
 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
ครั้งที่ 13/๒๕65 

วันอังคารที ่26 เดือนกรกฎาคม  2565 
ณ ห้อง CMP 401 ชั้น 4 อาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

 
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธุ์  คณบดี  ประธานกรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงศุทธินี ธิราช รองคณบดีฝ่ายบริหาร กรรมการ (ONLINE) 
3. แพทย์หญิงปิยะรัตน์  ธัญนิพัทธ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการ (ONLINE) 
4. รองศาสตราจารย์ภาวนา  พนมเขต รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ กรรมการ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุวรรณ์  วงบุตดี หัวหน้ากลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ กรรมการ 
6. ผู้ช่วยศาสตรจารย์กิตติ เหลาสุภาพ หัวหน้ากลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ กรรมการ 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวภรณ์  แดนดี ผู้แทนอาจารย์ กรรมการ 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เมรีรัตน์  มั นวงศ ์ ผู้แทนอาจารย์/ผู้ชว่ยคณบดีฝ่าย

การศึกษาและพัฒนานักศึกษา  
กรรมการ 

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

ปฏิบัติการ 
ผู้ช่วยเลขานุการฯ คนที  1 

   
รายนามผู้ไม่ได้เข้าร่วมประชุม 

ไม่มี 
 

  

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

สิ งแวดล้อม 
๔.  อาจารย์ปัณฑิตา  สุขุมาลย์ ประธานหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 

สาธารณสุขศาสตร์ 
  

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.    
 
 นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธุ์ คณบดีประธานในที ประชุม แจ้งให้ที ประชุมทราบว่าการประชุมในครั้งนี้มีกรรมการ
มาประชุมจ่านวน  8  คน ครบองค์ประชุม และมีผู้เข้าร่วมประชุม จ่านวน 4 คน ประธานกล่าวเปิดการประชุมตาม
ระเบียบวาระการประชุมตามล่าดับ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
         / ระเบียบวาระที  1 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่ 13/2565 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ  
วาระท่ี 1.1  การลาประชุมของคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ 

 ประธานแจ้งที ประชุมเพื อทราบ ในการประชุมครั้งนี้ ไมม่ีคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ ลาประชุม 
 

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  สรุปผลการประเมินผลการบริหารงานของผู้บริหาร  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
  ประจ าปีงบประมาณ 2565 
  ประธานแจ้งที ประชุมเพื อทราบ สรุปผลการประเมินผลการบริหารงานของผู้บริหาร  วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประจ่าปีงบประมาณ 2565 มีรายละเอียด ดังนี้ 

ผู้ตอบแบบประเมิน   
ผู้ตอบแบบประเมิน จ ำนวน (คน) คิดเป็นร้อยละ 

จำกผู้ตอบแบบประเมิน 
1.1) อาจารย์กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ 21 18.26 
1.2) อาจารย์กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 16 13.91 
1.3) บุคลากรสังกัดส่านักงานเลขานุการ  32 27.83 
1.4) บุคลากรสังกัดศูนย์พัฒนาเด็ก 12 10.43 
1.5) บุคลากรสังกัดโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี    

34 
29.57 

รวม 115 100.00 
 
ตอนที  3  ข้อมูลเกี ยวกับเกี ยวกับการน่าองค์กรของผู้บริหาร ในวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

ที  รายการประเมินด้านการน่าองค์กรของผู้บริหาร ค่าเฉลี ย  
1 การก่าหนดทิศทางขององค์กร 4.39 มากที สุด 
2 การสื อสารและการสร้างความเข้าใจทิศทางขององค์กรให้บุคลากรรับรู้ 4.30 มากที สุด 
3 การสร้างบรรยากาศและการมีส่วนร่วมของผู้บริหารในกิจกรรมต่างๆ เกี ยวกับ

การพัฒนาองค์กร 
4.27 มากที สุด 
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ที  รายการประเมินด้านการน่าองค์กรของผู้บริหาร ค่าเฉลี ย  
4 การให้ความส่าคัญเรื องธรรมาภิบาลขององค์กร 4.34 มากที สุด 
5 การเป็นตัวอย่างที ดี (Role Model) ของผู้บริหารในการด่าเนินการเรื องต่างๆ 4.41 มากที สุด 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.34 มากที่สุด 
 
 เมื่อน าผลมาเทียบกับปีที่ผ่านมา สรุปได้ดังนี้  
ล่าดับ ตัวชี้วัด 2561 2562 2563 2564 
7.4-3 ระดับผลการประเมินผู้บริหารระดับสูงด้านการน่าองค์กร 4.14 4.35 4.08 4.34 

• ข้อมูลจากเล่มรายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา2562 หน้า 54 
 

จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดทราบ 
 

มติที่ประชุม :  รับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
วาระท่ี 2.1  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  

               ครั้งที่ 10/2565 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 16 เดือนมิถุนายน  2565 
กรรมการและเลขานุการฯ เสนอที ประชุมเพื อพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ่า

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที  10/2565 เมื อวันพฤหัสบดี ที  16 เดือนมิถุนายน 2565 
ทั้งนีไ้ด้มีการแจ้งเวียนทางไลน์กลุ่มคกก.ประจ่าวิทยาลัยฯ และแจ้งเวียนทาง E-mail เพื อพิจารณารายงานฯ ดังกล่าว
แล้ว เมื อวันศุกร์ ที  17 มิถุนายน 2565 

จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที  10/2565 เมื อวันพฤหัสบดี ที  16 เดือนมิถุนายน 2565 

 

  มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข (รอรับรองรายงาน
การประชุม 7 วันท าการ คือวันที่ 8 สิงหาคม 2565) 

 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
วาระท่ี 3.1 รายงานลูกหนี้คงค้างช าระนานเกินกว่าที่ระเบียบก าหนด 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร เสนอที ประชุมเพื อพิจารณา ตามที  ผู้สอบบัญชี วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข ปีงบประมาณ 2563 ให้ข้อเสนอแนะส่าหรับเรื องลูกหนี้เงินยืมทดรองราชการ นั้น โดยหากผู้บริหาร
สามารถก่าหนดมาตรการในการจัดการกับลูกหนี้คงค้างช่าระนานเกินกว่าที ระเบียบก่าหนด และบังคับใช้อย่างเข้มงวด  
ก่ากับติดตามให้ลูกหนี้ส่งใช้เอกสารและคืนเงินเหลือจ่ายทันทีที ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที การเงิน จะส่งผลให้ วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุขมีความคล่องตัวสูงสุดในการบริหารเงินยืมทดรองราชการประเภท ข วิทยาลัย
แพทยศาสตร์ฯ และเป็นการก่ากับติดตามให้ถือปฏิบัติตามที ระเบียบอย่างเคร่งครัด และอ้างถึงมติที ประชุม
คณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที  16 เมื อวันที  28 ธันวาคม พ.ศ. 2563 
รับทราบมอบงานการเงินติดตามผู้ค้างเบิกจ่าย และรายงานผลทุกไตรมาส ซึ งงานการเงินได้ด่าเนินอย่างต่อเนื อง โดย
การส่งหนังสือแจ้งขอส่งใช้เอกสารเบิกจ่าย (ส่งหนังสือแจ้งคืนเงินยืมส่วนที เหลือจ่าย) และรายงานการติดตามผลให้ส่ง 

       /ใช้เอกสาร... 
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ใช้เอกสารเบิกจ่าย (คืนเงินยืมส่วนที เหลือจ่าย) เกินก่าหนด เป็นประจ่าทุกวัน เมื อพบว่าสัญญาเงินยืมครบก่าหนดส่งใช้
เอกสารเบิกจ่ายและคืนเงินยืมส่วนที เหลือ  แต่ยังมีลูกหนี้คงค้างที ไม่ส่งใช้เอกสารเบิกจ่ายและคืนเงินยืมส่วนที เหลือได้
ตามก่าหนด จึงขอรายงานลูกหนี้คงค้างช่าระนานเกินกว่าที ระเบียบก่าหนด ในระหว่าง ไตรมาสที  3 (เดือนเมษายน 
2565 – เดือนมิถนุายน 2565) ปีงบประมาณ 2565 ดังนี้ 
 

ล่าดับ ลูกหนี้เงินยืมประจ่าเดือน จ่านวนสัญญาเงินยืม จ่านวนเงิน (บาท) สถานะปัจจุบัน  
1 เดือน เมษายน 2565 9 ฉบับ 52,900.00 เบิกจ่ายแล้ว 

2 เดือน พฤษภาคม 2565 16 ฉบับ 96,808.00 เบิกจ่ายแล้ว 

3 เดือน มิถุนายน 2565 12 ฉบับ 87,175.00 เบิกจ่ายแล้ว 

 รวม 37 ฉบับ 236,883.00  
 

จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อทราบข้อมูลลูกหนี้ที ไม่ถือปฏิบัติตามระเบียบ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยเงินทดรองราชการจากเงินรายได้ พ.ศ. 2562 

