
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
ครั้งที่ 3/๒๕65 

วันพฤหัสบดี ที่ 24 เดือนกุมภาพันธ์ 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. รองศาสตราจารย์มารุตพงศ์  ปัญญา ประธานหลักสูตรชีวเวชศาสตรมหาบัณฑิต 
๓.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา เลก็สมบูรณ์  หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็ก 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

   
เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.    
 
 นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธุ์ คณบดีประธานในที ประชุม แจ้งให้ที ประชุมทราบว่าการประชุมในครั้งนี้มีกรรมการ
มาประชุมจ่านวน  9  คน ครบองค์ประชุม และมีผู้เข้าร่วมประชุม จ่านวน 3 คน ประธานกล่าวเปิดการประชุมตาม
ระเบียบวาระการประชุมตามล่าดับ ดังนี้ 
 
         / ระเบียบวาระที  1 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่ 3/2565 
 

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 1/2565 เมื่อวันศุกร์ ที่ 21 มกราคม  2565 
  กรรมการและเลขานุการฯ เสนอที ประชุมเพื อพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ่า
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที  1/2565 เมื อวันศุกร์ ที  21 มกราคม  2565 ทั้งนี้ได้มีการแจ้งเวียน
ทางไลน์กลุ่มคกก.ประจ่าวิทยาลัยฯ และแจ้งเวียนทาง E-mail เพื อพิจารณารายงานฯ ดังกล่าวแล้ว เมื อวันจันทร์ ที  24 
มกราคม  2565 

จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที  1/2565 เมื อวันศุกร์ ที  21 มกราคม  2565 

 

  มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 
วาระท่ี 2.2  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
                    ครั้งที่ 2/2565 วาระพิเศษ เมื่อวันพุธ ที่ 26 มกราคม  2565 
  กรรมการและเลขานุการฯ เสนอที ประชุมเพื อพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ่า
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที  2/2565 วาระพิเศษ เมื อวันพุธ ที  26 มกราคม  2565 ทั้งนี้ได้มี
การแจ้งเวียนทางไลน์กลุ่มคกก.ประจ่าวิทยาลัยฯ และแจ้งเวียนทาง E-mail เพื อพิจารณารายงานฯ ดังกล่าวแล้ว เมื อ
วันจันทร์ ที  7 กุมภาพันธ์   2565 
 จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที  2/2565 วาระพิเศษ เมื อวันพุธ ที  26 มกราคม  2565  

 

  มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 
        / ระเบียบวาระท่ี 3... 
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ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
ไม่มี 

 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
  4.1  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบายด้านงบประมาณและการเงิน 
   4.1.1  พิจารณาการเช่า zoom account licenses ส าหรับการเรียนการสอน 

   รองคณบดีฝ่ายบริหาร เสนอที ประชุมพิจารณา เนื องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที ผ่านมาวิทยาลัยฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
ในการปฏิบัติงานและการจัดการเรียนการสอน และงานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ได้เช่า zoom account licenses 
จ่านวน 20 account แบบรายปี จ่านวนเงิน 71,904 บาท (-เจ็ดหมื นหนึ งพันเก้าร้อยสี บาทถ้วน-) เริ มการใช้งานวันที  
1 กรกฎาคม 2564 และจะสิ้นอายุการเช่า licenses วันที  13 กรกฎาคม 2565 นี้   

ในการนี้งานคอมพิวเตอร์และเครือข่ายจึงได้รวบรวมข้อมูลสรุปสถิติการใช้งาน zoom account licenses 
ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ระหว่างวันที  1 กรกฎาคม 2564 - 8 กุมภาพันธ์ 2565 และใบเสนอ
ราคาเพื อพิจารณา ดังเอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุมตามที แนบมาพร้อมนี้ 
 จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อพิจารณา ดังนี้ 

1. ความต้องการเช่า zoom account licenses ส่าหรับสถานศึกษา 
2. หากเห็นชอบขออนุมัติใช้งบประมาณนอกแผน เป็นค่าใช้สอย (ค่าเช่า zoom account licenses จ่านวน  

20 account รายปี) จ่านวนเงิน 71,904 บาท (-เจ็ดหมื นหนึ งพันเก้าร้อยสี บาทถ้วน-) 
 

มติที่ประชุม :   1. เห็นชอบให้เช่า zoom account licenses ส าหรับ
สถานศึกษา 

2. ให้งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ปรับแผนโดยใช้
งบประมาณจากในหมวดซ่อมบ ารุงก่อน  หากงบประมาณไม่เพียงพอให้ขออนุมัติใช้งบประมาณนอกแผนได้ 
 
  4.2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบายอ่ืน ๆ 
   ไม่มี 

  4.3 เรื่องเสนอพิจารณาแต่งตั้งบุคคล / คณะบุคคล /  การลาศึกษาต่อ / ขออนุมัติส าเร็จ
การศึกษา  

   4.3.1 พิจารณาแต่งตั้งรักษาการในต าแหน่งหัวหน้าส านักงานเลขานุการ 

                                         วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

   รองคณบดีฝ่ายบริหาร เสนอที ประชุมพิจารณา เนื องด้วย ค่าสั งมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีที  1492/2564 ได้แต่งตั้ง นางสาวณรัญญา มีชัย ต่าแหน่ง นักวิชาการศึกษาช่านาญการ เป็นผู้รักษาการ
ในต่าแหน่งหัวหน้าส่านักงานเลขานุการ ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จะสิ้นสุดในวันที  28 
กุมภาพันธ์ 2565 นั้น (ตามเอกสารแนบ) 

