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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 9/2562 วันที่ 26 กันยายน 2562 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
ครั้งที่ 9/๒๕62 วันพฤหัสบดี ที่ 26 กันยายน 2562 

ณ ห้อง CMP ๔12 ชั้น 4 อาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 
 

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

 
ผู้ไม่มาประชุม 
 ไม่มี 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. แพทย์หญิงปิยะรัตน์ ธัญนิพัทธ์ ผู้ช่วยคณบดีงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ 
2. ผศ.ดร.รัตนา  เล็กสมบูรณ์  หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็ก 
3. รศ.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 9/2562 วันที่ 26 กันยายน 2562 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ  
วาระท่ี 1.1    เรื่อง  การมีส่วนร่วมในสถานการณ์อุทกภัยน้ าท่วมของจังหวัดอุบลราชธานี 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง งานเลขานุการ  
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  นายแพทย์นิรันดร์  พิทักษ์วัชระ ต าแหน่ง  คณบดี  
 คณบดีแจ้งที ประชุมทราบ ตามที ปรากฏเหตุอุทกภัยในเขตพ้ืนที จังหวัดอุบลราชธานี โดยจังหวัด
อุบลราชธานีได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ในพ้ืนที  9 อ่าเภอ ได้แก่ 
อ่าเภอม่วงสามสิบ ตระการพืชผล นาเยีย ตาลสุม ดอนมดแดง น้่าขุ่น เหล่าเสือโก้ก เขื องใน และอ่าเภอวารินช่า
ราบ ซึ งจากเหตุอุทกภัยดังกล่าว ส่งผลให้พ้ืนที อาศัยของประชาชนและเส้นทางคมนาคมเชื อมต่อระหว่างอ่าเภอ
เมืองอุบลราชธานี และอ่าเภอต่าง ๆ ได้รับผลกระทบน้่าท่วมอย่างรุนแรงไม่สามารถเดินทางสัญจรได้ตามปกติ 
 ปัจจุบันสถานการณ์น้่าเริ มลดลงอย่างต่อเนื อง แต่เนื องจากจังหวัดอุบลราชธานี ตั้งอยู่บริเวณพ้ืนที ที ลาด
ต ่าปลายน้่า ท่าให้เกิดน้่าขังและเกิดปัญหาต่าง ๆ ด้านสุขภาพ  สาธาณสุข ฟื้นฟู การซ่อมแซม วิทยาลัยแพทย์ฯ 
ได้รับเงินบริจาคยอด ณ ปัจจุบัน วันที  26 กันยายน  2562 จ่านวนเงิน  150,700 บาท  ภารกิจในการ
ช่วยเหลือในช่วงแรกได้บริการประชาชนโดยตั้งหน่วยร่วมกับโรงพยาบาลวารินช่าราบ  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
และมูลนิธิกระจกเงาร่วมปรึกษาหารือหาแนวทางการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในระยะการฟ้ืนฟู ต่อไป 
 วิทยาลัยแพทย์ฯ  ได้ร่วมกับเครือข่ายประชาสังคมเครือข่ายอุบลราชธานี  ท่าหน้าที ช่วยเหลือประจ่า
หน่วยแต่ละแห่งโดยในวันที   26  กันยายน  2562  ได้ออกหน่วยร่วมกับส่านักงานสาธารณสุขอ่าเภอโขงเจียม 
อ่าเภอศรีเมืองใหม่ โดยมี แพทย์ นักศึกษาแพทย์และสาธารณสุข  เพื อให้การช่วยเหลือดูแลผู้ประสบภัย   

ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
-ไม่มี- 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
-ไม่มี- 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อทราบการมีส่วนร่วมในสถานการณ์อุกทภัยน้่าท่วมของจังหวัดอุบลราชธานี 

มติที่ประชุม :  รับทราบ 
วาระท่ี 1.2 เรื่อง  การรับนักศึกษาแพทย์กลุ่มส าเร็จการศึกษาระดับปริญาตรีลาเรียน  
                      (Strengthening Track)   
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง งานเลขานุการ  
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  นายแพทย์นิรันดร์  พิทักษ์วัชระ ต าแหน่ง  คณบดี  

คณบดีแจ้งที ประชุมทราบ ตามที กระทรวงสาธารณสุข ได้แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมกระทรวงสาธารณสุข
กับคณะแพทยศาสตร์เพื อการขับเคลื อนโครงการผลิตแพทย์เพิ มแห่งประเทศไทย เพื อก่าหนดแนวทางและการให้
ค่าแนะน่าปรึกษาการด่าเนินงานของโครงการผลิตแพทย์เพิ มแห่งประเทศไทย รวมถึงจัดท่าข้อเสนอแนะต่อ
หน่วยงานที เกี ยวข้อง รวมถึงมีการประชุมคณะกรรมการฯ และศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลิก ทั้ง 37 ศู นย์
แพทย์ฯ เพื อให้การด่าเนินงานโครงการผลิตแพทย์ฯเพิ มแห่งประเทศไทยเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งในส่วนที 
รับผิดชอบโดยกระทรวงสาธารณสุขและคณะแพทยศาสตร์ และหน่วยงานที เกี ยวข้อง จึงมีข้อสรุปผลการ
ด่าเนินงานตามความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุขกับคณะแพทยศาสตร์ ดังรายละเอียด 
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  จากข้อเสนอดังกล่าว วิทยาลัยฯ จึงได้จัดท่าโครงการรับนักศึกษาที ส่าเร็จการศึกษาปริญญาตรีด้านวิทยา

ศานตร์สุขภาพทั้งที เป็นข้าราชการกระทรวงสาธารณสุข และบุคคลทั วไป ในปีการศึกษา 2563 จ่านวน 21 คน 
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ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
-ไม่มี- 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
-ไม่มี- 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อทราบการรับนักศึกษาแพทย์กลุ่มส่าเร็จการศึกษาระดับปริญาตรีลาเรียน (Strengthening Track)   

มติที่ประชุม :  รับทราบ 
วาระท่ี 1.3    เรื่อง  การแต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการและกรรมการด าเนินกิจการโรงพยาบาล 
                         มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง งานเลขานุการ  
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  นายแพทย์นิรันดร์  พิทักษ์วัชระ ต าแหน่ง  คณบดี  

คณบดีแจ้งที ประชุมทราบ ด้วยโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ก่าหนดแผนการบริหารจัดการเพื อ
เปิดให้บริการทางการแพทย์ แก่นักศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัยอุยลราชธานี ตลอดจนประชาชนทั วไป ตลอด 24 
ชั วโมง ในต้นปี พ.ศ. 2563  เพื อให้เกิดความพร้อมและทันต่อเงื อนไขเวลาอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ และ
อ้างตามมติที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ในการประชุมคร้ังที  
8/2562 เมื อวันที   22 สิงหาคม  2562  ที ประชุมจึงมีมติให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการอ่านวยการและ
คณะกรรมการด่าเนินการกิจการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื อดูแลและควบคุม ก่ากับให้เป็นไปตาม
เป้าหมายดังกล่าว ข้างต้น 
 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้รับความร่วมมือจากบุคลากรทุกภาคส่วนทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื อเข้าร่วมเป็นกรรมการเตรียมความพร้อมในการเปิดให้บริการ ดังกล่าว 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้แต่งตั้งคณะกรรมการอ่านวยการและกรรมการด่าเนินกิจการโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกาศ ณ วันที   20 กันยายน  2562 
เรียบร้อยแล้ว 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

-ไม่มี- 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื องแต่งตั้งคณะกรรมการอ่านวยการและคณะกรรมการด่าเนินการ
กิจการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อทราบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการอ่านวยการและกรรมการด่าเนิน
กิจการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

มติที่ประชุม :  รับทราบ 
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วาระท่ี 1.4    เรื่อง  การแต่งตั้งรักษาการในต าแหน่งหัวหน้าส านักงานเลขานุการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ 
                          และการสาธารณสุข  
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง งานเลขานุการ  
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  นายแพทย์นิรันดร์  พิทักษ์วัชระ ต าแหน่ง  คณบดี  

คณบดีแจ้งที ประชุมทราบ  เพื อให้การบริหารและการด่าเนินงานของส่านักงานเลขานุการ วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและบังเกิดผลดีต่อทางราชการ จึง
เสนอแต่งตั้งให้นางสาวณรัญญา  มีชัย ต่าแหน่งนักวิชาการศึกษาช่านาญการ เป็นผู้รักษาการในต่าแหน่งหัวหน้า
ส่านักงานเลขานุการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ตามค่าสั งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที  
2113/2562 โดยมีอ่านาจหน้าที และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
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ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
-ไม่มี- 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
-ไม่มี- 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อทราบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้แต่งตั้งรักษาการในต่าแหน่งหัวหน้าส่านักงานเลขานุการ วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  

มติที่ประชุม :  รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และ 

การสาธารณสุข  
วาระท่ี ๒.1 เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
                      ครั้งที่ 8/2562 เม่ือวันพฤหัสบดี ที่  22 สิงหาคม 2562 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง  งานเลขานุการ 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม นายแพทย์ประวิ อ ่าพันธ์ุ ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร  

