
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
ครั้งที่ 4/๒๕65 

วันพฤหัสบดี ที่ 24 เดือนมีนาคม 2565 
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 หัวหน้ากลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ กรรมการ 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติ  เหลาสุภาพ หัวหน้ากลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์           กรรมการ  
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เมรีรัตน์  มั นวงศ ์ ผู้แทนอาจารย์/ผู้ชว่ยคณบดีฝ่าย

การศึกษาและพัฒนานักศึกษา 
กรรมการ 

8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวภรณ์  แดนดี ผู้แทนอาจารย์/ผู้ชว่ยคณบดีฝ่าย
วางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา 

กรรมการ 

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

ปฏิบัติการ 
ผู้ช่วยเลขานุการฯ คนที  1 

   
ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. แพทย์หญิงนวินดา  เจียมบุญศรี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา เล็กสมบูรณ์ หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็ก 
๓.    ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิยม  จันทร์นวล ประธานหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 

 
 
 
 
 
 
 
 

   
เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.    
 
 นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธุ์ คณบดีประธานในที ประชุม แจ้งให้ที ประชุมทราบว่าการประชุมในครั้งนี้มีกรรมการ
มาประชุมจ่านวน  9  คน ครบองค์ประชุม และมีผู้เข้าร่วมประชุม จ่านวน 3 ท่าน ประธานกล่าวเปิดการประชุมตาม
ระเบียบวาระการประชุมตามล่าดับ ดังนี้ 
 
         / ระเบียบวาระท่ี 1 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่ 4/2565 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ  
วาระท่ี 1.1  การลาประชุมของคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ 

 ประธานแจ้งที ประชุมเพื อทราบ ในการประชุมครั้งนี้ ไมม่ีคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ ลาประชุม  
จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดทราบ 
 

มติที่ประชุม :  รับทราบ 
 

วาระท่ี 1.2      ขออนุญาตให้ผู้บริหารของวิทยาลัยฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ 
 ประธาน แจ้งที ประชุมเพื อทราบ เพื อให้การบริหารจัดการงานด้านต่างๆ ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข ด่าเนินการเป็นไปตามยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ของวิทยาลัยฯที ก่าหนดไว้ ดังนั้น จึงเห็นสมควร
ให้ผู้บริหารของวิทยาลัยฯ ได้เข้ารับฟังการประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ ดังกล่าว เพื อผู้บริหารของวิทยาลัยฯ
จะได้รับทราบนโยบายและแนวทางการบริหารงานด้านต่างๆ และน่าข้อเสนอแนะที คณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ  
มอบหมายไปด่าเนินการถ่ายทอดและปฏิบัติได้อย่างถูกต้องต่อไป 
 จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดทราบ 
 

มติที่ประชุม :  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
วาระท่ี 2.1  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  

ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันพฤหัสบด ีที่ 24 กุมภาพันธ์  2565 
กรรมการและเลขานุการฯ เสนอที ประชุมเพื อพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ่า

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที  3/2565 เมื อวันพฤหัสบดี ที  24 เดือนกุมภาพันธ์ 2565 ทั้งนี้ได้มี
การแจ้งเวียนทางไลน์กลุ่มคกก.ประจ่าวิทยาลัยฯ และแจ้งเวียนทาง E-mail เพื อพิจารณารายงานฯ ดังกล่าวแล้ว เมื อ
วันวันพฤหัสบดี ที  24 เดือนกุมภาพันธ์ 2565 

จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที  3/2565 เมื อวันพฤหัสบดี ที  24 เดือนกุมภาพันธ์ 2565 

 
  มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 

 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 

3.1 รายงานสถิติบริการอ่าน 24 ชั่วโมง 
 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เสนอที ประชุมเพื อทราบ เนื องจากในวันที  2 กุมภาพันธ์ 2565 – 18 

มีนาคม 2565 เป็นช่วงสอบปลายภาค นักศึกษามีความต้องการใช้ห้องอ่านหนังสือ เพื อเตรียมตัวในการสอบเป็น
จ่านวนมาก โดยได้อนุมัติเปิดให้บริการอ่าน ตามรายละเอียดต่อไปนี้ 

1. ห้องสโมสรนักศึกษา 
2. ห้อง smart class room 
3. ห้องสมุดวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

/โดย... 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่ 4/2565 
 

โดยปฏิบัติตามแนวทางการใช้ห้องและปฏิบติตามมาตรา DMHTT อย่างเคร่งครัด เพื อด่าเนินงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ทางคณะกรรมการทรัพยากรทางการศึกษาได้สรุปสถิติการเข้าใช้ตามรายละเอียดดังนี้ 

 ปัญหาที่พบในการเข้าใช้บริการของนักศึกษา 
 1. นักศึกษาเข้าใช้บริการน้อย และไม่ลงทะเบียนเข้าใช้ห้อง อาจเนื องจากมีการประชาสัมพันธ์ไม่ทั วถึง 
การแก้ปัญหา  
  - ประชาสัมพันธ์เปิดบริการห้องอ่านหนังสือ และระเบียบการเข้าใช้ห้อง ผ่าน Facebook ห้องสมุด และ
งานสโมสรนักศึกษา   
  - น่า QR code การลงทะเบียนใช้ห้องติดบริเวณโต๊ะอ่านหนังสือ เพื อสะดวกต่อการลงทะเบียนเข้าใช้
งาน 
 2.  นักศึกษาเข้าไปพูดคุย หรือปรึกษางานเป็นกลุ่มในห้องอ่านหนังสือ 24 ชั วโมง 
การแก้ปัญหา 
  - จัดสรรห้อง smart classroom ส่าหรับให้นักศึกษาท่างานกลุ่ม ส่วนห้องอ่านหนังสือ 24 ชั วโมง กับ
ห้องสมุด จัดให้เป็นห้องอ่านหนังสือ งดใช้เสียง 

จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อทราบรายงานสถิติบริการอ่าน 24 ชั วโมง 
 
มติที่ประชุม :  รับทราบ 

 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
  4.1  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบายด้านงบประมาณและการเงิน 
   ไม่มี 
 
         / 4.2 เรื องเสนอ... 

  เดือน

ห้องสมุด
smart 

classroom
ห้องบริการอ่าน ห้องสมุด

smart 
classroom

ห้องบริการอ่าน

ธ.ค.-64 2 0 3 5 3 0 2 5 10
ม.ค.-65 0
ก.พ.-65 2 5 8 15 3 0 5 8 23
มี.ค.-65 0 1 21 22 2 0 12 14 36
เม.ย.-65
พ.ค.-65
มิ.ย.-65
ก.ค.-65
ส.ค.-65
ก.ย.-65
ต.ค.-65
พ.ย.-65
ธ.ค.-65

รวม 4 6 32 42 8 0 19 27 69

ปิดบริการเน่ืองจากสถาณการณ์โควิค-19

 ผู้ใช้บริการ 

ผู้เข้าใช้ในเวลา (08.30 น. - 16.30 น.) ผู้เข้าใช้นอกเวลา (16.30 น. - 00.00 น.)

