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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

ครั้งที่ 5/๒๕61 วันพฤหัสบดี ที่ 17 พฤษภาคม 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  ภิญโญศรี  รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา  กรรมการ 
5. ผศ.จารุวรรณ์  วงบุตดี     หัวหน้ากลุ่มวิชาแพทยศาสตร์  กรรมการ  
6. ผศ.มินตรา  สาระรักษ์   หัวหน้ากลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์            กรรมการ 
7. นางสาวจินตนา  ศิริบูรณ์พิพัฒนา  ผู้แทนอาจารย์     กรรมการ 
8. อ.ดร.วลัวสิาข์  สุวรรณเลิศ   ผู้แทนอาจารย์     กรรมการ 
9. นางสาวณรัญญา  มีชัย   นักวิชาการศึกษาช่านาญการ  เลขานุการ 
10. นางสาวลภัส  ยิ งยืน   เจ้าหน้าที งานบริหารงานทั วไปช่านาญการ ผู้ช่วยเลขานุการฯ คนที  1 

 
ผู้ไม่มาประชุม 
 ไม่มี 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. อ.ทักษิณ  พิมพ์ภักดิ์  ประธานหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
2. อ.ดร.ปิยนันท์  มีเวที  ผู้ช่วยคณบดีงานคลังและพัสดุ 
3. ผศ.สมเจตน์ ทองด่า  ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ งแวดล้อม 
4. ผศ.ดร.สุรศักดิ์  แว่นรัมย์  ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีวเวชศาสตร์ 
5. นพ.ธวัติ บุญไทย   อาจารย์กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ 

 
 
 
 

 
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.    
 นายแพทย์นิรันดร์  พิทักษ์วัชระ คณบดี  ท่าหน้าที ประธานในที ประชุม หลังจากกล่าวต้อนรับ
ผู้เข้าร่วมประชุมแล้ว ได้เรียนเชิญคณะกรรมการรับทราบและพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม สรุปได้ ดังนี้ 
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ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ    จ านวน  3  เรื่อง  มีดังนี้ 
1.1 เรื่อง สถานการณ์โรคไข้เลือดออก  

ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  นายแพทย์นิรันดร์  พิทักษ์วัชระ    คณบดี 
คณบดี  เสนอที ประชุมทราบเรื อง สถานการณ์โรคไข้เลือดออกของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขณะนี้พบ

ผู้ป่วยจ่านวน 2 ราย เป็นนักศึกษาคณะบริหารศาสตร์  

มติที่ประชุม :  รับทราบ 
1.2 ผลการประชุม คกก.บริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

1.2.1 กลยุทธ์ทางการเงิน 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  นายแพทย์นิรันดร์  พิทักษ์วัชระ    คณบดี 
คณบดี  เสนอที ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้พิจารณาร่างกลยุทธ์ทางการเงิน 

เพื อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื อประกาศใช้ต่อไป 

 มติที่ประชุม :  รับทราบ 
1.2.2 เรื่อง กรอบอัตราก าลังของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
 คณะกรรมการบริหารบุคคลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้เห็นชอบกรอบอัตราก่าลังของโรงพยาบาลฯ ใน

สายสนับสนุน ส่าหรับปีงบประมาณ 2561 - 2562 

มติที่ประชุม :  รับทราบ 
1.2.3 เรื่อง พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยในก ากับ 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  นายแพทย์นิรันดร์  พิทักษ์วัชระ    คณบดี 
         คณบดี  แจ้งที ประชุมทราบเกี ยวกับมหาวิทยาลัยฯ เสนอ พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยในก่ากับต่อที ประชุม 

สภามหาวิทยาลัยฯ เพื อพิจารณา ในวันที  26  พฤษภาคม  2561  

มติที่ประชุม :  รับทราบ 
 

1.3 การเตรียมความพร้อมในการรับนักศึกษาแพทย์เพิ่มอีก 20 ราย 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  นายแพทย์นิรันดร์  พิทักษ์วัชระ    คณบดี 

