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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 15/2563 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
ครั้งที่ 15/๒๕63 วันพฤหัสบดี  ที่ 26 พฤศจิกายน 2563 

ณ ห้อง CMP 412 ชั้น 4 อาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 
 

ผู้มาประชุม 
1. นายแพทย์นิรันดร์  พิทักษ์วัชระ คณบดี     ประธานกรรมการ 
2. นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธุ์  รองคณบดีฝ่ายบริหาร   กรรมการ 
3. ผศ.แพทย์หญิงศุทธินี ธิราช รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา  กรรมการ  
4. ผศ.จารุวรรณ์  วงบุตดี    หัวหน้ากลุ่มวิชาแพทยศาสตร์  กรรมการ 
5. ผศ.ดร.เชาวลิต  ยั วจติร  ผู้แทนอาจารย์    กรรมการ 
6. นางสาวณรัญญา  มีชัย  หัวหน้าส่านักงานเลขานุการ  กรรมการและเลขานุการ 
7. นางสาวลภัส  ยิ งยืน  เจ้าหน้าที งานบริหารงานทั วไปช่านาญการ ผู้ช่วยเลขานุการฯ คนที  1 

 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายแพทย์วีระวัฒน์  พันธ์ครุฑ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม กรรมการ(ไปราชการ) 
2. นางสาวจินตนา  ศิริบูรณ์พิพัฒนา ผู้แทนอาจารย์    กรรมการ(ติดสอน) 
3. ผศ.มินตรา  สาระรักษ์  หัวหน้ากลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์           กรรมการ(ลากิจ) 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. ดร.ปิยนันท์  มีเวที   ผู้ช่วยคณบดีงานคลังและพัสดุ 
2. ผศ.ดร.อารี  บุตรสอน  ผู้ช่วยคณบดีงานพันธกิจสังคม 
3. แพทย์หญิงนวินดา  เจียมบุญศรี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
4. ผศ.ดร.ลติพร  อุดมสุข  ผู้ช่วยคณบดีงานบริการการศึกษา 
5. ผศ.ดร.ปรีดา ปราการกมานันท์ ผู้ช่วยคณบดีงานพัฒนานักศึกษา 
6. ดร.สง่า  ทับทิมหิน   ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ งแวดล้อม 
7. ดร.ปัณฑิตา  สุขุมาลย์  ประธานหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 

 
 
 
 
 

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.    
 
 นายแพทย์นิรันดร์  พิทักษ์วัชระ คณบดี ประธานในที ประชุมแจ้งให้ที ประชุมทราบว่าการประชุมในครั้งนี้มี
กรรมการมาประชุม 6 ท่าน ครบองค์ประชุม และมีผู้เข้าร่วมการประชุม 7 ท่าน ประธานกล่าวเปิดการประชุมตาม
ระเบียบวาระการประชุม ตามล่าดับ ดังนี้ 
 
 
 
 
          /ระเบียบวาระท่ี 1... 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 15/2563 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ  
วาระท่ี 1.1  เรื่อง การลาประชุมของคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง  งานเลขานุการ 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   ชื่อ นายแพทย์นิรันดร์  พิทักษ์วัชระ ต าแหน่ง  คณบดี 
 ประธานแจ้งที ประชุมเพื อทราบ ในการประชุมครั้งนี้ มีคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ ลาประชุมจ่านวน 
3 ท่าน ดังนี้ 

1. นายแพทย์วีระวัฒน์  พันธ์ครุฑ  
2. นางสาวจินตนา  ศิริบูรณ์พิพัฒนา   
3. ผศ.มินตรา  สาระรักษ์  

ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
-ไม่มี 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
-ไม่มี 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อทราบการลาประชุมของคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ 

มติที่ประชุม :  รับทราบ 
 

วาระท่ี 1.2      เรื่อง  ขออนุญาตให้ผู้บริหารของวิทยาลัยฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง  งานเลขานุการ 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   ชื่อ นายแพทย์นิรันดร์  พิทักษ์วัชระ ต าแหน่ง  คณบดี 
 ประธานแจ้งที ประชุมเพื อทราบ  เพื อให้การบริหารจัดการงานด้านต่างๆ ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข ด่าเนินการเป็นไปตามยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ของวิทยาลัยฯที ก่าหนดไว้ ดังนั้น จึงเห็นสมควรให้
ผู้บริหารของวิทยาลัยฯ ได้เข้ารับฟังการประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ ดังกล่าว เพื อผู้บริหารของวิทยาลัยฯ
จะได้รับทราบนโยบายและแนวทางการบริหารงานด้านต่างๆ และน่าข้อเสนอแนะที คณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ
มอบหมายไปด่าเนินการถ่ายทอดและปฏิบัติได้อย่างถูกต้องต่อไป 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

-ไม่มี 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

-ไม่มี 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อทราบการขออนุญาตให้ผู้บริหารของวิทยาลัยฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ 

มติที่ประชุม :  รับทราบ 
 

วาระท่ี 1.3      เรื่อง  การเข้าร่วมประชุมกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) ครั้งที่ 6/2563   
                   ในวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม  2563  ณ มหาวิทยาลัยบูรพา 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง  งานเลขานุการ 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   ชื่อ นายแพทย์นิรันดร์  พิทักษ์วัชระ ต าแหน่ง  คณบดี 
 ประธานแจ้งที ประชุมเพื อทราบ กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.)  ขอเชิญประชุม 
                             /คณะกรรมการ...                                                        
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 15/2563 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 
 

คณะกรรมการบริหารกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย  ครั้งที  6/2563  ในวันศุกร์ที  4 ธันวาคม  2563   
ณ มหาวิทยาลัยบูรพา 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

-ไม่มี- 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
 -หนังสือที  อว 8107/00732  ลงวันที   5  พฤศจิกายน  2563  เรื อง ยืนยันการเข้าร่วมประชุมและขอ
รายละเอียดการเดินทาง   
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อทราบ การเข้าร่วมประชุมกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) ครั้งที  6/2563  ในวัน
ศุกร์ที  4 ธันวาคม  2563  ณ มหาวิทยาลัยบูรพา 

มติที่ประชุม :  รับทราบและมอบนายแพทย์ประวิ  อ่ าพันธุ์  เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และ 
การสาธารณสุข  

ระเบียบวาระท่ี 2.1  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และ 
                                        การสาธารณสุข ครั้งที่ 14/2563 เม่ือวันพฤหัสบดี ที่  22 ตุลาคม  2563 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง  งานเลขานุการ 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม ชื่อ นายแพทย์ประวิ อ ่าพันธุ์ ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร  
 รองคณบดีฝ่ายบริหาร เสนอที ประชุมเพื อพิจารณา รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที  14/2563 เมื อวันพฤหัสบดี ที   22 ตุลาคม 2563 ทั้งนี้ได้มีการแจ้ง
เวียนทางไลน์กลุ่มคกก.ประจ่าวิทยาลัยฯ และแจ้งเวียนทาง E-mail เพื อพิจารณารายงานฯ ดังกล่าวแล้ว เมื อวันศุกร์ 
ที  30 ตุลาคม 2563   
ข้อกฎหมาย / ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง   
 -ไม่มี 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที  14/2563 เมื อ
วันพฤหัสบดี ที   22 ตุลาคม 2563 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  
ครั้งที  14/2563 เมื อวันพฤหัสบดี ที   22 ตุลาคม 2563 

มติที่ประชุม :  รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 
 

ระเบียบวาระท่ี 2.2  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และ 
                                        การสาธารณสุข ครั้งที่ 14/2563 วาระลับ 

