้แจ้งให้วิทยาลัยฯ ด่าเนินการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื อการต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื อง 
หลักเกณฑ์ วิธีการจัดท่าสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย และการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื อการต่อสัญญาจ้าง
พนักงานมหาวิทยาลัย และฉบับที  2 พ.ศ. 2556 ก่าหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื อการต่อสัญญาจ้าง
พนักงานมหาวิทยาลัย โดยองค์ประกอบของคณะกรรมการประเมินไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน เมื อคณะ
กรรมการฯ ด่าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานเรียบร้อยแล้ว ให้วิทยาลัยฯ รายงานผลการประเมินไปผู้มีอ่านาจสั ง
จ้าง ภายในวันที  22 สิงหาคม 2565 นั้น 
 ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยฯ มีก่าหนดการจัดท่าสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย โดยมีระยะเวลาการจ้าง ดังนี้ 
 (๑) สัญญาจ้างระยะที  ๑ ได้แก่ สัญญาการทดลองปฏิบัติงาน โดยก่าหนดระยะเวลาในสัญญาการทดลอง
ปฏิบัติงาน ดังนี้ 
  (ก) พนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการ ก่าหนดระยะเวลาในสัญญาการทดลองปฏิบัติงานไม่น้อย
กว่า ๖ เดือน แต่ไม่เกิน ๑ ปี ทั้งนี ้มีระยะเวลาการสอนไม่น้อยกว่า ๑ ภาคการศึกษา 
  (ข) พนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี ยวชาญเฉพาะ  และประเภททั วไปก่าหนด
ระยะเวลาในสัญญาการทดลองปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า ๖ เดือน แต่ไม่เกิน ๑ ปี ทั้งนี้ รวมระยะเวลาขยายการทดลอง
ปฏิบัติงาน (ถ้ามี) 
 (๒) สัญญาจ้างระยะที  ๒ 
  (ก) ประเภทวิชาการ วิชาชีพเฉพาะหรือเชี ยวชาญเฉพาะ และทั วไป หากผ่านการประเมินการทดลอง
ปฏิบัติงาน ให้จัดท่าสัญญาจ้าง มีระยะเวลา ๒ ปีงบประมาณ 
  (ข) ผู้มีภาระผูกพันต้องปฏิบัติงานชดใช้ทุน หากผ่านการประเมินการทดลองปฏิบัติงานให้จัดท่าสัญญา
จ้างตามระยะเวลาชดใช้ทุน โดยให้สิ้นสุดสัญญาในวันที  ๓๐ กันยายน ของปีที ครบระยะเวลาชดใช้ทุน 
 (๓) สัญญาจ้างระยะที  ๓ ก่าหนดระยะเวลาจัดท่าสัญญาจ้างมีระยะเวลาสัญญาละ ๕ ปีงบประมาณทั้งนี้ จะต่อ
สัญญาจ้างระยะเวลา ๕ ปีงบประมาณ ได ้จะต้องมีผลการประเมินการปฏิบัติงานในระดับดีข้ึนไป 
 (๔) สัญญาจ้างระยะที  ๔ ก่าหนดระยะเวลาจัดท่าสัญญาจ้างมีระยะเวลาสัญญาละ ๕ ปีงบประมาณทั้งนี้ จะต่อ
สัญญาจ้างจนถึงวันครบเกษียณอายุราชการ จะต้องมีผลการประเมินการปฏิบัติงานในระดับดีขึ้นไป 
          / (5) สัญญา... 
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 (๕) สัญญาจ้างระยะที  ๕ จ้างต่อจนถึงวันครบเกษียณอายุราชการ ก่าหนดให้สิ้นสุดสัญญาจ้างในวันที  ๓๐ 
กันยายนของปีที ครบเกษียณอายุราชการ 
  จากการตรวจสอบพบว่า มีผู้ที มีสิทธิ์ยื นค่าขอรับการประเมินเพื อต่อสัญญาจ้างของพนักงาน
มหาวิทยาลัย รายละเอียดมีดังนี้ 

