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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
ครั้งที่ 4/๒๕63 วาระพิเศษ วันศุกร์ ที่ 3 เมษายน 2563 

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.จารุวรรณ์  วงบุตดี     หัวหน้ากลุ่มวิชาแพทยศาสตร์  กรรมการ  
5. ผศ.มินตรา  สาระรักษ์   หัวหน้ากลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์  กรรมการ 
6. ผศ.ดร.เชาวลิต  ยั วจิตร   ผู้แทนอาจารย์    กรรมการ 
7. นางสาวณรัญญา  มีชัย   นักวิชาการศึกษาช่านาญการ  เลขานุการ 
8. นางสาวลภัส  ยิ งยืน   เจ้าหน้าที งานบริหารงานทั วไปช่านาญการ ผู้ช่วยเลขานุการฯ คนที  1 

 
ผู้มาประชุมทางไกล โดยใช้ระบบ Google meet 

1. ผศ.แพทย์หญิงศุทธินี  ธิราช  รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา  กรรมการ   
ผู้ไม่มาประชุม 

1. นางสาวจินตนา  ศิริบูรณ์พิพัฒนา  ผู้แทนอาจารย์    กรรมการ 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. รศ.ดร.อนันต์  ไชยกุลวัฒนา  อาจารย์กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ 
2. แพทย์หญิงปิยะรัตน์ ธัญนิพัทธ์  ผู้ช่วยคณบดีงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ 
3. นายพงษ์พัฒน์  เสนหอม   บุคลากรปฏิบัติการ 
4. นายสายชล   จันผกา   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช่านาญการ 

 
เข้าร่วมประชุมทางไกล โดยใช้ระบบ Google meet 

1. ผศ.ดร.มารุตพงศ์   ปัญญา  ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีวเวชศาสตร์ 
2. แพทย์หญิงนวินดา  เจียมบุญศรี  ผู้ช่วยคณบดีงานกิจการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
3. อ.ปัณฑิตา สุขุมาลย์   ประธานหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
4. ผศ.ดร.รัตนา  เล็กสมบูรณ์   หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็ก 
5. อ.ดร.สง่า ทับทิมหิน   ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอนามัยสิ งแวดล้อม 
6. ผศ.ดร.ปรีดา ปราการกมานันท์  ผู้ช่วยคณบดีงานพัฒนานักศึกษา 
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เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.    
 
 นายแพทย์นิรันดร์  พิทักษ์วัชระ คณบดี  ท่าหน้าที ประธานในที ประชุม หลังจากกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วม
ประชุมแล้ว ได้เรียนเชิญคณะกรรมการรับทราบและพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม สรุปได้ ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ    
วาระท่ี 1.1      เรื่อง   แจ้งสถานการณ์  Covid 19 ณ วันที่ 3  เมษายน 2563  
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง  งานเลขานุการ 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม      นายแพทย์นิรันดร์  พิทักษ์วัชระ   
                 ต าแหน่ง  คณบดี 

 ประธาน แจ้งเพ่ือทราบ  สถานการณ์โรค Covid ๑๙  ณ ปจัจุบัน จังหวัดอุบลราชธานี พบผู้ป่วยจ านวนทั้งสิ้น 
๑๔ ราย ผู้ป่วยรายหนึ่งเป็นนกัศึกษาปริญญาเอก ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เดินทางกลับจากการศึกษา ณ 
ประเทศอังกฤษ มาด้วยอาการไข้ ขณะนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลวารินช าราบ จากสถิติของประเทศพบว่าโรคได้
กระจายถึงส่วนภูมิภาคแล้ว เนื่องจากมีประชาชนจ านวนมากเดินทางจากกรุงเทพมหานครกลับภูมิล าเนา มาตรการใน
การป้องกันควบคุมโรคคือการกักตัว สังเกตอาการ ทุกคนเป็นระยะเวลา ๑๔ วัน นอกจากนี้ ทางจังหวัดอุบลฯได้เตรียม
โรงพยาบาลสนาม คือสถานที่บริเวณดงอู่ผึ้งและที่ยางน้อย ส าหรับผู้ป่วยสังเกตอาการ หากสถานที่ไม่เพียงพอทาง
จังหวัดอาจจะพิจารณาให้โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นโรงพยาบาลสนามเพ่ิมต่อไป 
                  ส าหรับวิทยาลยัฯ ได้มีการคัดกรองบุคลากรที่ผ่านเข้าออก โดยการตรวจวัดอุณหภูมิ ให้สวมหน้ากากทุก
คน โดยมีทางเข้าออกเพียงช่องทางเดียว 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 -ไม่มี 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
 -ไม่มี 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อทราบสถานการณ์  Covid 19 ณ วันที  3  เมษายน 2563 
 มติที่ประชุม  รบัทราบ 
 