 

มติที่ประชุม : รับทราบ มอบรองคณบดีฝ่ายบริหารก ากับติดตาม และวิเคราะห์สาเหตุ
ลูกหนี้คงค้างช าระนานเกินไป 

 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
วาระท่ี 4.1  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบายด้านงบประมาณและการเงิน 
  4.1.1 ขอปรับอัตราค่าจ้างกลุ่มจ้างเหมา จ านวน 3 ราย ของศูนย์พัฒนาเด็ก 

  หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็ก เสนอที ประชุมพิจารณา เนื องจาก ในกลุ่มจ้างเหมาโดยเงินรายได้ของ
ศูนย์พัฒนาเด็ก จะมีด้วยกันทั้งหมด 3 คน มีภารกิจต่างกันคือ จ้างเหมาแม่บ้านท่าความสะอาดจ่านวน 2 คน จ้างเหมา
ผู้ดูแลเด็กอ่อนจ่านวน  1 คน โดยได้รับค่าจ้างเดือน 7,400 บาทต่อเดือนนั้น ซึ งในสภาพปัจจุบันที มีค่าครองชีพสูงขึ้น
ทุกด้าน และในบุคลากรกลุ่มนี้ไม่ได้รับการปรับค่าจ้างมาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2563 ดังนั้นเพื อเป็นขวัญก่าลังใจกับ
บุคลากรที ปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถจึงขออนุมัติปรับเพิ มค่าจ้าง ดังนี้ 

1. ต่าแหน่ง ผู้ดูแลเด็กอ่อน พิจารณาปรับเพิ มค่าจ้างเป็นเดือนละ 7,700 บาท (อัตราเดิม 7,400 บาท)  
เนื องจากเข้าปฏิบัติงานตั้งแต่เวลา 07.00 น. และเลิกงาน 17.00 น. โดยไม่ได้รับค่าปฏิบัติงานนอก
เวลา และมีนักเรียน เต็มตามมาตฐานก่าหนดนักเรียนคือมีนักเรียนจ่านวน 3 คน ต้องอยู่ประจ่าห้อง
ตลอดเวลา มีเวลารับประทานอาหารเที ยง 30 นาที ต่อวัน 

2. ต่าแหน่ง แม่บ้านศูนย์พัฒนาเด็ก  ปรับเพิ มค่าจ้างเป็นเดือนละ 7,600 บาท (อัตราเดิม 7,400 บาท) 
ปฏิบัติงานเวลา 07.30 – 16.30 น.   

โดยปรับอัตราใหม่ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 (งบประมาณ 66)  เป็นต้นไป     
 

จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อพิจารณาอนุมัติ 
 

   มติที่ประชุม : อนุมัติการขอปรับอัตราค่าจ้างกลุ่มจ้างเหมา จ านวน 3 ราย ของศูนย์
พัฒนาเด็ก 
 
         /วาระที ... 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่ 13/2565 
 

วาระท่ี 4.2  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบายอ่ืน ๆ 
  4.2.1 มาตรการและแนวทางปฏิบัติส าหรับการจัดสอบ ณ ที่ตั้ง ในกรณีมีนักศึกษา 

เป็นผู้ติดเชื้อเข้าสอบ 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   เสนอที ประชุมพิจารณา ตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

เรื อง มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที  ๑) พ.ศ. 
๒๕๖๕ ลงวันที  ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ในมาตรการด้านการเรียนการสอน ระบุใน ข้อ 3 (๕.๒) กรณีมีการสอบ
ย่อย (Quiz) ระหว่างจัดการเรียนการสอน ให้นักศึกษายื่นค าขอต่ออาจารย์ผู้สอนเพื่อขอสอบชดเชยได้  (หลักเกณฑ์
และเงื อนไขการขอสอบชดเชย สามารถด่าเนินการได้ตาม ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ.2564) 

วิทยาลัยฯ ได้จัดการเรียนการสอนและการสอบ ของแต่ละหลักสูตร ดังนี้ 
1. หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ด าเนินการสอบย่อยเป็นกลุ่มรายวิชา 
2. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต และรายวิชาที จัดสอนให้คณะอื นๆ 

ด าเนินการสอบกลางภาค และปลายภาค โดยจัดสอบในช่วงเวลาเดียวกัน ตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
ในการนี้ มีรายวิชาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตที ได้ด่าเนินการจัดสอบ และมีนักศึกษาเป็นผู้ติดเชื้อเข้าสอบ 

ซึ งอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ได้อนุญาตให้ผู้ติดเชื้อเข้าสอบ และด่าเนินการในกรณีที มีผู้ติดเชื้อเข้าสอบ ดังนี้ 
1. จัดห้องสอบส่าหรับนักศึกษาทั วไป ตามมาตรการการจัดสอบที เคยด่าเนินการมา 
2. จัดห้องสอบแยกส่าหรับนักศึกษาที ติดเชื้อ (จัดสอบที ห้อง PBL) และนักศึกษาสวมถุงมือในขณะเข้าสอบ  
3. ติดป้ายห้องน้่าส่าหรับผู้ติดเชื้อ 
4. เมื อเสร็จสิ้นการสอบ งานอาคารได้ด่าเนินการฆ่าเชื้อที ห้องสอบ และห้องน้่า 
5. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาบางท่าน ได้น่าชุดข้อสอบและกระดาษค่าตอบ ฆ่าเชื้อที ห้องปฏิบัติการ  และ

น่ามาจัดส่งที งานบริการการศึกษา เพื อส่งตรวจที กองบริการการศึกษาต่อไป 
 

จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดพิจารณามาตรการและแนวทางปฏิบัติส่าหรับการ
จัดสอบ ณ ที ตั้ง ในกรณีมีนักศึกษาเป็นผู้ติดเชื้อเข้าสอบ 

4.1 การจัดการด้านอาคาร สถานที  ห้องสอบ ห้องน้่า 
4.2 การด่าเนินการเกี ยวกับชุดข้อสอบและกระดาษค่าตอบของผู้ติดเชื้อ  
4.3 มาตรการด้านการปฏิบัติตนของนักศึกษา (ก่อนเข้าสอบ ระหว่างสอบ และหลังสอบ) 
4.4 ขั้นตอนการแจ้งข้อมูลเกี ยวกับผู้ติดเชื้อของประธานรายวิชาให้งานบริการการศึกษารับทราบ เพื อจะได้

ประสานและด่าเนินการในส่วนที เกี ยวข้องต่อไป (ต้องแจ้งข้อมูลก่อนการสอบล่วงหน้ากี วัน มีนักศึกษาที ติดเชื้อกี ราย 
เป็นต้น) 
 

   มติที่ประชุม : อนุมัติในหลักการให้สามารถจัดสอบได้ภายใต้มาตรการที่เสนอมา กรณี 
นักศึกษาป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สามารถลาป่วยได้ โดยมีหนังสือรับรองจากโรงพยาบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         /วาระที ... 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่ 13/2565 
 

 
 
 

วาระท่ี 4.3  เรื่องเสนอพิจารณาแต่งตั้งบุคคล / คณะบุคคล / การลาศึกษาต่อ /  
ขออนุมัติส าเร็จการศึกษา  

  4.3.1 ขออนุมัติขยายเวลาศึกษาของ นางสาวปณิย ขีนทัพไทย ครั้งที่ 1 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร   เสนอที ประชุมพิจารณา ตามค่าสั งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที  
2087/2562 ได้อนุมัติให้ นางสาวปณิย ขีนทัพไทย ต่าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ลา
ศึกษาในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาสุขภาพและการพัฒนาที ยั งยืน (หลักสูตรนานาชาติ) ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ด้วย
ทุนอุดหนุนวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีก่าหนด 3 ปี ตั้งแต่วันที  13 สิงหาคม 2562 ถึงวันที  12 
สิงหาคม 2565 โดยให้ได้รับเงินเดือนระหว่างลาศึกษา นั้น 

 บัดนี้ ใกล้ครบก่าหนดการได้รับอนุมัติลาศึกษา ตามค่าสั งดังกล่าวข้างต้นแล้ว นางสาวปณิย ขีนทัพไทย จึงได้ยื น
แบบค่าขออนุมัติขยายเวลาศึกษา ครั้งที  1 เนื องจากมีการเปลี ยนแปลงหัวข้อวิทยานิพนธ์ ท่าให้ไม่สามารถสอบโครง
ร่างวิทยานิพนธ์ได้ตามก่าหนดเวลาของหลักสูตร และผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ท่าให้การด่าเนินงานล่าช้ากว่าที ก่าหนด ในการนี้ นางสาวปณิย ขีนทัพไทย จึงขออนุมัติขยาย
ระยะเวลาลาศึกษา ครั้งที  1 มีก่าหนด 4 เดือน 27 วัน ตั้งแต่วันที  13 สิงหาคม 2565 ถึงวันที  8 มกราคม 2566 ด้วย
ทุนส่วนตัว ดังนั้น รวมระยะเวลาในการลาศึกษาของ นางสาวปณิย ขีนทัพไทย ดังนี้ 

