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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
ครั้งที่ 3/๒๕61 วันพฤหัสบดี ที่ 22 มีนาคม 2561 

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.มินตรา  สาระรักษ์   หัวหน้ากลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์            กรรมการ 
7. นางสาวจินตนา  ศิริบูรณ์พิพัฒนา  ผู้แทนอาจารย์     กรรมการ 
8. นางสาวณรัญญา  มีชัย   นักวิชาการศึกษาช่านาญการ  เลขานุการ 
9. นางสาวลภัส  ยิ งยืน   เจ้าหน้าที งานบริหารงานทั วไปช่านาญการ ผู้ช่วยเลขานุการฯ คนที  1 

 
ผู้ไม่มาประชุม 

1. อ.ดร.วลัวสิาข์  สุวรรณเลิศ   ผู้แทนอาจารย์     กรรมการ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นพ.ธวัติ บุญไทย   อาจารย์กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ 
2. อ.ดร.สุวภรณ์  แดนดี  ผู้ช่วยคณบดีงานประกันคุณภาพและสารสนเทศ 
3. อ.ทักษิณ  พิมพ์ภักดิ์  ประธานหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
4. อ.ดร.อารี บุตรสอน  ผู้ช่วยคณบดีงานพันธกิจสังคม 
5. ผศ.ดร.มารุตพงศ์  ปัญญา  ผู้ช่วยคณบดีงานบริการการศึกษา 
6. อ.ดร.ปรีดา ปราการกมานันท์ ผู้ช่วยคณบดีงานพัฒนานักศึกษา 
7. ผศ.ดร.สุรศักดิ์  แว่นรัมย์  ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีวเวชศาสตร์ 
 

 
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.    
 นายแพทย์นิรันดร์  พิทักษ์วัชระ คณบดี  ท่าหน้าที ประธานในที ประชุม หลังจากกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วม
ประชุมแล้ว ได้เรียนเชิญคณะกรรมการรับทราบและพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม สรุปได้ ดังนี้ 
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ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ    จ านวน  4  เรื่อง  มีดังนี้ 
วาระท่ี 1  งานบริการการศึกษา มีเรื่องเสนอเพื่อทราบ   จ านวน   1 เรื่อง  ดังนี้ 
1.1 เรื่อง การตรวจสอบการท างานของวิทยาลัยฯ ในด้านต่าง ๆ มีการร้องเรียนในการจัดซื้อจัดจ้าง 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม     นายแพทย์นิรันดร์  พิทักษ์วัชระ    คณบดี                
 คณบดี  เสนอที ประชุมเพื อทราบเรื องการด่าเนินโครงการต่างๆ ทั้งโครงการบริการวิชาการทางสังคม และ
โครงการวิจัย ให้ปฏิบัติตามระเบียบโดยเคร่งครัด หากด่าเนินการถูกต้องตามระเบียบแม้จะมีการร้องเรียนอย่างไรก็
สามารถชี้แจงได้ 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
ไม่มี 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
เพื อทราบการตรวจสอบการท่างานของวิทยาลัยฯ ในด้านต่าง ๆ มีการร้องเรียนในการจัดซื้อจัดจ้าง 
มติที่ประชุม : รับทราบ 

1.2 เรื่อง  โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม     นายแพทย์นิรันดร์  พิทักษ์วัชระ    คณบดี                
 คณบดี  เสนอที ประชุมเพื อทราบเรื อง โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
เป็นโครงการที ต้องการแก้ไขสถานการณ์ความตกต ่าของมหาวิทยาลัยในยุคปัจจุบัน สถาบันการศึกษา การแก้ไข
ปัญหาของกระทรวงศึกษาธิการ ต้องการผลักดันในเรื องความสอดคล้องกับธุรกิจการตลาด และการผลักดันการ
เรียนการสอนให้เป็นบัณฑิตพันธ์ใหม่  โดยเน้นการปรับเรื องวิชาการ สามารถไปท่างานได้จริงในตลาดแรงงาน
หลักสูตรขณะนี้มีการสมัครน้อยไม่คุ้มกับการผลิต  อาทิ  หลักสูตรวิชาประวัติศาสตร์  ได้ถูกยกเลิกรายวิชาดังกล่าว
แล้ว เนื องจากมีผู้สมัครเข้าศึกษาน้อย จ่านวน 3 คน 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

ไม่มี 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

เพื อทราบโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
มติทีป่ระชุม : รับทราบ 

1.3 เรื่อง  แนวทางการแก้ไขปัญหานักศึกษาไม่เป็นไปตามแผนการรับนักศึกษา 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม     นายแพทย์นิรันดร์  พิทักษ์วัชระ    คณบดี                
 คณบดี  เสนอที ประชุมเพื อทราบเรื อง แนวทางการแก้ไขปัญหานักศึกษาไม่เป็นไปตามแผนการรับนักศึกษา  
รองอธการบดีฝ่ายวิชาการ  เสนอให้ลดคะแนนผู้เข้าสอบไม่ใช้คะแนน GPAX เห็นควรยนืยันควรให้ยึดแนวปฏิบัติ
เดิม แต่ทางวิทยาลัยฯ ไม่เห็นด้วย ยืนยันใช้คะแนน GPAX เหมือนเดิม 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

ไม่มี 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

เพื อทราบแนวทางการแก้ไขปัญหานักศึกษาไม่เป็นไปตามแผนการรับนักศึกษา 
มติที่ประชุม : รับทราบ 
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1.4 เรื่อง  โครงการจัดการเรียนการสอนยุคดิจิตอล 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม     นายแพทย์นิรันดร์  พิทักษ์วัชระ    คณบดี                

คณบดี  เสนอที ประชุมเพื อทราบเรื องโครงการการจัดการเรียนการสอนยุคดิจิตอล  จึงได้เชิญ  
ผศ.ดร.มงคล ปุษยตานนท์  ผู้อ่านวยการส่านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  ปรึกษาหารือแนวทางระบบการพัฒนา 
ICT ด้านการเรียนการสอน  ซึ งยังไม่ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที   โดยมหาวิทยาลัยด้วยเช่นกัน 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
ไม่มี 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
เพื อทราบโครงการจัดการเรียนการสอนยุคดิจิตอล 
มติที่ประชุม : รับทราบ 

1.5 เรื่อง  การติดตามการประเมินผลหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตตามเกณฑ์มาตรฐานสากล 
             ส าหรับแพทยศาสตรศึกษา (World Fededration for Medical Education : WFME)  

   จะมาประเมินวันที่ 23-25  เมษายน 2561 และจะแจ้งผลการประเมินภายใน 2 สัปดาห์  
   และจะเสนอคณะกรรมการ  ให้แล้วเสร็จ ทันเข้าที่ประชุมบอร์ดใหญ่วันที่ 28 พฤษภาคม 2561  
    มีประเด็นที่ต้องรีบด าเนินการ  

ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม     นายแพทย์นิรันดร์  พิทักษ์วัชระ    คณบดี                
 คณบดี  เสนอที ประชุมเพื อทราบเรื องประชุมกับมหาวิทยาลัยฯ เรื อง ประกาศจ่านวนการรับนักศึกษา ให้ 

ปรับลดจ่านวนรับจาก 68 คน เป็น 48 คน ตามข้อเสนอแนะของแพทยสภาก่อน แพทยสภา  แจ้งว่าต้องได้รับการ
ตรวจประเมิน WFME  ก่อนจึงจะสามารถประกาศรับสมัคร นักศึกษาแพทย์เพิ มอีก 20 คน รวมทั้งหมด  68  คน 