วาระท่ี 1.2      เรื่อง  โครงการสร้างเครือข่ายสุขภาวะสู้ Covid-19   
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง  งานเลขานุการ 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม      นายแพทย์นิรันดร์  พิทักษ์วัชระ   
                 ต าแหน่ง  คณบดี 
  ประธานแจ้งเพื อทราบ  วิทยาลัยฯ ได้จัดท่าโครงการสร้างเครือข่ายสุขภาวะสู้ COVID-19 พ้ินที เขต
สุขภาพที  10  
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      7       8 

 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 -ไม่มี 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
 -ไม่มี 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อทราบโครงการสร้างเครือข่ายสุขภาวะสู้ Covid-19   
 มติที่ประชุม  รบัทราบ 
 
วาระท่ี 1.3      เรื่อง  (ร่าง) ค าสั่งวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข แต่งตั้งคณะท างานเฝ้าระวังและ
   ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงพยาบาล 
   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง   งานเลขานุการ 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม      นายแพทย์นิรันดร์  พิทักษ์วัชระ   
                 ต าแหน่ง  คณบดี 

ประธานแจ้งเพื อทราบ  วิทยาลัยฯ แต่งตั้งคณะท่างานเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19)  โดยเสนอให้เพิ มอาจารย์ในกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมเป็นคณะท่างาน มี
รายละเอียดดังนี้    
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ค่าสั งวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
ที          /2563 

เรื อง  แต่งตั้งคณะท่างานเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

................................................................. 
 
 ตามที สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีแนวโน้มที จะเกิดการระบาด
ในวงกว้างนั้น โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  เป็นผู้รับผิดชอบในการ
เฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน และควบคุม โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แก่นักศึกษา อาจารย์บุคลากร 
ภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และบุคคลภายนอกในพื้นที ใกล้เคียงนั้น 
 เพื อให้เกิดความคล่องตัวในการด่าเนินงาน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประสิทธิผลสูงสุด  อาศัย
อ่านาจตามความในมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.2533 ประกอบกับความในข้อ 9 
แห่ง ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วย การบริหารและการด่าเนินงานของส่วนงานภายในที มีสถานะ
เทียบเท่าคณะ พ.ศ.2554จึงขอแต่งตั้งคณะท่างานเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดังต่อไปนี้ 
 

