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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 11/2561 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
ครั้งที่ 11/๒๕61 วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561 

ณ ห้อง CMP ๔12 ชั้น 4 อาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 
 

ผู้มาประชุม 
1. นายแพทย์นิรันดร์  พิทักษ์วัชระ  คณบดี    ประธานกรรมการ 
2. นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธุ์   รองคณบดีฝ่ายบริหาร   กรรมการ 
3. ผศ.จารุวรรณ์  วงบุตดี     หัวหน้ากลุ่มวิชาแพทยศาสตร์  กรรมการ  
4. ผศ.มินตรา  สาระรักษ์   หัวหน้ากลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์            กรรมการ 
5. นางสาวจินตนา  ศิริบูรณ์พิพัฒนา  ผู้แทนอาจารย์     กรรมการ 
6. อ.ดร.วลัวสิาข์  สุวรรณเลิศ   ผู้แทนอาจารย์     กรรมการ 
7. นางสาวณรัญญา  มีชัย   นักวิชาการศึกษาช่านาญการ  เลขานุการ 
8. นางสาวลภัส  ยิ งยืน   เจ้าหน้าที งานบริหารงานทั วไปช่านาญการ ผู้ช่วยเลขานุการฯ คนที  1 

 
ผู้ไม่มาประชุม 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงศุทธินี ธิราช รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา  กรรมการ 
2. นายแพทย์วีระวัฒน์  พันธ์ครุฑ  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม กรรมการ 

ไปราชการ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. ผศ.ดร.ปรีดา  ปราการกมานันท์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
2. ผศ.ดร.สุรศักดิ์  แว่นรัมย์  ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีวเวชศาสตร์ 
3. แพทย์หญิงนวินดา เจียมบุญศรี ผู้ช่วยคณบดีงานกิจการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
4. ผศ.จิราภรณ์  หลาบค่า  ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ งแวดล้อม 
5. นพ.วัฒนา พรรณพานิช  อาจารย์กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 

 
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.    
 นายแพทย์นิรันดร์  พิทักษ์วัชระ คณบดี  ท่าหน้าที ประธานในที ประชุม หลังจากกล่าวต้อนรับ
ผู้เข้าร่วมประชุมแล้ว ได้เรียนเชิญคณะกรรมการรับทราบและพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม สรุปได้ ดังนี้ 
 
 
 



2 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 11/2561 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ    จ านวน  3 เรื่อง  มีดังนี้ 
1.1 เรื่อง ขอความร่วมมือสถานศึกษาจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

       พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร วันชาติ และ 
      วันพ่อแห่งชาติ ประจ าปี 2561  

คณบดีแจ้งที ประชุมเพื อทราบ ส่านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ขอความร่วมมือสถานศึกษา
จดักิจกรรม ดังนี้ 

1. จัดการประกวดบอร์ดนิทรรศการ หรือประกวดสุนทรพจน์  เรียงความ  บทความเพื อ
เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตร  

2.   ให้จัดพิธีเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติ  ในวันที   4  ธันวาคม 2561 โดยพร้อมเพรียงกัน 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
 หนังสือ  ที  ศธ  0508/ว 1811  ลงวันที   8  พฤศจิกายน  2561   
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

เพื อทราบการจัดกิจกรรมเนื องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจ่าปี 2561  

มติที่ประชุม :  รับทราบ 
1.2 เรื่อง ขอซักซ้อมแนวทางในการด าเนินการโครงการผลิตแพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 2561 -

2570 
คณบดีแจ้งที ประชุมเพื อทราบ ส่านักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ มเพื อชาวชนบท  กระทรวง

สาธารณสุข  ขอซักซ้อมแนวทางในการด่าเนินการโครงการผลิตแพทย์เพิ มแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 25611 -
2570 ดังนี้ 

1. เนื องจากขณะนี้โครงการผลิตแพทย์เพิ มแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 2561 -2570 (ด่าเนินการ
เฉพาะในระยะที  1 พ.ศ. 2561-2564) อยู่ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการประสานกับกระทรวง
สาธารณสุข และคณะกรรมการก่าหนดเป้าหมายและนโยบายก่าลังคนภาครัฐเพื อเร่งรัดการ
ด่าเนินการจัดท่าแผนการบริหารจัดการก่าลังคนของกระทรวงสาธารณสุขและแผนยุทธศาสตร์
การปฏิรูปก่าลังคน และภารกิจบริการด้านสาธารณสุขในภาพรวมทั้งะบบ ตามค่าสั งของ
นายกรัฐมนตรีให้แล้วเสร็จก่อน  

2. การด่าเนินการรับนักเรียนเข้าศึกษาในโครการผลิตแพทย์เพิ มแห่งประเทศไทยในส่วนความรับผิด
ขอบของกระทรวงสาธารณสุข โครงการดังกล่าว ในเบื้องต้น ส่านักงานบริหารโครงการร่วมผลิต
แพทย์เพิ มเพื อชาวชนบท ได้จัดท่างบประมาณเตรียมการไว้ให้เฉพาะนักศึกษาแพทย์เข้าใหม่แล้ว
โดยจะจัดสรรงบประมาณเมื อคณะรัฐมนตรีเห็นชอบการด่าเนินโครงการฯ  

3. ส่าหรับการด่าเนินการรับนักเรียนเพื อเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตของมหาวิทยาลัย
ทุกแห่งนั้น  เป็นบทบาทของคณะแพทยศาสตร์ในการจัดการศึกษาซึ งสามารถด่าเนินการได้แต่
เนื องจากโครงการฯ อยู่ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการประสานกับกระทรวงสาธารณสุข และ
คณะกรรมการก่าหนดเป้าหมายและนโยบายก่าลังคนภาครัฐ เพื อเร่งรัดการด่านินการจัดท่า
แผนการบริหารจัดการก่าลังคนของกระทรวงสาธารณสุขและแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปก่าลังคน 
และภารกิจบริการด้านสาธารณสุขในภาพรวมทั้งระบบ ตามค่าสั งของนายกรัฐมนตรีให้แล้วเสร็จ
ก่อน โดยขอให้คณะแพทยศาสตร์พิจารณาอย่างรอบคอบเกี ยวกับความเสี ยงด้านต่าง ๆ ที อาจจะ
เกิดข้ึนในการรับนักเรียนเพื อเข้าศึกษา ในปีการศึกษา 2562 ต่อไป    
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เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
หนังสือ  ที  สธ  0220.04/ว 1617   ลงวันที   13  พฤศจิกายน  2561  เรื อง  ขอขอซักซ้อม 

แนวทางในการด่าเนินการโครงการผลิตแพทย์เพิ มแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 2561-2570 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

ขอซักซ้อมแนวทางในการด่าเนินการโครงการผลิตแพทย์เพิ มแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 2561-2570 
มติที่ประชุม :  รับทราบ 