คณบดี  แจ้งที ประชุมทราบการให้ด่าเนินการเตรียมความพร้อมเพื อรับนักศึกษาแพทย์เพิ มอีก 20 คน   
หากผ่านที ประชุมแพทยสภาแล้ว จะได้ด่าเนินการขั้นตอนต่อไปได้ทันตามก่าหนด 

มติที่ประชุม :  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และ 
การสาธารณสุข  

ระเบียบวาระท่ี  ๒.1 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 4/2561 
                              เมือ่วันพฤหัสบดี ที่ 3 พฤษภาคม 2561 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   นายแพทย์ประวิ อ ่าพันธุ์ ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร                      

รองคณบดีฝ่ายบริหาร เสนอที ประชุมเพื อพิจารณา รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ่า
วิทยาลัยฯ ครั้งที  4/2561 เมื อวันพฤหัสบดี ที  3 พฤษภาคม 2561 

 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
(ร่าง) รายงานการประชุม ครั้งที  4/2561 เมื อวันพฤหัสบดี ที  3 พฤษภาคม 2561 
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 มติที่ประชุม :  รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไขรายงานการประชุม  
 

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสืบเนื่อง  
วาระท่ี 3.1 คณบดี  มีเรื่องสืบเนื่อง     จ านวน 1 เรื่อง 
3.1.1 เรื่อง การพัฒนาหลักสูตร 

1) หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   แพทย์หญิงปาริชาติ ภิญโญศรี ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา 
 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 ได้มีการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียแล้ว ปัจจุบันเป็นร่าง ที  6 ซึ งยังต้องมีการปรับปรุงแก้ไขอีก 
 มติที่ประชุม :  รับทราบ 

1) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  ผศ.มินตรา  สาระรักษ์ ต าแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
 จะมีการจัดประชุมกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ในวันจันทร์ ที  21 พฤษภาคม 2561 เพื อพิจารณา
สมรรถนะที พึงประสงค์ของนักศึกษาในแต่ละชั้นปี และจะมีการจัดสัมมนาหลักสูตรฯ ในวันที  1-2 มิถุนายน 
2561 ที โขงเจียม 
 มติที่ประชุม :  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องหน่วยงานแจ้งเพื่อทราบ 
วาระท่ี 4.1  ศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์ มีเรื่องเสนอเพื่อทราบ   จ านวน   2 เรื่อง   
4.1.1 เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดให้บริการอาคารศูนย์การศึกษาและ 

    วิจัยทางการแพทย์ 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   นายแพทย์ธวัติ  บุญไทย ต าแหน่ง  อาจารย์กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ 

 ศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์ ก่าหนดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื อเตรียมความพร้อมใน
การเปิดให้บริการอาคารศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์ ในวันที  24 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00–
16.30 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารผู้ป่วยนอก โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือผู้บริหารวิทยาลัยฯ แพทย์ บุคลากร
วิชาชีพและบุคลากรสายสนับสนุนของศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์  
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 ไม่มี 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

ก่าหนดการประชุม  
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
     เพื อทราบก่าหนดการดังกล่าว และขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุม 
 มติที่ประชุม : รับทราบ 
4.1.2 เรื่อง แผนกรอบอัตราก าลังบุคลากร ปีงบประมาณ 2561 – 2562 ศูนย์การศึกษาและ 
               วิจัยทางการแพทย์ 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   นายแพทย์ธวัติ  บุญไทย ต าแหน่ง  อาจารย์กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ 

 ในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที  6/2561 วันที  8 พฤษภาคม 2561 ที ประชุมมี
มติเห็นชอบแผนกรอบอัตราก่าลังบุคลากร ปีงบประมาณ 2561 – 2562 ศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์ 
และให้วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขเสนอสภามหาวิทยาลัยตามขั้นตอนต่อไป  
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ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 ไม่มี 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

