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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 5/2562 วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
ครั้งที่ 5/๒๕62 วันพฤหสับดี ที่ 23 พฤษภาคม 2562 

ณ ห้อง CMP ๔12 ชั้น 4 อาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 
 

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

 
ผู้ไม่มาประชุม 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงศุทธินี ธิราช รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา  กรรมการ 
(ติดสอนนักศึกษาแพทย์ที ศูนย์แพทย์ฯศรีสะเกษ) 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. ผศ.จิราภรณ์  หลาบค่า  ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอนามัยสิ งแวดล้อม 
2. ผศ.ดร.สุรศักดิ์  แว่นรัมย์  ประธานหลักสูตรชีวเวชศาสตร์ 
3. พญ.ปิยะรัตน์  ธัญนิพัทธ์  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ 
4. นพ.วัฒนา  พรรณพานิช  ประธานคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
5. รศ.ภก.ดร.อนันต์  ไชยกุลวัฒนา อาจารย์กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ 

 
 
 
 
 

 
 
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.    
 
 นายแพทย์นิรันดร์  พิทักษ์วัชระ คณบดี  ท่าหน้าที ประธานในที ประชุม หลังจากกล่าวต้อนรับ
ผู้เข้าร่วมประชุมแล้ว ได้เรียนเชิญคณะกรรมการรับทราบและพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม สรุปได้ ดังนี้ 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 5/2562 วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ  
วาระท่ี 1.1 เรื่อง  ผลการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5 /2562  
                      เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562  
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง งานเลขานุการ  
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  นายแพทย์นิรันดร์  พิทักษ์วัชระ ต าแหน่ง  คณบดี  

คณบดี แจ้งที ประชุมเพื อทราบ ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ผศ.ดร.ชุตินันท์  ประ
สิทธิภูริปรีชา อธิการบดี ได้ก่าหนดแผนการท่างานเรื อง 5 เรื อง ดังนี้ 

1. การเปลี ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัยในก่ากับของรัฐ จะเร่งด่าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 2 เดือน 
เพื อจะได้สังกัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

2. การปรับโครงสร้าง ก่าหนดอัตราก่าลังที เหมาะสม 
3. การปรับปรุงหลักสูตร ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
4. การบริหารจัดการสิ งแวดล้อม อาคาร และพลังงาน 
5. การพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล 

มติที่ประชุม :  รับทราบ 

วาระท่ี 1.2 เรื อง  (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การบริหารที พักอาศัยและการจัดตั้งกองทุน 
   ที พักอาศัยของบุคลากรสังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข คณะพยาบาลศาสตร์  
   และคณะเภสัชศาสตร์ พ.ศ............ 

หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง งานเลขานุการ  
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  นายแพทย์นิรันดร์  พิทักษ์วัชระ ต าแหน่ง  คณบดี  

คณบดี  แจ้งที ประชุมเพื อทราบว่าในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที  5/2562 ที 
ประชุมได้พิจารณา เรื อง (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การบริหารที พักอาศัยและการจัดตั้ง
กองทุนที พักอาศัยของบุคลากรสังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะ
เภสัชศาสตร์ พ.ศ............ 1) ส่านักงานกฎหมายและนิติการ ไดพิจารณาและเสนอความเห็นตออธิการบดี เมื อวันที  
6 พฤศจิกายน 2561 สรปุ ไดวา (1) การยกรางหลักเกณฑและวิธีการในการบริหารที พักอาศัยของบุคลากร 
สังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตร และการสาธารณสุข ไดน่าหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติในการจัดขาราชการเขาพักอาศัย
ในที พักอาศัยของทางราชการ พ.ศ. 2560 ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที สุด ที  กค 0408.5/ว 147 ลง
วันที  5 กันยายน 2560 มาปรับใช (2) การจัดตั้งกองทุนที พักอาศัยเปนอ่านาจของสภามหาวิทยาลัยตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย  อุบลราชธานี  พ.ศ. 2533 มาตร 15 ประกอบกับขอ 25 ของขอบังคับ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวย การเงิน และทรัพยสิน พ.ศ. 2560 (3) ไดด่าเนินการตรวจสอบและแกไข
ปรับปรุงรางขอบังคับฉบับดังกลาว โดยการแกไขชื อจากเดิมเปน (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวย
การบริหารที พักอาศัยและการจัดตั้งกองทุนที พักอาศัยของ  บุคลากร สังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตรและการ
สาธารณสุข คณะพยาบาลศาสตร และคณะเภสัชศาสตร พ.ศ. ... และเนื้อหาของขอบังคับใหมทั้งฉบับ และ
อธิการบดีพิจารณาแลวเห็นชอบตามความเห็นของส่านักงานกฎหมาย และนิติการดังกลาว ดังนั้น จึงขอให
วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุขประสานคณะเภสัชศาสตร และคณะพยาบาลศาสตร เพื อพิจารณา 
ขอบังคับดังกลาวรวมกันอีกชั้นหนึ ง และหากผลการพิจารณาเปนประการใดใหน่าเสนอตอ คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ที ปรึกษาดานกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยเพื อ พิจารณาตามล่าดับตอไป 
วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข ไดด่าเนินการประชุมกับคณะเภสัชศาสตร และคณะพยาบาลศาสตร
เพื อพิจารณาขอบังคับดังกลาวรวมกันอีกชั้นหนึ งเรียบรอยแลว จึงขอเสนอ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัย 
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อุบลราชธานี วาดวยการบริหารที พักอาศัยและการจัดตั้งกองทุนที พักอาศัยของบุคลากร สังกัดวิทยาลัย 
แพทยศาสตรและการสาธารณสุข คณะพยาบาลศาสตร และคณะเภสัชศาสตร พ.ศ. ... เขาที ประชุม
คณะกรรมการ ประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข คร้ังที  3/2562 ในวันท่ั 29 มีนาคม 2562 
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารบุคคล แจ้งที ประชุมว่าไม่จ่าเป็นต้องมีข้อบังคับของหอพักสังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ  
มหาวิทยาลัยมีข้อบังคับอยู่แล้ว  ด่าเนินการในรูปแบบคณะท่างานของกรรมการหอพักซึ งจะท่า ให้เกิดความ
รวดเร็วในการท่างาน  วาระนี้จึงไม่ต้องพิจารณา โดยรองอธิการบดีฝ่ายบริหารบุคคล จะประชุมปรึกษาหารือ
ร่วมกับรองคณบดีบริหาร และนพ.วัฒนา พรรณพานิช เพื อหาแนวทางในการด่าเนินการต่อไป  และที ประชุมเห็น
ด้วยตามหลักการ ดังกล่าว 

มติที่ประชุม :  รับทราบ 

วาระท่ี 1.3 เรื่อง  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยในก ากับ   
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง งานเลขานุการ  
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  นายแพทย์นิรันดร์  พิทักษ์วัชระ ต าแหน่ง  คณบดี  