1.3 เรื่อง รายงานผลการด าเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ในการเดินทางไปตรวจราชการและ
ประชุมคณะรัฐมนตรี อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ จังหวัดอ านาจเจริญและจังหวัดอุบลราชธานี 

คณบดีแจ้งที ประชุมเพื อทราบ ส่านักงานจังหวัดอุบลราชธานี รายงานผลการด่าเนินงานตามข้อสั งการ
ของนายกรัฐมนตรี ในการเดินทางไปตรวจราชการและประชุม คณะรัฐมนตรี อย่างเป็นทางการนอกสถานที  ณ 
จังหวัดอ่านาจเจริญและจังหวัดอุบลราชธานี มีข้อสั งการเกี ยวกับจังหวัดอุบลราชธานี ให้รายงานผลการปฏิบัติใน
พ้ืนที  จ่านวน 3 ข้อ  โดยสั งการที เกี ยวข้องกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คือ ให้หน่วยงานที รับผิดชอบได้
ด่าเนินการเกี ยวกับการก่าหนดเป้าหมายหลักสูตรการเรียนการสอนสู่การเป็นมหาวิทยาลัย 4.0 การปรับระบบ
พิจารณาผลิตภัณฑ์ อย. 4.0 และการผลิตทรัพยากรมนุษย์ที สอดคล้องกับตลาดแรงงาน    
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

หนงัสือ  ที  สธ  0017.2/ว 5129  ลงวันที   29  ตุลาคม  2561  เรื อง  รายงานผลการด่าเนินงาน
ตามข้อสั งการของนายกรัฐมนตรี ในการเดินทางไปตรวจราชการและประชุม คณะรัฐมนตรี อย่างเป็นทางการนอก
สถานที  ณ จังหวัดอ่านาจเจริญและจังหวัดอุบลราชธานี 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

หน่วยงานที รับผิดชอบได้ด่าเนินการเกี ยวกับการก่าหนดเป้าหมายหลักสูตรการเรียนการสอนสู่การ 
เป็นมหาวิทยาลัย 4.0 

มติที่ประชุม :  รับทราบ มอบงานบริการการศึกษาท าหนังสือรายงานการด าเนินงานว่าวิทยาลัยฯ ได้
ด าเนินการปรับหลักสูตรให้สอดล้องกับตลาดแรงงาน ความต้องการก าลังคนด้านสุขภาพของกระทรวง
สาธารณสุข พร้อมแนบหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562  
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และ 

การสาธารณสุข  
วาระท่ี  ๒.1 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และ 
                    การสาธารณสุข ครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันจันทร์ ที่  29 ตุลาคม 2561  
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   นายแพทย์ประวิ อ ่าพันธุ์ ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร                      

รองคณบดีฝ่ายบริหาร เสนอที ประชุมเพื อพิจารณา รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ่า
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที  10/2561 เมื อวันจันทร์ ที   29 ตุลาคม 2561 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

(ร่าง) รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  
ครั้งที  10/2561 เมื อวันจันทร์ ที   29 ตุลาคม 2561 
 มติที่ประชุม :  รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไขรายงานการประชุม  
ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสืบเนื่อง  
 ไม่มี 
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ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
4.1  เรื่อง      การอนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัยพ้นจากต าแหน่งผู้ช่วยคณบดีงานประกันคุณภาพการศึกษา 

       และสารสนเทศ และแต่งตั้งผู้ช่วยคณบดีงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ  
       วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง : งานบริหารบุคคล 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธุ์  ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

 ตามที  ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที  9/2561  
เมื อวันที  28 กันยายน 2561 ได้อนุมัติการลาออกจากต่าแหน่ง ผู้ช่วยคณบดีงานประกันคุณภาพการศึกษาและ
สารสนเทศ ราย อ.ดร.สุวภรณ์ แดนดี และแต่งตั้งให้ แพทย์หญิ งปิยะรัตน์ ธัญนิพัทธ์ พนักงานมหาวิทยาลัย 
ต่าแหน่งอาจารย์ สังกัดกลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ เป็นผู้ช่วยคณบดีงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศแทน 
ตั้งแต่วันที  1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที  30 พฤศจิกายน 2563 นั้น 
 ในการนี้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ออกค่าสั งอนุมัติให้ อ.ดร.สุวภรณ์ แดนดี พนักงานมหาวิทยาลัย
ต่าแหน่งอาจารย์ สังกัดกลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ พ้นจากต่าแหน่งผู้ช่วยคณบดีงานประกันคุณภาพการศึกษาและ
สารสนเทศ ตั้งแต่วันที  1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป และได้แต่งตั้ง แพทย์หญิงปิยะรัตน์ ธัญนิพัทธ์ พนักงาน
มหาวิทยาลัย ต่าแหน่งอาจารย์ สังกัดกลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ เป็นผู้ช่วยคณบดีงานประกันคุณภาพการศึกษาและ
สารสนเทศ ตั้งแต่วันที  1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที  30 พฤศจิกายน 2563 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2533 มาตรา 18 และมาตรา 21 
๒. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารและการด่าเนินงานของส่วนงานภายในที มี

สถานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2554 ความในข้อ 5 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
 ค่าสั งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที  3524/2561 และค่าสั งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที  3522/2561 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

 เพื อทราบการอนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัยพ้นจากต่าแหน่งผู้ช่วยคณบดีงานประกันคุณภาพการศึกษา 
และสารสนเทศ และแต่งตั้งผู้ช่วยคณบดีงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข 

มติที่ประชุม : รับทราบ 
4.2 เรื่อง ประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการสภาอาจารย์ ประเภทผู้แทนทั่วไป แทนต าแหน่งว่าง 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง : งานบริหารบุคคล 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธุ์  ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
 ตามประกาศคณะกรรมการด่าเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาอาจารย์ ฉบับลงวันที  17 กันยายน 2561 
ได้ประกาศรายชื อผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาอาจารย์ ประเภทผู้แทนทั วไป แทนต่าแหน่งว่าง และรายชื อ
ผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง นั้น 
 บัดนี้ การด่าเนินการเลือกตั้งได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการสภาอาจารย์ ประเภท
ผู้แทนทั วไป แทนต่าแหน่งว่าง คือ นายอารี บุตรสอน พนักงานมหาวิทยาลัย ต่าแหน่งอาจารย์ สังกัดวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที  8 ตุลาคม 2561 ถึงวันที  5 
กันยายน 2562 
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ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 ไม่มี 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
 ประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการสภาอาจารย์ ประเภทผู้แทนทั วไป แทนต่าแหน่งว่าง 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อทราบประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการสภาอาจารย์ ประเภทผู้แทนทั วไป แทนต่าแหน่งว่าง 

มติทีป่ระชุม : รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

5.1 เรื่อง  ขอทบทวนประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ 
       งบพัฒนาบุคลากร วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง : งานบริหารบุคคล 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธุ์  ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

 ตามประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้งบพัฒนาบุคลากร 
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้ก่าหนดหลักเกณฑ์การสนับสนุนผู้ไปเพิ มพูนความรู้และประสบการณ์ 
และน่าเสนอผลงานทางชาการระดับชาติ/นานาชาติ ดังนี้ 
 ข้อ 6 เกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายโดยก่าหนดวงเงินตามจ่ายจริงในทุกหมวด รายละเอียดมีดังนี้ 
  6.1 ส่าหรับผู้ไปเพิ มพูนความรู้และประสบการณ์ 

 -  สายวิชาการ 15,000.- บาท/คน/ปี  
 -  สายสนับสนุนวิชาการ  10,000.- บาท/คน/ปี  

- หากค่าใช้จ่ายเกินวงเงินที ก่าหนด ให้ผู้เดินทางเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว ตาม
มติประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ ครั้งที  2/2558 เมื อวันที  19 กุมภาพันธ์ 
2558 ซึ งมีก่าหนดใช้ในวันที  19 กุมภาพันธ์ 2558 

 ข้อ 7 ก่าหนดเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายส่าหรับผู้ไปน่าเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ 
ก่าหนดวงเงินตามจ่ายจริงในทุกหมวด โดยมีจ่านวนเงินสนับสนุนไม่เกิน 10,000 บาท/ปี และสนับสนุนเฉพาะชื อ
ที  1 เท่านั้น (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
 จากข้อก่าหนดดังกล่าวข้างต้น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ก่าหนดหลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการไป
น่าเสนอผลงานทางวิชาการ ดังนี้ 
 หมวดที  3 หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการไปน่าเสนอผลงานทางวิชาการ ข้อ 11 การสนับสนุนทุนใน
การไปน่าเสนอผลงานทางวิชาการ มีหลักเกณฑ์ดังนี้ 
 1.1.1 การไปน่าเสนอผลงานทางวิชาการที จะได้รับการสนับสนุน ต้องมีลักษณะดังนี้ 
  (1) น่าเสนอในรูปแบบโปสเตอร์หรือบรรยาย ในที ประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติที จัด
ภายในประเทศหรือต่างประเทศ และมี Peer Review โดยผลงานที ไปน่าเสนอต้องได้รับการตีพิมพ์เป็นบทความ
ฉบับเต็มในรายงานการประชุมวิชาการ (Proceedings) ครั้งนั้นด้วย 
  (2) ผลงานที ไปน่าเสนอต้องมีชื อผู้ขอรับทุนเป็นชื อผู้นิพนธ์หรือชื อหลัก (Corresponing 
Author) ซึ งระบุสังกัด (Affiliation) เป็น “มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี” หรือ “Ubon Ratchathani University” 
ทั้งนี้ จะขอรับทุนได้เพียงหนึ งคนต่อหนึ งผลงานเท่านั้น กรณีชื อแรกหรือชื อหลักไม่ไปน่าเสนอผลงานเรื องที เสนอ
ขอ ต้องมีการรับรองให้ผู้ขอรับทุนไปเสนอแทน 
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  (3) ไม่เป็นผลงานที ปรากฏอยู่ในวิทยานิพนธ์ หรือผลงานที ถูกใช้เพื อขอส่าเร็จการศึกษาของผู้
ขอรับทุน 
 1.1.2 ผู้ขอรับทุนมีสิทธิเบิกจ่ายค่าเดินทาง ค่าที พัก และเบี้ยเลี้ยง ตามระเบียบกระทรวงการคลัง และ
เบิกจ่ายค่าลงทะเบียนและค่าจัดท่าโปสเตอร์หรือเอกสารตามที จ่ายจริง ในอัตราดังนี้ 
  (1) การไปน่าเสนอผลงานทางวิชาการในระดับชาติภายในประเทศ คนละไม่เกิน 10,000 บาท
ต่อปี 
  (2) การไปน่าเสนอผลงานทางวิชาการในระดับนานาชาติภายในประเทศ คนละไม่เกิน 30,000 
บาทต่อปี 
  (3) การไปน่าเสนอผลงานทางวิชาการในระดับนานาชาติในต่างประเทศ คนละไม่เกิน 60,000 
บาทต่อปี 
 ผลงานทางวิชาการตามวรรคหนึ งจ่านวนหนึ งเรื อง ผู้ขอรับทุนมีสิทธิขอรับทุนสนับสนุนได้เพียงครั้งเดียว 
โดยสามารถเสนอขอได้จากมหาวิทยาลัย และหรือส่วนราชการภายใน รวมไม่เกินวงเงินตามที ก่าหนดไว้ 
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 ไม่มี 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
1. ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้งบพัฒนาบุคลากร 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
2. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื อง หลักเกณฑ์การใช้เงินรายได้เพื อส่งเสริมการสร้างผลงานทาง

วิชาการ 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อพิจารณาทบทวนประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้
งบพัฒนาบุคลากร วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เพื อให้มีหลักเกณฑ์และวิธีการสนับสนุนส่าหรับผู้ไป
น่าเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ ให้มีความชัดเจนมากขึ้นและมีแนวทางปฏิบัติที สอดคล้องกับ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงเห็นควรพิจารณารายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 1. การไปน่าเสนอผลงานทางวิชาการที จะได้รับการสนับสนุน ต้องมีลักษณะดังนี้ 
  (1) น่าเสนอในรูปแบบโปสเตอร์หรือบรรยาย ในที ประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติที จัด
ภายในประเทศหรือต่างประเทศ และมี Peer Review โดยผลงานที ไปน่าเสนอต้องได้รับการตีพิมพ์เป็นบทความ
ฉบับเต็มในรายงานการประชุมวิชาการ (Proceedings) ครั้งนั้นด้วย 
  (2 ) ผลงานที ไปน่ าเสนอต้องมีชื อผู้ ขอรับการสนับสนุน เป็ นชื อผู้ นิพนธ์หรือชื อหลัก 
(Corresponing Author) ซึ งระบุสังกัด  เป็น “วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี” หรือ “College of Medicine and Public Health Ubon Ratchathani University”  
  (3) ไม่เป็นผลงานที ปรากฏอยู่ในวิทยานิพนธ์ หรือผลงานที ถูกใช้เพื อขอส่าเร็จการศึกษาของผู้
ขอรับการสนับสนุน 
 2. ผู้ขอรับการสนับสนุนมีสิทธิเบิกจ่ายค่าเดินทาง ค่าที พัก และเบี้ยเลี้ยง ตามระเบียบกระทรวงการคลัง 
และเบิกจ่ายค่าลงทะเบียนและค่าจัดท่าโปสเตอร์หรือเอกสารตามที จ่ายจริง ในอัตราดังนี้ 
     - การไปน่าเสนอผลงานทางวิชาการในระดับชาติภายในประเทศ หรือในระดับนานาชาติ
ภายในประเทศ หรือในระดับนานาชาติในต่างประเทศ คนละไม่เกิน 10,000 บาทต่อปี 
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มติที่ประชุม : เห็นชอบตามเสนอ ทั้งนี้หากได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการ โดยใช้งบพัฒนา
บุคลากร ให้สรุปข้อมูลจากการไปราชการโดยให้น าเสนอในที่ประชุม Morning Talk 

