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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 6/2563 วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
ครั้งที่ 6/๒๕63 วันพฤหัสบดี  ที่ 21 พฤษภาคม 2563 

ณ ห้อง CMP 412 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. นางสาวจินตนา  ศิริบูรณ์พิพัฒนา  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 
2. ผศ.ดร.เชาวลิต  ยั วจิตร   ผู้แทนอาจารย์    กรรมการ 

 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
 ไม่มี 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. แพทย์หญิงนวินดา  เจียมบุญศรี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
2. รศ.ดร.อนันต์  ไชยกุลวัฒนา  อาจารย์กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ 
3. นายแพทย์วัฒนา พรรณพานิช ประธานคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
4. ผศ.ดร.ปรีดา ปราการกมานันท์ ผู้ช่วยคณบดีงานพัฒนานักศึกษา 

 

ผู้เข้าร่วมประชุมทางไกล โดยใช้ระบบ Google meet 
๑. ผศ.ดร.รัตนา  เล็กสมบูรณ์  หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็ก 
๒. ดร.สง่า  ทับทิมหิน   ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ งแวดล้อม 
๓. ผศ.ดร.กิตติ  เหลาสุภาพ  ผู้ช่วยคณบดีงานวางแผนและบริหารกายภาพและสิ งแวดล้อม 
๔. ผศ.ดร.นิยม  จันทร์นวล  ประธานหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต  
๕. อ.ปัณฑิตา  สุขุมาลย์  ประธานหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 

 
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.    
 
 นายแพทย์นิรันดร์  พิทักษ์วัชระ คณบดี  ท่าหน้าที ประธานในที ประชุม หลั งจากกล่ าวต้อน รับ
ผู้เข้าร่วมประชุมแล้ว ได้เรียนเชิญคณะกรรมการรับทราบและพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม สรุปได้ ดังนี้ 
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ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ  
วาระท่ี 1.1      เรื่อง  สถานการณ์ Covid 19   
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง  งานเลขานุการ 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   ชื่อ นายแพทย์นิรันดร์  พิทักษ์วัชระ ต าแหน่ง  คณบดี 
ประธานแจ้งเพื อทราบ  “คณะกรรมการส่งเสริมจริยธรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” ห่วงวิกฤติโควิด-19 
เสนอสังคมปรับใช้แนวคิด UNESCO เพื อรับมือกับการระบาดอย่างถูกหลักจริยธรรม 
 คณะกรรมการส่งเสริมจริยธรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในความดูแลของส่านักงานสภานโยบาย
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม ได้แสดงความเป็นห่วงต่อกรณีการแพร่ระบาดของโควิด -19 โดยได้น่าแนวปฏิบัติที ยูเนสโกจัดท่าขึ้น 
เกี ยวกับประเด็นจริยธรรมที ส่าคัญในระดับโลก ซึ งมีเนื้อหาสาระและประเด็นที น่าสนใจ อันจะเป็นประโยชน์ในการ
ใช้ประกอบการตัดสินใจและการปฏิบัติร่วมกันของทุกฝ่าย ในสถานการณ์ที ประเทศก่าลังเผชิญอยู่ในขณะนี้. 
 โดยแนวทางปฏิบัติประเด็นจริยธรรมส่าคัญที ยูเนสโกจัดท่าขึ้นเพื อเสนอต่อรัฐบาลทั วโลก ประกอบด้วยทั้ง
เรื องนโยบายด้านสุขภาพและสังคมที ควรตั้งอยู่บนพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ที มั นคงและควรให้การพิจารณาด้าน
จริยธรรมในระดับโลกเป็นตัวน่าทาง การค่านึงถึงนโยบายที ควรตั้งอยู่บนฐานความรู้และการปฏิบัติทาง
วิทยาศาสตร์ที ดี ระบบและการเข้าถึงระบบการดูแลสุขภาพของประเทศต่างๆ การดูแลกลุ่มบุคคลที เปราะบาง
ในช่วงที มีโรคระบาด การบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารในภาวะวิกฤติ แนวทางปฏิบัติด้านจริยธรรมเกี ยวกับงานวิจัย
และการทดสอบทางคลินิกในการหายารักษาและวัคซีนเพื อป้องกันโควิด-19 ประเด็นด้านจริยธรรมเกี ยวกับการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึงการสนับสนุนแนวทางการพึ งพากันระหว่างประเทศในการรับมือกับโควิด-19 
 ด้าน นายแพทย์สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมจริยธรรมด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ได้มีสารเกี ยวกับการเผชิญกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที สะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมือกันทั้งใน
ส่วนการก่าหนดนโยบายและการปฏิบัติตามมาตรการเชิงนโยบายเพื อให้ทุกฝ่ายผ่านพ้นวิกฤติคร้ังนี้ไปด้วยกันอย่าง
ปลอดภัย โดยเห็นว่าเป็นเรื องที ไม่ใช่เฉพาะฝ่ายผู้มีอ่านาจระดับนโยบายที จะต้องตัดสินใจ แต่ประชาชนต้องมีส่วน
ร่วมในการรับรู้และตัดสินใจ รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ ที จ่าเป็น 
 จากสถานการณ์และความพยายามในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคท่าให้เห็นชัดเจนถึงความจ่า เป็น
ที จะต้องหาความสมดุลระหว่างการช่วยกันท่าให้สุขภาพของประชากรดีและปลอดภัยร่วมกับการสามารถใช้ชีวิต
และกิจกรรมทางเศรษฐกิจที ไม่ถูกกระทบมากจนเกินไป ปัญหาท้าทายปัจจุบันดูเหมือนจะเป็นการต้องเลือก
ระหว่างสุขภาพ  หรือเศรษฐกิจ รวมไปถึงการค่านึงถึงสิทธิ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ แต่ความจริงที ว่าทั้งสาม
ส่วนนี้อาจอยู่รวมกันได้ และสามารถเกิดรูปธรรมใหม่อันเนื องมาจากความพยายามที จะร่วมกันต่อสู้กับการแพร่
ระบาดของโควิด-19 ในคร้ังนี้ 
 นโยบายจ่ากัดการเคลื อนไหวและการท่ากิจกรรมต่างๆ โดยมีเป้าหมายเพื อให้เกิดการเว้นระยะห่างใน
สังคม สามารถตัดตอนการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสได้มาก แต่ขณะเดียวกันก็สร้างความไม่สะดวกในการปฏิบัติตัว
ในชีวิตประจ่าวันของปัจเจก ที ส่าคัญยังส่งผลกระทบต่อการผลิตทางเศรษฐกิจหรือกิจกรรมที สร้างเศรษฐกิจของ
สังคมโดยรวมอย่างมหาศาล จนถึงขั้นที รัฐบาลในหลายประเทศจะต้องลงทุนหางบประมาณจ่านวนมากมาให้ความ
ช่วยเหลือ ซึ งเป้าหมายส่าคัญหนึ งของการช่วยเหลือคือต้องเกิดความเป็นธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ งคือ การปกป้อง
กลุ่มประชากรที เปราะบางหรือยากจน กลายเป็นค่าถามท้าทายการด่าเนินนโยบายในบริบทเช่นนี้ 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
-ไม่มี- 
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เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
-ไม่มี- 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อทราบสถานการณ์ Covid 19   

มติที่ประชุม :  รับทราบ  
 

วาระท่ี 1.2      เรื่อง  การเตรียมความพร้อมในการจัดท ารายงาน WFME  
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง  งานเลขานุการ 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   ชื่อ นายแพทย์นิรันดร์  พิทักษ์วัชระ ต าแหน่ง  คณบดี 

ประธานแจ้งเพื อทราบ วิทยาลัยฯ ได้น่าหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 รับ
การประเมิน WFME ครบ 1 ปี   ปัจจุบันคณะท่างาน WFME ของวิทยาลัยฯได้ด่าเนินการจัดท่ารายละเอียด
รายงาน WFME  ในส่วนแก้ไขปรับปรุงโดย รศ.นพ.สุธรรม ปิ่นเจริญ  ให้ค่าแนะน่าในการจัดท่าอย่างต่อเนื อง  
ส่าหรับการก่าหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ได้ข้อสรุปเรียบร้อยแล้ว ในด้านการประเมินวัดผลของศูนย์
แพทย์ ทั้ง 2 แห่ง จะต้องด่าเนินการให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน  

ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
-ไม่มี- 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
-ไม่มี- 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อทราบการเตรียมความพร้อมในการจัดท่ารายงาน WFME 

มติที่ประชุม :  รับทราบ  
 

วาระท่ี 1.3      เรื่อง  การเปิดให้บริการผู้ป่วยในของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
ผู้เสนอเรื่อง  งานเลขานุการ 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   ชื่อ นายแพทย์นิรันดร์  พิทักษ์วัชระ ต าแหน่ง  คณบดี 

ประธานแจ้งเพื อทราบ การเปิดให้บริการผู้ป่วยในของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เดิมก่าหนด
เปิดให้บริการในเดือนพฤษภาคม  2563  เลื อนเป็นเดือนสิงหาคม  2563  เนื องจากยังขาดอัตราก่าลังของ
บุคลากรทางการแพทย์  รวมทั้งการเกิดสถานการณ์ Covid-19 บุคลากรทางการจะต้องให้การดูแลผู้ป่วยจาก
สถานการณ์ ดังกล่าว  
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

-ไม่มี- 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

-ไม่มี- 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อทราบการเปิดให้บริการของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี IPD  

มติที่ประชุม :  รับทราบ  
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ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และ 
การสาธารณสุข  

ระเบียบวาระท่ี 2.1  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และ 
                                        การสาธารณสุข ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่  23 เมษายน  2563 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง  งานเลขานุการ 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม ชื่อ นายแพทย์ประวิ อ ่าพันธ์ุ ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร  

รองคณบดีฝ่ายบริหาร เสนอที ประชุมเพื อพิจารณา รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข คร้ังที  5/2563 เมื อวันพฤหัสบดี ที   23 เมษายน  2563 ทั้งนี้ได้มีการแจ้ง
เวียนทางไลน์กลุ่มคกก.ประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อพิจารณารายงานฯ ดังกล่าวแล้ว เมื อวันจันทร์ ที  11  พฤษภาคม 
2563  และแจ้งเวียนทาง E-mail เมื อวันอังคาร ที  12 พฤษภาคม 2563 

