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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 11/2563 วันที่ 20 สิงหาคม 2563 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
ครั้งที่ 11/๒๕63 วันพฤหัสบดี  ที่ 20 สิงหาคม 2563 

ณ ห้อง CMP 412 ชั้น 4 อาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 
 

ผู้มาประชุม 
1. นายแพทย์นิรันดร์  พิทักษ์วัชระ  คณบดี    ประธานกรรมการ 
2. นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธ์ุ   รองคณบดีฝ่ายบริหาร   กรรมการ 
3. ผศ.แพทย์หญิงศุทธินี ธิราช  รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา  กรรมการ  
4. ผศ.จารุวรรณ์  วงบุตดี     หัวหน้ากลุ่มวิชาแพทยศาสตร์  กรรมการ 
5. ผศ.มินตรา  สาระรักษ์   หัวหน้ากลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์           กรรมการ 
6. ผศ.ดร.เชาวลิต  ยั วจิตร   ผู้แทนอาจารย์    กรรมการ 
7. นางสาวจินตนา  ศิริบูรณ์พิพัฒนา  ผู้แทนอาจารย์    กรรมการ 
8. นางสาวณรัญญา  มีชัย   นักวิชาการศึกษาช่านาญการ  เลขานุการ 
9. นางสาวลภัส  ยิ งยืน   เจ้าหน้าที งานบริหารงานทั วไปช่านาญการ ผู้ช่วยเลขานุการฯ คนที  1 

 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายแพทย์วีระวัฒน์  พันธ์ครุฑ  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม กรรมการ(ลากิจ) 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. แพทย์หญิงปิยะรัตน์ ธัญนิพัทธ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ 
2. ผศ.ดร.ลติพร  อุดมสุข  ผู้ช่วยคณบดีงานบริการการศึกษา 
3. แพทย์หญิงนวินดา  เจียมบุญศรี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
4. ดร.สง่า  ทับทิมหิน   ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ งแวดล้อม 
5. รศ.ดร.อนันต์  ไชยกุลวัฒนา  อาจารย์กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.    
 
 นายแพทย์นิรันดร์  พิทักษ์วัชระ คณบดี  ท่าหน้าที ประธานในที ประชุม หลั งจากกล่ าวต้อน รับ
ผู้เข้าร่วมประชุมแล้ว ได้เรียนเชิญคณะกรรมการรับทราบและพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม สรุปได้ ดังนี้ 
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ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ  
วาระท่ี 1.1  เรื่อง  การงดการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์ปี 4 เพื่อเตรียมตัวสอบ NL1 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง  งานเลขานุการ 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   ชื่อ นายแพทย์นิรันดร์  พิทักษ์วัชระ ต าแหน่ง  คณบดี 
 ประธานแจ้งเพื อทราบ วิทยาลัยฯ ได้ท่าหนังสือแจ้งศูนย์แพทย์ศาสตรศึกษา โรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค์ และศูนย์แพทย์ศาสตรศึกษา โรงพยาบาลศรีสะเกษ ให้นักศึกษาแพทย์ปี 4 งดการเรียนการสอนเพื อ
เตรียมตัวสอบประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที  1 (NL1) 
ระหว่าง 7-13  กันยายน  2563   
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

-ไม่มี- 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

-ไม่มี- 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อทราบการงดการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์ปี 4 เพื อเตรียมตัวสอบ NL1 

มติที่ประชุม :  รับทราบ  
 

วาระท่ี 1.2      เรื่อง  การประชุมถ่ายทอดการท างานจากผู้บริหารสู่บุคลากร คณาจารย์  
                  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  ในวันที่  22  สิงหาคม  2563 

หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง  งานเลขานุการ 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   ชื่อ นายแพทย์นิรันดร์  พิทักษ์วัชระ ต าแหน่ง  คณบดี 
 ประธานแจ้งเพื อทราบ  วิทยาลัยฯ จะจัดประชุมเพื อถ่ายทอดการท่างานจากผู้บริหารสู่บุคลากร 
คณาจารย์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  ในวันที   22  สิงหาคม  2563  ณ โรงแรมลายทอง 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