เพื อให้การบริหารของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ และบังเกิดผลดีต่อทางราชการ จึงขอแต่งตั้ง นางสาวณรัญญา มีชัย ต่าแหน่ง  

        / นักวิชาการศึกษา... 
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นักวิชาการศึกษาช่านาญการ เป็นผู้รักษาการในต่าแหน่งหัวหน้าส่านักงานเลขานุการ ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข ระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที  1 มีนาคม 2565 ถึงวันที  31 สิงหาคม 2565 โดยให้มีอ่านาจหน้าที 
และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

(๑) ร่วมวางแผน ควบคุม ตรวจสอบ และประเมินการด่าเนินงาน ตลอดจนร่วมแก้ไขปัญหา การปฏิบัติงานใน
เรื องต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับภารกิจของทุกกลุ่มงานภายในส่านักงานเลขานุการ  

(๒) ควบคุม ดูแล ให้ค่าปรึกษาและค่าแนะน่าแก่เจ้าหน้าที ในการปฏิบัติงาน และร่วมประเมินผล การปฏิบัติ
ราชการของบุคลากรที สังกัดส่านักงานเลขานุการ  

(๓) ควบคุม ดูแล กลั นกรองงาน เอกสาร และหนังสือโต้ตอบราชการต่าง ๆ ก่อนเสนอผู้บริหาร  
(๔) ติดต่อประสานงานกับภาควิชา หน่วยงาน บุคคลทั้งภายในและภายนอก เพื อให้ เกิดความร่วมมือ บรรลุ

เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที ก่าหนด  
(๕) บริหารจัดการเกี ยวกับงานประชุมของส่านักงานเลขานุการ และงานประชุมผู้บริหาร  
(๖) ควบคุม ดูแล ร่วมวางแผน ติดตาม ตรวจสอบ การใช้ทรัพยากรและงบประมาณของส่านักงาน เลขานุการ 

เพื อให้เกิดประสิทธิภาพ และเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที ก่าหนด  
(๗) พัฒนาคู่มือการปฏิบัติงาน และควบคุมดูแลการปฏิบัติงานในส่านักงานเลขานุการให้เป็นไป ตามคู่มือ  
(8) เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที  “หัวหน้าเจ้าหน้าที ” ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ตามระเบียบ

กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
(9) ปฏิบัติงานอื น ๆ ตามที ได้รับมอบหมาย 
จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดพิจารณาเห็นชอบการแต่งตั้ง นางสาวณรัญญา มี

ชัย ต่าแหน่ง นักวิชาการศึกษาช่านาญการ เป็นรักษาการในต่าแหน่งหัวหน้าส่านักงานเลขานุการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข ระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที  1 มีนาคม 2565 ถึงวันที  31 สิงหาคม 2565 โดยให้มีอ่านาจ
หน้าที และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

(๑) ร่วมวางแผน ควบคุม ตรวจสอบ และประเมินการด่าเนินงาน ตลอดจนร่วมแก้ไขปัญหา การปฏิบัติงานใน
เรื องต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับภารกิจของทุกกลุ่มงานภายในส่านักงานเลขานุการ  

(๒) ควบคุม ดูแล ให้ค่าปรึกษาและค่าแนะน่าแก่เจ้าหน้าที ในการปฏิบัติงาน และร่วมประเมินผล การปฏิบัติ
ราชการของบุคลากรที สังกัดส่านักงานเลขานุการ  

(๓) ควบคุม ดูแล กลั นกรองงาน เอกสาร และหนังสือโต้ตอบราชการต่าง ๆ ก่อนเสนอผู้บริหาร  
(๔) ติดต่อประสานงานกับภาควิชา หน่วยงาน บุคคลทั้งภายในและภายนอก เพื อให้ เกิดความร่วมมือ บรรลุ

เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที ก่าหนด  
(๕) บริหารจัดการเกี ยวกับงานประชุมของส่านักงานเลขานุการ และงานประชุมผู้บริหาร  
(๖) ควบคุม ดูแล ร่วมวางแผน ติดตาม ตรวจสอบ การใช้ทรัพยากรและงบประมาณของส่านักงาน เลขานุการ 

เพื อให้เกิดประสิทธิภาพ และเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที ก่าหนด  
(๗) พัฒนาคู่มือการปฏิบัติงาน และควบคุมดูแลการปฏิบัติงานในส่านักงานเลขานุการให้เป็นไป ตามคู่มือ  
(8) เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที  “หัวหน้าเจ้าหน้าที ” ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ตามระเบียบ

กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
(9) ปฏิบัติงานอื น ๆ ตามที ได้รับมอบหมาย 
 
 
 
        / มติที ประชุม... 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่ 3/2565 
 

 

มติที่ประชุม :   เห็นชอบการแต่ งตั้ ง  น างสาวณ รัญ ญ า มีชั ย  ต าแหน่ ง 
นักวิชาการศึกษาช านาญการ เป็นรักษาการในต าแหน่งหัวหน้าส านักงานเลขานุการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข ระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565 โดยให้มีอ านาจ
หน้าที่และความรับผิดชอบตามเสนอ 
 
  4.4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณารับรองผลการเรียน อนุมัติ/ ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา 
   4.4.1 พิจารณารับรองผลการเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2564  

