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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 11/2562 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
ครั้งที่ 11/๒๕62 วันพฤหัสบดี ที่ 28 พฤศจิกายน 2562 

ณ ห้อง CMP ๔01 ชั้น 4 อาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 
 

ผู้มาประชุม 
1. นายแพทย์นิรันดร์  พิทักษ์วัชระ  คณบดี    ประธานกรรมการ 
2. นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธุ์   รองคณบดีฝ่ายบริหาร   กรรมการ 
3. ผศ.จารุวรรณ์  วงบุตดี     หัวหน้ากลุ่มวิชาแพทยศาสตร์  กรรมการ 
4. ผศ.มินตรา  สาระรักษ์   หัวหน้ากลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์           กรรมการ 
5. ผศ.ดร.เชาวลิต  ยั วจติร   ผู้แทนอาจารย์    กรรมการ 
6. นางสาวจินตนา  ศิริบูรณ์พิพัฒนา  ผู้แทนอาจารย์    กรรมการ 
7. นางสาวณรัญญา  มีชัย   นักวิชาการศึกษาช่านาญการ  เลขานุการ 

 
ผู้ไม่มาประชุม 

1.  ผศ.แพทย์หญิงศุทธินี ธิราช  รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา  กรรมการ 
2. นายแพทย์วีระวัฒน์  พันธ์ครุฑ  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม กรรมการ 

(ไปราชการ) 
3. นางสาวลภัส  ยิ งยืน   เจ้าหน้าที งานบริหารงานทั วไปช่านาญการ ผู้ช่วยเลขานุการฯ คนที  1 

(ลาพักผ่อน) 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. ผศ.ดร.ปรีดา ปราการกมานันท์ ผู้ช่วยคณบดีงานพัฒนานักศึกษา 
2. แพทย์หญิงนวินดา  เจียมบุญศรี ผู้ช่วยคณบดีงานกิจการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
3. แพทย์หญิงปิยะรัตน์ ธัญนิพัทธ์ ผู้ช่วยคณบดีงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ 
4. นพ.วัฒนา  พรรณพานิช  ประธานคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
5. รศ.ดร.อนันต์  ไชยกุลวัฒนา อาจารย์กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ 
6. ผศ.ดร.ลติพร อุดมสุข  ผู้ช่วยคณบดีงานบริการการศึกษา 
7. ดร.สง่า  ทับทิมหิน  ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอนามัยสิ งแวดล้อม 
8. ผศ.ดร.มารุตพงศ์   ปัญญา ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีวเวชศาสตร์ 
9. ดร.ปิยนันท์  มีเวที  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายคลังและพัสดุ 
10. ผศ.ดร.กิตติ  เหลาสุภาพ  ผู้ช่วยคณบดีงานวางแผนและบริหารกายภาพและสิ งแวดล้อม/ 

   ประธานหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
11. ผศ.ดร.รัตนา  เล็กสมบูรณ์  หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็ก 

 
 
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.    
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 นายแพทย์นิรันดร์  พิทักษ์วัชระ คณบดี  ท่าหน้าที ประธานในที ประชุม หลังจากกล่าวต้อนรับ
ผู้เข้าร่วมประชุมแล้ว ได้เรียนเชิญคณะกรรมการรับทราบและพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม สรุปได้ ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ  
วาระท่ี 1.1    เรื่อง  แต่งตั้งคณะท างานก ากับติดตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  
                         ด้านกัญชาเสรีทางการแพทย์ และการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์ 
                         สาธารณสุข 
ผู้เสนอเรื่อง           ชื่อ  นายแพทย์นิรันดร์  พิทักษ์วัชระ 
                         ต าแหน่ง  คณบดี 
 
  คณบดีแจ้งที  ประชุมทราบ ตามที รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้มอบนโยบายในการ
ประชุมผู้บริหารระดับสูง กระทรวงสาธารณสุข เมื อวันที  7 สิงหาคม  2562  ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร 
ส่านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้บุคลากรกระทรวงสาธารณสุขร่วมแรงร่วมใจกันท่างานที ส่าคัญ 5 ด้าน ซึ ง
นโยบายในด้านที  4 การผลักดันการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข โดยให้
ประชาชนเข้าถึงการใช้กัญชาและสมุนไพรทางการแพทย์ได้อย่างปลอดภัย และส่งเสริมนวัตกรรมศูนย์ความเป็น
เลิศทางการแพทย์ นั้น 
  เพื อให้การด่าเนินงานตามนโยบายดังกล่าวเป็นไปอย่างต่อเนื องและมีประสิทธิภาพ มีขั้นตอนการ
ด่าเนินงานและแผนปฏิบัติการที ชัดเจน รวมทั้งมีการก่ากับ ติดตาม และประเมินผล พร้อมทั้งรายงานผลการ
ปฏิบัติงานดังกล่าว จึงแต่งตั้งคณะท่างานก่ากับและติดตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ด้าน
กัญชาเสรีทางการแพทย์ และการพัฒนาเทคโนลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์สาธารณสุข โดยมีองค์ประกอบ 
หน้าที และอ่านาจ ดังนี้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
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ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

-ไม่มี- 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

-ไม่มี- 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อทราบค่าสั งส่านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที  1240/2562 เรื อง แต่งตั้งคณะท่างานก่ากับ
ติดตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ด้านกัญชาเสรีทางการแพทย์ และการพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมทางการแพทย์สาธารณสุข 
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มติที่ประชุม :  รับทราบ   
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และ 

การสาธารณสุข  
วาระท่ี  2.1       เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ

   สาธารณสุข   ครั้งท่ี 10/2562 เม่ือวันพุธที่  16 ตุลาคม 2562 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง  งานเลขานุการ 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม ชื่อ นายแพทย์ประวิ อ ่าพันธุ์ ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร  

รองคณบดีฝ่ายบริหาร เสนอที ประชุมเพื อพิจารณา รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที  10/2562 เมื อวันพุธ ที   16 ตุลาคม 2562 ทั้งนี้ได้มีการแจ้งเวียนทาง
ไลน์กลุ่มคกก.ประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อพิจารณารายงานฯ ดังกล่าวแล้ว เมื อวันที  15 พฤศจิกายน 2562 
เอกสารประกอบการประชุม 
 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที  10/2562  
เมื อวันพุธที   16 ตุลาคม  2562  
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  
ครั้งที  10/2562  เมื อวันพุธที   16 ตุลาคม 2562  
 มติที่ประชุม :  รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไขรายงานการประชุม  
 