ข้อกฎหมาย / ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง   
 -ไม่มี- 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข คร้ังที  5/2563 เมื อ
วันพฤหัสบดีที   23 เมษายน  2563 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  
คร้ังที  5/2563 เมื อวันพฤหัสบดี ที   23 เมษายน  2563 

มติที่ประชุม :  รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไขรายงานการประชุม  
 

ระเบียบวาระท่ี 2.2  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และ 
                                   การสาธารณสุข ครั้งที่ 5/๒๕63 วาระลับ วันพฤหัสบดี  ที่ 23 เมษายน 2563 

หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง  งานเลขานุการ 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม ชื่อ นายแพทย์ประวิ อ ่าพันธ์ุ ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร  
สรุปเรื่อง 

 รองคณบดีฝ่ายบริหาร เสนอที ประชุมเพื อพิจารณา รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัย 
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข คร้ังที  5/๒๕63 วาระลับ วันพฤหัสบดี  ที  23 เมษายน 2563 
ข้อกฎหมาย / ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง   
 -ไม่มี- 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข คร้ังที  5/๒๕63 
วาระลับ วันพฤหัสบดี  ที  23 เมษายน 2563 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  
คร้ังที  5/๒๕63 วาระลับ วันพฤหัสบดี  ที  23 เมษายน 2563 

มติที่ประชุม :  รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไขรายงานการประชุม  
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ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสืบเนื่อง  
วาระท่ี 3.1  เรื่อง   ขออนุมัติปรับอัตราค่าตอบแทนเงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษของ  
                    ผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง    โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   ชื่อ แพทย์หญิงนวินดา เจียมบุญศรี 

                         ต าแหน่ง  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 ตามที  โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านการ
สาธารณสุขที มิใช่แพทย์ เป็นเงินเพิ มส่าหรับต่าแหน่งที มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) 
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุขที 
ปฏิบัติงานให้กับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2561 นั้น 
 ในการประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข คร้ังที  2/2563 
วันที  25 กุมภาพันธ์ 2563 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้เสนอขอปรับอัตราค่าตอบแทนเงินเพิ ม
ส่าหรับต่าแหน่งที มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานที มีการเพิ มภาระ
งานและเปลี ยนแปลงลักษณะงาน และที ประชุมมีมติมอบผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ไปศึกษาเกณฑ์การเบิกจ่าย จากโรงพยาบาลอื น ๆ ใกล้เคียง เช่น โรงพยาบ าลวารินช่าราบ 
โรงพยาบาลส่าโรง เพื อเป็นแนวทางในการเบิกจ่าย รวมทั้งให้เตรียมข้อมูลภาระงานในการเบิกจ่ายประกอบด้วย 
และเสนอรองคณบดีฝ่ายบริหารพิจารณา เพื อน่าเข้าที ประชุมในการประชุมคร้ังถัดไป 
 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้มีบันทึกข้อความ ที  อว 0604.16.1.14/1087 ลงวันที  
5 พ.ค. 2563 เรื อง ขอส่งข้อมูลเพิ มเติมเพื อประกอบการพิจารณาทบทวนการขอปรับอัตราค่าตอบแทนส่าหรับ
ต่าแหน่งที มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) ของนายจักรกฤษ  บุษพันธ์ ต่าแหน่ง    
เภสัชกร โดยได้ส่งข้อมูลเพิ มเติมตามมติที ประชุมคณะกรรมการประจ่าฯ เสนอรองคณบดีฝ่ายบริหารเพื อ
พิจารณา และรองคณบดีฝ่ายบริหารเห็นชอบให้เสนอวาระการประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 ในการนี้ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงขอปรับอัตราค่าตอบแทนส่าหรับต่าแหน่งที มีเหตุ
พิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) ของนายจักรกฤษ  บุษพันธ์ ต่าแหน่ง เภสัชกร สังกัด งาน
เภสัชกรรม โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จากลักษณะงานปฏิบัติหน้าที  เภสัชกรรม กลุ่มที  1 ได้รับ
ค่าตอบแทน พ.ต.ส. อัตรา 1,500 บาท เป็นลักษณะงานปฏิบัติหน้าที เภสัชกรรม กลุ่มที  2 ลักษณะงาน 2.2 ให้
ค่าปรึกษาแนะน่าด้านยาในกลุ่มโรคติดต่อร้ายแรง เช่น เอดส์ วัณโรค ฯลฯ ซึ งจัดเป็นคลินิกเฉพาะหรือพ้ืนที เฉพาะ
แยกจากการจ่ายยาปกติ โดยได้รับค่าตอบแทน พ.ต.ส. อัตรา 3,000.-บาท  
ข้อกฏหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุขที ปฏิบัติงาน
ให้กับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2561 
http://www.ubu.ac.th/web/files_up/17f2019042912054455.pdf 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
1. บันทึกข้อความ ที  อว 0604.16.1.14/1087 ลงวันที  5 พ.ค. 2563 เรื อง ขอส่งข้อมูลเพิ มเติมเพื อ

ประกอบการพิจารณาทบทวนการขอปรับอัตราค่าตอบแทนส่าหรับต่าแหน่งที มีเหตุพิเศษของ
ผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) ของนายจักรกฤษ  บุษพันธ์ ต่าแหน่ง เภสัชกร 

http://www.ubu.ac.th/web/files_up/17f2019042912054455.pdf
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2. การก่าหนดภาระงาน (Job description) ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ (แบบ ปม.1) ประจ่าปี
งบประมาณ 2563 ของ นายจักรกฤษ บุษพันธ์ 

3. ข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนส่าหรับต่าแหน่งที มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.)
ของโรงพยาบาลใกล้เคียง 

4. ระเบียบการเบิกจ่ายค่าตอบแทนส่าหรับต่าแหน่งที มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข 
(พ.ต.ส.) ของโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

5. ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุขที 
ปฏิบัติงานให้กับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2561 

ประเด็นเสนอที่ประชมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
เพื อพิจารณา อนุมัติการปรับอัตราส่าหรับต่าแหน่งที มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข 

(พ.ต.ส.) ของนายจักรกฤษ  บุษพันธ์ จากเดิมอัตรา 1,500.- บาท ปรับเป็น 3,000.- บาท 
 มติที่ประชุม :  อนุมัติการปรับอัตราส าหรับต าแหน่งท่ีมีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข 
(พ.ต.ส.) ของนายจักรกฤษ  บุษพันธ์ จากเดิมอัตรา 1,500.- บาท ปรับเป็น 3,000.- บาท ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 
1 มิถุนายน 2563 
 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
วาระท่ี 4.1     เรื่อง ขออนุมัติจัดท าประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  
   เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้รถส่วนกลางของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข                      
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง    งานยานพาหนะ 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   ชื่อ นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธ์ุ ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

ตามที ระเบียบส่านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. 2523 และที แก้ไขเพิ มเติม  หมวด 1 บท
ทั วไป  ได้ให้ความหมายของรถส่วนกลาง ว่า  รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ที จัดไว้เพื อกิจการอันเป็นส่วนรวมของ
ส่วนราชการ  และในหมวด 3  การใช้  ระบุว่า  รถส่วนราชการ รถรับรอง รถรับรองประจ่าจังหวัด  ให้ใช้เพื อ
กิจการอันเป็นส่วนรวมของส่วนราชการ  หรือเพื อประโยชน์ของทางราชการ ตามหลักเกณฑ์ที ส่วนราชการเจ้าของ
รถนั้นก่าหนดขึ้น  ซึ งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้จัดท่าเฉพาะประกาศหลักเกณฑ์การใช้รถส่วนกลางของ
ส่านักงานอธิการบดี โดยใช้ส่าหรับกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ 

ข้อ 1 รถส่วนกลาง หมายถึง รถยนต์ส่าหรับใช้ในการปฏิบัติราชการและกิจการทั วไปของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ภายใต้การควบคุมดูแลของงานยานพาหนะ กองกลาง ส่านักงานอธิการบดี 

ข้อ 2. ให้ใช้รถส่วนกลางส่าหรับกิจการต่างๆ ดังนี้ 
2.1 กิจการทั วไปของมหาวิทยาลัย  
2.2 กิจการของคณะ ส่านัก สถาบัน โครงการ  
2.3 กิจการเกี ยวกับการเรียนการสอน และกิจกรรมของนักศึกษา   
2.4 กิจกรรมเพื อเป็นสวัสดิการของบุคลากรและนักศึกษา 
2.5 กรณีอื นๆ ที มีความจ่าเป็นเพื อประโยชน์ของราชการ 

เพื อให้การบริหารจัดการรถราชการ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับระเบียบ ดังกล่าว จึง
เห็นควรก่าหนดหลักเกณฑ์การใช้รถส่วนกลางของวิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ   ตาม (ร่าง) ประกาศวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื อง หลักเกณฑ์การใช้รถส่วนกลางของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข ที แนบมาพร้อมนี้ 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 6/2563 วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 
 

ข้อกฎหมาย / ระเบียบที่เกี่ยวข้อง   
 1. ระเบียบส่านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. 2523 
 2. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื อง หลักเกณฑ์การใช้รถส่วนกลางของส่านักงานอธิการบดี 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

1. ระเบียบส่านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. 2523 
 2. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื อง หลักเกณฑ์การใช้รถส่วนกลางของส่านักงานอธิการบดี 
 3. (ร่าง) ประกาศวิทยาลัยฯ เรื อง หลักเกณฑ์การใช้รถส่วนกลางของวิทยาลัยฯ 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
   เพื อพิจารณา (ร่าง) ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื อง หลักเกณฑ์การใช้รถ
ส่วนกลางของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม 

1. ให้เพิ่มรายละเอียด ในข้อ 2.4 กิจกรรมเพื่อเป็นสวัสดิการของบุคลากรและนักศึกษา ในกรณี 
เจ็บป่วย เสียชีวิต อุบัติภัย เป็นต้น 

2. ให้เพิ่มรายละเอียด ในข้อ 2.5 กรณี อ่ืน ๆ กิจการอันเป็นส่วนรวมของส่วนราชการ หรือเพื่อ
ประโยชน์ของทางราชการ ให้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคณบดี 

3. คณบดี เสนอว่า เพื่อให้เกิดความคล่องตัว และเพื่อเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจให้กับบุคลากร
และนักศึกษา จึงเห็นควรให้จัดท าเป็นประกาศของวิทยาลัยฯ โดยไม่ต้องส่งเรื่องไปหารือกับ
ส านักงานกฎหมายและนิติการ 