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 
     รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เสนอที ประชุมพิจารณา รับรองผลการเรียนรายวิชาที เปิด
สอนในปีการศึกษา 2564 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จ่านวน 4 วิชา ทั้งนี้ ได้น่าผลการเรียนรายวิชาดังกล่าวเข้า
รับรองในที ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตชั้นคลินิก ครั้ งที  1/2565 เมื อวันที  2 
กุมภาพันธ์ 2565 ดังรายละเอียดนี้ 

 
 จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดพิจารณารับรองผลการเรียนรายวิชาที เปิดสอนในปี
การศึกษา 2564 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 
 
    มติที่ประชุม :   รับรองผลการเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2564 
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 
 
   4.4.2 พิจารณารับรองผลการเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2563-2564  

โรงพยาบาลศรีสะเกษ 
     รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เสนอที ประชุมพิจารณารับรองผลการเรียนรายวิชาที เปิด
สอนในปีการศึกษา 2563-2564 โรงพยาบาล   ศรีสะเกษ จ่านวน 12 วิชา ทั้งนี้ ได้น่าผลการเรียนรายวิชาดังกล่าว 
เข้ารับรองในที ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตชั้นคลินิก ครั้งที  1/2565 เมื อวันที  2 
กุมภาพันธ์ 2565 ดังรายละเอียดนี้ 

ล่าดับที  รหัสวิชา รายวิชา 
ผลการพิจารณา 

(รับรอง/ไม่รับรอง) 
1 1901 402-55 เวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัว 3 กลุ่ม 2 รับรอง 
2 1901 403-55 ศัลยศาสตร์ 1 กลุ่ม 1 รับรอง 
3 1901 407-55 เวชศาสตร์ฟื้นฟู กลุ่ม 2 รับรอง 
4 1901 603-55 สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 2 กลุ่ม 1 รับรอง 

ล าดับที่ รหัสวิชา รายวิชา 
ผลการพิจารณา 

(รับรอง/ไม่รับรอง) 
ปีการศึกษา 2563 

1 1901 402-55 เวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัว 3 กลุ่ม 1 รับรอง 
2 1901 402-55 เวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัว 3 กลุ่ม 2 รับรอง 
3 1901 504-55 นิติเวชศาสตร์ 2 รับรอง 

ปีการศึกษา 2564 
1 1901 403-55 ศัลยศาสตร์ 1 รับรอง 



6 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่ 3/2565 
 

 
 
 
 
 
 

จึ
งเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดพิจารณารับรองผลการเรียนรายวิชาที เปิดสอนในปีการศึกษา 
2564 โรงพยาบาลศรีสะเกษ 
 
    มติที่ประชุม :   รับรองผลการเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2564 
โรงพยาบาลศรีสะเกษ 
 

4.4.3 พิจารณารับรองผลสอบรวบยอดทักษะทางคลินิก (MEQ) ครั้งที่ 1/2564   
ประจ าปีการศึกษา 2564 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2564 

     รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เสนอที ประชุมพิจารณารับรองผลสอบรวบยอดทักษะทาง
คลินิก (MEQ) ครั้งที  2/2564 ส่าหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที  6 ทั้ง 2 แห่ง ได้ด่าเนินการจัดสอบแล้ว และได้น่าเข้า
รับรองในที ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแพทยศาสตร   บัณฑิตชั้นคลินิก ครั้งที  1/2565 เมื อวันที  2 
กุมภาพันธ์ 2565 รายละเอียดดังนี้ 

ครั้งท่ี 1 ผู้สมัครสอบ/คน ผู้เข้าสอบ/คน ขาดสอบ/คน สอบผ่าน/คน สอบไม่ผ่าน/คน รวม 
7 พฤศจิกายน 2564 33 32 1 32 0 33 คน 

เกณฑ์ผ่าน  475 คะแนน   คิดเป็น 59.38 %   
หมายเหตุ นางสาวณัฏฐนิช  ตั้งจันทรประภาพ  ไม่ได้เข้าสอบเนื องจากมีปัญหาสุขภาพ  
วันที สอบครั้งที  2 คือ วันที  6 กุมภาพันธ์ 2565 (ด่าเนินการจัดสอบแล้ว) 

จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดพิจารณารับรองผลสอบรวบยอดทักษะ 
ทางคลินิก (MEQ) ครั้งที  1/2564  
 

    มติที่ประชุม :   รับรองผลสอบรวบยอดทักษะทางคลินิก (MEQ)  
ครั้งที่ 1/2564  
 

4.4.4 พิจารณารับรองผลสอบรวบยอดทักษะทางคลินิก (OSCE) Part 2  
ครั้งท่ี 1/2564 (10 ข้อ Clinical skills) ประจ าปีการศึกษา 2564  
เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2564      
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เสนอที ประชุมพิจารณารับรองผลสอบรวบยอดทักษะทาง

คลินิก (OSCE) Part 2 ครั้งที  1/2564 (10 ข้อ Clinical skills) ประจ่าปีการศึกษา 2564 ส่าหรับนักศึกษาแพทย์
ชั้นปีที  6 ทั้ง 2 แห่ง และได้น่าเข้ารับรองในที ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตชั้นคลินิก ครั้ง
ที  1/2565 เมื อวันที  2 กุมภาพันธ์ 2565  ดังรายละเอียดแนบนี้ 

 
 

