
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
ครั้งที่ 10/๒๕65 

วันพฤหัสบดี ที ่16 เดือนมิถุนายน 2565 
ณ ห้อง CMP 401 ชั้น 4 อาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

 
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธุ์  คณบดี  ประธานกรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงศุทธินี ธิราช รองคณบดีฝ่ายบริหาร กรรมการ 
3. แพทย์หญิงปิยะรัตน์  ธัญนิพัทธ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการ 
4. รองศาสตราจารย์ภาวนา  พนมเขต รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ กรรมการ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุวรรณ์  วงบุตดี หัวหน้ากลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ กรรมการ 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวภรณ์  แดนดี ผู้แทนอาจารย์ กรรมการ 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เมรีรัตน์  มั นวงศ ์ ผู้แทนอาจารย์/ผู้ชว่ยคณบดีฝ่าย

การศึกษาและพัฒนานักศึกษา  
กรรมการ 

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

ปฏิบัติการ 
ผู้ช่วยเลขานุการฯ คนที  1 

   
รายนามผู้ไม่ได้เข้าร่วมประชุม 

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติ  เหลาสุภาพ หัวหน้ากลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์           กรรมการ (ไปเป็นกรรมการ
ตัดสินผลงานวิชาการที 
จังหวัดอ่านาจเจริญ) 
 

รายนามผู้รับเชิญเข้าร่วมประชุม 
๑. แพทย์หญิงนวินดา วณิชกุลธาดา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา เล็กสมบูรณ์ หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็ก 
๓.    ผู้ช่วยศาสตราจารย์สง่า ทับทิมหิน ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัย

สิ งแวดล้อม 
๔.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิยม  จันทร์นวล ประธานหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 
๕.  อาจารย์ปัณฑิตา  สุขุมาลย์ ประธานหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 

สาธารณสุขศาสตร์ 
๖.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลติพร  อุดมสุข ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา 
๗. รองศาสตราจารย์มารุตพงศ์  ปัญญา ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีวเวชศาสตร์ 

  
เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.    
 
 นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธุ์ คณบดีประธานในที ประชุม แจ้งให้ที ประชุมทราบว่าการประชุมในครั้งนี้มีกรรมการ
มาประชุมจ่านวน  8  คน ครบองค์ประชุม และมีผู้เข้าร่วมประชุม จ่านวน 7 คน ประธานกล่าวเปิดการประชุมตาม
ระเบียบวาระการประชุมตามล่าดับ ดังนี้ 
 
         / ระเบียบวาระท่ี 1 



2 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่ 10/2565 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ  
วาระท่ี 1.1  การลาประชุมของคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ 

 ประธานแจ้งที ประชุมเพื อทราบ ในการประชุมครั้งนี้ มีคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ ลาประชุม
จ่านวน  1 คน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติ  เหลาสุภาพ 

 

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 8/2565 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 19 เดือนพฤษภาคม 2565 
กรรมการและเลขานุการฯ เสนอที ประชุมเพื อพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ่า

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที  8/2565 เมื อวันพฤหัสบดี ที  19 เดือนพฤษภาคม 2565 
ทั้งนี้ได้มีการแจ้งเวียนทางไลน์กลุ่มคกก.ประจ่าวิทยาลัยฯ และแจ้งเวียนทาง E-mail เพื อพิจารณารายงานฯ ดังกล่าว
แล้ว เมื อวันศุกร์ ที  20 พฤษภาคม 2565 

จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที  8/2565 เมื อวันพฤหัสบดี ที  19 เดือนพฤษภาคม 2565 

 

  มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
วาระท่ี 3.1 ขอเพิ่มพารามิเตอร์ในการวิเคราะห์ไข่หนอนพยาธิและแบคทีเรียอีโคไลในน้ าทิ้ง 

จากระบบบ าบัดสิ่งปฏิกูล 
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เสนอที ประชุมเพื อพิจารณา ตามมติที ประชุมครั้งที  8/256 

เมื อวันที  19 พฤษภาคม 2565 มีมติให้เพิ มการตรวจวิเคราะห์ไข่หนอนพยาธิ และแบคทีเรียอีโคไล (Escherichia 
coli) เพื อบริการให้หน่วยงานในเขตบริการสุขภาพที  10 และมอบให้ศึกษาความเป็นไปได้ของต้นทุนในการด่าเนินการ
นั้น 

 
       /ดังนั้น... 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่ 10/2565 
 

 ดังนั้นจึงได้สรุปข้อมูลประมาณการงบประมาณและสิ งสนับสนุนเปิดแลปตรวจไข่หนอนพยาธิและอีโคไล และ
เจ้าหน้าที ในการด่าเนินงาน เพื อประกอบการพิจารณา ในการจัดท่าโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ต่อไป 
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
 จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อพิจารณางบประมาณ ประมาณการรายรับและรายจ่าย 
และเจ้าหน้าที ที รับผิดชอบด่าเนินการ เพื อเขียนโครงการในปี พ.ศ. 2566 
 

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และขอให้ท ารายละเอียดให้ชัดเจน เพื่อจะได้จัดท า Unit Cost 
ได้อย่างถูกต้อง 

 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
วาระท่ี 4.1  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบายด้านงบประมาณและการเงิน 
  4.1.1 ร่างประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา 

 หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็ก เสนอที ประชุมพิจารณา ด้วย ศูนย์พัฒนาเด็ก ได้เปิดท่าการเรียนการ
สอนในระดับก่อนวัยเรียนจนถึงระดับอนุบาลปีที  3 เพื อให้การจัดเก็บรายได้ การช่าระค่าบริการ อัตราค่าเล่าเรียน
ภายในศูนย์พัฒนาเด็ก ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน พศ.2560 จึง
ได้จัดท่าร่างประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็ก วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารสุข โดยปรับแก้ไขตามความเห็นจากที ประชุมกรรมการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็ก เมื อวันที  
9 พฤศจิกายน 2564  และน่าส่งกองกฎหมายเพื อพิจารณาและเพิ มเติมตามข้อเสนอแนะ จึงขอน่าเข้าที ประชุม
กรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข   
 จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 

   มติที่ประชุม : มอบหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็ก ตามหนังสือที่หารือจากส านักงานกฏหมาย
และนิติการ และให้น าเสนอรองคณบดีฝ่ายบริหารเพื่อพิจารณา ก่อนเสนอมหาวิทยาลัยต่อไป 

 
 4.1.2 ขออนุมัติจ่ายค่าตอบแทนเงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงาน 

       ด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) บุคลากรสังกัดโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
                         จ านวน 2 ราย 
   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เสนอที ประชุมพิจารณา 
ตามที  โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข เป็นเงินเพิ ม
ส่าหรับต่าแหน่งที มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) ตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่า
ด้วย การจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุขที ปฏิบัติงานให้กับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
พ.ศ. 2561 นั้น   
  เนื องด้วยโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีบุคลากรซึ งได้รายงานตัวบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย จ่านวน 2 ราย  ดังนั้น โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงขออนุมัติจ่ายค่าตอบแทนเงิน เพิ ม
ส่าหรับต่าแหน่งที มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานตามระเบียบฯ ใน
ต่าแหน่งของบุคลากร มีรายละเอียดดังนี้ 
 
