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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 9/2564 วาระพิเศษ วันที่ 6 กรกฎาคม 2564  
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
ครั้งที ่9/๒๕64  วาระพิเศษ  

วันอังคาร ที่ 6 เดือน กรกฎาคม 2564 
ณ ห้อง CMP 401 ชั้น 4 อาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

 
ผู้มาประชุม 

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

วางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา 
กรรมการ 

8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เมรีรัตน์  มั นวงศ ์  ผู้แทนอาจารย์/ผู้ชว่ยคณบดีฝ่าย
การศึกษาและพัฒนานักศึกษา 

กรรมการ 

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

ปฏิบัติการ 
ผู้ช่วยเลขานุการฯ  

 

ผู้ไม่มาประชุม 
 ไม่มี 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา เล็กสมบูรณ์ หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็ก 
2.  แพทย์หญิงนวินดา  เจียมบุญศรี  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
3. รองศาสตราจารย์มารุตพงศ์  ปัญญา  ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีวเวชศาสตร์ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สง่า  ทับทิมหิน  ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตบัณฑิต สาขาอนามัยสิ งแวดล้อม 
5. นางนันทิญา  ทีปิวัฒน์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช่านาญการ 

 
 
 

เริ่มประชุมเวลา 15.00 น.    
 
         
 นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธุ์ คณบดีประธานในที ประชุม แจ้งให้ที ประชุมทราบว่าการประชุมในครั้งนี้มี
กรรมการมาประชุม 9 ท่าน ครบองค์ประชุม มีผู้เข้าร่วมประชุม 6 ท่านและไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมผ่านสื อ
อิเล็กทรอนิกส์ ประธานกล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตามล่าดับ ดังนี้ 
 
 
          / ระเบียบวาระที  1... 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 9/2564 วาระพิเศษ วันที่ 6 กรกฎาคม 2564  
 

       
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ  
วาระท่ี 1.1  การลาประชุมของคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ 
 ประธาน แจ้งที ประชุมเพื อทราบ ในการประชุมครั้งนี้ 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 
ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
  ไม่มี 
  

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
  4.1  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบายด้านงบประมาณและการเงิน 
   4.1.1  พิจารณาแนวทางการจัดท าประกาศเรื่อง ค่าบ ารุงหอพักและค่าธรรมเนียม 

การเข้าพักในหอพักนักศึกษาแพทย์  ปีการศึกษา  2564  
     ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนานักศึกษา เสนอเพื อพิจารณา เนื องด้วย
งานพัฒนานักศึกษา  วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ  เป็นหน่วยงานที ก่ากับดูแล  งานหอพักนักศึกษาแพทย์  ซึ ง
ปัจจุบันมีนักศึกษาสังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ พักอาศัยรวมทั้งสิ้น จ่านวน 44  ห้อง  โดยแบ่งตามชั้นปี ดังนี้ 

1. นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที  1  ( รหัส 64 )  พักอาศัย  จ่านวน 12 ห้อง    
2. นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที  2  ( รหัส 63 )  พักอาศัย  จ่านวน 29 ห้อง  
3. นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที  3  ( รหัส 62 )  พักอาศัย  จ่านวน   2 ห้อง  
4. นักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์โครงการแลกเปลี ยนจากประเทศลาว จ่านวน 1 ห้อง   

 
/งานพัฒนา... 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 9/2564 วาระพิเศษ วันที่ 6 กรกฎาคม 2564  
 

                     งานพัฒนานักศึกษา จึงขอเสนอแนวทางการจัดท่าประกาศเพื อให้สอดคล้องกับระยะเวลาการ
เข้าพักของนักศึกษาแพทย์แต่ละชั้นปี ต่อคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยเพื อพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะเพิ มเติม 
   จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดพิจารณาแนะแนวทางใน
การจัดท่าประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื อง ค่าบ่ารุงหอพักและค่าธรรมเนียมการเข้าพัก
ในหอพักนักศึกษาแพทย์  ปีการศึกษา  2564 ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะเพิ มเติม 

 
   มติที่ประชุม :   เห็นชอบการจัดท าประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และ 

การสาธารณสุข เรื่อง ค่าบ ารุงหอพักและค่าธรรมเนียม 
การเข้าพักในหอพักนักศึกษาแพทย์  ปีการศึกษา  
2564 