-ไม่มี- 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

-ไม่มี- 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อทราบจัดประชุมเพื อถ่ายทอดการท่างานจากผู้บริหารสู่บุคลากร คณาจารย์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข  ในวันที   22  สิงหาคม  2563   

มติที่ประชุม :  รับทราบ  
 

วาระท่ี 1.3      เรื่อง  การประชุมที่ปรึกษาคณบดี วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารสุข ร่วมกับผู้บริหาร 
         วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข สรุปผลงานในรอบ 4 ปี  

       ในวันที่  27  สิงหาคม  2563  
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง  งานเลขานุการ 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   ชื่อ นายแพทย์นิรันดร์  พิทักษ์วัชระ ต าแหน่ง  คณบดี 
 ประธานแจ้งเพื อทราบ  วิทยาลัยฯ มีก่าหนดการประชุมที ปรึกษาคณบดี วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสา
ธารสุข ร่วมกับผู้บริหารวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข สรุปผลงานในรอบ 4 ปี เพื อรายงาน
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ความก้าวหน้าการท่างานในวันที   27  สิงหาคม  2563 ณ ห้องประชุม 401 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
-ไม่มี- 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
-ไม่มี- 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อทราบก่าหนดการประชุมที ปรึกษาคณบดี วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารสุข ร่วมกับผู้บริหาร
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข สรุปผลงานในรอบ 4 ปี 

มติที่ประชุม :  รับทราบ  
 

วาระท่ี 1.4      เรื่อง  การท าบุญอาคารสโมสรนักศึกษา  โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
                            ศาลารวมใจ (หอพระ) “ธรรมชา”   

หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง  งานเลขานุการ 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   ชื่อ นายแพทย์นิรันดร์  พิทักษ์วัชระ ต าแหน่ง  คณบดี 
 ประธานแจ้งเพื อทราบ  ตามที วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ  มีโครงการจ้ดสร้างอาคารสโมสรนักศึกษา ขณะนี้
ด่าเนินการแล้วเสร็จ  และโครงการก่อสร้างศาลารวมใจ (หอพระ) “ธรรมชา” ซึ งคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนตุลาคม  
2563  งบประมาณ ในการก่อสร้าง 1,300,000 บาท เพิ มขึ้นจากประมาณการเดิม เนื องจากในส่วนการตกแต่ง
ต้องใช้วัสดุก่อสร้างที มีราคาสูงและช่างที มีฝีมือเฉพาะด้าน โดยคาดว่าจะจัดให้มีการท่าบุญอาคารทั้งสองพร้อมกันใน
กลางเดือนตุลาคม  2563   

ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
-ไม่มี- 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
-ไม่มี- 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อทราบการท่าบุญอาคารสโมสรนักศึกษา  โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ศาลารวมใจ (หอพระ) 
“ธรรมชา”   

มติที่ประชุม :  รับทราบ  
 

วาระที่ 1.5      เรื่อง  โครงการพัฒนาบุคลากรการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง  งานเลขานุการ 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   ชื่อ นายแพทย์นิรันดร์  พิทักษ์วัชระ ต าแหน่ง  คณบดี 
 ประธานแจ้งเพื อทราบ วิทยาลัยฯ จะจัดโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา เพื อพัฒนารูปแบบจัดการ
เรียนการสอนของหลักสูตรในวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข โดยทีมวิทยากรจาก แพทย์หญิงบุญรัตน์  
วราชิต และคณะ  ในช่วงเดือนกันยายน  2563 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

-ไม่มี- 
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เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
-ไม่มี- 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อทราบก่าหนดการจัดโครงการพัฒนาบุคลากรการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

มติที่ประชุม :  รับทราบ  
 

วาระท่ี 1.6      เรื่อง  การรายผลการประชุมที่ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุมแทนผู้บริหาร 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง  งานเลขานุการ 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   ชื่อ นายแพทย์นิรันดร์  พิทักษ์วัชระ ต าแหน่ง  คณบดี 
 ประธานแจ้งเพื อทราบ  ตามที คณบดี/ผู้บริหาร มอบหมายให้อาจารย์/บุคลากร เข้าร่วมประชุมแทน นั้น 
เพื อให้เป็นไปตามมติที ประชุมแจ้งให้คณะด่าเนินการและให้เกิดความต่อเนื องทันตามก่าหนดการ จึงขอให้
อาจารย์/บุคลากรที ได้รับมอบหมายรายงานผลการประชุมต่อคณบดี/ผู้บริหาร  เพื อจะได้แจ้งให้หน่วยงานที 
รับผิดชอบด่าเนินการตามมติที ประชุมฯ ต่อไป 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