 
 
         / ที ... 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่ 10/2565 
 

 
 
ที  ชื อ-สกุล ต่าแหน่ง วันที เริ มปฏิบัติงาน รายละเอียด 
1 นายธนพนธ์  สระแก้ว พยาบาล

ปฏิบัติการ 
1 พฤษภาคม 
2565 

ขออนุมัติจ่ายค่าตอบแทน พ.ต.ส. 
ในกลุ่มที  2 จ่านวน 1 ,500 บาท/
เดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2565 
เป็นต้นไป 

2 นางสาวธัญชนก เฮ้งเจริญ
สุข 

ทันตแพทย์
ปฏิบัติการ 

1 มิถุนายน 2565 ขออนุมัติจ่ายค่าตอบแทน พ.ต.ส. 
ในกลุ่มที  1 จ่านวน 5,000 บาท/
เดือน ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2565 เป็น
ต้นไป 

 

จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อพิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนเงินเพิ ม
ต่าแหน่งที มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) ให้แก่บุคลากรซึ งได้รายงานตัวบรรจุแต่งตั้งเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย จ่านวน 2 ราย ได้แก่ นายธนพนธ์  สระแก้ว ต่าแหน่งพยาบาลปฏิบัติการ และนางสาวธัญชนก 
เฮ้งเจริญสุข ต่าแหน่งทันตแพทย์ปฏิบัติการ 

 

   มติที่ประชุม : อนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนเงินเพิ่มต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษของ
ผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) ให้แก่บุคลากรซึ่งได้รายงานตัวบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
จ านวน 2 ราย ดังนี้ 

1) นายธนพนธ์  สระแก้ว ต าแหน่งพยาบาลปฏิบัติการ  อนุมัติจ่ายค่าตอบแทน พ.ต.ส. ในกลุ่มที่
2 จ านวน 1,500 บาท/เดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป 

2) นางสาวธัญชนก เฮ้งเจริญสุข ต าแหน่งทันตแพทย์ปฏิบัติการ อนุมัติจ่ายค่าตอบแทนพ.ต.ส. 
ในกลุ่มที่ 1 จ านวน 5,000 บาท/เดือน ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2565 เป็นต้นไป 

 
  4.1.3  แนวทางนโยบายการพิจารณาจัดสรรการเสนอโครงการ เพื่อจัดท าแผนปฏิบัติการ  
                     ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
   รองคณบดีฝ่ายบริหาร เสนอที ประชุมพิจารณา งานแผนและงบประมาณ ได้ด่าเนินการชี้แจง
แนวทางการจัดท่าแผนและการเสนอของบประมาณแต่ละโครงการ ประจ่าปีงบประมาณ 2566 ผ่านระบบ  CMPe-
Budget ทุกหน่วยงานในระหว่างวันที  1-8 กรกฏาคม พ.ศ.2565  พร้อมทั้งแนวทางนโยบายในการพิจารณาจัดสรร
งบประมาณประจ่าปี พ.ศ.2566  

จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อพิจารณา ดังนี้ 
     1. ประกาศวิทยาลัยฯ เรื อง หลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ่าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื อเป็นการบริหารงบประมาณให้เพียงพอต่อการจัดสรรโครงการ 
     2. แนวทางนโยบายการพิจารณาจัดสรรโครงการ ประจ่าปี พ.ศ.2566 เพื อให้สอดคล้อง

และความเชื อมโยงระหว่างกลยุทธ์กับโครงการ 
 
        /มติที ประชุม... 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่ 10/2565 
 

   มติที่ประชุม : สรุปได้ ดังนี้ 
1. ให้เพิ่มค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มของนักศึกษาเป็นอัตรา 30 บาท/คน/มื้อ 
2. แนวทางในการพิจารณางบประมาณโครงการเดิม / โครงการใหม่ โดยให้พิจารณาจาก 

2.1 โครงการที่ตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ / กลยุทธ์  
2.2 โครงการเดิม ควรมีผลการด าเนินการที่ผ่านมา บรรลุค่าเป้าหมายที่ตั้ง  
2.3 โครงการงานประจ า  
  ทั้งนี้ ผู้บริหารแต่ละหน่วยงานควรให้นโยบายและพิจารณาเบื้องต้นก่อน  

  4.1.4 แจ้งผลพิจารณาแผนความต้องการครุภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลโดยใช้งบประมาณ 
เงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของวิทยาลัยฯ 

  รองคณบดีฝ่ายบริหาร เสนอที ประชุมพิจารณา ตามบันทึกข้อความที  อว 0604.12/ว
0915 ลงวันที  9 มิถุนายน 2565 เรื อง ขอแจ้งก่าหนดส่งแผนความต้องการครุภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื อบรรจุ
ในแผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้  ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของคณะ/วิทยาลัย/ส่านัก โดยสอดคล้อง
และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ (เอกสารแนบ 1) 

1. เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 
ประจ่าปี 2564  

2. เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือนมิถุนายน 2564  
3. แนวทางการจัดท่าแผนการจัดหาครุภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีด้านดิจิทัล ปี 2566 
4. รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะครุภัณฑ์และเกณฑ์ราคากลาง ประเภทเครื องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ฉบับเดือน

พฤศจิกายน 2564 
ตามละเอียดที แจ้งมานั้น งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ได้ด่าเนินการส่ารวจความต้องการแล้วและมีรายการ

ดังนี้ (รายละเอียดคุณลักษณะเพิ มเติมตาม เอกสารแนบ 2) 
 

ล าดับ รายการ จ านวน ผู้ใช้งาน/ผู้ขอ/สถานที่ใช้ 
1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประมวลผล

แบบ All in one 
(ทดแทนของเดิม) 

5 เครื อง ห้องประชุม CMP401 
น.ส.มลทญา  ยอดเอ้ือ 
ผศ.ดร. ปวีณา  ลิมปิทีปราการ 
ผศ.ดร.ชาญวิทย์  มณีนิล 
อาจารย์ ดร.นันทยา  กระสวยทอง 

2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประมวลผล
แบบ All in one 
(รายการขอใหม่) 

15 เครื อง 1.อาคารโภชนาการจ่านวน 5 เครื อง /อาจารย์
กาญจนา          
2.ส่าหรับบุคลากรใหม่ จ่านวน 10 เครื อง/งาน
บริหารบุคคล       

3 เครื องพิมพ์เอกสารสี 
Multi-function  

2 เครื อง 1.งานการเงิน/น.ส.จรูญศรี  นิลกิจ        
2.งานเลขานุการ/น.ส.ณรัญญา  มีชัย 

4 เครื องเลเซอร์โปรเจคเตอร์ขนาด 
5,200 lm (ทดแทนของเดิม) 

1 เครื อง งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย /ติดตั้งห้อง 
CMP101 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่ 10/2565 
 