5.2 เรื่อง การค านวณเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย บุคลากรสายสนับสนนุวิชาการ จ านวน 4 ราย  
     (ทางการแพทย์ และมีใบประกอบวิชาชีพ) 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง : งานบริหารบุคคล 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธุ์  ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

 ตามที  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ต่าแหน่งพยาบาล สังกัดศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
จ่านวน 4 ราย มีดังนี้ 
 1. นางสาวณัฐจิรา ภูมิพันธ์ เริ มปฏิบัติงานวันที  1 พฤศจิกายน 2561 
 2. นางสาวสุดารัช ชัยศรี  เริ มปฏิบัติงานวันที  1 พฤศจิกายน 2561 
 3. นางสาวสลินนา ป้องวิเศษ เริ มปฏิบัติงานวันที  1 พฤศจิกายน 2561 
 4. นางอัจฉราพรรณ บุตรพรม เริ มปฏิบัติงานวันที  3 ธันวาคม 2561 

 ในการนี้ งานบริหารบุคคล จึงขอเสนอการค่านวณเงินเดือนของบุคคลดังกล่าวข้างต้น ตามมติที ประชุม
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในครั้งที  ๑๐/๒๕๕๘ เมื อวันที  15 กันยายน พ.ศ. 2558 ของบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ (ทางการแพทย์ และมีใบประกอบวิชาชีพ) โดยคิดค่าประสบการณ์ให้ปีละ 5% จากเงินเดือนแรกบรรจุ
ที  ก.พ. ก่าหนด คูณด้วย 1.3 โดยคิดค่าประสบการณ์สูงสุดไม่เกิน 5 ปี และคิดจากวันที ได้รับคุณวุฒิตามที มหาวิทยาลัย
ประกาศรับสมัคร และหากมีค่าประสบการณ์ 6 เดือนขึ้นไปให้นับเป็น 1 ปี รายละเอียดมดีังนี้ 

 1. ข้อมูลประสบการณ์ท างาน ของนางสาวณัฐจิรา ภูมิพันธ์  

ล าดับ
ที ่

ต าแหน่ง
หน้าท่ี 

นายจ้างหรือส่วนราชการทีส่ังกัด 
ระยะเวลาที่
ปฏิบัติงาน 

รวมระยะเวลาที่
ปฏิบัติงาน 

หมายเหตุ 

1 พยาบาล โรงพยาบาลธรรมศาสตรเ์ฉลิมพระเกียรติ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

1 พ.ค. 55 - 
30 ต.ค. 61 

6 ปี 8 เดือน ตามหนังสือ ที  ศธ.
0516.10/6580 

      รวมท้ังสิ้น 6 ปี 8 เดือน   

 จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น นางสาวณัฐจิรา ภูมิพันธ์ จะมีประสบการณ์ด้านการท่างาน รวมทั้งสิ้น  6  ปี 8 
เดือน คิดค่านวณตามหลักเกณฑ์ที ก่าหนดของมหาวิทยาลัยดังกล่าวข้างต้น นางสาวณัฐจิรา ภูมิพันธ์ จะมีประสบการณ์
ด้านการท่างานตามหลักเกณฑ์ รวมเป็น  7  ปี รายละเอียดมีดังนี้ 

 

ประสบการณ์ 
(ปี) 

เงินเดือนแรกบรรจ ุ
ที่ ก.พ. ก าหนด (1.3) 

ฐานเงินเดือนแรกบรรจ ุ
ที่ ก.พ.ก าหนด  

 ค่าประสบการณ์ 
ปีละ 5% 

คูณ 1.3 

1           19,500.00  15,000.00  15,750.00 20,475.00 
2      16,537.50 21,498.75 
3      17,364.38 22,573.69 
4      18,232.59 23,702.37 
5      19,144.22 24,887.49 

 เงินเดือนที่ค านวณได้ 24,900.00 
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 2. ข้อมูลประสบการณ์ท างาน ของนางสาวสุดารัช ชัยศรี 

ล าดับ
ที ่

ต าแหน่ง
หน้าท่ี 

นายจ้างหรือส่วนราชการทีส่ังกัด ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน 
รวมระยะเวลาที่

ปฏิบัติงาน 
หมายเหตุ 

1 พยาบาล โรงพยาบาลบ่ารุงราษฎร ์ 1 ธ.ค. 54-31 ต.ค. 61 6 ปี 11 เดือน ตามหนังสือ ที  
3815/61 HR-AC:PD 

      รวมท้ังสิ้น 6 ปี 11 เดือน   

 จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น นางสาวสุดารัช ชัยศรี จะมีประสบการณ์ด้านการท่างาน รวมทั้งสิ้น  6  ปี 11 
เดือน คิดค่านวณตามหลักเกณฑ์ที ก่าหนดของมหาวิทยาลัยดังกล่าวข้างต้น  นางสาวสุดารัช ชัยศรี จะมี
ประสบการณ์ด้านการท่างานตามหลักเกณฑ์ รวมเป็น  7  ปี รายละเอียดมีดังนี้ 

ประสบการณ์ 
(ปี) 

เงินเดือนแรกบรรจ ุ
ที่ ก.พ. ก าหนด (1.3) 

ฐานเงินเดือนแรกบรรจ ุ
ที่ ก.พ.ก าหนด  

ค่าประสบการณ์ 
ปีละ 5% 

คูณ 1.3 

1           19,500.00  15,000.00 15,750.00 20,475.00 
2     16,537.50 21,498.75 
3     17,364.38 22,573.69 
4     18,232.59 23,702.37 
5     19,144.22 24,887.49 

เงินเดือนที่ค านวณได้ 24,900.00 

 3. ข้อมูลประสบการณ์ท างาน ของนางสาวสลินนา ป้องวิเศษ 

ล าดับ
ที ่

ต าแหน่ง
หน้าท่ี 

นายจ้างหรือส่วนราชการทีส่ังกัด ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน 
รวมระยะเวลาที่

ปฏิบัติงาน 
หมายเหตุ 

1 พยาบาล โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า 
กรมแพทย์ทหารเรือ 

1 เม.ย. 48-31 มี.ค. 49 1 ปี ตามหนังสือ ที  
430/2561 

2 พยาบาล โรงพยาบาลพญาไท 3 จ่ากัด 1 ส.ค. 51-31 ม.ีค. 58 6 ปี 8 เดือน ตามหนังสือ ที  บค.
193/2558 

