
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

ครั้งที่ 17/๒๕64   
วันอังคาร ที่ 28 เดือนธันวาคม 2564 

ณ ห้อง CMP 401 ชั้น 4 อาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 
ผู้มาประชุม 

1. นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธุ์  คณบดี  ประธานกรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารยแ์พทย์หญิงศุทธินี ธิราช รองคณบดีฝ่ายบริหาร กรรมการ 
3. รองศาสตราจารย์ภาวนา  พนมเขต รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ กรรมการ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุวรรณ์  วงบุตดี หัวหน้ากลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ กรรมการ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มินตรา  สาระรักษ์ หัวหน้ากลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์           กรรมการ 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เมรีรัตน์  มั นวงศ ์ ผู้แทนอาจารย์/ผู้ชว่ยคณบดีฝ่าย

การศึกษาและพัฒนานักศึกษา 
กรรมการ 

7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวภรณ์  แดนดี ผู้แทนอาจารย์/ผู้ชว่ยคณบดีฝ่าย
วางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา 

กรรมการ 

8. นางสาวณรัญญา  มีชัย หัวหน้าส่านักงานเลขานุการ  กรรมการและเลขานุการ 
9. นางสาวจริยาพร  ธรรมราช เจ้าหน้าที งานบริหารงานทั วไป

ปฏิบัติการ 
ผู้ช่วยเลขานุการฯ คนที  1 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. แพทย์หญิงปิยะรัตน์  ธัญนิพัทธ์  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการ (ลาคลอด) 

   
ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. แพทย์หญิงนวินดา  เจียมบุญศรี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
๒. รองศาสตราจารย์มารุตพงษ์  ปัญญา ประธานหลักสูตรชีวเวชศาสตรมหาบัณฑิต 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิยม  จันทร์นวล ประธานหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 
๔.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์สง่า  ทบัทิมหิน   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอนามัยสิ งแวดล้อม 

  
 
 
 
 

   
เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.    
 
 นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธุ์ คณบดีประธานในที ประชุม แจ้งให้ที ประชุมทราบว่าการประชุมในครั้งนี้มีกรรมการ
มาประชุมจ่านวน  8  ท่าน มีผู้ไม่มาประชุม จ่านวน 1 คน ครบองค์ประชุม และมีผู้เข้าร่วมประชุม จ่านวน 4 ท่าน 
ประธานกล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตามล่าดับ ดังนี้ 
 
         / ระเบียบวาระท่ี 1 
 



2 
 

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่ 17/2564 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ  
วาระท่ี 1.1  การลาประชุมของคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ 
 ประธาน แจ้งที ประชุมเพื อทราบ ในการประชุมครั้งนี้ มีคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ ลาประชุม 
จ่านวน 1 คน คือ แพทย์หญิงปิยะรัตน์  ธัญนิพัทธ์ (ลาคลอด) 

จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดทราบ 
 

มติที่ประชุม :  รับทราบ 
 

วาระท่ี 1.2      ขออนุญาตให้ผู้บริหารของวิทยาลัยฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ 
 ประธาน แจ้งที ประชุมเพื อทราบ เพื อให้การบริหารจัดการงานด้านต่างๆ ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข ด่าเนินการเป็นไปตามยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ของวิทยาลัยฯที ก่าหนดไว้ ดังนั้น จึงเห็นสมควร
ให้ผู้บริหารของวิทยาลัยฯ ได้เข้ารับฟังการประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ ดังกล่าว เพื อผู้บริหารของวิทยาลัยฯ
จะได้รับทราบนโยบายและแนวทางการบริหารงานด้านต่างๆ และน่าข้อเสนอแนะที คณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ  
มอบหมายไปด่าเนินการถ่ายทอดและปฏิบัติได้อย่างถูกต้องต่อไป 
  จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดทราบ 
 

มติที่ประชุม :  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
วาระท่ี 2.1  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  

ครั้งที่ 16/2564 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 18 พฤศจิกายน  2564 
  กรรมการและเลขานุการฯ เสนอที ประชุมเพื อพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ่า
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที  16/2564 เมื อวันพฤหัสบดี ที  18 พฤศจิกายน  2564 ทั้งนี้ได้มี
การแจ้งเวียนทางไลน์กลุ่มคกก.ประจ่าวิทยาลัยฯ และแจ้งเวียนทาง E-mail เพื อพิจารณารายงานฯ ดังกล่าวแล้ว เมื อ
วันจันทร์ ที  22 พฤศจิกายน  2564   

จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที  16/2564 เมื อวันพฤหัสบดี ที  18 พฤศจิกายน  2564 

 
 มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
  ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
  4.1  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบายด้านงบประมาณและการเงิน 
   ไม่มี 
         / 4.2 เรื องเสนอ...  
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ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่ 17/2564 
 

  4.2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบายอ่ืน ๆ 
   4.2.1   การปรับภาระงานการสอนส าหรับอาจารย์แพทย์ 

ที่มีภาระงานด้านงานบริการทางการแพทย์ 
    รองคณบดีฝ่ายบริหาร เสนอที ประชุมตามที  ประชุมองค์กรแพทย์ ประจ่าเดือน 
ตุลาคม 2564 ในคราวประชุมครั้งที  10/2564  เมื อวันพุธที  6 ตุลาคม 2564 ระเบียบวาระที  4.1 เรื อง การปรับ
ภาระงานการสอนส่าหรับอาจารย์แพทย์ที มีภาระงานด้านงานบริการทางการแพทย์ได้พิจารณาร่วมกันเกี ยวกับการปรับ
ภาระงานการสอนส่าหรับอาจารย์แพทย์ในวิทยาลัยฯ เพื อพิจารณาภาระงานให้มีการปฏิบัติงานตามมาตรฐานภาระงาน
ทางวิชาการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสอดคล้องกับภาระงานด้านงานบริการทางการแพทย์ โดยร่วมกัน
พิจารณาเปรียบเทียบข้อมูลภาระงานของอาจารย์แพทย์ ต่างมหาวิทยาลัยได้แก่  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ดังนี้ 

ตารางเปรียบเทียบภาระงานอาจารย์แพทย์ในแต่ละมหาวิทยาลัย 

ประเภท อาจารยส์ายวิชาการ 
วิทยาลัยแพทยศาสตรฯ 

มหาวิทยาลยัอุบลฯ 

อาจารย์แพทย ์
คณะแพทยศาสตร ์

มหาวิทยาลยั
มหาสารคาม 

อาจารย์แพทย ์
คณะแพทยศาสตร ์

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

อาจารย์แพทย ์
คณะแพทยศาสตร ์

มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีสรุนาร ี

ภาระงานขั้นต่ า (ภาระงานต่อสัปดาห์) 
ภาระงานสอน 10.5 10 18 18 
ภาระงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และ
ผลงานทางวิชาการ 

3.5 10 4.5 
12 

(โดยใช้งานสอนแทนงานวิจัยได้) 