4. ให้เพิ่มรายละเอียดในประกาศ โดยอ้างตามค าสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 3611/2560 
เรื่องมอบอ านาจให้คณบดีและผู้อ านวยการส านักปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี  ก.ด้านการ
บริหารการเงินและพัสดุ ข้อ 5 และอ้างตามค าสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 835/2560 เรื่อง
มอบอ านาจให้รองคณบดีฝ่ายบริหาร วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ปฎิบัติราชการ
แทนอธิการบดี ข้อ 7 

5. ให้เบิกค่าเบี้ยเลี้ยงการเดินทางได้เฉพาะพนักงานขับรถยนต์ 
มติที่ประชุม :   เห็นชอบด าเนินการตามข้อเสนอแนะจากที่ประชุม มอบงานยานพาหนะด าเนินการ

ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ และเสนอคณบดีลงนาม 
 

วาระท่ี 4.2     เรื่อง   ขอให้เสนอชื่อผู้สมควรได้รับการยกย่องเป็นครูแพทย์แห่งชาติ ของกลุ่มสถาบัน                   
           แพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ประจ าปี 2563 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง    งานเลขานุการ 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   ชื่อ นายแพทย์นิรันดร์  พิทักษ์วัชระ ต าแหน่ง  คณบดี 

 ด้วย กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท) เห็นสมควรเชิดชูเกียรติบุคคลที ปฏิบัติงานหรือ
เคยปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาล หรือสถาบันที สอนนิสิตนักศึกษา
แพทย์ ที มีผลงานด้านแพทยศาสตรศึกษาดีเด่นเป็นที ประจักษ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีความเป็นครู และอุทิศตน
เป็นประโยชน์ต่อวงการแพทยศาสตรศึกษาของประเทศ ให้เป็น “ครูแพทย์แห่งชาติ” เพื อเป็นแบบอย่างแก่
อาจารย์ แพทย์ นิสิตนักศึกษาแพทย์ โดยให้เสนอชื อภายในวันที   31  กรกฎาคม  2563 เพื อให้คณะกรรมการฯ 
ด่าเนินการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัล “ครูแพทย์แห่งชาติ” ต่อไป  
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 6/2563 วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 
 

ข้อกฎหมาย / ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง   
 ระเบียบกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ว่าด้วยเรื อง ครูแพทย์แห่งชาติของกลุ่มสถาบัน
แพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย พุทธศักราช 2557 
 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
1. หนังสือ ที  กสพท 129/2563  ลงวันที   29  เมษายน  2563  เรื อง ขอให้เสนอชื อผู้สมควร

ได้รับการยกย่องเป็นครูแพทย์แห่งชาติ ของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ประจ่าปี 
2563 

2. ระเบียบกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ว่าด้วยเรื อง ครูแพทย์แห่งชาติของกลุ่ม
สถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย พุทธศักราช 2557 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
เพื อพิจารณาเสนอชื อผู้สมควรได้รับการยกย่องเป็นครูแพทย์แห่งชาติ ของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่ง

ประเทศไทย ประจ่าปี 2563 
มติที่ประชุม :    มอบรองคณบดีฝ่ายบริหาร และงานบริหารบุคคลด าเนินการ เสนอชื่อผู้สมควรได้รับ

การยกย่องเป็นครูแพทย์แห่งชาติ ของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ประจ าปี 2563 
 

วาระท่ี 4.3        เรื่อง ขออนุมัติงบประมาณนอกแผนเพื่อปรับปรุงระบบระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง    งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   ชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติ   เหลาสุภาพ 

                         ต าแหน่ง  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและบริหารกายภาพและสิ งแวดล้อม 
ตามที งานคอมพิวเตอร์และเครือข่ายได้ขอเชิญประชุมและร่วมกิจกรรม OCN Roadshow ร่วมกับ 

ส่านักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายเพื อตอบสนองวิสัยทัศน์ ปี ๒๕๖๓ –๒๕๖๗ จัดหาและพัฒนาทรัพยากรด้าน 
เทคโนโลยีสารสนเทศ ณ ห้องประชุม CMP ๔๐๑ ชั้น ๔ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัย 
อุบลราชธานี ในวันจันทร์ที  27 เมษายน 2563 เวลา 10.30 น. - 15.30 น. และวันที  28-29 เมษายน  
2563 ทางส่านักคอมพิวเตอร์และงานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ไดด้่าเนินการตรวจสอบสัญญาณ Internet  
ในแต่ละชั้น ปรับปรุงจุดกระจายสัญญาณบางจุดและเปลี ยนอุปกรณ์กระจายสัญญาณ Internet ซึ งทางส่านัก 
คอมพิวเตอร์และเครือข่ายให้ยืมใช้อุปกรณ์ติดตั้งเพิ มเติมบางจุดก่อน ที อาคารวิทยาลัยฯ และได้มีแนวทางให้เพิ ม 
ประสิทธิภาพระบบเครือข่ายโดยให้เปลี ยน Gigabit Managed Switch Layer 2 & 3 Switching เพื อขยาย 
แบนด์วิชาระบบเครือข่าย การรองรับการจ่ายไฟผ่านสายแลน และติดตั้งระบบเครือข่ายเพิ มเติม โดยขออนุมัติ 
งบประมาณนอกแผน จ่านวน 170,100 บาท  
 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 -ไม่มี- 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
 1. บันทึกข้อความที  อว 0604.16.1.13/31 ลงวันที  18 พฤษภาคม 2563  
          2. ใบเสนอราคาครุภัณฑ์ 
          3. บันทึกข้อความที  อว 0604.12/873  ลงวันที  18 พฤษภาคม 2563 2563 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 6/2563 วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 
 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อพิจารณาอนุมัติให้ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครือข่ายโดยให้เปลี ยน Gigabit Managed Switch 
Layer 2 & 3 Switching เพื อขยายแบนด์วิชาระบบเครือข่าย การรองรับการจ่ายไฟผ่านสายแลน และติดตั้ง
ระบบเครือข่ายเพิ มเติม โดยขออนุมัติเงินงบประมาณนอกแผน จ่านวน 170,100 บาท  
ข้อเสนอจากที่ประชุม 

- ให้เพิ่มการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครือข่ายในหอพักนักศึกษา 6 ด้วย มอบ นพ.วัฒนา 
พรรณพานิช ไปหารือกับงานแผนและงบประมาณ และให้เสนอเพื่อพิจารณาพร้อมกัน 

มติที่ประชุม   พิจารณาอนุมัติให้ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครือข่ายโดยให้เปลี่ยน Gigabit 
Managed Switch Layer 2 & 3 Switching เพื่อขยายแบนด์วิชาระบบเครือข่าย การรองรับการจ่ายไฟผ่าน
สายแลน และติดตั้งระบบเครือข่ายเพิ่มเติม โดยขออนุมัติเงินงบประมาณนอกแผน จ านวน 170,100 บาท  

 

วาระท่ี 4.4   เรื่อง  ขออนุมัติท าค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 
       ประจ าปีการศึกษา 2563  
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง    งานบริการการศึกษา 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   ชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุวรรณ์  วงบุตดี ต าแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ 

ตามที  ส่านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่านักอธิการบดี จัดท่าบันทึกข้อความที  ศธ.0529.4.6/      
ว 906 ลว 21 กรกฎาคม 2558 เรื อง แผนผังกระบวนการการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษของมหาวิทย าลัย
อุบลราชธานี เพื อให้สอดคล้องกับข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย “คุณสมบัติและหลักเกณฑ์การ
แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ และศาสตราจารย์พิเศษ พ.ศ. 2548”
และให้เป็นไปตามส่านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่านักอธิการบดี ในการนี้ งานบริการการศึกษา จึงขอเสนอ
ขออนุมัติจัดท่าค่าสั งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจ่าปีการศึกษา 2563 เพื อด่าเนินการ
ในส่วนที เกี ยวข้องต่อไป  และด่าเนินการตามแผนผังกระบวนการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ส่านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ข้อกฎหมาย / ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง   
 -ไม่มี- 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

 ตารางรายชื ออาจารย์พิเศษหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจ่าปีการศึกษา 2563 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อพิจารณาอนุมัติท่าค่าสั งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจ่าปีการศึกษา 2563 

มติที่ประชุม : อนุมัติท าค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา 
2563 

 

วาระท่ี 4.5    เรื่อง  แนวทางการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ชั้นปรีคลินิก  
               ประจ าปีการศึกษา 2563  

หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง    งานบริการการศึกษา 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม ชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงศุทธินี  ธิราช  

ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา 
ตามที  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้เลื อนวันเปิดภาคการศึกษาต้นจากเดิมวันที  8 มิถุนายน 2563 เป็น

วันที  22 มิถุนายน 2563 และได้ก่าหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอน โดยรายวิชาที มีเฉพาะภาคทฤษฎี 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 6/2563 วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 
 

(บรรยาย) ใหจัดการเรียนการสอนตลอดภาคตามปกติ ส่าหรับรายวิชาที มีทั้งภาคทฤษฎี(บรรยาย)และภาคปฏิบัติ
ใหจัดการเรียนการสอนแบบบลอค (Block) โดยจัดใหเรียนภาคทฤษฎี (บรรยาย) ในชวงตนภาคถึงกลางภาคและ
เรียนภาคปฏิบัติหลังกลางภาคนั้น 

การนี้ ปฏิทินการศึกษาของหลักสูตรแพทยศสาตรบัณฑิต ชั้นปรีคลินิก ประจ่าปีการศึกษา 2563 ไม่
สามารถจัดการเรียนการสอนตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัยได้ โดยได้ก่าหนดวันเปิดภาคการศึกษา ดังนี้ 
 

ชั้นปี ภาคต้น ภาคปลาย 
ชั้นปีที  2 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) 27 เม.ย.- 25 ต.ค.63 26 ต.ค.63 – 4 เม.ย.64 
ชั้นปีที  2 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) 11 พ.ค. – 1 พ.ย.63 2 พ.ย.63 – 2 พ.ค.64 
ชั้นปีที  3 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) 27 เม.ย.- 13 ก.ย.63  14 ก.ย.63 - 21 ก.พ.64 

