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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 12/2562 วันที่ 26 ธันวาคม 2562 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
ครั้งที่ 12/๒๕62 วันพฤหัสบดี ที่ 26 ธันวาคม 2562 

ณ ห้อง CMP ๔01 ชั้น 4 อาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 
 

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

 
ผู้ไม่มาประชุม 

1.  ผศ.แพทย์หญิงศุทธินี ธิราช  รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา  กรรมการ 
2. ผศ.จารุวรรณ์  วงบุตดี     หัวหน้ากลุ่มวิชาแพทยศาสตร์  กรรมการ 

  
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. ผศ.ดร.ปรีดา ปราการกมานันท์ ผู้ช่วยคณบดีงานพัฒนานักศึกษา 
2. แพทย์หญิงปิยะรัตน์ ธัญนิพัทธ์ ผู้ช่วยคณบดีงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ 
3. นพ.วัฒนา  พรรณพานิช  ประธานคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
4. ผศ.ดร.ลติพร อุดมสุข  ผู้ช่วยคณบดีงานบริการการศึกษา 
5. ดร.สง่า  ทับทิมหิน  ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอนามัยสิ งแวดล้อม 
6. ผศ.ดร.มารุตพงศ์   ปัญญา ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีวเวชศาสตร์ 
7. ผศ.ดร.กิตติ  เหลาสุภาพ  ผู้ช่วยคณบดีงานวางแผนและบริหารกายภาพและสิ งแวดล้อม/ 

   ประธานหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
 
 
 
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.    
 
 นายแพทย์นิรันดร์  พิทักษ์วัชระ คณบดี  ท่าหน้าที ประธานในที ประชุม หลังจากกล่าวต้อนรับ
ผู้เข้าร่วมประชุมแล้ว ได้เรียนเชิญคณะกรรมการรับทราบและพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม สรุปได้ ดังนี้ 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 12/2562 วันที่ 26 ธันวาคม 2562 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ  
วาระท่ี 1.1    เรื่อง  สร้างธรรมศาลาประดิษฐานพระพุทธรูปและหลวงปู่ชา 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง  งานเลขานุการ 
ผู้เสนอเรื่อง           ชื่อ  นายแพทย์นิรันดร์  พิทักษ์วัชระ ต าแหน่ง  คณบดี 
 คณบดีแจ้งที  ประชุมทราบ เสนอการสร้างธรรมศาลาเพื อเป็นสถานที ปฏิบัติธรรม และจัดกิจกรรมด้าน
ศีลธรรม จริยธรรม  ส่าหรับนักศึกษาและบุคลากร ณ บริเวณข้างอาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ 
 รองคณบดีฝ่ายบริหาร  เสนอที ประชุมให้รับบริจาคเพื อร่วมท่าบุญในการก่อสร้างธรรมศาลาโดยตรง  โดย
การประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษา บุคลากร ศิษย์เก่า ร่วมบริจาคในการก่อสร้างครั้งนี้           
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

-ไม่มี- 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

-ไม่มี- 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อทราบการสร้างธรรมศาลาประดิษฐานพระพุทธรูปและหลวงปู่ชา 

มติที่ประชุม :  รับทราบ มอบงานเลขานุการด าเนินการประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร ศิษย์เก่า เพื่อระดม
ทุนเพื่อธรรมศาลาประดิษฐานพระพุทธรูปและหลวงปู่ชา 

 
วาระท่ี 1.2    เรื่อง  การจัดงานวันมหิดล 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง  งานเลขานุการ 
ผู้เสนอเรื่อง           ชื่อ  นายแพทย์นิรันดร์  พิทักษ์วัชระ ต าแหน่ง  คณบดี 

คณบดีแจ้งที  ประชุมทราบ การจัดงานวันมหิดล 24 กันยายน เป็นประจ่าทุกปี เสนอให้เพิ มรูปแบบการ
จัดกิจกรรมเพื อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่าให้เกิดความผูกพันต่อองค์กรมากขึ้น โดยรูปแบบในการ
จัดกิจกรรม ดังนี้ 

1. จัดประชุมวิชาการ เป็นการแสดงผลงานของศิษย์เก่าท้ัง 2 หลักสูตร (แพทย์ และ
สาธารณสุข) 

2. มอบรางวัลส่าหรับศิษย์เก่าที มีผลงานดีเด่นในด้านต่าง ๆ   
ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

-ไม่มี- 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

-ไม่มี- 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อทราบการจัดงานวันมหิดล 

มติที่ประชุม :  รับทราบ และมอบรองคณบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม ด าเนินการ 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 12/2562 วันที่ 26 ธันวาคม 2562 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และ 
การสาธารณสุข  

วาระท่ี  2.1       เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
   สาธารณสุข   ครั้งท่ี 11/2562 เม่ือวันพฤหัสบดี ที่  28 พฤศจิกายน 2562 

หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง  งานเลขานุการ 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม ชื่อ นายแพทย์ประวิ อ ่าพันธุ์ ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร  