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสืบเนื่อง  
 ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
วาระท่ี 4.1     เรื่อง ขออนุญาตบุคลากรในสังกัดกลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ จ านวน 3 ราย ลาศึกษาต่อ 
   แพทย์ประจ าบ้าน ปีการศึกษา 2563  
 

- ขอถอนระเบียบวาระเพื่อน าไปปรับปรุงรายละเอียดให้มีความสมบูรณ์ มากยิ่งข้ึน 
 

วาระท่ี 4.2     เรื่อง  ขออนุมัติค่าตอบแทนรายเดือนของอาจารย์ท่ีปรึกษาประจ าหอพักนักศึกษา   
                 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง    งานพัฒนานักศึกษา 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม ชื่อ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีดา   ปราการกมานันท์ ต าแหน่ง  ผู้ช่วยคณบดีงานพัฒนานักศึกษา 

ตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ว่าด้วยหอพักนักศึกษา  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  พ.ศ. 2555   
ลงวันที  30 เมษายน 2555  ข้อ 17  ความว่า  “ให้มีอาจารย์ที ปรึกษาประจ่าหอพักในแต่ละหอพัก ทั้งหอพัก
ส่วนกลางและคณะ” ท่าหน้าที ให้ค่าปรึกษาในด้านต่างๆ แก่ผู้พักอาศัยในหอพัก ตลอดจนรักษาความสงบ
เรียบร้อย  ความปลอดภัยในหอพักของตน  ตลอดจนควบคุมดูแลให้ผู้พักอาศัยภายในหอพักปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ โดยอ้างถึงการประชุมคณะกรรมการประจ่าหอพักนักศึกษา ครั้งที  3/2559  เมื อวันจันทร์ที   10 
ตุลาคม 2559  ระเบียบวาระที  5 วาระที  5.2  ได้ก่าหนดอัตราค่าตอบแทนอาจารย์ที ปรึกษาประจ่าหอพักปรับ
อากาศ (ราชาวดี 4  ลีลาวดี 1 ) และหอพักพัดลม (ราชาวดี 3 ลีลาวดี 2) รายละ 1,000 บาท/เดือน   
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ข้อกฎหมาย / ระเบียบที่เกี่ยวข้อง   
      ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วยหอพักนักศึกษา  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2555 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
      1. ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วยหอพักนักศึกษา  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2555 
      2. รายงานการประชุมคณะกรรมการส่านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์   ครั้งที  2/2559  
          ในวันศุกร์ที  4 พฤศจิกายน 2559  เวลา 13.00-16.00 น.   ณ  ห้องประชุมบุณฑริกชั้น 2  
          ส่านักงานอธิการบดีหลังใหม่ 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
   เพื อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนอาจารย์ที ปรึกษาประจ่าหอพักนักศึกษาแพทย์  วิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข 

มติที่ประชุม :   อนุมัติค่าตอบแทนอาจารย์ท่ีปรึกษาประจ าหอพักนักศึกษาแพทย์  วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ในอัตรา รายละ 500 บาท/เดือน  โดยให้คณะกรรมการพัฒนานักศึกษาเป็น
ผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานประกอบการเบิกจ่าย 
 

วาระท่ี 4.3     เรื่อง เสนอผู้แทนเข้าร่วมประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 12 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง    งานเลขานุการ 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม      ชื่อ  นายแพทย์นิรันดร์  พิทักษ์วัชระ ต าแหน่ง  คณบดี 

 ตามที  กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ได้จัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติ ครั้งที  12 เมื อวันที  28 ตุลาคม  2562 นั้น จึงรายงานการเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัด
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที  12  และน่าเสนอเอกสารประกอบการประชุมสมัชชาเฉพาะ ประเด็นที่ 4 คือ การ
จัดการเชิงระบบสู่ประเทศใช้ยาอย่างสมเหตุผล โดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง  และพิจารณาร่างระเบียบประเด็น
วาระการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ รวมรวมความคิด ข้อเสนอแนะ ข้อโต้แย้ง และเสนอชื อผู้เข้าร่วมประชุมฯ 
ในการประชุมกรรมการบริหารกลุ่มสถาบันฯ ครั้งที  8/2562  ในวันศุกร์ที  6 ธันวาคม  2562 เพื อเป็นผู้แทน 
กสพท ในการพิจารณารับรองฉันทามติ ทั้งในภาพรวม และ/หรือแต่ละประเด็น ในการประชุมสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติครั้งที  12 ระหว่างวันที  18-20 ธันวาคม  2562  ต่อไป 

ข้อกฎหมาย / ระเบียบที่เกี่ยวข้อง   
 - ไม่มี 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
 - หนังสือ ที  กสพท 308/2562  ลงวันที  12 พฤศจิกายน  2562 เรื อง เสนอผู้แทนเข้าร่วมประชุม
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที  12  

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อพิจารณา เสนอชื อเข้าร่วมประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที  12  ระหว่างวันที  18-20  ธันวาคม  
2562  

มติที่ประชุม :   ไม่เสนอชื่อผู้แทนเข้าร่วมประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 12 
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วาระท่ี 4.4     เรื่อง พิจารณาการด าเนินงานโครงการประยุกต์ใช้การรักษาโรคด้วยสารสกัดน้ ามัน
   กัญชากับระบบสุขภาพชุมชน พื้นที่ตัวอย่างเขตสุขภาพที่ 10 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง    งานส่งเสริมการวิจัยฯ 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม      ชื่อ  รองศาสตราจารย์อนันต์ ไชยกุลวัฒนา ต าแหน่ง  รองศาสตราจารย์ 

สืบเนื องจาก กระทรวงสาธารณสุขได้มีนโยบายในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกัญชา ให้ใช้ประโยชน์
ในทางการแพทย์ โดยส่งเสริมให้ประชาชนในทุกระดับได้รับประโยชน์จากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ดังกล่าว โดยมี
รูปแบบกระบวนการพัฒนาให้ครบวงจร ทั้งต้นน้่า (การปลูกและพัฒนาสายพันธ์) กลางน้่า (การแปรรูปและพัฒนา
ต่ารับ ) และปลายน้่า (การน่าไปใช้ประโยชน์ด้านการแพทย์) ทั้งนี้กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการ
ได้เคยร่วมลงนามกัน ภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี กับ เขตสุขภาพที  10 กระทรวงสาธารณสุขในการร่วมมือด้านระบบการศึกษา หลักสูตรการเรียน
การสอน งานวิจัยและการบริการทางการแพทย์ในระบบสุขภาพชุมชน ลงนาม ณ วันที  23 มีนาคม พ.ศ. 2561 \ 

