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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 23 มกราคม 2563 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
ครั้งที่ 1/๒๕63 วันพฤหัสบดี ที่ 23 มกราคม 2563 

ณ ห้อง CMP ๔01 ชั้น 4 อาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 
 

ผู้มาประชุม 
1. นายแพทย์นิรันดร์  พิทักษ์วัชระ  คณบดี    ประธานกรรมการ 
2. นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธุ์   รองคณบดีฝ่ายบริหาร   กรรมการ 
3. นายแพทย์วีระวัฒน์  พันธ์ครุฑ  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม กรรมการ 
4. ผศ.จารุวรรณ์  วงบุตดี     หัวหน้ากลุ่มวิชาแพทยศาสตร์  กรรมการ 
5. ผศ.มินตรา  สาระรักษ์   หัวหน้ากลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์           กรรมการ 
6. ผศ.ดร.เชาวลิต  ยั วจติร   ผู้แทนอาจารย์    กรรมการ 
7. นางสาวจินตนา  ศิริบูรณ์พิพัฒนา  ผู้แทนอาจารย์    กรรมการ 
8. นางสาวณรัญญา  มีชัย   นักวิชาการศึกษาช่านาญการ  เลขานุการ 
9. นางสาวลภัส  ยิ งยืน   เจ้าหน้าที งานบริหารงานทั วไปช่านาญการ ผู้ช่วยเลขานุการฯ คนที  1 

 
ผู้ไม่มาประชมุ 

1.  ผศ.แพทย์หญิงศุทธินี ธิราช  รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา  กรรมการ 
 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. ผศ.ดร.ปรีดา ปราการกมานันท์ ผู้ช่วยคณบดีงานพัฒนานักศึกษา 
2. แพทย์หญิงปิยะรัตน์ ธัญนิพัทธ์ ผู้ช่วยคณบดีงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ 
3. นพ.วัฒนา  พรรณพานิช  ประธานคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
4. ผศ.ดร.ลติพร อุดมสุข  ผู้ช่วยคณบดีงานบริการการศึกษา 
5. ผศ.ดร.มารุตพงศ์   ปัญญา ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีวเวชศาสตร์ 
6. ผศ.ดร.กิตติ  เหลาสุภาพ  ผู้ช่วยคณบดีงานวางแผนและบริหารกายภาพและสิ งแวดล้อม/ 

   ประธานหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
7. ผศ.ดร.อารี  บุตรสอน  ผู้ช่วยคณบดีงานพันธกิจสังคม 
8. ดร.ปิยนันท์  มีเวที  ผู้ช่วยคณบดีงานคลังและพัสดุ 
9. รศ.ดร.อนันต์  ไชยกุลวัฒนา อาจารย์กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ 
10. ผศ.ดร.รัตนา  เล็กสมบูรณ์  หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็ก 

 
 
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.    
 
 นายแพทย์นิรันดร์  พิทักษ์วัชระ คณบดี  ท่าหน้าที ประธานในที ประชุม หลังจากกล่าวต้อนรับ
ผู้เข้าร่วมประชุมแล้ว ได้เรียนเชิญคณะกรรมการรับทราบและพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม สรุปได้ ดังนี้ 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 23 มกราคม 2563 
 

 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ  
วาระท่ี 1.1    เรื่อง  แจ้งผลการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งท่ี 1/2563  
                 ในวันอังคารที่  7  มกราคม  2563 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง  งานเลขานุการ 
ผู้เสนอเรื่อง           ชื่อ  นายแพทย์นิรันดร์  พิทักษ์วัชระ ต าแหน่ง  คณบดี 

คณบดีแจ้งที  ประชุมทราบ ตามที ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที  
1/2563  ในวันอังคารที   7  มกราคม  2563  เรื อง รายงานผลการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ
ทางด้านการเงิน-การบัญชี ด้านบุคลากร และด้านนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
  ด้านการรับเข้านักศึกษา     
จ ำนวนนักศึกษำที่ลงทะเบียน ภำคเรียนที่ 1 กำรศึกษำ 2562    วิทยำลัยแพทยศำสตร์และกำรสำธำรณสุข 

สำขำ 
แผนกำร

รับ 
(คน) 

ลงทะเบียน
จริง 
(คน) 

แพทยศาสตร์ 68 47 
สาธารณสุขศาสตร์  75 92 
วิทยาศาสตรบัณฑิต (อนามัย
สิ่งแวดล้อม) 

75 61 

รวมจ ำนวนทั้งสิ้น 218 200 
 

 
 

  ด้านการเงินสะสมคงเหลือ 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 23 มกราคม 2563 
 

 
 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

-ไม่มี- 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

-ไม่มี- 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อทราบผลการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที  1/2563 ในวันอังคารที   
7  มกราคม  2563 

มติที่ประชุม :  รับทราบ  
วาระท่ี 1.2    เรื่อง  การประชุมคณะกรรมการอ านวยการร่วมกับคณะกรรมการบริหาร 
                         กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 1/2563 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง  งานเลขานุการ 
ผู้เสนอเรื่อง           ชื่อ  นายแพทย์นิรันดร์  พิทักษ์วัชระ ต าแหน่ง  คณบดี 
 คณบดีแจ้งที  ประชุมทราบ ตามมีการประชุมคณะกรรมการอ่านวยการร่วมกับคณะกรรมการบริหารกลุ่ม
สถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที 1/2563 วันศุกร์ที  17 มกราคม 2563 เวลา 10.30 – 15.30 น. 
ณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มีเรื องแจ้งให้ทราบ ดังนี้ 

1. แพทยสภาอนุมัติการขอเพิ มจ่านวนรับนิสิตนักศึกษาแพทย์ ปีการศึกษา 2563   ด้วยคณะกรรมการ
แพทยสภาในการประชุมครั้งที  11/2562 วันที 14 พฤศจิกายน 2562 อนุมัติให้กลุ่มสถาบันแพทย์
แห่งประเทศไทย ประกาศรับผู้เข้าศึกษาเกินศักยภาพที ได้รับรองจากแพทยสภา 10 %ทั้งนี้ไม่เกิน 
10 คน  ในแต่ละสถาบัน หากผู้ผ่านการคัดเลือกทุกคนมายืนยันสิทธิ สถาบันก็จะรับเข้าศึกษา
ทั้งหมด ในปีการศึกษา 2563 และให้คณะแพทยศาสตร์ทุกคณะจัดส่งรายชื อที รับไว้และรับเกินให้
แพทยสภาทราบด้วย 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 23 มกราคม 2563 
 

2. ผลการสอบเพื อประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที  1 และ 
ขั้นตอนที  2  สอบเมื อวันที  23 พฤศจิกายน 2562 ผลการสอบขั้นตอนที  1 มีผู้สอบผ่านร้อย  
19 และขั้นตอนที  2 มีผู้สอบผ่านร้อยละ 33.6 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
-ไม่มี- 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
-ไม่มี- 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อทราบการประชุมคณะกรรมการอ่านวยการร่วมกับคณะกรรมการบริหารกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์
แห่งประเทศไทย ครั้งที  1/2563 

มติที่ประชุม :  รับทราบ  
วาระท่ี 1.3    เรื่อง  การบริหารจัดการของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง  งานเลขานุการ 
ผู้เสนอเรื่อง           ชื่อ  นายแพทย์นิรันดร์  พิทักษ์วัชระ ต าแหน่ง  คณบดี 
 คณบดีแจ้งที  ประชุมทราบ  จากการติดตามความก้าวหน้าของคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  วิทยาลัยฯ พบปัญหาอุปสรรคดังนี้ 

1.  งบลงทุน ส่านักงบประมาณไม่อนุมัติงบประมาณการก่อสร้างอาคารโภชนาการวงเงิน 90 ล้านบาท 
2. งบบุคลากร ส่านักงบประมาณจัดสรรวงเงินประมาณปี 2563 ส่าหรับอัตราว่าง ณ วันที  28 

กุมภาพันธ์ 2562  จ่านวน 3 เดือน โรงพยาบาลฯได้บรรจุบุคลากรตั้งแต่เดือนมีนาคม 2562 เป็น
ต้นมาจ่านวน 26 ต่าแหน่ง ซึ งส่านักงบประมาณได้จัดสรรงบประมาณให้เพียง 3 เดือนเท่านั้น จึง
จ่าเป็นขอใช้งบบุคลากรที ยังเหลือของมหาวิทยาลัย จ่านวน 5 ล้าน  ส่าหรับอัตราใหม่ให้ชะลอการ
สรรหาไปก่อน ตามมติคณะกรรมการบริหารบุคคลในการประชุมครั้งที  1/2563 
จนกว่ากรมบัญชีกลางจะตอบหารือเรื องการใช้งบบุคลกรที เหลือเพื อสมทบกองทุนเลี้ยงชีพ  

ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
-ไม่มี- 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
-ไม่มี- 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อทราบการบริหารจัดการของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

มติที่ประชุม :  รับทราบ  
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 23 มกราคม 2563 
 

วาระท่ี 1.4    เรื่อง  การปรับวิสัยทัศน์ เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์ EdPEx 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง  งานเลขานุการ  
ผู้เสนอเรื่อง           ชื่อ  นายแพทย์นิรันดร์  พิทักษ์วัชระ ต าแหน่ง  คณบดี 
 คณบดีแจ้งที ประชุมทราบ การปรับวิสัยทัศน์ เพื อให้สอดคล้องกับเกณฑ์ EdPEx โดยจะนัดคณะกรรมการ
ทุกชุดประชุมในวันที  30 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น. เพื อพิจารณาการปรับวิสัยทัศน์ เพื อให้สอดคล้องกับ
เกณฑ์ EdPEx  
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

-ไม่มี- 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

-ไม่มี- 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อทราบการปรับวิสัยทัศน์ เพื อให้สอดคล้องกับเกณฑ์ EdPEx 

มติที่ประชุม :  รับทราบ มอบผู้ช่วยคณบดีงานวางแผนและบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม เตรียม
ข้อมูลประกอบการประชุม 
วาระท่ี 1.5    เรื่อง  การเร่งรัดการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ในความรับผิดชอบได้แล้วเสร็จ 

     บรรลุตามวัตถุประสงค์เป็นไปตามกรอบระยะเวลาและวงเงินค่าใช้จ่ายที่ได้รับอนุมัติ 
     จัดสรร 

หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง  งานเลขานุการ  
ผู้เสนอเรื่อง           ชื่อ  นายแพทย์นิรันดร์  พิทักษ์วัชระ ต าแหน่ง  คณบดี 
 คณบดีแจ้งที ประชุมทราบ ส่านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แจ้ง
มติคณะรัฐมนตรีเมื อวันที  26 พฤศจิกายน 2562 การเร่งรัดการด่าเนินงานตามแผนงาน / โครงการของส่วน
ราชการและหน่วยงานของรัฐ เพื อให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐเร่งรัดการด่าเนินงานตามแผนงานโครงการ
ต่างๆ ให้แล้วเสร็จ บรรลุตามวัตถุประสงค์ เป็นไปตามกรอบระยะเวลาและวงเงินค่าใช้จ่ายที ได้รับจัดสรร/อนุมัติไว้ 
โดยวิทยาลัยฯ มี 2 แผนงาน คือ แผนงาน/โครงการผลิตแพทย์เพิ ม และแผนงานการให้บริการทางการแพทย์ด้าน
สาธารณสุข 
 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

-ไม่มี- 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

- หนังสือเลขที  อว 0604.5/ ว 093 ลงวันที  21 มกราคม 2563  
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อทราบการเร่งรัดการด่าเนินงานตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ในความรับผิดชอบได้แล้วเสร็จ 
บรรลุตามวัตถุประสงค์เป็นไปตามกรอบระยะเวลาและวงเงินค่าใช้จ่ายที ได้รับอนุมัติจัดสรร 
มติที่ประชุม :  รับทราบ 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 23 มกราคม 2563 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และ 
การสาธารณสุข  

วาระท่ี  2.1       เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
   สาธารณสุข  ครั้งที่ 12/2562 เม่ือวันพฤหัสบดี ที่  26 ธันวาคม 2562 

หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง  งานเลขานุการ 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม ชื่อ นายแพทย์ประวิ อ ่าพันธุ์ ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร  

รองคณบดีฝ่ายบริหาร เสนอที ประชุมเพื อพิจารณา รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที  12/2562 เมื อวันพฤหัสบดี ที  26 ธันวาคม 2562 ทั้งนี้ได้มีการแจ้ง
เวียนทางไลน์กลุ่มคกก.ประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อพิจารณารายงานฯ ดังกล่าวแล้ว เมื อวันที  10 มกราคม 2563
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที  12/2562 
เมื อวันพฤหัสบดี ที  26 ธันวาคม 2562 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  
ครั้งที  12/2562 เมื อวันพฤหัสบดี ที  26 ธันวาคม 2562  

มติที่ประชุม :  รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไขรายงานการประชุม  
 

