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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 10/2562 วันที ่16 ตุลาคม 2562 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
ครั้งที่ 10/๒๕62 วันพุธ ที่ 16 ตุลาคม 2562 

ณ ห้อง CMP ๔12 ชั้น 4 อาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 
 

ผู้มาประชุม 
1. นายแพทย์นิรันดร์  พิทักษ์วัชระ  คณบดี    ประธานกรรมการ 
2. นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธุ์   รองคณบดีฝ่ายบริหาร   กรรมการ 
3. นายแพทย์วีระวัฒน์  พันธ์ครุฑ  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม กรรมการ 
4. ผศ.แพทย์หญิงศุทธินี ธิราช  รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา  กรรมการ 
5. ผศ.จารุวรรณ์  วงบุตดี     หัวหน้ากลุ่มวิชาแพทยศาสตร์  กรรมการ 
6. ผศ.มินตรา  สาระรักษ์   หัวหน้ากลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์           กรรมการ 
7. ผศ.ดร.เชาวลิต  ยั วจติร   ผู้แทนอาจารย์    กรรมการ 
8. นางสาวจินตนา  ศิริบูรณ์พิพัฒนา  ผู้แทนอาจารย์    กรรมการ 
9. นางสาวณรัญญา  มีชัย   นักวิชาการศึกษาช่านาญการ  เลขานุการ 
10. นางสาวลภัส  ยิ งยืน   เจ้าหน้าที งานบริหารงานทั วไปช่านาญการ ผู้ช่วยเลขานุการฯ คนที  1 

 
ผู้ไม่มาประชุม 
 ไม่มี 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. ดร.ปิยนันท์  มีเวที  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายคลังและพัสดุ 
2. ผศ.ดร.ปรีดา ปราการกมานันท์ ผู้ช่วยคณบดีงานพัฒนานักศึกษา 
3. ผศ.ดร.กิตติ  เหลาสุภาพ  ผู้ช่วยคณบดีงานวางแผนและบริหารกายภาพและสิ งแวดล้อม/ 

   ประธานหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
4. รศ.ดร.อนันต์  ไชยกุลวัฒนา อาจารย์กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ 
5. ผศ.ดร.รัตนา  เล็กสมบูรณ์  หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็ก 
6. แพทย์หญิงนวินดา  เจียมบุญศรี ผู้ช่วยคณบดีงานกิจการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
7. แพทย์หญิงปิยะรัตน์ ธัญนิพัทธ์ ผู้ช่วยคณบดีงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ 

 
 
 
 
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.    
 
 นายแพทย์นิรันดร์  พิทักษ์วัชระ คณบดี  ท่าหน้าที ประธานในที ประชุม หลังจากกล่าวต้อนรับ
ผู้เข้าร่วมประชุมแล้ว ได้เรียนเชิญคณะกรรมการรับทราบและพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม สรุปได้ ดังนี้ 
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ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ  
วาระท่ี 1.1    เรื่อง  การประชุมวิชาการระดับชาติ การพัฒนาการศึกษาส าหรับบุคลากรด้านสุขภาพ  
                         ครั้งที่ 6 ภายใต้หัวข้อหลัก “ประกันคุณภาพชิงสร้างสรรค์สู่คุณภาพการศึกษา     
                         (Creative accreditation for better quality education) 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง งานเลขานุการ  
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  นายแพทย์นิรันดร์  พิทักษ์วัชระ ต าแหน่ง  คณบดี  
  คณบดีแจ้งที ประชุมทราบ คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) เห็นชอบให้คณะอนุกรรมการ
พัฒนาแผนยุทธศาสตร์ทศวรรษก่าลังคนด้านสุขภาพ (พ.ศ. 2560 -2569)  ทบทวนและพัฒนาแผนพัฒนา
ก่าลังคนด้านสุขภาพแห่งชาติ ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2561-2570)  ก่าหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ การ
พัฒนาการศึกษาส่าหรับบุคลากรด้านสุขภาพ ครั้งที  6 ภายใต้หัวข้อหลัก “ประกันคุณภาพเชิงสร้างสรรค์สู่
คุ ณ ภ าพ การศึ กษ า (Creative accreditation for better quality education) ระห ว่ า งวั น ที  2 5 -2 6 
พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ ทั้งนี้ผู้จัดได้ให้โควตาวิทยาลัยฯ โดยยกเว้นค่าลงทะเบียน 
2 ท่าน ประกอบด้วยคณบดี และผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ 
  การนี้ จึงเห็นควรให้ผู้มีรายชื อต่อไปนี้เข้าร่วมประชุม โดยใช้งงบประมาณโครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้บริหาร มีรายชื อ ดังนี้ 

1. รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
2. รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม 
3. รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา 
4. ผู้แทนของแต่ละหลักสูตรหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  
5. ผู้แทนของแต่ละหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  
6. ผู้แทนของแต่ละหลักสูตรชีวเวชศาสตร์  

ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
-ไม่มี- 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
-ไม่มี- 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อทราบการประชุมวิชาการระดับชาติ การพัฒนาการศึกษาส่าหรับบุคลากรด้านสุขภาพ  ครั้งที  6 
ภายใต้หัวข้อหลัก “ประกันคุณภาพเชิงสร้างสรรค์สู่คุณภาพการศึกษา (Creative accreditation for better 
quality education) 

มติที่ประชุม :  รับทราบ  มอบหลักสูตรพิจารณาผู้แทนอาจารย์เข้าร่วมประชุมหลักสูตรละ 1 คน โดย
ใช้งบประมาณโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร หากอาจารย์ท่านอื่นสนใจเข้าร่วมประชุมให้ใช้งบพัฒนา
ตนเอง 
วาระท่ี 1.2 เรื่อง  แนวทางการด าเนินโครงการค่ายหมอ ม.ทราย 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง งานเลขานุการ  
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  นายแพทย์นิรันดร์  พิทักษ์วัชระ ต าแหน่ง  คณบดี  

คณบดี แจ้งที ประชุมทราบ กรณีโครงการค่ายหมอ ม.ทราย การบริหารจัดการเชิงงบประมาณ 
ขอให้ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายคลังและพัสดุ ให้ข้อมูลเพิ มเติมในการด่าเนินโครงการฯ  
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 นางสาวปิยนันท์  มีเวที  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายคลังและพัสดุ  ชี้แจงรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการ
ด่าเนินโครงการที ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ อาทิ ค่าเสื้อเบิกจ่ายไม่ได้ตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ก่าหนด 
ส่าหรับค่ากระเป๋าเบิกจ่ายตามจ่านวนที รับเข้าร่วมโครงการและในราคาตามความเหมาะสมตามความเป็นจริง 

 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  ชี้แจงข้อมูลเพิ มในการด่าเนินโครงการฯ นักศึกษาได้จัดเก็บ
ค่าลงทะเบียนส่าหรับนักเรียนที สมัครเข้าค่าย 

 นพ.ประวิ  อ ่าพันธุ์  รองคณบดีฝ่ายบริหาร  แจ้งที ประชุมเพื อทราบว่า โครงการนี้มีรายรับมา
จาก 3 แหล่ง ดังนี้ 

1. เงินสนับสนุนการจัดสรรจากวิทยาลัยฯ  จ่านวน 126,060.- บาท 
2. เงินค่าสมัครจากนักเรียนที เข้าร่วมโครงการคนละ 550 บาท รวมเป็นเงินจ่านวน 44,000

บาท 
3. เงินจากสปอนเซอร์ 
ต่อมามีการปรับรายละเอียดกิจกรรมโครงการโดยลดจ่านวนวันที เข้าค่ายลงเหลือ 2 วัน จากเดิม 

3 วัน  
ผู้รับผิดชอบโครงการได้ขออนุมัติปรับแผนเพื อเบิกจ่ายให้เต็มวงเงินเดิม  แต่ปรากฎว่าบาง

รายการไม่สามารถเบิกจ่ายได้เนื องจากขัดกับระเบียบ เมื อพิจารณาแล้วเห็นควรให้ปรับแผนเพื อเบิกจ่ายเฉพาะ
รายการไม่ขัดต่อระเบียบ 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

-ไม่มี- 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

-ไม่มี- 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อทราบแนวทางการด่าเนินโครงการค่ายหมอ ม.ทราย 
ข้อเสนอจากที่ประชุม 
 ส าหรับโครงการที่นักศึกษาเป็นผู้ด าเนินการ ผู้รับผิดชอบจากงานพัฒนานักศึกษาและอาจารย์ที่
ปรึกษาโครงการ ควรให้ค าปรึกษา ก ากับดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ในทุกมิติอย่างถูกต้อง 

มติที่ประชุม :  รับทราบ 
วาระท่ี 1.3    เรื่อง    การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
                            โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท (หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต)  
                            กลุ่มส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีลาเรียน (Strengthening Track)  
                            วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประจ าปีการศึกษา 2563 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง งานเลขานุการ  
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  นายแพทย์นิรันดร์  พิทักษ์วัชระ ต าแหน่ง  คณบดี  

คณบดีแจ้งที ประชุมทราบ  ตามที  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จะด่าเนินการรับสมัครบุคคล 
เพื อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  โครงการผลิตแพทย์เพื อชาวชนบท (หลักสูตรแพทยศาสตร
บัณฑิต) กลุ่มส่าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีลาเรียน (Strengthening Track) ประจ่าปีการศึกษา 2563 
จ่านวน 21 คน นั้น คณะกรรมการอ่านวยการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา โครงการผลิตแพทย์เพื อชาวชนบท 
(หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต) ประจ่าปีการศึกษา 2563 ได้ร่วมกันพิจารณาและจัดท่า (ร่าง) การรับสมัคร
คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โครงการผลิตแพทย์เพื อชาวชนบท (หลักสูตรแพทยศาสตร
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บัณฑิต) กลุ่มส่าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีลาเรียน (Strengthening Track) วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข ประจ่าปีการศึกษา 2563 ในการประชุมครั้งที  3/2562 เมื อวันที  11 ตุลาคม 2562 และน่าเสนอ
ที ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที  9/2562 เมื อวันที  26 ตุลาคม 2562   
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

-ไม่มี- 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

-ไม่มี- 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อทราบการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โครงการผลิตแพทย์เพื อชาว
ชนบท (หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต) กลุ่มส่าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีลาเรียน (Strengthening Track) 
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประจ่าปีการศึกษา 2563 

มติที่ประชุม :  รับทราบ มอบรองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา ด าเนินการ 
1. ประชาสัมพันธ์ล่วงหน้า 
2. ก าหนดรายละเอียดขั้นตอนการด าเนินการคัดเลือก 

วาระท่ี 1.4    เรื่อง  ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการและ 
                          กรรมการด าเนินกิจการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง งานเลขานุการ  
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  นายแพทย์นิรันดร์  พิทักษ์วัชระ ต าแหน่ง  คณบดี  

คณบดี แจ้งที ประชุมทราบ  ปัจจุบันได้เปิดให้บริการ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (IPD)  และมี
นโยบายเปิดให้บริการแบบตลอด 24 ชั วโมง  เพื อเป็นการเตรียมความพร้อมในการให้บริกาทันตามก่าหนดเปิด
โรงเรียนพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  2563 ให้ทุกด้านซึ งได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการแต่ละด้าน ดังนี้  

1. ด้านบริการทางการแพทย์เทคนิคบริการ 
2. ด้านการพยาบาล 
3. ด้านบริการปฐมภูมิ 
4. ด้านบริหารงานบุคคล การเงิน พัสดุ งบประมาณ 
5. ด้านสื อสารประชาสัมพันธ์ แผนพัฒนาโรงพยาบาล 

  ส่วนเรื อง  วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาล ได้ประชุมปรึกษาหารือไปแล้ว 1 ครั้ง 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

-ไม่มี- 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

-ไม่มี- 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อทราบประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื อง การแต่งตั้งคณะกรรมการอ่านวยการและกรรมการ 
ด่าเนินกิจการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ข้อเสนอจากที่ประชุม 

1. ให้แก้ไขชื อประกาศเป็น ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื อง การแต่งตั้งคณะกรรมการ
อ่านวยการและอนุกรรมการด่าเนินกิจการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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2. ให้ปรับเปลี ยนชื อกรรมการ และแก้ไขหน้าที ของคณะกรรมการด้านบริหารงานบุคคล การเงิน พัสดุ 
งบประมาณ เป็นดังนี้ 

- ล่าดับที  4.9 นางสาวศริยา ภาละกาล กรรมการ แก้ไขเป็น นางสาวเสาวนีย์  โอ้อารีย์  เป็น
กรรมการ แทน 

- โดยมีอ่านาจหน้าที   แก้ไขเป็น 
1. ก่าหนดแผนและปฏิบัติงาน พัฒนาบุคคล พัสดุ การเงิน งบประมาณ สอดคล้องกับพันธ

กิจของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
2. จัดหาตรวจสอบ ดูแล พัสดุ จัดหา ครุภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ให้มีความเพียงพอ  

มีประสิทธิภาพ พร้อมใช้งาน 
มติที่ประชุม :  รับทราบ  มอบกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการอ านวยการ ด าเนินการแก้ไข

ประกาศ และเสนอคณบดีเพื่อพิจารณา 
 

วาระท่ี 1.5    เรื่อง  การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเพื่อฟื้นฟูช่วยเหลือหลังน้ าท่วม 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง งานเลขานุการ  
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  นายแพทย์นิรันดร์  พิทักษ์วัชระ ต าแหน่ง  คณบดี  
คณบดีแจ้งที  ประชุมทราบ  ตามที ได้ให้บริการออกหน่วยให้การช่วยเหลือไปแล้วแหลายแห่ง และได้ด่าเนินการ
จัดซื้อวัสดุเพื อน่าไปต่อเรือให้กับชุมชนไปแล้ว 1 ล่า ใช้งบประมาณไปจ่านวนเงิน  49,994 บาท และยังคงเหลือ
งบประมาณเชคยอดจากบัญชีรับบริจาค  ณ  วันที   30  ตุลาคม  2562  จ่านวนเงิน 114,156 บาท  และจะ
ได้พิจารณาการสนับสนุนผู้ประสบภัยของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  โดยผู้ประสบภัยที ได้รับการ
สนับ สนุนจากมหาวิทยาลัยฯ ในรอบแรกตามความเสียหายที เกิดขึ้น  จ่านวน  11 ราย บุคลากรได้รับสนับสนุน
จากองค์กรภายนอก จ่านวน 2 ราย ส่วนที ยังไม่ได้รับสนับสนุน จ่านวน 6 ราย ปัจจุบันยังคงมีชุมชนที ต้องการ
ความช่วยเหลืออีกหลายแห่ง  ซึ งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้เสนอโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ และ
จัดสรรให้แต่ละคณะ  180,000 บาท ส่วนเงินบริจาคที เข้าบัญชีวิทยาลัยฯ จ่านวนเงิน 114,156 บาท  ซึ งจะ
ได้พิจารณาจัดสรรงบประมาณเยี ยวยาผู้ประสบภัยต่อไป 
 
ล าดับ ค า

น าหน้า 
ชื่อ-นามสกุล เหตุผลที่ขอทุนฉุกเฉิน  ทุนฉุกเฉินที่ได้รับแล้ว  

1 นางสาว สร้อยทอง พาลพล ท่วมที ท่ากิน                15,000.00  
2 นาย อาทิตย์ มาลินทา น้่าท่วมบ้าน                 10,000.00  
3 นางสาว ณัฐวดี เยาวะศรี น้่าท่วมบ้านและท่วมไร่นา                10,000.00  
4 นางสาว ประดับดาว จันทะกาล ท่วมที ท่ากิน                10,000.00  
5 นางสาว นริศรา ยางเดี ยว น้่าท่วมที ดินท่ากินทั้งหมดและบริเวณบ้าน                  5,000.00  
6 นางสาว ณัฐนรี อุดมนอก น้่าท่วมไร่นาและพ่อเสียชีวิต                  5,000.00  
7 นางสาว ศศิวิมล ไชยพฤกษ์  น้่าท่วมนาข้าว                   5,000.00  
8 นางสาว สิริกานดา ปิดสาโย น้่าท่วมที ดินท่ากินทั้งหมดและบริเวณบ้าน                  5,000.00  
9 นางสาว วิชญาพร กะการดี น้่าท่วมบ้าน                  5,000.00  