-ไม่มี- 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

-ไม่มี- 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อทราบการรายผลการประชุมที ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุมแทนผู้บริหาร 

มติที่ประชุม :  รับทราบ  
ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และ 

การสาธารณสุข  
วาระท่ี 2.1  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และ 
                              การสาธารณสุข ครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่  23 กรกฎาคม  2563 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง  งานเลขานุการ 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม ชื่อ นายแพทย์ประวิ อ ่าพันธ์ุ ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร  
สรุปเรื่อง 
 รองคณบดีฝ่ายบริหาร เสนอที ประชุมเพื อพิจารณา รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข คร้ังที  10/2563 เมื อวันพฤหัสบดี ที   23 กรกฎาคม  2563 ทั้งนี้ได้มีการ
แจ้งเวียนทางไลน์กลุ่มคกก.ประจ่าวิทยาลัยฯ และแจ้งเวียนทาง E-mail เพื อพิจารณารายงานฯ ดังกล่าวแล้ว เมื อ
วันอังคาร ที  4 สิงหาคม 2563   
ข้อกฎหมาย / ระเบียบที่เกี่ยวข้อง   
 -ไม่มี- 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

- รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข คร้ังที  
10/2563 เมื อวันพฤหัสบดี ที   23 กรกฎาคม  2563 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 11/2563 วันที่ 20 สิงหาคม 2563 
 

 เพื อพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  
คร้ังที  10/2563 เมื อวันพฤหัสบดี ที   23 กรกฎาคม  2563 

มติที่ประชุม :  รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 
ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสืบเนื่อง  
 -ไม่มี- 
ระเบียบวาระท่ี 4    เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  

วาระท่ี 4.1     เรื่อง ผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อการต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย 
   ประจ าปี พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติม) จ านวน  1 ราย 

หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง    งานบริหารบุคคล 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม      ชื่อ  นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธ์ุ 

                         ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

ตามบันทึกข้อความที  อว 0604.2.3/ว 0318 ลงวันที  31 มกราคม 2563 กองการเจ้าหน้าที  
ส่านักงานอธิการบดี ได้แจ้งให้วิทยาลัยฯ ด่าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื อการต่อสัญญาจ้างพนักงาน
มหาวิทยาลัย ตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื อง หลักเกณฑ์ วิธีการจัดท่าสัญญาจ้างพนักงาน
มหาวิทยาลัย และการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื อการต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย และฉบับที  2 พ.ศ. 
2556 ก่าหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื อการต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย โดยองค์ประกอบ
ของคณะกรรมการประเมินไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน เมื อคณะกรรมการฯ ด่าเนินการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานเรียบร้อยแล้ว ให้วิทยาลัยฯรายงานผลการประเมินไปผู้มีอ่านาจสั งจ้าง ภายในวันที่ 24 สิงหาคม 
2563 นั้น 

 บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ด่าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน กรณีมีพนักงานมหาวิทยาลัยยื นแบบขอรับ
ประเมินและผลงานเพื อการต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื อง 
หลักเกณฑ์ วิธีการจัดท่าสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย และการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื อการต่อสัญญา
จ้างพนักงานมหาวิทยาลัย และฉบับที  2 พ.ศ. 2556 เรียบร้อยแล้ว จึงขอสรุปผลการประเมินดังกล่าว ดังนี้ 

 1. บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 
  1.1 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ่านวน 1 ราย 
ล าดับที ่ ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง ผลการประเมิน สัญญาจ้าง

ระยะที ่
1 นายสมพงษ์ คูณสวัสดิ์  ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม ผ่านการประเมินต่อสญัญาจ้าง 5 ปี 3 