1. คณะท างานด้านการตรวจรักษาพยาบาล สอบสวน ป้องกันและควบคุมโรค 
1.1 คณะท างานด้านการตรวจรักษาพยาบาล 
๑. คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข   ที ปรึกษาคณะท่างาน 
๒. ผู้ช่วยคณบดีงานกิจการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    ประธานคณะท่างาน 
๓. นายแพทย์วิรรัฐ  จินาทองไทย  รองประธานคณะท่างาน 
๔. นายแพทย์วัฒนา  พรรพาณิช  คณะท่างาน  
๕. แพทย์หญิงปิยะรัตน์ ธัญนิพัทธ์  คณะท่างาน 
๖. แพทย์หญิงสุวรรณี ธนสังข์นุชิต  คณะท่างาน 
๗. แพทย์หญิงสลิลลา เพ็ญพิมพ์  คณะท่างาน 
๘. นายแพทย์ดิน  ตังคโนบล  คณะท่างาน 
๙. เภสัชกรจักรกฤษ  บุษพันธ์   คณะท่างาน 
๑๐. เภสัชกรปิยสิทธ์ิ  ด่าพะธิก   คณะท่างาน 
๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รสริน  การเพียร  คณะท่างาน 
๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีดา  ปราการกมานันท์  คณะท่างาน 
๑๓. นางสาววัลวิสาข์  สุวรรณเลิศ  คณะท่างาน 
๑๔. นางสาวสุภาพร   ช่างค่า   คณะท่างาน 
๑๕. นางสาวกมลชนก  งามดี   คณะท่างาน 
๑๖. นางสาวนิโลบล   โคตา   คณะท่างาน 
๑๗. นางสาวสุพิศ  ดวงกล้า   คณะท่างาน 
๑๘. นางสาวสุกัญญา  พันธ์บุปผา  คณะท่างาน 
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๑๙. นางอัจฉราพรรณ  บุตรพรหม  คณะท่างาน 
๒๐. นางสาวณัฐจิรา  ภูมิพันธ์   คณะท่างาน 
๒๑. นางสาวสุดารัช  ชัยศรี   คณะท่างาน  
๒๒. นางสาวกมลชนก  สมรักษ์   คณะท่างาน 
๒๓. นางสาวสุภางค์  แสวงรักษ์  คณะท่างาน 
๒๔. นายสุริยา           บุญผ่อง   คณะท่างาน 
๒๕. นางสาวจุฬารัตน์  ประทุมวัน  คณะท่างาน 
๒๖. นางสาวลลิตา  พิมพ์พัฒน์  คณะท่างาน 
๒๗. นางสาวภัทราภรณ์ ศรีเสนพิลา  คณะท่างาน 
๒๘. นางสาวจารุวรรณ เกษสิทธ์ิ   คณะท่างาน 
๒๙. นางสาวจิรัชญา  สู่บุญ   คณะท่างาน 
๓๐. นางสาวสลินนา    ป้องวิเศษ  คณะท่างานและเลขานุการ 
๓๑. นางสาวอภิญญา  สลักค่า   คณะท่างานและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
โดยมีหน้าที่  

๑. ก่าหนดแผนงาน Action plan การดูแลผู้ป่วย ARI Clinic แผนงานการส่งต่อแผนงานผู้ป่วยใน 
Cohort ward/Isolation ward ในอนาคต 

๒. จัดท่า Clinical practice guideline กระบวนการดูแลผู้ป่วยที มีอาการARI ในแต่ระดับความรุนแรง 
โดยการมีส่วนร่วมของทีมสหวิชาชีพและยึดความปลอดภัยของผู้ป่วยและ 
ผู้ให้บริการเป็นส่าคัญ 

๓. ปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพและมาตรการการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามประกาศของกรมควบคุมโรคและกระทรวงสาธารณสุขอย่าง
เคร่งครัด 

๔. บริหารความเสี ยงด้านคลินิกและประสานความร่วมมือกับทุกฝ่ายที เกี ยวข้อง  
๕. ประเมินผลการด่าเนินงาน ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาในทุกสัปดาห์ 