2 1901 503-55 จิตเวชศาสตร์  รับรอง 
3 1901 505-55 รังสีวิทยาคลินิก รับรอง 
4 1901 506-55 วิสัญญีวิทยา รับรอง 
5 1901 509-55 โสต ศอ นาสกิและลาริงซ์วิทยา รับรอง 
6 1901 507-55 เวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัว 4 รับรอง 
7 1901 601-55 กุมารเวชศาสตร์ 2 รับรอง 
8 1901 602-55 ศัลยศาสตร์ 3 รับรอง 
9 1901 604-55 ออร์โธปิดกิส์ 2 รับรอง 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่ 3/2565 
 

       
ครั้งท่ี 1 ผู้สมัครสอบ/คน ผู้เข้าสอบ/คน ขาดสอบ/คน สอบผ่าน/คน สอบไม่ผ่าน/คน รวม 

12 ธันวาคม 2564 33 32 1 30 2 33 คน 
เกณฑ์ผ่าน 629  คะแนน   คิดเป็น 62.9 %   
หมายเหตุ นางสาวปรีชญาพร  โคตรมงคล ขาดสอบไมไ่ด้แจ้งเหตุผล 

 
จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดพิจารณารับรองผลสอบรวบยอดทักษะทางคลินิก 

(OSCE) Part 2 ครั้งที  1/2564 (10 ข้อ Clinical skills)  
 

    มติที่ประชุม :   รับรองผลสอบรวบยอดทักษะทางคลินิก (OSCE) Part 2  
ครั้งที่ 1/2564 (10 ข้อ Clinical skills) 
 

4.4.5 พิจารณารับรองผลสอบรวบยอดทักษะทางคลินิก (OSCE) Part 1  
ครั้งที่ 1/2564(15 ทักษะ Manual skills) ประจ าปีการศึกษา 2564  
เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2564       
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เสนอที ประชุมพิจารณารับรองผลสอบรวบยอดทักษะทาง

คลินิก (OSCE) Part 1 ครั้งที  1/2564 (15 ทักษะ Manual skills) ส่าหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที  6 ทั้ง 2 แห่ง ซึ ง
ได้ด่าเนินการจัดสอบแล้ว และได้น่าเข้ารับรองในที ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตชั้นคลินิก 
ครั้งที  1/2565 เมื อวันที  2 กุมภาพันธ์ 2565 ดังรายละเอียดแนบนี้ 

ครั้งท่ี 1 ผู้สมัครสอบ/คน ผู้เข้าสอบ/คน ขาดสอบ/คน สอบผ่าน/คน สอบไม่ผ่าน/คน รวม 
26 ธันวาคม 2564 35 34 1 1 33 35 คน 
เกณฑ์ผ่าน ต้องผ่านทุกข้อ     
หมายเหตุ  
1.นักศึกษาสอบเฉพาะข้อที ไมผ่่าน 
2.น.ส.ปรีชญาพร โคตรมงคล ขาดสอบไม่ได้แจ้งเหตผุล 
3.วันที สอบครั้งที  2 คือ วันที  27 กุมภาพันธ์ 2565 

                                                       หัวข้อการสอบ 
ข้อที่                รายละเอียด    เกณฑ์ผ่าน     ผู้เข้าสอบ   จ านวนคนผ่าน    จ านวนคนไม่ผ่าน   รับรอง/ไม่รับรอง 

  1 Neonatal Resuscitation     62        34         33           1            รับรอง 

  2 Wound dressing     65        34         25           9         รับรอง 
  3 Endotracheal intubation     75        34         22         12         รับรอง 
  4 Incision and drainage of abscess     63        34         33           1         รับรอง 
 5 Intravenous fluid administration     59        34         22         12         รับรอง 
 6 Normal labor     63        34         29           5         รับรอง 
 7 Needle aspiration of pneumothorax     65        34         32           2         รับรอง 
 8 Anterior nasal packing (Epistaxis)     63        34         27           7         รับรอง 
 9 การใส่สาย Nasogastric tube และ NG  

lavage ในผู้ป่วย UGIH 
    65        34         32           2         รับรอง 

10 การเย็บ simple suture     62        34         30           4         รับรอง 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่ 3/2565 
 

ข้อที่                รายละเอียด    เกณฑ์ผ่าน     ผู้เข้าสอบ   จ านวนคนผ่าน    จ านวนคนไม่ผ่าน   รับรอง/ไม่รับรอง 

11 Foley cath (Male)     70        34         34           0         รับรอง 
12 Pap smear     64        34         33           1         รับรอง 
13 CPR -Defibrillation     70       15         15           19         รับรอง 
14 Bone/joint splinting     66      34         17           17         รับรอง 
15 Basic life support     66      34         31            3         รับรอง 

 
จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดพิจารณารับรองผลสอบรวบยอดทักษะทางคลินิก 

(OSCE) Part 1 ครั้งที  1/2564 (15 ทักษะ Manual skills)   
 

    มติที่ประชุม :   รับรองผลสอบรวบยอดทักษะทางคลินิก (OSCE) Part 1 ครั้งที่ 
1/2564 (15 ทักษะ Manual skills)   

 