ข้อกฎหมาย / ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง   
 1. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื อง หลักเกณฑ์ วิธีการจัดท่าสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย 
และการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื อการต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2556 
http://www.ubu.ac.th/web/files_up/16f2013032208534043.pdf 
 2. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื อง หลักเกณฑ์ วิธีการจัดท่าสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย 
และการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื อการต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2556 (ฉบับที  2) 
http://www.ubu.ac.th/web/files_up/16f2013080216435546.pdf 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
 -ไม่มี- 

http://www.ubu.ac.th/web/files_up/16f2013032208534043.pdf
http://www.ubu.ac.th/web/files_up/16f2013080216435546.pdf
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 11/2563 วันที่ 20 สิงหาคม 2563 
 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อพิจารณาเห็นชอบผลการประเมินปฏิบัติงานเพื อการต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ประจ่าปี 
พ.ศ. 2563 ราย นายสมพงษ์ คูณสวัสดิ์ ต่าแหน่งผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม สังกัดโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

มติที่ประชุม :  เห็นชอบผลการประเมินปฏิบัติงานเพื่อการต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย 
ประจ าปี พ.ศ. 2563 ราย นายสมพงษ์ คูณสวัสดิ์ ต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม สังกัดโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

วาระท่ี 4.2  เรื่อง (ลับ)พิจารณาคุณสมบัติ เอกสารหลักฐานผลงานทางวิชาการ และรับรองการเผยแพร่ 
                  ผลงานทางวิชาการของ นายแพทย์อาคม อารยาวิชานนท์ เพื่อขอก าหนดทาง 
         ต าแหน่งวิชาการ ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ 
 

รายละเอียดและมติที่ประชุมปรากฏตามรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่ 11/2563 วาระลับ วันที่ 20 สิงหาคม 2563 

 

วาระท่ี 4.3    เรื่อง  ขออนุมัติรับรองการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาแพทย์ 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง งานบริการการศึกษา 
ผู้เสนอเรื่อง           ชื่อ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์มินตรา  สาระรักษ์ 
                         ต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 

รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา เสนอเพื อพิจารณา  ตามบันทึกที  อว 0604.4/2869 ลงวันที   5 
สิงหาคม 2563 งานทะเบียนฯ กองบริการการศึกษา วิทยาลัยฯ ได้ขอความอนุเคราะห์แจ้งเวียนเพื อตรวจสอบ
และรับรองการส่าเร็จการศึกษา ของนักศึกษาแพทย์ จ่านวน 1 ราย คือนายอภิชา เทียนชัย รหัสนักศึกษา 
5719400297 โดยอนุมัติให้ส่าเร็จการศึกษา ในวันที  15 พฤษภาคม 2563 ซึ งเป็นวันสุดท้ายของการสอบ
ปลายภาคของภาคเรียนที  3/2562  

ด้วยนักศึกษามีความประสงค์ขอส่าเร็จการศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์
การแพทย์ทั้งนี้ งานบริการการศึกษาได้ตรวจสอบเงื อนไขการส่าเร็จการศึกษาแล้ว พบว่านักศึกษามีคุณสมบัติเป็นไป
ตามเงื อนไขการส่าเร็จการศึกษา  ในการนี้ งานเลขานุการ จึงขอมติที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อ
ตรวจสอบและรับรองการส่าเร็จการศึกษา ของนักศึกษาแพทย์รายนายอภิชา เทียนชัย รหัสนักศึกษา 
5719400297 โดยอนุมัติให้ส่าเร็จการศึกษา ในวันที  15 พฤษภาคม 2563 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

- ไม่มี – 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

- บันทึกที  อว 0604.4/2869 ลงวันที   5 สิงหาคม 2563 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

เพื อพิจารณารับรองการส่าเร็จการศึกษา ของนักศึกษาแพทย์รายนายอภิชา เทียนชัย รหัสนักศึกษา 
5719400297 โดยอนุมัติให้ส่าเร็จการศึกษา ในวันที  15 พฤษภาคม 2563 