10 นางสาว อรอนงค์ แสนยะบุตร น้่าท่วมบ้าน                  2,500.00  
11 นาย จตุรงค์ ค่าภักดี ท่วมที ท่ากิน                  2,000.00  
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ล าดับ ค า
น าหน้า 

ชื่อ-นามสกุล เหตุผลที่ขอทุนฉุกเฉิน  ทุนฉุกเฉินที่ได้รับแล้ว  

12 นางสาว ฉันทิศา เหนือโชติ น้่าท่วมบ้าน                          -    
13 นาย จรัญพร โล่ห์ค่า น้่าท่วมบ้าน                          -    
14 นางสาว นัฐติยา จันปุ่ม ท่วมที ท่ากิน                          -    
15 นางสาว แสงจันทร์ เหลาทอง ท่วมที ท่ากิน                          -    
16 นางสาว วรรณภา สลับศรี ท่วมที ท่ากิน                          -    
17 นางสาว ขนิษฐา สายนะที ท่วมเส้นทางที เดินทางไปค้าขาย                          -    
18 นางสาว สุปรียา  นิธิพานิช น้่าท่วมบ้านและท่วมไร่นา  เงินรับจากบิณฑ์  5,000  
         ถุงยังชีพ  

19 นาย อนุวัตร  ภิญญะชาติ น้่าท่วมบ้านและท่วมไร่นา  เงินสหกรณ์  2,000  
         เงินรับจากบิณฑ์  5,000  
         ถุงยังชีพ  
 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
-ไม่มี- 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
-ไม่มี- 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อทราบการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเพื อฟ้ืนฟูช่วยเหลือหลังน้่าท่วม 

มติที่ประชุม :  รับทราบ มอบรองคณบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม พิจารณาแนวทางในการ
ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเพื่อฟื้นฟูช่วยเหลือหลังน้ าท่วม  
วาระท่ี 1.6    เรื่อง  การขอนุญาตสร้างรูปปั้นหลวงปู่ชา สุภัทโท 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง งานเลขานุการ  
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  นายแพทย์นิรันดร์  พิทักษ์วัชระ ต าแหน่ง  คณบดี  

คณบดีแจ้งที ประชุมทราบ  ตามที ได้รับอนุญาตสร้างรูปปั้นหลวงปู่ชา สุภัทโท ท่ายืน ท่าด้วยดินเผาด่าน
เกวียน ซึ ง ณ ปัจจุบันประดิษฐานไว้ห้องคณบดี เป็นการชั วคราวพลางก่อน  และจะสร้างสถานที เพื อประดิษฐาน
โดยท่าเป็นศาลากรอบบุญ ประดิษฐานพระพุทธรูป และรูปปั้นหลวงปู่ชา อยู่บริเวณด้านหลังของอาคารวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ซึ งหาแหล่งสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างศาลากรอบบุญ ต่อไป 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

-ไมมี่- 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

-ไม่มี- 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อทราบการขอนุญาตสร้างรูปปั้นหลวงปู่ชา สุภัทโท 

มติที่ประชุม :  รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และ 
การสาธารณสุข  

วาระท่ี  2.1   เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ 
                          สาธารณสุข ครั้งที่ 9/2562 เม่ือวันพฤหัสบดี ที่  26 กันยายน 2562 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง  งานเลขานุการ 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม นายแพทย์ประวิ อ ่าพันธุ์ ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร  

รองคณบดีฝ่ายบริหาร เสนอที ประชุมเพื อพิจารณา รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที  9/2562 เมื อวันพฤหัสบดี ที   26 กันยายน 2562 ทั้งนี ้ได้มีการแจ้ง
เวียนทางไลน์กลุ่มคกก.ประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อพิจารณารายงานฯ ดังกล่าวแล้ว เมื อวันที  1 ตุลาคม 2562 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที  9/2562  
เมื อวันพฤหัสบดี ที  26 กันยายน 2562  
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  
ครั้งที  9/2562 เมื อวันพฤหัสบดี ที   26 กันยายน 2562  
 มติที่ประชุม :  รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไขรายงานการประชุม  
 

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสืบเนื่อง  
วาระท่ี 3.1    เรื่อง   พิจารณาแนวทางนโยบายอนุรักษ์พลังงาน วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง งานบริหารกายภาพและสิ งแวดล้อม 
ผู้เสนอเรื่อง        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิตติ  เหลาสุภาพ 
                     ต าแหน่ง  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและบริหารกายภาพและสิ งแวดล้อม 

 ตามที มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีให้ทุกคณะจัดท่ามาตรการประหยัดพลังงาน โดยวิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุขได้ด่าเนินการไปแล้วในปีงบประมาณ 2561 เพื อเป็นการด่าเนินการอย่างต่อเนื องงานอาคาร
สถานที และสิ งแวดล้อมได้จัดท่ามาตรการประหยัดพลังงานเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่า ครั้งที  6/๒๕62 
ในวันพฤหัสบดีที  20 มิถุนายน 2562 มติที ประชุม เห็นชอบให้ด่าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน 
ดังกล่าว และมอบงานอาคารสถานที และสิ งแวดล้อมจัดท่าแนวทางการก่ากับติดตามให้เป็นไปตามมติที ประชุม
และเสนอเข้าที ประชุมในการประชุมครั้งถัดไป  งานอาคารจึงขอเสนอแนวทาง ดังนี้ 

แนวทางการก ากับติดตามนโยบายอนุรักษ์พลังงาน วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
1) ให้งานอาคารงานอาคารสถานที และสิ งแวดล้อม เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการด่าเนินงานโดย

มีตัวแทนจากหน่วยงานย่อยและหน่วยงานที เกี ยวข้องกับมาตรการนั้นๆ เป็นคณะกรรมการ 
2) ให้มีการติดตามประเมินผลทุก 1 เดือน สรุปประเมินผลและรายงานผลให้กับคณะกรรมการประจ่าทราบ 
3) ให้มีการยกย่อง ชมเชย หรือให้รางวัลแก่บุคคลหรือหน่วยงานที ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีและมีผลสัมฤทธิ์

ตามตามมาตรการที ก่าหนด 
4) ก่าหนดให้มีคะแนนด้านการอนุรักษ์พลังงานร้อยละ 5 จากคะแนนเต็ม 100 คะแนนในการประเมินผล

การปฏิบัติงานแต่ละรอบ (เมษายน และ กันยายน) โดยให้บุคลากรทุกคน มีคะแนนด้านการอนุรักษ์
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พลังงาน 5 คะแนนและหากผลการประเมินพบว่าไม่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการให้ลด
คะแนนลงตามสัดส่วน 

         มาตรการ 7 ด้านให้คะแนนด้านละ 2 คะแนนยกเว้นด้าน มาตรการประหยัดไฟฟ้า 3 คะแนน รวม 15 
คะแนนมีการทบทวนมาตรการที ผ่านมาโดยได้มีการปรับเพิ มเติมมาตรการต่างๆ เพื อให้เกิดความเหมาะสม  
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

-ไม่มี- 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

            มาตรการประหยัดพลังงานวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข แบบติดตามการด่าเนินงาน
ตามมาตรการประหยัดพลังงาน 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

เพื อพิจารณารับรอง มาตรการก่ากับติดตามการด่าเนินงานติดตามนโยบายอนุรักษ์พลังงาน   
มติที่ประชุม :  มอบผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม สรุปมาตรการ

ประหยัดพลังงานวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข และให้น าเข้าหารือในการประชุมบุคลากรในวันที่ 
7 พฤศจิกายน 2562 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
วาระท่ี 4.1     เรื่อง    รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง ระดับวิทยาลัย ประจ าปี    
     งบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ สิ้นไตรมาส 2 (ณ 31 มีนาคม 2562) 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง งานแผนและงบประมาณ 
ผู้เสนอเรื่อง           ชื่อ  นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธุ์ ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

ตามที  งานแผนและงบประมาณ ได้ติดตามและรวบรวบรวมผลการด่าเนินงานตามแผนบริหารความเสี ยงระดับ
วิทยาลัยฯ ประจ่าปีงบประมาณ 2562 จ่านวน 2 ความเสี ยง จากผู้รับผิดชอบหลัก ณ สิ้นไตรมาส 4           
(30 กันยายน 2562) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

ตารางสรุปผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ สิ้นไตรมาส 4 (ณ 30 กันยายน 2562) 
ล าดับ ประเด็นความเสี่ยง ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง หน่วย

นับ 
ค่าตัวบ่งชี้ 
ความเสี่ยง 

ผลการด าเนินงาน สถานะ หมายเหตุ 

แผน ผล 
1 การรับนักศึกษาไม่เป็นไป

ตามแผนที ก่าหนด (มากกว่า
แผนที ก่าหนด) 

ความพึงพอใจด้านการ
จัดการเรียนการสอน
ของ นศ. และอาจารย์
ต่อชั้นเรียน 

ร้อยละ >80 >80 1.มี ก า ร ส รุ ป แ ผ น ก า ร รั บ
นักศึกษา ในไตรมาสที  4 โดยมี
ผู้ยืนยันสิทธิ์เข้ารับการศึกษา 
แล้วจ่านวน 92 คน (ไม่ เกิน 
80 คน)  
2. จัดหาทรัพยากรทั้งห้องเรียน
ครบตามข้อเสนอแนะของการ
ประเมิน 

เป็นไปตาม
แผน 

 

 (ห ลั ก สู ต ร ส า ธ า ร ณ สุ ข
ศาสตร์) 

   

2 ด้านการตลาดในการแข่งขัน
การรับนักศึกษา 
 
(ห ลั ก สู ต ร วิ ท ย าศ าสต ร
บั ณ ฑิ ต  ส า ข า อ น า มั ย
สิ งแวดล้อม) 

จ่ า น ว น นั ก ศึ ก ษ า ที 
เป็นไปตามแผน 

คน 75 
คน 

63   คน 1.มีการสรุปแผนการรับ
นักศึกษาและข้อมูลการรับเข้า 
ซึ งในไตรมาสที  3 มีจ่านวน 
นศ.ยืนยันสิทธิ์ จ่านวน 63 คน 
2. กิจกรรมการประชาสัมพันธ์
การรับนักศึกษาประจา่ปี

ต ่ากวา่แผน มีการวาง
แผนการออก
ประชาสัมพัน
ธ์หลักสูตรเชิง
รุกเพิ มมากขึ้น
ในปีการศึกษา 
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ล าดับ ประเด็นความเสี่ยง ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง หน่วย
นับ 

ค่าตัวบ่งชี้ 
ความเสี่ยง 

ผลการด าเนินงาน สถานะ หมายเหตุ 

แผน ผล 
การศึกษา 2562 ของ
มหาวิทยาลัยฯ ได้แก่ การออก
แนะแนวรว่มกับมหาวิทยาลับ 
การออกแนะแนวโดยอาจารย์
ในหลักสูตรพร้อมนักศึกษา 
และมีการประชาสัมพันธ์ผา่น 
facebook ของหลักสูตร 

2563 

 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
-ไม่มี- 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
รายงานผลการด่าเนินงานตามแผนบริหารความเสี ยง ระดับคณะ/หน่วยงาน ประจ่าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2562 ณ สิ้นไตรมาส  4 ( ณ 30 กันยายน 2562) 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

เพื อพิจารณา พิจารณา ให้ข้อเสนอแนะ/แนวทางวิธีการจัดการกับประเด็นความเสี่ยงท่ีไม่เป็นตามแผน 
ดังนี้ 

1.ประเด็นความเสี ยงด้าน การตลาดในการแข่งขันการรับนักศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต            
สาขาอนามัยสิ งแวดล้อม  รับนักศึกษาได้ต ่ากว่าแผน        

มติที่ประชุม : มอบกลุ่มวิชาด าเนินการวิเคราะห์แนวทางการด าเนินงานในปีท่ีผ่านมา เพื่อการเรียนรู้
ปรับปรุงแนวทาง ในปีการศึกษาต่อไป 

 

วาระท่ี 4.2    เรื่อง  รายงานผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดแผนกลยุทธ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
     (ไตรมาส 4 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2562)  

หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง งานแผนและงบประมาณ 
ผู้เสนอเรื่อง           ชื่อ  นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธุ์ ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

งานแผนและงบประมาณ ได้ติดตามและสรุปรายงานผลการด่าเนินงานตามตัวบ่งชี้แผนกลยุทธ์ ประจ่าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 4 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2562  ดังนี้ 
 

1.1 สรุปรายงานการติดตามตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ 7 ยุทธศาสตร์ จ านวน  80 ตัวช้ีวัด 
 

เกณฑ์ตัวช้ีวัด จ านวน/ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ 62 

ไม่บรรลุเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ 62 

2.ตัวชี้วัด เกณฑ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  39 14 25 
3.ตัวชี้วัด เกณฑ์วิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข  

41 21 20 

รวมทั้งสิ้น 80 33 47 
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ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
-ไม่มี- 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
สรุปการรายงานผลการติดตามตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์ ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 4   

(ณ สิ้นเดือนกันยายน 2562) 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อพิจารณาผลการติดตามตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์ ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 4   (ณ 
สิ้นเดือนกันยายน 2562) ทั้งนี้ เพื อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขและแนวทางการด่าเนินงานในปีถัดไป 

มติที่ประชุม :   เห็นชอบ มอบรองคณบดี ผู้ช่วยคณบดีที่รับผิดชอบศึกษาเกณฑ์ตามตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุ
เป้าหมาย ว่ามีความเหมาะสม และสามารถปฏิบัติได้จริงหรือไม่ 
 

วาระท่ี 4.3    เรื่อง  รายงานการติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานและแผนการค่าใช้จ่าย ประจ าปี        
      งบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ สิ้นไตรมาส 3 (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง    งานแผนและงบประมาณ 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม      ชื่อ  นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธุ์  ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

งานแผนและงบประมาณ ได้ติดตามการรายงานการติดตามการด่าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานและ
แผนการค่าใช้จ่าย ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ สิ้นไตรมาส สิ้นไตรมาส 4 (1 ตุลาคม 2561 – 30 
กันยายน 2562) ใน 4 ด้าน ดังนี้ 

1.1 การติดตามผลการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม  
ในการติดตามรายงานผลการด่าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2561 ณ  สิ้นไตรมาส 4 (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562)  
โครงการทั้งสิ้น จ านวน 116 โครงการ สามารถติดตามได้ 110 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 

94.82 และการรายงานผลการด าเนินโครงการ เพื่อบรรลุตามตัวช้ีวัดโครงการ จ านวน 116 โครงการ บรรลุ
ความส าเร็จตามตัวชี้วัดโครงการ จ านวน 108 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 93.10  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1.1.1 รายงาน Action Plan ณ ไตรมาส 4 (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) 
   1. จ่านวนโครงการตามแผนปฏิบัติการ ทั้งหมด   80  โครงการ 
   2. มีการด่าเนินแล้วเสร็จโครงการในไตรมาสที  4   77   โครงการ 
   3. ไม่บรรลุความส่าเร็จ       10  โครงการ 
   4. ยกเลิกโครงการ        1     โครงการ 
   5. ไม่รายงานข้อมูล        2  โครงการ 

  ทั้งนี้ ผลการติดตามการด าเนินงานในไตรมาสที่ 4  คิดเป็น ร้อยละ 98.75 
1.1.2  รายงานโครงการวิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปะฯ ณ ไตรมาส 4                         

