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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 11/2560 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 
 

 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

ครั้งที่ 11/๒๕60 วันพฤหัสบดี ที่ 23 พฤศจิกายน 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. อ.ดร.วลัวสิาข์  สุวรรณเลิศ   ผู้แทนอาจารย์    กรรมการ 
8. นางสาวจินตนา  ศิริบูรณ์พิพัฒนา  ผู้แทนอาจารย์     กรรมการ 
9. นางสาวณรัญญา  มีชัย   นักวิชาการศึกษาช่านาญการ  เลขานุการ 
10. นางสาวลภัส  ยิ งยืน   เจ้าหน้าที งานบริหารงานทั วไปช่านาญการ ผู้ช่วยเลขานุการฯ คนที  1 

 
ผู้มาประชุม 
 ไม่มี 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. อ.ดร.สุวภรณ์  แดนดี  ผู้ช่วยคณบดีงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ 
2. อ.ดร.กิตติ เหลาสุภาพ  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและบริหารกายภาพและสิ งแวดล้อม 
3. อ.ดร.อารี บุตรสอน  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพันธกิจสังคม 
4. อ.ทักษิณ  พิมพ์ภักดิ์  ประธานหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
5. ผศ.สมเจตน์  ทองด่า  ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ งแวดล้อม 
6. ผศ.ดร.สุรศักดิ์  แว่นรัมย์  ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีวเวชศาสตร์ 
7. นพ.ธวัติ บุญไทย   อาจารย์กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ 

 
 
 
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.    
 
 
 นายแพทย์นิรันดร์  พิทักษ์วัชระ คณบดี  ท่าหน้าที ประธานในที ประชุม หลังจากกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วม
ประชุมแล้ว ได้เรียนเชิญคณะกรรมการรับทราบและพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม สรุปได้ ดังนี้ 
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ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ   จ านวน   5  เรื่อง มีดังนี้ 
1.1  เรื่อง  รายงานผลการสอบบัญชีและผลการวิเคราะห์งบการเงินวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ

สาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   นายแพทย์ประวิ อ ่าพันธุ์ ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร                      

คณบดี เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ ตามมติที ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ครั้งที   7/2560  เรื อง 
รายงานผลการสอบบัญชีและผลการวิเคราะห์งบการเงินวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  ประจ่าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559  ที ประชุมมีมติให้ด่าเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ดังนี้ 

1. การรายงานงบประมาณการเงินของมหาวิทยาลัย ควรจัดท่ารายงานงบกระแสเงินสดด้วยเพื อจะได้ทราบ
สถานะทางการเงินที เป็นปัจจุบันของหน่วยงาน  

2. มอบวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข รวบรวมข้อมูลและหลักฐานในประเด็นต่าง ๆ ที ผู้ตรวจสอบ
บัญชีแสดงความคิดเห็นว่าว่าข้อมูลและหลักฐานที ยังไม่ชัดเจน แล้วจัดส่งให้ผู้ตรวจสอบบัญชีพิจารณา
ข้อคิดเห็นเพิ มเติมจนกว่าข้อมูลต่าง ๆ จะมีความชัดเจน 

3. มอบคณะกรรมการตรวจสอบประจ่ามหาวิทยาลัย พิจารณาด่าเนินการตรวจสอบเกี ยวกับเรื องความถูกต้อง
ของข้อมูลตัวเลข และรูปแบบการจัดท่ารายงานทางการเงินของมหาวิทยาลัย เพื อให้รายงานมีรูปแบบและ
บรรทัดฐานเดียวกัน  เพื อเป็นข้อมูลในการบริหารการตัดสินใจของผู้บริหารและน่าไปใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานอย่างถูกต้องต่อไป 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
มติที ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ครั้งที   7/2560  เรื อง รายงานผลการสอบบัญชีและผลการ

วิเคราะห์งบการเงินวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559   
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

เพื อทราบ มติที ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ครั้งที  7/2560  เรื อง รายงานผลการสอบบัญชีและ
ผลการวิเคราะห์งบการเงินวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559   

 มติที่ประชุม :  รับทราบ  
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และ 
การสาธารณสุข  

ระเบียบวาระท่ี  ๒.1 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 10/2560  
                              เมือ่วันพฤหัสบดี ที่ 19 ตุลาคม 2560 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   นายแพทย์ประวิ อ ่าพันธุ์ ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร                      

รองคณบดีฝ่ายบริหาร เสนอที ประชุมเพื อพิจารณา รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ่า
วิทยาลัยฯ ครั้งที  10/2560 เมื อวันพฤหัสบดี ที  19 ตุลาคม 2560 

 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
(ร่าง) รายงานการประชุม ครั้งที  10/2560 เมื อวันพฤหัสบดี ที  19 ตุลาคม 2560 

 มติที่ประชุม :  รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไขรายงานการประชุม  
 

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสืบเนื่อง  
ไม่มี 
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ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
วาระท่ี  4.1 งานพัฒนานักศึกษา  มีเรื่องแจ้งเพื่อทราบ   จ านวน 1 เรื่อง ดังนี้ 
4.1.1 เรื่อง ก าหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประจ าปีการศึกษา 2559 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   ผศ.จารุวรรณ์  วงบุตดี    ต าแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ 

หัวหน้ากลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ แจ้งเพื อทราบ(แทน) ด้วยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  มีก่าหนดการจัดพิธี
พระราชทานปริญญาบัตร ประจ่าปีการศึกษา 2559  ในวันที  13 ธันวาคม 2560 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

ไม่มี 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

(ร่าง) ก่าหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประจ่าปีการศึกษา 2559 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

      เพื อทราบ(ร่าง) ก่าหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประจ่าปี
การศึกษา 2559 

มติที่ประชุม : รับทราบ  
 

วาระท่ี  4.2 งานส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการฯ มีเรื่องเสนอเพื่อทราบ จ านวน 1 เรื่อง ดังนี้ 
4.2.1 เรื่อง สรุปผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย งบประมาณเงินรายได้วิทยาลัยฯ  
               ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  นายแพทย์วีระวัฒน์ พันธ์ครุฑ ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม 

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม เสนอเพื อทราบ ตามที งานส่งเสริมการวิจัย บริการวิชาการฯ ได้รับ
อนุมัติงบประมาณจากวิทยาลัยฯ เพื อจัดสรรงบประมาณโครงการวิจัยตอบโจทย์การแก้ไขปัญหาของชุมชน และ
พ้ืนที  เป็นจ่านวนเงิน 560,000 บาท และได้จัดท่าประกาศหลักเกณฑ์ การสนับสนุนทุนวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ
และวิจัยมุ่งเป้า งบประมาณเงินรายได้ ประจ่าปี 2561 แล้วนั้น โดยมี 3 ประเภทโครงการ คือ  

1. ทุนวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ทุนละไม่เกิน 50,000 บาท 
2. ทุนการเรียนการสอน ทุนละไม่เกิน 25,000 บาท 
3. ทุนวิจัยมุ่งเป้า ทุนละไม่เกิน 120,000 บาท 

ซึ งมีผู้สนใจส่งข้อเสนอโครงการจ่านวน 12 โครงการ และหัวหน้าโครงการวิจัยน่าเสนอ Concept 
proposal ผ่านคณะกรรมการบริหารงานวิจัย บริการวิชาการฯ เพื อท่าการประเมินข้อเสนอโครงการ และให้
ข้อเสนอแนะเป็นที เรียบร้อย ดังนั้นจึงใคร่ขอแจ้งให้ทราบและจะด่าเนินการเสนอคณบดีเพื อท่าการอนุมัติต่อไป 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื อง “การสนับสนุนทุน
วิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิจัยมุ่งเป้า” 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

สรุปผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย งบประมาณเงินรายได้วิทยาลัยฯ ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
เพื อทราบสรุปผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย งบประมาณเงินรายได้วิทยาลัยฯ ประจ่าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 
มติที่ประชุม : รับทราบ  
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ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
วาระท่ี 5.1  งานคลังและพัสดุ   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา จ านวน   1 เรื่อง  ดังนี้ 
5.1.1 เรื่อง ขออนุมัติเปิดบัญชีเงินฝากโครงการวิจัย ปีงบประมาณ 2561 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   นายแพทย์ประวิ อ ่าพันธุ์ ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร                      

รองคณบดีฝ่ายบริหาร เสนอเพื อพิจารณา อ้างตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การเงินและ
ทรัพย์สิน พ.ศ. 2560 ข้อ 46  

ข.บัญชีเงินฝากส่วนราชการ 
     หากส่วนราชการมีความประสงค์จะเปิดบัญชีเงินฝากในนามส่วนราชการ หัวหน้าส่วนราชการจะต้องยื น

ค่าขออนุมัติและแสดงเหตุจ่าเป็นพร้อมทั้งระบุชื อผู้มีอ่านาจลงนามบัญชีเงินฝากต่ออธิการบดีและให้เปิดบัญชีได้เมื อ
ได้รับอนุมัติแล้ว  

       ผู้มีอ่านาจลงนามบัญชีเงินฝากส่วนราชการ ประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการหรือรองหัวหน้าส่วน
ราชการซึ งได้รับมอบหมาย และผู้ที หัวหน้าส่วนราชการมอบหมาย จ่านวน 2 คน  

ง. การถอนเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคาร  
    การถอนเงินจากบัญชีเงินฝากของมหาวิทยาลัย ให้อธิการเป็นผู้อนุมัติ การถอนเงินจากบัญชีเงินฝากใน

นามส่วนราชการ ให้หัวหน้าส่วนราชการเป็นผู้อนุมัติ 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2560 ข้อ 46  
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

      รายชื อบัญชีที ขอเปิดในนามส่วนราชการและรายชื อผู้มีอ่านาจลงนามบัญชีเงินฝากในนามส่วนราชการ 
โครงการละ 2 คน 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

       เพื อพิจารณา ดังนี้ 
          ตามที  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีอนุมัติงบประมาณโครงการวิจัย ปีงบประมาณ 2561 ให้แก่ผู้ขอรับ

ทุนวิจัย จ่านวน 8 โครงการ นั้นเพื อให้การเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2560 ข้อ 46 จึงขอให้คณะกรรมการพิจารณา ดังนี้ 

1. พิจารณามอบหมายรองหัวหน้าส่วนราชการ เป็นผู้มีอ่านาจลงนามบัญชีเงินฝากธนาคาร จ่านวน  
8 โครงการ 

2. พิจารณาผู้ที หัวหน้าส่วนราชการมอบหมาย โครงการละ 2 คน เป็นผู้มีอ่านาจลงนามบัญชีเงินฝาก 
โครงการวิจัย จ่านวน 8 โครงการ โดยมีรายชื อตามเอกสารที แนบ 

3. พิจารณาอนุมัติให้เปิดบัญชีโครงการวิจัย ในนามส่วนราชการ จ่านวน 8 โครงการ โดยมีชื อบัญชี 
“มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ส่าหรับโครงการวิจัย เรื อง............................................................... 

 มติที่ประชุม  สรุปได้ดังนี้ 
1. มอบนายแพทย์วีระวัฒน์ พันธ์ครุฑ เป็นผู้มีอ านาจลงนามบัญชีเงินฝากธนาคาร จ านวน  

8 โครงการ 
2.  มอบหมายผู้มีรายช่ือตามเอกสารที่แนบโครงการละ 2 คน เป็นผู้มีอ านาจลงนามบัญชีเงิน  

ฝาก โครงการวิจัย จ านวน 8 โครงการ 
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3. อนุมัติให้เปิดบัญชีโครงการวิจัย ในนามส่วนราชการ จ านวน 8 โครงการ โดยมีชื่อบัญชี 
ตามเอกสารที่แนบ 

 

วาระท่ี 5.2  งานบริหารบุคคล มีเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  จ านวน   2 เรื่อง  ดังนี้ 
5.2.1 เรื่อง แบบรายงานผลความก้าวหน้าการศึกษา และขออนุมัติขยายเวลาศึกษาต่อ  
               ราย นางเมรีรัตน์ ม่ันวงศ์ ครั้งที่ 4 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   นายแพทย์ประวิ อ ่าพันธุ์ ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร                      

รองคณบดีฝ่ายบริหาร เสนอเพื อพิจารณา ตามที  นางเมรีรัตน์ มั นวงศ์ ต่าแหน่งอาจารย์ สังกัดกลุ่มวิชา
สาธารณสุขศาสตร์ ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการวิจัยและการจัดการด้านสุขภาพ ณ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ด้วยทุนอุดหนุนวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีก่าหนด 3 ปี ตั้งแต่วันที       
17 มิถุนายน 2556 ถึงวันที  30 มิถุนายน 2559 และได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาศึกษาต่อจ่านวน 3 ครั้ง ดังนี้ 

ครั้งที  1 เมื อวันที  1 กรกฎาคม 2559  ถึงวันที  30 พฤศจิกายน 2559 มีก่าหนด 5 เดือน 
ครั้งที  2 เมื อวันที  1 ธันวาคม 2559 ถึงวันที  31 พฤษภาคม 2560 มีก่าหนด 6 เดือน 

ครั้งที  3 เมื อวันที  1 มิถุนายน 2560 ถึงวันที  30 พฤศจิกายน 2560 มีก่าหนด 6 เดือน 

 บัดนี้ ใกล้ครบก่าหนดการขยายระยะเวลาศึกษาต่อ เนื องจาก นางเมรีรัตน์ มั นวงศ์ ยังอยู่ระหว่างการจัดท่า
วิทยานิพนธ ์เรื อง ผลของโปรแกรมกิจกรรมกลุ่มโดยใช้วิธีการบ่าบัดเพื อเสริมสร้างแรงจูงใจตอ่พฤติกรรมการติดสื อสังคม
ออนไลน์ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนต้นในจังหวดัอุบลราชธานี จึงมีความจ่าเป็นต้องขยายระยะเวลา 
การลาศึกษาจ่านวน 6 เดือน ครั้งที  4 ตั้งแตว่ันที  1 ธนัวาคม 2560 ถึงวันที  31 พฤษภาคม 2561 และได้เสนอแบบ
รายงานผลความก้าวหน้าการศึกษามาเพื อทราบและประกอบการพิจารณา 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
      ระเบียบ ก.ม. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยไปศึกษาภายในประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๒ ก่าหนด 
ดังนี้  
 ข้อ  14  ข้าราชการที ได้รับอนุมัติไปศึกษาต่อภายในประเทศจะต้องศึกษาให้ส่าเร็จภายในระยะเวลาที 
สถาบันการศึกษานั้น ๆ ก่าหนดไว้ในแต่ละหลักสูตรการศึกษา 
 ถ้ายังศึกษาไม่ส่าเร็จภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ ง หากมีเหตุผลและความจ่าเป็นอย่างยิ งอาจเสนอ
ขออนุมัติขยายระยะเวลาศึกษาต่อได้ครั้งละ 1 ภาคการศึกษา ทั้งนี้ ต้องแนบผลการศึกษาที ผ่านมาเพื อประกอบการ
พิจารณาของอธิการบดีด้วย  
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

