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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 7/2564  วันที่ 17 มิถุนายน 2564 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
ครั้งที ่7/๒๕64   

วันพฤหัสบดี ที่ 17 เดือนมิถุนายน 2564 
ณ ห้อง CMP 401 ชั้น 4 อาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

 
ผู้มาประชุม 

1. นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธ์ุ  คณบดี  ประธานกรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงศุทธินี ธิราช รองคณบดีฝ่ายบริหาร กรรมการ 
3. แพทย์หญิงปิยะรัตน์  ธัญนิพัทธ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  กรรมการ 
4. รองศาสตราจารย์ภาวนา  พนมเขต รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ กรรมการ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุวรรณ์  วงบุตดี  หัวหน้ากลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ กรรมการ 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มินตรา  สาระรักษ์ หัวหน้ากลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์           กรรมการ 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวภรณ์  แดนดี ผู้แทนอาจารย์/ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย

วางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา 
กรรมการ 

8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เมรีรัตน์  มั นวงศ์  ผู้แทนอาจารย์/ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
การศึกษาและพัฒนานักศึกษา 

กรรมการ 

9. นางสาวณรัญญา  มีชัย หัวหน้าส่านักงานเลขานุการ  กรรมการและเลขานุการ 
10. นางสาวจริยาพร  ธรรมราช เจ้าหน้าที งานบริหารงานทั วไป

ปฏิบัติการ 
ผู้ช่วยเลขานุการฯ  

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา เล็กสมบูรณ์ หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็ก 
2.  แพทย์หญิงนวินดา  เจียมบุญศรี  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
3. รองศาสตราจารย์มารุตพงศ์  ปัญญา  ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีวเวชศาสตร์ 
4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิยม จันทร์นวล  ประธานหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 
5.  นางสาวปัณฑิตา สุขุมาลย์   ประธานหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 

 
 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 ไม่มี 
 
เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.    
 
 นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธ์ุ คณบดีประธานในที ประชุม แจ้งให้ที ประชุมทราบว่าการประชุมในคร้ังนี้มี
กรรมการมาประชุม 9 ท่าน ครบองค์ประชุม มีผู้เข้าร่วมประชุม 6 ท่านและไมม่ีผู้เข้าร่วมประชุมผ่านสื อ
อิเล็กทรอนิกส์ ประธานกล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตามล่าดับ ดังนี้ 
 
         / ระเบียบวาระท่ี 1 



2 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 7/2564  วันที่ 17 มิถุนายน 2564 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ  
วาระท่ี 1.1  การลาประชุมของคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ 
 ประธาน แจ้งที ประชุมเพื อทราบ ในการประชุมคร้ังนี้ มีคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯเข้า
ประชุมครบจ่านวน คือ 9 ท่าน    

จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดทราบ 
 

มติที่ประชุม :  รับทราบ 
 

วาระท่ี 1.2      ขออนุญาตให้ผู้บริหารของวิทยาลัยฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ 
 ประธาน แจ้งที ประชุมเพื อทราบ  เพื อให้การบริหารจัดการงานด้านต่างๆ ของวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ด่าเนินการเป็นไปตามยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ของวิทยาลัยฯที ก่าหนดไว้ 
ดังนั้น จึงเห็นสมควรให้ผู้บริหารของวิทยาลัยฯ ได้เข้ารับฟังการประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ ดังกล่าว 
เพื อผู้บริหารของวิทยาลัยฯจะได้รับทราบนโยบายและแนวทางการบริหารงานด้านต่างๆ และน่าข้อเสนอแนะที 
คณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ มอบหมายไปด่าเนินการถ่ายทอดและปฏิบัติได้อย่างถูกต้องต่อไป 
  จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดทราบการขออนุญาตให้ผู้บริหาร
ของวิทยาลัยฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ 
 

มติที่ประชุม :  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
วาระท่ี 2.1  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และ 
                    การสาธารณสุข ครั้งที่ 6/2564 เม่ือวันพฤหัสบดี ที่  20 พฤษภาคม 2564 
  กรรมการและเลขานุการ เสนอที ประชุมเพื อพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ่า
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข คร้ังที  6/2564 เมื อวันพฤหัสบดี ที   20 พฤษภาคม  2564 ทั้งนี้
ได้มีการแจ้งเวียนทางไลน์กลุ่มคกก.ประจ่าวิทยาลัยฯ และแจ้งเวียนทาง E-mail เพื อพิจารณารายงานฯ ดังกล่าว
แล้ว เมื อวันจันทร์ ที  24 พฤษภาคม 2564   

จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข คร้ังที  6/2564 เมื อวันพฤหัสบดี ที   20 
พฤษภาคม 2564  

  มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
   3.1.1 การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อการต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย  
    ประจ าปี 2564 เพิ่มเติม 
    รองคณบดีฝ่ายบริหาร น่าเสนอเพื อพิจารณา ตามที งานบริหารบุคคลได้เสนอ
คณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ในการประชุม คร้ังที  6/2564 เมื อวันที  20 พฤษภาคม 
2564 พิจารณารายชื อพนักงานมหาวิทยาลัยที สมควรรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื อการต่อสัญญาจ้าง
พนักงานมหาวิทยาลัย ประจ่าปี พ.ศ. 2564 นั้น 
         / จากการ... 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 7/2564  วันที่ 17 มิถุนายน 2564 
 

 จากการตรวจสอบเพิ มเติม งานบริหารบุคคลพบว่ามีพนักงานมหาวิทยาลัยที ครบและยังไม่ครบก่าหนด
ต่อสัญญาเพิ มเติมแก้ไขจากที ได้เสนอ กรณีมีระยะเวลาปฏิบัติงานครบ 13 ปี ตามที ประชุมคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคล ในการประชุมคร้ังที  5/2559 เมื อวันที  8 มีนาคม 2559 เรื อง หารือการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานเพื อต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย กรณีพนักงานมหาวิทยาลัยมีระยะเวลาปฏิบัติงานครบ 13 ปี  
ดังนี้ 
สายสนับสนุนวิชาการ (กรณีพนักงานมหาวิทยาลัยมีระยะเวลาปฏิบัติงานครบ 13 ปี )  
ล่าดับ

ที  
ชื อ-สกุล ต่าแหน่ง ข้อมูลระยะ

สัญญาจ้าง (เดิม) 
สามารถยื นขอรับการ

ประเมินระยะที  
1 นางสาวภชารี  ยิ งรัตนสุข นักวิชาการศึกษา 4 (5 ปี) เกษียณอายุราชการ 
2 นายพงษ์ธร  อ่อนรัตน์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 4 (5 ปี) เกษียณอายุราชการ 

  
  จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ  เพื อโปรดพิจารณาเห็นชอบรายชื อพนักงาน
มหาวิทยาลัยที สมควรรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื อการต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ประจ่าปี 
พ.ศ. 2564 เพิ มเติม 
 

    มติที่ประชุม :   เห็นชอบรายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัยที่สมควรรับการ 
ประเมินผลการปฏิบัติ งาน เพื่ อการต่อสัญญาจ้าง
พนักงานมหาวิทยาลัย ประจ าปี พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม 

 
   3.1.2  การขออนุมัติเปิดสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยต าแหน่งอาจารย์ 
    รองคณบดีฝ่ายบริหาร น่าเสนอเพื อพิจารณา ตามมติคณะกรรมการประจ่า
วิทยาลัยฯ คร้ังที  6/2564 เมื อวันที  20 พฤษภาคม 2564 คณะกรรมการประจ่ามีมติอนุมัติเปิดสอบแข่งขัน
พนักงานมหาวิทยาลัยทดแทนอัตราที ว่าง และได้รับค่าสั งให้ลาออกจากราชการ และอนุมัติให้เปิดสอบแข่งขัน
เพื อบรรจุพนักงานทดแทนอัตราว่าง รายละเอียดดังต่อไปนี้ นั้น 