ล าดับ รายการ จ านวน ผู้ใช้งาน/ผู้ขอ/สถานที่ใช้ 
5 เครื องเลเซอร์โปรเจคเตอร์ขนาด 

4,500 lm (ทดแทนของเดิม) 
3 เครื อง งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย /ติดตั้งห้อง 

CMP211 ห้อง CMP212 และห้อง CMP213 
6 จอแสดงผล แอลอีดี ทีวี 65 นิ้ว 

(ทดแทนของเดิม) 
2 เครื อง นายทักษกร วงศ์สีดา/ ห้องเรียน CMP213 

 
7 จอแสดงผล แอลอีดี ทีวี 65 นิ้ว 4 เครื อง อาคารโภชนาการ /อาจารย์กาญจนา 
8 เครื องฉายภาพ 3 มิติ 5 เครื อง อาคารโภชนาการ /อาจารย์กาญจนา 
9 โปรแกรมส่ารองข้อมูล 1 ชุด งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย /กิตติพงศ์ 

10 โปรแกรมจัดการพาร์ทิชัน 1 ชุด งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย /กิตติพงศ์ 
11 โปรแกรมควบคุมเครื อง

คอมพิวเตอร์จากระยะไกล 
1 ชุด งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย / อัครเดช 

 
12 เครื องตัดสลับภาพความละเอียดสูง 2 เครื อง งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย / สายชล  
13 ระบบถ่ายทอดภาพและเสียง

เชื อมโยงการเรียนการสอน
ห้องปฎิบัติการ 

1 ระบบ ห้องปฎิบัติการ CMP211 , CMP212 , 
CMP213 / พญ.ปิยะรัตน์/สายชล 

    

จงึเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดพิจารณาเห็นชอบแผนความต้องการครุภัณฑ์ด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัลโดยใช้งบประมาณเงินรายได้ ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของวิทยาลัยฯ 

 

มติที่ประชุม :   มอบผู้เกี่ยวข้อง /ผู้ใช้งานพิจารณารายละเอียดของรายการที่
น าเสนอ และใหเ้สนอรองคณบดีฝ่ายบริหารเพื่อพิจารณา 

 
วาระท่ี 4.2  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบายอ่ืน ๆ 
   ไม่มี 
 

วาระท่ี 4.3  เรื่องเสนอพิจารณาแต่งตั้งบุคคล / คณะบุคคล / การลาศึกษาต่อ /  
ขออนุมัติส าเร็จการศึกษา  

  4.3.1 ขออนุมัติท าค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์  
ประจ าปีการศึกษา 2565  
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   เสนอที ประชุมพิจารณา ตามที ส่านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ส่านักอธิการบดี จัดท่าบันทึกข้อความที  ศธ.0529.4.6/ว 906  ลว 21 กรกฎาคม 2558 เรื อง แผนผังกระบวนการ
การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื อให้สอดคล้องกับข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่า
ด้วย “คุณสมบัติและหลักเกณฑ์การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ และ
ศาสตราจารย์พิเศษ พ.ศ.2548” ซึ งกระบวนการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษจะต้องได้รับการอนุมัติจัดท่าค่าสั งแต่งตั้ งจาก
คณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เพื อให้เป็นไปตามส่านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ส่านักงานอธิการบดีแจ้ง ในการนี้ งานบริการการศึกษา จึงขอเสนอขออนุมัติจัดท่าค่าสั งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษกลุ่มวิชา
สาธารณสุขศาสตร์ ประจ่าปีการศึกษา 2565  เพื อด่าเนินการในส่วนที เกี ยวข้องต่อไปและด่าเนินการตามแผนผัง
กระบวนการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ส่านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

      /จึงเสนอ... 
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จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดพิจารณาเห็นชอบท่าค่าสั งแต่งตั้งพิเศษ
กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ประจ่าปีการศึกษา 2565 

 

มติที่ประชุม :  เห็นชอบท าค าสั่งแต่งตั้งพิ เศษกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
ประจ าปีการศึกษา 2565 

  
วาระท่ี 4.4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณารับรองผลการเรียน อนุมัติ/ ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา 
  4.4.1 การพิจารณารับรองผลการแก้ไขผลการเรียนที่ไม่สมบูรณ์ (I) รายวิชา 1906 406-59 
                          การวิจัยด้านสาธารณสุขชุมชน 2 ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2564 

  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เสนอเพื อพิจารณาเรื องการรับรองผลการแก้ไขผลการเรียนที ไม่
สมบูรณ์ (I) รายวิชา 1906 406-59 การวิจัยด้านสาธารณสุขชุมชน 2 ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2564 โดย
ผ่านที ประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ครั้งที  9/2565 วันที  8 มิถุนายน 2565 รายละเอียด
ดังนี้ 

 

ล าดับ    รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวน
นักศึกษาที่มี
ผลการเรียน

เดิม I  

จ านวน
นักศึกษาที่มี
ผลการเรียน

ใหม่ 

ผลการ
เรียนใหม ่

เกรด 

ผลการพิจารณา
รับรอง/ไม่รับรอง 

1 1906 406-59 การวิจัยด้านสาธารณสุข
ชุมชน 2 

3 2 B รับรอง 
 1 C+ รับรอง 

  จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดพิจารณารับรองผลการแก้ไขผลการเรียนที ไม่
สมบูรณ์ (I) รายวิชา 1906 406-59 การวิจัยด้านสาธารณสุขชุมชน 2 ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2564 
 

    มติที่ประชุม :    รับรองผลการแก้ไขผลการเรียนที่ ไม่สมบูรณ์  ( I) รายวิชา 
1906 406-59 การวิจัยด้านสาธารณสุขชุมชน 2 ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2564 
 
  4.4.2 การพิจารณารับรองผลการแก้ไขผลการเรียนที่ไม่สมบูรณ์ (I) รายวิชา 1906 406-59 
                          การวิจัยด้านสาธารณสุขชุมชน 2 ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 

  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  เสนอที ประชุมพิจารณา เรื องการรับรองผลการแก้ไขผลการเรียนที ไม่
สมบูรณ์ (I) รายวิชา 1906 406-59 การวิจัยด้านสาธารณสุขชุมชน 2 ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 
โดยผ่านที ประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ครั้งที  9/2565 วันที  8 มิถุนายน 2565 
รายละเอียดดังนี้ 

 

ล าดับ    รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวน
นักศึกษาที่มี
ผลการเรียน

เดิม I  

จ านวน
นักศึกษาที่มี
ผลการเรียน

ใหม่ 

ผลการ
เรียนใหม ่

เกรด 

ผลการพิจารณา
รับรอง/ไม่รับรอง 

1 1906 406-59 การวิจัยด้านสาธารณสุข
ชุมชน 2 

2 2 B รับรอง 

จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดพิจารณารับรองผลการแก้ไขผลการเรียนที ไม่
สมบูรณ์ (I) รายวิชา 1906 406-59 การวิจัยด้านสาธารณสุขชุมชน 2 ภาคการศึกษา    ฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 
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มติที่ประชุม :   รับรองผลการแก้ไขผลการเรียนที่ไม่สมบูรณ์ (I) รายวิชา 1906 
406-59 การวิจัยด้านสาธารณสุขชุมชน 2 ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564  

