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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 5/2560 วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
ครั้งที่ 5/๒๕60 วันพฤหัสบดี ที่ 18 พฤษภาคม 2560 

ณ ห้อง CMP ๔12 ชั้น 4 อาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 
 

ผู้มาประชุม 
1. นายแพทย์นิรันดร์  พิทักษ์วัชระ  คณบดี    ประธานกรรมการ 
2. นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธุ์   รองคณบดีฝ่ายบริหาร   กรรมการ 
3. นายแพทย์วีระวัฒน์  พันธ์ครุฑ  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม กรรมการ 
4. แพทย์หญิงปาริชาติ  วงศ์เสนา  รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา  กรรมการ   
5. ผศ.จารุวรรณ์  วงบุตดี     หัวหน้ากลุ่มวิชาแพทยศาสตร์  กรรมการ  
6. ผศ.พลากร สืบส่าราญ   หัวหน้ากลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์            กรรมการ 
7. นางสาววลัวสิาข์  สุวรรณเลิศ  ผู้แทนอาจารย์    กรรมการ 
8. นางสาวจินตนา  ศิริบูรณ์พิพัฒนา  ผู้แทนอาจารย์     กรรมการ 
9. นางสาวณรัญญา  มีชัย   นักวิชาการศึกษาช่านาญการ  เลขานุการ 
10. นางสาวลภัส  ยิ งยืน   เจ้าหน้าที งานบริหารงานทั วไปช่านาญการ ผู้ช่วยเลขานุการฯ คนที  1 

 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. ดร.สุวภรณ์  แดนด ี ผู้ช่วยคณบดีงานประกันคุณภาพและสารสนเทศ 
 
    
 
 
 
 
 
 
 

 
 
เปิดประชุมเวลา 09.00 น.    
 
 
 นายแพทย์นิรันดร์  พิทักษ์วัชระ คณบดี  ท่าหน้าที ประธานในที ประชุม หลังจากกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วม
ประชุมแล้ว ได้เรียนเชิญคณะกรรมการรับทราบและพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม สรุปได้ ดังนี้ 
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ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานเพื่อทราบ   จ านวน   3  เรื่อง มีดังนี้ 
1.1 เรื่อง ข้อสั งการนายกรัฐมนตรีเพื อใช้เป็นแนวทางในการบริหารราชการให้เกิดประสิทธิภาพ 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม     นายแพทย์นิรันดร์  พิทักษ์วัชระ ต าแหน่ง คณบดี 

ด้วย  ส่านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้แจ้งว่า ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื อวันที  28 มีนาคม 
2560  นายกรัฐมนตรีมีข้อสั งการด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื นๆ โดยในการจัดท่าโครงการและการ
ขอรับการจัดสรรงบประมาณของทุกส่วนราชการให้ค่านึงถึงหลักการส่าคัญ  ดังนี้   

1. เน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในระดับฐานรากให้สามารถพึ งพาตนเองได้ตาม
แนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2. มุ่งยกระดับรายได้ของประชาชนในประเทศ โดยการสนับสนุนให้ประชาชนในท้องถิ นรวมกลุ่ม
กันเพื อประกอบกิจการที น่านวัตกรรมมาสร้างมูลค่าเพิ มให้กับสินค้าและบริการในชุมชนโดยแนวทางประชารัฐมา
ใช้ในการด่าเนินการด้วย 

3. จัดการสิ งอ่านวยความสะดวก โดยเฉพาะในด้านสาธารณูปโภคพ้ืนฐานที จ่าเป็นและโครงสร้าง
พ้ืนฐานด้านการคมนาคมขนส่งให้แก่ประชาชน โดยใช้ดิจิทัลมาเป็นเครื องมือในการขับเคลื อนการด่าเนินการ 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
 หนังสือที  ศธ 0503(4)/ ว 576  ลงวันที   20 เมษายน  2560 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อรับทราบข้อสั งการนายกรัฐมนตรีเพื อใช้เป็นแนวทางในการบริหารราชการให้เกิดประสิทธิภาพ 

มติที่ประชุม :  รับทราบ  

1.2 เรื่อง ขอความร่วมมือสถานศึกษาพิจารณาด่าเนินการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบูรณาการ 
             ความร่วมมือพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต (กลุ่มเด็กปฐมวัยและผู้สูงอายุ) 

ด้วย  ส่านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ แจ้งว่า  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้เข้าร่วมพิธีลง
นามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบูรณาการความร่วมมือการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต (กลุ่มเด็กปฐมวัยและ
ผู้สูงอายุ)  เมื อวันที  30 มีนาคม 2560 ณ ตึกสันติไมตรี ท่าเนียบรัฐบาล  ร่วมกับกระทรวงที เกี ยวข้อง  โดยมี
พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี  และได้เชิญผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดใน
ส่วนกลางและศึกษาธิการจังหวัดเข้าร่วมพิธีลงนามดังกล่าว  ส่านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงขอความ
ร่วมมือสถานศึกษาพิจารณาด่าเนินการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ  เพื อขับเคลื อนการพัฒนาคนกลุ่มเด็ก
ปฐมวัยและผู้สูงอายุให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

หนังสือที  ศธ 0508/ ว 612  ลงวันที   25 เมษายน  2560 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อรับทราบขอความร่วมมือสถานศึกษาพิจารณาด่าเนินการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบูรณาการ 
ความร่วมมือพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต (กลุ่มเด็กปฐมวัยและผู้สูงอายุ) 

มติที่ประชุม : รับทราบ 
1.3 เรื่อง ขอเชิญประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี ยวกับ (ร่าง) พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม (ฉบับที  ...) พ.ศ. ... 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม     นายแพทย์นิรันดร์  พิทักษ์วัชระ ต าแหน่ง คณบดี 

 ด้วย  พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2525  ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานานกว่าสามสิบปี 
ท่าให้ไม่สอดคล้องกับสภาพสังคมและความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ที เปลี ยนแปลงไป อีก
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ทั้งยังไม่ครอบคลุมภาระกิจที ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมในการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลและจริยธรรมแห่ง
วิชาชีพเวชกรรม เพื อเป็นการคุ้มครองประชาชน และการบริบาลเวชกรรมที ได้มาตรฐานสากลเพิ มประสิทธิภาพ
และความเป็นธรรมในการพิจารณาคดีจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม ตลอดจนให้การแพทย์ไทยสามารถปรับตัว
ให้มีศักยภาพในระดับผู้น่าของประชาคมอาเซียน หรือประชาคมโลก  แพทยสภาจึงจ่าเป็นต้องแก้ไขเพิ มเติม
พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2525  โดยได้เสนอเรื องผ่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเพื อ
เสนอต่อคณะรัฐมนตรี ตามมาตรา 6 แห่งพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยการเสนอเรื องและการประชุมคณะรัฐมนตรี 
พ.ศ.2548  และกระทรวงสาธารณสุขได้พิจารณาแล้ว ได้เสนอข้อสังเกตบางประการ รวมทั้งก่าหนดให้มีการท่า
ประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นจากสมาชิก เนื องจาก (ร่าง) พระราชบัญญัติฉบับนี้จะมีผลกระทบต่อสิทธิและ
หน้าที ของสมาชิกแพทยสภาและผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม  รวมทั้งนิสิตนักศึกษาแพทย์ที เข้าศึกษา
แพทยศาสตรบัณฑิตด้วย 

คณะกรรมการแพทยสภา จึงได้มีมติเห็นชอบให้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี ยวกับ (ร่าง) 
พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม (ฉบับที  ...) พ.ศ. ... ในวันพฤหัสบดีที  25  พฤษภาคม 2560  เวลา 08.30-
15.00 น.  ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 9  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
กระทรวงสาธารณสุข 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
 หนังสือที  พส.011/ ว.223  ลงวันที   24 เมษายน  2560 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
  เพื อรับทราบการขอเชิญประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี ยวกับ (ร่าง) พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม      
(ฉบับที  ...) พ.ศ. ... 

มติที่ประชุม : รับทราบ  
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และ 
การสาธารณสุข  

ระเบียบวาระท่ี  ๒.1 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2560  
                              เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 20 เมษายน 2560 

เลขานุการคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ เสนอที ประชุมเพื อพิจารณา  รับรองรายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ่าวิทยาลัย ครั้งที  4/2560 เมื อวันพฤหัสบดี ที  20 เมษายน 2560 

 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
(ร่าง) รายงานการประชุม ครั้งที  4/2560 เมื อวันพฤหัสบดี ที  20 เมษายน 2560 
 

 มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไขรายงานการประชุม  
 
ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสืบเนื่อง  

ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
วาระท่ี  4.1 งานบริหารบุคคล มีเรื่องเสนอเพื่อทราบ    จ านวน 4 เรื่อง ดังนี้ 
4.1.1 เรื่อง พนักงานมหาวิทยาลัยลาออกจากราชการ 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธุ์ ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร  
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รองคณบดีฝ่ายบริหาร เสนอที ประชุมเพื อทราบ ตามมติที ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที  
1/2560 เมื อวันที  10 มกราคม 2560 ระเบียบวาระที  4.4 เรื อง พนักงานมหาวิทยาลัยลาออกจากราชการ  
ที ประชุมมีมติ รับทราบ การอนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัยลาออกจากราชการ จ่านวน 3 ราย ดังนี้ 
ที ่ ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง/สังกัด วันที่อนุมัติให้ออก หมายเหตุ 
 

1 
เงินรายได้ 
นายอิทธิพล จึงวัฒนาวงค์ 

 
ต่าแหน่งอาจารย์ 
สังกัดสาขาวิชาการปกครอง 
คณะรัฐศาสตร์ 

 
29 ธันวาคม 2559 
(ตามค่ าสั งที  4319/2559 
ลงวันที  29 ธันวาคม 2559) 

 
เพื อกลับภูมิล่าเนา 

2 นพ.สุพจน์ ฉัตรทินกร ต่าแหน่งอาจารย์ 
สังกัดสาขาวิชาแพทยศาสตร์ 
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข 

30 ธันวาคม 2559 
(ตามค่ าสั งที  4338/2559 
ลงวันที  30 ธันวาคม 2559) 

เพื อดูแลครอบครัว 

3 พญ.ปรมาภรณ์ ภาสตโรจน์ ต่าแหน่งอาจารย์ 
สังกัดสาขาวิชาแพทยศาสตร์ 
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข 

1 ธันวาคม 2559 
(ตามค่ าสั งที  4305/2559 
ลงวันที  28 ธันวาคม 2559) 

