
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
ครั้งที่ 6/๒๕65 

วันพฤหัสบดี ที่ 21 เดือนเมษายน 2565 
ณ ห้อง CMP 401 ชั้น 4 อาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

 
ผู้มาประชุม 

1. นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธุ์  คณบดี  ประธานกรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงศุทธินี ธิราช รองคณบดีฝ่ายบริหาร กรรมการ 
3. รองศาสตราจารย์ภาวนา  พนมเขต รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ กรรมการ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุวรรณ์  วงบุตดี หัวหน้ากลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ กรรมการ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติ  เหลาสุภาพ หัวหน้ากลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์           กรรมการ  
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวภรณ์  แดนดี ผู้แทนอาจารย์/ผู้ชว่ยคณบดีฝ่าย

วางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา 
กรรมการ 

7. นางสาวณรัญญา  มีชัย หัวหน้าส่านักงานเลขานุการ  กรรมการและเลขานุการ 
8. นางสาวจริยาพร  ธรรมราช เจ้าหน้าที งานบริหารงานทั วไป

ปฏิบัติการ 
ผู้ช่วยเลขานุการฯ คนที  1 

   
   

ผู้ไม่มาประชุม 
๑. แพทย์หญิงปิยะรัตน์  ธัญนิพัทธ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการ (ลากิจ) 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เมรีรัตน์  มั นวงศ ์ ผู้แทนอาจารย์/ผู้ชว่ยคณบดีฝ่าย

การศึกษาและพัฒนานักศึกษา 
กรรมการ(ไปราชการ) 

  
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. แพทย์หญิงนวินดา  เจียมบุญศรี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา เล็กสมบูรณ์ หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็ก 
๓.    ผู้ช่วยศาสตราจารย์สง่า ทับทิมหิน ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัย

สิ งแวดล้อม 
๔.   รองศาสตราจารย์ ดร.มารุตพงศ์  ปัญญา ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีวเวชศาสตร์ 
๕.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์กาญจนา  แปงจิตต์ ประธานคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรทางการศึกษา 

  
เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.    
 
 นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธุ์ คณบดีประธานในที ประชุม แจ้งให้ที ประชุมทราบว่าการประชุมในครั้งนี้มีกรรมการ
มาประชุมจ่านวน  7  คน ครบองค์ประชุม และมีผู้เข้าร่วมประชุม จ่านวน 5 คน ประธานกล่าวเปิดการประชุมตาม
ระเบียบวาระการประชุมตามล่าดับ ดังนี้ 
 
 
 
         / ระเบียบวาระท่ี 1 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่ 6/2565 
 

 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ  
วาระท่ี 1.1  การลาประชุมของคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ 

 ประธานแจ้งที ประชุมเพื อทราบ ในการประชุมครั้งนี้ มีคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ ลาประชุม
จ่านวน 2 คน มีรายชื อ ดังนี้ 

1. แพทย์หญิงปิยะรัตน์  ธัญนิพัทธ์ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เมรีรัตน์  มั นวงศ ์

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  4/2565 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 24 เดือนมีนาคม 2565 
กรรมการและเลขานุการฯ เสนอที ประชุมเพื อพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ่า

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที  4/2565 เมื อวันพฤหัสบดี ที  24 เดือนมีนาคม 2565 
ทั้งนี้ได้มีการแจ้งเวียนทางไลน์กลุ่มคกก.ประจ่าวิทยาลัยฯ และแจ้งเวียนทาง E-mail เพื อพิจารณารายงานฯ ดังกล่าว
แล้ว เมื อวันวันพฤหัสบดี ที  24 เดือนมีนาคม 2565 

จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที  4/2565 เมื อวันพฤหัสบดี ที  24 เดือนมีนาคม 2565 

 
  มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 

 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
วาระท่ี 3.1 รายงานลูกหนี้คงค้างช าระนานเกินกว่าที่ระเบียบก าหนด 
  ผู้แทนอาจารย์/ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษาเสนอที ประชุมเพื อทราบ ตามที  
ผู้สอบบัญชี วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2563 ให้ข้อเสนอแนะส่าหรับเรื องลูกหนี้เงินยืม 
          / ทดลอง... 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่ 6/2565 
 

ทดรองราชการ นั้น โดยหากผู้บริหารสามารถก่าหนดมาตรการในการจัดการกับลูกหนี้คงค้างช่าระนานเกิ นกว่าที 
ระเบียบก่าหนด และบังคับใช้อย่างเข้มงวด  ก่ากับติดตามให้ลูกหนี้ส่งใช้เอกสารและคืนเงินเหลือจ่ายทันทีที ได้รับแจ้ง
จากเจ้าหน้าที การเงิน จะส่งผลให้ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขมีความคล่องตัวสูงสุดในการบริหารเงินยืม
ทดรองราชการประเภท ข วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ และเป็นการก่ากับติดตามให้ถือปฏิบัติตามที ระเบียบอย่างเคร่งครัด 
และอ้างถึง มติที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที  16 เมื อวันที  28 
ธันวาคม พ.ศ. 2563 รับทราบมอบงานการเงินติดตามผู้ค้างเบิกจ่าย และรายงานผลทุกไตรมาส ซึ งงานการเงินได้
ด่าเนินอย่างต่อเนื อง โดยการส่งหนังสือแจ้งขอส่งใช้เอกสารเบิกจ่าย (ส่งหนังสือแจ้งคืนเงินยืมส่วนที เหลือจ่าย) และ
รายงานการติดตามผลให้ส่งใช้เอกสารเบิกจ่าย (คืนเงินยืมส่วนที เหลือจ่าย) เกินก่าหนด เป็นประจ่าทุกวัน เมื อพบว่า
สัญญาเงินยืมครบก่าหนดส่งใช้เอกสารเบิกจ่ายและคืนเงินยืมส่วนที เหลือ  แต่ยังมีลูกหนี้คงค้างที ไม่ส่งใช้เอกสารเบิกจ่าย
และคืนเงินยืมส่วนที เหลือได้ตามก่าหนด จึงขอรายงานลูกหนี้คงค้างช่าระนานเกินกว่าที ระเบียบก่าหนด ในระหว่าง ไตร
มาสที  1 (เดือนตุลาคม 2564 - เดือนธันวาคม 2564) ปีงบประมาณ 2565 ดังนี้ 
 