4.5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอ่ืน ๆ 
     4.5.1  จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ระดับคณะ/ 
      วิทยาลัย/ส านัก ประจ าปีงบประมาณ 2565 
      ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ เสนอที ประชุมพิจารณา ตามที  
งานแผนและงบประมาณ ได้ผลการวิเคราะห์ ระบุ ประเมินและจัดล่าดับความเสี ยง ระดับคณะ/หน่วยงาน ประจ่าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 จากกองแผนงาน โดยสรุป คือ  
                   1. การจัดท่าแผนบริหารความเสี ยงระดับวิทยาลัยฯ ประจ่าปีงบประมาณ 2565 จ่านวน 1 ความเสี ยง 
คือ 1.) ด้านทรัพยากร(การเงิน งบประมาณ) 1.1 จ่านวนการรับนักศึกษาไม่เป็นไปตามแผนที ก่าหนด  
                   2. การจัดท่าแผนการควบคุมภายในระดับวิทยาลัยฯ จ่านวน 2 เรื อง คือ 1. การด่าเนินการเบิกจ่าย
เป็นไปตามมาตรการเพิ มประสิทธิภาพการใช้จ่ายภาครัฐ และ 2. การจัดท่าระบบสารสนเทศเพื อการก่ากับติดตามและ
ประเมินผล ดังเอกสารที แนบมานี้ 
  จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดพิจารณาประเด็นการจัดท่าแผนบริหารความ
เสี ยงและแผนควบคุมภายในระดับคณะ/วิทยาลัย/ส่านัก ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ทั้งนี้ เพื อโปรดให้
ข้อเสนอแนะ และพิจารณาจัดท่า ทบทวนแผนบริหารความเสี ยงและแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับคณะ/
วิทยาลัย/ส่านัก ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื อเสนอกองแผนงานต่อไป  
ข้อเสนอจากคณะกรรมการประจ าฯ 

1. มอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม วิเคราะห์ผลการด าเนินงานด้าน
การประชาสัมพันธ์หลักสูตร ย้อนหลัง 3 ปี เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการด าเนินงาน  และพิจารณา
เรื่องการให้ทุนนักศึกษา 

2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีวเวชศาสตร์ ให้คิดจุดคุ้มทุน และพิจารณาเรื่องการให้
ทุนนักศึกษา และเพิ่มการประชาสัมพันธ์ให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย (กลุ่มที่ท างานในห้องปฏิบัติการ
ของโรงพยาบาล) 
   มติที่ประชุม :    เห็นชอบตามข้อเสนอจากคณะกรรมการประจ าฯ มอบ

หลักสูตรด าเนินการ และมอบผู้บริหารที่เกี่ยวข้องก ากับติดตาม 
          / 4.5.2 การทบทวน... 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่ 3/2565 
 

    4.5.2 การทบทวนแผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี พ.ศ.2566-2570  
      ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ เสนอที ประชุมพิจารณา ตามที  
กองแผนงาน ได้จัดท่าแผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี พ.ศ.2566-2570 เพื อความเข้าใจในแนวทางการจัดท่าแผนให้
สอดคล้องกับ SDGs ที มหาวิทยาลัยมุ่งเน้น ทั้งนี้ งานแผนและงบประมาณ ได้จัดท่าข้อมูลการด่าเนินการเพื อทบทวน
แผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี พ.ศ.2566-2570 ตามเอกสารที แนบมานี้  

จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ (ร่าง) การทบทวนแผนกล
ยุทธ์ ระยะ 5 ปี พ.ศ.2566-2570 เพื อเสนอกองแผนงานต่อไป  

 
   มติที่ประชุม :  มอบผู้บริหารที่เกี่ยวข้องพิจารณา และส่งข้อมูลที่งานแผนและ

งบประมาณ ภายในวันจันทร์ ที่ 7 มีนาคม 2565 
 

4.5.3 รูปแบบการจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564           
     ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนานักศึกษา เสนอที ประชุมพิจารณา  
เนื องด้วยงานพัฒนานักศึกษา  วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ  เป็นหน่วยงานที ได้รับมอบหมายให้ดูแลการจัดกิจกรรมปัจฉิม
นิเทศนักศึกษา   โดยจะจัดกิจกรรมในช่วงกลางเดือนมีนาคมของทุกปี      
                    ซึ งปัจจุบันพบว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid – 19 ส่งผลให้หลายหน่วยงานได้
ปรับเปลี ยนรูปแบบการจัดกิจกรรม โดยค่านึงถึงความปลอดภัยและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าวงาน
พัฒนานักศึกษา  จึงขอข้อเสนอแนวทางรูปแบบและแนวปฏิบัติการจัดกิจกรรม  จากคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ   

จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดพิจารณารูปแบบและแนวปฏิบัติการจัดกิจกรรม
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาประจ่าปีการศึกษา 2564  ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะเพิ มเติม 

   มติที่ประชุม :   จัดกิจกรรมแบบ Onsite ได้ทั้ง 3 หลักสูตร โดยให้ใช้แอฟ 
ฮักอุบลฯ ช่วยคัดกรอง และหากนศ.ที่มีอาการเจ็บป่วยไม่ให้เข้าร่วมกิจกรรม และให้แสดงผลตรวจ ATK ภายใน 
48 ชม.ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม 
 

4.5.4  พิจารณารับรอง (ร่าง) ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ 
สาธารณสุข เรื่อง ปฏิทินการศึกษาระดับชั้นคลินิก  
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
ประจ าปีการศึกษา 2565 

     รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เสนอเพื อพิจารณา พิจารณา (ร่าง) ประกาศ
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  เรื อง ปฏิทินการศึกษาระดับชั้นคลินิก วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ่าปีการศึกษา 2565 เพื อให้การจัดการศึกษาและการวัดผลการศึกษาใน
ระดับชั้นคลินิก หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจ่าปีการศึกษา2565 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ นั้น 
จึงเรียนมาเพื อพิจารณา  

จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดพิจารณารับรอง (ร่าง) ประกาศวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื อง ปฏิทินการศึกษาระดับชั้นคลินิก วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ่าปีการศึกษา 2565 