ภาระงานบริการวิชาการ/บริการ
ทางการแพทย์ 3.5 

13 3.5 7 

ภาระงานการท่านุบ่ารุง 
ศิลปวัฒนธรรม 

 
2 - - 

ภาระงานด้ านการบริห ารและ
กรรมการอื นๆ /ภาระงานที ส่วน
งานก่าหนด 

5 - - - 

ภาระงานรวม 22.5 35 26 25 
ภาระงานรวมขั้นต่ า 35 35 35 33 

 จากตารางดังกล่าวข้างต้น ที ประชุมองค์แพทย์ได้ร่วมกันพิจารณาโดยมีมติเห็นชอบ ดังนี้ 

ประเภท อาจารยส์ายวิชาการ 
วิทยาลัยแพทยศาสตรแ์ละการสาธารณสุข 

มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 
ภาระงานสอน 5.25 
ภาระงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และผลงานทางวิชาการ - 
ภาระงานบริการวิชาการ/บริการทางการแพทย์ 25 
ภาระงานการท่านุบ่ารุงศิลปวัฒนธรรม - 
ภาระงานด้านการบริหารและกรรมการอื นๆ /ภาระงานที ส่วน
งานก่าหนด 

- 

ภาระงานรวม  
ภาระงานรวมขั้นต่ า 35 

          /***หมายเหตุ... 
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***หมายเหตุ 
  - ข้อมูลอาจารย์แพทย์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีภาระงานแบ่งเป็น 2 กลุ่ม 
ได้แก่ อาจารย์ และอาจารย์แพทย์ และภาระงานทดแทนกันได้ยกเว้นภาระงานสอน 
  - คุณสมบัติอาจารย์สายวิชาชีพ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีดังนี้ 
   1. ก่าหนดโดยคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรของวิทยาลัยฯ และน่าเสนอต่อคณะกรรมการ
ประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อรับรองเป็นประจ่าทุกปี 
   2. เป็นผู้ที ปฏิบัติงานด้านบริการวิชาชีพเป็นหลัก โดยมีภาระงานด้านบริการวิชาชีพไม่น้อย
กว่า 25 ภาระงานต่อสัปดาห์ 
   3. อาจารย์แพทย์เวชปฏิบัติทั วไปที ยังไม่ได้ศึกษาต่อ 
 จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ  เพื อโปรดพิจารณาการปรับภาระงานการสอนส่าหรับ
อาจารย์แพทย์ที มีภาระงานด้านงานบริการทางการแพทย์ ตามมติที ประชุมองค์กรแพทย์ดังกล่าวข้างต้น 

 

    มติที่ประชุม :   เนื่องจากการขอปรับภาระงานดังกล่าวจะขัดกับข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการก าหนดภาระงานของผู้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รอง
ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2559 และฉบับท่ี 2 มอบรองคณบดีฝ่ายบริหารด าเนินการปรับปรุงเกณฑ์
การคิดภาระงาน 

  4.3 เรื่องเสนอพิจารณาแต่งตั้งบุคคล / คณะบุคคล / การลาศึกษาต่อ / ขออนุมัติส าเร็จ
การศึกษา  

   4.3.1  ขอเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์   
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนานักศึกษา เสนอที ประชุมพิจารณา การ

เปลี ยนแปลงคณะกรรมการบริหารกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์  ตามค่าสั งวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ที  
25 /2563 เรื อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  
นั้น เนื องจากกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ได้มีการเปลี ยนแปลงอาจารย์ประจ่าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เพื อให้การบริหารและการด่าเนินงานของกลุ่มวิชา
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ มีประสิทธิภาพ   

กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จึงขอเปลี ยนแปลงคณะกรรมการบริหารกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์  โดยผ่านที 
ประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ครั้งที  10/2564 เมื อวันที  11 พฤศจิกายน 2564       
ตามรายนาม ดังนี้ 

คณะกรรมการ (เดิม) คณะกรรมการ (ใหม)่ 
คณบด ี ที ปรึกษา คณบด ี ที ปรึกษา 
รองคณบดฝี่ายบริการการศึกษา ที ปรึกษา รองคณบดฝี่ายบริการการศึกษา ที ปรึกษา 
หัวหน้ากลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ประธาน หัวหน้ากลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ประธาน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติ เหลาสภุาพ กรรมการ นางสาวปัณฑติา สุขุมาลย ์ กรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มินตรา สาระรกัษ์ กรรมการ นางสาวฐิติมา แสนเรือง กรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เมรรีัตน์ มั นวงศ์ กรรมการ นางสาวฐิติรัช  งานฉมัง กรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัจนภา ธาน ี กรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พลากร สืบส่าราญ  กรรมการ 
นางสาวฐิติรัช  งานฉมัง กรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัจนภา ธานี  กรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารยส์ง่า ทับทิมหิน กรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารยส์ง่า ทับทิมหิน กรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารยส์ิทธิชัย ใจขาน   กรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารยส์ิทธิชัย ใจขาน   กรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปวณีา  ลิมปิทปีราการ กรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปวณีา  ลิมปิทปีราการ กรรมการ 
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรีาพร ทิพย์พิลา  กรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรีาพร ทิพย์พิลา  กรรมการ 
นางสาวสุภาณี จันทรศ์ิร ิ กรรมการและเลขานุการ นางสาวสุภาณี จันทรศ์ิร ิ กรรมการและเลขานุการ 
นางสาวลินดา  ค่ามุงคุณ ผู้ช่วยเลขานุการ นางสาวลินดา  ค่ามุงคุณ ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที   14  มิถุนายน 2564 

จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดพิจารณาเห็นชอบ  การเปลี ยนแปลงคณะกรรมการ
บริหารกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์   
 

   มติที่ประชุม :    เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารกลุ่มวิชา
สาธารณสุขศาสตร์   
 
   4.3.2 ขออนุมัติท าค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

       สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์  ประจ าปีการศึกษา 2564  
    ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนานักศึกษา เสนอที ประชุมพิจารณาตามที 
ส่านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่านักอธิการบดี จัดท่าบันทึกข้อความที  ศธ.0529.4.6/ว 906  ลว 21 
กรกฎาคม 2558 เรื อง แผนผังกระบวนการการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื อให้สอดคล้อง
กับข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย “คุณสมบัติและหลักเกณฑ์การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ และศาสตราจารย์พิเศษ พ.ศ.2548”และให้เป็นไปตามส่านักงานพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ส่านักอธิการบดี ก่าหนด  
 เบื้องต้นจากการตรวจสอบคุณวุฒิและผลงานของอาจารย์พิเศษ เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื อง 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ข้อ ๑๐. จ่านวน คุณวุฒิ และคุณสมบัติของอาจารย์ (ข้อ 
๑๐.๓.๕ อาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นอาจารย์ประจ่าหรืออาจารย์พิเศษ ที มีคุณวุฒิขั้นต่ํา  ปริญญาโทหรือเทียบเท่า ใน
สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที สอน และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและมี
ผลงานทางวิชาการที ไม่ใช่ส่วนหนึ งของการศึกษาเพื อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที ได้รับการเผยแพร่ตาม
หลักเกณฑ์ที ก่าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคล ด่ารงต่าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๑ รายการ ในรอบ ๕ ปี
ย้อนหลัง ทั้งนี้ อาจารย์พิเศษต้องมีชั วโมงสอนไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจ่าเป็นผู้รับผิดชอบ
รายวิชานั้น) 
          ในการนี้ งานบริการการศึกษา จึงขอเสนอขออนุมัติจัดท่าค่าสั งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษหลักสู ตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ ประจ่าปีการศึกษา 2564   เพื อด่าเนินการในส่วนที เกี ยวข้องต่อไป  และ
ด่าเนินการตามแผนผังกระบวนการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ส่านักงานพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา จ่านวน 1 ราย คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุมาพร ยอดประทุม 

จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดพิจารณาขออนุมัติท่าค่าสั งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ ประจ่าปีการศึกษา 2564   

 
    มติที่ประชุม :    อนุมัติท าค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบณัฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2564   
 
 
 

          / 4.3.3 ขออนุมัติ... 
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   4.3.3 ขออนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
                          วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ลาฝึกอบรมภายในประเทศ  

จ านวน 2 ราย     
    ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนานักศึกษา เสนอที ประชุมพิจารณา เนื องด้วย 
มติที ประชุมคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Human Resource Development: HRD) ครั้งที  2/2564 เมื อ
วันที  30 กันยายน 2564 ในระเบียบวาระที  4 เรื องเพื อพิจารณา วาระที  4.2  เรื องขออนุมัติให้พนักงาน
มหาวิทยาลัยลาฝึกอบรมในประเทศในโครงการการเตรียมความพร้อมสู่การรับรองมาตรฐานโรงพยาบาล HA ขั้นที  2 
ประจ่าปีงบประมาณ 2565 ในกิจกรรมที  2 การพัฒนาสมรรถนะด้านบุคลากรทางการแพทย์ในส่วนของหัวหน้างาน/
กลุ่มงาน มีมติที ประชุมเห็นชอบให้บุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจ่านวน 2 ราย ได้แก่ นาย
จักรกฤษ  บุษพันธ์ ต่าแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ และนางสาวสุภาพร ช่างค่า ต่าแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ 
เข้ารับการฝึกอบรมภายในประเทศโดยใช้เงินรายได้โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (รายละเอียดดังเอกสาร
แนบที  1)   
  เพื อเป็นการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาองค์กรไปสู่ระดับคุณภาพที สูงขึ้นและรองรับการเข้าสู่
มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ HA ขั้นที  2  โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ตระหนักถึง
ความส่าคัญของการพัฒนาบุคลากรทางด้านวิชาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ งกลุ่มงานบริการทางการแพทย์ที ปฏิบัติหน้าที 
ด้านการบริหารของหัวหน้างาน ซึ งควรได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะเกี ยวกับงานที เกี ยวข้องเพื อเพิ มประสิทธิภาพ
และพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานให้ดียิ งขึ้น  จึงขอเสนอให้บุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีที ปฏิบัติหน้าที หัวหน้างานจ่านวน 2 ราย ได้ลาฝึกอบรมหลักสูตรเฉพาะทางภายในประเทศ ระยะสั้น 
ดังนี้ 
  1. หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม (การบริหารงานเภสัชกรรม
โรงพยาบาล) รุ่นที  4 ประจ่าปีงบประมาณ 2565 ราย นายจักรกฤษ บุษพันธ์ ต่าแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ  
(หัวหน้างานเภสัชกรรม) มีรายละเอียดดังเอกสารแนบที  3, 4, และ 4.1 
  2. หลักสูตรอบรมเทคนิคการแพทย์เฉพาะทาง 16 หน่วยกิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การบริการ
โลหิต (Program of Medical Technology Specialty in Transfusion Science)  ราย นางสาวสุภาพร  ช่างค่า  
ต่าแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ (หัวหน้างานห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์) มีรายละเอียดดังเอกสารแนบ
ที  3, 5, และ 5.1 

จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดพิจารณาอนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัด
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ที ปฏิบัติหน้าที หัวหน้างานจ่านวน 2 
ราย ได้ลาฝึกอบรมหลักสูตรเฉพาะทางภายในประเทศ ได้แก่ นายจักรกฤษ  บุษพันธ์ ในหลักสูตรโครงการฝึกอบรมระยะ
สั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม (การบริหารงานเภสัชกรรมโรงพยาบาล) รุ่นที  4 ปีงบประมาณ 2565 และ 
นางสาวสุภาพร ช่างค่า ในหลักสูตรอบรมเทคนิคการแพทย์เฉพาะทาง สาขาวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต (Program of 
Medical Technology Specialty in Transfusion Science) และมอบหมายในส่วนที เกี ยวข้องได้ด่าเนินการต่อไป 

 
    มติที่ประชุม :    เห็นชอบในหลักการ มอบโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ประสานงานกับงานบริหารบุคคลเพื่อด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 

         /4.3.4 พิจารณา... 
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   4.3.4 พิจารณาการเสนอชื่อแพทย์ดีเด่นของแพทยสภา ประจ าปี 2565   
    รองคณบดีฝ่ายบริหาร เสนอที ประชุมพิจารณา ด้วย แพทยสภา มีหนังสือที  พส.
010/ว12121 ลงวันที  15 พฤศจิกายน 2564 ขอความอนุเคราะห์ให้วิทยาลัยฯ เสนอชื อแพทย์ที วิทยาลัยฯ เห็นว่า
เป็นผู้มีความเหมาะสมตามเกณฑ์คุณสมบัติที แจ้งไปยังส่านักงานเลขาธิการแพทยสภา ภายในวันที  15 มกราคม 2565 
โดยแพทย์ผู้ที ได้รับการเสนอชื อจะเป็นแพทย์ในหน่วยงานหรือไม่ก็ได้ ทั้งนี้ มิให้ เปิดเผยข้อมูลการน่าเสนอต่อแพทย์ผู้
ได้รับการเสนอชื อ ในการนี้  จึงเสนอที ประชุมฯ เพื อโปรดพิจารณาเสนอชื อแพทย์ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
 จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดพิจารณาเสนอชื อแพทย์ โดยแพทย์ผู้ที ได้รับการเสนอ
ชื อจะเป็นแพทย์ในหน่วยงานหรือไม่ก็ได้ ทั้งนี้ มิให้เปิดเผยข้อมูลการน่าเสนอต่อแพทย์ผู้ได้รับการเสนอชื อ 

 
    มติที่ประชุม :    เสนอนายแพทย์โรม บัวทอง  มอบผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา
และพัฒนานักศึกษา รวบรวมข้อมูลเสนองานบริหารบุคคล  
 
  4.4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณารับรองผลการเรียน อนุมัติ/ ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา 
   4.4.1  การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

       หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)  
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนานักศึกษา เสนอที ประชุมพิจารณา เรื อง การเปลี ยนแปลงอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ่าหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) รายละเอียด 
ดังนี้ 

 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม) 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) 