แบบรายงานผลความก้าวหน้าของการศึกษา 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อพิจารณาอนุมัติขยายระยะเวลาศึกษาต่อของ นางเมรีรัตน์ มั นวงศ์ ครั้งที  4 ตั้งแตว่ันที  1 ธันวาคม 
2560 ถึงวันที  31 พฤษภาคม 2561 

มติที่ประชุม  อนุมัติขยายระยะเวลาศึกษาต่อของ นางเมรีรัตน์ ม่ันวงศ์ ครั้งที ่4 ตั้งแต่วันที่ 1 
ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 มอบงานบริหารบุคคลด าเนินการในสว่นที่เกี่ยวข้อง 
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5.2.2 เรื่อง บันทึกข้อตกลงการยินยอมให้ปรับลดค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์  
      สังกัดกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ราย นายธงชัย อามาตยบัณฑิต 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   นายแพทย์ประวิ อ ่าพันธุ์ ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร                      

รองคณบดีฝ่ายบริหาร เสนอเพื อพิจารณา ตามที  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้ด่าเนินการ
เปิดสอบแข่งขันเพื อคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต่าแหน่งอาจารย์ สังกัดกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
จ่านวน 2 อัตรา นั้น 

บัดนี้ การสอบคัดเลือกดังกล่าวได้ด่าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ซึ งมีผู้ผ่านการคัดเลือกเพียง 1 ราย คือ  
นายธงชัย อามาตยบัณฑิต โดยเริ มปฏิบัติงานในวันที  2 ตุลาคม 2560 และได้รับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุระดับ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 29,400 บาท ทั้งนี้ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จะพิจารณาให้เงินเดือน
อัตราที สูงกว่าเงินเดือนอัตราแรกบรรจุ ในกรณีที ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ หรือเป็นผู้มี
ประสบการณ์ ช่านาญงานเฉพาะ ตามหลักเกณฑ์ที มหาวิทยาลัยก่าหนด 

ทั้งนี้  ถ้าคิดค่านวณค่าประสบการณ์ตามมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที  10/2558  
เมื อวันที  15 กันยายน พ.ศ. 2558 นายธงชัย อามาตยบัณฑิต จะมีค่าจ้างรวมค่าประสบการณ์ที สูงกว่าทุก
หน่วยงานในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ งอาจส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการ และงบประมาณในอนาคตของ
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขได้  

ดังนั้น เพื อให้การบริหารค่าจ้างเป็นไปอย่างเหมาะสมกับสภาวะงบประมาณและสถานการณ์ปัจจุบัน 
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จึงจัดท่าบันทึกข้อตกลงการยินยอมให้ปรับลดค่าจ้างพนักงาน
มหาวิทยาลัย ระหว่าง วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย นายแพทย์นิรันดร์ 
พิทักษ์วัชระ ต่าแหน่ง คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ซึ งต่อไปในบันทึกข้อตกลงนี้เรียกว่า “ผู้ว่า
จ้าง” ฝ่ายหนึ ง กับนายธงชัย อามาตยบัณฑิต พนักงานมหาวิทยาลัย ต่าแหน่งอาจารย์ สังกัดกลุ่มวิชาสาธารณสุข
ศาสตร์ ซึ งต่อไปในบันทึกข้อตกลงนี้ เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ ง โดยมีความประสงค์ให้ปรับลดอัตราค่าจ้างเป็น 
40,100 บาท (สี หมื นหนึ งร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดมีดังนี้ 
 

เงินเดือนแรกบรรจุที่ ก.พ. 
ก าหนด (ปริญญาเอก) 

ค่าประสบการณ์ 
ปีละ 5% 

คูณ 1.3 อัตราค่าจ้างปัดฐานสิบ 

29,400.00 30,870.00 40,131.00 40,100.00 
รวมเงินเดือนที่ได้รับต่อเดือน 40,100.00 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 ไม่มี 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
     (ร่าง) บันทึกข้อตกลงการยินยอมให้ปรับลดค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย 
ประเด็นพิจารณา 
 เพื อพิจารณาเห็นชอบบันทึกข้อตกลงการยินยอมให้ปรับลดค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ต่าแหน่งอาจารย์ 
สังกัดกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ราย นายธงชัย อามาตยบัณฑิต 

มติที่ประชุม เห็นชอบบันทึกข้อตกลงการยินยอมให้ปรับลดค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่ง
อาจารย ์สังกัดกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ราย นายธงชัย อามาตยบัณฑิต มอบงานบริหารบุคคลด าเนินการใน
ส่วนที่เกี่ยวข้อง 
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วาระท่ี 5.3  งานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ มีเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา จ านวน   2 เรื่อง  ดังนี้ 
5.3.1 เรื่อง แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  ดร.สุวภรณ์ แดนดี ต าแหน่ง  ผู้ช่วยคณบดีงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ 

ผู้ช่วยคณบดีงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ เสนอเพื อพิจารณา   ตามมติประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที  16/2560 เมื อวันที  3 ตุลาคม 2560 เห็นชอบแนวทางการจัดท่า
แผนพัฒนาตามข้อเสนอแนะการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 ที ประกอบด้วย
แผนงาน เป้าหมาย และตัวชี้วัดการด่าเนินงานของแต่ละตัวบ่งชี้ของหลักสูตรที วิทยาลัยรับผิดชอบ เพื อให้หลักสูตร
มีผลงาน และค่าคะแนนที สูงขึ้น  นั้น  

       ดังนั้น งานประกันคุณภาพฯ วิทยาลัยฯ จึงได้ติดตาม และรวบรวมแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 ตามเกณฑ์ สกอ. จ่านวน 3 หลักสูตร ได้แก่  

       1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาอนามัยสิ งแวดล้อม) 
      2. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์) 
      3. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์) 
 

องค์ประกอบ / ตัวบ่งชี ้

ระดับคะแนนของหลักสตูร (เกณฑ์ สกอ.) 
หลักสูตร วท.บ. 

(สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม) 
หลักสูตร สบ. 

(สาขาสาธารณสุขศาสตร)์ 
หลักสูตร วท.ม. 