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่  22 ตุลาคม 2563  
รองคณบดีฝ่ายบริหาร เสนอที ประชุมเพื อพิจารณา รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัย

แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที  14/2563 วาระลับ เมื อวันพฤหัสบดี ที   22 ตุลาคม 2563  
        / ข้อกฎหมาย... 
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ข้อกฎหมาย / ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง   
 -ไม่มี 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที  14/2563 
วาระลับ เมื อวันพฤหัสบดี ที   22 ตุลาคม 2563 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  
ครั้งที  14/2563 วาระลับ เมื อวันพฤหัสบดี ที   22 ตุลาคม 2563 

มติที่ประชุม :  รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 
 

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสืบเนื่อง  
วาระท่ี  3.1       เรื่อง  การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการและที่ปรึกษาโครงการจัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์   

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง  กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม      ชื่อ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารี  บุตรสอน 
                 ต าแหน่ง  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพันธกิจสังคม 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติ เหลาสุภาพ เสนอเรื องสืบเนื อง ตามมติที ประชุมคณะกรรมการประจ่า
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที  14/2563 เมื อวันที  22 ตุลาคม 2563 มีมติเห็นชอบ ให้ไป
พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการและที ปรึกษาแล้วน่าเข้าที ประชุมในครั้งต่อไป นั้น  

การแต่งตั้งคณะกรรมการและที ปรึกษา โครงการจัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
ตามมติที ประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ครั้งที  12/2563 เมื อวันที  12 พฤศจิกายน 
2563 ได้เสนอรายชื อคณะกรรมการและที ปรึกษาพร้อมทั้งได้ก่าหนดบทบาทอาจารย์ที รับผิดชอบให้ไปด่าเนินการ
จัดหาข้อมูลเพิ มเติม ดังนี้ 

ที่ปรึกษา 
1. รศ.ดร.สงครามชัยย์ ลีทองดีศกุล  
2. ผู้แทนจากสภาวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน  
3. ดร.ฐิติเดช ลือตระกูล รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพองค์กร  
รายช่ือคณะกรรมการ 
ล าดับที่ รายช่ือ ต าแหน่ง 

1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติ เหลาสุภาพ ประธาน 
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์มินตรา สาระรักษ์ กรรมการ 
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารี บุตรสอน กรรมการ 
4 อาจารย์ ดร.อรุณ บุญสร้าง  กรรมการ 
5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิยม จันทร์นวล กรรมการ 
6 อาจารย์จินตนา ศิริบูรณ์พิพัฒนา กรรมการ 
7 อาจารย์ ดร.สง่า ทับทิมหิน กรรมการ 
8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จีราพร ทิพย์พิลา กรรมการ 

        / ล่าดับที  9 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 15/2563 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 
 

ล าดับที่ รายช่ือ ต าแหน่ง 
9 อาจารย์ ดร.ปัณฑิตา สุขุมาลย์ กรรมการ 

10 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีณา ลิมปิทีปราการ  เลขานุการ 
 
มีหน้าที ่ดังนี้  
1. จัดหาข้อมูลและสารสนเทศเพื อช่วยในการตัดสินใจ  
2. ติดต่อประสานกับภาคส่วนต่างๆที เกี ยวข้อง  
3. จัดเตรียมโครงการเพื อเสนอต่อคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ และคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 

มหาวิทยาลัย 
หลังจากน่าเข้าที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ แล้วจะมีการนัดหารือกับอธิการบดี โดยเชิญ

คณบดีและนายแพทย์วีระวัฒน์ พันธครุฑ ร่วมหารือด้วย 
ข้อกฏหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

- ไม่มี 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

- ไม่มี 
ประเด็นเสนอที่ประชมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

เพื อพิจารณาเห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการและที ปรึกษา โครงการจัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ข้อเสนอจากที่ประชุม   

1.ให้ปรับเปลี ยนชื อเป็นคณะท่างานศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

2.ให้เพิ มเติมหน้าที คณะท่างานดังนี้ การจัดเตรียมแผนงบประมาณในการจัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

   มติที่ประชุม : เห็นชอบตามข้อเสนอจากที่ประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี 4    เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
วาระท่ี 4.1    เรื่อง  พิจารณารับรองผลการเรียน รายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  
                 ประจ าภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม)  
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง งานบริการการศึกษา 
ผู้เสนอเรื่อง           ชื่อ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงศุทธินี  ธิราช 
                         ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา 

ตามมติที ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตชั้นปรีคลินิก ครั้งที  8/2563 เมื อวัน
จันทร์ที  16 พฤศจิกายน 2563 ซึ งร่วมกันพิจารณารับรองผลการเรียนรายวิชาที เปิดสอนในหลักสูตรแพทยศาสตร
บัณฑิต ประจ่าภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 (เพิ มเติม) ซึ งประกอบด้วยรายวิชาต่อไปนี้ 

 
 
 
        / ล่าดับ... 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 15/2563 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 
 

ล าดับ รหสัวิชา รายวิชา 
ผลการพิจารณา 

(รับรอง/ไม่รับรอง) 
1 1901 333 ชีวสารสนเทศทางการแพทย์ รับรอง 
2 1901 302 ระบบย่อยอาหารและโภชนาการ รับรอง 
3 1901 209 ระบบกล้ามเนื้อโครงกระดูก รับรอง 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
- ไม่มี 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
- แบบบันทึกสรุปผลการเรียน ประจ่าภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 (เพิ มเติม) 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
เพื อพิจารณารับรองผลการเรียนรายวิชาที เปิดสอนในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจ่าภาคการศึกษา

ต้น  ปีการศึกษา 2563 (เพิ มเติม) 
มติที่ประชุม :  รับรองผลการเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจ า 

                                      ภาคการศึกษาต้น  ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม) 
 

วาระท่ี 4.2    เรื่อง  การเทียบโอนรายวิชา ของนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต กลุ่มส าเร็จการศึกษา 
     ระดับปริญญาตรีลาเรียน ประจ าปีการศึกษา 2563 เพิ่มเติม    

หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง  งานบริการการศึกษา 
ผู้เสนอเรื่อง           ชื่อ  นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธุ์ 
                         ต าแหน่ง  ประธานหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 

ตามที  นักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต กลุ่มส่าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีลาเรียน ได้ยื นค่าร้อง
ขอเทียบโอนรายวิชาที เคยศึกษาในหมวดวิชาศึกษาทั วไปเพิ มเติม ทั้งนี้ งานบริการการศึกษา ได้จัดท่าบันทึกเพื อขอ
ความอนุเคราะห์ให้คณะเจ้าของรายวิชาตรวจสอบและรับรองการเทียบความซ้่าซ้อน หรือความคล้ายคลึงกันของ
เนื้อหา เรียบร้อยแล้ว 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

- บันทึกแจ้งผลการขอเทียบเนื้อหารายวิชาจากคณะต้นสังกัดของรายวิชาที ยื นเทียบ 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อพิจารณาเห็นชอบให้นักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต กลุ่มส่าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
ลาเรียน สามารถท่าการเทียบโอนรายวิชาได ้

มติที่ประชุม :  เห็นชอบใหน้ักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต กลุ่มส าเร็จการศึกษาระดับ 
                  ปริญญาตรีลาเรียน สามารถท าการเทียบโอนรายวิชาได้ 

 
 
 
 
 
         / วาระท่ี 4.3 ... 