เหตุผลและสาระในการปรับปรุง 

นายแพทย์ประวิ อ ่าพันธุ์ 
- หนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความ
ช่านาญในการประกอบวิชาชีพเวช
กรรม : เวชศาสตร์ครอบครัว  
แพทยสภา 
- วุฒิบัตรแสดงความรู้ความช่านาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม : 
เวชปฏิบัติทั วไป แพทยสภา 
-วุฒิบัตรแสดงความรู้ความช่านาญใน
การประกอบวิชาชีพเวชกรรม : 
กุมารเวชศาสตร์ แพทยสภา 
-ประกาศนียบัตรบัณฑิตทาง
วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก : กุมาร
เวชศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 
-หนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความ
ช่านาญในการประกอบวิชาชีพเวช
กรรม : เวชศาสตร์ป้องกัน แพทย
สภา 

นายแพทย์ประวิ อ ่าพันธุ์ 
- หนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความ
ช่านาญในการประกอบวิชาชีพเวช
กรรม : เวชศาสตร์ครอบครัว  
แพทยสภา 
- วุฒิบัตรแสดงความรู้ความช่านาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม : 
เวชปฏิบัติทั วไป แพทยสภา 
-วุฒิบัตรแสดงความรู้ความช่านาญใน
การประกอบวิชาชีพเวชกรรม : 
กุมารเวชศาสตร์ แพทยสภา 
-ประกาศนียบัตรบัณฑิตทาง
วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก : กุมาร
เวชศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 
-หนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความ
ช่านาญในการประกอบวิชาชีพเวช
กรรม : เวชศาสตร์ป้องกัน แพทย
สภา 

คงเดิม 
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อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม) 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) 

เหตุผลและสาระในการปรับปรุง 

-แพทยศาสตรบัณฑิต : แพทยศาสตร์ 
(เกียรตินิยมอันดับ 1) 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
- วิทยาศาสตรบัณฑิต : วิทยาศาสตร์
การแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

-แพทยศาสตรบัณฑิต : แพทยศาสตร์ 
(เกียรตินิยมอันดับ 1) 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
- วิทยาศาสตรบัณฑิต : วิทยาศาสตร์
การแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

แพทย์หญิงปาริชาติ  ภิญโญศรี 
- วุฒิบัตรแสดงความรู้ความช่านาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม : 
พยาธิวิทยากายวิภาค แพทยสภา  
-แพทยศาสตรบัณฑิต : แพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

แพทย์หญิงแพรววรินทร์ ว่องสุภัค
พันธ  ์ 
-วุฒิบัตรแสดงความรู้ความช่านาญใน
การประกอบวิชาชีพเวชกรรม :  
จิตเวชศาสตร์    แพทยสภา 
-ประกาศนียบัตรชั้นสูงทาง
วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก :  
จิตเวชศาสตร์    
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
-แพทยศาสตรบัณฑิต : แพทยศาสตร์ 
(เกียรตินิยมอันดับ 2)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

เนื องจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบท่าน
เดิมมีปัญหาด้านสุขภาพ 
 
 

นายแพทย์ปริญญา  ช่านาญ 
- Doctor of  Philosophy : 
Medical Science (Epidemiology) 
University of Cambridge, UK 
- Master of Philosophy : Public 
Health University of 
Cambridge, UK 
-แพทยศาสตรบัณฑิต : แพทยศาสตร์ 
(เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

นายแพทย์ปริญญา  ช่านาญ 
- Doctor of  Philosophy : 
Medical Science (Epidemiology) 
University of Cambridge, UK 
- Master of Philosophy : Public 
Health University of 
Cambridge, UK 
-แพทยศาสตรบัณฑิต : แพทยศาสตร์ 
(เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

คงเดิม 

นางสาวลติพร อุดมสุข 
-ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต : วิจัยและ
พัฒนาเภสัชภัณฑ์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
-เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต : เภสัช
ภัณฑ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
-เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต : เภสัช
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

นางสาวลติพร อุดมสุข 
-ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต : วิจัยและ
พัฒนาเภสัชภัณฑ์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
-เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต : เภสัช
ภัณฑ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
-เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต : เภสัช
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

คงเดิม 

นางสาวนันทยา  กระสวยทอง 
-ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต : วิทยาศาสตร์

นางสาวนันทยา  กระสวยทอง 
-ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต : วิทยาศาสตร์

คงเดิม 
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อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม) 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) 

เหตุผลและสาระในการปรับปรุง 

การออกก่าลังกายและการกีฬา 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
-วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต : สรีรวิทยา
ทางการแพทย ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
-พยาบาลศาสตรบัณฑิต : พยาบาล
ศาสตร์และการผดุงครรภ์ 
(เกียรตินิยมอันดับ 2)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

การออกก่าลังกายและการกีฬา 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
-วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต : สรีรวิทยา
ทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
-พยาบาลศาสตรบัณฑิต : พยาบาล
ศาสตร์และการผดุงครรภ์ 
(เกียรตินิยมอันดับ 2)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
ทั้งนี ้ให้มีผลตั้งแต่วันที  4 มกราคม 2565  โดยผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารบริหาร

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ครั้งที  4/2564 วันที  10 พฤศจิกายน 2564 
จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดพิจารณาเห็นชอบ  การเปลี ยนแปลงอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ่าประจ่าหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
 

    มติที่ประชุม :   เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจ าประจ าหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

   
4.5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอ่ืน ๆ 

4.5.1  พิจารณาแนวทางการพัฒนาศักยภาพการวิจัยของอาจารย์ และการพัฒนาผลงานให้มี 
ความเป็นเลิศสู่ระดับสากล รวมถึงแนวทางการจัดกลุ่มวิจัย 

   รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เสนอที ประชุมพิจารณา เพื อสนับสนุนการด่าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และยุทธศาสตร์การวิจัยของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
การพัฒนางานวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ และวิจัยมุ่งเป้า งานส่งเสริมการวิจัย บริการวิชาการฯ ได้สรุปข้อมูลอาจารย์ที 
ท่าโครงการวิจัย และตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ เพื อให้เห็นการพัฒนา
ศักยภาพการวิจัยของอาจารย์ และการพัฒนาผลงานให้มีความเป็นเลิศสู่ระดับสากล รวมถึงแนวทางการจัดกลุ่มวิจัย
ต่อไป 

จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดพิจารณาแนวทางการพัฒนาศักยภาพการวิจัยของ
อาจารย์ และการพัฒนาผลงานให้มีความเป็นเลิศสู่ระดับสากล รวมถึงแนวทางการจัดกลุ่มวิจัย 
ข้อเสนอจากคณะกรรมการประจ าฯ 

1. เห็นด้วยที มีการพัฒนาสมรรถนะ เพื อให้สอดคล้องกับศักยภาพการวิจัย 

2. ควรมีระบบพี เลี้ยงในการให้ค่าแนะน่า 

มติที่ประชุม :   เห็นชอบตามข้อเสนอจากคณะกรรมการประจ าฯ  มอบ
งานวิจัยฯ จัดกลุ่มเพื่อการพัฒนาศักยภาพการวิจัย 
 
