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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 12/2560 วันที่ 21 ธันวาคม 2560 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
ครั้งที่ 12/๒๕60 วันพฤหัสบดี ที่ 21 ธันวาคม 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  ผู้ช่วยคณบดีงานประกันคุณภาพและสารสนเทศ 
2. อ.ดร.กิตติ เหลาสุภาพ  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและบริหารกายภาพและสิ งแวดล้อม 
3. อ.ดร.อารี บุตรสอน  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพันธกิจสังคม 
4. ผศ.สมเจตน์  ทองด่า  ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ งแวดล้อม 
5. ผศ.ดร.สุรศักดิ์  แว่นรัมย์  ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีวเวชศาสตร์ 
6. นพ.ธวัติ บุญไทย   อาจารย์กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ 

 
 
 
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.    
 
 
 นายแพทย์นิรันดร์  พิทักษ์วัชระ คณบดี  ท่าหน้าที ประธานในที ประชุม หลังจากกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วม
ประชุมแล้ว ได้เรียนเชิญคณะกรรมการรับทราบและพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม สรุปได้ ดังนี้ 
 
 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ   จ านวน   1  เรื่อง มีดังนี้ 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 12/2560 วันที่ 21 ธันวาคม 2560 
 

1.1  เรื่อง  โครงการ : เสวนา “ปฏิรูประบบการศึกษาแพทยศาสตร์ในสังคมไทย” (ก้าวหน้าหรือถอยหลัง) 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   นายแพทย์นิรันดร์  พิทักษ์วัชระ  ต าแหน่ง  คณบดี                      

คณบดี เสนอเพื อทราบ วิทยาลัยฯ จะจัดประชุม เสวนา “ปฏิรูประบบการศึกษาแพทยศาสตร์ใน
สังคมไทย” (ก้าวหน้าหรือถอยหลัง) ในวันที  5 มกราคม 2561 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค์ จ.อุบลราชธานี  

โดยมวีัตถุประสงค์  
- เพื อให้เข้าใจความส่าคัญในการปฏิรูประบบการศึกษาแพทยศาสตร์ในสังคมไทย 
- เพื อให้เกิดความมั นใจในคุณภาพและมาตรฐานทางวิชาชีพแพทย์ 
- เพื อให้เข้าใจความส่าคัญในการเชื อมโยงการท่างานระหว่างภาคการผลิต (สถาบันโรงเรียนแพทย์) 

และภาคการบริการสุขภาพ (กระทรวงสาธารณสุข) 

  กลุ่มเป้าหมาย /จ่านวน 
 -   บุคลากรสังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข     จ่านวน   10 คน  
 -   อาจารย์แพทย์สังกัดโรงพยาบาลร่วมผลิต โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์และ 
          โรงพยาบาลศรีสะเกษ       จ่านวน   40  คน 
 -   ผู้อ่านวยการ / แพทย์โรงพยาบาลชุมชนที สนใจระบบการศึกษาแพทยศาสตร์ไทย 
     ในจ.อุบลราชธานี ศรีสะเกษ      จ่านวน    6  คน 
 -   แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวในจ.อุบลราชธานี ศรีสะเกษ   จ่านวน   10  คน 
 -   วิทยากร        จ่านวน     4  คน 

    รวม   70 คน 
 รูปแบบและแผนการด่าเนินงาน 

1. จัดประชุมเสวนาในรูปแบบแลกเปลี ยนเรียนรู้เพื อเกิดบรรยากาศของความเข้าใจ ไว้วางใจ มีความ
ศรัทธาและเคารพซึ งกันและกัน  โดยตัวแทนจากภาคการศึกษา ภาคบริการ และน่าเสนอรูปธรรมการเปลี ยนแปลง
ในทศวรรษที ผ่านมา (1.30 ชั วโมง โดยวิทยากร 5 ท่าน ประกอบด้วย  

1) ศ.พญ.วณิชา ชื นกองแก้ว  
   กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเพื อการพัฒนาการศึกษาบุคลากรสุขภาพ (ศสช.)  
2) นพ. สรรัตน์ เลอมานุวรรัตน์ 
      ผู้อ่านวยการศูนย์แพทยศาสตรชั้นคลินิก รพ.มหาราชนครราชสีมา 
3) นพ.โสภณ เมฆธน 
     อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข/คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข 
4) ศ.นพ.สุรเกียรติ์  อาชานานุภาพ 
   ที ปรึกษา สปสช และผู้ทรงคุณวุฒิระบบสุขภาพชุมชน 
5) พญ.รุจิรา  มังคละศิริ 
        "ผู้ทรงคุณวุฒิด้าน Humanize health care" 

2. เปิดโอกาสให้ซักถามระหว่างวิทยากรและผู้เข้าร่วมประชุม 
3. หารือแนวทางการท่างานร่วมกันระหว่างหลักสูตรแพทยศาสตร์ที เหมาะสมกับเขตพ้ืนที   
 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
ไม่มี 
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ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
เพื อทราบ โครงการ : เสวนา “ปฏิรูประบบการศึกษาแพทยศาสตร์ในสังคมไทย” (ก้าวหน้าหรือถอย

หลัง) 
 มติที่ประชุม :  รับทราบ  

1.2 เรื่อง การเปลี่ยนชื่อตึกกายวิภาคศาสตร์ 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   นายแพทย์นิรันดร์  พิทักษ์วัชระ  ต าแหน่ง  คณบดี                      