ล่าดับ ลูกหนี้เงินยืมประจ่าเดือน จ่านวนสัญญาเงินยืม จ่านวนเงิน (บาท) สถานะปัจจุบัน  
1 เดือน มกราคม 2565 3 ฉบับ 33,820.00 เบิกจ่ายแล้ว 

2 เดือน กุมภาพันธ์ 2565 6 ฉบับ 106,830.00 เบิกจ่ายแล้ว 

3 เดือน มีนาคม 2565 30 ฉบับ 229,805.00 ค้างเบิกจ่าย 
117,200.00 

 รวม 39 ฉบับ 370,455.00  
 

จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อทราบข้อมูลลูกหนี้ที ไม่ถือปฏิบัติตามระเบียบ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยเงินทดรองราชการจากเงินรายได้ พ.ศ. 2562 

 
มติที่ประชุม :  รับทราบ 

 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
วาระที่ 4.1  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบายด้านงบประมาณและการเงิน 
   ไม่มี 
 

วาระท่ี 4.2  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบายอ่ืน ๆ 
   ไม่มี 
 

วาระท่ี 4.3  เรื่องเสนอพิจารณาแต่งตั้งบุคคล / คณะบุคคล / การลาศึกษาต่อ /  
ขออนุมัติส าเร็จการศึกษา  

  4.3.1 ขออนุญาตให้บุคลากรสายวิชาการลาศึกษาต่อ ประจ าปีงบประมาณ 2565  
รองคณบดีฝ่ายบริหาร  เสนอที ประชุมพิจารณา งานบริหารบุคคลขอรายงานการขออนุญาต

ให้บุคลากรสายวิชาการลาศึกษาต่อ ประจ่าปีงบประมาณ 2565 ดังนี้ 
 ตามบันทึกข้อความที  อว 0604.16.1.9/1133 กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์แจ้งรายชื อบุคลากรที ขออนุญาตลา
ศึกษาต่อ ในปีงบประมาณ 2565 จ่านวน 4 คน ดังรายชื อต่อไปนี้ 
         / 1. แพทย์หญิง... 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่ 6/2565 
 

 1. แพทย์หญิงนวรัตน์ เกียรติอรุณ  สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา 
 2. แพทย์หญิงพรนภา ชนารี  สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย 
 3. นายแพทย์ธนภพ การุณ  สาขาอายุรศาสตร์ 
 4. แพทย์หญิงธัญรัตน์ พุ่มเทียน  สาขาอายุรศาสตร์ 
 ทั้งนี้ ขออนุญาตลาศึกษาด้วยทุนส่วนตัว 
 

จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดพิจารณาอนุญาตให้บุคลากรดังมีรายชื อตามที แจ้ง
ตามข้อมูลข้างต้นลาศึกษาต่อ 

 
มติที่ประชุม :  อนุญาตให้บุคลากร ลาศึกษาด้วยทุนส่วนตัวจ านวน 4 คน ดัง

รายช่ือต่อไปนี้ 
   1. แพทย์หญิงนวรัตน์ เกียรติอรุณ สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา 
   2. แพทย์หญิงพรนภา ชนารี  สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย 
   3. นายแพทย์ธนภพ การุณ  สาขาอายุรศาสตร์ 
   4. แพทย์หญิงธัญรัตน์ พุ่มเทียน  สาขาอายุรศาสตร์ 
 
วาระท่ี 4.4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณารับรองผลการเรียน อนุมัติ/ ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา 
  4.4.1 รายวิชาที่เปิดสอนและรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (ชั้นปรีคลินิก) ประจ าปีการศึกษา 2565 
  รองคณบดีฝ่ายบริหาร  เสนอเพื อพิจารณา ตามมติที ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

แพทยศาสตรบัณฑิตชั้นปรีคลินิก ครั้งที  3/2565 เมื อวันพุธที  23 มีนาคม 2564 ซึ งร่วมกันพิจารณารายวิชาที เปิด
สอนและรายชื ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา (ชั้นปรีคลินิก) หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  ภาคการศึกษาต้น ปี
การศึกษา 2565 ทั้งนี้ เพื อเตรียมความพร้อมส่าหรับการจัดการเรียนการสอนและการจัดท่า มคอ.3 ให้ด่าเนินไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ  โดยสรุปดังนี้ 

 

1. ส าหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนซ้ า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
ล าดับ รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต อาจารย์ผู้รับผิดชอบ  

1 1901 209 ระบบกล้ามเนื้อและโครง
กระดูก 

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

2 1901 210 ระบบประสาท 6(5-2-11) ผศ.เชาวลิต ยั วจิตร ประธานรายวิชา 
    นางสาวฐานิสรา โฉมเกิด ผู้ประสานงานรายวิชา 
    นางสาวสุธารกมล ครองยุติ ผู้ประสานงานรายวิชา 

3 1901 304 ระบบสืบพันธุ์ 4(3-2-7) ผศ.กาญจนา แปงจิตต์ ประธานรายวิชา 
    นายแพทย์วัฒนา พรรณพานิช ผู้ประสานงานรายวิชา 
    ผศ.เชาวลิต ยั วจิตร ผู้ประสานงานรายวิชา 
    ผศ.จุฑารัตน์ จิตติมณี ผู้ประสานงานรายวิชา 