      รวมท้ังสิ้น 7 ปี 8 เดือน   

 จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น นางสาวสลินนา ป้องวิเศษ จะมีประสบการณ์ด้านการท่างาน รวมทั้งสิ้น  7  ปี 
8 เดือน คิดค่านวณตามหลักเกณฑ์ที ก่าหนดของมหาวิทยาลัยดังกล่าวข้างต้น  นางสาวสลินนา ป้องวิเศษ จะมี
ประสบการณ์ด้านการท่างานตามหลักเกณฑ์ รวมเป็น  8  ปี รายละเอียดมีดังนี้ 

ประสบการณ์ 
(ปี) 

เงินเดือนแรกบรรจ ุ
ที่ ก.พ. ก าหนด (1.3) 

ฐานเงินเดือนแรกบรรจ ุ
ที่ ก.พ.ก าหนด  

ค่าประสบการณ์ 
ปีละ 5% 

คูณ 1.3 

1           19,500.00  15,000.00 15,750.00 20,475.00 
2     16,537.50 21,498.75 
3     17,364.38 22,573.69 
4     18,232.59 23,702.37 
5     19,144.22 24,887.49 

เงินเดือนที่ค านวณได้ 24,900.00 
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4. ข้อมูลประสบการณ์ท างาน ของนางอัจฉราพรรณ บุตรพรม 

 
ล าดับ

ที ่

ต าแหน่ง
หน้าท่ี 

นายจ้างหรือส่วน
ราชการที่สังกัด 

ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน 
รวมระยะเวลาที่

ปฏิบัติงาน 
หมายเหตุ 

1 พยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์  
คณะแพทยศาสตร์  
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

1 เม.ย. 54-12 ก.ย. 61 7 ปี 5 เดือน 12 วัน ตามหนังสือ ที  ศธ.
0514.7.1.1.2/2537 

      รวมท้ังสิ้น 7 ปี 5 เดือน 12 วัน   

 จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น นางอัจฉราพรรณ บุตรพรม จะมีประสบการณ์ด้านการท่างาน รวมทั้งสิ้น 7 ปี 
5 เดือน คิดค่านวณตามหลักเกณฑ์ที ก่าหนดของมหาวิทยาลัยดังกล่าวข้างต้น  นางอัจฉราพรรณ บุตรพรม จะมี
ประสบการณ์ด้านการท่างานตามหลักเกณฑ์ รวมเป็น  7  ปี รายละเอียดมีดังนี้ 

ประสบการณ์ 
(ปี) 

เงินเดือนแรกบรรจ ุ
ที่ ก.พ. ก าหนด (1.3) 

ฐานเงินเดือนแรกบรรจ ุ
ที่ ก.พ.ก าหนด  

ค่าประสบการณ์ 
ปีละ 5% 

คูณ 1.3 

1           19,500.00  15,000.00 15,750.00 20,475.00 
2     16,537.50 21,498.75 
3     17,364.38 22,573.69 
4     18,232.59 23,702.37 
5     19,144.22 24,887.49 

เงินเดือนที่ค านวณได้ 24,900.00 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 - มติที ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที  ๑๐/๒๕๕๘ เมื อวันที  15 กันยายน พ.ศ. 2558
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
 - ส่าเนาหนังสือรับรองการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการ พร้อมปริญญาบัตรและใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพของบุคลากร จ่านวน 4 ราย 
 - ส่าเนามติที ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที  ๑๐/๒๕๕๘ เมื อวันที  15 กันยายน พ.ศ. 2558 
 - ส่าเนาประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เรื อง การก่าหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุส่าหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 จึงขอเรียนที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เพื อโปรด พิจารณา
อนุมัติการค่านวณเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ต่าแหน่งพยาบาล สังกัดศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์ 
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จ่านวน 4 ราย ตามมติที ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที  
๑๐/๒๕๕๘ เมื อวันที  15 กันยายน พ.ศ. 2558  

มติที่ประชุม : อนุมัติการค านวณเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งพยาบาล สังกัดศูนย์
การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จ านวน 4 ราย ตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2558 
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5.3 เรื่อง ขอเสนอพิจารณารบัรองผลการประเมินผลการสอนฯ และผลงานทางวิชาการของ  
                 ดร.สุวภรณ์   แดนดี   เพื่อประกอบการขอก าหนดทางวิชาการ ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง : งานบริหารบุคคล 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธุ์  ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

 งานบริหารบุคคล ขอเสนอพิจารณารับรองผลการประเมินผลการสอนฯ และผลงานทางวิชาการของ
บุคลากรสายวิชาการที ผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน และประเมินเอกสาร
ประกอบการสอนฯ เรียบร้อยแล้ว เพื อขอก่าหนดต่าแหน่งทางวิชาการ ต่าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ราย  
ดร.สุวภรณ์ แดนดี รายละเอียดมีดังนี้ 

 1. ดร.สุวภรณ์ แดนดี 
  ได้ยื นความประสงค์ขอรับการประเมินผลการสอน ในสาขาวิชาสรีรวิทยา เพื อประกอบการขอ
ก่าหนดต่าแหน่งทางวิชาการ ต่าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จากการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที  1/2561 เมื อ
วันที  5 พฤศจิกายน 2561 ได้สรุปผลประเมิน ดังนี้ 
  1. ผลการประเมินผลการสอน คะแนนเฉลี ยอยู่ในระดับ 3.94 ซึ งอยู่ในเกณฑ์ระดับช่านาญพิเศษใน
การสอน ผ่านตามเกณฑ์ที ก่าหนด  
  2. ผลการประเมินเอกสารประกอบการสอน  
   2.1 รายวิชา ระบบต่อมไร้ท่อ รหัสวิชา   1901 207 จากผลการประเมินเอกสารฯ 
คุณภาพอยู่ในระดับ ดี  
   2.2 รายวิชา สรีรวิทยาของมนุษย์   รหัสวิชา  1904 201 จากผลการประเมิน
เอกสารฯ คุณภาพอยู่ในระดับ ดี  
   2.3 รายวิชา ระบบประสาท  รหัสวิชา    1901 210 จากผลการประเมินเอกสารฯ 
คุณภาพอยู่ในระดับ ดี  
  3. ผลงานทางวิชาการ 
   3.1 ประเภทผลงานวิจัย จ่านวน 1 เรื อง ดังนี้ 
         - Effects of estrogen deprivation on depressive-like behavior and 
noradrenergic neurotransmitters in ovariectomized rats. Journal of the Medical Association of 
Thailand; 99 (Suppl. 9): S9-S18. อยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ (scimargo) ตามที  ก.พ.อ. ก่าหนด และเผยแพร่
ในเว็บไซต์ https://www. Scimagojr.com/journalsearch.php?q=17780&tip=sid&clean=0 และ TCI  
   3.2 ประเภทบทความวิชาการ จ่านวน 1 เรื อง ดังนี้ 
         - สตีวิออลกระตุ้นโปรติเอโซมในการสลายโปรตีนเบตาแคดทีนินในเซลล์ Madin-
Darby canine kidney. วารสาร เภสัชศาสตร์อีสาน ปีที  13 ฉบับที  4 2560 หน้า 77-85. ซึ งเป็นวารสารที มี
อยู่ในฐานข้อมูลระดับชาติ https://tcithaijo.org/index.php/IJPS 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอน และประเมินเอกสาร
ประกอบการสอน หรือเอกสารค่าสอน เพื อประกอบการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด่ารงต่าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 
2561 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
 ไม่มี 
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ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