1. กรณี สัญญาจ้างครบก่าหนด 30 กันยายน 2565 มีจ่านวน 27 คน ดังนี้ 

ล่าดับ
ที  

ชื อ-สกุล ต่าแหน่ง สังกัด เพื อขอรับ
การประเมิน

ระยะที  

ระยะสัญญา  
(ปี) 

1 ผศ.ดร.จิตติยวดี  ศรีภา อาจารย์ กลุ่มวิชา
แพทยศาสตร์ 

4 ต่อจน
เกษียณอายุ 

2 ดร.วัลวิสาข์ สุวรรณเลิศ อาจารย์ กลุ่มวิชา
แพทยศาสตร์ 

5 ต่อจน
เกษียณอายุ 

3 ผศ.ดร.ปรีดา ปราการกมานันท์ อาจารย์ กลุ่มวิชา
แพทยศาสตร์ 

5 ต่อจน
เกษียณอายุ 

4 พญ.สุวรรณี ธนสังข์นุชิต อาจารย์ กลุ่มวิชา
แพทยศาสตร์ 

3 5 

5 พญ.การิญ กุลวัขรมงคล อาจารย์ กลุ่มวิชา
แพทยศาสตร์ 

3 5 

6 พญ.แพรววรินทร์ ว่องสุภัคพันธุ์ อาจารย์ กลุ่มวิชา
แพทยศาสตร์ 

3 5 

7 ผศ.ดร.กิตต ิเหลาสุภาพ อาจารย์ กลุ่มวิชา
สาธารณสุขฯ 

5 ต่อจน
เกษียณอายุ 

8 ผศ.ดร.เมรีรัตน์  มั นวงศ์ อาจารย์ กลุ่มวิชา
สาธารณสุขฯ 

5 ต่อจน
เกษียณอายุ 

9 ดร.ฐิติมา แสนเรือง อาจารย์ กลุ่มวิชา
สาธารณสุขฯ 

3 5 

10 ดร.อรุณ บุญสร้าง อาจารย์ กลุ่มวิชา
สาธารณสุขฯ 

3 5 

11 นางสาวกนกอร กรินรักษ์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร งานบริหารบุคคล 4 5 

12 นางสาวนิโลบล โคตา นักเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลฯ 3 5 

13 นางสาวศริยา ภาละกาล นักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาลฯ 3 5 

14 นางพงษ์พัฒน์ เลาวิริยะกุล ช่างเทคนิค โรงพยาบาลฯ 3 5 

15 นายพิชานนท ์ปิ่นแก้วน้อย ช่างเทคนิค โรงพยาบาลฯ 3 5 

16 นางสาวสุรีพร กรุงทอง นักกายภาพบ่าบัด โรงพยาบาลฯ 3 5 

17 นางสาวอโณทัย เสนาชัย เจ้าหน้าที บริหารงานฯ โรงพยาบาลฯ 3 5 

18 นางสาวลลิตา พิมพ์พัฒน์ ผู้ปฏิบัติงานพยาบาล โรงพยาบาลฯ 3 5 

19 นางสาวปิยนุช นันทบุตร ผู้ปฏิบัติงานพยาบาล โรงพยาบาลฯ 3 5 

20 นายสุริยา บุญผ่อง ผู้ปฏิบัติงานพยาบาล โรงพยาบาลฯ 3 5 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่ 8/2565 
 

ล่าดับ
ที  

ชื อ-สกุล ต่าแหน่ง สังกัด เพื อขอรับ
การประเมิน

ระยะที  

ระยะสัญญา  
(ปี) 