          / 2. นักศึกษา... 
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2. นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
ล าดับ รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต อาจารย์ผู้รับผิดชอบ  

1 1901 101 การพัฒนาความเป็นนัก
วิชาชีพแพทย์ 1 

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

2 1901 102 เซลล์และชีววิทยา
โมเลกุลพื้นฐาน 

3(2-2-5) นางสาววัลวิสาข์ สุวรรณเลิศ ประธานรายวิชา 
นางสาวรัตติยา ทองรุ่ง ผู้ประสานงานรายวิชา 
ผศ.เชาวลิต ยั วจิตร ผู้ประสานงานรายวิชา 

 
3. นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
ล าดับ รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต อาจารย์ผู้รับผิดชอบ  

1 1901 201 ระบบผิวหนังและระบบ
กล้ามเนื้อโครงกระดูก 1 

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

2 1901 202 ระบบหัวใจและหลอด
เลือดและระบบหายใจ 1 

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

3 1901 203 ระบบทางเดินอาหารและ
ระบบต่อมไร้ท่อ 1 

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

4 1901 204 ระบบปัสสาวะและระบบ
สืบพันธุ์ 1 

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

5 1901 205 ประสาทวิทยาศาสตร์
พ้ืนฐาน 
 
 

4(3-2-7) 
 
 

ผศ.เชาวลิต ยั วจิตร ประธานรายวิชา 
นางสาวสุธารกมล ครองยุติ ผู้ประสานงานรายวิชา 

ผศ.สุวภรณ์ แดนดี ผู้ประสานงานรายวิชา 
6 1901 206 การพัฒนาความเป็นนัก

วิชาชีพแพทย์ 2 
1(1-0-2) นายแพทย์สุริยง แผลงงาม ประธานรายวิชา 

ผศ.จิตติยวดี ศรีภา ผู้ประสานงานรายวิชา 
นายแพทย์ประวิ อ ่าพันธุ์ ผู้ประสานงานรายวิชา 
ผศ.กาญจนา แปงจิตต์ ผู้ประสานงานรายวิชา 

 
 
 
          / 4. นักศึกษา... 
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4. นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562)  
ล าดับ รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต อาจารย์ผู้รับผิดชอบ  

1 1901 301 ระบบหัวใจและหลอด
เลือดและระบบหายใจ 2 

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

2 1901 302 ระบบปัสสาวะและระบบ
สืบพันธุ์ 2  
 

4(3-2-7) ผศ.กาญจนา แปงจิตต์ ประธานรายวิชา 
นายแพทย์วัฒนา พรรณพานิช ผู้ประสานงานรายวิชา 
ผศ.เชาวลิต ยั วจิตร ผู้ประสานงานรายวิชา 
ผศ.จุฑารัตน์ จิตติมณี ผู้ประสานงานรายวิชา 

3 1901 303 โลหิตวิทยาคลินิก 2(1-2-3) ผศ.ปรีดา ปราการกมานันท์ ประธานรายวิชา 
ผศ.ลติพร อุดมสุข ผู้ประสานงานรายวิชา 
รศ.ภาวนา พนมเขต ผู้ประสานงานรายวิชา 

4 1901 304 ประสาทวิทยาคลินิก 3(2-2-5) นางสาวสุธารกมล ครองยุติ ประธานรายวิชา 
พญ.พัชรี พรรณพานิช ผู้ประสานงานรายวิชา 
ผศ.รัตนา เล็กสมบูรณ์ ผู้ประสานงานรายวิชา 

5 1901 305 ภูมิคุ้มกันคลินิก  2(2-0-4) รศ.ภาวนา พนมเขต ประธานรายวิชา 
แพทย์หญิงนวินดา เจียมบุญศรี ผู้ประสานงานรายวิชา 
แพทย์หญิงปิยะรัตน์ ธัญนิพัทธ์ ผู้ประสานงานรายวิชา 

6 1901 306 เวชศาสตร์ชุมชนและเวช
ศาสตร์ครอบครัว 3 

3(2-2-5) นายอนุวัตร ภิญญะชาติ ประธานรายวิชา 
ผศ.เมรีรัตน์ มั นวงศ์ ผู้ประสานงานรายวิชา 

7 1901 307 การพัฒนาความเป็นนัก
วิชาชีพแพทย์ 3 

1(1-0-2) แพทย์หญิงนวินดา เจียมบุญศรี ประธานรายวิชา 
แพทย์หญิงแพรววรินทร์  ว่อง
สุภัคพันธุ์ ผู้ประสานงานรายวิชา 

 

  จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดพิจารณาเห็นชอบรายวิชาที เปิดสอนและ
รายชื ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (ชั้นปรีคลินิก) ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565   
 
    มติที่ประชุม :   เห็นชอบรายวิชาที่เปิดสอนและรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบ
รายวิชา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (ชั้นปรีคลินิก) ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565   
 
  4.4.2 รายวิชาที่เปิดสอนภาคการศึกษาต้น ประจ าปีการศึกษา 2565  
                    หลักสูตรฟิสิกส์ชีวการแพทย์  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

  รองคณบดีฝ่ายบรหิาร  เสนอที ประชุมพิจารณา ตามที ปฏิทินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ก่าหนดเปิดภาคการศึกษาปลาย ประจ่าปีการศึกษา 2565 ในวันที  6 มิถุนายน 2565 นั้น งานบริการการศึกษา 
คณะวิทยาศาสตร์ ได้แจ้งรายวิชาที นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565 จ่านวน 1 
รายวิชา นั้น  