 

ล่าดับที  รายละเอียด ระยะเวลาลาศึกษาต่อ ทุน รวมระยะเวลา 
1 ได้รับอนุมัติลาตามหลักสูตร 13 สิงหาคม 2562 ถึงวันที   

12 สิงหาคม 2565 
ด้วยทุนอุดหนุนวิทยาลัย

แพทยศาสตร์และ 

การสาธารณสุข 

3 ปี 

2 ขอขยายเวลาลาศึกษา  
ครั้งที  1 
 

13 สิงหาคม 2563 ถึงวันที   
8 มกราคม 2566 

โครงการปริญญาเอก
กาญจนาภิเษก (คปก.)  
สาขาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

4 เดือน 27 วัน 

รวมระยะเวลาที่ได้รับทุนและอนุมัติขยาย 3 ปี 4 เดือน 27 วัน 

 
จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดพิจารณาในการขออนุมัติขยายระยะเวลาศึกษาของ 

นางสาวปณิย ขีนทัพไทย ครั้งที  1 มีก่าหนด 4 เดือน 27 วัน ตั้งแต่วันที  13 สิงหาคม 2565 ถึงวันที  8 มกราคม 2566 
ด้วยทุนส่วนตัว โดยให้ได้รับเงินเดือนระหว่างลาศึกษา 

 

มติที่ประชุม :  อนุมัติขยายระยะเวลาศึกษาของ นางสาวปณิย ขีนทัพไทย ครั้งที่ 
1 มีก าหนด 4 เดือน 27 วัน ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 8 มกราคม 2566 ด้วยทุนส่วนตัว โดยให้ได้รับ
เงินเดือนระหว่างลาศึกษา 
   
 
 
 
         / 4.3.2 ขออนุมัติ... 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่ 13/2565 
 

  4.3.2 ขออนุมัติขยายเวลาศึกษา ครั้งที่ 6 และขออนุมัติเดินทางไปท าวิจัย ณ ต่างประเทศ 
   ในช่วงลาศึกษาของ นางสาวปรารถนา โฉมเฉลา 

  รองคณบดีฝ่ายบริหาร   เสนอที ประชุมพิจารณา ตามค่าสั 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 

ครั้งที่ 5 ตามค่าสั งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที  921/2565 มีก่าหนด 1 เดือน 11 วัน ตั้งแต่วันที  20 
มิถุนายน 2565 ถึงวันที  31 กรกฎาคม 2565 ด้วยทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) สาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

 บัดนี้  ใกล้ครบก่าหนดการได้รับอนุมัติขยายเวลาลาศึกษา ครั้งที  5 ตามค่าสั งดังกล่าวข้างต้นแล้ว  
นางสาวปรารถนา โฉมเฉลา จึงได้ยื นแบบค่าขออนุมัติขยายเวลาศึกษา ครั้งที  6 เนื องจากการปฏิบัติงานวิจัยยังไม่แล้ว
เสร็จ ท่าให้ยังไม่สามารถสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ได้ ซึ งเป็นผลกระทบมาจากการเปลี ยนหัวข้อวิทยานิพนธ์ในช่วงแรก 
และผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และมีความจ่าเป็นต้องเดินทางไป
ท่าการวิจัยและเพิ มพูนทักษะด้านการวิจัย ณ มหาวิทยาลัยกราซ เมืองกราซ ประเทศออสเตรียเป็นระยะเวลา 6 เดือน 
ตั้งแต่วันที  1 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที  30 เมษายน 2566 ในการนี้ นางสาวปรารถนา โฉมเฉลา จึงขออนุมัติขยาย
ระยะเวลาลาศึกษา ครั้งที  6 มีก่าหนด 3 เดือน 20 วัน ตั้งแต่วันที  1 สิงหาคม 2565 ถึงวันที  20 พฤศจิกายน 2565 
ด้วยทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดังนั้น รวมระยะเวลาในการลาศึกษา
ของ นางสาวปรารถนา โฉมเฉลา ดังนี้ 

 

ล่าดับที  รายละเอียด ระยะเวลาลาศึกษาต่อ ทุน รวมระยะเวลา 
1 ได้รับอนุมัติลาตาม

หลักสูตร 
15 สิงหาคม 2560 ถึงวันที   
14 สิงหาคม 2563 

ด้วยทุนอุดหนุนวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และ 

การสาธารณสุข 

3 ปี 

2 ขอขยายเวลาลาศึกษา  
ครั้งที  1 

15 สิงหาคม 2563 ถึงวันที   
30 พฤศิจกายน 2563 

โครงการปริญญาเอกกาญจนา
ภิเษก (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 

โครงการปริญญาเอกกาญจนา
ภิเษก (คปก.)  

สาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

7 เดือน 

4 ขอขยายเวลาลาศึกษา 
ครั้งที  3 
 

1 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที   
21 พฤศจิกายน 2564 

โครงการปริญญาเอกกาญจนา
ภิเษก (คปก.)  

สาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

4 เดือน 21 วัน 

5 ขอขยายเวลาลาศึกษา 
ครั้งที  4 
 

22 พฤศจิกายน 2564 ถึง
วันที  19 มิถุนายน 2565 

 

โครงการปริญญาเอกกาญจนา
ภิเษก (คปก.)  

สาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

6 เดือน 28 วัน 

6 ขอขยายเวลาลาศึกษา 
ครั้งที  5 

20 มิถุนายน 2565 ถึงวันที  
31 กรกฎาคม 2565 

 

โครงการปริญญาเอกกาญจนา
ภิเษก (คปก.)  

สาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

1 เดือน 11 วัน 

7 ขอขยายเวลาลาศึกษา 
ครัง้ที  6 

1 สิงหาคม 2565 ถึงวันที   
20 พฤศจิกายน 2565 

 

โครงการปริญญาเอกกาญจนา
ภิเษก (คปก.)  

สาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

3 เดือน 20 วัน 

รวมระยะเวลาที่ได้รับทุนและอนุมัติขยาย 5 ปี 3 เดือน 5 วัน 
 

จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดพิจารณา ดังนี้ 
 1. พิจารณาการขออนุมัติขยายระยะเวลาศึกษาของ นางสาวปรารถนา โฉมเฉลา ครั้งที  6  มีก่าหนด 3 เดือน 
20 วัน ตั้งแต่วันที  1 สิงหาคม 2565 ถึงวันที  20 พฤศจิกายน 2565 ด้วยทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก 
(คปก.) สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 2. พิจารณาการขออนุมัติเดินทางไปท่าวิจัย ณ ต่างประเทศ ในช่วงเวลาลาศึกษา เพื อท่าการวิจัยและเพิ มพูน
ทักษะด้านการวิจัย ณ มหาวิทยาลัยกราซ เมืองกราซ ประเทศออสเตรีย มีก่าหนดระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที  1 
พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที  30 เมษายน 2566 

 

มติที่ประชุม :  1. อนุมัติขยายระยะเวลาศึกษาของ นางสาวปรารถนา โฉมเฉลา 
ครั้งที่ 6  มีก าหนด 3 เดือน 20 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2565 ด้วยทุน
โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
            2. อนุมัติเดินทางไปท าวิจัย ณ ต่างประเทศ ในช่วงเวลาลาศึกษา 
เพื่อท าการวิจัยและเพิ่มพูนทักษะด้านการวิจัย ณ มหาวิทยาลัยกราซ เมืองกราซ ประเทศออสเตรีย มีก าหนด
ระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2566   
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  4.3.3 การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
     หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยส่ิงแวดล้อม  

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 
  รองคณบดีฝ่ายวชิาการ เสนอเพื อพิจารณา เรื อง การเปลี ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตรและอาจารย์ประจ่าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2564) รายละเอียด ดังนี้ 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจ าหลักสตูร (เดิม) 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจ าหลักสตูร (ใหม)่ 

เหตุผลและสาระในการปรบัปรงุ 

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สงำ่ ทบัทิมหิน 
- สำธำรณสุขศำสตรดุษฏบีัณฑติ : 
สำธำรณสุขศำสตร ์
มหำวิทยำลยัขอนแก่น : 2562  
- วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต : 
เทคโนโลยสีิ่งแวดล้อมและกำรจดักำร 
สถำบนัเทคโนโลยีแห่งเอเชีย : 2545  
- วิทยำศำสตรบัณฑิต :  
สำธำรณสุขศำสตร ์
มหำวิทยำลยัขอนแก่น : 2540  

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สงำ่ ทบัทิมหิน 
- สำธำรณสุขศำสตรดุษฏบีัณฑติ : 
สำธำรณสุขศำสตร ์
มหำวิทยำลยัขอนแก่น : 2562  
- วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต : 
เทคโนโลยสีิ่งแวดล้อมและกำรจดักำร 
สถำบนัเทคโนโลยีแห่งเอเชีย : 2545  
- วิทยำศำสตรบัณฑิต :  
สำธำรณสุขศำสตร ์
มหำวิทยำลยัขอนแก่น : 2540  