1. สายสนับสนุนวิชาการ จ านวน 2 อัตรา 

ล่าดับ ชื อ – สกุล ต่าแหน่ง วันที ลาออก อยู่ระหว่างขั้นตอน 

1 นางสาวกมลชนก  สมรักษ์ พยาบาล 26 เมษายน 
2564 

ได้ รับอนุมัติ ให้ลาออก ตามค่าสั ง
มหาวิทยาลัยฯ ที  699/2564 เรื อง 
ให้พนักงานมหาวิทยาลัยลาออกจาก
ราชการ ราย นางสาวกมลชนก  สม
รักษ ์ 

2 นางสาวกนกพร คงเพ็ชร์ พยาบาล 1 มิถุนายน 2564 เจ้าตัวได้แจ้งความประสงค์ขอลาออก
ต่องานบริหารบุคคลแล้วอยู่ระหว่าง
การด่าเนินการทางเอกสาร 

 

         / 2. สายวิชาการ... 
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2. สายวิชาการ จ านวน 4 อัตรา 

ล่าดับ ชื อ – สกุล ต่าแหน่ง วันที ลาออก อยู่ระหว่างขั้นตอน 
1 นายแพทย์วีระวัฒน์ พันธ์ครุฑ อาจารย์ 

(พนักงาน
มหาวิทยาลัย
ที มีอายุ 60 
ปีขึ้นไป) 

30 พฤศจิกายน 
2563 

สิ้นสุดสัญญาจ้าง   

2 แพทย์หญิงกฤติกา ทองอินทร์ อาจารย์ 1 เมษายน 2564 ได้ รับอนุมัติ ให้ลาออก ตาม
ค่ า สั ง ม ห า วิ ท ย าลั ย ฯ  ที  
0 6 0 4 /2 5 6 4  เรื อ ง  ให้
พนักงานมหาวิทยาลัยลาออก
จากราชการ ราย แพทย์หญิง
กฤติกา ทองอินทร์ 

3 นายแพทย์ศุภราช เลาหพิทักษ์วร อาจารย์ 1 มิถุนายน 2564 งานบริหารบุคคลเสนอเอกสาร
การขออนุมัติลาออกไปยังกอง
ก า ร เจ้ า ห น้ า ที แ ล้ ว / ร อ
มหาวิทยาลั ยออกค่ าสั งให้
ลาออก 

4 ผู้ช่ วยศาสตราจารย์ รสริน การ
เพียร 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

1 มิถุนายน 2564 งานบริหารบุคคลเสนอเอกสาร
การขออนุมัติลาออกไปยังกอง
ก า ร เจ้ า ห น้ า ที แ ล้ ว / ร อ
มหาวิทยาลั ยออกค่ าสั งให้
ลาออก 

 
 กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ ได้เสนอขออนุมัติเปิดสอบแข่งขัน และงานบริหารบุคคลได้เสนออนุมัติเปิด
สอบแข่งขันต่าแหน่งอาจารย์ต่ออธิการบดี ไปแล้วดังนี้ 
  1. ทดแทนอัตราว่างเนื องจากการสิ้นสุดสัญญาจ้างของ นายแพทย์วีระวัฒน์ พันธ์ครุฑ จ่านวน 
2 อัตรา เนื องจากอัตราค่าจ้างของนายแพทย์วีระวัฒน์ พันธ์ครุฑ สูง สามารถจ้างได้ 2 อัตรา 
  2. ทดแทนอัตราว่างเนื องจากการลาออกของ แพทย์หญิงกฤติกา ทองอินทร์  จ่านวน 1 อัตรา 
  3. ทดแทนอัตราว่างเนื องจากการลาออกของ นายแพทย์ศุภราช เลาหพิทักษ์วร จ่านวน 1 
อัตรา 
 ซึ งอธิการบดีอนุมัติให้เปิดสอบ 2 อัตรา ตามข้อ 2. และ 3. ส่วนอัตราที เหลือให้ด่าเนินการเสนอ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื อพิจารณา  
 ในการนี้ กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ได้พิจารณาร่วมกับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีแล้ว เนื องจาก
ยังมีภาระงานด้านการสอน การบริการวิชาการ และให้บริการทางการแพทย์ ดังนั้น จึงขออนุมัติเปิดสอบ
คัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ต่าแหน่งอาจารย์ เพิ มเติมจากที เคยขออนุมัติไว้แล้ว อีก 2 อัตรา ดังนี้ 
         / 1. ทดแทน... 
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  1. ทดแทนอัตราที ลาออก ราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์รสริน การเพียร ซึ งได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการประจ่าคร้ังที  6/2564 แล้ว โดยเปิดสอบจากผู้มีคุณวุฒิทางแพทยศาสตร์ 
  2. ขอเพิ มอีก 1 อัตรา โดยการค่านวณเงินที เหลือจากอัตราที ลาออก 3 อัตรา (แพทย์หญิง
กฤติกา ทองอินทร์ นายแพทย์ศุภราช เลาหพิทักษ์วร ผู้ช่วยศาสตราจารย์รสริน การเพียร) ซึ งเมื อน่าเงินเดือน
ของทั้ง 3 คนรวมกันจะได้ 102,900 บาท เมื อค่านวณด้วยอัตราเงินเดือนแรกบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัยสาย
วิชาการ คุณวุฒิปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต (25,230 บาท) จะสามารถจ้างได้ 4 อัตรา  โดยใช้อัตราก่าลังว่าง
จากมติที ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ คร้ังที  6/2559 เมื อวันที  30 กรกฎาคม 2559  
  จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ  เพื อโปรดพิจารณา อนุมัติเปิดสอบคัดเลือก
พนักงานมหาวิทยาลัย ต่าแหน่งอาจารย์ จากอัตราดังนี้  
 1. ทดแทนอัตราที ลาออก ราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์รสริน การเพียร ซึ งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ
ประจ่าฯในการระชุม คร้ังที  6/2564 แล้ว โดยเปิดสอบจากผู้มีคุณวุฒิทางแพทยศาสตร์ 
 2. ขอเพิ มอีก 1 อัตรา โดยใช้งบประมาณที เหลือจากอัตราที ลาออก 3 อัตรา และใช้กรอบจากที ได้รับ
อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยฯ คร้ังที  6/2559 เมื อวันที  30 กรกฎาคม 2559  
 

    มติที่ประชุม :   อนุมัติเปิดสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่ง 
อาจารย์ จากอัตราดังนี้  
1. ทดแทนอัตราที่ลาออก รายผู้ช่วยศาสตราจารย์รสริน 

การเพียร ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการประจ าฯ
ในการระชุม ครั้งที่ 6/2564 แล้ว โดยเปิดสอบจาก
ผู้มีคุณวุฒิทางแพทยศาสตร์ 

2. อนุมัติเพิ่มอีก 1 อัตรา โดยใช้งบประมาณที่เหลือจาก
อัตราที่ลาออก 3 อัตรา และใช้กรอบจากที่ได้รับ
อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 6/2559 เม่ือ
วันที่ 30 กรกฎาคม 2559  

   

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
  4.1  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบายด้านงบประมาณและการเงิน 
   4.1.1 ขอก าหนดอัตราค่าตอบแทนให้แก่แพทย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ 
   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี น่าเสนอเพื อพิจารณา 
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  มีความประสงค์จะให้บุคคลภายนอกที เป็นแพทย์ผู้เชี ยวชาญพิเศษ 
จ่านวน 2 อัตรา มาปฏิบัติงานด้านการรักษาพยาบาลเพื อทดแทนแพทย์เฉพาะทางที โรงพยาบาลขาดแคลน
อัตราก่าลัง โดยในการปฏิบัติงานดังกล่าวแพทย์ผู้เชี ยวชาญซึ งเป็นบุคคลภายนอกจะได้รับค่าตอบแทนในอัตรา
เหมาจ่าย ขั้นต ่าชั วโมงละ 300 บาท และสูงสุดไม่เกินชั วโมงละ 1,000 บาท โดยคณะกรรมการประจ่า
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขเป็นผู้พิจารณาและก่าหนดอัตราค่าตอบแทน ตามความใน ข้อ 3 
ของประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื อง การจ่ายเงินค่าตอบแทนแพทย์ผู้เชี ยวชาญพิเศษภายนอกที 
ปฏิบัติงานที หน่วยบริการทางการแพทย์ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี พ.ศ. 2558 
 
 
         / ในการนี้... 