 
         / มติที ประชุม... 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่ 3/2565 
 

   มติที่ประชุม :  รับรอง (ร่าง) ประกาศ วิทยาลั ยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข เรื่อง ปฏิทินการศึกษาระดับชั้นคลินิก วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ประจ าปีการศึกษา 2565 

   
   4.5.5  ขออนุมัติเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยทดแทน 
      อัตราที่ลาออก ราย แพทย์หญิงปาริชาติ ภิญโญศรี 
    รองคณบดีฝ่ายบริหาร เสนอเพื อพิจารณา ตาม ค่าสั งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที  
2198/2564 ลงวันที  30 ธันวาคม 2564 เรื อง ให้พนักงานมหาวิทยาลัยลาออกจากราชการ ราย แพทย์หญิงปาริ
ชาติ ภิญโญศรี อธิการบดีอนุญาตให้แพทย์หญิงปาริชาติ ภิญโญศรี พนักงานมหาวิทยาลัยที จ้างด้วยเงินงบประมาณ
แผ่นดิน ต่าแหน่งอาจารย์ เลขที  343 อัตราเงินเดือน เดือนละ 62,950 บาท สังกัดกลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ลาออกจากการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที  17 มกราคม 2565 นั้น 
  ในการนี้  กลุ่ ม วิ ช าแพท ยศาสตร์  จึ งขออนุ มั ติ เปิ ด รั บ สมั ค ร บุ คคล เพื อสอบ แข่ งขั น คั ด เลื อก  
(ด้วยวิธีการคัดเลือก) เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต่าแหน่งอาจารย์ เพื อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยทดแทนอัตราดังกล่าว 
ทั้งนี้ เพื อเป็นการบริหารจัดการงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ คุ้มค่า จึงขอเปลี ยนแปลงเงื อนไขการจ้าง ดังนี้ 
 จากเดิม  เปิดสอบคัดเลือกทดแทนอัตราที ลาออก จ่านวน 1 อัตรา 
 เปลี ยนเป็น เปิ ด สอบ คั ด เลื อ กท ดแท น อัต ราที ล าออก  1  อั ต รา  แล ะ ใช้ ก รอบ อัต ราขอ งปี  
2566 - 2567 จากแผนกรอบอัตราก่าลังระยะ 4 ปี  (พ.ศ. 2564 – 2567) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
อีกจ่านวน 1 อัตรา รวมเป็น 2 อัตรา โดยใช้งบประมาณในการจ้างจากอัตราเงินเดือนของอัตราที ลาออก 

จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดพิจารณาอนุมัติเปิดรับสมัครบุคคลเพื อสอบคัดเลือก  
บุคคลเพื อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต่าแหน่งอาจารย์ เพื อทดแทนอัตราที ลาออก และใช้กรอบอัตราของปี 2566 - 
2 5 6 7  จากแผนกรอบ อั ตราก่ าลั งระยะ 4  ปี  (พ .ศ . 2 5 6 4  – 2 5 6 7 ) มห าวิ ท ยาลั ย อุ บลราชธานี  
อีกจ่านวน 1 อัตรา รวมเป็น 2 อัตรา โดยใช้งบประมาณในการจ้างจากอัตราเงินเดือนของอัตราที ลาออก 

   มติที่ประชุม :  อ นุ มั ติ เปิ ด รั บ ส มั ค ร บุ ค ค ล เพื่ อ ส อ บ คั ด เลื อ ก  
บุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ เพื่อทดแทนอัตราที่ลาออก และใช้กรอบอัตราของปี 
2566 - 2567 จากแผนกรอบอัตราก าลังระยะ 4 ปี  (พ.ศ. 2564 – 2567) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
อีกจ านวน 1 อัตรา รวมเป็น 2 อัตรา โดยใช้งบประมาณในการจ้างจากอัตราเงินเดือนของอัตราที่ลาออก 

  
4.5.6  ขออนุมัติเปิดสอบแข่งขันและคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  

    ต าแหน่งพยาบาลปฏิบัติการ เพื่อทดแทนต าแหน่งที่ลาออก 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร เสนอเพื อพิจารณา ตามค่าสั งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที  

134/2565 เรื อง ให้พนักงานมหาวิทยาลัยลาออกจากราชการ ราย นางสาวสุภาวดี แก้วใส ต่าแหน่งพยาบาล
ปฏิบัติการ เลขที ต่าแหน่ง 520 สังกัดโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข สั ง ณ วันที  1 กุมภาพันธ์ 2565   
 

 ดังนั้น เพื อให้การบริหารอัตราก่าลังพยาบาลในปัจจุบันเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สอดคล้องกับการขยาย
ศักยภาพในการให้บริการของโรงพยาบาลตลอด 24 ชั วโมง ดังนั้น โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จึงขออนุมัติเปิดสอบแข่งขันและคัดเลือกบุคคลเพื อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  
 
          / ต่าแหน่ง... 
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ต่าแหน่งพยาบาลปฏิบัติการทดแทนต่าแหน่งที ลาออก จ่านวน 1 อัตรา และได้จัดท่าข้อมูลตามแนวปฏิบัติการเปิด
สอบแข่งขันตามกองการเจ้าหน้าที ก่าหนด เพื อประกอบการขออนุมัติเปิดรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื อบรรจุเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย 

จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดพิจารณาอนุมัติเปิดสอบแข่งขันและ
คัดเลือกบุคคลเพื อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต่าแหน่งพยาบาลปฏิบัติการ เพื อทดแทนต่าแหน่งที ลาออก ราย 
นางสาวสุภาวดี แก้วใส จ่านวน 1 อัตรา และมอบงานบริหารบุคคลด่าเนินการต่อไป 

 
   มติที่ประชุม :  อนุมัติเปิดสอบแข่งขันและคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็น

พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งพยาบาลปฏิบัติการ เพื่อทดแทนต าแหน่งที่ลาออก ราย นางสาวสุภาวดี แก้วใส 
จ านวน 1 อัตรา และมอบงานบริหารบุคคลด าเนินการต่อไป 

  
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

5.1   รายงานงบการเงิน วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ  ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2565 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร น่าเสนอเพื อทราบ ตาม ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

การบริหารและการด่าเนินงานของส่วนงานภายในที มีสถานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ.2554 ข้อ 5  ข้อ 28 ได้ก่าหนดว่าให้
คณะวางแผนและรักษาไว้ซึ งระบบการบัญชีอันถูกต้องตามมาตรฐานสากล หรือตามที มหาวิทยาลัยก่าหนด แยกตาม
ประเภทงาน ส่วนที ส่าคัญ มีสมุดบัญชีลงรายการรับและจ่ายเงิน สินทรัพย์ และหนี้สิน ที แสดงกิจการที เป็นอยู่ตาม
ความเป็นจริงและตามที ควร ตามประเภทงาน พร้อมด้วยข้อความอันเป็นที มาของรายการนั้น ๆ และให้มีการตรวจสอบ
บัญชีภายในเป็นประจ่า การบันทึกรายการในสมุดบัญชี ให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที รับรองทั วไป ข้อ 30 ให้
ผู้สอบบัญชีของคณะท่ารายงานผลการสอบบัญชีและการเงินเสนอคณะเพื อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยภายในเก้าสิบวัน
นับแต่วันสิ้นปีบัญชี  

และระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2560 ข้อ 50 ให้ส่วนราชการ
จัดท่ารายงานทางการเงินของส่วนราชการ เป็นรายไตรมาสเทียบกับไตรมาสก่อน เสนอต่อคณะกรรมการประจ่า
วิทยาลัยฯ ทุกไตรมาส ซึ งจะต้องประกอบด้วย งบแสดงฐานะทางการเงิน งบแสดงผลการด่าเนินงาน และหมายเหตุ
ประกอบงบ นั้น  

 งานคลังและพัสดุ จึงได้จัดท่ารายงานทางการเงินวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ไตรมาสที  1 
ปีงบประมาณ 2565 ซึ งประกอบด้วย งบแสดงฐานะทางการเงิน งบแสดงผลการด่าเนินงาน และหมายเหตุประกอบ
งบ เสนอต่อที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขเพื อรับทราบข้อมูลทางการเงิน 
โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที แนบมาพร้อมนี้ 

1.1 งบแสดงฐานะทางการเงิน ไตรมาสที่ 1/2565 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564 
สินทรัพย์หมุนเวียน      302,527,501.00 บาท 

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน      665,287,085.19 บาท 
 รวมสินทรัพย์       967,814,586.19 บาท 
 หนี้สินหมุนเวียน             6,364,654.19 บาท 
 หนี้สินไม่หมุนเวียน          17,627,022.17 บาท 
 ส่วนทุน         943,822,909.83 บาท 
 รวมหนี้สินและส่วนทุน     967,814,586.19 บาท 

          / 1.2 งบแสดงผล... 
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1.2 งบแสดงผลการด าเนินงาน ไตรมาสที่ 1/2565 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564 
รายได้จากการด าเนินงาน      

รายได้จัดสรรเงินงบประมาณ     103,999,336.26 บาท 
รายได้จากเงินสนับสนุนโครงการผลิตแพทย์เพิ ม (สบพช.)   29,841,000.00 บาท 
รายได้จัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา             10,728,619.25 บาท 
รายได้จากการให้บริการทางการแพทย์                               8,818,273.14 บาท 
รายได้จากการให้บริการทางวิชาการ                                       14,600.00 บาท 
รายได้จากการให้บริการบริหารสินทรัพย์                                159,600.00 บาท 
รายได้จากการรับบริจาค                                                1,312,700.00 บาท 
รายได้จากศูนย์พัฒนาเด็ก                                                    59,400.00 บาท 
รายได้จากการวิจัย          2,727,500.00 บาท 
รายได้ระหว่างหน่วยงาน                                                    301,700.00 บาท 
รายได้ดอกเบี้ยรับ                                                                2,938.69 บาท 
รายได้อื น ๆ                                             41,718.29 บาท  

รวมรายได้               158,007,385.63 บาทค่าใช้จ่าย
จากการด าเนินงาน        

ค่าใช้จ่ายบุคลากร        19,885,376.26 บาท 
ค่าตอบแทน                    5,847,015.29 บาท 
ค่าใช้สอย                                                                  2,949,960.00 บาท 
ค่าสาธารณูปโภค           1,597,438.62 บาท 
ค่าวัสดุ               3,220,539.95 บาท 

 ค่าครุภัณฑ์ (ต ่ากว่าเกณฑ์)                                                 169,261.00 บาท 
เงินอุดหนุนโครงการวิจัยแหล่งทุนภายนอก        2,727,492.00 บาท 
เงินอุดหนุนเพื อสนับสนุนนักเรียน (ศูนย์พัฒนาเด็ก)                       86,000.00 บาท 

รวมค่าใช้จ่าย                                    36,483,083.12 บาท 
รายได้สูง (ต่ า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ                        121,524,302.51 บาท 