คงเดิม 

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สิทธชิัย ใจขำน 
- สำธำรณสุขศำสตรมหำบัณฑิต : 
อนำมัยสิ่งแวดล้อม 
มหำวิทยำลยัขอนแก่น : 2558  
- วิทยำศำสตรบัณฑิต :  
สำธำรณสุขศำสตร ์
มหำวิทยำลยัขอนแก่น : 2555  

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สิทธชิัย ใจขำน 
- สำธำรณสุขศำสตรมหำบัณฑิต : 
อนำมัยสิ่งแวดล้อม 
มหำวิทยำลยัขอนแก่น : 2558  
- วิทยำศำสตรบัณฑิต :  
สำธำรณสุขศำสตร ์
มหำวิทยำลยัขอนแก่น : 2555  

คงเดิม 

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ปวีณำ  
ลิมปิทปีรำกำร 
- ปรัชญำดษุฎีบัณฑิต :  
วิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลย ี
สถำบนัเทคโนโลยนีำนำชำตสิิรินธร 
มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ : 2559  
- วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต :  
กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม 
จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลัย : 2549   
- วิทยำศำสตรบัณฑิต :  
สำธำรณสุขศำสตร ์
มหำวิทยำลยัขอนแก่น : 2542   

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ปวีณำ  
ลิมปิทปีรำกำร 
- ปรัชญำดษุฎีบัณฑิต :  
วิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลย ี
สถำบนัเทคโนโลยนีำนำชำตสิิรินธร 
มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ : 2559  
- วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต :  
กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม 
จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลัย : 2549   
- วิทยำศำสตรบัณฑิต :  
สำธำรณสุขศำสตร ์
มหำวิทยำลยัขอนแก่น : 2542   

คงเดิม 

นำงสำวสุภำณี จนัทร์ศิริ 
- สำธำรณสุขศำสตรมหำบัณฑิต : 
อนำมัยสิ่งแวดล้อม 
มหำวิทยำลยัขอนแก่น : 2557  

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ลักษณีย์ บญุขำว 
- ปรัชญำดษุีบัณฑิต :  
อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภยั
(นำนำชำต)ิ 

เนื่องจำก นำงสำวสุภำณี จันทรศ์ิริ 
วำงแผนลำศึกษำต่อ ในปีกำรศึกษำ 
2566 
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อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจ าหลักสตูร (เดิม) 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจ าหลักสตูร (ใหม)่ 

เหตุผลและสาระในการปรบัปรงุ 

- วิทยำศำสตรบัณฑิต :  
อนำมัยสิ่งแวดล้อม 
มหำวิทยำลยัเทคโนโลยีสุรนำรี : 2554  

มหำวิทยำลยัมหิดล : 2560 
- สำธำรณสุขศำสตรมหำบัณฑิต : 
กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมอุตสำหกรรม 
มหำวิทยำลยัสุโขทัยธรรมำธิรำช : 
2550 
- วิทยำศำสตรบัณฑิต : 
อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภยั 
มหำวิทยำลยัขอนแก่น : 2542 

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์จีรำพร ทิพย์พิลำ 
- วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต :  
สุขศำสตร์อุตสำหกรรมและ 
ควำมปลอดภัย  
มหำวิทยำลยัมหิดล : 2555   
- วิทยำศำสตรบัณฑิต :  
สุขศำสตร์อุตสำหกรรมและ 
ควำมปลอดภัย  
มหำวิทยำลยับูรพำ : 2546   

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สมเจตน์  
ทองด ำรงธรรม 
- สำธำรณสุขศำสตรดุษฏบีัณฑติ : 
สำธำรณสุขศำสตร ์
มหำวิทยำลยัขอนแก่น : 2564  
- สำธำรณสุขศำสตรมหำบัณฑิต : 
อนำมัยสิ่งแวดล้อม 
มหำวิทยำลยัขอนแก่น : 2552 
- วิทยำศำสตรบัณฑิต : 
สำธำรณสุขศำสตร ์
มหำวิทยำลยัขอนแก่น : 2546 

เนื่องจำก ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์จรีำพร 
ทิพย์พิลำ ลำศึกษำต่อ ในปีกำรศึกษำ 
2565 

 

ทั้งนี ้ให้มีผลตั้งแต่ วันที  1 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป โดยผ่านการเห็นชอบ จากคณะกรรมการบริหาร 
กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ครั้งที  10/2565 วันที  22 มถิุนายน 2565 
 

 จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดพิจารณาเห็นชอบ  การเปลี ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ่าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2564) 

 

มติที่ประชุม :  เห็นชอบ  การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 

 
ระเบียบวาระท่ี 4.4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณารับรองผลการเรียน อนุมัติ/ ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา 
   ไม่มี  
 
วาระท่ี 4.5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอ่ืน ๆ 
   4.5.1  รายงานการติดตามประเมินผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
       ณ สิ้นไตรมาส 3 (1 ตุลาคม 2564 – 30 มิถุนายน 2565)  

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ เสนอที ประชุมเพื อพิจารณา งานแผนและ
งบประมาณ ได้ด่าเนินการติดตามและรวบรวมข้อมูลผลการด่าเนินงาน ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สิ้นไตรมาส 3 (1 ตุลาคม 2564 – 30 มิถุนายน 2565) ใน 4 ด้าน ดังนี้ 
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1.1 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ ณ สิ้นไตรมาส 3 (1 ตุลาคม 2564 – 30 มิถุนายน 2565) 
 กลยุทธ์ที  1  จ่านวน      28        โครงการ  
   - อยู่ในระหว่างด่าเนินโครงการ จ่านวน  19  โครงการ 

 - ยังไม่ด่าเนินโครงการ           จ่านวน  8   โครงการ 
           - ด่าเนินการแล้วเสร็จ            จ่านวน  1  โครงการ 

   เหตผลที ยังไม่ด่าเนินโครงการ : เนื องจากยังไม่ถึงก่าหนดระยะเวลาในการจัดโครงการกิจกรม  
 

    กลยุทธ์ที  2  จ่านวน      10        โครงการ  
   - อยู่ในระหว่างด่าเนินโครงการ จ่านวน   6  โครงการ 
           - ยังไม่ด่าเนินโครงการ           จ่านวน   2  โครงการ 

- ด่าเนินการแล้วเสร็จ            จ่านวน    2  โครงการ 
 
กลยุทธ์ที  3  จ่านวน      6        โครงการ  

   - อยู่ในระหว่างด่าเนินโครงการ จ่านวน  6  โครงการ 
           - ยังไม่ด่าเนินโครงการ           จ่านวน  0  โครงการ 

   เหตผลที ยังไม่ด่าเนินโครงการ : เนื องจากเหตุการณ์โรคระบาดยังไม่สงบ ซึ งไม่สามารถคาดการได้ว่าจะจัด 
   แบบอบรมในที ตั้ง หรือ จัดอบรมแบบออนไลน์  
 

กลยุทธ์ที  4  จ่านวน      4        โครงการ  
   - อยู่ในระหว่างด่าเนินโครงการ จ่านวน  4  โครงการ 
           - ยังไม่ด่าเนินโครงการ           จ่านวน  0  โครงการ 

    
กลยุทธ์ที  5  จ่านวน      2        โครงการ  

   - อยู่ในระหว่างด่าเนินโครงการ จ่านวน  2  โครงการ 
           - ยังไม่ด่าเนินโครงการ           จ่านวน  -  โครงการ 
 

ทั้งนี้ ผลการติดตามการด าเนินงานในไตรมาสที่ 3 การด าเนินโครงการการตามแผนกลยุทธ์ 
จ านวน 50 โครงการ ด าเนนิการโครงการแล้ว จ านวน 40 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 80 ของ 

          จ านวนโครงการทั้งหมด (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
 
1.2 รายงานแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ณ สิ้นไตรมาส 3 (1 ตุลาคม 2564 – 30 มิถุนายน 2565) 
   1. จ่านวนโครงการตามแผนปฏิบัติการ ทั้งหมด   139  โครงการ 
   2. จ่านวนโครงการที อยู่ระหว่างด่าเนินการโครงการ     66  โครงการ 
   3. จ่านวนโครงการที ยังไม่ด่าเนินการโครงการ       7  โครงการ 