มติที่ประชุม    รับรองการส าเร็จการศึกษา ของนักศึกษาแพทย์รายนายอภิชา เทียนชัย รหัส
นักศึกษา 5719400297 โดยอนุมัติให้ส าเร็จการศึกษา ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 11/2563 วันที่ 20 สิงหาคม 2563 
 

วาระท่ี 4.4    เรื่อง  พิจารณารับรองผลสอบรวบยอดวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน (Part MCQ) ครั้งที่ 2/2563                           
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง   งานบริการการศึกษา 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม      ชื่อ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงศุทธินี  ธิราช 
                 ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา 
      ตามมติที ประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและการจัดสอบรวบยอดวิทยาศาสตร์การแพทย์พ้ืนฐาน
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  คร้ังที  5 /2563  เมื อวันศุกร์ที   31 กรกฎาคม  2563 
คณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณารับรองผลสอบรวบยอดวิทยาศาสตร์การแพทย์พ้ืนฐาน (Part MCQ)  คร้ังที  
2/2563 ประจ่าปีการศึกษา 2563 เมื อวันที  12 กรกฎาคม 2563  ของนักศึกษาแพทย์ มีนักศึกษาเข้าสอบ
ทั้งหมด จ่านวน 14 คน และมีนักศึกษาสอบผ่านและไม่ผ่าน ดังนี้ 
         -นักศึกษาสอบผ่าน    จ่านวน  7 คน  
         -นักศึกษาสอบไม่ผ่าน จ่านวน  7 คน 
 รวมจ านวน  14 คน เกณฑ์ผ่าน 163  คะแนน คิดเป็น 54 % 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

-ไม่มี- 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

-รายงานผลสอบรวบยอดวิทยาศาสตร์การแพทย์พ้ืนฐาน (Part MCQ) คร้ังที  2/2563 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

เพื อพิจารณารับรองผลสอบรวบยอดวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน (Part MCQ) คร้ังที  2/2563   
มติที่ประชุม :  รับรองผลสอบรวบยอดวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน (Part MCQ) ครั้งที่ 

2/2563   
วาระท่ี 4.5      เรื่อง  (ร่าง) แบบประเมินผลการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร วิทยาลัย 

        แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ  
       2563 

หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง งานเลขานุการ 
ผู้เสนอเรื่อง           ชื่อ  นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธ์ุ 
                         ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร เสนอเพื อพิจารณา เรื อง (ร่าง) แบบประเมินผลการบริหารงานด้วยหลักธรรมา    
ภิบาลของผู้บริหาร วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ่าปีงบประมาณ 
2563 

ข้อกฎหมาย / ระเบียบที่เกี่ยวข้อง   
 -ไม่มี- 
เอกสารประกอบการประชุม 

(ร่าง) แบบประเมินผลการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ่าปีงบประมาณ 2563 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

เพื อพิจารณา 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 11/2563 วันที่ 20 สิงหาคม 2563 
 

1. เห็นชอบ (ร่าง) แบบประเมินผลการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ่าปีงบประมาณ 2563 

2. แนวทางการกรอกแบบประเมิน ดังนี้ 
2.1 ให้จัดท่าเป็น Google form  
2.2 แจกแบบสอบถามเป็นกระดาษ ในวันประชุมสัมมนาถ่ายทอดผลการด่าเนินงานผู้บริหาร ณ 

โรงแรมลายทอง ในวันที  22 สิงหาคม 2563 
ข้อเสนอจากที่ประชุม 

ให้ปรับแบบประเมินด้านการสนับสนุนการศึกษา ดังนี้ 
1. ข้อ 30-34 และ 37 ประเมินโดยบุคลากรสายวิชาการ  
2. ข้อ  36 ประเมินโดยบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ 
3. ข้อ 35 ประเมินโดยสายสนับสนุนวิชาการ 

มติที่ประชุม :  
1. เห็นชอบ (ร่าง) แบบประเมินผลการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ 2563 
2. เห็นชอบให้แจกแบบสอบถามเป็นกระดาษ ในวันประชุมสัมมนาถ่ายทอดผลการ