  
ทั้งนี้ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ได้ก่าหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอนตามที มหาวิทยาลัย

ก่าหนด กล่าวคือ รายวิชาที มีทั้งภาคทฤษฎี (บรรยาย) และภาคปฏิบัติ ใหจัดการเรียนการสอนแบบบลอค (Block) 
โดยจัดใหเรียนภาคทฤษฎี (บรรยาย) ในชวงตนภาคถึงกลางภาค และเรียนภาคปฏิบัติหลังกลางภาค และ
ด่าเนินการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ 
ข้อกฎหมาย / ระเบียบที่เกี่ยวข้อง   
 -ไม่มี- 
เอกสารประกอบการประชุม 
 ปฏิทินการศึกษา ชั้นปรีคลินิก ประจ่าปีการศึกษา 2563 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อพิจารณาเห็นชอบแนวทางการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ชั้นปรีคลินิก 
ประจ่าปีการศึกษา 2563  

มติที่ประชุม : ให้มีการประชุมเพื่อปรึกษาหารือเรื่องแนวทางการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยฯ
ในทุกหลักสูตร โดยให้เชิญ พญ.นวินดา  เจียมบุญศรี เข้าร่วมประชุม 

 

วาระท่ี 4.6    เรื่อง  พิจารณาการขอรับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการแพทย์  
                         (วท.บ.)  ส าหรับนักศึกษาของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง    งานบริการการศึกษา 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม ชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงศุทธินี  ธิราช  

ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา 
ตามที   นายสุวิจักขณ์ รุ่งเมฆารัตน์ รหัส 5519400336 นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที  6  สังกัด ศูนย์

แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ได้ยื นค่าร้องทั วไป เรื อง ขอรับปริญญาวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (วท.บ.) ส่าหรับนักศึกษาของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต เนื องจาก
นักศึกษาเป็นโรคซึมเศร้าไม่สามารถศึกษาต่อให้จบหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตได้ และประสงค์ไปท่างานและ
ศึกษาต่อด้าน Financial technology เบื้ องต้น ได้น่ าเรื องเข้าที ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิตชั้นคลินิก คร้ังที  1/2563  เมื อวันที   4 มีนาคม  2563  มีมติเห็นชอบให้ ด าเนินการแจ้ง
ผู้ปกครองเพื่อทราบ ทั้งนี้ ผู้ปกครองได้รับทราบและเห็นชอบให้นายสุวิจักขณ์ รุ่งเมฆารัตน์  ให้รับปริญญาวิทยา
ศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ส่าหรับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)  
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 6/2563 วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 
 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
- ไม่มี – 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
1. ค่าร้อง ม.อบ.3.1 ประเภทค่าร้องทั วไป 
2. ข้อมูลการตรวจจบนายสุวิจักขณ์ รุ่งเมฆารัตน์   
3. รายการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตชั้นคลินิก คร้ังที  1/2563   
    เมื อวันที   4 มีนาคม  2563   

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
เพื อพิจารณาเห็นชอบให้ นายสุวิจักขณ์ รุ่งเมฆารัตน์  รับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

วิทยาศาสตร์การแพทย์  
มติที่ประชุม :  เห็นชอบให้นายสุวิจักขณ์ รุ่งเมฆารัตน์  รับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

วิทยาศาสตรการแพทย์ มอบงานบริการการศึกษาด าเนินการ 
 

วาระท่ี 4.7    เรื่อง  ขออนุมัติจัดท าปฏิทินการศึกษาชั้นคลินิก ปีการศึกษา 2563 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง    งานบริการการศึกษา 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม ชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงศุทธินี ธิราช  

ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา 
ตามที  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ก่าหนดเปิดภาคการศึกษา ประจ่าปีการศึกษา 2563 

เพื อให้การจัดการศึกษาและการวัดผลการศึกษาในระดับชั้นคลินิก (ชั้นปีที  4-6) หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 
ประจ่าปีการศึกษา 2563 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและนักศึกษาสามารถเตรียมความพร้อมเพื อ
การประเมินและรับรองจากศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ศ.ร.ว.) 
แล้วนั้น   

  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงได้จัดท่าปฏิทินการศึกษาระดับ     
ชั้นคลินิก ในปีการศึกษา 2563 ดังรายละเอียดแนบนี้ 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

- ไม่มี – 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

(ร่าง) ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื อง   ปฏิทินการศึกษาระดับชั้นคลินิก 
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ่าปีการศึกษา 2563 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
       เพื อพิจารณารับรอง (ร่าง) ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื อง ปฏิทินการศึกษา
ระดับชั้นคลินิก วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ่าปีการศึกษา 2563 
 

มติที่ประชุม :  รับรอง (ร่าง) ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง  ปฏิทิน
การศึกษาระดับชั้นคลินิก วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปี
การศึกษา 2563 

 
 
 
 

file:///C:/Users/User/Downloads/เอกสารประกอบการประชุม/คำร้อง.pdf
file:///C:/Users/User/Downloads/เอกสารประกอบการประชุม/ตรวจจบ-2.jpg
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วาระท่ี 4.8     เรื่อง ขอหารือเกี่ยวกับประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ และอัตรา 
การจ่ายเงินค่าตอบแทนอาจารย์ประจ าและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับศพ 

หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง    งานบริหารบุคคล 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม ชื่อ  นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธ์ุ ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

 ตามที  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีประกาศเกี ยวกับมาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 (COVID-19) ฉบับที  5 : การจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2562 ก่าหนดให้คณะ/วิทยาลัย 
ปรับเปลี ยนรูปแบบการเรียนการสอนจากปกติ เป็นแบบออนไลน์ (online) ทั้งหมด ยกเว้นบางหลักสูตรที ต้องมี
การปฏิบัติการ ให้อยู่ในดุลพินิจของคณบดี โดยให้บริหารจัดการให้สามารถเรียนและปฏิบัติการที บ้านให้ได้มาก
ที สุด ทั้งนี้ มอบหมายให้คณบดีเป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการ ให้ถือปฏิบัติโดยทั วกันจนกว่าจะมีประกาศ
เปลี ยนแปลง ประกาศ ณ วันที  17 มีนาคม พ.ศ. 2563  

และประกาศฯ ฉบับที  7 : ก่าหนดให้ปิดสถานที ท่าการชั วคราวและแนวทางการปฏิบัติงานนอกที ตั้ง 
(Work From Home) เพื อลดการระบาดและชะลอการแพร่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยให้ปิดอาคาร
ท่าการของมหาวิทยาลัยเป็นการชั วคราว (Lockdown) ยกเว้น อาคารที มีภารกิจจ่าเป็นต้องใช้ประสานงาน 
อ่านวยการ และให้บริการแก่นักศึกษา บุคลากรหรือประชาชน คือ ส่านักงานอธิการบดี ส่านักงานบริหารกายภาพ
และสิ งแวดล้อม ส่านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ส่านักงานไร่ฝึกฯ อาคาร
คณะ/วิทยาลัย/ส่านักที มีส่วนที ตั้งของส่านักงานเลขานุการ ทั้งนี้  ให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดจนกว่าจะมีประกาศ
เปลี ยนแปลง ตั้งแต่วันที  25 มีนาคม พ.ศ. 2563 จนถึงวันที  30 เมษายน พ.ศ. 2563 ประกาศ ณ วันที  25 
มีนาคม พ.ศ. 2563 (ตามเอกสารแนบ) 

เนื องจากได้มีการปรับเปลี ยนการเรียนการสอนเป็นแบบ (online) แล้ว ซึ งไม่มีการเรียนการสอนแบบ
ปฏิบัติการ (Lab) จึงท่าให้มีข้อปัญหาการตีความค่านิยาม “อาจารย์ประจ่า” ในประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
เรื อง หลักเกณฑ์ และอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนอาจารย์ประจ่าและเจ้าหน้าที ปฏิบัติงานเกี ยวกับศพ ข้อ 2  
ในการเบิกเงินค่าตอบแทนของอาจารย์ประจ่าสาขากายวิภาคศาสตร์และเจ้าหน้าที ปฏิบัติงานเกี ยวกับศพ ว่า
สามารถเบิกได้หรือไม่ ซึ งการเบิกค่าตอบแทนดังกล่าวเดิมจะต้องมีการเรียนการสอนแบบปฏิบัติการ (Lab) จึงจะ
ท่าการเบิกค่าตอบแทนให้อาจารย์ประจ่าและเจ้าหน้าที ปฏิบัติงานเกี ยวกับศพ 

ข้อกฎหมาย / ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง   
1. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื อง มาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19) ฉบับที  5 
https://www.rcubon.com/hrcmp/2020/04/13/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e
0%b8%94%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b9%8c%e0%b9%82%e0%b8%ab%
e0%b8%a5%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%aa%e0%b8%b2
%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%b5%e0%b9%88/ 

2. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื อง มาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ฉบับที  7 
https://www.rcubon.com/hrcmp/2020/04/13/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e
0%b8%94%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b9%8c%e0%b9%82%e0%b8%ab%
e0%b8%a5%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%aa%e0%b8%b2
%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%b5%e0%b9%88/ 

3. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื อง หลักเกณฑ์ และอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนอาจารย์
ประจ่าและเจ้าหน้าที ปฏิบัติงานเกี ยวกับศพ 

https://www.rcubon.com/hrcmp/2020/04/13/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%94%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b9%8c%e0%b9%82%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%b5%e0%b9%88/
https://www.rcubon.com/hrcmp/2020/04/13/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%94%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b9%8c%e0%b9%82%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%b5%e0%b9%88/
https://www.rcubon.com/hrcmp/2020/04/13/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%94%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b9%8c%e0%b9%82%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%b5%e0%b9%88/
https://www.rcubon.com/hrcmp/2020/04/13/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%94%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b9%8c%e0%b9%82%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%b5%e0%b9%88/
https://www.rcubon.com/hrcmp/2020/04/13/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%94%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b9%8c%e0%b9%82%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%b5%e0%b9%88/
https://www.rcubon.com/hrcmp/2020/04/13/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%94%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b9%8c%e0%b9%82%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%b5%e0%b9%88/
https://www.rcubon.com/hrcmp/2020/04/13/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%94%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b9%8c%e0%b9%82%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%b5%e0%b9%88/
https://www.rcubon.com/hrcmp/2020/04/13/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%94%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b9%8c%e0%b9%82%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%b5%e0%b9%88/
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เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
๑.  ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื อง มาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อ 
     ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที  5 
2. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื อง มาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อ 
    ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที  7 
3. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื อง หลักเกณฑ์ และอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทน 