        6. ปฏิบัติงานอื น ๆ ที ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร 
 
  1.2 คณะท างานด้านสอบสวนป้องกันและควบคุมโรค 

๑. รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม  ที ปรึกษาคณะท่างาน 
๒. นายอรุณ   บุญสร้าง  ประธานคณะท่างาน 
๓. นางสาวกุลนันทน์ สายบุตร   รองประธานคณะท่างาน 
๔. นางสาวสุปรียา นิธิพานิช  คณะท่างาน 
๕. แพทย์หญิงพัชรี พรรณพานิช  คณะท่างาน 
๖. นายแพทย์ศิริพงษ์ สิระมนต์  คณะท่างาน 
๗. แพทย์หญิงกฤติกา ทองอินทร์  คณะท่างาน 
๘. แพทย์หญิงนภัทร เหลือนาค  คณะท่างาน 
๙. นางสาวปวีณา ลิมปิทีปราการ  คณะท่างาน 
๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารี  บุตรสอน  คณะท่างาน 
๑๑. นายสง่า   ทับทิมหิน  คณะท่างาน 
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๑๒.  เภสัชกรลติพร อุดมสุข   คณะท่างาน 
๑๓.  นางสาวเพ็ญพรรณ    แววศรี  คณะท่างาน 
๑๔.  นางสุวคนธ์ ทรัพย์สกุล  คณะท่างาน 
๑๕.  นางสาวนภาจรีย์ เผ่าพันธ์ุ   คณะท่างาน 
๑๖.  นางพิชญา  หวังสวัสดิ์  คณะท่างาน 
๑๗.  นางสาวพุทธวรรณ อินตะนัย  คณะท่างาน 
๑๘.  นายพเยาว์  สุกใส   คณะท่างาน 
๑๙.  นางสาวปิยนุช นันทบุตร  คณะท่างาน 
๒๐.  นางสาวนิลลุบล เกณทวี   คณะท่างาน 
๒๑.  นางสาวฐิติมา  โกศัลวิตร  คณะท่างาน 
๒๒.  นางสาวชุดาภา มากดี   คณะท่างานและเลขานุการ 
๒๓.  นางสาวอภิญญา สลักค่า   คณะท่างานและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
โดยมีหน้าที่ 

1. ประเมินความเสี ยงและวิเคราะห์สถานการณ์การระบาดของโรคเบื้องต้น และตัดสินใจในการ
ด่าเนินการต่าง ๆ เพื อควบคุมสถานการณ์ 

2. เก็บข้อมูล สถิติระบาดวิทยาเพื อประเมินสถานการณ์ 
3. ค้นหาและติดตามผู้สัมผัสของผู้ป่วยค้นหาผู้ป่วยเพิ มเติม 
4. เสนอแนะมาตรการควบคุมป้องกันโรคในพ้ืนที ภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
5. ตรวจทานรายงานสอบสวนโรค จัดท่ารายงานสอบสวนโรค 
6. ประเมินผลการด่าเนินงาน ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาในทุกสัปดาห์ 
7. ปฏิบัติงานอื น ๆ ที ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร 

 
2. คณะท างานด้านสนับสนุน 

1. นายแพทย์วัฒนา พรรณพาณิช  ที ปรึกษาคณะท่างาน  
2. เภสัชกรจักรกฤษ บุษพันธ์   ประธานคณะท่างาน 
3. นายชลธิศ  ชอบเสียง  รองประธานคณะท่างาน 
4. นางภัทรชรัญ ทุมมาภรณ์  คณะท่างาน  
5. นางสาวเสาวนีย์  โอ้อารีย์   คณะท่างาน 
6. นายวงศกร   อารยะพงศ์  คณะท่างาน                                                                                                            
7. นายพิชานนท์ ปิ่นแก้วน้อย  คณะท่างาน 
8. นายกฤตพจน์ ตู้จันทึก   คณะท่างาน 
9. นายปราศรัย  ก้อนหิน   คณะท่างาน 
10. นายสมพงษ์  คูณสวัสดิ์  คณะท่างาน 
11.  นางสาวเมทินี ร่มเย็น   คณะท่างาน 
12.  นางอุดร    ทาจิตต์   คณะท่างาน  
13.  นางสมพร  พุฒธิกรณ์  คณะท่างาน 
14.  นางสาวล่าพอง คนชาญ   คณะท่างาน 
15.  นางบุษบา  ก่าลังดี   คณะท่างาน 
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16.  นางสาวอโณทัย เสนาชัย   คณะท่างานและเลขานุการ 
17.  นางสาวอรนิตย์ เข็มนาค   คณะท่างานและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
โดยมีหน้าที่ 

1. บริหารจัดการด้านทรัพยากรที เกี ยวข้องกับการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ให้พอเพียงอย่างน้อย  6 เดือน  (Safety stock) ได้แก่ 
เวชภัณฑ์ยา เวชภัณฑ์ที ไม่ใช่ยาวัสดุอุปกรณ์เครื องป้องกันเป็นต้น 