รองคณบดีฝ่ายบริหาร เสนอที ประชุมเพื อพิจารณา (ร่าง) รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ่า
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที  11/2562 เมื อวันพฤหัสบดีที   28 พฤศจิกายน  2562 ทั้งนี้
ได้มีการแจ้งเวียนทางไลน์กลุ่ม คกก.ประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อพิจารณารายงานฯ ดังกล่าวแล้ว เมื อวันที  10 ธันวาคม 
2562 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที  11/2562 
เมื อวันพฤหัสบดีที   28 พฤศจิกายน  2562 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  
ครั้งที  11/2562 เมื อวันพฤหัสบดีที   28 พฤศจิกายน  2562 
 มติทีป่ระชุม :  รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไขรายงานการประชุม  
 

วาระท่ี  2.2       เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
   สาธารณสุข ครั้งที่ 11/2562 (ลับ) เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 28 พฤศจิกายน 2562 

 

ทั้งนี้ รายละเอียดและมติที่ประชุมปรากฏตามรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่ 12/๒๕๖2 (ลับ) 
 

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสืบเนื่อง  
 ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
วาระท่ี 4.1     เรื่อง  พิจารณารับรองผลการเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2562 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง    งานบริการการศึกษา 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม ชื่อ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลตพิร  อุดมสุข ต าแหน่ง  ผู้ช่วยคณบดีงานบริการการศึกษา 

ผู้ช่วยคณบดีงานบริการการศึกษา เสนอเพื อพิจารณา ตามมติที ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิตชั้นคลินิก วิทยาลัยแพทยศาสตร์และ    การสาธารณสุข ครั้งที  7/2562 เมื อวันพุธ ที  18 
ธันวาคม  2562 ซึ งได้ร่วมกันพิจารณารับรองผลการเรียนรายวิชาที เปิดสอนในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 
ประจ่าปีการศึกษา 2562 (ชั้นปีที  4-6) ซึ งประกอบด้วยรายวิชาต่อไปนี้ 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 12/2562 วันที่ 26 ธันวาคม 2562 
 

ข้อกฎหมาย / ระเบียบที่เกี่ยวข้อง   
      -ไม่มี- 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
1.  แบบบันทึกสรุปผลการเรียนรายวิชา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ระดับชั้นคลินิก รายวิชาที เปิดสอนใน

ปีการศึกษา 2562 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 
2.  แบบบันทึกสรุปผลการเรียนรายวิชาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ระดับชั้นคลินิก ศูนย์แพทยศาสตร

ศึกษา โรงพยาบาลศรีสะเกษ 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
   เพื อพิจารณารับรองผลการเรียนรายวิชาที เปิดสอนในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจ่าปีการศึกษา 
2562 (ชั้นปีที  4-6)  

มติที่ประชุม :   รับรองผลการเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจ าปี
การศึกษา 2562 (ชั้นปีที่ 4-6) โดยมอบกลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ หาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่
ได้รับสัญลักษณ์ I  และมอบงานบริการการศึกษาตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนเสนอที่ประชุม 
 

วาระท่ี 4.2      เรื่อง  พิจารณารับรองผลสอบรวบยอดทักษะและหัตถการทางคลินิก (MEQ)  
                  ครั้งที่ 1/2562  เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2562  
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง    งานบริการการศึกษา 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม ชื่อ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลตพิร  อุดมสุข ต าแหน่ง  ผู้ช่วยคณบดีงานบริการการศึกษา 
 ผู้ช่วยคณบดีงานบริการการศึกษา เสนอเพื อพิจารณา ตามมติที ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิตชั้นคลินิก วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที  7/2562 เมื อวันพุธที  18 

ล่าดับ รหัสวิชา รายวิชา 
ผลการพิจารณา 

(รับรอง/ไม่รับรอง) 
ประจ าปีการศึกษา 2562 
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 

1 1901 404 สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 1  รับรอง 
2 1901 509 โสต ศอ นาสิก กลุ่ม 1, 2 รับรอง 
3 1901 502 จักษุวิทยา กลุ่ม 4 รบัรอง 
4 1901 603 สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 2 กลุ่ม 1 รับรอง 

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลศรีสะเกษ 
1 1901 406 อายุรศาสตร์ 1 รับรอง 
2 1901 506 วิสัญญีวิทยา รับรอง 
3 1901 601 กุมารเวชศาสตร์ 1 รับรอง 
4 1901 603 สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 2  รับรอง 
5 1901 602  ศัลยศาสตร์ 3  รับรอง 
6 1901 604 ออร์โธปิดิกส์ 2  รับรอง 
7 1901 605  อายุรศาสตร์ 3 รับรอง 
8 1901 619 เวชศาสตร์ฉุกเฉิน  รับรอง 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 12/2562 วันที่ 26 ธันวาคม 2562 
 

ธันวาคม  2562 ซึ งได้ร่วมกันพิจารณารับรองผลสอบรวบยอดทักษะทางคลินิก (MEQ) ครั้งที  1/2562 เมื อวันที  
27 ตุลาคม 2562 ซึ งเป็นนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที  6 ทั้ง 2 แห่ง ทั้งนี้ มีนักศึกษาเข้าสอบทั้งหมด 34 คน และมี
นักศึกษาสอบผ่านและไม่ผ่าน ดังนี้ 

