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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที ่9/2561 วันที่ 28 กันยายน 2561 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
ครั้งที่ 9/๒๕61 วันศุกร์ ที่ 28 กันยายน 2561 

ณ ห้อง CMP ๔12 ชั้น 4 อาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 
 

ผู้มาประชุม 
1. นายแพทย์นิรันดร์  พิทักษ์วัชระ  คณบดี    ประธานกรรมการ 
2. นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธ ์   รองคณบดีฝ่ายบริหาร   กรรมการ 
3. นายแพทย์วีระวัฒน์  พันธ์คร ฑ  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม กรรมการ 
4. ผศ.จาร วรรณ์  วงบ ตดี     หัวหน้ากล ่มวิชาแพทยศาสตร์  กรรมการ  
5. ผศ.มินตรา  สาระรักษ์   หัวหน้ากล ่มวิชาสาธารณส ขศาสตร์            กรรมการ 
6. นางสาวจินตนา  ศิริบูรณ์พิพัฒนา  ผู้แทนอาจารย์     กรรมการ 
7. นางสาวณรัญญา  มีชัย   นักวิชาการศึกษาช่านาญการ  เลขาน การ 
8. นางสาวลภัส  ยิ งยืน   เจ้าหน้าที งานบริหารงานทั วไปช่านาญการ ผู้ช่วยเลขาน การฯ คนที  1 

 
ผู้ไม่มาประชุม 

1. แพทย์หญิงปาริชาติ  ภิญโญศรี  รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา  กรรมการ 
ลาป่วย 

2. อ.ดร.วลัวสิาข์  ส วรรณเลิศ   ผู้แทนอาจารย์     กรรมการ 
สอนนักศึกษาแพทย์ 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. ผศ.ดร.ปรีดา  ปราการกมานันท์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
2. ผศ.ดร.ส รศักดิ์  แว่นรัมย์  ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีวเวชศาสตร์ 
3. แพทยห์ญิงนวินดา เจียมบ ญศรี ผู้ช่วยคณบดีงานกิจการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอ บลราชธานี 
4. อ.ดร.ปิยนันท์  มีเวที  ผู้ช่วยคณบดีงานคลังและพัสด  

 
 
 
 
 
 

 
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.    
 นายแพทย์นิรันดร์  พิทักษ์วัชระ คณบดี  ท่าหน้าที ประธานในที ประช ม หลังจากกล่าวต้อนรับ
ผู้เข้าร่วมประช มแล้ว ได้เรียนเชิญคณะกรรมการรับทราบและพิจารณาตามระเบียบวาระการประช ม สร ปได้ ดังนี้ 
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ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ    จ านวน  3 เรื่อง  มีดังนี้ 
1.1 เรื่อง การสัมมนา CEHPE ระหว่างวันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2561 

คณบดีแจ้งที ประช มเพื อทราบก่าหนดการสัมมนา CEHPE ระหว่างวันที  12-13 พฤศจิกายน 2561 
เสนอให้มี อ.กล ่มวิชาแพทยศาสตร์ จ่านวน 5 คน และกล ่มวิชาสาธารณส ขศาสตร์ จ่านวน 5 คน รวม 10 คน 
เข้าร่วมประช มโดยใช้งบผู้บริหาร ให้ใช้รถตู้ของวิทยาลัยฯไป ขอให้กล ่มวิชาส่งรายชื อที งานเลขาน การภายในวันพ ธ 
ที  3 ต ลาคม 2561  
 มติที่ประชุม :  รับทราบ 
1.2 เรื่อง ขอเชิญผู้บริหารที่เกี่ยวข้องทุกท่านประชุมการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง ระดับวิทยาลัยฯ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในพฤหัสบดี ที่ 4 ตุลาคม 2561  
คณบดีแจ้งที ประช มเพื อทราบ ขอเชิญผู้บริหารที เกี ยวข้องท กท่านประช มการจัดท่าแผนบริหารความเสี ยง 

ระดับวิทยาลัยฯ ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในพฤหัสบดี ที  4 ต ลาคม 2561  
มติที่ประชุม :  รับทราบ 

1.3 เรื่อง หลักสูตรชีวเวชศาสตร์ขออนุมัติจัดท า MOU กับสถาบันการศึกษาระดับนานาชาติ  
คณบดีแจ้งที ประช มเพื อทราบหลักสูตรชีวเวชศาสตร์ขออน มัติจัดท่า MOU กับสถาบันการศึกษาระดับ

นานาชาติ ที เข้าร่วมโครงการกับ “ASIA-International Biochemical Science Consortium” ซึ งมีการด่าเนิน
กิจกรรม ดังต่อไปนี้ 

1. สถาบันที เข้าร่วมโครงการจะมีการเข้าร่วมประช ม จัประช มวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ระหว่าง
ประเทศ 

2. ส่งเสริมการแลกเปลี ยนวิชาการและความร่วมมือ รวมถึงการแบ่งปันและการเผยแพร่ข้อมูลและ
เอกสารประกอบในส่วนที เป็นประโยชน์ร่วมกัน 

3. อ่านวยความสะดวกในการเยี ยมชมและความร่วมมือระหว่างนักศึกษาและคณาจารย์ของสถาบันที 
เข้าร่วมโครงการ เพื อฝึกงานหรือวิจัยการสอนอื น ๆ 