7 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 15/2563 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 
 

วาระท่ี 4.3    เรื่อง  ขออนุมัติท าค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  
                 ประจ าปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2) 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง  งานบริการการศึกษา 
ผู้เสนอเรื่อง           ชื่อ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุวรรณ์  วงบุตดี 
                         ต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ 

ตามที ส่านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่านักอธิการบดี จัดท่าบันทึกข้อความที  ศธ.0529.4.6/ว 906        
ลว 21 กรกฎาคม 2558 เรื อง แผนผังกระบวนการการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื อให้
สอดคล้องกับข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย “คุณสมบัติและหลักเกณฑ์การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ และศาสตราจารย์พิเศษ พ.ศ.2548”และให้เป็นไปตาม
ส่านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่านักอธิการบดี ในการนี้ งานบริการการศึกษา จึงขอเสนอขออนุมัติจัดท่าค่าสั ง
แต่งตั้งอาจารย์พิเศษหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจ่าปีการศึกษา 2563 (เพิ มเติม ครั้งที  2) เพื อด่าเนินการใน
ส่วนที เกี ยวข้องต่อไปและด่าเนินการตามแผนผังกระบวนการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ส่านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

- ไม่มี  
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

- ตารางรายชื ออาจารย์พิเศษหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจ่าปีการศึกษา 2563 (เพิ มเติม ครั้งที  
2) 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
      เพื อพิจารณาขออนุมัติจัดท่าค่าสั งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจ่าปีการศึกษา 
2563 (เพิ มเติม ครั้งที  2) 

มติที่ประชุม    อนุมัติจัดท าค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  
                     ประจ าปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2) 

 

วาระท่ี 4.4    เรื่อง  ขออนุมัติท าค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์  
                 ประจ าปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2) 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง  งานบริการการศึกษา 
ผู้เสนอเรื่อง           ชื่อ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์มินตรา  สาระรักษ์ 
                         ต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
      ตามที ส่านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่านักอธิการบดี จัดท่าบันทึกข้อความที  ศธ.0529.4.6/ว 906        
ลว 21 กรกฎาคม 2558 เรื อง แผนผังกระบวนการการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื อให้
สอดคล้องกับข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย “คุณสมบัติและหลักเกณฑ์การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ และศาสตราจารย์พิเศษ พ.ศ.2548”และให้เป็นไปตาม
ส่านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่านักอธิการบดี ในการนี้ งานบริการการศึกษา จึงขอเสนอขออนุมัติจัดท่าค่าสั ง
แต่งตั้งอาจารย์พิเศษกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ประจ่าปีการศึกษา 2563 (เพิ มเติม ครั้งที  2) เพื อด่าเนินการใน
ส่วนที เกี ยวข้องต่อไปและด่าเนินการตามแผนผังกระบวนการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ส่านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 
         / ข้อกฏหมาย… 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 15/2563 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 
 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
- ไม่มี – 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
- ตารางรายชื ออาจารย์พิเศษกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ประจ่าปีการศึกษา 2563 (เพิ มเติม ครั้งที  2) 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
      เพื อพิจารณาขออนุมัติท่าค่าสั งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ประจ่าปีการศึกษา 2563 
(เพิ มเติม ครั้งที  2) 

มติที่ประชุม : อนุมัติท าค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์  
                    ประจ าปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2) 

 

วาระท่ี  4.5        เรื่อง  การพิจารณาขออนุมัติค่าใช้จ่ายนอกแผน เพื่อจ่ายค่าสอนเกินภาระงานสอน  
           ประจ าภาคการศึกษาที่ 1/2563 

หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง  งานบริการการศึกษา 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม      ชื่อ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงศุทธินี  ธิราช 
                 ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา 

รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา เสนอเพื อพิจารณา ขออนุมัติค่าใช้จ่ายนอกแผน เพื อจ่ายค่าสอนเกินภาระ
งานสอน ประจ่าภาคการศึกษาที  1/2563  อ้างตาม มติที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข ครั้งที  3/2563 เมื อวันที   23 มีนาคม  2563 ได้ก่าหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าสอนเกิน
ภาระงานสอน ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  ตามประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข  เรื อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าสอนเกินภาระงานสอน พ.ศ. 2563 ลงวันที  23 เมษายน 2563   
 ทั้งนี้ เนื องจาก ในภาคการศึกษาที  1/2563 มีอาจารย์ผู้ท่าการสอนมีสิทธิได้รับค่าสอนเกินภาระงานสอน 
จ่านวน 1 ราย คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นิยม จันทร์นวล อาจารย์สังกัดกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เพื อให้การ
เบิกจ่ายเป็นไปด้วยความเรียบร้อย งานบริการการศึกษา จึงขออนมัติค่าใช้จ่ายนอกแผน เพื อจ่ายค่าสอนเกินภาระ
งานสอน ภาคการศึกษาที  1/2563 จ่านวนเงิน 15,000.-  บาท (-หนึ งหมื นห้าพันบาทถ้วน-) รายละเอียดดัง
เอกสารแนบ 
ข้อกฏหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

- ไม่มี -  
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

1.   ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  เรื อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าสอนเกินภาระ
งานสอน พ.ศ. 2563 ลงวันที  23 เมษายน 2563   

2.  แบบแสดงภาระงานเชิงปริมาณ ส่าหรับข้าราชการ ต่าแหน่งวิชาการ และพนักงานมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข และแบบแสดงจ่านวนหน่วยชั วโมงที สอนเกินภาระงานสอน 
ประจ่าภาคการศึกษาที  1/2563 
ประเด็นเสนอที่ประชมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

เพื อพิจารณาอนุมัติค่าใช้จ่ายนอกแผน เพื อจ่ายค่าสอนเกินภาระงานสอน ประจ่าภาคการศึกษาที  1/2563 
มติที่ประชุม :  อนุมัติค่าใช้จ่ายนอกแผน เพื่อจ่ายค่าสอนเกินภาระงานสอน  
                  ประจ าภาคการศึกษาที่ 1/2563 
 
       / วาระท่ี 4.6... 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 15/2563 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 
 

วาระท่ี  4.6     เรื่อง  พิจารณาเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
                           หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ 
 

มติที่ประชุม :  ให้ถอนวาระ เนื่องจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนา เล็กสมบูรณ์ ได้ยกเลิกการขอ
ลาออก 

 

วาระท่ี  4.7     เรื่อง  ขออนุมัติท าค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 
        ประจ าปีการศึกษา 2563  

หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง   งานบริการการศึกษา 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม      ชื่อ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงศุทธินี  ธิราช 
                 ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา 

ตามที ส่านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่านักอธิการบดี จัดท่าบันทึกข้อความที  ศธ.0529.4.6/ว 906        
ลว 21 กรกฎาคม 2558 เรื อง แผนผังกระบวนการการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื อให้ 
         / สอดคล้อง... 
สอดคล้องกับข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย “คุณสมบัติและหลักเกณฑ์การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ และศาสตราจารย์พิเศษ พ.ศ.2548”และให้เป็นไปตาม
ส่านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่านักอธิการบดี ก่าหนด  
 เบื้องต้นจากการตรวจสอบคุณวุฒิและผลงานของอาจารย์พิเศษ เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ข้อ ๑๐. จ่านวนคุณวุฒิ และคุณสมบัติของอาจารย์  
(ข้อ ๑๐.๓.๕ อาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นอาจารย์ประจ่าหรืออาจารย์พิเศษ ที มีคุณวุฒิขั้นต ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า ใน
สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที สอน และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอน
และมีผลงานทางวิชาการที ไม่ใช่ส่วนหนึ งของการศึกษาเพื อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที ได้รับการ
เผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที ก่าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคล ด่ารงต่าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๑ รายการ ใน
รอบ ๕ ปีย้อนหลัง ทั้งนี้ อาจารย์พิเศษต้องมีชั วโมงสอนไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจ่าเป็น
ผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น) 
          ในการนี้ งานบริการการศึกษา จึงขอเสนอขออนุมัติจัดท่าค่าสั งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษหลักสูตรสาธารณสุข 
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสาธารณสุขศาสตร์ ประจ่าปีการศึกษา 2563   เพื อด่าเนินการในส่วนที เกี ยวข้องต่อไป  
และด่าเนินการตามแผนผังกระบวนการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ส่านักงานพัฒนา
คุณภาพการศึกษา จ่านวน 2 ราย ดังนี้ 