๑. โครงสร้างการแบ่งส่วนงานภายในวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
๒. โครงการจัดตั้งโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
๓. โครงสร้างการแบ่งส่วนงานภายในศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์ 
๔. อัตราก่าลังเดิมและกรอบอัตราก่าลังที เสนอขอในปีงบประมาณ 2561 – 2562 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
     เพื อทราบทราบความก้าวหน้าในการเสนอแผนกรอบอัตราก่าลังฯ 
 มติทีป่ระชุม : รับทราบ 

วาระท่ี 4.2  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

 ไม่มี   
วาระท่ี 4.3  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม มีเรื่องแจ้งเพื่อทราบ  จ านวน 4 เรื่อง 
4.3.1 เรื่อง การอบรมผู้ได้ทุนงบประมาณของมหาวิทยาลัย 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  นายแพทยว์ีระวัฒน์  พันธ์ครุฑ ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม 
 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม เสนอเพื อทราบ เรื อง การอบรมผู้ได้ทุนงบประมาณของ
มหาวิทยาลัยในการท่าวิจัย เนื องจากที ผ่านมามีปัญหาเรื องการท่าหลักฐานเบิกจ่าย การส่งรายงานความก้าวหน้า
และการสรุปโครงการ กรรมการวิจัยฯ จึงจัดให้มีการประชุมชี้แจงอาจารย์ทุกท่านที ได้รับทุนในเดือนกันยายน 
2561 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 ไม่มี 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
 ไม่มี 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
     เพื อทราบการอบรมผู้ได้ทุนงบประมาณของมหาวิทยาลัย 
 มติที่ประชุม : รับทราบ 
4.3.2 เรื่อง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจัดประชุมวิชาการในเดือนกรกฎาคม 2561 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  นายแพทยว์ีระวัฒน์  พันธ์ครุฑ ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม 
 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม เสนอเพื อทราบ เรื อง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจะมีการจัด
ประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัย ครั้งที  12 ในเดือนกรกฎาคม 2561 ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานน่าเสนอในที 
ประชุมดังกล่าว 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 ไม่มี 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
 ไม่มี 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
     เพื อทราบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจัดประชุมวิชาการในเดือนกรกฎาคม 2561 
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 มติที่ประชุม : รับทราบ 
4.3.3 เรื่อง การชี้แจงหลักเกณฑ์การรับทุนของ Funding Agent 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  นายแพทยว์ีระวัฒน์  พันธ์ครุฑ ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม 
 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม เสนอเพื อทราบ ในวันที  6 มิถุนายน 2561 คณะกรรมการ
วิจัยฯของมหาวิทยาลัยฯ ได้เชิญหน่วยงานภายนอกต่างๆ ที เป็นแหล่งทุนในการท่าวิจัย เช่น วช. สกว. สวรส. และ
อื น ๆ มาชี้แจงหลักการและแนวทางการพัฒนางานวิจัยและขอทุน จึงขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟัง 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 ไม่มี 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
 ไม่มี 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
     เพื อทราบการชี้แจงหลักเกณฑ์การรับทุนของ Funding Agent 
 มติที่ประชุม : รับทราบ 
4.3.4 เรื่อง การประชุมสัญจรของ สกอ. 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  นายแพทยว์ีระวัฒน์  พันธ์ครุฑ ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม 
 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม เสนอเพื อทราบ เรื อง การประชุมสัญจรของ สกอ. เพื อท่าความ
เข้าใจแนวทางปฏิบัติและการท่างานร่วมกันในเดือนมิถุนายนนี้ 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 ไม่มี 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
 ไม่มี 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
     เพื อทราบการประชุมสัญจรของ สกอ. 
 มติที่ประชุม : รับทราบ 
 