 

 เพื อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้นอีกท้ังส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาด้านวิชาการ ระบบบริการสุขภาพ 
และการวิจัยที เหมาะสมกับสภาพปัญหา และสอดคล้องกับบริบทของแต่ละพ้ืนที  ดังนั้นวิทยาลัยแพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอ่านาจเจริญ และเขตสุขภาพที  10 กระทรวงสาธารณสุข 
ร่วมมือกับ สภาเกษตรกรแห่งชาติ  ได้ร่วมมือกันในการพัฒนาโครงการการประประยุกต์ใช้การรักษาโรคด้วยสาร
สกัดน้่ามันกัญชากับระบบสุขภาพชุมชน พ้ืนที ตัวอย่างเขตสุขภาพที  10 

ข้อกฎหมาย / ระเบียบที่เกี่ยวข้อง   
 - ไม่มี -  

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
๑. แผนการด่าเนินการโครงการประยุกต์ใช้การรักษาโรคด้วยสารสกัดน้่ามันกัญชากับระบบสุขภาพชุมชน 

พ้ืนที ตัวอย่างเขตสุขภาพที  10 
๒. รายละเอียดโครงการประยุกต์ใช้การรักษาโรคด้วยสารสกัดน้่ามันกัญชากับระบบสุขภาพชุมชน พ้ืนที 

ตัวอย่างเขตสุขภาพที  10 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อพิจารณาเห็นชอบการด่าเนินงานโครงการประยุกต์ใช้การรักษาโรคด้วยสารสกัดน้่ามันกัญชากับระบบ
สุขภาพชุมชน พื้นที ตัวอย่างเขตสุขภาพที  10  

มติทีป่ระชุม :  เห็นชอบการด าเนินงานโครงการประยุกต์ใช้การรักษาโรคด้วยสารสกัดน้ ามันกัญชากับ
ระบบสุขภาพชุมชน พื้นที่ตัวอย่างเขตสุขภาพที่ 10 

 

วาระท่ี 4.5     เรื่อง พิจารณา (ร่าง) บันทึกความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ 
   มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตอ านาจเจริญ และสภาเกษตรกรแห่งชาติ กับ  
   เขตสุขภาพที่ 10  กระทรวงสาธารณสุข 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง    งานส่งเสริมการวิจัยฯ 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม      ชื่อ  รองศาสตราจารย์อนันต์ ไชยกุลวัฒนา ต าแหน่ง  รองศาสตราจารย์ 

สืบเนื องจาก กระทรวงสาธารณสุขได้มีนโยบายในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกัญชา ให้ใช้ประโยชน์
ในทางการแพทย์ โดยส่งเสริมให้ประชาชนในทุกระดับได้รับประโยชน์จากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ดังกล่าว โดยมี
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รูปแบบกระบวนการพัฒนาให้ครบวงจร ทั้งต้นน้่า (การปลูกและพัฒนาสายพันธ์) กลางน้่า (การแปรรูปและพัฒนา
ต่ารับ ) และปลายน้่า (การน่าไปใช้ประโยชน์ด้านการแพทย์) ทั้งนี้กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการ
ได้เคยร่วมลงนามกัน ภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี กับ เขตสุขภาพที  10 กระทรวงสาธารณสุขในการร่วมมือด้านระบบการศึกษา หลักสูตรการเรียน
การสอน งานวิจัยและการบริการทางการแพทย์ในระบบสุขภาพชุมชน ลงนาม ณ วันที  23 มีนาคม พ.ศ. 2561 \ 

 

 เพื อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้นอีกท้ังส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาด้านวิชาการ ระบบบริการสุขภาพ 
และการวิจัยที เหมาะสมกับสภาพปัญหา และสอดคล้องกับบริบทของแต่ละพ้ืนที  ดังนั้น วิทยาลัยแพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอ่านาจเจริญ และเขตสุขภาพที  10 กระทรวงสาธารณสุข 
ร่วมมือกับ สภาเกษตรกรแห่งชาติ  ได้ร่วมมือกันในการพัฒนาโครงการการประประยุกต์ใช้การรักษาโรคด้วยสาร
สกัดน้่ามันกัญชากับระบบสุขภาพชุมชน พ้ืนที ตัวอย่างเขตสุขภาพที  10 

ข้อกฎหมาย / ระเบียบที่เกี่ยวข้อง   
 - ไม่มี - 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
 - (ร่าง)บันทึกความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขต
อ่านาจเจริญ และสภาเกษตรกรแห่งชาติ กับ เขตสุขภาพที  10 กระทรวงสาธารณสุข 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อ พิ จารณ าเห็ นชอบ (ร่ าง) บั นทึ กความร่วมมื อ  ระหว่ าง มหาวิทยาลั ย อุบลราชธานี  กั บ
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอ่านาจเจริญ และสภาเกษตรกรแห่งชาติ กับ เขตสุขภาพที  10 กระทรวง
สาธารณสุข 

มติที่ประชุม :  เห็นชอบ(ร่าง) บันทึกความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอ านาจเจริญ และสภาเกษตรกรแห่งชาติ กับ เขตสุขภาพที่ 10 กระทรวง
สาธารณสุข 

 

วาระท่ี 4.6     เรื่อง แผน Improvement plan ตามแนวทาง EdPEx  
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง    งานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม      ชื่อ  แพทย์หญิงปิยะรัตน์ ธัญนิพัทธ์ 
                               ต าแหน่ง  ผู้ช่วยคณบดีงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ 

  ตามที วิทยาลัยฯ ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับวิทยาลัย ปีการศึกษา 2561 
ตามเกณฑ์ EdPEx ในวันที  14-15 ตุลาคม 2562 ซึ งส่านักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ 
ส่านักงานอธิการบดี ได้ขอให้วิทยาลัยฯ จัดท่าแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ Feedback report ระดับ
วิทยาลัย ตามรายละเอียดที แนบมาท้ายนี้ 
ข้อกฎหมาย / ระเบียบที่เกี่ยวข้อง   