รองฯ บริการการศึกษา   ต้องเปลี ยนแปลงประกาศการรับสมัครนศพ.เป็นจ่านวน 48 คนก่อน และหาก 
ได้รับการประเมินจาก WFME  จึงจะสามารถประกาศเพิ มเติมอีก 20 คน รวม  68 คน  โดยรองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการ   เสนอให้ด่าเนินตามประกาศเดิมไปก่อน  แนวทางอาจจะเรียกล่าดับส่ารอง หรือชะลอการเรียกล่าดับ
ส่ารองไปก่อน จนกว่าจะได้รับอนุมัติ  

รองฯ บริหาร  ได้ประสานและปรึกษาหารือก่าหนดการเข้าตรวจ WFME ศ.คลินิก นพ.สุวัฒน์  เบญจพล
พิทักษ์  ได้ก่าหนดการตรวจประเมิน WFME ระหว่างวันที   23-25 เมษายน  2561  หรือ รับ 48 คน โดย
คณะกรรมการจะเข้าตรวจดูสถานที  ห้องเรียน  ห้องท่างานบุคลากรทุกฝ่าย  หากผ่านการประเมิน WFME จึงจะ
พิจารณาการรับนักศึกษาแพทย์เพิ มอีกครั้ง ขอให้ทุกฝ่ายเตรียมความพร้อมรับการประเมิน WFME  ในครั้งนี้ ซึ งขอ
เชิญผู้มีประสบการณ์เป็นที ปรึกษาในการประเมิน WFME  คือ รศ.นพ.สุธรรม  ปิ่นเจริญ และรศ.พญ.จิตเกษม 
สุวรรณรัฐ  ให้ข้อแนะน่าในการติดตามการปรับปรุงหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและการตรวจประเมินฯ  ก่อนที จะ
รับการประเมินฯ จริง  โดยมอบฝ่ายบริกการศึกษาติดตามหนังสือตอบกลับจาก สบพช. เรื องหนังสือที ขอหารือเรื อง
การปรับจ่านวนการรับนักศึกษา 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

ไม่มี 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

เพื อทราบการติดตามการประเมินผลหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตด้วย IMEAC จะมาประเมินวันที  23-25  
เมษายน 2561 และจะแจ้งผลการประเมินภายใน 2 สัปดาห์ และจะเสนอคณะกรรมการ  ให้แล้วเสร็จ ทันเข้าที 
ประชุมบอร์ดใหญ่วันที  28 พฤษภาคม 2561 มีประเด็นที ต้องรีบด่าเนินการ  

มติที่ประชุม : รับทราบ 
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1.6 เรื่อง  การท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข กับเขต 
             สุขภาพที ่10 กระทรวงสาธารณสุข ในการร่วมมือด้านระบบการศึกษา หลักสูตรการเรียนการสอน  
             งานวิจัยและการบริการทางการแพทย์ในระบบสุขภาพชุมชน ณ โรงพยาบาล 50 พรรษา มหา 
             วชิราลงกรณ  
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม     นายแพทย์นิรันดร์  พิทักษ์วัชระ    คณบดี                

 คณบดี  เสนอที ประชุมเพื อทราบเรื องการท่าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างวิทยาลัยแพทยศาสตร์ 
และการสาธารณสุข กับเขตสุขภาพที  10 กระทรวงสาธารณสุข ในการร่วมมือด้านระบบการศึกษา หลักสูตรการ
เรียนการสอน งานวิจัยและการบริการทางการแพทย์ในระบบสุขภาพชุมชน ณ โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิรา
ลงกรณ ทั้งหมด 4 เรื อง 

1. วัตถุประสงค์เพื อให้เกิดความรู้เรื องการเรียนการสอน หลักสูตรแพทยศาสตร์และหลักสูตร 
สาธารณสุข จะต้องสอดคล้องกับระบบบริการ 

2. งานวิจัยในพื้นที  อาทิ  การจัดโครงการวิจัยในโรงพยาบาล 
3. ความร่วมมือในเรื องระบบการประกันคุณภาพ 
4. แหล่งฝึกปฏิบัติของนักศึกษาแพทย์ อาจารย์แพทย์ไม่จ่าเป็นจะต้องเป็นแพทย์  อาจจะเป็น 

เจ้าหน้าที ด้านสาธารณสุข พยาบาล เจ้าหน้าที องค์กรท้องถิ นที ท่าหน้าที เกี ยวกับ Health Promotion 
อีกทั้ง การบริการทางการแพทย์ซึ งจะเปิดให้บริการโรงพยาบาลอาจจะแลกเปลี ยนประสบการณ์  โดยมี

โรงพยาบาลควบคู่ในเรื องการส่งผ่านการบริการบุคลากร คือ รพ.สรรพสิทธิประสงค์ รพ.50 พรรษามหาวชิราลง
กรณ ์รพ.วารินช่าราบ    
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

ไม่มี 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

เพื อทราบการท่าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข กับเขต
สุขภาพที  10 กระทรวงสาธารณสุข ในการร่วมมือด้านระบบการศึกษา หลักสูตรการเรียนการสอน งานวิจัยและ
การบริการทางการแพทย์ในระบบสุขภาพชุมชน ณ โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ  

มติที่ประชุม : รับทราบ 
1.7 เรื่อง  CEHPE 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม     นายแพทย์นิรันดร์  พิทักษ์วัชระ    คณบดี                

 คณบดี  เสนอที ประชุมเพื อทราบเรื อง  CEHPE เป็นการท่างานระดับชาติ  เพื อพัฒนาหลักสูตรการเรียน 
การสอนของบุคลากรทางการแพทย์ ทั้ง 9 สาขา  และเป็นภาระงานมูลนิธิการปฏิรูปการศึกษาถือเป็นยุทธศาสตร์
ของประเทศ  โดยนายแพทย์วิจารณ์  พาณิช  เป็นประธาน  และในปลายปี 2561 จะมีการสัมมนาเรื องหลักสูตร  
ระบบบริการสุขภาพชุมชน  ทั้ง 9 สาขา  ซึ งเป็นการท่างานเชื อมโยงกับมหาวิทยาลัยอื น ๆ ในการปรับหลักสูตรของ
วิทยาลัยแพทย์ฯ เพื อให้สามารถน่าไปใช้ได้จริง   
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

ไม่มี 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

เพื อทราบ 
มติที่ประชุม : รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และ 
การสาธารณสุข  

ระเบียบวาระท่ี  ๒.1 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 2/2561 
                              เมือ่วันพฤหัสบดี ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   นายแพทย์ประวิ อ ่าพันธุ์ ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร                      

รองคณบดีฝ่ายบริหาร เสนอที ประชุมเพื อพิจารณา รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ่า
วิทยาลัยฯ ครั้งที  2/2561 เมื อวันพฤหสับดี ที  22 กุมภาพันธ์ 2561 

 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
(ร่าง) รายงานการประชุม ครั้งที  2/2561 เมื อวันพฤหัสบดี ที  22 กุมภาพันธ์ 2561 

 มติที่ประชุม :  รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไขรายงานการประชุม  
 

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสืบเนื่อง  
 ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องหน่วยงานแจ้งเพื่อทราบ 
วาระท่ี 4.1  งานบริการการศึกษา มีเรื่องเสนอเพื่อทราบ   จ านวน   1 เรื่อง  ดังนี้ 
4.1.1 เรื่อง จ านวนผู้ยืนยันสิทธิ์ เข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัย 
               สิ่งแวดล้อม และหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์   
      ปีการศึกษา 2561 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   ผศ.มินตรา  สาระรักษ์ ต าแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์                