คณบดี แจ้งที ประชุมเพื อทราบพรบ.ในก่ากับ ได้มอบหมายแต่ละคณะให้รับฟังความคิดเห็นของบุคลากร 
และรวบรวมเสนอรองอธิการบดีฝ่ายบริหารบุคคล เป็นข้อมูลในการปรับปรุงร่างเดิม  เพื อจะได้แก้ไขและรองฯ
บริหารบุคคล  จะด่าเนินการในเรื องของสาระส่าคัญ พรบ.ในก่ากับ  ซึ งร่างเดิมประชาคมยังไม่ได้รับทราบอย่าง
ทั วถึงสิทธิต่าง ๆ ที จะได้รับหรือจะเสียสิทธิอะไรบ้าง  ข้อคิดเห็นส่วนใหญ่ที เสนอเกี ยวกับสิทธิต่าง ๆ ของพนักงาน
มหาวิทยาลัย ซึ งวิทยาลัยฯ ได้จัดประชุมแลกเปลี ยนและรับฟังความคิดเห็นในหัวข้อ "การพัฒนาวิทยาลัยแพทย์ฯ
กับมหาวิทยาลัยในก่ากับ" ในวันที  10 พฤษภาคม  2562  เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม CMP 
401 และได้สรุปความคิดเห็นเสนอมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว 

มติทีป่ระชุม :  รับทราบ 
วาระท่ี 1.4 เรื่อง  การจัดกระบวนการเรียนการสอนหลักสูตรแพทยศาสตร์   
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง งานเลขานุการ  
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  นายแพทย์นิรันดร์  พิทักษ์วัชระ ต าแหน่ง  คณบดี  

คณบดี แจ้งที ประชุมเพื อทราบด้วย ศาสตราจารย์แพทย์สมศรี เผ่าสวัสดิ์  นายกแพทยสภา ได้ก่าหนดให้
มีการประชุมร่วมระหว่างคณะแพทยศาสตร์ในส่วนภูมิภาคที มีหลักสูตรแพทย์ศาสตร์ ที เน้นการปฏิบัติงานในชุมชน 
จ่านวน 9 แห่ง (คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี สุรนารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยานราธิวาสฯ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) และกระทรวงสาธารณสุข เพื อให้เกิดความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอน ผลการ
ประชุมสรุปได้ดังนี้ 

1.มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื อพิจารณาความร่วมมือระหว่างคณะแพทยศาสตร์และกระทรวง
สาธารณสุข ตั้งแต่ระดับนโยบายสู่การปฏิบัติในพ้ืนที  ในด้านงบประมาณ อัตราก่าลัง หลักสูตรการเรียนการสอย  
การพัฒนาอาจารย์ผู้สอน รวมทั้งการจัดตั้งสถาบันระบบสุขภาพในสถาบันบรมราชนก  โดยจะมีรองประธาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขที รับผิดชอบด้านการพัฒนาก่าลังคน  นายแพทย์ไพศาล ด่านคุ้มเป็นประธาน  
นายแพทย์ยงยศ ธรรมวุฒิ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ  ร่วมเป็นกรรมการ และนายแพทย์ชวศักดิ์ กนกกันฑพงษ์ 
ผู้อ่านวยการโครงการผลิตแพทย์เพื อชาวชนบทเป็นเลขานุการ ตัวแทนจากคณะแพทย์ศาสตร์ในส่วนภูมิภาคได้แก่
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
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2.การท่างานเชื อมโยงกับชุมชนท้องถิ นโดยอาศัยโครงสร้างที มีอยู่ คือ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต( พชอ.) คณะกรรมการสุขภาพเพื อประชาชน ( กขป.) เพื อการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  โดยจะต้องมี
การศึกษาในรายละเอียดต่อไป 

3.เห็นชอบการก่าหนดหลักสูตรแพทยศาสตร์ ที จะมีการแบ่งตามผลลัพธ์ที ต้องการในปัจจุบัน เป็น 
3 ประเภท คือ หลักสูตรเน้นการท่างานในชุมชน (Community) หลักสูตรเน้นการท่างานในสถาบันการศึกษา 
(Academy) หลักสูตรเน้นการท่างานเพื อความเชี ยวชาญระดับสูง (Advance) ส่าหรับหลักสูตรที การท่างานใน
ชุมชน ยังถือว่าเป็นหลักสูตรที มีความส่าคัญเพื อแก้ปัญหาการกระจายแพทย์ที ยังไม่เท่าเทียมในปัจจุบัน  โดยมติ
คณะรัฐมนตรีครั้งล่าสุด ยืนยันในเรื องนี้ และได้อนุมัติงบประมาณปี 2561 – 2564  และอนุมัติในหลักการ ในปี 
2565 – 2570 

4. การประเมินมาตรฐานของสถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ (สมพ.) ยังเป็นปัญหา
ส่าหรับคณะแพทยศาสตร์ในส่วนภูมิภาคที จะต้องมีการรับฟังความความคิดเห็นปรับแก้ไขต่อไป  รวมทั้งการสอบ
เพื อใบประกอบวิชาชีพ 

มติที่ประชุม :  รับทราบ 
วาระท่ี 1.5 เรื่อง  การสัมมนาเพื่อจัดท าแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง งานเลขานุการ  
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  นายแพทย์นิรันดร์  พิทักษ์วัชระ ต าแหน่ง  คณบดี  

คณบดี แจ้งที ประชุมเพื อทราบเกี ยวกับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จะจัดสัมมนาในวันที  28-
29 พฤษภาคม 2562 เพื อจัดท่าแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีรายละเอียด ดังนี้ 

วันที  28 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุม CMP 401 อาคารวิทยาลัยแพทย์ฯ โดยเชิญ ผศ.ดร.วลัยพร 
รัตนเศรษฐ คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต มาเป็นวิทยากรบรรยาย 

วันที 29 พฤษภาคม 2562 จัดสัมมนา ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอก โดยเชิญ ผศ.ดร.ธนพรรณ  
ธานี มาเป็นวิทยากรบรรยาย 

การนี้ จึงขอเชิญชวนอาจารย์และบุคลากรทุกท่านเข้าร่วมประชุมในวัน เวลาดังกล่าว 
มติที่ประชุม :  รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และ 
การสาธารณสุข  

วาระท่ี ๒.1 เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
                      ครั้งที่ 4/2562 เม่ือวันอังคารที่  30 เมษายน  2562 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง  งานเลขานุการ 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม นายแพทย์ประวิ อ ่าพันธุ์ ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร  

รองคณบดีฝ่ายบริหาร เสนอที ประชุมเพื อพิจารณา รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ่า
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที  4/2562 เมื อวันอังคารที   30 เมษายน  2562 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

(ร่าง) รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที  
4/2562  เมื อวันอังคารที   30 เมษายน  2562 
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ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

เพื อพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
ครั้งที  4/2562 เมื อวันอังคารที   30 เมษายน  2562 

 มติที่ประชุม :  รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไขรายงานการประชุม  
 

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสืบเนื่อง  
ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
วาระท่ี 4.1      เรื่อง  ขอปิดรายวิชา 1906 101 การสาธารณสุขเบื้องต้น ภาคการศึกษาต้น  
                            ปีการศึกษา 2562 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง   งานบริการการศึกษา 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม     ผู้ช่วยศาสตราจารย์มินตรา  สาระรักษ์ ต าแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 

