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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
ครั้งที่ 2/๒๕63 วันอังคาร ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 

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.แพทย์หญิงศุทธินี ธิราช  รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา  กรรมการ 
5. ผศ.จารุวรรณ์  วงบุตดี     หัวหน้ากลุ่มวิชาแพทยศาสตร์  กรรมการ 
6. ผศ.มินตรา  สาระรักษ์   หัวหน้ากลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์           กรรมการ 
7. ผศ.ดร.เชาวลิต  ยั วจติร   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. ผศ.ดร.ปรีดา ปราการกมานันท์ ผู้ช่วยคณบดีงานพัฒนานักศึกษา 
2. ผศ.ดร.กิตติ  เหลาสุภาพ  ผู้ช่วยคณบดีงานวางแผนและบริหารกายภาพและสิ งแวดล้อม 
3. ดร.ปิยนันท์  มีเวที   ผู้ช่วยคณบดีงานคลังและพัสดุ 
4. แพทย์หญิงนวินดา  เจียมบุญศรี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
5. แพทย์หญิงปิยะรัตน์  ธัญนิพัทธ์ ผู้ช่วยคณบดีงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ 
6. ผศ.ดร.อารี  บุตรสอน  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพันธกิจสังคม 
7. ดร.สง่า  ทับทิมหิน   ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ งแวดล้อม 
8. ผศ.ดร.นิยม  จันทรน์วล  ประธานหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต  
9. อ.ปัณฑิตา  สุขุมาลย์  ประธานหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
10. รศ.ดร.อนันต์  ไชยกุลวัฒนา อาจารย์กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ 
11. นายวัชรพงษ์  แสงนิล  นักวิจัยช่านาญการ 

 
 
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.    
 
 นายแพทย์นิรันดร์  พิทักษ์วัชระ คณบดี  ท่าหน้าที ประธานในที ประชุม หลังจากกล่าวต้อนรับ
ผู้เข้าร่วมประชุมแล้ว ได้เรียนเชิญคณะกรรมการรับทราบและพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม สรุปได้ ดังนี้ 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 
 

ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ  
วาระท่ี 1.1    เรื่อง  การเสียชีวิตของนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง  งานเลขานุการ 
ผู้เสนอเรื่อง           ชื่อ  นายแพทย์นิรันดร์  พิทักษ์วัชระ ต าแหน่ง  คณบดี 

ประธานแจ้งเพื อทราบ  เรื องการเกิดอุบัติเหตุบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ท่าให้เสียชีวิต
นางสาวปุณิกา พงษ์เสือ   นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุข  ปี 1  เมื อวันที  21 กุมภาพันธ์  2563 ทางครอบครัว
ได้ท่าพิธีบ่าเพ็ญกุศล ณ  อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี  
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

-ไม่มี- 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

-ไม่มี- 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อทราบการเสียชีวิตของนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ 

มติที่ประชุม :  รับทราบ  
 

วาระท่ี 1.2    เรื่อง  ผลการประชุมคณะกรรมการแพทยสภา ครั้งที่ 2/2563  
                           เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์  2563  

หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง  งานเลขานุการ 
ผู้เสนอเรื่อง           ชื่อ  นายแพทย์นิรันดร์  พิทักษ์วัชระ ต าแหน่ง  คณบดี 
 ประธานแจ้งเพื อทราบ  มีเรื องที ส่าคัญจากการประชุมคณะกรรมการแพทยสภา ครั้งที  2/2563  เมื อ
วันที  13 กุมภาพันธ์  2563 ดังนี้ 
 1. การท่าวิจัยที เกี ยวกับกัญชา  แพทยสภาไม่สนับสนุนการใช้ในการแพทย์แผนปัจจุบัน   ส่าหรับการวิจัย
ในปัจจุบันเป็นการวิจัยส่าหรับการแพทย์แผนไทย โดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเป็นผู้ก่ากับ
ดูแล  และขณะนี้ศาสตราจารย์(พิเศษ)ดร.นพ.ส่าเริง แหยงกระโทก กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข 
มีนโยบายผลักดันให้มีการปลูกต้นกัญชา ทั้ง ในระดับ รพ.สต. รพ.ชุมชน อบต. และอสม. และผลิตยาตามต่ารับยา
แพทย์แผนไทย  ส่านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลธานี จึงได้ขึ้นทะเบียนให้ผู้ท่าการรักษาที วัดภูพร้าวเป็นแพทย์
พ้ืนบ้านให้ท่างานร่วมกับ รพ.สต เพื อท่าการปลูกและผลิตยาต่ารับเพื อรักษาคนป่วยต่อไป 

2. ผลการพิจารณากรณีร้องเรียนแพทย์ที เกิดขึ้นในจังหวัดอุบลราชธานี  ศัลยแพทย์ได้ผ่าตัดเสริมจมูก
ให้กับผู้ป่วย หลังจากผ่าตัดมีอาการแทรกซ้อน มีอาการบวมที บริเวณจมูก แต่ไม่ด่าเนินการแก้ไข กลับส่งไปรักษา
ต่อทีโรงพยาบาลศูนย์ และผู้ป่วยได้ไปรักษาต่อที โรงพยาบาลพระรามเก้าจนอาการดีขึ้น  คณะกรรมการสอบสวน 
ได้เสนอให้ลงโทษโดยการว่ากล่าวตักเตือน แต่คณะกรรมการแพทยสภาได้เพิ มโทษเป็นภาคฑัณฑ์ เนื องจากแพทย์
ขาดความรับผิดชอบจนท่าให้ผู้ป่วยต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ ม  
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

-ไม่มี- 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

-ไม่มี- 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อทราบผลการประชุมคณะกรรมการแพทยสภา ครั้งที  2/2563  เมื อวันที  13 กุมภาพันธ์  2563  
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 
 

มติที่ประชุม :  รับทราบ  
 

วาระท่ี 1.3    เรื่อง  ระบบโครงสร้างการบริหารของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง  งานเลขานุการ 
ผู้เสนอเรื่อง           ชื่อ  นายแพทย์นิรันดร์  พิทักษ์วัชระ ต าแหน่ง  คณบดี 
 ประธานแจ้งเพื อทราบ วิทยาลัยฯ ได้จัดประชุมเกี ยวกับโครงการ แผนงาน และยุทธศาสตร์ เพื อให้ทัน
ก่าหนดการติดตามแผนพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์ EdPEx ระดับวิทยาลัย โดยจะประชุมร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ  
ศ.พญ.จามรี  ธีรตกุลพิศาล  ในวันที  4 มีนาคม  2563   
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

-ไม่มี- 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

-ไม่มี- 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อทราบระบบโครงสร้างการบริหารของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

มติที่ประชุม :  รับทราบ  
 

วาระท่ี 1.4      เรื่อง  ผลการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง  งานเลขานุการ 
ผู้เสนอเรื่อง           ชื่อ  นายแพทย์นิรันดร์  พิทักษ์วัชระ ต าแหน่ง  คณบดี 