6 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 7/2564  วันที่ 17 มิถุนายน 2564 
 

  ในการนี้ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงใคร่ขอเสนอคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัย
เพื อโปรดพิจารณาก่าหนดอัตราค่าตอบแทนให้แก่แพทย์ผู้เชี ยวชาญพิเศษ ดังนี้ 
 
 ชื อ – สกุล  

ต้นสังกัด 
สาขา อัตราค่าตอบแทนเหมา

จ่ายต่อชั วโมง (บาท) 
1 แพทย์หญิงอัญชิสา  พิมพ์ศรี  

โรงพยาบาลตระการพืชผล 
จักษุแพทย์ 600 

2 นายแพทย์ธีรพล ฉันท์วีรวงค์ 
โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ 

อายุรแพทย์ 600 

 

   จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ  เพื อโปรดพิจารณาก่าหนดอัตรา
ค่าตอบแทน ตามความใน ข้อ 3 ของประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื อง การจ่ายเงินค่าตอบแทนแพทย์
ผู้เชี ยวชาญพิเศษภายนอกที ปฏิบัติงานที หน่วยบริการทางการแพทย์ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2558 
 

    มติที่ประชุม :   เห็นชอบการก าหนดอัตราค่าตอบแทน ตามความใน ข้อ  
3 ของประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การ 
จ่ายเงินค่าตอบแทนแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษภายนอกที่ 
ปฏิบัติงานที่หน่วยบริการทางการแพทย์ของวิทยาลัย 
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัย 
อุบลราชธานี พ.ศ. 2558 

     
    4.1.2  โครงการนอกแผน โครงการการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคติด 

เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 แก่นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร ใน 
มหาวิทยาลัย และประชาชนทั่วไปในเขต 5 ต าบลรอบ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

     ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
น่าเสนอเพื อพิจารณา จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปัจจุบัน  
ทั้งระดับประเทศและทั วโลกนั้น โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้เข้าร่วมประชุมเชิงบูรณาการทุกภาคส่วนกับทีมจังหวัดอุบลราชธานี 
น่าโดยผู้ว่าราชการจังหวัด สาธารณสุขจังหวัด และภาคีเครือข่ายจากส่วนราชการ ภาครัฐและเอกชน มีการ
หารือเรื องใช้ทรัพยากรร่วมกันของโรงพยาบาล และการวางมาตรการควบคุมการแพร่กระจายเชื้อระดับจังหวัด 
เพื อรับมือกับสถานการณ์การติดเชื้อนี้ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด  
  โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงได้มีแผนการจัดระบบบริการวัคซีนของโรงพยาบาล กรณีมีการระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในวงกว้าง โดยค่านึงถึงการใช้ทรัพยากรที มีให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับ
ประชากรของจังหวัดอุบลราชธานี ตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  
         / มหาวิทยาลัย... 
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มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื อให้บริการฉีดวัคซีนแก่กลุ่มเป้าหมายประมาณ 20,000 คน 
ในลักษณะ One Stop Service โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี และประชาชนทั วไปในเขต 5 ต่าบลรอบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
  จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ  เพื อโปรดพิจารณาอนุมัติ 
โครงการนอกแผน โครงการการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 แก่นักศึกษา อาจารย์ 
บุคลากร ในมหาวิทยาลัย และประชาชนทั วไปในเขต 5 ต่าบลรอบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 
    มติที่ประชุม :   อนุมัติโครงการนอกแผน โครงการการบริหารจัดการ 

วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 แก่นักศึกษา 
อาจารย์ บุคลากร ในมหาวิทยาลัย และประชาชนทั่วไปใน
เขต 5 ต าบลรอบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
มอบผู้รับผิดชอบประสานงานกับงานแผนและ
งบประมาณต่อไป 

 
    4.1.3  โครงการจัดตั้งแผนกห้องคลอดและห้องผ่าตัดตามมาตรฐานหน่วย 

บริการรับส่งต่อ 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

น่าเสนอเพื อพิจารณา สืบเนื องจากการตรวจเยี ยมของคณะกรรมการตรวจประเมินขึ้นทะเบียนหน่วยบริการที รับ
การส่งต่อของส่านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ก่าหนดเงื อนไขให้โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีมีบริการห้องคลอดตามเกณฑ์การขึ้นทะเบียนหน่วยบริการภายในปีงบประมาณ 2564 และรับ
การตรวจประเมนิในเดือนสิงหาคม 2564 

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจึงมีความจ่าเป็นต้องจัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 
อัตราก่าลังทางการแพทย์ อุปกรณ์เครื องมืออื น ๆ ที เกี ยวข้องตามมาตรฐานห้องคลอดคุณภาพ รวมถึงการจัด
ห้องผ่าตัดเพื อประโยชน์สูงสุดของผู้รับบริการกรณีรับส่งต่อผู้ป่วยและสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานที ก่าหนด 

ในการนี้โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจึงได้จัดท่าโครงการจัดตั้งแผนกห้องคลอดและ
ห้องผ่าตัดตามมาตรฐานหน่วยบริการรับส่งต่อ โดยมีวัตถุประสงค์เพื อจัดเตรียมระบบการให้บริการห้องคลอด
และห้องผ่าตัดตามเกณฑ์ของหน่วยบริการรับส่งต่อเพื อผ่านเกณฑ์การประเมินในปีงบประมาณ 2564 

 จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ  เพื อโปรดพิจารณาอนุมัติโครงการ
จัดตั้งแผนกห้องคลอดและห้องผ่าตัดตามมาตรฐานหน่วยบริการรับส่งต่อ 
 
    มติที่ประชุม :   อนุมัติโครงการจัดตั้งแผนกห้องคลอดและห้องผ่าตัดตาม 

มาตรฐานหน่วยบริการรับส่งต่อ 
 
    4.1.4 ร่างประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การสมนาคุณส าหรับ 

ผู้มีอุปการะคุณต่อโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. …    
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

น่าเสนอเพื อพิจารณา ด้วยโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีอยู่ระหว่างด่าเนินการตามแนวทางการพัฒนา 
    / และแนวทาง... 
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และแนวทางการสนับสนุนกิจกรรมของโรงพยาบาล  ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ งมีกิจกรรมหลักเป็นการระดมทุนรับบริจาคเงินเพื อขอรับการสนับสนุนการ
ด่าเนินงานของโรงพยาบาล ซึ งในการที มีผู้บริจาคทรัพย์สินเพื อประโยชน์ส่าหรับกิจการของโรงพยาบาลนั้น 
จ่าเป็นต้องมีการก่าหนดสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้มีอุปการะคุณอย่างเหมาะสม 
  โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจึงได้จัดท่าร่างประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื อง 
การสมนาคุณส่าหรับผู้มีอุปการะคุณต่อโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. … ส่าหรับใช้เป็นหลักเกณฑ์
ในการมอบสิทธิประโยชน์เพื อเป็นการตอบแทนให้แก่ผู้มีอุปการะคุณ 
   จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ  เพื อโปรดพิจารณาเห็นชอบ ร่าง
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื อง การสมนาคุณส่าหรับผู้มีอุปการะคุณต่อโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี พ.ศ. … 
ข้อเสนอจากที่ประชุม 
 - ป้ายจารึกหน้าห้องพิเศษ ชั้น 8 ให้ให้เริ่มใช้ส าหรับผู้มีอุปการคุณประเภทสอง บริจาคตั้งแต่ 
500,000.-บาทเป็นต้น 
 - ให้ก าหนดมูลค่าของทรัพย์สิน ที่ผุ้อุปการะคุณที่บริจาคทรัพย์สิน เพื่อวิทยาลัยฯจะได้ด าเนินการ
ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้ 
 