 (สาขาชีวเวชศาสตร์) 

ปี 2559 
เป้าหมาย               
ปี 2560 

ปี 2559 
เป้าหมาย               
ปี 2560 

ปี 2559 
เป้าหมาย               
ปี 2560 

1. การก่ากับมาตรฐานหลักสูตร  ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน 

2. บัณฑิต 4.53 4.55 4.52 4.56 ไม่ประเมิน 4.50 
    2.1 คุณภาพบัณฑติตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
(โดยผู้ใช้บัณฑิต/ผู้มสี่วนได้ส่วนเสยี)  

4.12 4.20 4.12 4.12 ไม่ประเมิน 4.00 

   2.2 ผลงานของนักศึกษาและผูส้่าเรจ็
การศึกษาในระดับปรญิญาโท/หรอืภาวะ
บัณฑิตมีงานท่าของระดับปริญญาตร ี

4.93 4.90 4.93 5.00 ไม่ประเมิน 5.00 

3. นักศึกษา 2.33 2.50 2.00 2.67 2.67 3.00 
   3.1 การรับนักศึกษา 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 
   3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 2.00 2.00 2.00 3.00 3.00 3.00 
   3.3 ผลที เกิดกับนักศึกษา 2.00 2.50 2.00 2.00 2.00 3.00 
4. อาจารย์ 2.74 2.93 3.15 3.67 3.19 3.53 
   4.1  การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 
   4.2  คุณภาพอาจารย์ 2.22 2.78 4.44 5.00 4.58 4.58 
   4.3 ผลที เกิดกับอาจารย์ 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 3.00 
5. หลักสูตรการเรียนการสอนการ
ประเมินผู้เรียน 

3.25 3.63 3.00 3.50 3.50 3.50 

   5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 3.00 3.50 2.00 3.00 3.00 3.00 
   5.2 การวางระบบผูส้อนและ
กระบวนการจดัการเรียนการสอน  

3.00 3.50 3.00 3.00 3.00 3.00 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 11/2560 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 
 

องค์ประกอบ / ตัวบ่งชี ้

ระดับคะแนนของหลักสตูร (เกณฑ์ สกอ.) 
หลักสูตร วท.บ. 

(สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม) 
หลักสูตร สบ. 

(สาขาสาธารณสุขศาสตร)์ 
หลักสูตร วท.ม. 

 (สาขาชีวเวชศาสตร์) 

ปี 2559 
เป้าหมาย               
ปี 2560 

ปี 2559 
เป้าหมาย               
ปี 2560 

ปี 2559 
เป้าหมาย               
ปี 2560 

   5.3 การประเมินผู้เรียน 2.00 2.50 2.00 3.00 3.00 3.00 
   5.4 ผลการด่าเนินงานหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

6. สิ งสนับสนุนการเรียนรู้ 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 
ผลการประเมิน 3.10 3.30 3.04 3.47 3.14 3.51 
ระดับคุณภาพ ดี ดี ดี ดี ดี ดี 
  

และแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (เกณฑ์ WFME) ใน
การเตรียมตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตตามเกณฑ์ WFME ในต้นปี พ.ศ. 2561 
พร้อมผู้บริหารวิทยาลัยฯ ให้ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตร ตามรายละเอียดที แนบมาพร้อมนี้  
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

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

     แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 จ่านวน 4 หลักสูตร 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

เพื อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ ในการน่าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560     
ไปพัฒนาการด่าเนินงานในระดับหลักสูตร ต่อไป 

ข้อเสนอแนะ 
 ใหป้รับปรุงโครงสร้างการด าเนินงาน โดยให้แต่งตั้งกรรมการที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพ

การศึกษาของวิทยาลัยฯ เพื่อท าหน้าที่ด าเนินงานก ากับ ติดตาม สะท้อนการด าเนินงานของทุกหลักสูตร มี
คณบดีเป็นประธาน ดร.สุวภรณ์ แดนดี และ อ.ดร.กิตติ เหลาสุภาพ ร่วมเป็นกรรมการ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบตามข้อเสนอ 
5.3.2 เรื่อง แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับวิทยาลัย ปีการศึกษา 2560 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  ดร.สุวภรณ์ แดนดี ต าแหน่ง  ผู้ช่วยคณบดีงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ 

 ผู้ช่วยคณบดีงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ  เสนอเพื อพิจารณา   ตามมติประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที  16/2560 เมื อวันที  3 ตุลาคม 2560 เห็นชอบแนวทางการจัดท่า
แผนพัฒนาตามข้อเสนอแนะการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับวิทยาลัย ปีการศึกษา 2560 ที ประกอบด้วย
แผนงาน เป้าหมาย และตัวชี้วัดการด่าเนินงานของแต่ละตัวบ่งชี้ของวิทยาลัย  นั้น  

        

สรุปผู้รับผิดชอบแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560 ของวิทยาลัยฯ ดังนี้ 

ผู้บริหารที รับผิดชอบ หน่วยงานที รับผิดชอบ 
จุดที ควรพัฒนาที 
รับผิดชอบ (เรื อง) 

รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา 
 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา 

งานบริการการศึกษา 5 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 11/2560 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 
 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร/ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผน
และบริหารกายภาพและสิ งแวดล้อม 

งานแผนและงบประมาณ 2 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร งานบริหารบุคคล 2 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร งานคลัง 1 
ผู้ช่วยคณบดีงานพัฒนานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา 2 
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม งานวิจัย บริการวิชาการและท่านุฯ 7 
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม/  
รองประธานการจัดการความรู้ 

เลขานุการการจัดการความรู้ 1 
 

 ดังนั้น งานประกันคุณภาพฯ วิทยาลัยฯ จึงได้ติดตาม และรวบรวมแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับ
วิทยาลัย ปีการศึกษา 2560 (เกณฑ์ สกอ.) เพื อผู้บริหารวิทยาลัยฯ ให้ข้อคิดเห็น พร้อเสนอแนะแนวทางพัฒนา
คุณภาพ ระดับวิทยาลัย ตามรายละเอียดที แนบมาพร้อมนี้ 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

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

     แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับวิทยาลัย ปีการศึกษา 2560 ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

เพื อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ ในการน่าแผนพัฒนาคุณภาพ ระดับวิทยาลัย ปีการศึกษา 2560 ไป
พัฒนาการด่าเนินงานของท่าน และหน่วยงานที เกี ยวข้อง ต่อไป 

ข้อเสนอแนะ 
 ใหป้รับปรุงโครงสร้างการด าเนินงาน โดยแต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อท าหน้าที่ด าเนินงาน

ก ากับ ติดตาม สะท้อนการด าเนินงานของทุกหลักสูตร มีคณบดีเป็นประธาน ดร.สุวภรณ์ แดนดี และ          
อ.ดร.กิตติ เหลาสุภาพ ร่วมเป็นกรรมการ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบตามข้อเสนอ 
 

วาระท่ี 5.4  งานพัฒนานักศึกษา    มีเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา จ านวน   1 เรื่อง  ดังนี้ 
5.4.1 เรื่อง ก าหนดการจัดพิธีมอบใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมบัณฑิตแพทย์ ประจ าปีการศึกษา 2559   
               วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  ผศ.จารุวรรณ์  วงบุตดี ต าแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มวิชาแพทยศาสตร์                   

หัวหน้ากลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ เสนอเพื อพิจารณา (แทน)  ก่าหนดการจัดพิธีมอบใบประกอบวิชาชีพเวช
กรรมบัณฑิตแพทย์ ประจ่าปีการศึกษา 2559  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

ไม่มี 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

     ก่าหนดการพิธีมอบใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมบัณฑิตแพทย์ ประจ่าปีการศึกษา 2559 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

เพื อพิจารณาก่าหนดการพิธีมอบใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมบัณฑิตแพทย์ ประจ่าปีการศึกษา 2559 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 11/2560 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 
 

มติที่ประชุม :  เห็นชอบก าหนดการพิธีมอบใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมบัณฑิตแพทย์ ประจ าปี
การศึกษา 2559  และให้มีการประเมินการด าเนินงานของกิจกรรม ทั้งนี้ในปีการศึกษา 2560 เสนอให้มีการ
จัดกิจกรรมร่วมกันระหว่างบัณฑิตแพทย์และบัณฑิตสาธารณสุขศาสตร์  
 

ระเบียบวาระท่ี 6   เรื่องอ่ืน ๆ 
วาระแจ้งเพื่อทราบ  
วาระท่ี 6.1 งานเลขานุการ มีเรื่องแจ้งเพื่อทราบ      จ านวน 1 เรื่อง ดังนี้ 
6.1.1 เรื่อง ก าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  
                ครั้งที่ 12/2560 วันพฤหัสบดี ที่ 21 ธันวาคม  2560   เวลา 09.00 น.  