รองคณบดีฝ่ายบริหาร เสนอที ประชุมเพื อพิจารณา รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข คร้ังที  8/2562 เมื อวันพฤหัสบดี ที   22 สิงหาคม 2562 ทั้งนี้ได้มีการแจ้ง
เวียนทางไลน์กลุ่มคกก.ประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อพิจารณารายงานฯดังกล่าวแล้วเมื อวันที  3 กันยายน 2562 
เอกสารประกอบการประชุม 
 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข คร้ังที  8/2562        
เมื อวันพฤหัสบดี ที   22 สิงหาคม 2562 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  
คร้ังที  8/2562 เมื อวันพฤหัสบดี ที   22 สิงหาคม 2562 
 มติที่ประชุม :  รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไขรายงานการประชุม  
 

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสืบเนื่อง  
-ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
วาระท่ี 4.1    เรื่อง  ผลการประเมินผลการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร และการสนับสนุน 

     ด้านการจัดการศึกษา  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัย 
     อุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ 2562 

หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง งานเลขานุการ 
ผู้เสนอเรื่อง           ชื่อ  นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธ์ุ ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร เสนอเพื อพิจารณา สรุปผลการประเมินผลการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล
ของผู้บริหารและการสนับสนุนด้านการจัดการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ประจ่าปีงบประมาณ 2562 ดังนี้ 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 9/2562 วันที่ 26 กันยายน 2562 
 

จ่านวนผู้ตอบแบบประเมิน  36  คน  ส่วนใหญ่เป็นบุคลากรสังกัดส่านักงานเลขานุการคิดเป็นร้อยละ 
41.7 รองลงมา อาจารย์กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์คิดเป็นร้อยละ 30. หน่วยงานที ไม่เขาไปประเมินคือ บุคลากร
สังกัดศูนย์พัฒนาเด็ก            

ผลการประเมินการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารและการสนับสนุนด้านการจัดการศึกษา 
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ่าปีงบประมาณ 2562 ในภาพรวม มี
ค่าเฉลี ยที  4.33  อยู่ในระดับ มากที สุด 
ตอนที   3 ความคิดเห็นเพิ มเติม เพื อการพัฒนาและปรับปรุงการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร 

และการสนับสนุนด้านการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ประจ่าปีงบประมาณ 2562 

 3.1 ปัญหา อุปสรรค และข้อจ่ากัดในการน่าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ 
 1) มีการปรับเปลี ยนวิสัยทัศน์บ่อย จนจ่าไม่ได้ บุคลากรจ่านวนมากยังจ่าวิสัยทัศน์ใหม่ยังไม่ได้เลย/  
วิสัยทัศน์ปัจจุบัน ค่อนข้างยากต่อการเก็บตัวชี้วัด  
 2) ระบบตรวจสอบงบวิจัยขั้นตอนซับซ้อนจากมหาวิทยาลัยมาที  ว. แพทย์ ท่าให้ระบบบริหารจัดการ 
ใช้เวลานาน ซับซ้อน ไม่ practical.  ควรมีการปรับเปลี ยนตั้งแต่ระดับมหาวิทยาลัย 
 3) บุคลากรทุกคนต้องเข้าใจ และมีส่วนร่วมให้ความร่วมมือในการด่าเนินการ 
 4) การติดตามผลเป็นรูปธรรมและต่อเนื อง 
 3.2 ข้อเสนอแนะเพื อการแก้ไขตามหลักธรรมาภิบาล 

1) ควรมีผู้บริหารพบปะบุคลากรสายสนับสนุน ทุกไตรมาส  หรือมีประชุมส่านักงานทุกเดือนหรือทุก 2 
เดือน 

2) ผู้บริหารน่าหลักธรรมาภิบาลมาใช้สม ่าเสมอ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
3) ติดตามและประเมินผล ปรับปรุงข้อด้อยอย่างเป็นรูปธรรม 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
ไม่มี 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
การประเมินผลการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารและการสนับสนุนด้านการจัดการศึกษา 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ่าปีงบประมาณ 2562 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

เพื อพิจารณา การประเมินผลการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารและการสนับสนุนด้านการ
จัดการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ่าปีงบประมาณ 2562 

มติที่ประชุม :  รบัทราบ 
 

วาระท่ี 4.2    เรื่อง  ก าหนดการประชุมและเสนอระเบียบวาระ ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัย     
                          แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประจ าปี 2563 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง งานเลขานุการ 
ผู้เสนอเรื่อง           ชื่อ  นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธ์ุ ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร เสนอเพื อพิจารณา เพื อให้การด่าเนินงานของงานเลขานุการ วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้คณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ พิจารณา
ก่าหนดการประชุม และเสนอระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ ประจ่าปี 2563 
รายละเอียดดังนี้ 



8 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 9/2562 วันที่ 26 กันยายน 2562 
 

 
 
 

ครั้งที ่
ก าหนดการ 

เสนอระเบียบวาระการประชุม 

ก าหนดการ 
เข้าใช้งานระบบบริหารการประชุม
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ได้ที่ 

http://meeting.ubu.ac.th 

ก าหนดการ 
ประชุมคณะกรรมการฯ 

1/2563 วันพฤหัสบดีที  9 มกราคม 2563 วันพฤหัสบดีที  16 มกราคม 2563 วันพฤหัสบดีที  23 มกราคม 2563 
2/2563 วันพฤหัสบดีที  6 กุมภาพันธ์ 2563 วันพฤหัสบดีที  13 กุมภาพันธ์ 2563 วันพฤหัสบดีที  20 กุมภาพันธ์ 2563 
3/2563 วันพฤหัสบดีที  5 มีนาคม 2563 วันพฤหัสบดีที  12 มีนาคม 2563 วันพฤหัสบดีที  19 มีนาคม 2563 
4/2563 วันพฤหัสบดี ที  9 เมษายน 2563 วันพฤหัสบดีที  16 เมษายน 2563 วันพฤหัสบดีที  23 เมษายน 2563 
5/2563 วันพฤหัสบดีที  7 พฤษภาคม 2563 วันพฤหัสบดีที  14 พฤษภาคม 2563 วันพฤหัสบดีที  21 พฤษภาคม 2563 
6/2563 วันพฤหัสบดีที  4 มิถุนายน 2563 วันพฤหัสบดีที  11 มิถุนายน 2563 วันพฤหัสบดีที  18 มิถุนายน 2563 
7/2563 วันพฤหัสบดีที  2 กรกฎาคม 2563 วันพฤหัสบดีที  9 กรกฎาคม 2563 วันพฤหัสบดีที  16 กรกฎาคม 2563 
8/2563 วันพฤหัสบดีที  6 สิงหาคม 2563 วันพฤหัสบดีที  13 สิงหาคม 2563 วันพฤหัสบดีที  20 สิงหาคม 2563 
9/2563 วันพฤหัสบดีที  3 กันยายน 2563 วันพฤหัสบดีที  10 กันยายน 2563 วันพฤหัสบดีที  17 กันยายน 2563 

10/2563 วันพฤหัสบดีที  1 ตุลาคม 2563 วันพฤหัสบดีที  8 ตุลาคม 2563 วันพฤหัสบดีที  15 ตุลาคม 2563 
11/2563 วันพฤหัสบดีที  5 พฤศจิกายน 2563 วันพฤหัสบดีที  12 พฤศจิกายน 2563 วันพฤหัสบดีที  19 พฤศจิกายน 2563 
12/2563 วันพฤหัสบดีที  3 ธันวาคม 2563 วันพฤหัสบดีที  10 ธันวาคม 2563 วันพฤหัสบดีที  17 ธันวาคม 2563 

หมายเหตุ 
 1. ก่าหนดการเสนอระเบียบวาระการประชุม ทุกวันพฤหัสบดีที  1 ของเดือน และก่าหนดเข้าใช้งาน
ระบบบริหารการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ได้ที  http://meeting.ubu.ac.th ทุกวันพฤหัสบดีที  2 ของ
เดือน 
 2. ก่าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ ทุกวันพฤหัสบดีที  3 ของเดือน ประชุมเวลา 
09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้อง CMP 412 
 3. หากวันประชุมไม่ตรงตามก่าหนด เลขานุการคณะกรรมการประจ่าฯ จะแจ้งให้ทราบ 
 4. ให้ทุกหน่วยงานใช้แบบฟอร์มเสนอวาระการประชุม ตามที แนบมาพร้อมนี้ 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
ไม่มี 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
ไม่มี 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อพิจารณาเห็นชอบก่าหนดการประชุมและเสนอระเบียบวาระประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประจ่าปี 2563 

มติที่ประชุม :   เห็นชอบใหเ้สนอระเบียบวาระการประชุม ทุกวันศุกร์ ที่ 2 ของเดือน และก าหนดการ 
เข้าใช้งานระบบบริหารการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เป็นทุกวันอังคาร ที่ 3 ของเดือน มอบงาน
เลขานุการด าเนินการ และแจ้งเวียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้ 
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ครั้งที ่
ก าหนดการ 