วาระท่ี 4.4  รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา มีเรื่องแจ้งเพื่อทราบ        จ านวน  1 เรื่อง 
5.4.1 เรื่อง โครงการพัฒนาความร่วมมือและวิจัยด้านการเรียนการสอน Community based medical  
  education (CEME) ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ต่างๆ  
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  แพทย์หญิงปาริชาติ ภิญโญศรี ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา 
 รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา ได้แจ้งให้ที ประชุมทราบตามที ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพื อพัฒนางานวิจัย CEME Plus ในวันที  3-5 เมษายน 2561 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต 
กรุงเทพฯ มีเรื องแจ้งให้ที ประชุมทราบเกี ยวกับโครงการพัฒนาความร่วมมือและวิจัยด้านการเรียนการสอน 
Community based medical education (CEME) ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ต่างๆ ดังนี้  
 1) การพัฒนาโครงร่างงานวิจัย ภายใต้หัวข้อค่าถาม “Why and how we collaborate with 
community (community members and health professional team) to design learning and 
teaching experience for CEME” ภายใต้การสนับสนุนของ สบพช   
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 2) โครงการสร้างเครือข่ายการจัดการเรียนการสอนร่วมสหวิชาชีพเพื อการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม
ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ (Interprofessional Education Network for Humanized Patient Care) ร่วมกับ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามและศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลอภัยภูเบศร์  
 3) โครงการพัฒนาอาจารย์ (Faculty development) เพื อการจัดการเรียนรู้ในชุมชนเพื อขับเคลื อน 
CEME อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านงานวิจัย participatory action research ร่วมกับ อาจารย์สาขาวิชาเวชศาสตร์
ชุมชน จาก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ คณะแพทยศาสตร์ รามาธิบดี 
 มติที่ประชุม : รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
วาระท่ี 5.1  งานส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ   มีเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา จ านวน   1 เรื่อง  ดังนี้ 
5.1.1 เรื่อง งานประชุมวิชาการวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่ 7 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  นายแพทยว์ีระวัฒน์  พันธ์ครุฑ ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม 

 ด้วยงานวิจัย บริการวิชาการและท่านุบ่ารุงศิลปวัฒนธรรม ได้จัดประชุมวิชาการ ครั้งที  7 
ประจ่าปี พ.ศ. 2561 โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือนักวิชาการ นักวิจัย อาจารย์ นักศึกษา และบุคคลทั วไปจาก
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งนี้ที ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและท่านุบ่ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ครั้งที  3/2561 เมื อวันที  1 พฤษภาคม 2561 ได้พิจารณาหัวข้องานประชุม ดังนี้ 
  หัวข้องานประชุม 
    1. ปาฐกถาพิเศษ เรื อง“ทิศทางและอนาคต: ระบบสุขภาพคนไทย” 
 รูปแบบงานประชุม 
  1. การบรรยายหัวข้อต่างๆ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
  2. การน่าเสนอผลงานวิชาการและผลงานวิจัยแบบบรรยาย “สุขภาพวัยรุ่นและวัยท่างาน”  
และ “การรองรับสังคมผู้สูงวัย” 
  3. การน่าเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ “ผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ” 
 สถานที่จัดประชุม 
  โรงแรมบ้านสวนคุณตา 

ก าหนดวันส าคัญ 
   วันจัดงานประชุม     31 สิงหาคม 2561 
   วันเปิดรับผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์   10 กรกฎาคม 2561 
   แจ้งผลการประเมิน    25 กรกฎาคม 2561 
  ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน    ภายใน 10 สิงหาคม 2561  
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 ไม่มี 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

ร่างก่าหนดการประชุมวิชาการ ครั้งที  7 ประจ่าปี พ.ศ. 2561 
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ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
เพื อพิจารณาหัวข้องานประชุม และก่าหนดการที เหมาะสม ทั้งนี้งานประชุมดังกล่าวจะต้องมีบุคลากร

และอาจารย์เข้าร่วมงาน โดยการเดินทางตามระเบียบราชการ  โดยไม่ถือเป็นวันลา และไม่มีการจัดการเรียนการ
สอนรายวิชา    
 มติที่ประชุม :  เห็นชอบหัวข้องานประชุม และก าหนดการ  
 