21 นางสาวชไมภรณ์ ทาระคุณ ผู้ปฏิบัติงานพยาบาล โรงพยาบาลฯ 3 5 

22 นางสาวจุฬารัตน์ ประทุมวัน พยาบาล โรงพยาบาลฯ 3 5 

23 นางสาวชุดาภา มากดี พยาบาล โรงพยาบาลฯ 3 5 

24 นางพิชญา หวังสวัสดิ์ พยาบาล โรงพยาบาลฯ 3 5 

25 นายกฤตพจน์ ตู้จันทึก ผู้ปฏิบัติงานบริหาร โรงพยาบาลฯ 3 5 

26 นางสาวพุทธวรรณ อินตะนัย พยาบาล โรงพยาบาลฯ 3 5 

27 นางสาวสุภางค์ แสวงรักษ์ พยาบาล โรงพยาบาลฯ 3 5 

2. กรณี มีระยะเวลาปฏิบัติงานครบ 13 ปี จ่านวน 10 คน  

             ตามที ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที  5/2559 เมื อวันที  8 มีนาคม 2559 
เรื อง หารือการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื อต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย กรณีพนักงานมหาวิทยาลัยมี
ระยะเวลาปฏิบัติงานครบ 13 ปี ที ประชุมมีมติ พนักงานมหาวิทยาลัยที มีระยะเวลาปฏิบัติงานครบ 13 ปี สามารถยื น
ขอรับการประเมินเพื อต่อสัญญาจ้างจนเกษียณอายุราชการได้ ตามความในข้อ 13 (2) แห่งประกาศมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เรื อง หลักเกณฑ์ วิธีการจัดท่าสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย และการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื อ
การต่อสัญญาพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 ซึ งจากการตรวจสอบพบว่ามี จ่านวน 10 คน ดังนี้ 

ล่าดับ
ที  

ชื อ-สกุล ต่าแหน่ง ข้อมูลระยะสัญญา
จ้าง 

 

สามารถยื น
ขอรับการ

ประเมินระยะที  

ระยะสัญญา  
(ปี) 

1 ดร.สุพัตรา  ขจัดโรคา อาจารย์ กลุ่มวิชา
แพทยศาสตร์ 

5 ต่อจน
เกษียณอายุ 

2 นายปราศัย  ก้อนหิน ผู้ปฏิบัติงานบริหาร งานบริหารทั วไป 5 ต่อจน
เกษียณอายุ 

3 นางกนกภรณ์  สิงห์ค่า นักวิชาการพัสดุ งานคลังและพัสดุ 5 ต่อจน
เกษียณอายุ 

4 นางกฤติญา  การุณย์ เจ้าหน้าที บริหารงาน
ทั วไป 

งานบริการ
การศึกษา 

5 ต่อจน
เกษียณอายุ 

5 นางสาวนิภาพร  สิงห์เปี้ย ผู้ปฏิบัติงานบริหาร งานบริการ
การศึกษา 

5 ต่อจน
เกษียณอายุ 

6 นางสาวจิวรา  โสดากุล ผู้ปฏิบัติงานบริหาร งานบริการ
การศึกษา 

5 ต่อจน
เกษียณอายุ 

7 นางธีรานันทน์  เวชกามา บรรณารักษ์ งานเอกสารสนเทศ 5 ต่อจน
เกษียณอายุ 

8 นางสาวมาลัย  ศิลารัมย์ นักวิทยาศาสตร์ งานห้องปฏิบัติการ 5 ต่อจน
เกษียณอายุ 

9 นายเวนิจ  หงษา นักวิชาการศึกษา งานพัฒนานักศึกษา 5 ต่อจน
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่ 8/2565 
 

ล่าดับ
ที  

ชื อ-สกุล ต่าแหน่ง ข้อมูลระยะสัญญา
จ้าง 

 

สามารถยื น
ขอรับการ

ประเมินระยะที  

ระยะสัญญา  
(ปี) 