วาระท่ี  2.2       เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
   สาธารณสุข ครั้งที่ 12/2562 (ลับ) เมื่อวันพฤหัสบดี ที่  26 ธันวาคม 2562 

 

ทั้งนี้ รายละเอียดและมติที่ประชุมปรากฏตามรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่ 1/๒๕๖3 (ลับ) 
 

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสืบเนื่อง  
 ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
วาระท่ี  4.1            เรื่อง  ก าหนดประชุมวิชาการวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่ 9 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง    งานวิจัยท่านุบ่ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม ชื่อ  นายแพทย์วีระวัฒน์  พันธ์ครุฑ ต าแหน่ง  รองคณบดีงานวิจัยและและพันธกิจสังคม 

ตามที วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จัดงานประชุมวิชาการ ครั้งที  8 ร่วมกับ
ส่านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี เมื อวันที  26 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ นั้น ซึ งใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งานส่งเสริมการวิจัย บริการวิชาการ ได้เสนอของบประมาณเงินรายได้จากวิทยาลัยฯ  
เป็นจ่านวนเงิน 142,950 บาท รหัสโครงการ สบพช. 8 เพื อจัดงานประชุมวิชาการวิทยาลัยแพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข ครั้งที  9  
  ดังนั้น เพื อเป็นการประหยัดงบประมาณของวิทยาลัยฯ จึงได้จัดท่าข้อเสนอโครงการประชุม
วิชาการ ครั้งที  9 เพื อของบประมาณจากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) เป็นจ่านวนเงินทั้งสิ้น 308,450 
บาท โดยความร่วมมือกับส่านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ซึ งได้ยื นข้อเสนอโครงการเป็นที เรียบร้อย และ
ทาง สวรส. ได้รับเรื องเป็นที เรียบร้อย แต่คาดว่าจะได้รับงบประมาณไม่ตรงกับที เสนอขอ 
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   โดยกิจกรรมมีการปาฐกถาพิเศษของผู้ทรงที มีความรู้ระดับประเทศ ซึ งเป็นวิทยากรจาก สวรส. 
บรรยายหัวข้อ “การวิจัยในระบบสุขภาพคนไทย และกรอบการวิจัยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข” รวมถึงการ
น่าเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์ เพื อเป็นการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ 
แลกเปลี ยนเรียนรู้ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือในด้านการวิจัย และบริการทางการแพทย์ อนึ งการจัดงานครั้ง
นี้จะมีภาคีเครือข่ายในเขตสุขภาพที  10 ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดยโสธร จังหวดัศรีสะเกษ จังหวัด
อ่านาจเจริญ และจังหวัดมุกดาหาร บรูณาการเชื อมโยงทางวิชาการระหว่าง ภาคการศึกษาการผลิตบุคคลากรด้าน
สุขภาพ กับภาคบริการสุขภาพ  โดยมีตัวชี้วัดจัดประชุม 
  

ผลผลิต ตัวช้ีวัด 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

จ่านวนผู้เข้าร่วมโครงการ  300 คน  
จ่านวนผลงานวิจัยน่าเสนอ 100 เรื อง  
ระดับความพึงพอใจต่อการจัดงาน  ดีมาก 
เอกสารสืบเนื องจากงานประชุมวิชาการ (Abstract and Proceeding) 120 เล่ม  

ผลลัพธ์ ตัวช้ีวัด 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

ภาคีเครือข่าย 5 หน่วยงาน  
ผลงานวิจัยที น่าเสนอในงานประชุมวิชาการได้รับการเผยแพร่อันเป็นที 
ยอมรับระดับชาติ (Abstract and Proceeding) 

100 เรื อง  

ร้อยละน่าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนางานวิจัย งานประจ่า งานวิชาชีพ  80 

ข้อกฎหมาย / ระเบียบที่เกี่ยวข้อง   
      -ไม่มี- 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
๑. ข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ “ประชุมวิชาการวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที  9” 
๒. (ร่าง) ก่าหนดวันจัดประชุมวิชาการ 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
   เพื อพิจารณาก่าหนดวันจัดประชุมวิชาการ (ซึ งร่างก่าหนดการไว้เดือนมิถุนายน 2563)  และขอความ
ร่วมมืองดการเรียนการสอน เพื อให้อาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมประชุม 

มติที่ประชุม :   เห็นชอบก าหนดวันจัดประชุมวิชาการ (ซึ่งร่างก าหนดการไว้เดือนมิถุนายน 2563)  
และเห็นชอบให้งดการเรียนการสอน เพื่อให้อาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมประชุม 
 

วาระท่ี 4.2     เรื่อง ขออนุมัติงบประมาณค่าใช้จ่ายนอกแผนในโครงการสนับสนุนความร่วมมือด้าน 
            การวิจัยกับหน่วยงานภายนอกประจ าปี 2563 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง    งานวิจัยท่านุบ่ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม ชื่อ  นายแพทย์วีระวัฒน์  พันธ์ครุฑ ต าแหน่ง  รองคณบดีงานวิจัยและและพันธกิจสังคม 
 ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขต
อ่านาจเจริญ และสภาเกษตรกรแห่งชาติกับเขตสุขภาพที  10 กระทรวงสาธารณสุข ในการร่วมมือด้านการศึกษา 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การวิจัยทางคลินิกของน้่ามันกัญชาสกัดเย็น เพื อน่ามาใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์ โดย
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วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับมอบหมายภารกิจในด้านการสร้างภาคี
เครือข่ายงานวิจัย โดยการพัฒนานักวิจัยให้มีความรู้ ความเชี ยวชาญด้านงานวิจัยจากการท่างานร่วมกัน (ตาม
รายละเอียดแนบภารกิจที  3.2.2) ภายใต้การด่าเนินงานของหน่วยวิจัยทางคลินิก (CRC)  
 ทั้งนี้ การด่าเนินงานดังกล่าวยังไม่ครอบคลุมการจัดอบรมพัฒนานักวิจัย การสร้างองค์ความรู้และการ
สร้างความเชี ยวชาญของการท่าวิจัยด้านกัญชา ในการนี้ หน่วยวิจัยทางคลินิก (CRC) วิทยาลัยแพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข จึงมีการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประยุกต์ใช้การรักษาโรคสกัดน้่ามันกัญชากับระบบ
สุขภาพชุมชน พ้ืนที ตัวอย่างเขตสุขภาพที  10” ดังนั้นจึงใคร่ขออนุมัติค่าใช้จ่ายนอกแผนปฏิบัติการ เป็นจ่านวน
เงินทั้งสิ้น 100,000 บาท (หนึ งแสนบาทถ้วน) เพื อให้การด่าเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ต่อไป (ดังเอกสารที 
แนบมา) จึงเสนอเป็นวาระเพื อพิจารณาต่อไป  
ข้อกฎหมาย / ระเบียบที่เกี่ยวข้อง   
 - ไม่มี- 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
๑ . แบบเสนอแผนด่า เนินงาน/โครงการ ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ .2563 วิทยาลัย

แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลั ยอุบลราชธานี  
๒ . บันทึกความร่วมมือในการร่วมมือด้านการศึกษา วิจัยและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางคลินิกของ

น้่ามันกัญชาสกัดเย็น เพื อน่ามาใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์ ระหว่าง กระทรวงสาธารณสุข เขต
สุขภาพที  10 กับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอ่านาจเจริญ และสภา
เกษตรกรแห่งชาติ  

๓ . โครงการประยุกต์ใช้การรักษาโรคด้วยสารสกัดน้่ามันกัญ ชากับระบบสุขภาพชุมชน 
พ้ืนที ตัวอย่างเขตสุขภาพที  10  

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อพิจารณา อนุมัติงบประมาณค่าใช้จ่ายนอกแผนในโครงการสนับสนุนความร่วมมือด้านการวิจัยกับ
หน่วยงานภายนอกประจ่าปี พ.ศ. 2563 

มติที่ประชุม :    อนุมัติงบประมาณค่าใช้จ่ายนอกแผนในโครงการสนับสนุนความร่วมมือด้านการวิจัย
กับหน่วยงานภายนอกประจ าปี พ.ศ. 2563 เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) 

 

วาระท่ี  4.3     เรื่อง  รายงานการติดตามประเมินผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
         ณ สิ้นไตรมาส 1 (1 ตุลาคม 2562 – 31 ธันวาคม 2562) 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง    งานแผนและงบประมาณ 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม ชื่อ  นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธุ์ ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

งานแผนและงบประมาณ ได้ด่าเนินการติดตามและรวบรวมข้อมูลผลการด่าเนินงาน ของวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สิ้นไตรมาส 1 ( 1 ตุลาคม 2562 – 31 
ธันวาคม 2562) ใน 4 ด้าน ดังนี้ 

1. การติดตามผลการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม  
 ในการติดตามรายงานผลการด่าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจ่าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 ณ สิ้นไตรมาส 1 ( 1 ตุลาคม 2562 – 31 ธันวาคม 2562) 
โครงการทั้งสิ้น จ่านวน 131 โครงการ สามารถติดตามได้ 122 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 82.44  
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
1.1 รายงาน Action Plan ณ ไตรมาส 1 ( 1 ตุลาคม 2561 – 31 ธันวาคม 2561) 
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   1. จ่านวนโครงการตามแผนปฏิบัติการ ทั้งหมด   100  โครงการ 
   2. มีการด่าเนินแล้วเสร็จโครงการในไตรมาสที  1     0  โครงการ 
   3. อยู่ระหว่างด่าเนินการโครงการ     86  โครงการ 
   4. ยังไม่ด่าเนินการโครงการ       9  โครงการ 
   5. ไม่รายงานข้อมูล        7  โครงการ 

  ทั้งนี้ ผลการติดตามการด าเนินงานในไตรมาสที่ 1  คิดเป็น ร้อยละ 85.15 
 

1.2. รายงานโครงการวิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปะฯ ณ ไตรมาส 1 (1 ตุลาคม 2561 
– 31 ธันวาคม 2561) 
  1. จ่านวนโครงการตามแผนปฏิบัติการ ทั้งหมด   30   โครงการ 

   2. มีการด่าเนินแล้วเสร็จโครงการในไตรมาสที  1    0  โครงการ 
   3. อยู่ระหว่างด่าเนินการ      22  โครงการ 
   4. ยังไม่ด่าเนินโครงการ       7  โครงการ 
   5. ไม่รายงานข้อมูล       1  โครงการ 

  ทั้งนี้ ผลการติดตามการด าเนินงานในไตรมาสที่ 1 คิดเป็น ร้อยละ 73.33 
 2. การติดตามผลการด าเนินงานด้านงบประมาณและการเงิน 

ในการติดตามรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ 
สิ้นไตรมาส 1 (1 ตุลาคม 2561 – 31 ธันวาคม 2561) พบว่ามีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อย
ละ 47.47  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ตารางเปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายตามเกณฑ์มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพรายจ่าย (แผน-ผล) 
  กำรเบิกจ่ำยตำมมำตรกำรเพิ่มประสิทธิภำพ 

 ได้รับจัดสรร (แผน) กำรเบิกจ่ำย (ผล) กำรเบิกจ่ำย 
 งบประมำณ (บำท) ร้อยละ งบประมำณ(บำท) ร้อยละ 

ณ ไตรมาส 1 129,149,900.00 43,695,096.00 32.00 20,742,153.88 47.47 
1.เงินงบประมาณแผ่นดิน 21,359,600.00 9,202,200.00 32.00 9,184,347.84 99.81 
2.เงินรายได้ 107,790,300.00 34,492,896.00 32.00 11,557,806.04 33.51 

รวมเบิกจ่ายทั้งสิ้น 129,149,900.00 43,695,096.00  20,742,153.88 47.47 

3. การติดตามผลการด าเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
ในการติดตามผลการด าเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง สามารถสรุปได้ ดังนี้ 
1. รายการครุภัณฑ์ 

ตารางแสดงผลการด าเนินงานด้านการจัดซื้อรายการครุภณัฑ์ 

หมวดเงิน 

แผน ผล 

หมาย
เหต ุ

จ านวน
ครภุัณฑ์ที่
อนุมตัิให้
จัดซื้อ 

(รายการ) 

งบประมาณที่
ได้รบัจดัสรร 

จ านวน
ครภุัณฑ์ที่
เบิกจ่าย

แล้ว
(รายการ) 

ยอดเบกิจ่าย จ านวน
ครภุัณฑ์ที่
อยู่ระหว่าง

ส่งมอบ 
(รายการ) 

จ านวนครภุณัฑ์ที่อยู่
ระหว่างจัดซือ้(รายการ) 

สบพช.4 5 1,179,000 0 0 0 0   
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หมวดเงิน 

แผน ผล 

หมาย
เหต ุ

จ านวน
ครภุัณฑ์ที่
อนุมตัิให้
จัดซื้อ 

(รายการ) 