      ณ ห้อง CMP 412 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม     นางสาวณรัญญา  มีชัย ต าแหน่ง เลขานุการคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ 

เลขานุการคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ แจ้งเพื อทราบ ถึงก่าหนดการประชุมคณะกรรมการ 
ประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที  12/2560 วันพฤหัสบดี ที  21 ธันวาคม  2560      
เวลา 09.30 น. ณ ห้อง CMP 412 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

เพื อทราบก่าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข                
12/2560 วันพฤหัสบดี ที  21 ธันวาคม  2560  เวลา 09.30 น. ณ ห้อง CMP 412 

มติที่ประชุม :  รับทราบ 
 

วาระท่ี 6.2 รองคณบดีฝ่ายบริหาร  
ไม่มี 

วาระท่ี 6.3 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม  
 ไม่มี 
 

วาระท่ี 6.4 รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา   

ไม่มี 
 

วาระท่ี 6.5 งานแผนและงบประมาณ  มีเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  จ านวน  1 เรื่องดังนี้  
6.5.1 เรื่อง การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  
               วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   อ.ดร.กิตติ  เหลาสุภาพ ต าแหน่ง  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและบริหารกายภาพและ 

   สิ งแวดล้อม 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและบริหารกายภาพและสิ งแวดล้อม  เสนอเพื อพิจารณา ตามที วิทยาลัย

แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้ด่าเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการกระบวนการทบทวนแผนยุทธศาสตร์เพื อ
การพัฒนาสถาบันแพทย์ในศตวรรษที  21 ประจ่าปี  พ.ศ. 2561 ในวันที  21-22 พฤศจิกายน 2560 โดยมี   
ศ.ดร.นพ.ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย เป็นวิทยากร ความละเอียดทราบแล้ว นั้น 
 เพื อให้การด่าเนินงานของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) จึงขอความอนุเคราะห์คณะกรรมการทุกท่านพิจารณาทบทวน
แผนยุทธศาสตร์วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ระยะ 5 ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ทั้งนี้ ได้ส่งเอกสาร
ให้คณะกรรมการทุกท่านทางอิเล็กทรอนิกส์เมล์เรียบร้อยแล้ว 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 11/2560 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 
 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 ไม่มี 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

แผนยุทธศาสตร์วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕64) ฉบับ
ทบทวน (ทางอิเล็กทรอนิกส์เมลล์) 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อพิจารณา ให้ข้อเสนอแนะ แผนยุทธศาสตร์วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. 
๒๕60 – ๒๕64)  ฉบับทบทวน  

มติที่ประชุม : เห็นชอบ แผนยุทธศาสตร์วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ระยะ ๕ ปี  
(พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) ฉบับทบทวน มอบงานแผนและงบประมาณด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
 

6.6 งานบริการการศึกษา  มีเรื่องสืบเนื่อง  จ านวน  1 เรื่อง 
6.6.1 เรื่อง     ขอเพิ่มจ านวนรับนักศึกษาแพทย์ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก  

         โรงพยาบาลศรีสะเกษ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  แพทย์หญิงปาริชาติ  ภิญโญศรี ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา 

รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา แจ้งเพื อทราบ ผลการขอเพิ มจ่านวนรับนักศึกษาแพทย์ ศูนย์แพทยศาสตร
ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลศรีสะเกษ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อ้าง
ตามมติที ประชุมคณะกรรมการแพทยสภาในการประชุมครั้งที  9/2560 วันที  14 กันยายน 2560 ได้พิจารณา
ตามความเห็นของกลุ่ทสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย แล้วมีมติอนุมัติรับรองศักยภาพการรับนักศึกษาแพทย์ 
ที ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลศรีสะเกษ ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ่านวนเดิม (20 คนต่อปี) รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 ไม่มี 
เอกสารประกอบการประชุม 

1) หนังสือจากแพทยสภา ที  พส 012/ว 879 ลงวันที  27 ตุลาคม 2560 
2) บันทึกข้อความที  ศธ 0529.16.1.1/01233  ลงวันที   31 ตุลาคม 2560 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
เพื อทราบผลการขอเพิ มจ่านวนรับนักศึกษาแพทย์ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลศรีสะเกษ 
มติที่ประชุม : รับทราบผลการขอเพิ่มจ านวนรับนักศึกษาแพทย์ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก 

โรงพยาบาลศรีสะเกษ  

6.7 งานบริการการศึกษา  มีเรื่องแจ้งเพื่อทราบ  จ านวน  1 เรื่อง 
6.7.1 เรื่อง     รายงานผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ“เคาะโครงหลักสูตร สู่ร่างกิจกรรมรายวิชา” 

ระหว่างวันที่ 14 – 16 พฤศจิกายน 2560 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  แพทย์หญิงปาริชาติ  ภิญโญศรี ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา 

รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา รายงานผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ“เคาะโครงหลักสูตร สู่ร่างกิจกรรม
รายวิชา” ระหว่างวันที  14 – 16 พฤศจิกายน 2560  
ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 ไม่มี 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 11/2560 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 
 

เอกสารประกอบการประชุม 
ก่าหนดการประชุม Next Step Workshop “เคาะโครงหลักสูตร สู่ร่างกิจกรรมรายวิชา” 

ระหว่างวันที  14 – 16 พฤศจิกายน 2560 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

เพื อทราบก่าหนดการประชุม Next Step Workshop “เคาะโครงหลักสูตร สู่ร่างกิจกรรมรายวิชา” 
ระหว่างวันที  14 – 16 พฤศจิกายน 2560 

มติที่ประชุม : รับทราบ 

6.8 งานบริการการศึกษา  มีเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  จ านวน  10 เรื่อง 
6.8.1 เรื่อง     ขอแก้ไขผลการเรียนของนักศึกษาที่ยังไม่สมบูรณ์ ( I ) ประจ าปีการศึกษา 2559 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  แพทย์หญิงปาริชาติ  ภิญโญศรี ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา 

ตามมติที ประชุมคณะกรรมการวิชาการชั้นคลินิก หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ครั้งที  4/2560  เมื อวัน
อังคารที  31 ตุลาคม 2560 ซึ งร่วมกันพิจารณารับรองผลการเรียนของนักศึกษาที ยังไม่สมบูรณ์ สัญลักษณ์ ( I ) 
ประจ่าปีการศึกษา 2559 ในรายวิชาโสต ศอ นาสิก และลาริงซ์วิทยา รหัสวิชา 1901 509-53 มีจ่านวน 2 คน 
และรายวิชา กุมารเวชศาสตร์ 1 รหัสวชิา 1901 501-53 จ่านวน 2 คน ซึ งประกอบด้วยรายชื อดังต่อไปนี้ 

 