ทั้งนี้หากสถาบันที สนใจเข้าร่วมลงนาม MOU จะต้องส่งข้อมูลตอบรับ/ยืนยันเข้าร่วมภายในวันที  16 
ต ลาคม 2561 เมื อได้รับการยืนยันจากท กสถาบันที เข้าร่วมโครงการแล้วจะมีการด่าเนินการต่ออาย บันทึกความ
เข้าใจฉบับใหม่และลงนามในการประช มวิทยาศาสตร์แพทยศาสตร์เอเชีย – แปซิฟิก ครั้งที  4 ซึ งจะจัดขึ้นระหว่าง
วันที  5 – 7 ธันวาคม 2561 ที เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม 

มติที่ประชุม :  รับทราบ มอบผศ.ดร.สุรศักดิ์ แว่นรัมย์ สรุปรายละเอียด MOU เพื่อเสนอคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และ 

การสาธารณสุข  
วาระท่ี  ๒.1 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 8/2561 
                    เมือ่วันพฤหัสบดี ที่ 30 สิงหาคม 2561 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   นายแพทย์ประวิ อ ่าพันธ ์ ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร                      

รองคณบดีฝ่ายบริหาร เสนอที ประช มเพื อพิจารณา รับรองรายงานการประช มคณะกรรมการประจ่า
วิทยาลัยฯ ครั้งที  8/2561 เมื อวันพฤหัสบดี ที  30 สิงหาคม 2561 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

(ร่าง) รายงานการประช ม ครั้งที  8/2561 เมื อวันพฤหัสบดี ที  30 สิงหาคม 2561 
 มติที่ประชุม :  รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไขรายงานการประชุม  
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ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสืบเนื่อง  
 ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องหน่วยงานแจ้งเพื่อทราบ 
วาระท่ี 4.1 รองคณบดีฝ่ายบริหาร    
 ไม่มี 
 

วาระท่ี 4.2 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม   มีเรื่องแจ้งเพื่อทราบ จ านวน  1 เรื่อง   
4.2.1 เรื่อง ในเดือนตุลาคม 2561 สสส.จะส่งตัวแทนเข้ามาประชุมที่วิทยาลัยฯ  
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  นายแพทยว์ีระวัฒน์  พันธ์คร ฑ ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม 
 ในเดือนต ลาคม 2561 สสส.จะส่งตัวแทนเข้ามาประช มที วิทยาลัย ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประช ม ทั้งนี้
ก่าหนดการจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง 
 มติที่ประชุม :  รับทราบ 
 

วาระท่ี 4.3 รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา     
 ไม่มี 
4.4   งานส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ   มีเรื่องแจ้งเพื่อทราบ        จ านวน  1  เรื่อง 
4.4.1 เรื่อง ผลการจัดสรรงบประมาณโครงการวิจัย บริการวิชาการ และโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

งบประมาณแแผ่นดิน ประจ าปี พ.ศ. 2562 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  นายแพทยว์ีระวัฒน์  พันธ์คร ฑ ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม 
 ตามที วิทยาลัยฯ ได้จัดท่าค่าของบประมาณโครงการวิจัย งบประมาณแผ่นดิน ประจ่าปี พ.ศ. 2562 ใน
กล ่มเรื อง การวิจัยและนวัตกรรมเพื อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม ช มชน ความมั นคง และค ณภาพ
ชีวิต  จ่านวน 4 โครงการ เป็นจ่านวนเงินทั้งสิ้น 3,488,888 บาท และกล ่มวิจัยและพัฒนาเพื อสร้าง/สะสมองค์
ความรู้ที มีศักยภาพ จ่านวน 13 โครงการ เป็นจ่านวนเงินทั้งสิ้น 3,694,432 บาท 
 ผลการจัดสรร: ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ 
 โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจ่าปี พ.ศ. 2562 ได้รับจัดสรรทั้งหมด 12 โครงการ เป็นจ่านวน
ทั้งสิ้น 1,249,500 บาท ดังนี้ 
 

โครงการ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ 
1. โครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนต่ารวจตระเวนชายแดนเพื อเข้าสู่
โรงเรียนต้นแบบความปลอดภัยด้านส ขภาพและอนามัยสิ งแวดล้อม 
โครงการต่อเนื อง 3 ปี (พ.ศ. 2560-2562) (ปีที  3) 

ผศ.มินตรา สาระรักษ์ 200,000.00 

2. โรงเรียนส ขภาพ ป้องกันไข้เลือดออก ผ่านสื อสารสนเทศ ผศ.จาร วรรณ์ วงบ ตดี 69,800.00 
3. การเสริมสร้างศักยภาพโรงเรียนสู่การเป็นสถานศึกษาปลอดภัย 
และส ขภาพอนามัยดี 

อาจารย์จีราพร  ทิพย์
พิลา 

52,000.00 

4. การพัฒนาแกนน่าด้านส ขภาพและอนามัยสิ งแวดล้อมในอีสานใต้ อาจารย์สิทธิชัย ใจขาน 67,500.00 
5.การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้านความปลอดภัยและ
สิ งแวดล้อมของโรงเรียนเครือข่ายมหาวิทยาลัยอ บลราชธานี 

อาจารย์จิราภรณ์ หลาบ
ค่า 

71,200.00 

6. การส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหต ผลและการดูแลส ขภาพตนเองใน
ผู้ป่วยสูงอาย ที เป็นโรคเรื้อรัง คือโรคเบาหวาน ไขมันในเลือดสูง และ

อาจารย์ลติพร อ ดมส ข 69,800.00 
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โครงการ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ 
ความดันโลหิตสูง 

7. ค่ายหมอมอทราย เพื อส ขภาพประชาชนในชนบท ผศ.พญ.ศ ทธินี ธิราช 88,200.00 
8. ตรวจคัดกรองและเฝ้าระวังเบาหวาน ความดันโลหิต และโรคอ้วน
ในช มชนร่วมกับหน่วยบริการปฐมภูมิ 