    มติที่ประชุม :   มอบผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย 

อุบลราชธานี  ด าเนินการตามข้อเสนอ 
 
  4.2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบายอ่ืน ๆ 
   ไม่มี 

  4.3 เรื่องเสนอพิจารณาแต่งตั้งบุคคล / คณะบุคคล / การลาศึกษาต่อ / ขออนุมัติส าเร็จ
การศึกษา  

   4.3.1  ขออนุมัติขยายเวลาศึกษาของ นางสาวรัตติยา ทองรุ่ง ครั้งที่ 2
     รองคณบดีฝ่ายบริหาร น่าเสนอเพื อพิจารณา ตามค่าสั งมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ที  784/2561 เรื อง ให้พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้โครงการผลิตแพทย์เพิ ม (สบพช.)) ลาศึกษา
ภาย ในป ระ เท ศ  ราย  น างสาวรั ตติ ย า ท อง รุ่ ง พ นั ก งานมหาวิทยาลั ย  ต่ าแหน่ งอาจารย์  สั งกั ด 
กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเภสัชวิทยา ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
ด้วยทุนอุดหนุนการศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีก่าหนด 3 ปี  
ตั้งแต่วันที  11 มกราคม 2561 ถึงวันที  10 มกราคม 2564 โดยให้ได้รับเงินเดือนระหว่างลาศึกษา และได้รับ
อนุมัติให้ขยายเวลาศึกษา ดังนี้ 

คร้ังที  1 ตามค่าสั งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที  2596/2563 มีก่าหนด 6 เดือน 10 วัน ตั้งแต่วันที  11 
มกราคม 2564 ถึงวันที  20 กรกฎาคม 2564 ด้วยทุนส่วนตัว โดยให้ได้รับเงินเดือนระหว่างลาศึกษา 

 บัดนี้ ใกล้ครบก่าหนดการได้รับอนุมัติขยายเวลาลาศึกษา คร้ังที  1 ตามค่าสั งดังกล่าวข้างต้นแล้ว  
นางสาวรัตติยา ทองรุ่ง จึงได้ยื นแบบค่าขออนุมัติขยายเวลาศึกษา คร้ังที  2 เนื องจากการปฏิบัติงานวิจัยยังไม่
แล้วเสร็จจึงท่าให้ยังไม่สามารถสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ได้ และผลการเรียนยังไม่ครบตามหลักสูตร เนื องจาก 

         / ผลกระทบ... 
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ผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงท่าให้การด่าเนินงานวิจัย
ล่าช้ากว่าที ก่าหนด  ในการนี้ นางสาวรัตติยา ทองรุ่ง จึงขออนุมัติขยายระยะเวลาลาศึกษา คร้ังที  2 มีก่าหนด 5 
เดือน 21 วัน ตั้งแต่วันที  21 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที  10 มกราคม 2565 ด้วยทุนส่วนตัว โดยให้ได้รับเงินเดือน
ระหว่างลาศึกษา  

 ดังนั้น รวมระยะเวลาในการลาศึกษาของ นางสาวรัตติยา ทองรุ่ง ดังนี้ 
 

ล่าดับที  รายละเอียด ระยะเวลาลาศึกษาต่อ ทุน รวมระยะเวลา 
1 ได้รับอนุมัติลาตามหลักสูตร 11 มกราคม 2561 ถึง 10 

มกราคม 2564 
ด้วยทุนอุดหนุนวิทยาลัย

แพทยศาสตร์และ 

การสาธารณสุข 

3 ปี 

2 ขอขยายเวลาลาศึกษา  
คร้ังที  1 
 

11 มกราคม 2564 ถึง  
20 กรกฎาคม 2564 

ส่วนตัว 6 เดือน 11 วัน 

3 ขอขยายเวลาลาศึกษา  
คร้ังที  2 
 

21 กรกฎาคม 2564 ถึง  
10 มกราคม 2565 

ส่วนตัว 5 เดือน 21 วัน 

รวมระยะเวลาที ได้รับทุนและอนุมัติขยาย 4 ปี 1 เดือน 1 วัน 

   จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดพิจารณาอนุมัติขยาย
ระยะเวลาศึกษาของ นางสาวรัตติยา ทองรุ่ง คร้ังที  2  มีก่าหนด 5 เดือน 21 วัน ตั้งแต่วันที  21กรกฎาคม 2564 
ถึงวันที  10 มกราคม 2565 ด้วยทุนส่วนตัว โดยให้ได้รับเงินเดือนระหว่างลาศึกษา  
 

     มติที่ประชุม :   อนุมัติขยายระยะเวลาศึกษาของ นางสาวรัตติยา  
ทองรุง่ ครั้งที่ 2  มีก าหนด 5 เดือน 21 วัน  
ตั้งแต่ วันที่  21กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่  10 
มกราคม 2565 ด้วยทุนส่วนตัว โดยให้ได้รับ
เงินเดือนระหว่างลาศึกษา  

 
   4.3.2 การขอรับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์   

(วท.บ.)  ส าหรับนักศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  
     รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  น่าเสนอเพื อพิจารณา ตามที  นายมิตรภาพ เสียงขจร 
รหัส 5719400217 นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที  8 สังกัดศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลศรีสะเกษ 
ได้ยื นค่าร้องทั วไป เรื อง ขอรับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (วท.บ.) ส่าหรับ
นักศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต เนื องจาก นักศึกษามีความประสงค์ศึกษาต่อในสาขาอื น เบื้องต้น ได้น่า
เรื องเข้าที ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ร่วมกับ อาจารย์ประจ่าหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คร้ังที  
2/2564 วันพุธที  12 พฤษภาคม พ.ศ.2564 มีมติ เห็นชอบให้ด่าเนินการ ทั้งนี้ ผู้ปกครองรับทราบและ
เห็นชอบให้ นายมิตรภาพ เสียงขจร ได้รับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (วท.บ.)  
ส่าหรับนักศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  
         / จึงเสนอ... 
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  จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดพิจารณาเห็นชอบการขอรับ
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (วท.บ.)ส่าหรับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  

 
    มติที่ประชุม :   เห็นชอบการขอรับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (วท .บ .) 
ส าหรับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  

 

   4.3.3  ขออนุมัติท าค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์  
ประจ าปีการศึกษา 2564 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  น่าเสนอเพื อพิจารณา ตามที ส่านักงานพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา ส่านักอธิการบดี จัดท่าบันทึกข้อความที  ศธ.0529.4.6/ว 906  ลว 21 กรกฎาคม 2558 เรื อง 
แผนผังกระบวนการการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื อให้สอดคล้องกับข้อบังคับสภา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย “คุณสมบัติและหลักเกณฑ์การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ 
รองศาสตราจารย์พิเศษ และศาสตราจารย์พิเศษ พ.ศ.2548” ซึ งกระบวนการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษจะต้องได้รับ
การอนุมัติจัดท่าค่าสั งแต่งตั้งจากคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เพื อให้เป็นไป
ตามส่านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่านักงานอธิการบดีแจ้ง ในการนี้ งานบริการการศึกษา จึงขอเสนอขอ
อนุมัติจัดท่าค่าสั งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ประจ่าปีการศึกษา 2564 เพื อด่าเนินการใน
ส่วนที เกี ยวข้องต่อไปและด่าเนินการตามแผนผังกระบวนการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ส่านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดพิจารณาอนุมัติท่าค่าสั งแต่งตั้ง
อาจารยพิ์เศษกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ประจ่าปีการศึกษา 2564 

 
มติที่ประชุม :   อนุมัติท าค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษกลุ่มวิชา 

สาธารณสุขศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2564 

4.3.4  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
                    (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. .....) 
   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  น่าเสนอเพื อพิจารณา  ค่าสั งแต่งตั้งคณะกรรมการ

พัฒนาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต เพ่ือท าหน้าที่ ดังนี้ 
1. จัดท่าข้อมูล และ เอกสารการเปิดหลักสูตรเสนอต่อคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ  
2. จัดท่า มคอ. 2 (รายละเอียดของหลักสูตร) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
3. จัดท่า มคอ. 3 (รายละเอียดของรายวิชา) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
โดยมีรายนามดังต่อไปนี้  