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

   4. จ่านวนโครงการที ไม่รายงาน        5  โครงการ 
        - โครงการ สร้างบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที มีคุณภาพมาตรฐาน และมีบุคลิกภาพที ดีสู่งานอาชีพ 
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        - โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ “ปลูกจิตส่านึก ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั น” 
                - โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื อการพึ งพาตนเองด้านสุขภาพ 
                - โครงการ พิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่เป็นกรณีพิเศษ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
                - โครงการสนับสนุนทุนวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิจัยมุ่งเป้า "โครงการ การแสดงออกของโปรตีน  
                  metallothionein และการเปลี ยนแปลงทางจุลกายวิภาคของตับและไตในหนูนาที อาศัยพ้ืนที ต่าบลหัว 
                  เรือ อ่าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี"    

5. จ่านวนโครงการที ด่าเนินการแล้วเสร็จ       60  โครงการ 
           6. จ่านวนโครงการที ยกเลิกโครงการ         1  โครงการ 
     

ทั้งนี้ ผลการติดตามการด าเนินงานในไตรมาสที่ 3 การด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ จ านวน 
139 โครงการ ด าเนินการโครงการแล้ว จ านวน 126 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 90.64 ของจ านวน
โครงการทั้งหมด (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 

 
1.3 การติดตามผลการด าเนินงานด้านงบประมาณ 

การติดตามรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สิ้นไตรมาส 3 (1 
ตุลาคม 2564 – 30 มิถุนายน 2565) พบว่ามีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 71.92  โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 

ตารางเปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายตามเกณฑ์มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพรายจ่าย (แผน-ผล) 
  

 การเบิกจ่ายตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพ 

 ได้รับจัดสรร (แผน) การเบิกจ่าย (ผล) การเบิกจ่าย 
คิดร้อยละเมื่อ

เทียบจาก
แผนการ
จัดสรร 

 งบประมาณ (บาท) ร้อยละ งบประมาณ (บาท) คิดร้อยละเมื่อ
เทียบจาก
แผนการ
เบิกจ่าย 

ไตรมาส 3 242,528,800.00 194,023,040.00 80.00 139,535,336.56 71.92 57.53 

1.เงินงบประมาณ
แผ่นดิน 

79,939,400.00 63,951,520.00 80.00 66,396,402.61 103.82 83.06 

-งบด าเนินงาน 10,169,700.00 8,135,760.00 80.00 3,261,112.61 40.08 32.07 

-งบลงทุน 69,769,700.00 55,815,760.00 80.00 63,135,290.00 113.11 90.49 

2.เงินรายได้ 162,589,400.00 130,071,520.00 80.00 73,138,933.95 56.23 44.98 

-งบบุคลากร 42,728,740.00 34,182,992.00 80.00 22,691,675.92 66.38 53.11 

-งบด าเนินงาน 102,281,787.00 81,825,429.60 80.00 48,556,026.03 59.34 47.47 

-งบลงทุน 17,578,873.00 14,063,098.40 80.00 1,891,232.00 13.45 10.76 

รวมเบิกจ่ายทั้งสิ้น 242,528,800.00 194,023,040.00  139,535,336.56 71.92 57.53 

 

          /ผลการ... 
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ผลการด่าเนินงาน เงินงบประมาณแผ่นดิน ได้รับจัดสรรตามแผน จ่านวน 63,951,520.00 บาท เบิกจ่าย 
66,396,402.61 บาท คิดเป็นร้อยละ 103.82.70 เกินกว่าเป้าหมายที ก่าหนด  
         ผลการด่าเนินงานเงินรายได้ ได้รับจัดสรร จ่านวน 130,071,520.00 บาท เบิกจ่าย 73,138,933.95 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 56.23 ต า่กว่าเป้าหมายที ก่าหนด 23.77 เนื องจาก มีการเบิกจ่ายและด่าเนินโครงการล่าช้า จาก
สถานการณ์โควิด-19 

 
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 40 35,913,800  5  
งปม.3 1 1,821,000 1 1450000  0  
งปม.4 1 27,585,600 1 27,585,600  0  
สงป.24 6 3,954,900 3 3,867,190  0  
สบพช.4 32 2,695,984 24 2,189,192  8  
สบพช.6 4 740,000 5 697002  0  
สบพช.7 1 300,000 1 199950  0  
งปม.2 45 36,408,200 40 35,913,800  5  
งปม.3 1 1,821,000 1 1450000  0  
                ทั้งนี้  การจัดซื้อจัดจ้างรายการครุภัณฑ์ จ่านวน 67 รายการ อยู่ในระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง บริหารสัญญา  

 

จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ/แนวทางวิธีการ
จัดการกับการรายงานผลการด่าเนินโครงการ ณ ไตรมาสที  3 

  

     มติที่ประชุม :    มอบผู้บริหารที่รับผิดชอบ ก ากับ ติดตาม การด าเนินการให้
เป็นไปตามแผน 
     

  4.5.2 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน  
ระดับคณะ/วิทยาลัย/ส านัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ เสนอที ประชุมเพื อพิจารณา ตามที  งานแผนและ
งบประมาณ  ได้จัดส่งแผนการบริหารความเสี ยงและแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับคณะ/วิทยาลัย/ส่านัก 
ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เพื อด่าเนินการรายงานผลการด่าเนินงานตามแผนบริหารความเสี ยงและแผนการ
ควบคุมภายใน โดยสรุปได้ดังนี้  
          /1. รายงาน... 
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                   1. รายงานผลการด่าเนินงานตามแผนบริหารความเสี ยง จ่านวน 2 ความเสี ยง คือ  
                         ข้อ 1. ดา้นทรัพยากร(การเงิน งบประมาณ)  
                              1.1 จ่านวนการรับนักศึกษาไม่เป็นไปตามแผนที ก่าหนด   
                                    ( อยู่ระหว่างด่าเนินการ ยังไม่แล้วเสร็จ ทั้ง 2 ความเสี ยง) ตามเอกสารที แนบมาพร้อมนี้             
 
                  2. รายงานผลการด่าเนินงานตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน จ่านวน 2 ความเสี ยง คือ  
                      2.1 การดา่เนินการเบิกจ่ายเป็นไปตามมาตรการเพิ มประสิทธิภาพการใช้จ่ายภาครัฐ   
    2.2 เพื อประกอบการจัดท่าระบบสารสนเทศเพื อการก่ากับติดตามและประเมินผล 
                            ( อยู่ระหว่างด่าเนินการ ยังไม่แล้วเสร็จ ทั้ง 2 ความเสี ยง) ตามเอกสารที แนบมาพร้อมนี้         
     

จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดพิจารณาประเด็นการรายงานผลการ
ด่าเนินงานตามแผนบริหารความเสี ยงและแผนควบคุมภายในระดับคณะ/วิทยาลัย/ส่านัก ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 ณ สิ้นไตรมาส 3 ทั้งนี้ เพื อโปรดให้ข้อเสนอแนะ และพิจารณารายงานผลการด่าเนินงานตามแผนบริหารความ
เสี ยงและแผนควบคุมภายในระดับคณะ ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ สิ้นไตรมาส 3 เพื อเสนอกองแผนงาน
ต่อไป 

 

   มติที่ประชุม :    มอบผู้บริหารที่รับผิดชอบ ก ากับ ติดตาม การด าเนินการให้
เป็นไปตามแผน 

 
    4.5.3 การรายงานผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตร์  รอบ 9 เดือน  

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
     ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ เสนอที ประชุมเพื อพิจารณา งานแผนและ
งบประมาณ ขอรายงานผลการด่าเนินงานตามตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัยฯ รอบ 9 
เดือน วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ผลการประเมินความส่าเร็จ โดยบรรลุเป้าหมาย จ่านวน 48 ตัวชี้วัด 
ไม่บรรลุเป้าหมาย จ่านวน 28 ตัวชี้วัด อยู่ระหว่างด่าเนินการ 29 ตัวชี้วัด จากตัวชี้วัดทั้งหมด 105 ตัวชี้วัด คิดเป็น
ร้อยละ 45.71 ของการบรรลุตามเป้าหมายของตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 

สรุปผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดกลยุทธ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  รอบ 9 เดือน 

ผลการด าเนินงาน จ านวนตัวช้ีวัด คิดเป็นร้อยละ 
บรรลุเป้าหมาย 48 45.71% 

ไม่บรรลุเป้าหมาย 28 26.67% 

อยู่ระหว่างด่าเนินการ 29 27.62% 

รวม 105  

 
 
 
          /กลยุทธ์... 
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กลยุทธ์ที  1 จ่านวนตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 