งบประมาณที่
ได้รบัจดัสรร 

จ านวน
ครภุัณฑ์ที่
เบิกจ่าย

แล้ว
(รายการ) 

ยอดเบกิจ่าย จ านวน
ครภุัณฑ์ที่
อยู่ระหว่าง

ส่งมอบ 
(รายการ) 

จ านวนครภุณัฑ์ที่อยู่
ระหว่างจัดซือ้(รายการ) 

งปม.7 17 8,324,000 0 0 0 0   

สบพช.15 1 480,000 0 0 0 0   

รด.34 3 1,550,700 0 0 0 0   

ศด.2-3 10 72,900 0 0 0 0   

OPD.5-1 11 673,234 0 0 0 0   

 
4. การติดตามผลการด าเนินงานด้านบุคลากร 

ในการติดตามผลการด าเนินงานด้านบุคลากร สามารถสรุปได้ ดังนี้ 
 ตารางแสดงผลการด าเนินงานด้านบุคลากร 

หมวดเงิน รายการ 

แผน ผล 

คงเหลือ 

ร้อยละ
ของ 
การ

เบิกจ่าย 

หมายเหตุ งบประมาณ 
ที่ได้รับจัดสรร 

ยอดการ
เบิกจ่าย 

งปม.3-2   1.1 กลุ่มวิชาสาธารณสุขฯ  
(2 อัตรา) 

5,395,860.00 1,201,640.00 4,194,220.00 22.27  

งปม.3-1   1.2 กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ 
(15 อัตรา) 

859,740.00 0.00 859,740.00 0.00  

งปม.3-3   1.3 ส่านักงานเลขานุการ 
(23 อัตรา) 

8,302,680.00 2,095,400.00 6,207,280.00 25.24  

งปม.3-4   1.4 โรงพยาบาลฯ (63 
อัตรา) 

13,400,425.92 2,993,710.00 10,406,715.92 22.34  

งปม.3-5   2.1 กลุ่มวิชาแพทยฯ (อัตรา
ใหม่ 14 อัตรา) :คิดอัตรา
ค่าจ้าง 3 เดือน 

1,273,020.00 0.00 1,273,020.00 0.00  

งปม.3-6   2.2 โรงพยาบาลฯ  (อัตรา
ใหม่ 19 อัตรา) :คิดอัตรา
ค่าจ้าง 3 เดือน 

1,470,792.00 0.00 1,470,792.00 0.00  

สบพช.1-1 กิจกรรมอตัราก่าลัง - สาขา
แพทยศาสตร์ ( 12 อัตรา) 

2,771,520.00 669,660.00 2,101,860.00 24.16  

สบพช.1-2 กิจกรรมอตัราก่าลัง - -สาขา
สาสุขศาสตร์ (9 อัตรา) 

4,552,800.00 1,163,639.20 3,389,160.80 25.56  

สบพช.1-3 กิจกรรมอตัราก่าลัง - -สาย
สนับสนุนวิชาการ (2 อัตรา) 

624,180.00 157,680.00 466,500.00 25.26  

รด.1-1 1. ค่าจ้างสายสนับสนุน
วิชาการ วิทยาลัยฯ (อัตราเดมิ 
14 อัตรา ) 

3,641,372.88 937,010.00 2,704,362.88 25.73  
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หมวดเงิน รายการ 

แผน ผล 

คงเหลือ 

ร้อยละ
ของ 
การ

เบิกจ่าย 

หมายเหตุ งบประมาณ 
ที่ได้รับจัดสรร 

ยอดการ
เบิกจ่าย 

รด.1-2 2. ค่าจ้างลูกจ้างชั วคราว 
(อัตราเดมิ 4 อัตรา ) 

476,087.04 81,150.00 394,937.04 17.05  

ข้อกฎหมาย / ระเบียบที่เกี่ยวข้อง   
 - ไม่มี -  

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
1.  รายงานผลการด่าเนินงานตามตัวชี้วัดโครงการ ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สิ้นไตรมาส  1 

( ณ 31 ธันวาคม 2562) 
2. รายงานผลการด่าเนินงานตามแผนบริหารความเสี ยงโครงการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สิ้น      

ไตรมาส  1 ( 31 ธันวาคม 2562) 
3.  

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อพิจารณา ดังนี้ 

1. ข้อเสนอแนะ/แนวทางวิธีการจัดการกับการรายงานผลการด าเนินโครงการ ณ ไตรมาสที่ 1 
ทั้งนี้ มีผู้รับผิดชอบไม่รายงานผลการด่าเนินโครงการ จ่านวน 7 โครงการ ดังนี้ 

1. โครงการเตรียมความพร้อมและสนับสนุนด้านการเรียน active learning ของนักศึกษา
แพทย์ชั้นปีที  1-3  (ผศ.ดร.ลติพร อุดมสุข) 

2. โครงการศึกษาครอบครัวต่อเนื องของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที  1 (ดร.อนุวัตร  ภิญญะชาติ) 
3. โครงการศึกษาวิถีชุมชนของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที  3 (ดร.อนุวัตร  ภิญญะชาติ) 
4. โครงการสร้างบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที มีคุณภาพมาตรฐานและมีบุคลิกภาพที ดีสู่

งานอาชีพ (อ.จินตนา ศิริบูรณ์พิพัฒนา) 
5. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ปลูกจิตส่านึก ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั น (อ.จินตนา ศิริ

บูรณ์พิพัฒนา) 
6. โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารงานกองทุนหลักประกันสุขภาพพ้ืนที  (ผศ.ดร.

อารี บุตรสอน) 
7. โครงการศึกษาชุมชนของนักศึกษาของนักศึกษาสาธารณสุข (ผศ.ดร.อารี บุตรสอน) 

2. ข้อเสนอแนะ/แนวทางวิธีการจัดการกับประเด็นความเสี่ยงของโครงการ 
ทั้งนี้ มีผู้รับผิดชอบไม่รายงานผลการด่าเนินโครงการ จ่านวน 5  โครงการ ดังนี้ 

1. โครงการท่าบุญอุทิศส่วนกุศลแด่อาจารย์ใหญ่ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  
    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ่าปี 2562 (ผศ.ดร.นงนุช  กัณหารัตน์) 
2. โครงการศึกษาชุมชนของนักศึกษาสาขาอนามัยชุมชน (ผศ.ดร.อารี บุตรสอน) 
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3. โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารงานกองทุนหลักประกันสุขภาพพ้ืนที   
    (โครงการหารายได้) ผศ.ดร.อารี บุตรสอน 
4. โครงการจัดการความรู้มุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข            
    (อ.สุภาณี  จันทร์ศิริ) 
5. โครงการเตรียมความพร้อมเป็นผู้ด่าเนินการจัดการอบรมสัมมนา (อ.จินตนา ศิริบูรณ์พิพัฒนา) 

มติที่ประชุม :   1. มอบผู้รับผิดชอบโครงการ จ านวน 7 โครงการ ตรวจสอบข้อมูลกับงานแผนและ
งบประมาณและด าเนินการรายงานผลการด าเนินการโครงการ ณ ไตรมาสที่ 1  

2. มอบผู้รับผิดชอบโครงการ จ านวน 5  โครงการ ท าบันทึกชี้แจงเหตุผลที่ไม่รายงานความเสี่ยงของ
โครงการ 

 

วาระท่ี 4.4     เรื่อง (ร่าง) ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง รับสมัครบุคลากร
                     สายวิชาการ เพื่อคัดเลือกรับทุนพัฒนาอาจารย์ และการให้ทุนการศึกษาต่อระดับ
                      ปริญญาเอก ภายในประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และใบสมัครขอรับ
                      ทุนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ ระดับปริญญาเอก 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง    งานบริหารบุคคล 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม ชื่อ  นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธุ์ ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

ด้วย วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดสรรเงินงบประมาณเพื อ
สนับสนุนให้บุคลากรสายวิชาการพัฒนาตนเองด้านคุณวุฒิการศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที  สกอ. 
ก่าหนด นั้น  

ในการนี้ จึงขอเสนอ (ร่าง) ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื อง รับสมัครบุคลากรสาย
วิชาการเพื อคัดเลือกรับทุนพัฒนาอาจารย์ และการให้ทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอกภายในประเทศ ประจ่าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 และใบสมัครขอรับทุนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ ระดับปริญญาเอก (รายละเอียดตาม
เอกสารที แนบการประชุมมาพร้อมนี้) 

ข้อกฎหมาย / ระเบียบที่เกี่ยวข้อง   
 1. ข้อ 10 แห่งระเบียบ ก.ม. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยไปศึกษาภายในประเทศ พ.ศ. 
2542 ก่าหนดว่า “การให้ข้าราชการไปศึกษาต่อภายในประเทศอธิการบดีจะต้องพิจารณาอัตราก่าลังที มีอยู่ โดยให้มี
ผู้ปฏิบัติงานเพียงพอไม่ให้เสียหายแก่ราชการ และไม่ต้องตั้งอัตราก่าลังเพิ ม โดยให้พิจารณาอนุมัติได้ไม่เกินอัตราร้อย
ละ 20 ของจ่านวนข้าราชการในระดับเดียวกันกับข้าราชการผู้ขอไปศึกษาต่อ ภายในประเทศเว้นแต่ในกรณีที มี
เหตุผลพิเศษก็ให้อนุมัติเป็นกรณีๆ ไป” ซึ งน่ามาบังคับใช้กับพนักงานมหาวิทยาลัย  

2. มติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที  12/2548 เมื อวันที  1 ธันวาคม 2548 ก่าหนดว่า “กรณี 
การขออนุมัติลาศึกษาฯ ไม่เป็นไปตามข้ันตอนและหลักเกณฑ์ที ก่าหนดให้เสนอที ประชุมคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลเพื อพิจารณา” 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
 1. (ร่าง) ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื อง รับสมัครบุคลากรสายวิชาการเพื อคัดเลือก
รับทุนพัฒนาอาจารย์ และการให้ทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอกภายในประเทศ ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. .... 
และใบสมัครขอรับทุนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ ระดับปริญญาเอก  
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2. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื อง หลักเกณฑ์การให้ทุนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการของ วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข พ.ศ. 2557  

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

 เพื อพิจารณา ดังนี้ 
1. (ร่าง) ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื อง รับสมัครบุคลากรสายวิชาการเพื อ

คัดเลือกรับทุนพัฒนาอาจารย์ และการให้ทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอกภายในประเทศ ประจ่าปีงบประมาณ 
พ.ศ. .... และใบสมัครขอรับทุนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ ระดับปริญญาเอก 

2. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการเพื อคัดเลือกบุคลากรสายวิชาการรับทุนพัฒนาอาจารย์  

ข้อเสนอจากที่ประชุม 

1. ในข้อ 2.3 กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ขอเสนอให้ตัดค าว่า ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิ์ของผู้รับทุนจะขอรับ
ทุนใหม่ตามข้ันตอนในปีงบประมาณถัดไป 

มติที่ประชุม :  1. เห็นชอบตามข้อเสนอจากที่ประชุม มอบงานบริหารบุคคลด าเนินการจัดท า (ร่าง) 
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง รับสมัครบุคลากรสายวิชาการเพื่อคัดเลือกรับทุนพัฒนา
อาจารย์ และการให้ทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอกภายในประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. .... และใบ
สมัครขอรับทุนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ ระดับปริญญาเอก 

  2. มอบรองคณบดีฝ่ายบริหาร พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อคัดเลือกบุคลากร
สายวิชาการรับทุนพัฒนาอาจารย์ 

 

วาระท่ี 4.5     เรื่อง  ติดตามผลการด าเนินงานตามแผน Improvement plan ตามแนวทาง EdPEx  
      ณ มกราคม 2563 

หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง    งานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม ชื่อ  แพทย์หญิงปิยะรัตน์ ธัญนิพัทธ์  

ต าแหน่ง  ผู้ช่วยคณบดีงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ 

ตามที ผู้บริหาร และผู้รับผิดชอบ ในการจัดท่าแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ Feedback report 
ระดับวิทยาลัย (แผน Improvement plan ตามแนวทาง EdPEx ปีการศึกษา 2562) ซึ งผ่านมติคณะกรรมการ
ประจ่าวิทยาลัย ครั้งที  11/2562 ในวันที  28 พฤศจิกายน 2562 ความละเอียดทราบแล้วนั้น  
          เพื อให้การด่าเนินงานพัฒนาคุณภาพวิทยาลัยเป็นไปตามแผนที วางไว้ ดังนั้นงานประกันคุณภาพฯ         
จึงขอติดตามผลการด่าเนินงานตามแผน Improvement plan ตามแนวทาง EdPEx ที ท่านรายงานไว้ตามฟอร์ม
ผลการด่าเนินงานตามแผนฯดังกล่าว 
ข้อกฎหมาย / ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง   