ประธานแจ้งเพื อทราบ  เกี ยวกับการประชุมเพื อแลกเปลี ยนเรียนรู้ร่วมกับคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และที ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย ในวันที   20  กุมภาพันธ์  2563  ณ 
ห้องประชุมวารินช่าราบ ส่านักงานอธิการบดี โดยมี นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และอัยการโกเมท  ทอง
ภิญโญชัย  ประชุมในครั้งนี้ ประเด็นหลักเกี ยวกับ พรบ.กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เน้น
เกี ยวกับบทกฎหมาย อ่านาจของสภามหาวิทยาลัย อ่านาจของผู้บริหาร  เน้นการปฏิบัติตามกฎหมาย  ความ
เข้มงวดในเรื องการจัดสรรงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ วินัยการเงินการคลัง  ซึ งต่อไป สตง. จะเข้าเข้มงวด
การใช้เงินงบประมารณ ถูกต้องตามกฎหมายของระเบียบการคลัง  และเพื อไม่ ให้เกิดปัญหาในการพิจารณา
อัตราก่าลังต่าง ๆ จึงจะจัดให้มีการประชุมแต่ละคณะชี้แจงรายละเอียดในการใช้เงินงบประมาณ การพิจารณา
อัตราก่าลัง วิธีการ ขบวนการต่าง ๆ  จึงเสนอให้มีการจัดประชุม Workshop  การพิจารณาจัดสรรงบประมาณ 
วินัยการเงิน การคลัง ตลอดจนการพิจารณาอัตราบุคลากร  

รองคณบดีฝ่ายบริหาร  เพิ มเติมรายละเอียดเกี ยวกับงานบริหารบุคคล กรณีที บุคลากรลาออก  ขบวนการ
ต่าง ๆ จะเริ มต้นใหม่ทุกขั้นตอน เหมือนกับการขออนุมัติบรรจุส่าหรับอัตราตั้งใหม่ 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

-ไม่มี- 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

-ไม่มี- 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อทราบผลการประชุมและเปลี ยนเรียนรู้ร่วมกับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

มติที่ประชุม :  รับทราบ  
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วาระท่ี 1.5      เรื่อง  ความก้าวหน้าการเปิดกิจการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง  งานเลขานุการ 
ผู้เสนอเรื่อง           ชื่อ  นายแพทย์นิรันดร์  พิทักษ์วัชระ ต าแหน่ง  คณบดี 
 ประธานแจ้งเพื อทราบ  เกี ยวกับการความก้าวหน้าการเปิดกิจการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
โดยขอให้ แพทย์หญิงนวินดา เจียมบุญศรี  ต่าแหน่ง  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  แจ้งรายละเอียดต่อที ประชุม 
 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการโรงพยาบาลฯ  แจ้งก่าหนดการเปิดให้บริการตลอด 24 ชั วโมง ก่าหนดเปิดเดือน
พฤษภาคม  2563   
 รองคณบดีฝ่ายบริหาร  แจ้งรายละเอียดเพิ มเติมเกี ยวกับการเปิดให้บริการโรงพยาบาล ด้านงบประมาณ
และอัตราก่าลัง  มหาวิทยาลัยฯ จัดสรรงบประมาณครุภัณฑ์ จ่านวนเงิน  4 ล้าน  และในส่วนของอัตราก่าลังจะ
พยายามพิจารณาจัดสรรให้ เพื อให้สามารถเปิดโรงพยาบาลให้ได้ทันก่าหนด  
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

-ไม่มี- 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

-ไม่มี- 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อทราบความก้าวหน้าการเปิดกิจการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

มติที่ประชุม :  รับทราบ  
 

วาระท่ี 1.6      เรื่อง  โครงการเฝ้าระวังการเสียชีวิตและอุบัติเหตุ อุบัติภัย ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง  งานเลขานุการ 
ผู้เสนอเรื่อง           ชื่อ  นายแพทย์นิรันดร์  พิทักษ์วัชระ ต าแหน่ง  คณบดี 

ประธานแจ้งเพื อทราบ  การจัดท่าโครงการเฝ้าระวังการเสียชีวิตและอุบัติเหตุ อุบัติภัย ในมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  ด้วยมีนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ปี 1 ประสบอุบัติเหตุเสียขีวิตขณะว่ายน้่าที สระว่ายน้่าของ
มหาวิทยาลัยฯ เพื อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุที จะเกิดข้ึนและดูแลผู้ประสบอุบัติเหตุอย่างถูกต้อง โดยเฉพาะการ
ปฏิบัติฟื้นคืนชีพ (CPR)   
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

-ไม่มี- 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

-ไม่มี- 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อทราบโครงการเฝ้าระวังการเสียชีวิตและอุบัติเหตุ อุบัติภัย ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

มติที่ประชุม :  รับทราบ  
 

วาระท่ี 1.7      เรื่อง  โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่ 2 ประจ าปี 2562 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง  งานเลขานุการ 
ผู้เสนอเรื่อง           ชื่อ  นายแพทย์นิรันดร์  พิทักษ์วัชระ ต าแหน่ง  คณบดี 

ประธานแจ้งเพื อทราบ  องค์การบริหารส่วนต่าบลโนนโหนน ตอบขอบคุณที วิทยาลัยแพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข ให้การสนับสนุนอนุเคราะห์บุคลากร โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที  2 ประจ่าปี 2562 ในการ
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จัดท่าหลักสูตรการเรียนการสอน และการด่าเนินงานด้านการสอนของโรงเรียนผู้สูงอายุตลอดจบหลักสูตร 
ผู้สูงอายุต่าบลโนนโหนน มีทักษะในการปลูกต้นไม้  และได้รวมตัวกันเพื อหารายได้โดยการปลูกไม้ดอกไม้ประดับ 
ทางวิทยาลัยฯจะได้ประสานในการปลูกต้นไม้รอบบริเวณ ลานธรรมของคณะเพื อจะได้ส่งเสริมให้เกิดรายได้ต่อไป   
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

-ไม่มี- 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

-ไม่มี- 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

เพื อทราบโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที  2 ประจ่าปี 2562 
มติที่ประชุม :  รับทราบ  
 

วาระท่ี 1.8      เรื่อง  การประชุมสามัญประจ าปีสภาคณบดีสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย  
                           ครั้งที่ 1/2563  เม่ือวันที่  28  มกราคม  2563 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง  งานเลขานุการ 
ผู้เสนอเรื่อง           ชื่อ  นายแพทย์นิรันดร์  พิทักษ์วัชระ ต าแหน่ง  คณบดี 