คณบดี เสนอเพื อทราบ วิทยาลัยฯ ได้เสนอที ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชานี ครั้งที   
ครั้งที   19/2560 ในวันอังคารที   6  ธันวาคม  2560  ในการเปลี ยนชื อตึกกายวิภาคศาสตร์ เพื อเป็นการร่าลึกถึง 
รศ.ดร.สมจิตต์  ยอดเศรณี  ที ได้สร้างคุณงามความดีท่าคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีอย่างมากมาย 
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ ที ประชุมมีมติเห็นชอบในเปลี ยนชื ออาคาร จากเดิม ตึกกายวิภาคศาสตร์ เปลี ยนเป็น 
อาคาร “สมจิตต์  ยอดเศรณี”  ในการจัดท่ารูปหล่อของท่านอธิการบดีผู้ก่อตั้งมอบรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
กายภาพและสิ งแวดล้อมประสานกองแผนงานเกี ยวกับงบประมาณในการจัดท่ารูปหล่อ 

 มติที่ประชุม :  รับทราบ 
1.3  เรื่อง ขอความอนุเคราะห์บุคลากรในหน่วยงานร่วมเป็นคณะกรรมการโครงการส านักงานสีเขียว 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   นายแพทย์นิรันดร์  พิทักษ์วัชระ  ต าแหน่ง  คณบดี                      

คณบดี เสนอเพื อทราบ มหาวิทยาลัยฯ ขอความอนุเคราะห์ให้หน่วยงานเสนอชื อบุคลากรร่วมเป็น 
คณะท่างานโครงการส่านักงานสีเขียว (Green Office)  ประจ่าปีงบประมาณ 2561  

มติที่ประชุม :  รับทราบ มอบรองคณบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคมด าเนินการ 
1.4 เรื่อง ท าบุญข้ึนปีใหม่ ประจ าปี 2561 ของวิทยาลัยฯ ในวันที่ 4 มกราคม 2561 
 คณบดี เสนอเพื อทราบ  จะจัดพิธีบ่าเพ็ญบุญกุศลใส่บาตรและถวายภัตตาหารเช้า  ในวันพฤหัสบดีที   4  
มกราคม  2561  ตั้งแต่เวลา 07.00- 09.00 น. และได้นิมนต์พระอาจารย์เกวลี เจ้าอาวาส และคณะสงฆ์ จากวัด
ป่านานาชาติ จังหวัดอุบลราชธานี  เทศนาธรรม ให้แก่บุคลากรทุกท่าน  และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน  
เวลา 12.00 น. ณ  บริเวณชั้น 1 อาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  

  มติที่ประชุม :  รับทราบ 
1.5 เรื อง จัดประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ ทุกวันอังคารของสัปดาห์ 

คณบดี เสนอเพื อทราบ จะจัดประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
“Morning Talk ทุกวันอังคาร” ของเดือนโดยเริ มเดือนมกราคม 2561  เป็นต้นไป 

มีวาระที ต้องประชุมร่วมกัน ดังนี้ 
1) เรื องหลักสูตร 
2) เรื องโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
3) เรื องงานวิจัย และท่านุบ่ารุงศิลปวัฒนธรรม 
4) เรื องงานพัฒนานักศึกษา / กิจกรรมนักศึกษา 
5) เรื องการบริหารจัดการ 
6) เรื องอื น ๆ 

  มติที่ประชุม :  รับทราบ 
 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และ 
การสาธารณสุข  
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ระเบียบวาระท่ี  ๒.1 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 11/2560  
                              เมือ่วันพฤหัสบดี ที่ 23 พฤศจิกายน 2560 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   นายแพทย์ประวิ อ ่าพันธุ์ ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร                      

รองคณบดีฝ่ายบริหาร เสนอที ประชุมเพื อพิจารณา รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ่า
วิทยาลัยฯ ครั้งที  11/2560 เมื อวันพฤหัสบดี ที  23 พฤศจิกายน 2560 

 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
(ร่าง) รายงานการประชุม ครั้งที  11/2560 เมื อวันพฤหัสบดี ที  23 พฤศจิกายน 2560 

 มติที่ประชุม :  รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไขรายงานการประชุม  
 

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสืบเนื่อง  
วาระท่ี 3.1  งานบริการการศึกษา มีเรื่องสืบเนื่อง   จ านวน 2 เรื่อง ดังนี้ 
3.1.1 เรื่อง  การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและผู้รับผิดชอบหลักสูตร    
               หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  แพทย์หญิงปาริชาติ  ภิญโญศรี ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา 

สืบเนื องจากการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ก่าหนดให้หลักสูตรแต่งตั้งอาจารย์ 
ประจ่าหลักสูตรและผู้รับผิดชอบหลักสูตร ที มีคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 
2548 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) จึงได้พิจารณา
รายชื ออาจารย์ประจ่าหลักสูตรและผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที  10/2560 เมื อวันที  19  ตุลาคม  พ.ศ. 2560 มีรายชื อดังนี้ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเจตน์  ทองด่า 
2. นางสาวจิราภรณ์  หลาบค่า 
3. นางนิตยา ชาค่ารุณ 
4. ดร.ปวีณา  ลิมปิทีปราการ 
5. นางสาวจีราพร  ทิพย์พิลา 
ทั้งนี้ได้น่าเข้าที ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการมหาวิทยาลัย ครั้งที  11/2560 เมื อวันที  24 

พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ที ประชุมมีมติให้ทบทวนรายชื ออาจารย์ประจ่าหลักสูตรและผู้รับผิดชอบหลักสูตร นั้น  
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาอนามัยสิ งแวดล้อม และหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ครั้งที  
19/2560 เมื อวันที  4 ธันวาคม 2560 มีมติ เห็นชอบ เปลี ยนแปลงอาจารย์ประจ่าหลักสูตรและผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร รายชื อดังนี้ 
  

อาจารย์ประจ าหลักสูตร             
และผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

(ปรับปรุง ครั้งที่ 2) 

เหตุผลและสาระในการปรับปรุง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเจตน์  ทองด่า คงเดิม 
นางสาวจิราภรณ์  หลาบค่า คงเดมิ 
นางนิตยา ชาค่ารุณ ปรับออกเนื องจากมีคุณวุฒิสัมพันธ์ 
ดร.ปวีณา  ลิมปิทีปราการ คงเดิม  
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อาจารย์ประจ าหลักสูตร             
และผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