รวม รวม
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่ 4/2565 
 

  4.2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบายอ่ืน ๆ 
   ไม่มี 

  4.3 เรื่องเสนอพิจารณาแต่งตั้งบุคคล / คณะบุคคล / การลาศึกษาต่อ / ขออนุมัติส าเร็จ
การศึกษา  

   4.3.1 ขออนุมัติท าค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษกลุ่มวิชาแพทยศาสตร์  
ประจ าปีการศึกษา 2564  (เพิ่มเติม ครั้งที่ 4) 

    รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เสนอที ประชุมพิจารณา ตามที ส่านักงานพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ส่านักอธิการบดี จัดท่าบันทึกข้อความที  ศธ.0529.4.6/ว 906  ลว. 21 กรกฎาคม 2558 เรื อง แผนผัง
กระบวนการการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื อให้สอดคล้องกับข้อบังคับสภามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วย “คุณสมบัติและหลักเกณฑ์การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์
พิเศษ และศาสตราจารย์พิเศษ พ.ศ.2548” ซึ งกระบวนการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษจะต้องได้รับการอนุมัติจัดท่าค่าสั ง
แต่งตั้งจากคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เพื อให้เป็นไปตามส่านักงานพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ส่านักงานอธิการบดีแจ้ง ในการนี้ งานบริการการศึกษา จึงขอเสนอขออนุมัติจัดท่าค่าสั งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ
กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ ประจ่าปีการศึกษา 2564 (เพิ มเติม ครั้งที  4) เพื อด่าเนินการในส่วนที เกี ยวข้องต่อไปและ
ด่าเนินการตามแผนผังกระบวนการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ส่านักงานพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดพิจารณาอนุมัติท่าค่าสั งแต่งตั้งพิเศษกลุ่ม
วิชาแพทยศาสตร์ ประจ่าปีการศึกษา 2564 (เพิ มเติม ครั้งที  4) 

 
มติที่ประชุม :  อนุมัติท าค าสั่งแต่งตั้งพิเศษกลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 

2564 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 4) 
 
4.3.2 ขอเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์   

   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เสนอที ประชุมพิจารณา การเปลี ยนแปลงคณะกรรมการ
บริหารกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เนื องจากกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ได้มีการเปลี ยนแปลงหัวหน้ากลุ่มวิชา
สาธารณสุขศาสตร์และมีการเพิ มคณะกรรมการบริหารกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์  เพื อให้การบริหารและการ
ด่าเนินงานของกลุ่มวิชาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ นั้น   

กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จึงขอเปลี ยนแปลงคณะกรรมการบริหารกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ โดยผ่านที 
ประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ครั้งที  2/2565 เมื อวันที  25 กุมภาพันธ์ 2565          
ตามรายนาม ดังนี้ 

คณะกรรมการ (เดิม) คณะกรรมการ (ใหม)่ 
คณบด ี ที ปรึกษา คณบด ี ที ปรึกษา 
รองคณบดฝี่ายบริการการศึกษา ที ปรึกษา รองคณบดฝี่ายวิชาการ ที ปรึกษา 
หัวหน้ากลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ประธาน หัวหน้ากลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ประธาน 
นางสาวปัณฑติา สุขุมาลย ์ กรรมการ นางสาวปัณฑติา สุขุมาลย ์ กรรมการ 
นางสาวฐิติมา แสนเรือง กรรมการ นางสาวฐิติมา แสนเรือง กรรมการ 
นางสาวฐิติรัช  งานฉมัง กรรมการ นางสาวฐิติรัช  งานฉมัง กรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พลากร สืบส่าราญ  กรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พลากร สืบส่าราญ  กรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัจนภา ธาน ี กรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัจนภา ธาน ี กรรมการ 
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คณะกรรมการ (เดิม) คณะกรรมการ (ใหม)่ 
ผู้ช่วยศาสตราจารยส์ง่า ทับทมิหิน กรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารยส์ง่า ทับทิมหิน กรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารยส์ิทธิชัย ใจขาน   กรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารยส์ิทธิชัย ใจขาน   กรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปวณีา  ลิมปิทปีราการ กรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปวณีา  ลิมปิทปีราการ กรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรีาพร ทิพย์พลิา  กรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรีาพร ทิพย์พลิา  กรรมการ 
นางสาวสุภาณี จันทรศ์ิร ิ กรรมการและเลขานุการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์มินตรา สาระรกัษ์ กรรมการ 
นางสาวลินดา  ค่ามุงคุณ ผู้ช่วยเลขานุการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เมรรีัตน์ มั นวงศ์ กรรมการ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารี บุตรสอน กรรมการ 
  นางสาวจินตนา ศิรบิูรณ์พิพัฒนา กรรมการ 
  นายอรุณ บญุสร้าง กรรมการ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารยล์ักษณีย์ บญุขาว กรรมการ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารยส์มเจตน์ ทองด่ารงธรรม กรรมการ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิยม จันทร์นวล กรรมการ 
  นางสาวสุภาณี จันทรศ์ิร ิ กรรมการและเลขานุการ 
  นางสาวลินดา  ค่ามุงคุณ ผู้ช่วยเลขานุการ 

ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที   1 กุมภาพันธ์  2565 เป็นต้นไป 

 จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อพิจารณาเห็นชอบการเปลี ยนแปลง
คณะกรรมการบริหารกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์   
 

  มติที่ประชุม :   เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารกลุ่มวิชา
สาธารณสุขศาสตร์  โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่  1 กุมภาพันธ์  2565 เป็นต้นไป 

 
  4.4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณารับรองผลการเรียน อนุมัติ/ ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา 
   4.4.1 การพิจารณาเทียบรายวิชา ส าหรับนางสาวณัฐพร ค าประทิก  นักศึกษาหลักสูตร 

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยส่ิงแวดล้อม  
   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เสนอเพื อพิจารณา เรื องการเทียบรายวิชา ส่าหรับนางสาว

ณัฐพร ค่าประทิก รหัส 64190240732 นักศึกษาชั้นปีที  1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัp
สิ งแวดล้อม นักศึกษาได้ยื นค่าร้องขอเทียบรายวิชาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ งแวดล้อม หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2559 เป็น หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 
รายละเอียดดังนี้ 

ตารางเทียบรายวิชา 
ล าดับ รายวิชาที่ขอเทียบ 

 
เทียบรายวิชา ผลการพิจารณา 

จากสังกัดรายวิชา 
เกรด 

1 1902 209-59  
กฎหมายสาธารณสุขสิ งแวดล้อมและ
จริยธรรมวิชาชีพ 
(Public Health and 
Environmental Laws and 
Professional Codes of Ethics)  
3(3-0-6) หน่วยกิต 

1902 205-64  
กฎหมายสิ งแวดล้อมสาธารณสุขและ
จริยธรรมวิชาชีพ 
(Environmental Laws, Public 
Health and Professional Codes 
of Ethics)  
3(3-0-6) หน่วยกิต 

เทียบได้ B 
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ซึ งการเทียบรายวิชาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 
2564  หมวดที  10 ข้อ 48 ทั้งนี้ ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ครั้งที  
2/2565 วันที  25 กุมภาพันธ์ 2565 

 จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดพิจารณาอนุมัตเิทียบรายวิชา ส่าหรับ
นางสาวณัฐพร ค่าประทิก นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ งแวดล้อม 
 
    มติที่ประชุม :   อนุ มัติ เทียบรายวิชา ส าหรับนางสาวณั ฐพร ค าประทิก 
นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 
 
   4.4.2 รายวิชาที่เปิดสอน ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 

   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เสนอที ประชุมพิจารณาเรื องรายวิชาที เปิดสอน ภาค
การศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 ส่าหรับหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์และ
รายวิชาหมวดศึกษาทั วไป รายละเอียด ดังนี้ 
ล าดับ

ที ่
รายวิชา จ านวนนักศึกษา 

ที่ลงทะเบียน (คน) 
อาจารย์ผู้สอน 

1 1906 303-59 การดูแลผู้ป่วยเบื้องต้น 7 ผศ.มินตรา สาระรักษ์ 
อ.จินตนา  ศิริบูรณ์พิพัฒนา 

2 1906 307-59 ฝึกปฏิบัติการสื อสารสุขภาพ 6 ผศ.ดร.พลากร สืบส่าราญ 
ผศ.ดร.นิยม จันทร์นวล 

3 1906 405-59 การวิจัยด้านสาธารณสุขชุมชน 1 2 ผศ.พัจนภา ธานี 
ผศ.ดร.พลากร สืบส่าราญ 

4 1906 406-59 การวิจัยด้านสาธารณสุขชุมชน 2 7 ผศ.ดร.พลากร สืบส่าราญ 
ผศ.พัจนภา  ธานี 

5 1903 102-59 พฤติกรรมทางเพศและความ
ปลอดภัยทางเพศ 

150 ผศ.ดร.นิยม จันทร์นวล 
อ.ดร.ปัณฑิตา สุขุมาลย์ 

โดยผ่านที ประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ครั้งที  2/2565 เมื อวันที  25 กุมภาพันธ์ 
2565 

จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดพิจารณาเห็นชอบรายวิชาที เปิดสอน ภาคการศึกษา
ฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 
    มติที่ประชุม :   เห็นชอบรายวิชาที่เปิดสอน ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 
2564 
 

4.4.3 รายวิชาที่เปิดสอน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565   
    รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เสนอที ประชุมพิจารณา เรื องรายวิชาที เปิดสอนภาค
การศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565ส่าหรับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์และรายวิชาหมวดศึกษาทั วไป รายละเอียด ดังนี้ 

 
 
       / รายวิชา... 
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รายวิชาที เปิดสอนภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565  จา่นวน 41 รายวิชา 
1. รายวิชาส่าหรับนักศึกษาชั้นปีที  1  จ่านวน  1 รายวิชา 

2. รายวิชาส่าหรับนักศึกษาชั้นปีที  2  จ่านวน  7 รายวิชา 

3. รายวิชาส่าหรับนักศึกษาชั้นปีที  3  จ่านวน  14 รายวิชา 

4. รายวิชาส่าหรับนักศึกษาชั้นปีที  4  จ่านวน  14 รายวิชา 

5. รายวิชาหมวดศึกษาทั วไป   จ่านวน  5 รายวิชา 

โดยผ่านที ประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ครั้งที  2/2565 เมื อวันที  25 กุมภาพันธ์ 
2565 
  จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดพิจารณาเห็นชอบรายวิชาที เปิดสอน ภาค
การศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565 

   มติทีป่ระชุม :    เห็นชอบรายวิชาที่เปิดสอน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 
2565 
 

4.4.4 รายวิชาที่เปิดสอนภาคการศึกษาต้น ประจ าปีการศึกษา 2565  
          หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562   

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เสนอที ประชุมพิจารณาตามที ปฏิทินมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ก่าหนดเปิดภาคการศึกษาต้น ประจ่าปีการศึกษา 2565 ในวันที  6 มิถุนายน 2565 นั้น งานบริการ
การศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ ได้แจ้งรายวิชาที นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565 
จ่านวน 2 รายวิชา นั้น  

การนี้  จึงขอเรียนที ประชุมเพื อโปรดพิจารณารายวิชาที เปิดสอนในภาคการศึกษาต้น ประจ่าปี
การศึกษา 2565 จ่านวน 2 รายวิชา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) รายละเอียดดัง
ตาราง 

รหัสวิชา หน่วยกิต ชื อวิชา 
จ่านวนรับ 

(คน) 
อาจารย์ประธานรายวิชา/ 

ผู้ประสานงานรายวิชา 
หลักสูตร 

1904 201-62 2(2-0-4) จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
ส าหรับพยาบาล 

125 ผศ.ดร.จิตติยวดี ศรีภา      ประธานรายวิชา  
ผศ.ธันยาการย์ ศรีวรมาศ        กรรมการ 
รศ.ดร.มารุตพงศ์ ปัญญา         กรรมการ 
รศ.ดร.ธารินี ไชยวงศ์              กรรมการ 
รศ.ดร.ภาวนา  พนมเขต          กรรมการ 

ปรับปรุง พ.ศ.2562 

1904 202-62 2(2-0-4) พยาธิวิทยาของมนุษย์
(Human Pathology) 

125 รศ.ดร.สุรศักดิ์ แว่นรัมย์       ประธานรายวิชา 
ผศ.ดร.ปรีดา  ปราการกมานันท์  กรรมการ 
ดร.อนุวัตร ภิญญะชาติ             กรรมการ 
ผศ.ดร.ชาญวิทย์ มณีนิล            กรรมการ 
ผศ.ดร.รัตนา  เล็กสมบูรณ์         กรรมการ 

ปรับปรุง พ.ศ.2562 

 
จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดพิจารณาเห็นชอบรายวิชาที เปิดสอนภาค

การศึกษาต้น ประจ่าปีการศึกษา 2565 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 
 

    มติที่ประชุม :   เห็นชอบรายวิชาที่ เปิดสอนภาคการศึกษาต้น  ประจ าปี
การศึกษา 2565 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 
 
         4.4.5 รายวิชา... 
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4.4.5 รายวิชาที่เปิดสอนภาคการศึกษาต้น ประจ าปีการศึกษา 2565  
                    หลักสูตรฟิสิกส์ชีวการแพทย์  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563  

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เสนอที ประชุมพิจารณาตามที ปฏิทินมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีก่าหนดเปิดภาคการศึกษาต้น ประจ่าปีการศึกษา 2565 ในวันที  6 มิถุนายน 2565 นั้น งานบริการ
การศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ได้แจ้งรายวิชาที นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565 
จ่านวน 1 รายวิชา นั้น  

การนี้  จึงขอเรียนที ประชุมเพื อโปรดพิจารณารายวิชาที เปิดสอนในภาคการศึกษาต้น ประจ่าปี
การศึกษา 2565 จ่านวน 1 รายวิชา หลักสูตรฟิสิกส์ชีวการแพทย์  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) รายละเอียด 
ดังตาราง 

รหัสวิชา หน่วยกิต ชื อวิชา 
จ่านวนรับ 

(คน) 
อาจารย์ประธานรายวิชา/ 

ผู้ประสานงานรายวิชา 
หลักสูตร 

1908 302-63 3(3-0-6) กายวิภาคศาสตร์และ
สรีรวิทยาพื้นฐานทางฟิสิกส์
ชีวการแพทย ์

31 ผศ.ดร.ชาญวิทย์ มณีนิล        ประธานรายวิชา 
รศ.ดร.สุรศักดิ์ แว่นรัมย์            กรรมการ 
ดร.อนุวัตร ภิญญะชาติ             กรรมการ 
ผศ.ดร.ปรีดา  ปราการกมานันท์  กรรมการ 

ปรับปรุง พ.ศ.2563 

 
จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดพิจารณาเห็นชอบรายวิชาที เปิดสอนภาคการศึกษา

ต้น ประจ่าปีการศึกษา 2565 หลักสูตรฟิสิกส์ชีวการแพทย์  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) 
 

    มติที่ประชุม :    ขอให้น าเรื่องผ่านคณะกรรมการบริหารรายวิชาที่เปิดสอน
ส าหรับนักศึกษาต่างคณะก่อน และน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯในการประชุมครั้งถัดไป 

 
  4.4.6  รายวิชาที่เปิดสอนภาคการศึกษาต้น ประจ าปีการศึกษา 2565  

                     หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ 
    รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เสนอที ประชุมพิจารณา ตามที ปฏิทินมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานีก่าหนดเปิดภาคการศึกษาต้น ประจ่าปีการศึกษา 2565  ในวันที  6 มิถุนายน 2565 นั้น งานบริการ
การศึกษา จึงขอเรียนที ประชุมเพื อโปรดพิจารณารายวิชาที เปิดสอนในภาคการศึกษาต้น ประจ่าปีการศึกษา 2565 
จ่านวน 6 รายวิชา หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) และ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์  (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2557) รายละเอียดดังตาราง 

รหัสวิชา หน่วยกิต ชื อวิชา จ่านวนรับ (คน) อาจารย์ประธานรายวิชา/ผูป้ระสานงานรายวิชา หลักสูตร 

แผน ก แบบ ก2  
1905 801 -62 3(3-0-9) เซลล์และชีววิทยา

ระดับโมเลกุล 
5 ผศ.ดร.เชาวลิต ยั วจิตร      ประธานรายวิชา 

ผศ.ดร.กาญจนา แปงจิตต์          กรรมการ 
ดร.วัลวิสาข์ สวุรรณเลิศ             กรรมการ 

ปรับปรุง พ.ศ.2562 

1905 803-62 2(0-4-4) สัมมนาชีวเวชศาสตร์  5 ดร.อนุวัตร ภิญญะชาติ       ประธานรายวิชา 
ผศ.ดร.ปรีดา  ปราการกมานันท์    กรรมการ 
รศ.ดร.สุรศักดิ์ แว่นรัมย์              กรรมการ 