ผศ.จาร วรรณ์ วงบ ตดี 86,900.00 

9.พัฒนาศักยภาพช มชนเพื อการพึ งตัวเองด้านส ขภาพ ครั้งที  6 อาจารย์อน วัตร ภิญญะ
ชาติ 

161,900.00 

10. สร้างเสริมการเรียนรู้ท กภาคส่วนผ่านระบบส ขภาพและค ณภาพ
ชีวิตของคนไทย 

นพ.วีระวัฒน์ พันธ์คร ฑ 161,100.00 

11. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื อง เทคนิคการจัดการข้อมูลสารสนเทศ
และการวิเคราะห์ในงานวิจัยวิทยาศาสตร์ส ขภาพ 

อาจารย์สง่า ทับทิมหิน 40,800.00 

12. อบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพแกนน่าผู้สูงอาย ผ่าน
กองท นสร้างเสริมส ขภาพ 

นพ.วีระวัฒน์ พันธ์คร ฑ 80,300.00 

13. การพัฒนาค ณภาพน้่าดื มโรงเรียนเครือข่ายมหาวิทยาลัย
อ บลราชธานี 

อาจารย์ส ภาณี  จันทร์
ศิร ิ

 100,000.00  

รวม 1,249,500.00 
 
  โครงการท่าน บ่าร งศิลปวัฒนธรรม งบประมาณแผ่นดินประจ่าปี พ.ศ. 2562 ได้รับจัดสรรทั้งหมด 1 
โครงการ เป็นจ่านวนทั้งสิ้น 100,000 บาท คือ โครงการผลิตสื อและให้ส ขศึกษาโดยใช้ศิลปะพ้ืนบ้าน ปี 2562 
โดยผศ.ดร.กิตติ เหลาส ภาพ 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 - ไม่มี 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
 - ไม่มี 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อทราบผลการจัดสรรงบประมาณโครงการวิจัย บริการวิชาการ และโครงการท่าน บ่าร งศิลปวัฒนธรรม 
งบประมาณแแผ่นดิน ประจ่าปี พ.ศ. 2562 

มติที่ประชุม : รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
วาระท่ี 5.1  งานส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ    มีเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา จ านวน  1 เรื่อง   
5.1.1 เรื่อง  ผลส ารวจความต้องการรับบริการวิชาการแก่สังคม ประจ าปี พ.ศ. 2561 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  นายแพทยว์ีระวัฒน์  พันธ์คร ฑ ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม 

 ตามที มหาวิทยาลัยอ บลราชธานี  ได้จัดประช มเพื อรับทราบปัญหาและความต้องการในการรับ
บริการทางวิชาการจากมหาวิทยาลัย เมื อวันที  12 มิถ นายน 2561 ของผู้บริหารสถานศึกษาในกล ่มโรงเรียน
เครือข่ายพันธมิตร มหาวิทยาลัยอ บลราชธานี จ่านวน 24 แห่ง กล ่มโรงเรียนต่ารวจตระเวนชายแดน ผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ น ผู้น่าช มชนรอบมหาวิทยาลัย เพื อน่าปัญหา และความต้องการของกล ่มเป้าหมาย
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ดังกล่าว มาใช้ในการวางแผน / ก่าหนดแนวทางในการให้บริการวิชาการของ มหาวิทยาลัย ให้สอดรับกับความ
ต้องการของกล ่มเป้าหมาย  
  วิทยาลัยฯ ได้มีผู้แทนเข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสียในการส่ารวจความต้องการครั้งนี้  ร่วมกับผู้แทนจาก
คณะอื น และกล ่มตัวแทนจากช มชน ซึ งมีประเด็นของความต้องการรับบริการวิชาการของช มชน ในส่วนของ
วิทยาลัยฯ จะเกี ยวข้องกับการให้บริการวิชาการเพื อเสริมสร้างส ขภาพอนามัย สิ งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
   1. การพัฒนาผู้ดูแลผู้สูงอาย  ให้มีความรู้ในการดูแลผู้ป่วยติดเตียง การจัดการสิ งแวดล้อมในบ้าน
โดยให้เป็นโครงการที ด่าเนินการต่อเนื อง 
  2. การให้ความรู้ด้านสิ งแวดล้อม อาหารและการบริหารกายภาพ ส่าหรับผู้สูงอาย  
  3. การอบรมให้ความรู้ ค่าแนะน่า การดูแลส ขภาพ การป้องกันโรคผู้ป่วยเรื้อรัง (เบาหวาน ความ
ดัน)  เนื องจากในพ้ืนที มีจ่านวนผู้ป่วยเรื้อรังมากขึ้น 
  4. การพัฒนาความรู้เกี ยวกับอาหาร และโภชนาการส่าหรับผู้สูงอาย  
  5. การจัดการขยะ โรงเรียน ส ขภาวะในช มชน 
  

  วิทยาลัยฯ ได้ส่ารวจความต้องการรับบริการวิชาการแก่สังคมของ ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
จ่านวน 446 คน ซึ งครอบคล มประเด็นย ทธศาสตร์และนโยบายของมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยแพทยศาสตร์และ
การสาธารณส ข ในด้านส ขภาพอนามัย สิ งแวดล้อม และการให้บริการวิชาการ/ความรู้ผ่านการอบรม เป้าหมายคือ 