(ปรับปรุง ครั้งที่ 2) 

เหตุผลและสาระในการปรับปรุง 

นางสาวสุภาณี จันทร์ศิริ เพิ มเป็นอาจารย์ประจ่าหลักสูตรและผู้รับผิดชอบ เนื องจากมีคุณวุฒิตรง 
นางสาวจีราพร  ทิพย์พิลา คงเดิม 
ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที   19  ตุลาคม  2560 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

ไม่มี 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

๑. สมอ. 08 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาอนามัยสิ งแวดล้อม           
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

๒. ประวัติและผลงานอาจารย์ประจ่าหลักสูตรและอาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

      เพื อพิจารณาเห็นชอบการเปลี ยนแปลงอาจารย์ประจ่าหลักสูตรและผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

มติที่ประชุม : เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
3.1.2  การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์   
          หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม และหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  
          สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (เพิ่มเติม) 
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 ยนแปลงคณะกรรมการบริหารกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ตามรายนาม ดังนี้ 
คณะกรรมการ (เดิม) คณะกรรมการ (เปลี ยนแปลง) 

คณบด ี ที ปรึกษา คณบด ี ที ปรึกษา 
รองคณบดฝี่ายบริการการศึกษา ที ปรึกษา รองคณบดฝี่ายบริการการศึกษา ที ปรึกษา 
นายพลากร  สบืส่าราญ ประธาน หัวหน้ากลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ประธาน 
นางทักษิณ  พิมพ์ภักดิ ์ กรรมการ นางทักษิณ  พิมพ์ภักดิ ์ กรรมการ 
นายกิตติ  เหลาสภุาพ กรรมการ นายกิตติ  เหลาสภุาพ กรรมการ 
- - นายสิทธิชัย ใจขาน   กรรมการ 
- - ผู้ช่วยศาสตราจารย์มินตรา  สาระรักษ์   กรรมการ 
นางสาวพัจนภา วงษาพรหม กรรมการ นางพัจนภา ธาน ี กรรมการ 
นายสมเจตน์  ทองด่า กรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารยส์มเจตน์  ทองด่า กรรมการ 
นางสาวปวีณา  ลมิปิทีปราการ กรรมการ นางสาวปวีณา  ลมิปิทีปราการ กรรมการ 
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คณะกรรมการ (เดิม) คณะกรรมการ (เปลี ยนแปลง) 
- - นางสาวสุภาณี  จันทร์ศริ ิ กรรมการ 
นางสาวจีราพร ทิพย์พลิา กรรมการ นางสาวจีราพร ทิพย์พลิา กรรมการ 
นางสาวจิราภรณ์  หลาบค่า กรรมการและเลขานุการ นางสาวจิราภรณ์  หลาบค่า กรรมการและเลขานุการ 
นางสาวลินดา  ค่ามุงคุณ ผู้ช่วยเลขานุการ นางสาวลินดา  ค่ามุงคุณ ผู้ช่วยเลขานุการ 
 ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที   19  ตุลาคม  2560 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

ไม่มี 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

ไม่มี 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

      เพื อพิจารณาอนุมัติการเปลี ยนแปลงชื อค่าสั ง และการเปลี ยนแปลงรายนามคณะกรรมการบริหาร กลุ่ม
วิชาสาธารณสุขศาสตร์ 

มติที่ประชุม : อนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อค าสั่ง และการเปลี่ยนแปลงรายนามคณะกรรมการ
บริหาร กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
วาระท่ี 5.1  งานบริการการศึกษา   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา จ านวน   4 เรื่อง  ดังนี้ 
5.1.1 เรื่อง พิจารณาขอปรับแผนการรับนักศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  แพทย์หญิงปาริชาติ  ภิญโญศรี ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา 

รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา  เสนอเพื อพิจารณา  ขอปรับแผนการรับนักศึกษา หลักสูตร 
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ ด้วยวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้มีแผนการรับ
นักศึกษา ประจ่าปีการศึกษา พ.ศ. 2560-2564 ของมหาวิทยาลัยฯ ความทราบแล้ว นั้น   
          ทั้งนี้เนื องจากคณะกรรมการจัดท่าหลักสูตรอยู่ระหว่างการด่าเนินการ ร่าง/วิพากษ์/ปรับปรุงแก้ไข 
หลักสูตร ดังนั้นเพื อพัฒนาให้ด่าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย หลักสูตรจึงใคร่ขอปรับเปลี ยนแผนการรับ
นักศึกษา รายละเอียดดังนี้ 

 

แผนการรบันกัศกึษา (เดิม) 
ที่ ระดับ หลักสูตร สาขาวชิา ผลการรับนักศึกษา แผนการรับนักศึกษา 

2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 
1 ปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตร

มหาบัณฑิต 
ชีวเวชศาสตร์ 0 5 10 12 12 14 12 15 

2 ปริญญาเอก หลักสูตรวิทยาศาสตร
ดุษฎีบัณฑิต 

ชีวเวชศาสตร์ 0 0 0 5 5 7 7 12 

 
 
แผนการรบันกัศกึษา (ปรบัใหม่) 
ที่ ระดับ หลักสูตร สาขาวชิา ผลการรับนักศึกษา แผนการรับนักศึกษา 

2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 
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1 ปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต 

ชีวเวชศาสตร์ 0 5 10 12 12 14 12 15 

2 ปริญญาเอก หลักสูตรวิทยาศาสตร
ดุษฎีบัณฑิต 

ชีวเวชศาสตร์ 0 0 0 0 5 5 7 7 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
ไม่มี  

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
1. แผนการรับนักศึกษา 
2. บันทึกที ศธ 0529.1.6/3375 ลว. 4 ธ.ค. 2560 เรื องขอปรับเปลี ยนแผนการรับนักศึกษา  

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
  เพื อพิจารณาเห็นชอบการขอปรับเปลี ยนแผนการรับนักศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา

ชีวเวชศาสตร์  
 มติที่ประชุม : เห็นชอบการขอปรับเปลี่ยนแผนการรับนักศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ มอบงานบริการการศึกษา และงานแผนและงบประมาณด าเนินการ 
5.1.2 เรื่อง พิจารณาขอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  
               หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์   
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  แพทย์หญิงปาริชาติ  ภิญโญศรี ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา 

รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา  เสนอเพื อพิจารณา ขอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ ตามที หลักสูตรได้ด่าเนินการขอ
เปลี ยนแปลงอาจารย์ประจ่าหลักสูตรใหม่ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ ทั้งนี้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรชุดเดิมไม่มีชื อ 
ผศ.ดร.รัตนา เล็กสมบูรณ์ ซึ งจะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ ทดแทน ดร.รสริน การเพียร 
และในการประชุมอาจารย์ประจ่าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ครั้งที  8/2560 เมื อวันที  9 
พฤศจิกายน 2560 จึงได้พิจารณาการแต่งตั้งคณะกรรมการดังกล่าว โดยที ประชุมมีมติเห็นชอบให้แต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ 

ในการนี้ เพื อให้การบริหารหลักสูตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอแจ้งที ประชุมเพื อพิจารณาแต่งตั้ง 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ (ตามเอกสารแนบ) 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

ไม่มี  
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

1. รายงานการประชุมอาจารย์ประจ่าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ครั้งที  8/2560 
2. ร่าง ค่าสั งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

       เพื อพิจารณาเห็นชอบการขอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ 
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ข้อเสนอจากที่ประชุม 
1. ควรปรับลดจ านวนคณะกรรมการให้เหมาะสม(10 – 12 คน) เพื่อให้การประชุมมี

ประสิทธิภาพ 
 มติที่ประชุม : มอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ ด าเนินการตาม
ข้อเสนอ และให้น าเสนอในการประชุมครั้งถัดไป 
5.1.3 เรื่อง พิจารณาขอแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
               (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  แพทย์หญิงปาริชาติ  ภิญโญศรี ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา 
 รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา  เสนอเพื อพิจารณา ขอแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) 
เพื อท่าหน้าที ด่าเนินการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา  ศึกษาข้อมูล จัดท่า  
ก่าหนดคุณลักษณะเด่นหรือลักษณะพิเศษ และพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติ วิเคราะห์ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการหลักสูตรเพื อให้
บัณฑิตบรรลุผลการเรียนรู้ตามที ก่าหนด และน่าผลมาปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร  
          การนี้  เพื อให้การบริการจัดการหลักสูตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ รวมทั้งเพื อ
เพิ มพูนความรู้และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักศึกษา  หลักสูตรจึงใคร่ขอแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 ไม่มี 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

สรุปรายชื อผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร์ (หลักสูตร พ.ศ. ๒๕๖๑)  
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อทราบและพิจารณาเห็นชอบการขอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  (หลักสูตร พ.ศ. ๒๕๖๑)  

มติที่ประชุม : เห็นชอบการขอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรสาธารณสุข 
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  (หลักสูตร พ.ศ. ๒๕๖๑)  

5.1.4 เรื่อง ประกาศ ม.อุบลฯ เรื่อง เรื่อง การจัดการศึกษาและการวัดผลส าหรับหลักสูตร  
               แพทยศาสตรบัณฑิต 

ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  แพทย์หญิงปาริชาติ  ภิญโญศรี ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา 
 รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา เสนอเพื อพิจารณา ตามบันทึก ที ศธ 0529.16.1.9/2776 ลงวันที  6 
ตุลาคม 2560 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้ส่ง (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื อง การ
จัดการศึกษาและการวัดผลส่าหรับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. .... เสนออธิการบดีเพื อพิจารณา (ร่าง) 
ประกาศดังกล่าว ทั้งนี้อธิการบดีมีข้อสงสัยรายละเอียดบางประเด็นเกี ยวกับประกาศ และเมื อวันที  4 ธันวาคม  
2560 รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา ได้เข้าพบปรึกษาหารือกับท่านอธิการบดี ในประเด็นข้อสงสัยเกี ยวกับเรื องการ
จัดท่าประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื องการจัดการศึกษาและการวัดผลส่าหรับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  
นั้น ด้วยข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่ได้ระบุไว้จึงเห็นสมควรปรับปรุง
แก้ไขข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ให้สอดคล้องกับระบบการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยใน
ปัจจุบัน  



9 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 12/2560 วันที่ 21 ธันวาคม 2560 
 

          วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จึงขอปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที  2) พ.ศ. ... และขอจัดท่าประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื องการจัด
การศึกษาและการวัดผลส่าหรับหลักสูตร แพทยศาสตรบัณฑิต ดังรายละเอียดที แนบมาพร้อมนี้ 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 ไม่มี 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

1. บันทึกข้อความ ที ศธ 0529.16.1.9/2776 ลงวันที  6 ตุลาคม 2560 
2. (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที  2)  พ.ศ..... 
3. (ร่าง) ประกาศ ม.อุบลฯ เรื อง เรื อง การจัดการศึกษาและการวัดผลส่าหรับหลักสูตรแพทยศาสตร

บัณฑิต 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

เพื อทราบและพิจารณาเห็นชอบการขอปรับปรุง(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี (ฉบับที  2)  พ.ศ..... และการจัดท่า(ร่าง) ประกาศ ม.อุบลฯ เรื อง เรื อง การจัดการศึกษาและการ
วัดผลส่าหรับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 

มติที่ประชุม : เห็นชอบการขอปรับปรุง(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2)  พ.ศ..... และการจัดท า(ร่าง) ประกาศ ม.อุบลฯ เรื่อง เรื่อง การจัดการศึกษาและ
การวัดผลส าหรับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มอบงานบริการการศึกษาด าเนินากรในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
 