ระเบียบวาระท่ี 6   เรื่องอ่ืน ๆ 
วาระท่ี 6.1 งานเลขานุการ มีเรื่องแจ้งเพื่อทราบ      จ านวน 1 เรื่อง ดังนี้ 
6.1.1 เรื่อง ก าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  
               ครั้งที่ 6/2561 วันพฤหัสบดี ที่  28 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้อง CMP 412 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม     นางสาวณรัญญา  มีชัย ต าแหน่ง เลขานุการคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ 

เลขานุการคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ แจ้งเพื อทราบ ถึงก่าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ่า
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที  6/2561 วันพฤหัสบดี ที  28 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น.  
ณ ห้อง CMP 412 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

เพื อทราบก่าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
ครั้งที  6/2561 วันพฤหัสบดี ที  28 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้อง CMP 412 

มติที่ประชุม :  รับทราบ 
 

วาระท่ี 6.2 งานบริการการศึกษา  มีเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  จ านวน  4 เรื่อง ดังนี้ 
วาระท่ี 6.2.1 เรื่อง รับรองผลสอบรวบยอดวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน (Part MCQ) ครั้งที่ 2/2561 
                        ในวันเสาร์ที่ 28 เมษายน 2561  
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   แพทย์หญิงปาริชาติ  ภิญโญศรี ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา                

ตามที วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้ด่าเนินการจัดสอบรวบยอดวิทยาศาสตร์การแพทย์
พ้ืนฐาน (Part MCQ) ครั้งที  2/2561  ในวันเสาร์ที  28 เมษายน 2561 ซึ งได้ด่าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
และมีนักศึกษาเข้าสอบรวมทั้งหมด 12 คน สอบผ่าน จ่านวน 12 คน คิดเป็น 100 %  
ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

ไม่มี 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

 ผลสอบรวบยอดวิทยาศาสตร์การแพทย์พ้ืนฐาน (Part MCQ) ครั้งที  2/2561  ในวันเสาร์ที   28 
เมษายน 2561 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

เพื อพิจารณารับรองผลสอบรวบยอดวิทยาศาสตร์การแพทย์พ้ืนฐาน (Part MCQ) ครั้งที  2/2561 ในวัน
เสาร์ที  28 เมษายน 2561 

มติที่ประชุม : รับรองผลสอบรวบยอดวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้ นฐาน (Part MCQ) ครั้ งที่ 
2/2561 ในวันเสาร์ที่ 28 เมษายน 2561 
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วาระท่ี 6.2.2 เรื่อง ประกาศปฏิทินการศึกษาระดับชั้นคลินิก ประจ าปีการศึกษา 2561 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   แพทย์หญิงปาริชาติ  ภิญโญศรี ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา                

รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา เสนอที ประชุมเพื อพิจารณาอนุมัติจัดท่าปฏิทินการศึกษาระดับชั้นคลินิก  
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีประจ่าปีการศึกษา 2561 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

ไม่มี 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
  ปฏิทินการศึกษาระดับชั้นคลินิก วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ประจ่าปีการศึกษา 2561 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อพิจารณาอนุมัติปฏิทินการศึกษาระดับชั้นคลินิก วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ่าปีการศึกษา 2561 

มติที่ประชุม :  อนุมัติปฏิทินการศึกษาระดับชั้นคลินิก วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีการศึกษา 2561 มอบงานบริการการศึกษาจัดท าร่างปฏิทินการศึกษาใน
ปีการศึกษา 2562 เพื่อปรับวันปิด-ปิดใหม่ 
วาระท่ี 6.2.3 เรื่อง ขอแก้ไขผลการเรียนของนักศึกษาที่ยังไม่สมบูรณ์ ( I ) ประจ าปีการศึกษา 2560 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   แพทย์หญิงปาริชาติ  ภิญโญศรี ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา                