2. บริหารอัตราก่าลังฝ่ายสนับสนุนทั้งในและนอกเวลาราชการ เช่น ช่างเทคนิค แม่บ้าน  
3. บริหารยานพาหนะ เพื อน่าเจ้าหน้าที ออกปฏิบัติงานสอบสวนโรคนอกสถานที  
4. อ่านวยความสะดวกด้านอาคารสถานที  ที ใช้เพื อการบริหารและบริการทางการแพทย์  
5. ประเมินผลการด่าเนินงาน ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาในทุกสัปดาห์ 
6. ปฏิบัติงานอื น ๆ ที ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร 

 
3. คณะท างานด้านสื่อสารความเสี่ยงและให้ความรู้ทั่วไป 

  1.  รองคณบดีฝ่ายบริหาร      ที ปรึกษาคณะท่างาน 
2. แพทย์หญิงปิยะรัตน์ ธัญนิพัทธ์  ประธานคณะท่างาน 
3. นายแพทย์สุริยง แผลงงาม  รองประธานคณะท่างาน 
4. แพทย์หญิงปาริชาติ  ภิญโญศรี  คณะท่างาน 
5. แพทย์หญิงศุทธินี ธิราช   คณะท่างาน 
6. แพทย์หญิงแพรวรินทร์   ว่องสุภัคพันธ์ุ  คณะท่างาน 
7. แพทย์หญิงสลิลลา เพ็ญพิมพ์  คณะท่างาน 
8. แพทย์หญิงณิชาภา สิงห์นาค   คณะท่างาน 
9. ทันตแพทย์หญิงจีรภา     ประพาศพงษ์  คณะท่างาน 
10.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิยม  จันทร์นวล  คณะท่างาน 
11. นางสาวจินตนา ศิริบูรณ์พิพัฒนา  คณะท่างาน 
12.  นางสาวปัณฑิตา กุสุมาลย์   คณะท่างาน 
13.  นางสาวกุลนันทน์ สายบุตร   คณะท่างาน 
14. นางสาวพุทธวรรณ อินตะนัย  คณะท่างาน 
15.  นางสาวสุปรียา นิธิพานิช  คณะท่างาน 
16.  นางสาวชุดาภา มากดี   คณะท่างาน 
17.  นายพงษ์พัฒน์ เลาวิริยะกุล  คณะท่างาน 
18.  นายสุวัฒน์ชัย เกษศิริ   คณะท่างาน 
19.  นายอัครเดช  อธิปราชญ์  คณะท่างาน 
20.  นางสาวสุภาพร  ช่างค่า   คณะท่างานและเลขานุการ 
21.  นางสาวสุรีพร กรุงทอง   คณะท่างานและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
โดยมีหน้าที่ 

1. สร้างความเข้าใจและถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับประชาชนทั วไป โดยเฉพาะในระดับมหาวิทยาลัย
และชุมชนโดยรอบ เพื อลดความตื นตระหนกและสร้างความตระหนักรู้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
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2. สื อสารสถานการณ์และวิธีการปฏิบัติตัวส่าหรับบุคคล ครอบครัว สถานที ท่างาน ชุมชน และสังคม
เพื อลดการแพร่กระจายเชื้อภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

3. ก่าหนดรูปแบบการสื อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กรให้เข้าถึงและเข้าใจเนื้อหาข้อมูลได้ง่าย  
4. ก่าหนดหรือปรับเปลี ยนรูปแบบงานประจ่าภายในโรงพยาบาลให้เหมาะสมกับสถานการณ์การ

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที มีแนวโน้มที จะเกิดการระบาดในวง
กว้างเช่น รูปแบบบริการคลินิกเฉพาะทาง บริการทันตกรรม บริการกายภาพบ่าบัด เป็นต้น 

5. ก่าหนดแผนงานการดูแลสภาพจิตใจผู้รับบริการ ผู้ให้บริการและประชากรภายในมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

6. ประเมินผลการด่าเนินงาน ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาในทุกสัปดาห์ 
7. ปฏิบัติงานอื น ๆ ที ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร 