เกษียณอายุ 
10 นายสายชล จันผกา นักวิชาการ

คอมพิวเตอร์ 
งานคอมพิวเตอร์ฯ 5 ต่อจน

เกษียณอายุ 
 

 จงึเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดพิจารณาดังนี้ 
 1. พิจารณาเห็นชอบรายชื อพนักงานมหาวิทยาลัยที สมควรรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื อการต่อ
สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ประจ่าปี พ.ศ. 2565  
 2. พิจารณาก่าหนดรายชื อคณะกรรมการประเมินไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน เพื อด่าเนินการประเมิน
พนักงานมหาวิทยาลัยผู้ที มีสิทธิ์ในการยื นแบบขอรับประเมินและผลงานเพื อต่อสัญญาจ้าง 

 
 มติที่ประชุม :    1. มอบงานบริหารบุคคลตรวจสอบข้อมูลผู้ที่มีสิทธิ์ยืน่ค าขอรับ

การประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัย 
2.  ก าหนดรายช่ือคณะกรรมการประเมิน มีดังนี้ 

2.1 สายวิชาการ ประกอบด้วย 
 1. คณบดี 
 2. หัวหน้ากลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ 
 3. ผศ.ดร.มินตรา  สาระรักษ์ 
 4. ผศ.ดร.สุวภรณ์ แดนดี 
 5. ผศ.ดร.สง่า  ทับทิมหิน 
2.2 สายสนับสนุนวิชาการและสนับสนุนวิชาชีพ ประกอบด้วย 
 1.  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
 2   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

1. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนานักศึกษา 
2. หัวหน้าส านักงานเลขานุการ 
3. นางสาวกุลนันทน์  สายบุตร 

 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
วาระท่ี 5.1 รายงานการรับและเบิกจ่ายเงิน ประจ าเดือน เมษายน 2565  ปีงบประมาณ 2565 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร น่าเสนอเพื อทราบ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การเงิน
และทรัพย์สิน พ.ศ. 2560 ข้อ 50 ให้ส่วนราชการจัดท่ารายงานทางการเงินเสนอต่อคณะกรรมการประจ่าหน่วยงานทุก
ไตรมาส นั้น  

 งานคลังและพัสดุ จึงได้จัดท่ารายงานการรับและเบิกจ่ายเงินประจ่าเดือนเมษายน 2565 ปีงบประมาณ 
2565 เสนอต่อที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารสุขเพื อรับทราบข้อมูลทางการเงิน 
โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที แนบมาพร้อมนี้ 

 
         / รายการ/หมวด... 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่ 8/2565 
 

 

รายการ/หมวดเงิน 
    งบประมาณรายรับ      

(รายรับจริง) 
     งบประมาณ

รายจ่าย        เงินคงเหลือ  

ร้อยละของ
การเบิกจ่าย
งบประมาณ  

หมายเหต ุ
(รายละเอียด

เพิ มเตมิ) 
  

รวมรายไดเ้งิน
งบประมาณแผ่นดิน 

80,318,200.00 35,967,351.62 44,350,848.38 44.78   

รวมรายไดเ้งินรายได ้ 88,315,304.67 44,899,822.93 42,982,556.74 50.84   
รวมทั้งสิ้น (เงินเงบ
ประมาณ+เงินรายได้) 

168,633,504.67 80,867,174.55 87,333,405.12 47.95 
  

เงินคงเหลือสะสม/เงิน
คงเหลือ ขอตั้งงบ
รายจ่ายในปีงบ 2565 

22,081,090.20 3,167,724.28 18,913,365.92 14.35 

 
 
จงึเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดทราบ 

 
 มติที่ประชุม :  รับทราบ 
 

วาระท่ี 5.2 รายงานงบการเงิน วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ไตรมาสที่ 2  
ปีงบประมาณ 2565   