บรรลุเป้าหมาย 11 42.31% 

ไม่บรรลุเป้าหมาย 9 34.62% 

อยู่ระหว่างด่าเนินการ 6 23.08% 

ตัวชี้วัด รวม 26  

กลยุทธ์ที  2 จ่านวนตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 

บรรลุเป้าหมาย 5 31.25% 

ไม่บรรลุเป้าหมาย 1 6.25% 

อยู่ระหว่างด่าเนินการ 10 62.50% 

ตัวชี้วัด รวม 16  

กลยุทธ์ที  3 จ่านวนตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 

บรรลุเป้าหมาย 1 16.67% 

ไม่บรรลุเป้าหมาย 3 50.00% 

อยู่ระหว่างด่าเนินการ 2 33.33% 

ตัวชี้วัด รวม 6  

กลยุทธ์ที  4 จ่านวนตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 

บรรลุเป้าหมาย 27 60.00% 

ไม่บรรลุเป้าหมาย 15 33.33% 

อยู่ระหว่างด่าเนินการ 3 6.67% 

ตัวชี้วัด รวม 45  

กลยุทธ์ที  5 จ่านวนตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 

บรรลุเป้าหมาย 4 30.77% 

ไม่บรรลุเป้าหมาย - 0.00% 

อยู่ระหว่างด่าเนินการ 9 69.23% 

ตัวชี้วัด รวม 13  
 

จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดพิจารณา ให้ข้อเสนอแนะตามประเด็นที ยัง
ไม่บรรลุตามเป้าหมายที ก่าหนด 

 มติที่ประชุม :   มอบผู้บริหารที่รับผิดชอบตัวชี้วัดที่ยังไม่บรรลุเป้าหมายที่
ก าหนด  ก ากับติดตามให้บรรลุเป้าหมาย 

       / 4.5.4 ขออนุมัติ 
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   4.5.4 ขออนุมัติเปิดสอบแข่งขันและคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  
    ต าแหน่งพยาบาลปฏิบัติการ เพื่อทดแทนต าแหน่งที่ลาออก ราย นางสาวสุนทรี คงศรี 
    รองคณบดีฝ่ายบริหาร น่าเสนอเพื อพิจารณา ด้วย โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ได้เสนอขออนุมัติเปิดสอบแข่งขันและคัดเลือกบุคคลเพื อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เพื อทดแทน
ต่าแหน่งที ลาออก ราย นางสาวสุนทรี คงศรี เลขที ต่าแหน่ง 567ต่าแหน่งพยาบาลปฏิบัติการ ซึ งได้รับอนุมัติลาออกจาก
ราชการ ตั้งแต่วันที  1 กรกฎาคม 2565 นั้น 
 เพื อให้การบริหารอัตราก่าลังพยาบาลในปัจจุบันเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสอดคล้องกับการขยาย
ศักยภาพในการให้บริการของโรงพยาบาลตลอด 24 ชั วโมง  ในการนี้ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  จึงขอ
อนุมัติเปิดสอบแข่งขันและคัดเลือกบุคคลเพื อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต่าแหน่งพยาบาลปฏิบัติการทดแทน
ต่าแหน่งที ลาออก ราย นางสาวสุนทรี คงศรี เลขที ต่าแหน่ง 567 จ่านวน 1 อัตรา ทั้งนี้ ได้จัดท่าข้อมูลตามแนว
ปฏิบัติการเปิดสอบแข่งขันตามกองการเจ้าหน้าที ก่าหนด เพื อประกอบการขออนุมัติเปิดรับสมัครสอบแข่งขันบุคคล
เพื อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
 

 จงึเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดพิจารณาการขออนุมัติเปิดสอบแข่งขันและคัดเลือก
บุคคลเพื อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต่าแหน่งพยาบาลปฏิบัติการ เพื อทดแทนต่าแหน่งที ลาออก ราย นางสาว
สุนทรี  คงศรี จ่านวน 1 อัตรา และมอบงานบริหารบุคคลด่าเนินการต่อไป 
 

    มติที่ประชุม :    อนุมัติเปิดสอบแข่งขันและคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ต าแหน่งพยาบาลปฏิบัติการ เพื่อทดแทนต าแหน่งที่ลาออก ราย นางสาวสุนทรี  คงศรี จ านวน 1 
อัตรา และมอบงานบริหารบุคคลด าเนินการต่อไป 

 
4.5.5  ขออนุมัติเปิดสอบแข่งขันและคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  

    ต าแหน่งครูพี่เลี้ยงปฏิบัติการ เพื่อทดแทนต าแหน่งที่ลาออก ราย นางเยาวลักษณ์ 
    อัครอ านวย 
    รองคณบดีฝ่ายบริหาร น่าเสนอเพื อพิจารณา ด้วย ศูนย์พัฒนาเด็ก ได้เสนอขอ
อนุมัติเปิดสอบแข่งขันและคัดเลือกบุคคลเพื อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เพื อทดแทนต่าแหน่งที ลาออก ราย นาง
เยาวลักษณ์ อัครอ่านวย เลขที ต่าแหน่ง 76 ต่าแหน่งผู้ดูแลเด็ก ซึ งได้รับอนุมัติลาออกจากราชการ ตั้งแต่วันที  13 
กรกฎาคม 2565 ซึ งขอใช้กรอบอัตราก่าลัง ระยะ 4 ปี ที ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ต่าแหน่งครูพี เลี้ยง
ปฏิบัติการ ส่วนงบประมาณการจ้างจะใช้ของกรอบอัตราที ลาออก นั้น 
 เพื อให้การบริหารอัตราก่าลังในหน่วยงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ในการนี้ ศูนย์พัฒนาเด็ก จึงขออนุมัติ
เปิดสอบแข่งขันและคัดเลือกบุคคลเพื อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต่าแหน่งครูพี เลี้ยงปฏิบัติการ ทดแทนต่าแหน่ง
ที ลาออก ราย นางเยาวลักษณ์ อัครอ่านวย เลขที ต่าแหน่ง 76 จ่านวน 1 อัตรา ทั้งนี้ ได้จัดท่าข้อมูลตามแนว
ปฏิบัติการเปิดสอบแข่งขันตามกองการเจ้าหน้าที ก่าหนด เพื อประกอบการขออนุมัติเปิดรับสมัครสอบแข่งขันบุคคล
เพื อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 

  

จงึเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดพิจารณาการขออนุมัติเปิดสอบแข่งขันและคัดเลือก
บุคคลเพื อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต่าแหน่งครูพี เลี้ยงปฏิบัติการ ทดแทนต่าแหน่งที ลาออก ราย นางเยาวลักษณ์ 
อัครอ่านวย จ่านวน 1 อัตรา และมอบงานบริหารบุคคลด่าเนินการต่อไป 

 
        / มติที ประชุม... 
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   มติที่ประชุม :    อนุมัติเปิดสอบแข่งขันและคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ต าแหน่งครูพี่เลี้ยงปฏิบัติการ ทดแทนต าแหน่งที่ลาออก ราย นางเยาวลักษณ์ อัครอ านวย จ านวน 1 
อัตรา และมอบงานบริหารบุคคลด าเนินการต่อไป 

 
4.5.6 การจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์แนะน าวิทยาลัยฯ เป็นภาษาอังกฤษ 

    หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็ก น่าเสนอเพื อพิจารณา ตามที งานวิเทศสัมพันธ์  ได้จัดท่าสื อ
ประชาสัมพันธ์แนะน่าวิทยาลัยฯ เป็นภาษาอังกฤษ  โดยได้รวบรวมภาพถ่ายและจัดเป็นหมวดหมู่ของแต่ละหลักสูตร/
สาขาวิชา แล้วบันทึกเสียงเป็นภาษาอังกฤษได้ขอความอนุเคราะห์อาจารย์ชาวต่างชาติ คณะศิลปศาสตร์  ซึ งการบันทึกเสียง
มีทั้งหมด 7 ส่วนๆ แรกเป็นการแนะน่าวิทยาลัยฯ นอกนั้นจะเป็นส่วนของหลักสูตร/สาขาวิชา และส่วนสุดท้ายเป็นภาพรวม
ของวิทยาลัยฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 ล าดับ วิดีโอ presentation แนะน าวิทยาลัย 

College of Medicine and Public Health; Ubon Ratchathani University 

History: College of Medicine and Public Health, Ubon Ratchathani University founded on December 17, 
2002.  