(1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) 
  1. จ่านวนโครงการตามแผนปฏิบัติการ ทั้งหมด   36   โครงการ 

   2. มีการด่าเนินแล้วเสร็จโครงการในไตรมาสที  4   28  โครงการ 
   3. ไม่บรรลุความส่าเร็จ        2  โครงการ 
   4. ยกเลิกโครงการ       5  โครงการ 
   5. ไม่รายงานข้อมูล       4  โครงการ 
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 ทั้งนี้ ผลการติดตามการด าเนินงานในไตรมาสที่ 4 คิดเปน็ ร้อยละ 77.78 
 

สรุปผลการด าเนินงานและประเด็นปัญหา อุปสรรค ในการด าเนินโครงการตามแผนปฎิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาส 4 (ณ สิ้นเดือนกันยายน 2562) 

 

ที  โครงการ 
ผลการด าเนินงานตามตัวชีวัด 

โครงการ/กจิกรรม ปี 62 
ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

1 โครงการจัดต้ังศูนย์เรียนรู้สุขภาพ
ชุมชนและระบบบริการปฐมภูม ิ

ยกเลิกโครงการ ด้วยงานส่งเสริมการ
วิจัยฯ ได้รับงบประมาณโครงการ
บริการวิชาการแกส่ังคม จาก
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมี
เน้ือหาและกิจกรรมครอบคลุมการ
ด่าเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้สุขภาพ
ชุมชนและระบบบริการปฐมภูมแิล้ว 
เพื อเป็นการลดความซ้่าซ้อน งาน
ส่งเสริมการวิจัยฯ 

ไม่มี ไม่มี 

2 โครงการบริหารจัดการงานวิจัยฯ บรรลุตามวัตถุประสงค์และตัวชีว้ัด ไม่มี ไม่มี 

3 โครงการประชุมสัมมนาวิจัย 
Research Forumวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  

บรรลุตามวัตถุประสงค์และตัวชีว้ัด ผู้เข้าร่วมประชุมน้อย จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื อง 
และในประเด็นที น่าสนใจ
จะท่าให้ผู้เขา้ร่วมกิจกรรม
เยอะขึ้น 

4 โครงการรายรับจากแหล่งทุนวิจจัย
ภายนอก 
4.1 โครงการฤทธิ์ของสมุนไพรไทยที มี
ต่อการยับยั้งสารสื อประสาทที มฤีทธิ์ต่อ
การเคลื อนไหวของพยาธิใบไม้ในตับใน
สัตว์ทดลอง (ผศ.ดร.รัตนา เล็กสมบูรณ์) 
4.2 โครงการวิจยัการประเมินผลการ
ด่าเนินงานของการขับเคลื อนเขต
สุขภาพที  10                   
(ผศ.ดร.เมรีรัตน์ มั นวงศ์ ) 
4.3 การประเมินความเสี ยงของความ
แปรปรวนสภาพอากาศ และการ
เปลี ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที ดิน ต่อ
การกระจายของเชื้อ Burkholderia 
pseudomallei ในดิน ด้วยระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์  
(ผศ.จารุวรรณ์ วงบุตดี) 
4.4 การประยุกต์ใช้การตรวจวัดระดบั
ยาในเลือดที ใช้รักษาผู้ปว่ยวัณโรคดื้อยา
หลายขนานในพื้นที จังหวกัอุบลราชานี
และพื้นที ใก้ลเคียง  
(รศ.ดร.อนันต์  ไชยกุลวัฒนา) 

บรรลุตามวัตถุประสงค์และตัวชีว้ัด  4.4 การประยุกต์ใช้การ
ตรวจวัดระดับยาในเลือดที ใช้
รักษาผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา
หลายขนานในพื้นที จังหวัด
อุบลราชานแีละพื้นที ใก้
ลเคียง  
(รศ.ดร.อนันต์  ไชยกุลวัฒนา) 

- การส่งสารเคม/ี
อุปกรณ์
ห้องปฏิบัติการ 
ต้องใช้เวลา
ประมาณ 2เดือน 
ซึ งระหว่างน้ันทีม
วิจัยจะด่าเนินการ
ในขั้นตอนอื นๆ 

 ไม่มี 

5 โครงการสนับสนุนค่าตอบแทน
เผยแพร่ผลงานวิชาการและการ
น่าไปใช้ประโยชน์ 

บรรลุตามวัตถุประสงค์และตัวชีว้ัด ไม่มี - ควรสนับสนุนทุนอย่าง
ต่อเนื อง  
- ควรมีระเบียบใช้เงิน
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ที  โครงการ 
ผลการด าเนินงานตามตัวชีวัด 

โครงการ/กจิกรรม ปี 62 
ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

รายได้เป็นภาพรวมของ
วิทยาลัยฯ ที ชัดเจน 

6 โครงการสนับสนุนทุนวิจัย
วิทยาศาสตร์สุขภาพและวิจัยมุ่ง
เป้า 
6.1 การคัดกรองการเกิดภาวะซึมเศร้า
ของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที  1-3 
วิทยาลยัแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี                   
(แพทย์หญิงพัชร ีพรรณพาณิช ) 
6.2 การจัดการเรียนการสอนเพื อสร้าง
ความผูกพันกับชุมชน  (ดร.ปวีณา ลิมปิ
ทีปราการ ) 
6.3 ความสามารถในการสร้างเอนไซม์
คอลลาจิเนส ซึ งเป็นปัจจัยที มีผลต่อ
ความรุนแรงของเช้ือเลปโตสไปร่าที ได้
จากธรรมชาติ ในเซลล์เยื อบุท่อไต (ผศ.
ดร. จุฑารัตน์ จิตติมณี) 
6.4 การประมาณค่าสารหนูปนเปื้อน
ในน้่าบาดาล พื้นที เกษตรกรรม 
6.5 การศึกษาหาฤทธิ์ต่อตา้นไกลเคชั น
ของพืชสมุนไพรไทยและผักพื้นบา้น 
(ดร.ลติพร อุดมสุข) 
6.6 การรับสัมผัสสารเคมีก่าจัดศัตรูพืช
ของผู้บริโภคผักตามท้องตลาด ผูบ้ริโภค
ผักอินทรีย์ ในจังหวัดอุบลราชธาน ีและ
เกษตรกรปลูกผักใน ต.ขี้เหล็ก อ.เมือง 
จ.อุบลราชธานี (ดร.ลักษณีย ์ บุญขาว) 
6.7 การประเมินฤทธิ์ของแบคเทอ
ริฟาจ JC02 ในการต้านเชื้อเอสเชอริ
เชีย โคไล สายพันธุ์ดื้อยาหลายขนานที 
คัดแยกได้จากผู้ปว่ยในโรงพยาบาล
สรรพสิทธิประสงค์ (ผศ.ดร.มารุตพงศ์ 
ปัญญา ) 
6.8 มาตรการทางสังคมเพื อป้องกัน
และลดผลกระทบจากการดื มเครื องดื ม
แอลกอฮอล์ในชุมชน ตาบลเมืองศรีไค 
(ผศ.ดร.กิตติ เหลาสุภาพ) 
6.9 โปรแกรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ
เพื อส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพของ
ประชาชนผู้สูงอายุในบา้นโนนเค็ง  
ต่าบลค่าขวาง อ่าเภอวารินช่าราบ 
จังหวัดอุบลราชธานี (ผศ.มินตรา สาระ
รักษ์ )      
6.10 การตรวจวิเคราะห์เอนไซม์จี-6-
พีดีแอคทิวิตีในผู้แวยโรคฮีโมโกลบินเอช
ที มีอาการรุนแรงแตกตา่งกัน 
 

บรรลุตามวัตถุประสงค์และตัวชีว้ัด 6.6 การรับสัมผัสสารเคมี
ก่าจัดศัตรูพืชของผู้บริโภคผกั
ตามทอ้งตลาด ผู้บริโภคผกั
อินทรีย์ ในจังหวัด
อุบลราชธานี และเกษตรกร
ปลูกผักใน ต.ขี้เหลก็ อ.เมือง 
จ.อุบลราชธานี (ดร.ลักษณีย์  
บุญขาว) 

- การขอจริยธรรม
วิจัยพิจารณา
ค่อนข้างชา้ ท่าให้
การเริ มโครงการ
ล่าช้า 

6.7 การประเมินฤทธิ์ของแบ
คเทอรฟิาจ JC02 ในการ
ต้านเชื้อเอสเชอริเชีย โคไล 
สายพันธุ์ดือ้ยาหลายขนานที 
คัดแยกได้จากผู้ป่วยใน
โรงพยาบาลสรรพสทิธิ
ประสงค์ (ผศ.ดร.มารุตพงศ์ 
ปัญญา ) 
ห้องปฏิบัติการวิจัย ชั้น3 ตึก
กายภาค ไมส่ะดวกตอ่การ
ปฏิบัติงานเป็นเวลานาน 
เนื องจากบางหอ้งไม่มี
เครื องปรับอากาศ 
6.9 โปรแกรมพัฒนา
ศักยภาพผู้สูงอายุเพื อส่งเสริม
พฤตกิรรมสุขภาพของ
ประชาชนผู้สูงอายุในบ้าน
โนนเค็ง  ต่าบลค่าขวาง 
อ่าเภอวารินชา่ราบ จังหวัด
อุบลราชธานี (ผศ.มินตรา 
สาระรักษ์ )      

- มีปัญหาช่วงเก็บ
ข้อมูล ซึ งผู้สูงอายุ
ไม่สามารถมาร่วม
กิจกรรมในเวลา
เดียวกันได ้
 

ไม่มี 
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ที  โครงการ 
ผลการด าเนินงานตามตัวชีวัด 

โครงการ/กจิกรรม ปี 62 
ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

7 โครงการอบรมพฒันานักวิจัย
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 

บรรลุตามวัตถุประสงค์และตัวชีว้ัด ไม่มี ไม่มี 

8 โครงการวารสารการแพทย์และ
สาธารณสขุ มหาวทิยาลัย
อุบลราชธานี 

บรรลุตามวัตถุประสงค์และตัวชีว้ัด หาวารสารมาตีพิมพ์ค่อนข้าง
ล่าบาก เนื องจากเป็นวารสาร
ใหม่ที ยังไม่อยู่ในฐานขอ้มูล 

ประสานงานเครือข่าย 
อาจารย์ นักวิชาการจากที 
ต่างๆ เพื อให้ส่งบทความ
เข้าระบบ ให้มากขึ้น 

9 การพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนด้านความปลอดภัยและ
สิ งแวดลอ้มของโรงเรียนเครือข่าย
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

บรรลุตามวัตถุประสงค์และตัวชีว้ัด ไม่มี ไม่มี 

10 การพัฒนาแกนน่าด้านสขุภาพและ
อนามัยสิ งแวดล้อมในอีสานใต้ 

บรรลุตามวัตถุประสงค์และตัวชีว้ัด ไม่มี ควรจัดให้มีเป็นประจ่าทุกปี 
และควรได้รับงบประมาณ
มากขึ้น 

11 การพัฒนาคุณภาพน่้าดื มโรงเรียน
เครือข่ายมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

บรรลุตามวัตถุประสงค์และตัวชีว้ัด ไม่มี ขยายโครงการสูโ่รงเรียน
อื นๆ 

12 การเสริมสร้างศักยภาพโรงเรียนสู่
การเป็นสถานศึกษาปลอดภัย และ
สุขภาพอนามัยดี 

บรรลุตามวัตถุประสงค์และตัวชีว้ัด ปรับลดกิจกรรมลงเนื องจาก
งบประมาณลดลง ท่าให้ไม่
สามารถพัฒนาโรงเรียนได้
ครอบคลุมทุกประเด็น 

ทางโรงเรียนที เข้าร่วม
โครงการเสนอใหเ้พิ มเติม
ข้อมูลเรื องการป้องกันและ
ระงับอัคคีภัย 

13 โครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียน
ต่ารวจตระเวนชายแดนเพื อเข้าสู่
โรงเรียนต้นแบบความปลอดภัย
ด้านสุขภาพและอนามัย
สิ งแวดลอ้ม โครงการต่อเนื อง 3 ปี 
(พ.ศ.2560-2562) (ปีที  3) 

บรรลุตามวัตถุประสงค์และตัวชีว้ัด บางโรงเรียนเปลี ยนผู้บริหาร
ท่าให้ด่าเนินกิจกรรมบาง
ประเด็นล่าช้ากว่าโรงเรียนอื น 

ในการด่าเนินการในพื้นที 
โรงเรียน หากผู้บริหารของ
ทุกโรงเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมอย่างต่อเนื องจะ
เกิดผลดีในการมอบ
นโยบายให้ทางโรงเรียน
ด่าเนินกิจกรรมอย่าง
ต่อเนื องได้ ถึงแม้วา่จะไม่มี
คณะท่างานเขา้ไปติดตามก็
สามารถดา่เนินการได้อย่าง
ต่อเนื องรวมถึงการให้การ
สนับสนุนคุณครูที 
รับผิดชอบได้กระตุ้นให้ทกุ
คนในโรงเรียนมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาศักยภาพดา้น
สุขภาพและสิ งแวดล้อมใน
โรงเรียนได ้

14 ตรวจคัดกรองและเฝา้ระวัง
เบาหวาน ความดันโลหิต และโรค
อ้วนในชุมชนร่วมกับหน่วยบริการ
ปฐมภูม ิ

บรรลุตามวัตถุประสงค์และตัวชีว้ัด ไม่มี จากการจัดกิจกรรมครั งนี 
ถือไดว้่าประสบความสา้เร็จ
อย่างมาก เพราะผูเ้ขา้ร่วม
กิจกรรมมีความสนใจและ
ร่วมกิจกรรมอย่างมี
ความสุข พร้อมทั งได้
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ที  โครงการ 
ผลการด าเนินงานตามตัวชีวัด 

โครงการ/กจิกรรม ปี 62 
ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

ความรู้ และความเข้าใจ กิจ
กรรมนี ได้รับการตอบรับที 
ดี เนื องจากกิจกรรมได้
เสริมแรงและสร้างเสริม
สุขภาพแบบองค์รวม โดย
เป็นการสร้างความสัมพันธ์
กับประชาชนให้มีความ
เข้าใจและความเป็นกันเอง 
จึงท้าให้ได้รับการเรียนรู้
มากขึ้น จึงเป็นผลทา้ให้
ประชาชนมีความพึงพอใจ
ในระดับมาก และอยากให้
มา 

15 บริการตรวจวัดระดับความเครียด
และภาวะซึมเศร้าของผู้ป่วยโรค
เร้ือรังในชุมชน 

บรรลุตามวัตถุประสงค์และตัวชีว้ัด ประชาชนขาดความสนใจ 
เนื องจากเป็นพื้นที ที โครงการ
ลงไปมาก 

ปรับปรุงรูปแบบโครงการ
เชิงรุก ลงส่ารวจโครงการ
ร่วมกับ อสม. 