 
4.4.3 พิจารณารับรองผลการเรียนของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563 

   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เสนอที ประชุมพิจารณา   เสนอที ประชุมพิจารณารับรองผล
การเรียนของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2563 ในรายวิชา 1907 881-63 วิทยานิพนธ์ มีจ่านวน 5 ราย ที เปิดสอนในปีการศึกษา 2565 
ทั้งนี้ ได้น่าผลการเรียนรายวิชาดังกล่าว เข้ารับรองในที ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหา
บัณฑิต ครั้งที  5/2565 เมื อวันที   13 มิถุนายน 2565  มีรายละเอียดดังนี้ 

 

ล าดับ    รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล ผลการเรียน หมายเหตุ 

1 63190770290 นางสาว พยอม ทองใบ S 3 หน่วยกิต 
2 63190770315 นาย เอกราช พันธุลี S 3 หน่วยกิต 
3 63190770283 นางสาว นาถยา ขุนแก้ว S 3 หน่วยกิต 
4 63190770278 ว่าที  ร.ต. ธัญมล ช่วงโชติ S 3 หน่วยกิต 
5 63190770304 นาง วันวิสาข์ อรพันธ์ S 3 หน่วยกิต 

 

จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดพิจารณา รับรองผลการเรียนของนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ.  2563 ใน
รายวิชา 1907 881-63 วิทยานิพนธ์ 

 

   มติที่ประชุม :   รับรองผลการเรียนของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563 ในรายวิชา 1907 
881-63 วิทยานิพนธ์ 

 
4.4.4 พิจารณารับรองการแก้ไขผลการเรียนของนักศึกษาที่ยังไม่สมบูรณ์ (I) 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เสนอที ประชุมพิจารณา เสนอที ประชุมพิจารณารับรองการ
แก้ไขผลการเรียนของนักศึกษาที ยังไม่สมบรูณ์ (I) ในรายวิชาอายุรศาสตร์ 1 รหัสวิชา 1901 406  มีจ่านวน 1 ราย ที 
เปิดสอนในปีการศึกษา 2564 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จ่านวน 1 วิชา ทั้งนี้ ได้น่าผลการเรียนรายวิชาดังกล่าว 
เข้ารับรองในที ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตชั้นคลินิก ครั้งที  2/2565 เมื อวันที  27 
เมษายน 2565 ดังรายละเอียดนี้ 
 

ล าดับ รหัสนักศึกษา รายชื่อ เกรดเดิม เกรดใหม ่ ผลการพิจารณา 

1 61190040601 นางสาวพัฐสุดาภรณ์  พงษ์ศิริ I C รับรอง 
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จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดพิจารณารับรองการแก้ไขผลการเรียนของ
นักศึกษาที ยังไม่สมบรูณ ์(I) 

 

    มติที่ประชุม :   รับรองการแก้ไขผลการเรียนของนักศึกษา 
ที่ยังไม่สมบรูณ์ (I) 
 
วาระท่ี 4.5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอ่ืน ๆ 
 4.5.1  รูปแบบและแนวทางการจัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา 2565             

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนานักศึกษา เสนอที ประชุมพิจารณา เนื องด้วยงานพัฒนา
นักศึกษา  วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ  มีก่าหนดจัดกิจกรรมวันไหว้ครู  ประจ่าปีการศึกษา 2565  ในวันพฤหัสบดีที   30  
มิถุนายน  2565  เวลา  09.00 - 12.00 น.  ณ  อาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
         เพื อให้การจัดกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  งานพัฒนานักศึกษา  จึงขอข้อเสนอแนวทางรูปแบบการจัด
กิจกรรม  จากคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ   
 

จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดพิจารณารูปแบบและแนวทางการจัด
กิจกรรมวันไหว้ครู  ประจ่าปีการศึกษา 2565  ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะเพิ มเติม 
 

      มติที่ประชุม :    เห็นชอบให้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา 
2565 ส าหรับชั้นปีท่ี 1 และส าหรับชั้นปีที่ 2 ให้มีผู้แทนเข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้กิจกรรมขอให้นักศึกษาเป็นผู้
พิจารณารูปแบบและแนวทางการจัดกิจกรรมเอง ในช่วงพบอาจารย์ท่ีปรึกษาให้นักศึกษาไปพบอาจารย์ที่ห้องพัก
อาจารย ์     
     

  4.5.2 การจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล  
โดย สถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ กับ โรงพยาบาล 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โครงการจัดท าระบบดิจิทัลและเทคโนโลยีเพื่อเชื่อมโยงข้อมูล 
สุขภาพทั่วประเทศ (Health Information Exchange: Health Link) 

   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี น่าเสนอเพื อพิจารณา 
ส่านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โดย สถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐได้ด่าเนินการ
ศึกษา ออกแบบ พัฒนา และให้บริการระบบดิจิทัลและเทคโนโลยีเพื อเชื อมโยงข้อมูลสุขภาพทั วประเทศ (Health 
Information Exchange: Health Link) ส่าหรับเชื อมโยงและแลกเปลี ยนข้อมูลประวัติสุขภาพของผู้ เข้ารับการ
รักษาพยาบาล เพื อให้สถานพยาบาล และโรงพยาบาลต่าง ๆ เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลของผู้เข้ารับการ
รักษาพยาบาลบนระบบ Health Link อันจะน่าไปสู่ประโยชน์แก่ผู้เข้ารับการรักษาพยาบาล โรงพยาบาล และ
สาธารณสุข 
  โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้แจ้งความจ่านงเข้าร่วมโครงการดังกล่าวข้างต้นกับ
ส่านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เพื อให้โรงพยาบาลสามารถเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้า
รับการรักษาพยาบาลบนระบบ Health Link เพื อประกอบการรักษาพยาบาล และ/หรือ ตามที  พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล ก่าหนดให้กระท่าได้ ซึ งจะน่าไปสู่การรักษาพยาบาลส่าหรับผู้เข้ารับการรักษาพยาบาลที สะดวก รวดเร็ว  
          / และมี... 
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และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการของโรงพยาบาล ในการนี้ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข พิจารณาให้ความ
เห็นชอบการจัดท่าบันทึกข้อตกลงดังกล่าว โดยมีรายละเอียดเพื อประกอบการพิจารณา ดังนี้ 
 
ชื่อหน่วยงาน บุคคล ที่เกี่ยวข้อง 
 ชื่อหน่วยงาน  สถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ  

เลขที  ๘๐ อาคารลาดพร้าว ฮิลล์ ซอยลาดพร้าว ๔ ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร  
กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐ 

สรุปสาระส าคัญในบันทึกข้อตกลงฯ 
(1) ลักษณะ 

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการเชื อมโยงและแลกเปลี ยนข้อมูลสุขภาพ 
(2) วัตถุประสงค ์