 เพื อพิจารณาเห็นชอบและรับรองผลการประเมินผลการสอนฯ ผลงานทางวิชาการ ของบุคคลดังกล่าวข้างต้น 

มติที่ประชุม : เห็นชอบและรับรองผลการประเมินผลการสอนฯ ผลงานทางวิชาการ ของดร.สุวภรณ์ 
แดนดี 
5.4 เรื่อง ขอเสนอพิจารณาแต่งตั้งผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการการศึกษาแทน ผศ.ดร.มารุตพงศ์ ปัญญา 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง : งานบริหารบุคคล 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธุ์  ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
 ตามที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ ครั้งที  10/2561 เมื อวันที  26 ตุลาคม 2561 มีมติให้ 
ผศ.พญ.ศุทธินี ธิราช ด่ารงต่าแหน่งรองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา แทนแพทย์หญิงปาริชาติ ภิญโญศรี  เนื องจาก
มีปัญหาเรื องสุขภาพ ตั้งแต่วันที  1 พฤศจิกายน 2561 – 30 พฤศจิกายน 2563 นั้น 
 เพื อให้การด่าเนินงานของวิทยาลัยฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและบังเกิดผลดีต่อทาง
ราชการ ในการนี้ จึงขอเสนอพิจารณาแต่งตั้ง ดร.ลติพร อุดมสุข อาจารย์กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ ด่ารงต่าแหน่ง
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา แทน ผศ.ดร.มารุตพงศ์ ปัญญา  

ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 - ไม่มี 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
 - ไม่มี 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 จึงขอเรียนที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เพื อโปรดพิจารณา
แต่งตั้ง ดร.ลติพร อุดมสุข อาจารย์กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ ด่ารงต่าแหน่งผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา แทน 
ผศ.ดร.มารุตพงศ์ ปัญญา ตั้งแต่วันที  1 ธันวาคม 2561 – 30 พฤศจิกายน 2563 
 มติที่ประชุม : เห็นชอบให้แต่งตั้ง ดร.ลติพร อุดมสุข อาจารย์กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ ด ารงต าแหน่ง
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา แทน ผศ.ดร.มารุตพงศ์ ปัญญา ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 – 30 
พฤศจิกายน 2563 
5.5 เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การบริการสุขภาพอนามัยและการประกันสุขภาพ 
               ส่วนบุคคล ส าหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2562 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง : ศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์ 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  แพทย์หญิงนวินดา เจียมบุญศรี ต าแหน่ง  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการโรงพยาบาล 

                     มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 
 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ให้บริการด้านสุขภาพแก่นักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี (ยกเว้น
วิทยาเขตมุกดาหาร) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื อให้นักศึกษาได้รับการคุ้มครองด้านสุขภาพ
และรับบริการรักษาพยาบาลได้สะดวกและปลอดภัย  

เพื อให้การด่าเนินการเกี ยวกับการรับบริการด้านสุขภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ในปีการศึกษา 2562 อาศัยอ่านาจตามความในมาตรา ๑๕ และ
มาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.๒๕๓๓ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่า
ด้วย การบริหารและการด่าเนินงานของส่วนงานภายในที มีสถานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2554 
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ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
ไม่มี  

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
1)  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื อง การบริการสุขภาพอนามัยและการประกันสุขภาพส่วน

บุคคล ส่าหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2562 
2) บันทึกข้อความ ศธ.0529.16.1.14/ว.1401 วันที  20 ตุลาคม 2558 เรื อง ขอแจ้งสิทธิการ

รักษาพยาบาลของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
3) บันทึกข้อความ ศธ.0529.4.1/ว.2010 วันที  21 มิถุนายน 2560 เรื อง ประกันอุบัติเหตุ ส่าหรับ

นักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ่าปีการศึกษา 2560 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

พิจารณาเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเรื อง การบริการสุขภาพอนามัยและการ
ประกันสุขภาพส่วนบุคคล ส่าหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2562  เพื อที โรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จักได้ด่าเนินการในส่วนที เกี ยวข้องต่อไป 

มติที่ประชุม : ให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ แล้วที่ประชุมจึงมีมติ เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเรื่อง การบริการสุขภาพอนามัยและการประกันสุขภาพส่วนบุคคล ส าหรับนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2562   
5.6 เรื่อง การเปิดบริการคลินิกทันตกรรมนอกเวลาและการก าหนดอัตราค่าตอบแทนทันตแพทย์ 
               ผู้ช่วยทันแพทย์ ซึ่งเป็นบุคลากรภายนอกที่ปฏิบัติงานที่หน่วยบริการทางการแพทย์ 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง : ศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์ 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  แพทย์หญิงนวินดา เจียมบุญศรี ต าแหน่ง  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการโรงพยาบาล 

                     มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 
 ด้วยสถาณการณ์ปัจจุบัน แม้ว่าคลินิกทันตกรรมสามารถเปิดให้บริการด้านทันตกรรมทั วไปและทันตกรรม
เฉพาะทางได้ทุกวันราชการ ด้วยทันตแพทย์ 3 ท่าน ยูนิตทันตกรรม 3 ยูนิต และผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม 2 คน แต่
เนื องจากจ่านวนผู้รับบริการมีจ่านวนเพิ มขึ้น เช่น ในกรณีรักษาผ่าฟันคุด คิวนัดครั้งต่อไปคือ วันที  24 มกราคม 
2562 กรณีรักษารากฟัน เช่นเดียวกัน แม้ว่าโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จะได้รับความอนุเคราะห์
ทันตแพทย์ 2 ท่าน สังกัดส่านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี มาปฏิบัติงานออกตรวจคลินิกทันตกรรมใน
เวลาทุกวันจันทร์และพุธ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 16.00 น. แต่เนื องจากหัตถการเฉพาะทางใช้เวลา 1-2 ชั วโมง
ต่อราย ท่าให้ระยะเวลารอคอยนานขึ้น 
 จากเหตุผลความจ่าเป็นดังกล่าว ที ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล เมื อครั้งที  10/2561 วันที  
31 ตุลาคม พ.ศ. 2561  มีมติอนุมัติให้ขยายการเปิดบริการคลินิกทันตกรรมทั วไปนอกเวลา สัปดาห์ละ 2 วัน 
คือ วันจันทร์ และวันพุธ เวลา 16.30 – 20.30 น. โดยได้รับความร่วมมือจากทันตแพทย์ สังกัดวิทยาลัยการ
สาธารณสุขสิรินธร และ ส่านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี  ออกตรวจนอกเวลาวันละ 1 ท่าน 
 อ้างถึงประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื อง การจ่ายเงินค่าตอบแทนบุคลากรที ปฏิบัติงานบริการทาง
การแพทย์นอกเวลาราชการ ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.
2556 ข้อ 7 นั้น กรณีต่าแหน่งนอกเหนือจากข้อ 7 ให้คณะกรรมการประจ่าคณะ เป็นผู้พิจารณาโดยเทียบกับ
ต่าแหน่งในระดับเดียวกันกับที ก่าหนดไว้ในข้อ 7 และให้ได้รับค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเท่ากับ
ต่าแหน่งที เทียบได้นั้น จึงเห็นควรให้เบิกจ่ายค่าตอบแทนตามอัตราดังนี้ 