เนื องจากป่วยเป็นโรคทางตา 
(ตาแห้งและเยื อตาอักเสบ) 
ต้องพักรักษาตัวเป็นระยะ
เวลานาน ท่าให้ไม่สามารถ
ปฏิบัติงานได้ 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
เพื อทราบการอนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัยลาออกจากราชการ จ่านวน 3 ราย 
มติที่ประชุม : รับทราบ  

4.1.2 เรื่อง ขออนุมัติจ้างบุคคลที มีอายุ 60 ปีขึ้นไป เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการเพื อ 
               ด่ารงต่าแหน่งผู้บริหาร  
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธุ์ ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร  

รองคณบดีฝ่ายบริหาร เสนอที ประชุมเพื อทราบ ตามที วิทยาลัยฯ ได้เสนอขออนุมัติจ้างบุคคลที มีอายุ 60 ปี
ขึ้นไป เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการเพื อด่ารงต่าแหน่งผู้บริหาร จ่านวน 2 ราย ดังนี้ 

1. นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธุ์ 
2. นายแพทย์วีระวัฒน์  พันธ์ครุฑ 
อ้างตามมติที ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที  2/2560 เมื อวันที  14 กุมภาพันธ์ 2560 

เพื อพิจารณาอีกครั้ง ระเบียบวาระที  5.2 ที ประชุมมีมติ ดังนี้ 
  1. อนุมัติการจ้ างตั้ งแต่ วั นที  15  กุมภาพันธ์  2560 ส่ วนระยะเวลาในการจ้ างมอบ 
คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข พิจารณาเสนออธิการบดี ทั้งนี้ ต้องไม่เกินระยะเวลาการด่ารง
ต่าแหน่งของคณบดี 
  2. มอบคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข พิจารณาเปลี ยนชื อต่าแหน่ง 
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาวิจัยและประสานงานสังคมให้สั้นและกระชับ 
  3. มอบคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จัดท่า TOR ประกอบการท่าค่าสั งและ
สัญญาจ้าง 
 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

เพื อทราบเรื องขออนุมัติจ้างบุคคลที มีอายุ 60 ปีขึ้นไป เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการเพื อ
ด่ารงต่าแหน่งผู้บริหาร จ่านวน 2 ราย  
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มติที่ประชุม : รับทราบ  
4.1.3  เรื่อง ผลการประเมินผลงานเพื อแต่งตั้งบุคคลให้ด่ารงต่าแหน่งสูงขึ้น ราย นางสาวลภัส ยิ งยืน 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธุ์ ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร  

รองคณบดีฝ่ายบริหาร เสนอที ประชุมเพื อทราบ ตามที  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขได้ส่ง
เอกสารประเมินเพื อเลื อนระดับต่าแหน่ง ของนางสาวลภัส ยิ งยืน ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ต่าแหน่ง
ประเภทเชี ยวชาญเฉพาะ ต่าแหน่งเจ้าหน้าที บริหารงานทั วไป จากเดิม ระดับปฏิบัติการ ปรับเป็น ระดับช่านาญการ 
นั้น  

อ้างคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที  1/2560 เมื อวันที  10 มกราคม 2560 พิจารณาแล้ว มีมติที 
ประชุม มีมติให้แต่งตั้งนางสาวลภัส ยิ งยืน ให้ด่ารงต่าแหน่งสูงขึ้น เป็นต่าแหน่งเจ้าหน้าที บริหารงานทั วไปช่านาญ
การ ตั้งแต่วันที  27 เมษายน 2554 
 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อทราบผลการประเมินผลงานเพื อแต่งตั้งบุคคลให้ด่ารงต่าแหน่งสูงขึ้น ราย นางสาวลภัส ยิ งยืน 
มติที่ประชุม : รับทราบ  

4.1.4  เรื่อง รายงานการแต่งตั้งบุคคลให้ด่ารงต่าแหน่งทางวิชาการ 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธุ์ ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร  

รองคณบดีฝ่ายบริหาร เสนอที ประชุมเพื อทราบ ตามที ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที  
2/2560 เมื อวันที  14 กุมภาพันธ์ 2560 ที ประชุมเสนอมติของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้ง
ที  1/2560 (ลับ) เมื อวันที  28 มกราคม พ.ศ.2560 ได้อนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ด่ารงต่าแหน่งทางวิชาการ จ่านวน 8 
ราย ซึ งมีบุคลากรสายวิชาการของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้รับการแต่งตั้งบุคคลให้ด่ารงต่าแหน่ง
ทางวิชาการ จ่านวน 2 ราย ดังนี้ 
ที ่ ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง/สังกัด ต าแหน่ง/สาขาวิชาท่ีได้รับ

แต่งต้ัง 
ต้ังแต่วันที่ 

1 นายแพทย์สุพจน์ ฉัตรทินกร พนักงานมหาวิทยาลัย 
ต่าแหน่งอาจารย์ 
สังกัดกลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ 
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณุสข 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาศัลยศาสตร์ตกแต่ง
และเสริมสร้าง 

13 มิถุนายน 2559 

2 แพทย์หญิงศุทธินี ธิราช พนักงานมหาวิทยาลัย 
ต่าแหน่งอาจารย์ 
สังกัดกลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ 
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณุสข 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ 

8 เมษายน 2559 

 
 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
เพื อทราบการแต่งตั้งบุคคลให้ด่ารงต่าแหน่งทางวิชาการ จ่านวน 2 ราย 
มติที่ประชุม : รับทราบ  

 

ระเบียบวาระท่ี  4.2 งานบริการการศึกษา เรื่องเสนอเพื่อทราบ   จ านวน 1 เรื่อง ดังนี้ 
4.2.1 เรื่อง การตรวจเยี ยมและประเมินความพร้อมการขอรับนักศึกษาแพทย์ ประจ่าปีการศึกษา 2560  

     ของศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก  โรงพยาบาลศรีสะเกษ 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม     แพทย์หญิงปาริชาติ  วงศ์เสนา ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา 
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ตามที วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ขอเพิ มจ่านวนรับนักศึกษา
แพทย์ ประจ่าปีการศึกษา 2560 ของศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลศรีสะเกษ เพื อให้แพทยสภา
พิจารณารับรองคุณภาพมาตรฐานของโรงพยาบาลศรีสะเกษนั้น 
 กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ได้พิจารณาแต่งตั้งคณะผู้ตรวจเยี่ยมและประเมินความพร้อมฯ 
ประกอบด้วย 

1. รศ.นพ.อานุภาพ เลขะกุล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประธานกรรมการ 
2. รศ.นพ.เรืองศักดิ์ เลิศขจรสุข คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย      กรรมการ 
3. รศ.พญ.สุปรียา  วงษ์ตระหง่าน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่        กรรมการ 
โดยก่าหนดการตรวจเยี ยมและประเมินหลักสูตรฯ ในวันที  22 พฤษภาคม 2560  

เอกสารประกอบการประชุม           
                 - หนังสือจากกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ที  กสพท 152/2560 ลงวันที  5 
พฤษภาคม 2560 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อทราบก่าหนดตรวจเยี ยมและประเมินความพร้อมการขอรับนักศึกษาแพทย์ ประจ่าปีการศึกษา 2560 
ของศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลศรีสะเกษ 

มติที่ประชุม : รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องเพื่อพิจารณา 
วาระท่ี 5.1  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากงานเลขานุการ    จ านวน   1 เรื่อง  ดังนี้ 
5.1.1 เรื่อง พิจารณามหาวิทยาลัยในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ่านวน 5 สถาบันเพื อร่วมเป็นเครือข่าย และ     

       การจัดประชุม 5 สถาบัน 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  นายแพทย์วีระวัฒน์  พันธ์ครุฑ  ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม 
 ตามที มหาวิทยาลัยมหิดลได้มีหนังสือถึงอธิการบดีของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที  ศธ 0517/2025 
ลงวันที  30 มีนาคม 2560 เรื อง ขอความร่วมมือในการขยายเครือข่ายด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ภายใต้โครงการ
ของเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียนด้านการสร้างเสริมสุขภาพ (AUN-HPN) โดยได้เรียนเชิญคณบดีวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุขให้เป็นแกนน่าในการสร้างเครือข่ายในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือร่วมกับ
มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ งได้รับงบประมาณจากส่านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และอ้างตามหนังสือ
จากส่านักงานเลขาธิการเครือข่าย AUN-HPN ที  A41/2560 ลงวันที  4 เมษายน 2560 เรื อง ขอเข้าพบเพื อ
ปรึกษาหารือการขยายเครือข่ายด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ภายใต้โครงการของ AUN-HPN ในวันที  25 เมษายน 
2560 นั้น เพื อด่าเนินการและประสานงานส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ่านวน 5 
สถาบันเพื อพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยส่งเสริมสุขภาพต่อไป โดยมีงบประมาณสนับสนุนทรัพยากรในการขยาย
เครือข่ายส่างเสริมสุขภาพมหาวิทยาลัยภายในประเทศ จ่านวน 100,000 บาท (หนึ งแสนบาทถ้วน) 
  มติที่ประชุม สรุปได้ดังนี้ 

1. เห็นชอบการเข้าร่วมเป็นแกนน่าในการสร้างเครือข่ายในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือร่วมกับ
มหาวิทยาลัยมหิดล และให้มีการจัดกิจกรรมในเดือนมิถุนายน 2560 

2. มอบนายแพทย์วีระวัฒน์  พันธ์ครุฑ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม เป็นผู้รับผิดชอบ และน่า
เรื องดังกล่าวไปปรึกษาหารือท่านอธิการบดีเพื อทราบและพิจารณา และมอบนางสาวณรัญญา  มีชัย 
เป็นผู้ประสานงาน  
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3. มอบงานเลขานุการเสนอวาระเพื อพิจารณา ต่อคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อพิจารณา
มหาวิทยาลัยในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ่านวน 5 สถาบันเพื อร่วมเป็นเครือข่าย 

เอกสารประกอบการประชุม 
- หนังสือจากมหาวิทยาลัยมหิดล ที  ศธ 0517/2025 ลงวนัที  30 มีนาคม 2560 
- หนังสือจากส่านักงานเลขาธิการเครือข่าย AUN-HPN ที  A41/2560 ลงวันที  4 เมษายน 2560 เรื อง ขอ

เข้าพบเพื อปรึกษาหารือการขยายเครือข่ายด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ภายใต้โครงการของ AUN-HPN 
ประเด็นพิจารณา 
 เพื่อพิจารณามหาวิทยาลัยในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน 5 สถาบัน ร่วมเป็นเครือข่าย และ
การจัดประชุม 5 สถาบัน 