รองคณบดีฝ่ายบริหาร น่าเสนอเพื อทราบ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี การ
บริหารและการด่าเนินงานของส่วนงานภายในที มีสถานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ.2554 ข้อ 5  ข้อ 28 ได้ก่าหนดว่าให้
คณะวางแผนและรักษาไว้ซึ งระบบการบัญชีอันถูกต้องตามมาตรฐานสากล หรือตามที มหาวิทยาลัยก่าหนด แยกตาม
ประเภทงาน ส่วนที ส่าคัญ มีสมุดบัญชีลงรายการรับและจ่ายเงิน สินทรัพย์ และหนี้สิน ที แสดงกิจการที เป็นอยู่ตาม
ความเป็นจริงและตามที ควร ตามประเภทงาน พร้อมด้วยข้อความอันเป็นที มาของรายการนั้น ๆ และให้มีการตรวจสอบ
บัญชีภายในเป็นประจ่า การบันทึกรายการในสมุดบัญชี ให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที รับรองทั วไป ข้อ 30 ให้
ผู้สอบบัญชีของคณะท่ารายงานผลการสอบบัญชีและการเงินเสนอคณะเพื อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยภายในเก้าสิบวัน
นับแต่วันสิ้นปีบัญชี  

และระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2560 ข้อ 50 ให้ส่วนราชการ
จัดท่ารายงานทางการเงินของส่วนราชการ เป็นรายไตรมาสเทียบกับไตรมาสก่อนเสนอต่อคณะกรรมการประจ่า
หน่วยงานทุกไตรมาส ซึ งจะต้องประกอบด้วย งบแสดงฐานะทางการเงิน งบแสดงผลการด่าเนินงาน และหมายเหตุ
ประกอบงบ นั้น  

 งานคลังและพัสดุ จึงได้จัดท่ารายงานทางการเงินวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ไตรมาสที  2 
ปีงบประมาณ 2565 ซึ งประกอบด้วย งบแสดงฐานะทางการเงิน งบแสดงผลการด่าเนินงาน และหมายเหตุประกอบ
งบ เสนอต่อที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารสุขเพื อรับทราบข้อมูลทางการเงิน โดย
มีรายละเอียดตามเอกสารที แนบมาพร้อมนี้ 

จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดทราบ  
 

มติที่ประชุม :  รับทราบ 
     / วาระที  5.3... 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่ 8/2565 
 

วาระท่ี 5.3 การเรียกเก็บเงินค่าหอพักนักศึกษาแพทย์ ประจ าปีการศึกษา 2565 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนานักศึกษา น่าเสนอเพื อทราบ เนื องด้วยงานพัฒนานักศึกษา  

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ  เป็นหน่วยงานที ก่ากับดูแลงานหอพักนักศึกษาแพทย์ ประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ ท่าหน้าที 
ประสานงานระหว่างหน่วยงาน  เช่น  คณะ หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย โรงพยาบาล มหาวิทยาลัยอุบลฯ อาจารย์ที 
ปรึกษาหอพัก พนักงานรักษาความปลอดภัย แม่บ้านประจ่าหอพัก  ซึ งปัจจุบันมีนักศึกษาชั้นปีที  2  ( รหัส 64 ) พัก
อาศัยอยู่ และในปีการศึกษา 2565  จะต้องมีการเรียกเก็บเงินค่าบ่ารุงหอพักนักศึกษาแพทย์  เพื อการบริหารจัดการ
หอพักอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดทราบ  
 

มติที่ประชุม :  รับทราบ  
 

วาระท่ี 5.4 แจ้งรายชื่อคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  
                     ประจ าปีการศึกษา 2565 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนานักศึกษา น่าเสนอเพื อทราบ ด้วย งานพัฒนานักศึกษา เป็น
หน่วยงานที มีการจัดกิจกรรมนอกหลักสูตรฯ เพื อพัฒนานักศึกษาในด้านการเป็นผู้น่า มีคุณธรรม จริยธรรม และอยู่ใน
ระเบียบวินัยอันดีของมหาวิทยาลัย  เพื อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของการด่าเนินงาน งานพัฒนานักศึกษา จึงขอแจ้ง
รายชื อคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ประจ่าปีการศึกษา 2565 ต่อคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อทราบ 

จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดทราบ  
 

มติที่ประชุม :  รับทราบ  
 

วาระท่ี 5.5 ระเบียบและข้อปฏิบัติของผู้เข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษาแพทย์  วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ 
                    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประจ าปีการศึกษา 2565  
  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนานักศึกษา น่าเสนอเพื อทราบ ด้วย  งานพัฒนานักศึกษา  เป็น
หน่วยงานที ก่ากับดูแลงานหอพักนักศึกษาแพทย์  เพื อให้การเข้าพักอาศัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ปฏิบัติตาม
กฎระเบียบและข้อบังคับของหอพักนักศึกษาแพทย์  จึงขอก่าหนดระเบียบและข้อปฏิบัติต่อคณะกรรมการประจ่า
วิทยาลัย ประจ่าปีการศึกษา 2565  ให้ผู้เข้าพักอาศัยถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด  

จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดทราบ  
 

มติที่ประชุม :  รับทราบ  
 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ 
  6.1 ก าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

ครั้งที่ 9/2565 วันพฤหัสบดี ที่  16 มิถุนายน 2565  เวลา 09.30 น.  
ณ ห้อง CMP 401 
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ แจ้งที ประชุมเพื อทราบถึง

ก่าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที  9/2565 วันพฤหัสบดี ที   
16 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้อง CMP 401 ทั้งนี้ให้เสนอระเบียบวาระการประชุมภายในวันพุธ ที  8 
มิถุนายน 2565 

       / จึงเสนอ... 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่ 8/2565 
 

จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดทราบ  
 

มติที่ประชุม :  รับทราบ 
 

  6.2 ติดตามผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และ 
การสาธารณสุข ครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 21 เดือนเมษายน 2565 
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ แจ้งที ประชุมเพื อทราบ ตามที แต่

ละงานได้เสนอวาระการประชุมเข้าที ประชุมคกก.ประจ่าฯ ทั้งนี้คณบดีได้มอบหมายให้งานเลขานุการติดตามผลการ
ปฏิบัติตามมติที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ในการประชุม  ครั้งที 6/2565 
เมื อวันพฤหัสบดี ที  21 เดือนเมษายน 2565 การนี้ จึงขอให้หัวหน้าหน่วยงานทุกหน่วยงานรายงานผลการด่าเนินงาน
ตามมติที ประชุม ภายในวันจันทร์ ที  17 พฤษภาคม  2565 เพื อจะได้รายงานในที ประชุมเพื อทราบต่อไป 
 บัดนี้  การติดตามผลการปฏิบัติตามมติที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุขได้ด่าเนินการเสร็จสิ้นลงแล้ว จึงขอรายงานผล ดังนี้ มีเรื องที ติดตามจ่านวน 9 เรื อง  ด่าเนินการเสร็จแล้ว 
จ่านวน 8 เรื อง อยู่ระหว่างด่าเนินการ จ่านวน  1 เรื อง และยังไม่ได้ด่าเนินการ - เรื อง 

จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดทราบ 
 

มติที่ประชุม :  รับทราบ 
 

ระเบียบวารที่ 7   เรื่องลับ 
วาระท่ี   7.1  พิจารณารับรองผลงานทางวิชาการ เพื่อประกอบการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ  

ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ราย นางรัตนา เล็กสมบูรณ์  
 

งานบริหารบุคคลขอถอนวาระ 

 
เลิกประชุมเวลา  12.40 น. 

                                        
 (นางสาวณรัญญา  มีชัย) 

นักวิชาการศึกษาช่านาญการ รักษาการในต่าแหน่ง 
หัวหน้าส่านักงานเลขานุการ 

กรรมการและเลขานุการ 
ผู้จด/พิมพ์รายงานการประชุม 

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงศุทธินี  ธิราช) 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

กรรมการ 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 
 

ที่ประชุมได้รับรองรายงานนี้แล้วในการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งท่ี 9/๒๕65 
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 16 มิถุนายน  2565 

 

                                                                                                                                                             
(นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธุ์) 

คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 