ปรับปรุง พ.ศ.2562 

1905 810-62 2(0-4-4) โครงการวิจัยพิเศษ
ทางชีวเวชศาสตร์  

5 รศ.ดร.สุรศักดิ์ แว่นรัมย์      ประธานรายวิชา 
ผศ.ดร.ปรีดา  ปราการกมานันท์    กรรมการ 
รศ.ดร.มารุตพงศ์  ปัญญา            กรรมการ 

ปรับปรุง พ.ศ.2562 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่ 4/2565 
 

รหัสวิชา หน่วยกิต ชื อวิชา จ่านวนรับ (คน) อาจารย์ประธานรายวิชา/ผูป้ระสานงานรายวิชา หลักสูตร 

แผน ก แบบ ก2  
1905 814-62 3(2-2-8) ระบาดวิทยาทาง

การแพทย์ขั้นสูงและ
การประยกุต์ใช้  

5 ผศ.ดร.เมรีรัตน์  มั นวงศ์     ประธานรายวิชา 
รศ.ดร.สุรศักดิ์ แว่นรัมย์             กรรมการ 
ผศ.ดร.พลากร สืบส่าราญ           กรรมการ 

ปรับปรุง พ.ศ.2562 

1905 882-62 10 วิทยานพินธ ์ 2 รศ.ดร.มารุตพงศ์ ปัญญา    ประธานรายวิชา 
ผศ.ดร.ปรีดา  ปราการกมานันท์    กรรมการ 
ผศ.ดร.สุรศักดิ์ แว่นรัมย์             กรรมการ 

ปรับปรุง พ.ศ.2562 

แผน ก แบบ ก2 
1905 782-57 10 วิทยานพินธ ์ 2 รศ.ดร.มารุตพงศ์ ปัญญา     ประธานรายวิชา 

ผศ.ดร.ปรีดา  ปราการกมานันท์    กรรมการ 
รศ.ดร.สุรศักดิ์ แว่นรัมย์             กรรมการ 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ.
2557 

 
 จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดพิจารณาเห็นชอบรายวิชาที เปิดสอนภาคการศึกษา
ต้น ประจ่าปีการศึกษา 2565 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2562) และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2557) 
 

มติที่ประชุม :   เห็นชอบรายวิชาที่เปิดสอนภาคการศึกษาต้น ประจ าปี
การศึกษา 2565 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) และ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2557) 

 
4.4.7 รายวิชาที่เปิดสอนภาคการศึกษาต้น ประจ าปีการศึกษา 2565  

                    หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เสนอที ประชุมพิจารณาตามที ปฏิทินมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานีก่าหนดเปิดภาคการศึกษาต้น ประจ่าปีการศึกษา 2565 ในวันที  6 มิถุนายน 2565 นั้น งานบริการ
การศึกษา จึงขอเรียนที ประชุมเพื อโปรดพิจารณารายวิชาที เปิดสอนในภาคการศึกษาต้น ประจ่าปีการศึกษา 2565 
จ่านวน 6 รายวิชา รายละเอียดดังตาราง 

รหัสวิชา หน่วยกิต ชื อวิชา 
จ่านวนรับ 

(คน) 
อาจารย์ประธานรายวิชา/ 

ผู้ประสานงานรายวิชา 
หลักสูตร 

1907 801-63 2 (2-0-6) วิทยาการระบบสขุภาพ 30 ผศ.ดร.สง่า ทับทิมหิน         ประธานรายวิชา  
ผศ.ดร.กิตติ เหลาสุภาพ               กรรมการ 

หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ.2563 

1907 802-63 3 (2-2-8) การจัดส่งบริการสุขภาพในชุมชน 30 ผศ.ดร.นิยม จันทร์นวล        ประธานรายวิชา 
ดร.อรุณ บุญสร้าง                      กรรมการ 

หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ.2563 

1907 803-63 3 (2-2-8) วิทยาการระบาดและสถิติประยุกต์
ส่าหรับงานวิจยัทางสาธารณสุข 

30 ผศ.ดร.เมรีรัตน์ มั นวงศ์        ประธานรายวิชา 
ผศ.ดร.พลากร สืบส่าราญ             กรรมการ                

หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ.2563 

1907 806-63 1 (0-2-2) สัมมนาทางสาธารณสุข 1 30 ผศ.ดร.ปวีณา ลิมปิทีปราการ  ประธานรายวิชา 
ผศ.ดร.นิยม จันทร์นวล                 กรรมการ 

หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ.2563 

1907 809-63 3 (3-0-9) กฎหมาย นโยบายและยุทธศาสตร์
ส่าหรับการบริหารงานสาธารณสุข 

30 ผศ.ดร.กิตติ เหลาสุภาพ        ประธานรายวิชา 
ผศ.ดร.อารี บุตรสอน                   กรรมการ 

หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ.2563 

1907 881-63 12 วิทยานพินธ ์ 70 ผศ.ดร.นิยม จันทร์นวล         ประธานรายวิชา 
ผศ.ดร.เมรีรัตน์ มั นวงศ์                 กรรมการ 
ผศ.ดร.อารี บุตรสอน                   กรรมการ 

หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ.2563 

         /จึงเสนอ... 



10 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่ 4/2565 
 

  จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดพิจารณาเห็นชอบรายวิชาที เปิดสอนภาค
การศึกษาต้น ประจ่าปีการศึกษา 2565 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2563 

มติที่ประชุม :   เห็นชอบรายวิชาที่เปิดสอนภาคการศึกษาต้น ประจ าปี
การศึกษา 2565 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2563 
 
    4.4.8 ขออนุมัติรับรองผลการเรียนรายวิชาที่เปิดสอนภาคการศึกษาปลาย  
                            ประจ าปีการศึกษา 2564 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต   
                            สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563 

    รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เสนอที ประชุมพิจารณาตามที วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  ได้ด่าเนินการจัดการเรียนการสอน และด่าเนินการวัดประเมินผล หลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรมบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2564 แล้วนั้น  

การนี้  เพื อให้เป็นไปตามปฏิทินการศึกษาที มหาวิทยาลัยฯ ก่าหนด หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมบัณฑิต ฯ   
จึงขอเสนอที ประชุมเพื อพิจารณารับรองผลการเรียน ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2564  รายละเอียดดังตาราง 

รหัสวิชา หน่วยกิต ชื อวิชา หลักสตูรใหม ่ กลุ่มการเรียน 
1907 804-63 2 (1-2-6) การพัฒนานวัตกรรมสุขภาพ พ.ศ.2563 กลุ่ม 1 

1907 805-63 3 (2-2-8) ระเบียบวิธีวิจยัทางสาธารณสุข กลุ่ม 1 
1907 807-63 1 (0-2-2) สัมมนาทางสาธารณสุข 2 กลุ่ม 1 
1907 808-63 3 (3-0-9) ความรอบรูด้้านสุขภาพในงานสาธารณสุข กลุ่ม 1 
1907 812-63 3 (3-0-9) การจัดการสุขภาพระหว่างช่วงวัย กลุ่ม 1 
1907 814-63 2 (2-0-6) พฤติกรรมองค์กรและการจัดการในระบบสุขภาพ กลุ่ม 1 
1907 815-63 2 (2-0-6) การวิจัยเชิงคุณภาพในงานสาธารณสุข กลุ่ม 1 
1907 881-63 3  วิทยานิพนธ ์ *นักศึกษา รหัส 64  

1907 881-63 10  วิทยานิพนธ ์ *นักศึกษา รหัส 63  
 
 
 

จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดพิจารณารับรองผลการเรียน  ในรายวิชาที เปิดสอน
ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2564 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2563 

มติที่ประชุม :   รับรองผลการเรียน  ในรายวิชาที่เปิดสอนภาคการศึกษาปลาย 
ปีการศึกษา 2564 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ.
2563 

 
   4.4.9 บทสรุปการเสนอหลักสูตรใหม่ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดษุฎีบัณฑิต  

หลักสูตรใหม่    พ.ศ. ๒๕๖๕     
     รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เสนอที ประชุมพิจารณาปัจจุบันโลกเผชิญกับการ

เปลี ยนแปลงที เต็มไปด้วยความผันผวน (Volatility) ความไม่แน่นอน (Uncertainty) ความซับซ้อน (Complexity)  
          /และคลุมเครือ... 
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แ ล ะ ค ลุ ม เ ค รื อ  (Ambiguity) ปั ญ ห า ส า ธ า ร ณ สุ ข ก็ เ ช่ น กั น  มี โ ร ค ไ ม่ ติ ด ต่ อ เ รื้ อ รั ง เ พิ ม ขึ้ น 
รวมทั้งมีโรคอุบัติใหม่ (Emerging disease) เช่น โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โรคอุบัติซ้่า (Reemerging disease) 
ดังนั้นการศึกษาจึงไม่ใช่เพียงการอบรมทักษะความรู้เท่านั้น แต่รวมถึงความสามารถและความกระตือรือร้นของแต่ละ
บุคคลในการศึกษาวิเคราะห์ปัญหาใหม่ในสถานการณ์ใหม่ ๆ อย่างรวดเร็ว และใช้กระบวนการเรียนรู้ของตนเองเพื อท่า
ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในการตัดสินใจและแก้ปัญหาใหม่ ๆ ในงาน (Learning Agility) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (2561-
2580) และแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 รวมถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที  
13 (2566-2570) มุ่งเน้นประเด็นการพัฒนาที มีล่าดับความส่าคัญสูงในการพลิกโฉมประเทศไทยสู่ Hi-Value and 
Sustainable Thailand ในองค์ประกอบส่าคัญ 4 ประการ ได้แก่ 1) เศรษฐกิจมูลค่าสูงที เป็นมิตรต่อสิ งแวดล้อม  
(High Value-Added Economy) 2) สังคมแห่งโอกาสและความเสมอภาค (High Opportunity Society) 3) วิถีชีวิต
ที ยั งยืน (Eco-Friendly Living) และ 4) ปัจจัยสนับสนุนการพลิกโฉมประเทศ (Key Enablers for Thailand’s 
Transformation) ไทยมีก่าลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคตรวมทั้งการ
เปลี ยนแปลงของยุคสมัย เน้นพัฒนาสิ งใหม่ ๆ รอบตัวและมองหาสิ งที จะสามารถต่อยอดได้ในอนาคต (Disruption)  
การเปลี ยนแปลงโครงสร้างประชากร และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที  21 ท่าให้ระบบการศึกษาต้องผลิตบัณฑิตด้าน
วิชาการที มีความรู้ความสามารถด้านการวิจัยระดับสูงรวมทั้งการสร้างนวัตกรรมเพื อคุณภาพการดูแลสุขภาพประชาชน
บนพ้ืนฐานของข้อมูลที น่าเชื อถือ เพิ มโอกาสในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข เกิดการพัฒนาประเทศ  
ด้านสุขภาพ สังคม เศรษฐกิจ เกิดความมั นคงของประเทศและการพัฒนาประเทศให้เกิดความเจริญต่อไป  

เพื อให้เกิดการขับเคลื อนการพัฒนาประเทศ ที สอดคล้องกับทิศทางของยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ และนโยบายของรัฐบาลที ต้องการเตรียมคนไทยแห่งศตวรรษที  ๒๑ พัฒนาเศรษฐกิจที กระจาย
โอกาสอย่างทั วถึง สังคมที มั นคง และสิ งแวดล้อมที ยั งยืน โดยสร้างความเข้มแข็งทางนวัตกรรมระดับสากลเพื อมุ่งสู่
ประเทศที พัฒนาแล้ว เป้าหมาย ๑ เน้นการพัฒนาก่าลังคนและสถาบันความรู้ เพื อเพิ มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศไปสู่การเป็นประเทศรายได้สูง โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ที ส่าคัญคือ นักวิจัยและพัฒนาเพิ มขึ้น คนไทยทุกช่วงวัยมี
สมรรถนะพร้อมเข้าสู่อาชีพและทันต่อการเปลี ยนแปลง มีก่าลังคนที มีองค์ความรู้ มีคุณภาพ มีทักษะตรงกับความ
ต้องการของหน่วยบริการสุขภาพ (ส่านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจั ยและนวัตกรรมแห่งชาติ, 
๒๕๖๒) และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) การผลิตดุษฎีบัณฑิตด้านสุขภาพมีความ
จ่าเป็นในการส่งเสริมและดูแลสุขภาพของประชาชนในยุคที มีการเปลี ยนแปลงโครงสร้างประชากร สังคม สิ งแวดล้อม 
และเศรษฐกิจ ที ส่งผลต่อการเกิดปัญหาสาธารณสุขที มีความซับซ้อน การเปิดหลักสูตรจึงมีความจ่าเป็นในการผลิต
บัณฑิตที มีศักยภาพด้านการวิจัยและนวัตกรรมสุขภาพที ตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขที โดยการบูรณาการ 
ผสมผสาน ร่วมมือในการแก้ปัญหาเพื อพัฒนาประเทศ ดังนั้นหลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนที เน้นการวิจั ยขั้นสูง 
เพื อแก้ไขปัญหาสุขภาพประชาชนแบบองค์รวม ผสมผสาน ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที เหมาะสม สร้างองค์ความรู้ต่อยอด
เพื อพัฒนานวัตกรรม สามารถลดค่าใช้จ่ายทางเศรษฐกิจของประเทศในการบ่าบัด รักษา โดยมุ่งเน้นในการป้องกัน
ควบคุมโรค และส่งเสริมสุขภาพของประชาชน หลักสูตรจึงมี รายละเอียดเนื้อหาวิชาการที สามารถแก้ไขปัญหา
สาธารณสุขที ซับซ้อนและตอบสนองความต้องการของระบบบริการสาธารณสุขในพ้ืนที ได้เป็นอย่างดี 

การนี้  จึงได้จัดท่าบทสรุปการเสนอหลักสูตรใหม่ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต  หลักสูตรใหม่  
พ.ศ. 2565 โดยการขออนุมัติเปิดหลักสูตร ฯ ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรสาธารณสุข 
ศาสตรดุษฎีบัณฑิต  ครั้งที  3/2565 เมื อวันที  16 มีนาคม 2565 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 

         / จึงเสนอ... 
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 จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบบทสรุปการเสนอ
หลักสูตรใหม่ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565  
 

มติที่ประชุม :   เห็นชอบบทสรุปการเสนอหลักสูตรใหม่ หลักสูตรสาธารณสุข 
ศาสตรดุษฎีบัณฑิต  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565 

 
 
 
 

   4.4.10    บทสรุปการเสนอหลักสูตรใหม่ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
    สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565 