16 โรงเรียนสุขภาพ ป้องกัน
ไข้เลอืดออก ผา่นสื อสารสนเทศ 

บรรลุตามวัตถุประสงค์และตัวชีว้ัด ไม่มี นักเรียนและบุคลากร
โรงเรียนอยากให้มาจัด
กิจกรรมอย่างต่อเนื อง 

17 สร้างเสริมการเรียนรู้ทกุภาคส่วน
ผ่านระบบสุขภาพและคุณภาพชวีิต
ของคนไทย 

ไม่บรรลุความส่าเร็จตัวชีว้ัด  
มีระดับความพึงพอใจของผู้ร่วม
กิจกรรมร้อยละ 84.2 จากเป้าหมาย 
ร้อยละ 85 

ปัญหาเรื องการติดต่อ
ประสานงานกับส่านักงาน
สาธารณสขุจังหวัดอุบลฯ 

ควรมีการเตรียมการ
ประชุมล่วงหน้า 

18 อบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนา
ศักยภาพแกนน่าผู้สูงอายุผ่าน
กองทุนสร้างเสริมสุขภาพ 

ไม่บรรลุตามตัวชี้วัด เพราะมีระดับ
ความพึงพอใจของผู้ร่วมกิจกรรม ร้อย
ละ 77.13 จากเป้าหมายร้อยละ 85 

ไม่มี ไม่มี 

19 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื อง เทคนิค
การจัดการข้อมูลสารสนเทศและ
การวิเคราะห์ในงานวิจัย
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 

บรรลุตามวัตถุประสงค์และตัวชีว้ัด ห้องประชุมและระบบสายไฟ
ต่อพ่วงไม่เหมาะสมกับ
ลักษณะการจัดกิจกรรม 

ควรด่าเนินการจัดกิจกรรม
อย่างต่อเนื อง 

20 โครงการการผลิตสื อและให้สุข
ศึกษาโดยใช้ศิลปะพื้นบ้าน ปี 
2562 

บรรลุตามวัตถุประสงค์และตัวชีว้ัด ไม่มี ไม่มี 

21 โครงการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา 

บรรลุตามวัตถุประสงค์และตัวชีว้ัด 1.เนื องจากมกีารปรับเปลี ยน
การเปิดภาคการศึกษาจาก
อาเซียน เป็นระบบเดิม จึงท่า
ให้การประเมินคุณภาพ 
ระดับหลักสูตร ต้องประเมิน
เร็วกวา่แผนที วางไว้ ท่าให้
ข้อมูลในส่วนต่างๆ ต้องเร่ง
ด่าเนินการ ซึ งบางข้อมลูยังไม่
ครบรอบประเมิน แต่ต้องเร่ง
ด่าเนินการเก็บ ท่าให้ขอ้มูลที 

1. ส่งผู้บริหาร อาจารย์ 
บุคลากรที เกี ยวข้องเข้าร่วม
อบรมเกณฑ์การประกัน
คุณภาพการศึกษา ที 
มหาวิทยาลัยฯจัดขึ้น 
2. สร้างความรู้ ความเขา้ใจ 
เกณฑ์ประกันคุณภาพฯ 
พร้อมก่ากับ ติดตามการ
ด่าเนินงาน 
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ที  โครงการ 
ผลการด าเนินงานตามตัวชีวัด 

โครงการ/กจิกรรม ปี 62 
ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

ได้ไม่สัมพันธก์ับช่วง
ระยะเวลาที แท้จริง 
2.เกณฑก์ารประกันคุณภาพ
ฯ ไม่ครอบคลุมทุกหน่วยงาน 
จึงท่าให้บางหน่วยงานไม่มี
ส่วนร่วมหรือไม่เข้าใจการ
ประกันคุณภาพฯ คืองาน
ประจ่า 
3.มีการปรับเกณฑ์คุณภาพ 
ระดับวิทยาลัย ใน
ปีงบประมาณ 2562 ทา่ให้
ต้องท่าความเข้าใจเกณฑ์ใหม่ 
4.ผู้บริหารหลายทา่น ยังไม่
เข้าใจเกณฑ์ประกันคุณภาพฯ 
เท่าที ควร ท่าให้ยากตอ่การ
จะด่าเนินการในเกณฑ์ 
EdPEx  
5.การประเมินคุณภาพภาย
นะ ระดับวิทยาลัย ได้ก่าหนด
วันประเมินเป็นวันที  14-15 
ตุลาคม 2562 ซึ งเป็นค่าใช้
ง่ายในปีงบ 2563 ทา่ให้
งบประมาณในปี 2562 ไม่
เป็นไปตามแผนที วางไว ้

22 โครงการให้บริการระบบสิ ง
สนับสนุนการเรียนการสอนด้าน
ห้องปฏิบัติการ ประจ่าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 (ระดับ
ปริญญาตรี) 

บรรลุตามวัตถุประสงค์และตัวชีว้ัด ในปีงบประมาณ 2562 พบ
ปัญหาเรื องความล่าช้าของ
เอกสาร และเงื อนไขการ
ปฏิบัติงานบางอย่างไมช่ัดเจน 
ท่าให้เกิดข้อผิดพลาดเรื อง
การจัดซ้ือผ่านตัวแทน และ
ตัวเอกสารได้รับการอนุมัติ
ล่าช้ามาก รวมไปถึงกับการ
ติดต่อในกรณีที คู่ค้าเป็น
หน่วยงานราชการยิ งเพิ ม
ความล่าชา้มากขึ้น ซึ งขัดกับ
ระยะเวลาการครอบครองเงิน 
ซึ งมีผลต่อการปฏิบัติงาน 

ในปีงบประมาณ 2562 
น้ัน มีการประยุกต์ และ
บูรณาการณ์รายวิชาทกัษะ
พื้นฐานทางคลินิก  และ
จ่านวนนักศึกษาที เพิ มขึ้น 
ท่าให้ในปีงบประมาณน้ี
จ่าเป็นต้องลงทุนจัดซ้ือวัสดุ
ที เกี ยวข้องกับหัตถการ
ทางการแพทย์ ซึ งมีอายุ
การใช้งานได้มากกวา่ 1 ปี 
ในปีงบประมาณ 2563 ผู้
จัดหาวัสดุคาดวา่
งบประมาณที ใช้ในการ
จัดซ้ือน่าจะลดลงมากกว่าน้ี   

23 โครงการบริหารจัดการด้านพัสด ุ บรรลุตามวัตถุประสงค์และตัวชีว้ัด ขั้นตอนการดา่เนินการจัดซ้ือ
ล่าช้าเนื องจากตอ้งสืบราคา
จากร้านค้าอื นๆ เพื อ
เปรียบเทียบราคาวัสดุที มี
ราคาต ่าที สุด เพื อประโยชน์

เป็นงบประมาณที งานพัสดุ
กลางเป็นผู้ด่าเนินการ
จัดซ้ือวัสดุให้ จึงไม่สามารถ
คาดเดาวันที เบิกจ่ายได้
ชัดเจน 
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ที  โครงการ 
ผลการด าเนินงานตามตัวชีวัด 

โครงการ/กจิกรรม ปี 62 
ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

สูงสุดของวทิยาลัย 
24 ค่าออกแบบอาคารโภชนาคาร บรรลุตามวัตถุประสงค์และตัวชีว้ัด ไม่มี ไม่มี 
25 โครงการกอ่สร้างอาคารสโมสร

นักศึกษา 
บรรลุตามวัตถุประสงค์และตัวชีว้ัด แบบรูปล่าช้า ไม่มี 

26 โครงการบริหารจัดการด้าน
สิ งก่อสร้าง 

บรรลุตามวัตถุประสงค์และตัวชีว้ัด ไม่มี ไม่มี 

27 โครงการสบทบค่าก่อสรา้งราชานุ
เสาวรีย์ 

บรรลุตามวัตถุประสงค์และตัวชีว้ัด ไม่มี ไม่มี 

28 โครงการบริหารจัดการด้าน
ครุภัณฑ์   

บรรลุตามวัตถุประสงค์และตัวชีว้ัด รายการครุภัณฑ์ที จัดซ้ือจาก
เงินสะสมคงเหลือประจ่าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 คือ 
กล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 
กระบอกตา จ่านวน 20 
เครื อง ที ไม่สามารถ
ด่าเนินการเบิกจ่ายให้ทัน
ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 ได้ จึงมีความจ่าเป็น
ต้องกันเงินเหลื อมปี เพื อรอ
การเบิกจ่ายแก่คู่สญัญาใน
ปีงบประมาณถัดไป 

เสนอให้เพิ มบุคลากรในการ
ปฏิบัติงานด้านการจัดซ้ือ
จัดจ้างครุภัณฑ์ เนื องจาก
ในแต่ละปีงบประมาณ
วิทยาลัยฯ ได้รับจัดสรร
งบประมาณ/รายการ
ครุภัณฑ์จ่านวนมากทา่ให้
การด่าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง
ครุภัณฑ์ไม่ทันตามระยะที 
ก่าหนดหรือไมเ่ป็นไปตาม
แผนการจัดซ้ือจัดจ้าง
ครุภัณฑ์ประจ่าปี และ
ส่งผลให้การเบิกจ่ายไม่
เป็นไปตามมาตรการที 
กรมบัญชกีลาง กา่หนด 

29 โครงการให้บริการระบบสิ ง
สนับสนุนการเรียนการสอนด้าน
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

ไม่บรรลุความส่าเร็จตามตวัชี้วัด 
เนื องจากบุคลากรและนักศึกษา
วิทยาลัยฯ มีความเพียงพอตอ่การใช้
งานด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ
โสตทัศนูปกรณ์ เพื อสนับสนุนการ
เรียนการสอน และการอื นๆ ในห้อง
บรรยาย ห้องประชุม ร้อยละ 73.72
และ 72.24 ตามล่าดับ จาก
เป้าหมายร้อยละ 80 

เนื องจากขั้นตอนการจัดซ้ือ
อุปกรณ์ต้องรวบรวมเรื องเพื อ
จัดซ้ือเป็นคร้ังๆไป ส่งผลให้
บางกรณีที ตอ้งการใช้อุกรณ์
หรือการซ่อมแซมอุปกรณ์ที 
ช่ารุดไม่สามรถให้บริการต่อ
ผู้ใช้งานได้ทันท่วงที ท่าให้
ผู้ใช้งานบางคนเกิดความไม่
พอใจ 

ควรมีการสนับสนุน
งบประมาณที เพียงพออย่าง
สม ่าเสมอ เพื อซอ่มบ่ารุง 
ดูแล รักษาระบบดังกล่าว
ให้สามารถใช้งานได้อย่าง
ต่อเนื องต่อไป 

30 โครงการสวัสดกิารหอพกันักศึกษา บรรลุตามวัตถุประสงค์และตัวชีว้ัด เนื องจากห้องพกัมีวัสดุ
อุปกรณ์ช่ารุดตามอายกุารใช้
งาน ท่าให้ต้องมกีารซ่อมแซม
เพื อใหพ้ร้อมในการให้บริการ
พักอาศัยของนักศึกษา
ตลอดเวลา และห้องที วา่งมี
ค่าไฟเกิดขึ้น ซึ งได้แจ้ง งาน
ไฟฟ้ามาตรวจสอบแล้ว   

ไม่มี 

31 โครงการบริหารหลักสูตร
แพทยศาสตร ์

บรรลุตามวัตถุประสงค์และตัวชีว้ัด เนื องจากนักศึกษาแพทย์ใน
ชั้นคลินิกมีตารางการเรียน
และฝึกปฏิบัตกิารค่อนขา้ง

- ควรเปิดกรอบเพื อจัดหา
อาจารย์ประจ่าที มีความ
เชี ยวชาญ/ช่านาญใน
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ที  โครงการ 
ผลการด าเนินงานตามตัวชีวัด 

โครงการ/กจิกรรม ปี 62 
ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

แน่น ท่าให้การนัดหมายท่าได้
ยาก 

สาขาที เกี ยวขอ้ง อาทิ 
อาจารย์แพทย์ 

- เพื อใหก้ารด่าเนินการ
เป็นไปตามแผนงานที 
ก่าหนดทางหลักสูตรควร
ท่าปฏทิินก่าหนดเวลา
การนิเทศเพื อจะได้ลงใน
ตารางเรียนของนักศึกษา
ชั้นคลินิก 

32 โครงการการจัดการเรียนการสอน
ตามรายวิชาสร้างเสริมสุขภาพและ
ประสบการณ์วิชาชพีแพทย์รหัส
วิชา 1901 309 

บรรลุตามวัตถุประสงค์และตัวชีว้ัด 1. ปัญหาจากการจัดตาราง
เรียนจากหลักสูตรที 
ก่าหนดให้การเรียนการสอน
ทั้ง ๓ สัปดาห์ ด่าเนินการ
เรียนการสอนต่อเนื องกัน ซึ ง 
ท่าให้นักศึกษาไม่มีเวลา
เพียงพอในการดา่เนิน
โครงการสร้างเสริมสขุภาพให้
ได้ตามเป้าหมาย 
2. เนื องจากโรงพยาบาล
ชุมชนบาง แห่ง ได้แก่ 
โรงพยาบาลนาจะหลวยมี
ปัญหาเรื องที พักนักศึกษาที ไม่
เพียงพอและสิ งอ่านวยความ
สะดวก ทา่ให้นักศึกษาที ออก
ฝึกต้องพักอาศัยที หอนอก
โรงพยาบาลตลอด 5 วัน 

จัดตารางสอนสัปดาหแ์รก 
ของรายวิชาไว้ในช่วงต้น
ภาคเรียน และสัปดาห์ที 
สอง และสาม ไว้ช่วงกลาง
หรือปลายภาคเรียน 

33 โครงการศึกษาดูงานด้านอนามัย
สิ งแวดลอ้ม 

บรรลุตามวัตถุประสงค์และตัวชีว้ัด เนื องจากนักศึกษามีจ่านวน
มากขึ้นจึงเกิดปัญหาดา้นการ
จัดหารถบัสที มีความเพียงพอ
ต่อการเดินทาง ทา่ให้ต้องมี
การจัดหารถเพิ มเติม 

- ควรจัดให้มีกิจกรรมท่า
โครงการเพื อจัดการขยะ
มูลฝอยและสิ งปฏกิูล 
เพื อเสริมประสบการณ์
และการเรียนรู้นอก
ห้องเรียนแก่นักศึกษา
อย่างต่อเนื อง 

- เพิ มพื้นที ในการศึกษาดู
งานให้มีความ
หลากหลาย ในบริเวณ
ใกล้เคียงกับ
มหาวิทยาลัยเพิ มเติม  

34 โครงการบริหารจัดการหลกัสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอนามัย
สิ งแวดลอ้ม 

บรรลุตามวัตถุประสงค์และตัวชีว้ัด กระบวนการติดตามการ
ส่ารวจ   ความคิดเห็นของ
ผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพของ
บัณฑิต มีความยากลา่บากใน
การติดตามและระยะเวลา

ไม่มี 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 10/2562 วันที ่16 ตุลาคม 2562 
 

ที  โครงการ 
ผลการด าเนินงานตามตัวชีวัด 

โครงการ/กจิกรรม ปี 62 
ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

ติดตามค่อนข้างสั้นท่าให้ร้อย
ละในการสรุปในช่วงแรกยัง
น้อย ต้องอาศัยช่วงการ
ติดตามที ยาวนานขึ้นถึงจะ
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้ 

35 โครงการทา่บุญอุทิศส่วนกุศลแด่
อาจารย์ใหญ ่

บรรลุตามวัตถุประสงค์และตัวชีว้ัด ผู้ร่วมงาน ไม่ให้ความสนใจ
ลงทะเบียนร่วมงาน และไม่
สนใจท่าแบบประเมินผล 

ประชาสัมพันธ์ให้ชัดเจน 
และจัดนักศึกษาให้รับ
ลงทะเบียนเชิงรุกมากขึ้น 
โดยเฉพาะบริเวณโรงทาน 

36 โครงการตรวจประเมินความพร้อม
วิทยาลัยฯ และโรงพยาบาลร่วม
ผลิต ตามเกณฑ์ WFME เพื อเพื ม
จ่านวนรับนักศึกษาแพทย์ 

บรรลุตามวัตถุประสงค์และตัวชีว้ัด หลักสูตรที ขอรับการตรวจ
ประเมิน มีการด่าเนินงาน
ก่อนที จะมีเกณฑ์ WFME 
เป็นผลให้การด่าเนินงานบาง
ประเด็นไม่เป็นไปตามเกณฑ ์

- ควรมีการพัฒนาตัวบ่งชี้ 
ผลการด่าเนินงานให้
สอดคล้องกับเกณฑ์ เพื อ
เป็นกรอบในการด่าเนิน 
งาน ซึ งจะเป็นผลในการ
บรรลุผลลัพธ์การ
ด่าเนินงานของหลักสูตร  