-นักศึกษาสอบผ่าน    จ่านวน 25 คน  
-นักศึกษาสอบไม่ผ่าน จ่านวน  9  คน 

  รวมจ านวน  34 คน เกณฑ์ผ่าน 507 คะแนน คิดเป็น 63 % 

ข้อกฎหมาย / ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง   
 - ไม่มี- 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
- ผลสอบรวบยอดทักษะและหัตถการทางคลินิก (MEQ) ครั้งที  1/2562 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อพิจารณา รับรองผลสอบรวบยอดทักษะทางคลินิก (MEQ) ครั้งที  1/2562 

มติที่ประชุม :   รบัรองผลสอบรวบยอดทักษะทางคลินิก (MEQ) ครั้งที่ 1/2562  
 

วาระท่ี 4.3      เรื่อง  ขอแต่งตั้งประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม   
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง    งานบริการการศึกษา 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม ชื่อ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลตพิร  อุดมสุข ต าแหน่ง  ผู้ช่วยคณบดีงานบริการการศึกษา 

ผู้ช่วยคณบดีงานบริการการศึกษา เสนอเพื อพิจารณา การแต่งตั้งประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาอนามัยสิ งแวดล้อม ตามที หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ งแวดล้อม ไดป้รับปรุงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ่าหลักสูตร โดยผ่านที ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการมหาวิทยาลัย
ครั้งที  11/2562 วันที  12 พฤศจิกายน 2562 แล้วนั้น  

กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จึงขอแต่งตั้ง อาจารย์ ดร.สง่า  ทับทิมหิน เป็นประธานหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ งแวดล้อม แทน ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิราภรณ์  หลาบค่า เนื องจากผู้ช่วยศาสตราจารย์        
จิราภรณ์  หลาบค่า จะลาศึกษาต่อในปีการศึกษา 2563 ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที  1  ตุลาคม  2562 

ข้อกฎหมาย / ระเบียบที่เกี่ยวข้อง   
 - ไม่มี -  

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
 - ไม่มี -  

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ งแวดล้อม 

มติที่ประชุม :  อนุมัติแต่งตั้งอาจารย์ ดร.สง่า  ทับทิมหิน เป็นประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิาอนามัยส่ิงแวดล้อม แทน ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิราภรณ์  หลาบค า 

 

วาระท่ี 4.4        เรื่อง  ขอแต่งตั้งประธานหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์   
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง    งานบริการการศึกษา 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม ชื่อ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์มินตรา สาระรักษ์ ต าแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มวิชาสาธารณสุขศาตร์ 

หัวหน้ากลุ่มวิชาสาธารณสุขศาตร์ เสนอเพื อพิจารณา การแต่งตั้งประธานหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ตามที หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ได้
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ปรับปรุงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ่าหลักสูตร โดยผ่านที ประชุมคณะกรรมการบริหาร
วิชาการมหาวิทยาลัย ครั้งที  12/2562 วันที  19 ธันวาคม 2562 แล้วนั้น  

กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จึงขอแต่งตั้ง อาจารย์ปัณฑิตา  สุขุมาลย์ เป็นประธานหลักสูตรสาธารณสุขศา
สตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ แทน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติ  เหลาสุภาพ เพื อให้การบริหารและ
การด่าเนินงานของกลุ่มวิชาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที  1 พฤศจิกายน 
2562 

ข้อกฎหมาย / ระเบียบที่เกี่ยวข้อง   
 - ไม่มี - 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
 - ไม่มี - 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งประธานหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 

มติที่ประชุม :  อนุมัติแต่งตั้งอาจารย์ปัณฑิตา  สุขุมาลย์ เป็นประธานหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ แทน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติ  เหลาสุภาพ 

 

วาระท่ี 4.5        เรื่อง  ขอเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ครั้งที่ 1   
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง    งานบริการการศึกษา 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม ชื่อ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์มินตรา สาระรักษ์ ต าแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 

หัวหน้ากลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เสนอเพื อพิจารณา การเปลี ยนแปลงคณะกรรมการบริหารกลุ่มวิชา
สาธารณสุขศาสตร์  ตามค่าสั งวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ที  63 /2562 เรื อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข นั้น เนื องจากกลุ่ม
วิชาสาธารณสุขศาสตร์ ได้มีการเปลี ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ่าหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ งแวดล้อม เพื อให้การบริหารและการด่าเนินงานของกลุ่มวิชาเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ   

กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จึงขอเปลี ยนแปลงคณะกรรมการบริหารกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์   โดย
ผ่านที ประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ครั้งที  8/2562 เมื อวันที  19  กันยายน  2562          
ตามรายนาม ดังนี้ 