                 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เสนอที ประชุมพิจารณา ในอดีตการแข่งขันของ
แต่ละประเทศเพื อก้าวขึ้นเป็นมหาอ่านาจของโลกนั้นต้องอาศัยขีดความสามารถทางการทหารและการแสดง
แสนยานุภาพทางการทหารเป็นสิ งต่อรอง แต่ในช่วงระหว่างศตวรรษที  20 และ 21 นั้น สิ งที นับว่าเป็นเครื องมือส่าคัญ
ในการก้าวขึ้นเป็นมหาอ่านาจของโลกนั้นคงหนีไม่พ้นขีดความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ท่าให้แต่ละ
ประเทศเร่งพัฒนาเทคโนโลยีของตนเอง จนท่าให้เกิดการเปลี ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างพลิกผลัน ที เรียกว่า 
disruptive technology ท่าให้เทคโนโลยีใหม่ ๆ เกิดขึ้นและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื องและรวดเร็วจนกลายเป็น
นวัตกรรมที มีประโยชน์ต่อการด่ารงชีวิตของคน ท่าให้ประเทศเจ้าของเทคโนโลยีนั้นกลายเป็นมหาอ่านาจโดยปริยาย 
โดยเฉพาะอย่างยิ งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีนและสหรัฐอเมริกา นอกจากเรื องเทคโนโลยีแล้ว ปัจจุบันมวล
มนุษยชาติทั วโลกก่าลังเผชิญกับความท้าทายครั้งใหญ่กับโรคระบาดหลายชนิดที ส่งผลต่อกระทบทั้งทางด้านเศรษฐกิจ 
สังคม ประเพณีและวัฒนธรรม และคุณภาพการด่ารงชีวิตของคน โดยเฉพาะอย่างยิ งโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ คือ โรคโควิด 
19 (Covid-19) ที มีสาเหตุจากการติดเชื้อไวรัสโคโรน่ า สายพันธุ์  2 (severe acute respiratory syndrome 
coronavirus 2, SARS-CoV 2) ท่าให้ทุกประเทศทั วโลกได้รับผลกระทบอย่างหนัก ท่าให้การพัฒนาทางด้านต่าง ๆ 
ของทุกประเทศหยุดชะงักลง ส่งผลต่อพฤติกรรมการด่าเนินชีวิตของคน เกิดการ เปลี ยนแปลงทางด้านสังคม ประเพณี
และวัฒนธรรมของคนประเทศทั วโลก ส่าหรับประเทศไทยนั้น นอกจากต้องเฝ้าระวังโรคติดเชื้อที แพร่กระจายได้ทั วโลก 
(pandemic) ยังมีอีกหลายโรคทั้งที เป็นโรคติดเชื้อหรือโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที ก่าลังคุกคามชีวิตของคนไทย อาทิเช่น โรค
ไข้เลือดออก โรคมาลาเรีย โรคมะเร็งท่อน้่าดี มะเร็งปากมดลูก โรคเบาหวาน และโรคไตวายเรื้อรัง เป็นต้น อย่างไรก็
ตามการพัฒนาเทคโนโลยีและการต่อสู้กับโรคต่าง ๆ นั้น จ่าเป็นต้องอาศัยทรัพยากรที ส่าคัญและมีคุณภาพอย่าง 
“ทรัพยากรมนุษย์” ซึ งถือเป็นกุญแจส่าคัญในการสร้างองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่เพื อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคน
ภายในประเทศ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขจึงเล็งเห็นโอกาสในการพัฒนาหลักสูตรขึ้นมารองรับการผลิต
และพัฒนาคนที คุณภาพ เพื อให้เป็นอีกหนึ งฟันเฟืองที จะเป็นก่าลังส่าคัญในการพัฒนาประเทศและช่วยแก้ไขปัญหา
สุขภาพของประชากรไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
     ในปีพุทธศักราช 2562 ประเทศไทยมีการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม คือ การจัดตั้งกระทรวง
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และมี (ร่าง) กรอบวิสัยทัศน์ของกระทรวง เมื อวันที  27 พฤษภาคม พ.ศ. 
2562 เพื อใช้ในการด่าเนินงานและถือปฏิบัตินั้น ซึ งมหาวิทยาลัยได้มองถึงการเปลี ยนแปลงและการด่าเนินงานของ
มหาวิทยาลัยในระยะ 5 ปี ข้างหน้าที มีผลต่อทิศทางและเป้าหมายการพัฒนาของประเทศและมหาวิทยาลัย จึงได้จัดให้
มีการจัดท่าแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563–พ.ศ. 2567) ที สอดรับกับร่างกรอบวิสัยทัศน์ของ
กระทรวงการอุดมศึกษา ฯ โดยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีทิศทางการพัฒนาของที มุ่งเน้นการพัฒนามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีสู่การเป็น “มหาวิทยาลัยชั้นน่าในอาเซียนที มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตและนวัตกรรม” โดย
มหาวิทยาลัยได้ก่าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนามหาวิทยาลัย 9 ด้าน และตั้งเป้าหมายว่าในปี พ.ศ. 2567  
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มหาวิทยาลัยจะขึ้นสู่อันดับ 101-200 ของ University Impact Ranking จากการจัดอันดับ ของ Times Higher 
Education (THE) ซึ งในปี พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีอยู่ในล่าดับ 401-600 ดังนั้น เพื อเป็นการพัฒนา
และยกระดับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีให้ก้าวสู่เวทีระดับโลก วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขจึงได้มีการ
พัฒนาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ เพื อเป้าหมายหลัก คือ มุ่งเน้นการสร้างบัณฑิตที มีทักษะ
กระบวนการวิจัยขั้นสูง ผลิตผลงานวิจัยและสร้างองค์ความรู้ใหม่ที ตอบสนองนโยบายของประเทศและเป็นที ยอมรับใน
ระดับนานาชาติ ตลอดจนสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์เพื อยกคุณภาพชีวิตของประชากรไทย อีกทั้งหลักสูตรมุ่งเน้น
การสนับสนุนเสาหลักที  1 คือ Academic Excellence ตามแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนามหาวิทยาลัย ฯ จ่านวน 2 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ฯ ได้แก่ ประเด็นยุทธศาสตร์ที  ๑ ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพอย่างโดดเด่น และพัฒนาก่าลังคนให้ทัน
ต่อการเปลี ยนแปลงของโลก และ ประเด็นยุทธศาสตร์ที  ๒ สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมที ตอบโจทย์ท้องถิ น และพัฒนา
สู่ระดับสากล  

ปัจจุบันวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จัดการเรียนการสอนทั้งหมด 5 หลักสูตร ระดับปริญญา
ตรีจ่านวน 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ งแวดล้อม 
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และหลักสูตรระดับปริญญาโท จ่านวน 2 หลักสูตร 
ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ และหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร์ ปัจจุบันมีอาจารย์ที มีต่าแหน่งทางวิชาการรองศาสตราจารย์ จ่านวน 5 คน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
จ่านวน 32 คน และต่าแหน่งอาจารย์แพทย์ 28 คน มีแหล่งเรียนรู้กับสถาบันความร่วมมือที ส่าคัญ คือ โ รงพยาบาล
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และโรงพยาบาลร่วมผลิต คือ โรงพยาบาลศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ และโรงพยาบาล
สรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี ส่าหรับหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ (หลักสูตร
ใหม่ พ.ศ. 2557 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) ได้ผลิตมหาบัณฑิตแล้วทั้งสิ้น 19 คน ในจ่านวนนี้มีนักศึกษา
ต่างชาติ จ่านวน 3 คน มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้งหมด 5 คน ต่าแหน่งรองศาสตราจารย์ จ่านวน 3 คน และ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ่านวน 2 คน หลักสูตร ฯ มีความร่วมมือทางวิชาการระดับบัณฑิตศึกษากับประเทศต่าง ๆ ใน
ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก นอกจากนี้ ยังมีห้องปฏิบัติวิจัยการเฉพาะด้านและได้รับรองมาตรฐานการวิจัย ได้แก่ 
ห้องปฏิบัติการอณูชีวโมเลกุล ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา และห้องปฏิบัติการปรสิตวิทยา มีเครื องมือที ทันสมัย อาทิเช่น 
real-time PCR, conventional PCR, Flow cytomotey, confocal microscope, electron microscope, 
Deep-freezer ตลอดจน Bisosafety cabinet level 2 และ 3 เพื อรองรับโรคติดเชื้ออุบัติใหม่อุบัติซ้่า ซึ งปัจจุบัน
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขมีห้องปฏิบัติการตรวจวินิจฉัยโรคโควิด 19 โดยใช้เทคโนโลยี real-time 
PCR ที ได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข  

จากหลักการและเหตุผลข้างต้น วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงเล็งเห็นโอกาสและความส่าคัญในการ
พัฒนาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ เพื อจะได้เป็นแหล่งพัฒนางานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
ทางการแพทย์ อันจะน่าไปสู่การสร้างองค์ความรู้และการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์ที จะช่วยส่งเสริมและแก้ไข
ปัญหาสุขภาพของประชากรทั้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและประชากรไทย นอกจากนี้ หลักสูตร ฯ จะเป็น
อีกหนึ งฟันเฟื่องที ช่วยขับเคลื อนมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีให้ก้าวสู่เวทีระดับโลกตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยต่อไป 