- ควรพิจารณาความ
สอดคล้องของเกณฑ์ 
WFME และ EdPEx ซึ ง
จะต้องเริ มด่าเนินการในปี
การศึกษา 2562  

- ควรมีการ Implement 
เกณฑ์ เข้าไปในการ
ด่าเนินงานของหลักสูตรฯ 
ทุกระดับ โดยเริ มจากการ
อบรมอาจารย์ประจ่า
หลักสูตรให้เข้าใจเกณฑ์
และขยายไปยังอาจารย์
ผู้สอนในหลักสูตร รวมท้ัง
ศูนย์แพทย์ฯ และ
โรงพยาบาลชุมชน 

- ควรจัดท่าโครงการ
รายงานความก้าวหน้า
ของการจัดท่า WFME 
และเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมา
ให้ข้อเสนอแนะ 

37 โครงการพัฒนาอาจารย์เพื อการ
จัดการเรียนการสอนทักษะแห่ง
ศตวรรษที  21 

บรรลุตามวัตถุประสงค์และตัวชีว้ัด การจัดโครงการในวันเสาร์ – 
อาทิตย์ ท่าให้นักศึกษา
อ่อนเพลียจากการเรียนวัน
ปกติ แล้วมาเขา้โครงการท่า
ให้มีความรู้สึกล้า 

ควรจัดโครงการในช่วง 
นักศึกษาหยุดต่อกันหลาย
วัน 

38 โครงการพัฒนาหลักสูตรการ
จัดการเรียนการสอน อาจารย์และ
บุคลากรด้านแพทยศาสตรศึกษา 

บรรลุตามวัตถุประสงค์และตัวชีว้ัด กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุม
น้อย โดยเฉพาะโรงพยาบาล
ร่วมผลิตทั้ง 2 แห่ง 

- หากมกีารจัดประชุมใน
คร้ังถัดไป ควรมีการ
ประชาสัมพันธ์ให้
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 10/2562 วันที ่16 ตุลาคม 2562 
 

ที  โครงการ 
ผลการด าเนินงานตามตัวชีวัด 

โครงการ/กจิกรรม ปี 62 
ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

โรงพยาบาลรว่มผลิต
ทราบล่วงหน้า  

- จัดประชุมแบบ 
Teleconference  

- ไปจัดประชุมที 
โรงพยาบาลรว่มผลิตทั้ง 
2 แห่ง / สลับกันเป็น
เจ้าภาพ 

39 โครงการสนับสนุนและเตรียมความ
พร้อมสา่หรับการสอบประเมิน
ความรู้ความสามารถในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมส่าหรับ
นักศึกษาแพทย์ 

บรรลุตามวัตถุประสงค์และตัวชีว้ัด มีการปรับเปลี ยนตารางใน
บางช่วงเนื องจากตรงกับช่วง
การจัดกิจกรรมของนักศึกษา 
และอาจารย์พิเศษไม่สามารถ
มาได้ตามก่าหนด อยา่งไรก็
ตามในวันที ไม่มีการติว มกีาร
จัดเอกสารและเปิดชอ่งทาง
ให้นักศึกษาสามารถติดต่อ
สอบถามกับอาจารย์พิเศษได ้

- ปรับระบบการติวโดยมี
การปรึกษาหารือทีม
อาจารย์ผู้สอนใน
หลักสูตรแพทย์ฯและ
อาจารย์พเิศษ ใน
เบื้องต้น กระบวนการที 
เพิ มเติมได้แก่ การเพิ ม
กระบวนการเฉลย
ข้อสอบปีล่าสุด การ
ติดตามและประเมินผล
เพื อการปรับปรุงแกไ้ข
ทุกคร้ังที มกีารสอบ 
formative 
assessment ในระหว่าง
ที มีการติว เป็นต้น ดังน้ัน
จากการที มกีระบวนการ
เพิ มชั วโมงการเฉลย
ข้อสอบ จึงต้องปรับเพิ ม
ชั วโมงขึ้นประมาณ 10 
ชั วโมง จากเดิม 150 
ชั วโมง เป็น 160 ชั วโมง 
เพิ มกระบวนการ
สนับสนุนส่งเสริมการ
ทบทวนความรู้ โดยมีทีม
อาจารย์แพทย์ อาจารย์
กลุ่มวิชาแพทย์  ได้แก่ 
กิจกรรม book club 
การจัดกลุ่ม group 
buddy เพื อการกระตุ้น
การเรียนรู้ และให้มีการ
เรียนรู้ร่วมกันและ
ช่วยเหลือกันในกลุ่ม
นักศึกษา เป็นต้น 

- ปรับคณะด่าเนินงาน
เตรียมความพร้อม
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 10/2562 วันที ่16 ตุลาคม 2562 
 

ที  โครงการ 
ผลการด าเนินงานตามตัวชีวัด 

โครงการ/กจิกรรม ปี 62 
ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

ส่าหรับการสอบ NL ซึ ง
จะมีหน้าที  วางแผน 
ก่ากับ และดูแลนกัศึกษา 
ในช่วงระยะเวลาการ
ทบทวนเน้ือหากับ
อาจารย์พเิศษ การ
ประสานงานกับนักศึกษา
ชั้นคลินิกที ยังสอบ
ขั้นตอนที  1 ไมผ่่าน  

- วางแผนและติดตามผล
การวิเคราะห์ผลการสอบ
ที ผ่านมาร่วมกับการ
ประเมินผลสอบรวบยอด
และการประเมินระดับ
รายวิชา เพื อประเมิน
นักศึกษากลุ่มเสี ยงที จะ
สอบไม่ผา่น ให้การดูแล
ส่งเสริมเป็นพิเศษ และ
เพื อให้เห็นแนวทางใน
การช่วยเหลอือย่าง
เหมาะสม 

- จัดระบบการเฉลย
ข้อสอบ กระบวนการ
จัดเก็บข้อสอบ เพื อ
ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ใช้
ในการฝึกการทา่ขอ้สอบ
มากขึ้น 

- พัฒนาสื อเพื อส่งเสริม
กระบวนการเรียนรู้และ
เตรียมตัวสอบ โดยใช้ 
UBU LMS 

40 โครงการบริหารจัดการหลกัสูตร
สาธารณสขุศาสตรบัณฑิต 

บรรลุตามวัตถุประสงค์และตัวชีว้ัด 1. มีการปรับแผน
งบประมาณระหว่างปี 
เนื องจากโครงการอื นๆที ต้อง
ใช้รถโดยสารหรือรถยนต์มี
งบประมาณไม่เพียงพอจึงมี
การปรับงบประมาณใหม่ 
2. การรวบรวมผลการ
ด่าเนินงานเป็นไปได้ยาก
เนื องจากกิจกรรมหลากลายมี
ผู้รับผิดชอบรายกิจกรรม
ย่อยๆ 
 

ควรมีการปรับงบประมาณ
ตั้งแต่ไตรมาสที  1 เพราะ
จะได้ไม่ส่งผลต่อกิจกรรม
ต่างๆของโครงการมาก 



21 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 10/2562 วันที ่16 ตุลาคม 2562 
 

ที  โครงการ 
ผลการด าเนินงานตามตัวชีวัด 

โครงการ/กจิกรรม ปี 62 
ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

41 โครงการเตรียมความพร้อมเป็น
ผู้ด่าเนินการจัดการอบรมสัมมนา 
รายวิชา 1902 406 สัมมนาทาง
สาธารณสขุ 

บรรลุตามวัตถุประสงค์และตัวชีว้ัด ไม่มี ไม่มี 

42 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
“ปลูกจิตส่านกึ ต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั น” 

บรรลุตามวัตถุประสงค์และตัวชีว้ัด ไม่มี ควรเพิ มวทิยากรจาก
ภาคเอกชนหรือรัฐวิสาหกิจ 
จะได้มีมุมมองที 
หลากหลาย 

43 โครงการการรับเข้าและแนะแนว
การศึกษา 

บรรลุตามวัตถุประสงค์และตัวชีว้ัด การจัดกิจกรรมเปิดบ้านมี
จ่านวนโรงเรียนที เข้าร่วมน้อย 
เนื องจากทางโรงเรียนไม่มี
งบประมาณสนับสนุนในเรื อง
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 

ปรับเปลี ยนกิจกรรมเปิด
บ้านให้อยู่ในช่วงเดียวกับ
กิจกรรมตลาดนัดหลักสูตร 

44 โครงการพัฒนาทกัษะในศตวรรษที  
21 ส่าหรับนักศึกษาหลักสูตร
สาธารณสขุศาสตร์ 

บรรลุตามวัตถุประสงค์และตัวชีว้ัด ไม่มี จัดการมีส่วนร่วมในการ
ออกแบบกิจกรรมระหว่าง
อาจารย์และนักศึกษา 

45 โครงการรายรับจากการให้บริการ
วิชาการ (โครงการจัดอบรม
หลักสูตรคณะกรรมการความ
ปลอดภัยอาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการท่างาน) 

ยกเลิกโครงการ เนื องจากการขอขึน้
ทะเบียนหน่วยฝึกอบรม ใช้ระยะเวลา
ในการขึ้นทะเบียน อย่างน้อย 3เดอืน 
จึงท่าให้เกิดความล่าช้า 

ไม่มี ไม่มี 

46 โครงการฝึกงานนักศึกษา
สาธารณสขุศาสตร์ สาขาอนามัย
สิ งแวดลอ้ม ชั้นปีที  3 และ4 

บรรลุตามวัตถุประสงค์และตัวชีว้ัด ไม่มี ไม่มี 

47 โครงการจัดสอบรวบยอดขั้นตอนที  
1 และ 2 ส่าหรับนักศึกษาแพทย์ 

บรรลุตามวัตถุประสงค์และตัวชีว้ัด ต้องมีการชีแ้จงรายละเอียด
ให้กับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที  
3 และ 5 ที จะต้องเข้าสอบ
รวบยอดขั้นตอนที  1 และ 2 
อย่างชัดเจน เพื อให้นักศึกษา
เข้าใจและทราบถึง
ก่าหนดการ พร้อมทั้ง
นักศึกษาจะได้มีการเตรียมตัว
สอบอย่างพร้อมเพรียง 

- วางแผนการจัด
ก่าหนดการสอบรวบยอด
ขั้นตอนที  1 และ 2 
ประจ่าปี 2563 
ล่วงหน้า โดยก่าหนดการ
สอบรวบยอดขั้นตอนที  
1 ต้องสอบชว่ง
กลางเดอืนมีนาคม 
2563 

- จัดประชุมและชี้แจงผล
การวิเคราะหข์้อสอบรวบ
ยอดขั้นตอนที  1 
ประจ่าปี 2562 ให้แก่
อาจารย์ผู้ออกข้อสอบ
ทราบ  

- จัดประชุมและชี้แจงการ
ออกข้อสอบ การวิพากษ์
ข้อสอบ และการจัดสอบ
ให้แก่อาจารย์ผู้ออก
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ที  โครงการ 
ผลการด าเนินงานตามตัวชีวัด 

โครงการ/กจิกรรม ปี 62 
ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

ข้อสอบทราบ  
- จัดการประชาสัมพันธ์

และชี้แจงก่าหนดการ
สอบให้แก่นักศึกษา
แพทย์ชั้นปีที  3 และ 5 
ปีการศึกษา 2562 
ได้รับทราบโดยทั วกัน 

- จัดสอบห้อง CMP 135 
เพื อความสะดวกแก่
นักศึกษา 

- ประกาศผลสอบคร้ังแรก 
ก่อนการสอบ NL1 

48 โครงการศึกษาดูงานในรายวิชา
ระบบเลือดและน่้าเหลอืง ส่าหรับ
นักศึกษาแพทย์ปีที   2 (ภาคเรียนที  
2/2560) 

ไม่บรรลุตามตัวชี้วัด เนื องจาก
นักศึกษาเขา้ร่วมลดลงโดยมีนักศึกษา
ที ลาเรียนไมไ่ปดูงานในวันดังกล่าว 
จากเป้าหมายนักศึกษาเข้าร่วมร้อยละ 
100 

ไม่มี ไม่มี 

49 โครงการพัฒนาศักยภาพของ
นักศึกษาและบุคลากรเพื อสรา้ง
ความร่วมมือกับต่างประเทศ 

บรรลุตามวัตถุประสงค์และตัวชีว้ัด ในปีงบประมาณ 2562 ยังมี
ความไม่ชัดเจนเพียงพอใน
การประชาสัมพันธ์และ
หลักเกณฑ์ในการอนุมัติให้
เดินทางไปแลกเปลี ยนหรือ
น่าเสนอผลงานทางวชิาการ 
ซึ งในปีงบประมาณ 2562 
พบว่ายังไม่มีนักศึกษาที 
ประสงค์จะเดินทางไป
แลกเปลี ยนหรือน่าเสนอ
ผลงานด้วยตัวเอง ไม่พบ
บรรยากาศการแข่งขันเพื อขอ
ทุน 

ส่าหรับโครงการในปี 
2563 งานวิเทศน์
สัมพันธ์ จะจัดกิจกรรม
ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของนักศึกษา
และหลักสูตร ซึ งต้องมี
ระบบในการ
ประชาสัมพันธ์ให้ทั วถึง  
มีวัตถุประสงค์ที ชัดเจน 
และมีหลักเกณฑ์ในการ
คัดเลือกผูท้ี จะเดินทางไป
แลกเปลี ยน 

50 โครงการพัฒนาหลักสูตร
สาธารณสขุศาสตรมหาบัณฑิต 

ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์และตวัชี้วดั ระยะเวลาในการด่าเนินการ
เสนอขออนุมัติบรรจุแผนการ
รับของมหาวทิยาลัย
อุบลราชธานีเกินแผนที 
ก่าหนด ทา่ให้ไม่สามารถเบกิ-
จ่าย งบประมาณในการ
ด่าเนินการได ้

ส่าหรับการพัฒนาโครงการ
ในปีต่อไป  : ด่าเนินการให้
เป็นไปตามแผนที กา่หนด 

51 โครงการจัดการความรู้มุ่งสู่องค์กร
แห่งการเรียนรู้ วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

บรรลุตามวัตถุประสงค์และตัวชีว้ัด 1. ด้านเวลา อุปสรรคในการ
ท่างานคืออาจารย์และ
บุคลากรที เข้าร่วม ไม่มีช่วง
ว่างที ตรงกัน ท่าให้มีจ่านวน
ผู้เข้าร่วมน้อย และกิจกรรม
ด่าเนินไปได้ชา้ 

ควรหาช่วงเวลาที สะดวก
ตรงของบุคลากรในการเขา้
ร่วมกิจกรรม KM 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 10/2562 วันที ่16 ตุลาคม 2562 
 

ที  โครงการ 
ผลการด าเนินงานตามตัวชีวัด 

โครงการ/กจิกรรม ปี 62 
ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

2. ความซ่้าซ้อนของกิจกรรม 
เนื องจาก วทิยาลัยฯ มีการ
ประชุมและมีกิจกรรมแทรก
ในช่วงการจัด KM บ่อยคร้ัง 
ท่าให้การด่าเนินงานเกิด
ปัญหาขึ้น 

52 โครงการรายรับจากการให้บริการ
วิชาการ (โครงการบริการการตรวจ
วิเคราะห์คุณภาพน่้า) 

ยกเลิกโครงการ เนื องจากมีอุปสรรค
ด้านการจัดเก็บเงินจากลกูค้า 

ไม่มี โครงการหารายได้ควรมี
การสนับสนุนการ
ด่าเนินงานที คล่องตัว
มากกว่าน้ี เช่น ระเบียบ
ราชการหรือการประกาศ
ราคาที ควรเป็นอย่าง
รวดเร็ว 

53 โครงการพัฒนามาตรฐานการตรวจ
วิเคราะห์ของหอ้งปฏิบัติการ
อนามัยสิ งแวดล้อม 

ยกเลิกโครงการ เนื องจากห้อง OPD 
ยังด่าเนินการปรับปรุงไม่เสร็จจึงยังไม่
สามารถดา่เนินการได ้