๑. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 แก้ไขเพิ มเติม (ฉบับที  2) 
๒. เกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื อการด่าเนินการที เป็นเลิศ ฉบับปี 2558-2561 
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เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
 - Improvement plan ตามแนวทาง EdPEx  (น่าเสนอในที ประชุม) 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อพิจารณา ให้ข้อเสนอแนะ แผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ Feedback report ระดับวิทยาลัย 

มติที่ประชุม :   เห็นชอบแผนพัฒนาปรับปรุง Improvement plan ที่เสนอ มอบผู้บริหาร รอง
คณบดี ผู้ช่วยคณบดี ด าเนินการมอบหมายงาน ก ากับ ติดตามผล และรายงานให้คณะกรรมการประจ า
วิทยาลัยฯ เพื่อทราบ 

 

วาระท่ี  4.7   เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเวลาท าการของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและ
            ขอเปลี่ยนแปลงเวลาปฏิบัติราชการของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสังกัด  
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง    โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม      ชื่อ  แพทย์หญิงนวินดา เจียมบุญศรี 

                         ต าแหน่ง  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 ด้วยโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ก่าหนดแผนงานด้านการพัฒนาเพื อยกระดับคุณภาพการ
ให้บริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน และการพัฒนาระบบบริการผู้ป่วยนอกเพื อการบริการที เป็นเลิศ โดยขยายเวลาท่า
การ จาก 08.30 – 20.30 น. เป็น 08.00 – 00.00 น. ตั้งแต่วันที  1 มกราคม 2563 

 เพื อให้เวลาการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสังกัดโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีสอดคล้องกับแผนการให้บริการที ก่าหนดไว้ ในการนี้ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจึงขอ
อนุมัติเปลี ยนแปลงเวลาท่าการจาก 08.30 – 20.30 น. เป็น 08.00 – 00.00 น. และขอปรับเวลาปฏิบัติ
ราชการในวันราชการของบุคลากรในสังกัด จาก 08.30 – 16.30 น. เป็น 08.00 – 16.00 น. ตั้งแต่วันที  1 
มกราคม 2563 เป็นต้นไป   

ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 ประกาศวิทยาลยัแพทยศาสตรแ์ละการสาธารณสุข เรื อง การลงเวลาปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการ ลงวนัที  15 ตลุาคม 2562 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

 - ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื อง การลงเวลาปฏิบัติงานของบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 จึงขอเรียนที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เพื อโปรดพิจารณา
อนุมัติการเปลี ยนแปลง ดังนี้ 

1. ขออนุมัติเปลี ยนแปลงเวลาท่าการของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
2. ขอเปลี ยนแปลงเวลาปฏิบัติราชการของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสังกัด 
มติที่ประชุม :  อนุมัติการเปลี่ยนแปลง ดังนี้ 

1. เวลาท าการของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
2. เวลาปฏิบัติราชการของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสังกัด 
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วาระท่ี 4.8    เรื่อง โครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์และระบบบริการปฐมภูมิด้วย
   ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอัจฉริยะ เพื่อเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ของอาเซียน  
   ในเขตอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงตอนล่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง    โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม      ชื่อ  แพทย์หญิงนวินดา เจียมบุญศรี 

                         ต าแหน่ง  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดท่าโครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์และ
ระบบบริการปฐมภูมิด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอัจฉริยะ เพื อเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ของอาเซียน ใน
เขตอนุภูมิภาคลุ่มน้่าโขงตอนล่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ งประกอบด้วยแผนการด่าเนินโครงการ งบประมาณ
และกรอบอัตราก่าลังของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ 8 ปี (พ.ศ. 2564 – 2571) ซึ งเป็น
แผนงานส่าหรับเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการด่าเนินโครงการ 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง  
- ไม่มี –  

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

โครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์และระบบบริการปฐมภูมิด้วยระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศอัจฉริยะ เพื อเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ของอาเซียน ในเขตอนุภูมิภาคลุ่มน้่าโขงตอนล่าง 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

เพื อพิจารณาเห็นชอบโครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์และระบบบริการปฐมภูมิด้วย
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอัจฉริยะ เพื อเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ของอาเซียน ในเขตอนุภูมิภาคลุ่มน้่าโขง
ตอนล่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

มติที่ประชุม :  เห็นชอบโครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์และระบบบริการปฐมภูมิ
ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอัจฉริยะ เพื่อเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ของอาเซียน ในเขตอนุภูมิภาคลุ่ม
น้ าโขงตอนล่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

วาระท่ี 4.9     เรื่อง หลักเกณฑ์การค านวณเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย กรณีมีประสบการณ์ มี
   ประสบการณ์ช านาญเฉพาะด้าน  

หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง    งานบริหารบุคคล 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม      ชื่อ  นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธุ์ ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
 