หัวหน้ากลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ แจ้งเพื อทราบ ขอปิดรายวิชา 1906 101 การสาธารณสุขเบื้องต้น      
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 เนื องจากกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ได้มีการปรับปรุงแผนการศึกษา 
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
อนามัยสิ งแวดล้อม โดยเริ มใช้ในปีการศึกษา 2561 นั้น โดยมติที ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั นกรอง
หลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย ครั้งที  3/2562  วันที  10 พฤษภาคม 2562 ไม่เห็นชอบในการปรับแผนการ
ศึกษา โดยรายวิชาดังกล่าวได้ปรับมาเรียนชั้นปีที  1  ภาคการศึกษาต้น  ซึ งตามแผนการศึกษาตามเล่ม มคอ.2 
จะต้องเรียนชั้นปีที  1 ภาคการศึกษาปลาย กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ขอปิดรายวิชา 1906 101 การ
สาธารณสุขเบื้องต้น ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง  
 ไม่มี 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

ไม่มี 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

เพื อทราบการขอปิดรายวิชา 1906 101 การสาธารณสุขเบื้องต้น ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 
2562 

 มติที่ประชุม :  รับทราบ 
วาระท่ี 4.2      เรื่อง  งานประชุมวิชาการวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่ 8  
                           ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง   งานส่งเสริมการวิจัยบริการวิชาการและท่านุบ่ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม     นายแพทย์วีระวัฒน์  พันธ์ครุฑ ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม 

ด้วยงานส่งเสริมการวิจัย บริการวิชาการฯ จะจัดงานประชุมวิชาการวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข ครั้งที  8 ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ งในปีนี้จะมีการสร้างความร่วมมือกับส่านักงาน
สาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี ในการจัดงานประชุมวิชาการ ในการเป็นเครือข่ายทางวิชาการ โดยมีชื องาน
ประชุมว่า “การสาธารณสุขไทยในยุคแห่งการเปลี ยนแปลง (Thai Public Health in Transformation)” ซึ งจะ
จัดในวันที  26 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี 
โดยมีวิทยากรพิเศษ คือ นายแพทย์นพพร ชื นกลิ น ผู้อ่านวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ทั้งนี้งานประชุม
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ดังกล่าวยังให้มีการน่าเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย (Oral presentation) และแบบโปสเตอร์ (Poster 
presentation) โดยมีหัวข้อในการน่าเสนองานวิจัยดังนี้ 

1. การพัฒนางานประจ่าเป็นงานวิจัย (R2R) 
2. การส่งเสริม ป้องกันและควบคุมโรค 
3. การวิจัยทาง Clinic และวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
4. ผู้สูงอายุ 

ทั้งนี้ได้ท่าการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมประชุม และขอความร่วมมืออาจารย์และ 
บุคลากรทุกท่านเข้าร่วมประชุมในวันและเวลาดังกล่าว โดยไม่ถือเป็นวันลา และบุคลากรไม่ต้องสแกนลายนิ้วมือ 
แต่ต้องมีรายชื อในการลงทะเบียนร่วมงาน 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง  
 ไม่มี 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

ไม่มี 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

เพื อทราบการจัดงานประชุมวิชาการวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที  8  ประจ่าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 

 มติที่ประชุม :  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
วาระท่ี 5.1     เรื่อง  แนวปฏิบัติในการขออนุมัติเดินทางไปราชการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา หรือ 
                          น าเสนอผลงานตามที่คณบดีมอบหมาย 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง   งานเลขานุการ 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม นายแพทย์ประวิ อ ่าพันธุ์ ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร  

ตามที นางสาวจริยาพร ธรรมราช เจ้าหน้าที บริหารงานทั วไป ได้ลาคลอดตั้งแต่วันอังคาร ที  14 
พฤษภาคม 2562 นั้น และในงานเลขานุการได้มีการเกลี ยภาระงานของบุคลากร ดังนี้ 

1. งานยานพาหนะ มอบหมายให้ นางสาวลภัส  ยิ งยืน เป็นผู้รับผิดชอบ 

2. งานเดินทางไปราชการของสายวิชาการ  มอบหมายให้ นางสาวพัณณิตา กวางทอง เป็นผู้รับผิดชอบ 

3. งานแผนงบประมาณ รายงานไตรมาส และเขียนโครงการ มอบหมายให้ นางสาวณรัญญา มีชัย เป็น
ผู้รับผิดชอบ 

เพื อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด  งานเลขานุการ ได้ก่าหนดแนว
ปฏิบัติในการขออนุมัติเดินทางไปราชการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา หรือน่าเสนอผลงานตามที คณบดีมอบหมาย 
รายละเอียดตามบันทึกข้อความ ที แนบมาพร้อมนี้ 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

            ไม่มี 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

1. ร่างบันทึกข้อความแจ้งแนวปฏิบัติในการขออนุมัติเดินทางไปราชการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา หรือ
น่าเสนอผลงานตามที คณบดีมอบหมาย 
 2. แบบค่าร้องขอเดินทางไปราชการ / ค่าร้องขออนุมัติเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 5/2562 วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 
 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อพิจารณาเห็นชอบแนวปฏิบัติในการขออนุมัติเดินทางไปราชการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา หรือ
น่าเสนอผลงานตามที คณบดีมอบหมาย  

มติที่ประชุม เห็นชอบแนวปฏิบัติในการขออนุมัติเดินทางไปราชการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา 
หรือน าเสนอผลงานตามที่คณบดีมอบหมาย มอบงานเลขานุการแจ้งเวียนบุคลากรสายวิชาการเพื่อทราบและ
ถือปฏิบัติ 

   

วาระท่ี 5.2     เรื่อง  การประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อการต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย 
        ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จ านวน 4 ราย ประจ าปี พ.ศ. 2562  
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง   งานบริหารบุคคล 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม นายแพทย์ประวิ อ ่าพันธุ์ ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร  