 
          / 4.5.2 พิจารณา... 
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  4.5.2 พิจารณาขั้นตอนหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาหัวหน้ากลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
   รองคณบดีฝ่ายบริหาร เสนอที ประชุมพิจารณา  เพื อให้การสรรหาหัวหน้ากลุ่มวิชา
สาธารณสุขศาสตร์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์
และวิธีการสรรหา หัวหน้าภาควิชาหรือหน่วยงานที เรียกชื ออย่างอื นที มีฐานะเทียบเท่าภาควิชา พ.ศ. 2540 ความใน
ข้อ 6 ให้คณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชา หรือหน่วยงานที เรียกชื ออย่างอื นที มีฐานะเทียบเท่าภาควิชาเป็นผู้
ก่าหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอชื อผู้สมควรด่ารงต่าแหน่งหัวหน้าภาควิชาหรือหัวหน้าหน่วยงานที เรียกชื ออย่างอื นที มี
ฐานะเทียบเท่าภาควิชา 

 ขั้นตอนและวิธีการสรรหา ให้เป็นไปตามที คณะกรรมการสรรหาก่าหนด โดยพิจารณาจากข้อเสนอแนะของ
คณาจารย์ในภาควิชา 

 ในการนี้ จึงขอเสนอขั้นตอนหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาหัวหน้ากลุ่มสาธารณสุขศาสตร์ โดยผ่านการประชุม
คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล ดังนี้ 
 1. ขั้นตอนการด่าเนินการสรรหาหัวหน้ากลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 

ล่าดับของ
ขั้นตอน 

รายละเอียดการดา่เนินการ หมายเหต ุ

1 เสนอมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เป็นกรรมการสรรหา ตามข้อ 4 ของข้อบังคับฯ  
2 ประชุมคณะกรรมการสรรหา 

ก. พิจารณารายชื อผู้มสีิทธิถูกเสนอชื อ 
ข. พิจารณาก่าหนดคณุสมบัติผูม้ีสทิธิเสนอรายชื อ 

ก. ต้องมีคุณสมบัตติามมาตรา 30 
วรรค 2 พรบ.ม.อุบลฯ พ.ศ.2533 

3 งานบริหารบุคคลประกาศรายชื อ พร้อมก่าหนดวันเวลาอุทรณ์รายชื อ และวัน
เวลารับใบเสนอชื อ และเสนอชื อ 

 

4 ผู้มีสิทธิเสนอชื อรับใบเสนอชื อ และเสนอชื อ  
5 คณะกรรมการฯ หรือผู้แทนเปดิกล่องเพื อนับความถี  คกก.งานบริหารทรัพยากรบุคคลฯ

เสนอ คกก.ประจ่าเพื อเสนอผู้แทน  
1. พญ.ศุทธิน ี
2. ผู้แทนอาจารย์ กลุ่มแพทย ์
หน.กลุ่มแพทย ์

6  เลือกวิธีใดวิธีหนึ ง ดังต่อไปนี ้  
ก. ข.  

6.1) คณะกรรมการทาบทามผู้ถูก
เสนอชื อที มีความถี มากสุดล่าดับ 1 
- 4 

6.1) ประกาศรายชื อผู้ถูกเสนอชื อ
ทั้งหมด 
 

 

6.2)  คณะกรรมการฯประชุมเพื อ
พิจารณาคัดเลือก (ทั้งนี้ โปรด
พิจารณาว่าจะเชิญมาเสนอ
วิสัยทัศน์ได้/หรือพูดคุยต่อหน้า
คณะกรรมการ) 

6.2) ผู้มีสิทธิเสนอชื อเลือกตั้งจากผู้ถูก
เสนอชื อ 

 

  6.3) คณะกรรมการฯ หรือผู้แทนเปิด
กล่องเพื อนับความถี  

 

 6.4) คณะกรรมการทาบทามผู้ถูก
เลือกตั้งที มีคะแนนมากสดุล่าดับ 1 - 3 

 

 6.5)  คณะกรรมการฯประชุมเพื อ  
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ล่าดับของ
ขั้นตอน 

รายละเอียดการดา่เนินการ หมายเหต ุ

พิจารณาคัดเลือก (ทั้งนี้ โปรดพิจารณา
ว่าจะเชิญมาเสนอวสิัยทัศน์ได้/หรอื
พูดคุยต่อหน้าคณะกรรมการ) 

7 คณะกรรมการสรรหาฯ รายงานผลการสรรหาต่อคณบดี  
8 จัดท่าประวตัิผูไ้ดร้ับการคดัเลือกเสนอคณบดี เพื อเสนออธิการบดีแต่งตั้งต่อไป  

(รายละเอียดตามเอกสารแนบการประชุม) 

จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดพิจารณา 
 1. ก่าหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการสรรหา หัวหน้ากลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
 2. ก่าหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอชื อ 
 3. แบบฟอร์มการเสนอชื อประวัติและผลงาน ของผู้สมควรด่ารงต่าแหน่งหัวหน้ากลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์  
 4. แบบฟอร์มบัตรลงคะแนนการสรรหาหัวหน้ากลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (แบบลับ) 
 

   มติที่ประชุม :   สรุปได้ ดังนี้  
- ขั้นตอนที่ 5 เห็นชอบตามที่คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลฯ  โดยมอบผู้แทนอาจารย์กลุ่มวิชา

แพทยศาสตร์ (ผศ.ดร.สุวภรณ์ แดนดี) เป็นกรรมการ  
- เห็นชอบขั้นตอนการด าเนินการสรรหา โดยในขั้นตอนที่ 6 เลือกวิธีข้อ ก. 
- ก าหนดผู้มีสิทธิเสนอชื่อ เป็นคณาจารย์ประจ าสังกัดกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์

และการสาธารณสุข 
- ก าหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิถูกเสนอชื่อ ดังนี้ 
 1. เป็นคณาจารย์ประจ าสังกัดกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 2. ผ่านการทดลองงานแล้ว 
 3. ไม่อยู่ในระหว่างลาศึกษา 
- เห็นชอบแบบฟอร์มการเสนอชื่อ ประวัติและผลงานของผู้สมควรด ารงต าแหน่งหัวหน้ากลุ่มวิชา

สาธารณสุขศาสตร ์
- เห็นชอบแบบฟอร์มบัตรลงคะแนนการสรรหาหัวหน้ากลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
 

4.5.3 กิจกรรมสานสัมพันธ์เนื่องในวันปีใหม่ พ.ศ. 2565 
    รองคณบดีฝ่ายบริหาร เสนอเพื อพิจารณา ตามที  ประชุมหัวหน้างาน เมื อวันที  17 
ธันวาคม 2564 ที ประชุมเสนอการจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์เนื องในวันปีใหม่ พ.ศ. 2565 จัดในรูปแบบผู้บริหารพบปะ
บุคลากร เพื อสานสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารและบุคลากรวิทยาลัยฯ โดยเสนอแนะกิจกรรม ดังนี้ 
 1. ผู้บริหารพบปะบุคลากร 

 2. แนะน่าบุคลากรใหม ่

 3. มอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากร และศิษย์เก่าของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

 4. จับสลากรางวัล 

 5. รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน 

 ในการนี้ งานบริหารบุคคลได้จัดท่า (ร่าง) กิจกรรมดังนี้ 
          / (ร่าง) กิจกรรม 
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(ร่าง) กิจกรรม “สัมมนาทิศทางการบริหารวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข” 
 (โครงการท่านุบ่ารุงศิลปวัฒนธรรมของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข) 