ประธานแจ้งเพื อทราบ  การประชุมสภาคณบดีสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที  1/2563 โดย
ขอให้ ผศ.มินตรา   สาระรักษ์  ให้รายละเอียดต่อที ประชุม โดยสรุปจาก ดร.นพ.วิชช์  เกษมทรัพย์  ผู้แทนจาก 
สสส. ดังนี ้
 ในปีงบประมาณ 2563 โรค NCDs  โรคอุบัติใหม่ รวมถึงปัญหามลพิษ เช่น PM.2.5 มีแนวโน้มเพิ ม
สูงขึ้นเรื อย ๆ ทาง สสส.อยากให้มหาวิทยาลัยที มีการสอนนักศึกษาทางด้านสาธารณสุขทั วประเทศ ทั้ง 93 
สถาบัน ได้ให้ความส่าคัญของการเป็น มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างเสริมสุขภาพ ทั้ง นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร 
รวมถึงสิ งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยและบริเวณรอบ ๆ มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยควรเป็น The Leadership 
role of Universites  ที สามารถมีอิทธิพลต่อการผลักดันให้เป็นนโยบายของชาติได้ ซึ งจะช่วยให้ประเทศสามารถ
ด่าเนินการสร้างเสริสุขภาพประชาชนต่อได้เป็นเวลานานและต่อเนื อง และในไม่ช้านี้ สสส. จะท่าตัวชี้วัดการ
ด่าเนินงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพเพื อติดตามประเมินผลการด่าเนินงานของแต่ละสถาบันทางด้านสาธารณสุข
ศาสตร์ และอาจจะต้องเชิญอาจารย์ที สนใจเข้าร่วมอบรมเพื อเป็นผู้ประเมินร่วมด้วย 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

-ไม่มี- 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

-ไม่มี- 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

เพื อทราบการประชุมสามัญประจ่าปีสภาคณบดีสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที  1/2563  
เมื อวันที   28  มกราคม  2563 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล 

มติที่ประชุม :  รับทราบ  
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ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และ 
การสาธารณสุข  

วาระท่ี  2.1       เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และ 
                              การสาธารณสุข ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่  23 มกราคม 2563 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง  งานเลขานุการ 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม ชื่อ นายแพทย์ประวิ อ ่าพันธุ์ ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร  

รองคณบดีฝ่ายบริหาร เสนอที ประชุมเพื อพิจารณา รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที  1/2563 เมื อวันพฤหัสบดี ที  23 มกราคม 2563 ทั้งนี ้ได้มีการแจ้ง
เวียนทางไลน์กลุ่มคกก.ประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อพิจารณารายงานฯ ดังกล่าวแล้ว เมื อวันที  6 กุมภาพันธ์ 2563  
 ทั้งนีไ้ด้ด่าเนินการแก้ไขรายงานการประชุมตามข้อเสนอแนะเรียบร้อยแล้ว  ดังนี้ 

1. ผศ. มินตรา สาระรักษ์ หัวหน้ากลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ แจ้งแก้ไข วาระที  1.1 หน้าที  2 ชื อ
หลักสูตรในตาราง และกราฟ จากเดิม สาขา สาธารณสุขศาสตร์ (อนามัยชุมชน)  
เป็น สาธารณสุขศาสตร์  และจากเดิม สาขา สาธารณสุขศาสตร์ (อนามัยสิ งแวดล้อม)  
                   เป็น วิทยาศาสตรบัณฑิต (อนามัยสิ งแวดล้อม) 

2. นพ.ประวิ อ ่าพันธุ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร แจ้ง ให้ตัดวาระที  1.3 ออก เนื องจากข้อมูลซ้่ากับวาระที  
1.2 

 เอกสารประกอบการประชุม 
 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที  1/2563 
เมื อวันพฤหัสบดี ที   23 มกราคม 2563 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  
ครั้งที  1/2563 เมื อวันพฤหัสบดี ที   23 มกราคม 2563 

มติที่ประชุม :  รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไขรายงานการประชุม  
 

วาระท่ี  2.2       เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
   สาธารณสุข ครั้งที่ 1/2562 (ลับ) เมื่อวันพฤหัสบดี ที่  23 มกราคม 2563 

 

ทั้งนี้ รายละเอียดและมติที่ประชุมปรากฏตามรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่ 1/๒๕๖3 (ลับ) 
 

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสืบเนื่อง  
 ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
วาระท่ี  4.1         เรื่อง  หลักเกณฑ์สนับสนุนการวิจัยไม่ใช้งบประมาณและทุนวิจัยส่วนตัว 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง    งานวิจัยท่านุบ่ารุงศิลปวัฒนธรรมฯ 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม ชื่อ  นายวัชรพงษ์  แสงนิล ต าแหน่ง  นักวิจัยช่านาญการ 

ด้วยงานส่งเสริมการวิจัย บริการวิชาการฯ ได้รับอนุมัติงบประมาณเพื อสนับสนุนงบประมาณโครงการวิจัย  
จากเงินรายได้วิทยาลัยฯ โดยมีกระบวนการเปิดรับข้อเสนอโครงการ และผู้รับผิดชอบโคงการวิจัยน่าเสนอแนว
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ทางการด่าเนินโครงการ ผ่านการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยจากคณะกรรมการบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ
ฯ และมีการติดตามในแต่ละไตรมาสเป็นประจ่าทุกปี ทั้งนี้มีอาจารย์ที ไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณวิจัย และ
อาจารย์รุ่นใหม่ที ต้องการท่าโครงการวิจัย จึงมีการขออนุมัติจัดท่าโครงการโดยไม่ใช้งบประมาณ หรือการท่าวิจัย
โดยใช้งบประมาณส่วนตัว ดังนั้นเพื อเป็นการบริหารจัดการ และส่งเสริมการด่าเนินโครงการวิจัยให้เป็ นไปด้วย
ความเรียบร้อย จึงมีการประชุมคณะกรรมการบริหารวิจัย บริการวิชาการฯ ครั้งที  1/2563 เมื อวันที  15 
มกราคม 2563 พิจารณาจัดท่าร่างประกาศวิทยาลัยฯ เรื อง หลักเกณฑ์สนับสนุนการวิจัยไม่ใช้งบประมาณและ
ทุนวิจัยส่วนตัว เพื อให้การท่างานเป็นระบบ โดยมีการน่าเสนอโครงการวิจัย มีการติดตามความก้าวหน้า และมีการ
จัดท่ารายงานฉบับสมบูรณ์ รวมถึงการเผยแพร่ผลงานวิจัย เพื อยกระดับผลงานวิจัยสู่ระดับชาติและระดับสากล
ต่อไป 

ข้อกฎหมาย / ระเบียบที่เกี่ยวข้อง   
      -ไม่มี- 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
- ร่างประกาศวิทยาลัยฯ เรื อง หลักเกณฑ์สนับสนุนการวิจัยไม่ใช้งบประมาณและทุนวิจัยส่วนตัว 

ประเด็นเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
   เพื อพิจารณา ร่างประกาศวิทยาลัยฯ เรื อง หลักเกณฑ์สนับสนุนการวิจัยไม่ใช้งบประมาณและทุนวิจัย
ส่วนตัว เพื อจักได้ด่าเนินการก่ากับ ควบคุม ติดตามการด่าเนินโครงการวิจัย ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมี
หัวข้อประเด็นพิจารณาอยู่ 9 ประเด็นตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ 
ข้อเสนอจากที่ประชุม 