๑. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 แก้ไขเพิ มเติม (ฉบับที  2) 
๒. เกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื อการด่าเนินการที เป็นเลิศ ฉบับปี 2558-2561 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
 ผลการด่าเนินงานแผน Improvement plan ตามแนวทาง EdPEx  ปีการศึกษา 2562 จ่านวน 6 
เรื อง 
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ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อพิจารณา ด่าเนินการรายงานผลการด่าเนินงานตามแผน Improvement plan ตามแนวทาง EdPEx 
ณ มกราคม 2563 

มติที่ประชุม :  เห็นชอบการด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานตามแผน Improvement plan 
ตามแนวทาง EdPEx ณ มกราคม 2563 

วาระท่ี 4.6     เรื่อง ขออนุญาตบุคลากรในสังกัดกลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ จ านวน 3 ราย ลาศึกษาต่อ 
   แพทย์ประจ าบ้าน ปีการศึกษา 2563 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง    งานบริหารบุคคล 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม ชื่อ  นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธุ์ ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

ตามบันทึกข้อความที  อว 0604.16.1.9/2827 ลงวันที  10 ตุลาคม 2562 งานบริการการศึกษา ได้
แจ้งมติที ประชุมอาจารย์ชั้นปรีคลินิก หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ครั้งที  3/2562 เมื อวันที  9 กรกฎาคม 
2562 และครั้งที  6/2562 เมื อวันที  1 ตุลาคม 2562 ได้เห็นชอบให้อาจารย์สังกัดกลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ ลา
ศึกษาต่อ ในปีการศึกษา 2563 จ่านวน 3 ราย ดังนี้ 

 1. นายแพทย์ณัฐพล สีดาพันธุ์ ขอลาศึกษาต่อแพทย์ประจ่าบ้านสาขาอายุรกรรมโรคติดเชื้อ 
 2. แพทย์หญิงปราณปริยา พาดี ขอลาศึกษาต่อแพทย์ประจ่าบ้านสาขารังสีวินิจฉัย 
 3. แพทย์หญิงสลิลลา เพ็ญพิมพ์ ขอลาศึกษาต่อแพทย์ประจ่าบ้านสาขากุมารเวชศาสตร์ 

ข้อกฎหมาย / ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง   
 ระเบียบ ก.ม. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนไปศึกษาภายในประเทศ พ.ศ. 2542 และที แก้ไขเพิ มเติม  
http://www.ubu.ac.th/web/files_up/16f2017032316084822.pdf  
http://www.ubu.ac.th/web/files_up/16f2017032316084859.pdf 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
บันทึกข้อความที  อว 0604.16.1.9/2827 ลงวันที  10 ตุลาคม 2562 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อพิจารณาอนุญาตบุคลากรในสังกัดกลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ลาศึกษาต่อแพทย์ประจ่าบ้าน ปีการศึกษา 
2563 จ่านวน 3 รายดังกล่าวข้างต้น ด้วยทุนส่วนตัว โดยวิทยาลัยฯ รับเป็นต้นสังกัดส่งเข้ารับการศึกษา 

มติที่ประชุม :  อนุญาตบุคลากรในสังกัดกลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ลาศึกษาต่อแพทย์ประจ าบ้าน          
ปีการศึกษา 2563 จ านวน 2 รายด้วยทุนส่วนตัว โดยวิทยาลัยฯ รับเป็นต้นสังกัดส่งเข้ารับการศึกษา ดังนี้ 

1. แพทย์หญิงปราณปริยา พาดี ขอลาศึกษาต่อแพทย์ประจ าบ้านสาขารังสีวินิจฉัย 
  2. แพทย์หญิงสลิลลา เพ็ญพิมพ์ ขอลาศึกษาต่อแพทย์ประจ าบ้านสาขากุมารเวชศาสตร์ 
 

วาระท่ี 4.7   เรื่อง ขอปรับปรุงช่ือวิชา ค าอธิบายรายวิชา หน่วยกิตของรายวิชา 1901 322  
                              การประยุกต์ใช้สารสนเทศทางการแพทย์ 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง    งานบริการการศึกษา 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม ชื่อ  นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธุ์ ต าแหน่ง  ประธานหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 

ประธานหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต เสนอที ประชุมเพื อพิจารณา อ้างตามมติที ประชุมคณะกรรมการ
รายวิชา 1901 322 การประยุกต์ใช้สารสนเทศทางการแพทย์ เมื อวันที  12 ธันวาคม  2562 ที ประชุมมีมติ

http://www.ubu.ac.th/web/files_up/16f2017032316084822.pdf
http://www.ubu.ac.th/web/files_up/16f2017032316084859.pdf
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เห็นชอบให้ปรับปรุงชื อวิชา ค่าอธิบายรายวิชา หน่วยกิตรายวิชา 1901 322 การประยุกต์ใช้สารสนเทศทางการ
แพทย ์เพื อให้ครอบคลุม และก้าวทันสถานการณ์การพัฒนาสารสนเทศทางการแพทย์ในทุกมิติ มีรายละเอียด ดังนี้ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
(เดิม) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
(ปรับปรุง) 

เหตุผลและ
สาระในการ
ปรับปรุง 

1901 322 การประยุกต์ใช้สารสนเทศ
ทางการแพทย์                                         
3(1-3-5) 
      รายวชิาที ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่มี 

รายวิชาที ต้องเรียนควบคู่กัน   : ไม่มี 
 เงื อนไขของรายวิชา            : ไม่มี 

     ความส่าคัญของเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการแพทย์  การสื อสารข้อมูลทาง
การแพทย์  การรู้เท่าทันสื อและสารสนเทศ  
กฎหมายว่าด้วยการกระท่าความผิดเกี ยวกับ
คอมพิวเตอร์  แนวคิดการออกแบบและพัฒนา
สารสนเทศทางการแพทย์ เว็บไซต์ สิ งพิมพ์และ
สื ออิเล็กทรอนิกส์ การเรียนรู้ด้วยเกมส์ รูปถ่าย 
วิดีโอและแอนิเมชั น แอพพลิเคชั นบนมือถือ 
เทคโนโลยีเสมือนจริง การจัดการระบบข้อมูล 
ระบบบันทึกเวชระเบียนทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ระบบการสั งจ่ายยา ระบบส่งต่อผู้ป่วย ระบบการ
แจ้งเตือน การแพ้ยา ปฏิกิริยาระหว่างยา ความ
ผิดพลาดจากการใช้ยา  
 
 
 
 
 
 
 
1901 322  (Applications of Medical 
Informations)                      3(1-3-5) 
     Pre-requisite  : None 

 Co-requisite  : None 
 Requisite  : None 

            Importance of medical 
information technology;  communication 
of medical information;  media and 

1901 322 การประยุกต์ใช้สารสนเทศ
ทางการแพทย์                               
3(1-4-4) 
      รายวชิาที ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่มี 

รายวิชาที ต้องเรียนควบคู่กัน   : ไม่มี 
 เงื อนไขของรายวิชา            : ไม่มี 

ความส่าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการแพทย์  การวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบฐานข้อมูลทางการแพทย์และการ
สาธารณสุข กฎหมายที เกี ยวกับคอมพิวเตอร์
และสารสนเทศ การพัฒนาสารสนเทศ เว็บไซต์ 
สิ งพิมพ์และสื ออิเล็กทรอนิกส์ การเรียนรู้ด้วย
เกมส์ รูปถ่าย วิดีโอและแอนิเมชั น 
แอพพลิเคชั นบนโทรศัพท์มือถือ หลักการและ
การประยุกต์ด้านสุขภาพ เทคโนโลยีเสมือนจริง 
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
บริหารจัดการในสถานพยาบาล ระบบบันทึก
เวชระเบียนทางอิเล็กทรอนิกส์ ระบบการสั ง
จ่ายยา ระบบส่งต่อผู้ป่วย ระบบการแจ้งเตือน 
การแพ้ยา ปฏิกิริยาระหว่างยา ความผิดพลาด
จากการใช้ยา การประยุกต์ใช้เทศโนโลยี
สารสนเทศเพื อใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
การประยุกต์ใช้เทศโนโลยีสารสนเทศเพื อเพิ ม
ประสิทธิภาพในการจัดบริการสาธารณสุข การ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื อการส่งเสริมสุขภาพ 
 
1901 322  (Applications of Medical 
Informatics)                    3(1-4-4) 
  Pre-requisite  : None 

 Co-requisite  : None 
 Requisite  : None 

Importance of medical 
information technology;  analysis and 
design of medical and health informatics;  

ปรับชื อ
ภาษาอังกฤษ
ค่าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย
และอังกฤษ 
เพื อให้
ครอบคลุม 
และก้าวทัน
สถานการณ์
การพัฒนา
สารสนเทศ
ทาง
การแพทย์ใน
ทุกมิติ และ
ปรับจ่านวน
หน่วยกิต ให้
ถูกตาม
หลักการ
เขียน
ค่าอธิบาย
รายวิชา 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
(เดิม) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
(ปรับปรุง) 

เหตุผลและ
สาระในการ
ปรับปรุง 

informatics  literacy;  computer-related 
crime laws;  concept of design and 
development of informatics, website, 
printing and electronic medias, game-
based learning, photo, videos and 
animations, applications on mobile 
devices, virtual technology, information 
management system, electronic medical 
record system, drug dispensing system, 
patient referral system, alert system, 
drug allergy, drug interaction, medication 
errors 

computer and information technology 
related laws; development of 
informatics;  website, printing and 
electronic medias, game-based learning, 
photo, videos and animations, 
applications on mobile devices;  
principle and application for health,  
virtual technology;  application of  
information technology in hospital 
management;  electronic medical record 
system, drug dispensing system, patient 
referral system, alert system, drug 
allergy, drug interaction, medication 
errors,  application of  information 
technology for development of quality 
of life;  application of  information 
technology for increasing efficiency 
management of health service;  
application of  information technology 
for health promotion 
 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง  
- ไม่มี  

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
- ไม่มี 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
เพื อพิจารณาเห็นชอบการปรับปรุงชื อวิชา ค่าอธิบายรายวิชา หน่วยกิตรายวิชา 1901 322 การ

ประยุกต์ใช้สารสนเทศทางการแพทย์ 
มติที่ประชุม :  เห็นชอบการปรับปรุงชื่อวิชา ค าอธิบายรายวิชา หน่วยกิตรายวิชา 1901 322 การ

ประยุกต์ใช้สารสนเทศทางการแพทย์ 
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วาระท่ี 4.8    เรื่อง  รายวิชาที่เปิดสอนและรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (ช้ันปรีคลินิก) ประจ าปีการศึกษา 2563  

หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง    งานบริการการศึกษา 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม ชื่อ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ลติพร  อุดมสุข ต าแหน่ง  ผู้ช่วยคณบดีงานบริการการศึกษา 
 

ตามมติที ประชุมอาจารย์ชั้นปรีคลินิก หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ครั้งที  7/2562 วันพฤหัสบดีที  7 
พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น. และตามมติที ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
ชั้นปรีคลินิก ครั้งที  1/2563 เมื อวันพฤหัสบดี ที  9 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น.ซึ งร่วมกันพิจารณารายวิชา
ที เปิดสอนและรายชื ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา (ชั้นปรีคลินิก) หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  ประจ่าปี
การศึกษา 2563 ทั้งนี้  เพื อเตรียมความพร้อมส่าหรับการจัดการเรียนการสอนและการจัดท่า มคอ.3 ในปี
การศึกษา 2563 ให้ด่าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ  โดยสรุปดังนี้ 

 

1. หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 

 

ชั้นปีที่ 2 (ส าหรับนักศึกษาที่ลงเรียนซ้ า) 
ล าดับ รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต อาจารย์ผู้รับผิดชอบ  

1 1901 202 พันธุศาสตร์การแพทย์
และพัฒนาการชีวิตมนุษย์ 

4(3-2-7) นางสาวปิยนันท์ มีเวที ประธานรายวิชา 
ผศ.จารุวรรณ์  วงบุตดี      ผู้ประสานงานรายวิชา 
แพทย์หญิงพัชรี พรรณพานิช ผู้ประสานงานรายวิชา 

2 1901 203 จุลชีววิทยาและปรสิต
วิทยาทางการแพทย์ 

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

3 1901 204 หลักการทั วไปทาง
วิทยาศาสตร์การแพทย์ 2 
 

3(2-2-5) รศ.ภาวนา  พนมเขต        ประธานรายวิชา 
แพทย์หญิงสุวรรณี ธนสังข์นุชิต ผู้ประสานงานรายวิชา 
ผศ.พญ.ศุทธินี ธิราช ผู้ประสานงานรายวิชา 

4 1901 205 หลักการทั วไปทาง
วิทยาศาสตร์การแพทย์ 3 

3(2-2-5) ผศ.สุรศักดิ์  แว่นรัมย์      ประธานรายวิชา 
นายแพทย์วิรรัฐ จินาทองไทย ผู้ประสานงานรายวิชา 
แพทย์หญิงปาริชาติ ภิญโญศรี ผู้ประสานงานรายวิชา 