กล่าวถึง Vision : College of medicine and public health is an internationally reputable institution of quality 
and community reliance 

ระยะเวลา 0.20 นาที 

ภาพวีดีโอแบบเคล่ือนไหวโดรนภาพมุมสูงท่ีเอามาจากคลิปภาษาไทย 

ภาพมหาวิทยาลัย ภาพโรงพยาบาล และไล่มาท่ีอนุสาวรีย์หน้าคณะ  

Mission :  

1. To produce medical graduates and public health personnel with high potential to work in the 
health system 

แทรกภาพบัณฑิตท่ีเป็นภาพหมู่ ซัก 2 ภาพ 

2. To build knowledge through research and innovation to promote the well-being of the 
community. 

แทรกภาพเด็ก ตัวอย่างเช่น  

- ภาพเด็กแพทย์และเด็กสาธารณสุขลงไปบริการ หรือเรียนรู้ในพ้ืนท่ี 

- ภาพนักศึกษาท าแลปในห้องปฏิบัติการ 

- ภาพท่ีอาจารย์ท างานในห้องแลป 

3. Providing academic services and improving the quality of life for the local community 

- ภาพอาจารย์ท่ีลงไปท าวิจัยในพ้ืนท่ี (ขอภาพพ่ีเปีย อ.หนิง ท่ีลงพ้ืนท่ีล่าสุด) ประมาณ 2 ภาพ  หรือใช้ภาพเคล่ือนไหวส้ัน ๆ  
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4. Providing professional services through international quality hospital to health care for people in 
10th Public Health region 

- ภาพการท างานของโรงพยาบาล ภาพห้องตรวจท่ีดูทันสมัย ขณะการให้บริการรักษา การฉีดวัคซีน 
ควรเป็นภาพเคล่ือนไหวประกอบ ถ้ามีคลิปเดิมก็ใช้อันเดิม หรือว่าถ่ายท าใหม่  

ระยะเวลา 0.30 นาที 

เกร่ินน าว่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีหลักสูตรการเรียนการสอนใน 2 ระดับ ได้แก่ 
หลักสูตรระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ประกอบด้วย 

ภาพสไลด์แสดงช่ือหลักสูตรท้ัง 5 หลักสูตร 1 สไลด์ 

(ตัวอักษรของหลักสูตรมาแบบเป็นตัวว่ิงเข้า พร้อมเสียงบรรยาย) 

Doctor of Medicine Program (M.D.) 

Bachelor of Public Health (Public Health) 

Bachelor of Science (Environmental Health) 

Master of Science (Biomedical Sciences) 

Master of Public Health (Public Health) 

ระยะเวลา 0.10 นาที 

แพทย์ Doctor of Medicine Program (M.D.)  

มีสไลด์โชว์ข้ึนมาเป็นช่ือหลักสูตร หลังจากน้ันก็เน้นภาพเคล่ือนไหว การจัดการเรียนการสอน ต้ังแต่ช้ันปรีคลีนิก กับช้ันคลีนิก  

Course Philosophy: 

● Aims to produce medical graduates who are knowledgeable and capable of performing tasks in 
accordance with the standard framework of medical practitioners.  

● Have professional ethics. Has the potential for lifelong learning.  

● Able to live in a multicultural society under globalization with borderless communication.  

● Able to work as a multidisciplinary team. Have skills in system thinking and innovating for the 
benefit of community health systems both locally and internationally. 

Strengths: Teaching and learning with an emphasis on community base learning. 

ระยะเวลา 0.30 นาที 

สบ. Bachelor of Public Health Program in Public Health 

B.P.H. (Public Health) 

มีสไลด์โชว์ข้ึนมาเป็นช่ือหลักสูตร หลังจากน้ันก็เน้นภาพเคล่ือนไหว การจัดการเรียนการสอนท้ังในห้องเรียน และในชุมชน  
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Course Philosophy: 

● Aims to produce graduates with academic knowledge to be able to practice professions related to 
public health.  

● To produce graduates to be a public health professional who improves health by applying digital 
technology for health as a tool to change health manage health risks systematic community 
health operations and community participation taking into account the principles of morality and 
professional ethics. 

Strengths:  Using the community base learning. Get to practice in the community and Public Health 
Service to have lifelong learning skills. Providing integrated teaching and learning courses that encourage 
students to provide academic services to the public. 

ระยะเวลา 0.30 นาที 

วทบ. Bachelor of Science (Environmental Health) 

B.Sc. (Environmental Health) 

มีสไลด์โชว์ข้ึนมาเป็นช่ือหลักสูตร หลังจากน้ันก็เน้นภาพเคล่ือนไหว การจัดการเรียนการสอนท้ังในห้องเรียน และในชุมชน  

Course Philosophy:  

● The program aims to produce graduates with knowledge and practical skills in environmental 
health, expertise in controlling, preventing and solving environmental pollution problems.  

● Graduates have morals, ethics and public mind.  

● Able to use information and communication technology.  

● Have lifelong learning skills and keep up with the changing world. 

Strengths: The process of integrating learning with practice in the community or community engagement, 
according to the concept that learn by practice, develop skills to control and prevent pollution aiming to 
the environmental health profession. 

ระยะเวลา 0.30 นาที 

อาชีวเวชศาสตร์ Master of Science (Biomedical Sciences) 

M.Sc. (Biomed. Sc.)  

มีสไลด์โชว์ข้ึนมาเป็นช่ือหลักสูตร หลังจากน้ันก็เน้นภาพเคล่ือนไหว การจัดการเรียนการสอนท้ังในห้องเรียน 
และในห้องปฏิบัติการ ภาพบัณฑิตท่ีจบไป กับบัณฑิตปีล่าสุด 

Course Philosophy :  



20 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่ 13/2565 
 

● To produce graduates that have an ability to integrate knowledge in the fields of Biomedical 
Sciences to develop scientific research leading to apply and create novel knowledge and medical 
innovations that are responsibility to Thailand’ s policy and accepted by international level.  

● Graduates are expected to have moral, ethics, leadership, and sustainable self-learning. 

In addition to above description of Master of Science program, the program of Doctor of philosophy (Ph.D.) 
will be operated on 2022. All student not only Thai but also oversea students are invited to join us this 
program.   (ให้ทีมวิเทศ ร่วมกันพิจารณาว่าควรจะใส่ไว้เลยม้ัย) 

ระยะเวลา 0.30 นาที 

สม. Master of Public Health (Public Health) 

M.P.H. (Public Health)  

มีสไลด์โชว์ข้ึนมาเป็นช่ือหลักสูตร หลังจากน้ันก็เน้นภาพเคล่ือนไหว ภาพช่วงปฐมนิเทศ การจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน 
ภาพการศึกษาดูงานท่ีสุรินทร์ กิจกรรมสัมมนาป.โทท่ีโรงแรมบ้านสวน  

● Aiming to develop a master's degree in public health with knowledge and ability to think critically 
and able to integrate the knowledge and work experience in public health in solving public health 
problems in the area. 

● Able to generate new knowledge from research and contribute to innovations in public health to 
manage community health. 

● Have morals, ethics, professional ethics.  

Strengths: Outstanding research, Focusing on quality, Community development in the 21st century. 

ระยะเวลา 0.30 นาที 

ตอนท้ายคลิป 

ค าบรรยาย และมีภาพสไลด์ประกอบ ดังตัวอย่าง (มีภาพตอนรวมหมู่รับปริญญา ภาพหมู่หน้าอนุสาวรีย์) 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ให้ความส าคัญกับ  

Customers and community centric  

Moral/ Management by fact 

Professionalism 

Humanized care 
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ระยะเวลา 0.10 นาที 

รวมเวลาท้ังหมด 3.40 นาที 

หมายเหตุ 

 ภาพเคล่ือนไหวของคณะ ภาพกิจกรรมต่างๆ ให้อาจารย์แต่ละท่านช่วยกันรวบรวม upload ข้ึน Drive 
และหากไม่เพียงพอก็ต้องท าการถ่ายท าเพ่ิม 
 

 จงึเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ 
  

 มติที่ประชุม :  เสนอให้ปรับภาพให้สอดคล้องกับค าบรรยาย ภาพบางภาพไม่ค่อย
ชัด ให้น าเสนอระดับบัณฑิตศึกษา เรื่องงานวิจัยเด่นๆ น าเสนอห้องปฏิบัติการ มีเครื่องมือที่ทันสมัย หากมี
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมให้ประสานงานกับผศ.ดร.รัตนา เลก็สมบูรณ์ หรือ ผศ.ดร.ปวีณา ลิมปิทีปราการ  

 
  4.5.7 ขอปรับเพิ่มกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงานหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 

ในโครงการเตรียมความพร้อม 5 กลุ่มวิชาในการสอบใบประกอบวิชาชีพการสาธารณสุข
ชุมชน  และขออนุมัติเดินทางไปราชการด้วยเครื่องบิน  

  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนานักศึกษา น่าเสนอเพื อพิจารณา ตามที มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ได้มีนโยบายปรับเปลี ยนการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นรูปแบบ AUN-QA ในปีการศึกษา 2565 
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ได้มีการพัฒนาหลักสูตรตามรูปแบบ OBE แต่ยังมีประเด็นที ต้องพัฒนาให้มีความ
ครอบคลุม ด้วยผู้รับผิดชอบหลักสูตรยังขาดประสบการณ์ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรภายใต้ AUN-QA โดย
มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นมหาวิทยาลัยที มีการพัฒนาและบริหารหลักสูตรภายใต้ AUN-QA ในระดับ tier 3 ซึ งก่าลังก้าวสู่
การประเมิน AUN-QA สากล และมหาวิทยาลัยบูรพามีประสบการณ์การประเมินและบริหารงานหลักสูตร  ด้วย AUN-
QA เพื อสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยและการพัฒนาหลักสูตรเป็นไปด้วยดี  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร
บัณฑิตจึงขอปรับกิจกรรมเพิ มกิจกรรมแลกเปลี ยนเรียนรู้และศึกษาดูงานหลักสูตร โดยมีประเด็นในการและเปลี ยน
เรียนรู้ ดังนี้ 