         / การนี้... 
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การนี้  จึงขอเรียนที ประชุมเพื อโปรดพิจารณารายวิชาที เปิดสอนในภาคการศึกษาต้น ประจ่าปีการศึกษา 
2565 จ่านวน 1 รายวิชา หลักสูตรฟิสิกส์ชีวการแพทย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563)  โดยได้ผ่านที ประชุม
คณะกรรมการบริหารรายวิชาที เปิดสอนส่าหรับนักศึกษาต่างคณะ ครั้งที  1/2565 เมื อวันที  ที  24 มีนาคม 2565  
รายละเอียดดังตาราง 

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.สุพัตรา  ขจัดโรคา              กรรมการ 
ดร.นันทยา  กระสวยทอง          กรรมการ 

ปรับปรุง พ.ศ.2563 

 

จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดพิจารณาเห็นชอบรายวิชาที เปิดสอนภาคการศึกษา
ต้น ประจ่าปีการศึกษา 2565 หลักสูตรฟิสิกส์ชีวการแพทย์  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563)   
     

มติที่ประชุม :  เห็นชอบรายวิชาที่เปิดสอนภาคการศึกษาต้น ประจ าปีการศึกษา 
2565 หลักสูตรฟิสิกส์ชีวการแพทย์  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563)   

 
วาระท่ี 4.5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอ่ืน ๆ 
   4.5.1  รายงานการติดตามประเมินผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   

ณ สิ้นไตรมาส 2 (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) 
    ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา เสนอที ประชุมพิจารณา งานแผนและ
งบประมาณ ได้ด่าเนินการติดตามและรวบรวมข้อมูลผลการด่าเนินงาน ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สิ้นไตรมาส 2 (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) ใน 4 ด้าน ดังนี้ 

1.1 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ ณ สิ้นไตรมาส 2 (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคคม 2565) 
  กลยุทธ์ที  1  จ่านวน      28        โครงการ  
   - อยู่ในระหว่างด่าเนินโครงการ จ่านวน  20  โครงการ 

 - ยังไม่ด่าเนินโครงการ           จ่านวน  7  โครงการ 
           - ด่าเนินการแล้วเสร็จ            จ่านวน  1  โครงการ 

   เหตผลที ยังไม่ด่าเนินโครงการ : เนื องจากยังไม่ถึงก่าหนดระยะเวลาในการจัดโครงการกิจกรม  
 

    กลยุทธ์ที  2  จ่านวน      14        โครงการ  
    - อยู่ในระหว่างด่าเนินโครงการ จ่านวน  10  โครงการ 
            - ยังไม่ด่าเนินโครงการ           จ่านวน    2  โครงการ 

 - ด่าเนินการแล้วเสร็จ            จ่านวน    2  โครงการ 
 

กลยุทธ์ที  3  จ่านวน      8        โครงการ  
   - อยู่ในระหว่างด่าเนินโครงการ จ่านวน  8  โครงการ 
           - ยังไม่ด่าเนินโครงการ           จ่านวน  0  โครงการ 

   เหตุผลที ยังไม่ด่าเนินโครงการ : เนื องจากเหตุการณ์โรคระบาดยังไม่สงบ ซึ งไม่สามารถคาดการได้ว่าจะจัด 
   แบบอบรมในที ตั้ง หรือจัดอบรมแบบออนไลน์  
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กลยุทธ์ที  4  จ่านวน      4        โครงการ  
   - อยู่ในระหว่างด่าเนินโครงการ จ่านวน  4  โครงการ 
           - ยังไม่ด่าเนินโครงการ           จ่านวน  0  โครงการ 

    

กลยุทธ์ที  5  จ่านวน      2        โครงการ  
   - อยู่ในระหว่างด่าเนินโครงการ จ่านวน  2  โครงการ 
           - ยังไม่ด่าเนินโครงการ           จ่านวน  -  โครงการ 

ทั้งนี้ ผลการติดตามการด าเนินงานในไตรมาสที่ 2 การด าเนินโครงการการตามแผนกลยุทธ์ 
จ านวน 52 โครงการ ด าเนนิการโครงการแล้ว จ านวน 40 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 76.92 ของจ านวนโครงการ
ทั้งหมด (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
 
1.2 รายงานแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ณ สิ้นไตรมาส 2 (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) 
   1. จ่านวนโครงการตามแผนปฏิบัติการ ทั้งหมด   151  โครงการ 
   2. จ่านวนโครงการที อยู่ระหว่างด่าเนินการโครงการ   119  โครงการ 
   3. จ่านวนโครงการที ยังไม่ด่าเนินการโครงการ     21  โครงการ 

      - เหตผลที ยังไม่ด่าเนินโครงการ 
        1. เลื อนการจัดโครงการ/กิจกรรม เนื องจากสถานการณ์โควิด 19 
        2. ยังไม่ถึงระยะเวลาในการด่าเนินโครงการ/กิจกรรม 

   4. จ่านวนโครงการที ไม่รายงาน        5  โครงการ 
        4.1 โครงการสร้างบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที มีคุณภาพมาตรฐาน และมีบุคลิกภาพที ดีสู่งานอาชีพ
       4.2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ปลูกจิตส่านึก ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั น”  
                 4.3 โครงการฝึกปฏิบัติการจิตปัญญาศึกษาและสุนทรียสนทนา 1  
         4.4 โครงการฝึกปฏิบัติการพัฒนาความเป็นนักวิชาชีพแพทย์ 2  

       4.5 โครงการฝึกปฏิบัติการพัฒนาความเป็นนักวิชาชีพแพทย์ 3 
   5. จ่านวนโครงการที ด่าเนินการแล้วเสร็จ       6  โครงการ 
     

ทั้งนี้ ผลการติดตามการด าเนินงานในไตรมาสที่ 2 การด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ จ านวน 
151 โครงการ ด าเนินการโครงการแล้ว จ านวน 119 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 45.77 ของจ านวนโครงการ
ทั้งหมด (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 

 
1.3 การติดตามผลการด าเนินงานด้านงบประมาณ 

การติดตามรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สิ้นไตรมาส 2 (1 
ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) พบว่ามีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 53.09  โดยมีรายละเอียด 
ดังนี้ 