ก่าหนดการ วันที  20 มกราคม 2565 
เวลา (น.) กิจกรรม รายละเอียดกิจกรรม หมายเหตุ 

11.00 ลงทะเบียน - ลงทะเบียน / ตรวจวัดอุณหภูมิ 
- จับฉลากหมายเลขประจ่าของขวัญ 

 

11.50 ผู้บริหารพบปะบุคลากร - คณบดีกล่าวเปิด 
- ผู้บริหารพบปะบุคลากร 

 

12.00 รับประทานอาหาร
กลางวันร่วมกัน 

- บุคลากรร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน 
โดยเว้นระยะห่าง 

 

12.30 มอบรางวัลบุคลากร - มอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากร และศิษย์
เก่าของวิทยาลัยฯ 

 

13.30 แนะน่าบุคลากรใหม่ - แนะน่าบุคลากรใหม่ 
- การแสดงจากบุคลากรใหม่  

 

14.30 จับฉลากของขวัญ - จับฉลากของขวัญ/ของรางวัลเนื องในโอกาสวัน
ขึ้นปีใหม่ //คณะกรรมการพิจารณาก่าหนดราคา
ของรางวัลและขอความอนุเคราะห์ของรางวัลจาก
ผู้บริหารฯ คณะกรรมการ 

 

จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดพิจารณา 
 1. ก่าหนดวันที จัดงาน 
 2. (ร่าง) ชื อกิจกรรม 
 3. กิจกรรมที จะด่าเนินการในวันดังกล่าว 
 4. ก่าหนดรูปแบบของรางวัล ราคาของขวัญ และอนุเคราะห์ของรางวัล 

   มติที่ประชุม :  สรุปได้ ดังนี้ 

1. ก าหนดวันที่จัดงาน : เห็นชอบให้เลื่อนเป็นวันที่ 27 มกราคม 2565   
 2. (ร่าง) ชื่อกิจกรรม :  สัมมนาถ่ายทอดแผนการด าเนินงานระยะ 5 ปี วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข  

3. กิจกรรมที่จะด าเนินการในวันดังกล่าว : ให้ปรับเวลาเริ่มเป็น 12.00 น. เป็นต้นไปและให้ปรับกิจกรรม
ตามความเหมาะสม ช่วง ผู้บริหารพบปะบุคลากร ให้ปรับกิจกรรมเป็น - คณบดีกล่าวเปิดและกล่าวแสดงทิศ
ทางการบริหารวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 4. ก าหนดรูปแบบของรางวัล ราคาของขวัญ และอนุเคราะห์ของรางวัล : รางวัลขอรับการสนับสนุนจาก
ผู้บริหาร 
 5. สถานที ่: หน้าลานฯ 
 6. อาหารกลางวัน ใหจ้ัดเป็น Box Set  
          / 7.ให้มีการ... 
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 7. ให้มีการแสดงของบุคลากรใหม่ 
 

4.5.4  ขออนุมัติเปิดสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  
     ต าแหน่งอาจารย์ สังกัดกลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ จ านวน 5 อัตรา 
       รองคณบดีฝ่ายบริหาร เสนอเพื อพิจารณา ตามที  ประชุมคณะกรรมการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ในคราวประชุมครั้งที  5/2564 เมื อวันพฤหัสบดีที  23 ธันวาคม 2564 ระเบียบวาระที  4.1 เรื อง 
พิจารณาความต้องการบุคลากรสายวิชาการ กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ ที ประชุมมีมติ เห็นชอบก่าหนดแผนกรอบ
อัตราก่าลัง ดังนี้ 

 1. แผนกรอบอัตราก่าลัง กลุ่มแพทย์ ต่าแหน่งอาจารย์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - พ.ศ. 2567 ตามที 
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้รับอนุมัติจากที ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ในคราวประชุมครั้งที  7/2564 
เมื อวันที  28 สิงหาคม 2564 จ่านวน 15 อัตรา ก่าหนดในสาขา 11 สาขา ต่อไปนี้ 
  1.1 แพทย์ศัลยศาสตร์  
  1.2 แพทย์ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ 
  1.3 แพทย์สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 
  1.4 แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู 
  1.5 แพทย์จักษุวิทยา 
  1.6 แพทย์โสต ศอ นาสิกและลาริงซ์วิทยา 
  1.7 แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 
  1.8 แพทย์อายุรศาสตร์ 
  1.9 แพทย์จิตเวชศาสตร์ 
  1.10 แพทย์รังสีวิทยา 
  1.11 แพทย์วิสัญญีวิทยา 
 2. แผนกรอบอัตราก่าลัง สายวิชาการ ต่าแหน่งอาจารย์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามที วิทยาลัยฯ ได้รับ
อนุมัติจากที ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ในคราวประชุมครั้งที  7/2564 เมื อวันที  28 สิงหาคม 2564 จ่านวน 5 อัตรา 
ก่าหนดในสาขาต่อไปนี้ 
  2.1 สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว  2 อัตรา 
  2.2 สาขาพยาธิวิทยาคลินิก 1 อัตรา 
  2.3 อีก 2 อัตรา ในสาขาใดสาขาหนึ ง ตามล่าดับความส่าคัญ ดังต่อไปนี้  
   2.3.1 สาขาศัลยศาสตร์  
   2.3.2 สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ 
   2.3.3 สาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 
   2.3.4 สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู 
   2.3.5 สาขาจักษุวิทยา 
   2.3.6 สาขาโสต ศอ นาสิกและลาริงซ์วิทยา 
   2.3.7 สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 
   2.3.8 สาขาอายุรศาสตร์ 
   2.3.9 สาขาจิตเวชศาสตร์ 
          / 2.3.10 สาขา... 
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   2.3.10 สาขารังสีวิทยา 
   2.3.11 สาขาวิสัญญีวิทยา 
 ในการนี้ กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ จึงขออนุมัติเปิดสอบคัดเลือกบุคคลเพื อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
ต่าแหน่งอาจารย์ สังกัดกลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ จ่านวน 5 อัตรา ตามข้อมูลดังกล่าวข้างต้น 

จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดพิจารณา การขออนุมัติเปิดสอบคัดเลือกบุคคลเพื อ
บรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต่าแหน่งอาจารย์ สังกัดกลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ จ่านวน 5 อัตรา ตามข้อมูลดังกล่าว
ข้างต้น 
 

   มติที่ประชุม :  อนุ มั ติ เปิ ดสอบคั ด เลื อกบุ คคล เพื่ อบรรจุ เป็ นพนั กงาน
มหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ สังกัดกลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ จ านวน 5 อัตรา ตามข้อมูลดังกล่าวข้างต้น และเพิ่ม
สาขาวิชาแพทยศาสตร์ 

 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

5.1     รายงานงบการเงินประจ าปีงบประมาณ 2564     
รองคณบดีฝ่ายบริหาร น่าเสนอเพื อทราบ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