 

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง/หน้าที่ 
1. คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ที ปรึกษา 
2. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ที ปรึกษา 
3. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนานักศึกษา ที ปรึกษา 
4. หัวหน้ากลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ที ปรึกษา 
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ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง/หน้าที่ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติ เหลาสุภาพ ประธานกรรมการ 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พลากร สืบส่าราญ กรรมการ 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิยม จันทร์นวล กรรมการ 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลักษณีย์  บุญขาว กรรมการ 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปวีณา ลิมปิทีปราการ กรรมการ 
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเจตน์ ทองด่ารงธรรม  กรรมการ 
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สง่า ทับทิมหิน กรรมการ 
12. นายอรุณ บุญสร้าง กรรมการ 
13. นางสาวฐิติรัช งานฉมัง กรรมการ 
14. นางสาวปัณฑิตา สุขุมาลย์ กรรมการ 
15.  นางสาวฐิติมา แสนเรือง กรรมการ 
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารี บุตรสอน กรรมการและเลขานุการ 
17. นางสาวสุภาพร เชื้อชัย ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

การนี้  เพื อให้การจัดท่าหลักสูตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์  จึงเสนอ
พิจารณาค่าสั งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. .....) เพื อ
คณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข พิจารณาเห็นชอบ โดยผ่านการรับรองจากมติที 
ประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คร้ังที  6/2564 เมื อวันที  27 พฤษภาคม 2564  

 
จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดพิจารณาเห็นชอบค่าสั ง

แต่ งตั้ งคณ ะกรรมการพัฒ นาหลั กสู ตรสาธารณ สุขศาสตรดุษฎี บัณ ฑิ ต  (หลักสู ตรใหม่  พ .ศ . .....)  
 

    มติที่ประชุม :   เห็นชอบค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา 
หลักสู ต รสาธารณ สุ ขศาสตรดุ ษฎี บัณ ฑิ ต 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. .....) 

 
   4.3.5 ขออนุมัติท าค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหา 

บัณฑิต ประจ าปีการศึกษา 2564  
    รองคณบดีฝ่ายวิชาการ น่าเสนอเพื อพิจารณา ตามที ส่านักงานพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ส่านักอธิการบดี จัดท่าบันทึกข้อความที  ศธ.0529.4.6/ว 906        ลว 21 กรกฎาคม 2558 
เรื อง แผนผังกระบวนการการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื อให้สอดคล้องกับข้อบังคับ
สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย “คุณสมบัติและหลักเกณฑ์การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ และศาสตราจารย์พิเศษ พ.ศ.2548”และให้เป็นไปตามส่านักงานพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ส่านักอธิการบดี ก่าหนด  
 
         / เบื้องต้น... 
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  เบื้ อ งต้ นจากการตรวจสอบคุณ วุฒิ และผลงาน ของอาจารย์ พิ เศษ   เป็ น ไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ข้อ ๑๐. จ่านวน คุณวุฒิ 
และคุณสมบัติของอาจารย์ (ข้อ ๑๐.๓.๕ อาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นอาจารย์ประจ่าหรืออาจารย์พิเศษ ที มีคุณวุฒิ
ขั้นต่ํา ปริญญาโทหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที สอน  
และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการที ไม่ใช่ส่วนหนึ งของการศึกษาเพื อรับปริญญา และ
เป็นผลงานทางวิชาการที ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที ก่าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคล  ด่ารง
ต่าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๑ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง ทั้งนี้ อาจารย์พิเศษต้องมีชั วโมงสอนไม่เกินร้อย
ละ ๕๐ ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจ่าเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น) 
          ในการนี้  งานบริการการศึกษา จึงขอเสนอขออนุมัติ จัดท่าค่าสั งแต่งตั้ งอาจารย์พิเศษหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ประจ่าปีการศึกษา 2564  เพื อด่าเนินการในส่วนที 
เกี ยวข้องต่อไป  และด่าเนินการตามแผนผังกระบวนการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ส่านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา จ่านวน 4 ราย ดังนี้ 

1. ดร.นพดล พิมพ์จันทร์ 
2. ดร.พุทธิไกร ประมวล 
3. ดร.ธงศักดิ์  ดอกจันทร์ 
4. ดร.โสภิศ ทับทิมหิน 

   จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดพิจารณาอนุมัติท่าค่าสั งแต่งตั้ง
อาจารย์พิเศษหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ประจ่าปีการศึกษา 2564 
 
    มติที่ประชุม :   อนุมัติท าค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษหลักสูตร 

สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ประจ าปีการศึกษ า 
2564 

 
 4.3.6 พิจารณาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  

                          สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2565) 
   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ น่าเสนอเพื อพิจารณา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เสนอ

เพื อพิจารณาค่าสั งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท่าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ (หลักสูตร
ใหม่ พ.ศ. ๒๕65) ตามที วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จะเปิดหลักสูตรฯ นั้น เพื อให้การจัดท่าและ
พัฒนาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕65)  เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย 

การนี้  เพื อให้การจัดท่าหลักสูตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์  จึงเสนอ
พิจารณาค่าสั งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท่าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. ๒๕65 เพื อคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข พิจารณาเห็นชอบ โดยผ่าน
การรับรองจากมติที ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คร้ังที  5/2564 เมื อวันที  4 มิถุนายน 2564  

จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดพิจารณาเห็นชอบค่าสั งแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดท่าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕65) 

 
 
        / มติที่ประชุม... 
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     มติที่ประชุม :   เห็นชอบค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท า 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวช
ศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕65) 

  
 4.3.7 พิจารณาประกาศแต่งตั้งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรปรัชญา 

ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2565) 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ น่าเสนอเพื อพิจารณา ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการ

พัฒนาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕65) โดยมีอ่านาจหน้าที  ใน
การด่าเนินการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2565) ให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา โดยมีหัวข้อของหลักสูตรอย่าง
น้อยตามที ก่าหนดไว้ในแบบ มคอ.2 (รายละเอียดของหลักสูตร) ศึกษาข้อมูลจัดท่า ก่าหนดคุณลักษณะเด่นหรือ
ลักษณะพิเศษและพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ วิเคราะห์ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติ วิเคราะห์ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการหลักสูตรเพื อให้
บัณฑิตบรรลุผลการเรียนรู้ตามที ก่าหนด และน่าผลมาปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร โดยคณะกรรมการพัฒนา
หลักสูตรประกอบไปด้วย 

1. คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข    ที ปรึกษา 
2. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ      ที ปรึกษา 
3. รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ    ที ปรึกษา 
4. รองคณบดีฝ่ายบริหาร      ที ปรึกษา 
5. หัวหน้ากลุ่มวิชาแพทยศาสตร์     ที ปรึกษา 
6. รองศาสตราจารย์มารุตพงศ์ ปัญญา      ประธานคณะกรรมการ 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ่าหลักสูตร 
7. ศาสตราจารย์สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน   ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก      กรรมการ  
8. ศาสตราจารย์ชาญวิทย์  ลีลายุวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก กรรมการ 
9. รองศาสตราจารย์สุธรรม ปิ่นเจริญ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก กรรมการ 
10. นายแพทยป์ริญญา ช่านาญ    ผู้ใช้บัณฑิต  กรรมการ   
11. รองศาสตราจารย์สุรศักดิ์ แว่นรัมย์     กรรมการ 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ่าหลักสูตร 
12. รองศาสตราจารย์ธารินี  ไชยวงศ ์     กรรมการ 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ่าหลักสูตร 
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา เล็กสมบูรณ์    กรรมการ 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ่าหลักสูตร 
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีดา ปราการกมานันท์     กรรมการและเลขานุการ 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ่าหลักสูตร 
15. นางสาวสุภาพร  เชื้อชัย      ผู้ช่วยเลขานุการ  

 
/ การนี้... 