1. นักเทคนิคการแพทย์ เจ้าหน้าที โรงพยาบาล จังหวัดอ บลราชธานี  
  2. นักเรียน นักเรียนแกนน่า ตัวแทนช มชน แม่ครัว และครูโรงเรียนในเขตรับผิดชอบต่ารวจ
ตะเวนชายแดนที  22  
  3. ประชาชนหมู่ที  6 และหมู่ที  1 ต่าบลธาต  อ่าเภอวารินช่าราบ จังหวัดอ บลราชธานี  
  ผลการส่ารวจความต้องการของประชาชน ในพ้ืนที  พบว่าส่วนใหญ่มีความต้องการรับบริการวิชาการ
ทางด้านการดูแลรักษาส ขภาพ ร้อยละ 56.72 รองลงมา คือ ด้านโภชนาการ ร้อยละ 39.23 และ ด้านส ขภาพ
เด็กและนักเรียน ร้อยละ 34.08 ดังตารางที  1 
ตารางท่ี 1 ความต้องการรับบริการวิชาการแก่สังคม (n=446) 

ประเด็น จ านวน ร้อยละ 
ด้านการดูแลรักษาส ขภาพ 253 56.72 
ด้านโภชนาการ 175 39.23 
ด้านส ขภาพผู้สูงอาย และการดูแลผู้ป่วยเบื้องต้น 108 24.21 
การดูแลผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง/เบาหวาน 123 27.57 
ด้านส ขภาพเด็กและนักเรียน 152 34.08 
ด้านสิ งแวดล้อม 136 30.48 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
ไม่มี 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
ไม่มี 
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ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อพิจารณา 
 1. แนวทางการด่าเนินงานโครงการบริการวิชาการ ตามความต้องการรับบริการวิชาการแก่สังคม โดยให้
หัวหน้าโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ที ได้รับอน มัติประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จัดท่าแผนและกิจกรรม
ตามกล ่มเป้าหมาย หรือความต้องการของช มชน โดยเฉพาะด้านการดูแลรักษาส ขภาพ ด้านโภชนาการ ด้าน
ส ขภาพผู้สูงอาย  
 2. ผู้เสนอโครงการบริการวิชาการ ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ปรับเปลี ยนกิจกรรมตามความ
เหมาะสมให้ตรงกับความต้องการของประชาชน  
  3. ประเด็นม ่งเป้าในฐานะจะเป็นหน่วยงานเชี ยวชาญด้านบริการวิชาการ คือ ระบบบริการส ขภาพช มชน 
/โรคที เป็นปัญหาช มชน / ผู้สูงอาย  ให้มีกิจกรรมทางบริการวิชาการเพื อตอบโจทย์ของย ทธศาสตร์ของวิทยาลัยฯ  

มติที่ประชุม : เห็นชอบตามแนวทางท่ีเสนอ 

วาระท่ี 5.2  งานบริหารบุคคล   มีเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา จ านวน  3 เรื่อง   
5.2.1 เรื่อง พิจารณารับรองผลการประเมินผลการสอน และผลงานทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ 
     จ านวน 2 ราย เพื่อประกอบการขอก าหนดทางวิชาการ  
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  นายแพทยป์ระวิ  อ ่าพันธ ์ ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

งานบริหารบ คคล ขอเสนอเพื อพิจารณารับรองผลการประเมินผลการสอน และผลงานทางวิชาการของ
บ คลากรสายวิชาการที ผ่านการพิจารณาจากคณะอน กรรมการประเมินผลการสอน และประเมินเอกสาร
ประกอบการสอนฯ เรียบร้อยแล้ว เพื อขอก่าหนดต่าแหน่งทางวิชาการ จ่านวน 2 ราย รายละเอียดมีดังนี้ 

 1. ผศ.ดร.ภาวนา พนมเขต 
  ได้ยื นความประสงค์ขอรับการประเมินผลการสอน ในสาขาวิชาจ ลชีววิทยา เพื อประกอบการขอ
ก่าหนดต่าแหน่งทางวิชาการ ต่าแหน่งรองศาสตราจารย์ จากการประช มคณะอน กรรมการฯ ครั้งที  1/2561 เมื อ
วันที  23 มกราคม 2561 ได้สร ปผลประเมิน ดังนี้ 
  1. ผลการประเมินผลการสอน คะแนนเฉลี ยอยู่ในระดับ 3.94 ซึ งอยู่ในเกณฑ์ระดับช่าชาญ
พิเศษในการสอน ผ่านตามเกณฑ์ที ก่าหนด 
  2. ผลการประเมินเอกสารค าสอน  
   2.1 รายวิชา หลักการทั วไปทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2 รหัส 1901 204 คะแนน
เฉลี ยอยู่ในระดับ 3.68 ค ณภาพอยู่ในระดับ ดี  
   2.2 รายวิชา จ ลชีววิทยาและปรสิตวิทยาทางการแพทย์ รหัส 1901 203 คะแนนเฉลี ย
อยู่ในระดับ 3.68 ค ณภาพอยู่ในระดับ ดี 
  3. ผลงานทางวิชาการ 
   3.1 ประเภทบทความวิชาการ/ผลงานวิจัย  
         ผศ.ดร.ภาวนา พนมเขต ได้เสนอผลงานทางวิชาการ ประเภทบทความวิชาการ/
ผลงานวิจัย จ่านวน 8 เรื อง ว่ามีอยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ และระดับชาติ ตามที  ก.พ.อ. ก่าหนด (ตามเอกสาร
แนบ 1)  
        ทั้งนี้ ได้ชี้แจงความเกี ยวเนื องสอดคล้องกันของผลงานวิจัยล่าดับที  4 (ข้อ 4.2.1.4 
ใน ก.พ.อ.03) ที มีร้อยละการมีส่วนร่วมไม่ถึงร้อยละ 50 (ตามเอกสารแนบ 2) 
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   3.2 ประเภทหนังสือ 
         ผศ.ดร.ภาวนา พนมเขต ได้เสนอผลงานทางวิชาการ ประเภทหนังสือ เรื อง เมลิออยโด
สีส โรคติ ดเชื้ อจากดิน  (Melioidosis : the disease from a soil bacteria) ผู้ แต่ ง ภาวนา พนมเขต  พิ มพ์ที  
อ บลราชธานี: เฮง เฮง ปริ้นติ้ง; พฤษภาคม 2561 พิมพ์ครั้งที  1 จ่านวน 50 เล่ม โดยได้ท่าการปรับปร งแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของผู้ทรงค ณว ฒิ และเผยแพร่หนังสือไปยังหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยอ บลราชธานี ดังนี้ 
   - หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยอ บลราชธานี จ่านวน 2 หน่วยงาน 
   - หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยอ บลราชธานี จ่านวน 14 หน่วยงาน 
   ซึ งขอรับรองว่าได้มีการเผยแพร่หนังสือเล่มดังกล่าวไม่น้อยกว่า 4 เดือน ตามหลักเกณฑ์
ที ก่าหนดแล้ว (ตามเอกสารแนบ 3) 