มติที่ประชุม : ให้เชิญมหาวิทยาลัยในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อร่วมเป็นเครือข่าย มีดังนี้ 
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 
2. วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร จ.อุบลราชธานี 
3. มหาวิทยาลัยราชธานี จ.อุบลราชธานี 
4. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี 
5. มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอ านาจเจริญ จ.อ านาจเจริญ 
6. มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา จ.ศรีสะเกษ 
7. มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ 
8. มหาวิทยาลัยนครพนม จ.นครพนม 

ก าหนดการจัดประชุม ในวันที่ 13 มิถุนายน 2560 โดยเชิญ นพ.วิวัฒน์ โรจนพิทยากร เป็นวิทยากร
ในวันดังกล่าว มอบรองคณบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคมด าเนินการ 
วาระท่ี 5.2  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ  จ านวน   4 เรื่อง  ดังนี้ 
5.2.1 เรื่อง รายงานผลการด่าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา พ.ศ. 2559                      
                ระดับหลักสูตรของวิทยาลัยฯ 1 ส.ค. 2559 – 10 เม.ย. 2560 (รอบ 9 เดือน) 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   ดร.สุวภรณ์ แดนดี ต าแหน่ง ผู้ช่วยคณบดีงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ 

ตามที   ส่านักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ  ส่านักงานอธิการบดี  ได้ขอความอนุเคราะห์
ให้วิทยาลัยฯ รายงานความคืบหน้าการด่าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ของ
วิทยาลัยฯ ประจ่าปีการศึกษา 2559  ตั้งแต่ 1 ส.ค. 2559 – 10 เม.ย. 2560 (รอบ 9 เดือน) นั้น    
  งานประกันคุณภาพฯ ได้ท่าการติดตาม รวบรวม จากผู้รับผิดชอบทั้ง 3 หลักสูตรดังกล่าว ตามรายงานผล
การด่าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา พ.ศ.  2559 ของวิทยาลัยฯ 
ตั้งแต ่1 ส.ค. 2559 – 10 เม.ย. 2560 ( รอบ 9 เดือน )  ดังนี้   

1. ผลการประเมินในภาพรวม 
หลักสูตร สาขาวิชา ระดับปรญิญา คะแนน ผลประเมิน 

แพทยศาสตรบัณฑิต แพทยศาสตร ์ ตร ี ใช้เกณฑ์สภาวิชาชีพ (WFME) 

สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร ์ ตร ี 2.71 ปานกลาง 
วิทยาศาสตรบัณฑิต อนามัยสิ งแวดล้อม ตร ี 2.66 ปานกลาง 
วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ ชีวเวชศาสตร ์ โท 2.60 ปานกลาง 

คะแนนเฉลี่ย 3 หลักสูตร 2.66 ปานกลาง 
หมายเหตุเกณฑ์การให้คะแนน 

- ผลการด่าเนินงาน ระดับน้อย (คะแนน 0.01-2.00)  
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- ผลการด่าเนินงาน ระดับปานกลาง (คะแนน 2.01-3.00)  
- ผลการด่าเนินงาน ระดับดี (คะแนน 3.01-4.00)  
- ผลการด่าเนินงาน ระดับดีมาก (คะแยย 4.01-5.00)   

 
2. ผลการด าเนินงานรายตัวบ่งชี้ 
 

หลักสูตร 

3.1 การ
รับ

นักศึกษา 

3.2 การ
ส่งเสริมและ

พัฒนา
นักศึกษา 

3.3 ผลที 
เกิดกับ

นักศึกษา 

4.1 การ
บริหารและ

พัฒนา
อาจารย ์

4.2 
ผลงาน
อาจารย ์

4.3 ผลที 
เกิดกับ
อาจารย ์

5.1 
สาระของ
รายวิชา

ใน
หลักสูตร 

5.2 การวาง
ระบบผู้สอน

และ
กระบวนการ
จัดการเรียน

การสอน 

5.3 การ
ประเมิน
ผู้เรียน 

6.1 สิ ง
สนับสนุน
การเรียนรู้ 

พบ. 
(แพทยศาสตร์) ใช้เกณฑ์สภาวิชาชีพ  (WFME) 

สบ. 
(สาธารณสุขศาสตร์) 

3.00 3.00 3.00 3.00 2.78 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 

วท.บ. 
(อนามัยสิ งแวดล้อม) 

4.00 3.00 3.00 4.00 2.22 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 

วท.ม. 
(ชีวเวชศาสตร์) 

3.00 3.00 2.00 2.00 4.58 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 

เฉลียรวม 3.33 3.00 2.67 3.00 3.19 2.67 3.00 3.00 3.00 3.00 

หมายเหตุ : ตัวบ่งช้ี 5.4 : ผลการด่าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ยังไม่สามารถรายงานได้ 
เนื องจากยังไม่สิ้นสุดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2559 

  ประเด็นให้ข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ 
 ตัวบ่งชี้ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา (การคงอยู่, การส าเร็จการศึกษา, ความพึงพอใจและผลการ
จัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา)   - หลักสูตร วท.ม.ชีวเวชศาสตร์  ผลงานที   2 คะแนน 
 ตัวบ่งชี้ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ (ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร, 
ระบบการบริหารอาจารย์, ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์) – หลักสูตร วท.ม.ชีวเวชศาสตร์  
ผลงานที   2 คะแนน 
 ตัวบ่งชี้ 4.2 คุณภาพอาจารย์ (ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก, ร้อยละ
ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ, ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ า
หลักสูตร) 
- หลักสูตร สบ.สาธารณสุขศาสตร์ และ วท.บ.อนามัยสิ งแวดล้อม ผลงานที  2 คะแนน 

- ตัวบ่งช้ี 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ (การคงอยู่ของอาจารย์, ความพึงพอใจของอาจารย์) 
- หลักสูตร วท.ม.ชีวเวชศาสตร์ ผลงานที  2 คะแนน 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 แก้ไขเพิ มเติม (ฉบับที  2) 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อให้คณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยให้ข้อเสนอแนะเพิ มเติม หรือมีข้อคิดเห็น ต่อหลักสูตรที มีผลการ
ด่าเนินงานในตัวบ่งชี้ที ผลงานที  2 คะแนน เพื อเสนอแนะแนวทางที เป็นประโยชน์ หรือแนวทางพัฒนาปรับปรุง 
สนับสนุน แก้ไข เพื อน่ามาใช้ในการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 ต่อไป  
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มติที่ประชุม : มอบรองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา 
และผู้ช่วยคณบดีงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ ประชุมร่วมกับอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีวเวชศาสตร์ เพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขต่อไปและและด าเนินการให้แล้ว
เสร็จ ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 
5.2.2 เรื่อง แผนพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 – 2561 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   แพทย์หญิงปาริชาติ วงศ์เสนา ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา 

ตามติที ประชุมคณะกรรมการควบคุม ก่ากับทิศทางและพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา 
วิทยาลัยฯ  ครั้งที  4/2560 วันที  5  พฤษภาคม 2560  มอบทุกหลักสูตรด่าเนินการจัดท่าสรุปแผนพัฒนาและ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 – 2561 อย่างน้อย 1 หน้ากระดาษ A4 
น่าเสนอเข้าที ประชุมคณกรรมการประจ่าวิทยาลัย ครั้งที  5/2560 ในวันที  18 พฤษภาคม 2560 ในประเด็น ดังนี้   
 1. ประเด็นปัญหาส่าคัญเร่งด่วน 
     2. ระบุตัวชี้วัด (KPI) และช่วงระยะเวลาแผนการด่าเนินงาน 
 3. สรุปผลการด่าเนินงานตามแผนพัฒนาและยกระดับคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ที รายงาน 
               พร้อมส่ง file แผนพัฒนาและยกระดับคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร แก่งานประกันคุณภาพฯ  
               ภายในวันที  15 พฤษภาคม 2560 เพื อน่าเสนอต่อคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ ต่อไป 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 แก้ไขเพิ มเติม (ฉบับที  2) 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

    - สรุปแผนพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (จ่านวน 4 หลักสูตร)  
      หมายเหตุ : แจกเอกสาร หรือ file สรุปแผนพัฒนาฯ ในวันประชุมคณะกรรมการประจ่าวิยาลัยฯ  

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อให้คณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ ให้ข้อเสนอแนะเพิ มเติม หรือมีข้อคิดเห็น ต่อแนวทางประเด็นปัญหา 
และแนวทางแก้ปัญหาของแต่ละหลักสูตร  

มติที่ประชุม : มอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีวเวชศาสตร์ ประชุมแก้ปัญหาร่วมกับ
รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา และผู้ช่วยคณบดีงานประกัน
คุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ  

5.2.3 เรื่อง บทบาท หน้าที ของคณะกรรมการควบคุม ก่ากับทิศทางและพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา  
                วิทยาลัยฯ 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   แพทย์หญิงปาริชาติ วงศ์เสนา ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา 

ตามติที ประชุมคณะกรรมการควบคุม ก่ากับทิศทางและพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา 
วิทยาลัยฯ  ครั้งที  4/2560 วันที  5  พฤษภาคม 2560  โดยคณบดี ได้ให้ข้อเสนอแนะ เรื อง บทบาท หน้าที ของ
คณะกรรมการควบคุม ก่ากับทิศทางและพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยฯ คืออาจเป็นเพียงเสือ
กระดาษ ซึ งเน้นการประชุมเพียงแค่ต้องการเอกสารอ้างอิงเท่านั้น แต่ควรมุ่งเน้นในประเด็น ดังนี้  
 1. ปัญหาที เกิดขึ้น และแนวทางแก้ปัญหาอย่างไร   
 2. คณะกรรมการควบคุม ก่ากับทิศทางและพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพฯ ควรเน้นการมีส่วนร่วมใน
การท่างาน เพื อให้มีการปฏิบัติจริงและแก้ไขปัญหาที เกิดข้ึน  
           ซึ ง ณ ปัจจุบันทางทีมผู้บริหารได้มีแนวทางเพื อพัฒนาวิทยาลัยฯ  โดยการปรับปรุงระบบโครงสร้างการ
ท่างานของหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดวิทยาลัยฯ  ได้แก่ 1. ระบบโรงเรียนแพทย์ และ 2. ระบบสายสนับสนุน 
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ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 แก้ไขเพิ มเติม (ฉบับที  2) 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อให้คณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ ให้ข้อเสนอแนะเพิ มเติม หรือมีข้อคิดเห็น ต่อแนวทางประเด็น
ข้อเสนอแนะของคณบดี ดังกล่าว  

มติที่ประชุม : เห็นควรให้ผู้บริหารมีส่วนร่วมในการประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง และให้เพิ่มบทบาท
หน้าที่ของคณะกรรมการชุดนี้ โดยให้มีหน้าที่พิจารณาผลการด าเนินงานของหลักสูตร 