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

ตามที  นางสาวปัณฑิตา สุขุมาลย์ ต่าแหน่งอาจารย์ สังกัดกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ได้รับอนุมัติให้ลา
ศึกษาในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้วยทุนอุดหนุนวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีก่าหนด 3 ปี ตั้งแต่วันที  1 สิงหาคม 2557 ถึงวันที  31 กรกฎาคม 2560 
และได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาศึกษาต่อจ่านวน 1 ครั้ง ดังนี้ 

ครั้งที  1 เมื อวันที  1 สิงหาคม 2560  ถึงวันที  31 ธันวาคม 2560 มีก่าหนด 5 เดือน 
 บัดนี้ ใกล้ครบก่าหนดการขยายระยะเวลาศึกษาต่อ เนื องจาก นางสาวปัณฑิตา สุขุมาลย์ ยังอยู่ระหว่างการ
จัดท่าวิทยานิพนธ์ยังไม่แล้วเสร็จ ท่าให้ยังได้ผลการเรียนในรายวิชาดุษฎีนิพนธ์ไม่ครบตามหลักสูตร ผลมาจากการ
เปลี ยนหัวข้อวิทยานิพนธ์ในช่วงแรก จึงมีความจ่าเป็นต้องขยายระยะเวลาการลาศึกษาจ่านวน 7 เดือน  

ครั้งที  2 ตั้งแต่วันที  1 มกราคม 2561 ถึงวันที  31 กรกฎาคม 2561  
โดยใช้ทุนส่วนตัว และได้เสนอแบบรายงานผลความก้าวหน้าการศึกษามาเพื อทราบและประกอบการพิจารณา 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
      ระเบียบ ก.ม. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยไปศึกษาภายในประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๒ ก่าหนด 
ดังนี้  
 ข้อ  14  ข้าราชการที ได้รับอนุมัติไปศึกษาต่อภายในประเทศจะต้องศึกษาให้ส่าเร็จภายในระยะเวลาที 
สถาบันการศึกษานั้น ๆ ก่าหนดไว้ในแต่ละหลักสูตรการศึกษา 
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 ถ้ายังศึกษาไม่ส่าเร็จภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ ง หากมีเหตุผลและความจ่าเป็นอย่างยิ งอาจเสนอขอ
อนุมัติขยายระยะเวลาศึกษาต่อได้ครั้งละ 1 ภาคการศึกษา ทั้งนี้ ต้องแนบผลการศึกษาที ผ่านมาเพื อประกอบการ
พิจารณาของอธิการบดีด้วย  
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

แบบรายงานผลความก้าวหน้าของการศึกษา 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อพิจารณาอนุมัติขยายระยะเวลาศึกษาต่อของ นางสาวปัณฑิตา สุขุมาลย์ ครั้งที  2 ตั้งแต่วันที  1 มกราคม 
2561 ถึงวันที  31 กรกฎาคม 2561 

มติที่ประชุม :  อนุมัติขยายระยะเวลาศึกษาต่อของ นางสาวปัณฑิตา สุขุมาลย์ ครั้งที ่2 ตั้งแต่วันที่ 1 
มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 
 

5.2.2 เรื่อง การเสนอชื่อแพทย์ต้นแบบแพทยสภา 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   นายแพทย์ประวิ อ ่าพันธุ์ ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร                      

ตามหนังสือที  พส.010/ว.978 ลงวันที  20 พฤศจิกายน 2560 คณะอนุกรรมการสรรหาแพทย์ต้นแบบ
ของแพทยสภา ใคร่ขอความกรุณาวิทยาลัยฯ เสนอชื อแพทย์ที เห็นว่าเป็นผู้มีความเหมาะสมตามเกณฑ์คุณสมบัติที 
ก่าหนดมายังส่านักงานเลขาธิการแพทยสภา โดยแพทย์ผู้ได้รับการเสนอชื อจะเป็นแพทย์ในหน่วยงานของท่าน
หรือไม่ก็ได้ และกรุณาไม่เปิดเผยข้อมูลการน่าเสนอต่อแพทย์ผู้ได้รับการเสนอชื อ จักเป็นพระคุณยิ ง ทั้งนี้ เกณฑ์การ
พิจารณาคัดเลือกแพทย์ต้นแบบของแพทยสภา มีดังนี้ 

1. เป็นสมาชิกแพทยสภาและยังมีชีวิตอยู่ 
2. เป็นผู้ที มีคุณธรรม จริยธรรม และไม่เคยถูกลงโทษทางจริยธรรมแพทยสภา 

3. ประกอบวิชาชีพเวชกรรมมาไม่น้อยกว่า 3 ปี และได้ด่ารงตนให้เป็นประโยชน์ต่อการแพทย์ 
4. เป็นแพทย์ผู้ประกอบคุณงามความดี มีผลงานที เป็นประโยชน์ต่อสังคมที เป็นที ประจักษ์ 
5. ไม่เป็นกรรมการแพทยสภา และคณะอนุกรรมการสรรหาแพทย์ต้นแบบของแพทยสภา 

6. ไม่เคยได้รับรางวัลของแพทยสภา 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 ไม่มี 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

ส่าเนาหนังสือที  พส.010/ว.978 ลงวันที  20 พฤศจิกายน 2560 
ประเด็นพิจารณา 
 เพื อพิจารณาเสนอชื อแพทย์ที เห็นว่าเป็นผู้มีความเหมาะสมตามเกณฑ์คุณสมบัติที ก่าหนด 

มติที่ประชุม :  มอบรองคณบดีฝ่ายบริหารด าเนินการ 
 

ระเบียบวาระท่ี 6   เรื่องอ่ืน ๆ 
วาระท่ี 6.1 งานเลขานุการ มีเรื่องแจ้งเพื่อทราบ      จ านวน 1 เรื่อง ดังนี้ 
6.1.1 เรื่อง  ก าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  
                ครั้งที่ 1/2561 วันพฤหัสบดี ที่ 19 มกราคม  2561   เวลา 09.00 น.  