 2. อ.พัจนภา ธานี 
  ได้ยื นความประสงค์ขอรับการประเมินผลการสอน ในสาขาวิชาสาธารณส ขศาสตร์ เพื อ
ประกอบการขอก่าหนดต่าแหน่งทางวิชาการ ต่าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จากการประช มคณะอน กรรมการฯ ครั้งที  
1/2561 เมื อวันที  23 พฤษภาคม 2561 ได้สร ปผลประเมิน ดังนี้ 
  1. ผลการประเมินผลการสอน คะแนนเฉลี ยอยู่ในระดับ 4.00 ซึ งอยู่ในเกณฑ์ระดับเชี ยวชาญในการ
สอน ผ่านตามเกณฑ์ที ก่าหนด  
  2. ผลการประเมินเอกสารค าสอน  
  รายวิชา โภชนศาสตร์ รหัสวิชา 1902 301 คะแนนเฉลี ยอยู่ในระดับ 3.58 ค ณภาพอยู่ในระดับ ดี  
  3. ผลงานทางวิชาการ 
   3.1 ประเภทบทวิจัย  
         อ.พัจนภา ธานี ได้เสนผลงานทางวิชาการ ประเภทบทวิจัย จ่านวน 4 เรื อง ว่ามีอยู่ใน
ฐานข้อมูลระดับชาติ ตามที  ก.พ.อ. ก่าหนด (ตามเอกสารแนบ 4)  
        ทั้งนี้ ได้ชี้แจงความเกี ยวเนื องสอดคล้องกันของผลงานวิจัยล่าดับที  1 (ข้อ 4.1.1.1 
ใน ก.พ.อ.03) ที มีร้อยละการมีส่วนร่วมไม่ถึงร้อยละ 50 (ตามเอกสารแนบ 5) 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 - ประกาศมหาวิทยาลัยอ บลราชธานี เรื อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอน และประเมินเอกสาร
ประกอบการสอน หรือเอกสารค่าสอน เพื อประกอบการพิจารณาแต่งตั้งบ คคลให้ด่ารงต่าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2561 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
1. ส่าเนาบันทึกขอรับรองผลงานทางวิชาการ ประเภทบทความวิชาการ/วิจัย ของ ผศ.ดร.ภาวนา พรมเขต 

(เอกสารแนบ 1) 
2. ส่าเนาบันทึกขอชี้แจงความเกี ยวเนื องสอดคล้องกันของผลงานวิจัยล่าดับที  4 ที มีร้อยละการมีส่วนร่วมไม่

ถึงร้อยละ 50 ของ ผศ.ดร.ภาวนา พรมเขต (เอกสารแนบ 2) 
3. ส่าเนาบันทึกขอรับรองผลงานทางวิชาการ ประเภทหนังสือ ของ ผศ.ดร.ภาวนา พรมเขต (เอกสารแนบ 3) 
4. ส่าเนาบันทึกขอรับรองผลงานทางวิชาการ ประเภทผลงานวิจัย ของ อ.พัจนภา ธานี (เอกสารแนบ 4) 
5. ส่าเนาบันทึกขอชี้แจงความเกี ยวเนื องสอดคล้องกันของผลงานวิจัยล่าดับที  1 ที มีร้อยละการมีส่วนร่วมไม่

ถึงร้อยละ 50 ของ อ.พัจนภา ธานี (เอกสารแนบ 5) 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที ่9/2561 วันที่ 28 กันยายน 2561 
 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

 เพื อพิจารณาเห็นชอบและรับรองผลการประเมินผลการสอน และผลงานทางวิชาการของบ คลากรสาย
วิชาการ จ่านวน 2 ราย เพื อประกอบการขอก่าหนดทางวิชาการ 

มติที่ประชุม : เห็นชอบและรับรองผลการประเมินผลการสอน และผลงานทางวิชาการของบุคลากร
สายวิชาการ จ านวน 2 ราย เพื่อประกอบการขอก าหนดทางวิชาการ 

 
5.2.2 เรื่อง ขอให้เสนอชื่อพร้อมผลงานเพื่อรับการคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่น ประจ าปี พ.ศ. 2561 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  นายแพทยป์ระวิ  อ ่าพันธ ์ ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