1. การวิจัยไม่ใช้งบประมาณและทุนวิจัยส่วนตัว จะมีผลต่อการคิดภาระงาน 
2. กรณีผู้เสนอโครงการวิจัยฯ เสนอตามขั้นตอน แต่ไม่ได้รับการพิจารณา หากมีความประสงค์อยาก

ท าวิจัยต่อโดยไม่ใช้งบประมาณ เห็นควรคิดภาระงานให้ 
3. กรณีขอใช้ทุนส่วนตัว ให้ด าเนินการตามประกาศฯของวิทยาลัยฯ โดยอนุโลม หากได้รับอนุมัติจึง

สามารถด าเนินการได้ 
มติที่ประชุม :   สามารถท างานวิจัยโดยใช้ทุนส่วนตัวได้ แต่งานวิจัยต้องได้รับการอนุมัติจาก

คณะกรรมการวิจัยก่อน  มอบคณะกรรมการบริหารงานวิจัย ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอ 
 

วาระท่ี 4.2      เรื่อง  การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยส่ิงแวดล้อม  
               (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)  
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง    งานบริการการศึกษา 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม ชื่อ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงศุทธินี  ธิราช ต าแหน่ง  รองคณบดีงานบริการการศึกษา 
 รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา  เสนอเพื อพิจารณา กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เสนอขอปรับปรุง
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ งแวดล้อม เพื อปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาการ
ด่าเนินการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  พ.ศ. 2558 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2558 ตาม (ร่าง) มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาสาธารณสุขศาสตร์และ
สาขาที เกี ยวข้อง ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ.  2551 ตามข้อบังคับของ
สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2557 และตามพระราชบัญญัติวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 
2556 เพื อเป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพของบัณฑิตที จะมีต่อไปในอนาคต เปิดสอนในภาคการศึกษาต้น ปี
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 
 

การศึกษา 2564 ใช้ระยะเวลาในการศึกษา 4 ปี ไม่เกิน 8 ปีการศึกษา จ่านวนหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร ไม่น้อย
กว่า 140 หน่วยกิต  ประกอบด้วย  
 

หมวดวิชา/กลุ่ม จ านวนหน่วยกิต 
1. หมวดวิชาศึกษาทั วไป ไม่น้อยกว่า      30 หน่วยกิต 

1.1 กลุ่มภาษา        
     1) กลุ่มภาษาไทย  
     2) กลุ่มภาษาต่างประเทศ    

      15 หน่วยกิต 
        3 หน่วยกิต 
      12 หน่วยกิต 

1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์         3 หน่วยกิต 
1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์            3 หน่วยกิต 
1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ          3 หน่วยกิต 
1.5 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมและ 
      การจัดการ   

        3 หน่วยกิต 

1.4 กลุ่มวิชาเลือกศึกษาทั วไป     3 หนว่ยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ         ไม่น้อยกว่า    104 หน่วยกิต 

2.1 กลุ่มพ้ืนฐานวิชาชีพ   34 หนว่ยกิต 
2.2 กลุ่มวิชาชีพสาธารณสุข 25 หน่วยกิต 
2.3 กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขา 45 หน่วยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี         ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า    140 หน่วยกิต 

 
จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย รับนักศึกษาไทยหรือนักศึกษาชาวต่างประเทศที สามารถสื อสาร

ภาษาไทยได้ ระบบการจัดการศึกษาใช้ ระบบทวิภาค ด่าเนินการเรียนการสอนวัน-เวลาราชการปกติ คุณสมบัติ
ของผู้เข้าศึกษาเป็นผู้ส่าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ และเป็นไป
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 จ่านวนรับนักศึกษา 75 คน/ปี 
อาจารย์ประจ่าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา  จ่านวน 5 คน 
ค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตบัณฑิต 36,000 บาท/คน/ปี ตัวบ่งชี้ผลการด่าเนินงานเป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและตามเกณฑ์ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยฯ รวมทั้งสิ้น 16 ตัว โดยผ่านที 
ประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ครั้งที  1/2563 เมื อวันที  6 กุมภาพันธ์  2563 
ข้อกฎหมาย / ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง   

๑. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (ไฟล์เอกสาร) 
๒. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 (ไฟล์

เอกสาร) 
๓. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 (ไฟล์เอกสาร) 
๔. พระราชบัญญัติวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2556 (ไฟล์เอกสาร) 
๕. (ร่าง) มคอ.1 มาตรฐานคุณวุฒิปริญญาตรี ภายใต้กรอบวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน สาขาวิชา

สาธารณสุขศาสตร์ (หลักสูตร 4 ปี) พ.ศ. 2562 (ไฟล์เอกสาร)   
๖. ข้อบังคับของสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2557 (ไฟล์เอกสาร) 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 
 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)               

(ไฟล์เอกสาร ประธานหลักสูตรน่าเสนอในวันประชุม) 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

 เพื อพิจารณาเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ งแวดล้อม 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)  

มติที่ประชุม :    เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 

 

วาระท่ี 4.3      เรื่อง  การปรับปรุงหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  
               (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)  
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง    งานบริการการศึกษา 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม ชื่อ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงศุทธินี  ธิราช ต าแหน่ง  รองคณบดีงานบริการการศึกษา 

รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา  เสนอเพื อพิจารณา กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เสนอขอปรับปรุง
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เพื อปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาการ
ด่าเนินการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  พ.ศ. 2558 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2558 และตามพระราชบัญญัติวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2556 (ร่าง) มคอ.
1 มาตรฐานคุณวุฒิปริญญาตรี ภายใต้กรอบวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (หลักสูตร 4 
ปี) พ.ศ.2562  เพื อเป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพของบัณฑิตในอนาคต เปิดสอนในภาคการศึกษาต้น  ปี
การศึกษา 2564 ใช้ระยะเวลาในการศึกษา 4 ปี ไม่เกิน 8 ปีการศึกษา จ่านวนหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร ไม่น้อย
กว่า 138 หน่วยกิต  ประกอบด้วย  

หมวดวิชา/กลุ่ม จ านวนหน่วยกิต 
1. หมวดวิชาศึกษาทั วไป ไม่น้อยกว่า      30 หน่วยกิต 

1.1 กลุ่มภาษา        
     1) กลุ่มภาษาไทย  
     2) กลุ่มภาษาต่างประเทศ    

      15 หน่วยกิต 
        3 หน่วยกิต 
      12 หน่วยกิต 

1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์         3 หน่วยกิต 
1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์            3 หน่วยกิต 
1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ          3 หน่วยกิต 
1.5 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมและ 
การจัดการ   

        3 หน่วยกิต 

1.4 กลุ่มวิชาเลือกศึกษาทั วไป     3 หนว่ยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ         ไม่น้อยกว่า    102 หน่วยกิต 