 
  4.2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบายอ่ืน ๆ 
   ไม่มี 

  4.3 เรื่องเสนอพิจารณาแต่งตั้งบุคคล / คณะบุคคล / การลาศึกษาต่อ / ขออนุมัติส าเร็จ
การศึกษา  

   4.3.1 การพิจารณาตรวจสอบและรับรองการส าเร็จการศึกษานักศึกษาหลักสูตร 
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมและหลักสูตร 
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 

  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เสนอเพื อพิจารณา การตรวจสอบและรับรองการส่าเร็จ
การศึกษา นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ งแวดล้อม จ่านวน 3 คน และนักศึกษา
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จ่านวน 3 คน  รายละเอียดดังนี้ 

 

ล าดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล หลักสูตร วันอนุมัติให้ส าเร็จ
การศึกษา 

1 60190240165 นางสาวณิชกานต์ ภาระพงศ์ วท.บ. (อนามัยสิ งแวดล้อม) 19 มีนาคม 2564 
2 59190641296 นางสาวสุนิสา ศรีไพศาล วท.บ. (อนามัยสิ งแวดล้อม) 21 พฤษภาคม 2564 
3 59190641126 นางสาวธยานี เสียงหวาน วท.บ. (อนามัยสิ งแวดล้อม) 21 พฤษภาคม 2564 
4 60190640130 นางสาวณัฐนรี เพิ มศิลป์ ส.บ.(สาธารณสุขศาสตร์) 21 พฤษภาคม 2564 
5 59190640783 นางสาวสุพัตรา พ่อบาล ส.บ.(สาธารณสุขศาสตร์) 21 พฤษภาคม 2564 
6 59190640417 นางสาวเบญญา ทิสา ส.บ.(สาธารณสุขศาสตร์) 21 พฤษภาคม 2564 

โดยผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริหารกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ตามบันทึกที  อว 
0604.16.1.9/2014    ลงวันที  24 มิถุนายน 2564 
   จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดพิจารณาตรวจสอบและ
รับรองการส าเร็จการศึกษา 
    มติที่ประชุม :   รับรองการส าเร็จการศึกษา 
 
 
 
         /4.4 เรื่องเสนอ... 
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  4.4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณารับรองผลการเรียน อนุมัติ/ ให้ความเห็นชอบหลักสูตร
การศึกษา 
   4.4.1 การพิจารณาปรับแผนการรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
                           สาขาวิชาอนามัยส่ิงแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เสนอเพื อพิจารณา การพิจารณาปรับแผนการรับ
นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564  เหตุผลการ
ปรับแผนการรับนักศึกษา ระยะ 5 ปี  (พ.ศ. 2563-พ.ศ. 2567) เพื อยืนยันจ่านวนแผนการรับนักศึกษาใหม่ 
โดยขอปรับแผนการรับนักศึกษา จากแผนการรับนักศึกษาเดิม จ่านวน  7๕ คน/ปี เป็น จ่านวน ๕๐ คน/ปี 
ตั้งแต่ปีการศึกษา 25๖๕ เป็นต้นไป เนื องจากสถิติจ่านวนการรับเข้าศึกษาที ผ่านมาในระหว่างปีการศึกษา 2
๕๕๙-๒๕๖๔ มีแนวโน้มลดลงต ่ากว่าแผนที ก่าหนดไว้อย่างต่อเนื อง  ไม่เป็นไปตามแผนและต้องรายงานความ
เสี ยงตลอดมา (ดังตาราง) ซึ งอาจมีสาเหตุจากจ่านวนประชากรไทยในวัยเรียน ที ลดลง ประกอบกับในเล่ม
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 ได้ค่านวณจุดคุ้มทุนจ่านวนรับที  33 คน/ปี เพื อให้การจัดการเรียนการสอน
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการเรียนในห้องปฏิบัติการอนามัยสิ งแวดล้อมและการฝึกปฏิบัติงาน
ต่างๆ ดังนั้นหลักสูตรฯ จึงขอปรับแผนการรับนักศึกษา เป็น จ่านวน ๕๐ คน/ปี รายละเอียด ดังนี้  