 

 

         / ตาราง... 
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ตารางเปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายตามเกณฑ์มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพรายจ่าย (แผน-ผล) 
  

 การเบิกจ่ายตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพ 

 ได้รับจัดสรร (แผน) การเบิกจ่าย (ผล) การเบิกจ่าย 
คิดร้อยละเมื่อ

เทียบจาก
แผนการ
จัดสรร 

 งบประมาณ (บาท) ร้อยละ งบประมาณ (บาท) คิดร้อยละเมื่อ
เทียบจาก
แผนการ
เบิกจ่าย 

ไตรมาส 2 242,528,800.00 130,965,552.00 54.00 69,526,053.74 53.09 28.67 

1.เงินงบประมาณ
แผ่นดิน 

79,939,400.00 43,167,276.00 54.00 30,934,099.44 71.66 38.70 

-งบด่าเนินงาน 10,169,700.00 5,491,638.00 54.00 3,280,945.03 59.74 32.26 

-งบลงทุน 69,769,700.00 37,675,638.00 54.00 27,653,154.41 73.40 39.63 

2.เงินรายได้ 162,589,400.00 87,798,276.00 54.00 38,591,954.30 43.96 23.74 

-งบบุคลากร 42,728,740.00 23,073,519.60 54.00 15,795,532.76 68.46 36.97 

-งบด่าเนินงาน 102,281,787.00 55,232,164.98 54.00 19,913,089.04 36.05 19.47 

-งบลงทุน 17,578,873.00 9,492,591.42 54.00 2,883,332.50 30.37 16.40 

รวมเบิกจ่ายทั้งสิ้น 242,528,800.00 130,965,552.00  69,526,053.74 53.09 28.67 

 

ผลการด่าเนินงาน เงินงบประมาณแผ่นดิน ได้รับจัดสรรตามแผน จ่านวน 43,167,276.00 บาท เบิกจ่าย 
30,934,099.44 บาท คิดเป็นร้อยละ 38.70 ต ่ากว่าเป้าหมายที ก่าหนด ร้อยละ 15.30 เนื องจาก รายการครุภัณฑ์
ทางการแพทย์อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 
         ผลการด่าเนินงานเงินรายได้ ได้รับจัดสรร จ่านวน 87,798,276.00 บาท เบิกจ่าย 38,591,954.30 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 23.74 ต า่กว่าเป้าหมายที ก่าหนด 30.26 เนื องจาก มีการเบิกจ่ายและด่าเนินโครงการล่าช้า จาก
สถานการณ์โควิด-19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        / 1.4 การติดตาม... 
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1.4 การติดตามผลการด าเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
ในการติดตามผลการด่าเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง สามารถสรุปได้ ดังนี้ 

1. รายการครุภัณฑ์ 
ตารางแสดงผลการด าเนินงานด้านการจัดซื้อรายการครุภณัฑ์ 
 

หมวด
เงิน 

แผน ผล 

หมายเหตุ 

จ านวน
ครุภัณฑ์ที่
อนุมัติให้
จัดซ้ือ 

(รายการ) 

งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 

จ านวน
ครุภัณฑ์ที่
เบิกจ่าย

แล้ว
(รายการ) 

ยอดเบิกจ่าย จ านวน
ครุภัณฑ์ที่
อยู่ระหว่าง

ส่งมอบ 
(รายการ) 

 

จ านวนครุภัณฑ์
ที่อยู่ระหว่าง

จัดซ้ือ
(รายการ) 

งปม.2 45 36,408,200 12 4,731,400  33  
งปม.3 1 1,821,000 - -  0  
งปม.4 1 27,585,600 1 18,257,400  0  
สงป.24 6 3,954,900 3 1,401,200  3  
สบพช.4 32 2,695,984 13 1,289,472  16  
สบพช.6 4 740,000 - -  4  
สบพช.7 1 300,000 - -  1  
OPD.4-2 2 135,000 - -  2  
ส.รพ.1 14 7,171,339 - 171,352.50  8  

   

               ทั้งนี้  การจัดซื้อจัดจ้างรายการครุภัณฑ์ จ่านวน 67 รายการ อยู่ในระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง บริหารสัญญา 
ในส่วนสิ งก่อสร้างอาคารโภชนาการ อยู่ในรหว่างการเบิกจ่าย งวดที  8/15  จ่านวน  18,257,400.00 บาท 
 

  จงึเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดพิจารณาข้อเสนอแนะ/แนวทางวิธีการจัดการกับ
การรายงานผลการด่าเนินโครงการ ณ ไตรมาสที  2 
 
     มติที่ประชุม :    มอบผู้บริหารที่เกี่ยวข้องก ากับติดตามการรายงานผลการ
ด าเนินโครงการ ณ ไตรมาสที่ 2 ให้เป็นไปตามแผน 
     

  4.5.2 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน  
.   ระดับคณะ/วิทยาลัย/ส านัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

     ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา น่าเสนอเพื อพิจารณา ตามที  
งานแผนและงบประมาณ  ได้จัดส่งแผนการบริหารความเสี ยงและแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับคณะ/
วิทยาลัย/ส่านัก ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เพื อด่าเนินการรายงานผลการด่าเนินงานตามแผนบริหารความ
เสี ยงและแผนการควบคุมภายใน โดยสรุปได้ดังนี้  
 