5 1901 208 ระบบผิวหนังและเนื้อเยื อ
เกี ยวพัน 

2(1-2-3) ผศ.ฐานิสรา โฉมเกิด ประธานรายวิชา 
นางสาวสุพัตรา ขจัดโรคา ผู้ประสานงานรายวิชา 
แพทย์หญิงปิยะรัตน์ ธัญนิพัทธ์ ผู้ประสานงานรายวิชา 

6 1901 209 ระบบกล้ามเนื้อโครง
กระดูก 

5(4-2-9) ผศ.ลติพร อุดมสุข ประธานรายวิชา 
นางสาวสุธารกมล ครองยุทธ ผู้ประสานงานรายวิชา 
นางสาวนันทยา กระสวยทอง ผู้ประสานงานรายวิชา 

 
ชั้นปีที่ 3  

1 1901 302 ระบบย่อยอาหารและ
โภชนาการ 

5(4-2-9) นางสาววัลวิสาข์ สุวรรณเลิศ    ประธานรายวิชา 
นายแพทย์สุริยง แผลงงาม ผู้ประสานงานรายวิชา 
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ล าดับ รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต อาจารย์ผู้รับผิดชอบ  

ผศ.นงนุช กัณหารัตน์ ผู้ประสานงานรายวิชา 
2 1901 303 ระบบปัสสาวะ 4(3-2-7) ผศ.จุฑารัตน์  จิตติมณี   ประธานรายวิชา 

ผศ.เชาวลิต ยั วจิตร ผู้ประสานงานรายวิชา 
นายแพทย์วัฒนา พรรณพานิช    ผู้ประสานงานรายวิชา 

3 1901 207 ระบบต่อมไร้ท่อ 3(2-2-5) ผศ.ปรีดา ปราการกมานันท์ ประธานรายวิชา 
ผศ.รัตนา เล็กสมบูรณ์ ผู้ประสานงานรายวิชา 
ผศ.ชาญวิทย์ มณีนิล ผู้ประสานงานรายวิชา 

4 1901 304 ระบบสืบพันธุ์ 4(3-2-7) ผศ.กาญจนา   แปงจิตต์     ประธานรายวิชา 
นายแพทย์วิรรัฐ  จินาทองไทย ผู้ประสานงานรายวิชา 
ผศ.สุวภรณ์ แดนดี ผู้ประสานงานรายวิชา 

ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563 
ชั้นปีที่ 1 (ส าหรับนักศึกษาที่ลงเรียนซ้ า) 

ล าดับ รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต อาจารย์ผู้รับผิดชอบ  
1 1901 201 หลักการทั วไปทาง

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

ผศ.จิตติยวดี  ศรีภา  ผู้ประสานงานรายวิชา 
ผศ.กาญจนา แปงจิตต์ ผู้ประสานงานรายวิชา 

 
ชั้นปีที่ 2 

ล าดับ รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต อาจารย์ผู้รับผิดชอบ  
2 1901 210 ระบบประสาท  6(5-2-

11) 
ผศ.เชาวลิต ยั วจิตร ประธานรายวิชา 
นางสาวสุพัตรา ขจัดโรคา ผู้ประสานงานรายวิชา 
ผศ.ฐานิสรา โฉมเกิด ผู้ประสานงานรายวิชา 
นางสาวสุธารกมล ครองยุติ ผู้ประสานงานรายวิชา 

3 1901 206 ระบบเลือดและน้่าเหลือง 3(2-2-5) ผศ.รสริน การเพียร ประธานรายวิชา 
รศ.ภาวนา  พนมเขต     ผู้ประสานงานรายวิชา 
ผศ.ลติพร อุดมสุข ผู้ประสานงานรายวิชา 

4 1901 211 ระบบหัวใจและหลอด
เลือด 

5(4-2-9) นางสาวนันทยา กระสวยทอง ประธานรายวิชา 
ผศ.มารุตพงศ์ ปัญญา ผู้ประสานงานรายวิชา 
แพทย์หญิงนวินดา เจียมบุญศรี ผู้ประสานงานรายวิชา 
แพทย์หญิงกฤติกา ทองอินทร์ ผู้ประสานงานรายวิชา 

5 1901 301 ระบบหายใจ 4(3-2-7) รศ.ธารินี ไชยวงศ์     ประธานรายวิชา 
ผศ.ธันยาการย์ ศรีวรมาศ ผู้ประสานงานรายวิชา 
ผศ.ปรีดา ปราการกมานันท์ ผู้ประสานงานรายวิชา 
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ชั้นปีที่ 3 
ล าดับ รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต อาจารย์ผู้รับผิดชอบ  

1 1901 309  การสร้างเสริมสุขภาพและ
ประสบการณ์วิชาชีพแพทย์ 

2(1-2-3) แพทย์หญิงนวินดา เจียมบุญศรี    ประธานรายวิชา 
นายแพทย์ศิริพงษ์ สิระมนต์ ผู้ประสานงานรายวิชา 
แพทย์หญิงแพรววรินทร์ ว่องสุภัค
พันธุ์ ผู้ประสานงานรายวิชา 
ผศ.รสริน การเพียร ผู้ประสานงานรายวิชา 

2 1901 305 เวชศาสตร์ชุมชนและเวช
ศาสตร์ครอบครัว 1 

4(3-2-7) แพทย์หญิงปาริชาติ ภิญโญศรี ประธานรายวิชา 
รศ.อนันต์ ไชยกุลวัฒนา      ผู้ประสานงานรายวิชา 
นายอนุวัตร ภิญญะชาติ ผู้ประสานงานรายวิชา 

3 1902 306 เวชศาสตร์ชุมชนและเวช
ศาสตร์ครอบครัว 2 

4(2-4-6) นายอนุวัตร ภิญญะชาติ ประธานรายวิชา 
ผศ.สุรศักดิ์  แว่นรัมย์      ผู้ประสานงานรายวิชา 
ผศ.ชาญวิทย์ มณีนิล ผู้ประสานงานรายวิชา 

4 1903 307 บทน่าสู่เวชศาสตร์คลินิก 1 4(3-2-7) ผศ.ศุทธินี ธิราช ประธานรายวิชา 
แพทย์หญิงสุวรรณี ธนสังข์นุชิต ผู้ประสานงานรายวิชา 
นายแพทย์วิรรัฐ  จินาทองไทย ผู้ประสานงานรายวิชา 
นายแพทย์วัฒนา พรรณพานิช ผู้ประสานงานรายวิชา 

5 1904 308 บทน่าสู่เวชศาสตร์คลินิก 2 2(1-2-3) แพทย์หญิงปิยะรัตน์ ธัญนิพัทธ์ ประธานรายวิชา 
นายแพทย์สุริยง แผลงงาม ผู้ประสานงานรายวิชา 
แพทย์หญิงกฤติกา ทองอินทร์ ผู้ประสานงานรายวิชา 
แพทย์หญิงพัชรี พรรณพานิช ผู้ประสานงานรายวิชา 

 
2. หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
 

ชั้นปีที่ 1  
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 

 
ล่าดับ รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต อาจารย์ผู้รับผิดชอบ (เดิม) 

1 1901 
101 

การพัฒนาความเป็นนัก
วิชาชีพแพทย์ 1 

1(1-0-2) ผศ.จิตติยวดี ศรีภา ประธานรายวิชา 
นายแพทย์ประวิ อ ่าพันธุ์ ผู้ประสานงานรายวิชา 
นายแพทย์สุริยง แผลงงาม ผู้ประสานงานรายวิชา 

2 1901 
102 

เซลล์และชีววิทยาโมเลกุล
พ้ืนฐาน 

3(2-2-5) นางสาวสุธารกมล ครองยุติ ประธานรายวิชา 
ผศ.รสริน การเพียร ผู้ประสานงานรายวิชา 
ผศ.เชาวลิต ยั วจิตร ผู้ประสานงานรายวิชา 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 23 มกราคม 2563 
 

ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563 
 

ล าดับ รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต อาจารย์ผู้รับผิดชอบ  
1 1901 103 เวชศาสตร์ชุมชนและเวช

ศาสตร์ครอบครัว 1 
2(1-2-3) นายอนุวัตร ภิญญะชาติ ประธานรายวิชา 

นายแพทย์ประวิ อ ่าพันธุ์ ผู้ประสานงานรายวิชา 
ผศ.เมรีรัตน์ มั นวงศ์ ผู้ประสานงานรายวิชา 

2 1901 104 มนุษย์พันธุศาสตร์และ
ชีววิทยาของการ
เจริญเติบโต 

1(1-0-2) นางสาวปิยนันท์ มีเวที ประธานรายวิชา 

ผศ.จารุวรรณ์ วงบุตดี ผู้ประสานงานรายวิชา 
3 1901 105 เมแทบอลิซึมและ

โภชนาการในมนุษย์ 
2(1-2-3) ผศ.จุฑารัตน์ จิตติมณี ประธานรายวิชา 

ผศ.กาญจนา แปงจิตต์ ผู้ประสานงานรายวิชา 
 

ชั้นปีที่ 2 
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 

 
ล าดับ รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต อาจารย์ผู้รับผิดชอบ  

1 1901 201 ระบบผิวหนังและระบบ
กล้ามเนื้อโครงกระดูก 1 

4(3-2-7) ผศ.ฐานิสรา โฉมเกิด ประธานรายวิชา 
ผศ.นงนุช กัณหารัตน์ ผู้ประสานงานรายวิชา 
ผศ.จารุวรรณ์ วงบุตดี ผู้ประสานงานรายวิชา 

2 1901 202 ระบบหัวใจและหลอด
เลือดและระบบหายใจ 1 

4(3-2-7) นางสาวนันทยา กระสวยทอง ประธานรายวิชา 
รศ.ภาวนา พนมเขต ผู้ประสานงานรายวิชา 
นางสาวสุธารกมล ครองยุติ ผู้ประสานงานรายวิชา 

3 1901 203 ระบบทางเดินอาหารและ
ระบบต่อมไร้ท่อ 1 

3(2-2-5) ผศ.สุวภรณ์ แดนดี ประธานรายวิชา 
นางสาวปิยนันท์ มีเวที ผู้ประสานงานรายวิชา 
นางสาววัลวิสาข์ สุวรรณเลิศ ผู้ประสานงานรายวิชา 

4 1901 204 ระบบปัสสาวะและระบบ
สืบพันธุ์ 1 

3(2-2-5) ผศ.รัตนา เล็กสมบูรณ์ ประธานรายวิชา 
ผศ.นงนุช กัณหารัตน์ ผู้ประสานงานรายวิชา 
ผศ.เชาวลิต ยั วจิตร ผู้ประสานงานรายวิชา 

5 1901 205 ประสาทวิทยาศาสตร์
พ้ืนฐาน 

4(3-2-7) ผศ.เชาวลิต ยั วจิตร ประธานรายวิชา 
นางสาวสุธารกมล ครองยุติ ผู้ประสานงานรายวิชา 
ผศ.สุวภรณ์ แดนดี ผู้ประสานงานรายวิชา 

6 1901 206 การพัฒนาความเป็นนัก
วิชาชีพแพทย์ 2 

1(1-0-2) 
 

นายแพทย์สุริยง แผลงงาม ประธานรายวิชา 
ผศ.จิตติยวดี ศรีภา ผู้ประสานงานรายวิชา 
นายแพทย์ประวิ อ ่าพันธุ์ ผู้ประสานงานรายวิชา 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 23 มกราคม 2563 
 

ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563 
 

ล าดับ รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต อาจารย์ผู้รับผิดชอบ  
1 1901 

207 
จุลชีววิทยาและปรสิต
วิทยาทางการแพทย์ 

2(1-2-3) 
 

ผศ.มารุตพงศ์ ปัญญา ประธานรายวิชา 
รศ.ธารินี ไชยวงศ์ ผู้ประสานงานรายวิชา 
ผศ.ธันยาการย์ ศรีวรมาศ ผู้ประสานงานรายวิชา 

2 1901 
208 

พ้ืนฐานโลหิตวิทยาและ
ภูมิคุ้มกัน 

2(1-2-3) 
 

รศ.ภาวนา พนมเขต ประธานรายวิชา 
แพทย์หญิงนวินดา เจียมบุญศรี ผู้ประสานงานรายวิชา 

3 1901 
209 

พยาธิวิทยาทั วไปและเนื้อ
งอก 

2(1-2-3) ผศ.สุรศักดิ์ แว่นรัมย์ ประธานรายวิชา 
แพทย์หญิงปาริชาติ ภิญโญศรี ผู้ประสานงานรายวิชา 
ผศ.ปรีดา ปราการกมานันท์ ผู้ประสานงานรายวิชา 

4 1901 
210 

บทน่าเภสัชวิทยา 2(2-0-4) ผศ.ลติพร อุดมสุข ประธานรายวิชา 
นางสาววัลวิสาข์ สุวรรณเลิศ ผู้ประสานงานรายวิชา 
รศ.อนันต์ ไชยกุลวัฒนา ผู้ประสานงานรายวิชา 