1. การพัฒนา PLOs และการประเมินผล PLOs ภายใต้ AUN-QA 
2. การบริหารและพัฒนาหลักสูตรตาม OBE 
3. การจัดการเรียนการสอนแบบ Hybrid 
 
        / และเนื องจาก... 
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และเนื องจากช่วงของการศึกษาดูงานเป็นช่วงเปิดภาคการศึกษา คณาจารย์ที เข้าร่วมมีภารกิจการเรียนการ
สอน ไม่สามารถใช้เวลาในการเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมได้ไม่นาน จึงมีความจ่าเป็นในการใช้การเดินทางด้วยเครื องบิน
เพื อประหยัดเวลาในการเดินทาง 

 

จงึเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดพิจารณาปรับเพิ มกิจกรรมแลกเปลี ยน
เรียนรู้และศึกษาดูงานหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตในโครงการเตรียมความพร้อม 5 กลุ่มวิชาในการสอบใบ
ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน และขออนุมัติให้ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตเดินทางไป
ราชการด้วยเครื องบิน 

มติที่ประชุม :  อนุมัติ 
 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
วาระท่ี 5.1 รายงานการรับและเบิกจ่ายเงิน ประจ าเดือน มิถุนายน 2565  ปีงบประมาณ 2565 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร น่าเสนอเพื อทราบ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การเงิน
และทรัพย์สิน พ.ศ. 2560 ข้อ 50 ให้ส่วนราชการจัดท่ารายงานทางการเงินเสนอต่อคณะกรรมการประจ่าหน่วยงาน
ทุกไตรมาส นั้น  

 งานคลังและพัสดุ จึงได้จัดท่ารายงานการรับและเบิกจ่ายเงินประจ่าเดือน มิถุนายน  2565 ปีงบประมาณ 
2565 เสนอต่อที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เพื อรับทราบข้อมูลทาง
การเงิน โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที แนบมาพร้อมนี้ 

 

รายการ/หมวดเงิน 
    งบประมาณรายรับ      

(รายรับจริง) 
     งบประมาณ

รายจ่าย       
 เงินคงเหลือ  

ร้อยละของ
การเบิกจ่าย
งบประมาณ  

หมายเหต ุ
(รายละเอียด

เพิ มเตมิ) 
 

รวมรายไดเ้งิน
งบประมาณแผ่นดิน 

80,318,200.00 69,253,811.27 11,064,388.73 86.22   

รวมรายไดเ้งินรายได ้ 127,359,370.29 60,423,950.61 66,429,512.68 47.44   
รวมทั้งสิ้น (เงินเงบ
ประมาณ+เงินรายได้) 

207,677,570.29 129,677,761.88 77,493,901.41 62.44 
  

เงินคงเหลือสะสม/เงิน
คงเหลือ ขอตั้งงบ
รายจ่ายในปีงบ 2565 

22,081,090.20 4,321,740.57 17,759,349.63 19.57 

 
 

จงึเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดทราบ 
 

 มติที่ประชุม :  รับทราบ 
 

วาระท่ี 5.2 ผลการส ารวจข้อมูลสถิติการติดเชื้อโควิด 19 ของนักศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ  
                    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ในช่วงเปิดภาคการศึกษา 1/2565  
  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนานักศึกษา น่าเสนอเพื อทราบ ตามสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโควิด 19  งานพัฒนานักศึกษา ขอรายงานผลการส่ารวจข้อมูลสถิติการติดเชื้อโควิด 19  ของนักศึกษา 
          /วิทยาลัย... 
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วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ  ทุกหลักสูตร   ในช่วงเปิดภาคการศึกษา 1/2565   ข้อมูล  ณ  วันจันทร์ที   18  กรกฎาคม  
2565   และได้ด่าเนินการตามมาตรการการควบคุมและแนวทางการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด  รายละเอียดตามเอกสารที 
แนบ  
 

จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดทราบ  
 

มติที่ประชุม :  รับทราบ  
 

วาระท่ี 5.3 รายงานผู้เข้าพักอาศัยของนักศึกษาประจ าหอพักนักศึกษาแพทย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
                     ประจ าปีการศึกษา 1/2565 
  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนานักศึกษา น่าเสนอเพื อทราบ ตามที  งานพัฒนานักศึกษา  ได้
ด่าเนินการเปิดรับสมัครผู้ที มีความประสงค์เข้าอยู่หอพักนักศึกษาแพทย์ โดยให้นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที   2  สมัครเข้าพัก
เป็นอันดับแรก  ซึ งมีผู้สมัครเข้าหอพัก จ่านวน  29  ห้อง  และ เนื องจากมีจ่านวนห้องพักคงเหลือ  จึงได้จัดสรรให้
นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที  1  สมัครเข้าพักอาศัยในล่าดับถัดไป  โดยมีผู้สมัคร จ่านวน  4  ห้อง  ทั้งนี้ ยังมีนักศึกษาแพทย์
ชั้นปีที  3  ที ยังคงพักอยู่เดิม  จ่านวน  1  ห้อง  และขณะนี้ข้อมูล   ณ   วันจันทร์ที   18  กรกฎาคม  2565   มีผู้
ช่าระค่าบ่ารุงหอพักและค่าธรรมเนียมการเข้าพักในหอพักนักศึกษาแพทย์  ปีการศึกษา 2565   จ่านวน  15  ห้อง  
จึงขอรายงานให้ที ประชุมได้รับทราบตามรายละเอียดที แนบมาพร้อมนี้  
 

จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดทราบ  
 

มติที่ประชุม :  รับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ 
  6.1 ก าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

ครั้งที่ 14/2565 วันพฤหัสบดี ที่  18 สิงหาคม 2565  เวลา 09.30 น.  
ณ ห้อง CMP 401 
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ แจ้งที ประชุมเพื อทราบถึง

ก่าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที  14/2565 วันพฤหัสบดี ที   
18 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้อง CMP 401 ทั้งนี้ให้เสนอระเบียบวาระการประชุมภายในวันพุธ ที  10 
สิงหาคม 2565 

จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดทราบ  
 

มติที่ประชุม :  รับทราบ 
 

  6.2 ติดตามผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และ 
การสาธารณสุข ครั้งที่ 10/2565 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 เดือนมิถุนายน 2565 
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ แจ้งที ประชุมเพื อทราบ ตามที แต่

ละงานได้เสนอวาระการประชุมเข้าที ประชุมคกก.ประจ่าฯ ทั้งนี้คณบดีได้มอบหมายให้งานเลขานุการติดตามผลการ
ปฏิบัติตามมติที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ในการประชุมครั้งที  
10/2565 เมื อวันพฤหัสบดี ที  16 เดือนมิถุนายน 2565 

       / การนี.้.. 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่ 13/2565 
 

 การนีจ้ึงขอให้หัวหน้าหน่วยงานทุกหน่วยงานรายงานผลการด่าเนินงานตามมติที ประชุม ภายในวันพุธ ที  8 
กรกฎาคม  2565 เพื อจะได้รายงานในที ประชุมเพื อทราบต่อไป 
 บัดนี้ การติดตามผลการปฏิบัติตามมติที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุขได้ด่าเนินการเสร็จสิ้นลงแล้ว จึงขอรายงานผล ดังนี้ มีเรื องที ติดตามจ่านวน 16  เรื อง  ด่าเนินการเสร็จแล้ว 
จ่านวน 12 เรื อง อยู่ระหว่างด่าเนินการ จ่านวน  4 เรื อง และยังไม่ได้ด่าเนินการ - เรื อง 

 

จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดทราบ 
 

มติที่ประชุม :  รับทราบ 
 

ระเบียบวารที่ 7   เรื่องลับ 
วาระท่ี  7.1     รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  

ครั้งที่ 10/2565 วาระลับ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 16 เดือนมิถุนายน 2565 
   กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เสนอที ประชุมเพื อพิจารณารายงานการ
ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที  10/2565 วาระลับ เมื อวันพฤหัสบดี ที  
16 เดือนมิถุนายน 2565 
 

  จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที  10/2565 วาระลับ เมื อวันพฤหัสบดี ที  16 
เดือนมิถุนายน 2565 
 

มติที่ประชุม :  รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 
 

เลิกประชุมเวลา  12.00 น. 

                                 
 (นางสาวณรัญญา  มีชัย) 

นักวิชาการศึกษาช่านาญการ รักษาการในต่าแหน่ง 
หัวหน้าส่านักงานเลขานุการ 

กรรมการและเลขานุการ 
ผู้จด/พิมพ์รายงานการประชุม 

 

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงศุทธินี  ธิราช) 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

กรรมการ 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 

ที่ประชุมได้รับรองรายงานนี้แล้วในการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งท่ี 14/๒๕65 
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 18 สิงหาคม  2565 

 
 

                                                                                                                                                             
(นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธุ์) 

คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 