อาจารย์ประจ่าและเจ้าหน้าที ปฏิบัติงานเกี ยวกับศพ 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อพิจารณา ดังนี้ 
 1. ตีความความหมายของค่าว่า “อาจารย์ประจ่า” ในประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื อง 
หลักเกณฑ์ และอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนอาจารย์ประจ่าและเจ้าหน้าที ปฏิบัติงานเกี ยวกับศพ ข้อ 2 ที ระบุว่า 
อาจารย์ประจ่า หมายถึง อาจารย์ประจ่าสาขากายวิภาคศาสตร์ ที สอนเกี ยวกับศพ เพื อการศึกษาของนักศึกษา ว่า
ครอบคลุมอย่างไร  

ในสมัยคณบดีวิทยาลัยฯ นพ.ป่วน สุทธิพินิจธรรม เคยได้ให้ความหมายไว้ว่า “ต้องเป็นอาจารย์ประจ่าที 
ท่าการเรียนการสอนด้านปฏิบัติการมหกายวิภาคศาสตร์ gross anatomy (Lab) จึงจะได้รับค่าตอบแทนดังกล่าว 
และจะต้องมีระยะเวลาวันปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 15 วันต่อเดือน 
 จากข้อก่าหนดดังกล่าวจึงท่าให้ในอดีตที ผ่านมา ผศ.ฐานิสรา โฉมเกิด อาจารย์ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ 
ไม่ได้รับค่าตอบแทนนี้ เนื องจากสุขภาพของอาจารย์ไม่เอ้ืออ่านวยในการสอนแบบปฏิบัติการ (Lab)  
 2. ตารางเรียนตารางสอน ที ใช้เป็นเอกสารประกอบการเบิกจ่ายตามที ประกาศก่าหนด เห็นควรให้ตัวแทน
อาจารย์ภาควิชากายวิภาคศาสตร์จัดท่าข้อมูลดังกล่าวส่งงานบริหารบุคคลทุกเดือน เพื อประกอบการเบิกจ่ายและ
ควรมีการลงนามรับรองความถูกต้องจากงานที เกี ยวข้อง หรือกลุ่มวิชาด้วย 

มติที่ประชุม :  1. “อาจารย์ประจ า” หมายถึง อาจารย์ที่ปฏิบัติงานสอนเกี่ยวกับ gross anatomy 
(Lab) เป็นการประจ า  

2. มอบอาจารย์ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ แนบ ตารางเรียนตารางสอน ส่งงาน
บริหารบุคคลทุกเดือน เพื่อประกอบการเบิกจ่ายและให้ลงนามรับรองความถูกต้อง ตั้งแต่เดือนเมษายน 2563 
เป็นต้นไปตามข้อ 6 ของประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนอาจารย์ประจ าและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับศพ 

 

วาระที่ 4.9     เรื่อง ขออนุมัติจัดซื้อโปรแกรมและปรับเปลี่ยนระบบการลางานเป็นแบบออนไลน์ (Online)  
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง    งานบริหารบุคคล 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม ชื่อ  นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธ์ุ ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

ในปัจจุบันการลางานของบุคลากรในวิทยาลัยฯ ยังคงใช้การกรอกคงในกระดาษ (Paper) ซึ งส่งผลท่าให้
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานยังไม่ดีเท่าที ควร ทั้งในด้านกระบวนการ ขั้นตอน การใช้ทรัพยากรกระดาษ การ
จัดเก็บ และตรวจสอบข้อมูลต่างๆ เป็นต้น 

 การน่าเทคโนโลยีเข้ามาใช้จะส่งผลท่าให้การท่างานเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนั้น จึงขออนุมัติจัดหา
ระบบลางานแบบออนไลน์ หากจัดหาโปรแกรมได้แล้ว ขออนุมัติเปลี ยนการลางานจากแบบเดิมเป็นแบบออนไลน์ 
(Online) ซึ งจะส่งผลดีท่าให้เจ้าหน้าที และบุคลากรสามารถสืบค้นและแก้ไขข้อมูลบุคลากรได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
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และสามารถสรุปรายงานจากข้อมูลต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งบุคลากรสามารถดูประวัติการลาหยุด
งาน ตรวจสอบวันลาคงเหลือ และสามารถลางานได้ตลอดเวลาผ่านเว็บไซต์ โดยในเบื้องต้นงานบริหารบุคคลได้สืบ
ราคาโปรแกรมลางานแบบออน์ไลน์ในอินเตอร์เน็ตได้ราคาถูกที สุด คือ 1,850 บาท 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง  
 - ระเบียบส่านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555 ข้อ 12 การลาให้ใช้ใบลาตามแบบ
ท้ายระเบียบนี้ เว้นแต่ในกรณีจ่าเป็นหรือรีบด่วนจะใช้ใบลาที มีข้อความไม่ครบถ้วนตามแบบหรือจะลาโดยวิธีการอย่าง
อื นก็ได้ แต่ต้องส่งใบลาตามแบบในวันแรกที มาปฏิบัติราชการ 
 ส่วนราชการอาจน่าระบบอิเล็กทรอนิกส์มาประยุกต์ใช้ในการเสนอใบลา อนุญาตให้ลาและยกเลิกวันลา 
ส่าหรับการลาป่วย ลาพักผ่อน หรือลากิจส่วนตัวซึ งมิใช่ลากิจส่วนตัวเพื อเลี้ยงดูบุตรตามข้อ 22 ก็ได้ ทั้งนี้ ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวจะต้องเป็นระบบที มีความปลอดภัย รัดกุมสามารถตรวจสอบตัวบุคคล และเก็บข้อมูล
เกี ยวกับการลาเป็นหลักฐานในราชการได้ http://www.personnel.psu.ac.th/word/9.274.pdf 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
 ใบเสนอราคาระบบโปรแกรมลางานแบบออนไลน์ (Online) 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อพิจารณาการขออนุมัติจัดซื้อโปรแกรมลางานแบบออนไลน์ (Online) และขอปรับใช้เป็นระบบ
ออนไลน์ (Online) โดยยกเลิกการใช้กระดาษ 

มติที่ประชุม : อนุมัติจัดซื้อโปรแกรมลางานแบบออนไลน์ (Online) และขอปรับใช้เป็นระบบออนไลน์ 
(Online) โดยยกเลิกการใช้กระดาษ 

 

วาระท่ี 4.10     เรื่อง หนังสือรับรองความไม่เกี่ยวข้องระหว่างกรรมการสอบคัดเลือก/สอบแข่งขัน และ 
ผู้สมัครสอบเป็น..... สังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ 

หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง    งานบริหารบุคคล 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม ชื่อ  นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธ์ุ ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

 ตามที  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้มีการด่าเนินการเกี ยวกับแผนป้องกันความเสี ยงด้านทุจริตเพื อ
ประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด่าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & 
Transparency Assessment : ITA) งานบริหารบุคคล จึงได้ก่าหนดแบบหนังสือรับรองส่าหรับผู้ที ได้รับแต่งตั้ง
เป็นคณะกรรมการสอบคัดเลือก/สอบแข่งขัน ในการสอบคัดเลือก/สอบแข่งขัน เพื อบรรจุเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย / ลูกจ้างชั วคราว / ลูกจ้างจ้างเหมาบริการรายบุคคล โดยรับรองว่าไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในการ
ด่าเนินการเกี ยวกับสอบคัดเลือก/สอบแข่งขัน เพื อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ในการนี้ จึงขอเสนอหนังสือรับรอง
ความไม่เกี ยวข้องระหว่างกรรมการสอบคัดเลือก/สอบแข่งขัน และผู้สมัครสอบเป็น... สังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง  
 - ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที ของรัฐ พ.ศ. 2543 
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%BB43/%BB43-2e-2543-a006.htm 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

 - หนังสือรับรองความไม่เกี ยวข้องระหว่างกรรมการสอบคัดเลือก/สอบแข่งขัน และผู้สมัครสอบเป็น..... 
สังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ 

http://www.personnel.psu.ac.th/word/9.274.pdf
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%BB43/%BB43-2e-2543-a006.htm
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ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

 เพื อพิจารณาเห็นชอบให้ใช้หนังสือรับรองความไม่เกี ยวข้องระหว่างกรรมการสอบคัดเลือก/สอบแข่งขัน 
และผู้สมัครสอบเป็น..... สังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ ประกอบการสรรหาบุคลากร 

มติที่ประชุม :  เห็นชอบให้ใช้หนังสือรับรองความไม่เกี่ยวข้องระหว่างกรรมการสอบคัดเลือก/
สอบแข่งขัน และผู้สมัครสอบเป็น..... สังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ ประกอบการสรรหาบุคลากร 
 

วาระท่ี 4.11     เรื่อง การลงเวลาปฏิบัติราชการและแนวปฏิบัติการลาส าหรับบุคลากร 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง    งานบริหารบุคคล 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม ชื่อ  นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธ์ุ ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

 เพื อให้การลงเวลาปฏิบัติราชการและแนวปฏิบัติการลาส่าหรับบุคลากรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วย การบริหารงานบุคคลส่าหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลส่าหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัย (ฉบับที  2) พ.ศ. 2561 และระเบียบส่านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555  
งานบริหารบุคคล จึงขอเสนอประกาศวิทยาลัยฯ เรื อง การลงเวลาปฏิบัติราชการและแนวปฏิบัติการลาส่าหรับ
บุคลากรวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข รายละเอียดมีดังนี้ 

รายละเอียด 
ตามประกาศฯ เดิม ปรับใหม่ 

๑. การลงเวลาปฏิบัติงานโดยใช้เครื องสแกนลายนิ้วมือ  
       เวลาเริ มปฏิบัติราชการ มาสแกนไม่เกิน 08.45 น.  
       เวลาเลิกปฏิบัติราชการ เริ มสแกนหลังเวลา 16.30 น. 

การลงเวลาปฏิบัติราชการ 
๑. บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 
     1.1 การลงเวลาปฏิบัติราชการโดยใช้เครื องสแกนลายนิ้วมือ  
 เวลาเริ มปฏิบัติราชการ มาสแกนไม่เกิน 08.45 น.  
 เวลาเลิกปฏิบัติราชการ เริ มสแกนหลังเวลา 16.30 น. 