ปีการศึกษา ชั้นปีที่  
รวมทั้งหมด  

 
1 2 3 4 

2559 34 71 79 59 243 
2560 62 34 71 79 246 
2561 88 62 34 71 255 
2562 59 88 62 34 243 
2563 55 59 88 62 264 
2564 71 53 54 88 266 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

         / จึงเสนอ... 
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   จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดพิจารณาปรับ
แผนการรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
จากแผนการรับนักศึกษาเดิม จ่านวน  7๕ คน/ปี เป็น จ่านวน ๕๐ คน/ปี ตั้งแต่ปีการศึกษา 25๖๕ เป็นต้นไป 

 
    มติที่ประชุม :   1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัย 

สิ่งแวดล้อมยืนยันรับนักศึกษาตามแผนเดิม จ านวน   
7๕ คน/ปี  

      2. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
สาธารณสุขศาสตร์) ยืนยันรับนักศึกษาตามแผนเดิม 
 

   4.4.2  ขอปรับแผนการรับนักศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
    รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เสนอเพื อพิจารณา ขอปรับแผนการรับนักศึกษา
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ตามบันทึกที อว 0604.52/ว. 1027 ลงวันที  1 กรกฎาคม 2564 กองแผนงาน
ส่านักงานอธิการบดี เรื อง การทบทวนแผนการรับนักศึกษาระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563 - 2567) เพื อเป็นข้อมูลใน
การจัดท่าแผนและงบประมาณในภาพรวมของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยงานแผนและงบประมาณของ
วิทยาลัยฯ ให้หลักสูตรพิจารณาทบทวนข้อมูลแผนการรับนักศึกษาในปี พ.ศ. 2563-2567 เพื อรวบรวมและ
สรุปข้อมูลจัดส่งยังมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นั้น  
              ทั้งนี้  หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาได้วิ เคราะห์และทบทวนข้อมูลแผนการรับนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา และเห็นควรขอปรับแผนการรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื อให้สอดคล้อง มคอ.2 ของ
หลักสูตรและเพื อให้สอดคล้องกับการวิเคราะห์จุดคุ้มทุนที เกิดขึ้นจริงในปัจจุบัน รายละเอียดดังนี้ 

 

2563 2564 2565 2566 2567 2563 2564 2565 2566 2567
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ชีวเวชศาสตร์ 5 6 6 7 7 6 7 8 9 5 ให้สอดคล้องกับ มคอ.2 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ชีวเวชศาสตร์ 5 5 7 7 3 3 3 ให้สอดคล้องกับแผนการ

ด าเนินงานเปิดหลักสูตรและ
การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนของ
หลักสูตร

เหตุผลในการปรับหลักสุตร สาขาวิชา
แผนการรับนักศึกษา (เดิม) แผนการรับนักศึกษา (ใหม่)

 
 
   จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดพิจารณาเห็นชอบการขอ
ปรับแผนการรับนักศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
  
    มติที่ประชุม :   1. เห็นชอบการปรับเพิ่มจ านวนรับนักศึกษาในหลักสูตร 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการ
ด าเนินงานด าเนินงานเปิดหลักสูตรและการวิเคราะห์
จุดคุ้มทุนของหลักสูตร 

2. เห็นชอบการปรับลดจ านวนรับนักศึกษาในหลักสูตร 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการ
ด าเนินงานด าเนินงานเปิดหลักสูตรและการวิเคราะห์
จุดคุ้มทุนของหลักสูตร 

/วาระ 4.4.3 
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4.4.3 การพิจารณารับรองการขอเทียบรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไปหลักสูตร 
ปรับปรุง พ.ศ. 2559 เป็นรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2563 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เสนอเพื อพิจารณา การรับรองการขอเทียบรายวิชา

หมวดศึกษาทั วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 เป็นรายวชิาหมวดศึกษาทั วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 
จ่านวน 3 รายวิชา โดยผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.นิยม จันทร์นวล ประธานรายวิชาได้พิจารณาเบื้องต้นแล้ว 
รายละเอียดดังนี้ 

     
จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดพิจารณารบัรองการขอ

เทียบรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป 
 

    มติที่ประชุม :   รับรองการขอเทียบรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป 
 