5 1901 
211 

ระบบผิวหนังและระบบ
กล้ามเนื้อโครงกระดูก 2 
 

3(2-2-5) แพทย์หญิงปิยะรัตน์ ธัญนิพัทธ์ ประธานรายวิชา 
แพทย์หญิงกฤติกา ทองอินทร์ ผู้ประสานงานรายวิชา 
ผศ.ธันยาการย์ ศรีวรมาศ ผู้ประสานงานรายวิชา 
นางสาวสุพัตรา ขจัดโรคา ผู้ประสานงานรายวิชา 

6 1901 
212 

ระบบทางเดินอาหารและ
ระบบต่อมไร้ท่อ 2 
 

4(3-2-7) นายแพทย์วิรรัฐ จินาทองไทย ประธานรายวิชา 
แพทย์หญิงสุวรรณี ธนสังข์นุชิต ผู้ประสานงานรายวิชา 
ผศ.จิตติยวดี ศรีภา ผู้ประสานงานรายวิชา 
นางสาววัลวิสาข์ สุวรรณเลิศ ผู้ประสานงานรายวิชา 

7 1901 
213 

เวชศาสตร์ชุมชนและเวช
ศาสตร์ครอบครัว 2 
 

3(2-2-5) นายอนุวัตร ภิญญะชาติ ประธานรายวิชา 
นายแพทย์ศิริพงษ์ สิระมนต์ ผู้ประสานงานรายวิชา 
นายชาญวิทย์ มณีนิล ผู้ประสานงานรายวิชา 

8 1901 
322 

วิชาเลือกเสรี 
(1901 322 การ
ประยุกต์ใช้สารสนเทศ
ทางการแพทย์) 

3(1-3-5) ผศ.ปรีดา ปราการกมานันท์ ประธานรายวิชา 
ผศ.ลติพร อุดมสุข ผู้ประสานงานรายวิชา 
รศ.อนันต์ ไชยกุลวัฒนา ผู้ประสานงานรายวิชา 

3. หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 (ส าหรับกลุ่มปริญญาตรีลาเรียน) 
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 

 
ล าดับ รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต อาจารย์ผู้รับผิดชอบ (เดิม) 

1 1901 101 การพัฒนาความเป็นนัก
วิชาชีพแพทย์ 1 

1(1-0-2) ผศ.จิตติยวดี ศรีภา ประธานรายวิชา 
นายแพทย์ประวิ อ ่าพันธุ์ ผู้ประสานงานรายวิชา 
นายแพทย์สุริยง แผลงงาม ผู้ประสานงานรายวิชา 
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ล าดับ รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต อาจารย์ผู้รับผิดชอบ (เดิม) 
2 1901 102 เซลล์และชีววิทยาโมเลกุล

พ้ืนฐาน 
3(2-2-5) ผศ.เชาวลิต ยั วจิตร ประธานรายวิชา 

นางสาวรสริน การเพียร ผู้ประสานงานรายวิชา 
นางสาวสุธารกมล ครองยุทธ ผู้ประสานงานรายวิชา 

1 1901 103 เวชศาสตร์ชุมชนและเวช
ศาสตร์ครอบครัว 1 

2(1-2-3) นายแพทย์ประวิ อ ่าพันธุ์ ประธานรายวิชา 
นางสาวปวีณา ลิมปิทีปราการ ผู้ประสานงานรายวิชา 

2 1901 104 มนุษย์พันธุศาสตร์และ
ชีววิทยาของการ
เจริญเติบโต 

1(1-0-2) นางสาวปิยนันท์ มีเวที ประธานรายวิชา 
ผศ.จารุวรรณ์ วงบุตดี ผู้ประสานงานรายวิชา 

3 1901 105 เมแทบอลิซึมและ
โภชนาการในมนุษย์ 

2(1-2-3) ผศ.จุฑารัตน์ จิตติมณี ประธานรายวิชา 
ผศ.กาญจนา แปงจิตต์ ผู้ประสานงานรายวิชา 

 หมายเหตุ : 1. จัดการเรียนการสอนและการสอบระหว่างวันที  2 มี.ค. -10 พ.ค. 2563 
      2. ส่าหรบัรายวิชาในชัน้ปีที  2 ให้ลงทะเบยีนเรยีนตามแผนการศึกษาพร้อมกับนักศึกษารหัส 2562 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 -ไม่มี- 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
 -ไม่มี- 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อพิจารณารับรองรายวิชาที เปิดสอนและรายชื ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา หลักสูตรแพทยศาสตร
บัณฑิต (ชั้นปรีคลินิก) ประจ่าปีการศึกษา 2563   

มติที่ประชุม :  รับรองรายวิชาที่เปิดสอนและรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา หลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต (ชั้นปรีคลินิก) ประจ าปีการศึกษา 2563   
 

วาระท่ี 4.9       เรื่อง  ขอเปิดสอน ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 (กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์) 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง    งานบริการการศึกษา 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม ชื่อ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์มินตรา  สาระรักษ์ ต าแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
 หัวหน้ากลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เสนอเพื อพิจารณา เนื องจากมีนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศา
สตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  ชั้นปีที  4  ยังลงทะเบียนเรียนไม่ครบตามโครงสร้างหลักสูตร เพื อให้
นักศึกษาส่าเร็จการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตรและส่าเร็จการศึกษาภายในระยะเวลา 4 ปี  นั้น 
 กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จึงขอเปิดสอน ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 จ่านวน 5 
รายวิชา ดังนี้ 

ล าดับ รหัสวิชา ชื่อ-รายวิชา จ านวนนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียน (คน) 

1 1902 414 ฝึกปฏิบัติงานอนามัยสิ งแวดล้อม 2 3 
2 1906 402 การประยุกต์ใช้วิทยาการระบาดในงานอนามัยชุมชน  3 
3 1906 405 การวิจัยด้านสาธารณสุขชุมชน 1  4 
4 1906 406 การวิจัยด้านสาธารณสุขชุมชน 2 4 
5 1906 407 ฝึกปฏิบัติงานอนามัยชุมชน 7 
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 ส่าหรับรายวิชา 1906 405  การวิจัยด้านสาธารณสุขชุมชน 1 กับ รายวิชา 1906 406 การวิจัย
ด้านสาธารณสุขชุมชน 2 ขอเปิดสอนควบคู่กัน  โดยผ่านที ประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มวิชาสาธารณสุข
ศาสตร์ ครั้งที  10/2562 เมื อวันที  24 ตุลาคม  2562 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 -ไม่มี- 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

1. แผนการสอนรายวิชา 1906 405 การวิจัยด้านสาธารณสุขชุมชน 1 
2. แผนการสอนรายวิชา 1906 406 การวิจัยด้านสาธารณสุขชุมชน 2 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
เพื อพิจารณาเห็นชอบการเปิดสอนภาคการศึกษาฤดูร้อน และรายวิชาที เปิดสอน ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปี

การศึกษา 2562 ของกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 

มติที่ประชุม :  เห็นชอบการเปิดสอนภาคการศึกษาฤดูร้อน และรายวิชาที่เปิดสอน ภาคการศึกษาฤดู
ร้อน ปีการศึกษา 2562 ของกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 

 

วาระท่ี 4.10      เรื่อง   การจัดท าประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา
   หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง    งานบริการการศึกษา 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม ชื่อ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์มินตรา  สาระรักษ์ ต าแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 

หัวหน้ากลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เสนอเพื อพิจารณา ตามที หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) จะครบรอบการปรับปรุงหลักสูตร ในปีการศึกษา 
2564 กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จึงขอจัดท่าประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื องการแต่งตั้งคณะกรรมการ
พัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2564) โดยผา่นที ประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ครั้งที  8/2562 เมื อ
วันที   19 กันยายน 2562   
ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 -ไม่มี- 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

1. ร่างประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื อง  แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564) 
 2. ก่าหนดการพัฒนาหลักสูตร 
 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
       เพื อพิจารณาเห็นชอบการจัดท่าประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา
หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.2564) 

มติที่ประชุม :  เห็นชอบการจัดท าประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
พัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2564 
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วาระท่ี 4.11         เรื่อง   พิจารณาขอรับรองผลการเรียนและอนุมัติส าเร็จการศึกษานักศึกษา 
                            หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์   

   ราย นางสาวกมลรส ก าแพงนิล 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง    งานบริการการศึกษา 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม ชื่อ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มารุตพงศ์ ปัญญา  

ต าแหน่ง  ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์   
ด้วย นางสาวกมลรส  ก่าแพงนิล รหัส 59190560100 นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร

มหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์  จะขอรับรองผลการเรียนและอนุมัติส่าเร็จการศึกษา ทั้งนี้นักศึกษาราย
ดังกล่าวได้เรียนครบตามโครงสร้างหลักสูตรก่าหนดเรียบร้อยแล้ว โดยจะเสนอวาระเพื อขอรับรองผลการเรียนและ
อนุมัติส่าเร็จการศึกษา ยังส่านักงานบริหารบัณฑิตศึกษาให้เป็นไปตามปฏิทินการรับรองการส่าเร็จการศึกษาที 
มหาวิทยาลัยฯ ก่าหนด  

        เบื้องต้น นางสาวกมลรส  ก่าแพงนิล รหัส 59190560100 ได้ด่าเนินการเป็นไปตามเงื อนไข
การขอส่าเร็จการศึกษา  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 
2562 หมวดที  14 การส่าเร็จการศึกษาและอนุมัติปริญญา ข้อ 56 การส่าเร็จการศึกษา  ตามหลักเกณฑ์และ
เงื อนไข ดังนี้ 

หลักสูตรระดับปริญญาโท 
 (ข)  แผน ก แบบ ก2  ต้องศึกษารายวิชาและสอบผ่านทุกวิชาครบถ้วนตามที ก่าหนดในหลักสูตร  

โดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี ยไม่ต ่ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า พร้อมทั้งเสนอ
วิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้   

ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา หรือ
น่าเสนอต่อที ประชุมวิชาการ โดยบทความฉบับบูรณ์ (Full Paper) ที น่าเสนอจะต้องได้รับการตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว รายละเอียดปรากฏดังตาราง 
ล่าดับ เงื อนไขการส่าเร็จการศึกษา ผลการด่าเนินงาน 

1 ผลการศึกษาของนักศึกษาตามโครงสร้าง
หลักสูตรก่าหนด คะแนนเฉลี ยไม่น้อยกว่า 
3.00  

ผลการเรียนคะแนนเฉลี ย 3.79 

2 ค่าสั งเปลี ยนชื อเรื องวิทยานิพนธ์  ค่าสั งเลขที  1030/2561  
ลว. 28 มี.ค.2561 

3 ผลการสอบวิทยานิพนธ์/ผลรับรองการแก้ไขผล
สอบวิทยานิพนธ์  

ผ่าน เมื อวันที  24 ต.ค. 2562 

4 การเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ การตีพิมเผยแพร่ ดังนี้  
1. การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ. 
เรื อง Dicldfenac suppresses proliferation of 
Cholangiocarcinoma cell line. Asian 
Neglected Tropical Disease International 
Conference 2019. Pullman Raja Orchid 
Hotel Khon kaen, Thailand 7-9 August 
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ล่าดับ เงื อนไขการส่าเร็จการศึกษา ผลการด่าเนินงาน 
2019.  
2. เอกสารสืบเนื องจากการประชุมวิชาการ 
ระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที 13. เรื อง ผลของยาไอบู
โพรเฟน นาพรอกเซน และไดโคลฟิแนคต่อการเพิ ม
จ่านวนของเซลล์เพาะเลี้ยงมะเร็งท่อน้่าดี. 11-12 
ก.ค.2562 ณ อาคารเทพรัตนสิริปภา 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

5 รับการตรวจสอบความถูกต้องทางภาษาของ
บทคัดย่อ 

ผ่าน 

6 รับรองการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ ผ่าน เมื อวันที   26 ธันวาคม 2562 
7 รับรองการตรวจสอบความซ้่าซ้อนวิทยานิพนธ์  ผ่าน  
8 ผลสอบภาษาอังกฤษ ผ่าน UBU-Test ( 60 คะแนน) 
9 แบบค่าร้องขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต มี 

10 แบบค่าร้องขออนุมัติปริญญา มี 
11 รูปเล่มวิทยานิพนธ์ เรียบร้อยแล้ว (2 เล่ม) 
12 ข้อมูลเล่มวิทยานิพนธ์รูปแบบไฟลล์ (CD) เรียบร้อยแล้ว (2 แผ่น) 

 