คณะกรรมการ (เดิม) คณะกรรมการ (ใหม)่ 
คณบด ี ที ปรึกษา คณบด ี ที ปรึกษา 
รองคณบดฝี่ายบริการการศึกษา ที ปรึกษา รองคณบดฝี่ายบริการการศึกษา ที ปรึกษา 
หัวหน้ากลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ประธาน หัวหน้ากลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ประธาน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติ  เหลาสภุาพ กรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติ  เหลาสภุาพ กรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เมรรีัตน์ มั นวงศ์ กรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เมรรีัตน์ มั นวงศ์ กรรมการ 
นางสาวฐิติรัช  งานฉมัง กรรมการ นางสาวฐิติรัช  งานฉมัง กรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มินตรา  สาระรักษ์   กรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์มินตรา  สาระรักษ์   กรรมการ 
นางพัจนภา ธาน ี กรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัจนภา ธาน ี กรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จริาภรณ์  หลาบค่า กรรมการ นายสง่า  ทับทิมหิน กรรมการ 
นายสิทธิชัย ใจขาน   กรรมการ นายสิทธิชัย ใจขาน   กรรมการ 
นางสาวปวีณา  ลมิปิทีปราการ กรรมการ นางสาวปวีณา  ลมิปิทีปราการ กรรมการ 
นางสาวจีราพร ทิพย์พลิา  กรรมการ นางสาวจีราพร ทิพย์พลิา  กรรมการ 
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คณะกรรมการ (เดิม) คณะกรรมการ (ใหม)่ 
นางสาวสุภาณี จันทรศ์ิร ิ กรรมการและเลขานุการ นางสาวสุภาณี จันทรศ์ิร ิ กรรมการและเลขานุการ 
นางสาวลินดา  ค่ามุงคุณ ผู้ช่วยเลขานุการ นางสาวลินดา  ค่ามุงคุณ ผู้ช่วยเลขานุการ 

ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที   1  ตุลาคม  2562 

ข้อกฎหมาย / ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง   
 -ไม่มี- 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
 -ไม่มี- 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อพิจารณาอนุมัตกิารเปลี ยนแปลงคณะกรรมการบริหารกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์   

มติที่ประชุม :  อนุมัติการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์   
 

วาระท่ี 4.6      เรื่อง  ขอเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์  ครั้งที่ 2 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง    งานบริการการศึกษา 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม ชื่อ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์มินตรา สาระรักษ์ ต าแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 

หัวหน้ากลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เสนอเพื อพิจารณา การเปลี ยนแปลงคณะกรรมการบริหารกลุ่มวิชา
สาธารณสุขศาสตร์  เนื องจากกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ได้มีการเปลี ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจ่าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เพื อให้การบริหารและการ
ด่าเนินงานของกลุ่มวิชาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ   

กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จึงขอเปลี ยนแปลงคณะกรรมการบริหารกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์  โดย
ผ่านที ประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ครั้งที  12/2562 เมื อวันที  14 พฤศจิกายน  
2562  ตามรายนาม ดังนี้ 

คณะกรรมการ (เดิม) คณะกรรมการ (ใหม่) 
คณบด ี ที ปรึกษา คณบด ี ที ปรึกษา 
รองคณบดฝี่ายบริการการศึกษา ที ปรึกษา รองคณบดฝี่ายบริการการศึกษา ที ปรึกษา 
หัวหน้ากลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ประธาน หัวหน้ากลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ประธาน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เมรรีัตน์ มั นวงศ์ กรรมการ นางสาวปัณฑติา  สุขุมาลย ์ กรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติ  เหลาสภุาพ กรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติ  เหลาสภุาพ กรรมการ 
นางสาวฐิติรัช  งานฉมัง กรรมการ นางสาวฐิติรัช  งานฉมัง กรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มินตรา  สาระรักษ์   กรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์มินตรา  สาระรักษ์   กรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัจนภา ธาน ี กรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัจนภา ธาน ี กรรมการ 
นายสง่า  ทับทิมหิน กรรมการ นายสง่า  ทับทิมหิน กรรมการ 
นายสิทธิชัย ใจขาน   กรรมการ นายสิทธิชัย ใจขาน   กรรมการ 
นางสาวปวีณา  ลมิปิทีปราการ กรรมการ นางสาวปวีณา  ลมิปิทีปราการ กรรมการ 
นางสาวจีราพร ทิพย์พลิา  กรรมการ นางสาวจีราพร ทิพย์พลิา  กรรมการ 
นางสาวสุภาณี จันทรศ์ิร ิ กรรมการและเลขานุการ นางสาวสุภาณี จันทรศ์ิร ิ กรรมการและเลขานุการ 
นางสาวลินดา  ค่ามุงคุณ ผู้ช่วยเลขานุการ นางสาวลินดา  ค่ามุงคุณ ผู้ช่วยเลขานุการ 

ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที   1  พฤศจิกายน  2562 

ข้อกฎหมาย / ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง   
 -ไม่มี- 
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เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
 -ไม่มี- 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อพิจารณาอนุมัติเปลี ยนแปลงคณะกรรมการบริหารกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์   

มติที่ประชุม :  อนุมัติเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์   
 

วาระท่ี 4.7      เรื่อง  พิจารณาขอรับรองผลการเรียนและอนุมัติส าเร็จการศึกษานักศึกษา 
       หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์   
       ราย นางสาวศิริพร พงษ์สระพัง 

หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง    งานบริการการศึกษา 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม ชื่อ  ผศ.ดร.มารุตพงศ์   ปัญญา  

ต าแหน่ง ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีวเวชศาสตร์ 
ด้วย นางสาวศิริพร พงษ์สระพัง รหัส 59190560139 นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร

มหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์  จะขอรับรองผลการเรียนและอนุมัติส่าเร็จการศึกษา ทั้งนี้นักศึกษาราย
ดังกล่าวได้เรียนครบตามโครงสร้างหลักสูตรก่าหนดเรียบร้อยแล้ว โดยจะเสนอวาระเพื อขอรับรองผลการเรียนและ
อนุมัติส่าเร็จการศึกษา ยังส่านักงานบริหารบัณฑิตศึกษาให้เป็นไปตามปฏิทินการรับรองการส่าเร็จการศึกษาที 
มหาวิทยาลัยฯ ก่าหนด  

        เบื้องต้น นางสาวศิริพร พงษ์สระพัง รหัส 59190560139 ได้ด่าเนินการเป็นไปตามเงื อนไขการ
ขอส่าเร็จการศึกษา  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562 
หมวดที  14 การส่าเร็จการศึกษาและอนุมัติปริญญา ข้อ 56 การส่าเร็จการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และเงื อนไข 
ดังนี้ 

หลักสูตรระดับปริญญาโท 
 (ข)  แผน ก แบบ ก2  ต้องศึกษารายวิชาและสอบผ่านทุกวิชาครบถ้วนตามที ก่าหนดในหลักสูตร  

โดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี ยไม่ต ่ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า พร้อมทั้งเสนอ
วิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้   

ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา หรือ
น่าเสนอต่อที ประชุมวิชาการ โดยบทความฉบับบูรณ์ (Full Paper) ที น่าเสนอจะต้องได้รับการตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว รายละเอียดปรากฏดังตาราง 
ล่าดับ เงื อนไขการส่าเร็จการศึกษา ผลการด่าเนินงาน 

1 ผลการศึกษาของนักศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร
ก่าหนด คะแนนเฉลี ยไม่น้อยกว่า 3.00  

ผลการเรียนคะแนนเฉลี ย 3.58 

2 ค่าสั งเปลี ยนชื อเรื องวิทยานิพนธ์  ค่าสั งเลขที  2813/2560  
ลว.10 ส.ค.2560 

3 ผลการสอบวิทยานิพนธ์/ผลรับรองการแก้ไขผลสอบ
วิทยานิพนธ์  

ผ่าน เมื อวันที  18 ก.ย. 2562 

4 การเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ ตีพิมพ์เผยแพร่ในเอกสารสืบเนื องจาก 
การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย  
ระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที  20 วันที  
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ล่าดับ เงื อนไขการส่าเร็จการศึกษา ผลการด่าเนินงาน 
15 มี.ค.2562 ณ อาคารพจน์ สารสิน 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

5 รับการตรวจสอบความถูกต้องทางภาษาของ
บทคัดย่อ 

ผ่าน 

6 รับรองการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ ผ่าน เมื อวันที   27 พฤศจิกายน 2562 
7 รับรองการตรวจสอบความซ้่าซ้อนวิทยานิพนธ์  ผ่าน  
8 ผลสอบภาษาอังกฤษ ผ่าน (ลงทะเบียนเรียน) 
9 แบบค่าร้องขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต มี 

10 แบบค่าร้องขออนุมัติปริญญา มี 
11 รูปเล่มวิทยานิพนธ์ เรียบร้อยแล้ว (2 เล่ม) 
12 ข้อมูลเล่มวิทยานิพนธ์รูปแบบไฟลล์ (CD) เรียบร้อยแล้ว (2 แผ่น) 

 

ทั้งนี้  วันส่าเร็จการศึกษาให้ถือวันที คณะกรรมการประจ่าคณะมีมติรับรองการส่าเร็จการศึกษา  
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 25 62 หมวดที  14  
การส่าเร็จการศึกษาและอนุมัติปริญญา ข้อ 56 การส่าเร็จการศึกษา ในหลักสูตรระดับปริญญาโท วงเล็บ (ข)  

การนี้ จึงขอความอนุเคราะห์รับรองผลการเรียนและการส่าเร็จการศึกษาของนักศึกษา ราย นางสาวศิริพร 
พงษ์สระพัง รหัส 59190560139 เพื อคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  
พิจารณารับรอง โดยผ่านการรับรองจากมติที ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ ครั้งที  18/2562 วาระพิเศษ เมื อวันที   6 ธันวาคม 2562  

ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง  
1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 
2. ข้อบังคับมหาวิทยาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
1.  รายงานผลการเรียนของนักศึกษา 
2.  ผลการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์/ผลรับรองการแก้ไขผลสอบวิทยานิพนธ์  
3.  การน่าเสนอผลงานต่อที ประชุมวิชาการที มีรายงานการประชุม (Proceeding) 
4.  การรับการตรวจสอบความถูกต้องทางภาษาของบทคัดย่อ 
5.  การรับรองการตรวจสอบความซ้า่ซ้อนวิทยานิพนธ์ (อัขราวิสุทธิ์) 
6.  การรับรองการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ 
7.  รูปเล่มวิทยานิพนธ์ 
8.  แบบค่าร้องขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต 
9.  แบบค่าร้องขออนุมัติปริญญา 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
เพื อพิจารณารับรองผลการเรียนและอนุมัติส่าเร็จการศึกษานักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ ราย นางสาวศิริพร พงษ์สระพัง รหัส 59190560139  
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มติที่ประชุม :  รับรองผลการเรียนและอนุมัติส าเร็จการศึกษานักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบณัฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ ราย นางสาวศิริพร พงษ์สระพัง รหัส 59190560139 