-ทันตแพทย์ อัตรา 250 บาท/ชั วโมง  



13 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 11/2561 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 
 

-ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม, ผู้ปฏิบัติงานพยาบาล เทียบเท่า ผู้ช่วยทันตแพทย์ อัตรา 60 บาท/ชั วโมง 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

ไม่มี  
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

1) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื อง การจ่ายเงินค่าตอบแทนบุคลากรที ปฏิบัติงานบริการทาง
การแพทย์นอกเวลาราชการ ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี พ.ศ.2556 

2) ผลการด่าเนินงานและสถิติผู้มารับบริการในเวลาราชการคลินิกทันตกรรม ปีงบประมาณ 2561 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

เพื อพิจารณาเห็นชอบและอนุมัติการเปิดบริการคลินิกทันตกรรมนอกเวลาและการก่าหนดอัตรา
ค่าตอบแทนทันตแพทย์ ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม ตามเสนอ ทั้งนี้ขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที  1 ธันวาคม 2561 
เป็นต้นไป  เพื อที โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จักได้ด่าเนินการในส่วนที เกี ยวข้องต่อไป 

มติที่ประชุม : เห็นชอบและอนุมัติการเปิดบริการคลินิกทันตกรรมนอกเวลาและการก าหนดอัตรา
ค่าตอบแทนทันตแพทย์ ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป   
5.7 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการองค์กรแพทย์ 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง : ศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์ 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  แพทย์หญิงนวินดา เจียมบุญศรี ต าแหน่ง  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการโรงพยาบาล 

                     มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 
สืบเนื องจากคณะกรรมการองค์กรแพทย์ ตามค่าสั งวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข                                 

ที  374/2559 ลงวันที  30 กันยายน 2559 ได้ครบวาระการด่ารงต่าแหน่ง 
ในการประชุมองค์กรแพทย์ ครั้งที  10/2561 วันที  6 พฤศจิกายน 2561 ที ประชุมมีมติเห็นชอบ

รายชื อคณะกรรมการองค์กรแพทย์ชุดใหม่ ดังมีรายนามต่อไปนี้ 
1. แพทย์หญิงพัชรี พรรณพานิช   ประธาน 
2. นายแพทย์สุริยง แผลงงาม   รองประธาน 

 3. นายแพทย์สันติ โรจน์ศตพงศ ์   กรรมการ 
 4. นายแพทย์ธวัติ บุญไทย    กรรมการ 
 5. นายแพทย์พรเจริญ เจียมบุญศรี   กรรมการ 
 6. นายแพทย์ณัฐพล สีดาพันธุ์   กรรมการ 
 7. แพทย์หญิงกฤติกา    ทองอินทร์   กรรมการและเลขานุการ 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
ประกาศวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์และการสาธารณสุข เรื อง ธรรมนูญองค์กรแพทย์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์

และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2558 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
 ไม่มี 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

 เพื อโปรดพิจารณาเห็นชอบรายชื อคณะกรรมการองค์กรแพทย์ 
มติที่ประชุม : เห็นชอบรายชื่อคณะกรรมการองค์กรแพทย์ 
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5.8 เรื่อง  รายวิชาที่เปิดสอนภาคการศึกษาปลาย  ปีการศึกษา 2561  
                หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง : งานบริการการศึกษา 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มารุตพงศ์ ปัญญา ต าแหน่ง  ผู้ช่วยคณบดีงานบริการการศึกษา 

ผู้ช่วยคณบดีงานบริการการศึกษา  เสนอเพื อพิจารณา  รายวิชาที เปิดสอนภาคการศึกษาปลาย  
ปีการศึกษา 2561 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์  ด้วยที ประชุมคณะกรรมการ
ประจ่าหลักสูตรและอาจารย์ประจ่าหลักสูตร ครั้งที  12/2561 เมื อวันที  6 พฤศจิกายน 2561  มีมติเห็นควร
เปิดรายวิชา ในภาคการศึกษาปลาย  ปีการศึกษา 2561  เพื อให้สอดรับกับความต้องการของนักศึกษาและ
เพื อให้ความเชื อมโยงกับศาสตร์ของนักศึกษา  รายละเอียดดังนี้ 

รายวิชาที เปิดสอน ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561 
ส่าหรับนักศึกษาชั้นปีที  1,2,3,4 

ล าดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต กลุ่ม จ านวนรับ 
(คน) 

หมายเหตุ 

1 1905 
702 

ระเบียบวิธีวิจัยทางชีวเวชศาสตร์ 2(2-2-8) 1 5 ปี 1 
2 1905 

701 
เซลล์และชีววิทยาระดับโมเลกุล 3(3-0-9) 1 5 

3 1905 
718 

เทคนิคทางชีววิทยาระดับ
โมเลกุล 

3(2-2-8) 1 5 
4 1905 

713 
มะเร็งวิทยาระดับโมเลกุลและ
ภูมิคุ้มกันวิทยาของมะเร็ง 

3(3-0-9) 1 5 
5 1905 

711 
จุลชีววิทยาการแพทย์และ
ภูมิคุ้มกันวิทยาขั้นสูง 

4(4-0-12) 1 5 
6 1905 

703 
สัมมนาชีวเวชศาสตร์ 

 

2(0-4-4) 1 5 
7 1905 

716 
ชีวสารสนเทศศาสตร์ 2(1-2-5) 1 5 

8 1905 
782 

วิทยานิพนธ์ 20 1 15 ปี 1,2,3,4 
สรุป :    สรุปรายวิชาที เปิดสอนทั้งหมด     จ่านวน  8 รายวิชา 
ส่าหรับนักศึกษาชั้นปีที  1 จ่านวน  7 รายวิชา 
ส่าหรับนักศึกษาชั้นปีที  2,  3 และ 4  จ่านวน  1 รายวิชา 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
ไม่มี  