5.2.4 เรื่อง เข้าร่วม โครงการบ่มเพาะคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (Incubation Project) รุ่นที  2 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   แพทย์หญิงปาริชาติ วงศ์เสนา ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา 
 ด้วยส่านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จัดโครงการ “บ่มเพาะคุณภาพการศึกาสู่ความเป็นเลิศ 
(Incubation Project)” รุ่นที  2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื อสนับสนุนสถาบันอุดมศึกษาที มีความพร้อม และความมุ่งมั น
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไปสู่ความเป็นเลิศ 
 ส่านักงานประกันคุณภาพฯ ให้ความส่าคัญของโครงการดังกล่าว จึงขอเชิญวิทยาลัยฯ สมัครเข้าร่วม 
“โครงการบ่มเพาะคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (Incubation Project) รุ่นที  2”  
 โดยมีขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการ ดังนี้ 
 1. หน่วยงานที สนใจเข้าร่วมโครงการ กรอกใบสมัครเข้าร่วมโครงการ พร้อมผู้ประสานงานมายังส่านักงาน
ประกันคุณภาพฯ ภายในวันอังคารที  23 พฤษภาคม 2560  โดยการจัดส่งข้อมูล ดังนี้ 
              1.1 ส่งในรูปแบบเอกสาร (paper) 
     1.2 ส่งในรูปแบบไฟล์ PDF และ Word 
          2. สามารถดาว์นโหลดใบสมัครที เว็บไซต์ http://www.edpex.org 
             โดยส่งผู้บริหารเข้าร่วม จ่านวน 5 ท่าน โดยค่าใช้จ่ายทางหน่วยงานที ส่ง เป็นผู้รับผิดชอบเอง 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

- พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 แก้ไขเพิ มเติม (ฉบับที  2) 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
          - บันทึก ศธ 0529.1.2/ว. 525 วันที  4 พฤษภาคม 2560 เรื อง ขอสมัครเข้าร่วม “โครงการบ่มเพาะ
คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (Incubation Project) รุ่นที  2” 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
       เพื อพิจารณาเข้าร่วมโครงการบ่มเพาะคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (Incubation Project) รุ่นที  2 

มติที่ประชุม : อนุมัติให้วิทยาลัยฯ เข้าร่วมโครงการบ่มเพาะคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
(Incubation Project) รุ่นที ่2 และมอบรองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษาพิจารณาผู้เข้าร่วมโครงการฯ 

วาระท่ี 5.3  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากงานแผนและงบประมาณ   จ านวน   2 เรื่อง  ดังนี้ 
5.3.1 เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลการด่าเนินงานตามแผนบริหารความเสี ยง ระดับวิทยาลัยฯ    
                ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 25560 รอบ 6 เดือน ณ สิ้น 31 มีนาคม 2560 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธุ์ ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

 ตามที  งานแผนและงบประมาณ ได้ติดตามและรวบรวบรวมผลการด่าเนินงานตามแผนบริหารความเสี ยง
ระดับวิทยาลัย ประจ่าปีงบประมาณ 2560 จ่านวน 5 ความเสี ยง จากผู้รับผิดชอบหลัก ในรอบการด่าเนินงาน 6 
เดือน (ณ สิ้น 31 มีนาคม 2560) พบว่ามีสถานะ อยู่ระหว่างด่าเนินการ จ่านวน 5 ความเสี ยง โดยมีรายละเอียด
สถานะการด่าเนินการ และเอกสารหลักฐานในการด่าเนินการตามเอกสารประกอบการประชุม 

http://www.edpex.org/
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เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
1. รายงานผลการด่าเนินงานตามแผนบริหารความเสี ยง ระดับวิทยาลัยฯ ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.

2560 รอบ 6 เดือน ณ สิ้น 31 มีนาคม 2560 
2. หลักฐานประกอบการรายงานผลการด่าเนินงานตามแผนบริหารความเสี ยง ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.

2560 รอบ 6 เดือน ณ สิ้น 31 มีนาคม 2560 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อพิจารณา ให้ข้อเสนอแนะรายงานผลการด่าเนินงานตามแผนบริหารความเสี ยง ระดับวิทยาลัยฯ 
ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รอบ 6 เดือน ณ สิ้น 31 มีนาคม 2560 เพื อประกอบการจัดท่ารายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR) ระดับวิทยาลัย ในรอบปีการศึกษา 2559 เกณฑ์ตัวบ่งชี้ที  5.1.1 ข้อ 3  

มติที่ประชุม : มอบผู้รับผิดชอบจ านวน 5 ความเสี่ยงหลักด าเนินการ  
5.3.2 เรื่อง ขออนุมัติงบประมาณโครงการนอกแผน ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โครงการสร้างบัณฑิต 
       ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที มีคุณภาพมาตรฐานและมีบุคลิกภาพที ดีสู่อาชีพ 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธุ์ ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
 ตามที  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารสุข ได้อนุมัติงบประมาณรายจ่ายเพื อด่าเนินโครงการสร้าง
บัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที มีคุณภาพมามตรฐานและมีบุคลิกภาพที ดีสู่อาชีพ ในหมวดค่าใช้สอย ค่าเดินทาง
วิทยากร 1 ท่าน (ไป-กลับ) จ่านวน 3,000 บาท ความละเอียดทราบแล้ว นั้น 
 เนื องจาก การเดินทางมาราชการของวิทยากรมีค่าใช้จ่ายเพิ มขึ้น ดังนั้น กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จึงขอ
อนุมัติงบประมาณในหมวดค่าใช้สอย ค่าเดินทางวิทยากร 1 ท่าน (ไป-กลับ) เพิ ม จ่านวน 1,000 บาท จากเดิม 
7,000 บาท เป็น 8,000 บาท  
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

บันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายนอกแผน โครงการสร้างบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที มีคุณภาพมาตรฐานและ
มีบุคลิกภาพที ดีสู่อาชีพ 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื่อพิจารณาอนุมัติงบประมาณโครงการนอกแผน  ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โครงการสร้าง
บัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที มีคุณภาพมามตรฐานและมีบุคลิกภาพที ดีสู่อาชีพ จ่านวน 1,000 บาท ในหมวด
เงินงบประมาณโครงการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ รหัส.งปม.15-1 จ่านวน 1,000 บาท 

มติที่ประชุม : อนุมัติงบประมาณโครงการนอกแผน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โครงการสร้าง
บัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐานและมีบุคลิกภาพที่ดีสู่อาชีพ จ านวน 1,000 บาท ใน
หมวดเงินงบประมาณโครงการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ รหัส.งปม.15-1 จ านวน 1,000 บาท 
วาระท่ี 5.4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากงานบริหารบุคคล   จ านวน   1 เรื่อง  ดังนี้ 
5.4.1 เรื่อง แบบรายงานผลความก้าวหน้าการศึกษา และขออนุมัติขยายเวลาศึกษาต่อ  
                ราย นางสาวปิยนันท์ มีเวที ครั้งที  7 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธุ์ ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

 รองคณบดีฝ่ายบริหาร เสนอที ประชุมเพื อพิจารณา ตามที  นางสาวปิยนันท์ มีเวที ต่าแหน่งอาจารย์ 
สังกัดกลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาในระดับปริญญาเอก สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ ณ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยทุนอุดหนุนวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีก่าหนด 3 ปี ตั้งแต่วันที  1 
มิถุนายน 2555 ถึงวันที  31 พฤษภาคม 2558 และได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาศึกษาต่อจ่านวน 5 ครั้ง ดังนี้ 

ครั้งที  1 เมื อวันที  1 มิถุนายน 2558  ถึงวันที  17 กรกฎาคม 2558 



12 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 5/2560 วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 
 

ครั้งที  2 เมื อวันที  18 กรกฎาคม 2558 ถึงวันที  16 ธันวาคม 2558 
ครั้งที  3 เมื อวันที  17 ธันวาคม 2558 ถึงวันที  10 มิถุนายน 2559 
ครั้งที  4 เมื อวันที  11 มิถุนายน 2559 ถึงวันที  5 สิงหาคม 2559 
ครั้งที  5 เมื อวันที  6 สิงหาคม 2559 ถึงวันที  31 ธันวาคม 2559 
ครั้งที  6 เมื อวันที  1 มกราคม 2560 ถึงวันที  31 พฤษภาคม 2560 

 บัดนี้ ใกล้ครบก่าหนดการขยายระยะเวลาศึกษาต่อ เนื องจาก นางสาวปิยนันท์ มีเวที อยู่ระหว่างการเขียน
เล่มวิทยานิพนธ์ และการเตรียมส่งบทความวิชาการเพื อตีพิมพ์ในวาระสารระดับนานาชาติ จึงมีความจ่าเป็นต้องขยาย
ระยะเวลาการลาศึกษาออกไปอีกจ่านวน 2 เดือน  ครั้งที  7 ตั้งแต่วันที  1 มิถุนายน 2560 ถึงวันที  31 กรกฎาคม 
2560 และได้เสนอแบบรายงานผลความก้าวหน้าการศึกษามาเพื อทราบและประกอบการพิจารณา 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง  
 - ระเบียบ ก.ม. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยไปศึกษาภายในประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ก่าหนด ดังนี้  
 ข้อ  14  ข้าราชการที ได้รับอนุมัติไปศึกษาต่อภายในประเทศจะต้องศึกษาให้ส่าเร็จภายในระยะเวลาที 
สถาบันการศึกษานั้น ๆ ก่าหนดไว้ในแต่ละหลักสูตรการศึกษา 
 ถ้ายังศึกษาไม่ส่าเร็จภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ ง หากมีเหตุผลและความจ่าเป็นอย่างยิ งอาจเสนอขอ
อนุมัติขยายระยะเวลาศึกษาต่อได้ครั้งละ 1 ภาคการศึกษา ทั้งนี้ ต้องแนบผลการศึกษาที ผ่านมาเพื อประกอบการ
พิจารณาของอธิการบดีด้วย        
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

๑.  แบบค่าขออนุมัติขยายระยะเวลาศึกษาต่อ 
๒. ผลการเรียนที ผ่านมา 
๓. รายงานผลความก้าวหน้าในการท่าวิทยานิพนธ์ หรือแผนการด่าเนินการวิทยานิพนธ์ 
๔. หนังสือรับรองจากอาจารย์ที ปรึกษา 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อพิจารณาการขออนุมัติขยายระยะเวลาศึกษาต่อของ นางสาวปิยนันท์ มีเวที ครั้งที  7 ตั้งแต่วันที  1 
มิถุนายน 2560 ถึงวันที  31 กรกฎาคม 2560 

มติที่ประชุม : ขออนุมัติขยายระยะเวลาศึกษาต่อของ นางสาวปิยนันท์ มีเวที ครั้งที่ 7 ตั้งแต่วันที่ 1 
มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 