14 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 7/2564  วันที่ 17 มิถุนายน 2564 
 

การนี้  จึงเสนอพิจารณาประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชา  ชีวเวชศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕65) เพื อคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข พิจารณาเห็นชอบ โดยผ่านการรับรองจากมติที ประชุมอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตร คร้ังที  
5/2564 เมื อวันที  4 มิถุนายน 2564  

จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดพิจารณาเห็นชอบประกาศแต่งตั้ง
คณ ะกรรม ก ารพั ฒ น าห ลั ก สู ต รป รัชญ าดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต  ส าข า วิช าชี ว เวช ศ าสต ร์  (ห ลั ก สู ต ร ให ม่  
พ.ศ.๒๕65) 
 
    มติที่ประชุม :   เห็นชอบประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ (หลักสูตร
ใหม่ พ.ศ.๒๕65) 
 

   4.3.8 การเสนอรายช่ือผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์และรางวัลรัตโนบล  
ประจ าปี ๒๕๖๔ 

   รองคณบดีฝ่ายบริหาร น่าเสนอเพื อพิจารณา ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ
เลือกสรรหาผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์แจ้งว่า ตามที มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดท่าข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการให้ปริญญา กิตติมศักดิ์และรางวัลรัตโนบล พ.ศ. ๒๕๖๓ และประกาศ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื อง หลักเกณฑ์และ วิธีการพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์และ
รางวัลรัตโนบล พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื อใช้ส่าหรับ เป็นหลักเกณฑ์และวิธีการในการพิจารณาเลือกสรรผู้ทรงคุณวุฒิ 
บุคคลหรือนิติบุคคล ที ได้ รับการเสนอชื อ เพื อคัดเลือกให้ได้ รับป ริญญากิตติมศักดิ์และรางวัลรัตโนบล 
ประกอบการมติที ประชุมคณะกรรมการสรรหา ผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์และรางวัลรัตโนบล ประจ่าปี 
๒๕๖๔ ในการประชุมคร้ังที  ๑/๒๓๕๖๔ เมื อวันที  ๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ ได้พิจารณาเห็นชอบข้อมูลเอกสาร
ประกอบการพิจารณา รวมถึงหลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาเลือกสรรที เกี ยวข้องเรียบร้อยแล้ว นั้น  

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ งานมาตรฐานและพัฒนาหลักสูตร จึงใคร่ขอเชิญคณะ วิทยาลัย เสนอ
รายชื อผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์และรางวัลรัตโนบล ประจ่าปี ๒๕๖๔ โดยมีข้อมูลประกอบการพิจารณา 
ดังนี้  

 ๑. แบบประวัติและผลงาน  
 ๒. ภาพถ่ายและไฟล์ภาพ  
 ๓. หลักฐานผลงานเพื อเสนอพิจารณา  
 ๔. ร่างค่าประกาศเกียรติคุณ (ไม่เกิน ๒ หน้ากระดาษเอ ๔)  
 ๕. เอกสารน่าเสนอข้อมูล เช่น ไฟล์น่าเสนอ (Power Point) /สื อสิ งพิมพ์/วีดิทัศน์  
 ๖. มติที ประชุมคณะกรรมการประจ่าคณะ วิทยาลัย  

  ทั้งนี้  สามารถดาวน์โหลดเอกสารและรายละเอียดได้ที เว็บไซต์งานมาตรฐานและพัฒนา
หลักสูตร https://www.ubu.ac.th/web/educationa/content/ปริญญากิตติมศักดิ์และรางวัลรัตโนบล และ
โปรดส่ง รายละเอียดเอกสารที ครบถ้วน ถูกต้องมายังฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ งานมาตรฐานและพัฒนา
หลักสูตร ภายในวันที  ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ หากพ้นก่าหนดถือว่าไม่มีความประสงค์จะเสนอชื อ   
  จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดพิจารณาเสนอรายชื อผู้สมควรได้รับ
ปริญญากิตติมศักดิ์และรางวัลรัตโนบล ประจ่าปี ๒๕๖๔ และข้อมูลประกอบการพิจารณา 
         / มติทีป่ระชุม... 
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    มติที่ประชุม :   มอบรองคณบดีฝายบริหารพิจารณาเสนอรายช่ือผู้สมควร 

ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์และรางวัลรัตโนบล ประจ าปี 
๒๕๖๔ และข้อมูลประกอบการพิจารณา 
 

  4.4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณารับรองผลการเรียน อนุมัติ/ ให้ความเห็นชอบหลักสูตร
การศึกษา 
   4.4.1  การรับรองผลการแก้ไขผลการเรียนที่ไม่สมบูรณ์ (I) 

   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ น่าเสนอเพื อพิจารณา การรับรองผลการแก้ไขผลการ
เรียนที ไม่สมบูรณ์ (I) รายวิชา 1902 209 กฎหมายสาธารณสุขสิ งแวดล้อมและจริยธรรมวิชาชีพ ในภาค
การศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563  รายละเอียด ดังนี้ 

 
 

ล าดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล 
ผลการเรียนเดิม 

 
ผลการเรียนใหม่ ผลการพิจารณา 

รับรอง/ไม่รับรอง 
1 60190240165 นางสาวณิชกานต์ ภาระพงศ์ I C รับรอง 

โดยผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริหารกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ตามบันทึกที  อว
0604.16.1.9/1864  ลงวันที  14 มิถุนายน 2564 
  จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดพิจารณารับรองผลการแก้ไขผลการ
เรียนที ไม่สมบูรณ์ (I) 
 
    มติที่ประชุม :   รับรองผลการแก้ไขผลการเรียนที่ไม่สมบูรณ์ (I) 

 
  4.5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอ่ืน ๆ 

4.5.1  รายงานผลประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2563 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา น่าเสนอเพื อพิจารณา 
ตามที วิทยาลัยฯ ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2563  ซึ ง
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2563 ดังนี้  

ล่า
ดับ 

หลักสตูร 

ปีการศึกษา  
2563 

ปีการศึกษา 
2562 

ปีการศึกษา  
2561 

ปีการศึกษา 
 2560 

วันตรวจ
ประเมิน
หลักสตูร 

คะแนน
ประเมิน
(เต็ม 5 
คะแนน) 

ระดับ 

คะแนน
ประเมิน
(เต็ม 5 
คะแนน) 

ระดับ 

คะแนน
ประเมิน
(เต็ม 5 
คะแนน) 

ระดับ 

คะแนน
ประเมิน
(เต็ม 5 
คะแนน) 

ระดับ 

 1 วท.ม. (ชีวเวช
ศาสตร์) 

วันที  19
พ.ค.

2564 

3.66 ดี 3.66 ดี 3.18 ดี 2.50 ปาน
กลาง 

2 วท.บ. 
(อนามัย

สิ งแวดล้อม) 

วันที  14
พ.ค.

2564 

3.46    ดี 3.45 ดี 3.42 ดี 3.40 ดี 
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ล่า
ดับ 

หลักสตูร 

ปีการศึกษา  
2563 

ปีการศึกษา 
2562 

ปีการศึกษา  
2561 

ปีการศึกษา 
 2560 

วันตรวจ
ประเมิน
หลักสตูร 

คะแนน
ประเมิน
(เต็ม 5 
คะแนน) 

ระดับ 

คะแนน
ประเมิน
(เต็ม 5 
คะแนน) 

ระดับ 

คะแนน
ประเมิน
(เต็ม 5 
คะแนน) 

ระดับ 

คะแนน
ประเมิน
(เต็ม 5 
คะแนน) 

ระดับ 

 3 สบ. 
(สาธารณสุข

ศาสตร์) 

วันที  21 
พ.ค.

2564 

3.59  ดี 3.54 ดี 3.50 ดี 3.17 ดี 

4. สม. 
(สาธารณสุข

ศาสตร์) 

วันที  31 
พ.ค.