 
จงึเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดทราบ 

 
 มติที่ประชุม :  รับทราบ 

 
5.2 รายงานการรับและเบิกจ่ายเงิน ประจ าเดือน มกราคม  2565  ปีงบประมาณ 2565 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร น่าเสนอเพื อทราบ ตาม ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าดว้ย 
การเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2560 ข้อ 50 ให้ส่วนราชการจัดท่ารายงานทางการเงินเสนอต่อคณะกรรมการประจ่า
หน่วยงานทุกไตรมาส นั้น  

 งานคลังและพัสดุ จึงได้จัดท่ารายงานการรับและเบิกจ่ายเงินประจ่าเดือน มกราคม  2565 ปีงบประมาณ 
2565 เสนอต่อที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เพื อรับทราบข้อมูลทาง
การเงิน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
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รายการ/หมวดเงิน 
    งบประมาณรายรับ      

(รายรับจริง) 
     งบประมาณ

รายจ่าย        เงินคงเหลือ  

ร้อยละของ
การเบิกจ่าย
งบประมาณ  

หมายเหต ุ
(รายละเอียด

เพิ มเตมิ) 
  

รวมรายไดเ้งิน
งบประมาณแผ่นดิน 

80,318,200.00 9,854,156.11 70,420,043.89 12.27   

รวมรายไดเ้งินรายได ้ 60,867,503.66 24,746,227.54 35,690,876.12 40.66   
รวมทั้งสิ้น (เงินเงบ
ประมาณ+เงินรายได้) 

141,185,703.66 34,600,383.65 106,110,920.01 24.51 
  

เงินคงเหลือสะสม/เงิน
คงเหลือ ขอตั้งงบ
รายจ่ายในปีงบ 2565 

9,156,890.20 852,973.93 8,303,916.27 20.52 

 
 
จงึเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดทราบ 

 
 มติที่ประชุม :  รับทราบ 

   
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ 
  6.1 ก าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

ครั้งที่ 4/2565 วันพฤหัสบดี ที่  17 มีนาคม 2565 
เวลา 09.30 น. ณ ห้อง CMP 401 
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ แจ้งที ประชุมเพื อทราบถึง

ก่าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที  4/2565 วันพฤหัสบดี  
ที   17 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้อง CMP 401 ทั้งนี้ให้เสนอระเบียบวาระการประชุมภายในวันพุธ ที  9 
มีนาคม 2565 

จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดทราบ  
 

มติที่ประชุม :  ให้เลื่อนการประชุมไปเป็นวันพฤหัสบดี ที่ 24 มีนาคม 2565 
เวลา 09.30 น. ณ ห้อง CMP 401 

 
 

  6.2 ติดตามผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และ 
การสาธารณสุข ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันศุกร์ ที่ 21 มกราคม  2565  และครั้งที่  
2/2565 วาระพิเศษ  เมื่อวันพุธที่ 26 มกราคม  2565 
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ แจ้งที ประชุมเพื อทราบ ตามที แต่

ละงานได้เสนอวาระการประชุมเข้าที ประชุมคกก.ประจ่าฯ ทั้งนี้คณบดีได้มอบหมายให้งานเลขานุการติดตามผลการ
ปฏิบัติตามมติที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ในการประชุม  ครั้งที   

       / 1/2565... 
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1/2565 วันศุกร์ ที  21 มกราคม 2565 และครั้งที  2/2565 วาระพิเศษ เมื อวันพุธ ที  26 มกราคม 2565 การนี้
จึงขอให้หัวหน้าหน่วยงานทุกหน่วยงานรายงานผลการด่าเนินงานตามมติที ประชุม ภายในวันจันทร์ ที  21 กุมภาพันธ์ 
2565 เพื อจะได้รายงานในที ประชุมเพื อทราบต่อไป 
 บัดนี้ การติดตามผลการปฏิบัติตามมติที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุขได้ด่าเนินการเสร็จสิ้นลงแล้ว จึงขอรายงานผล ดังนี้ 
1) การประชุมครั้งที  1/2565 วันศุกร์ ที  21 มกราคม  2565  เรื องที ติดตามจ่านวน 6 เรื อง  รายงานผลแล้ว 

จ่านวน 6 เรื อง ด่าเนินการแล้ว จ่านวน  4 เรื อง และอยู่ระหว่างด่าเนินการ 2 เรื อง  
2) การประชุมครั้งที  2/2565 วาระพิเศษ เมื อวันพุธ ที  26 มกราคม 2565  มีเรื องที ติดตามจ่านวน 1 เรื อง  

รายงานผลแล้ว จ่านวน 1 เรื อง อยู่ระหว่างด่าเนินการ จ่านวน  1 เรื อง  
จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดทราบ 
 

มติที่ประชุม :   รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องลับ 
  ไม่มี 

 
เลิกประชุมเวลา  12.20 น. 

 

                        
 (นางสาวณรัญญา  มีชัย) 

นักวิชาการศึกษาช่านาญการ รักษาการในต่าแหน่ง 
หัวหน้าส่านักงานเลขานุการ 

กรรมการและเลขานุการ 
ผู้จด/พิมพ์รายงานการประชุม 

 

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงศุทธินี  ธิราช) 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

กรรมการ 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 

 
ที่ประชุมได้รับรองรายงานนี้แล้วในการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งท่ี 4/๒๕65 

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 24 มีนาคม  2565 
 

                                                                                                                                                             
(นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธุ์) 

คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 