ตามที  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
อนามัยสิ งแวดล้อม และหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  ปีการศึกษา 2561  
TCAS รอบที  1  ในโควตากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษ โควตาส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรม บ่าเพ็ญประโยชน์
ช่วยเหลือสังคม โควตาพื้นที  และโควตาขยายโอกาสทางการศึกษา มีผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ งแวดล้อม จ่านวน  52  คน และหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร์ จ่านวน 43 คน   
 การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา  TCAS รอบที  2  โควตารับตรงทั วไป มีผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ งแวดล้อม จ่านวน  16  คน และหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จ่านวน 109 คน  มีก่าหนดการสอบสัมภาษณ์  ในวันที  20  เมษายน  2561   
 การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาจะเหลือ TCAS รอบที  3 -5  รายละเอียด ดังนี้ 
รอบการรับ จ านวนรับตามประกาศ (คน) 
TCAS รอบท่ี 3 การรับนักศึกษารับตรงร่วมกัน  
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ งแวดล้อม 5 
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 5 
TCAS รอบท่ี 4 การรับนักศึกษาระบบรับผ่านส่วนกลาง (Admissions)  
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ งแวดล้อม 20 
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 15 
TCAS รอบท่ี 5 การรับนักศึกษารอบรับตรงอิสระ 
หมายเหตุ : ยังไม่ได้ระบุจ่านวนรับ 
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ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
  ไม่มี 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
 ไม่มี 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

เพื อทราบจ่านวนผู้ยืนยันสิทธิ์ เข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ งแวดล้อม และ
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 
มติที่ประชุม : 
 มติที่ประชุม : รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
วาระท่ี 5.1  งานบริการการศึกษา   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา จ านวน   5 เรื่อง  ดังนี้ 
5.1.1 เรื่อง ขออนุมัติจัดท าค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2560  
               (เพิ่มเติมครั้งที่ 2) 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   แพทย์หญิงปาริชาติ  ภิญโญศรี ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา                

ตามที ส่านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่านักอธิการบดี จัดท่าบันทึกข้อความที  ศธ.0529.4.6/ว 906   
ลว 21 กรกฎาคม 2558 เรื อง แผนผังกระบวนการการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื อให้
สอดคล้องกับข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย “คุณสมบัติและหลักเกณฑ์การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ และศาสตราจารย์พิเศษ พ.ศ. 2548”และให้เป็นไปตาม
ส่านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่านักอธิการบดี   
         ในการนี้ งานบริการการการศึกษา จึงขอเสนอขออนุมัติจัดท่าค่าสั งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษกลุ่มวิชาสาธารณสุข
ศาสตร์ ประจ่าปีการศึกษา 2560(เพิ มเติมครั้งที  2) เพื อด่าเนินการตามแผนผังกระบวนการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ 
ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ส่านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

ไม่มี  
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

ขออนุมัติจัดท่าค่าสั งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ประจ่าปีการศึกษา 2560  
(เพิ มเติมครั้งที  2) 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

เพื อพิจารณาอนุมัติจัดท่าค่าสั งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ประจ่าปีการศึกษา 2560 
(เพิ มเติมครั้งที  2) 
 มติที่ประชุม : อนุมัติจัดท าค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 
2560 (เพิ่มเติมครั้งท่ี 2) มอบงานบริการการศึกษาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง  
5.1.2 เรื่อง ขออนุมัติรายวิชาที่เปิดสอนและรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  
               หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (ชั้นปรีคลินิก) ประจ าปีการศึกษา 2561 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   แพทย์หญิงปาริชาติ  ภิญโญศรี ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา                
 ตามมติที ประชุมอาจารย์ชั้นปรีคลินิก หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ครั้งที  1/2561 เมื อวันพฤหัสบดี     
ที  15 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ งร่วมกันพิจารณารายวิชาที เปิดสอนและรายชื ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา (ชั้นปรี
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คลินิก) หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจ่าปีการศึกษา 2561 ทั้งนี้ เพื อเตรียมความพร้อมส่าหรับการจัดการ
เรียนการสอนและการจัดท่า มคอ.3 ในปีการศึกษา 2561 ให้ด่าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ  โดยสรุปดังนี้ 
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561 

ล าดับ รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต อาจารย์ผู้รับผิดชอบ 
1 1901 101 การพัฒนาความเป็นนัก

วิชาชีพเวชกรรม  
2(1-2-3) 
 

นางสาวจิตติยวดี ศรีภา ประธานรายวิชา 
นางสาวฐานิสรา โฉมเกิด ผู้ประสานงานรายวิชา 
นายแพทย์สุริยง แผลงงาม ผู้ประสานงานรายวิชา 
แพทย์หญิง กฤติกา ทองอินทร์ ผู้ประสานงานรายวิชา 

2 1901 202 พันธุศาสตร์การแพทย์
และพัฒนาการชีวิตมนุษย์ 

4(3-2-7) นางสาวปิยนันท์ มีเวที ประธานรายวิชา 
ผศ.จารุวรรณ์  วงบุตดี      ผู้ประสานงานรายวิชา 
นายปรีดา ปราการกมานันท์ ผู้ประสานงานรายวิชา 

3 1901 203 จุลชีววิทยาและปรสิต
วิทยาทางการแพทย์ 

4(3-2-7) ผศ.ธันยาการย์ ศรีวรมาศ ประธานรายวิชา 
ผศ.มารุตพงศ์ ปัญญา ผู้ประสานงานรายวิชา 
รศ.ธารินี ไชยวงศ์ ผู้ประสานงานรายวิชา 

4 1901 204 หลักการทั วไปทาง
วิทยาศาสตร์การแพทย์ 2 

3(2-2-5) ผศ.ภาวนา  พนมเขต        ประธานรายวิชา 
แพทย์หญิงนวินดา เจียมบุญศรี ผู้ประสานงานรายวิชา 
นางสาวลติพร อุดมสุข ผู้ประสานงานรายวิชา 

5 1901 205 หลักการทั วไปทาง
วิทยาศาสตร์การแพทย์ 3 

3(2-2-5) ผศ.สุรศักดิ์  แว่นรัมย์      ประธานรายวิชา 
นายแพทย์ณัฐพงษ์ สีดาพันธุ์ ผู้ประสานงานรายวิชา 
นายปรีดา ปราการกมานันท์ ผู้ประสานงานรายวิชา 

6 1901 208 ระบบผิวหนังและเนื้อเยื อ
เกี ยวพัน 

2(1-2-3) นางสาวฐานิสรา โฉมเกิด ประธานรายวิชา 
นางสาววัลวิสาข์ สุวรรณเลิศ ผู้ประสานงานรายวิชา 
แพทย์หญิงปิยะรัตน์ ธัญนิพัทธ์ ผู้ประสานงานรายวิชา 

7 1901 209 ระบบกล้ามเนื้อโครง
กระดูก 

5(4-2-9) นางสาวลติพร อุดมสุข ประธานรายวิชา 
ผศ.จุฑารัตน์ จิตติมณี ผู้ประสานงานรายวิชา 
นางสาวปิยนันท์ มีเวที ผู้ประสานงานรายวิชา 