2564 

2.73 ปาน
กลาง 

      

รวมคะแนนผลการผลิตบัณฑิต 3.36 ดี 3.55 ดี 3.37 ดี 3.09 ดี 
 หมายเหตุ : -  หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประเมินโดยใช้เกณฑ์สภาวิชาชีพ ( WFME )  
 
สรุปข้อเสนอแนะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ทั้ง 4 หลักสูตร ปีการศึกษา 2563 

1.ข้อเสนอแนะภาพรวม  
1. จุดแข็ง 

 - อาจารย์มีทุนวิจัยทั้งภายในและภายนอก และการได้รับรางวัลจากงานวิจัย 
  - มีแผนพัฒนาอาจารย์ที ชัดเจน และมีการส่งเสริมสนับสนุนให้มีต่าแหน่งทางวิชาการที สูงขึ้น 
 - อาจารย์มีศักยภาพในการที จัดตั้งหน่วยรับบริการตรวจคุณภาพน้่าและหน่วยฝึกอบรมหลักสูตร
เจ้าหน้าที ความปลอดภัยในการท่างาน 

- ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีศักยภาพในการบริหารหลักสูตร ในด้านการพัฒนาคุณภาพของอาจารย์ ผลงาน
ทางวิชาการการตีพิมพ์เผยแพร่ที มีคุณภาพเป็นที ยอมรับในระดับนานาชาติ และการได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย 
ส่งผลให้มีผลด่าเนินงานที ดีขึ้น  

- มีแนวทางการพัฒนาคุณภาพเพื อยกระดับเป็นหลักสูตรในระดับปริญญาเอกซึ งจะส่งผลต่อจ่านวน
นักศึกษาในหลักสูตร  

- หลักสูตรมีการพัฒนาผลการวิจัยเพื อตอบสนองและแก้ปัญหาด้านสุขภาพของประชาชนในภูมิภาค
อีสานตอนล่าง 

- นักศึกษามีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติ 
  - ระบบการติดตามภาวะการมีงานท่าของบัณฑิต การจัดท่าฐานข้อมูลศิษย์เก่าผู้ใช้บัณฑิต แหล่งฝึกให้
เป็นระบบและมีการติดตามความก้าวหน้าของศิษย์เก่าเป็นระยะ รวมทั้งจัดกิจกรรมทางวิชาการอย่างต่อเนื อง 
 
 2. จุดที่ควรพัฒนาในภาพรวม 

- กระบวนการรับนักศึกษา หลักสูตรต้องวิเคราะห์และหากลยุทธ์เพิ มเติมเพื อให้ได้จ่านวนนักศึกษาตาม
เป้าหมาย เช่น การไปประชาสัมพันธ์หลักสูตรต่างมหาวิทยาลัย การสร้างเครือข่ายนักศึกษาและศิษย์เก่า  

        / - กระบวนการ... 



17 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 7/2564  วันที่ 17 มิถุนายน 2564 
 

 
- กระบวนการเตรียมความพร้อม หลักสูตรควรมีการวิเคราะห์ความต้องการของนักศึกษา การส่ารวจ

Happiness ของนักศึกษา รวมทั้งทักษะที จ่าเป็นต่อการส่าเร็จการศึกษาในหลักสูตร กลยุทธ์การพัฒนาการ
ตีพิมพ์ของนักศึกษาในฐานข้อมูลที สูงขึ้น เช่น การเขียน manuscript  การเพิ มทักษะการน่าเสนอผลงานเป็น
ภาษาต่างประเทศ 

- การวิเคราะห์สาเหตุของการลาออกของนักศึกษาเพื อน่ามาวางแผนการด่าเนินงานเพื อให้มีนักศึกษาคง
อยู่ในหลักสูตร 
 - หลักสูตรควรมีการวางระบบและกลไกในการก่ากับควบคุมติดตามการจัดท่าวิทยานิพนธ์เพื อให้
นักศึกษาส่าเร็จตามเวลาและบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ที คาดหวังของหลักสูตร 
 

 2. ข้อเสนอแนะรายองค์ประกอบ  

องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 

               (ไม่มี) 

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 

- วิเคราะห์ลักษณะงาน แหล่งงาน  และติดตามบัณฑิตที สอบบรรจุรับราชการ เพื อดูแนวโน้มการได้งาน
และเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตร     

- หลักสูตรอาจพิจารณาปรับปรุงระบบ/ช่องทางการได้มาของข้อมูลของผู้ใช้บัณฑิตเพื อให้สามารถ
สะทอ้นความพึงพอใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื อน่าผลที ได้ไปพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรต่อไป  

 - การจัดท่าฐานข้อมูลศิษย์เก่าผู้ใช้บัณฑิต แหล่งฝึกให้เป็นระบบและมีการติดตามความก้าวหน้าของ
ศิษย์เก่าเป็นระยะ รวมทั้งจัดกิจกรรมทางวิชาการอย่างต่อเนื อง 

- คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 

- ทบทวนและวิเคราะห์ผลประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต และความพึงพอใจของบัณฑิตต่อการ
บริหารหลักสูตร เพื อให้ได้ข้อมูลส่าคัญที จะน่ามาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรและพัฒนานักศึกษาให้มีสมรรถนะ
ตรงตามผลลัพธ์การเรียนรู้และตรงตามความต้องการของแหล่งงาน 

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 

- หลักสูตรควรวิเคราะห์ผลการด่าเนินกิจกรรมเตรียมความพร้อมว่าสอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ของ
หลักสูตรอย่างไร และน่าผลการวิเคราะห์ไปพัฒนาปรับปรุงกิจกรรม 

- หลักสูตรควรมีการวิเคราะห์ผลจากการรับเข้า/คัดเลือกนักศึกษาเพื อน่ามาใช้ในการวางแผนการจัด
กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาให้สอดคล้องกับลักษณะของนักศึกษาที อาจส่งผลต่อการคงอยู่และการ
ส่าเร็จการศึกษา 

- ผลที เกิดขึ้นกับนักศึกษา การคงอยู่ การส่าเร็จการศึกษา และความพึงพอใจของนักศึกษา 
- วิเคราะห์ข้อมูลเรื องสาเหตุของการไม่คงอยู่ การไม่ส่าเร็จการศึกษาตามแผน และความไม่พึงพอใจของ

นักศึกษาต่อกระบวนการรับนักศึกษาและกระบวนการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
 
        / - หลักสูตร... 
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- หลักสูตรควรก่าหนดกลยุทธ์การพัฒนาการตีพิมพ์ของนักศึกษา และการเพิ มทักษะการน่าเสนอผลงาน
เป็นภาษาต่างประเทศ 

- หลักสูตรต้องวิเคราะห์และหากลยุทธ์เพิ มเติมเพื อให้ได้จ่านวนนักศึกษาตามเป้าหมาย เช่น การไป
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรต่างมหาวิทยาลัย การสร้างเครือข่ายนักศึกษาและศิษย์เก่า 

- หลักสูตรควรมีการวิเคราะห์ความต้องการของนักศึกษา การส่ารวจHappiness นักศึกษา รวมทั้ง
ทักษะที จ่าเป็นต่อการส่าเร็จการศึกษาในหลักสูตร กลยุทธ์การพัฒนาการตีพิมพ์ของนักศึกษา การเพิ มทักษะการ
น่าเสนอผลงานเป็นภาษาต่างประเทศ 

- หลักสูตรควรมีการประเมินทักษะศตวรรษที  21 ของนักศึกษาเพื อเป็นประเมินถึงผลสัมฤทธ์ิของ
นักศึกษา และน่าผลจากการประเมินมาพัฒนานักศึกษา 

-วิเคราะห์สมรรถนะรายชั้นปีของนักศึกษาแต่ละคนเพื อพัฒนานักศึกษาให้มีผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที 
หลักสูตรก่าหนด 

 
องค์ประกอบที่ 4  อาจารย์ประจ าหลักสูตร    

  - ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างผลงานวิจัยโดยมีการท่างานวิจัยร่วมกับสาขาอื นที เกี ยวข้อง และน่า
ผลงานวิจัยมาใช้ประโยชน์ 

- หลักสูตรควรมีการด่าเนินตามระบบการ Warning อย่างสม ่าเสมอ เช่น จ่านวนผลงานวิชาการที ตรง
ตามเกณฑ์ของอาจารย์ประจ่าหลักสูตร 
 - การจัดท่าแผนอัตราก่าลังที ชัดเจนยิ งขึ้น 