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
ไม่มี  

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
เพื อพิจารณาอนุมัติรายวิชาที เปิดสอนภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561 หลักสูตรวิทยาศาสตร

มหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ 
มติที่ประชุม : อนุมัติรายวิชาที่เปิดสอนภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561 หลักสูตรวิทยา

ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ 
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5.9 เรื่อง รายวิชาที่เปิดสอนภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต        
               สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง : งานบริการการศึกษา 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มารุตพงศ์ ปัญญา ต าแหน่ง  ผู้ช่วยคณบดีงานบริการการศึกษา 

ผู้ช่วยคณบดีงานบริการการศึกษา  เสนอเพื่อพิจารณา  รายวิชาที เปิดสอนภาคการศึกษาปลาย 
ปีการศึกษา 2561 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์  มีรายละเอียดดังนี้ 
 

รายวิชาที เปิดสอน ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561 
ส่าหรับนักศึกษาชั้นปีที  2  (รหัส 60) 

 

ล าดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต กลุ่ม 
จ านวนรับ 

(คน) 
1 1904 103 ชีวเคมีส่าหรับพยาบาล 3(2-2-5) 1 90 
2 1904 201 สรีรวิทยาของมนุษย์ 3(2-2-5) 1 90 

3 1904 102 กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ 3(2-2-5) 1 90 
 

สรุป :    สรุปรายวชิาที เปิดสอนทั้งหมด  จ่านวน 3 รายวิชา 
ส่าหรับนักศึกษาชั้นปีที  2  จ่านวน  3  รายวิชา 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
ไม่มี  

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
ไม่มี  

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข :  
เพื อพิจารณาอนุมัติรายวิชาที เปิดสอนภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561 หลักสูตรพยาบาลศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 
 มติที่ประชุม : อนุมัติรายวิชาที่เปิดสอนภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561 หลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 
 
5.10  เรื่อง   (ร่าง) นโยบายพัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง : งานบริการการศึกษา 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุวรรณ์  วงบุตดี ต าแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ 

หัวหน้ากลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ เสนอเพื่อพิจารณา(แทน) เพื อให้การด่าเนินการของหลักสูตรเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐาน WFME งานบริการการศึกษา จึงขอเสนอ (ร่าง) นโยบายพัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

ไม่มี 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

 (ร่าง) นโยบายพัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข :  
 เพื อพิจารณา (ร่าง) นโยบายพัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 

มติที่ประชุม : เห็นชอบ(ร่าง) นโยบายพัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 
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5.11  เรื่อง   (ร่าง) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  
                   หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง : งานบริการการศึกษา 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มารุตพงศ์ ปัญญา ต าแหน่ง  ผู้ช่วยคณบดีงานบริการการศึกษา 
            ตามที วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้ด่าเนินการปรับปรุงหลักสูตรแแพทยศาสตรบัณฑิต 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 และได้มีการเพิ มเติมรายชื อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรจากเดิม  
นั้น  ดังเอกสารแนบมานี้ 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

ไม่มี 
เอกสารประกอบการประชุม 
      - (ร่าง) ค่าสั้งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ  
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข :  
      เพื อพิจารณา (ร่าง) ค่าสั งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 

มติที่ประชุม :  เห็นชอบ (ร่าง) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 

5.12 เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนกลยุทธ์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  
             ประจ าปี พ.ศ. 2562 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง : งานแผนและงบประมาณ 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธุ์  ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
 ตามที  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้ด่าเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื อทบทวนและ
จัดท่าแผนกลยุทธ์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประจ่าปี พ.ศ. 2562 โดยการทบทวนพัฒนาแผน
กลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื อมโยงกับแผนปฏิบัติการประจ่าปี เพื อให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และ
เป้าหมายของแผนกลยุทธ์ นั้น 
 ทั้งนี้ งานแผนและงบประมาณ ได้ด่าเนินการการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื อทบทวนและจัดท่าแผนกลยุทธ์ 
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประจ่าปี พ.ศ. 2562 ในวันที  21 พฤศจิกายน 2561 ห้องประชุม 
CMP 401 เพื อทบทวนแผนยุทธศาสตร์ วิทยาลัยฯ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) นี้ โดยการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วนในมหาวิทยาลัย ศิษย์เก่า เพื อร่วมกันวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กร ก่าหนด ยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด มาตรการ เพื อบรรจุในแผนยุทธศาสตร์ฉบับทบทวน ดังกล่าว ในการก่าหนดทิศทาง แนวทาง 
เป้าหมายให้ทุกหน่วยงานน่าไปปฏิบัติ เพื อบรรลุวิสัยทัศน์ที ก่าหนดร่วมกันต่อไป 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 11/2561 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 
 

 

 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

ไม่มี 
เอกสารประกอบการประชุม 

ไม่มี 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
เพื อพิจารณาผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื อทบทวนแผนกลยุทธ์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ

สาธารณสุข ประจ่าปี พ.ศ. 2562 
มติที่ประชุม : เห็นชอบปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ

สาธารณสุข และเห็นชอบเอกลักษณ์ ค่านิยม อัตลักษณ์ ตามที่เสนอ  
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 11/2561 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 
 

ระเบียบวาระท่ี 6   เรื่องอ่ืน ๆ 
6.1 เรื่อง   ก าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  
               ครั้งที่ 12/2561 วันพฤหัสบดี ที่ 20 ธันวาคม  2561 เวลา 09.30 น.  
               ณ ห้อง CMP 412 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง : งานเลขานุการ 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม     นางสาวณรัญญา  มีชัย ต าแหน่ง เลขานุการคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ 

เลขานุการคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ แจ้งเพื อทราบ ถึงก่าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ่า
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที  12/2561 วันพฤหัสบดี ที  20 ธันวาคม  2561  
เวลา 09.00 น. ณ ห้อง CMP 412 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
เพื อทราบก่าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

ครั้งที  12/2561 วันพฤหัสบดี ที  20 ธันวาคม  2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้อง CMP 412 
มติที่ประชุม :  เลื่อนไปเป็นวันศุกร์ ที่ 21 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้อง CMP 412 

 
ปิดประชุม 12.00 น. 

       

(นางสาวณรัญญา  มีชัย) 
นักวิชาการศึกษาช่านาญการ/เลขานุการ 

ผู้จด/พิมพ์รายงานการประชุม 
 

                                                           
(นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธุ์) 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
กรรมการ 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 

ที่ประชุมได้รับรองรายงานนี้แล้วในการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 12/๒๕61 
เมื่อวันที่  21 ธันวาคม 2561 

 

                                                      
(นายแพทย์นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ) 

 คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 ประธานคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

 

 