1. ดร.โสภิต ทับทิมหิน 
2. ดร.พุทธิไกร ประมวล 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 

http://www.mua.go.th/users/bhes/front_home/criterion58/criterion%20_m58.PDF 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

-ประวัติและผลงานอาจารย์พิเศษ 
 
 
         / ประเด็นเสนอ... 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 15/2563 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 
 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
      เพื อพิจารณาขออนุมัติท่าค่าสั งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ประจ่าปี
การศึกษา 2563 
  มติที่ประชุม : อนุมัติท าค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต  
                                     ประจ าปีการศึกษา 2563 
 

วาระท่ี 4.8    เรื่อง  ร่างประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง แนวปฏิบัติของอาจารย์ 
     เกี่ยวกับการได้รับเชิญให้สอนหรือบริการวิชาการจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย 
     อุบลราชธานี  

หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง   งานบริการการศึกษา 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม      ชื่อ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงศุทธินี  ธิราช 
                 ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา 

ตามที  กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์และกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ได้ประชุมเพื อปรึกษาหารือขอเสนอร่าง
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื อง แนวปฏิบัติของอาจารย์เกี ยวกับการได้รับเชิญให้สอนหรือ
บริการวิชาการจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื อให้การบริหารจัดการเรียนการสอนทุก 
หลักสูตร ในวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงขอเสนอ
ร่างประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื อง แนวปฏิบัติของอาจารย์เกี ยวกับการได้รับเชิญให้สอน
หรือบริการวิชาการจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

- ไม่มี – 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

- ร่างประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื อง แนวปฏิบัติของอาจารย์เกี ยวกับการได้รับ
เชิญให้สอนหรือบริการวิชาการจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
     เพื อพิจารณาขออนุมัติร่างประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื อง แนวปฏิบัติของอาจารย์
เกี ยวกับการได้รับเชิญให้สอนหรือบริการวิชาการจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ข้อเสนอจากที่ประชุม 
 -หัวหน้ากลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ เสนอขอเปลี่ยนชื่อประกาศ เป็น ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ าด้รับเชิญให้สอนหรือบริการวิชาการจากหน่วยงานภายนอก
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีของกลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ และขอแก้ไขข้อ 4 เป็น ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้คณบดีหรือผู้ได้รับมอบหมายเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดและสั่งการ 

มติที่ประชุม :  1. เห็นชอบตามข้อเสนอจากที่ประชุม 
2. อนุมัติร่างประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง แนว 
    ปฏิบัติของอาจารย์เกี่ยวกับการได้รับเชิญให้สอนหรือบริการวิชาการจาก 
    หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 
 
     / 3.  มอบรองคณบดี… 
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   3. มอบรองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษาประชุมหารือกับบุคลากรสายวิชาการ 
                                 เพื่อพิจารณาประกาศฯฉบับเดิมท้ังนี้ หากต้องการเปลี่ยนแปลงให้น าเสนอ 
                                 ในที่ประชุมในคราวต่อไป 
 

วาระท่ี  4.9  เรื่อง มาตรการในการจัดการลูกหนี้คงค้างช าระนานเกินกว่าที่ระเบียบก าหนด 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง    งานคลังและพัสดุ 
ผู้เสนอเรื่อง      ชื่อ นายแพทย์ประวิ อ ่าพันธุ์   
            ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

ตามที  ผู้สอบบัญชี วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2562 ให้ข้อเสนอแนะ
ส่าหรับเรื องลูกหนี้เงินยืมทดรองราชการ นั้น โดยผู้บริหารสามารถก่าหนดมาตรการในการจัดการกับลูกหนี้คงค้าง
ช่าระนานเกินกว่าที ระเบียบก่าหนด และบังคับใช้อย่างเข้มงวด  ก่ากับติดตามให้ลูกหนี้ส่งใช้เอกสารและคืนเงินเหลือ
จ่ายทันทีที ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที การเงิน จะส่งผลให้ วิทยาลัยฯ มีความคล่องตัวสูงสุดในการบริหารเงินยืมทดรอง
ราชการประเภท ข วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ และเป็นการก่ากับติดตามให้ถือปฏิบัติตามที ระเบียบอย่างเคร่งครัด
ต่อไป 
           ดังนั้น เพื อให้การบริหารลูกหนี้ เงินยืมทดรองราชการเป็นไปตามที ระเบียบก่าหนด และเป็นไปตาม
ข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชี ผู้บริหารควรก่าหนดมาตรการในการจัดการลูกหนี้คงค้างช่าระนานเกินกว่าที ระเบียบ
ก่าหนดอย่างชัดเจน และบังคับใช้อย่างเข้มงวดต่อไป        
ข้อกฎหมาย/ ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง   

- ระเบียบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยเงินทดรองราชการจากเงินรายได้ พ.ศ. 2562 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ ประกอบการประชุม 

สรุปข้อมูลลูกหนี้เงินยืมทดรองราชการที เกินก่าหนดส่งใช้เอกสารเบิกจ่ายและคืนเงินยืม (ส่วนที เหลือ)
ปีงบประมาณ 2563 (เดือนตุลาคม 2562-กันยายน 2563)  
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

เพื อพิจารณา ก่าหนดมาตรการ ในการจัดการลูกหนี้คงค้างช่าระนานเกินที ระเบียบก่าหนด  เพื อให้เป็นไป
ตามข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชี 

มติที่ประชุม :  มาตรการในการจัดการลูกหนี้คงค้างช าระนานเกินที่ระเบียบก าหนดโดยงาน 
                    การเงินจะแจ้งให้บุคลากรทราบ โดยจะด าเนินการอย่างเคร่งครัด 
 

วาระท่ี 4.10     เรื่อง      บันทึกความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและสถาบันวิจัย  
               ระบบสาธารณสุข 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง    งานส่งเสริมการวิจัย บริการและท านุฯ 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม      ชื่อ  นายแพทย์นิรันดร์  พิทักษ์วัชระ 

                         ต าแหน่ง  คณบดี 

ด้วย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ได้ตระหนักถึงผลประโยชน์ต่อระบบ
สาธารณสุข ประชาชน และต่อหน่วยงานที จะมีนักวิจัย ที มีศักยภาพในด้านการวิจัยเกี ยวกับระบบสุขภาพในพ้ืนที 
ภาคอีสานตอนล่าง จึงได้จัดท่าบันทึกความร่วมมือในการสนับสนุน “การเสริมสร้างศักยภาพการวิจัยด้านการแพทย์
และสาธารณสุขในพ้ืนที ภาคอีสานตอนล่าง” นี้ขึ้น โดยมีสาระส่าคัญ ดังนี้  