ทั้งนี้ วันส่าเร็จการศึกษาให้ถือวันที คณะกรรมการประจ่าคณะมีมติรับรองการส่าเร็จการศึกษา  
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562 หมวดที  14  
การส่าเร็จการศึกษาและอนุมัติปริญญา ข้อ 56 การส่าเร็จการศึกษา ในหลักสูตรระดับปริญญาโท วงเล็บ (ข) 
 การนี้ จึงขอความอนุเคราะห์รับรองผลการเรียนและการส่าเร็จการศึกษาของนักศึกษา  
รายนางสาวกมลรส  ก่าแพงนิล รหัส 59190560100 เพื อคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข พิจารณารับรอง โดยผ่านการรับรองจากมติที ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ ครั้งที  1/2563 เมื อวันที  9 มกราคม 2563 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 
2. ข้อบังคับมหาวิทยาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
1. รายงานผลการเรียนของนักศึกษา 
2.  ค่าสั งเปลี ยนชื อเรื องวิทยานิพนธ์ 
3.  ผลการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์/ผลรับรองการแก้ไขผลสอบวิทยานิพนธ์  
4.  การตีพิมพ์/เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ 
5.  การรับการตรวจสอบความถูกต้องทางภาษาของบทคัดย่อ 
6.  การรับรองการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ 
7.  การรับรองการตรวจสอบความซ้า่ซ้อนวิทยานิพนธ์ (อัขราวิสุทธิ์) 
8.  ผลสอบภาษาอังกฤษ 
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9.  รูปเล่มวิทยานิพนธ์ 
10 แบบค่าร้องขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต 

     11 แบบค่าร้องขออนุมัติปริญญา 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

เพื อพิจารณารับรองผลการเรียนและอนุมัติส่าเร็จการศึกษานักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ ราย นางสาวกมลรส  ก่าแพงนิล รหัส 59190560100  

มติที่ประชุม :  รับรองผลการเรียนและอนุมัติส าเร็จการศึกษานักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ ราย นางสาวกมลรส  ก าแพงนิล รหัส 59190560100 

 

วาระท่ี 4.12        เรื่อง  พิจารณาขอรับรองผลการเรียนและอนุมัติส าเร็จการศึกษานักศึกษาหลักสูตรวิทยา
     ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์  ราย นายกฤษฎา กฤชกระพัน 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง    งานบริการการศึกษา 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม ชื่อ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มารุตพงศ์ ปัญญา  

ต าแหน่ง  ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์   
          ด้วย นายกฤษฎา กฤชกระพัน รหัส 59190560054 นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร

มหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์  จะขอรับรองผลการเรียนและอนุมัติส่าเร็จการศึกษา ทั้งนี้นักศึกษาราย
ดังกล่าวได้เรียนครบตามโครงสร้างหลักสูตรก่าหนดเรียบร้อยแล้ว โดยจะเสนอวาระเพื อขอรับรองผลการเรียนและ
อนุมัติส่าเร็จการศึกษา ยังส่านักงานบริหารบัณฑิตศึกษาให้เป็นไปตามปฏิทินการรับรองการส่าเร็จการศึกษาที 
มหาวิทยาลัยฯ ก่าหนด  

        เบื้องต้น นายกฤษฎา กฤชกระพัน รหัส 59190560054 ได้ด่าเนินการเป็นไปตามเงื อนไขการ
ขอส่าเร็จการศึกษา  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562 
หมวดที  14 การส่าเร็จการศึกษาและอนุมัติปริญญา ข้อ 56 การส่าเร็จการศึกษา  ตามหลักเกณฑ์และเงื อนไข 
ดังนี้ 

หลักสูตรระดับปริญญาโท 
 (ข)  แผน ก แบบ ก2  ต้องศึกษารายวิชาและสอบผ่านทุกวิชาครบถ้วนตามที ก่าหนดในหลักสูตร  

โดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี ยไม่ต ่ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า พร้อมทั้งเสนอ
วิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้   

ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา หรือ
น่าเสนอต่อที ประชุมวิชาการ โดยบทความฉบับบูรณ์ (Full Paper) ที น่าเสนอจะต้องได้รับการตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว รายละเอียดปรากฏดังตาราง 

 
ล่าดับ เงื อนไขการส่าเร็จการศึกษา ผลการด่าเนินงาน 

1 ผลการศึกษาของนักศึกษาตามโครงสร้าง
หลักสูตรก่าหนด คะแนนเฉลี ยไม่น้อยกว่า 3.00  

ผลการเรียนคะแนนเฉลี ย 3.93 

2 ค่าสั งเปลี ยนชื อเรื องวิทยานิพนธ์  ค่าสั งเลขที  2268/2562  
ลว.18 ก.ย.2562 

3 ผลการสอบวิทยานิพนธ์/ผลรับรองการแก้ไขผล ผ่าน เมื อวันที  22 ต.ค. 2562 
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ล่าดับ เงื อนไขการส่าเร็จการศึกษา ผลการด่าเนินงาน 
สอบวิทยานิพนธ์  

4 การเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ ตีพิมพ์เผยแพร่ในเอกสารสืบเนื องจาก 
การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย  
ระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที  20 วันที  15 
มี.ค.2562 ณ อาคารพจน์สารสิน 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

5 รับการตรวจสอบความถูกต้องทางภาษาของ
บทคัดย่อ 

ผ่าน 

6 รับรองการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ ผ่าน เมื อวันที   25 ธันวาคม 2562 
7 รับรองการตรวจสอบความซ้่าซ้อนวิทยานิพนธ์  ผ่าน  
8 ผลสอบภาษาอังกฤษ ผ่าน UBU-Test ( 57 คะแนน) 
9 แบบค่าร้องขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต มี 

10 แบบค่าร้องขออนุมัติปริญญา มี 
11 รูปเล่มวิทยานิพนธ์ เรียบร้อยแล้ว (2 เล่ม) 
12 ข้อมูลเล่มวิทยานิพนธ์รูปแบบไฟลล์ (CD) เรียบร้อยแล้ว (2 แผ่น) 

 

ทั้งนี้  วันส่าเร็จการศึกษาให้ถือวันที คณะกรรมการประจ่าคณะมีมติรับรองการส่าเร็จการศึกษา  
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ .ศ. 2562 หมวดที  14  
การส่าเร็จการศึกษาและอนุมัติปริญญา ข้อ 56 การส่าเร็จการศึกษา ในหลักสูตรระดับปริญญาโท  วงเล็บ (ข) 
 การนี้ จึงขอความอนุเคราะห์รับรองผลการเรียนและการส่าเร็จการศึกษาของนักศึกษา ราย นายกฤษฎา  
กฤชกระพัน รหัส 59190560054  เพื อคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
พิจารณารับรอง โดยผ่านการรับรองจากมติที ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ ครั้งที  1/2563 เมื อวันที  9 มกราคม  2563  
ข้อกฏหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

๑. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 
๒. ข้อบังคับมหาวิทยาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
๑. รายงานผลการเรียนของนักศึกษา 
๒.  ค่าสั งเปลี ยนชื อเรื องวิทยานิพนธ์ 
๓.  ผลการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์/ผลรับรองการแก้ไขผลสอบวิทยานิพนธ์ 
๔.  การตีพิมพ์/เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ 
๕.  การรับการตรวจสอบความถูกต้องทางภาษาของบทคัดย่อ 
๖.  การรับรองการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ 
๗.  การรับรองการตรวจสอบความซ้า่ซ้อนวิทยานิพนธ์ (อัขราวิสุทธิ์) 
๘.  ผลสอบภาษาอังกฤษ 
๙.  รูปเล่มวิทยานิพนธ์ 



28 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 23 มกราคม 2563 
 

๑๐.  แบบค่าร้องขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต 
๑๑.  แบบค่าร้องขออนุมัติปริญญา 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

เพื อพิจารณารับรองผลการเรียนและอนุมัติส่าเร็จการศึกษานักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ ราย นายกฤษฎา กฤชกระพัน รหัส 59190560054 

มติที่ประชุม :  รับรองผลการเรียนและอนุมัติส าเร็จการศึกษานักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ ราย นายกฤษฎา กฤชกระพัน รหัส 59190560054 

 

วาระท่ี 4.13      เรื่อง  พิจารณาขอเปลี่ยนแปลงค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรระดับ 
          บัณฑติศึกษา สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 

หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง    งานบริการการศึกษา 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม ชื่อ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์มินตรา  สาระรักษ์ ต าแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 

หัวหน้ากลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เสนอเพื อพิจารณาขอเปลี ยนแปลงค่าสั งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เพ่ือท าหน้าที่ด่าเนินการจัดท่าหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา  

ทั้งนี้ ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย ระบบและกลไกลการบริหารหลักสูตรและการ
จัดท่ารายละเอียดของหลักสูตร พ.ศ. 2558 หมวดที  1 การขออนุมัติเปิดหลักสูตรหรือสาขาวิชาใหม่ ข้อ 8 การ
เปิดหลักสูตรใหม่ให้ด่าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้  

(1) ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการร่างและพัฒนาหลักสูตรอย่างน้อย 5 คน ตามค่า
เสนอแนะของคณบดี ประกอบด้วย อาจารย์ประจ่าที มีคุณสมบัติตรงหรือสัมพันธ์กั บ
สาขาวิชาที จะเปิด อย่างน้อย 2 คน ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย อย่างน้อย 3 
คน ประกอบด้วย ผู้แทนของนักวิชาการที เชี ยวชาญในสาขาวิชานั้น ๆ อย่างน้อย 2 คน 
ผู้แทนจากผู้ใช้บัณฑิตจากภาครัฐหรือเอกชนหรือภาคประชาชน อย่างน้อย 1 คน  

(2) ให้คณะกรรมการร่างและพัฒนาหลักสูตร จัดท่าร่างรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)  
ให้สอดคล้องกับ มคอ.1 (ถ้ามี) รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4) (ถ้ามี) ตามรูปแบบที มหาวิทยาลัยก่าหนด ทั้งนี้ ต้อง
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที กระทรวงศึกษาธิการและหรือส่านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาก่าหนด และสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ใน พ.ศ. 2563 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ได้มีการ
เชิญผู้ทรงคุณวุฒิเพิ มเติมจากการแนะน่าของคณะกรรมการกลั นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย ในการ
ประชุมครั้งที  6/2562 เมื อวันที  8-9 พฤศจิกายน 2562 ได้แก่  

1. นายแพทย์สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ 
2. รองศาสตราจารย์นายแพทย์สุธรรม ปิ่นเจริญ และ 
3. ศาสตราจารย์นายแพทย์วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์  

                    เบื้องต้น หลักสูตรได้ท่าหนังสือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิและทุกท่านตอบรับในการเป็นกรรมการพัฒนา
หลักสูตรทุกคน ทั้งนี้ หลักสูตรได้พิจารณาองค์ประกอบและคุณสมบัติเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วย ระบบและกลไกลการบริหารหลักสูตรและการจัดท่ารายละเอียดของหลักสูตร พ.ศ. 2558 
ก่าหนด รายละเอียดปรากฎดังตาราง 
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รายช่ือคณะกรรมการ (เดิม) รายช่ือคณะกรรมการ (ใหม่) คุณสมบัติ 
1. รศ.ดร.วิทยา อยู่สุข 1. นพ.สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ 1. ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
2. รศ.ดร.ปุญญพัฒน์  ไชยเมล์ 2. รศ.นพ.สุธรรม ปิ่นเจริญ 2. ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
3. รศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์  หนูสอน 3. ศ.นพ.วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ ์ 3. ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
4. นายปัญญา  พละศักดิ์  4. รศ.ดร.วิทยา อยู่สุข 4. ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
 5. รศ.ดร.ปุญญพัฒน์  ไชยเมล์ 5. ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
 6. นายปัญญา  พละศักดิ์  6. ผู้ใช้บัณฑิต 
5. ผศ.ดร.อารี บุตรสอน 7. ผศ.ดร.นิยม จันทร์นวล 7. อาจารย์ประจ่าหลักสูตรและ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
6. ดร.ลักษณีย์  บุญขาว 8. ผศ.ดร.อารี บุตรสอน 8. อาจารย์ประจ่าหลักสูตรและ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
7. ดร.ฐิติรชั  งานฉมัง 9. ผศ.ดร.เมรีรัตน์  มั นวงศ ์ 9. อาจารย์ประจ่าหลักสูตรและ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
(กรรมการและเลขานุการ) 

8. ดร.ปวีณา ลิมปิทีปราการ 10. ดร.ปวีณา ลิมปิทีปราการ 10. ผู้ชว่ยเลขานุการ 
9. นางสาวสุภาพร เชื้อชัย 11. นางสาวสุภาพร เชื้อชัย 11. ผู้ชว่ยเลขานุการ 

 

การนี้   เพื อให้การจัดท่ าหลักสูตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์   
จึงขอเปลี ยนแปลงค่าสั งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  
เพื อคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข พิจารณาเห็นชอบ โดยผ่านการรับรองจากมติ
ที ประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ครั้งที  13/2562 เมื อวันที  12 ธันวาคม 2562  
ข้อกฏหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
2.  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558  
3.  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 