เสนอระเบียบวาระการประชุม 

ก าหนดการ 
เข้าใช้งานระบบบริหารการประชุม
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ได้ที่ 

http://meeting.ubu.ac.th 

ก าหนดการ 
ประชุมคณะกรรมการฯ 

1/2563 วันศุกร์ ที  16 มกราคม 2563 วันอังคาร ที  21 มกราคม 2563 วันพฤหัสบดีที  23 มกราคม 2563 
2/2563 วันศุกร์ ที  14 กุมภาพันธ์ 2563 วันอังคาร ที  18 กุมภาพันธ์ 2563 วันพฤหัสบดีที  20 กุมภาพันธ์ 2563 
3/2563 วันศุกร์ ที  13 มีนาคม 2563 วันอังคาร ที  17 มีนาคม 2563 วันพฤหัสบดีที  19 มีนาคม 2563 
4/2563 วันศุกร์ ที  17 เมษายน 2563 วันอังคาร ที  21 เมษายน 2563 วันพฤหัสบดีที  23 เมษายน 2563 
5/2563 วันศุกร์ ที  15 พฤษภาคม 2563 วันอังคาร ที  19 พฤษภาคม 2563 วันพฤหัสบดีที  21 พฤษภาคม 2563 
6/2563 วันศุกร์ ที  12 มิถนุายน 2563 วันอังคาร ที  16 มิถุนายน 2563 วันพฤหัสบดีที  18 มิถุนายน 2563 
7/2563 วันศุกร์ ที  10 กรกฎาคม 2563 วันอังคาร ที  14 กรกฎาคม 2563 วันพฤหัสบดีที  16 กรกฎาคม 2563 
8/2563 วันศุกร์ ที  14 สิงหาคม 2563 วันอังคาร ที  18 สิงหาคม 2563 วันพฤหัสบดีที  20 สิงหาคม 2563 
9/2563 วันศุกร์ ที  11 กันยายน 2563 วันอังคาร ที  15 กันยายน 2563 วันพฤหัสบดีที  17 กันยายน 2563 

10/2563 วันศุกร์ ที  9 ตุลาคม 2563 วันอังคาร ที  13 ตุลาคม 2563 วันพฤหัสบดีที  15 ตุลาคม 2563 
11/2563 วันศุกร์ ที  13 พฤศจิกายน 2563 วันอังคาร ที  17 พฤศจิกายน 2563 วันพฤหัสบดีที  19 พฤศจิกายน 2563 
12/2563 วันศุกร์ ที  11 ธันวาคม 2563 วันอังคาร ที  15 ธันวาคม 2563 วันพฤหัสบดีที  17 ธันวาคม 2563 

หมายเหตุ 
 1. ก่าหนดการเสนอระเบียบวาระการประชุม ทุกวันศุกร์ที  2 ของเดือน และก่าหนดเข้าใช้งานระบบ
บริหารการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ได้ที  http://meeting.ubu.ac.th ทุกวันอังคาร ที  3 ของเดือน 
 2. ก่าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ ทุกวันพฤหัสบดีที  3 ของเดือน ประชุมเวลา 
09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้อง CMP 412 
 3. หากวันประชุมไม่ตรงตามก่าหนด เลขานุการคณะกรรมการประจ่าฯ จะแจ้งให้ทราบ 
 4. ให้ทุกหน่วยงานใช้แบบฟอร์มเสนอวาระการประชุม ตามที แนบมาพร้อมนี้ 
 5. หากหน่วยงานที เสนอวาระต้องการมติที ประชุม ให้แจ้งที  เลขานุการคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ 
 6. สามารถเข้าไปดูรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ ตาม Link นี้ 
http://www.cmp.ubu.ac.th/~cmpn/th/report_meeting_cmp.php 
 
วาระท่ี 4.3     เรื่อง ขอหารือข้อมูลประกอบการค านวณเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย  
   ต าแหน่งพยาบาลปฏิบัติการ กรณีมีประสบการณ์ ราย น.ส.พุทธวรรณ อินตะนัย 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง    งานบริหารบุคคล 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม      ชื่อ  นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธ์ุ  ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

ตามที  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้ด่าเนินการสอบแข่งขันบุคคลเพื อบรรจุเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ต่าแหน่งพยาบาลปฏิบัติการ สังกัดโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เสร็จสิ้นแล้วนั้น  

 จากการตรวจสอบเอกสารการรายงานตัวเข้าปฏิบัติงานของ น.ส.พุทธวรรณ อินตะนัย ต่าแหน่งพยาบาล
ปฏิบัติการ บุคคลดังกล่าวได้ยื นหนังสือรับรองการปฏิบัติงานเพื อน่ามาประกอบการค่านวณเงินเดือนพนักงาน
มหาวิทยาลัย กรณีมีประสบการณ์ จ่านวน 1 ฉบับ ซึ งในหนังสือดังกล่าวได้ระบุประวัติการท่างานในต่าแหน่ง 
อาจารย์ สังกัดสาขาวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ โดยเริ มปฏิบัติงานเมื อวันที  16 ตุลาคม พ.ศ. 2561 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 

 

http://www.cmp.ubu.ac.th/~cmpn/th/report_meeting_cmp.php
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 ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 - มติที ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล คร้ังที  ๑๐/๒๕๕๘ เมื อวันที  15 กันยายน พ.ศ. 2558 
http://www.ubu.ac.th/web/files_up/16f2016031416031451.pdf 
 - มติที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข คร้ังที  8/2562 เมื อวันที  
22 สิงหาคม พ.ศ.2562 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
 -  ส่าเนาใบสมัครงาน  
 -  ส่าเนาหนังสือที  อว 8706.1/788 ลงวันที  26 สิงหาคม 2562 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อพิจารณาหนังสือรับรองปฏิบัติงานของบุคคลดังกล่าวข้างต้นว่า เห็นควรให้บุคคลดังกล่าวได้รับการ
ค่านวณเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย กรณีมีประสบการณ์หรือไม่ เนื องจากบุคคลดังกล่าวปฏิบัติหน้าที ใน
ต่าแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ  

มติที่ประชุม :  มอบงานบริหารบุคคลขอข้อมูลจากหน่วยงานที่ น.ส.พุทธวรรณ อินตะนัย เคย
ปฏิบตัิงาน และเสนอรองคณบดีฝ่ายบริหารพิจารณา 

 

วาระท่ี 4.4     เรื่อง (ร่าง) ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  
     เรื่อง การลงเวลาปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง    งานบริหารบุคคล 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม      ชื่อ  นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธ์ุ  ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

 เพื อให้การลงเวลาปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย 
การบริหารงานบุคคลส่าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย 
การบริหารงานบุคคลส่าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที  2) พ.ศ. 2561 งานบริหารบุคคล จึงขอเสนอ (ร่าง) 
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื อง การลงเวลาปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนันสนุนวิชาการ 
รายละเอียดมีดังนี้ 
 ๑. การลงเวลาปฏิบัติงานโดยใช้เครื องสแกนลายนิ้วมือ  
  เวลาเริ มปฏิบัติราชการ มาสแกนไม่เกิน 08.45 น.  
  เวลาเลิกปฏิบัติราชการ เริ มสแกนหลังเวลา 16.30 น. 
 2. ในกรณีที มาสายเกินกว่า 2 ชั วโมง ให้ถือเป็นการลาครึ งวัน (ช่วงเช้า) หากกลับก่อนเวลาเลิกปฏิบัติ
ราชการ 2 ชั วโมง ให้ถือเป็นลาครึ งวัน (ช่วงบ่าย) และในกรณีมาท่างานน้อยกว่า 2 ชั วโมงต่อวัน ไม่รวมเวลาพัก
กลางวัน ถือเป็นการลาเต็มวัน 
 3. กรณีระบบไฟฟ้า ระบบการสแกนขัดข้อง ให้ลงเวลาปฏิบัติราชการในสมุดลงเวลาปฏิบัติราชการแทน
การสแกน  
 4. กรณีสแกนลายนิ้วมือไม่ผ่าน หรือลืมสแกนลายนิ้วมือให้ผู้บังคับบัญชาตั้งแต่ผู้ช่วยคณบดีหรือ
เทียบเท่าข้ึนไปรับรองการมาปฏิบัติราชการ  
  กรณีตามวรรคแรก อนุญาตให้แก้ไขข้อมูลการลงเวลาปฏิบัติราชการ ไม่เกินปีงบประมาณละ 6 คร้ัง 
ทั้งนี้ต้องแจ้งงานบริหารบุคคล ภายใน 15 วัน นับแต่วันลืมสแกนลายนิ้วมือ หรือไม่ได้สแกนลายนิ้วมือ เว้นแต่
เป็นไปตามข้อ 15 ของระเบียบส่านักนายกรัฐมยตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555 

http://www.ubu.ac.th/web/files_up/16f2016031416031451.pdf
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 5. การไม่ลงเวลาเริ มปฏิบัติราชการ หรือเวลาเลิกปฏิบัติราชการ หรือทั้งเวลาเลิกปฏิบัติราชการ โดยไม่
มีใบลา หรือหนังสือรับรองการมาปฏิบัติราชการ หรือเอกสารที ได้รับอนุมัติให้แก้ไขข้อมูลการลงเวลาปฏิบัติ
ราชการ หรืออนุมัติให้ไปราชการ หรือหลักฐานอื นที จ่าเป็น ให้ถือเป็นการขาดราชการ 
 6. การลาพักผ่อน/การลากิจส่วนตัว ให้ส่งใบลาพักผ่อนที ผ่านความเห็นชอบจากหัวหน้ากลุ่ม/หัวหน้า
งาน/หรือผู้ช่วยคณบดี หรือผู้บังคับบัญชาเบื้องต้นไม่ต ่ากว่านี้ ณ งานบริหารบุคคลล่วงหน้า อย่างน้อย 3 วันท่า
การ (ในกรณีจ่าเป็นเร่งด่วนฉุกเฉิน ให้ผู้บังคับบัญชาเสนอความคิดเห็นเพิ มเติมเพื อประกอบการขออนุมัติ) 
 7. ในกรณี การลาที ไม่สามารถส่งใบลาล่วงหน้าได้ เช่น ลาป่วย ลากิจ ให้โทรแจ้งผู้บังคับบัญชาเบื้องต้น 
หรืองานบริหารบุคคล แล้วส่งใบลาภายหลังจากกลับมาไม่เกิน 3 วันท่าการ หากพ้นก่าหนดถือเป็นขาดราชการ 
 8. การน่าข้อมูลลงเวลาปฏิบัติราชการมาใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ่าปีงบประมาณ 
ให้ถือหลักเกณฑ์ที เกี ยวข้องที มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หรือวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขก่าหนดไว้ 
 ทั้งนี้ให้ยกเลิก ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื อง การลงเวลาปฏิบัติงานของ
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ฉบับลงวันที  29 มกราคม 2558 

 ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
๑. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลส่าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 

2554 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลส่าหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัย (ฉบับที  2) พ.ศ. 2561 http://www.ubu.ac.th/web/person/document_list/570/ 

๒. ระเบียบส่านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555 
http://www.personnel.psu.ac.th/word/9.274.pdf 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
๑.  ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื อง การลงเวลาปฏิบัติงานของบุคลากรสาย

สนับสนุนวิชาการ ฉบับลงวันที  29 มกราคม 2558 
๒. (ร่าง) ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื อง การลงเวลาปฏิบัติงานของบุคลากร

สายสนับสนุนวิชาการ 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อพิจารณา (ร่าง) ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื อง การลงเวลาปฏิบัติงานของ
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 
ข้อเสนอจากที่ประชุม 

1. ข้อ 3 ให้แก้ไขเป็น กรณีระบบฟ้า ระบบการสแกนขัดข้อง ให้แจ้งที่งานบริหารบุคคลทันทีเพื่อ
ตรวจสอบ โดยให้ลงเวลาปฏิบัติราชการตามแบบฟอร์มท่ีงานบริหารงานบุคคลก าหนด 

2. ข้อที่ 4 ย่อหน้าแรก บรรทัดที่ 2  ทั้งนี้ให้แจ้งงานบริหารบุคคล ภายใน 15 วัน ให้แก้ไขเป็น 
ภายใน 1 วันท าการ  

3. ให้แก้ไขข้อ 4 เป็น กรณีไม่สามารถสแกนลายนิ้วมือได้ โดยเหตุผลเฉพาะบุคคล ให้รายงาน
คณบดีตามแบบฟอร์มที่งานบริหารบุคคลก าหนด โดยต้องแสดงเหตุผลที่จ าเป็น และให้
ผู้บังคับบัญชาตั้งแต่ผู้ช่วยคณบดีหรือเทียบเท่าขั้นไปรับรองการมาปฏิบัติราชการ 

4. ข้อ 7 ให้แก้ไขเป็น ในกรณี การลาที่ไม่สามารถส่งใบลาล่วงหน้าได้ เช่น ลาป่วย ลากิจ ให้โทร
แจ้งผู้บังคับบัญชาเบื้องต้น แล้วส่งใบลาที่งานบริหารบุคคลภายหลังจากกลับมาท างานไม่เกิน 3 
วันท าการ หากพ้นก าหนดถือเป็นการขาดราชการ 

http://www.ubu.ac.th/web/person/document_list/570/
http://www.personnel.psu.ac.th/word/9.274.pdf
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 9/2562 วันที่ 26 กันยายน 2562 
 

มติที่ประชุม :  เห็นชอบให้แก้ไขตามข้อเสนอจากที่ประชุม มอบงานบริหารบุคคลด าเนินการ และเสนอ
รองคณบดีฝ่ายบริหารเพื่อพิจารณา 
วาระท่ี 4.5    เรื่อง  สรุปประเด็นการระบแุละวิเคราะห์ปัญหา/อุปสรรค/ข้อจ ากัดในการปฏิบัติงาน/ความ

เสี่ยงระดับคณะ/หน่วยงานเพื่อประกอบการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการ
ควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ 2563 

หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง งานแผนและงบประมาณ 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม      ชื่อ  นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธ์ุ  ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

ตามที  งานแผนและงบประมาณ ได้จัดการประชุมเพื อระบุและวิเคราะห์ปัญหา/อุปสรรค/ข้อจ่ากัดในการ
ปฏิบัติงาน/ความเสี ยงระดับคณะ/หน่วยงานเพื อประกอบการจัดท่าแผนบริหารความเสี ยงและแผนการควบคุม
ภายใน ประจ่าปีงบประมาณ 2563 ในวันที  18 กันยายน 2562 ให้แต่ละหน่วยงานได้ส่งประเด็นปัญหา/
อุปสรรค/ข้อจ่ากัดในการปฏิบัติงาน/ความเสี ยง โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้ 

ล ำดับ
ที ่ หน่วยงำน ด้ำนกำรด ำเนินงำน ปัญหำ/อุปสรรค/ข้อจ ำกัดในกำรปฏิบัติงำน/ควำมเสี่ยง 
1 กลุ่มวิชาแพทยศาสตร ์ ด้านการสร้างบณัฑิต จ่านวนนักศึกษารับเข้าไม่เป็นตามแผน จากแผน 68 คน รับได้ 48 คน 
2 หลักสตูรวทบ. สาขา

อนามัยสิ งแวดล้อม 
ด้านการสร้างบณัฑิต  1. จ่านวนรับเข้านักศึกษาไม่เป็นไปตามแผนการรับนักศึกษา                    

(น้อยกว่าแผนการรบั) 
3 หลักสตูรวทบ. สาขา

อนามัยสิ งแวดล้อม 
ด้านการสร้างบณัฑิต 2. การตกออกของนักศึกษา 

4 หลักสตูรวทบ. สาขา
อนามัยสิ งแวดล้อม 

ด้านการสร้างบณัฑิต 3. นักศึกษาไม่ส่าเร็จการศึกษาตามเกณฑ ์ 4 ปี 

5 หลักสตูรสาธารณสุข
ศาสตร ์

ด้านการสร้างบณัฑิต  1. การมีงานท่าของผู้ส่าเร็จการศกึษาสาขาสาธารณสุขศาสตร์มีแนวโน้มลดลง  

6 โรงพยาบาล
มหาวิทยาลยั
อุบลราชธานี  

การให้บริการทาง
การแพทย์ 

1. ด้านระบบสารสนเทศ 
1) สิทธิการรักษาพยาบาลไม่ถูกตอ้ง/ไม่เป็นปจัจุบัน 
2) เวชระเบยีนไมส่มบรูณ ์
3) โปรแกรมใช้งานผิดพลาด 

7 โรงพยาบาล
มหาวิทยาลยั
อุบลราชธาน ี

การให้บริการทาง
การแพทย์ 
 

2.ระบบยา 
1) การสั งใช้ยา ระบุชื อยาผิด สั งยาที ผู้ป่วยมีประวัติแพ้ยา 
2) ขั้นตอนเตรยีมยาก่อนจา่ยให้ผูป้่วย เตรียมยาผิดชนิด จัดยาไม่ตรงตาม 
    จ่านวนที แพทย์สั ง 
3) ความคลาดเคลื อนจากการจ่ายยา จ่ายยาใหผ้ิดชนิด 

8 โรงพยาบาล
มหาวิทยาลยั
อุบลราชธาน ี

การให้บริการทาง
การแพทย์ 
 

3.โครงสร้าง เครื องมือ และสิ งแวดล้อม 
1) ไฟฟ้าดับ/ระบบส่ารองไฟขัดขอ้ง 
2) อาคารช่ารดุ/หลังคารั ว 
3) เครื องมือ/อุปกรณไ์ม่พร้อมใช้งาน ขัดข้องขณะท่างาน 

9 งานพัสด ุ ด้านการบริหารจดัการ 1. มีผู้เสนอราคายื นอุทธรณ์ฟ้องรอ้งกรณีรายละเอียดครุภณัฑ์เจาะจงตรงกับบาง
บริษัทในการจัดซื้อครุภณัฑ์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

9 งานพัสด ุ ด้านการบริหารจดัการ 2. ปัญหาการเบิกจา่ยจัดซื้อจัดจ้างบางรายการมีความล่าช้า และไมส่อดคล้องกับ
รายการที ขอซื้อขอจ้าง 

3. ความเสี ยงการจัดซื้อจดัจ้างมีราคาสูงเกินกว่าที ควร 
10 งานบริการการศึกษา ด้านการสร้างบณัฑิต 1.อัตราก่าลังและความรู้ด้านแพทยศาสตรศึกษาของนักวิชาการศึกษาและ

อาจารย์ในการประสานงานเพื อด่าเนินการในการเรียนการสอนไม่เพยีงพอ 

file:///C:/Users/User/แบบฟอร์มรายงานความเสี่ยง%20ปีงบประมาณ%2063%20(รวบรวม).xlsx%23'แบบR-IC1%20วทบ%20(1)'!A1
file:///C:/Users/User/แบบฟอร์มรายงานความเสี่ยง%20ปีงบประมาณ%2063%20(รวบรวม).xlsx%23'แบบR-IC1%20วทบ%20(1)'!A1
file:///C:/Users/User/แบบฟอร์มรายงานความเสี่ยง%20ปีงบประมาณ%2063%20(รวบรวม).xlsx%23'แบบR-IC1%20วทบ%20(1)'!A1
file:///C:/Users/User/แบบฟอร์มรายงานความเสี่ยง%20ปีงบประมาณ%2063%20(รวบรวม).xlsx%23'แบบR-IC1%20สบ%20(1)'!A1
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 9/2562 วันที่ 26 กันยายน 2562 
 

ล ำดับ
ที ่ หน่วยงำน ด้ำนกำรด ำเนินงำน ปัญหำ/อุปสรรค/ข้อจ ำกัดในกำรปฏิบัติงำน/ควำมเสี่ยง 