ร่วมมือกันในการเชื อมโยงและแลกเปลี ยนข้อมูลสุขภาพ เพื อให้โรงพยาบาลสามารถเก็บรวบรวม ใช้ และ
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้ารับการรักษาพยาบาลบนระบบ Health Link เพื อประกอบการรักษาพยาบาล 
และ/หรือ ตามที  พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ก่าหนดให้กระท่าได้ ซึ งจะน่าไปสู่การรักษาพยาบาลส่าหรับผู้
เข้ารับการรักษาพยาบาลที สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการของ
โรงพยาบาล 

(3) ข้อตกลงหรือรายละเอียดที่รับทราบร่วมกันระหว่างสองฝ่าย 
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและสถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ ตก
ลงที จะร่วมมือกัน ดังต่อไปนี้ 

       (3.1) โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีหน้าที  
๓.๑.๑ ปฏิบัติหน้าที ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของข้อมูลส่วนบุคคลในระบบ Health Link  
๓.๑.๒ น่าส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบ Health Link โดยด่าเนินการจัดเตรียมและน่าส่งข้อมูลตามมาตรฐานกลาง

ของระบบ Health Link  
๓.๑.๓ ให้แพทย์ใช้งานข้อมูลจากระบบ Health Link โดยด่าเนินการจัดการรายชื อแพทย์ภายใต้บัญชีของ

โรงพยาบาลในระบบ Health Link ซึ งจะท่าให้แพทย์สามารถเข้าถึงประวัติการรักษาพยาบาล   ของผู้เข้ารับ
การรักษาพยาบาลในระบบ Health Link 

๓.๑.๔ ดูแลความปลอดภัยในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลบนระบบ Health Link ของ
โรงพยาบาล ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ISO /IEC ๒๗๐๐๑: ๒๐๑๓ หรือในระดับที เหมาะสมตามที          
พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และ พ.ร.บ. การรักษาความมั นคงปลอดภัยไซเบอร์ ก่าหนด 

๓.๑.๕ ด่าเนินการอื นใดตามที ทั้งสองฝ่ายจะตกลงกันต่อไปในภายหน้า 
(3.2) สถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ มีหน้าที  

๓.๒.๑ ปฏิบัติหน้าที ในฐานะผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในระบบ Health Link ตามค่าสั งของผู้ควบคุม
ข้อมูลส่วนบุคคล  
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๓.๒.๒ ด่าเนินการศึกษา ออกแบบ พัฒนา และให้บริการระบบ Health Link เพื อเป็นแพลตฟอร์มในการ
แลกเปลี ยนข้อมูลสุขภาพและข้อมูลการให้ความยินยอมของผู้เข้ารับการรักษาพยาบาล  

๓.๒.๓ ดูแลความปลอดภัยในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลบนระบบ Health Link  ให้สอดคล้อง
กับมาตรฐาน ISO /IEC ๒๗๐๐๑: ๒๐๑๓ หรือในระดับที เหมาะสมตามที  พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
และ พ.ร.บ. การรักษาความมั นคงปลอดภัยไซเบอร์ ก่าหนด 

๓.๒.๔ จัดท่าการประชาสัมพันธ์เพื อส่งเสริมการใช้ประโยชน์ของระบบ Health Link 
๓.๒.๕ ด่าเนินการอื นใดตามที ทั้งสองฝ่ายจะตกลงกันต่อไปในภายหน้า 

 
จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดท่าบันทึกข้อตกลง

ความร่วมมือ ระหว่าง ส่านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โดย สถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่
ภาครัฐ กับ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โครงการจัดท่าระบบดิจิทัลและเทคโนโลยีเพื อเชื อมโยงข้อมูล
สุขภาพทั วประเทศ (Health Information Exchange: Health Link) 

 
   มติที่ประชุม :    เห็นชอบการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ  ระหว่าง 

ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โดย สถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ กับ 
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โครงการจัดท าระบบดิจิทัลและเทคโนโลยีเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพทั่ว
ประเทศ (Health Information Exchange: Health Link) 

 
    4.5.3 กลุ่มนักวิจัยท่ีท าโครงการวิจัย และตีพิมพ์บทความวิชาการ 
    รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เสนอที ประชุมพิจารณา งานส่งเสริมการวิจัย 
บริการวิชาการฯ ได้แบ่งกลุ่มนักวิจัยในวิทยาลัยฯ 4 ปีย้อนหลัง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562-2565 ออกเป็น 2 ประเภท คือ 
กลุ่มนักวิจัยที จัดท่าโครงการวิจัย และกลุ่มนักวิจัยที ตีพิมพ์บทความวิชาการในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 

1. กลุ่มนักวิจัยที จัดท่าโครงการวิจัย แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ (เอกสารแนบ 1) 
- กลุ่มที  2 คือนักวิจัยเป็นหัวหน้าโครงการวิจัย  
- กลุ่มที  1 นักวิจัยเป็นผู้ร่วมโครงการอย่างเดียว  
- กลุ่ม 0 คือไม่มีโครงการวิจัยและไม่เป็นผู้ร่วมโครงการวิจัยใดเลย  

2. กลุ่มนักวิจัยที ตีพิมพ์บทความวิชาการในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 
(เอกสารแนบ 2) 

- กลุ่มที  2 นักวิจัยตีพิมพ์บทความเป็นชื อแรก หรือผู้เขียนหลัก 
- กลุ่มที  1 นักวิจัยตีพิมพ์ในฐานะผู้ร่วมอย่างเดียว 
- กลุ่มที  0 ไม่มีผลงานตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  

จงึเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดพิจารณากิจกรรมในการส่งเสริมศักยภาพ
ขอนักวิจัยในแต่ละกลุ่ม เพื อให้มีผลงานทั้งการของบประมาณการวิจัย และการตีพิมพ์บทความวิจัย และแนวทางการ
กระตุ้น หรือการส่งเสริมให้อาจารย์ที ไม่เคยท่าวิจัย และตีพิมพ์มากข้ึน 
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 มติที่ประชุม :   เห็นชอบการจัดกลุ่มนักวิจัยในวิทยาลัยเพื่อพิจารณการส่งเสริม
ศักยภาพขอนักวิจัยในแต่ละกลุ่ม 

 
   4.5.4 รายงานผลประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 
    รองคณบดีฝ่ายบริหาร น่าเสนอเพื อพิจารณา ตามที วิทยาลัยฯ ได้รับการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 เกณฑ์  IQA  ซึ งสรุปผลการประเมินคุณภาพ
ภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 ดังนี้  
 

ล า
ดับ 

หลักสูตร 

ปีการศึกษา 2564 
ปีการศึกษา 

2563 
ปีการศึกษา 

2562 
ปีการศึกษา 

 2561 

วันตรวจ
ประเมิน
หลักสูตร 

คะแนน
ประเมิน
(เต็ม 5 
คะแนน) 

ระดับ 

คะแนน
ประเมิน
(เต็ม 5 
คะแนน) 

ระดับ 

คะแนน
ประเมิน
(เต็ม 5 
คะแนน) 

ระดับ 

คะแนน
ประเมิ
น(เต็ม 

5 
คะแนน

) 

ระดับ 

 1 วท.ม. (ชีว
เวชศาสตร์) 

รอประเมินเกณฑ์ AUN-QA 3.66 ดี 3.66 ดี 3.18 ดี 

2 วท.บ. 
(อนามัย

สิ่งแวดล้อม) 

วันที  24
พ.ค.