 
วาระท่ี 5.5  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากงานบริการการศึกษา  จ านวน   5 เรื่อง  ดังนี้ 
5.5.1 เรื่อง (ร่าง) คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   แพทย์หญิงปาริชาติ  วงศ์เสนา ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา 
 ตามที วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ขอความอนุเคราะห์รายชื อ
ตัวแทนอาจารย์เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
เพื อให้การด่าเนินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งนี้ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาท้ัง 2 แห่งได้ส่งรายชื ออาจารย์เพื อเข้าร่วม
เป็นคณะกรรมการฯ มาเป็นที เรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม ที แนบมาพร้อมนี้  
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
                 - รายชื อตัวแทนอาจารย์เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2562 
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                  - (ร่าง)  เรื องแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาแพทยศาสตร์ 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อพิจารณาเห็นชอบ  (ร่าง) คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2562 

มติที่ประชุม : เห็นชอบ  (ร่าง) คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2562  ในส่วนผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ประชุมเสนอรายช่ือเพื่อทาบทาม ดังนี้ 

1) รศ.นพ.พิศาล  ไม้เรียง 
2) ศ.นพ.ภิเศก ลุมพิกานนท ์
3) รศ.นภา  หลิมรัตน์ 
4) รศ.นพ.สุรเกียรติ อาชานานุภาพ 
5) ผศ.พญ.สายพินธ์  หัตถีรัตน์ 
6) รศ.นพ.ประวิทย์ วนิชชานนท ์

ในส่วนผู้แทนแพทยสภา ที่ประชุมเสนอรายช่ือเพื่อทาบทาม ดังนี้ 
1) รศ.นพ.ดนัย  วังสตุรค 
2) รศ.นพ.อานุภาพ เลขะกุล 
มอบงานบริการการศึกษาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

5.5.2 เรื่อง ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   แพทย์หญิงปาริชาติ  วงศ์เสนา ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา 

ตามมติที ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ครั้งที 2/2560 วันพุธที  8 มีนาคม 
2560 ได้ร่วมกันพิจารณาคณะกรรมการที เกี ยวข้องกับการบริหารแพทยศาสตรบัณฑิต ในการร่างประกาศ ม.อุบลฯ 
แล้วนั้น และได้มีการแก้ไขร่างประกาศ ดังรายละเอียดเอกสารประกอบการประชุมที แนบมาพร้อมนี้ 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
                 - ประกาศ ม.อุบลฯ เรื องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจ่าปี
การศึกษา 2559-2562 
                  - ประกาศ ม.อบุลฯ เรื อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการชั้นปรีคลินิก วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข ประจ่าปีการศึกษา 2559-2562 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อพิจารณาเห็นชอบ  ประกาศ ม.อุบลฯ เรื องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 
ประจ่าปีการศึกษา 2559-2562 และ ประกาศ ม.อุบลฯ เรื อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการชั้นปรีคลินิก วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประจ่าปีการศึกษา 2559-2562  

มติที่ประชุม : เห็นชอบ  ประกาศ ม.อุบลฯ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแพทยศาสตร
บัณฑิต ประจ าปีการศึกษา 2559-2562 และ ประกาศ ม.อุบลฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการชั้นปรี
คลินิก วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประจ าปีการศึกษา 2559-2562 มอบงานบริการการศึกษา
ด าเนินการ 
5.5.3 เรื่อง รับรองผลการเรียน รายวิชาที เปิดสอนในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจ่าภาคการศึกษาปลาย 
                ปีการศึกษา 2559 (ชั้นปีที  5) 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   แพทย์หญิงปาริชาติ  วงศ์เสนา ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา 
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ตามมติที ประชุมคณะกรรมการวิชาการชั้นคลินิก หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ครั้งที  1/2560 เมื อวัน
พฤหัสบดีที  24 มกราคม 2560 ซึ งร่วมกันพิจารณารับรองผลการเรียนรายวิชาที เปิดสอนในหลักสูตรแพทยศาสตร
บัณฑิต ประจ่าภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2559 (ชั้นปีที  5) ซึ งประกอบด้วยรายวิชาต่อไปนี้ 

 

ล าดับ รหัสวิชา รายวิชา 
ผลการพิจารณา 

(รับรอง/ไม่รับรอง) 
1 1901 501 กุมารเวชศาสตร์ 1 กลุ่ม 1 รับรอง 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
- แบบบันทึกสรุปผลการเรียนรายวิชาชั้นปีที  5 ประจ่าภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2559 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อพิจารณารับรองผลการเรียน รายวิชาที เปิดสอนในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  
ประจ่าภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2559 (ชั้นปีที  5) 

มติที่ประชุม : รับรองผลการเรียน รายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  
ประจ าภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2559 (ชั้นปีที่ 5) 
5.5.4 เรื่อง พิจารณาขอปรับเปลี ยนแผนการรับนักศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   แพทย์หญิงปาริชาติ  วงศ์เสนา ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา 

รองคณ บดีฝ่ ายบริการการศึกษา  เสนอเพื อ พิจารณ า   ขอปรับ เปลี ยนแผนการรับนักศึกษา  
หลั กสู ต รป รั ชญ าดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต  ส าขาชี ว เวชศาสตร์  ต ามบั น ทึ กที  ศ ธ  0 5 2 9 .5 /ว  4 5 8  ล งวั น ที   
26 เมษายน 2560 กองแผนงาน ได้ส่งแผนการรับนักศึกษา ประจ่าปีการศึกษา พ.ศ. 2560 -2564 ความทราบ
แล้วนั้น  

จากการประชุมคณะกรรมการประจ่าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีวเวชศาสตร์ ครั้งที  
3/2560 เมื อวันที  4 เมษายน 2560  ที ประชุมมีมติ เห็นควรให้ขอเลื อนการเปิดหลักสูตรระดับปริญญาเอก เป็นปี
การศึกษา 2561 เนื องจากหลักสูตรต้องการให้มีความหลากหลายทางวิชาการยิ งขึ้น และเพื อให้หลักสูตรมีความ
สมบูรณ์รวมทั้งสอดรับกับเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 (ที เริ มประกาศใช้)  
           ดังนั้น จึงขอปรับเปลี ยนแผนการรับนักศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาชีวเวชศาสตร์ ยังงานแผน
และงบประมาณ วิทยาลัยฯ ในการนี้  เพื อพัฒนาให้การบริหารจัดการหลักสูตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ 
มีมาตรฐานทางวิชาการ  หลักสูตรจึงใคร่ขอปรับเปลี ยนแผนการรับนักศึกษา ในปีการศึกษา 2560  ด้วยสาเหตุจาก 

1. เพื อให้การจัดท่าหลักสูตรมีความหลากหลายทางวิชาการและมีความสมบูรณ์ยิ งขึ้น   
2. ต้องพิจารณาปรับปรุงให้สอดรับกับเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558  

(ที เริ มประกาศใช้) เช่น คุณสมบัติอาจารย์ประจ่าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   
ผลงานอาจารย์ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง เป็นต้น   

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
1. แผนการรับนักศึกษา ประจ่าปีการศึกษา พ.ศ. 2560-2564 
2. บันทึก ศธ 0529.5/ว 458 ลงวันที  26 เมษายน 2560 แผนการรับนักศึกษา ระยะ 5 ปี พ.ศ.

2560-2564 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาชีวเวชศาสตร์  
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อพิจารณาอนุมัติการขอปรับเปลี ยนแผนการรับนักศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาชีวเวช
ศาสตร์ ตามแผนการรับนักศึกษา ประจ่าปีการศึกษา 2560–2564  โดยเลื อนการเปิดหลักสูตรระดับปริญญาเอก
เป็นปีการศึกษา 2561 



15 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 5/2560 วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 
 

ข้อเสนอจากที่ประชุม 
1. มอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ เสนอเหตุผลในการขอปรับเปลี่ยน

แผนการรับนักศึกษา ต่อรองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา เพื่อพิจารณาเห็นชอบ 
2. ใหต้รวจสอบข้อมูลจ านวนการรับนักศึกษาในแต่ละปี 
มติที่ประชุม : เห็นชอบตามข้อเสนอ 

5.5.5 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการขอปรับสัดส่วนแผนการรับนักศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
                สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์เป็นร้อยละ 20 : ร้อยละ 80 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   แพทย์หญิงปาริชาติ  วงศ์เสนา ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา 

รองคณ บดีฝ่ ายบริการการศึกษา  เสนอเพื อ พิจารณา   ขอปรับสัดส่ วนแผนการรับนักศึกษา  
พ.ศ. 2560-2564  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ เป็นร้อยละ 20 : ร้อยละ 80  
ตามที ประชุมคณะกรรมการประจ่าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครั้งที  2/2560 เมื อวันที  8 มีนาคม 
2560 มีมติเห็นชอบให้ปรับแผนการรับ แผน ก แบบก1 : แผน แบบ ก2  จาก ร้อยละ 50: 50 เป็นร้อยละ 20 : 
80 เพื อสนองตอบความต้องการของผู้เข้าศึกษาและแนวโน้มของผู้สนใจสมัครเข้าศึกษา นั้น  
           ในการนี้  เพื อพัฒนาให้การบริหารจัดการหลักสูตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงขอ
ปรับสัดส่วนแผนการรับนักศึกษา พ.ศ. 2560-2564  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์   
เป็นร้อยละ 20 : ร้อยละ 80 โดยเปิดรับแผน ก แบบ ก1 ร้อยละ 20 และ เปิดรับ แผน แบบ ก 2 ร้อยละ 80  
ซึ งจ่านวนรับสุทธิในแต่ละปีการศึกษายังคงเท่าเดิม   
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

แผนการรับนักศึกษา ประจ่าปีการศึกษา พ.ศ. 2560-2564 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อพิจารณาอนุมัติการขอปรับสัดส่วนแผนการรับนักศึกษา พ.ศ. 2560-2564 หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์  เป็นร้อยละ 20 : ร้อยละ 80  

มติที่ประชุม : มอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์  เสนอเหตุผลในการ
ขอปรับสัดส่วนแผนการรับนักศึกษา พ.ศ. 2560-2564 ของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีว
เวชศาสตร์  เป็นร้อยละ 20 : ร้อยละ 80 ต่อรองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา เพื่อพิจารณาเห็นชอบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 6   เรื่องอ่ืน ๆ 
6.1 งานบริหารทั่วไป มีเรื่องแจ้งเพื่อทราบ      จ านวน 1 เรื่อง ดังนี้ 
6.1.1 เรื่อง ก่าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที  6/2560 
                วันพฤหัสบดี ที  22 มิถุนายน 2560 เวลา 09.30 น. 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม     นางสาวณรัญญา  มีชัย ต าแหน่ง เลขานุการคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ 

เลขานุการคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ แจ้งเพื อทราบ ถึงก่าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ่า
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที  6/2560 วันพฤหัสบดี ที  22 มิถุนายน 2560 เวลา 09.30 น. 