   4.4.4  การพิจารณารับรองการขอเทียบรายวิชาจากสถาบันอ่ืน 

   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เสนอเพื อพิจารณา การพิจารณารับรองการขอเทียบ
รายวิชาจากสถาบันอื น จ่านวน 1 รายวชิา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิยม จันทร์นวล ประธานรายวิชาได้
พิจารณาเบื้องต้นแล้ว รายละเอียดดังนี้       

ล าดับ สถาบัน รายวิชาที่ขอเทียบ 
 

เทียบเนื้อหารายวิชา 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

ผลการพิจารณา 
เทียบได้/เทียบไม่ได้ 

1 มหาวิทยาลัยพายัพ ศท.142 เล่าเรื อง
สุขภาพ 

1903 101 ทักษะชีวิต
และสุขภาพวัยรุ่น 

เทียบไม่ได้ เนื องจาก
เนื้อหารายวิชามีความ
คล้ายคลึงกัน น้อยกว่า  
3 ใน 4  

          
/จึงเสนอ... 

ล่าดับ รายวิชาที ขอเทียบ  
หมวดศึกษาทั วไป  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 

เทียบรายวิชา  
หมวดศึกษาทั วไป  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 

ผลการพิจารณา 
เทียบได้/เทียบไม่ได้ 

1 1903 102 พฤตกิรรมทางเพศ 
และความปลอดภัยทางเพศ 

1014 002 สุขภาพทางเพศ
และทักษะชีวิตร่วมสมัย 

เทียบได้ เนื องจากเนื้อหาของรายวิชา
มีความคล้ายคลึงกัน 3 ใน 4  

2 1903 101 ทักษะชีวิตและ
สุขภาพวัยรุ่น 

- เทียบไม่ได้ เนื องจากในหมวดศึกษา
ทั วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 
ไม่มีรายวิชานี้และไม่มีรายวิชาที มี
เนื้อหาเทียบได้ 

3 1013 001 การดแูลสุขภาพและ 
ทักษะชีวิต 

- เทียบไม่ได้ เนื องจากในหมวดศึกษา
ทั วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 
ไม่มีรายวิชานี้และไม่มีรายวิชาที มี
เนื้อหาเทียบได้ 
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  จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดพิจารณารับรองการขอ
เทียบรายวิชาจากสถาบันอ่ืน 
    มติที่ประชุม :   รับรองการขอเทียบรายวิชาจากสถาบันอ่ืน 
 
   4.4.5 การรับรองผลการแก้ไขผลการเรียนที่ไม่สมบูรณ์ (I) หลักสูตร 

พยาบาลศาสตรบัณฑิต 
   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เสนอเพื อพิจารณา การรับรองผลการแก้ไขผลการ

เรียนที ไม่สมบูรณ์ (I) รายวิชา 1904 102-58, 1904 101-62 กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ และรายวิชา 
1904 103-62 ชีวเคมีทางการพยาบาล ในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563  รายละเอียดดังนี้ 

 

1.รายวิชา 1904 102-58 กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ 
 

ล่าดับ    รหัสนักศึกษา ชื อ-สกุล ผลการเรียน
เดิม 

ผลการ
เรียนใหม่ 

ผลการพิจารณา
รับรอง/ไม่รับรอง 

1 61180040213 นางสาวชลธชิา โพธิ์อามาตร์ I D รับรอง 
2 61180040923 นางสาวพิมพพ์ิไล มาลากอง I D รับรอง 

 
 

2.รายวิชา 1904 101-62 กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ 
 

 ล่าดับ    รหัสนักศึกษา ชื อ-สกุล ผลการเรียน
เดิม 

ผลการ
เรียนใหม่ 

ผลการพิจารณา
รับรอง/ไม่รับรอง 

1 62180040542  นางสาวปียดา วรพิมพ์รัตน ์ I F รับรอง 
2 62180040755  นางสาววชิาดา ไชยค่า I D รับรอง 
3 63180040097  นางสาวกัญญารัตน์ บุษราค่า I F รับรอง 
4  63180040176  นางสาวจารุนิภา กติยะกาล I D รับรอง 
5 63180040211  นางสาวจฬุาภรณ์ พรไชย I F รับรอง 
6 63180040761  นางสาวภาวิณี แผน่สุวรรณ์ I F รับรอง 
7 63180041018  นางสาวศุธิณี พวงพลอย I D รับรอง 
8 63180041081  นางสาวสุปวีณ์  กลบีบวัทอง I F รับรอง 