2558 
4.  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562 
5.  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การจัดท่าหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร พ.ศ. 2562 
6.  ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย ระบบและกลไกการบริหารหลักสูตรและการจัดท่ารายละเอียด

ของหลักสูตร พ.ศ. 2558 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

๑. (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุข
ศาสตร์ 

๒. หนังสือตอบรับเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ 
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ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อพิจารณาเห็นชอบเปลี ยนแปลงค่าสั งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
 มติที่ประชุม :  เห็นชอบเปลี่ยนแปลงค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
 
วาระที่  4.14     เรื่อง  พิจารณาขอเปลี่ยนแปลงประกำศแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำหลักสูตร 

         ระดับบัณฑิตศึกษำ  สาขาวิชาสำธำรณสุขศำสตร์ 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง    งานบริการการศึกษา 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม ชื่อ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์มินตรา  สาระรักษ์ ต าแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
 หัวหน้ากลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เสนอเพื อพิจารณาขอเปลี ยนแปลงประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดท าหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เพ่ือท าหน้าที่ ดังนี้ 

1. ด่าเนินการจัดท่าหลักสูตรให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา  
2. ศึกษาข้อมูลและก่าหนดคุณลักษณะเด่นหรือลักษณะพิเศษของหลักสูตร 
3. จัดท่า มคอ. 2 (รายละเอียดของหลักสูตร) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
4. จัดท่า มคอ. 3 (รายละเอียดของรายวิชา) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
เนื องจากกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มีการเปลี ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้มีการ

บริหารจัดการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมีการเปลี ยนแปลง ดังนี้  
 

รายช่ืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (เดิม) รายช่ืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ใหม่) 
1. ผศ.ดร.อารี บุตรสอน -คงเดิม- 
2. ดร.ลักษณีย์  บุญขาว 1. ผศ.ดร.นิยม จันทร์นวล 
3. ดร.ฐิติรชั  งานฉมัง 2. ผศ.ดร.เมรีรัตน์  มั นวงศ ์

 

การนี้   เพื อให้การจัดท่ าหลักสูตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์   
จึงขอเปลี ยนแปลงประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท่าหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  
เพื อคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข พิจารณาเห็นชอบ โดยผ่านการรับรองจากมติ
ที ประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ครั้งที  13/2562 เมื อวันที  12 ธันวาคม 2562  
ข้อกฏหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

๑.  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562 
๒.  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การจัดท่าหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร พ.ศ. 2562 
๓.  ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย ระบบและกลไกการบริหารหลักสูตรและการจัดท่ารายละเอียด

ของหลักสูตร พ.ศ. 2558 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
  - (ร่าง) ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อพิจารณาเห็นชอบเปลี ยนแปลงประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท่าหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
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 มติที่ประชุม :  เห็นชอบเปลี่ยนแปลงประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
 
วาระท่ี  4.15     เรื่อง  การจัดท าการรายงานผลการด าเนินงาน ณ (1 ตุลาคม 2561 –  

         30 กันยายน 2562)  ( รายงานประจ าปี พ.ศ. 2562 ) 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง   งานแผนและงบประมาณ 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม     นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธุ์ ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
 ตามมติ สภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที  5/2553 เมื อวันที  31 กรกฎาคม 2553 มีมติให้ด่าเนินการ
จัดท่ารายงานประจ่าปีให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน หลังสิ้นปีงบประมาณ ทั้งนี้ งานแผนและงบประมาณ ได้
ด่าเนินการรวบรวม สรุปวิเคราะห์ข้อมูลผลการด่าเนินงาน ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ  (1 ตุลาคม 2561–30 กันยายน 2562) โดยจัดท่า (ร่าง) รายงาน
ประจ่าปี พ.ศ. 2562 ตามรูปแบบที มหาวิทยาลัยฯ ก่าหนด ตามเอกสารที แนบมานี้ 
ข้อกฏหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

- ไม่มี 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

- ( ร่าง ) รายงานประจ่าปี พ.ศ.2562  

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
เพื อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ (ร่าง) รายงานประจ่าปี พ.ศ.2562 

มติที่ประชุม :  มอบกรรมการทุกท่านพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ (ร่าง) รายงานประจ าปี พ.ศ.
2562 ที่งานแผนและงบประมาณ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2563 

ระเบียบวาระท่ี 5    เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
วาระท่ี 5.1     เรื่อง บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้น และต าแหน่ง 
   ทางวิชาการของบุคลากร 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง    งานบริหารบุคคล 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม     นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธุ์ ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
 ด้วยกองการการเจ้าหน้าที แจ้งเวียนค่าสั งเกี ยวกับการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ด่ารงต่าแหน่งสูงขึ้น 
4 ราย และต่าแหน่งทางวิชาการ จ่านวน 1 ราย ของบุคลากรวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ดังนี้ 
 1. ต่าแหน่งสูงขึ้น 
  1.1 นายวัชรพงษ์ แสงนิล  ด่ารงต่าแหน่งนักวิจัยช่านาญการ 
  1.2 นางสาวมาลัย ศิลารัมย์ ด่ารงต่าแหน่งนักวิทยาศาสตร์ช่านาญการ 
  1.3 นางสาวอนุสรา สารักษ์ ด่ารงต่าแหน่งนักวิทยาศาสตร์ช่านาญการ 
  1.4 นางสาวจารุภรณ์ มุ่งหมาย ด่ารงต่าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีช่านาญการ 
 2. ต่าแหน่งทางวิชาการ 
  2.1 นายชาญวิทย์ มณีนิล  ด่ารงต่าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 
ข้อกฏหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

- ไม่มี - 
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เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
๑. บันทึกข้อความ กองการเจ้าหน้าที  ที  อว 0604.2.3(ลับ)/ว012 ลงวันที  8 มกราคม 2563 

เรื อง ขอส่งส่าเนาค่าสั งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที  3151,2152,3153-3155/2562 
๒. บันทึกข้อความ กองการเจ้าหน้าที  ที  อว 0604.2.3(ลับ)/ว008 ลงวันที  8 มกราคม 2563 

เรื อง ขอส่งส่าเนาค่าสั งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที  3160,3161/2562 
 หมายเหตุ : เนื องจากเป็นเอกสารจะน่าเสนอในที ประชุม 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

เพื อทราบบุคคลที ได้รับแต่งตั้งให้ด่ารงต่าแหน่งทางวิชาการด่ารงต่าแหน่งที สูงขึ้น และต่าแหน่ง 
ทางวิชาการของบุคลากร 

มติที่ประชุม :  รับทราบ  มอบงานคอมพิวเตอร์และเครือข่ายท า Pop up แสดงความยินดีหน้าเวป
ไซด์วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 

วาระท่ี 5.2     เรื่อง รายงานความก้าวหน้าของการศึกษา ราย นางทักษิณ พิมพ์ภักดิ์ 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง    งานบริหารบุคคล 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม     นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธุ์ ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

ตามที  นางทักษิณ พิมพ์ภักดิ์ อาจารย์ สังกัดกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ลาศึกษาต่อระดับดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาสุขภาพและการพัฒนาที ยั งยืน สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล เริ มรับทุน 13 
สิงหาคม 2562 – 12 สิงหาคม 2565 จึงรายงานความก้าวหน้าของการศึกษา ประจ่าปีการศึกษาต้น /2562 
ตามแบบรายงานความก้าวหน้าของการศึกษา 

ข้อกฎหมาย / ระเบียบที่เกี่ยวข้อง   
- ระเบียบ ก.ม. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนไปศึกษาภายในประเทศ พ.ศ. 2542 และที แก้ไข

เพิ มเติม  
http://www.ubu.ac.th/web/files_up/16f2017032316084822.pdf  
http://www.ubu.ac.th/web/files_up/16f2017032316084859.pdf 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
 แบบรายงานความก้าวหน้าของการศึกษา ลงวันที  14 มกราคม 2563 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

 เพื อทราบรายงานความก้าวหน้าของการศึกษา ราย นางทักษิณ พิมพ์ภักดิ์ 
 มติที่ประชุม :  รับทราบ 
 

วาระท่ี  5.3   เรื่อง  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจทรัพยากรทางการศึกษา  
     ประจ าภาคการศึกษาที่ 1 /2562 

หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง   งานเอกสารสนเทศ 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  นายแพทย์วีระวัฒน์  พันธ์ครุฑ ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม 

ตามมติ ประชุมคณะกรรมการทรัพยาการทางการศึกษา ครั้งที  1/2562 วันศุกร์ที  4 ตุลาคม พ.ศ. 
2562 มีมติให้ด่าเนินการประเมินความพึงพอใจเกี ยวกับทรัพยากรทางการศึกษา ภาคการศึกษา 1/2562 ทั้งนี้ 
คณะกรรมการทรัพยาการทางการศึกษา ได้ด่าเนินการรวบรวม สรุปวิเคราะห์ข้อมูลผลประเมิน โดยจัดท่าสรุปผล
การประเมินโดยแยกผลการประเมินส่าหรับอาจารย์และนักศึกษา ตามเอกสารที แนบมานี้  

http://www.ubu.ac.th/web/files_up/16f2017032316084822.pdf
http://www.ubu.ac.th/web/files_up/16f2017032316084859.pdf
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 23 มกราคม 2563 
 

ข้อกฎหมาย / ระเบียบที่เกี่ยวข้อง   

- ไม่มี 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
- สรุปผลการประเมินความพึงพอใจทรัพยากรทางการศึกษา ประจ่าภาคการศึกษาที  1 /2562 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

เพื อทราบสรุปผลการประเมินความพึงพอใจทรัพยากรทางการศึกษา ประจ่าภาคการศึกษาที  1 /2562 
มติที่ประชุม :  รับทราบสรุปผลการประเมินความพึงพอใจทรัพยากรทางการศึกษา ประจ าภาค

การศึกษาที่ 1 /2562 
 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืน ๆ  
วาระท่ี  6.1  เรื่อง   ก าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

                ครั้งที่ 2/2563 วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น.   
                ณ ห้อง CMP 412 

หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง   งานเลขานุการ 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  ชื่อ นางสาวณรัญญา  มีชัย ต าแหน่ง เลขานุการคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ 

เลขานุการคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ แจ้งเพื อทราบ ถึงก่าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ่า
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที  2/2563 วันพฤหัสบดี ที  20 กุมภาพันธ์ 2563  
เวลา 09.00 น. ณ ห้อง CMP 412 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

- ไม่มี- 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
- ไม่มี- 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
เพื อทราบก่าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  

ครั้งที  2/2563 วันพฤหัสบดี ที  20 กุมภาพันธ์ 2563  เวลา 09.00 น.  

มติที่ประชุม :  รับทราบ 
 

วาระท่ี 6.2     เรื่อง แพทยสภาขอรายชื่อส าหรับมอบโล่เกียรติคุณ อาจารย์แพทย์และนิสิต นักศึกษาแพทย์ 
 (ลับ) 
 

ทั้งนี้ รายละเอียดและมติที่ประชุมปรากฏตามรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่ 1/๒๕๖3 (ลับ) 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 23 มกราคม 2563 
 

วาระท่ี  6.3   เรื่อง  สรุปรายรับเงินจัดกิจกรรมว่ิง Mahidol Day 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง   งานส่งเสริมการวิจัยละบริการวิชาการ 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  นายแพทย์วีระวัฒน์  พันธ์ครุฑ ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม 
 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม เสนอที ประชุมเพื อทราบ สรุปรายรับเงินจัดกิจกรรมวิ ง Mahidol 
Day มีรายละเอียด ดังนี้ 

1. รายรับเงินจัดวิ ง ประจ่าปี 2560 จ่านวน  671,625.-  บาท 
2. รายรับเงินจัดวิ ง ประจ่าปี 2561 จ่านวน  207,781.-  บาท 
3. รายรับเงินจัดวิ ง ประจ่าปี 2562 จ่านวน  425,838.-  บาท 

ยอดรวมทั้งสิ้น    1,311,458.39.- บาท 
(หนึ งล้านสามแสนหนึ งหมื นหนึ งพันสี ร้อยห้าสิบแปดบาทสามสิบเก้าสตางค์) 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
- ไม่มี- 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
- ไม่มี- 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
เพื อทราบสรุปรายรับเงินจัดกิจกรรมวิ ง Mahidol Day  

มติที่ประชุม :  รับทราบ 
 
 

ปิดประชุมเวลา 12.40 น. 

                                                                                                  

(นางสาวณรัญญา  มีชัย) 
นักวิชาการศึกษาช่านาญการ/เลขานุการ 

ผู้จด/พิมพ์รายงานการประชุม 
 

                                                           
(นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธุ์) 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
กรรมการ 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 23 มกราคม 2563 
 

ที่ประชุมได้รับรองรายงานนี้แล้วในการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งท่ี 2/๒๕63 
เมื่อวันที่  25 กุมภาพันธ์ 2563 

 

                                                      
(นายแพทย์นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ) 

 คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 ประธานคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

 