มติที่ประชุม :  รับทราบ โดยให้เริ่มประชุม 09.00 น. ในส่วนประเด็นเพื่อทราบ ขอให้น าเสนอเป็น
เอกสาร เพื่อกระชับเวลา 

 

6.2 รองคณบดีฝ่ายบริหาร    มีเรื่องแจ้งเพื่อทราบ   จ านวน 3  เรื่อง ดังนี้ 
6.2.1 เรื่อง จากการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที  5/2560 อธิการบดีได้ให้ข้อสังเกตเกี ยวการ
เลื อนเงินเดือนที ผ่านมา 
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- การเลื อนเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย บางรายได้รับการเลื อนเงินเดือนในวงเงินสูง
กว่าข้าราชการมาก เนื องจากใช้ฐานค่านวณจากอัตราเงินเดือนและเงินสวัสดิการรวมกัน ซึ งอาจจะมีผลกระทบต่อ
งบประมาณของมหาวิทยาลัยในอนาคตได้ 

- การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรพบว่า บางคณะมีอัตราของผู้ได้รับการประเมิน
ในระดับดีเด่นเกือบ100% ซึ งไม่สอดคล้องกับตัวชี้วัด อัตราการส่าเร็จการศึกษา อัตราการมีงานท่าของบัณฑิต 
ผลงานวิชาการของคณะ เห็นควรให้มีคณะท่างานเพื อปรับปรุงเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานที ครอบคลุม
ตัวชี้วัดดังกล่าวด้วยโดยมอบงานบริหารบุคคลด่าเนินการ 

มติที่ประชุม :  รับทราบ 
6.2.2 เรื่อง งานบริหารบุคคล มีงานที ยังค้างอยู่ในขั้นตอนการพิจารณากลั นกรองของส่านักงานอธิการบดี มีดังนี้ 

- การเปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยต่าแหน่งอาจารย์ จ่านวน 2 อัตรา 
- การจ้างผู้เชี ยวชาญทดแทนต่าแหน่งที ว่าง จ่านวน 1 อัตรา 
- การเปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ต่าแหน่งบุคลากร จ่านวน 1 อัตรา 
- การเปิดรับสมัครพนักงานขับรถ จ่านวน 1 อัตรา 
- ร่างข้อบังคับวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ว่าด้วย สวัสดิการที พักอาศัยของ

บุคลากรวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข พ.ศ. XXXX 
มติที่ประชุม :  รับทราบ 

6.2.3 เรื่อง การจัดประชุมติดตามงานในก่ากับของรองคณบดีฝ่ายบริหาร 
ได้ก่าหนดให้มีการจัดประชุมติดตามงานและเจ้าหน้าที ที ได้รับอนุมัติให้ไปประชุมวิชาการ ได้น่าเสนอความรู้

ที ได้จากการประชุมที มีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในวิทยาลัยฯ ทุกวันศุกร์ เวลา 14.00 น. ทั้งนี้หากอาจารย์สนใจ
สามารถเข้าร่วมประชุมได้ 

มติที่ประชุม :  รับทราบ 
 

6.3  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม   
ไม่มีเรื่องแจ้งเพื่อทราบ        
  

6.4 รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา   มีเรื่องแจ้งเพื่อทราบ        จ านวน  2  เรื่อง   ดังนี้ 
6.4.1 เรื่อง การติดตั้งครุภัณฑ์ในห้องเรียนอัจฉริยะ 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   แพทย์หญิงปาริชาติ  วงศ์เสนา ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา 

รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา แจ้งเพื อทราบ ตามที รองคณบดีฝ่ายบริหารได้มอบหมายให้รองคณบดีฝ่าย
บริการการศึกษาด่าเนินการพิจารณาห้องเรียนที จะติดตั้งครุภัณฑ์เพื อใช้เป็นห้องเรียนอัจฉริยะ นั้น ผู้แทนอาจารย์
และงานบริการการศึกษาได้ร่วมกันส่ารวจสถานที เทียบเคียงกับขนาดและ Spec ที ผู้รับเหมาแจ้งมาแล้ว จึงเสนอให้
ติดตั้งครุภัณฑ์ในห้องเรียน CMP 131 ทั้งนี้ งานบริการการศึกษาให้ข้อมูลว่าห้องเรียนดังกล่าวใช้ในการจัดสอบ
เท่านั้น ซึ งอยู่ในวิสัยที หาห้องอื นๆ ทดแทนได้ 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

เพื อทราบการติดตั้งครุภัณฑ์ในห้องเรียนอัจฉริยะ 
มติที่ประชุม :  รับทราบ 

6.4.2 เรื่อง รายงานผลการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดงาน R2R in Education 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   แพทย์หญิงปาริชาติ  วงศ์เสนา ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา 



17 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 5/2560 วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 
 

 พญ. ปาริชาติ วงศ์เสนา รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา เสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2560 ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดงาน R2R in Education ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงาน R2R แห่งประเทศ
ไทย ก าหนดการประชุมของงาน R2R แห่งประเทศไทย ก าหนดขึ้นในวันที่ 5-7 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ส่วน R2R in 
Education จะจัดขึ้น 1 วัน ตั้งแต่เวลา 09.30-17.00 น. กิจกรรมในงาน ประกอบด้วยการบรรยาย เวทีนักศึกษา
แบบสหวิชาชีพ โปสเตอร์ราวน์ น าเสนอปากเปล่า และ TEDTalk รายละเอียดตามเอกสารแนบ เวทีนี้ คณะผู้จัดงาน
หวังให้เป็นพื้นที่แลกปลี่ยนและพัฒนาความรู้ด้านการศึกษา ซึ่งระยะแรก จะจ ากัดในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
ระยะหลังเริ่มเชื่อมโยงสู่สาขาด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ มากข้ึน และ ได้เห็นความก้าวหน้าของพัฒนาการการ
จัดกระบวนการเรียนรู้ Transformative Learning เป็นอย่างดี  

มติที่ประชุม :  รับทราบ 
 
6.4 งานบริหารบุคคล มีเรื่องแจ้งเพื่อทราบ    จ านวน 2 เรื่อง ดังนี้ 
6.4.1 เรื่อง ค่าสั งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน และประเมินเอกสารประกอบการสอน หรือ 
               เอกสารค่าสอน หรือสื อการสอน เพื อขอก่าหนดต่าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ของ นายกิตติ เหลาสุภาพ 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธุ์  ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
 รองคณบดีฝ่ายบริหาร เสนอที ประชุมเพื อทราบ ตามค่าสั งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที  (ลับ) 48/2560 สั ง 
ณ วันที  28 เมษายน พ.ศ. 2560 ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน และประเมินเอกสารประกอบการ
สอน หรือเอกสารค่าสอน หรือสื อการสอนของ นายกิตติ เหลาสุภาพ อาจารย์กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เพื อ
พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด่ารงต่าแหน่งทางวิชาการ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที  14 มีนาคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที  13 
กรกฎาคม พ.ศ. 2560  และได้ส่าเนาค่าสั งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนฯ   
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
 - อาศัยอ่านาจตามความในมาตรา 18 และมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.
2533 ความในข้อ 5 แห่งประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอน และ
ประเมินเอกสารประกอบการสอน หรือเอกสารค่าสอน หรือสื อการสอน เพื อประกอบการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้
ด่ารงต่าแหน่งทางวิชาการ ลงวันที  10 สิงหาคม พ.ศ.2550 และฉบับแก้ไขเพิ มเติมประกอบกับอ่านาจตามค่าสั ง
คณะกรรมการพิจารณาต่าแหน่งวิชาการ ที  022/2557 ลงวันที  16 ตุลาคม พ.ศ. 2557  
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 จึงเรียนที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อทราบค่าสั งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการ
สอน และประเมินเอกสารประกอบการสอน หรือเอกสารค่าสอน หรือสื อการสอน เพื อขอก่าหนดต่าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ของ นายกิตติ เหลาสุภาพ 
 มติที่ประชุม : รับทราบ 
6.4.2 เรื่อง รายงานการแต่งตั้งบุคคลให้ด่ารงต่าแหน่งทางวิชาการ  จ่านวน 2 ราย 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธุ์  ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
 รองคณบดีฝ่ายบริหาร เสนอที ประชุมเพื อทราบ ตามที  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  
ได้เสนอขอก่าหนดต่าแหน่งทางวิชาการ จ่านวน 2 ราย นัน้ มหาวิทยาลัยได้ด่าเนินการตามข้ันตอนและเสนอผลการ
พิจารณาผลงานทางวิชาการต่อที ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที  3/2560 (ลับ) เมื อวันที  25 มีนาคม 2560 ที 
ประชุมพิจารณาแล้ว บุคลากรสายวิชาการของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขได้ผ่านตามเกณฑ์ ก.พ.อ. 
และมหาวิทยาลัยก่าหนดพร้อมได้จัดท่าค่าสั งแต่งตั้งให้ด่ารงต่าแหน่ง จ่านวน 2 ราย ดังนี้ 
ที  ชื อ-สกุล ต่าแหน่ง/สังกัด ต่าแหน่ง/สาขาวิชาที ได้รับ

แต่งตั้ง 
ตั้งแต่วันที  
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1 นายพลากร สืบส่าราญ
  

พนักงานมหาวิทยาลัย 
ต่าแหน่งอาจารย์ 
สังกัดกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาสาธารณสุข
ศาสตร์ 

21 เมษายน 
2559 

2 นายสมเจตน์ ทองด่า พนักงานมหาวิทยาลัย 
ต่าแหน่งอาจารย์ 
สังกัดกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาสาธารณสุข
ศาสตร์ 

30 มิถุนายน 
2559 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อทราบการแต่งตั้งบุคลให้ด่ารงต่าแหน่งทางวิชาการ  จ่านวน 2 ราย 
 มติที่ประชุม : รับทราบ 
 

6.5 งานบริการการศึกษา มีเรื่องแจ้งเพื่อพิจารณา     จ านวน 3 เรื่อง ดังนี้ 
6.5.1 เรื่อง ผลการประชุม การระดมความคิดเห็น Reprofile การผลิตบัณฑิต 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   แพทย์หญิงปาริชาติ  วงศ์เสนา ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา 