ตามบันทึกข้อความที  ศธ 0529.2.3/ว 00637 ลงวันที  26 กุมภาพันธ์ 2562 กองการเจ้าหน้าที  
ส่านักงานอธิการบดี ได้แจ้งให้วิทยาลัยฯ ด่าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน กรณีมีพนักงานมหาวิทยาลัยยื น
แบบขอรับประเมินและผลงานเพื อการต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
เรื อง หลักเกณฑ์ วิธีการจัดท่าสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย และการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื อการต่อ
สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย และฉบับที  2 พ.ศ. 2556 ก่าหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื อการ
ต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย โดยองค์ประกอบของคณะกรรมการประเมินไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 5 
คน เมื อคณะกรรมการฯ ด่าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานเรียบร้อยแล้ว ให้วิทยาลัยฯรายงานผลการประเมิน
ไปผู้มีอ่านาจสั งจ้าง ภายในวันที่ 26 สิงหาคม 2562 นั้น 
 ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยฯ มีก่าหนดการจัดท่าสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย โดยมีระยะเวลาการจ้าง ดังนี้ 
 (๑) สัญญาจ้างระยะที่ ๑ ได้แก่ สัญญาการทดลองปฏิบัติงาน โดยก่าหนดระยะเวลาในสัญญาการทดลอง
ปฏิบัติงาน ดังนี้ 
  (ก) พนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการ ก่าหนดระยะเวลาในสัญญาการทดลองปฏิบัติงานไม่
น้อยกว่า ๖ เดือน แต่ไม่เกิน ๑ ปี ทั้งนี ้มีระยะเวลาการสอนไม่น้อยกว่า ๑ ภาคการศึกษา 
  (ข) พนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี ยวชาญเฉพาะ และประเภททั วไปก่าหนด
ระยะเวลาในสัญญาการทดลองปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า ๖ เดือน แต่ไม่เกิน ๑ ปี ทั้งนี้ รวมระยะเวลาขยายการ
ทดลองปฏิบัติงาน (ถ้ามี) 
 (๒) สัญญาจ้างระยะที่ ๒ 
  (ก) ประเภทวิชาการ วิชาชีพเฉพาะหรือเชี ยวชาญเฉพาะ และทั วไป หากผ่านการประเมินการ
ทดลองปฏิบัติงาน ให้จัดท่าสัญญาจ้าง มีระยะเวลา ๒ ปีงบประมาณ 
  (ข) ผู้มีภาระผูกพันต้องปฏิบัติงานชดใช้ทุน หากผ่านการประเมินการทดลองปฏิบัติงานให้จัดท่า
สัญญาจ้างตามระยะเวลาชดใช้ทุน โดยให้สิ้นสุดสัญญาในวันที  ๓๐ กันยายน ของปีที ครบระยะเวลาชดใช้ทุน 
 (๓) สัญญาจ้างระยะท่ี ๓ ก่าหนดระยะเวลาจัดท่าสัญญาจ้างมีระยะเวลาสัญญาละ ๕ ปีงบประมาณท้ังนี้ 
จะต่อสัญญาจ้างระยะเวลา ๕ ปีงบประมาณ ได ้จะต้องมีผลการประเมินการปฏิบัติงานในระดับดีข้ึนไป 
 (๔) สัญญาจ้างระยะท่ี ๔ ก่าหนดระยะเวลาจัดท่าสัญญาจ้างมีระยะเวลาสัญญาละ ๕ ปีงบประมาณท้ังนี้ 
จะต่อสัญญาจ้างจนถึงวันครบเกษียณอายุราชการ จะต้องมีผลการประเมินการปฏิบัติงานในระดับดีข้ึนไป 
 (๕) สัญญาจ้างระยะที่ ๕ จ้างต่อจนถึงวันครบเกษียณอายุราชการ ก่าหนดให้สิ้นสุดสัญญาจ้างในวันที  
๓๐ กันยายนของปีที ครบเกษียณอายุราชการ 
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 จากการส่ารวจพบว่า มีผู้ที มีสิทธิ์ยื นค่าขอรับการประเมินเพื อต่อสัญญาจ้างของบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการ จ่านวน 4 ราย รายละเอียดมีดังนี้ 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง สังกัด เพ่ือขอรับการ
ประเมินระยะที ่

จ านวน
ปี 

1 นายปิยสิทธ์ิ ด่าพะธิก เภสัชกร รพ.มหาวิทยาลัยฯ 3 5 
2 น.ส.ภัทราพร เรืองกาญจนไพศาล เภสัชกร รพ.มหาวิทยาลัยฯ 3 5 
3 น.ส.ภัทราภรณ์ ศรเีสนพิลา ผู้ปฏิบัติงานบริหาร รพ.มหาวิทยาลัยฯ 3 5 
4 นายณรงค ์พรมรักษ์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร งานส่งเสรมิวิจัยฯ 3 5 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง  
 1. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื อง หลักเกณฑ์ วิธีการจัดท่าสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย 
และการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื อการต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2556 
http://www.ubu.ac.th/web/files_up/16f2013032208534043.pdf 
 2. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื อง หลักเกณฑ์ วิธีการจัดท่าสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย 
และการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื อการต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2556 (ฉบับที  2) 
http://www.ubu.ac.th/web/files_up/16f2013080216435546.pdf 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
 1. ส่าเนาบันทึกข้อความที  ศธ 0529.2.3/ว 00637 ลงวนัที  26 กุมภาพันธ์ 2562 
 2. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื อง หลักเกณฑ์ วิธีการจัดท่าสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย 
และการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื อการต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 
 3. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื อง หลักเกณฑ์ วิธีการจัดท่าสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย 
และการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื อการต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 (ฉบับที  2) 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อพิจารณาเห็นชอบรายชื อบุคลากรที สมควรรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื อการต่อสัญญาจ้าง
พนักงานมหาวิทยาลัยของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จ่านวน 4 ราย  ประจ่าปี พ.ศ. 2562 และพิจารณา
ก่าหนดรายชื อคณะกรรมการประเมินไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน  เพื อด่าเนินการประเมินบุคลากรผู้ที มี
สิทธิ์ในการยื นแบบขอรับประเมินและผลงานเพื อต่อสัญญาจ้าง 
 

 มติที่ประชุม :  เห็นชอบรายช่ือบุคลากรที่สมควรรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อการต่อสัญญา
จ้างพนักงานมหาวิทยาลัยของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จ านวน 4 ราย ประจ าปี พ.ศ. 2562 มอบรอง
คณบดีฝ่ายบริหารด าเนินการพิจารณารายชื่อคณะกรรมการประเมินไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน
ร่วมกับผู้บังคับบัญชาระดับต้นที่เกี่ยวข้อง เพื่อด าเนินการประเมินบุคลากรผู้ที่มีสิทธิ์ในการยื่นแบบขอรับ
ประเมินและผลงานเพื่อต่อสัญญาจ้าง 
 

วาระท่ี 5.3     เรื่อง  พิจารณาการยื่นผลงานทางวิชาการ และรับรองการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของ   
                          นางลักษณีย์ บุญขาว เพื่อประกอบการขอก าหนดทางวิชาการ  
         ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเวชศาสตร์ชุมชน อนุสาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง   งานบริหารบุคคล 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม นายแพทย์ประวิ อ ่าพันธุ์ ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร  

http://www.ubu.ac.th/web/files_up/16f2013032208534043.pdf
http://www.ubu.ac.th/web/files_up/16f2013080216435546.pdf
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 ด้วย นางลักษณีย์ บุญขาว ต่าแหน่งอาจารย์ สังกัดกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มีความประสงค์ขอรับการ
ประเมินผลการสอนเพื อประกอบการขอก่าหนดทางวิชาการ ต่าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเวชศาสตร์
ชมุชน อนุสาขาอนามัยสิ งแวดล้อม นั้น 
 โดยได้ส่งเอกสาร/หลักฐานที เกี ยวข้องเพื อประกอบการพิจารณา และรับรองการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ ดังนี้ 
 1. เอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้อง 
  1.1 แบบค่าขอรับการพิจารณาก่าหนดต่าแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.อ.03) จ่านวน 6 ชุด 
  1.2 ผลงานทางวิชาการและแบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมใน  จ่านวน 6 ชุด 
        ผลงานทางวิชาการเป็นไปตามที  ก.พ.อ. ก่าหนด 
  1.3 บันทึกข้อความต้นฉบับที ผู้ขอยื นขอก่าหนดต่าแหน่งทางวิชาการ         จ่านวน 1 ฉบับ 
  1.4 เอกสารประกอบการสอน รายวิชา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย จ่านวน 6 ชุด 
        รหัสวิชา 1902 216 
  1.5 ประมวลรายวิชา/แผนการสอน     จ่านวน 6 ชุด 
  1.6 ตารางการสอนรายวิชา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย   จ่านวน 6 ชุด 
        รหัสวิชา 1902 216 
  1.7 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา    จ่านวน 6 ชุด 

 จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นงานบริหารบุคคลได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะต่าแหน่งและภาระงานสอน
เรียบร้อยแล้ว ซึ งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที ก่าหนด 
 2. การรับรองการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
  นางลักษณีย์ บุญขาว ได้ยื นขอรับรองผลงานทางวิชาการ ประเภทผลงานวิจัย จ่านวน 4 เรื อง 
ในการขอก่าหนดต่าแหน่งทางวิชาการ ต่าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเวชศาสตร์ชุมชน อนุสาขาอนามัย
สิ งแวดล้อม ดังนี้ 

๑.  ลักษณีย์ บุญขาว, โชติมา พลรักษา และจีราพร ทิพย์พิลา. การประเมินความเสี ยงด้านอาชี
วอนามัยและความปลอดภัยในโรงเตาเผาอิฐมอญแห่งหนึ งในอ่าเภอวารินช่าราบ จังหวัดอุบลราชธานี.  วารสาร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ; 2558; 18(1): 39-46. ซึ งเป็นวารสารที อยู่ใน
ฐานข้อมูลระดับชาติ คือ เป็นวารสารที ผ่านการรับรองคุณภาพจาก TCI (กลุ่มที  1) 

2.  ลักษณีย์ บุญขาว และดุษฎี ถาวรพงษ์. การศึกษาระดับเสียงและแผนที แสดงระดับเสียง
เทียบเท่าบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ; 
2562; 21(1): 56-63. ซึ งเป็นวารสารที อยู่ในฐานข้อมูลระดับชาติ คือ เป็นวารสารที ผ่านการรับรองคุณภาพ
จาก TCI (กลุ่มที  1) 

 3.  บุษบา บุญทน และ ลักษณีย์  บุญขาว. ความชุกของการปวดเจ็บกล้ามเนื้อและกระดูกและ
ปัจจัยที มีความสัมพันธ์กับกลุ่มอาการผิดปกติของการเจ็บปวดกล้ามเนื้อและกระดูกของคนขับรถสองแถวประจ่า
ทางขนาดเล็กในจังหวัดอุบลราชธานี. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ; 2561; 
37(6): 823-833. ซึ งเป็นวารสารที อยู่ในฐานข้อมูลระดับชาติ คือ เป็นวารสารที ผ่านการรับรองคุณภาพจาก TCI 
(กลุ่มที  1) 

4. Laksanee Boonkhao and Patompong Chamnannetiwit. Contamination by 
airborne fungi in hair and beauty salons at Sri Khai Municipality, Warinchamrap District, Ubon 
Ratchathani Province. The 3rd Environment and Natural Resources International Conference 
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(ENRIC 2018). Mahidol University, 22-23 November 2018, Chonburi Province. ซึ งเผยแพร่ใน
ประมวลบทความในการประชุมทางวิชาการ (Proceedings) ทางสื ออิเล็คทรอนิค 
http://www.en.mahidol.ac.th/enric/download/ENRIC2018_Session3.pdf ซึ งเป็นไปตามเกณฑ์ที  
ก.พ.อ.ก่าหนด 

ข้อกฎหมาย / ระเบียบที่เกี่ยวข้อง   
1. ประกาศ ก.พ.อ. เรื อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด่ารงต่าแหน่งผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560 
http://www.ubu.ac.th/web/files_up/16f2019030815480678.pdf 
 2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด่ารง
ต่าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ออกตามประกาศ ก.พ.อ. เรื อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด่ารงต่าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 
2560 พ.ศ. 2561 http://www.ubu.ac.th/web/files_up/16f2019021415543394.pdf 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
 1 .  บันทึกข้อความที  อว 0604.16.1.9/1282 ลงวันที  13 พฤษภาคม 2562  เอกสารแนบ
ประกอบด้วย ดังนี้ 
  1.1 แบบค่าขอรับการพิจารณาก่าหนดต่าแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.อ.03) จ่านวน 6 ชุด 
  1.2 ผลงานทางวิชาการและแบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมใน  จ่านวน 6 ชุด 
        ผลงานทางวิชาการเป็นไปตามที  ก.พ.อ. ก่าหนด 
  1.3 บันทึกข้อความต้นฉบับที ผู้ขอยื นขอก่าหนดต่าแหน่งทางวิชาการ         จ่านวน 1 ฉบับ 
  1.4 เอกสารประกอบการสอน รายวิชา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย จ่านวน 6 ชุด 
        รหัสวิชา 1902 216 
  1.5 ประมวลรายวิชา/แผนการสอน     จ่านวน 6 ชุด 
  1.6 ตารางการสอนรายวิชา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย   จ่านวน 6 ชุด 
        รหัสวิชา 1902 216 
  1.7 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา    จ่านวน 6 ชุด 
 2. บันทึกข้อความที  อว 0604.๑๖.1.9/1281 ลงวันที  13 พฤษภาคม 2562 เรื อง ขอยื นรับรองการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ประเภทผลงานวิจัย ในการก่าหนดต่าแหน่งทางวิชาการ ต่าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ในสาขาวิชาเวชศาสตร์ชุมชน อนุสาขาอนามัยสิ งแวดล้อม 
 3. รายชื อผู้ทรงคุณภายใน หรือภายนอกในสาขาวิชาที เกี ยวข้องและด่ารงต่าแหน่งทางวิชาการไม่ต ่ากว่า
ต่าแหน่งที เสนอขอ 
** หมายเหตุ : เอกสารประกอบการประชุมดังกล่าวข้างต้นจะน าเสนอในที่ประชุม 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

 เพื อพิจารณา ดังนี้ 
 1. ให้ความเห็นชอบคุณสมบัติในการขอรับการประเมินผลการสอน ของนางลักษณีย์ บุญขาว เพื อประกอบการ
ขอก่าหนดทางวิชาการ ต่าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเวชศาสตร์ชุมชน อนุสาขาอนามัยสิ งแวดล้อม 
 2. รับรองการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ประเภทผลงานวิจัย จ่านวน 4 เรื อง 

http://www.ubu.ac.th/web/files_up/16f2019030815480678.pdf
http://www.ubu.ac.th/web/files_up/16f2019021415543394.pdf
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 3. เห็นชอบการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ ตามค่าแนะน่าของคณบดีโดยมีคุณสมบัติและองค์ประกอบ
ตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอน และประเมินเอกสาร
ประกอบการสอน หรือเอกสารค่าสอน เพื อประกอบการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด่ารงต่าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 
2561 ดังนี้ 
  3.1 นายแพทย์นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ   เป็นประธานอนุกรรมการ 
        คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
  3.2 รศ.กาญจนา  นาถะพินธุ     เป็นอนุกรรมการ 
        ผู้ทรงคุณภายในสาขาวิชาที เกี ยวข้องฯ ตามค่าแนะน่าของคณบดี 
  3.3 ผู้แทนมหาวิทยาลัยตามที อธิการบดีมอบหมาย จ่านวน 1 คน เป็นอนุกรรมการ 
  3.4 ผศ.พญ.ศุทธินี ธิราช      เป็นอนุกรรมการ 
        รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา 
  3.5 ผศ.มินตรา สาระรักษ์     เป็นอนุกรรมการ 
        หัวหน้ากลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
  3.6 นายพงษ์พัฒน์ เสนหอม     เป็นเลขานุการ 
        เจ้าหน้าที ผู้ปฏิบัติงานด้านบุคคล 
 