การบริหารและการด่าเนินงานของส่วนงานภายในที มีสถานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2554 ข้อ 5 ข้อ 28 ได้ก่าหนดว่าให้
คณะวางแผนและรักษาไว้ซึ งระบบการบัญชีอันถูกต้องตามมาตรฐานสากล หรือตามที มหาวิทยาลัยก่าหนด แยกตาม
ประเภทงาน ส่วนที ส่าคัญ มีสมุดบัญชีลงรายการรับและจ่ายเงิน สินทรัพย์ และหนี้สิน ที แสดงกิจการที เป็นอยู่ตามความ
เป็นจริงและตามที ควร ตามประเภทงาน พร้อมด้วยข้อความอันเป็นที มาของรายการนั้น ๆ และให้มีการตรวจสอบบัญชี
ภายในเป็นประจ่า การบันทึกรายการในสมุดบัญชี ให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที รับรองทั วไป ข้อ 30 ให้ผู้สอบ
บัญชีของคณะท่ารายงานผลการสอบบัญชีและการเงินเสนอคณะเพื อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยภายในเก้าสิบวันนับแต่
วันสิ้นปีบัญชี และระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2560 ข้อ 51 ให้ส่วนราชการ
จัดท่ารายงานทางการเงินประจ่าปีเสนออธิการบดีภายในเก้าสิบวันนับตั้งแต่วันสิ้นปีงบประมาณ ซึ ง รายงานทางการเงิน
ประจ่าปี จะต้องประกอบด้วย งบแสดงฐานะทางการเงิน งบแสดงผลการด่าเนินงาน งบกระแสเงินสด และหมายเหตุ
ประกอบงบ นั้น 

งานคลังและพัสดุ ได้จัดท่ารายงานงบการเงินประจ่าปีงบประมาณ 2564 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอต่อที 
ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารสุขเพื อรับทราบ และจะน่าเสนออธิการบดีต่อไป โดยมี
รายละเอียดตามเอกสารที แนบ 

 

 จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดทราบ  
 

 มติที่ประชุม :   รับทราบ    
 
5.2 รายงานผลการสอบบัญชี และการวิเคราะห์งบการเงิน ประจ าปีงบประมาณ 

2564 
   รองคณบดีฝ่ายบริหาร น่าเสนอเพื อทราบตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

การบริหารและการด่าเนินงานของส่วนงานภายในที มีสถานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2554 ข้อ 5  ข้อ 28 ได้ก่าหนดว่า 
   
         / ให้คณะ... 
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ให้คณะวางแผนและรักษาไว้ซึ งระบบการบัญชีอันถูกต้องตามมาตรฐานสากล หรือตามที มหาวิทยาลัยก่าหนด แยกตาม
ประเภทงาน ส่วนที ส่าคัญ มีสมุดบัญชีลงรายการรับและจ่ายเงิน สินทรัพย์ และหนี้สิน ที แสดงกิจการที เป็นอยู่ตาม
ความเป็นจริงและตามที ควร ตามประเภทงาน พร้อมด้วยข้อความอันเป็นที มาของรายการนั้น ๆ และให้มีการตรวจสอบ
บัญชีภายในเป็นประจ่า การบันทึกรายการในสมุดบัญชี ให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที รับรองทั วไป ข้อ 30 ให้
ผู้สอบบัญชีของคณะท่ารายงานผลการสอบบัญชีและการเงินเสนอคณะเพื อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยภายในเก้าสิบวัน
นับแต่วันสิ้นปีบัญชี และระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2560 ข้อ 51 ให้ส่วน
ราชการจัดท่ารายงานทางการเงินประจ่าปีเสนออธิการบดีภายในเก้าสิบวันนับตั้งแต่วันสิ้นปีงบประมาณ ซึ ง รายงาน
ทางการเงินประจ่าปี จะต้องประกอบด้วย งบแสดงฐานะทางการเงิน งบแสดงผลการด่าเนินงาน งบกระแสเงินสด และ
หมายเหตุประกอบงบ นั้น 

งานคลังและพัสดุ จึงได้จัดท่ารายงานงบการเงินประจ่าปีงบประมาณ 2564 เพื อเสนอผู้สอบบัญชีตรวจสอบตาม
ข้อบังคับและระเบียบดังกล่าว ซึ งอธิการบดีได้มีค่าสั งแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริรัตน์  เจนศิริศักดิ์ เป็นผู้สอบบัญชี
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประจ่าปีงบประมาณ 2564 และผู้สอบบัญชีได้ด่าเนินการสอบบัญชีและ
รายงานผลการสอบบัญชีแล้วเมื อวันที  9 ธันวาคม 2564 งานคลังและพัสดุ จึงขอรายงานผลการสอบบัญชี และผลการ
วิเคราะห์งบการเงินต่อที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และ       การสาธารสุขเพื อรับทราบ  โดยมี
รายละเอียดตามเอกสารที แนบ  

จงึเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดทราบ 
 

 มติที่ประชุม :  รับทราบ 
 
5.3   รายงานการรับและเบิกจ่ายเงิน ประจ าเดือน ตุลาคม และ พฤศจิกายน  2564  

            ปีงบประมาณ 2565 
   รองคณบดีฝ่ายบริหาร น่าเสนอเพื อทราบ ตาม ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2560 ข้อ 50 ให้ส่วนราชการจัดท่ารายงานทางการเงินเสนอต่อคณะกรรมการ
ประจ่าหน่วยงานทุกไตรมาส นั้น  

งานคลังและพัสดุ จึงได้จัดท่ารายงานการรับและเบิกจ่ายเงินประจ่าเดือน ตุลาคม และ พฤศจิกายน  2564 
ปีงบประมาณ 2565 เสนอต่อที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขเพื อรับทราบ
ข้อมูลทางการเงิน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

เดือนตุลาคม 2564 
 

รายการ/หมวดเงิน 
    งบประมาณรายรบั      

(รายรับจริง) 
     งบประมาณ

รายจ่าย        เงินคงเหลือ  

ร้อยละของ
การเบิกจ่าย
งบประมาณ  

หมายเหตุ 
(รายละเอียด

เพ่ิมเติม) 
  

รวมรายได้เงิน
งบประมาณแผ่นดิน 

80,274,200.00 98,410.00 80,089,790.00 0.12   

รวมรายได้เงินรายได้ 3,123,952.36 3,581,916.86 -457,964.50 114.66   
รวมท้ังสิ้น (เงินเงบ
ประมาณ+เงินรายได้) 

83,398,152.36 3,680,326.86 79,631,825.50 4.41 
  

         / เดือนพฤศจิกายน... 
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เดือนพฤศจิกายน 2564 
 

รายการ/หมวดเงิน 
    งบประมาณรายรบั      

(รายรับจริง) 
     งบประมาณ

รายจ่าย        เงินคงเหลือ  

ร้อยละของ
การเบิกจ่าย
งบประมาณ  

หมายเหตุ 
(รายละเอียด

เพ่ิมเติม) 
  

รวมรายได้เงิน
งบประมาณแผ่นดิน 

80,274,200.00 6.424,205.46.00 73,849,994.54 8.00   

รวมรายได้เงินรายได้ 38,654,630.73 11,081,677.81 27,251,142.92 28.67   
รวมท้ังสิ้น (เงินเงบ
ประมาณ+เงินรายได้) 