 ตามข้อ ๒๓ วรรคสอง ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัย อุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล
ส่าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔ ก่าหนดว่า มหาวิทยาลัยอาจแต่งตั้งบุคคลที มีความรู้ความสามารถหรือ
ประสบการณ์ช่านาญงานเฉพาะด้าน เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยให้ได้รับเงินเดือนสูงกว่าอัตราเงินเดือนแรกบรรจุก็
ได้ ทั้งนี้ อัตราเงินเดือนให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.บ.) เป็นผู้ก่าหนด ซึ งวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข ได้เสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในคราวประชุมครั้งที ตามมติที ประชุมคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคล ในครั้งที  ๑๐/๒๕๕๘ เมื อวันที  15 กันยายน พ.ศ. 2558 เพื อพิจารณา โดยมีมติที ประชุมอนุมัติหลักเกณฑ์
และวิธีการค่านวณค่าประสบการณ์เพื อการก่าหนดเงินเดือน ส่าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเป็นการทั วไป ดังนี้ 
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  ๑. สายวิชาการ : ให้คิดค่าประสบการณ์ปีละ ๕% จากอัตราเงินเดือนแรกบรรจุของ ก.พ. ที  
มหาวิทยาลัยใช้ในปัจจุบันตามคุณวุฒิที มีค่าสั งบรรจุ คูณด้วย ๑.๔ 
  ๒. สายสนับสนุนวิชาการ : ให้คิดค่าประสบการณ์ปีละ ๕% จากอัตราเงินเดือนแรก บรรจุของ ก.พ. ที  
มหาวิทยาลัยใช้ในปัจจุบันตามคุณวุฒิที มีค่าสั งบรรจุ คูณด้วย ๑.๓ 
  โดยอัตราเงินเดือนที ค่านวณได้ต้องไม่เกินอัตราเงินเดือนขั้นสูงของแต่ละระดับ ต่าแหน่ง ทั้งนี้ ให้คณะ
ก่าหนดจ่านวนปีสูงสุด ที ค่านวณค่าประสบการณ์ได้ตามความ เหมาะสม โดยต้องก่าหนดไว้ในประกาศรับสมัคร พร้อม
อัตราเงินเดือนแรกบรรจุตามคุณวุฒิ 
 จากมติ ก.บ.บ. ข้างต้น ในคราวประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
ครั้งที  8/๒๕๕๘ เมื อวันที  22 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ได้พิจารณาก่าหนดจ่านวนปีสูงสุดที ค่านวณค่าประสบการณ์
ให้มีความเหมาะสม ตามหลักเกณฑ์เคยได้น่าเสนอในที ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที  ๑๐/๒๕๕๘ 
ไว้แล้ว แต่ไม่ได้ก่าหนดระยะเวลาที สามารถขอเพิ มค่าประสบการณ์หลักเกณฑ์ข้างต้น ซึ งท่าให้มีข้อปัญหา เช่น 
การรายงานตัวบรรจุพนักงานใหม่ล่าช้า เนื องจากต้องคิดเงินเดือนแรกบรรจุใหม่ การกระทบต่องบประมาณการ
จ้างตามแผนงานที วางไว้ เนื องจากต้องชดเชยค่าประสบการณ์ย้อนหลัง เป็นต้น 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

๑. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัย อุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลส่าหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔ http://www.ubu.ac.th/web/files_up/16f2011101217393851.pdf 

๒. มติที ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที  ๑๐/๒๕๕๘ เมื อวันที  15 กันยายน พ.ศ. 2558 
    http://www.ubu.ac.th/web/files_up/16f2016031416031451.pdf 

๓. มติที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที  8/๒๕๕๘ เมื อ
วันที  22 สิงหาคม พ.ศ. 2562 
http://www.cmp.ubu.ac.th/~cmpn/file/pdf_rc/file1571305701.pdf?=87562eea0224e18868fa7294bcca631e 

4. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื อง การก่าหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุส่าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. 2557 http://www.ubu.ac.th/web/files_up/16f2014102116540477.pdf 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
 - แบบฟอร์มยืนยันประสบการณ์ 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อพิจารณา 
 1. ก่าหนดระยะเวลาการค่านวณเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย กรณีมีประสบการณ์ช่านาญเฉพาะด้าน 
ให้ค่านวณค่าประสบการณ์เพิ มเฉพาะรายที แจ้งมีประสบการณ์ ในวันที รายงานตัวเข้าปฏิบัติงานตามแบบฟอร์มยืนยัน
ประสบการณ์ตามที งานบริหารบุคคลเสนอเพื อให้สอดคล้องกับข้อ ๒๓ วรรคสอง ในข้อบังคับมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลส่าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔   
 2. อนุมัติแบบฟอร์มยืนยันประสบการณ์ตามที งานบริหารบุคคลเสนอ 

มติที่ประชุม :  1. เห็นชอบก าหนดระยะเวลาการค านวณเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย กรณีมี
ประสบการณ์ช านาญเฉพาะด้าน ใหค้ านวณค่าประสบการณ์เพิ่มเฉพาะรายที่แจ้งมีประสบการณ์ ในวันที่รายงาน
ตัวเข้าปฏิบัติงานตามแบบฟอร์มยืนยันประสบการณ์ตามที่งานบริหารบุคคลเสนอเพื่อให้สอดคล้องกับข้อ ๒๓ 
วรรคสอง ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัย อุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔   

 

http://www.ubu.ac.th/web/files_up/16f2011101217393851.pdf
http://www.ubu.ac.th/web/files_up/16f2016031416031451.pdf
http://www.cmp.ubu.ac.th/~cmpn/file/pdf_rc/file1571305701.pdf?=87562eea0224e18868fa7294bcca631e
http://www.ubu.ac.th/web/files_up/16f2014102116540477.pdf
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   2. อนุมัติแบบฟอร์มยืนยันประสบการณ์ตามที่งานบริหารบุคคลเสนอ 
 

วาระท่ี 4.10     เรื่อง เสนอชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการในคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ฯ 
            ประเภทข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง    งานบริหารบุคคล 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม      ชื่อ  นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธุ์ ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
 ด้วย นายสุจินต์ ดรุณพันธ์ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ต่าแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะศิลป
ศาสตร์ ซึ งเป็นกรรมการในคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ่ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามค่าสั งสภา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที  ๔/๒๕๖๒ เรื อง แต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ่า มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ลงวันที  9 มกราคม ๒๕๖๒ ได้เกษียณอายุราชการเมื อวันที  ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ เป็นเหตุให้ต้องพ้น
จากต่าแหน่งดังกล่าว  ซึ งมหาวิทยาลัยจะต้องด่าเนินการ เลือกกรรมการใหม่ขึ้นมาแทน ต่าแหน่งที ว่างลง โดย
ด่าเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื อนไขที ก่าหนดไว้ใน ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย
การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๖๑ และประกาศมหาวิทยาลัย อุบลราชธานี เรื อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื อนไขการเลือกกรรมการในคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ ประจ่ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
 ดังนั้น เพื อให้การด่าเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยจึงขอให้ ส่านักงาน
อธิการบดี คณะ วิทยาลัย ส่านัก ส่านักงาน และหน่วยงานที เรียกชื ออย่างอื นที มีฐานะเทียบเท่า เสนอชื อบุคคล
เพื อคัดเลือกเป็นกรรมการในคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ฯ ประเภทข้าราชการพลเรือน ใน
สถาบันอุดมศึกษาจ่านวนหนึ งคน ซึ งมิได้ด่ารงต่าแหน่งประเภทผู้บริหารและได้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ไม่น้อย
กว่าห้าปี เพื อเป็นผู้แทนของหน่วยงานที ตนสังกัด และระบุรายละเอียดข้อมูลลงในแบบเสนอชื อ ประวัติ และ
ผลงานตามที ก่าหนดไว้แนบท้ายหนังสือนี้  และส่งใบเสนอชื อยังส่านักงานกฎหมายและนิติการ เพื อจักได้
ด่าเนินการในส่วนที เกี ยวข้องต่อไป 
 ทั้งนี้ งานบริหารบุคคล ได้โทรสอบถามส่านักงานกฎหมายและนิติการเกี ยวกับวันเสนอรายชื อแล้ว ว่า 
สามารถเสนอรายชื อหลังวันประชุมคณะกรรมการประจ่า ครั้งที  11/2562 (28 พฤศจิกายน 2562) ได้ 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
๑. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