8 1901 309 การสร้างเสริมสุขภาพและ
ประสบการณ์วิชาชีพ
แพทย์ 

2(1-2-3) แพทย์หญิงนวินดา เจียมบุญศรี    ประธานรายวิชา 
แพทย์หญิงกฤติกา ทองอินทร์ ผู้ประสานงานรายวิชา 
นายอนุวัตร ภิญญะชาติ ผู้ประสานงานรายวิชา 
นางสาวรสริน การเพียร ผู้ประสานงานรายวิชา 

9 1901 302 ระบบย่อยอาหารและ
โภชนาการ 

5(4-2-9) นางสาววัลวิสาข์ สุวรรณเลิศ    ประธานรายวิชา 
นางสาวสุวภรณ์ แดนดี    ผู้ประสานงานรายวิชา 
นางนงนุช กัณหารัตน์ ผู้ประสานงานรายวิชา 

10 1901 303 ระบบปัสสาวะ 4(3-2-7) ผศ.จุฑารัตน์  จิตติมณี   ประธานรายวิชา 
ผศ.เชาวลิต ยั วจิตร ผู้ประสานงานรายวิชา 
นายแพทย์วัฒนา พรรณพานิช    ผู้ประสานงานรายวิชา 
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ล าดับ รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต อาจารย์ผู้รับผิดชอบ 
11 1901 207 ระบบต่อมไร้ท่อ 3(2-2-5) นายปรีดา ปราการกมานันท์ ประธานรายวิชา 

ผศ.รัตนา เล็กสมบูรณ์ ผู้ประสานงานรายวิชา 
นางสาวกาญจนา แปงจิตต์ ผู้ประสานงานรายวิชา 

12 1901 304 ระบบสืบพันธุ์ 4(3-2-7) นางสาวกาญจนา   แปงจิตต์     ประธานรายวิชา 
ผศ.เชาวลิต ยั วจิตร ผู้ประสานงานรายวิชา 
นางสาวสุวภรณ์ แดนดี ผู้ประสานงานรายวิชา 

 
ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561 
ล าดับ รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต อาจารย์ผู้รับผิดชอบ 
1 1901 201 หลักการทั วไปทาง

วิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 
4(3-2-7) ผศ.เชาวลิต ยั วจิตร ประธานรายวิชา 

นางสาวจิตติยวดี  ศรีภา  ผู้ประสานงานรายวิชา 
นางสาวกาญจนา แปงจิตต์ ผู้ประสานงานรายวิชา 

2 1901 210 ระบบประสาท  6(5-2-11) ผศ.เชาวลิต ยั วจิตร ประธานรายวิชา 
นางสาววัลวิสาข์ สุวรรณเลิศ ผู้ประสานงานรายวิชา 
นางสาวสุพัตรา ขจัดโรคา ผู้ประสานงานรายวิชา 
นางสาวฐานิสรา โฉมเกิด ผู้ประสานงานรายวิชา 

3 1901 206 ระบบเลือดและน้่าเหลือง 3(2-2-5) นางสาวรสริน การเพียร ประธานรายวิชา 
ผศ.ภาวนา  พนมเขต     ผู้ประสานงานรายวิชา 
นางสาวลติพร อุดมสุข ผู้ประสานงานรายวิชา 

4 1901 211 ระบบหัวใจและหลอด
เลือด 

5(4-2-9) นางสาวนันทยา กระสวยทอง ประธานรายวิชา 
ผศ.มารุตพงศ์ ปัญญา ผู้ประสานงานรายวิชา 
ผศ.เชาวลิต ยั วจิตร ผู้ประสานงานรายวิชา 

5 1901 301 ระบบหายใจ 4(3-2-7) รศ.ธารินี ไชยวงศ์     ประธานรายวิชา 
นางสาวนันทยา กระสวยทอง ผู้ประสานงานรายวิชา 
ผศ.ธันยาการย์ ศรีวรมาศ ผู้ประสานงานรายวิชา 
ผศ.ศุทธินี ธิราช ผู้ประสานงานรายวิชา 

6 1901 305 เวชศาสตร์ชุมชนและเวช
ศาสตร์ครอบครัว 1 

4(3-2-7) นายอนุวัตร ภิญญะชาติ ประธานรายวิชา 
ผศ.สุรศักดิ์  แว่นรัมย์      ผู้ประสานงานรายวิชา 
นางสาวลติพร อุดมสุข ผู้ประสานงานรายวิชา 
นางสาวกาญจนา แปงจิตต์ ผู้ประสานงานรายวิชา 
นายชาญวิทย์ มณีนิล ผู้ประสานงานรายวิชา 

7 1902 306 เวชศาสตร์ชุมชนและเวช
ศาสตร์ครอบครัว 2 

4(2-4-6) นายอนุวัตร ภิญญะชาติ ประธานรายวิชา 
ผศ.สุรศักดิ์  แว่นรัมย์      ผู้ประสานงานรายวิชา 
นายปรีดา ปราการกมานันท์ ผู้ประสานงานรายวิชา 
รศ. อนันต์ ไชยกุลวัฒนา ผู้ประสานงานรายวิชา 
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ล าดับ รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต อาจารย์ผู้รับผิดชอบ 

นายชาญวิทย์ มณีนิล ผู้ประสานงานรายวิชา 
8 1903 307 บทน่าสู่เวชศาสตร์คลินิก 

1 
4(3-2-7) ผศ.ศุทธินี ธิราช ประธานรายวิชา 

นางสาวลติพร อุดมสุข ผู้ประสานงานรายวิชา 
นางสาวรสริน การเพียร ผู้ประสานงานรายวิชา 

9 1904 308 บทน่าสู่เวชศาสตร์คลินิก 
2 

2(1-2-3) แพทย์หญิงปิยะรัตน์ ธัญนิพัทธ์ ประธานรายวิชา 
นายแพทย์สุริยง แผลงงาม ผู้ประสานงานรายวิชา 
นางสาวรสริน การเพียร ผู้ประสานงานรายวิชา 

 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 ไม่มี 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
ไม่มี 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อพิจารณาอนุมัติรายวิชาที เปิดสอนและรายชื ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา หลักสูตรแพทยศาสตร
บัณฑิต (ชั้นปรีคลินิก) ประจ่าปีการศึกษา 2561   
  มติที่ประชุม : อนุมัติรายวิชาที่เปิดสอนและรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา หลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต (ชั้นปรีคลินิก) ประจ าปีการศึกษา 2561  มอบงานบริการการศึกษาด าเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้อง  
5.1.3 เรื่อง ขออนุมัติจัดท าค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ภาคการศึกษาปลาย  
               ประจ าปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติม) 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   แพทย์หญิงปาริชาติ  ภิญโญศรี ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา                

ตามที ส่านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่านักอธิการบดี จัดท่าบันทึกข้อความที   
ศธ.0529.4.6/ว 906 ลว 21 กรกฎาคม 2558 เรื อง แผนผังกระบวนการการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื อให้สอดคล้องกับข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย “คุณสมบัติและ
หลักเกณฑ์การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ และศาสตราจารย์พิเศษ 
พ.ศ.2548”และให้เป็นไปตามส่านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่านักอธิการบดี  ในการนี้ งานบริการการ
การศึกษา จึงขอเสนอขออนุมัติจัดท่าค่าสั งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ภาคการศึกษาปลาย 
ประจ่าปีการศึกษา 2559 (เพิ มเติม) เพื อด่าเนินการตามแผนผังกระบวนการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ส่านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

 ไม่มี 
 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
ค่าสั งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ภาคการศึกษาปลาย ประจ่าปีการศึกษา 2559 