มติที่ประชุม :    1. เห็นชอบคุณสมบัติในการขอรับการประเมินผลการสอน ของนางลักษณีย์ บุญขาว 
เพื่อประกอบการขอก าหนดทางวิชาการ ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเวชศาสตร์ชุมชน อนุสาขา
อนามัยสิ่งแวดล้อม 
   2. รับรองการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ประเภทผลงานวิจัย จ านวน 4 เรื่อง 
   3. เห็นชอบการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ ตามค าแนะน าของคณบดีโดยมีคุณสมบัติ
และองค์ประกอบตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอน และ
ประเมินเอกสารประกอบการสอน หรือเอกสารค าสอน เพื่อประกอบการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2561 ดังนี้ 
  3.1 นายแพทย์นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ   เป็นประธานอนุกรรมการ 
        คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
  3.2 ผู้ทรงคุณภายใน หรือภายนอกในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง  เป็นอนุกรรมการ 
        และด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าต าแหน่งท่ีเสนอขอ 
        ตามค าแนะน าของคณบดี จ านวน 1 คน (รายช่ือตามเอกสารแนบ) 
  3.3 ผู้แทนมหาวิทยาลัยตามที่อธิการบดีมอบหมาย จ านวน 1 คน เป็นอนุกรรมการ 
  3.4 ผศ.พญ.ศุทธินี ธิราช     เป็นอนุกรรมการ 
        รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา 
  3.5 ผศ.มินตรา สาระรักษ์     เป็นอนุกรรมการ 
        หัวหน้ากลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
  3.6 นายพงษ์พัฒน์ เสนหอม     เป็นเลขานุการ 
        เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านบุคคล 
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วาระท่ี 5.4     เรื่อง  พิจารณารายช่ือคณะอนุกรรมการ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อพิจารณาอ่านและ 
                             ประเมินหนังสือก่อนการน าลงตีพิมพ์เผยแพร่ เพื่อประกอบการขอก าหนดทางวิชาการ  
    ต าแหน่ง ศาสตราจารย์ ของ รศ.ดร.ภก.อนันต์ ไชยกุลวัฒนา 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง   งานบริหารบุคคล 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม      ชื่อ  นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธุ์ ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

 ตามบันทึกข้อความที  ศธ 0529.16.1.9/1211 ลงวันที  3 พฤษภาคม 2562 รศ.ดร.ภก.อนันต์    
ไชยกุลวัฒนา ได้ยื นขอความอนุเคราะห์แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ เพื อพิจารณาอ่านและ
ประเมินหนังสือก่อนน่ามาลงตีพิมพ์เผยแพร่ เพื อประกอบการขอก่าหนดต่าแหน่ งทางวิชาการ ต่าแหน่ง
ศาสตราจารย์ โดยได้จัดท่าหนังสือเพื อจะได้น่ามาประกอบการขอก่าหนดต่าแหน่งทางวิชาการ จ่านวน 3 เล่ม ดังนี้ 
 1. แนวทางการบ่าบัดผู้เสพยาสูบ : นวัตกรรมหญ้าดอกขาว 
 2. สารเสพติดในประเทศไทยและแนวทางการบ่าบัด 
 3. การติดสารนิโคตินในประเทศไทย  

ข้อกฎหมาย / ระเบียบที่เกี่ยวข้อง   
 1. ประกาศ ก.พ.อ. เรื อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ งบุคคลให้ด่ารงต่าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560 
http://www.ubu.ac.th/web/files_up/16f2019030815480678.pdf 
 2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด่ารง
ต่าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ออกตามประกาศ ก.พ.อ. เรื อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด่ารงต่าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 
2560 พ.ศ. 2561 http://www.ubu.ac.th/web/files_up/16f2019021415543394.pdf 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
 บันทึกข้อความที  ศธ 0529.16.1.9/1211  ลงวันที   3  พฤษภาคม  2562 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อพิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ เพื อพิจารณาอ่านและประเมินหนังสือก่อน
น่ามาลงตีพิมพ์เผยแพร่ เพื อประกอบการขอก่าหนดต่าแหน่งทางวิชาการ ต่าแหน่งศาสตราจารย์ ราย รศ.ดร.ภก.
อนันต์ ไชยกุลวัฒนา อาจารย์สังกัดกลุ่มวิชาแพทยศาสตร์  
 มติที่ประชุม :  เห็นชอบแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อพิจารณาอ่านและ
ประเมินหนังสือก่อนน ามาลงตีพิมพ์เผยแพร่ เพื่อประกอบการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ต าแหน่ง
ศาสตราจารย์ ราย รศ.ดร.ภก.อนันต์ ไชยกุลวัฒนา อาจารย์สังกัดกลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ จ านวน 3 ท่าน ดังนี้ 
 1. นายแพทย์วันชาติ ศุภจรัสกุล 
 2. ศาสตราจารย์นายแพทย์รณชัย คงสกลธ์ 
 3. รองศาสตราจารย์นายแพทย์สุทัศน์ รุ่งเรืองหิรัญญา 
 
 
 

http://www.ubu.ac.th/web/files_up/16f2019030815480678.pdf
http://www.ubu.ac.th/web/files_up/16f2019021415543394.pdf
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วาระท่ี 5.5      เรื่อง  พิจารณาขอรับรองผลการเรียนและอนุมัติส าเร็จการศึกษานักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร 
                            มหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ จ านวน 2 ราย 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง   งานบริการการศึกษา 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์  แว่นรัมย์ ต าแหน่ง  ประธานหลักสูตรชีวเวชศาสตร์ 

ประธานหลักสูตรชีวเวชศาสตร์ เสนอเพื อพิจารณารับรองผลการเรียนและอนุมัติส่าเร็จการศึกษา
นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ จ่านวน 2 ราย ได้แก่ 

1. นางสาวลักษณา เวฬุวณารักษ์ รหัส 59190560038 
2. นายอานนท ์วงศ์ค่า รหัส 5819600018 
 

ทั้ งนี้   นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ จ่านวน   
2 ราย จะขอรับรองผลการเรียนและอนุมัติส่าเร็จการศึกษา โดยนักศึกษาทุกรายได้เรียนครบตามโครงสร้าง
หลักสูตรก่าหนด ในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561 เรียบร้อยแล้ว และจะเสนอวาระเพื อขอรับรองผล
การเรียนและอนุมัติส่าเร็จการศึกษา ยังส่านักงานบริหารบัณฑิตศึกษาให้เป็นไปตามปฏิทินการรับรองการส่าเร็จ
การศึกษาที มหาวิทยาลัยฯ ก่าหนด  