      ณ ห้อง CMP 412 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม     นางสาวณรัญญา  มีชัย ต าแหน่ง เลขานุการคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ 

เลขานุการคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ แจ้งเพื อทราบ ถึงก่าหนดการประชุมคณะกรรมการ 
ประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที  1/2561 วันพฤหัสบดี ที  19 มกราคม  2561      
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เวลา 09.00 น. ณ ห้อง CMP 412 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

เพื อทราบก่าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข                
ครั้งที  1/2561 วันพฤหัสบดี ที  19 มกราคม  2561    เวลา 09.00 น. ณ ห้อง CMP 412 

มติที่ประชุม :  รับทราบ 
 

วาระท่ี 6.2 รองคณบดีฝ่ายบริหาร  มีเรื่องแจ้งเพื่อทราบ จ านวน  1 เรื่อง  ดังนี้  
6.2.1 โครงการสัมมนาประจ าปีเพื่อสรุปผลการด าเนินงาน ถ่ายทอดแผน/โครงการ เพื่อให้บุคลากรสามารถ     
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   นายแพทย์ประวิ อ ่าพันธุ์ ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร                      
 ด้วยวิทยาลัยฯ จะจัดโครงการสัมมนาประจ่าปีเพื อสรุปผลการด่าเนินงาน ถ่ายทอดแผน/โครงการ เพื อให้
บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้บรรลุตามกลยุทธ์และตัวบ่งชี้ ในระหว่างวันที  12 – 14 มกราคม 2561 ณ เขาใหญ่ 
จังหวัดนครราชสีมา  โดยมีบุคคลากรส่งแบบตอบรับเข้าร่วมประชุม จ่านวน 100 คน  

 มติที่ประชุม :  รับทราบ 
ไม่มี 

วาระท่ี 6.3 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม  
 ไม่มี 
 

วาระท่ี 6.4 รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา   

ไม่มี 
 

วาระท่ี 6.5 งานแผนและงบประมาณ  มีเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  จ านวน  1 เรื่องดังนี้  
6.5.1 เรื่อง (ร่าง) รายงานประจ าปีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ปี พ.ศ. 2560  
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   นายแพทย์ประวิ อ ่าพันธุ์ ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร                      

ตามมติที ประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที  1/2560 ระเบียบวาระที  4.7 
เรื อง (ร่าง) รายงานประจ่าปีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปี 2560 ได้ก่าหนดให้ คณะ/ส่านัก/วิทยาลัย ด่าเนินการ
จัดท่ารายงานประจ่าปีให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน หลังจากสิ้นปีงบประมาณ นั้น 
 ในการนี้ งานแผนและงบประมาณ ได้ด่าเนินการจัดท่า (ร่าง) รายงานประจ่าปีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข ปี พ.ศ.2560 เรียบร้อยแล้ว จึงขอน่าเสนอให้คณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อพิจารณา (ร่าง) 
รายงานประจ่าปี ดังกล่าว เสนอต่อที ประชุมคุณะกรรมการมหวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย ต่อไป ทั้งนี้ (ร่าง) 
รายงานประจ่าปี พ.ศ. 2560 ได้ผ่านการตรวจสอบจากบรรณาธิการ เรียบร้อยแล้ว 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

รายงานประจ่าปี จัดท่าขึ้นเพื อสรุปผลการด่าเนินงานของรอบปีงบประมาณเพื อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ให้หน่วยงานภายในและภายนอกรับทราบ จึงจ่าเป็นต้องน่าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภา
มหาวิทยาลัย เพื อให้ความเห็นชอบ 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

(ร่าง) รายงานประจ่าปีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ปี พ.ศ. 2560 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

เพื อพิจารณาอนุมัติ (ร่าง) รายงานประจ่าปีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ปี พ.ศ. 2560 เพื อ
น่าเข้าที ประชุมคณะกรรมการมหาวิทยาลัย ต่อไป 
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มติที่ประชุม : ให้ทบทวน (ร่าง) รายงานประจ าปีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ปี พ.ศ. 
2560 โดยคณบดีจะน าไปปรับปรุง และมอบงานแผนและงบประมาณด าเนินการส่งคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 

6.6 งานบริหารบุคคล    มีเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  จ านวน  2 เรื่อง ดังนี้ 
6.6.1 เรื่อง     ผลการประเมินผลการสอน และผลงานทางวิชาการ ของนางสาวจิราภรณ์ หลาบค า  
                  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   นายแพทย์ประวิ อ ่าพันธุ์ ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร                      