        / วัตถุประสงค์… 
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 วัตถุประสงค์ของความร่วมมือ 
1. เพื อสนับสนุนการเสริมสร้างศักยภาพของนักวิจัยระบบสุขภาพในพ้ืนที ภาคอีสานตอนล่าง และ    
    สร้างองค์ความรู้เกี ยวกับระบบสุขภาพชุมชนในเขตสุขภาพที  10 
2. เพื อพัฒนาเครือข่ายวิจัยด้านการแพทย์และสาธารณสุข 
3. สร้างนักวิจัยหน้าใหม่ด้านการแพทย์และสาธารณสุขในเขตภาคอีสานตอนล่าง 

ข้อกฎหมาย/ ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง   
 - ไม่มี -  
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
 - ร่างบันทึกความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
      เพื อพิจารณาเห็นชอบร่างบันทึกความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและสถาบันวิจั ยระบบ
สาธารณสุข 

มติที่ประชุม :  เห็นชอบร่างบันทึกความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและ 
                    สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข  มอบงานส่งเสริมการวิจัย บริการและท านุฯ 
                    ด าเนินการตามระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ     

    

วาระที่ 4.11     เรื่อง  ขออนุมัติย้ายบุคลากรในสังกัด ราย นางสาวลภัส ยิ่งยืน ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน 
 ทั่วไปช านาญการ สังกัดงานเลขานุการ ไปปฏิบัติหน้าที่ท่ีสังกัดงานพัฒนานักศึกษา 
 วิทยาลัยฯ 

หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง         งานบริหารบุคคล 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม      ชื่อ  นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธุ์ 

                         ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
ด้วยภาระงานของงานพัฒนานักศึกษา วิทยาลัยฯ มีกิจกรรมและโครงการต่างๆ เพิ มขึ้น จึงขออนุมัติย้าย

บุคลากรในสังกัด ราย นางสาวลภัส ยิ งยืน ต่าแหน่งเจ้าหน้าที บริหารงานทั วไป ช่านาญการ สังกัดงานเลขานุการ ไป
ปฏิบัติหน้าที ที สังกัดงานพัฒนานักศึกษา วิทยาลัยฯ เริ มตั้งแต่วันที  1 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป โดยขอให้ผู้ช่วย
คณบดีงานพัฒนานักศึกษาพิจารณามอบหมายภาระงานให้ นางสาวลภัส ยิ งยืน ด้วย 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง  
 -  อาศัยอ่านาจตามความในมาตรา 18 มาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 
2533 https://www.ubu.ac.th/web/files_up/50f2017111609190238.pdf 
 -   ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื อง การแบ่งส่วนงานภายในที มีสถานะเทียบเท่าคณะมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี พ.ศ. 2555 https://www.ubu.ac.th/web/files_up/17f2016111513580034.pdf  
และแก้ไขเพิ มเติม (ฉบับที  2) พ.ศ. 2561 https://www.ubu.ac.th/web/files_up/17f2019050809081688.pdf 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
 -  ไม่มี 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อพิจารณาอนุมัติย้ายบุคลากรในสังกัด ราย นางสาวลภัส ยิ งยืน ต่าแหน่งเจ้าหน้าที บริหารงานทั วไป ช่านาญ
การ  สังกัดงานเลขานุการ ไปปฏิบัติหน้าที  สังกัดงานพัฒนานักศึกษา วิทยาลัยฯ 
 
         / มติที่ประชุม… 
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มติที่ประชุม :  อนุมัติย้ายบุคลากรในสังกัด ราย นางสาวลภัส ยิ่งยืน ต าแหน่งเจ้าหน้าที่ 
                    บริหารงานทั่วไป ช านาญการ  สังกัดงานเลขานุการ ไปปฏิบัติหน้าที่  
                    สังกัดงานพัฒนานักศึกษา วิทยาลัยฯ และให้ส่งมอบงานที่รับผิดชอบเป็นลาย 
                    ลักษณ์อักษร  
 

วาระท่ี 4.12    เรื่อง  ขอขยายเวลาเปิดห้องบริการอ่านหนังสือ 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง งานบริการการศึกษา 
ผู้เสนอเรื่อง           ชื่อ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงศุทธินี  ธิราช 
                         ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา 
         ตามที นักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มีความประสงค์ขอใช้ห้อง PBL และ Smart 
classroom เพื ออ่านหนังสือ ในช่วงเตรียมตัวสอบในแต่ละรายวิชา เนื องจากทางวิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ ได้เปิด
ห้องให้นักศึกษาอ่านหนังสือตามเวลาที ก่าหนด ซึ งไม่เพียงพอต่อการใช้บริการอ่านหนังสือส่าหรับนักศึกษา ดังนั้นจึง
ขอความอนุเคราะห์ให้ทางวิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ อนุมัติเปิดห้องบริการอ่านหนังสือ ดังกล่าว ตามตารางต่อไปนี้ 
 

รายการ เดิม ใหม่ 
1. ช่ ว งในการ เปิ ด
ให้บริการ 

ช่วงก่อนสอบกลางภาค/ปลายภาค 1 สัปดาห์ 
(ตามปฏิทินการศึกษา) 

ตลอดภาคการศึกษา 

2. ห้ อ งที เปิ ด แล ะ
ช่ ว ง เ ว ล า ที เ ปิ ด
ให้บริการ 

- PBL วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 17.00 น.- 22.00 
น.  ในวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
เวลา 09.00 น.- 22.00 น. 
- smart classroom วั น จั น ท ร์ -ศุ ก ร์  เว ล า 
17.00 น.- 22.00 น.  วันเสาร์-อาทิตย์และ
วันหยุดนักขัตฤกษ์  เวลา 09.00 น.- 22.00 น. 

- PBL (เปิดให้บริการตามเดิม) 
 
 
- smart classroom วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 
17.00 น.- 06.00 น. วันเสาร์-อาทิตย์
และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 09.00 น.- 
06.00 น. 

หมายเหตุ : กรณีใช้ห้อง PBL จะต้องปฏิบัติตามระเบียบการขอใช้ห้องนอกเวลาราชการปกติโดยผ่านงานบริการ
การศึกษา 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

- ไม่มี – 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ ประกอบการประชุม 

- ไม่มี – 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
      เพื อพิจารณาขออนุมัติขยายเวลาเปิดห้องบริการอ่านหนังสือ ดังกล่าว  
  มติที่ประชุม :  อนุมัติเปิดห้องบริการอ่านหนังสือ ดังกล่าว โดยให้พิจารณาจ านวนผู้เข้าใช้ให ้
                                        เหมาะสมกับขนาดของห้อง และให้รายงานผลการเข้าใช้ห้องประจ าเดือน 
                                        เสนอ และเห็นชอบในหลักการให้ปรับปรุงห้องสโมสรนักศึกษา(เดิม) เป็นห้อง 
                                        บริการอ่านหนังสือ 
 
 
         / วาระท่ี 4.13... 
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วาระท่ี 4.13  เรื่อง พิจารณาผลสอบรวบยอดทักษะทางคลินิก(OSCE) ครั้งที่ 1/2563 Part 1 (15 ทักษะ) 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง งานบริการการศึกษา 
ผู้เสนอเรื่อง           ชื่อ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงศุทธินี  ธิราช 
                         ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา 

          ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตชั้นคลินิก ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 25 
พฤศจิกายน 2563 ได้เสนอที่ประชุมพิจารณารับรองผลรวบยอดทักษะทางคลินิก(OSCE) ครั้งที  1/2563 Part 1 
(15 ทักษะ) ได้ด่าเนินการจัดสอบเรียบร้อยแล้ว เมื อวันที  11 ตุลาคม 2563 ซึ งเป็นนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที  6 ทั้ง 
2 แห่ง ทั้งนี้ มีข้อสอบทั้งหมด 15 ทักษะ/ข้อ มีผู้เข้าสอบทั้งหมด จ่านวน 42 คน ซึ งนักศึกษาสอบผ่าน จ่านวน 7 
คน และสอบไม่ผ่าน จ่านวน 35 คน รวม 42 คน ดังรายละเอียดแนบนี้ 
ข้อที                 รายละเอียด  เกณฑ์ผ่าน  จ่านวนคนผ่าน จ่านวนคนไม่ผ่าน 
  1 Basic life support        66         42            - 
  2 Endotrachial tube        75         38            4 
  3 Neonatal Resuscitation        62         41            1 
  4 Suture        62         41            1 
  5 I&D        63         42            - 
  6 PAP smear        64         42            - 
  7 Normal labar        63         38            4 
  8 Anterior nasal packing        63         40            2 
  9 wound dressing        60         37            5 
 10 Urinary catheterization        70         42            - 
 11 Peripheral intravenous access        59         22           20 
 12 Gastric lavage        65         42            - 
 13 Needle aspiration of pneumothorax        65         24           18 
 14 Defibrillation        70         36            6 
 15 Buddy Splint        66         26           16 

 

หมายเหตุ  
 ข้อที่นักศึกษาสอบผ่านทั้งหมด คือ ข้อที่ 1,5,6,10,12 
 ข้อที่นักศึกษาสอบไม่ผ่าน       คือ ข้อที่ 2,3,4,7,8,9,11,13,14,15 
ข้อกฎหมาย / ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง   
 - ไม่มี 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
 - ผลสอบรวบยอดทักษะทางคลินิก(OSCE) ครั้งที  1/2563 Part 1 (15 ทักษะ) 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
เพื อพิจารณารับรองผลสอบรวบยอดทักษะทางคลินิก(OSCE) ครั้งที  1/2563 Part 1 (15 ทักษะ) 
  มติที่ประชุม :  รับรองผลสอบรวบยอดทักษะทางคลินิก(OSCE) ครั้งที่ 1/2563 Part 1  

(15 ทักษะ) 
     / วาระท่ี 4.14... 
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วาระท่ี 4.14     เรื่อง ขออนุมัติขยายเวลาศึกษาของ นางสาวรัตติยา ทองรุ่ง ครั้งท่ี 1 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง    งานบริหารบุคคล 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม      ชื่อ  นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธุ์ 

                         ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

ตามค่าสั งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที  784/2561 เรื อง ให้พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้โครงการผลิต
แพทย์เพิ ม (สบพช.)) ลาศึกษาภายในประเทศ ราย นางสาวรัตติยา ทองรุ่ง พนักงานมหาวิทยาลัย ต่าแหน่งอาจารย์ สังกัด 
กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ วิทยาลัยฯ ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเภสัชวิทยา ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
ด้วยทุนอุดหนุนการศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีก่าหนด 3 ปี  
ตั้งแต่วันที  11 มกราคม 2561 ถึงวันที  10 มกราคม 2564 นั้น  

 บัดนี้ ใกล้ครบก่าหนดการได้รับอนุมัติลาศึกษาตามค่าสั งดังกล่าวข้างต้นแล้ว นางสาวรัตติยา ทองรุ่ง  
จึงได้ยื นแบบค่าขออนุมัติขยายเวลาศึกษา ครั้งที  1 เนื องจากการเหลือการศึกษาการแสดงออกของยีน TGF-beta , 
collagen IV, TNF-alpha,IL-1 และการแสดงออกของโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับการเกิดโรค diabetic nephrophathy 
3 ชนิด ได้แก่ HIF-alpha, VFGE and TGF-beta 

ในการนี้ นางสาวรัตติยา ทองรุ่ง จึงขออนุมัติขยายระยะเวลาลาศึกษา ครั้งที  1 มีก่าหนด 6 เดือน 11 วัน 
ตั้งแต่วันที  11 มกราคม 2564 ถึงวันที  20 กรกฎาคม 2564 ด้วยทุนส่วนตัว ดังนี้ 

 

ล่าดับที  รายละเอียด ระยะเวลาลาศึกษาต่อ ทุน รวมระยะเวลา 
1 ได้รับอนุมัติลาตามหลักสูตร 11 มกราคม 2561 ถึงวันที  

10 มกราคม 2564 
ด้วยทุนอุดหนุนวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และ 

การสาธารณสุข 

3 ปี 

2 ขอขยายเวลาลาศึกษา  
ครั้งที  1 

11 มกราคม 2564 ถึงวันที   
20 กรกฎาคม 2564 

ส่วนตัว 6 เดือน 11 วัน 

รวมระยะเวลาที ได้รับทุนและอนุมัติขยาย 3 ปี 6 เดือน 11 วัน 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
1.  ระเบียบ ก.ม. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยไปศึกษาภายในประเทศ  

พ.ศ. ๒๕๔๒ ก่าหนด ดังนี้  
 ข้อ 14 ข้าราชการที ได้รับอนุมัติไปศึกษาต่อภายในประเทศจะต้องศึกษาให้ส่าเร็จภายในระยะเวลาที 
สถาบันการศึกษานั้นๆ ก่าหนดไว้ในแต่ละหลักสูตรการศึกษา 
 ถ้ายังศึกษาไม่ส่าเร็จภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ ง หากมีเหตุผลและความจ่าเป็นอย่างยิ งอาจเสนอ
ขออนุมัติขยายระยะเวลาศึกษาต่อได้ครั้งละ 1 ภาคการศึกษา ทั้งนี้ ต้องแนบผลการศึกษาที ผ่านมาเพื อประกอบการ
พิจารณาของอธิการบดีด้วย https://www.ubu.ac.th/web/files_up/16f2017032316084822.pdf 
 2.  มติที ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที  6/2563 เมื อวันที  9 มิถุนายน 
2563 มีมติดังนี้ 
 2.1  มอบหมายให้กองการเจ้าหน้าที และคณะต้นสังกัดจัดให้มีระบบติดตามความก้าวหน้าระหว่างลา
ศึกษา และ กรณีที ได้รับอนุมัติให้กลับเข้าปฏิบัติราชการแล้ว แต่ยังไม่ส่าเร็จการศึกษา  
 
         / 2.2 ปรับแก้ไข... 
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 2.2 ปรับแก้ไขก่าหนดระยะเวลาในการขออนุมัติรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการกรณีไม่เป็นไปตาม 
เงื อนไขที  ก.บ.บ. ก่าหนด รวมทั้งผู้ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต้องยื นเรื องต่อคณะต้นสังกัดก่อนครบระยะเวลา จาก ๓๐ 
วัน เป็น ๖๐ วัน  
 2.3 ก่าหนดหลักเกณฑ์และเงื อนไขในการรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการเพิ มเติม 
(ตามบันทึกข้อความที  อว 0604.2.3/ว 2473 ลงวันที  21 กรกฎาคม 2563) 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

1. ส่าเนาบันทึกข้อความที  อว 0604.2.3/ว 2473 ลงวันที  21 กรกฎาคม 2563 เรื อง ขอซักซ้อม
ความเข้าใจเกี ยวกับแนวปฏิบัติการขยายเวลาศึกษา การรายงานตัวความก้าวหน้าการศึกษาและการรายงานตัวเข้า
กลับปฏิบัติราชการ 