 
4. คณะท างานด้านประสานงาน วางแผน ติดตาม ประเมินผล 

1. แพทย์หญิงสุวรรณี ธนสังข์นุชิต  ประธานคณะท่างาน 
2. นายแพทย์วัฒนา พรรณพาณิช  รองประธานคณะท่างาน 
3. แพทย์หญิงปราณปริยา   พาดี   คณะท่างาน 
4. นางสาวกุลนันทน์ สายบุตร   คณะท่างาน 
5. นางสาวสุกัญญา พันธ์บุปผา  คณะท่างาน 
6. นางสาวสลินนา        ป้องวิเศษ  คณะท่างาน 
7. นางสาวธัญญาลักษณ์     ถาวร   คณะท่างานเลขานุการ 
8. นางสาวอโณทัย เสนาชัย   คณะท่างานและผู้ช่วยเลขานุการ 

                                                                                 
โดยมีหน้าที่ 

1. ประสานงานหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
2. จัดอัตราก่าลังบุคลากรทางการแพทย์ทั้งในและนอกเวลาให้เหมาะสมกับปริมาณงาน 
3. วางแผนติดตาม ประเมินผล การท่างานของคณะท่างานทุกด้าน 
4. ควบคุม ก่ากับการเบิกจ่ายงบประมาณ และดูแลเรื องการเบิกจ่ายค่าตอบแทน เช่น ค่าตอบแทน

นอกเวลา ค่าตอบแทนเสี ยงภัยฯ 
5. ประเมินผลการด่าเนินงาน ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาในทุกสัปดาห์ 
6. ปฏิบัติงานอื น ๆ ที ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร 

 
   ทั้งนี้ ตั้งแต่  วันที   27  มีนาคม  พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป 

    สั ง  ณ  วันที         มีนาคม   พ.ศ. 2563 
 
 

(นายแพทย์นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ) 
คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
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มติทีป่ระชุม  รับทราบ มอบผู้ช่วยคณบดีงานกิจการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ด าเนินการ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และ 
การสาธารณสุข  

ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสืบเนื่อง  
ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา (ลับ) 
วาระท่ี 4.1  เรื่อง พิจารณารับรองการประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
                           ขั้นตอนที่ 3 เพื่อรับรองผลแทนการสอบ OSCE ของศรว. 

ทั้งนี้ รายละเอียดและมติที่ประชุมปรากฏตามรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่ 4/๒๕๖3 วาระพิเศษ (ลับ) วันที่ 3 เมษายน 2563 
 

วาระท่ี 4.2   เรื่อง  พิจารณาผลการประเมินการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
                          ลูกจ้างประจ าและพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อเลื่อนเงนิเดือน ประจ าปี พ.ศ. 2562  

           ครั้งที่ 1 ณ วันที่ 1 เมษายน 2563 
ทั้งนี้ รายละเอียดและมติที่ประชุมปรากฏตามรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัย

แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่ 4/๒๕๖3 วาระพิเศษ (ลับ) วันที่ 3 เมษายน 2563 
 

วาระท่ี 4.3    เรื่อง   ขออนุมัติเปิดสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยทดแทน                   
                          ต าแหน่งท่ีลาออก จ านวน 5 อัตรา 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง    โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม      แพทย์หญิงนวินดา เจียมบุญศรี 

                         ต าแหน่ง  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ด้วยบุคลากรของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้รับอนุมัติให้ลาออกตามค่าสั งของมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี จ่านวน 5 คน ประกอบด้วย 
1) นางสาวอรทัย  ทองค่า    ต่าแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพ 
2) นางสาวเยาวลักษณ์ สืบสีมา  ต่าแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพ 
3) นางสาววิไลลักษณ์  เจริญชัยสงค์ ต่าแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพ 
4) นางสาวชลันดา  ลาวิลาศ  ต่าแหน่ง  นักเทคนิคการแพทย์ 
5) นางสาวนวพร  วงค์ษาเนาว์  ต่าแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชี 
และเนื องจากภารกิจของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต้องมีการด่าเนินการอย่างต่อเนื อง และไม่

ส่งผลกระทบต่อการให้บริการ ในการนี้  โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงขออนุมัติด่าเนินการเปิดสอบคัดเลือก
บุคคลเพื อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยทดแทนต่าแหน่งที ลาออก  จ่านวน 5 อัตรา ดังนี้ 