 
           / 1. รายงาน... 
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                   1. รายงานผลการด่าเนินงานตามแผนบริหารความเสี ยง จ่านวน 2 ความเสี ยง คือ  
                         ข้อ 1. ดา้นทรัพยากร(การเงิน งบประมาณ)  
                              1.1 จ่านวนการรับนักศึกษาไม่เป็นไปตามแผนที ก่าหนด   
                                    ( อยู่ระหว่างด่าเนินการ ยังไม่แล้วเสร็จ ทั้ง 2 ความเสี ยง) ตามเอกสารที แนบมาพร้อมนี้             
                  2. รายงานผลการด่าเนินงานตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน จ่านวน 2 ความเสี ยง คือ  
                      2.1 การดา่เนินการเบิกจ่ายเป็นไปตามมาตรการเพิ มประสิทธิภาพการใช้จ่ายภาครัฐ   
    2.2 เพื อประกอบการจัดท่าระบบสารสนเทศเพื อการก่ากับติดตามและประเมินผล 

          ( อยู่ระหว่างด่าเนินการ ยังไม่แล้วเสร็จ ทั้ง 2 ความเสี ยง) ตามเอกสารที แนบมาพร้อมนี้            
  

จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดพิจารณาประเด็นการรายงานผลการ
ด่าเนินงานตามแผนบริหารความเสี ยงและแผนควบคุมภายในระดับคณะ/วิทยาลัย/ส่านัก ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 ณ สิ้นไตรมาส 2 ทั้งนี้ เพื อโปรดให้ข้อเสนอแนะ และพิจารณารายงานผลการด่าเนินงานตามแผนบริหารความ
เสี ยงและแผนควบคุมภายในระดับคณะ ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ สิ้นไตรมาส 2 เพื อเสนอกองแผนงาน
ต่อไป 

   มติที่ประชุม :    มอบผู้บริหารที่เกี่ยวข้องก ากับติดตามการรายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและแผนควบคุมภายในระดับคณะ/วิทยาลัย/ส านัก ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 ณ สิ้นไตรมาส 2 ให้เป็นไปตามแผน 

 
    4.5.3 รายงานผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตร์  รอบ 6 เดือน  

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
     ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา น่าเสนอเพื อพิจารณา งานแผน
และงบประมาณ ขอรายงานผลการด่าเนินงานตามตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัยฯ 
รอบ 6 เดือน วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ผลการประเมินความส่าเร็จ โดยบรรลุเป้าหมาย จ่านวน 43 
ตัวชี้วัด ไม่บรรลุเป้าหมาย จ่านวน 13 ตัวชี้วัด อยู่ระหว่างด่าเนินการ 50 ตัวชี้วัด จากตัวชี้วัดทั้งหมด 106 ตัวชีว้ัด 
คิดเป็นร้อยละ 40.57 ของการบรรลุตามเป้าหมายของตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 

สรุปผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดกลยุทธ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  รอบ 6 เดือน 

ผลการด าเนินงาน จ านวนตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 

บรรลเุป้าหมาย                  43  40.57% 

ไม่บรรลเุป้าหมาย                  13  12.26% 

อยู่ระหว่างด่าเนินการ                  50  47.17% 

รวม                106    

 
 
 
 
          / กลยุทธ์ที  1... 
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กลยุทธ์ที่ 1 จ านวนตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 

บรรลเุป้าหมาย                    5  21.74% 

ไม่บรรลเุป้าหมาย                   -    0.00% 

อยู่ระหว่างด่าเนินการ                  18  78.26% 

ตัวชี้วัด รวม                  23    

กลยุทธ์ที่ 2 จ านวนตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 

บรรลเุป้าหมาย                    3  16.67% 

ไม่บรรลเุป้าหมาย                    3  16.67% 

อยู่ระหว่างด่าเนินการ                  12  66.67% 

ตัวชี้วัด รวม                  18    

กลยุทธ์ที่ 3 จ านวนตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 

บรรลเุป้าหมาย                   -    0.00% 

ไม่บรรลเุป้าหมาย                   -    0.00% 

อยู่ระหว่างด่าเนินการ                    7  100.00% 

ตัวชี้วัด รวม                    7    

กลยทุธ์ท่ี 4 จ านวนตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 

บรรลเุป้าหมาย                  32  71.11% 

ไม่บรรลเุป้าหมาย                    9  20.00% 

อยู่ระหว่างด่าเนินการ                    4  8.89% 

ตัวชี้วัด รวม                  45    

กลยุทธ์ที่ 5 จ านวนตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 

บรรลเุป้าหมาย                    3  23.08% 

ไม่บรรลเุป้าหมาย                    1  7.69% 

อยู่ระหว่างด่าเนินการ                    9  69.23% 

ตัวชี้วัด รวม                  13    

 
จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดพิจารณา ให้ข้อเสนอแนะตามประเด็นที ยังไม่

บรรลุตามเป้าหมายที ก่าหนด 
 
 
         / ข้อเสนอ... 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่ 6/2565 
 

ข้อเสนอจากคณะกรรมการประจ าฯ 
- มอบงานแผนฯ ตรวจสอบจ่านวนตัวชี้วัด 13 ตัวชี้วัดที ไม่บรรลุเป้าหมาย และขอข้อมูลเพิ มเติม 
- ให้มีการซักซ้อมผู้รายงานว่าการไม่บรรลุเป้าหมาย อาจจะอยู่ระหว่างด่าเนินการก็ได้ 

 
 มติที่ประชุม :  เห็นชอบตามข้อเสนอจากคณะกรรมการประจ าฯ 

 
   4.5.4 สรรหานักวิจัยดีเด่นเพื่อรับรางวัลเชิดชูเกียรติ 

   รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ น่าเสนอเพื อพิจารณา มหาวิทยาลัยได้แจ้ง
ให้วิทยาลัยฯ ท่าการคัดเลือกนักวิจัยดีเด่นของวิทยาลัยฯ จ่านวน 1 ท่าน เพื อจะมอบรางวัลเป็นขวัญและก่าลังใจ
ในการท่างานด้านการวิจัย โดยงานส่งเสริมการวิจัย บริการวิชาการฯ ได้ท่าเกณฑ์การพิจารณานักวิจัยดีเด่นโดยดู
จากผลงานตีพิมพ์ทั้งในระดับชาติ และนานาชาติ ประจ่าปีการศึกษา พ.ศ. 2563 -2564 และโครงการวิจัยที 
ได้รับทุนสนับสนุนจากภายในและภายนอก ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2564 ซึ งได้ท่าการสรุปคะแนน 
และเรียงล่าดับคะแนนจากมากไปหาน้อยแล้วนั้น จึงเห็นควรพิจารณาคัดเลือกผู้ที เหมาะสมให้เป็นนักวิจัยดีเด่น
ของวิทยาลัยฯ และจักได้น่าส่งให้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีต่อไป 