ตามที  คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาประเมินผลการสอนของนางสาวจิราภรณ์ หลาบค่า ต่าแหน่งอาจารย์ 
สังกัดกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เพื อขอก่าหนดต่าแหน่งทางวิชาการ ต่าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร์ เมื อวันที  27 พฤศจิกายน 2560 จากการพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ การประเมินผลการ
สอน คะแนนเฉลี ยระดับ 3.61 ซึ งอยู่ในเกณฑ์ที มี ความช่านาญพิเศษ ในการสอน ผ่านตามเกณฑ์ที ก่าหนด พร้อม
เสนอผลงานทางวิชาการ ประเภทผลงานวิจัย จ่านวน 3 เรื อง ซึ งอยู่ในฐานข้อมูล TCI ระดับชาติ ตามที  ก.พ.อ. 
ก่าหนด รายละเอียดมีดังนี้ 
 1. บทความวิจัย เรื อง จิราภรณ์ หลาบค่า, จินตนา ศิริบูรณ์พิพัฒนา และธนาพร ทองสิม. พฤติกรรมการ
ป้องกันฝุ่นหินของพนักงานโรงโม่หินในอ่าเภอน้่ายืน จังหวัดอุบลราชธานี. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. 2560;19(1):71-83 
 2. บทความวิจัย เรื อง จิราภรณ์ หลาบค่า, ชลธิชา ผ่องจิตน์ และทิพาวรรณ เพทราเวช. พฤติกรรมการ
จัดการซากบรรจุภัณฑ์เคมีทางการเกษตรของเกษตรกรบ้านเกษตรพัฒนาเหนือและบ้านเกษตรสามัคคี ต่าบลค่า
ขวาง อ่าเภอวารินช่าราบ จังหวัดอุบลราชธานี. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. 
2558;18(2)ซ11-21 
 3. บทความวิจัย เรื อง จิราภรณ์ หลาบค่า, ชุลีพร เทพแสง และฐิติมา วันทอง (2559). การประเมินผลกระทบ
ทางสุขภาพของชุมชนที อยู่รอบสถานที ฝังกลบมูลฝอยเทศบาลเมืองวารินช่าราบจังหวัดอุบลราชธานี . วารสาร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 35(5), 581-586. 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอน และประเมินเอกสาร
ประกอบการสอน หรือเอกสารค่าสอน หรือสื อการสอน เพื อพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด่ารงต่าแหน่งทางวิชาการ 
พ.ศ. 2550 และฉบับแก้ไขเพิ มเติม 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

บันทึกข้อความที  0529.16.1.9/3437 ลงวันที  12 ธันวาคม 2560 เรื อง ขอยื นรับรองการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ ประเภทผลงานวิจัย จ่านวน 3 เรื อง ในการขอก่าหนดต่าแหน่งทางวิชาการ ต่าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

เพื อพิจารณาผลการประเมินการสอน และรับรองผลงานทางวิชาการ ในการขอก่าหนดต่าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ของนางสาวจิราภรณ์ หลาบค่า 

มติที่ประชุม : รับรองผลงานทางวิชาการ ในการขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ของนางสาวจิ
ราภรณ์ หลาบค า 

 

http://www.ubu.ac.th/web/files_up/16f2011010516451770.pdf
http://www.ubu.ac.th/web/files_up/16f2011010516451770.pdf
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6.6.2 เรื่อง     การสรรหาหัวหน้ากลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์  
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   นายแพทย์ประวิ อ ่าพันธุ์ ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร                      

ตามที  คณะกรรมการสรรหาฯ ได้สรุปผลการนับคะแนนเลือกตั้ง (แบบลับ) และมีผู้ตอบรับการทาบทาม
เพื อมาแสดงวิสัยทัศน์ต่อคณะกรรมกาประจ่าวิทยาลัยฯ และอาจารย์กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์  เพื อพิจารณา
เลือกผู้ที มีคุณสมบัติเหมาะสมกับต่าแหน่งเป็นหัวหน้ากลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา หัวหน้าภาควิชา หรือหน่วยงานที 
เรียกชื ออย่างอื นที มีฐานะเทียบเท่าภาควิชา พ.ศ. 2550 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

ไม่มี 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

เพื อพิจารณาเลือกผู้ที มีคุณสมบัติเหมาะสมกับต่าแหน่งเป็นหัวหน้ากลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 

มติที่ประชุม : เลือก ผศ.มินตรา สาระรักษ์ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับต าแหน่งหัวหน้ากลุ่มวิชา
สาธารณสุขศาสตร์ มอบงานบริหารบุคคลด าเนินการ 

6.7 งานบริการการศึกษา  มีเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  จ านวน  3 เรื่อง  ดังนี้ 
6.7.1 เรื่อง     การขอตรวจประเมินความพร้อมในการรับนักศึกษาในระดับชั้นปรีคลินิกเพิ่มจากแพทยสภา 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  แพทย์หญิงปาริชาติ  ภิญโญศรี ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา 

ตามที  แพทยสภาได้อนุมัติให้ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับ
นักศึกษาในแต่ละชั้นปีได้ไม่เกิน 48 คน ซึ งเริ มรับได้ตั้งแต่ปี 2549 โดยจัดการเรียนการสอนที โรงพยาบาลสรรพ
สิทธิประสงค์ และให้โรงพยาบาลศรีสะเกษ เป็นโรงพยาบาลหลักในการจัดการเรียนสอนเพิ ม โดยให้สามารถรับ
นักศึกษาได้ไม่เกิน 20 คนต่อปี ซึ งเริ มรับได้ตั้งแต่ปี 2553 รวมสามารถรับนักศึกษาในระดับชั้นคลินิกได้ทั้งสิ้น 68 
คน นั้น 

ทั้งนี้ ในปีการศึกษา 2561 วทิยาลัยฯได้ก่าหนดแผนการรับ นศ. เพิ มเป็นจ่านวน 72 คน และเพื อให้การ
รับนักศึกษาเป็นไปตามแผนที ก่าหนดไว้ คณะกรรมการอาจารย์ประจ่าหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต จึงได้
ด่าเนินการจัดท่าข้อมูลและจัดเตรียมเอกสาร เพื อขอรับการตรวจประเมินความพร้อมในการรับนักศึกษาใน
ระดับชั้นปรีคลินิกเพิ มจากแพทยสภา โดยเบื้องต้นคณะกรรมการอาจารย์ประจ่าหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ได้
ด่าเนินการจัดท่าข้อมูลและจัดเตรียมเอกสาร ส่าหรับการตรวจประเมินเรียบร้อยแล้ว  
ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 ไม่มี 
เอกสารประกอบการประชุม 
 1.  รายละเอียดคุณสมบัติทั วไปของสถาบันอุดมศึกษา 
 2.  รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะของสถาบันผลิตแพทย์ 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

เพื อพิจารณาอนุมัติให้หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต เข้ารับการตรวจประเมินความพร้อมในการรับ
นักศึกษาในระดับชั้นปรีคลินิกเพิ มจากแพทยสภา  