1. พยาบาลวิชาชีพ  จ่านวน  3 อัตรา 
2. นักเทคนิคการแพทย์  จ่านวน  1 อัตรา 
3. นักวิชาการเงินและบัญชี จ่านวน  1 อัตรา 



11 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 4/2563 วาระพิเศษ วันที่ 3 เมษายน 2563 
 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 -ไม่มี- 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

 -ไม่มี- 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อพิจารณาอนุมัติ  เปิดสอบคัดเลือกบุคคลเพื อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยทดแทนต่าแหน่งที ลาออก 
จ่านวน 5 อัตรา  

มติที่ประชุม  : อนุมัติตามเสนอ มอบโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและงานบริหารบุคคล
ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

วาระท่ี 4.4   เรื่อง   ขออนุมัติเปิดสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
        ต าแหน่ง อาจารย์ (แพทย์) จ านวน 4 อัตรา 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง    โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม      แพทย์หญิงนวินดา เจียมบุญศรี 

                         ต าแหน่ง  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีแผนงานเร่งด่วนในการขยายศักยภาพการให้บริการผู้ป่วยใน จ่านวน 

24 เตียง ในปีงบประมาณ 2563 เพื อให้บริการทางการแพทย์แก่นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรในมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี และประชาชนทั วไป โดยปัจจุบันโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีขาดแคลนบุคลากรเป็นจ่านวนมาก
โดยเฉพาะอย่างยิ งแพทย์ ซึ งมีความส่าคัญต่อการให้บริการที จะเกิดข้ึนในอนาคตของโรงพยาบาล 

ในการนี้ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจึงขออนุมัติ เปิดสอบคัดเลือกบุคคลเพื อบรรจุเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต่าแหน่ง อาจารย์ (แพทย์) จ่านวน 4 อัตรา โดยใช้เงินรายได้ (สบพช.) ตามกรอบอัตราก่าลัง
คงเหลือของบุคลากรประเภทวิชาการ (แพทย์) จากกรอบอัตราก่าลังใหม่ 4 ปี (พ.ศ. 2559-2562) ที ได้รับอนุมัติจาก
สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมคร้ังที  4/2561 เมื อวันที  26 พฤษภาคม 2561  

ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 -ไม่มี- 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

 - กรอบอัตราก่าลังว่าง จากกรอบอัตราก่าลังใหม่ 4 ปี (พ.ศ. 2559-2562) ที ได้รับอนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัย ในการประชุมคร้ังที  4/2561 เมื อวันที  26 พฤษภาคม 2561 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อพิจารณาอนุมัติเปิดสอบคัดเลือกบุคคลเพื อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ต่าแหน่ง อาจารย์ (แพทย์) 
จ่านวน 4 อัตรา โดยใช้เงินรายได้ (สบพช.) 

มติที่ประชุม  : อนุมัติตามเสนอ มอบโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและงานบริหารบุคคล
ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องเสนอเพื่อทราบ   

-ไม่มี 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 4/2563 วาระพิเศษ วันที่ 3 เมษายน 2563 
 

 
 
ระเบียบวาระท่ี 6   เรื่องอ่ืน ๆ 

-ไม่มี 
 
รองคณบดีคณบดีฝ่ายบริหาร อ่านสรุปมติที่ประชุมเพื่อให้คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ พิจารณา 
 
 มติที่ประชุม  : รับรองมติที่ประชุมโดยไม่มีการแก้ไข  
 
ปิดประชุม 10.45 น. 
 

                                                           

(นางสาวณรัญญา  มีชัย) 
นักวิชาการศึกษาช่านาญการ/เลขานุการ 

ผู้จด/พิมพ์รายงานการประชุม 
 

                                                            
(นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธ์ุ) 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
กรรมการ 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 

 
 

ที่ประชุมได้รับรองรายงานนี้แล้วในการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งท่ี  4/๒๕63 วาระพิเศษ 
                                           เม่ือวันที่ 3 เมษายน 2563 
 

                                                        
(นายแพทย์นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ) 

 คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 ประธานคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

 
 