 

 จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดพิจารณาคัดเลือกผู้ที เหมาะสมให้เป็น
นักวิจัยดีเด่นของวิทยาลัยฯ 

 
 มติที่ประชุม :  เห็นชอบเสนอ ผศ.ดร.จิตติยวดี  ศรีภา 

 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
วาระท่ี 5.1 เป็นเจ้าภาพจัดประชุมกรรมการบริหาร กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย  
                    ประจ าปี พ.ศ. 2565 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร น่าเสนอเพื อทราบ ตามที วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้รับ
มอบหมายจากกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย เป็นเจ้าภาพจัดประชุมกรรมการบริหาร กลุ่มสถาบัน
แพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ประจ่าปี พ.ศ. 2565 ในวันศุกร์ ที  10 มิถุนายน 2565 นั้น การนี้จึงขอแจ้งที ประชุม 
เรื องการเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมดังกล่าว และขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการอ่านวยการและคณะอนุกรรมการ
ด่าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย  

 

จงึเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ ดังนี้  
1. เพื อทราบการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมกรรมการบริหาร กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่ง

ประเทศไทย ประจ่าปี พ.ศ. 2565 
2. ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการอ่านวยการและคณะอนุกรรมการด่าเนินการจัดประชุม

คณะกรรมการบริหารกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย  
 
 
 
        / มติที ประชุม... 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่ 6/2565 
 

มติที่ประชุม :   1) รับทราบการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมกรรมการบริหาร กลุ่ม
สถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2565 

  2) อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการและ
คณะอนุกรรมการด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย 

 
วาระท่ี 5.2 รายงานการรับและเบิกจ่ายเงิน ประจ าเดือน มีนาคม 2565  ปีงบประมาณ 2565 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร น่าเสนอเพื อทราบ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การเงินและ
ทรัพย์สิน พ.ศ. 2560 ข้อ 50 ให้ส่วนราชการจัดท่ารายงานทางการเงินเสนอต่อคณะกรรมการประจ่าหน่วยงานทุก
ไตรมาส นั้น  

 งานคลังและพัสดุ จึงได้จัดท่ารายงานการรับและเบิกจ่ายเงินประจ่าเดือน มีนาคม  2565 ปีงบประมาณ 
2565 เสนอต่อที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารสุขเพื อรับทราบข้อมูลทางการเงิน 
โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที แนบมาพร้อมนี้ 

 

รายการ/หมวดเงิน 
    งบประมาณรายรับ      

(รายรับจริง) 
     งบประมาณ

รายจ่าย        เงินคงเหลือ  

ร้อยละของ
การเบิกจ่าย
งบประมาณ  

หมายเหต ุ
(รายละเอียด

เพิ มเตมิ) 
  

รวมรายไดเ้งิน
งบประมาณแผ่นดิน 

80,318,200.00 29,140,685.83 51,177,514.17 36.28   

รวมรายไดเ้งินรายได ้ 66,126,381.88 38,993,374.81 26,700,082.07 58.97   
รวมทั้งสิ้น (เงินเงบ
ประมาณ+เงินรายได้) 

146,444,581.88 68,134,060.64 77,877,596.24 46.53 
  

เงินคงเหลือสะสม/เงิน
คงเหลือ ขอตั้งงบ
รายจ่ายในปีงบ 2565 

9,156,890.20 1969,934.28 7,186,955.92 47.39 

 
 
จงึเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดทราบ 

 
 มติที่ประชุม :  รับทราบ 
 

วาระท่ี 5.3 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจต่อทรัพยากรทางการศึกษาปีการศึกษา 2/2564 
  ประธานคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรทางการศึกษา น่าเสนอเพื อทราบ คณะกรรมการพัฒนา
ทรัพยากรทางการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้สรุปผลการประเมินความพึงพอใจต่อทรัพยากร
ทางการศึกษาปีการศึกษา 2/2564 ได้เสนอสรุปผลการประเมินตามรายการดังนี้ 
1.1.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมินแยกตามหลักสูตรอาจารย์ 

หลักสูตร จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ 
แพทยศาสตรบัณฑิต 10 52.63 
สาธารณสุขศาสตร์ 9 47.37 
รวม 19 100.00 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่ 6/2565 
 

หลักสูตรที่สอน จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ 
แพทยศาสตร์ 10 31.25 
สาธารณสุขศาสตร์ 11 34.38 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาชีวเวชศาสตร์) 5 15.63 
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาสาธารณสุขศาสตร์) 6 18.75 
รวม 32 100.00 

 
1.1.2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานแสดงระดับความพึงพอใจของอาจารย์วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข เกี่ยวกับทรัพยากรทางการศึกษาทั้ง 6 ด้าน (ภาพรวม) 

รายการประเมิน 
อาจารย ์

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน 
ระดับความพึง
พอใจ 

ด้านห้องเรียน 4.24 0.14 มาก 
ด้านห้องปฏิบัติการ 4.41 0.10 มาก 
ด้านห้องสมุด 4.33 0.11 มาก 
ด้านสิ งแวดล้อมรอบอาคาร 4.34 0.12 มาก 