http://www.ubu.ac.th/web/files_up/17f2018100113000925.pdf 

๒. ประกาศมหาวิทยาลัย อุบลราชธานี เรื อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื อนไขการเลือกกรรมการใน
คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ ประจ่ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
http://www.ubu.ac.th/web/files_up/17f2018101811262515.pdf 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
 -  ส่าเนาบันทึกข้อความ ที  อว0604.1.10/ว1260 ลงวันที  7 พฤศจิกายน 2560 เรื อง การเสนอชื อบุคคล
เพื อคัดเลือกเป็นกรรมการในคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ ซึ งมีเอกสารแนบดังนี้ 
  1. แบบเสนอชื อ ประวัติ และผลงาน 

  2. ค่าสั งสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที  4/2562 เรื อง แต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้อง
ทุกข์ประจ่ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีลงวันที  31 มกราคม 2562 
 
 
 

http://www.ubu.ac.th/web/files_up/17f2018100113000925.pdf
http://www.ubu.ac.th/web/files_up/17f2018101811262515.pdf
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 11/2562 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 
 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

 เพื อพิจารณา เสนอชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการในคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ฯ ประเภท
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาจ านวนหนึ่งคน ซึ่งมิได้ด ารงต าแหน่งประเภทผู้บริหารและได้ปฏิบัติงาน
ในมหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่าห้าปี เพื่อเป็นผู้แทนของหน่วยงานที่ตนสังกัด  

มติที่ประชุม :  ไม่เสนอบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการในคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ฯ 
ประเภทข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

 

วาระท่ี 4.11     เรื่อง พิจารณารับรองผลสอบรวบยอดทักษะทางคลินิก(OSCE) ครั้งที่1/2562 Part 1 
       เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2562 

หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง   งานบริการการศึกษา 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม ชื่อ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ลติพร อุดมสุข   ต าแหน่ง  ผู้ช่วยคณบดีงานบริการการศึกษา 
 

ตามมติที ประชุมอาจารย์ประจ่าหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข     
ครั้งที  4/2562 เมื อวันพุธที  6 เดือน พฤศจิกายน 2562 ซึ งได้ร่วมกันพิจารณารับรองผลสอบรวบยอดทักษะ
ทางคลินิก(OSCE) ครั้งที 1/2562 Part 1 เมื อวันที  29 กันยายน 2562 ประจ่าปีการศึกษา 2562 แล้วนั้น 

              ทั้งนี้ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้ด่าเนินการจัดสอบรวบยอดทักษะและหัตถการทางคลินิก  
    (OSCE) ครั้งที  1/2562 Part 1 แล้วเมื อวันที  29 กันยายน 2562 โดยข้อสอบแบ่งเป็น 15 ทักษะ คือ ทักษะเพื อ               

ชีวิต 4 ทักษะ และทักษะอื นๆ 11 ทักษะ รวมทั้งหมด 15 ทักษะ และมีผู้เข้าสอบจ่านวน 34 คนและมีจ่านวน 
    ผู้สอบผ่านและผู้สอบไม่ผ่าน ดังนี้ 
        - ผู้สอบผ่าน     จ่านวน   8 คน  
        - ผู้สอบไม่ผ่าน  จ่านวน 26 คน    
     หมายเหตุ    
         - ข้อสอบที นักศึกษาสอบผ่านหมดทุกคนคือ ข้อที  6,7,9,12    
         - ข้อสอบที นักศึกษาสอบไม่ผ่าน คือ ข้อที  1,2,3,4,5,8,10,11,13,14,15 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
    -ไม่มี – 
 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
      เพื อพิจารณารับรองผลสอบรวบยอดทักษะทางคลินิก(OSCE) 

มติที่ประชุม :  รับรองผลสอบรวบยอดทักษะทางคลินิก(OSCE) 
 

วาระท่ี 4.12      เรื่อง พิจารณารับรองผลการเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2562 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง   งานบริการการศึกษา 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม ชื่อ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ลติพร อุดมสุข   ต าแหน่ง  ผู้ช่วยคณบดีงานบริการการศึกษา 
 

ตามมติที ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตชั้นคลินิก วิทยาลัยแพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข ครั้งที  6/2562 เมื อวันพฤหัสบดีที  3 ตุลาคม 2562 ซึ งได้ร่วมกันพิจารณารับรองผลการเรียน
รายวิชา   ที เปิดสอนในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจ่าปีการศึกษา 2562 (ชั้นปีที  4-6) ซึ งประกอบด้วย
รายวิชาต่อไปนี้ 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 11/2562 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 
 

 

 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
- แบบสรุปผลการศึกษา จ่านวน  3 รายวชิา ประจ่าปีการศึกษา 2562 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
เพื อพิจารณารับรองผลการเรียนรายวิชาที เปิดสอนในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจ่าปีการศึกษา 

2562 (ชั้นปีที  4-6)  
มติที่ประชุม :  รับรองผลการเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจ าปี

การศึกษา 2562 (ชั้นปีที่ 4-6) 
 

วาระท่ี 4.13      เรื่อง  การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  
         สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 

หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง   งานบริการการศึกษา 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม ชื่อ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ลติพร อุดมสุข   ต าแหน่ง  ผู้ช่วยคณบดีงานบริการการศึกษา 

ผู้ช่วยคณบดีงานบริการการศึกษา เสนอเพื อพิจารณา ตามที หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) จะครบรอบการปรับปรุงหลักสูตร ในปีการศึกษา 2564 
กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) โดยผา่นที ประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มวิชาสาธารณสุข
ศาสตร์ ครั้งที  12/2562 เมื อวันที   14 พฤศจิกายน 2562   
ข้อกฏหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