 

3.รายวิชา 1904 103-62 ชีวเคมีทางการพยาบาล 
 

ล่าดับ    รหัสนักศึกษา ชื อ-สกุล ผลการเรียน
เดิม 

ผลการ
เรียนใหม่ 

ผลการพิจารณา
รับรอง/ไม่รับรอง 

1 63180040097 นางสาวกัญญารัตน์  บุษราค่า I D รับรอง 
2 63180040200 นางสาวจิราวรรณ  สกุลโพน I D รับรอง 
3 63180040761 นางสาวภาวิณี  แผน่สุวรรณ์ I D รับรอง 
4 63180041081 นางสาวสุปวีณ์  กลบีบวัทอง I D รับรอง 

 
 

โดยผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริหารรายวิชาที เปิดสอนส่าหรับนักศึกษาต่างคณะ ตามบันทึกที   
อว 0604.16.1.9/2025 ลงวันที  30 มิถุนายน 2564 

  จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดพิจารณารับรองผลการ
แก้ไขผลการเรียนที ไม่สมบูรณ์ (I)  

        /ข้อเสนอ... 
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ข้อเสนอจากคณะกรรมการประจ าฯ 
- มอบอาจารย์สาขากายวิภาคศาสตร์หาข้อมูลเชิงลึกว่าอัตราการผา่นของนักศึกษาน้อย มีสาเหตุจาก

อะไร 
    มติที่ประชุม :   รับรองผลการแก้ไขผลการเรียนที่ไม่สมบูรณ์ (I) 
 
   4.4.6  การทบทวนแผนการรับนักศึกษา ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2563-2567)  
                            หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  

   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เสนอเพื อพิจารณา ตามที  งานแผนและงบประมาณ
ขอให้แต่ละหลักสูตรทบทวนแผนการรับนักศึกษา ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2563 -2567) หลักสูตรแพทยศาสตร
บัณฑิต ขอปรับแผนการรับนักศึกษาเดิม จ่านวน 78 คน ปรับลดแผนการรับนักศึกษาใหม่ จ่านวน 74 คน 
เนื องจากเป็นข้อจ่ากัดตามเกณฑแ์พทยสภา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

หลักสูตร 
สถานภาพของ

หลักสูตร 
จ่านวนการรับนักศึกษา ตามปีการศึกษา (คน) 

(ปรับปรุง/ใหม่) 2563 2564 2565 2566 2567 

หลักสูตร แพทยศาสตรบัณฑิต ปรับปรุง 2562 
เดิม ใหม่ เดิม ใหม่ เดิม ใหม่ เดิม ใหม่ เดิม ใหม่ 
74 74 78 74 78 74 78 74 94 74 

  
  จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดพิจารณารับรองแผนการรับ
นักศึกษา ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2563-2567) หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 
 
    มติที่ประชุม :   รับรองแผนการรับนักศึกษา ระยะ 5 ปี  

(พ.ศ.2563-2567) หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 
 

4.4.7 ขออนุมัติปรับแผนการรับนักศึกษา จาก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ เป็นหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวช
ศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 

    รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เสนอเพื อพิจารณา ขออนุมัติปรับแผนการรับ
นักศึกษา จาก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ เป็น หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
ชีวเวชศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)  ตามที หลักสูตรฯ ได้ขออนุมัติขอปรับแผนการรับนักศึกษา ในการประชุม
สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที  2/2557 เมื อวันเสาร์ที  22 กุมภาพันธ์ 2557 เพื อให้สอดคล้องกับการ
เปิดหลักสูตรฯ ที ต้องพิจารณาถึงการบริหารจัดการและประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอน โดยที ประชุมมี
มติอนุมัติให้ปรับแผนการรับนักศึกษา ประจ่าปีการศึกษา 2557  ซึ งหลักสูตรฯ ได้มีการทบทวนและปรับ
แผนการรับนักศึกษาเป็นระยะ ตั้งแต่ พ.ศ. 2560-2564 นั้น 