118,928,830.73 17,505,883.27 101,101,137.46 14.72 
  

 
จงึเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดทราบ 

 
 มติที่ประชุม :  รับทราบ 
 

5.4  ค าสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 2085/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ 

    สรรหาหัวหน้ากลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และ 

       การสาธารณสุข 

    รองคณบดีฝ่ายบริหาร น่าเสนอเพื อทราบ ตามค่าสั งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที  
0045/2561 ได้แต่งตั้งให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์มินตรา สาระรักษ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ต่าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ด่ารงต่าแหน่งหัวหน้ากลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ตั้งแต่วันที  1 มกราคม พ.ศ. 2561 ถึงวันที  31 ธันวาคม พ .ศ. 
2564 บัดนี้ บุคคลดังกล่าวใกล้หมดวาระการด่ารงต่าแหน่งหัวหน้ากลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์แล้ว นั้น  

 เพื อให้การสรรหาหัวหน้ากลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา หัวหน้าภาควิชาหรือหน่วยงานที เรียกชื ออย่างอื น ที มี
ฐานะเทียบเท่าภาควิชา พ.ศ. 2540 ความในข้อ 4 ในกรณีที วาระการด่ารงต่าแหน่งหัวหน้าภาควิชา หรือหัวหน้า
หน่วยงานที เรียกชื ออย่างอื นที มีฐานะเทียบเท่าภาควิชา เหลือเวลาไม่น้อยกว่าเก้าสิบวัน หรือพ้นจากต่าแหน่งก่อนครบ
วาระ ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการประจ่าคณะเป็นกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาหรือหน่วยงานที เรียกชื อ
อย่างอื นที มีฐานะเทียบเท่าภาควิชา ในกรณีที กรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาหรือหน่วยงานที เรียกชื ออย่างอื นที มี
ฐานะเทียบเท่าภาควิชาพ้นจากต่าแหน่งในระหว่างการสรรหายังไม่แล้วเสร็จ ให้ผู้ซึ งพ้นจากต่าแหน่งดังกล่ าวยังคง
ปฏิบัติหน้าที ต่อไป จนกว่าการสรรหาจะเสร็จสิ้น  

 งานบริหารบุคคล ได้เสนอมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการประจ่าฯ เป็นคณะกรรมการสรรหาหัวหน้ากลุ่ม
วิ ช าส าธ า รณ สุ ข ศ าส ต ร์ เรี ย บ ร้ อ ย แ ล้ ว  ต าม ค่ า สั ง ม ห าวิ ท ย าลั ย อุ บ ล ร าช ธ านี  ที  2 0 8 5 /2 5 6 4  
รายละเอียดรายชื อและต่าแหน่ง ดังนี้ 

1. นายแพทย์ประวิ อ ่าพันธุ์      ประธานกรรมการ 
 คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 
         / 2. แพทย์หญิง... 
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2. แพทย์หญิงปิยะรัตน์ ธัญนิพัทธ์       กรรมการ 
 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงศุทธินี ธิราช      กรรมการ 
 รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

4. รองศาสตราจารย์ภาวนา พนมเขต        กรรมการ 
 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุวรรณ์  วงบุตดี   กรรมการ 
 หัวหน้ากลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ 

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มินตรา สาระรักษ์    กรรมการ 
 หัวหน้ากลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 

7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เมรีรัตน์ มั นวงศ์   กรรมการ 
 ผู้แทนคณาจารย์ประจ่า 

8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวภรณ์ แดนดี   กรรมการ 
 ผู้แทนคณาจารย์ประจ่า 
  9. นายพงษ์พัฒน์ เสนหอม    เลขานุการ 
      บุคลากรปฏิบัติการ 
  10. นางสาวจิราภรณ์ ศรีสุวรรณ    ผู้ช่วยเลขานุการ   
        ผู้ปฏิบัติงานบริหาร   
  11. นางสาวกนกอร กรินรักษ์    ผู้ช่วยเลขานุการ  
        ผู้ปฏิบัติงานบริหาร  
 

จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดทราบ 
 

 มติที่ประชุม :  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ 
  6.1 ก าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

ครั้งท่ี 1/2565 วันพฤหัสบดี ที่  20 มกราคม  2565 
เวลา 09.30 น. ณ ห้อง CMP 401 
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ แจ้งที ประชุมเพื อทราบถึง

ก่าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที  1/2565 วันพฤหัสบดี ที   
20 มกราคม  2565  เวลา 09.30 น. ณ ห้อง CMP 401 ทั้งนี้ให้เสนอระเบียบวาระการประชุมภายในวันพุธ 12 
มกราคม 2565  ทั้งนี้ในวันดังกล่าวมีการประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ประจ่าปี เห็นควรเลื อนการประชุม 

จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดทราบ  
 

มติที่ประชุม :  รับทราบ   
 
 
      / 6.2 ติดตามผล... 
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ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่ 17/2564 
 

  6.2 ติดตามผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และ 
การสาธารณสุข ครั้งที่ 16/2564 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 18 พฤศจิกายน  2564  
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ แจ้งที ประชุมเพื อทราบ ตามที แต่

ละงานได้เสนอวาระการประชุมเข้าที ประชุมคกก.ประจ่าฯ ทั้งนี้คณบดีได้มอบหมายให้งานเลขานุการติดตามผลการ
ปฏิบัติตามมติที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ในการประชุม  ครั้งที  
16/2564 วันพฤหัสบดี ที  18 พฤศจิกายน  2564 การนี้จึงขอให้หัวหน้าหน่วยงานทุกหน่วยงานรายงานผลการ
ด่าเนินงานตามมติที ประชุม ภายในวันที  15 ธันวาคม 2564 เพื อจะได้รายงานในที ประชุมเพื อทราบต่อไป 
 บัดนี้ การติดตามผลการปฏิบัติตามมติที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข ในการประชุมครั้งที  16/2564 วันพฤหัสบดี ที  18 พฤศจิกายน  2564 เสร็จสิ้นลงแล้ว จึงขอรายงาน
ผล ดังนี้ มีเรื องที ติดตามจ่านวน 14 เรื อง  ด่าเนินการเสร็จแล้ว จ่านวน 7 เรื อง อยู่ระหว่างด่าเนินการ จ่านวน  7  
เรื อง รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดทราบ 
 

มติที่ประชุม :   รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องลับ 
  7.1  (ลับ) พิจารณาเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งเป็น 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ 

 รายละเอียดและมติที ประชุมปรากฏตามรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที  17/2564 (ลับ) 

 
เลิกประชุมเวลา  16.00 น. 

                        
 (นางสาวณรัญญา  มีชัย) 

นักวิชาการศึกษาช่านาญการ รักษาการในต่าแหน่ง 
หัวหน้าส่านักงานเลขานุการ 

กรรมการและเลขานุการ 
ผู้จด/พิมพ์รายงานการประชุม 

 

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงศุทธินี  ธิราช) 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

กรรมการ 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 

 
ที่ประชุมได้รับรองรายงานนี้แล้วในการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งท่ี 1/๒๕65 

เมื่อวันศุกร์ ที่ 21 มกราคม  2565 
 

                                                                                                                                                             
(นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธุ์) 

คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 