ล าดับ รหัสนักศึกษา รายช่ือ 
ผลการพิจารณา 

(รับรอง/ไม่รับรอง) 
ประจ าปีการศึกษา 2559  
รายวิชา 1901509-53 โสต ศก นาสิก และลาริงซ์วิทยา 

1 5519400178 นางสาวปวิชญา  อุดมพันธ์ รับรอง 
2 5419400353 นางสาวอนรรญพร  ศรีอาริยภักดี รับรอง 

รายวิชา 1901501-53 กุมารเวชศาสตร์ 1 
1 5419400353 นางสาวอนรรญพร  ศรีอาริยภักดี รับรอง 
2 5519400268 นางสาวรุจยา ร่มเย็น รับรอง 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 ไม่มี 
เอกสารประกอบการประชุม 

1. หนังสือที  อบ 0032.1/105  ลงวันที  31 ตุลาคม 2560 

2. หนังสือที  ศก 0032.225/10218  ลงวันที  3 พฤศจิกายน 2560 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อพิจารณารับรองการขอแก้ไขผลการเรียนของนักศึกษาที ยังไม่สมบูรณ์ ( I ) ประจ่าปีการศึกษา 2559 

มติที่ประชุม : รับรองการขอแก้ไขผลการเรียนของนักศึกษาที่ยังไม่สมบูรณ์ ( I ) ประจ าปีการศึกษา 
2559  มอบงานบริการการศึกษาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 11/2560 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 
 

6.8.2 เรื่อง   รับรองผลการเรียน รายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต   
        ประจ าปีการศึกษา 2560 ครั้งท่ี 2 (ชั้นปีที่ 4-6) 

ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  แพทย์หญิงปาริชาติ  ภิญโญศรี ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา 
ตามมติที ประชุมคณะกรรมการวิชาการชั้นคลินิก หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ครั้งที  4/2560   เมื อวัน

อังคารที  31 ตุลาคม 2560 ซึ งร่วมกันพิจารณารับรองผลการเรียนรายวิชาที เปิดสอนในหลักสูตรแพทยศาสตร
บัณฑิต ประจ่าปีการศึกษา 2560 (ชั้นปีที  4-6) ซึ งประกอบด้วยรายวิชาต่อไปนี้ 

 

ล าดับ รหัสวิชา รายวิชา 
ผลการพิจารณา 

(รับรอง/ไม่รับรอง) 
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 

ประจ าปีการศึกษา 2560 
1 1901 403 ศัลยศาสตร์ 1 กลุ่ม 1 รับรอง 
2 1901 503 จิตเวชศาสตร์ กลุ่ม 1  รับรอง 
3 1901 506 วิสัญญีวิทยา กลุ่ม 1 รับรอง 
4 1901 508 ศัลยศาสตร์ 2 กลุ่ม 1 รับรอง 
5 1901 604 ออร์โธปิดิกส์ 2 กลุ่ม 2,3 รับรอง 
6 1901 605 อายุรศาสตร์ 3 กลุ่ม 1 รับรอง 
7 1901 613 อายุรศาสตร์ 3 กลุ่ม 6 รับรอง 

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลศรีสะเกษ 
ประจ าปีการศึกษา 2560 

1 1901 401 นิติเวชศาสตร์ 1 กลุ่ม  2 รับรอง 
2 1901 404 สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา กลุ่ม 2 รับรอง 
3 1901 406 อายุรศาสตร์ 1  กลุ่ม 3 รับรอง 
4 1901 407 เวชศาสตร์ฟื้นฟู กลุ่ม 2 รับรอง 
5 1901 501 กุมารเวชศาสตร์ 1 กลุ่ม 2 รับรอง 
6 1901 507 เวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัว 4 กลุ่ม 2 รับรอง 
7 1901 601 กุมารเวชศาสตร์ 2 กลุ่ม 4 รับรอง 
8 1901 601 กุมารเวชศาสตร์ 2 กลุ่ม 5 รับรอง 
9 1901 604 ศัลยศาสตร์ 3 กลุ่ม 3 รับรอง 

10 1901 605 อายุรศาสตร์ 3 กลุ่ม 5 รับรอง 
เอกสารประกอบการประชุม 

แบบบันทึกสรุปผลการเรียนรายวิชาชั้นปีที  4-6 ประจ่าปีการศึกษา 2560 ทั้ง 2 ศูนย์แพทย์ฯ 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อพิจารณารับรองผลการเรียน รายวิชาที เปิดสอนในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต   
ประจ่าปีการศึกษา 2560 (ชั้นปีที  4-6) 

มติที่ประชุม : รับรองผลการเรียน รายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต   
ประจ าปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 2 (ชั้นปีที่ 4-6) มอบงานบริการการศึกษาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
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6.8.3 เรื่อง  รับรองผลสอบรวบยอดทักษะและหัตถการทางคลินิก (OSCE) ครั้งที่ 1/2560   
                ปีการศึกษา 2560 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  แพทย์หญิงปาริชาติ  ภิญโญศรี ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา 

ตามมติที ประชุมคณะกรรมการวิชาการชั้นคลินิก วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที  
4/2560 เมื อวันอังคารที  31 ตุลาคม 2560 ซึ งร่วมกันพิจารณารับรองผลสอบรวบยอดทักษะและหัตถการทาง
คลินิก (OSCE) ครั้งที  1/2560 เมื อวันอาทิตย์ที  1 ตุลาคม 2560 ประจ่าปีการศึกษา 2560 ของนักศึกษาแพทย์
ชั้นปีที  6  ทั้ง 2 ศูนย์แพทย์ฯ ซึ งมีนักศึกษาเข้าสอบทั้งหมด 29 คน สอบผ่านทั้งหมด 29 คน ได้คะแนนสอบสูงสุด
ที  75.50% และคะแนนต ่าสุดที  62.50 % ดังรายละเอียดแนบดังนี้ 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 ไม่มี 
เอกสารประกอบการประชุม 
 ผลสอบรวบยอดทักษะและหัถการทางคลินิก(OSCE) ครั้งที  1/2560 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อพิจารณารับรองผลสอบรวบยอดทักษะและหัตถการทางคลินิก (OSCE) ครั้งที  1/2560  ปีการศึกษา 
2560 

มติที่ประชุม : รับรองผลสอบรวบยอดทักษะและหัตถการทางคลินิก (OSCE) ครั้งที่  1/2560          
ปีการศึกษา 2560 มอบงานบริการการศึกษาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
6.8.4 เรื่อง  การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์   
                หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม และหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร 

      บัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  แพทย์หญิงปาริชาติ  ภิญโญศรี ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา 

การเปลี ยนแปลงคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์   
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ งแวดล้อม และหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร์ จึงขอเปลี ยนแปลง ดังนี้ 

1. ขอเปลี ยนแปลงชื อค่าสั ง จากเดิม คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
สาธารณสุขศาสตร์  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ งแวดล้อม และหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เปลี่ยนแปลงเป็น คณะกรรมการบริหารกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 

2. ขอเปลี ยนแปลงคณะกรรมการบริหาร ตามรายนาม ดังนี้ 
คณะกรรมการ (เดิม) คณะกรรมการ (เปลี ยนแปลง) 