ด าเนินงานผู้บริหาร ณ โรงแรมลายทอง ในวันที่ 22 สิงหาคม 2563 

3. เห็นชอบให้ด าเนินการแก้ไขตามข้อเสนอจากที่ประชุม 
 

วาระท่ี 4.6 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งรักษาการในต าแหน่งหัวหน้าส านักงานเลขานุการ 
                              วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง งานเลขานุการ 
ผู้เสนอเรื่อง           ชื่อ  นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธ์ุ 
                         ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร  เสนอที ประชุมเพื อพิจารณา ตามค่าสั งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที  991/2563 
สั ง ณ วันที  16 เมษายน 2563 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้แต่งตั้งนางสาวณรัญญา มีชัย ต่าแหน่ง นักวิชาการ
ศึกษาช่านาญการ เป็นผู้ รักษาการในต่าแหน่งหัวหน้าส่านักงานเลขานุการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข ตั้งแต่วันที  1 มีนาคม 2563 ถึงวันที  31 สิงหาคม 2563 นั้น เพื อให้การบริหารของวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ และบังเกิด
ผลดีต่อทางราชการ จึงขอแต่งตั้ง นางสาวณรัญญา มีชัย ต่าแหน่ง นักวิชาการศึกษาช่านาญการ เป็นผู้ รักษาการใน
ต่าแหน่งหัวหน้าส่านักงานเลขานุการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ระยะเวลา 6 เดือน ทั้งนี้ ตั้งแต่
วันที  1 กันยายน 2563 ถึงวันที  28 กุมภาพันธ์ 2564 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

- ไม่มี – 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

- ค่าสั งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที  991/2563 สั ง ณ วันที  30 สิงหาคม 2563 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 11/2563 วันที่ 20 สิงหาคม 2563 
 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
เพื อพิจารณาเห็นชอบการแต่งตั้งรักษาการในต่าแหน่งหัวหน้าส่านักงานเลขานุการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์

และการสาธารณสุข ระยะเวลา 6 เดือน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที  1 กันยายน 2563 ถึงวันที  28 กุมภาพันธ์ 2564 
มติที่ประชุม :  เห็นชอบการแต่งตั้งรักษาการในต าแหน่งหัวหน้าส านักงานเลขานุการ วิทยาลัย

แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ระยะเวลา 6 เดือน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 28 
กุมภาพันธ์ 2564  มอบงานบริหารบุคคลด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

 

ระเบียบวาระท่ี 5    เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 -ไม่มี- 
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืน ๆ  
วาระท่ี  6.1 เรื่อง  ก าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

              ครั้งที่ 12/2563 วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น.  
     ณ ห้อง CMP 412  

หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง   งานเลขานุการ 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  ชื่อ นางสาวณรัญญา  มีชัย ต าแหน่ง เลขานุการคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ 

เลขานุการคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ แจ้งเพื อทราบ ถึงก่าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ่า
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข คร้ังที  12/2563 วันพฤหัสบดีที  17 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. 
ณ ห้อง CMP 412 
ข้อกฎหมาย / ระเบียบที่เกี่ยวข้อง   

-ไม่มี- 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

-ไม่มี- 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

เพื อทราบก่าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  
คร้ังที  12/2563 วันพฤหัสบดีที  17 กันยายน 2563 ณ ห้อง CMP 412 

มติที่ประชุม : เห็นชอบให้เลื่อนการประชุมไปเป็น วันพฤหัสบดี ที่ 24 กันยายน 2563 เวลา 13.00 น.  
ณ ห้อง CMP 412 

 
 

ปิดประชุมเวลา 15.00 น.           

                                                                                                                      

(นางสาวณรัญญา  มีชัย) 
นักวิชาการศึกษาช่านาญการ/เลขานุการ 

ผู้จด/พิมพ์รายงานการประชุม 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 11/2563 วันที่ 20 สิงหาคม 2563 
 

 

                                                           
(นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธ์ุ) 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
กรรมการ 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 
 
 

ที่ประชุมได้รับรองรายงานนี้แล้วในการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งท่ี 12/๒๕63 
เมื่อวันที่  24 กันยายน 2563   

 
 

                                                      
(นายแพทย์นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ) 

 คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 ประธานคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

 
 