ด้วยที ประช มคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบ คลากรดีเด่น ประจ่าปี พ.ศ. 2561 เมื อวันที  30 
สิงหาคม 2561 มีมติก่าหนดประเภทและจ่านวนบ คลากรดีเด่น ดังนี้ 
 1. ประเภทวิชาการ ไดแ้ก่ 
  - ข้าราชการ  จ่านวน 1 คน 
  - พนักงานมหาวิทยาลัย จ่านวน 1 คน 
 2. ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ประเภทวิชาชีพเฉพาะ และประเภทท่ัวไป ได้แก่ 
  - ข้าราชการ  จ่านวน 1 คน 
  - พนักงานมหาวิทยาลัย จ่านวน 1 คน 
 3. ประเภทผู้บริหาร ได้แก่ 
  - ผู้อ่านวยกองหรือหัวหน้าส่านักงานเลขาน การคณะหรือส่านัก จ่านวน 1 คน 
 4. ประเภทลูกจ้างประจ า  จ่านวน 1 คน 
  โดยมีค ณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิรับการคัดเลือกเป็นบ คลากรดีเด่น รายละเอียด
ปรากฎตามประกาศคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบ คลากรดีเด่น เรื อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบ คลากร
ดีเด่น มหาวิทยาลัยอ บลราชธานี ประจ่าปี พ.ศ. 2561 ที แนบมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ ส่งข้อมูลให้กองการเจ้าหน้าที 
ภายในวันที  2 พฤศจิกายน 2561 เพื อมหาวิทยาลัยจะได้ด่าเนินการในส่วนที เกี ยวข้องต่อไป หากพ้นก่าหนดนี้
แล้วถือว่าท่านไม่ประสงค์เสนอชื อแต่อย่างใด 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 ไม่มี 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
 ส่าเนาบันทึกข้อความที  ศธ 0529.2.3/ว2753  ลงวันที  10 กันยายน 2561  

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อพิจารณาเสนอชื อบ คลากรในสังกัดตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวเพื อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็น
บ คลากรดีเด่นและข้าราชการดีเด่น ประจ่าปี 2561 พร้อมนี้ได้ส่งข้อมูลรายชื อผู้ที เคยได้รับการคัดเลือกเป็น
ข้าราชการดีเด่น ตั้งแต่ประจ่าปี 2535 ถึงประจ่าปี 2560 มาด้วยแล้ว โดยขอความร่วมมือ ดังนี้ 
 1. เสนอชื อบ คลากรในสังกัดเพื อเข้ารับการคัดเลือกเป็นบ คลากรดีเด่น 
 2. ผู้ที ได้รับการเสนอชื อกรอกข้อมูลติดภาพถ่ายตามแบบที ก่าหนด พร้อมแนบผลงานย้อนหลัง 3 ปี จ่านวน 
1 ช ด และกรอกแบบแสดงรายละเอียดผลงานและหลักฐานประกอบการเสนอเข้ารับการคัดเลือก (Download แบบที 
ก่าหนดได้ที เว็บไซต์ กองการเจ้าหน้าที ) 
 3. ผู้บังคบับัญชารับรองข้อมูลของผู้ที ได้รับการเสนอชื อ 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที ่9/2561 วันที่ 28 กันยายน 2561 
 

มติที่ประชุม : มอบหัวหน้ากลุ่มวิชาพิจารณาเสนอรายช่ือบุคลากรในสังกัดเพื่อเข้ารับการคัดเลือก
เป็นบุคลากรดีเด่น 

 

5.2.3 เรื่อง ขออนุมัติลาออกจากต าแหน่ง ผู้ช่วยคณบดีงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ  
      ราย อ.ดร.สุวภรณ์ แดนดี 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  นายแพทยป์ระวิ  อ ่าพันธ ์ ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

ตามค่าสั งมหาวิทยาลัยอ บลราชธานี ที  224/2560 ได้แต่งตั้ง อ.ดร.ส วภรณ์ แดนดี ด่ารงต่าแหน่งผู้ช่วย
คณบดีงานประกันค ณภาพการศึกษาและสารสนเทศ ตั้งแต่วันที  4 มกราคม 2560 - 30 พฤศจิกายน 2563 นั้น 

 เนื องจาก อ.ดร.ส วภรณ์ แดนดี มีปัญหาด้านส ขภาพเพื อไม่ให้มีผลกระทบต่อภาระงานจึงได้ยื นขออน มัติ
ลาออกจากต่าแหน่ง ผู้ช่วยคณบดีงานประกันค ณภาพการศึกษาและสารสนเทศ ตั้งแต่วันที  31 พฤษภาคม 2561 
เป็นต้นไป แต่คณบดีเห็นควรให้ชะลอไว้ก่อน และขอพิจารณาอีกครั้ง (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการ
ประช ม)  

ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอ บลราชธานี พ.ศ. 2533 มาตรา 18 และมาตรา 21 
2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอ บลราชธานี ว่าด้วยการบริหารและการด่าเนินงานของส่วนงานภายในที มี

สถานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2554 ความในข้อ 5 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
1. ส่าเนาบันทึกข้อความที  ศธ 0529.16.1.9/1265 ลงวันที  30 เมษายน 2561 
2. ส่าเนาค่าสั งมหาวิทยาลัยอ บลราชธานี ที  224/2560 สั ง ณ วันที  23 มกราคม 2560 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อพิจารณา ดังนี้ 
 1. อน มัติการลาออกจากต่าแหน่ง ผู้ช่วยคณบดีงานประกันค ณภาพการศึกษาและสารสนเทศ ราย   
อ.ดร.ส วภรณ์ แดนดี 
 2. เสนอชื อบ คลากรเพื อมาทดแทนต่าแหน่งที ลาออก เพื อให้การด่าเนินงานของวิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณส ข เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและบังเกิดผลดีต่อทางราชการ 