              เบื้ องต้น นักศึกษาทุกคนได้ด่ าเนินการเป็นไปตามเงื อนไขการขอส่าเร็จการศึกษา   
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 25 62 หมวดที  14  
การส่าเร็จการศึกษาและการอนุมัติปริญญา ดังนี้ 

 

ทั้งนี้ วันส่าเร็จการศึกษาให้ถือวันที คณะกรรมการประจ่าคณะมีมติรับรองการส่าเร็จการศึกษา ตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562 หมวดที  14  
การส่าเร็จการศึกษาและการอนุมัติปริญญา ข้อ 56 

ล าดับ เงื่อนไขการส าเร็จการศึกษา ผลการด าเนินงาน 
ลักษณา เวฬุวณารักษ์ อานนท์ วงศ์ค่า 

1 ผลการศึกษาของนักศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร
ก่าหนด คะแนนเฉลี ยไม่น้อยกว่า 3.00  

3.24 3.66 

2 ค่าสั งเปลี ยนชื อเรื องวิทยานิพนธ์  - - 
3 ผลการสอบวิทยานิพนธ์/ 

ผลรับรองการแก้ไขผลสอบวิทยานิพนธ์  
ผ่าน 

เมื อ 18 มี.ค.2562 
ผ่าน 

เมื อ 26 ก.พ.2562 
4 การเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ full proceeding 

19-20 ต.ค.2560 
full proceeding 

19-20 ต.ค.2560 
5 รับการตรวจสอบความถูกต้องทางภาษาของบทคัดย่อ ผ่าน ผ่าน 
6 รับรองการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ ผ่าน ผ่าน 
7 รับรองการตรวจสอบความซ้่าซ้อนวิทยานิพนธ์  ผ่าน ผ่าน 
8 ผลสอบภาษาอังกฤษ ผ่าน (สอบ UBU) ผ่าน (สอบ UBU) 
9 แบบค่าร้องขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต มี มี 

10 แบบค่าร้องขออนุมัติปริญญา มี มี 
11 รูปเล่มวิทยานิพนธ์ 2 เล่ม 2 เล่ม 
12 ข้อมูลเล่มวิทยานิพนธ์รูปแบบไฟลล์ (CD) 2 แผ่น 2 แผ่น 
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การนี้ จึงขอโปรดพิจารณารับรองผลการเรียนและการส่าเร็จการศึกษาของนักศึกษาทั้ง 2 ราย เพื อ
คณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข พิจารณารับรอง โดยนางสาวลักษณา เวฬุวณา
รักษ์ รหัส 59190560038 ผ่านการรับรองจากมติที ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ ครั้งที  6/2562 เมื อวันที  8 พฤษภาคม 2562 และนายอานนท์ วงศ์ค่า 
รหัส 5819600018 ผ่านการรับรองจากมติที ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ ครั้งที  7/2562 เมื อวันที  17 พฤษภาคม 2562 (ตามเอกสารแนบ)   
ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

๑. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 
๒. ข้อบังคับมหาวิทยาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
๑. เอกสารแนบนักศึกษา ราย นางสาวลักษณา เวฬุวณารักษ์  
2.  เอกสารแนบนักศึกษา ราย นายอานนท์ วงศ์ค่า 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
เพื อพิจารณารับรองผลการเรียนและอนุมัติส่าเร็จการศึกษานักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ ทั้ง 2 ราย  
มติที่ประชุม :  รับรองผลการเรียนและอนุมัติส าเร็จการศึกษานักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร

มหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ ทั้ง 2 ราย 
 

วาระท่ี 5.6      เรื่อง  ขออนุมัติปรับแผนและเปลี่ยนแปลงโครงการหารายได้ ประจ าปีงบประมาณ 2562  
                            และพิจารณาโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การช่วยฟ้ืนคืนชีพขั้นสูงในผู้ใหญ่ 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง   งานบริการทางการแพทย์ 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม    นายแพทย์วีระวัฒน์  พันธ์ครุฑ ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม 

ตามที วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสารธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้อนุมัติโครงการหารายได้
จ่านวน 6 โครงการประจ่าปี 2562 แล้วนั้น โครงการหารายได้ จัดอบรมหลักสูตรผู้ขับขี รถจักรยานยนต์  โดยมี
ดร.ธงชัย อามาตยบัณฑิต ผู้รับผิดชอบได้ยกเลิกโครงการดังกล่าวไปแล้ว วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข เห็นความส่าคัญของการช่วยฟ้ืนคืนชีพผู้ป่วยในภาวะวิกฤติ จึงได้ร่วมกับกลุ่มงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 
โรงพยาบาลวารินช่าราบ และสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดให้มีการอบรบ
ช่วยฟื้นคืนชีพให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ที ปฏิบัติงานการดูแลผู้ป่วย 
 ทั้งนี้ เพื อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้และทักษะในการช่วยฟ้ืนคืนชีพขั้นสูงผู้ใหญ่ (ACLS) ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ทันสมัย และถูกต้องตามมาตรฐาน 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

- ไม่มี- 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

แบบเสนอแผนด่าเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูงในผู้ใหญ่ 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

เพื อพิจารณาขออนุมัติปรับแผนและเปลี ยนแปลงโครงการหารายได้ ประจ่าปีงบประมาณ 2562 และ
เห็นชอบโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูงในผู้ใหญ่ 

file:///C:/Users/Administrator/Downloads/เอกสารประกอบวาระ%205.4%20ข้อ%202.1%20ประกาศกระทรวงเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร_บัณฑิตศึกษา%202548.pdf
file:///C:/Users/Administrator/Downloads/เอกสารประกอบวาระ%205.4%20ข้อ%202.2%20ข้อบังคับ%20ม.อุบลฯ%20ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา%20พ.ศ.2562.pdf
file:///C:/Users/Administrator/Downloads/เอกสารประกอบวาระ%205.4%20ขออจบ-ลักษณา.pdf
file:///C:/Users/Administrator/Downloads/เอกสารประกอบวาระ%205.4%20ขออจบ-อานนท์.pdf
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มติที่ประชุม :  อนุมัติปรับแผนและเปลี่ยนแปลงโครงการหารายได้ ประจ าปีงบประมาณ 2562 และ
เห็นชอบโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การช่วยฟ้ืนคืนชีพขั้นสูงในผู้ใหญ่ 
 

วาระท่ี 5.7      เรื่อง  ขออนุมัติปรับแผนและเปลี่ยนแปลงกิจกรรม เพื่อจัดท าโครงการถ่ายทอดผลการ 
                           ด าเนินงานของผู้บริหาร และสัมมนาวิชาการเพื่อการประเมินผลการปฏิรูปองค์กร และ 
                           การศึกษาของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข (ระหว่างปี 2560-2562)  
                           ประจ าปี 2562 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง   งานเลขานุการ 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม    นายแพทย์นิรันดร์  พิทักษ์วัชระ ต าแหน่ง  คณบดี 