  11 งานบริการการศึกษา ดา้นการบริหารจดัการ 2. ภาวะความสิ้นเปลืองในการจดัสอบและตรวจข้อสอบ 
  12 งานแผนและ

งบประมาณ 
ด้านการบริหารจดัการ 1. การรายงานผลการด่าเนินงานตัวช้ีวัด/โครงการลา่ช้า 

  13 งานวิจัย ด้านงานวิจัย 1. จ่านวนนวัตกรรมที ถูกน่าไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชนอาจไม่เป็นตามแผนที ก่าหนด 
14 งานเอกสารสนเทศ ด้านบริหารจัดการ 1. ข้ันตอนส่ารวจความต้องการทรัพยากรสารสนเทศในแตล่ะสาขาวิชา/กลุ่มวิชา 

ไม่เป็นตามระยะเวลาที ก่าหนด 
15 งานการเงิน ด้านการบริหารจดัการ -ไม่ม-ี 
16 งานพัฒนานักศึกษา ด้านการบริหารจดัการ 1. ห้องจัดกิจกรรมไม่เพียงพอต่อจ่านวนนักศึกษา 
17 งานบริหารบุคคล ด้านการบริหารจดัการ 1. การเกดิผลประโยชน์ทับซ้อนในการสอบแข่งขัน คัดเลือกพนักงาน

มหาวิทยาลยั 
18 งานห้องปฏิบัติการ ด้านการบริหารจดัการ 1. ความเสี ยงด้านเครื องมือและอปุกรณ์ในห้องปฏิบตัิการเกดิความเสียหาย 

2. ความเสี ยงต่อสารเคมี และเช้ือโรคที แพร่กระจายสู่สิ งแวดล้อมภายนอก 

19 งานเลขานุการ ด้านการบริหารจดัการ 1. การพิมพ์หนังสือราชการไม่ถูกต้องตามระเบียบ 

2. การเบิกจ่ายค่าอาหารกลางวันและอาหารว่างในการจัดประชุม 
20 งานยานพาหนะ ด้านการบริหารจดัการ 1. การขอใช้รถล่าช้า 
21 งานสารบรรณ ด้านการบริหารจดัการ 1. การจดัสรรอัตราก่าลังคนไม่เพยีงพอกับปริมาณงาน 

22 ศูนย์พัฒนาเด็ก ด้านการบริการวิชาการ 1. จ่านวนนักเรยีนไม่แน่นอน มีการย้ายเข้าออกระหว่างป ี
23 งานอาคารและสถานที  ด้านการบริหารจดัการ -ไม่ม-ี 

24 งานประกันคุณภาพ ด้านการบริหารจดัการ 1.ระบบการบริหารเปลี ยนแปลง 
1) กระบวนการท่างานภายในองคก์รมีการปรับเปลี ยนบ่อย 
2.พันธกิจ วิสัยทัศน์ แผนยุทธศาสตร์ กลยุทธ หรือ ตัวข้ีวัดมีการเปลี ยนแปลง 
1) การประเมินผลลัพธ์ตามตัวช้ีวัดมีความล่าช้า 
2) ข้อมูลที มีรายงานมีความผิดพลาดจากการเปลี ยนแปลงโดยที หน่วยงานอื นไม่
ทราบ 

3.เกณฑ์ประกันคุณภาพเปลี ยนแปลง 
1) บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในเกณฑ ์

 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
ไม่มี 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
๑. เอกสารผลการระบุปัญหา/อุปสรรค/ข้อจ่ากัดในการปฏิบัติงาน (R-IC 1)  
๒. รายงานผลการวิเคราะห์และประเมินความเสี ยง (R-IC2) 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
เพื อพิจารณาประเด็นปัญหา/อุปสรรค/ความเสี ยงเพื อน่ามาจัดท่าแผนบริหารความเสี ยงและแผนควบคุม

ภายในระดับคณะ/หน่วยงาน ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 9/2562 วันที่ 26 กันยายน 2562 
 

มติที่ประชุม :  พิจารณาประเด็นปัญหา/อุปสรรค/ความเสี่ยงเพื่อน ามาจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง
และแผนควบคุมภายในระดับคณะ/หน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดังนี้ 

1. การรับนักศึกษาไม่เป็นไปตามแผนทั้งหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม 

2. การเปิดให้บริการผู้ป่วยนอก และการเชื่อถือยอมรับของโรงพยาบาล 
ในส่วนประเด็นอ่ืนๆ ที่หน่วยงานต่างๆ เสนอมา มอบรองคณบดีฝ่ายบริหารพิจารณาด าเนินการ 
 

วาระที่ 4.6     เรื่อง ขอเสนอทบทวนหลักเกณฑ์และข้ันตอนวิธีการสรรหาหัวหน้ากลุ่มวิชาแพทยศาสตร์  
                              วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง งานบริหารบุคคล 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม      ชื่อ  นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธ์ุ  ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

ด้วย งานบริหารบุคคลได้ตรวจสอบข้อมูลข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ และพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยฯ เพื อให้
การด่าเนินการสรรหาหัวหน้ากลุ่มวิชาแพทยศาสตร์มีความถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ ในการนี้ จึงขอเสนอทบทวน
หลักเกณฑ์ และขั้นตอนวิธีการสรรหาหัวหน้ากลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ดังนี้ 
 1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิถูกเสนอชื่อ เสนอดังนี้ 
  1.1 เป็นคณาจารย์ประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ซึ งได้ท่าการสอน 

        มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี ในมหาวิทยาลัยหรือสภาสถาบันที สภารับรอง  
  1.2 ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกตั้งกรรมการสอบสวนความผิดทางวินัย หรือความผิด       
        ทางจรรยาบรรณ หรืออยู่ระหว่างถูกลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง 
  หมายเหตุ : คุณสมบัติของผู้มีสิทธิถูกเสนอชื ออ้างอิงตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
พ.ศ. 2533 มาตรา 30 ในกรณีที มีการแบ่งภาควิชา หรือแบ่งหน่วยงานที เรียกชื ออย่างอื นที มีฐานะเทียบเท่า
ภาควิชาในคณะ ให้มีหัวหน้าภาควิชาหรือหัวหน้าหน่วยงานที เรียกชื ออย่างอื นที มีฐานะเทียบเท่าภาควิชาเป็น
ผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของภาควิชาหรือหน่วยงานที เรียกชื ออย่างอื นที มีฐานะเทียบเท่าภาควิชาและจะ
ให้มีรองหัวหน้าภาควิชาหรือรองหัวหน้าหน่วยงานที เรียกชื ออย่างอื นที มีฐานะเทียบเท่าภาควิชาคนหนึ งหรือหลาย
คนก็ได้ เพื อท่าหน้าที และรับผิดชอบตามที หัวหน้าภาควิชาหรือหัวหน้าหน่วยงานที เรียกชื ออย่างอื นที มีฐานะ
เทียบเท่าภาควิชามอบหมาย  
 หัวหน้าภาควิชาหรือหัวหน้าหน่วยงานที เรียกชื ออย่างอื นที มีฐานะเทียบเท่าภาควิชา  รวมทั้งผู้ด่ารง
ต่าแหน่งรองของต่าแหน่งดังกล่าวนั้น ให้แต่งตั้งจากคณาจารย์ประจ่าของมหาวิทยาลัย ซึ งได้ท่าการสอนมาแล้วไม่
น้อยกว่าสี ปีในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื นที สภามหาวิทยาลัยรับรอง  
 การแต่งตั้งหัวหน้าภาควิชาหรือหัวหน้าหน่วยงานที เรียกชื ออย่างอื นที มีฐานะเทียบเท่าภาควิชา  และรอง
หัวหน้าภาควิชาหรือรองหัวหน้าหน่วยงานที เรียกชื ออย่างอื นที มีฐานะเทียบเท่าภาควิชา  ให้อธิการบดี แต่งตั้งโดย
ค่าแนะน่าของคณบดี  
 หัวหน้าภาควิชาหรือหัวหน้าหน่วยงานที เรียกชื ออย่างอื นที มีฐานะเทียบเท่าภาควิชา  มีวาระการด่ารง
ต่าแหน่งสี ปี และอาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้ แต่จะด่ารงต่าแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันมิได้ 
 เมื อหัวหน้าภาควิชาหรือหัวหน้าหน่วยงานที เรียกชื ออย่างอื นที มีฐานะเทียบเท่าภาควิชาพ้นจากต่าแหน่ง 
ให้ รองหั วหน้ าภาค วิชาห รือรองหั วหน้ าหน่ วยงานที เรียกชื ออย่ างอื นที มี ฐานะเที ยบ เท่ าภาค วิชา   
พ้นจากต่าแหน่งด้วย 