2565 

3.53    ดี 3.46    ดี 3.45 ดี 3.42 ดี 

 3 สบ. 
(สาธารณสุข

ศาสตร์) 

วันที  27 
พ.ค.

2565 

3.50  ด ี 3.59  ดี 3.54  ดี 3.50 ดี 

4. สม. 
(สาธารณสุข

ศาสตร์) 

วันที  1 
มิ.ย.

2565 

3.14 ดี 2.73 ปาน
กลาง 

    

รวมคะแนนผลการผลิตบัณฑิต 3.39 ดี 3.36 ด ี 3.55 ด ี 3.37 ดี 
 หมายเหตุ : -  หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประเมินโดยใช้เกณฑ์ WFME  
 
สรุปข้อเสนอแนะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ทั้ง 3 หลักสูตร ปีการศึกษา 2564 

1.ข้อเสนอแนะภาพรวม  
1. จุดแข็ง  
วท.บ. อนามัยสิ่งแวดล้อม 
- อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีผลงานวิชาการตีพิมพ์เป็นจ่านวนมาก ซึ งส่งผลต่อการพัฒนาคุณวุฒิการขอ

ต่าแหน่งทางวิชาการที สูงขึ้น 
- จ่านวนร้อยละผลการประเมินผู้ใช้บัณฑิตมีแนวโน้มเพิ มข้ึนทุกปี 
- หลักสูตรสามารถรับนักศึกษาได้ตามเป้าหมายที ก่าหนด 

              / สบ. 
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สบ. 
- มีการวิเคราะห์ประสิทธิภาพประสิทธิผลในแต่ละตัวบ่งชี้ 
- มีกระบวนการด่าเนินงานที ชัดเจนเป็นรูปธรรมในแต่ละตัวบ่งชี้ 
- มีผลการด่าเนินงานที ดีขึ้นอย่างต่อเนื อง 

สม. 
      - หลักสูตรมีการบริหารหลักสูตรโดยใช้การมีส่วนร่วมของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ่าหลักสูตร 
อาจารย์ผู้สอน และผู้เรียน เพื อให้บรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร 
       - หลักสูตรมีกิจกรรมเสริมหลักสูตรที หลากหลายและสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน เช่น เข้าร่วมประชุม
วิชาการที เกี ยวข้อง 
 
 2. จุดที่ควรพัฒนาในภาพรวม 

วท.บ. อนามัยสิ่งแวดล้อม 
- ควรมีการวิเคราะห์ตลาดแรงงาน เพื อสร้างโอกาสในการได้งานที เพิ มขึ้น  และใช้ในการพัฒนาหลักสูตรให้

สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
- ควรมีการส่ารวจผู้ใช้บัณฑิตตามลักษณะของสถานประกอบการที หลากหลายมากขึ้น 
- หลักสูตรควรน่าข้อมูลพ้ืนฐานของนักศึกษาแรกเข้าเพื อน่ามาใช้เตรียมความพร้อมที เหมาะสมซึ งส่งผลต่อ

อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา 
- ควรมีการประเมินผลการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาว่าบรรลุวัตถุประสงค์ที ก่าหนดไว้หรือไม่ 

  - ส่งเสริมการตีพิมพ์ในฐานข้อมูลทางวิชาการในระดับที สูงขึ้น 
   - หลักสูตรควรมีการน่าผลประเมิน Leaning Outcome ในแต่ละชั้นปีของนักศึกษาว่าสอดคล้องกับที ก่าหนด
ไว้หรือไม ่และวิเคราะห์เพื อใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอน ให้เป็นไปตาม LO 
  - ควรวิเคราะห์ข้อมูลให้เห็นถึงผลของการทบทวนสิ งสนับสนุนการเรียนรู้ที พบปัญหาที ต้องแก้ไขหรือปรับปรุง  
น่าผลการวิเคราะห์มาจัดล่าดับความส่าคัญเพื อจัดหาสิ งสนับสนุนที เหมาะสมและตรงกับความต้องการของหลักสูตร
อย่างแท้จริง 
 

 2. ข้อเสนอแนะรายองค์ประกอบ  

องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 

               (ไม่มี) 

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 

วท.บ. อนามัยสิ่งแวดล้อม 
- ควรมีการส่ารวจผู้ใช้บัณฑิตตามลักษณะของสถานประกอบการที หลากหลายมากขึ้น 
- ควรมีการวิเคราะห์ตลาดแรงงาน เพื อสร้างโอกาสในการได้งานที เพิ มข้ึน และใช้ในการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดแรงงาน 
             สบ. 
- คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
          / ส่ารวจ... 
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- ส่ารวจความคาดหวังของแหล่งงานของนักศึกษาชั้นปีที  3-4 เพื อจัดกิจกรรมให้นักศึกษาได้ตามความต้องการ 
- การใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิต แหล่งฝึก และคู่ความร่วมมือ มาสร้างโอกาสการมีงานท่าของ
บัณฑิต  เช่น มีกิจกรรมวิชาการ/วิชาชีพร่วมกัน การส่ารวจต่าแหน่งงาน 
- วิเคราะห์ผลประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต โดยเฉพาะด้านทักษะการปฏิบัติงาน และความพึงพอใจของบัณฑิต
ต่อการบริหารหลักสูตร โดยเฉพาะด้านการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้และด้านหลักสูตร เพื อให้ได้ข้อมูลส่าคัญที จะ
น่ามาใช้ในการพัฒนานักศึกษาให้มีสมรรถนะตรงตามผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร และตรงตามความต้องการของ
แหล่งงาน 
 

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 

วท.บ. อนามัยสิ่งแวดล้อม 
- หลักสูตรควรน่าข้อมูลพ้ืนฐานของนักศึกษาแรกเข้าเพื อน่ามาใช้เตรียมความพร้อมที เหมาะสมซึ งส่งผลต่ออัตราการคง
อยู่ของนักศึกษา 
- ควรมีการประเมินผลการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาว่าบรรลุวัตถุประสงค์ที ก่าหนดไว้หรือไม่ 
- ควรมีการก่าหนดอัตราส่วนอาจารย์ที ปรึกษาต่อนักศึกษาที เหมาะสมเพื อให้นักศึกษาสามารถเข้ารับการปรึกษาได้
อย่างพอเพียง 