- ไม่มี - 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
ร่างค่าสั งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

เพื อพิจารณาเห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)  

มติที่ประชุม :  เห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 

 
 
 
 
 
 

ล่าดับ รหัสวิชา รายวิชา 
ผลการพิจารณา 

(รับรอง/ไม่รับรอง) 
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลศรีสะเกษ 
ประจ่าปีการศึกษา 2562 

1 1901 501 กุมารเวชศาสตร์ 1  กลุ่ม 3 รับรอง 
2 1901 601 กุมารเวชศาสตร์ 2  กลุ่ม 7 รับรอง 
3 1901 619 เวชศาสตร์ฉุกเฉิน    กลุ่ม 7 รับรอง 
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วาระท่ี 4.14      เรื่อง  การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
         หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  
         (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง   งานบริการการศึกษา 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม ชื่อ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์มินตรา  สาระรักษ์ ต าแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 

หัวหน้ากลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เสนอเพื อพิจารณา กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ขอเปลี ยนแปลง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ่าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) เนื องจากปรับผู้ช่วยศาสตราจารย์เมรีรัตน์  มั นวงศ์ ไปเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจ่าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต เพื อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพของ
การบริหารจัดการหลักสูตรและให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2548  กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จึงขอเปลี ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจ่าหลักสูตร ดังนี้ 

 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจ าหลักสตูร (เดิม) 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจ าหลักสตูร (ใหม)่ 

เหตุผลและสาระในการปรบัปรงุ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติ เหลาสภุาพ 
- ปรัชญาดษุฎีบัณฑิต :  
สาธารณสุขศาสตร ์
มหาวิทยาลยัขอนแก่น  
- สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต  
มหาวิทยาลยัขอนแก่น  
- สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต : 
บริหารสาธารณสุข 
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช  
- สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต : 
สาธารณสุขศาสตร ์
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช  
- นิติศาสตรบัณฑิต 
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติ เหลาสภุาพ 
- ปรัชญาดษุฎีบัณฑิต :  
สาธารณสุขศาสตร ์
มหาวิทยาลยัขอนแก่น  
- สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต  
มหาวิทยาลยัขอนแก่น  
- สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต : 
บริหารสาธารณสุข 
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช  
- สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต : 
สาธารณสุขศาสตร ์
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช  
- นิติศาสตรบัณฑิต 
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช  

คงเดิม 

นางสาวฐิติรชั  งานฉมัง 
- สาธารณสุขศาสตรดุษฎบีัณฑติ :  
สาธารณสุขศาสตร ์(นานาชาต)ิ 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย  
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต :  
สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความ
ปลอดภัย 
มหาวิทยาลยัมหิดล  
- สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต : 
อาชีวอนามัยและความปลอดภยั  

นางสาวฐิติรชั  งานฉมัง 
- สาธารณสุขศาสตรดุษฎบีัณฑติ :  
สาธารณสุขศาสตร ์(นานาชาต)ิ 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย  
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต :  
สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความ
ปลอดภัย 
มหาวิทยาลยัมหิดล  
- สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต : 
อาชีวอนามัยและความปลอดภยั  

คงเดิม 
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อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจ าหลักสตูร (เดิม) 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจ าหลักสตูร (ใหม)่ 

เหตุผลและสาระในการปรบัปรงุ 

มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช  
- วิทยาศาสตรบัณฑิต :  
สาธารณสุขศาสตร ์
มหาวิทยาลยัขอนแก่น  

มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช  
- วิทยาศาสตรบัณฑิต :  
สาธารณสุขศาสตร ์
มหาวิทยาลยัขอนแก่น  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เมรีรัตน์  มั นวงศ์ 
- วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต : 
การวิจัยและการจัดการดา้นสุขภาพ   
แขนงระบาดวิทยาและชีวสถิต ิ
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
- สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต : 
ชีวสถิต ิ
มหาวิทยาลยัขอนแก่น  
- วิทยาศาสตรบัณฑิต : 
สาธารณสุขศาสตร ์
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

นางสาวปัณฑิตา  สุขุมาลย์ 
- สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต :  
สาขาสาธารณสุขศาสตร ์
มหาวิทยาลยัขอนแก่น  
- วิทยาศาสตรบัณฑิต : 
สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์  
วิชาเอกอนามัยชุมชน 
มหาวิทยาลยัมหิดล  

ปรับ ผูช้่วยศาสตราจารย์เมรีรัตน์      
มั นวงศ์ ไปเป็นอาจารย์ผู้รบัผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารยป์ระจ่าหลกัสูตร
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต        
เพื อความเหมาะสมและมีประสทิธิภาพ
ของการบริหารจัดการหลักสูตร 
 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มินตรา  สาระรักษ์ 
- ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต :  
การส่งเสริมสุขภาพ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  
- วิทยาศาสตรบัณฑิต :  
การพยาบาลและผดุงครรภ์ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มินตรา  สาระรักษ์ 
- ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต :  
การส่งเสริมสุขภาพ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  
- วิทยาศาสตรบัณฑิต :  
การพยาบาลและผดุงครรภ์ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น  

คงเดิม 

นางพัจนภา  ธาน ี
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต : 
พิษวิทยาทางอาหารและโภชนาการ  
มหาวิทยาลยัมหิดล  
- วิทยาศาสตรบัณฑิต :  
สาธารณสุขศาสตร์  
มหาวิทยาลยัมหิดล  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัจนภา  ธานี 
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต : 
พิษวิทยาทางอาหารและโภชนาการ  
มหาวิทยาลยัมหิดล  
- วิทยาศาสตรบัณฑิต :  
สาธารณสุขศาสตร์  
มหาวิทยาลยัมหิดล  

คงเดิม 

  โดยผ่านที ประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ครั้งที  12/2562 เมื อวันที   14 
พฤศจิกายน  2562  ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที   1 พฤศจิกายน  2562 
ข้อกฏหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
- ไม่มี – 
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ประเด็นเสนอที่ประชมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
เพื อพิจารณาเห็นชอบการเปลี ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ่าหลักสูตร

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)   
มติที่ประชุม :  เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)   
 