คณบด ี ที ปรึกษา คณบด ี ที ปรึกษา 
รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา ที ปรึกษา รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา ที ปรึกษา 
นายพลากร  สืบส่าราญ ประธาน หัวหน้ากลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ประธาน 
นางทักษณิ  พิมพ์ภักดิ ์ กรรมการ นางทักษณิ  พิมพ์ภักดิ ์ กรรมการ 
นายกิตติ  เหลาสุภาพ กรรมการ นายกิตติ  เหลาสุภาพ กรรมการ 
- - นายสทิธิชัย ใจขาน   กรรมการ 
- - ผู้ช่วยศาสตราจารย์มินตรา  สาระรักษ์   กรรมการ 
นางสาวพัจนภา วงษาพรหม กรรมการ นางพัจนภา ธาน ี กรรมการ 
นายสมเจตน์  ทองดา่ กรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเจตน์  ทองด่า กรรมการ 
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- - นางนิตยา  ชาคา่รุณ   กรรมการ 
นางสาวปวีณา  ลิมปทิีปราการ กรรมการ นางสาวปวีณา  ลิมปทิีปราการ กรรมการ 
นางสาวจีราพร ทิพย์พิลา กรรมการ นางสาวจีราพร ทิพย์พิลา กรรมการ 
นางสาวจิราภรณ์  หลาบคา่ กรรมการและ

เลขานุการ 
นางสาวจิราภรณ์  หลาบคา่ กรรมการและ

เลขานุการ 
นางสาวลินดา  ค่ามุงคุณ ผู้ช่วยเลขานุการ นางสาวลินดา  ค่ามุงคุณ ผู้ช่วยเลขานุการ 
  

ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที   19  ตุลาคม  2560 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 ไม่มี 
เอกสารประกอบการประชุม 
 ไม่มี 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

เพื อพิจารณาเพื อพิจารณาอนุมัติการเปลี ยนแปลงชื อค่าสั ง และการเปลี ยนแปลงรายนามคณะกรรมการ
บริหาร กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 

มติที่ประชุม : อนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อค าสั่ง และการเปลี่ยนแปลงรายนามคณะกรรมการบริหาร 
กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มอบงานบริการการศึกษาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

6.8.5 เรื่อง  ขออนุมัติรายวิชาที่เปิดสอนภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา  2560 กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  แพทย์หญิงปาริชาติ  ภิญโญศรี ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา 

รายวิชาที เปิดสอนภาคการศึกษาปลาย  ปีการศึกษา  2560 กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์  มีจ่านวน  35 
รายวิชา ดังนี้ 

ส่าหรับนักศึกษาชั้นปีที  1   จ่านวน   3   รายวิชา 
ส่าหรับนักศึกษาชั้นปีที  2   จ่านวน   13   รายวิชา 
ส่าหรับนักศึกษาชั้นปีที  3   จ่านวน   15   รายวิชา 
ส่าหรับนักศึกษาชั้นปีที  4   จ่านวน   4   รายวิชา 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 ไม่มี 
เอกสารประกอบการประชุม 

รายวิชาที เปิดสอนภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

เพื อพิจารณาอนุมัติรายวิชาที เปิดสอนภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560 

มติที่ประชุม : อนุมัติรายวิชาที่เปิดสอนภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560 มอบงานบริการ
การศึกษาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

6.8.6 เรื่อง  พิจารณาขอแต่งตั้งอาจารย์พิเศษหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  แพทย์หญิงปาริชาติ  ภิญโญศรี ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา 
          รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา  เสนอเพื อพิจารณา  ขอแต่งตั้งอาจารย์พิเศษหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาชีวเวชศาสตร์ ประจ่าปีการศึกษา ๒๕60  เนื องจากหลักสูตรฯ ขาดแคลนอาจารย์ผู้เชี ยวชาญใน
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บางรายวิชา ดังนั้นเพื อให้การบริการจัดการหลักสูตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์  
รวมทั้งเพื อเพิ มพูนความรู้และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักศึกษา  
          การนี้  หลักสูตรจึงใคร่ขอแต่งตั้งอาจารย์พิเศษหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีวเวชศาสตร์  
ประจ่าปีการศึกษา ๒๕60 เพื อให้การบริหารจัดการหลักสูตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีมาตรฐาน  
จ่านวน 7 ราย ดังนี้ 

1. ผศ.ดร.พรลดา นุชน้อย มหาวิทยาลัยมหิดล 
2. ดร.ประสงค์ แคน้่า มหาวิทยาลัยมหิดล 
3. ดร.พิริยาภรณ์ จงตระกูล มหาวิทยาลัยมหิดล 
4. ดร.วราภรณ์ จันทร์อ่อน มหาวิทยาลัยมหิดล 
5. ดร.อุมาพร ยอดประทุม มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
6. ดร.นพ.ปริญญา ช่านาญ โรงพยาบาลสรรพประสิทธิประสงค์ 
7. พญ. สุมลมาลย์ คล้่าชื น โรงพยาบาลสรรพประสิทธิประสงค์ 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 ไม่มี 
เอกสารประกอบการประชุม 

ประวัติอาจารย์พิเศษ 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

เพื อพิจารณาอนุมัติการขอแต่งตั้งอาจารย์พิเศษหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาชีวเวชศาสตร์  
ประจ่าปีการศึกษา ๒๕60 

มติที่ประชุม : อนุมัติการขอแต่งตั้งอาจารย์พิเศษหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาชีวเวช
ศาสตร์  ประจ าปีการศึกษา ๒๕60 มอบงานบริการการศึกษาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

6.8.7 เรื่อง  รายวิชาที่เปิดสอนภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560 
               หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ 
เสนอเรื่องในวันประชุม  แพทย์หญิงปาริชาติ  ภิญโญศรี ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา 

รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา  เสนอเพื อพิจารณา  รายวิชาที เปิดสอนภาคการศึกษาปลาย  
ปีการศึกษา 2560 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์  มีรายละเอียดดังนี้ 
รายวิชาที่เปิดในภาคการศึกษาปลาย  

ส าหรับนักศึกษาชั้นปีท่ี ๑  (รหัส 60) และนักศึกษาชั้นปีที่ 2 (รหัส 59) 
 
ล าดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต กลุ่ม จ านวน

รับ (คน) 
1 1905 711 จุลชีววิทยาการแพทย์และภูมิคุ้มกันวิทยา

ขั้นสูง  
4 (4-0-12) 1 15 

2 1905 720 สรีรวิทยาเชิงระบบ 2  
 

3 (2-2-8) 1 15 
3 1905 714 ระบาดวิทยาทางการแพทย์ขั้นสูงและการ

ประยุกต์ใช้  
 

3 (2-2-8) 1 15 

4 1905 715 สถิติส่าหรับชีวเวชศาสตร์  2 (2-0-6) 1 15 
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ล าดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต กลุ่ม จ านวน
รับ (คน) 

5 1905 782 วิทยานิพนธ์  20 1 25 
6 1905 721 บูรณาการกายวิภาคศาสตร์เชิงระบบ  1  4 (3-2-11) 1 15 

 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 ไม่มี 
เอกสารประกอบการประชุม 

รายวิชาที เปิดสอนภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 
ชีวเวชศาสตร ์

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
เพื อพิจารณาอนุมัติรายวิชาที เปิดสอนภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560 หลักสูตรวิทยาศาสตร

มหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ 
มติที่ประชุม : อนุมัติรายวิชาที่เปิดสอนภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560 หลักสูตรวิทยา

ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ มอบงานบริการการศึกษาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