  การนี้  จึงได้จัดท่าบทสรุปการเสนอหลักสูตรใหม่ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565  โดยการขออนุมัติเปิดหลักสูตร ฯ ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ  ครั้งที  3/2565 เมื อวันที  14 มีนาคม 2565 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 

จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบบทสรุปการ
เสนอหลักสูตรใหม่ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565 

         / มติที ประชุม... 
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   มติที่ประชุม :   เห็นชอบบทสรุปการเสนอหลักสูตรใหม่ หลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565 

    
   4.4.11 พิจารณารับรองการผลประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบ 

วิชาชีพเวชกรรมขั้นตอนที่ 3 (OSCE) ปีการศึกษา 2564 (พศ.2565)  
ส าหรับนิสิตนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 (ปีการศึกษา 2564) และผู้ท่ี 
ส าเร็จการศึกษาแล้วของสถาบันผลิตแพทย์ในประเทศ (กลุ่มที่ 1 และ 2  
ตามประกาศที่ 20/2564) 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เสนอที ประชุมพิจารณา แจ้งที ประชุมเพื อพิจารณา

รับรอง จากศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม เรื อง การประเมินความรู้ความสามารถในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมขั้นตอนที  3 (OSCE) ปีการศึกษา 2564 (พศ.2565) ส่าหรับนิสิตนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที  6 (ปี
การศึกษา 2564) และผู้ที ส่าเร็จการศึกษาแล้วของสถาบันผลิตแพทย์ในประเทศ (กลุ่มที  1 และ 2 ตามประกาศที  
20/2564) จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVIC-19) ในปัจจุบันมีความรุนแรงอยู่ในทุกพ้ืนที 
และสถานการณ์การระบาดยังไม่สามารถคาดการณ์ได้ คณะกรรมการบริหาร ศรว.ในการประชุมครั้ งที 9/2564 วันที  4 
ตุลาคม 2564 ผ่านระบบ online ได้พิจารณาแล้วมีมติให้ก่าหนดแนวทางการจัดการสอบตามประกาศที  20/2564 ลง
วันที  18 ตุลาคม 2564 โดยความเห็นของคณะกรรมการแพทยสภาในการประชุมครั้งที  11/2564 วันที  14 ตุลาคม 
2564 แล้วนั้น  

คณะกรรมการบริหาร ศรว.ขอความอนุเคราะห์สถาบันผลิตแพทย์เป็นผู้รับรองความรู้ของนิสิตนักศึกษาแพทย์ใน
สังกัด ดังรายชื อตามที ส่งมาด้วย 1 เป็นกรณีพิเศษ ซึ งได้ด่าเนินการส่งข้อมูลในรูปแบบไฟล์ Excelฯ ให้กับสถาบัน ผ่านทาง 
e-mail. แล้ว โดยขอให้ท่าการประเมินตามแบบฟอร์มการประเมินฯ ดังสิ งที ส่งมาด้ วย 2 ในทักษะเจ็ดด้านที ก่าหนดซึ ง
สอดคล้องกับการสอบ OSCE ของศรว. สถาบันอาจพิจารณาจากข้อมูลการปฏิบัติงาน ข้อมูลการสอบที ผ่านมาแล้ว หรือการ
ประเมินในรูปแบบอื นที เหมาะสมกับบริบทของสถาบัน โดยไม่จ่าเป็นต้องจัดสอบขึ้นมาใหม่ ทั้งนี้ ขอให้สถาบันเก็บรวบรวม
ข้อมูลไว้เป็นหลักฐานพร้อมแสดง ในกรณีที  ศรว.หรือหน่วยงานที เกี ยวข้องร้องขอ โดยกรุณากรอกผลการประเมินฯ          
ในแบบฟอร์ม “การกรอกข้อมูลผลการประเมินรวม” ตามสิ งที ส่งมาด้วย 3 ซึ งมีนักศึกษา จ่านวน 27 ราย ดังรายชื อนี้ 
 

ล าดับที ่ ชื่อ-สกลุ สังกัด 
   1 นางสาวณัฐชยา ยิ งยศ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาช้ันคลินิกโรงพยาบาลศรีสะเกษ 
   2 นางสาวไอลดา เทพเกษตรกุล ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาช้ันคลินิกโรงพยาบาลศรีสะเกษ 
   3 นายวัชรพงษ์ เมืองหงษ ์ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาช้ันคลินิกโรงพยาบาลศรีสะเกษ 
   4 นายธนวิชญ์ เล็กตระกูล ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาช้ันคลินิกโรงพยาบาลศรีสะเกษ 
   5 นายภาณุพงศ์ ผิวผ่อง ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาช้ันคลินิกโรงพยาบาลศรีสะเกษ 
   6 นายรัฐนนท์ สุภาคาร ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาช้ันคลินิกโรงพยาบาลศรีสะเกษ 
   7 นายชนนิกานต์ มูลสาร ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาช้ันคลินิกโรงพยาบาลศรีสะเกษ 
   8 นางสาวณัฐชยา ทองศรี ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาช้ันคลินิกโรงพยาบาลศรีสะเกษ 
   9 นางสาวพอเพียง ศรีสุวรรณ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาช้ันคลินิกโรงพยาบาลศรีสะเกษ 
   10 นายกฤษฎา จิรังดา ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาช้ันคลินิกโรงพยาบาลศรีสะเกษ 
   11 นายภัทรพงศ์ อนุสรณ์ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาช้ันคลินิกโรงพยาบาลศรีสะเกษ 
   12 นายปัณณวัฒน์ ตุยาใส ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาช้ันคลินิกโรงพยาบาลศรีสะเกษ 
   13 นายบุรินทร์  สาเมฆ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาช้ันคลินิกโรงพยาบาลศรีสะเกษ 
   14 นายจิรทีปต์ อารีย์ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาช้ันคลินิกโรงพยาบาลศรีสะเกษ 
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ล าดับที ่ ชื่อ-สกลุ สังกัด 
   15 นายธนกร  จุลวงษ ์ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาช้ันคลินิกโรงพยาบาลศรีสะเกษ 
   16 นางสาวพรไพลิน  วรรณภาสนี ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาช้ันคลินิกโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค ์
   17 นายเจษฎา  ตังควัฒนา ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาช้ันคลินิกโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค ์
   18 นางสาวสุธารัตน์  สาธุการ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาช้ันคลินิกโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค ์
   19 นางสาวธัญลักษณ์  วงษ์รักษา ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาช้ันคลินิกโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค ์
   20 นางสาวกัญญาภัค  อมรกุล ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาช้ันคลินิกโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค ์
   21 นางสาววรพนิต โพธิข่า ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาช้ันคลินิกโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค ์
   22 นายวัชรศักดิ์  เมืองหงษ์ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาช้ันคลินิกโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค ์
   23 นายธนากร  วิริยะพันธ์ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาช้ันคลินิกโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค ์
   24 นางสาวศศินดา จิตรมาศ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาช้ันคลินิกโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค ์
   25 นางสาววชิรวิทย์ ตันติวัฒนเสถียร ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาช้ันคลินิกโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค ์
   26 นางสาววิลาสินี พรมหล่อ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาช้ันคลินิกโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค ์
   27 นายฌณัญวัฒน์ มงคลสวัสดิ์ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาช้ันคลินิกโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค ์

 
 จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดพิจารณารับรองการผลประเมินความรู้
ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมข้ันตอนที  3 (OSCE) ปีการศึกษา 2564 (พศ.2565) ส่าหรับ
นิสิตนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที  6 (ปีการศึกษา 2564) และผู้ที ส่าเร็จการศึกษาแล้วของสถาบันผลิตแพทย์ใน
ประเทศ (กลุ่มที  1 และ 2 ตามประกาศที  20/2564) 
 
   มติที่ประชุม :  รับรองการผลประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวช

กรรมขั้นตอนที่ 3 (OSCE) ปีการศึกษา 2564 (พศ.2565) ส าหรับนิสิตนักศึกษาแพทย์ชั้นปีท่ี 6 (ปีการศึกษา 
2564) และผู้ที่ส าเร็จการศึกษาแล้วของสถาบันผลิตแพทย์ในประเทศ (กลุ่มที่ 1 และ 2 ตามประกาศที่ 
20/2564) 

 

4.5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอ่ืน ๆ 
     4.5.1  ร่างประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียม 
      การศึกษา 

    หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็ก เสนอที ประชุมพิจารณา ด้วย ศูนย์พัฒนาเด็ก ได้
เปิดท่าการเรียนการสอนในระดับก่อนวัยเรียนจนถึงระดับอนุบาลปีที  3 เพื อให้การจัดเก็บรายได้ การช่าระค่าบริการ 
อัตราค่าเล่าเรียนภายในศูนย์พัฒนาเด็ก ถูกต้องตามระเรียบของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน 
พศ.2560 จึงได้จัดท่าร่างประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็ก 
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข โดยปรับแก้ไขตามความเห็นจากที ประชุมกรรมการบริหารงานศูนย์พัฒนา
เด็ก เมื อวันที  9 พฤศจิกายน 2564 โดยให้ศึกษาประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีฉบับอื น ๆ ที มีเนื้อหาใกล้เคียง 
และศึกษารูปแบบประกาศการช่าระอัตราค่าบริการ ค่าเล่าเรียนของโรงเรียนสาธิตอื น ๆ แล้วน่ามาปรับ จึงขอน่า
ประกาศฉบับนี้เข้าที ประชุมกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข   
 จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดพิจารณาเห็นชอบ 
 
          / ข้อเสนอแนะ... 
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ข้อเสนอแนะ  
- ให้ตรวจสอบภาษาให้ถูกต้อง และจัดล าดับข้อให้ขัดเจน ไม่ควรเขียนเรียงกัน 

 
   มติที่ประชุม :    เห็นชอบ และให้น าเรื่องหารือกับส านักงานกฎหมายและนิติ

การ 
    4.5.2 เปลี่ยนอะไหล่ลิฟต์ในส่วนที่ส าคัญมากที่สุด 

    รองคณบดีฝ่ายบริหาร น่าเสนอเพื อพิจารณา เนื องจากอะไหล่ลิฟต์บางส่วน
ที เริ มมีการเสื อมสภาพ มีอายุการใช้งานเกิน 7 ปี มีรอบการใช้งานเกินกว่าระยะการใช้งานที ปลอดภัยจึงเริ มมีการเปราะ
และแตก สลิงที น่ามาใช้งานกับลิฟต์ ทางบริษัทโคเน่ได้ก่าหนดมาตรฐานให้มีระยะเวลาการใช้งานที ปลอดภัยที สุดต้องมี
อายุการใช้งานโดยเฉลี ย 5-7 ปี 

เบื้องต้น บริษัทโคเน่ ได้เข้าส่ารวจและเสนอราคา เป็นเงินจ่านวน 315,370 บาทหากที ประชุมเห็นชอบ
จะด่าเนินการตามระเบียบต่อไป  

 จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดพิจารณาอนุมัติขอใช้งบประมาณนอกแผน 

 
   มติที่ประชุม :    เห็นชอบให้ด าเนินการซ่อมบ ารุงในส่วนที่ส าคัญมากที่สุดก่อน  

และอนุมัติการขอใช้งบประมาณนอกแผน  มอบงานพัสดุด าเนินการต่อรองเรื่องราคาใหม่อีกครั้ง 
 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

5.1 รายงานการรับและเบิกจ่ายเงิน ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2565  ปีงบประมาณ 2565 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร น่าเสนอเพื อทราบ ตาม ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าดว้ย 

การเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2560 ข้อ 50 ให้ส่วนราชการจัดท่ารายงานทางการเงินเสนอต่อคณะกรรมการประจ่า
หน่วยงานทุกไตรมาส นั้น  

 งานคลังและพัสดุ จึงได้จัดท่ารายงานการรับและเบิกจ่ายเงินประจ่าเดือน กุมภาพันธ์  2565 ปีงบประมาณ 
2565 เสนอต่อที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เพื อรับทราบข้อมูลทาง
การเงิน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

รายการ/หมวดเงิน 
    งบประมาณรายรับ      

(รายรับจริง) 
     งบประมาณ

รายจ่าย        เงินคงเหลือ  

ร้อยละของ
การเบิกจ่าย
งบประมาณ  

หมายเหต ุ
(รายละเอียด

เพิ มเตมิ) 
  

รวมรายไดเ้งิน
งบประมาณแผ่นดิน 

80,318,200.00 26,257,369.11 54,060,830.89 32.69   

รวมรายไดเ้งินรายได ้ 63,036,914.40 32,093,950.81 30,512,563.59 50.91   
รวมทั้งสิ้น (เงินเงบ
ประมาณ+เงินรายได้) 

143,355,114.40 58,351,319.92 84,573,394.48 40.70 
  

เงินคงเหลือสะสม/เงิน
คงเหลือ ขอตั้งงบ
รายจ่ายในปีงบ 2565 

9,156,890.20 1,401,200.00 7,755,690.20 33.71 

 
         / จึงเสนอ... 
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จงึเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดทราบ 
 

 มติที่ประชุม :  รับทราบ 
   
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ 
  6.1 ก าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

ครั้งที่ 5/2565 วันพฤหัสบดี ที่  21 เมษายน 2565 
เวลา 09.30 น. ณ ห้อง CMP 401 
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ แจ้งที ประชุมเพื อทราบถึงกรรมการ

และเลขานุการคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ แจ้งที ประชุมเพื อทราบถึงก่าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ่า
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที  5/2565 วันพฤหัสบดี ที   21 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. ณ 
ห้อง CMP 401 ทั้งนี้ให้เสนอระเบียบวาระการประชุมภายในวันพุธ ที  12 เมษายน 2565 

จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดทราบ  
 

มติที่ประชุม :  รับทราบ 
 

  6.2 ติดตามผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และ 
การสาธารณสุข ครั้งที ่3/2565 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 24 เดือนกุมภาพันธ์ 2565 
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ แจ้งที ประชุมเพื อทราบ ตามที แต่

ละงานได้เสนอวาระการประชุมเข้าที ประชุมคกก.ประจ่าฯ ทั้งนี้คณบดีได้มอบหมายให้งานเลขานุการติดตามผลการ
ปฏิบัติตามมติที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ในการประชุม  ครั้งที  
3/2565 วันพฤหัสบดี ที  24 กุมภาพันธ์ 2565  การนี้จึงขอให้หัวหน้าหน่วยงานทุกหน่วยงานรายงานผลการ
ด่าเนินงานตามมติที ประชุม ภายในวันศุกร์ ที  18 มีนาคม 2565 เพื อจะได้รายงานในที ประชุมเพื อทราบต่อไป 
 บัดนี้ การติดตามผลการปฏิบัติตามมติที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุขได้ด่าเนินการเสร็จสิ้นลงแล้ว จึงขอรายงานผล ดังนี้ มีเรื องที ติดตามจ่านวน 11 เรื อง  ด่าเนินการเสร็จแล้ว 
จ่านวน 2 เรื อง อยู่ระหว่างด่าเนินการ จ่านวน  9 เรื อง และยังไม่ได้ด่าเนินการ - เรื อง 

จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดทราบ 
 

มติที่ประชุม :   รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องลับ 
  ไม่มี 

 
เลิกประชุมเวลา  11.40 น. 
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 (นางสาวณรัญญา  มีชัย) 

นักวิชาการศึกษาช่านาญการ รักษาการในต่าแหน่ง 
หัวหน้าส่านักงานเลขานุการ 

กรรมการและเลขานุการ 
ผู้จด/พิมพ์รายงานการประชุม 

 

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงศุทธินี  ธิราช) 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

กรรมการ 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 

 
ที่ประชุมได้รับรองรายงานนี้แล้วในการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งท่ี 6/๒๕65 

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 21 เมษายน  2565 
 
 

                                                                                                                                                             
(นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธุ์) 

คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 