วาระท่ี 4.15    เรื่อง  ขออนุมัติท าค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์  
                            ประจ าปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติมครั้งท่ี 2) 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง   งานบริการการศึกษา 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม ชื่อ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ลติพร อุดมสุข   ต าแหน่ง  ผู้ช่วยคณบดีงานบริการการศึกษา 
        ตามที ส่านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่านักอธิการบดี จัดท่าบันทึกข้อความที  ศธ.0529.4.6/ว 906        
ลว 21 กรกฎาคม 2558 เรื อง แผนผังกระบวนการการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
เพื อให้สอดคล้องกับข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย “คุณสมบัติและหลักเกณฑ์การแต่งตั้งอาจารย์
พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ และศาสตราจารย์พิเศษ พ.ศ.2548”และให้เป็นไปตาม
ส่านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่านักอธิการบดี และตามมติที ประชุมคณะกรรมการบริหา รกลุ่มวิชา
สาธารณสุขศาสตร์ ครั้งที  12/2562 วันที  14 พฤศจิกายน 2562 เห็นชอบในการเสนอเป็นอาจารย์พิเศษ ใน
การนี้ งานบริการการศึกษา จึงขอเสนอขออนุมัติจัดท่าค่าสั งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
ประจ่าปีการศึกษา 2562 (เพิ มเติมครั้งที  2) เพื อด่าเนินการในส่วนที เกี ยวข้องต่อไป และด่าเนินการตามแผนผัง
กระบวนการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ส่านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
เรื่องเดิม(ถ้ามี)/ข้อเท็จจริง(ถ้าเป็นเรื่องใหม่) 

- ไม่มี –  
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

- ไม่มี – 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
   ตารางรายชื ออาจารย์พิเศษกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ประจ่าปีการศึกษา 2562 (เพิ มเติมครั้งที  2) 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
     เพื อพิจารณาขออนุมัติท่าค่าสั งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ประจ่าปีการศึกษา 2562 
(เพิ มเติมครั้งที  2) 

มติที่ประชุม :  อนุมัติท าค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 
2562 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2) 

 

วาระท่ี 4.16    เรื่อง  ขออนุมัติท าค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  
                            ประจ าปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติมครั้งท่ี 2) 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง งานบริการการศึกษา 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม ชื่อ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ลติพร อุดมสุข   ต าแหน่ง  ผู้ช่วยคณบดีงานบริการการศึกษา 
        ตามที ส่านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่านักอธิการบดี จัดท่าบันทึกข้อความที  ศธ.0529.4.6/ว 906        
ลว 21 กรกฎาคม 2558 เรื อง แผนผังกระบวนการการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
เพื อให้สอดคล้องกับข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย “คุณสมบัติและหลักเกณฑ์การแต่งตั้งอาจารย์
พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ และศาสตราจารย์พิเศษ พ.ศ.2548”และให้เป็นไปตาม
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 11/2562 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 
 

ส่านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่านักอธิการบดี ในการนี้ งานบริการการศึกษา จึงขอเสนอขออนุมัติจัดท่า
ค่าสั งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจ่าปีการศึกษา 2562 (เพิ มเติมครั้งที  2) เพื อ
ด่าเนินการในส่วนที เกี ยวข้องต่อไป และด่าเนินการตามแผนผังกระบวนการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ส่านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
เรื่องเดิม(ถ้ามี)/ข้อเท็จจริง(ถ้าเป็นเรื่องใหม่) 

- ไม่มี –  
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

- ไม่มี – 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

ตารางรายชื ออาจารย์พิเศษหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจ่าปีการศึกษา 2562 (เพิ มเติมครั้งที  2) 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
      เพื อพิจารณาขออนุมัติท่าค่าสั งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจ่าปีการศึกษา 
2562 (เพิ มเติมครั้งที  2) 

มติที่ประชุม :  อนุมัติท าค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา 
2562 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2) 

 
  

ระเบียบวาระท่ี 5    เรื่องเพื่อทราบ 
ไม่มี 

 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืน ๆ  
วาระท่ี  6.1  เรื่อง   ก าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

                ครั้งที่ 12/2562 วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น.   
                ณ ห้อง CMP 412 

หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง   งานเลขานุการ 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  ชื่อ นางสาวณรัญญา  มีชัย ต าแหน่ง เลขานุการคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ 

เลขานุการคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ แจ้งเพื อทราบ ถึงก่าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ่า
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที  12/2562 วันพฤหัสบดีที  19 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. 
ณ ห้อง CMP 412 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

- ไม่มี- 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

- ไม่มี- 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

เพื อทราบก่าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  
ครั้งที  12/2562 วันพฤหัสบดีที  19 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้อง CMP 412  

มติที่ประชุม :  เห็นชอบให้เลื่อนการประชุมเป็นวันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. 
ณ ห้อง CMP 412 และให้เสนอระเบียบวาระการประชุม ในวันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562 และก าหนดการ 
เข้าใช้งานระบบบริหารการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เป็นวันอังคาร ที่ 24 ธันวาคม 2562  
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 11/2562 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 
 

วาระท่ี  6.2   เรื่อง (ลับ) พิจารณาการยื่นผลงานทางวิชาการ และรับรองการเผยแพร่ผลงานทาง 
       วิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ เพื่อประกอบการขอก าหนดทาง
   วิชาการ จ านวน 2 ราย 

วาระท่ี 6.3    เรื่อง (ลับ) การค านวณเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ กรณี มี 
   ประสบการณ์เป็นอาจารย์พิเศษ หรือมีประสบการณ์ด้านการให้บริการสุขภาพหรือ
   ประสบการณ์ด้านอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง จ านวน 2 ราย 
 

ทั้งนี้ รายละเอียดและมติที่ประชุมปรากฏตามรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่ 11/๒๕๖๒ (ลับ) 

  
 

 

ปิดประชุมเวลา 14.20 น. 

                                                                                                  

(นางสาวณรัญญา  มีชัย) 
นักวิชาการศึกษาช่านาญการ/เลขานุการ 

ผู้จด/พิมพ์รายงานการประชุม 
 

                                                           
(นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธุ์) 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
กรรมการ 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 

ที่ประชุมได้รับรองรายงานนี้แล้วในการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งท่ี 12/๒๕62 
เมื่อวันที่  26 ธันวาคม 2562 

 

                                                      
(นายแพทย์นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ) 

 คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 ประธานคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

 