สบ. 
- ระบบการรับนักศึกษาและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษารวมทั้งการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
- ทบทวนการก่าหนดตัวชี้วัดเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพและก่าหนดเป้าหมายหรือผลลัพธ์ให้ท้าทายและสะท้อน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบที ด่าเนินการ  และรายงานผลการด่าเนินการให้ชัดเจน 
            สม.    
- กระบวนการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
- กระบวนการก่ากับ ติดตามการส่าเร็จการศึกษาให้ได้ตามระยะเวลาของหลักสูตร 
- พิจารณาการขยายกลุ่มเป้าหมายผู้เรียน 
- ประเมินและวิเคราะห์สมรรถนะของนักศึกษาแรกเข้าเพื อเป็นข้อมูลในการวางแผนการส่งเสริมพัฒนานักศึกษาให้
สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน 
 

องค์ประกอบที่ 4  อาจารย์ประจ าหลักสูตร    

วท.บ. อนามัยสิ่งแวดล้อม 
- ส่งเสริมการตีพิมพ์ในฐานข้อมูลทางวิชาการในระดับที สูงขึ้น 

   สบ. 
- ระบบบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
- ควรส่งเสริมการตีพิมพ์ในฐานข้อมูลทางวิชาการในระดับที สูงขึ้นเพื อใช้ในการก่าหนดต่าแหน่งทางวิชาการ 
- มีระบบการส่งเสริมสนับสนุนและก่ากับติดตามให้อาจารย์ได้ต่าแหน่งทางวิชาการตามแผนที ก่าหนดไว้ รวมทั้ง
ประสิทธิภาพประสิทธิผลของระบบที ด่าเนินการ  และรายงานผลการด่าเนินการให้ชัดเจน 
      สม.    
- ควรส่งเสริมสนับสนุนการตีพิมพ์ในฐานข้อมูลทางวิชาการในระดับนานาชาติ  
- จัดท่าแผนพัฒนารายบุคคลเพื อใช้ในการส่งเสริมและก่ากับติดตาม เพื อยกระดับศักยภาพของอาจารย์ 
         /องค์ประกอบ... 
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องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

วท.บ. อนามัยสิ่งแวดล้อม 
- หลักสูตรควรมีการน่าผลประเมิน Leaning Outcome ในแต่ละชั้นปีของนักศึกษาว่าสอดคล้องกับที ก่าหนดไว้หรือไม่ 
และวิเคราะห์เพื อใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอน ให้เป็นไปตาม LO  

สบ. 
- กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
- ทบทวนกระบวนการจัดการเรียนการสอนที สะท้อนสมรรถนะของผู้เรียนและเป็นไปตามผลลัพธ์การเรียนรู้ของ
หลักสูตร 

สม.    
- การออกแบบสาระรายวิชา 
- การประเมินผู้เรียน 
- ควรมีการวางระบบการก่ากับติดตามนักศึกษารายบุคคลเพื อใช้เป็นข้อมูลในการติดตามให้นักศึกษาส่าเร็จการศึกษาได้
ตามแผน 
- ควรมีการปรับล่าดับรายวิชาตามความยากง่ายให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ของนักศึกษาและก่ากับติดตามผลลัพธ์ที 
เกิดข้ึนอย่างต่อเนื อง 
- ควรมีรูปแบบการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ที หลากหลาย และสะท้อนสมรรถนะของผู้เรียนตามที หลักสูตรก่าหนด
อย่างต่อเนื อง 
 

องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้   

วท.บ. อนามัยสิ่งแวดล้อม 

- ควรวิเคราะห์ข้อมูลให้เห็นถึงผลของการทบทวนสิ งสนับสนุนการเรียนรู้ที พบปัญหาที ต้องแก้ไขหรือปรับปรุง  น่าผล
การวิเคราะห์มาจัดล่าดับความส่าคัญเพื อจัดหาสิ งสนับสนุนที เหมาะสมและตรงกับความต้องการของหลักสูตรอย่าง
แท้จริง 

สบ. 
- สิ งสนับสนุนการเรียนรู้ 
- การวิเคราะห์การเตรียมสิ งสนับสนุนการเรียนรู้ ที สอดคล้องและเพียงพอต่อจ่านวนนักศึกษา เช่น เครื องมือปฏิบัติการ 
แหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

สม. 

- วิเคราะห์ความต้องการสิ งสนับสนุนการเรียนรู้ที เอ้ือต่อการจัดท่าวิทยานิพนธ์ รวมทั้งวิเคราะห์การเข้าถึงทรัพยากร
หรือแหล่งเรียนรู้ที หลักสูตรจัดหาให้ 
 

ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR  

  สม. 
- ปรับล่าดับการเขียนรายงานให้สะท้อนผลการด่าเนินงานหลักสูตรตามกระบวนการ PDCA 
- ก่าหนดเป้าหมาย หรือผลลัพธ์ ที ท้าทาย และประเมินผลการด่าเนินอย่างต่อเนื อง 
 
         /จึงเสนอ... 
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 จงึเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดพิจารณา ให้ข้อเสนอแนะ เพื อให้ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร น่าไปพัฒนา ปรับปรุง ต่อไป 
 

 มติที่ประชุม :    มอบคณะกรรมการบริหารหลักสูตรที่เกี่ยวข้องน าผลการ
ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 ไปพัฒนาหลักสูตร โดยขอให้ท าแผนพัฒนาหลักสูตรให้
ชัดเจน 

 
4.5.5  ขออนุมัติเปิดสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย   

ต าแหน่งบุคลากรปฏิบัติการ (ทดแทนอัตราที่ลาออก) 
    รองคณบดีฝ่ายบริหาร น่าเสนอเพื อพิจารณา ด้วย นายพงษ์พัฒน์ เสนหอม 
พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ต่าแหน่งบุคลากรปฏิบัติการ สังกัดงานบริหารบุคคล ส่านักงานเลขานุการ ได้
ขอลาออกจากราชการ ในวันที  15 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ซึ งขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอท่านอธิการบดีอนุมัติ นั้น 
 

 ในการนี้ จึงขออนุมัติเปิดสอบแข่งขันบุคคลเพื อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต่าแหน่งบุคลากรปฏิบัติการ 
สังกัดงานบริหารบุคคล ส่านักงานเลขานุการ ทดแทนอัตราที ลาออก เพื อมาปฏิบัติงานเพื อให้เป็นไปตามภารกิจที 
ก่าหนดและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยไม่ให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ  

 จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดพิจารณาอนุมัติเปิดสอบแข่งขันบุคคลเพื อบรรจุ
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต่าแหน่งบุคลากรปฏิบัติการ สังกัดงานบริหารบุคคล ส่านักงานเลขานุการ (ทดแทนอัตราที 
ลาออก) 
 

 มติที่ประชุม :    อนุมัติเปิดสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ต าแหน่งบุคลากรปฏิบัติการ สังกัดงานบริหารบุคคล ส านักงานเลขานุการ (ทดแทนอัตราที่ลาออก) 
 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
วาระท่ี 5.1 รายงานการรับและเบิกจ่ายเงิน ประจ าเดือน พฤษภาคม 2565  ปีงบประมาณ 2565 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร น่าเสนอเพื อทราบ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การเงิน
และทรัพย์สิน พ.ศ. 2560 ข้อ 50 ให้ส่วนราชการจัดท่ารายงานทางการเงินเสนอต่อคณะกรรมการประจ่าหน่วยงาน
ทุกไตรมาส นั้น  