มติที่ประชุม : อนุมัติการลาออกจากต าแหน่ง ผู้ช่วยคณบดีงานประกันคุณภาพการศึกษาและ
สารสนเทศ ราย  อ.ดร.สุวภรณ์ แดนดี ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 และให้แต่งตั้งแพทย์หญิงปิยะรัตน์ 
ธัญนิพัทธ์ มาทดแทนต าแหน่งที่ลาออก โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 มอบงานบริหารบุคคล
ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

 

วาระท่ี 5.3  งานพัฒนานักศึกษา     มีเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา จ านวน  1 เรื่อง   
5.3.1 เรื่อง ผลการประเมินผลการด าเนินการด้านการให้ค าปรึกษาทางวิชาการ และการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  ผศ.ดร.ปรีดา ปราการกมานันท์  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยคณบดีงานพัฒนานักศึกษา 

 ผลการประเมินผลการด่าเนินการด้านการให้ค่าปรึกษาทางวิชาการ และการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาโดย
วิธีการรวบรวมข้อมูล ข้อค่าถามประกอบด้วยค่าถาม 3 ตอน และได้ท่าการรวบรวมข้ อมูลโดยแบบประเมิน
ออนไลน์ จากนักศึกษาจ่านวน 177 ราย  มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที ระดับ 4.42 คะแนน  
 



10 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที ่9/2561 วันที่ 28 กันยายน 2561 
 

กิจกรรมที่ประเมิน ผลการประเมิน ระดับการประเมิน 

1. จัดบริการให้ค่าปรึกษาทางวิชาการ และการใช้ชีวิตแก่
นักศึกษาในคณะ 

4.40 ระดับมาก 

2. การให้ข้อมูลของหน่วยงานที ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอก
หลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา 

4.36 ระดับมาก 

3. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื อการท่างานเมื อส่าเร็จ
การศึกษาแก่นักศึกษา 

4.49 ระดับมาก 

รวม 4.42 ระดับมาก 
 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 ไม่มี 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
ผลการประเมินด้านการให้ค่าปรึกษาทางวิชาการ และการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา /ข้อเสนอแนะจากนักศึกษา 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
     เพื อพิจารณาผลการประเมินและให้ข้อเสนอแนะแผนการด่าเนินงานด้านการให้ค่าปรึกษาทางวิชาการ 
และการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา ในปีการศึกษา 2561  

มติที่ประชุม : รับทราบ มอบงานพัฒนานักศึกษารวบรวมข้อมูลนักศึกษาที่มีปัญหา แล้วน ามา
ประชุมใน Morning Talk เพื่อปรึกษาหารือหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา 

วาระท่ี 5.4  ศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์ มีเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา จ านวน  1 เรื่อง   
5.4.1 เรื่อง โครงการพัฒนาระบบบริการงานแผนกผู้ป่วยจิตเวช 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธ ์ ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

งานบริการคลินิกผู้ป่วยนอกจิตเวช โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอ บลราชธานี ได้เปิดให้บริการคลินิกจิตเวชมี
แนวโน้มผู้มารับบริการเพิ มจ่านวนมากขึ้น ในปีงบประมาณ 2560 ผู้รับบริการทั้งสิ้น 141 คน ปีงบประมาณ 
2561 ผู้รับบริการทั้งสิ้น 215 คน เพิ มข้ึนประมาณ 52 %  ซึ งปัจจ บันมีทีมผู้ให้บริการคลินิกจิตเวช ซึ ง
ประกอบด้วย จิตแพทย์เด็กและวัยร ่น พยาบาลวิชาชีพ นักจิตวิทยา ดังนั้นงานบริการคลินิกผู้ป่วยนอกจิตเวช จึง
เล็งเห็นถึงความส่าคัญในการพัฒนาบ คลากรให้มีความรู้ ความสามารถเฉพาะในการดูแล บ่าบัดรักษาผู้ป่วยทางจิต
เวชที มีความละเอียดอ่อนและความเข้าใจในบริบทของโรค การสื อสาร และการบ่าบัดดูแลรักษา  และประกอบกับ
การพัฒนางานด้านบริการระบบจิตเวชให้มีมาตรฐานสากลด้านวิชาชีพและบริหารจัดการ เพื อประโยชน์สูงส ดของ
ผู้รับบริการ จึงได้ขอเสนอโครงการดังนี้ 

1. โครงการพัฒนาบ คลากรให้มีความรู้ความสามารถเฉพาะในการดูแลบ่าบัดรักษาผู้ป่วยทางจิต
เวชโดยเสนอ พยาบาลวิชาชีพ ค ณนภาจรีย์  เผ่าพันธ์ ซึ งเป็นผู้มีรับผิดชอบต่องานดี  และสนใจในงานด้านบริการ
ผู้ป่วยทางจิตเวช   ได้เข้ารับการอบรมความรู้ ความสามารถด้านพยาบาลจิตเวช เป็นคอร์สอบรม ระยะสั้น 4  
เดือน  จ่าเป็นต้องใช้งบประมาณ   40,000  บาท 

2. โครงการพัฒนาระบบงานบริการจิตเวช  โดยการส่งทีมบ คลากรที ปฏิบัติงานดูแลคลินิกเฉพาะ
ทางจิตเวชเด็ก และวัยร ่นได้แก่ พญ.พัชรี พรรณพานิช ค ณนภาจรีย์ เผ่าพันธ์ และค ณจิตตวีร์ ภัทรวัชช์รวีร์  ไป
อบรมศึกษาดูงาน การบริการที ใกล้เคียงกับบริบทของแผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย เพื อให้มีความ
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สอดคล้องต่อบทบาท ความรับผิดชอบที ชัดเจนในสถานะโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงส ด
ของผู้รับบริการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