(เพิ มเติม)  
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

เพื อพิจารณาอนุมัติจัดท่าค่าสั งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ภาคการศึกษาปลาย 
ประจ่าปีการศึกษา 2559 (เพิ มเติม) 
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มติที่ประชุม : อนุมัติจัดท าค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ภาคการศึกษา
ปลาย ประจ าปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติม) มอบงานบริการการศึกษาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
5.1.4 เรื่อง ทบทวนการขอแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  
              หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   แพทย์หญิงปาริชาติ  ภิญโญศรี ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา                
 รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา เสนอเพื อพิจารณาทบทวนการขอแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) ตามบันทึกที  ศธ 05294.6/168 ลว.21 กุมภาพันธ์ 2561 ส่านักงานพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ส่านักงานอธิการบดี ขอให้ทบทวนคุณสมบัติของคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย ระบบและกลไกลการบริหารหลักสูตรและการจัดท่ารายละเอียดหลักสูตร พ.ศ.
2558 เนื องจากเห็นว่าคุณสมบัติของคณะกรรมการไม่ครบถ้วน กล่าวคือ“ขาดประธานกรรมการ, ผู้ใช้บัณฑิต และ
อาจารย์ประจ่าหลักสูตรและผู้รับผิดชอบหลักสูตร”   
 ตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย ระบบและกลไกลการบริหารหลักสูตรและการจัดท่า
รายละเอียดหลักสูตร พ.ศ.2558 หมวด 1 ข้อ 8 วงเล็บ 1 คณะกรรมการร่างและพัฒนาหลักสูตร อย่างน้อย 5 
คน ประกอบด้วย อาจารย์ประจ่าที มีคุณสมบัติตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที จะเปิด อย่างน้อย 2 คน ผู้ทรงคุณวุฒิ
จากภายนอกมหาวิทยาลัย อย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วย ผู้แทนของนักวิชาการที เชี ยวชาญในสาขาวิชานั้นๆ อย่าง
น้อย 2 คน ผู้แทนจากผู้ใช้บัณฑิตจากภาครัฐหรือเอกชนหรือภาคประชาชน อย่างน้อย 1 คนนั้น   
 เบื้องต้น ได้ทบทวนข้อมูลจากส่านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาพบว่า องค์ประกอบของคณะกรรมการ
พัฒนาหลักสูตรมีความครบถ้วนตามองค์ประกอบทุกประการ ทั้งนี้อาจไม่ได้แสดงให้เห็นข้อมูลในค่าสั งเนื องจากใช้
รูปแบบการขอแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรในรูปแบบดั้งเดิม  บัดนี้ได้เปลี ยนแปลงค่าสั งตามตัวอย่างที 
ส่านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาจัดส่งให้เรียบร้อยแล้ว และเป็นไปตามองค์ประกอบที มหาวิทยาลัยก่าหนดทุก
ประการ ดังนี้ 

1. อาจารย์ประจ าที่มีคุณสมบัติตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่จะเปิด อย่างน้อย 2 คน ได้แก่  
(1) ดร.อารี  บุตรสอน  ประธานกรรมการ คุณวุฒิ: ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาธารณสุขศาสตร์:  
     2554 
       

(2) ดร.ลักษณีย์  บุญขาว  อาจารย์ประจ่าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
คุณวุฒิ: ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (นานาชาติ) : 2560 

(3) ดร.ฐิติรัช  งานฉมัง อาจารย์ประจ่าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
คุณวุฒิ: สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาธารณสุขศาสตร์ (นานาชาติ) : 2560 

2. ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย อย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วย  
2.1  ผู้แทนของนักวิชาการที เชี ยวชาญในสาขาวิชานั้นๆ อย่างน้อย 2 คน ได้แก่ 

(1) รองศาสตราจารย์วิทยา อยู่สุข ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต่าแหน่งคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

(2) รองศาสตราจารย์ปุญญพัฒน์  ไชยเมล์  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต่าแหน่งรองคณบดีฝ่ายวิจัย
และประกันคุณภาพ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา   
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 

(3) รองศาสตราจารย์ณรงค์ศักดิ์  หนูสอน  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก รองคณบดีฝ่ายวิชาการ     
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
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2.2  ผู้แทนจากผู้ใช้บัณฑิตจากภาครัฐหรือเอกชนหรือภาคประชาชน อย่างน้อย 1 คน ได้แก่ 
(1) นายปัญญา  พละศักดิ์ ผู้ใช้บัณฑิต ต่าแหน่งสาธารณสุขอ่าเภอกันทรลักษ์   

อ่าเภอกันทรลักษ์   จังหวัดศรีสะเกษ 
          การนี้  เพื อให้การบริการจัดการหลักสูตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ หลักสูตรจึงใคร่
ขอแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 
2562)  
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 ไม่มี 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

1. ร่าง คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (ใหม่) 

2. ร่าง คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (เดิม) 

3. ประวัติอาจารย์ประจ่าหลักสูตร 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

1. ร่าง คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (ใหม่) 

2. ร่าง คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (เดิม) 

3. ประวัติอาจารย์ประจ่าหลักสูตร 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
     เพื อพิจารณาทบทวนการขอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (หลักสูตร พ.ศ.๒๕๖2) ตามองค์ประกอบที มหาวิทยาลัยก่าหนด 
 ข้อแสนอจากที่ประชุม 
 คณบดีให้ถอนวาระเนื่องจากมีการทักท้วงเรื่องค่าใช้จ่าย 

มติที่ประชุม : รับทราบ 
5.1.5 เรื่อง รับรองผลการเรียน รายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  
               ประจ าภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560 (ชั้นปีที่ 3) 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   แพทย์หญิงปาริชาติ  ภิญโญศรี ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา                

ตามมติที ประชุมคณะกรรมการวิชาการชั้นปรีคลินิก หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ครั้งที  3/2561 เมื อวัน
พุธที  21 มีนาคม 2561 ซึ งร่วมกันพิจารณารับรองผลการเรียนรายวิชาที เปิดสอนในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 
ประจ่าภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560 (ชั้นปีที  3) ซึ งประกอบด้วยรายวิชาต่อไปนี้ 

 

ล่าดับ รหัสวิชา รายวิชา 
ผลการพิจารณา 

(รับรอง/ไม่รับรอง) 
1 1901 305 เวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัว 1 รับรอง 
2 1901 306 เวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัว 2 รับรอง 
3 1901 307 บทน่าสู่เวชศาสตร์คลินิก 1 รับรอง 
4 1901 308 บทน่าสู่เวชศาสตร์คลินิก 2 รับรอง 
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ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 ไม่มี 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

แบบบันทึกสรุปผลการเรียนรายวิชาชั้นปีที  3 ประจ่าภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560  

จะน าเสนอในวันประชุม 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
     เพื อพิจารณารับรองผลการเรียน รายวิชาที เปิดสอนในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  
ประจ่าภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560 (ชั้นปีที  3) 

มติที่ประชุม : รับรองผลการเรียน รายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  
ประจ าภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560 (ชั้นปีที่ 3) 
 