2. ค่าสั งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที  784/2561 ได้อนุมัติให้ นางสาวรัตติยา ทองรุ่ง ต่าแหน่งอาจารย์ 
สังกัดกลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ ลาศึกษา 

3. แบบขออนุมัติขยายเวลาศึกษา  
4. แบบรายงานผลการศึกษา, ผลการเรียนที ผ่านมา, รายงานผลความก้าวหน้าในการท่าวิทยานิพนธ์ หรือ

แผนการด่าเนินการวิทยานิพนธ์ 
5. หนังสือรับรองจากอาจารย์ที ปรึกษา 
6. แผนการศึกษาช่วงระยะเวลาที ขอขยายเวลาศึกษาจนส่าเร็จการศึกษา 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อพิจารณาการขออนุมัติขยายระยะเวลาศึกษาของ นางสาวรัตติยา ทองรุ่ง ครั้งที  1  มีก่าหนด 6 เดือน 
11 วัน ตั้งแต่วันที  11 มกราคม 2564 ถึงวันที  20 กรกฎาคม 2564 ด้วยทุนส่วนตัว  
  มติที่ประชุม :  อนุมัติขยายระยะเวลาศึกษาของ นางสาวรัตติยา ทองรุ่ง ครั้งที่ 1   

มีก าหนด 6 เดือน 11 วัน ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2564  
ถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 ด้วยทุนส่วนตัว 
 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
วาระท่ี  5.1 เรื่อง รายงานงบประมาณรายรับ รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2563 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง    งานคลังและพัสดุ 
ผู้เสนอเรื่อง      ชื่อ นายแพทย์ประวิ อ ่าพันธุ์   

ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
ตามที   วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้รับจัดสรรงบประมาณในการด าเนินงานตามพันธกิจ

ต่าง ๆ  ประจ่าปีงบประมาณ 2563 เพื อให้ผู้บริหารได้รับทราบข้อมูลทางการเงินเพื อวางแผนในการด่าเนินงาน
ต่อไปในอนาคต นั้น งานคลังและพัสดุจึงขอรายงาน งบประมาณรายรับ รายจ่าย ประจ่าปีงบประมาณ 2563 เพื อ
ทราบข้อมูลทางการเงินประจ่าปีงบประมาณ 2563 
ข้อกฎหมาย/ ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง   

- ระเบียบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2560 ข้อ 50 
เอกสารประกอบการพิจารณา / ประกอบการประชุม 

- รายงานการรับและเบิกจ่ายเงิน วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประจ่าปีงบประมาณ 2563
เดือนตุลาคม  2562 – กันยายน  2563 

   
        / ประเด็นเสนอ… 
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ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
เพื อทราบข้อมูลรายงานงบประมาณรายรับ-รายจ่ายทางการเงิน ประจ่าปีงบประมาณ 2563   

  มติที่ประชุม : รับทราบ 
 

วาระท่ี 5.2     เรื่อง ศูนย์วิจัยทางคลินิก วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัย 
            อุบลราชธานี (CRC-CMP) ได้น าเสนอผลการด าเนินงานปีท่ี 1 (2562-2563)  
            ร่วมกับศูนย์วิจัยทางคลินิก คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี (CRC-รามาฯ)  
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง    งานส่งเสริมการวิจัย บริการและท่านุฯ 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม      ชื่อ  นายแพทย์นิรันดร์  พิทักษ์วัชระ 

                         ต าแหน่ง  คณบดี 
 ตามสัญญาเลขที  002/2562 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขได้รับอนุมัติการจัดสรรงบเพื อ
ด่าเนินโครงการเพื อพัฒนาเครือข่ายงานวิจัย ได้จัดตั้งศูนย์วิจัยทางคลินิกวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (CRC-CMP) ภายใต้โครงการศูนย์วิจัยทางคลินิกแห่งชาติ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีวัตถุประสงค์เพื อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที รับผิดชอบของ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้ดีขึ้นผ่านผลงานวิจัยด้านคลินิก เพื อพัฒนางานและศักยภาพของบุ คลากรใน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีให้มีความรู้ ความสามารถด้านงานวิจัยทางคลินิก และเพื อให้เกิดนวัตกรรมการดูแล 
บ่าบัดผู้ป่วยที มีประสิทธิภาพ นั้น 

 ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยทางคลินิกวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (CRC-CMP) 
ได้ด่าเนินงานจัดกิจกรรมต่างๆ ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เป็นที เรียบร้อยแล้วและได้น่าเสนอผลการ
ด่าเนินงานปีที  1 (2562-2563) ร่วมกับศูนย์วิจัยทางคลินิก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี (CRC-รามา
ฯ) เมื อวันที  4 พฤศจิกายน 2563 ผ่าน VDO Conference ณ ห้องประชุม CMP 316 ตั้งแต่เวลา 09.00-
11.00 น. โดยมีคณบดี รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจและคณะกรรมการศูนย์วิจัยทางคลินิกเข้าร่วมฟังสรุปผล
การด่าเนินงานในครั้งนี้   

 ในส่วนของงานวิจัยทางคลินิก ทางวิทยาลัยแพทย์ฯได้รับความกรุณาจาก CRC-รามาฯ เป็นศูนย์พี เลี้ยงมา
ตั้งแต่ปี 2562 จนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้ CRC-CMP ได้จัดกิจกรรมตามเงื อนไขของศูนย์วิจัยทางคลินิกแห่งชาติ หรือ 
National Clinical Research Center (NCRC) ตามระยะเวลาและกิจกรรมที ก่าหนด ซึ งการด่าเนินงานของ CRC-
CMP ในช่วง 1 ปีที ผ่านมา ถือเป็นการสร้างพ้ืนฐานด้านองค์ความรู้ ทักษะพ้ืนฐานด้านงานวิจัยที ส่าคัญและจ่าเป็น
ส่าหรับนักวิจัยที จะต่อยอดไปเป็นงานวิจัยทางคลินิกต่อไป โดยกิจกรรมที ทางศูนย์ CRC-CMP ได้ด่าเนินงานเสร็จสิ้น
แล้ว ประกอบด้วย 

1. การประชุมกรรมการศูนย์ CRC 
2. กิจกรรมอบรมระเบียบวิธีวิจัยและมาตรฐาน ICH-GCP ระหว่างวันที  29-30 ตุลาคม พ.ศ. 2562 
3. กิจกรรมจัดท่าฐานข้อมูลวิจัยคลินิก  (http://www.crc-cmp.com/) 
4. การอบรมเชิงปฏิบัติการระบาดวิทยาคลินิกและสถิติทางระบาดวิทยา 
5. การอบรม research management และระเบียบวิธีวิจัย 
6. กิจกรรมอื นๆ 
 
 

/ และมีแผน… 
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และมีแผนด่าเนินงานในปีต่อไป (พ.ศ.2564-2565) เพื อพัฒนาความรู้และทักษะด้านงานวิจัยทางคลินิกของทีม
บุคลากรศูนย์วิจัยทางคลินิก จัดกิจกรรมอบรมระเบียบวิธีวิจัยและมาตรฐาน ICH-GCP จัดอบรมเพิ มพูนความรู้ 
ทักษะในการท่าวิจัยคลินิก ระบาดวิทยาคลินิก จัดกิจกรรมการท่าวิจัยทางคลินิกและแพทยศาสตร์ศึกษาและ
กิจกรรมการประชุมกรรมการศูนย์ CRC 