2.1 กลุ่มพ้ืนฐานวิชาชีพ     30 หน่วยกิต 
2.2 กลุ่มวิชาชีพสาธารณสุข 72 หน่วยกิต 
2.3 กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขา 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี         ไม่น้อยกว่า    6 หน่วยกิต 
รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า    138 หน่วยกิต 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 
 

จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย รับนักศึกษาไทยหรือนักศึกษาชาวต่างประเทศที สามารถสื อสาร
ภาษาไทยได้ ระบบการจัดการศึกษาใช้ ระบบทวิภาค ด่าเนินการเรียนการสอนวัน-เวลาราชการปกติ คุณสมบัติ
ของผู้เข้าศึกษาเป็นผู้ส่าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ และเป็นไป
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 จ่านวนรับนักศึกษา 75 คน/ปี 
อาจารย์ประจ่าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา จ่านวน 5 คน 
ค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตบัณฑิต 36,000 บาท/คน/ปี ตัวบ่งชี้ผลการด่าเนินงานเป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและตามเกณฑ์ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยฯ  รวมทั้งสิ้น 13 ตัว โดยผ่านที 
ประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ครั้งที  1/2563 เมื อวันที  6 กุมภาพันธ์  2563 

ข้อกฎหมาย / ระเบียบที่เกี่ยวข้อง   
๑. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (ไฟล์เอกสาร) 
๒. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 (ไฟล์

เอกสาร) 
๓. ข้อบังคบัมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 (ไฟล์เอกสาร) 
๔. พระราชบัญญัติวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2556 (ไฟล์เอกสาร) 
๕. (ร่าง) มคอ.1 มาตรฐานคุณวุฒิปริญญาตรี ภายใต้กรอบวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน สาขาวิชา

สาธารณสุขศาสตร์ (หลักสูตร 4 ปี) พ.ศ.2562 (ไฟล์เอกสาร)   
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)         
(ไฟล์เอกสาร ประธานหลักสูตรน่าเสนอในวันประชุม) 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

เพื อพิจารณาเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)  

มติที่ประชุม :   เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุข
ศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 

 

วาระท่ี 4.4      เรื่อง  ขอเปิดสอนรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ หรือ  
                           หมวดวิชาเลือกเสรี ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง    งานบริการการศึกษา 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม ชื่อ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงศุทธินี  ธิราช ต าแหน่ง  รองคณบดีงานบริการการศึกษา 

รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา  เสนอเพื อพิจารณา กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ขอเปิดสอนรายวิชา
หมวดศึกษาทั วไป กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ หรือ หมวดวิชาเลือกเสรี  ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 
2562 ส่าหรับนักศึกษาทุกคณะทุกชั้นปี จ่านวน 1 รายวิชา  คือ รายวิชา 1903 102 – 59  พฤติกรรมทาง
เพศและความปลอดภัยทางเพศ  โดยผ่านที ประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ครั้งที  
1/2563 เมื อวันที  6 กุมภาพันธ์  2563 

ข้อกฎหมาย / ระเบียบที่เกี่ยวข้อง   
 ไม่มี 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
 ไม่มี 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 
 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
เพื อพิจารณาเห็นชอบการขอเปิดสอนรายวิชาหมวดศึกษาทั วไป กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ หรือ 

หมวดวิชาเลือกเสรี ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 

มติที่ประชุม :  เห็นชอบการขอเปิดสอนรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
หรือ หมวดวิชาเลือกเสรี ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 

 

วาระท่ี 4.5      เรื่อง  การเบิกจ่ายเงินค่าสอนเกินภาระงานสอน ในรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง    งานบริการการศึกษา 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม ชื่อ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงศุทธินี  ธิราช ต าแหน่ง  รองคณบดีงานบริการการศึกษา 

รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา  เสนอเพื อพิจารณา กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ขอเบิกจ่าย เงินค่าสอน
เกินภาระงานสอน ในรายวิชาหมวดศึกษาทั วไป ซึ งการเบิกจ่ายค่าสอนเกินภาระงานสอน มีระเบียบของ
กระทรวงการคลัง สามารถเบิกจ่ายค่าสอนเกินภาระงานสอนได้ โดยจะขอเบิกจ่ายจากเงินค่าธรรมเนียมการ
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาหมวดศึกษาทั วไป ที ทางมหาวิทยาลัยจัดสรรมาให้วิทยาลัยฯ ทั้งนี้การเบิกจ่ายเงินค่าสอน
เกินภาระงานสอนเฉพาะอาจารย์ที สอนรายวิชาหมวดศึกษาทั วไปเท่านั้น โดยผ่านที ประชุมคณะกรรมการบริหาร
กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ครั้งที  1/2563 เมื อวันที  6 กุมภาพันธ์  2563 

ข้อกฎหมาย / ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง   
๑. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอนใน

สถาบันศึกษาและสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 
๒. ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วยการจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี 

พ.ศ. 2560 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
- สรุปภาระงานการสอนอาจารย์ผู้สอนรายวิชาหมวดศึกษาทั วไปปีการศึกษา 2562  

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
เพื อพิจารณาเห็นชอบการเบิกจ่ายเงินค่าสอนเกินภาระงานสอน ในรายวิชาหมวดศึกษาทั วไป  
ข้อเสนอจากที่ประชุม 
1. มอบงานบริการการศึกษาไปศึกษาระเบียบการเบิกจ่ายจากคณะศิลปศาสตร์ ภาควิชา

ภาษาอังกฤษ 
2. มอบงานบริการการศึกษา ศึกษาระเบียบการเบิกจ่ายกับงานการเงิน 
3. ส าหรับรายวิชาที่สอนให้คณะพยาบาลศาสตร์ ให้ไปดูรายรับท่ีเข้ามาว่ามีจ านวนเท่าใด 
มติที่ประชุม :  เห็นชอบในหลักการที่จะให้ค่าตอบแทนการสอนเกินภาระงานสอน มอบกลุ่มวิชาไป

ศึกษาระเบียบ และร่างระเบียบเพื่อน าเข้าที่ประชุมในการประชุมครั้งถัดไป 
วาระท่ี  4.6    เรื่อง   การปรับอัตราค่าตอบแทนเงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งท่ีมีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงาน
         ด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง    โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   แพทย์หญิงนวินดา เจียมบุญศรี 

                      ต าแหน่ง  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ตามที โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุขที 

มิใช่แพทย์ เป็นเงินเพิ มส่าหรับต่าแหน่งที มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) ตามระเบียบ
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 
 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุขที ปฏิบัติงานให้กับ
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2561 นั้น 

ปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ด่าเนินการปรับปรุงระบบการให้บริการ
โดยขยายการบริการและเพิ มศักยภาพการบริการให้สูงขึ้นในหลายด้านตามแผนที ก่าหนดไว้ ได้แก่ การขยายเวลา
ให้บริการแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน การพัฒนาระบบให้บริการผู้ ป่วยแผนกผู้ป่วยนอก การพัฒนาระบบ
บริหารงานควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล งานจ่ายกลาง-ซักฟอก การพัฒนาระบบการให้บริการปฐมภูมิ งาน
เวชกรรมสังคม และการเปิดให้บริการผู้ป่วยใน ซึ งส่งผลให้มีการเปลี ยนแปลงลักษณะงานและเป็นการเพิ มภาระ
งานของผู้ปฏิบัติงานบางต่าแหน่ง 

ในการนี้ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจึงขอปรับอัตราของค่าตอบแทนเงินเพิ มส่าหรับต่าแหน่งที 
มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานที มีลักษณะงานสอดคล้องตามบัญชี
แนบท้ายระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุขที 
ปฏิบัติงานให้กับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2561 ส่าหรับผู้มีรายนามดังต่อไปนี้ 

 ชื่อ – สกุล อัตรา พ.ต.ส. 
(บาท/เดือน) 

เดิม 

ลักษณะงานที่สอดคล้องกับ 

บัญชีกลุ่มต าแหน่งตามลักษณะงาน
และอัตรา พ.ต.ส.  