- ส่งเสริมให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ร่วมกิจกรรมช่วยพัฒนาองค์ความรู้หรือศักยภาพในการสอบ
ใบประกอบวิชาชีพมากยิ งข้ึน 
 - ควรส่งเสริมการตีพิมพ์ในฐานข้อมูลทางวิชาการในระดับที สูงขึ้นเพื อใช้ในการก่าหนดต่าแหน่งทาง
วิชาการ 
 - ควรส่งเสริมสนับสนุนการตีพิมพ์ในฐานข้อมูลทางวิชาการในระดับนานาชาติ  

 - ควรส่งเสริมสนับสนุนการท่าวิจัยให้มีการบูรณาการร่วมกับเครือข่ายและหน่วยงานภายนอก 
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

- หลักสูตรควรหาแนวทางในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาในการเรียนออนไลน์ให้ได้
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

- หลักสูตรควรมีระบบการทบทวนผลการประเมินและการปรับปรุงกระบวนการอย่างเป็นระบบ 
- ควรมีการประเมินทักษะด้านต่างๆของนักศึกษา ควบคู่กับผลงานความก้าวหน้าในการท่าวิจัย เช่น 

ทักษะการน่าเสนอผลงาน ทักษะการเขียน manuscript ทักษะการท่างานเป็นทีม ทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษ 

- ทบทวนกระบวนการบูรณาการวิจัย บริการวิชาการ และท่านุบ่ารุงศิลปวัฒนธรรมลงสู่รายวิชาให้ชัดเจน 
- การวางระบบและกลไกในการก่ากับควบคุมติดตามการจัดท่าวิทยานิพนธ์เพื อให้นักศึกษาส่าเร็จตาม

เวลาและบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ที คาดหวังของหลักสูตร 
 
 

/ องค์ประกอบ... 
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องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้   

- วิเคราะห์ข้อเสนอแนะของนักศึกษาและอาจารย์เพื อการปรับปรุงและติดตามต่อไป 
- การประเมินความต้องการ และความพึงพอใจต่อสิ งสนับสนุนการเรียนรู้ ทั้งจากนักศึกษาและอาจารย์ 

แสดงเป็นค่าเฉลี ย จากหลายตัวบ่งชี้ 
- แสวงหาและปรับรูปแบบในการจัดฝึกปฏิบัติงานเพื อรองรับสถานการณ์ในการเกิดโรคระบาด 
- วิเคราะห์ความต้องการที แท้จริงของนักศึกษาและอาจารย์เพื อให้จัดสิ งสนับสนุนการเรียนรู้ ให้

สอดคล้องกับความต้องการและเป็นตามความคาดหวัง 
 จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ เพื อให้

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร น่าไปพัฒนา ปรับปรุง ต่อไป 
 
มติที่ประชุม :   มอบผู้รับผิดชอบหลักสูตร ทุกหลักสูตร ท าแผน 

ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ  
โดยน าผลการประเมินไปพัฒนา ปรับปรุง ให้ผล 
การประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ในปี 
การศึกษา 2564 มีระดับดีขึ้นในทุกหลักสูตร 

 
   4.5.2 เสนอชื่อบุคลากรเพื่อรับรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ประจ าปี 2564 

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ น่าเสนอเพื อพิจารณา ตามบันทึกที  อว 
0604.1.4/ ว 2587 ลงวันที  21 พฤษภาคม 2564 เรื อง “ขอเชิญเสนอชื อบุคลากรเพื อรับรางวัลเชิดชู
เกียรตินักวิจัย ประจ่าปี 2564” นั้นจากมติที ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ คร้ังที  
4/2564 เมื อวันที  15 มิถุนายน 2564 ได้ท่าการพิจารณาคัดเลือกนักวิจัยดีเด่นในระดับวิทยาลัยฯ เพื อรับ
รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ประจ่าปี 2564 จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยพิจารณาจากค่าระดับคะแนนใน
ประเภทของโครงการวิจัยที ได้รับจากแหล่งทุนทั้งภายในและภายนอก ผลงานวิจัยที ได้รับการตีพิมพ์ทั้งระดับชาติ
และนานาชาติ  

จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดพิจารณาชื อนักวิจัยดีเด่นของ
วิทยาลัยฯ เพื อเสนอรับรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ประจ่าปี 2564 จากมหาวิทยาลัยต่อไป 

 

     มติที่ประชุม :   เห็นชอบให้เสนอชื่อ ผศ.ดร.ลักษณีย์  บุญขาว  
เป็นผู้แทนของวิทยาลัยฯ เพื่อเสนอรับรางวัลเชิด 
ชูเกียรตินักวิจัย ประจ าปี 2564 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
  ไม่มี 
 
 
 
         / ระเบียบวาระ... 
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ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ 
  6.1 ก าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  

ครั้งที่ 8/2564 วันพฤหัสบดีที่  22 กรกฎาคม 2564   เวลา 09.30 น.  
ณ ห้อง CMP 401 

  กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ น่าเสนอที ประชุมเพื อทราบ
ถึงก่าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข คร้ังที  8/2564 วัน
พฤหัสบดีที   22 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้อง CMP 401 ทั้งนี้ให้เสนอระเบียบวาระการประชุม
ภายในวันพุธ ที  9 กรกฎาคม 2564 

 จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดทราบ 
 
  มติที่ประชุม :  รับทราบ 

 
  6.2 ติดตามผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์ 

และการสาธารณสุข ครั้งที่ 6/๒๕64 วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม 2564 
  กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ น่าเสนอที ประชุมเพื อแจ้ง

ผู้รับผิดชอบในแต่ละวาระรายงานผลการด่าเนินงานตามมติที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข คร้ังที  6/๒๕64 วันพฤหัสบดี ที  20 พฤษภาคม 2564 

 จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อแจ้งให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละวาระรายงาน
ผลการด่าเนินงานตามมติที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข คร้ังที       
6/๒๕64 วันพฤหัสบดี ที  20 พฤษภาคม 2564 

 
  มติที่ประชุม :   รับทราบ 

 
ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องลับ 
  7.1 พิจารณาคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ภาระงานสอน และเอกสารที่ใช้ในการประเมินผลการ 

สอนในการขอขอรับการประเมินผลการสอน และเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผล 
การสอนล่วงหน้าเพื่อประกอบการยื่นผลงานทางวิชาการเพื่อขอก าหนดต าแหน่งทาง 
วิชาการต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ราย แพทย์หญิงแพรววรินทร์ ว่องสุภัคพันธุ์  
รายละเอียดและมติที ประชุมปรากฏตามรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ่า

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข คร้ังที  7/2564 (ลับ) 
   

7.2  พิจารณารายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการพิจารณาอ่าน 

ผลงานหนังสือก่อน  การน าลงตีพิมพ์เผยแพร่ของผู้ยื่นขอรับการประเมินการ 

สอนเพื่อพิจารณาก าหนดต าแหน่ง  ทางวิชาการ ต าแหน่งรองศาสตราจารย์  
ราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา เล็กสมบูรณ์  
รายละเอียดและมติที ประชุมปรากฏตามรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ่า

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข คร้ังที  7/2564 (ลับ) 
         / เลิกประชุม... 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 7/2564  วันที่ 17 มิถุนายน 2564 
 

เลิกประชุมเวลา  12.00 น. 
 

                        
 (นางสาวณรัญญา  มีชัย) 

นักวิชาการศึกษาช่านาญการ รักษาการในต่าแหน่ง 
หัวหน้าส่านักงานเลขานุการ 

กรรมการและเลขานุการ 
ผู้จด/พิมพ์รายงานการประชุม 

 

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงศุทธินี  ธิราช) 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

กรรมการ 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 

 
 

ที่ประชุมได้รับรองรายงานนี้แล้วในการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งท่ี 10/๒๕64 
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 22  กรกฎาคม 2564 

 

                                                                                                                                                             
(นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธ์ุ) 

คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 