ไม่มี ไม่มี 

54 โครงการพัฒนาศักยภาพหลกัสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา (สาขาชีวเวช
ศาสตร์) 

บรรลุตามวัตถุประสงค์และตัวชีว้ัด ไม่มี ไม่มี 

55 โครงการรายรับจากการให้บริการ
วิชาการ  (โครงการจัดอบรม
หลักสูตรการจัดการขยะสา่หรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ น) 

ยกเลิกโครงการ เนื องจากไม่มี
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

ไม่มี ไม่มี 

56 โครงการสร้างเสริมประสบการณ์
วิชาชพี นักศึกษาหลักสูตรวทิยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาอนามัย
สิ งแวดลอ้ม 

บรรลุตามวัตถุประสงค์และตัวชีว้ัด 1. โครงการนวัตกรรมด้าน
อนามัยสิ งแวดล้อม  

- งบประมาณในการ
ด่าเนินโครงการมี
ไม่เพียงพอ 
เนื องจาก
นวัตกรรมบางส่วน
ต้องใช้การลงทุนใน
การซ้ือวัสดุ
อุปกรณ์ 

2. โครงการฝึกปฏิบัตกิาร
สุขาภิบาลอาหารและที พัก
อาศัยในชุมชน 

- มีการประสานงาน
กับชุมชนผิดพลาด 
จึงท่าให้ใช้เวลาใน
การหาบ้าน
ผู้สูงอายทุี จะเข้า
ศึกษานานขึ้น และ
ชุมชนไม่ไดเ้ตรียม

- เพิ มการฝึกปฏิบัตกิาร
ตรวจสอบความ
ปลอดภัยของอาหารใน
ร้านอาหารภายนอก
มหาวิทยาลัย 

- ด่าเนินการ
ประสานงานกับชุมชน
ตั้งแต่เริ มแรกเพื อให้
ชุมชนได้เตรียมพื้นที ได้
ทัน 
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ที  โครงการ 
ผลการด าเนินงานตามตัวชีวัด 

โครงการ/กจิกรรม ปี 62 
ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

บ้านผู้สูงอายุไว้ให้ 
57 โครงการการให้บริการทาง

การแพทย์ระดับปฐมภูมิ 
บรรลุตามวัตถุประสงค์และตัวชีว้ัด ไม่มี ในปีงบประมาณ 2562 

คณะกรรมการบริหาร รพ.ให้
ความส่าคัญในเรื องของการ
พัฒนาระบบสารสนเทศ 
ของโรงพยาบาล (Hospital 
information system, 
Management information 
system)  เพื อให้ตอบสนองต่อ
ความต้องการในการใช้งานทุก
ด้านของโรงพยาบาล 
นอกจากนั้นทีมบริหารยังเห็น
โอกาสในการพัฒนาด้าน
กระบวนการออกแบบขั้นตอน
งานส่าหรับแผนกที มี
ความส่าคัญในการรายงาน
ข้อมูลเชิงคุณภาพ เช่น ข้อมูล 
43 แฟ้ม ของงานเวชระเบียน
และสิทธิบัตร รวมถึงข้อมูลทาง
การเงินส่าหรับศูนย์จัดเก็บ
รายได้ในการทวงยอดหนี้คง
ค้าง ซึ งหากปีงบหน้า 2562 
มีการน่าโปรแกรมทาง
สารสนเทศมาใช้เพิ ม
ประสิทธิภาพในส่วนงานนี้ จะ
ท่าให้ได้ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ 
และ เชิงปริมาณในส่วน 

58 โครงการพัฒนาบริหารจัดการ
โรงพยาบาลสู่มาตรฐาน HA 

บรรลุตามวัตถุประสงค์และตัวชีว้ัด ปัญหาและอุปสรรคที พบส่วน
ใหญ่เป็นเรื องของ
กระบวนการออกแบบ
ขั้นตอนงานส่าหรับแผนกที มี
ความส่าคัญในการรายงาน
ข้อมูลเชิงคุณภาพ  

การน่าโปรแกรมทาง
สารสนเทศมาใช้เพิ ม
ประสิทธิภาพในส่วนงานน้ี 
จะท่าให้ได้ผลลพัธ์เชิง
คุณภาพที เพิ มสูงขึ้น 

59 โครงการสร้างเสริมสขุภาพและ
สร้างเครือบริการวิชาการ 

บรรลุตามวัตถุประสงค์และตัวชีว้ัด 1.  ทีมสหสาขาวิชาชพีขาด
ประสบการณ์ในการ
ด่าเนินงานส่งเสริมสุขภาพ
และป้องกันโรคเชิงรุก 
2. จ่านวนบุคลากรแพทย์ 
ทีมสหสาขาวิชาชพี 
งบประมาณ มีไม่เพียงพอใน
การต่อยอดโครงการ เช่น 
โครงการอบรมหน่วยจ่าย
กลาง, โครงการควบคุมและ
ป้องกันโรคไขเ้ลือดออก เป็น
ต้น  
3. นักศึกษามหาวิทยาลัยแต่

- ควรประชาสัมพันธ์
โครงการในภาพรวม
เพิ มขึ้น  

- ควรประสานงาน
โดยตรงกับอาจารย์
ฝ่ายกิจการนักศึกษา
แต่ละคณะ เพื อขอ
ความร่วมมือในการจัด
กิจกรรมและ
ประชาสัมพันธ์
โครงการ  

- ควรส่งทีมบุคลากร
อาคารผู้ป่วยนอก ไป
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ที  โครงการ 
ผลการด าเนินงานตามตัวชีวัด 

โครงการ/กจิกรรม ปี 62 
ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

ละคณะมีความแตกตา่งใน
ช่วงเวลาการเรียนการสอน 
การทา่กิจกรรมและช่วงเวลา
ว่าง ท่าใหก้ารท่ากิจกรรมเชิง
รุกกับนักศึกษากลุ่มใหญ่จัด
ช่วงเวลาได้ยาก 
4. โครงการจัดอบรมบางส่วน 
บุคลากรบางส่วนติดหน้าที 
ประจ่า ท่าให้ไม่สามารถเข้า
ร่วมการอบรมได ้

อบรมและศึกษาดูงาน
การด่าเนินงานส่งเสริม
สุขภาพและป้องกัน
โรคเชิงรุก 

60 โครงการบริหารงบลงทุน (ค่าเสื อม) บรรลุตามวัตถุประสงค์และตัวชีว้ัด มีการปรับแผนครุภัณฑ์
โครงการบริหารงบค่าเสื อม
ในช่วงไตรมาส 1 เนื องจาก
ได้รับงบประมาณสนับสนุน
จาก สปสช. เขต 10 ในส่วน
ครุภัณฑ์ทางการแพทย์
เพิ มขึ้นจากงบประมาณที ตั้ง
ไว้  และเพื อเพิ มศักยภาพใน
การให้บริการทางการแพทย์ 

รายการที เป็นครุภัณฑ์ ควร
มีแผนสเป็คและราคาที 
แน่นอนก่อน เพื อให้ใช้งบ
ได้ทันกอ่นไตรมาส 4 

61 โครงการจัดต้ังห้องปฏิบัติการทาง
โลหิตวิทยา 

บรรลุตามวัตถุประสงค์และตัวชีว้ัด 1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบมี
ภาระงานประจ่าทั้งด้านการ
เรียนการสอนและวิจัย  ท่าให้
มีข้อจ่ากัดด้านเวลา 
ตอบสนองความต้องการด้าน
บริการแก่สังคมมากขึ้น 

ควรเพิ มอัตราก่าลังอาจารย์
ผู้เชี ยวชาญและนักเทคนิค
การแพทย์เพิ ม เพื อให้
ตอบสนองความต้องการ
ด้านบริการแก่สังคมมากขึ้น 

62 โครงการบริหารงานศูนย์พัฒนา
เด็ก-เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี 

บรรลุตามวัตถุประสงค์และตัวชีว้ัด ไม่มี ไม่มี 

63 โครงการตรวจสุขภาพนักศึกษา
ใหม่ ประจ่าปีการศึกษา 2561 
 

บรรลุตามวัตถุประสงค์และตัวชีว้ัด 1. จ่านวนนักศึกษาเขา้ร่วม
โครงการน้อยกว่าร้อยละ 50 
แต่มากกวา่ปีที แล้ว  
2. การประสานงานกับแต่ละ
คณะในการอนุเคราะห์ให้
นักศึกษามาตรวจตามวัน-
เวลาที ระบุ ยังไม่มี
ประสิทธิภาพสูงสุด เนื องจาก
นักศึกษาเรียนวิชาสามญัส่วน
ใหญ่ จึงท่าให้จัดเวลาได้ยาก 
3. เจ้าหน้าที ประจ่าจุดในการ
ให้บริการไม่เพียงพอตอ่การ
ให้บริการบางจุด เช่น จุด
ลงทะเบียน และรับเอกสาร 
เนื องจากเจ้าหน้าที มีภาระ
งานประจ่าและเข้าร่วม

- ไม่มี 
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ที  โครงการ 
ผลการด าเนินงานตามตัวชีวัด 

โครงการ/กจิกรรม ปี 62 
ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

โครงการบริการวชิาการต่างๆ 
ด้วย 

64 โครงการประกันสุขภาพนักศึกษา 
ประจ่าปีการศึกษา 2562 

บรรลุตามวัตถุประสงค์และตัวชีว้ัด 1. ความชัดเจนในการจัดสรร
งบประมาณจากมหาวทิยาลัย
ให้วิทยาลัยแพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข 
2. กรณีเข้ารับบริการที 
โรงพยาบาลอื นๆ นักศึกษายัง
ต้องส่ารองเงินสดในการจ่าย
ค่ารักษาพยาบาลไปกอ่น 
แล้วจึงน่าหลกัฐานมาเบิกจ่าย
ที การเงินโรงพยาบาล ใช้เวลา
ในการจ่ายเงินสดคืนนักศึกษา
ประมาณ 14 วันท่าการ  

- ท่าข้อตกลงร่วมกันกับ
โรงพยาบาลอื นๆ ภายใน
จังหวัดอุบลราชธานี 
เรื องการเรียกเก็บค่า
รักษาพยาบาลระหว่าง
โรงพยาบาล เช่น 
ประเภทผู้ป่วยนอกตาม
จริงไม่เกิน 700 บาท  
เริ ม มกราคม 2562 
เป็นต้นไป 

- (ร่าง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยเรื อง
หลักเกณฑก์ารประกัน
สุขภาพนักศึกษา 

65 โครงการเขา้ร่วมพธิีพระราชทาน
เพลิงศพครูใหญ่เป็นกรณีพิเศษ ณ 
ขอนแก่น 

บรรลุตามวัตถุประสงค์และตัวชีว้ัด ปัญหาเรื องที พักสา่หรับ
นักศึกษา ซึ งหอพกัสา่หรับ
นักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่นอยู่
ระหว่างปรับปรุง  ท่าให้มี
ผลกระทบไมส่ามารถเขา้พัก
ได้ครบตามจ่านวน แต่คณบดี
วิทยาลัยแพทย์ฯ ได้ประสาน
จนได้ที พกัเพียงพอส่าหรับ
จ่านวนนักศึกษา 

ไม่มี 

66 โครงการฝกึปฏิบัตกิารภาคสนาม 
ในรายวิชาวินิจฉัยชุมชน (1902 
401) 

บรรลุตามวัตถุประสงค์และตัวชีว้ัด ที พกัค่อนขา้งหาได้ล่าบาก ไม่
เพียงพอต่อจ่านวนนักศึกษา  

- ด่าเนินการประสานหา
ที พกัอาศัยให้เพียงพอ
กับจ่านวนนักศึกษา 

- ให้นักศึกษาเตรียมวัสดุ
อุปกรณ์ให้พร้อม ก่อน
ลงพื้นที ในการทา่
กิจกรรม  

- ให้ค่าแนะน่านักศึกษา
เพิ มเติม เกี ยวกับ
ก่าหนดการและ
ระยะเวลาในการวัด
และประเมินผลการท่า
กิจกรรมของแต่ดละ
โครงการให้ชัดเจนและ
เหมาะสม 

- ประชุมทีมอาจารย์ที 
ปรึกษาแต่ละโครงการ
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ที  โครงการ 
ผลการด าเนินงานตามตัวชีวัด 

โครงการ/กจิกรรม ปี 62 
ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

ให้เข้าใจตรงกัน
เกี ยวกับวัตถุประสงค์
และแนวทางในการ
วัดผลส่าเร็จของ
โครงการ 

67 โครงการรายรับจากการให้บริการ
วิชาการ (โครงการจัดอบรม
หลักสูตรการใช้โปรแกรมทางสถิต)ิ 

ยกเลิกโครงการ ขั้นตอนการอนุมัติจัด
โครงการมีความยุ่งยากและ
ล่าช้า ท่าให้ไม่สามารถ
ด่าเนินการจัดโครงการได้ตาม
แผนที ก่าหนดไว ้

ควรมีแนวทางในการ
จัดการเกี ยวกับโครงการหา
รายได้ให้ชัดเจนและมีความ
สะดวกในการดา่เนินการ 
เพื อให้สามารถดา่เนินการ
ได้ตามแผน 

68 โครงการเตรียมความพร้อมและ
สนับสนุนด้านการเรียนของ
นักศึกษาแพทย์ 

บรรลุตามวัตถุประสงค์และตัวชีว้ัด ก่าหนดการปฐมนิเทศ
นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที  1 
ออกล่าชา้เกินไป และเวลามี
จ่ากัด ทา่ให้การจองหอ้ง
ประชุมเกิดความแออดั และ
ส่งผลต่อการเขา้ร่วมกิจกรรม
ของคณาจารย์ ในปีต่อไปจะ
จัดให้มีเวลาที เหมาะสม
มากกว่าน้ี กิจกรรมการ
พัฒนาระบบคลังข้อสอบ ยัง
ไม่มีการด่าเนินการอย่างเป็น
รูปธรรม โดยถึงแม้จะมีการ
แต่งตั้งระบบคลังข้อสอบ แต่
ยังไม่สามารถปฏิบัติการตาม
แผนที วางไว ้

- ก่อนขึ้นชั้นคลินิกออกไป
ด่าเนินการเอง  

- วางแผนการจัดกิจกรรม
ทั้ง ๓ ล่วงหน้า     

- ก่าหนดวันที และจัด
สถานที จัดกิจกรรมให้
เอื้อตอ่ผู้เขา้ ร่วมงานทั้ง
คณาจารย์และนักศึกษา
แพทย์ทั้ง ๓ ชั้นปี 

- จัดการประชาสัมพันธ์
กิจกรรมล่วงหน้าและ
ทั วถึง 

การพัฒนาระบบคลัง
ข้อสอบ เห็นควรพิจารณา
ถึงการให้ผู้เชี ยวชาญเรื อง
การสร้างโปรแกรม ซึ งอาจ
เป็น outsource มาร่วม
พัฒนาร่วมกับเจ้าหน้าที ที มี
ภาระงานที ต้องพัฒนา
โปรแกรมอื น ๆ จนไม่
สามารถดา่เนินการพัฒนา
ระบบคลังข้อสอบได้                   

69 โครงการฝึกจิตตปัญญาศึกษาและ
สุนทรียสนทนาฯ 

บรรลุตามวัตถุประสงค์และตัวชีว้ัด ไม่มี ควรมีการจัดกิจกรรมในทุก
ชั้นปี และหากเป็นไปได้
ควรมีการจัดการกิจกรรม
นอกสถานที  

70 โครงการการให้บริการระบบสิ ง
สนับสนุนการเรียนการสอนด้าน
เอกสารสนเทศ 

ไม่บรรลุตามตัวชี้วัด 
เนื องจากผลการประเมินความพึง
พอใจต่อการให้บริการห้องสมุดระดับ
คะแนน 3.75   คิดเป็นร้อยละ 75  
จากเป้าหมายร้อยละ 85 