2. ในกรณีที มาสายเกินกว่า 2 ชั วโมง ให้ถือเป็นการลาครึ ง
วัน (ช่วงเช้า) หากกลับก่อนเวลาเลิกปฏิบัติราชการ 2 ชั วโมง 
ให้ถือเป็นลาครึ งวัน (ช่วงบ่าย) และในกรณีมาท่างานน้อยกว่า 
2 ชั วโมงต่อวัน ไม่รวมเวลาพักกลางวัน ถือเป็นการลาเต็มวัน 

1.2 ในกรณีที เข้างานสายเกินกว่า 2 ชั วโมง ให้ถือเป็นการไม่ลง
เวลาเริ มปฏิบัติราชการ หากกลับก่อนเวลาเลิกปฏิบัติราชการ 2 
ชั วโมง ให้ถือเป็นการไม่ลงเวลาเลิกการปฏิบัติราชการ และในกรณี
มาท่างานน้อยกว่า 2 ชั วโมงต่อวัน ไม่รวมเวลาพักกลางวัน ถือเป็น
การขาดราชการ 

3. กรณีระบบไฟฟ้า ระบบการสแกนขัดข้อง ให้แจ้งงาน
บริหารบุคคลทันทีเพื อตรวจสอบ โดยให้ลงเวลาปฏิบัติ
ราชการตามแบบฟอร์มที งานบริหารบุคคลก่าหนด 

1.3 กรณี ระบบไฟฟ้า ระบบการสแกนขัดข้อง ให้แจ้งงานบริหาร
บุคคลทันทีเพื อตรวจสอบ โดยให้ลงเวลาปฏิบัติราชการตาม
แบบฟอร์มที งานบริหารบุคคลก่าหนด 

4. กรณีไม่สามารถสแกนลายนิ้วมือได้ ด้วยเหตุผลส่วนบุคคล 
ให้รายงานคณบดีตามแบบฟอร์มที งานบริหารบุคคลก่าหนด 
โดยต้องแสดงเหตุผลที จ่าเป็น และให้ผู้บังคับบัญชาตั้งแต่
ผู้ช่วยคณบดีหรือเทียบเท่าขึ้นไปรับรองการมาปฏิบัติราชการ 
    กรณีตามวรรคแรก อนุญาตให้แก้ไขข้อมูลการลงเวลา
ปฏิบัติราชการ ไม่เกินปีงบประมาณละ 6 ครั้ง ทั้งนี้ต้องแจ้ง
งานบริหารบุคคล ภายใน 1 วันท่าการ นับแต่วันลืมสแกน
ลายนิ้วมือ หรือไม่ได้สแกนลายนิ้วมือ เว้นแต่เป็นไปตามข้อ 
15 ของระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555 

1.4 กรณี ไม่สามารถสแกนลายนิ้วมือได้ ด้วยเหตุผลเฉพาะบุคคล 
ใหร้ายงานคณบดีตามแบบฟอร์มที งานบริหารบุคคลก่าหนด  
โดยต้องแสดงเหตุผลที จ่าเป็นพร้อมเอกสารหลักฐาน และให้
ผู้บังคับบัญชาตั้งแต่ผู้ช่วยคณบดีหรือเทียบเท่าขึ้นไปรับรองการมา
ปฏิบัติราชการ 
       กรณีตามวรรคแรก อนุญาตให้แก้ไขข้อมูลการลงเวลาปฏิบัติ
ราชการ ไม่เกินปีงบประมาณละ 6 ครั้ง ท้ังนี้ ต้องแจ้งงานบริหาร
บุคคล ภายใน 5 วันท่าการของเดือนถัดไป เว้นแต่เป็นไปตามข้อ 
15 ของระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555 

5. การไม่ลงเวลาเริ มปฏิบัติราชการ หรือเวลาเลิกปฏิบัติ
ราชการ หรือทั้งเวลาเลิกปฏิบัติราชการ โดยไม่มีใบลา หรือ

1.5 การไม่ลงเวลาเริ มปฏิบัติราชการ หรือเวลาเลิกปฏิบัติราชการ 
หรือไม่ลงปฏิบัติราชการทั้งวัน โดยไม่มีใบลา หรือหนังสือรับรอง
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รายละเอียด 
ตามประกาศฯ เดิม ปรับใหม่ 

หนังสือรับรองการมาปฏิบัติราชการ หรือเอกสารที ได้รับ
อนุมัติให้แก้ไขข้อมูลการลงเวลาปฏิบัติราชการ หรืออนุมัติให้
ไปราชการ หรือหลักฐานอื นที จ่าเป็น ให้ถือเป็นการขาด
ราชการ  

การมาปฏิบัติราชการ หรือเอกสารที ได้รับอนุมัติให้แก้ไขข้อมูลการ
ลงเวลาปฏิบัติราชการ หรือหนังสืออนุมัติให้ไปราชการ หรือ
หลักฐานอื นที จ่าเป็น ให้ถือเป็นการขาดราชการในวันนั้น 

 1.6 ข้อมูลการลงเวลามาปฏิบัติราชการ  งานบริหารบุคคลจะเก็บ
รวบรวมเพื อเป็นข้อมูลประกอบการประเมินผลปฏิบัติราชการ และ
การเบิกค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน หรืออื นๆ 

 2. บุคลากรสายวิชาการ 
2.1 ให้บุคลากรลงเวลาปฏิบัติราชการตามแบบฟอร์ม ณ สถานที  
ที งานบริหารบุคคลก่าหนด 

 2.2 ข้อมูลการลงเวลามาปฏิบัติราชการ งานบริหารบุคคลจะเก็บ
รวบรวมเพื อเป็นข้อมูลประกอบการประเมินผลปฏิบัติราชการ และ
การเบิกค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน หรืออื นๆ 

 แนวปฏิบัติการลา 
1. การลาให้เป็นไปตามระเบียบส่านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลา
ของราชการ พ .ศ. 2555 โดยให้ เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อ
ผู้บังคับบัญชาช้ันต้นพิจารณาให้ความเห็นก่อนส่งใบลามายังงาน
บริหารบุคคล เพื อเสนอคณบดีพิจารณา และเมื อได้รับอนุญาตแล้ว
จึงจะหยุดงานได้ 

6. การลาพักผ่อน/การลากิจส่วนตัว ให้ส่งใบลาพักผ่อนที 
ผ่านความเห็นชอบจากหัวหน้ากลุ่ม/หัวหน้างาน/หรือผู้ช่วย
คณบดี หรือผู้บังคับบัญชาเบื้องต้นไม่ต ่ากว่านี้ ณ งานบริหาร
บุคคลล่วงหน้า อย่างน้อย 3 วันท่าการ (ในกรณีจ่าเป็น
เร่งด่วนฉุกเฉิน ให้ผู้บังคับบัญชาเสนอความคิดเห็นเพิ มเติม
เพื อประกอบการขออนุมัติ) 

2. การลาพักผ่อน/การลากิจส่วนตัว ให้ส่งใบลาพักผ่อนที ผ่านความ
เห็นชอบจากหัวหน้ากลุ่ม/หัวหน้างาน/หรือผู้ช่วยคณบดี หรือ
ผู้บังคับบัญชาเบื้องต้นไม่ต ่ากว่านี้ ณ งานบริหารบุคคลล่วงหน้า 
อย่างน้อย 3 วันท่าการ (ในกรณี จ่าเป็น เร่งด่วนฉุกเฉิน ให้
ผู้บังคับบัญชาเสนอความคิดเห็นเพิ มเติมเพื อประกอบการขอ
อนุมัติ) 

7. ในกรณี การลาที ไม่สามารถส่งใบลาล่วงหน้าได้ เช่น ลา
ป่วย ลากิจ ให้โทรแจ้งผู้บังคับบัญชาเบื้องต้น แล้วส่งใบลาให้
งานบริหารบุคคล ภายหลังจากกลับมาปฏิบัติงานไม่เกิน 3 
วันท่าการ หากพ้นก่าหนดถือเป็นขาดราชการ 

3. ในกรณี การลาที ไม่สามารถส่งใบลาล่วงหน้าได้  ให้โทรแจ้ง
ผู้บังคับบัญชาเบื้องต้นให้ทราบก่อน แล้วให้จัดส่งใบลาในวันแรก
ที มาปฏิบัติงาน หากพ้นก่าหนดถือเป็นขาดราชการ ตามระเบียบ
ส่านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555 

8. การน่าการลงเวลาปฏิบัติราชการมาใช้ในการประเมินผล
การปฏิบัติราชการประจ่าปี ให้ถือหลักเกณฑ์ที เกี ยวข้องที 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หรือวิทยาลัยแพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุขก่าหนดไว ้

4. การน่าข้อมูลการลงเวลาปฏิบัติราชการมาใช้ในการประเมินผล
การปฏิบัติ ราชการประจ่าปี  ให้ถือหลักเกณฑ์ที เกี ยวข้องที 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หรือวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุขก่าหนดไว้ 

 หมายเหตุ : “การขาดราชการ” จะมีผลไม่ได้เพิ มเงินเดือนในแต่ละ
ครั้ง ตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื อง หลักเกณฑ์ 
วิธีการและเงื อนไขการเพิ มเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัด
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกาศ ณ วันที  5 กันยายน พ.ศ. 
2562 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 6/2563 วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 
 

ข้อกฎหมาย / ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง   
1. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื อนไขการเพิ มเงินเดือน

พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประกาศ ณ วันที  5 กันยายน พ.ศ. 
2562 http://www.ubu.ac.th/web/files_up/00016f2019100211222418.pdf 

2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วย การบริหารงานบุคคลส่าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. 2554  http://www.ubu.ac.th/web/files_up/16f2011101217393851.pdf 

3. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลส่าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย 
(ฉบับที  2) พ.ศ. 2561 http://www.ubu.ac.th/web/files_up/16f2018122111093412.pdf 

4. ระเบียบส่านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555  
http://www.personnel.psu.ac.th/word/9.274.pdf 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
1. (ฉบับเดิม) ประกาศวิทยาลัยฯ เรื อง การลงเวลาปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ  

2. (ร่างฉบับใหม่) ประกาศวิทยาลัยฯ เรื อง การลงเวลาปฏิบัติราชการและแนวปฏิบัติการลาส่าหรับ
บุคลากร  