(บัญชีแนบท้ายระเบียบฯ) 

อัตรา พ.ต.ส. 
(บาท/เดือน) 

ใหม่ 

1 นางสาวเพ็ญพรรณ แววศร ี 1,500.- ด้านการพยาบาล กลุม่ที  3.2 
ปฏิบัติงานเป็นหัวหนา้ทีมควบคุมใน
การพัฒนาระบบคณุภาพทางการ
พยาบาลผู้ป่วยนอก 

2,000.- 

2 นางสาวสลินนา ป้องวิเศษ 1,500.- ด้านการพยาบาล กลุม่ที  3.2 
ปฏิบัติงานเป็นหัวหนา้ทีมควบคุมใน
การพัฒนาระบบคณุภาพทางการ
พยาบาลผู้ป่วยใน 

2,000.- 

3 นางอัจฉราพรรณ บุตรพรหม 1,500.- ด้านการพยาบาล กลุม่ที  3.2 
ปฏิบัติงานเป็นหัวหนา้ทีมควบคุมใน
การพัฒนาระบบคณุภาพทางการ
พยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉนิ 

2,000.- 

4 นางสาวสุปรยีา นิธิพานิช 1,500.- ด้านการพยาบาล กลุม่ที  3.2 
ปฏิบัติงานเป็นหัวหนา้ทีมควบคุมใน
การพัฒนาระบบคณุภาพทางการ
พยาบาลงานเวชกรรมสังคม 

2,000.- 

5 นางสาวสุกัญญา พันธ์บุปผา 1,500.- ด้านการพยาบาล กลุม่ที  3.2 
ปฏิบัติงานเป็นหัวหนา้ทีมควบคุมใน
การพัฒนาระบบคณุภาพทางการ
พยาบาลด้านการควบคมุการติดเชือ้ใน
โรงพยาบาล 

2,000.- 

6 นายจักรกฤษ บุษพันธ ์ 2,000.- ด้านเภสัชกรรม กลุ่มที  2.2 
ปฏิบัติงานให้ค่าปรึกษาแนะน่าด้านยา
ในกลุ่มโรคติดต่อร้ายแรง ได้แก่ เอดส์ 
วัณโรค ในคลินิกเฉพาะที แยกจากการ
จ่ายยาปกต ิ

3,000.- 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 
 

 
 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าดว้ย การจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุขที 
ปฏิบัติงานให้กับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ีพ.ศ. 2561 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
 ภาระงานของผู้ที ขอปรับอัตราค่าตอบแทน 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อพิจารณาอนุมัติการปรับอัตราค่าตอบแทนเงินเพิ มส่าหรับต่าแหน่งที มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้าน
การสาธารณสุข (พ.ต.ส.) จ่านวน 6 ราย 

มติที่ประชุม :  มอบผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไปศึกษาเกณฑ์
การเบิกจ่าย จากโรงพยาบาลอ่ืนๆ ใกล้เคียง เช่น รพ.วารินช าราบ รพ.ส าโรง  เพื่อเป็นแนวทางในการ
เบิกจ่าย รวมทั้งให้เตรียมข้อมูลภาระงานในการเบิกจ่ายประกอบด้วย และเสนอรองคณบดีฝ่ายบริหาร
พิจารณา เพื่อน าเข้าที่ประชุมในการประชุมครั้งถัดไป 
 

วาระท่ี 4.7    เรื่อง  ขอเปิดสอบแข่งขันคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย และขอเปลี่ยน
                 ชื่อต าแหน่งในกรอบอัตราก าลังพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือ
        เชี่ยวชาญเฉพาะ ที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง    โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   แพทย์หญิงนวินดา เจียมบุญศรี 

                      ต าแหน่ง  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 ด้วยโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับอนุมัติแผนกรอบอัตราก่าลังพนักงานมหาวิทยาลัยสาย
สนับสนุนวิชาการ ปีงบประมาณ 2561 – 2562 จากสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที  
4/2561 เมื อวันที  26 พฤษภาคม 2561 และได้รับอนุมัติแผนกรอบอัตราก่าลั งพนักงานมหาวิทยาลัยสาย
วิชาการ (แพทย์) จากสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที  6/2559 เมื อวันที  30 กรกฎาคม 
2559 ซึ งโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ได้ด่าเนินการเปิดสอบแข่งขันคัดเลือกบุคคลเพื อบรรจุเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัยตามแผนกรอบอัตราก่าลังดังกล่าวข้างต้นแล้วจนถึงปัจจุบัน และมีกรอบอัตราก่าลังคงเหลือ 

ในปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีแผนงานเร่งด่วนในการขยายศักยภาพ
การให้บริการผู้ป่วยใน จ่านวน 24 เตียง เพื อให้บริการสาธารณสุขแก่  นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรใน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และประชาชนทั วไป โดยปัจจุบันโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ขาดแคลน
บุคลากรและขาดงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐ จึงได้ปรึกษาส่านักงบประมาณเพื อขอข้อเสนอแนะในการแก้ไข
ปัญหา ส่านักงบประมาณแนะน่าให้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดท่าข้อมูลประกาศรับสมัครอัตราก่าลังที ต้องการ 
เสนอเพื อพิจารณาอนุมัติงบประมาณปี 2564 ดังนั้น โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงได้ประชุม
ปรึกษาหารือกับกองแผนงานและกองการเจ้าหน้าที  ส่านักงานอธิการบดี ในวันที  24 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้อง
ประชุม 1 ชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที ประชุมเสนอแนะให้วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เสนอขออนุมัติเปิดสอบแข่งขันคัดเลือกบุคคลเพื อบรรจุเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ตามกรอบอัตราก่าลังคงเหลือที ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที  4/2561 
เมื อวันที  26 พฤษภาคม 2561 และตามกรอบอัตราก่าลังบุคลากรประเภทวิชาการ (แพทย์) คงเหลือที ได้รับ
อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที  6/2559 เมื อวันที  30 กรกฎาคม 2559  
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  ในการนี้ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงได้จัดท่าข้อมูลเหตุผลความจ่าเป็นและขอบเขตภาระ
งานเพื อขออนุมัติเปิดสอบแข่งขันคัดเลือกบุคคลเพื อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยในกรอบอัตราก่าลังเดิมที คง
เหลืออยู่ จ่านวน 11 อัตรา และขอเปลี ยนชื อต่าแหน่งจากกรอบอัตราก่าลังที คงเหลืออยู่ จ่านวน 9 อัตรา ดังนี้  