 งานคลังและพัสดุ จึงได้จัดท่ารายงานการรับและเบิกจ่ายเงินประจ่าเดือน พฤษภาคม  2565 ปีงบประมาณ 
2565 เสนอต่อที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เพื อรับทราบข้อมูลทาง
การเงิน โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที แนบมาพร้อมนี้ 

 

รายการ/หมวดเงิน 
    งบประมาณรายรับ      

(รายรับจริง) 
     งบประมาณ

รายจ่าย       
 เงินคงเหลือ  

ร้อยละของ
การเบิกจ่าย
งบประมาณ  

หมายเหต ุ
(รายละเอียด

เพิ มเตมิ) 
  

รวมรายไดเ้งิน
งบประมาณแผ่นดิน 

80,318,200.00 55,327,046.48 24,991,153.52 68.88   

รวมรายไดเ้งินรายได ้ 93,860,870.58 51,650,134.20 41,777,811.38 55.03   
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รวมทั้งสิ้น (เงินเงบ
ประมาณ+เงินรายได้) 

174,179,070.58 106,977,180.68 66,768,964.90 61.42 
  

เงินคงเหลือสะสม/เงิน
คงเหลือ ขอตั้งงบ
รายจ่ายในปีงบ 2565 

22,081,090.20 3,712,884.64 18,368,205.56 16.81 

 
 
จงึเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดทราบ 

 

 มติที่ประชุม :  รับทราบ 
 

วาระท่ี 5.2 แจ้งผลการพิจารณารับรองคุณวุฒิจากส านักงาน ก.ค.ศ.   

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ น่าเสนอเพื อทราบ เรื องผลการพิจารณารับรองคุณวุฒิจากส่านักงาน ก.ค.ศ. 
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) รายละเอียดตาม
เอกสารแนบ 

จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดทราบ  
 

มติที่ประชุม :  รับทราบ  
 

วาระท่ี 5.3 แจ้งผลการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษก่อนส าเร็จการศึกษา Exit Exam  
ประจ าปีการศึกษา 2564 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยส่ิงแวดล้อม  
และหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  

 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ น่าเสนอเพื อทราบ แจ้งผลการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษก่อนส่าเร็จ
การศึกษา  Exit Exam ประจ่าปีการศึกษา 2564  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ งแวดล้อม และ
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ รายละเอียดดังนี้ 

 
ล าดับที่ หลักสูตร ผลสอบตามระดับ CEFR รวม 

A1 A2 B1 B2 
1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาอนามัยสิ งแวดล้อม 
74 9 - - 83 

2 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 

75 11 10 - 96 

รวมจ านวน (คน) 149 20 10 - 179 
คิดเป็นร้อยละ 83.24 11.18 5.59 - 

 

จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดทราบ  
 

มติที่ประชุม :  รับทราบ  
 
 
 
         /ระเบียบวาระ... 
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ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ 
  6.1 ก าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

ครั้งที่ 11/2565 วันพฤหัสบดี ที่  21 กรกฎาคม 2565  เวลา 09.30 น.  
ณ ห้อง CMP 401 
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ แจ้งที ประชุมเพื อทราบถึง

ก่าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที  11/2565 วันพฤหัสบดี ที   
21 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้อง CMP 401 ทั้งนี้ให้เสนอระเบียบวาระการประชุมภายในวันพฤหัสบดี 
ที  14 กรกฎาคม 2565 

จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดทราบ  
 

มติที่ประชุม :  รับทราบ 
 

  6.2 ติดตามผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และ 
การสาธารณสุข ครั้งที่ 8/2565 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 19 เดือนพฤษภาคม 2565 
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ แจ้งที ประชุมเพื อทราบ ตามที แต่

ละงานได้เสนอวาระการประชุมเข้าที ประชุมคกก.ประจ่าฯ ทั้งนี้คณบดีได้มอบหมายให้งานเลขานุการติดตามผลการ
ปฏิบัติตามมติที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ในการประชุม  ครั้งที 8/2565 
เมื อวันพฤหัสบดี ที  19 เดือนพฤษภาคม 2565 การนีีีจึงขอให้หัวหน้าหน่วยงานทุกหน่วยงานรายงานผลการ
ด่าเนินงานตามมติที ประชุม ภายในวันพุธ ที  8 มิถุนายน  2565 เพื อจะได้รายงานในที ประชุมเพื อทราบต่อไป 
 บัดนี้ การติดตามผลการปฏิบัติตามมติที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุขได้ด่าเนินการเสร็จสิ้นลงแล้ว จึงขอรายงานผล ดังนี้ มีเรื องที ติดตามจ่านวน 12   เรื อง  ด่าเนินการเสร็จ
แล้ว จ่านวน 5 เรื อง อยู่ระหว่างด่าเนินการ จ่านวน  7 เรื อง และยังไม่ได้ด่าเนินการ - เรื อง 

จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดทราบ 
 

มติที่ประชุม :  รับทราบ 
 

ระเบียบวารที่ 7   เรื่องลับ 
วาระท่ี  7.1     คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ภาระงานสอน และเอกสารที่ใช้ในการประเมินผลการสอน 
  ในการขอขอรับการประเมินผลการสอน และเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผล 
  การสอนล่วงหน้าเพื่อประกอบการยื่นผลงานทางวิชาการเพื่อขอก าหนดต าแหน่ง 
  ทางวิชาการ ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ราย นางจารุวรรณ์ วงบุตดี   (ลับ)        

รายละเอียดและมติที ประชุมปรากฏตามรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที  10/2565  (ลับ) 
 
วาระท่ี 7.2  พิจารณาคุณสมบัติ เอกสารหลักฐานผลงานทางวิชาการ และรับรองการเผยแพร่ ผลงานทาง 

วิชาการของ นางรัตนา เล็กสมบูรณ์เพื่อขอก าหนดทางต าแหน่งวิชาการ ต าแหน่งรอง 
ศาสตราจารย์ (ลับ) 
รายละเอียดและมติที ประชุมปรากฏตามรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัย

แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที  10/2565  (ลับ) 
          /เลิกประชุม... 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่ 10/2565 
 

 
เลิกประชุมเวลา  12.20 น. 

 

                                 
 (นางสาวณรัญญา  มีชัย) 

นักวิชาการศึกษาช่านาญการ รักษาการในต่าแหน่ง 
หัวหน้าส่านักงานเลขานุการ 

กรรมการและเลขานุการ 
ผู้จด/พิมพ์รายงานการประชุม 

 

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงศุทธินี  ธิราช) 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

กรรมการ 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 

 
ที่ประชุมได้รับรองรายงานนี้แล้วในการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งท่ี 13/๒๕65 

เมื่อวันอังคาร ที ่26 กรกฎาคม  2565 
 
 

                                                                                                                                                             
(นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธุ์) 

คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 