มติที่ประชุม : อนุมัติให้หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต เข้ารับการตรวจประเมินความพร้อมในการรับ
นักศึกษาในระดับชั้นปรีคลินิกเพิ่มจากแพทยสภา มอบงานบริการการศึกษาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
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6.7.2 เรื่อง   รับรองผลการเรียน รายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  
                 ประจ าภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560 (ชั้นปีที่ 2 และ 3) 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  แพทย์หญิงปาริชาติ  ภิญโญศรี ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา 

ตามมติที ประชุมคณะกรรมการวิชาการชั้นปรีคลินิก หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ครั้งที  8/2560 เมื อวัน
พฤหัสบดีที  14 ธันวาคม 2560 ซึ งร่วมกันพิจารณารับรองผลการเรียนรายวิชาที เปิดสอนในหลักสูตรแพทยศาสตร
บัณฑิต ประจ่าภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560 (ชั้นปีที  2 และ 3) ซึ งประกอบด้วยรายวิชาต่อไปนี้ 

 

ล าดับ รหัสวิชา รายวิชา 
ผลการพิจารณา 

(รับรอง/ไม่รับรอง) 
1 1901 202 พันธุศาสตร์การแพทย์และพัฒนาการชีวิตมนุษย์ รับรอง 
2 1901 203 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาทางการแพทย์ รับรอง 
3 1901 204 หลักการทั วไปทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2 รับรอง 
4 1901 205 หลักการทั วไปทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ 3 รับรอง 
5 1901 208 ระบบผิวหนังและเนื้อเยื อเกี ยวพัน รับรอง 
6 1901 209 ระบบกล้ามเนื้อโครงกระดูก รับรอง 
7 1901 207 ระบบต่อมไร้ท่อ รับรอง 
8 1901 302 ระบบย่อยอาหารและโภชนาการ รับรอง 
9 1901 303 ระบบปัสสาวะ รับรอง 

10 1901 304 ระบบสืบพันธุ์ รับรอง 
11 1901 309 การสร้างเสริมสุขภาพและประสบการณ์วิชาชีพแพทย์ รบัรอง 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
ไม่มี 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
แบบบันทึกสรุปผลการเรียนรายวิชาชั้นปีที  2 และ 3 ประจ่าภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
เพื อพิจารณารับรองผลการเรียน รายวิชาที เปิดสอนในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  

ประจ่าภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560 (ชั้นปีที  2 และ 3) 

มติที่ประชุม : รับรองผลการเรียน รายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  
ประจ าภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560 (ชั้นปีที่ 2 และ 3) มอบงานบริการการศึกษาด าเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้อง 

6.7.3 เรื่อง  รายวิชาที่เปิดสอนภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม) 
                หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  แพทย์หญิงปาริชาติ  ภิญโญศรี ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา 

รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา  เสนอเพื อพิจารณา  รายวิชาที เปิดสอนภาคการศึกษาปลาย  
ปีการศึกษา 2560 (เพิ มเติม) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์  ด้วยในการประชุม
คณะกรรมการประจ่าวิทยาลัย ครั้งที  11/2560 เมื อวันที  23 พฤศจิกายน 2560 หลักสูตรได้ท่าเรื องขอเปิด
รายวิชาในภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 ไปจ่านวน 6 รายวิชาแล้วนั้น แต่เนื องจากที ประชุมคณะกรรมการบริหาร
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หลักสูตรฯ ครั้งที  3/2560 เมื อวันที  15 ธันวาคม 2560 เห็นควรเพิ มเติมรายวิชาเลือกอีก 1 รายวิชา คือ 1905 
716 ชีวสารสนเทศศาสตร์  

การนี้ เพื อให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ จึงขอเสนอที ประชุมพิจารณามีรายละเอียดดังนี้ 
 
รายวิชาที่เปิดในภาคการศึกษาปลาย (เดิม) 

ส่าหรับนักศึกษาชั้นปีที  ๑  (รหัส 60) และนักศึกษาชั้นปีที  2 (รหัส 59) 
ล่าดับ รหัสวิชา ชื อวิชา หน่วยกิต กลุ่ม จ่านวนรับ 

(คน) 
1 1905 711 จุลชีววิทยาการแพทย์และภูมิคุ้มกันวิทยาขั้นสูง  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 
5 1905 782 วิทยานิพนธ์  20 1 25 
6 1905 721 บูรณาการกายวิภาคศาสตร์เชิงระบบ  1  4 (3-2-11) 1 15 

 

รายวิชาที่เปิดในภาคการศึกษาปลาย (เพิ่ม) 
ส่าหรับนักศึกษาชั้นปีที  ๑  (รหัส 60) และนักศึกษาชั้นปีที  2 (รหัส 59) 

ล่าดับ รหัสวิชา ชื อวิชา หน่วยกิต กลุ่ม จ่านวนรับ 
(คน) 

1 1905 716 ชีวสารสนเทศศาสตร์ 2 (1-2-5) 1 15 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

ไม่มี 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

1. รายวิชาที เปิดสอนภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560 (เพิ มเติม) 
2. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ครั้งที  3/2560 เมื อวันที  15 ธันวาคม 2560 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
เพื อพิจารณาอนุมัติรายวิชาที เปิดสอนภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560 (เพิ มเติม) หลักสูตรวิทยา

ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร ์
มติที่ประชุม :  อนุมัติรายวิชาที่เปิดสอนภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม) หลักสูตร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ มอบงานบริการการศึกษาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
 

ปิดประชุม 11.30 น.  

       

(นางสาวณรัญญา  มีชัย) 
นักวิชาการศึกษาช่านาญการ/เลขานุการ 

ผู้จด/พิมพ์รายงานการประชุม 
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(นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธุ์) 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
กรรมการ 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 

ที่ประชุมได้รับรองรายงานนี้แล้วในการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งท่ี 12/๒๕60 
เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560    

 

                                                      
(นายแพทย์นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ) 

 คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 ประธานคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

 