วาระท่ี 5.2  งานแผนและงบประมาณ มีเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา จ านวน   2 เรื่อง  ดังนี้ 
5.2.1 เรื่อง การทบทวนแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและ 
               แผนฯ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2561 เม่ือวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธุ์ ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
 ตามมติที  ประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผนฯ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที  1/2561 เมื อวันที  
28 กุมภาพันธ์ 2561 มีมติให้วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข พิจารณาและทบทวนเป้าประสงค์ กลยุทธ์  
มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายและในแต่ละปี พร้อมทั้งให้เหตุผลและค่าชี้แจงประกอบ เพื อ
น่าเสนอที ประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผนฯ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที  2/2561 ในวันที  7 มีนาคม 
2561  
 ทั้งนี้ งานแผนและงบประมาณ ได้ด่าเนินการจัดท่า (ร่าง) ประเด็นยุทธศาสตร์ทางการเงินและเป้าประสงค์
ทางการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 ฉบับทบทวนตามมติที ประชุม
คณะกรรมการนโยบายและแผนฯ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที  1/2561   

ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 ไม่มี 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

 (ร่าง) ประเด็นยุทธศาสตร์ทางการเงินและเป้าประสงค์ทางการเงินมหาวิทยาลั ยอุบลราชธานี  ประจ่าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 ฉบับทบทวนตามมติที ประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผนฯ ครั้งที  1/2561 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
     เพื อพิจารณาเป้าประสงค์ กลยุทธ์ มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และมอบผู้รับผิดชอบ
หลักในแต่ละตัวชี้วัด ของ (ร่าง) ประเด็นยุทธศาสตร์ทางการเงินและเป้าประสงค์ทางการเงินมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 ฉบับทบทวนตามมติที ประชุมคณะกรรมการนโยบายและ
แผนฯ ครั้งที  1/2561  

 มติที่ประชุม :  เห็นชอบตามข้อเสนอใน(ร่าง) ประเด็นยุทธศาสตร์ทางการเงินและเป้าประสงค์
ทางการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 ฉบับทบทวนตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการนโยบายและแผนฯ ครั้งที่ 1/2561 มอบงานแผนและงบประมาณประสานมหาวิทยาลัยต่อไป 
5.2.2 เรื่อง การจัดท าแผนตามความต้องการสิ่งก่อสร้าง ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2562-2571) 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธุ์ ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
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 ตามที กองกายภาพและสิ งแวดล้อม ได้ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลการจัดท่าแผนความต้องการสิ งก่อสร้าง 
ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2562-2571) เพื อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณากรอบวงเงินงบประมาณในการบริหารงาน 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นั้น 
 ทั้งนี้ งานแผนและงบประมาณ ได้จัดประชุมเพื อพิจารณาทบทวนแผนความต้องการสิ งก่อสร้าง ระยะ 10 
ปี (พ.ศ. 2562 – 2571) กรอบงบประมาณ ในวันที  26 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ ห้อง
ประชุม CMP 412 โดยมีรายงานการประชุมตามเอกสารประกอบการประชุมที  1 และ (ร่าง) แผนสิ งก่อสร้าง 
ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2562 – 2571) ตามเอกสารประกอบการประชุมที  2 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 ไม่มี 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

๑. รายงานการประชุมการจัดท่าแผนความต้องการสิ งก่อสร้าง ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2562-2571)  
วันที  26 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม CMP412 

๒. (ร่าง) แผนความต้องการสิ งก่อสร้าง ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2562 – 2571) 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
     เพื อพิจารณารายงานการประชุมการจัดท่าแผนความต้องการสิ งก่อสร้าง ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2562-2571) 
วันที  26 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม CMP 412 และ (ร่าง) แผนความต้องการ
สิ งก่อสร้าง ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2562 – 2571) 
 มติที่ประชุม :  เห็นชอบรายงานการประชุมการจัดท าแผนความต้องการสิ่งก่อสร้าง ระยะ 10 ปี 
(พ.ศ. 2562-2571) วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม CMP412 และ 
(ร่าง) แผนความต้องการสิ่งก่อสร้าง ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2562 – 2571) 
 

วาระท่ี 5.3  งานบริหารบุคคล  มีเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  จ านวน   4 เรื่อง  ดังนี้ 
5.3.1 เรื่อง ขอความร่วมมือในการด าเนินการสรรหาแพทย์ผู้สมควรได้รับรางวัล 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธุ์ ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

ตามที  แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ได้จัดให้มีรางวัลส่าหรับแพทย์ และเปิดรับสมัครผู้สมควรรับรางวัล 
และทุนต่างๆ ของแพทยสมาคมฯ ได้แก่ 

 1. รางวัลสมเด็จพระวันรัตของแพทยสมาคมฯ 

 2. รางวัลแพทย์ดีเด่นของแพทยสมาคมฯ 

 3. ทุนวิจัย “นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ” 

 4. ทุนวิจัยของแพทยสมาคมฯ 

 5. ทุนมูลนิธิทาเคดา 

 ส่าหรับปี 2561 คณะกรรมการฯ จึงใคร่ขอความร่วมมือจากวิทยาลัยฯ ส่งรายชื อแพทย์ผู้เหมาะสมส่าหรับ
รางวัล และทุนต่างๆ มายังคณะอนุกรรมการฯ เพื อจะได้ด่าเนินการพิจารณาคัดเลือกเพื อมอบรางวัลให้กับผู้
เหมาะสมต่อไป ทั้งนี้ ภายในวันที  30 กันยายน 2561 เพื อคณะอนุกรรมการฯ จะได้ด่าเนินการต่อไปได้ทั นตาม
ก่าหนด 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

ไม่มี 
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เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
 ส่าเนาหนังสือที  พสท.99/2561 ลงวันที  8 กุมภาพันธ์ 2561 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อพิจารณารายชื อแพทย์ผู้เหมาะสมส่าหรับรางวัล และทุนต่างๆ 

มติที่ประชุม :  มอบรองคณบดีฝ่ายบริหารด าเนินการ 
 

5.3.2 เรื่อง ขอให้เสนอชื่อผู้สมควรได้รับการยกย่องเป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ (ปอมท.) ประจ าปี 2561 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธุ์ ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

ตามที ประชุมสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) ได้จัดให้มีการเชิดชูเกียรติอาจารย์ที 
ปฏิบัติงานให้มหาวิทยาลัยของรัฐ ที มีความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ มีงานวิจัยที ดีเด่น มีจริยธรรม 
คุณธรรม มนุษยสัมพันธ์ และอุทิศตนเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติให้เป็น “อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ” ประจ่าปี 
2561 ตามประกาศที ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) เรื อง หลักเกณฑ์การ
คัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ. 2561 

 ในการนี้ จึงใคร่ขอให้คณะต่างๆ และกรรมการสภาอาจารย์ พิจารณาเสนอชื อผู้สมควรได้รับการยกย่องเชิด
ชูเกียรติเป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจ่าปี 2561 เพื อด่าเนินการคัดเลือกเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัย เสนอต่อที 
ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) โดยกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มที แนบมาพร้อม
นี้ ทั้งนี้ ส่งภายในวันที  12 เมษายน 2561 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 ไม่มี 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

ส่าเนาบันทึกข้อความที  ศธ 0529.1.5/ว 051 ลงวันที  2 มีนาคม 2561 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อพิจารณาเสนอชื อผู้สมควรได้รับการยกย่องเป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ (ปอมท.) ประจ่าปี 2561 

มติที่ประชุม :  มอบรองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษาด าเนินการ 
5.3.3 เรื่อง ขอเสนอรายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการพิจารณาอ่านผลงานหนังสือก่อน 
      การน าลงตีพิมพ์เผยแพร่ของผู้ยื่นขอรับการประเมินการสอนเพื่อพิจารณาก าหนดต าแหน่ง 
      ทางวิชาการ ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ จ านวน 2 ราย 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธุ์ ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

ตามที  บุคลากรในสังกัดกลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ ได้ยื นขอรับการประเมินการสอน เพื อประกอบการพิจารณา
ก่าหนดต่าแหน่งทางวิชาการ ต่าแหน่งรองศาสตราจารย์ จ่านวน 2 ราย คือ ผศ.ดร.ภาวนา พนมเขต ในสาขาวิชาจุล
ชีววิทยา และผศ.ดร.สุรศักดิ์ แว่นรัมย์ ในสาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ นั้น 

 ในการนี้ กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ จึงขอเสนอรายชื อผู้ทรงคุณวุฒิเพื อแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการพิจารณา
อ่านผลงานหนังสือก่อนการน่าลงตีพิมพ์เผยแพร่ของผู้ยื นขอรับการประเมินการสอน ดังนี้ 
 1. ราย ผศ.ดร.ภาวนา พนมเขต ขอเสนอรายชื อผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้ 
  1.1 ศ.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน  ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ 
       มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
  1.2 รศ.อรุณลักษณ์ ลุลิตานนท์  ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะเทคนิคการแพทย์ 
       มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
  1.3 รศ.ดร.อรุณวดี ชนะวงศ์  ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะเทคนิคการแพทย์ 
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       มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 2. ราย ผศ.ดร.สุรศักดิ์ แว่นรัมย์ ขอเสนอรายชื อผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้ 
  1.1 ศ.ดร.วีระพงศ์ ลุลิตานนท์  ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ 
       มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
  1.2 ศ.นพ.ดร.กิตติศักดิ์ สวรรยาวิสุทธิ์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 
       มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
  1.3 ศ.พญ.ดร.แจ่มใส เพียรทอง  ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ 
       มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 ไม่มี 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

1. ส่าเนาบันทึกข้อความที  ศธ 0529.16.1.9/580 ลงวันที  20 กุมภาพันธ์ 2561 
2. ส่าเนาบันทึกข้อความที  ศธ 0529.16.1.9/581 ลงวันที  20 กุมภาพันธ์ 2561 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อพิจารณาเห็นชอบรายชื อผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าวข้างต้น เพื อแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการพิจารณาอ่าน
ผลงานหนังสือก่อนการน่าลงตีพิมพ์เผยแพร่ของผู้ยื นขอรับการประเมินการสอน จ่านวน 2 รายข้างต้น 

มติที่ประชุม :  เห็นชอบรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าวข้างต้น เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการ
พิจารณาอ่านผลงานหนังสือก่อนการน าลงตีพิมพ์เผยแพร่ของผู้ยื่นขอรับการประเมินการสอน  มอบงานบริหาร
บุคคลด าเนินการ 
5.3.4 เรื่อง การเปิดสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่ง อาจารย์ 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธุ์ ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที  6/2559 เมื อวันที  30 กรกฎาคม 2559                        
มีมติอนุมัติการขอก่าหนดกรอบอัตราก่าลังใหม่ 4 ปี (พ.ศ. 2559 – 2562) ของต่าแหน่งบุคลากรประเภทวิชาการ 
ซึ งวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้รับจัดสรรอัตราก่าลังในปีงบประมาณ 2561 ต่าแหน่งอาจารย์ 
(ปฏิบัติงานในศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์สาขาวิชาแพทยศาสตร์) จ่านวน 10 อัตรา  

ศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์จึงขออนุมัติ เปิดสอบคัดเลือกบุคคลเพื อบรรจุเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ต่าแหน่ง อาจารย์ จ่านวน 10 อัตรา ในสาขาที วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขต้องการ
ระหว่างปี 2559 – 2562 ดังนี้ 

๑. แพทยศาสตร์ 
๒. สูตินรีเวชศาสตร์ 
๓. อายุรศาสตร์ 
๔. กุมารเวชศาสตร์ 
๕. ศัลยกรรมออโธปิดิกส์ 
๖. โสต สอ นาสิกและลาริงซ์ 
๗. พยาธิวิทยา 
๘. เวชศาสตร์ชุมชน 
๙. เวชศาสตร์ครอบครัว 
๑๐. เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 
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๑๑. อาชีวเวชศาสตร์ 
๑๒. เวชศาสตร์ฟื้นฟู 
๑๓. จิตเวชศาสตร์ 
๑๔. วิสัญญีวิทยา 
๑๕. รังสีวิทยา 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 ไม่มี 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที  6/2559 วันที  30 กรกฎาคม 2559 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อพิจารณาเห็นชอบการสอบคัดเลือกบุคคลเพื อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต่าแหน่ง อาจารย์ 
จ่านวน 10 อัตรา 

มติที่ประชุม :  เห็นชอบการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่ง 
อาจารย์ จ านวน 10 อัตรา ในแผนงานการให้บริการทางการแพทย์ หมวดค่าใช้จ่ายบุคลากร และมอบงาน
บริหารบุคคลด าเนินการ  

 
ระเบียบวาระท่ี 6   เรื่องอ่ืน ๆ 
วาระท่ี 6.1 งานเลขานุการ มีเรื่องแจ้งเพื่อทราบ      จ านวน 2 เรื่อง ดังนี้ 
6.1.1 เรื่อง ก าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  
               ครั้งที่ 4/2561  วันพฤหัสบดี ท่ี 19 เมษายน  2561   เวลา 09.00 น. ณ ห้อง CMP 412 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม     นางสาวณรัญญา  มีชัย ต าแหน่ง เลขานุการคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ 

เลขานุการคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ แจ้งเพื อทราบ ถึงก่าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ่า
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที  4/2561 วันพฤหัสบดี ที  19 เมษายน  2561 เวลา 09.00 น. 
ณ ห้อง CMP 412 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

เพื อทราบก่าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข                
ครั้งที  4/2561 วันพฤหัสบดี ที  19 เมษายน  2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้อง CMP 412 

มติที่ประชุม :  รับทราบ 
6.1.2 เรื่อง ขอเลื่อนก าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  
               ครั้งที่ 6/2561 จากเดิมวันพฤหัสบดี ที่ 21 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้อง CMP  
               412 เลื่อนเป็นวันพฤหัสบดี ที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้อง CMP 412 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม     นางสาวณรัญญา  มีชัย ต าแหน่ง เลขานุการคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ 

เลขานุการคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ แจ้งเพื อทราบ เพื อขอเลื อนก่าหนดการประชุมคณะกรรมการ
ประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที  6/2561 จากเดิมวันพฤหัสบดี ที  21 มิถุนายน 2561 
เวลา 09.00 น. ณ ห้อง CMP 412 เลื อนเป็นวันพฤหัสบดี ที  28 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้อง 
CMP 412 เนื องจากรองคณบดีฝ่ายบริหาร และผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและบริหารกายภาพและสิ งแวดล้อมต้อง
ไปเข้าร่วมประชุม TQA ในวันดังกล่าว 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 22 มีนาคม 2561 
 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
เพื อทราบการขอเลื อนก่าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

ครั้งที  6/2561 จากเดิมวันพฤหัสบดี ที  21 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้อง CMP 412 เลื อนเป็นวัน
พฤหัสบดี ที  28 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 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 งานบริหารงานบุคคล  มีเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  จ านวน  1 เรื่อง 
6.5.1  เรื่อง พิจารณาการขอขยายเวลา และตัดโอนต าแหน่งและเงินเดือนข้าราชการพลเรือน 
      ในสถาบันอุดมศึกษา ราย รศ.ดร.อนันต์ ไชยกุลวัฒนา  
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธุ์ ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