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อพิจารณาเห็นชอบ (ร่างฉบับใหม่) ประกาศวิทยาลัยฯ เรื อง การลงเวลาปฏิบัติราชการและแนว
ปฏิบัติการลาส่าหรับบุคลากร เพื อเป็นแนวทางปฏิบัติให้กับบุคลากรวิทยาลัยฯ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และมี
ประสิทธิภาพ โดยให้ถือปฏิบัติตั้งแต่วันที  1 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป 

ทั้งนี้ ขอยกเลิกประกาศวิทยาลัยฯ เรื อง การลงเวลาปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ (ฉบับ
เดิม) ฉบับลงวันที  15 ตุลาคม พ.ศ. 2562 

มติที่ประชุม :  เห็นชอบ (ร่างฉบับใหม่) ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง การลงเวลาปฏิบัติราชการและ
แนวปฏิบัติการลาส าหรับบุคลากร เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติให้กับบุคลากรวิทยาลัยฯ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
และมีประสิทธิภาพ โดยให้ถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป 
 

วาระท่ี 4.12   เรื่อง  ขออนุมัติจัดท าประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการประจ า 
                 รายวิชาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตชั้นคลินิก วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ 

       สาธารณสุข ประจ าปีการศึกษา 2563 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง งานบริการการศึกษา 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม ชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงศุทธินี  ธิราช  

ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายงานบริการการศึกษา 
ตามที วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ก่าหนดการเปิดภาคเรียนระดับชั้นคลินิก ประจ่าปี

การศึกษา  2563  เพื อให้การบริหารงานของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุขเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ นั้น จึงขอเสนอที ประชุมพิจารณา การจัดท่าประกาศ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื อง แต่งตั้งกรรมการประจ่ารายวิชาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตชั้นคลินิก วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประจ่าปีการศึกษา 2563      
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 - ไม่มี – 
 

http://www.ubu.ac.th/web/files_up/00016f2019100211222418.pdf
http://www.ubu.ac.th/web/files_up/16f2011101217393851.pdf
http://www.ubu.ac.th/web/files_up/16f2018122111093412.pdf
http://www.personnel.psu.ac.th/word/9.274.pdf
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 6/2563 วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 
 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื อง แต่งตั้งกรรมการประจ่ารายวิชาหลักสูตรแพทยศาสตร
บัณฑิตชั้นคลินิก  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประจ่าปีการศึกษา 2563 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
       เพื อพิจารณา (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื อง แต่งตั้งกรรมการประจ่ารายวิชาหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิตชั้นคลินิก วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประจ่าปีการศึกษา 2563 

มติที่ประชุม :  เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการประจ า
รายวิชาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตชั้นคลินิก วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประจ าปีการศึกษา 
2563 

 

วาระท่ี 4.13     เรื่อง  พิจารณารายวิชาที่เปิดสอน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563  
                   (กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์) 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง  งานบริการการศึกษา 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม ชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงศุทธินี  ธิราช  

ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา 
รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา  เสนอเพื อพิจารณา รายวิชาที เปิดสอน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 

2563 ส่าหรับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ งแวดล้อม และหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ รายละเอียด ดังนี้ 
รายวิชาที่เปิดสอนภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563  จ านวน 39 รายวิชา 

1. รายวิชาส่าหรับนักศึกษาชั้นปีที  2  จ่านวน    6 รายวิชา 
2. รายวิชาส่าหรับนักศึกษาชั้นปีที  3  จ่านวน  12 รายวิชา 
3. รายวิชาส่าหรับนักศึกษาชั้นปีที  4  จ่านวน  15 รายวิชา 
4. รายวิชาหมวดศึกษาทั วไป   จ่านวน    6 รายวิชา 

ข้อกฎหมาย / ระเบียบที่เกี่ยวข้อง   
 - ไม่มี- 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
- เอกสารรายวิชาที เปิดสอน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อพิจารณาพิจารณาเห็นชอบการรายวิชาที เปิดสอน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 

มติที่ประชุม : เห็นชอบการรายวิชาที่เปิดสอน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 
 

วาระท่ี  4.14  เรื่อง  พิจารณารายวิชาที่เปิดสอนภาคการศึกษาต้น ประจ าปีการศึกษา 2563  
                          หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง  งานบริการการศึกษา 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม ชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงศุทธินี  ธิราช  

ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา 
 ตามที ปฏิทินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีก่าหนดเปิดภาคการศึกษาปลาย ประจ่าปีการศึกษา 2563 ใน
วันที  22 มิถุนายน 2563 นั้น ตามบันทึกที  อว 0604.20/2034 ลว 17 เมษายน 2563 งานบริการ
การศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ ได้แจ้งรายวิชาที นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 6/2563 วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 
 

2563 โดยเป็นรายวิชาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) จ่านวน 2 รายวิชา ความ
ทราบแล้ว นั้น  

การนี้  จึงขอเรียนที ประชุมเพื อโปรดพิจารณารายที เปิดสอนในภาคการศึกษาต้น ประจ่าปีการศึกษา 
2563 จ่านวน 2 รายวิชา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) รายละเอียดดังตาราง 

 

รหัสวิชา หน่วยกิต ชื อวิชา 
จ่านวนรับ 

(คน) 
อาจารย์ประธานรายวิชา/ 

ผู้ประสานงานรายวิชา 
หลักสูตร 

1904 201-62 2(2-0-4) จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
ส าหรับพยาบาล 

100 ผศ.ดร.จิตติยวดี ศรีภา      ประธานรายวิชา  
ผศ.ธันยาการย์ ศรีวรมาศ        กรรมการ 
ผศ.ดร.มารุตพงษ์ ปัญญา         กรรมการ 
รศ.ดร.ธารินี ไชยวงศ์              กรรมการ 
รศ.ดร.ภาวนา  พนมเขต          กรรมการ 

ปรับปรุง พ.ศ.2562 

1904 202-62 2(2-0-4) พยาธิวิทยาของมนุษย์
(Human Pathology) 

100 ผศ.ดร.สุรศักดิ์ แว่นรัมย ์      ประธานรายวิชา 
ผศ.ดร.ปรีดา  ปราการกมานันท ์ กรรมการ 
ดร.อนุวัตร ภิญญะชาติ             กรรมการ 
ผศ.ดร.ชาญวิทย์ มณีนิล            กรรมการ 
พญ.ปิยะรัตน์ ธัญนิพันธ์            กรรมการ 

ปรับปรุง พ.ศ.2562 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
-ไม่มี- 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
เพื อพิจารณาเห็นชอบรายวิชาที เปิดสอนภาคการศึกษาต้น ประจ่าปีการศึกษา 2563 หลักสูตร

พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562)  
มติที่ประชุม : เห็นชอบรายวิชาที่เปิดสอนภาคการศึกษาต้น ประจ าปีการศึกษา 2563 หลักสูตร

พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) 
 

วาระท่ี 4.15      เรื่อง  พิจารณารายวิชาที่เปิดสอนภาคการศึกษาต้น ประจ าปีการศึกษา 2563  
                             หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์  
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง  งานบริการการศึกษา 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม ชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงศุทธินี  ธิราช  

ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา 
 ตามที ปฏิทินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีก่าหนดเปิดภาคการศึกษาปลาย ประจ่าปีการศึกษา 2563  
ในวันที  22 มิถุนายน 2563 นั้น งานบริการการศึกษา จึงขอเรียนที ประชุมเพื อโปรดพิจารณารายที เปิดสอนใน
ภาคการศึกษาต้น ประจ่าปีการศึกษา 2563 จ่านวน 7 รายวิชา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีว
เวชศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557) จ่านวน 1 รายวิชา รายละเอียดดังตาราง 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 6/2563 วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 
 

รหัสวิชา หน่วยกิต ชื อวิชา 
จ่านวนรับ 

(คน) 
อาจารย์ประธานรายวิชา/ 

ผู้ประสานงานรายวิชา 
หลักสูตร 

แผน ก แบบ ก1 
1905 881-62 8 วิทยานพินธ ์(Thesis)   2 ผศ.ดร.มารุตพงศ์ ปัญญา    ประธานรายวิชา 

ผศ.ดร.ปรีดา  ปราการกมานันท ์   กรรมการ 
ผศ.ดร.สุรศักดิ์ แว่นรัมย์             กรรมการ 

ปรับปรุง พ.ศ.2562 

แผน ก แบบ ก2  
1905 801 -62 3(3-0-9) เซลล์และชีววิทยาระดับ

โมเลกุล (Cells and 
Molecular Biology) 

5 ผศ.ดร.รสริน การเพียร       ประธานรายวิชา  
ผศ.ดร.เชาวลิต ยั วจิตร               กรรมการ 
ดร.วัลวิสาข์ สวุรรณเลิศ              กรรมการ 

ปรับปรุง พ.ศ.2562 

1905 803-62 2(0-4-4) สัมมนาชีวเวชศาสตร์ 
(Biomedical Sciences 
Seminar) 

5 ดร.อนุวัตร ภิญญะชาต ิ      ประธานรายวิชา 
ผศ.ดร.ปรีดา  ปราการกมานันท ์   กรรมการ 
ผศ.ดร.สุรศักดิ์ แว่นรัมย์             กรรมการ 

ปรับปรุง พ.ศ.2562 

1905 812-62 3(3-0-9) ปรสิตวิทยาทางการแพทย์
ขั้นสูง (Advanced Medical 
Parasitology) 

5 ผศ.ดร.จิตติยวดี ศรีภา       ประธานรายวิชา 
รศ.ดร.ธารินี ไชยวงศ์                กรรมการ 

ปรับปรุง พ.ศ.2562 

1905 816-62 2(2-0-6) ชีวเคมีทางการแพทย์ขั้นสูง 
(Advanced Medical 
Biochemistry) 

5 ผศ.ดร.จุฑารัตน์ จิตติมณี   ประธานรายวิชา 
ผศ.ดร.กาญจนา แปงจิตต์          กรรมการ 

ปรับปรุง พ.ศ.2562 

1905 817-62 3(2-2-8) เทคนิคทางชีววิทยาระดับ
โมเลกุลขั้นสูง (Advance 
Molecular Biology 
Techniques) 

5 ผศ.ดร.กาญจนา แปงจิตต์  ประธานรายวิชา 
ผศ.ดร.จุฑารัตต์ จิตติมณี           กรรมการ 
ดร.อนุวัตร ภิญญะชาติ             กรรมการ 