6.8.8 เรื่อง  รายวิชาที่เปิดสอนภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560  
                หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 
เสนอเรื่องในวันประชุม  แพทย์หญิงปาริชาติ  ภิญโญศรี ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา 

รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา  เสนอเพื อพิจารณา  รายวิชาที เปิดสอนภาคการศึกษาปลาย  
ปีการศึกษา 2560 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์  มีรายละเอียด ดังนี้ 
 

ภาคการศึกษาต้น  จ านวน ๓ รายวิชา 
ส่าหรับนักศึกษาชั้นปีที  1  จ่านวน  ๓  รายวิชา 

ล าดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต จ านวนรับ (คน) 
1 1904 103 ชีวเคมีส่าหรับพยาบาล 3(2-2-5) 90 
2 1904 ๒01 สรีรวิทยาของมนุษย์ 3(2-2-5) 90 
3 1904 102 กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ 3(2-2-5) 90 

สรุป :    สรุปรายวิชาที เปิดสอนทั้งหมด  จ่านวน ๓ รายวิชา 
ส่าหรับนักศึกษาชั้นปีที  1  จ่านวน  3  รายวิชา 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 ไม่มี 
เอกสารประกอบการประชุม 

ไม่มี 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

เพื อพิจารณาอนุมัติรายวิชาที เปิดสอนภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560 หลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 

มติที่ประชุม : อนุ มัติ รายวิชาที่ เปิดสอนภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560 หลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มอบงานบริการการศึกษาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
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6.8.9 เรื่อง  ขออนุมัติร่างหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 25XX 
เสนอเรื่องในวันประชุม  แพทย์หญิงปาริชาติ  ภิญโญศรี ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา 

รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา  เสนอเพื อพิจารณาขออนุมัติร่างหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีว
เวชศาสตร์ หลักสูตรใหม่  พ.ศ. 25XX  ตามที  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  ได้ด่าเนินการขออนุมัติ
เปิดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ ตอ่สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื อปี พ.ศ. 2553 ที 
ผ่านมา ที ประชุมได้เสนอให้เปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ เป็นเวลา 2 ปีก่อน จึงให้
พิจารณาขอเปิดหลักสูตรระดับปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เพื อให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีความพร้อม และมีระบบ
กลไกในการบริหารจัดการหลักสูตรที ดี เพื อรองรับการเปิดหลักสูตรระดับปรัชญาดุษฎีบัณฑิต บัดนี้ หลักสูตรวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ ได้จัดการเรียนการสอนมาเป็นระยะเวลา ๓ ปีการศึกษาแล้ว  

ดังนั้น เพื อยกระดับศักยภาพของหลักสูตรให้สูงยิ งขึ้น และเพื อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของบัณฑิตใน
หลักสูตร รวมทั้งเพื อให้การเปิดหลักสูตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและส่าเร็จลุล่วง  จึงขอเสนอที ประชุมพิจารณา
อนุมัติร่างหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์  หลักสูตรใหม่  พ.ศ. 25XX เพื อจักได้ด่าเนินการ
เสนอขออนุมัติเปิดหลักสูตรตามล่าดับต่อไป (ตามเอกสารแนบ) 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 ไม่มี 
เอกสารประกอบการประชุม 

1. ตารางแสดงจ่านวนอาจารย์ประจ่าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  จ่านวน 1 ชุด 
2. ตารางแสดงคุณวุฒิภาระงานสอนของอาจารย์ประจ่าหลักสูตรฯ       จ่านวน 1 ชุด 
3. ตารางแสดงค่าใช้จ่ายและความคุ้มค่าของหลักสูตร                           จ่านวน 1 ชุด 
4. ตารางแสดงจ่านวนหนังสือและทรัพยากรการเรียนรู้ในหลักสูตร       จ่านวน 1 ชุด 
5. ผลการวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต         จ่านวน 1 ชุด 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
เพื อพิจารณาอนุมัติร่างหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ หลักสูตรใหม่  พ.ศ. 25XX 
มติที่ประชุม : อนุมัติใหร้่างหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ หลักสูตรใหม่  

พ.ศ. 25XX                                                
6.8.10 เรื่อง  ขออนุมัติเปิดหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
                  หลักสูตรใหม่  พ.ศ. 2561 
เสนอเรื่องในวันประชุม  แพทย์หญิงปาริชาติ  ภิญโญศรี ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา 
  รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา  เสนอเพื อพิจารณาขออนุมัติเปิดหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรใหม่  พ.ศ. 2561   ด้วยหลักสูตรฯ ต้องการพัฒนาบัณฑิตเพื อตอบสนอง
สังคมและการเปลี ยนแปลงด้านสาธารณสุข และพัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถด้านการวิเคราะห์
สถานการณ์ของระบบสุขภาพ สามารถก่าหนดแนวทางในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในระบบสาธารณสุขให้มี
ประสิทธิภาพในการตอบสนองความต้องการของสังคมชุมชน ดังนั้นเพื อการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขให้มีความรู้
ความสามารถในการบูรณาการศาสตร์ด้านการบริหาร พฤติกรรมศาสตร์ โภชนาการ วิทยาการระบาด และอนามัย
สิ งแวดล้อม จนสามารถจัดการระบบสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ หลักสูตรได้เล็งเห็นความส่าคัญดังกล่าว  

 ดังนั้น  จึงขออนุมัติเปิดหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรใหม่  
พ.ศ. 2561   
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ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 ไม่มี 
เอกสารประกอบการประชุม 

1. ตารางแสดงจ่านวนอาจารย์ประจ่าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ่านวน 1 ชุด 
2. ตารางแสดงคุณวุฒิภาระงานสอนของอาจารย์ประจ่าหลักสูตรฯ  จ่านวน 1 ชุด 
3. ตารางแสดงค่าใช้จ่ายและความคุ้มค่าของหลักสูตร    จ่านวน 1 ชุด 
4. ตารางแสดงจ่านวนหนังสือและทรัพยากรการเรียนรู้ในหลักสูตร  จ่านวน 1 ชุด 
5. ผลการวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต/ผลส่ารวจของการเปิดหลักสูตร  จ่านวน 1 ชุด 
6. สรุปข้อวิพากษ์หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต    จ่านวน 1 ชุด 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
เพื อพิจารณาอนุมัติเปิดหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรใหม่  

พ.ศ. 2561     
มติที่ประชุม : อนุมัติเปิดหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 

หลักสูตรใหม่  พ.ศ. 2561    และเห็นชอบร่างหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุข
ศาสตร์ หลักสูตรใหม่  พ.ศ. 2561 โดยให้คณะกรรมการร่างหลักสูตรฯ ไปปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรใหเ้ป็นไปตาม
เกณฑ์การขอเปิดหลักสูตรฯ  และให้เสนอผ่านรองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา เพื่อพิจารณาก่อนเสนอไปยัง
มหาวิทยาลัยฯ      

 
ปิดประชุม 12.40 น.  

       

(นางสาวณรัญญา  มีชัย) 
นักวิชาการศึกษาช่านาญการ/เลขานุการ 

ผู้จด/พิมพ์รายงานการประชุม 

                                                           
(นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธุ์) 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
กรรมการ 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 

ที่ประชุมได้รับรองรายงานนี้แล้วในการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งท่ี 12/๒๕60 
เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560    

                                                      
(นายแพทย์นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ) 

 คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 ประธานคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 