1. ขออนุมัติเปิดสอบแข่งขันคัดเลือกบุคคลเพื อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  รวม 11 อัตรา 
1.1  แพทย์    จ่านวน  4  อัตรา 
1.2  เภสัชกร   จ่านวน  2  อัตรา 
1.3   พยาบาล   จ่านวน 4  อัตรา 
1.4  นักวิชาการคอมพิวเตอร์  จ่านวน 1  อัตรา 

 2.  ขออนุมัติเปลี ยนชื อต่าแหน่งที ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย รวม 9 อัตรา ดังนี้ 
     2.1 ทันตแพทย์   จ่านวน 3  อัตรา  เปลี ยนชื อต่าแหน่งเป็น พยาบาล 
     2.2 นักวิชาการสาธารณสุข จ่านวน  1  อัตรา เปลี ยนชื อต่าแหน่งเป็น พยาบาล 
     2.3 นักวิชาการเวชสถิติ จ่านวน  1  อัตรา เปลี ยนชื อต่าแหน่งเป็น พยาบาล 
     2.4 นักเทคนิคการแพทย์ จ่านวน  1  อัตรา เปลี ยนชื อต่าแหน่งเป็น พยาบาล 
     2.5  แพทย์แผนไทย  จ่านวน  1  อัตรา เปลี ยนชื อต่าแหน่งเป็น พยาบาล 
     2.6 บุคลากร  จ่านวน  1  อัตรา เปลี ยนชื อต่าแหน่งเป็น พยาบาล 
     2.7 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จ่านวน  1  อัตรา เปลี ยนชื อต่าแหน่งเป็น พยาบาล 
     2.8 เจ้าหน้าที บริหารทั วไป จ่านวน  1  อัตรา เปลี ยนชื อต่าแหน่งเป็น นักกายภาพบ่าบัด 
     2.9 บุคลากร  จ่านวน  1  อัตรา  เปลี ยนชื อต่าแหน่งเป็น นักรังสีการแพทย์ 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 -ไม่มี- 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
 1. มติที ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที  6/2559  เมื อวันที  30 กรกฎาคม  2559 
 2. มติที ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที  4/2561  เมื อวันที  26 พฤษภาคม  2561 
 3. เหตุผลความจ่าเป็นและขอบเขตภาระงานในต่าแหน่งที ขออนุมัติเปิดสอบและขอเปลี ยนชื อ    
              ต่าแหน่ง 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อพิจารณา ดังนี้ 

๑. ขออนุมัตเิปิดสอบแข่งขันคัดเลือกบุคคลเพื อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  รวม 11 อัตรา 
1.1  แพทย์    จ่านวน  4  อัตรา 
1.2  เภสัชกร   จ่านวน  2  อัตรา 
1.3   พยาบาล   จ่านวน 4  อัตรา 
1.4  นักวิชาการคอมพิวเตอร์  จ่านวน 1  อัตรา 

 2.  ขออนุมัติเปลี ยนชื อต่าแหน่งที ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย รวม 9 อัตรา ดังนี้ 
     2.1 ทันตแพทย์   จ่านวน 3  อัตรา  เปลี ยนชื อต่าแหน่งเป็น พยาบาล 
     2.2 นักวิชาการสาธารณสุข จ่านวน  1  อัตรา เปลี ยนชื อต่าแหน่งเป็น พยาบาล 
     2.3 นักวิชาการเวชสถิติ จ่านวน  1  อัตรา เปลี ยนชื อต่าแหน่งเป็น พยาบาล 
     2.4 นักเทคนิคการแพทย์ จ่านวน  1  อัตรา เปลี ยนชื อต่าแหน่งเป็น พยาบาล 
     2.5  แพทย์แผนไทย  จ่านวน  1  อัตรา เปลี ยนชื อต่าแหน่งเป็น พยาบาล 
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     2.6 บุคลากร  จ่านวน  1  อัตรา เปลี ยนชื อต่าแหน่งเป็น พยาบาล 
     2.7 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จ่านวน  1  อัตรา เปลี ยนชื อต่าแหน่งเป็น พยาบาล 
     2.8 เจ้าหน้าที บริหารทั วไป จ่านวน  1  อัตรา เปลี ยนชื อต่าแหน่งเป็น นักกายภาพบ่าบัด 
     2.9 บุคลากร  จ่านวน  1  อัตรา  เปลี ยนชื อต่าแหน่งเป็น นักรังสีการแพทย์ 
มติที่ประชุม :  1. เห็นชอบการขออนุมัติเปิดสอบแข่งขันคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็น 
                     พนักงานมหาวิทยาลัย  รวม 11 อัตรา 

2. เห็นชอบการขออนุมัติเปลี่ยนชื่อต าแหน่งที่ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย  
                               รวม 9 อัตรา 

 

ระเบียบวาระท่ี 5    เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
วาระท่ี 5.1     เรื่อง รายงานความก้าวหน้าในการจัดกิจกรรมของหน่วยวิจัยทางคลินิกฯ 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง    งานวิจัยท่านุบ่ารุงศิลปวัฒนธรรมฯ 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม ชื่อ  รองศาสตราจารย์อนันต์ ไชยกุลวัฒนา ต าแหน่ง  อาจารย์กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ 
 ตามที หน่วยวิจัยทางคลินิก วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับ
งบประมาณในการจัดตั้งหน่วยวิจัยทางคลินิก จาก คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี
วัตถุประสงค์เพื อมุ้งเน้นให้เกิดการสร้างและพัฒนาศูนย์วิจัยทางคลินิกให้คลอบคลุมทุกพ้ืนที  มีความพร้อมและมี
ประสิทธิภาพตามมาตรฐานการท่าวิจัยคลินิกที ดีอย่างยั งยืน  สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาเครือข่ายศูนย์วิจัยคลินิก 
พัฒนาระบบการท่างานร่วมกันระหว่างเครือข่ายที มีศักยภาพและสร้างขึ้นใหม่ อันเป็นการรองรับการท่างานวิจัย
ทางคลินิกแบบสหสถาบันระดับประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ  
 ทั้งนี้ หน่วยวิจัยทางคลินิก ได้ด่าเนินงานจัดกิจกรรมต่างๆเพื อพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของบุคลากร 
ให้มีความพร้อมและมีประสิทธิภาพในการด่าเนินงานวิจัยทางคลิก อาทิ เช่น กิจกรรมอบรมและเพิ มพูนความรู้
ด้านการปฏิบัติการทางคลินิกที ดี (ICH-GCP : Good clinical practice), กิจกรรมการแลกเปลี ยนเรียนรู้ระหว่าง
ศูนย์วิจัยทางคลินิก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และหน่วยวิจัยทางคลินิกวิทยาลัยแพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ,กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื องระบาดวิทยา,การใช้สถิ ติทาง
ระบาดวิทยาและการระบาดวิทยาทางคลินิก และอื นๆ  
ข้อกฏหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