ในช่วงกลางงปีงบประมาณ 2560 ได้มีการปรับเปลี ยนผู้บริหารตามวาระ และมีการวางนโยบายในการ
บริหารจัดการใหม่เพื อการพัฒนาการศึกษาของบุคลากรแพทย์และสาธารณสุข ให้ทันต่ อสถานการณ์การ
เปลี ยนแปลงของระบบสุขภาพในศตวรรษที  21 เชื อมโยงกับวิกฤติสถาบันการศึกษาที เกิดขึ้นนั้นในสังคมไทยและ
โลก จึงต้องปรับเปลี ยนหลักสูตรการเรียนการสอน งานวิจัยให้สอดคล้องกับความเป็นจริง คือการเรียนรู้แบบองค์
รวมสู่การเปลี ยนแปลง เกิดนวัตกรรมในระบบสุขภาพ ทั้งนี้เพื อให้เกิดผลลัพธ์ในการเพิ มศักยภาพของบัณฑิต
แพทย์และและสาธารณสุขที เหมาะสมต่อการเปลี ยนแปลงของบริบท การมีส่วนร่วมของชุมชนต่อสุขภาพเพิ มขึ้น 
เชื อมโยงกันทั้งระดับพื้นที และภูมิภาค โดยมีปณิธานร่วมกันในเรื องสร้างความเสมอภาคความเท่าเทียมกันในระบบ
สุขภาพ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์เพื อการพัฒนาการปฏิรูปการศึกษาและสาธารณสุขตามนโยบายรัฐบาล  ปัจจุบัน
ผู้บริหารวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขได้ปฏิบัติงานครบ 2 ปีแล้ว เพื อให้บุคลากรได้ทราบถึงผลการ
ด่าเนินงานในรอบ 2 ปีที ผ่านมาว่าสอดคล้องกับหลักธรรมมาภิบาล  10 องค์ประกอบหรือไม่ และขณะเดียวกัน
กระบวนการท่างานที เน้นร่วมคิดร่วมท่าแบบหุ้นส่วน เกิดประโยชน์ต่อผู้เกี ยวข้องทุกฝ่ายทั้งอาจารย์บุคลากรสาย
สนับสนุน มีการใช้ความรู้และเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน การได้มีโอกาสเห็นคุณค่าร่วมกันของการพัฒนาระบบ
การศึกษาในวิทยาลัยฯ ในรูปแบบของการพูดคุยแลกเปลี ยนสนทนาร่วมกันจะน่าไปสู่ข้อเสนอแนะเพื อการ
ปรับปรุงการพัฒนาที ดีขึ้น เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลต่อองค์กรในที สุด รวมทั้งวิทยาลัยฯ ได้เล็งเห็นความส่าคัญ
ในเรื องดังกล่าว จึงได้จัดท่าโครงการถ่ายทอดผลการด่าเนินงานของผู้บริหาร และสัมมนาวิชาการเพื อการ
ประเมินผลการปฏิรูปองค์กร และการศึกษาของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข (ระหว่างปี 2560 -
2562) ประจ่าปี 2562 

หากได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยฯ มีก่าหนดการจัดกิจกรรมในช่วงเดือนมิถุนายน 2562 โดยมีค่าใช้จ่าย
ในการจัดสัมมนาดังกล่าว เป็นเงินจ่านวน 1,048,300.-บาท (หนึ งล้านสี หมื นแปดพันสามร้อยบาทถ้วน) โดยจะ
ขออนุมัติปรับแผนและเปลี ยนแปลงกิจกรรมจากโครงการที งานเลขานุการ ได้รับอนุมัติโครงการจ่านวน 3 
โครงการประจ่าปี 2562 ดังนี้ 

1. โครงการสัมมนาเพื อถ่ายทอดผลการด่าเนินงานของผู้บริหาร ประจ่าปี 2562 จ่านวนเงินที ได้รับ
อนุมัติ  196,560 จากรหัส สงป.21-2 

2. โครงการพัฒนาบุคลากรการศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  จ่านวนเงินที ได้รับ
อนุมัติ 1,012,800.-บาท มี 2 กิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมที  1 จ่านวนเงินที ได้รับอนุมัติ 506,400 จาก
รหัส สบพช.14-1 และกิจกรรมที  2 จ่านวนเงินที ได้รับอนุมัติ 506,400 จากรหัส สบพช.14-2 ซึ ง
ปัจจุบันมีเงินในโครงการคงเหลือ 818,390.84  
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3. โครงการพัฒนาองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล และระบบบริหารจัดการที มีธรรมาภิบาล  กิจกรรมที  4 
กิจกรรมประชุมปรึกษาคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  จ่านวนเงินที ได้รับอนุมัติ 
156, 800 จากรหัส สบพช.13-4 
หากน่าเงินที ได้รับอนุมัติท้ัง 3 โครงการมารวมกันจะเป็นเงินจ่านวน 1,171,750.84.-บาท 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
- ไม่มี- 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
โครงการถ่ายทอดผลการด่าเนินงานของผู้บริหาร และสัมมนาวิชาการเพื อการประเมินผลการปฏิรูป

องค์กร และการศึกษาของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข (ระหว่างปี 2560-2562) ประจ่าปี 2562 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
เพื อพิจารณาอนุมัติปรับแผนและเปลี ยนแปลงกิจกรรมจาก 3 โครงการดังกล่าวข้างต้น เพื อจัดท่าโครงการ

ถ่ายทอดผลการด่าเนินงานของผู้บริหาร และสัมมนาวิชาการเพื อการประเมินผลการปฏิรูปองค์กร และการศึกษาของ
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข (ระหว่างปี 2560-2562) ประจ่าปี 2562  

มติที่ประชุม :  อนุมัติปรับแผนและเปลี่ยนแปลงกิจกรรมจาก 3 โครงการดังกล่าวข้างต้น เพื่อจัดท า
โครงการถ่ายทอดผลการด าเนินงานของผู้บริหาร และสัมมนาวิชาการเพื่อการประเมินผลการปฏิรูปองค์กร และ
การศึกษาของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข (ระหว่างปี 2560-2562) ประจ าปี 2562 มอบงาน
เลขานุการเสนออธิการบดีเพื่อพิจารณาต่อไป 
 

วาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ  
วาระท่ี  6.1 เรื่อง ก าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

             ครั้งที่ 6/2562 วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้อง CMP 412 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง   งานเลขานุการ 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  ชื่อ นางสาวณรัญญา  มีชัย ต าแหน่ง เลขานุการคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ 

เลขานุการคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ แจ้งเพื อทราบ ถึงก่าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ่า
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที  6/2562 วันพฤหัสบดีที  20 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ 
ห้อง CMP 412 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

- ไม่มี- 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

- ไม่มี- 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
เพื อทราบก่าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที  

6/2562 วันพฤหัสบดี ที  20 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้อง CMP 412 
มติที่ประชุม :  เห็นชอบก าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ

สาธารณสุข ครั้งที่ 6/2562 วันพฤหัสบดี ที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้อง CMP 412 
 
 

 



17 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 5/2562 วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 
 

ปิดประชุมเวลา 10.10 น. 
 

                                                                                                  

(นางสาวณรัญญา  มีชัย) 
นักวิชาการศึกษาช่านาญการ/เลขานุการ 

ผู้จด/พิมพ์รายงานการประชุม 
 

                                                           
(นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธุ์) 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
กรรมการ 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 

ที่ประชุมได้รับรองรายงานนี้แล้วในการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งท่ี 6/๒๕62 
เมื่อวันที่  20 มิถุนายน 2562 

 

                                                      
(นายแพทย์นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ) 

 คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 ประธานคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

 
 