ในเรื องงบประมาณในหมวด
ค่าวัสดุรหัสโครงการวส.1-1 
ค่าวัสดุต่าราสิ งพิมพ์ เกิด
ปัญหาเนื องจากไม่มีตวั แทน
จ่าหน่ายร้านไหนที สามารถ
น่าวัสดุหนังสือพิมพ์ นิตยสาร

ไม่มี 
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ที  โครงการ 
ผลการด าเนินงานตามตัวชีวัด 

โครงการ/กจิกรรม ปี 62 
ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

และวารสาร น่ามาส่งที 
ห้องสมุดวิทยาลัย
แพทยศาสตร์ เนื องจากทาง
ร้านค้าแจ้งว่าไม่คุ้มกับค่า
เดินทางขนส่ง 

71 โครงการให้บริการระบบสิ ง
สนับสนุนการเรียนการสอนด้าน
ฐานขอ้มูลหนังสืออเิล็กทรอนิกส์
ทางการแพทย์ 

ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์และตวัชี้วดั 
เนื องจากยังไม่เริ มใช้งานเนื องจากพึ ง
จัดซ้ือฐานขอ้มูล 

การด่าเนินงานไม่เป็นไปตาม
แผนที ก่าหนดไว้เนื องจากไม่
สามารถจัดซ้ือแบบวิธี
เฉพาะเจาะจงได้เพราะราคา
เกิน 500,000 บาท โดยได้
พยายามตอ่รองกับบริษัทให้
ยอดได้ไมเ่กิน 500,000 
บาท 

ไม่มี 

72 โครงการบริหารงานศูนย์พัฒนา
เด็ก-เงินรายได้จากค่าเทอม 

บรรลุตามวัตถุประสงค์และตัวชีว้ัด 1.หลังคาฝ้าเพดาน มีการ
รั วซึม ท่าให้เกิดความเสียหาย
ต่อพื้นผิวภายในห้องเรียน ใน
การจะปรับปรุงต้องใช้
งบประมาณจ่านวนมาก                            
2. บุคลากรขาดก่าลังใจใน
การปฏิบัติงานเนื องจากไม่
สามารถบรรจุในต่าแหน่ง
พนักงานมหาวิทยาลัยได ้

ไม่มี 

73 โครงการสนับสนุนการจัดการเรียน
การสอน (งานบริการการศึกษา) 

บรรลุตามวัตถุประสงค์และตัวชีว้ัด 1. ปัญหาในเรื องของการขาดรถ
รับ – ส่งข้อสอบ ยังมีอยูบ่้าง
เนื องจากวิทยาลัยฯ มีเรื อง
เร่งด่วนที จ่าเป็นต้องใช้รถ ท่าให้
ไม่สามารถรับ-ส่งข้อสอบได้ ซึ ง
ผู้รับผิดชอบได้แก้ไขปัญหาโดย
การใช้รถส่วนตัวเพื อไปรับ-ส่ง
ข้อสอบด้วยตนเอง   
2. การจัดส่งข้อสอบของวิทยาลัย
ฯ ไปยังโรงพิมพ์ ยังพบว่ามบีาง
รายวิชาที ไม่สามารถส่งข้อสอบ
เพื อไปส่าเนาที โรงพิมพ์ได้ทันตาม
ปฏิทินที ก่าหนดไว้ ซึ งอาจารย์
ประธานรายวิชาเป็นผู้รับผิดชอบ
ในการส่าเนาเอกสารดว้ยตนเอง 
3. สถานที ในการจัดสอบรวบ
ยอดทักษะและหัตถการทาง
คลินิก (OSCE) ไม่เหมาะสมใน
การจัดสอบเพราะเป็นห้องเรียน 
ท่าให้นักศึกษาเกิดความสับสนใน
การเข้าสอบแต่ละสถาน ี
4. อุปกรณ์ในการจัดสอบรวบ
ยอดทักษะและหัตถการทาง
คลินิก (OSCE) ขาดไปในบางข้อ

- ควรพัฒนารูปแบบการ
จัดสอบโดยใช้
คอมพิวเตอร์ เพื อลด
ค่าใช้จ่ายในเรื องค่า
กระดาษ ค่าส่าเนา
เอกสารและค่า
ตรวจข้อสอบ 

- คณะกรรมการ/ผู้เกี ยวใน
การจัดสอบรวบยอด
ทักษะและหัตถการทาง
คลินิก (OSCE) ควร
พิจารณาสถานที ในการ
จัดสอบร่วมกันอกีคร้ัง 
เพื อใหก้ารสอบด่าเนินไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 

- การแจ้งเชญิประชุมให้
ก่าหนดวันประชุมที 
ชัดเจน และแจ้งก่อนวัน
ประชุมประมาณ 7 วัน 
ทั้งน้ี หากมกีาร
ก่าหนดการประชุมในวัน
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ที  โครงการ 
ผลการด าเนินงานตามตัวชีวัด 

โครงการ/กจิกรรม ปี 62 
ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

ที มีการจัดเตรียมไม่ทันเวลา  
5. คณะกรรมการคุมสอบไม่ครบ
ตามจ่านวนข้อสอบทา่ให้ต้อง
สับเปลี ยนกันในการคุมสอบบาง
ข้อ 
6. การเบิกจา่ยค่าตอบแทน
กรรมการคุมสอบ 
MEQ/MCQ/OSCE ค่อนข้าง
ล่าช้า เนื องจากระเบียบการ
เบิกจ่ายยังไม่มีความชัดเจน ซึ งได้
ด่าเนินการเบิกจา่ค่าตอบแทน
กรรมการโดยใช้ระเบยีบการ
เบิกจ่ายของ สบพช. 
7.การแจ้งเชิญประชุมของแต่ละ
หลักสูตรในวันเวลาเดียวกัน ทา่
ให้อาจารย์ไม่ สามารถเขา้ร่วม
ประชุมได้ครบตามที เชิญประชุม 
8. การเสนอระเบียบวาระการ
ประชุมไม่ตรงตามระยะเวลาที 
ก่าหนด 
9.ในปีการศึกษา 2562 
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตไม่
สามารถรับนักศึกษาได้ตาม
แผนการรับ เนื องจากข้อจ่ากัดใน
เรื องภูมิล่าเนาของผู้สมัครที  
สบพช.ได้ก่าหนดเกณฑ์ไว้อยา่ง
ชัดเจน ท่าให้มีจ่านวนผู้สมัคร
ลดลงค่อนข้างมาก 

เวลาเดียวกันแลว้ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบการ
ประชุมควรพิจารณาวัน
ในการประชุมใหม่ 
เพื อใหอ้าจารย์ที 
เกี ยวขอ้งได้เข้าประชุม
โดยพร้อมเพรียงกัน  

- ให้เสนอวาระการประชุม
ส่งตามเวลาที ก่าหนด 

- คณะกรรมการประจ่า
หลักสูตร ควรมีการวาง
แผนการประชาสัมพันธ์
หลักสูตรและปรับ
รูปแบบการรับนักศึกษา
ในปีการศึกษาต่อไป 

74 โครงการบริหารจัดการงานพัฒนา
นักศึกษา 

บรรลุตามวัตถุประสงค์และตวัชีว้ัด เปิดเทอมก่อนก่าหนด 1 
เดือน ท่าให้ต้องปรับเปลี ยน
ปฏิทินกิจกรรมให้เร็วขึ้น   

ไม่มี 

75 โครงการพัฒนาด้านทกัษะการคิด
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ   

บรรลุตามวัตถุประสงค์และตัวชีว้ัด จัดกิจกรรมในช่วงก่อนเปิด
เทอม ท่าให้คณะกรรมการ
สโมสรไม่ครบ 

ไม่มี 

76 โครงการส่งเสริมพฒันาด้าน
คุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา 

บรรลุตามวัตถุประสงค์และตัวชีว้ัด 
 

โครงการพัฒนาตนเองด้าน
คุณธรรมและจริยธรรม ณ วัด
ป่าบุญล้อม ไม่ได้ดา่เนินการ
เนื องจากตารางเวลาจัด
กิจกรรมทางสถานปฏิบัติ
ธรรม กับเวลาของนักศึกษา
ไม่ตรงกัน 

ไม่มี 

77 โครงการส่งเสริมพฒันาด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหวา่งบุคคลและ
ความรับผิดชอบของนักศึกษา 

บรรลุตามวัตถุประสงค์และตัวชีว้ัด 1. โครงการ กสพท. 
สมาพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์
แห่งประเทศไทย 

- ยังขาดในส่วนของ
การถา่ยทอดองค์
ความรู้ที ได้ประชุม

ควรมีการจัดน่าเสนอผล
จากการประชุมให้แก่
เพื อนๆ อยา่งเป็นระบบ 
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ที  โครงการ 
ผลการด าเนินงานตามตัวชีวัด 

โครงการ/กจิกรรม ปี 62 
ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

มาแก่เพื อนๆ 
2. โครงการกีฬาเฟรชชี  

- การประสานงาน
เรื องเวลาแต่ละ
คณะไม่ตรงกัน  ท่า
ให้การจัดงานมี
ความล่าชา้ 

78 โครงการส่งเสริมพฒันาด้าน
ส่งเสริมทักษะด้านปัญญาของ
นักศึกษา 

บรรลุตามวัตถุประสงค์และตัวชีว้ัด กิจกรรมสานสัมพันธ์ศิษย์เก่า
และแนะแนวนอ้ง ไม่ได้
ด่าเนินการเนื องจาก เวลา
ของศิษย์เก่าและรุ่นน้องไม่
ตรงกัน 

 

79 โครงการพัฒนาการจัดการขอ้มูล
ทางการเงินและบริหารจัดการด้าน
การเงินบัญช ี

บรรลุตามวัตถุประสงค์และตัวชีว้ัด 1. การสอบบัญชีมีเวลาจ่ากัด 
เนื องจากต้องรอให้ผู้สอบ
บัญชีว่าง 
2. หน่วยงานอื นส่งเอกสาร
เบิกจ่ายล่าชา้ 
3. การบันทกึบัญชี ใน
โปรแกรม Ubase ยังไม่
สมบูรณ์ 
4.วิทยาลัยฯ มีงบประมาณ
หลายแหล่งซึ งมีระเบียบ
แตกตา่งกัน 

ควรมีการพฒันาระบบการ
บันทึกขอ้มูลทางการเงินที 
สามารถน่าไปวิเคราะห์
สถานะทางการเงินเพื อการ
ตัดสินใจในการวางแผนการ
ด่าเนินงานต่อไปอย่าง
ถูกตอ้ง รวดเร็ว 

80 โครงการการให้บริการระบบสิ ง
สนับสนุนการเรียนการสอนด้าน
อาคารสถานที และสิ งแวดล้อม 

ไม่บรรลุตามตัวชี้วัด เนื องจากระดับ
ความพึงพอใจของนักศึกษาและ
บุคลากร ที มีต่อการบริหารจัดการระบบ
สาธารณูปโภคของงานอาคารสถานที   
คิดเป็นร้อยละ 78.4 จากเป้าหมายร้อย
ละ 80 

ขั้นตอนและกระบวนการใน
การอนุมัติในการเบิกจ่ายมี
ความล่าชา้ จึงท่าให้ลา่ช้าใน
การบริหารจัดการโครงการให้
ส่าเร็จตามวัตถุประสงค์ 

ในปีต่อไปงานอาคาร
สถานที และสิ งแวดลอ้มยัง
ต้องพัฒนาระบบการ
บ่ารุงรักษา และพฒันาด้าน
สภาพแวดล้อมรอบ
วิทยาลัยตอ่ไป  

81 โครงการจ้างเหมาท่าความสะอาด 
วิทยาลัยแพทยศาสตรแ์ละการ
สาธารณสขุ 

ไม่บรรลุตามตัวชี้วัด  เนื องจาก ระดับ
ความพึงพอใจอยูท่ี ร้อยละ 75.2 จาก
เป้าหมายร้อยละ 80 

จากผลการประเมินแม่บ้านใน
แต่ละส่วนงานน้ันถือว่าอยู่ใน
เกณฑ์ดี แตก่็มีบางส่วนที ต้อง
แกไ้ขในเรื องความสะอาดของ
พื้นที บางจุด 

ไมมี่ 

82 โครงการบริหารอัตราก่าลัง บรรลุตามวัตถุประสงค์และตัวชีว้ัด ไม่มี - หน่วยงานที มีความ
ต้องการอัตรากา่ลัง
เพิ มเติมควรด่าเนินการ
ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ 
เพื อปอ้งกันปัญหาต่อ
การบริหารจัดการในการ
เปิดสอบ 

- คณะกรรมการสรรหาฯ 
ควรมีความรู้พื้นฐานใน
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ที  โครงการ 
ผลการด าเนินงานตามตัวชีวัด 

โครงการ/กจิกรรม ปี 62 
ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

ต่าแหน่งที เปิด และเป็น
ผู้ไม่มีส่วนไดส้่วนเสียใน
การเปิดรับสมัคร 

83 โครงการพัฒนาบุคลากร บรรลุตามวัตถุประสงค์และตัวชีว้ัด 1. บุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการ บางกลุ่มต่าแหน่ง ยัง
ไม่ค่อยได้รับการพัฒนา
ศักยภาพเทา่ที ควร เนื องจาก
ติดภาระงานประจ่า มีระบบ
การติดตามผล การพัฒนาแต่
การรายงานขอ้มูลยังไม่
สมบูรณ์เท่าที ควร 
2. มีระบบการติดตามผล 
การพัฒนาแตก่ารรายงาน
ข้อมูลยังไม่สมบูรณ์เท่าที ควร 
และงานบริหารบุคคลต้องลง
รายละเอียดข้อมลูการ
เดินทางไปราชการ ทั้ง 2 
ระบบ ทั้งในระบบ IUBU 
และ EXCEL 

ควรมีการปรับระบบการ
ประเมินจากเอกสารเป็น
ระบบโปรแกรม เพื อ
สะดวก รวดเร็วในการ
ปฏิบัติงาน และลดขั้นตอน
การทา่งาน 

84 โครงการบริหารอัตราก่าลัง (อัตรา
เดิม 151 อัตรา) 

บรรลุตามวัตถุประสงค์และตัวชีว้ัด ไม่มี ไม่มี 

85 โครงการทา่นุบ่ารุงศิลปวัฒนธรรม
ของวทิยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสขุ   

บรรลุตามวัตถุประสงค์และตัวชีว้ัด บุคลากรบางหน่วยงานไม่
สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้
เนื องจากติดภาระกิจ 

1.ควรจัดกิจกรรมสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณี
สงกรานต์ทกุปี  
2.ควรมีที นั งที เพียงพอ 
และเครื องดื มเพิ มขึ้น 

86 โครงการบริหารงานยานพาหนะ บรรลุตามวัตถุประสงค์และตัวชีว้ัด ไม่มี ไม่มี 
87 โครงการพัฒนาบุคลากรการศึกษา

วิทยาลัยแพทยศาสตรแ์ละการ
สาธารณสขุ 

บรรลุตามวัตถุประสงค์และตัวชีว้ัด ไม่มี ไม่มี 

88 โครงการพัฒนาองค์กรตามหลัก
ธรรมาภิบาล และระบบบริหาร
จัดการที มีธรรมาภิบาล 

บรรลุตามวัตถุประสงค์และตัวชีว้ัด ไม่มี ประชุมส่านักงาน
เลขานุการ เสนอให้มีการ
ประชุมทุก ๆ เดือน หรือ
อย่างน้อยทกุๆ ไตรมาส 

89 โครงการสัมมนาประจ่าปีเพื อ
สรุปผลการด่าเนินงาน ถา่ยทอด
แผน/โครงการ เพื อให้บุคคลากร 

บรรลุตามวัตถุประสงค์และตัวชีว้ัด ไม่มี หากมกีารจัดประชุมในคร้ัง
ถัดไป ควรมีการ
ประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์
และบุคลากร รวมทั้ง
โรงพยาบาลรว่มผลิตทราบ
ล่วงหน้า 