- ไม่มี - 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

เอกสารน่าเสนอความคืบหน้าการด่าเนินงานหน่วยวิจัยทางคลินิก วิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข  
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

เพื อทราบความก้าวหน้าในการจัดกิจกรรมของหน่วยวิจัยทางคลินิกฯ 
มติที่ประชุม :  รับทราบ   

 

วาระท่ี 5.2     เรื่อง คลินิกฟ้าใส วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัย 
   อุบลราชธานี ได้รับรางวัลเพชรนครา อวอร์ด ประจ าปี 2563 ในหมวด 
   มหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง    งานวิจัยท่านุบ่ารุงศิลปวัฒนธรรมฯ 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม ชื่อ  รองศาสตราจารย์อนันต์ ไชยกุลวัฒนา ต าแหน่ง  อาจารย์กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ 
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ตามที วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับงบประมาณสนับสนุน
จากสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื อสังคมไทยปลอดบุหรี  ในการด่าเนินงานคลินิกฟ้าใส   โดยป้องกันเยาวชนและ
ชุมชนบริเวณรอบมหาวิทยาลัยให้พ้นจากพิษภัยบุหรี  ดังรายละเอียดทราบ นั้น 
 ทั้งนี้ ในการด่าเนินงานที ผ่านมา คลินิกฟ้าใสได้มีการด่าเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่ายในการให้บริการ คัด
กรอง บ่าบัด นักศึกษาและประชาชนพ้ืนที ใกล้เคียงมหาวิทยาลัยจนประสบผลส่าเร็จในการเลิกบุหรี มาโดยตลอด
จึงท่าให้คลินิกฟ้าใส วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ ได้รับรางวัลในการด่าเนินงานดังกล่าว โดยในครั้งนี้ นายแพทย์       
นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ใน
การขึ้นรับรางวัลเพชรนครา อวอร์ด ประจ่าปี 2563 ในการประเมินให้สถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี ดีเด่น ใน
หมวดมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี  ผู้มอบรางวัล คือ คุณอนุทิน  ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข ในงานประชุมชื อ “มหกรรมวิชาการฟ้าใส สถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี  2563” ใน
ระหว่างวันที  26-28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องสยามมกุฎราชกุมารและห้องพัชรกิติยาภา อาคารเฉลิมพระบารมี 
50 ปี แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย 

ข้อกฎหมาย / ระเบียบที่เกี่ยวข้อง   

- ไม่มี 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
๑. โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ในการรับรางวัลเพชรนครา อวอร์ด ประจ่าปี 2563 ในการประเมินให้

สถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี ดีเด่น ในหมวดมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี  
๒. ก่าหนดการงานประชุม “มหกรรมวิชาการฟ้าใส สถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี  2563”ระหว่าง

วันที  26-28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องสยามมกุฎราชกุมารและห้องพัชรกิติยาภา อาคารเฉลิม
พระบารมี 50 ปี แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

 เพื อทราบคลินิกฟ้าใส วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับรางวัล 
เพชรนครา อวอร์ด ประจ่าปี 2563 ในหมวดมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี  

มติที่ประชุม :  รับทราบ 
 

วาระท่ี 5.3      เรื่อง  พฤติกรรมการเข้าเรียนของ นางสาวสุพัตรา กระสังข์   
         นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง    งานบริการการศึกษา 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม ชื่อ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงศุทธินี  ธิราช ต าแหน่ง  รองคณบดีงานบริการการศึกษา 

รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา  แจ้งเพื อทราบ พฤติกรรมการเข้าเรียนของ นางสาวสุพัตรา กระสังข์     
รหัส 5819401871 นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ วิชาเอกอนามัย
สิ งแวดล้อมนักศึกษาไม่เข้าเรียนและไม่สามารถติดต่อได้ โดยทางหลักสูตรได้เชิญผู้ปกครองมาหารือแล้ว แต่
นักศึกษายังมีพฤติกรรมเหมือนเดิม และนักศึกษามีผลการเรียนเฉลี ยสะสมอยู่ในเกณฑ์เสี ยงต่อการตกออก คือ 
1.97 
ข้อกฎหมาย / ระเบียบที่เกี่ยวข้อง   

- ไม่มี 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

- ไม่มี 
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ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

เพื อทราบถึงพฤติกรรมการเข้าเรียนของนักศึกษารายดังกล่าว 
มติที่ประชุม :  รับทราบ  มอบอาจารย์ท่ีปรึกษา (ผศ.จิราพร  หลาบค า) รวบรวมข้อมูลนักศึกษา 

และให้แพทย์จิตเวชของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิเคราะห์เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือนักศึกษา 
และให้น าเสนอในการประชุมโดยเร่งด่วน 

 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืน ๆ  
วาระท่ี  6.1 เรื่อง  ก าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

             ครั้งที่ 3/2563 วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้อง CMP 412           
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง   งานเลขานุการ 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  ชื่อ นางสาวณรัญญา  มีชัย ต าแหน่ง เลขานุการคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ 

เลขานุการคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ แจ้งเพื อทราบ ถึงก่าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ่า
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที  3/2563 วันพฤหัสบดี ที  19 มีนาคม 2563  เวลา 09.00 น. 
ณ ห้อง CMP 412 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

- ไม่มี- 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

- ไม่มี- 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

เพื อทราบก่าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  
ครั้งที  3/2563 วันพฤหัสบดี ที  19 มีนาคม 2563  เวลา 09.00 น. ณ ห้อง CMP 412 

มติทีป่ระชุม :  เห็นชอบให้เลื่อนการประชุมไปเป็นวันศุกร์ ที่ 20 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น.  
ณ ห้องประชุม CMP 412 
วาระท่ี  6.2       เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และ 

การสาธารณสุข ครั้งที่ ครั้งที่ 1/2563 (ลับ) เมื่อวันพฤหัสบดี ที่  23 มกราคม
2563 

ทั้งนี้ รายละเอียดและมติที่ประชุมปรากฏตามรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่ 1/๒๕๖3 (ลับ) 

 
 

ปิดประชุมเวลา 12.00 น. 

                                                                                                  

(นางสาวณรัญญา  มีชัย) 
นักวิชาการศึกษาช่านาญการ/เลขานุการ 

ผู้จด/พิมพ์รายงานการประชุม 
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(นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธุ์) 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
กรรมการ 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 

ที่ประชุมได้รับรองรายงานนี้แล้วในการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งท่ี 3/๒๕63 
เมื่อวันที่  23 มีนาคม 2563   

 

                                                      
(นายแพทย์นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ) 

 คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 ประธานคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

 