        1.ระบบบริการแผนกผู้ป่วยนอกจิตเวช คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี  ช่วง
ระยะเวลาเดือน มกราคม 2562 เป็นเวลา 2  วัน 

        2.ระบบบริการแผนกผู้ป่วยนอกจิตเวช คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ช่วง
ระยะเวลาเดือน ก มภาพันธ์ 2562 เป็นเวลา 2 วัน 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

  ไม่มี 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

โครงการพัฒนาระบบบริการงานแผนกผู้ป่วยจิตเวช 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
     เพื อพิจารณาอน มัติโครงการพัฒนาระบบบริการงานแผนกผู้ป่วยจิตเวช  

มติที่ประชุม : อนุมัติโครงการพัฒนาระบบบริการงานแผนกผู้ป่วยจิตเวช 
 

ระเบียบวาระท่ี 6   เรื่องอ่ืน ๆ 
วาระท่ี 6.1 งานเลขานุการ มีเรื่องแจ้งเพื่อทราบ      จ านวน 1 เรื่อง ดังนี้ 
6.1.1 เรื่อง ก าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  
                ครั้งที่ 10/2561 วันพฤหัสบดี ที่ 18 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น.  
                ณ ห้อง CMP 412 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม     นางสาวณรัญญา  มีชัย ต าแหน่ง เลขาน การคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ 

เลขาน การคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ แจ้งเพื อทราบ ถึงก่าหนดการประช มคณะกรรมการประจ่า
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณส ข ครั้งที  10/2561 วันพฤหัสบดี ที  18 ต ลาคม 2561 เวลา 09.00 น. 
ณ ห้อง CMP 412 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
เพื อทราบก่าหนดการประช มคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณส ข 

ครั้งที  10/2561 วันพฤหัสบดี ที  18 ต ลาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้อง CMP 412 
มติที่ประชุม :  เห็นชอบให้เลื่อนการประชุมเป็นวันศุกร์ ที่ 26 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น.       

ณ ห้อง CMP 412 

วาระท่ี 6.2 งานบริการการศึกษา มีเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  จ านวน 1 เรื่อง ดังนี้ 
6.2.1  หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธ ์  ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

งานบริการการศึกษา ขอปรับปรุงหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562  หลักสูตร
นี้จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีอนุมัติในการประชุมครั้งที่5/2555 
เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2555 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบ
หลักสูตร เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) มีมติรับรองคุณวุฒิและ
รับทราบการปรับปรุงหลักสูตรของผู้ส าเร็จการศึกษา ตามหนังสือที่ นร 1004.3/215 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 
2558  แพทยสภารับรองหลักสูตร เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557  ตามหนังสือแพทยสภา ที่  พส 012/ ว.75 ลง
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วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 
  หลักสูตรได้จัดการเรียนการสอนถึงรอบระยะเวลาการปรับปรุงหลักสูตร    ในการปรับปรุงครั้งนี้ ได้
ปรับปรุงตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญา
ตรี พ.ศ. 2558 มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2561 เกณฑ์มาตรฐานการศึกษา
แพทยศาสตร์ (World Federation for Medical Education : WFME)  และเพ่ือปฏิรูปกระบวนเรียนรู้ให้
สอดคล้องกับการพัฒนาก าลังคนด้านสุขภาพในศตวรรษท่ี 21 โดยจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้เกิดการบูรณาการ
เชื่อมโยงภาคการศึกษากับภาคระบบบริการสุขภาพชุมชน โดยมีกระบวนการเรียนรู้แบบ Transformative 
Learning เน้นสมรรถนะความสามารถประสบการณ์ทักษะ (Competency driven : local – global) เป็นส าคัญ  
ร่วมกับสมรรถนะความเป็นผู้น าในทีมงานบุคลากรสุขภาพส าหรับวิชาชีพ (Interprofessional และ 
Transprofessional IPE/TPE ) โดยมีเป้าหมายร่วมคือ สุขภาวะของชุมชน 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

๑. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558  
๒. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558  
๓. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอ ดมศึกษา พ.ศ. 

2558  
๔. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื อง กรอบมาตรฐานค ณว ฒิระดับอ ดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
๕. มคอ.1 สาขาวิชาแพทยศาสตร์ 
๖. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอ บลราชธานี ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 
๗. ระเบียบมหาวิทยาลัยอ บลราชธานี ว่าด้วย ระบบและกลไกการบริหารหลักสูตรและการจัดท่า 

               รายละเอียดของหลักสูตร พ.ศ. 2558 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

๑. บทสรุปการปรับปรุงหลักสูตร     จ านวน 1 ชุด 
๒. แบบ สมอ.08 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร     จ านวน 1 ชุด 
๓. มคอ.2 รายละเอียดของหลักสูตร     จ านวน 1 ชุด 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
     เพื อพิจารณาเห็นชอบการปรับปร งหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปร ง พ.ศ. 2562   

มติที่ประชุม : เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562  
มอบงานบริการการศึกษาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
ปิดประชุม 10.40 น.    

                                                                                                                                                                                                          

 

(นางสาวณรัญญา  มีชัย) 
นักวิชาการศึกษาช่านาญการ/เลขาน การ 

ผู้จด/พิมพ์รายงานการประช ม 
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(นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธ ์) 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
กรรมการ 

ผู้ตรวจรายงานการประช ม 
 

ทีป่ระชุมได้รับรองรายงานนี้แล้วในการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งท่ี 10/๒๕61 
เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2561 

 
                                                                                                           

 
(นายแพทย์นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ) 

 คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณส ข 
 ประธานคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณส ข 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