ปรับปรุง พ.ศ.2562 

1905 882-62 8 วิทยานพินธ ์(Thesis)   2 ผศ.ดร.มารุตพงศ์ ปัญญา    ประธานรายวิชา 
ผศ.ดร.ปรีดา  ปราการกมานันท ์   กรรมการ 
ผศ.ดร.สุรศักดิ์ แว่นรัมย์             กรรมการ 

ปรับปรุง พ.ศ.2562 

แผน ก แบบ ก2 
1905 782-57 10 วิทยานพินธ ์(Thesis)   1 ผศ.ดร.มารุตพงศ์ ปัญญา    ประธานรายวิชา 

ผศ.ดร.ปรีดา  ปราการกมานันท ์   กรรมการ 
ผศ.ดร.สุรศักดิ์ แว่นรัมย์             กรรมการ 

ปรับปรุง พ.ศ.2557 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
-ไม่มี- 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
-ไม่มี- 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
เพื อพิจารณาเห็นชอบรายวิชาที เปิดสอนภาคการศึกษาต้น ประจ่าปีการศึกษา 2563 หลักสูตรวิทยา

ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557) จ่านวน 1 รายวิชา  

มติที่ประชุม :  เห็นชอบรายวิชาที่เปิดสอนภาคการศึกษาต้น ประจ าปีการศึกษา 2563 หลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) และหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2557) จ านวน 1 รายวิชา 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 6/2563 วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 
 

วาระท่ี 4.16     เรื่อง  พิจารณารายวิชาที่เปิดสอนภาคการศึกษาต้น ประจ าปีการศึกษา 2563  
                            หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรใหม่  
          พ.ศ. 2562 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง  งานบริการการศึกษา 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม ชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงศุทธินี  ธิราช  

ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา 
ตามที ปฏิทินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีก่าหนดเปิดภาคการศึกษาปลาย ประจ่าปีการศึกษา 2563  

ในวันที  22 มิถุนายน 2563 นั้น งานบริการการศึกษา จึงขอเรียนที ประชุมเพื อโปรดพิจารณารายที เปิดสอนใน
ภาคการศึกษาต้น ประจ่าปีการศึกษา 2563 จ่านวน 6 รายวิชา หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) รายละเอียดดังตาราง 

รหัสวิชา หน่วยกิต ชื อวิชา 
จ่านวนรับ 

(คน) 
อาจารย์ประธานรายวิชา/ 

ผู้ประสานงานรายวิชา 
หลักสูตร 

1907 801-62 2 (2-0-6) วิทยาการระบบสขุภาพ 30 ดร.สง่า ทับทิมหิน              ประธานรายวิชา  
ผศ.ดร.กิตติ เหลาสุภาพ               กรรมการ 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ.
2562 

1907 802-62 3 (2-2-8) การจัดส่งบริการสุขภาพใน
ชุมชน 

30 ผศ.ดร.นิยม จันทร์นวล       ประธานรายวิชา 
ดร.อรุณ บุญสร้าง                       กรรมการ 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ.
2562 

1907 803-62 3 (2-2-8) วิทยาการระบาดและสถิติ
ประยุกต์ส่าหรับงานวิจยัทาง
สาธารณสุข 

30 ผศ.ดร.เมรีรัตน์ มั นวงศ์        ประธานรายวิชา 
ดร.ฐิติมา แสนเรือง                     กรรมการ 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ.
2562 

1907 806-62 1 (0-2-2) สัมมนาทางสาธารณสุข 1 30 ผศ.ดร.ปวีณา ลิมปิทีปราการ  ประธานรายวิชา 
ผศ.ดร.นิยม จันทร์นวล                 กรรมการ 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ.
2562 

1907 809-62 3 (3-0-9) กฎหมาย นโยบายและ
ยุทธศาสตร์ส่าหรับการ
บริหารงานสาธารณสุข 

30 ผศ.ดร.กิตติ เหลาสุภาพ        ประธานรายวิชา 
ผศ.ดร.อารี บุตรสอน                   กรรมการ 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ.
2562 

1907 811-62 3 (3-0-9) การจัดการด้านความ
ปลอดภัย สุขภาพและ
สิ งแวดล้อมแบบบูรณาการ 

30 ผศ.ดร.ลักษณีย์ บุญขาว       ประธานรายวิชา 
อ.จีราพร ทิพย์พิลา                     กรรมการ 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ.
2562 

 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
-ไม่มี- 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
-ไม่มี- 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
เพื อพิจารณาเห็นชอบรายวิชาที เปิดสอนภาคการศึกษาต้น ประจ่าปีการศึกษา 2563 หลักสูตร

สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562)   

มติที่ประชุม : เห็นชอบรายวิชาที่เปิดสอนภาคการศึกษาต้น ประจ าปีการศึกษา 2563 หลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2562)   
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วาระท่ี  4.17    เรื่อง   ขออนุมัติเปิดสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
              จ านวน 5 อัตรา และจ้างเหมาบริการ จ านวน 4 อัตรา 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง    โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม ชื่อ แพทย์หญิงนวินดา เจียมบุญศรี 

                    ต าแหน่ง  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีแผนงานเร่งด่วนในการขยายศักยภาพการให้บริการผู้ป่วยใน 

จ่านวน 24 เตียง ในปีงบประมาณ 2563 เพื อให้บริการทางการแพทย์แก่นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรใน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และประชาชนทั วไป โดยปัจจุบันโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีขาดแคลน
บุคลากรเป็นจ่านวนมาก ซึ งมีความส่าคัญต่อการให้บริการที จะเกิดข้ึนในอนาคตของโรงพยาบาล 

ในการนี้ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจึงขออนุมัติเปิดสอบคัดเลือกบุคคลเพื อบรรจุเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ่านวน 5 อัตรา ประกอบด้วย 

1) ผู้ปฏิบัติงานบริหาร     จ่านวน 2 อัตรา 
2) ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม  จ่านวน 1 อัตรา 
3) ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม  จ่านวน 1 อัตรา 
4) ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ จ่านวน 1 อัตรา 
และขออนุมัติเปิดสอบคัดเลือกเพื อจ้างเหมาบริการ จ่านวน 4 อัตรา ประกอบด้วย 

1) ผู้ปฏิบัติงานบริหาร   จ่านวน 1 อัตรา 
2) นายช่างเทคนิค   จ่านวน 1 อัตรา 
3) พนักงานทั วไป   จ่านวน 2 อัตรา 
ซึ งเป็นไปตามกรอบอัตราก่าลังคงเหลือของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จากกรอบอัตราก่าลังใหม่ 2 ปี 

(พ.ศ. 2561 - 2562) ที ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมคร้ังที  4/2561 เมื อวันที  26 
พฤษภาคม 2561  

ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 -ไม่มี- 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

1. กรอบอัตราก่าลังว่าง จากกรอบอัตราก่าลังใหม่ 2 ปี (พ.ศ. 2561 - 2562) ที ได้รับอนุมัติจาก
สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมคร้ังที  4/2561 เมื อวันที  26 พฤษภาคม 2561 

2. แบบสรุปความต้องการอัตราก่าลังปีงบประมาณ 2563  
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อพิจารณาอนุมัติเปิดสอบคัดเลือกบุคคลเพื อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จ่านวน 5 อัตรา 
ประกอบด้วย 

1) ผู้ปฏิบัติงานบริหาร     จ่านวน 2 อัตรา 
2) ผู้ปฏิบัติงานเภสัชกรรม  จ่านวน 1 อัตรา 
3) ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม   จ่านวน 1 อัตรา 
4) ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ จ่านวน 1 อัตรา  
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และอนุมัติเปิดสอบคัดเลือกเพื อจ้างเหมาบริการ จ่านวน 4 อัตรา ประกอบด้วย 
1) ผู้ปฏิบัติงานบริหาร   จ่านวน 1 อัตรา 
2) นายช่างเทคนิค   จ่านวน 1 อัตรา 
3) พนักงานทั วไป   จ่านวน 2 อัตรา 
 

มติที่ประชุม : อนุมัติเปิดสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จ านวน 5 อัตรา 
ประกอบด้วย 

1) ผู้ปฏิบัติงานบริหาร     จ านวน 2 อัตรา 
2) ผู้ปฏิบัติงานเภสัชกรรม  จ านวน 1 อัตรา 
3) ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม  จ านวน 1 อัตรา 
4) ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ จ านวน 1 อัตรา  
 

และอนุมัติเปิดสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ จ านวน 4 อัตรา ประกอบด้วย 
1) ผู้ปฏิบัติงานบริหาร   จ านวน 1 อัตรา 
2) นายช่างเทคนิค   จ านวน 1 อัตรา 
3) พนักงานทั่วไป   จ านวน 2 อัตรา 

 

ระเบียบวาระท่ี 5    เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
-ไม่มี- 
 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืน ๆ  
วาระ 6.1  เรื่อง   ก าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

                  ครั้งที่ 7/2563 วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น.  
                  ณ ห้อง CMP 412              

หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง   งานเลขานุการ 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  ชื่อ นางสาวณรัญญา  มีชัย ต าแหน่ง เลขานุการคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ 

เลขานุการคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ แจ้งเพื อทราบ ถึงก่าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ่า
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข คร้ังที  7/2563 วันพฤหัสบดีที  18 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น.  
ณ ห้อง CMP 412 
 

ข้อกฎหมาย / ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง   
 -ไม่มี- 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
 -ไม่มี- 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

เพื อทราบก่าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  
คร้ังที  7/2563 วันพฤหัสบดีที  18 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้อง CMP 412 

มติที่ประชุม :  รับทราบ และให้เสนอวาระการประชุมภายในวันศุกร์ ที่ 12 มิถุนายน 2563 
 
 

ปิดประชุมเวลา 12.10 น.           
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 6/2563 วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 
 

                                                                                                  

(นางสาวณรัญญา  มีชัย) 
นักวิชาการศึกษาช่านาญการ/เลขานุการ 

ผู้จด/พิมพ์รายงานการประชุม 
 

                                                           
(นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธ์ุ) 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
กรรมการ 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 
 

ที่ประชุมได้รับรองรายงานนี้แล้วในการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งท่ี 8/๒๕63 
เมื่อวันที่  25 มิถุนายน 2563   

 

                                                      
(นายแพทย์นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ) 

 คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 ประธานคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

 
 