 ซึ งทาง ศาสตราจารย์  นายแพทย์บุญส่ง องค์พิพัฒนากุล รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ยินดีที จะสนับสนุนบุคลากรของวิทยาลัยแพทย์ฯ ในการฝึกทักษะในด้าน
ต่างๆ และทางวิทยาลัยแพทย์ฯ ก็สามารถที จะท่างานร่วมกันกับทาง CRC-รามาฯ ได้  
 แผนการด่าเนินงาน CRC ในอนาคต ทาง CRC-รามาฯ คาดว่าจะช่วยสนับสนุนงบประมาณในการ
ด่าเนินงานและกิจกรรมต่างๆในปีที  2 รวมไปถึงความร่วมมือในการท่างานวิจัยทางคลินิก วิทยาลัยแพทย์ฯ สามารถ
เป็น Sub PI ให้กับนักวิจัยของ CRC-รามาฯ ได้ ซึ งขึ้นอยู่กับโครงการนั้นๆ และในเวลานี้ประเทศไทยได้จัดตั้ง CRO 
(Cliniser) โดยมีธนาคารกรุงเทพฯร่วมกับคณะแพทย์ต่างๆ ออกงบประมาณท่างานวิจัย Clinical Trial น่างานจาก
ต่างประเทศมาท่าในประเทศไทย เป็นอีกช่องทางที วิทยาลัยแพทย์ฯ สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในงานดังกล่าวใน
อนาคต 
ข้อกฎหมาย / ระเบียบที่เกี่ยวข้อง   
 - ไม่มี 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
 - สรุปผลการประชุม CRC 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อทราบศูนย์วิจัยทางคลินิก วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (CRC-
CMP) ได้น่าเสนอผลการด่าเนินงานปีที  1 (2562 -2563) ร่วมกับศูนย์วิจัยทางคลินิก คณะแพทยศาสตร์ 
โรงพยาบาลรามาธิบดี (CRC-รามาฯ) 

  มติที่ประชุม :  รับทราบ 
 

วาระท่ี 5.3     เรื่อง      การทาบทามที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญในด้านงานวิจัยทางคลินิก (CRC-CMP) 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง    งานส่งเสริมการวิจัย บริการและท่านุฯ 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม      ชื่อ  รศ.ดร.ภก.อนันต์ ไชยกุลวัฒนา 

                         ต าแหน่ง  รองศาสตราจารย์ 

ตามที  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้จัดตั้งศูนย์วิจัยคลินิก วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข (Clinical Research Center ; CRC) โดยมีวัตถุประสงค์เพื อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนที 
รับผิดชอบของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้ดีขึ้นผ่านผลงานวิจัยด้านคลินิก เพื อพัฒนางานและศักยภาพของบุคลากรใน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีให้มีความรู้ ความสามารถด้านงานวิจัยทางคลินิก และเพื อให้เกิดนวัตกรรมการดูแล บ่าบัด
ผู้ป่วยที มีประสิทธิภาพ  ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยทางคลินิกวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
(CRC-CMP) ได้ด่าเนินงานจัดกิจกรรมต่าง ๆ ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นที เรียบร้อยแล้ว 

 ศูนย์วิจัยทางคลินิกวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (CRC-CMP) ได้
วางแผนการจัดท่าโครงการ “พัฒนาศักยภาพบุคลากรการแพทย์แบบบูรณาการเพื อรองรับงานวิจัยทางคลินิกเขตพ้ืนที  

 

         / ภาคตะวัน… 
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ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนใต้” เสนอต่อศูนย์วิจัยทางคลินิก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล เพื อขอรับสนับสนุนการด่าเนินโครงการระยะที  2 ระหว่างปี 2563-2564  

 ในการนี้ ศูนย์วิจัยทางคลินิก ร.พ.สรรพสิทธิประสงค์ ได้เชิญผู้เชี ยวชาญ มาหารือด้านงานวิจัยทางคลินิก  จึง
เล็งเห็นว่าศูนย์วิจัยทางคลินิก วิทยาลัยฯ เป็นเครือข่ายร่วมกัน จึงได้หารือร่วมกับ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม 
เพื อเชิญผู้เชี ยวชาญมาร่วมเป็นที ปรึกษาด่าเนินงาน ศูนย์วิจัยทางคลินิก วิทยาลัยฯ ในอนาคต โดยผู้เชี ยวชาญได้ตอบตก
ลงและยินดีจะมาร่วมพัฒนางานศูนย์วิจัยทางคลินิก วิทยาลัยฯ ซึ งหากโครงการระยะที  2 ระหว่างปี 2563-2564 ของ
ศูนย์วิจัยทางคลินิก วิทยาลัยฯ ได้รับการอนุมัติจากศูนย์วิจัยทางคลินิก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล ก็จะเป็นผลดีที จะได้จัดกิจกรรมการฝึกนักวิจัยของทางศูนย์วิจัยทางคลินิก  วิทยาลัยแพทย์ฯ ร่วมกับ 
สรรพสิทธิประสงค์และรามาธิบดี เป็นกิจกรรมที ผู้เชี ยวชาญได้เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนด่าเนินงานและประเมิน
ประสิทธิผลของโครงการระยะที  2 ต่อไป 

 ดังนั้น เพื อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของแผนงานโครงการระยะที  2 ศูนย์วิจัยทางคลินิก วิทยาลัยแพทย์ฯ และให้
กิจกรรมต่างๆ  ที วางแผนไว้ประสบผลส่าเร็จ ทางประธานศูนย์วิจัยทางคลินิก วิทยาลัยฯ จึงได้ทาบทามผู้เชี ยวชาญด้าน
งานวิจัยทางคลินิก (CRC Visiting Scholars) จ่านวน 2 ท่าน ได้แก ่

1. Mr.Tom Marshall จาก The University of Birmingham 
2. Mrs.Susanna Dunachie จาก University of Oxford 

ข้อกฎหมาย/ ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง   
 - ไม่มี -  
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
 - ไม่มี -  
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อทราบการทาบทามที ปรึกษาและผู้เชี ยวชาญในด้านงานวิจัยทางคลินิก (CRC-CMP) 
  มติที่ประชุม :  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืน ๆ  
วาระท่ี  6.1 เรื่อง  ก าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

             ครั้งที่ 16/2563 วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น.  
             ณ ห้อง CMP 401 

หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง   งานเลขานุการ 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  ชื่อ นางสาวณรัญญา  มีชัย ต าแหน่ง เลขานุการคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ 

เลขานุการคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ แจ้งเพื อทราบ ถึงก่าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ่า
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที  16/2563 วันพฤหัสบดีที  17 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. 
ณ ห้อง CMP 401 
ข้อกฎหมาย / ระเบียบที่เกี่ยวข้อง   
 -ไม่มี- 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
 -ไม่มี- 
 
         / ประเด็นเสนอ… 
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ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
เพื อทราบก่าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  

ครั้งที  16/2563 วันพฤหัสบดีที   17 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้อง CMP 401 
มติที่ประชุม :  รับทราบ 
 

ปิดประชุมเวลา 16.45 น.           
 

                                                                                                                    

(นางสาวณรัญญา  มีชัย) 
รักษาการในต่าแหน่งหัวหน้าส่านักงานเลขานุการ 

กรรมการและเลขานุการ 
ผู้จด/พิมพ์รายงานการประชุม 

 

                                                           
(นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธุ์) 

รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน 
กรรมการ 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
          

 
 

ที่ประชุมได้รับรองรายงานนี้แล้วในการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งท่ี 16/๒๕63 
เมื่อวันที่  28 ธันวาคม 2563   

 

                                                           
(นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธุ์) 

รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน ปฏิบัตริาชการแทน 
คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

 