 การประชุมระดมความคิดเห็น Reprofile การผลิตบัณฑิต โดยมีท่านคณบดี นายแพทย์วีระวัฒน์  
พันธ์ครุฑ และผู้ช่วยศาสตราจารย์มารุตพงศ์ ปัญญา เข้าร่วมประชุมที สถานปฎิบัติการการโรงแรมและการท่องเที ยว 
อาคารเทพรัตนสิริปภา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในวันที  9 พฤษภาคม  2560 โดยพบประเด็นเร่งด่วนที เกี ยวข้อง
กับการผลิตบัณฑิตในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ งแวดล้อม โดยพบว่าหลักสูตรดังกล่าวมีความ
คล้ายคลึงกับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดังนั้นมติที ประชุมจึงเห็นควรให้ทั้ง 2 หลักสูตรได้มีการหารือ เพื อก่าหนดทิศทางในการ
ด่าเนินงานของหลักสูตรต่อไปในอนาคต โดยขอให้มีการจัดท่าสรุปผลการหารือและส่งต่อให้ ส่านักงานพัฒนา
คุณภาพการศึกษา เพื อน่าเข้าในที ประชุม วันที  22 พฤษภาคม 2560 ต่อไป 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

-รายงานผลการหารือในการก่าหนดทิศทางในการด่าเนินงานของ 2 หลักสูตร (น่าเสนอในวันที ประชุม)
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

เพื อพิจารณาผลการหารือในการก่าหนดทิศทางในการด่าเนินงานของ 2 หลักสูตร 
มติที่ประชุม :  รับทราบ มอบกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์รวบรวมข้อมูลผลการประชุมหารือกับคณะ

วิทยาศาสตร์เสนอคณบดีก่อนเข้าร่วมประชุม Reprofile ของมหาวิทยาลัยฯ ก่อนวันที่ 23 พฤษภาคม 2560  
6.5.2 เรื่อง ขออนุมัติงบประมาณนอกแผนในการจัดประชุมปฏิรูปหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้แบบ  
                Transformative Learning ส่าหรับบุคลากรสุขภาพในศตวรรษที  21 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   แพทย์หญิงปาริชาติ  วงศ์เสนา ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา 
  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ก่าลังอยู่ในช่วงของการปฏิรูปสถาบัน
สู่ระบบการพัฒนาการเรียนการสอนในศตวรรษที  21 ทั้งนี้เพื อให้สอดคล้องกับสภาพสังคมในปัจจุบัน โดยจะเป็น
การสร้างระบบการศึกษาที มีสมรรถนะและทักษะการท่างานของบุคลากรให้ตรงกับความจ่าเป็นและต้องการใน
ระบบสุขภาพ การมองระบบสุขภาพแบบองค์รวมไม่แยกส่วน มีความเสมอภาค เน้นการท่างานร่วมกันของทีมงาน
สุขภาพ  
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วัตถุประสงค์ 
  1. เพื อร่วมกันก่าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และนโยบายการจัดการศึกษาแบบ Transformative Learning 
ส่าหรับเตรียมผู้เรียนในทุกหลักสูตรให้พร้อมเป็นทีมสุขภาพในบริบทของ ศตวรรษที  21  
  2. เพื อด่าเนินการปฏิรูปหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และปฏิรูปโครงสร้างสถาบันการศึกษาให้สอดคล้อง
กับพันธกิจของสถาบัน 
 3.  เพื อสร้างการรับรู้ และขอการสนับสนุนจากผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัย 
งบประมาณ 274,300 บาท 
วันและเวลา 27 มิถุนายน 2560 ถึง 30 มิถุนายน 2560 
สถานที่ สถานปฎิบัติการการโรงแรมและการท่องเที ยว อาคารเทพรัตนสิริปภา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
 1.  งบประมาณที ขออนุมัติจัดสรรในการจัดกิจกรรม 
 2.  ก่าหนดการสัมมนาวิชาการหลักสูตรเพื อการปฎิรูปสถาบันการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์ 
      และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระหว่างวันที  27-30  มิถุนายน 2560 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อพิจารณาอนุมัติจัดสรรงบประมาณ เพื อด่าเนินกิจกรรมการจัดประชุมปฏิรูปหลักสูตรและกระบวนการ
เรียนรู้แบบ Transformative Learning ส่าหรับบุคลากรสุขภาพในศตวรรษที  21 ระหว่างวันที  27-30  มิถุนายน 
2560 
 

มติที่ประชุม :  อนุมัติงบประมาณนอกแผนเพื่อด าเนินกิจกรรมการจัดประชุมปฏิรูปหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรู้แบบ Transformative Learning ส าหรับบุคลากรสุขภาพในศตวรรษท่ี 21 ระหว่างวันที่ 
27-30  มิถุนายน 2560 จ านวน 274,300.-บาท  
6.5.3 เรื่อง รับรองการส่าเร็จการศึกษานักศึกษา จ่านวน 3 ราย ในภาคเรียนที  2/2560 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   แพทย์หญิงปาริชาติ  วงศ์เสนา ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา 
 ตามบันทึกข้อความที  ศธ 0529.4/1473 ลงวันที  17 พฤษภาคม 2560 งานบริการการศึกษา ได้ขอ
ความอนุเคราะห์แจ้งเวียนเพื อตรวจสอบและรับรองการส่าเร็จการศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต จ่านวน 
3 คน ในภาคเรียนที  2/2559   มีรายชื อ ดังนี้ 
ที  รหัสประจ่าตัว ชื อ-นามสกุล คะแนนเฉลี ยสะสม เกียรตินิยม 

ตลอดหลักสูตร ที หลักสูตร
ก่าหนด 

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต จ่านวน 2 ราย    
1 5419400065 นางสาวเจนจิรา  ชนะกุล 3.26 3.06 อันดับ 2 
2 5419400172 นางสาวสิริพร  เซียวสกุล 2.95 2.91 - 
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ วิชาเอกอนามัยชุมชน จ่านวน 1 ราย 
3 5419400560 นางสาวนัจนันท์ แสนลัง 2.62 3.29 - 

ซึ งงานบริการการศึกษาได้ตรวจสอบและนักศึกษาเป็นผู้ส่าเร็จการศึกษาจริง ส่าหรับหลักสูตรแพทยศาสตร
บัณฑิต จ่านวน 2 ราย อนุมัติให้ส่าเร็จการศึกษา ในวันที  18 พฤษภาคม 2560  และ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ 
วิชาเอกอนามัยชุมชน จ่านวน 1 ราย อนุมัติให้ส่าเร็จการศึกษา ในวันที  20 เมษายน 2560 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
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 เพื อพิจารณารับรองการส่าเร็จการศึกษานักศึกษา จ่านวน 3 ราย ในภาคเรียนที  2/2560 ส่าหรับ
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต จ่านวน 2 ราย อนุมัติให้ส่าเร็จการศึกษา ในวันที  18 พฤษภาคม 2560  และ 
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ วิชาเอกอนามัยชุมชน จ่านวน 1 ราย อนุมัติให้ส่าเร็จการศึกษา ในวันที  20 เมษายน 
2560 

มติที่ประชุม :  รับรองการส าเร็จการศึกษานักศึกษา จ านวน 3 ราย ในภาคเรียนที่ 2/2560 ดังนี้ 
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต จ านวน 2 ราย อนุมัติให้ส าเร็จการศึกษา ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2560  และ 
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ วิชาเอกอนามัยชุมชน จ านวน 1 ราย  อนุมัติให้ส าเร็จการศึกษา ในวันที่ 20 
เมษายน 2560  มอบงานบริการการศึกษาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

 
6.6 งานเลขานุการ มีเรื่องแจ้งเพื่อพิจารณา     จ านวน 1 เรื่อง ดังนี้ 
6.5.1 เรื่อง ขออนุมัติหลักการจัดกิจกรรมเปิดอาคารกายวิภาคศาสตร์ และเคลื อนย้ายอาจารย์ใหญ่ 
                จากอาคารหลังเก่าไปยังอาคารหลังใหม่ 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธุ์  ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
 รองคณบดีฝ่ายบริหาร เสนอที ประชุมเพื อพิจารณา เนื องจากตึกกายวิภาคศาสตร์ได้ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยมี
ก่าหนดการส่งมอบอาคารในเดือนมิถุนายน 2560 และส่งมอบ Hood ภายในเดือนกรกฎาคม 2560  
 ดังนั้นจึงขออนุมัติในหลักการในการจัดกิจกรรมประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเกิดความเป็นสิริมงคลแก่
นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร ก่อนใช้งานอาคารกายวิภาคศาสตร์ และจัดการเคลื อนย้ายอาจารย์ใหญ่จากอาคาร
หลังเก่าไปยังอาคารหลังใหม่ 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 พิจารณาอนุมัติในหลักการจัดกิจกรรมเปิดอาคารกายวิภาคศาสตร์ และเคลื อนย้ายอาจารย์ใหญ่ 
 จากอาคารหลังเก่าไปยังอาคารหลังใหม่ 

มติที่ประชุม :  เห็นชอบในหลักการ ให้จัดกิจกรรมในวันอังคาร ที่ 18 กรกฎาคม 2560 มอบงาน
กายวิภาคศาสตร์ ด าเนินการขออนุมัติโครงการนอกแผนเสนองานแผนและงบประมาณเพื่อน าเข้าที่ประชุมใน
ครั้งถัดไป  

 

6.7 งานแผนและงบประมาณ มีเรื่องแจ้งเพื่อพิจารณา    จ านวน 2 เรื่อง ดังนี้ 
6.7.1 เรื่อง (ร่าง) แผนกลยุทธ์ทางการเงิน เพื อพัฒนาระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธุ์  ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

 ตามที  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้ด่าเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื อทบทวนและ
จัดท่าแผนกลยุทธ์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) นั้น 

ทั้งนี้ งานแผนและงบประมาณ ได้ด่าเนินการรวบรวมและจัดท่ากลยุทธ์ทางการเงิน เพื อพัฒนาระยะ 5 ปี 
(พ.ศ. 2560-2564)  เพื อให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน การใช้จ่ายงบประมาณ
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ใช้หลักความคุ้มค่า คุ้มทุน มาใช้ในการบริหารจัดการ เช่น ลดต้นทุนใน
การด่าเนินงาน มีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน การรณรงค์การประหยัด  พลังงานเพื อลดค่าใช้จ่าย ด้านการเงิน มีระบบ
สารสนเทศเพื อใช้ในการบริหารจัดการและมีกลไกในการก่ากับ ติดตาม ควบคุม ดูแล และการวางแผนการใช้จ่ายเงิน
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นผลสัมฤทธิ์และน่าหลักธรรมาภิบาลเข้ามาใช้ในการบริหารงบประมาณเพื อให้เกิดความ
โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยมีรายละเอียด ตามเอกสารประกอบการประชุม   
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