 

วาระท่ี 4.8      เรื่อง  พิจารณาขอเปลี่ยนแปลงค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษำ  
 

- ขอถอนระเบียบวาระเพื่อน าไปปรับปรุงรายละเอียดให้มีความสมบูรณ์ มากยิ่งข้ึน 
 

วาระท่ี 4.9    เรื่อง  ทบทวนวิสัยทัศน์ และเป้าหมาย วิสัยทัศน์  ประจ าปีงบประมาณ 2563 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง    งานแผนและงบประมาณ 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม      ชื่อ  ผู้ช่วยศาสตราจราย์ดร.กิตติ  เหลาสุภาพ  

ต าแหน่ง  ผู้ช่วยคณบดีงานวางแผนและบริหารกายภาพและสิ งแวดล้อม 
 ตามที  งานแผนและงบประมาณ ได้จัดการประชุมเพื อพิจารณา ทบทวนวิสัยทัศน์ และเป้าหมาย 

วิสัยทัศน์  ใรระยะ 5 ปี พ.ศ. 2563 -2567 เพื อได้จัดท่าแผนในระดับต่อไป 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 -ไม่มี- 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
- (ร่าง) วิสัยทัศน์ และเป้าหมาย ประจ่าปีงบประมาณ 2563 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

 เพื อโปรดพิจารณาประเด็นให้ข้อเสนอแนะ ในการปรับปรุงและด าเนินการในขั้นตอน ต่อไป 
มติที่ประชุม :  เห็นชอบให้เชิญวิทยากรมาให้ความรู้และเป็นที่ปรึกษาการด าเนินการ โดยให้เสร็จ

ภายในเดือนเมษายน 2563 มอบผู้ช่วยคณบดีงานวางแผนและบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม และผู้ช่วย
คณบดีงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ ด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงาน 

 

วาระท่ี 4.10    เรื่อง  จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ 2563 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง    งานแผนและงบประมาณ 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม      ชื่อ  นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธุ์ ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
 

         ตามที  งานแผนและงบประมาณ ได้จัดการประชุมเพื อระบุและวิเคราะห์ปัญหา/อุปสรรค/ข้อจ่ากัดใน
การปฏิบัติงาน/ความเสี ยงระดับคณะ/หน่วยงานเพื อประกอบการจัดท่าแผนบริหารความเสี ยงและแผนการ
ควบคุมภายใน ประจ่าปีงบประมาณ 2563 ในวันที  18 กันยายน 2562 ให้แต่ละหน่วยงานได้ส่งประเด็น
ปัญหา/อุปสรรค/ข้อจ่ากัดในการปฏิบัติงาน/ความเสี ยง โดยสรุปการจัดท่าแผนบริหารความเสี ยงระดับวิทยาลัยฯ 
ประจ่าปีงบประมาณ 2563 จ่านวน 6 ความเสี ยง คือ ด้านการผลิตบัณฑิต 2 ความเสี ยง คือ การรับนักศึกษาที 
ต ่ากว่าแผนที ตั้งไว้ และด้านการให้บริการทางการแพทย์ 4 ความเสี ยง คือ ระบบสารสนเทศและเวชระเบียน, 
ระบบยา, โครงสร้างเครื องมือ และสิ งแวดล้อม,ข้อร้องเรียนจากผู้ใช้บริการ และการจัดท่าแผนการควบคุมภายใน
ระดับวิทยาลัยฯ จ่านวน 1 เรื อง คือ ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน ตามเอกสารที แนบมานี้ 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 -ไม่มี- 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

1. เอกสารแผนบริหารความเสี ยงระดับวิทยาลัยฯ (PR-1)  
2. เอกสารแผนการควบคุมภายในระดับวิทยาลัยฯ (แบบ ปย.2) 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 12/2562 วันที่ 26 ธันวาคม 2562 
 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
       เพื อพิจารณาประเด็นการจัดท่าแผนบริหารความเสี ยงและแผนควบคุมภายในระดับคณะ/หน่วยงาน 
ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทั้งนี้ เพื อโปรดให้ข้อเสนอแนะ ในการปรับปรุงเพื อรายงานผลการด่าเนินการ 
ในแต่ละไตรมาส ต่อไป 

มติที่ประชุม :  เห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยงและแผนควบคุมภายในระดับคณะ และมอบให้
ผู้บริหารที่รับผิดชอบควบคุม ก ากับติดตามอย่างใกล้ชิด 
 

วาระท่ี 4.11     เรื่อง  กิจกรรมการสื่อสารองค์กร จากนโยบายผู้บริหารลงสู่การปฏิบัติ  
                    เนื่องในโอกาสปีใหม่ พ.ศ. 2563 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง    งานบริหารบุคคล 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม      ชื่อ  นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธุ์ ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