ตามที  วิทยาลัยฯ ได้รับความอนุเคราะห์จากคณะเภสัชศาสตร์ให้บุคลากรในสังกัดมาช่วยราชการที วิทยาลัยฯ 
จ่านวน 1 ราย คือ รศ.ดร.อนันต์ ไชยกุลวัฒนา ต่าแหน่งอาจารย์ โดยเริ มมาช่วยราชการ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 
31 มีนาคม 2561 รวมระยะเวลาเป็น 1 ปี 6 เดือน และขณะนี้ใกล้จะครบก่าหนดระยะเวลาบุคคลดังกล่าวมาช่วย
ราชการแล้ว ดังนั้น งานบริหารบุคคล จึงได้ด่าเนินการขอขยายเวลาในการมาช่วยราชการ ราย รศ.ดร.อนันต์ ไชยกุลวัฒนา 
อีก 1 ภาคการศึกษา ตั้งแต่วันที  1 เมษายน 2561-30 กันยายน 2561 รวมมีก่าหนดระยะเวลา 6 เดือน  
 ในการนี้ คณะเภสัชศาสตร์ ได้มีความเห็นว่า หากวิทยาลัยฯ มีความประสงค์ที จะรับตัดโอนต่าแหน่งและ
เงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ราย รศ.ดร.อนันต์ ไชยกุลวัฒนา มาประจ่าในสังกัดวิทยาลัยฯ คณะ
เภสัชศาสตร์มีความยินดีให้บุคคลดังกล่าวโอนมายังสังกัดวิทยาลัยฯ โดยจะขอกรอบอัตราก่าลังต่าแหน่งที ว่าง 
พนักงานมหาวิทยาลัย หมวดเงินงบประมาณ จ่านวน 1 ต่าแหน่ง เพื อมาทดแทนในต่าแหน่งที ตัดโอน (รายละเอียด
ตามบันทึกข้อความที  ศธ 0529.11/7470 ลงวันที  29 สิงหาคม 2559) 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 - ไม่มี 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
 - ส่าเนาบันทึกข้อความที  ศธ 0529.11/7470 ลงวันที  29 สิงหาคม 2559 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อพิจารณา ดังนี้ 
 1. พิจารณาอนุมัติการรับตัดโอนต่าแหน่งและเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
ราย รศ.ดร.อนันต์ ไชยกุลวัฒนา มาประจ่าในสังกัดวิทยาลัยฯ โดยตัดกรอบอัตราก่าลังต่าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย
ที ว่าง หมวดเงินงบประมาณ จ่านวน 1 ต่าแหน่ง เพื อมาทดแทนในต่าแหน่งที ตัดโอนตามค่าขอของคณะเภสัช
ศาสตร์ 
 2. พิจารณาระบุหน่วยงานประจ่าให้ รศ.ดร.อนันต์ ไชยกุลวัฒนา  
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 22 มีนาคม 2561 
 

 มติที่ประชุม : เห็นชอบให้ขยายเวลาในการมาช่วยราชการ ราย รศ.ดร.อนันต์ ไชยกุลวัฒนา อีก 1 
ภาคการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 - 30 กันยายน 2561 รวมมีก าหนดระยะเวลา 6 เดือน โดยให้สังกัด
กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ มอบงานบริหารบุคคลด าเนินการ 
 
6.6 งานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ   มีเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา   จ านวน 1 เรื่อง ดังนี้ 
6.6.1 เรื่อง  (ร่าง) โครงร่างองค์กร  (Organization Profile :OP) วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  ดร.สุวภรณ์ แดนด ี ต าแหน่ง  ผู้ช่วยคณบดีงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ 
ตามที  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีนโยบายน่าเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื อการด่าเนินการที เป็นเลิศ 

(EdPEx) มาใช้ในการด่าเนินงานและพัฒนาคุณภาพการด่าเนินงานและเพื อพัฒนาหน่วยงานในระดับคณะ/
สถาบัน ในปีการศึกษา 2561 นั้น 
 ซึ งวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้จัดท่า (ร่าง) โครงร่างองค์กร  (Organization Profile 
:OP) วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขขึ้น เพื อรองรับเกณฑ์คุณภาพ EdPEx ดังกล่าว 
         ดังนั้น งานประกันคุณภาพการศึกษาฯ ได้น่า (ร่าง) โครงร่างองค์กร  (Organization Profile :OP) 
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เพื อให้ทางคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัย พิจารณาเสนอแนะ พร้อม
ปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ ยิ งขึ้นต่อไป 

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

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
 - (ร่าง) โครงร่างองค์กร (Organization Profile :OP) วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 พิจารณาปรับปรุง แก้ไข (ร่าง) โครงร่างองค์กร  (Organization Profile :OP) วิทยาลัยแพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข  

มติที่ประชุม : เห็นชอบตามท่ีเสนอ มอบผู้เกี่ยวข้องด าเนินการ 
6.7 งานบริการการศึกษา   มีเรื่องเสนอเพื่อทราบ  จ านวน 1 เรื่อง ดังนี้ 
6.7.1 เรื่อง  หลักสูตรที่จะถึงรอบการปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรในปีการศึกษา 2561 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   แพทย์หญิงปาริชาติ  ภิญโญศรี ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา                

ตามบันทึกที  ศธ 0529.4.6/ ว 224 ลว. 8 มีนาคม 2561 ส่านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ส่านักงานอธิการบดี แจ้งให้วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขด่าเนินการปรับปรุงหลักสูตรเพื อเสนอสภา
มหาวิทยาลัย ภายในเดือนมีนาคม 2562 จ่านวน 2 หลักสตูร ได้แก่  

1. หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแพทยศาสตร์  
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์  
ในการนี้ จึงขอแจ้งที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อทราบหลักสูตรที จะถึงรอบการปรับปรุง

หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรในปีการศึกษา 2561  
ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 ไม่มี 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 22 มีนาคม 2561 
 

 - บันทึกที  ศธ 0529.4.6/ ว 224 ลว. 8 มีนาคม 2561 ส่านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่านักงาน
อธิ ก ารบ ดี  เรื อ ง  ห ลั ก สู ต รที จ ะ ถึ ง รอบ การป รั บ ป รุ งห ลั ก สู ต รต าม เก ณ ฑ์ ม าต รฐ าน ห ลั ก สู ต ร ใน 
ปีการศึกษา 2561 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อท ร าบ ห ลั ก สู ต รที จ ะถึ งรอบ การป รั บ ป รุ งห ลั ก สู ต รต าม เกณ ฑ์ ม าต รฐ าน ห ลั ก สู ต ร ใน 
ปีการศึกษา 2561 

มติที่ประชุม : รับทราบ มอบหลักสูตรที่เกี่ยวข้องด าเนินการ 
 

 

ปิดประชุม 13.15 น.  

       

(นางสาวณรัญญา  มีชัย) 
นักวิชาการศึกษาช่านาญการ/เลขานุการ 

ผู้จด/พิมพ์รายงานการประชุม 
 

                                                           
(นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธุ์) 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
กรรมการ 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 

 
 
 

ที่ประชุมได้รับรองรายงานนี้แล้วในการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งท่ี 4/๒๕61 
เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2561    

 

 
(นายแพทย์นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ) 

 คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 ประธานคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

 
 

 

 