file:///C:/Users/User/แบบฟอร์มรายงานความเสี่ยง%20ปีงบประมาณ%2063%20(รวบรวม).xlsx%23'แบบR-IC1%20วทบ%20(1)'!A1
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และมาตรา 35 ก่าหนดให้ผู้ด่ารงต่าแหน่งอธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี รองคณบดี ผู้อ่านวยการ 
รองผู้อ่านวยการ หัวหน้าภาควิชา รองหัวหน้าภาควิชา หัวหน้าหน่วยงาน และรองหัวหน้าหน่วยงานที เรียกชื ออย่างอื น
ที มีฐานะเทียบเท่าคณะหรือภาควิชา จะด่ารงต่าแหน่งดังกล่าวเกินหนึ งต่าแหน่งในขณะเดียวกันมิได้ 
  ผู้ด่ารงต่าแหน่งตามวรรคหนึ งอยู่หนึ งต่าแหน่งแล้ว จะรักษาราชการแทนต่าแหน่งดังกล่าวเกินหนึ ง
ต่าแหน่งก็ได้ แต่ต้องไม่เกินหกเดือน 
  2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอชื่อ เสนอดังนี้ 
   2.1 ต้องเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย และเป็นอาจารย์ประจ่าสังกัดกลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ 
                  ปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน (คณะกรรมการฯ สามารถก าหนดเพิ่มเติมได้) 
   หมายเหตุ : คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอชื ออ้างอิงตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา หัวหน้าภาควิชา หรือหน่วยงานที เรียกชื ออย่างอื นที มีฐานะเทียบเท่าภาควิชา 
พ.ศ. 2540 ข้อ 6 ให้คณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชา หรือหน่วยงานที เรียกชื ออย่างอื นที มีฐานะเทียบเท่า
ภาควิชา เป็นผู้ก่าหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอชื อผู้สมควรด่ารงต่าแหน่งหัวหน้าภาควิชาหรือหัวหน้าหน่วยงานที 
เรียกชื ออย่างอื นที มีฐานะเทียบเท่าภาควิชา 
  3. ขั้นตอน และวิธีการเสนอชื่อการสรรหาหัวหน้ากลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ (รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุม) 
 ทั้งนี้ ส่าหรับอาจารย์กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ที ลาศึกษา งานบริหารบุคคลจะจัดส่งเอกสารที เกี ยวข้องให้
ทาง E-mail ของแต่ละท่าน และให้ส่งการเสนอชื อกลับมาที  E-mail : นายพงษ์พัฒน์ เสนหอม ต่าแหน่งบุคลากร
ปฏิบัติการ เลขานุการการด่าเนินการสรรหาหัวหน้ากลุ่มวิชาแพทยศาสตร์  

ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
๑. พระราชบั ญ ญั ติ มห า วิทย าลั ย อุบ ล ราชธานี  พ .ศ .25 33 มาตรา 3 0  และมาต รา 3 5 

http://www.ubu.ac.th/web/files_up/16f2013042315171259.pdf 
๒. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา หัวหน้าภาควิชา หรือ

หน่วยงานที เรียกชื ออย่างอื นที มีฐานะเทียบเท่าภาควิชา พ.ศ. 2540  
http://www.ubu.ac.th/web/files_up/17f2011011413314598.pdf 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
 -  (ร่าง) ขั้นตอน และวิธีการเสนอชื อการสรรหาหัวหน้ากลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อพิจารณา ดังนี้ 
 1. เห็นชอบคุณสมบัติของผู้มีสิทธิถูกเสนอชื อตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2533 
มาตรา 30 และมาตรา 35 
 2. เห็นชอบคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอชื อ โดยคณะกรรมการฯ สามารถเพิ มเติมคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ
เสนอชื อได้ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา หัวหน้าภาค วิชา หรือ
หน่วยงานที เรียกชื ออย่างอื นที มีฐานะเทียบเท่าภาควิชา พ.ศ. 2540 ข้อ 6 
 3. พิจารณาเลือกขั้นตอน และวิธีการเสนอชื อการสรรหาหัวหน้ากลุ่มวิชาแพทยศาสตร์  ซึ งคณะ
กรรมการฯ สามารถปรับเปลี ยนตามความเหมาะสมได้ 

มติที่ประชุม :   1. เห็นชอบคุณสมบัติของผู้มีสิทธิถูกเสนอชื่อตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี พ.ศ. 2533 มาตรา 30 และมาตรา 35 

http://www.ubu.ac.th/web/files_up/16f2013042315171259.pdf
http://www.ubu.ac.th/web/files_up/17f2011011413314598.pdf
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  2. เห็นชอบคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอชื่อ  
  3. เลือกขั้นตอนที่ 1 มีรายละเอียด ดังนี้ 
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วาระท่ี 4.7     เรื่อง  รับรองผลการเรียน รายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  
      ประจ าภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 (กรณีนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนซ้ า) 

หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง   งานบริการการศึกษา 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม ชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงศุทธินี  ธิราช ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา 

ตามที นายปริญญ์พงษ์  แสนใจ รหัสนักศึกษา 59190040174 ได้ลงทะเบียนเรียนซ้่าจ่านวน 2 
รายวิชา ได้แก่ รายวิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาทางการแพทย์ และรายวิชาหลักการทั วไปทางวิทยาศาสตร์
การแพทย์ 2 ทั้งนี้ตามมติที ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตชั้นปรีคลินิก ได้ร่วมกัน
พิจารณารับรองผลการเรียนของนักศึกษารายดังกล่าว รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

ล าดับ รหัสวิชา รายวิชา 
ผลการพิจารณา 

(รับรอง/ไม่รับรอง) 
หมายเหตุ 

1 1901 203 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาทาง
การแพทย์ 

รับรอง การประชุมคร้ังที  6/2562       
เมื อวันที  1 สิงหาคม 2562 

2 1901 204 หลักการทั วไปทางวิทยาศาสตร์
การแพทย์ 2 

รับรอง การประชุมคร้ังที  7/2562       
เมื อวันที  19 กันยายน 2562 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
- แบบสรุปผลการศึกษารายวิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาทางการแพทย์ และรายวิชาหลักการทั วไปทาง

วิทยาศาสตร์การแพทย์ 2 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

เพื อพิจารณารับรองผลการเรียนของนายปริญญ์พงษ์  แสนใจ จ่านวน 2 รายวิชา เพื อให้นักศึกษา
สามารถลงทะเบียนเรียนชั้นปีที  4 ภาคการศึกษา 2/2562 ได้ทันตามปฏิทินการศึกษาซึ งจะเปิดภาคการศึกษาใน
วันที  14 ตุลาคม 2562 

มติที่ประชุม :  รับรองผลการเรียนของนายปริญญ์พงษ์  แสนใจ จ านวน 2 รายวิชา  
วาระท่ี 4.8    เรื่อง  กำรคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำหลักสูตรแพทยศำสตรบัณฑิต กลุ่มส ำเร็จกำรศึกษำ 

               ระดับปริญญำตรีลำเรียน (Strengthening Track) 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง   งานบริการการศึกษา 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม ชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงศุทธินี  ธิราช ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา 

ตามที คณะรัฐมนตรีเห็นชอบและอนุมัติในหลักการโครงการผลิตแพทย์เพิ มแห่งประเทศไทย ปี2561-
2570 ซึ งเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุข คณะแพทยศาสตร์และกระทรวงศึกษาธิการในการผลิต
แพทย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื อผลิตแพทย์เพิ มให้สามารถรองรับการขยายศักยภาพให้บริการด้านการแพทย์และ
สาธารณสุขของประเทศในทุกภาคส่วน รองรับสังคมผู้สูงอายุและความซับซ้อนของโรคในอนาคต แก้ไขและ
บรรเทาปัญหาการกระจายแพทย์สู่ชนบท ปัญหาสูญเสียบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงการกระจายโอกาสทาง
การศึกษา  ซึ งการคัดเลือกนักเรียนเพื อเข้าศึกษาในโครงการผลิตแพทย์เพื อชาวชนบท ได้แบ่งการรับนักเรียน เข้า
ศึกษาเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ (1) กลุ่มแพทย์เพื อชุมชน (2) กลุ่มลดความเหลื อมล้่า และ (3) กลุ่มส่าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรีลาเรียน ทั้งนี้จากนโยบายของส่านักงานโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ มเพื อชาวชนบท กระทรวง
สาธารณสุข ได้เน้นการผลิตแพทย์กลุ่มส่าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเข้าศึกษา เข้าศึกษาเพื อส่งเสริมการเป็น
แพทย์เวชศาสตร์ 
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ในปีการศึกษา 2562 มีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื อเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต จ่านวน 48 คน 
(จากแผนการรับจ่านวน 68 คน) เนื องจากข้อก่าจัดในเรื องของพ้ืนที การรับที ก่าหนดไว้เพียง 4 จังหวัด ซึ ง
ส่านักงานโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ มเพื อชาวชนบท กระทรวงสาธารณสุข เห็นชอบให้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สามารถรับกลุ่มส่าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีลาเรียน เพิ มเติมได้จนครบจ่านวนโควตาที ได้รับอนุมัติ ( 68 คน) 
ทั้งนี้ ในภาคการศึกษา 1/2562 มีนักศึกษายื นค่าร้องขอลาออกจ่านวน 1 คน (นักศึกษาประสงค์ที จะศึกษา
หลักสูตรในกลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี) คงเหลือนักศึกษาจ่านวน 47 คน 

โดยคุณสมบัติ เฉพาะ กลุ่มส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีลาเรียน  (Strengthening Track) 
ประกอบด้วย 

1. ข้าราชการสังกัดส่านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที ส่าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  และ
ได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาให้มาสมัครสอบคัดเลือกและหากได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อได้
จากหน่วยงานต้นสังกัด โดยในวันสมัครต้องมีใบอนญาตจากผู้บังคับบัญชามาแสดง หากมีการ
ลาออกหลังจากได้รับการคัดเลือก จะถือว่าขาดคุณสมบัติผู้สมัครตามข้อ 1 

2. กรณีผู้สมัครที มีคุณสมบัติเฉพาะข้อ 1 ไม่ครบตามจ่านวนจะด่าเนินการรับบุคคลทั วไปที ส่าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรีสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
หมายเหตุ กรณีผู้สมัครใช้วุฒิปริญญาตรี จะต้องมีภูมิล่าเนาอยู่นอกเขตกรุงเทพ นนทบุรี 