ตามที  กองกลาง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้เชิญประชุมตัวแทนส่านัก/คณะ/วิทยาลัยฯ เมื อวันที  17 
ธันวาคม 2562 เพื อจัดเตรียมกิจกรรมการสื อสารองค์กร จากนโยบายผู้บริหารลงสู่ปฏิบัติ เนื องในโอกาสปีใหม่ 
พ .ศ . 2563  ในวันที  9  มกราคม 2563 ตั้ งแต่ เวลา 09 .00 – 16 .30 น . สถานที จัดกิจกรรม  
ณ ศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื อจัดเตรียมบุคลากรเข้าร่วมรับฟังรายงานผลการด่าเนินงานในปีที ผ่านมา 
และถ่ายทอดนโยบายแผนยุทธศาสตร์เพื อพัฒนามหาวิทยาลัย ประจ่าปี 2563 จากท่านอธิการบดี และผู้บริหาร
และจัดเตรียมบุคลากรเข้าร่วมการประกวดขบวนพาเหรด, การประกวดกองเชียร์และการแข่งขันกีฬา/เล่น ซึ งสรุป
รายละเอียดได ้ดังนี้ 
 1. ให้มีการจัดซุ้มอาหาร คณะ/ส่านัก/วิทยาลัยฯ ละ 1 ซุ้ม โดยขอความร่วมมือ ดังนี้ 
 1.1 ขอความร่วมมือจัดเจ้าหน้าที ก่ากับดูแลการแจกจ่ายอาหาร จ่านวน 2 คน 
 1.2 ขอความร่วมมือแจ้งให้ผู้เข้าร่วมงานจัดเตรียมภาชนะมารับบริการอาหาร เพื อเป็นการลดขยะ 
 จากการประชุม  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข โดยงานเลขานุการ เลือกจัดซุ้มไอศครีมกะทิ 
และงานเลขานุการจะเป็นผู้รับผิดชอบซุ้มอาหาร 
 2. ขอสนับสนุนของรางวัล/ของขวัญ  
 3. ให้มีการจัดประกวดขบวนพาเหรด โดยมีการแบ่งเป็นสี 
 4. ให้มีการจัดประกวดกองเชียร์ โดยมีการแบ่งเป็นสี 
 5. ให้มีการจัดบุคลากรเข้าร่วมแข่งขันกีฬาสี/เล่นเกม 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 -ไม่มี- 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

1. บันทึกข้อความ ที  อว 0604.2/ว.995 ลงวันที  11 ธันวาคม 2562 เรื อง ขอความอนุเคราะห์ร่วม
จัดกิจกรรมการสื อสารองค์กร จากนโยบายผู้บริหารลงสู่การปฏิบัติ เนื องในโอกาสปีใหม่ พ.ศ. 2563 
และขอเรียนเชิญประชุมเพื อเตรียมการจัดกิจกรรม 

2. บันทึกข้อความ ที  อว 0604.2/ว.471 ลงวันที  19 ธันวาคม 2562 เรื อง ขอความอนุเคราะห์ให้
การสนับสนุนการจัดกิจกรรมการสื อสารองค์กร จากนโยบายผู้บริหารลงสู่การปฏิบัติ เนื องในโอกาสปี
ใหม่ พ.ศ. 2563  

 
 
 



12 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 12/2562 วันที่ 26 ธันวาคม 2562 
 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

เพื อพิจารณา 

 1. เห็นชอบให้บุคลากร เข้าร่วมงานในวันที  9 มกราคม 2563 โดยมีการลงชื อเข้าปฏิบัติงาน - ออก
ปฏิบัติงานเป็นสมุดลงเวลา ณ ศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดังนี้ 
 - กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์    อย่างน้อย 5 คน 
 - กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์    อย่างน้อย 5 คน 
 - ส่านักงานเลขานุการ    อย่างน้อย 15 คน 
 - โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  อย่างน้อย 10 คน 
 - ศูนย์พัฒนาเด็ก     อย่างน้อย 2 คน 
 ทั้งนี้ บุคลากรที จะไปร่วมงานให้แจ้งชื่อได้ที่งานบริหารบุคคล และไม่ถือเป็นวันขาดราชการ 
 2. สนับสนุนของรางวัล/ของขวัญ 
 3. เห็นชอบ ให้งานบริหารบุคคล ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการสื อสารองค์กร จากนโยบายผู้บริหารลงสู่
การปฏิบัติ เนื องในโอกาสปีใหม่ พ.ศ. 2563 

มติที่ประชุม :  เห็นชอบตามเสนอ 
 

วาระท่ี 4.12     เรื่อง กิจกรรมโครงการ “รวมใจไทยสืบสานพระปณิธานหมอเจ้าฟ้า” 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง   งานเลขานุการ 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม ชื่อ  นายแพทย์นิรันดร์  พิทักษ์วัชระ ต าแหน่ง  คณบดี 

ตามที  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ร่วมกับ กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สมาคมศิษย์เก่าแพทย์เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยพายัพ และโรงพยาบาลแมค
คอร์มิค ได้ร่วมจัดกิจกรรมเพื อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื อง
ในวันครบรอบ 90 ปี แห่งการสวรรคตภายใต้ชื อโครงการ “รวมใจไทยสืบสานพระปณิธานหมอเจ้าฟ้า” ระหว่าง
วันที   28-29  กันยายน  2562  ณ ลานด้านหน้าพิพิธภัณฑ์หมอเจ้าฟ้า โรงพยาบาลแมคคอร์มิค อ่าเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม่ นั้น  

 กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ได้มีการประชุมและมีมติเห็นควรให้แต่ละสถาบันฯ น่าเงิน
บริจาคให้กับโรงพยาบาลแมคคอร์มิค จังหวัดเชียงใหม่ เพื อจัดตั้งพิพิธภัณฑ์หมอเจ้าฟ้า ซึ งได้มีการจัดตั้ง
คณะกรรมการอ่านวยการและคณะกรรมการด่าเนินงาน “รวมใจไทยสืบสานพระปณิธานหมอเจ้าฟ้า” จึงขอเชิญ
กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย เข้าร่วมกิจโครงการ ดังกล่าว 
ข้อกฏหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

- ไม่มี - 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
1. หนังสือที  อว 78.07/ศ 0366  ลงวันที   21  มิถุนายน  2562   
2. ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การใช้จ่ายเงินรายได้เพื อการบริหารและสวัสดิการ  

       พ.ศ. 2558 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

เพื อพิจารณาบริจาคเงินร่วมกิจกรรมโครงการ “รวมใจไทยสืบสานพระปณิธานหมอเจ้าฟ้า” 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 12/2562 วันที่ 26 ธันวาคม 2562 
 

มติที่ประชุม :  เห็นชอบบริจาค 100,000.-บาท โดยให้งบประมำณ  ที่ได้รับอนุมัติแล้ว จำก
กิจกรรมที่ 3 บริหำรจัดกำรงำนเลขำนุกำร รหัส สบพช. 7-3 มอบรองคณบดีฝ่ายบริหารด าเนินการ 

 

วาระท่ี 4.13      เรื่อง  พิจารณาขอเปลี่ยนแปลงค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรพัฒนำหลักสูตรระดับ 
         บัณฑิตศึกษำ สาขาวิชาสำธำรณสุขศำสตร์ 

 

- ขอถอนระเบียบวาระเพื่อน าไปปรับปรุงรายละเอียดให้มีความสมบูรณ์ มากยิ่งข้ึน 
 
ระเบียบวาระท่ี 5    เรื่องเพื่อทราบ 
วาระท่ี 5.1  เรื่อง ผลการประชุมประชุมสามัญประจ าปี สภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4/2562 ในวันที ่23 ธันวาคม 2562 

หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง    กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม ชื่อ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์มินตรา สาระรักษ์ ต าแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
 หัวหน้ากลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เสนอที ประชุมเพื อทราบ ผลการประชุมสามัญประจ่าปี สภาคณบดี
คณะสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที  4/2562 ในวันที  23 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุม 5209 
ชั้น 2 อาคารสัมมนา 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี ที ประชุมมีมติแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ 
ดร. ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานสภาคณบดีคณะ
สาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย และแต่งตั้งนายแพทย์นิรันดร์  พิทักษ์วัชระ คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข ม.อุบลฯ ร่วมเป็นกรรมการบริหาร 
ข้อกฏหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

- ไม่มี - 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
- ไม่มี - 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
เพื อทราบผลการประชุมประชุมสามัญประจ่าปี สภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
มติที่ประชุม :  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืน ๆ  
วาระท่ี  6.1  เรื่อง   ก าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

                ครั้งที่ 1/2563 วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น.   
                ณ ห้อง CMP 412 

หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง   งานเลขานุการ 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  ชื่อ นางสาวณรัญญา  มีชัย ต าแหน่ง เลขานุการคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ 

เลขานุการคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ แจ้งเพื อทราบ ถึงก่าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ่า
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที  1/2563 วันพฤหัสบดีที  23 มกราคม  2563 เวลา 09.00 น.  
ณ ห้อง CMP 412 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
- ไม่มี- 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 12/2562 วันที่ 26 ธันวาคม 2562 
 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
- ไม่มี- 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
เพื อทราบก่าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  

ครั้งที  1/2563 วันพฤหัสบดีที  23 มกราคม  2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้อง CMP 412 
มติที่ประชุม :  รับทราบ 

วาระท่ี 6.2     เรื่อง พิจารณาเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ช่วย
   ศาสตราจารย์พิเศษ (ลับ) 
 

ทั้งนี้ รายละเอียดและมติที่ประชุมปรากฏตามรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่ 1/๒๕๖3 (ลับ) 

 
 

ปิดประชุมเวลา 12.40 น. 
 

                                                                                                  

(นางสาวณรัญญา  มีชัย) 
นักวิชาการศึกษาช่านาญการ/เลขานุการ 

ผู้จด/พิมพ์รายงานการประชุม 
 

                                                           
(นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธุ์) 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
กรรมการ 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 

ที่ประชุมได้รับรองรายงานนี้แล้วในการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งท่ี 1/๒๕63 
เมื่อวันที่  23 มกราคม 2563 

 

                                                      
(นายแพทย์นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ) 

 คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 ประธานคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

 
 