ด้านคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 4.29 0.34 มาก 

ด้านที พักอาศัย 4.29 0.11 มาก 

รวม 4.32 0.09 มาก 
 
1.1.3 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบประเมินแยกตามหลักสูตรนักศึกษา 

หลักสูตร จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม รอ้ยละ 
แพทยศาสตรบัณฑิต 66 28.82 
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาอนามัยสิ งแวดล้อม) 74 32.31 
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์) 54 23.58 
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์) 3 1.31 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  (สาขาชีวเวชศาสตร์) 5 2.18 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์) 27 11.79 
รวม 229 100.00 

 
 
 
 
 
         / 1.1.4 ค่าเฉลี ย... 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่ 6/2565 
 

1.1.4 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานแสดงระดับความพึงพอใจของนักศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข เกี่ยวกับทรัพยากรทางการศึกษาทั้ง 6 ด้าน (ภาพรวม) 

รายการประเมิน 
นักศึกษา 

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน ระดับความพึงพอใจ 
ด้านห้องเรียน 4.13 0.02 มาก 
ด้านห้องปฏิบัติการ 4.18 0.07 มาก 
ด้านห้องสมุด 4.13 0.04 มาก 
ด้านสิ งแวดล้อมรอบอาคาร 4.06 0.08 มาก 
ด้านคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 3.98 0.39 มาก 
ด้านที พักอาศัย 3.98 0.18 มาก 

รวม 4.07 0.14 มาก 
 เกณฑ์การวิเคราะห์ระดับความความพึงพอใจ (บุญชม  ศรีสะอาด 2545 :103)  แสดงดังนี้ 
 ค่าคะแนน 4.51 – 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมากที สุด 
 ค่าคะแนน 3.51 – 4.50 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมาก 
 ค่าคะแนน 2.51 – 3.50 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
 ค่าคะแนน 1.51 – 2.50 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับน้อย 
 ค่าคะแนน 1.00 – 1.50 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับน้อยที สุด 
 

จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดทราบ  
 

มติที่ประชุม :  รับทราบ 
 

วาระท่ี 5.4 สรุปข้อคิดเห็นจากผลการประเมินความพึงพอใจต่อทรัพยากรทางการศึกษา 
ปีการศึกษา 2/2564 
ประธานคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรทางการศึกษา น่าเสนอเพื อทราบ  จากผลการประเมินความ

พึงพอใจต่อทรัพยากรทางการศึกษาปีการศึกษา 2/2564 จากข้อความเห็นคิดเกี ยวกับความต้องการของวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณาสุข คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรทางการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข ได้สรุปข้อความเห็นคิดตามเอกสารแนบ 

 

จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดทราบ  
 

มติที่ประชุม :  รับทราบ  มอบเอกสารสนเทศจัดหมวดหมู่ผู้เกี่ยวข้อง และแจ้ง
ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อทราบและด าเนินการ และให้น าเสนอผลการด าเนินการในการประชุมหัวหน้างานในการประชุมครั้ง
ถัดไป 

 
 
 
        / ระเบียบวาระ... 



17 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่ 6/2565 
 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ 
  6.1 ก าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

ครั้งที่ 7/2565 วันพฤหัสบดี ที่  19 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น.  
ณ ห้อง CMP 401 
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ แจ้งที ประชุมเพื อทราบถึง

ก่าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที  7/2565 วันพฤหัสบดี ที   
19 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้อง CMP 401 ทั้งนี้ให้เสนอระเบียบวาระการประชุมภายในวันพุธ ที  11 
พฤษภาคม 2565 

 

จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดทราบ  
 

มติที่ประชุม :  รับทราบ 
 

  6.2 ติดตามผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และ 
การสาธารณสุข ครั้งที ่4/2565 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 24 เดือนมีนาคม 2565 
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ แจ้งที ประชุมเพื อทราบ ตามที แต่

ละงานได้เสนอวาระการประชุมเข้าที ประชุมคกก.ประจ่าฯ ทั้งนี้คณบดีได้มอบหมายให้งานเลขานุการติดตามผลการ
ปฏิบัติตามมติที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ในการประชุม  ครั้งที  
4/2565 เมื อวันพฤหัสบดี ที  24 เดือนมีนาคม 2565 การนี้จึงขอให้หัวหน้าหน่วยงานทุกหน่วยงานรายงานผลการ
ด่าเนินงานตามมติที ประชุม ภายในวันจันทร์ ที  18 เมษายน 2565 เพื อจะได้รายงานในที ประชุมเพื อทราบต่อไป 
 บัดนี้  การติดตามผลการปฏิบัติตามมติที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุขได้ด่าเนินการเสร็จสิ้นลงแล้ว จึงขอรายงานผล ดังนี้ มีเรื องที ติดตามจ่านวน 14  เรื อง  ด่าเนินการเสร็จแล้ว 
จ่านวน 1 เรื อง อยู่ระหว่างด่าเนินการ จ่านวน  13 เรื อง และยังไม่ได้ด่าเนินการ – เรื อง 
 

จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดทราบ 
 

มติที่ประชุม :   รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องลับ 
  ไม่มี 

 
เลิกประชุมเวลา  12.10 น. 

                                         
 (นางสาวณรัญญา  มีชัย) 

นักวิชาการศึกษาช่านาญการ รักษาการในต่าแหน่ง 
หัวหน้าส่านักงานเลขานุการ 

กรรมการและเลขานุการ 
ผู้จด/พิมพ์รายงานการประชุม 

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงศุทธินี  ธิราช) 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

กรรมการ 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่ 6/2565 
 

 
 

ที่ประชุมได้รับรองรายงานนี้แล้วในการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งท่ี 7/๒๕65 
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 19 พฤษภาคม  2565 

 
 

                                                                                                                                                             
(นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธุ์) 

คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 