 (ร่าง) แผนกลยุทธ์ทางการเงิน เพื อพัฒนา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) 
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ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อพิจารณา ข้อเสนอแนะ  (ร่าง) แผนกลยุทธ์ทางการเงิน เพื อพัฒนาระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564)  
 มติที่ประชุม :  เห็นชอบ(ร่าง) แผนกลยุทธ์ทางการเงิน เพื่อพัฒนาระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564)  
 
6.7.2 เรื่อง ขออนุมัติงบประมาณนอกแผนเพื อจัดกิจกรรมเข้าร่วมพิธีพระราชทางเพลิงศพครูใหญ่เป็นกรณีพิเศษ  
                ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธุ์  ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
 ด้วย วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้รับเกียรติให้เข้าร่วมพิธีพระราชทานเพลิงพระศพครูใหญ่
เป็นกรณีพิเศษ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างวันที  24-25 มิถุนายน 2560 เพื อท่าบุญอุทิศส่วนกุศลแด่
อาจารย์ใหญ่ และแสดงความกตัญญูกตเวทีต่ออาจารย์ใหญ่ นั้น 
 งานวิจัย บริการวิชาการ และท่านุฯ จึงขออนุมัติงบประมาณนอกแผน จ่านวน 43,000 .-บาท เพื อจัด
กิจกรรมเข้าร่วมพิธีพระราชทางเพลิงศพครูใหญ่เป็นกรณีพิเศษ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

1. โครงการกิจกรรมเข้าร่วมพิธีพระราชทางเพลิงศพครูใหญ่เป็นกรณีพิเศษ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
2. บัญชีเงินสะสมโครงการอาจารย์ใหญ่ 
3. โครงการท่านุบ่ารุงศิลปวัฒนธรรมสืบสานประเพณีท่าบุญอุทิศส่วนกุศลแด่อาจารย์ใหญ่ วิทยาลัย

แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อพิจารณาแนวทางในการ อนุมัติงบประมาณนอกแผน จ่านวน 43,000 บาท เพื อจัดกิจกรรมเข้าร่วม
พิธีพระราชทางเพลิงศพครูใหญ่เป็นกรณีพิเศษ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังนี้ 

1. เห็นควรเบิกจ่ายงบประมาณในบัญชี เงินสะสมโครงการอาจารย์ใหญ่ จ่านวนยอดเงินสะสมรวม 
281,550.61 บาท โดยมีจ่านวน 2 บัญชี ดังนี้ 

 บัญชีที  1 เลขบัญชี 869-203850-6 มียอดเงินสะสมจ่านวน 253,810.04 บาท 
 บัญชีที  2 เลขบัญชี 869-220445-8 มียอดเงินสะสมจ่านวน 27,740.57 บาท 

2. เนื องจากในการจัดโครงการท่าบุญอาจารย์ใหญ่ในทุกปี จะมีการขอรับเงินบริจาค จึงเห็นควรเบิกจ่าย
จากเงินรับบริจาคจากการจัดโครงการท่าบุญอาจารย์ใหญ่ ประจ่าปีงบประมาณ 2560 

3. เห็นควรเบิกจ่ายในโครงการท่านุบ่ารุงศิลปวัฒนธรรมสืบสานประเพณีท่าบุญอุทิศส่วนกุศลแด่อาจารย์
ใหญ่ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ่านวนงบประมาณที ได้รับ
จัดสรร จ่านวน 100,000 บาท 

มติที่ประชุม :  เห็นชอบตามข้อ 1 เพื่อจัดกิจกรรมเข้าร่วมพิธีพระราชทางเพลิงศพครูใหญ่เป็นกรณี
พิเศษ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยเบิกจ่ายงบประมาณจากบัญชีที่ 1 เลขบัญชี 869-203850-6 จ านวน 
43,000.-บาท 
 
6.8 งานบริหารบุคคล มีเรื่องแจ้งเพื่อพิจารณา    จ านวน 2 เรื่อง ดังนี้ 
6.8.1 เรื่อง การพิจารณาแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และคณะอนุกรรมการเพื อประกอบการพิจารณาประเมินผล 
                การสอน และประเมินเอกสารประกอบการสอน หรือเอกสารค่าสอน หรือสื อการสอน เพื อขอก่าหนด 
                ต่าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ของ นางสาวจิราภรณ์ หลาบค่า 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธุ์  ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
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 รองคณบดีฝ่ายบริหาร เสนอที ประชุมเพื อพิจารณา ตามบันทึกข้อความที  ศธ 0529.16.1.9/1323 ลง
วันที  11 พฤษภาคม 2560 นางสาวจิราภรณ์ หลาบค่า ต่าแหน่งอาจารย์ สังกัดกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ได้ยื น
ขอรับการประเมินผลการสอน และประเมินเอกสารประกอบการสอน หรือเอกสารค่าสอน หรือสื อการสอน เพื อขอ
ก่าหนดต่าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ นั้น 
 ในการนี้ จึงขอเสนอการพิจารณาก่าหนดแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน และประเมินเอกสาร
ประกอบการสอน หรือเอกสารค่าสอน หรือสื อการสอน เพื อขอก่าหนดต่าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ของ นางสาวจิรา
ภรณ์ หลาบค่า โดยมีองค์ประกอบดังนี้ 
 (1) คณบดี       เป็นประธานอนุกรรมการ 
 (2) ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นๆ โดยคัดสรรจากบัญชี 
      รายชื อผู้ทรงคุณวุฒิที  ก.พ.อ. ก่าหนด และต้องไม่เป็น 
      บุคคลสังกัดมหาวิทยาลัยเดียวกันกับผู้ประเมินฯ และ 
      มีต่าแหน่งทางวิชาการไม่ต ่ากว่าต่าแหน่งที เสนอขอและ 
      การด่าเนินการอยู่ในชั้นความลับ จ่านวน 1 คน    เป็นอนุกรรมการ 
 (3) ผู้แทนกรรมการวิชาการของมหาวิทยาลัยที ได้รับมอบหมาย 1 คน  เป็นอนุกรรมการ 
 (4) รองคณบดีฝ่ายวิชาการ หรือผู้ที คณบดีมอบหมาย   เป็นอนุกรรมการ 
 (5) หัวหน้าภาควิชา/หัวหน้าสาขาวิชา/ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร เป็นอนุกรรมการ 
 (6) เจ้าหน้าที ผู้ปฏิบัติงานด้านบุคคล     เป็นเลขานุการ 
 ส่วนในข้อที  (2) ให้ด่าเนินการตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบบลราชธานี เรื อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการสอน และประเมิน เอกสารประกอบการสอน หรือ เอกสารค่าสอน หรือสื อการ สอน  
เพื อประกอบการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด่ารงบุคคลให้ด่ารงต่าแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที  4) ข้อ “(2) 
ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นๆ แต่ต้องไม่เป็นบุคคลสังกัดมหาวิทยาลัยเดียวกันกับผู้เสนอขอก่าหนดต่าแหน่ง และ
ต่าแหน่งทางวิชาการไม่ต ่ากว่าต่าแหน่งที เสนอขอ และด่าเนินการอยู่ในชั้นความลับ จ่านวน 1 คน 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง  
 - อาศัยอ่านาจตามความในมาตรา 18 และมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.
2533 ความในข้อ 5 แห่งประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอน และ
ประเมินเอกสารประกอบการสอน หรือเอกสารค่าสอน หรือสื อการสอน เพื อประกอบการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้
ด่ารงต่าแหน่งทางวิชาการ ลงวันที  10 สิงหาคม พ.ศ.2550 และฉบับแก้ไขเพิ มเติมประกอบกับอ่านาจตามค่าสั ง
คณะกรรมการพิจารณาต่าแหน่งวิชาการ ที  022/2557 ลงวันที  16 ตุลาคม พ.ศ. 2557  
ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการ/หน่วยงานหรือบุคคลที่มีอ านาจหน้าที่หรือท่ีเกี่ยวข้อง 
ตามล าดับขั้นตอน  
 -  ไม่มี 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

๑. บันทึกข้อความที  ศธ 0529.16.1.9/1323 ลงวันที  11 พฤษภาคม 2560 
๒. รายชื อผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นๆ  
๓. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอนฯ (ฉบับที  4) 

ประเด็นที่เสนอประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ 
 เพื อพิจารณาเลือกคณะอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น ๆ  

มติที่ประชุม : ให้ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชา เรียงล าดับ ดังนี้ 



23 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 5/2560 วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 
 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ อินทร์ม่วง สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม             
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2. รองศาสตราจารย์กาญจา นาถะพินธุ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

มอบงานบริหารบุคคลด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
6.9 คณบดี มีเรื่องแจ้งเพื่อพิจารณา    จ านวน 2 เรื่อง ดังนี้ 
6.9.1 เรื่อง ขอหารือผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   นายแพทย์นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ  ต าแหน่ง  คณบดี 

คณบดี เสนอที ประชุมเพื อพิจารณาผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพิ มเติม เพื อเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อการบริหารจัดการของแต่ละกลุ่มวิชา เกิดความคล่องตัว เข้าใจนโยบายเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

เพื อพิจารณาผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ  
มติที่ประชุม : เห็นชอบให้เชิญผู้ช่วยคณบดี ประธานหลักสูตร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประจ า

วิทยาลัยฯ โดยให้เริ่มเข้าประชุมตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2560 เป็นต้นไป 
6.9.2 เรื่อง พิจารณาบุคลากรสายวิชาการขออนุมัติไปราชการเพื อเพิ มพูนความรู้  
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   นายแพทย์นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ  ต าแหน่ง  คณบดี 

คณบดี เสนอที ประชุมเพื อพิจารณา ตามที วิทยาลัยฯ ได้อนุมัติให้บุคลากรสายวิชาการไปประชุม ฝึกอบรม
เพื อเพิ มพูนความรู้ และเพื อเป็นการน่าองค์ความรู้ที ได้รับจากการพัฒนาตนเองมาแลกเปลี ยนเรียนรู้กับบุคลากรสาย
วิชาการ จึงเสนอที ประชุมเพื อพิจารณาจัดเวทีประชุมวิชาการ 

มติที่ประชุม : เห็นชอบให้มีเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการพัฒนาตนเอง โดยจัดเป็นประจ าทุก
เดือน มอบรองคณบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคมด าเนินการ 

 
ปิดประชุม 13.25 น. 

 

                                                           

(นางสาวณรัญญา  มีชัย) 
นักวิชาการศึกษาช่านาญการ/เลขานุการ 

ผู้จด/พิมพ์รายงานการประชุม 
 

                                                            
(นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธุ์) 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
กรรมการ 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 



24 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 5/2560 วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 
 

 
 

ที่ประชุมได้รับรองรายงานนี้แล้วในการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งท่ี 6/๒๕60 
เมื่อวันที่ 21  มิถุนายน 2560    

 

                                                   
(นายแพทย์นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ) 

คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
ประธานคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

 