ตามหนังสือที  อบ 0032.1/455 ลงวันที  11 พฤษภาคม 2561 เรื องขอแก้ไขผลการเรียนของ
นักศึกษาที ยังไม่สมบูรณ์ (I) ของศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ มีจ่านวน 1  
คน ในรายวิชาออร์โธปิดิกส์ 2 รหัสวิชา 1901 604  ส่าหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที  6 ซึ งประกอบด้วยรายชื อ
ดังต่อไปนี้ 

 

ล าดับ รหัสนักศึกษา รายชื่อ 
ผลการ
สอบเดิม 

ผลการสอบ
แก้ตัว 

ผลการพิจารณา 
(รับรอง/ไม่รับรอง) 

วิชาออร์โธปิดิกส์ 2 รหัสวิชา 1901 604 
1 5519400286 นางสาววลิาสินี  ไมถึง I C รับรอง 

 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
ไม่มี 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
      หนังสือที  อบ 0032.1/455 ลงวันที  11 พฤษภาคม 2561 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อพิจารณารับรองผลการเรียนของนักศึกษาที ยังไม่สมบูรณ์ ( I ) จ่านวน 1  คน ในราย ในวิชาออร์โธปิ
ดิกส์ 2 รหัสวิชา 1901 604 

มติที่ประชุม :  รับรองผลการเรียนของนักศึกษาที่ยังไม่สมบูรณ์ ( I ) จ านวน 1  คน ในราย ในวิชา
ออร์โธปิดิกส์ 2 รหัสวิชา 1901 604 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 5/2561 วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 
 

วาระท่ี 6.2.4 เรื่อง ขออนุมัติโครงการนอกแผน ประจ าปี 2561  โครงการ “สัมมนาการพัฒนาหลักสูตร 
                        ของกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์” 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   ผู้ช่วยศาสตราจารย์มินตรา   สาระรักษ์ ต าแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 

ด้วย กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มีก่าหนดจัดโครงการ “สัมมนาการพัฒนาหลักสูตรของกลุ่มวิชา
สาธารณสุขศาสตร์” ระหว่างวันที  1 – 2 มิถุนายน  2561 ณ ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสาธารณสุข  อ่าเภอโขง
เจียม  จังหวัดอุบลราชธานี  เพื อเป็นการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ งแวดล้อม และ
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ให้สอดคล้องกับการเปลี ยนแปลงของระบบ
การศึกษาและระบบสุขภาพชุมชน สังคมและสิ งแวดล้อม และให้มีการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสอดคล้อง
ในศตวรรษที  21 ที ต้องเน้นให้นักศึกษา เข้าใจในระบบสุขภาพชุมชนมากขึ้น มีทักษะการเรียนในศตวรรษที  21 
วิเคราะห์ปัญหาสุขภาพและสิ งแวดล้อมในชุมชนได้ รวมถึงสามารถท่างานร่วมกับบุคลกรทางด้านสุขภาพในพ้ืนที ที 
รับผิดชอบได้ 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

ไม่มี 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

แบบเสนอโครงการ “สัมมนาการพัฒนาหลักสูตรของกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์” 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

เพื อพิจารณาอนุมัติโครงการนอกแผน ประจ่าปี 2561 โครงการ “สัมมนาการพัฒนาหลักสูตรของกลุ่ม
วิชาสาธารณสุขศาสตร์” 

มติที่ประชุม :  อนุมัติโครงการนอกแผน ประจ าปี 2561 โครงการ “สัมมนาการพัฒนาหลักสูตร
ของกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์” จ านวน 139,340.-บาท  

 
 

ปิดประชุม 13.00 น.  

                                                                                                                     

(นางสาวณรัญญา  มีชัย) 
นักวิชาการศึกษาช่านาญการ/เลขานุการ 

ผู้จด/พิมพ์รายงานการประชุม 
 

                                                           
(นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธุ์) 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
กรรมการ 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 5/2561 วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 
 

 

ที่ประชุมได้รับรองรายงานนี้แล้วในการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งท่ี 6/๒๕61 
เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561    

 

                                                      
(นายแพทย์นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ) 

 คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 ประธานคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