ปทุมธานี นครปฐม สมุทรปราการและสมุทรสาคร และมีระยะเวลาอยู่ต่อเนื องไม่น้อยกว่า 5 ปี นับจาก
วันสุดท้ายของการรับสมัครย้อนกลับไป โดยมีทะเบียนบ้านเป็นหลักฐาน  
การนี้ ได้จัดท่า (ร่าง) เกณฑ์การส่าเร็จการศึกษา (หากเปิดรับ) รายละเอียดดังนี้ 
 

โครงสร้าง/หมวดวิชา โครงสร้างหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต ส าหรับ

นักศึกษาทั่วไป 

โครงสร้างหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตส าหรับ
กลุ่มส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีลาเรียน* 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต แนวทางการจัดการศึกษา 
1. ลงทะเบียนเรียนตามโครงสร้าง/เทียบโอนรายวิชา 
2. ยกเว้นหมวดวิชาศึกษาทั วไป (เนื องจากนักศึกษา
มีประสบการณ์การเรียนและการท่างานมาก่อน) 

2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 212 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 212 หน่วยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต แนวทางการจัดการศึกษา 
1. ลงทะเบียนเรียนตามโครงสร้าง/เทียบโอนรายวิชา 
2. ยกเว้นหมวดวิชาเลือกเสรี(เนื องจากนักศึกษามี
ประสบการณ์การเรียนและการท่างานมาก่อน) 

*โครงสร้างหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตส าหรับกลุ่มส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีลาเรียน ยังไม่ได้
น าเสนอสภามหาวิทยาลัย 

 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 



19 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 9/2562 วันที่ 26 กันยายน 2562 
 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
 - ไม่มี 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื่อพิจารณา  ดังนี้ 

1. อนุมัติเปิดรับนักศึกษาเพื อเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต กลุ่มส่าเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ตรีลาเรียน (Strengthening Track) ปีการศึกษา 2563 

2. แนวทางการจัดการศึกษาส่าหรับกลุ่มส่าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีลาเรียน (หากเปิดรับ) 
มติที่ประชุม :  อนุมัติเปิดรับนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต กลุ่มส าเร็จ

การศึกษาระดับปริญญาตรีลาเรียน (Strengthening Track) ปีการศึกษา 2563 มอบรองคณบดีฝ่ายบริการ
การศึกษา ด าเนินการ ดังนี้ 

1. เสนอวาระคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในการประชุมวันที่ 1 ตุลาคม 2562 เพื่อขอปรับ
แผนการรับนักศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ตั้งแต่ปีการศึกษา 2563  

2. ท าหนังสือหารือไปยังเลขาธิการแพทยสภา เพื่อขอหารือเรื่องการรับนักศึกษาแพทย์เพิ่มในปี
การศึกษา 2563 จ านวน 21 คน (ทดแทนจ านวนนักศึกษาแพทย์ที่รับไม่เต็มจ านวนในปี
การศึกษา 2562)        
 

วาระท่ี 4.9      เรื่อง  รายวิชาที่เปิดสอนภาคการศึกษาปลาย  ประจ าปีการศึกษา 2562  
                           หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง   งานบริการการศึกษา 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม ชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงศุทธินี  ธิราช ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา 

ตามที ปฏิทินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีก่าหนดเปิดภาคการศึกษาปลาย ประจ่าปีการศึกษา 2562  
ในวันที  14 มิถุนายน 2562 นั้ น ที ประชุมอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ่าหลักสูตร  
คร้ังที  14/2562 วาระพิเศษ เมื อวันที  11 กันยายน 2562 ได้มีมติเปิดรายวิชาหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ จ่านวน 7 รายวิชา โดยเป็นวิชาบังคับ 1 รายวิชา วิชาเลือก 4 รายวิชา และ
รายวิชาวิทยานิพนธ์ 2 รายวิชา รายละเอียดปรากฏดังตาราง 

รหัสวิชา หน่วยกิต ชื อวิชา 
จ่านวนรับ 

(คน) 
อาจารย์ประธานรายวิชา/ 

ผู้ประสานงานรายวิชา 
หลักสูตร 

1905 803  2(0-4-4) สัมมนาชีวเวชศาสตร์ 5 ดร.อนุวัตร  ภิญญะชาต ิ     ประธานรายวิชา 
 ผศ.ดร.สุรศักดิ์  แว่นรัมย ์         ผู้ประสาน 
 ผศ.ดร.ปรีดา ปราการกมานันท์  ผู้ประสาน 

ปรับปรุง  
พ.ศ.2562 

1905 811 4(4-0-12) จุลชีววิทยาทางการแพทย์และ
ภูมิคุ้มกันวิทยาขั้นสูง 

5 ผศ.ดร.มารุตพงศ์  ปัญญา    ประธานรายวิชา 
ผศ.ธันยาการย์  ศรีวรมาศ      ผู้ประสาน 
ผศ.ดร.ภาวนา  พนมเขต            ผู้ประสาน 

ปรับปรุง  
พ.ศ.2562 

1905 813 3(3-0-9) มะเร็งวิทยาระดับโมเลกุลและ
ภูมิคุ้มกันวิทยาของมะเร็ง 

5 ผศ.ดร.ปรีดา ปราการกมานันท ์ประธาน 
ผศ.ดร.สุรศักดิ์  แว่นรัมย ์         ผู้ประสาน 

ปรับปรุง  
พ.ศ.2562 

1905 815 2 (1-2-5) ชีวสารสนเทศ  5 ผศ.ดร.ปรีดา ปราการกมานันท ์   ประธาน 
ผศ.ดร.สุรศักดิ์  แว่นรัมย ์            ผู้ประสาน 
ผศ.ดร.มารุตพงศ์  ปัญญา            ผู้ประสาน 

ปรับปรุง  
พ.ศ.2562 

1905 821 3(3-0-9) โลหิตวิทยาขั้นสูง 5 ผศ.ดร.รสริน การเพียร              ประธาน 
ผศ.ดร.กาญจนา แปงจิตต ์         ผู้ประสาน 
ดร.อนุวัตร ภิญญะชาติ              ผู้ประสาน 

ปรับปรุง  
พ.ศ.2562 

1905 882 2 วิทยานพินธ ์ 
(* ส่าหรับนักศึกษารหัส 62) 

1 ผศ.ดร.มารุตพงศ์  ปัญญา          ประธาน 
ผศ.ดร.ปรีดา ปราการกมานันท ์     ผู้ประสาน 
รศ.ดร.ธารินี ไชยวงศ์                 ผู้ประสาน 

ปรับปรุง  
พ.ศ.2562 
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รหัสวิชา หน่วยกิต ชื อวิชา 
จ่านวนรับ 

(คน) 
อาจารย์ประธานรายวิชา/ 

ผู้ประสานงานรายวิชา 
หลักสูตร 

1905 782 20 วิทยานพินธ ์ 
(* ส่าหรับนักศึกษาปี 2 รหัส 
59,60,61) 

10 ผศ.ดร.มารุตพงศ์  ปัญญา           ประธาน 
ผศ.ดร.ปรีดา ปราการกมานันท ์     ผู้ประสาน 
ผศ.ดร.สุรศักดิ์  แว่นรัมย ์            ผู้ประสาน 

หลักสูตร
ใหม่  
พ.ศ.2557 

การนี้  เพื อให้การจัดการศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสอดรับกับความต้องการของนักศึกษา
รวมทั้งให้เชื อมโยงกับศาสตร์ของนักศึกษาในการท่าวิทยานิพนธ์ จึงขออนุมัติเปิดรายวิชาจ่านวน 7 วิชา ในภาค
การศึกษาปลาย ประจ่าปีการศึกษา  2562  

ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
๑. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
๒. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา  

พ.ศ. 2558 
๓. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
-ไม่มี- 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
เพื อพิจารณาอนุมัติรายวิชาที เปิดสอนภาคการศึกษาปลาย ประจ่าปีการศึกษา 2562 หลักสูตรวิทยา

ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ ทั้งนี้งานบริการวิชาการ ได้น่าเสนอกองบริการการศึกษา เพื อ
ด่าเนินการต่อไป 

มติที่ประชุม :  อนุมัติรายวิชาที่เปิดสอนภาคการศึกษาปลาย ประจ าปีการศึกษา 2562 หลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์  

 

วาระท่ี 4.10    เรื่อง  การจ่ายเงินเพิ่มพิเศษส าหรับเภสัชกรผู้ไม่ประกอบวิชาชีพส่วนตัว 
                  และหรือปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเอกชน  

หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง    โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม      ชื่อ  แพทย์หญิงนวินดา เจียมบุญศรี 

                         ต าแหน่ง  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เสนอเพื อพิจารณา  อ้างตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุขที ปฏิบัติงานให้กับ
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2561  ก่าหนดให้มีเงินเพิ มพิเศษส่าหรับเภสัชกรผู้ไม่ประกอบ
วิชาชีพส่วนตัวและหรือปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเอกชน โดยให้คณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุขพิจารณาผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุขที ประสงค์รับเงินเพิ มพิเศษดังกล่าว และเสนอความเห็น
ต่อคณบดีเพื อพิจารณาอนุมัติ ซึ งมีเภสัชกรที ประสงค์รับเงินเพิ มพิเศษ จ่านวน 1 ราย ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ลติพร อุดมสุข โดยเริ มตั้งแต่วันที  1 มิถุนายน  2562 เป็นต้นไป 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
  -ไม่มี- 
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เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุขที 