โดย คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรฯ อยู่ระหว่างการด่าเนินการพัฒนาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565 ซึ งหลักสูตรฯ ได้ด่าเนินการส่ารวจข้อมูลความต้องการการ
เข้าศึกษา การใช้ข้อมูลวิสัยทัศน์และแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฯ และวิทยาลัยฯ รวมทั้งโอกาสการพัฒนา 

         / หลักสูตร... 
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หลักสูตรให้ก้าวสู่ระดับนานาชาติ ตลอดจนการวิพากษ์หลักสูตรร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ ที ประชุมผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร ฯ จึงมีมติเห็นชอบปรับปรุงหลักสูตรเดิม คือ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ 
หลักสูตรปกติ เป็น หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)  

ในการนี้  จึงขออนุมัติปรับแผนการรับนักศึกษา จาก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา 
ชีวเวชศาสตร์ เป็น หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)  

จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดพิจารณาเห็นชอบการ
อนุมัติปรับแผนการรับนักศึกษา จาก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ เป็น หลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 

 มติที่ประชุม :   เห็นชอบการอนุมัติปรับแผนการรับนักศึกษา จาก  
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์  
เป็น หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวช 
ศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 

 
4.5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอ่ืน  

4.5.1  ขออนุมัติเปิดสอบแข่งขันคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน 
มหาวิทยาลัย ต าแหน่งทันตแพทย์ปฏิบัติการ เพื่อทดแทนต าแหน่งที่ 
ลาออก 

รองคณบดีฝ่ ายบริหาร เสนอเพื อพิจารณา ตามบันทึกข้อความที  อว 
0604.16.1.14/01264 ลงวันที  10 มิถุนายน 2564 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ขออนุมัติเปิด
สอบแข่งขันคัดเลือกบุคคลเพื อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต่าแหน่งทันตแพทย์ปฏิบัติการ เพื อทดแทน
ต่าแหน่งที ลาออก ราย นายพงษ์ชาญ จิรลักษณวงศ์ ต่าแหน่งทันตแพทย์ปฏิบัติการ เลขที ต่าแหน่ง 563 สังกัด
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้อนุญาตให้บุคคลดังกล่าวลาออกจากการเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที  1 มิถุนายน พ.ศ. 2564 นั้น  

ในการนี้ จึงขอเรียนคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติการเปิดสอบแข่งขัน
มหาวิทยาลัยก่าหนด โดยต้องผ่านมติการประชุมคณะกรรมการประจ่าคณะก่อนด่าเนินการขออนุมัติเปิด
สอบแข่งขันหรือคัดเลือกไปยังกองการเจ้าหน้าที  จึงเสนอคณะกรรมการฯ เพื อพิจารณาอนุมัติการเปิด
สอบแข่งขัน/คัดเลือกในต่าแหน่งดังกล่าวข้างต้น โดยหน่วยงานต้นสังกัดได้จัดท่าขออนุมัติเปิดสอบพร้อมเสนอ
ข้อมูลประกอบการขออนุมัติเปิดสอบมายังงานบริหารบุคคลเรียบร้อยแล้ว 

จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดพิจารณาการขออนุมัติการเปิด
สอบแข่งขัน/คัดเลือกในต่าแหน่งดังกล่าวข้างต้น 

 

  มติที่ประชุม :   อนุมัติการเปิดสอบแข่งขัน/คัดเลือกในต าแหน่ง 
ดังกล่าวข้างต้น 
 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
  ไม่มี 

      
 

     / ระเบียบวาระที่ 6… 
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ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ 
  ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องลับ 
  ไม่มี 

 
เลิกประชุมเวลา  16.50 น. 

                        
 (นางสาวณรัญญา  มีชัย) 

นักวิชาการศึกษาช่านาญการ รักษาการในต่าแหน่ง 
หัวหน้าส่านักงานเลขานุการ 

กรรมการและเลขานุการ 
ผู้จด/พิมพ์รายงานการประชุม 

 

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงศุทธินี  ธิราช) 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

กรรมการ 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 

 
 

ที่ประชุมได้รับรองรายงานนี้แล้วในการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งท่ี 10/๒๕64 
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่  22 เดือน กรกฎาคม 2564 

 
 

                                                                                                                                                           
(นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธุ์) 

คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 