ปฏิบัติงานให้กับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2561   

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุขที ปฏิบัติงานให้กับ
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2561  รายผู้ช่วยศาสตราจารย์ลติพร อุดมสุข ประสงค์รับเงินเพิ ม
พิเศษ โดยเริ มตั้งแต่วันที  1 มิถุนายน  2562 เป็นต้นไป  

มติที่ประชุม :   1. มอบผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดท าค าสั่ง
มอบหมายภาระงานการปฏิบัติงานในห้องยาให้ชัดเจน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป 

2. ให้เริ่มเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานให้กับ
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2561  รายผู้ช่วยศาสตราจารย์ลติพร อุดมสุข ในปีงบประมาณ 
2563 เป็นต้นไป 
  

ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องเพื่อทราบ 
วาระท่ี 5.1  เรื่อง  สรุปรายงานการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดตั้งศูนย์วิจัยคลินิกระหว่าง    

       ศูนย์วิจัยทางคลินิกวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัย 
       อุบลราชธานี และ ศูนย์วิจัยทางคลินิกคณะแพทยาศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี    

ผู้เสนอเรื่อง งานส่งเสริมการวิจัย บริการวิชาการ และท่านุบ่ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ผู้เสนอเรื่อง     ชื่อ นายแพทย์วีระวัฒน์  พันธ์ครุฑ ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม  

จากการที ศูนย์วิจัยทางคลินิกได้จัดประชุมในหัวข้อ“การประชุมแลกเปลี ยนเรียนรู้การจัดตั้งศูนย์วิจัย
คลินิกวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี” ระหว่าง วิทยาลัยแพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ ศูนย์วิจัยทางคลินิกคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ใน
วันที  30 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม CMP 401 อาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ที ผ่านมา
นั้น โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์นายแพทย์บุญส่ง องค์พิพัฒนกุล และเจ้าหน้าที ศูนย์วิจัยทางคลินิก คณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ตัวแทนโรงพยาบาลศรีสะเกษ และตัวแทนโรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ 
เข้าร่วมหารือและแลกเปลี ยนเรียนรู้ในคร้ังนี้ ซึ งสามารถสรุปผลการประชุมได้ว่า ศูนย์วิจัยทางคลินิกวิทยาลัย
แพทย์ฯและศูนย์วิจัยทางคลินิก โรงพยาบาลรามาธิบดี มีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันในการด่าเนินงานวิจัย 
และยินดีร่วมงานกับศูนย์วิจัยทางคลินิกวิทยาลัยแพทย์ฯ ทั้งนี้  ได้มีมติในการเข้าร่วมหารือ และรายงาน
ความก้าวหน้ากันอีกคร้ังหนึ ง ในวันที  4 ตุลาคม 2562 ณ โรงพยาบาลรามาธิบดี   

ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 -ไม่มี- 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
๑ . เอกสารน่าเสนองานประชุม หัวข้อ“การประชุมแลกเปลี ยนเรียนรู้การจัดตั้งศูนย์วิจัยคลินิกวิทยาลัย

แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี” 

๒ . ก่าหนดการงานประชุม หัวข้อ “การประชุมแลกเปลี ยนเรียนรู้การจัดตั้งศูนย์วิจัยคลินิกวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี” 
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ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อทราบสรุปรายงานการประชุมแลกเปลี ยนเรียนรู้การจัดตั้งศูนย์วิจัยคลินิกระหว่างศูนย์วิจัยทางคลินิก
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ ศูนย์วิจัยทางคลินิกคณะแพทยาศาสตร์ 
โรงพยาบาลรามาธิบดี    

มติที่ประชุม :  รับทราบ 
 

วาระท่ี 5.2  เรื่อง  แจ้งก าหนดการอบรมการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี “Good Clinical Practice    
        : ICH-GCP E6 (R2)” 

ผู้เสนอเรื่อง งานส่งเสริมการวิจัย บริการวิชาการ และท่านุบ่ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ผู้เสนอเรื่อง     ชื่อ นายแพทย์วีระวัฒน์  พันธ์ครุฑ ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม  

ตามที ศูนย์วิจัยทางคลินิก วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขร่วมกับศูนย์วิจัยทางคลินิก
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ได้ จัดท่าโครงการสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายศูนย์ วิจัยทางคลินิ ก โดย                       
มีวัตถุประสงค์เพื อมุ่งเน้นให้เกิดการสร้างและพัฒนาศูนย์ วิจัยคลินิกให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที ให้มีความพร้อมและ        
มีป ระสิ ท ธิภาพตามมาตรฐานการท่ า วิ จัยคลินิ กที ดี  (Good Clinical Practice: GCP) อย่ างยั งยืน นั้ น                             
ในการนี้ศูนย์วิจัยทางคลินิกวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข และศูนย์วิจัยทางคลินิกโรงพยาบาลสรรพ
สิทธิประสงค์ จึงจัดอบรมหลักสูตร“Good Clinical Practice : ICH-GCP E6(R2)” ขึ้น เพื อให้นักวิจัยได้พัฒนาและ
เพิ มพูนองค์ความรู้ทางคลินิก ในวันที  29-30 ตุลาคม 2562 ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ โดยขณะนี้ได้ท่าการปิดรับ
สมัครผู้เข้าร่วมอบรมเป็นที เรียบร้อยแล้ว มีจ่านวนผู้เข้าร่วมอบรมคร้ังนี้จ่านวน 160 ท่าน แบ่งเป็นคณาจารย์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ่านวน 60 ท่าน และเจ้าหน้าที บุคลากรทางการแพทย์ จ่านวน 100 ท่าน   

ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 - ไม่มี - 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

๑ . ก่าหนดการงานอบรมหลักสูตร“Good Clinical Practice : ICH-GCP E6(R2)” 

๒ . โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์อบรมหลักสูตร“Good Clinical Practice : ICH-GCP E6(R2)”  

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อทราบก่าหนดการอบรมการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที ดี “Good Clinical Practice  : ICH-GCP E6 
(R2)” 

มติที่ประชุม :  รับทราบ 
 

วาระท่ี 5.3      เรื่อง  รายงานผลการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการมหาวิทยาลัย ในการเปิดหลักสูตร  
                           สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง   งานบริการการศึกษา 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม ชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงศุทธินี  ธิราช ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา 

ตามที  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563  
ได้น่าเสนอต่อที ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คร้ังที  9/2562 วาระพิเศษ เมื อ
วันที  16 กันยายน2562 ที ประชุมมีมติให้หลักสูตรฯ ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ เสนอคณะกรรมการ
พิจารณากลั นกรองหลักสูตรฯ พิจารณาล่าดับต่อไป นั้น 

การนี้  จึงขอเสนอที ประชุมเพื อทราบผลการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการมหาวิทยาลัย ในการ
เปิดหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563 โดยงาน
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บริการการศึกษา  จะส่งข้อมูลยังส่านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่านักงานอธิการบดี เพื อเสนอวาระต่อที 
ประชุมสภาคณะกรรมการพิจารณากลั นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยเพื อพิจารณาในวันที  8 -9 
พฤศจิกายน 2562 ตามล่าดับต่อไป 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

๑. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
๒. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา  

พ.ศ. 2558 
๓. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
 -ไม่มี- 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

เพื อทราบผลการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการเปิดหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563 โดยล่าดับต่อไปงานบริการการศึกษา  จะส่งข้อมูล
ยังส่านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่านักงานอธิการบดี เพื อเสนอวาระต่อที ประชุมสภาคณะกรรมการ
พิจารณากลั นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเพื อพิจารณาในวันที  8-9 พฤศจิกายน 2562 ตามล่าดับ  

มติที่ประชุม :  รับทราบ 
 

วาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ  
วาระท่ี  6.1 เรื่อง ก าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

            ครั้งที่ 10/2562 วันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้อง CMP 412 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง   งานเลขานุการ 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  ชื่อ นางสาวณรัญญา  มีชัย ต าแหน่ง เลขานุการคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ 

เลขานุการคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ แจ้งเพื อทราบ ถึงก่าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ่า
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข คร้ังที  10/2562 วันพฤหัสบดีที  17 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. 
ณ ห้อง CMP 412 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
- ไม่มี- 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
- ไม่มี- 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
เพื อทราบก่าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข คร้ังที  

10/2562 วันพฤหัสบดี ที  17 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้อง CMP 412 
มติที่ประชุม :  เห็นชอบใหเ้ลื่อนการประชุมเป็นวันพุธที่ 16 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น.            

ณ ห้อง CMP 412 และใหเ้สนอระเบียบวาระการประชุม ในวันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562 และก าหนดการ 
เข้าใช้งานระบบบริหารการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เป็นวันอังคาร ที่ 15 ตุลาคม 2562  
 
 
 

ปิดประชุมเวลา 12.30 น. 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 9/2562 วันที่ 26 กันยายน 2562 
 

                                                                                                  

(นางสาวณรัญญา  มีชัย) 
นักวิชาการศึกษาช่านาญการ/เลขานุการ 

ผู้จด/พิมพ์รายงานการประชุม 
 

                                                           
(นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธ์ุ) 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
กรรมการ 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 
 

ที่ประชุมได้รับรองรายงานนี้แล้วในการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งท่ี 10/๒๕62 
เมื่อวันที่  16 ตุลาคม 2562 

 

                                                      
(นายแพทย์นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ) 

 คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 ประธานคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

 