90 โครงการศึกษาชุมชนของนักศึกษา
สาขาอนามัยชุมชน 
 

บรรลุตามวัตถุประสงค์และตัวชีว้ัด ไม่มี ไม่มี 
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ที  โครงการ 
ผลการด าเนินงานตามตัวชีวัด 

โครงการ/กจิกรรม ปี 62 
ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

91 โครงการรายรับจากการให้บริการ
วิชาการ (โครงการพฒันาศักยภาพ
คณะกรรมการบริหารงานกองทุน
หลักประกันสุขภาพพื้นที ) 

บรรลุตามวัตถุประสงค์และตัวชีว้ัด 1. ข้อจ่ากัดด้านระเบียบของ
มหาวิทยาลัยที ไม่เอือ้ต่อการ
ด่าเนินการให้สะดวกรวดเร็ว 
2. การประสานงานพื้นที ต้อง
อาศัย สปสช. เขต 10 
อุบลราชธานี การประสาน
ตรงอาจไม่ได้รับความร่วมมือ 
3. ความไม่เข้าใจระบบแบะ
ขั้นตอนการเบกิจ่ายทา่ให้เกิด
ความล่าชา้และคืนเงินเป็น
จ่านวนมาก 

- ศึกษาระเบียบของ
มหาวิทยาลัยให้เข้าใจ 

- ประสานงาน สปสช. 
เขต 10 อุบลราชธานี 
และร่วมกันท่า
โครงการ 

- ศึกษาระบบและ
ขั้นตอนการเบกิจ่าย
งบประมาณ 

92 โครงการรายรับจากการให้บริการ
วิชาการ (โครงการอบรมวิชาการ
เชิงปฏิบัติการ การช่วยฟื้นคืนชีพ
ขั้นสูงในผู้ใหญ่) 

บรรลุตามวัตถุประสงค์และตัวชีว้ัด 1. เนื องจากคณะวิทยากรที 
เชิญมา เป็นคณะวิทยากรที 
ท่าการสอนทั้งประเทศซึ งคิว
ที ได้มีความกระชั้น ทา่ ให้มี
ข้อจ่ากัดในการเตรียมความ
พร้อมในด้านต่างๆ 
2. คณะผู้จัดยังไม่มี
ประสบการณ์ในการจัดท่า
โครงการ  
3. งบประมาณในการ
ด่าเนินงานไม่สามารถสา่รอง
ให้พร้อมต่อการบริหาร
จัดการในโครงการ 

- มีการจัดเตรียม
โครงการล่วงหน้าอย่าง
น้อย ๓ เดือนและมี
การจัดประชุมเพื อ
เตรียมงานเป็นระยะ 

- ควรจัดให้มีความ
ร่วมมือของส่วนงาน
อื นๆ เช่น งานสาร
บรรณ งานการเงิน 
งานฝ่ายอาคารสถานที   
งานสารสนเทศ 

93 โครงการยกระดับสมรรถนะ
นักวิจัยไทยฯ เรื อง การศึกษาฤทธิ์
ของสารอนุพันธ์ชาลโคนในการ
ยับย้ังการเติบโตของซีสต์ในเซลล์
โมเดลโรคถุงน่้าในไต 

บรรลุตามวัตถุประสงค์และตัวชีว้ัด ผลการทดลองบางอย่างตอ้ง
ท่าซ้่า เพื อยืนยันผลงาน
ทดลองให้ชัดเจน และ
สารเคมีบางชนิดต้องน่าเข้า
จากต่างประเทศ 

- วางแผนการ
ด่าเนินการวิจัยให้
ละเอียดและทันเวลา 

- ประชุมและสรุปผล
การทดลองเป็นระยะ 

94 โครงการยกระดับสมรรถนะ
นักวิจัยไทยฯ เรื อง ผลของยาไอบู
โพรเฟน นาพรอกเซนและไดโคล
ฟีแนคต่อการเพิ มจ่านวนของเซลล์
เพาะเลี้ยงมะเร็งทอ่น้่าด ี

บรรลุตามวัตถุประสงค์และตัวชีว้ัด 1. การเลี้ยงเซลล์เพาะเลี้ยง
มะเร็งท่อน้่าดีและการทดสอบ
ความเข้มข้นของยาด้วยวธิี MTT 
assay เพื อวัดความสามารถใน
การรอดชีวิตของเซลล์เพาะเลี้ยง
มะเร็งท่อน้่าดีต้องท่าซ่้าหลายครั้ง
เพื อให้ผลที มีความแม่นย่า 
2. การหา protocol ที เหมาะสม 
ต้องท่าการทดสอบซ่้าหลายครั้ง 
3. จากการศึกษาเพื อหาเอนไซน์
ที เกี ยวขอ้งกับการสร้าง fatty 
acid ได้แก่ ACSL1 และACSL5 
ผลการศึกษาไม่พบ PCR 
product ของยีนACSL1 และ
ACSL5 ที ต้องการ 
4. จากการศึกษาเพื อหาโปรตีนที 

มีการทา่แบบสอบถาม
ความพึงพอใจในปีต่อไป 
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ที  โครงการ 
ผลการด าเนินงานตามตัวชีวัด 

โครงการ/กจิกรรม ปี 62 
ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

เกี ยวขอ้งกับการสร้าง fatty acid 
ได้แก่ ACSL5 ผลการศึกษา
พบว่ายังไม่สามารถระบุ 
Product ของโปรตีน ACSL5 ที 
ต้องการในการท่าการทดสอบ
ด้วย western blot analysis 

95 การเตรียมความพร้อมชุมชนกิ ง
เมียงเพื อรองรับสังคมสูงวัย 
กรณีศึกษาชุมชนต่าบลบุ่งหวาย 
อ่าเภอวารินชา่ราบ จ.อุบลฯ 

บรรลุตามวัตถุประสงค์และตัวชีว้ัด การวิจัยเพื อท้องถิ นจะมี
ปัญหาจากสภาพภายนอก 
เช่น กิจกรรมชุมชน กิจกรรม
ส่วนราชการ 

ไม่มี 

96 การพัฒนาชุมชนเมอืงแบบมีส่วน
ร่วมเพื อรองรับสังคมผู้สูงวัย ต่าบล
แสนสุข อ.วารินช่าราบ จ.อุบลฯ 

บรรลุตามวัตถุประสงค์และตัวชีว้ัด ไม่มี ไม่มี 

97 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัตกิาร
ทบทวนแผนกลยุทธ์เพื อการพัฒนา
วิทยาลัยฯ 

บรรลุตามวัตถุประสงค์และตัวชีว้ัด 1. ระยะเวลาในการจัดสัมมนา
เชิงปฏิบัติการ มีระยะเวลานอ้ย
ท่าให้มีการท่า work shop ได้
น้อย 
2. บุคลากรบางท่านยังไม่เข้าใจ
ในเรื องของตัวชี้วัด และ
เป้าประสงค์ของโครงการ 
เนื องจากมีบุคลากรบางส่วนที พึ ง
เข้าท่างานใหม่จึงยังไม่เข้าใจ
เท่าที ควร 
3. การติดตามและประเมินผล
โครงการ ท่าได้ล่าช้าไม่ตรงตาม
รอบที ก่าหนด 

- ด่าเนินการจัดการทบทวน
แผนกลยุทธ์ของวิทยาลัยฯ 
ให้ตรงตามรอบระยะเวลา
ที ก่าหนดในรอบ
ปีงบประมาณ 

- จัดท่าข้อเสนอแนะ และ
แนวทางแก้ไขส่าหรับ
โครงการที ไม่บรรลุ
เป้าหมาย เพื อใช้เป็น
แนวทางในการด่าเนินงาน
ต่อไป 

การติดตามผลการรายงานผลด่าเนินงานค่าใช้จ่ายงบประมาณ ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ 
สิ้นไตรมาส 4 (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) พบว่ามีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 96.35  
ต ่ากว่าแผน (ร้อยละ 100) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ตารางเปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายตามเกณฑ์มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพรายจ่าย (แผน-ผล)  
รายไตรมาสประจ าปีงบประมาณ 2562 

 
  การเบิกจ่ายตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ 

 ได้รับจัดสรร (แผน) การเบิกจ่าย (ผล) การเบิกจ่าย 

 งบประมาณ 
(บาท) 

ร้อยละ งบประมาณ 
(บาท) 

ร้อยละ 

ไตรมาส 1 187,485,600.00 60,264,128.00 32.00 22,616,035.30 37.53 

1.เงินงบประมาณแผ่นดิน 93,322,900.00 30,132,064.00 32.00 14,290,414.02 47.43 

 1.1 รายจ่ายประจ่า 19,266,600.00 6,935,976.00 36.00 6,031,006.50 86.95 

 1.2 รายจ่ายลงทุน 38,807,400.00 7,761,480.00 20.00 3,526,169.00 45.43 
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  การเบิกจ่ายตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ 

 ได้รับจัดสรร (แผน) การเบิกจ่าย (ผล) การเบิกจ่าย 

 งบประมาณ 
(บาท) 

ร้อยละ งบประมาณ 
(บาท) 

ร้อยละ 

 1.3 รายจ่ายบคุลากร 35,248,900.00 8,812,225.00 0.00 4,733,238.52 53.71 

2.เงินรายได ้ 94,162,700.00 30,132,064.00 32.00 8,325,621.28 27.63 

ไตรมาส 2 187,485,600.00 101,242,224.00 54.00 45,528,730.06 44.97 

1.เงินงบประมาณแผ่นดิน 93,322,900.00 50,394,366.00 54.00 24,546,572.07 48.71 

 1.1 รายจ่ายประจ่า 19,266,600.00 10,981,962.00 57.00 7,531,108.63 68.58 

 1.2 รายจ่ายลงทุน 38,807,400.00 17,463,330.00 45.00 7,186,010.92 41.15 

 1.3 รายจ่ายบคุลากร 35,248,900.00 11,749,633.33 0.00 9,829,452.52 83.66 

2.เงินรายได ้ 94,162,700.00 50,847,858.00 54.00 20,982,157.99 41.26 

ไตรมาส 3 187,485,600.00 144,363,912.00 77.00 84,698,097.57 58.67 
1.เงินงบประมาณแผ่นดิน 93,322,900.00 71,858,633.00 77.00 47,349,028.54 65.89 

 1.1 รายจ่ายประจ่า 19,266,600.00 15,413,280.00 80.00 9,814,829.90 63.68 

 1.2 รายจ่ายลงทุน 38,807,400.00 25,224,810.00 65.00 22,367,116.12 88.67 

 1.3 รายจ่ายบคุลากร 35,248,900.00 17,624,450.00 0.00 15,167,082.52 86.06 

2.เงินรายได ้ 94,162,700.00 72,505,279.00 77.00 37,349,069.03 51.51 

ไตรมาส 4 187,485,600.00 187,485,600.00 100.00 139,099,487.53 74.19 

1.เงินงบประมาณแผ่นดิน 93,322,900.00 93,322,900.00 100.00 70,306,719.89 75.34 

 1.1 รายจ่ายประจ่า 19,266,600.00 19,266,600.00 100.00 14,637,512.42 75.97 

 1.2 รายจ่ายลงทุน 38,807,400.00 38,807,400.00 100.00 35,058,742.12 90.34 

 1.3 รายจ่ายบคุลากร 35,248,900.00 35,248,900.00 100.00 20,610,465.35 58.47 

2.เงินรายได ้ 94,162,700.00 94,162,700.00 100.00 68,792,767.64 73.06 

รวมเบิกจ่ายทั้งสิ้น 187,485,600.00 144,363,912.00  139,099,487.53 96.35 

1.เงินงบประมาณแผ่นดิน 93,322,900.00 71,858,633.00  70,306,719.89 97.84 
2.เงินรายได ้ 94,162,700.00 72,505,279.00  68,792,767.64 94.88 
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1.3. การติดตามผลการด าเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
ในการติดตามผลการด่าเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง สามารถสรุปได้ ดังนี้ 
1. รายการครุภัณฑ์ 

ตารางแสดงผลการด าเนินงานด้านการจัดซื้อรายการครุภณัฑ์ 
 

หมวดเงิน 

แผน ผล 

หมายเหตุ 

จ านวน
ครุภัณฑ์ที่
อนุมัติให้
จัดซ้ือ 

(รายการ) 

งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 

จ านวน
ครุภัณฑ์ที่

เบิกจ่ายแล้ว
(รายการ) 

ยอดเบิกจ่าย จ านวน
ครุภัณฑ์ที่อยู่
ระหว่างส่ง

มอบ 
(รายการ) 

จ านวน
ครุภัณฑ์ที่
อยู่ระหว่าง

จัดซ้ือ
(รายการ) 

สงป.11 39 8,796,100 39 8,591,619 0 0  
งปม.6 61 30,011,300 61 26,467,123 0 0  
สบพช.17-1 4 390,000 5 389,000 0 0  
สบพช.17-2 1 24,000 1 22,000 0 0  
OPD.5-1 1 390,000 1 389,950.80 0 0  

 
2. อาคารและสิ่งก่อสร้าง 

 
    ตารางแสดงผลการด าเนินงานด้านสิ่งก่อสร้าง 

รายการ 

แผน ผล 

คงเหลือ 

ร้อยละ
ของ 
การ

เบิกจ่าย 

หมายเหตุ งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 

ยอดเบิกจ่าย 

1. ค่าก่อสร้างอาคารสโมสรนักศึกษา 1,910,000.00 1,650,000.00 260,000.00 86.39 กันเหลื อมป ี
2. ค่าออกแบบก่อสรา้งอาคารสโมสร
นักศึกษา 

85,950.00 0 85,950.00 0.00  

3. ค่าก่อสร้างราชานุเสาวรีย์ 2,737,000.00 1,714,500.00 1,022,500.00 62.64  
4. ค่าออกแบบอาคารโภชนาคาร 
 

3,600,000.00 675,000.00 2,925,000.00 18.75  

 
1.4 การติดตามผลการด าเนินงานด้านบุคลากร 

ในการติดตามผลการด่าเนินงานด้านบุคลากร สามารถสรุปได้ ดังนี้ 
ตารางแสดงผลการด าเนินงานด้านบุคลากร 

หมวดเงิน รายการ 

แผน ผล 

คงเหลือ 
ร้อยละของ 

การ
เบิกจ่าย 

งบประมาณ 
ที่ได้รับจัดสรร 

ยอดการเบิกจ่าย 

งปม.5-1 
ค่าจ้างพนักงานสายวิชาการ - สาขา
แพทยศาสตร์ ( 5 อัตรา) 

1,928,000.00 1,839,560.00 88,440.00 95.41 
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หมวดเงิน รายการ 

แผน ผล 

คงเหลือ 
ร้อยละของ 

การ
เบิกจ่าย 

งบประมาณ 
ที่ได้รับจัดสรร 

ยอดการเบิกจ่าย 

งปม.5-2 
ค่าจ้างพนักงานสายวิชาการ - -สาขาสา
สุขศาสตร์ (2 อัตรา) 

846,200.00 808,120.00 38,080.00 95.50 

งปม.5-3 
ค่าจ้างพนักงานสายสนับสนุนวิชาการ - 
สายสนบัสนุนส่านักงาน ( 22 อัตรา) 

8,404,000.00 7,873,420.00 530,580.00 93.69 

งปม.5-4 
ค่าจ้างพนักงานสายสนับสนุนวิชาการ - 
สายสนบัสนุน OPD ( 22 อัตรา) 

7,355,400.00 6,695,088.00 660,312.00 91.02 

งปม.5-5 
กิจกรรมอตัราก่าลัง - อัตราใหม่ สาย
วิชาการ 

8,224,800.00 1,002,864.52 7,221,935.48 12.19 

งปม.5-6 
กิจกรรมอตัราก่าลัง - อัตราใหม่ สาย
สนับสนุนวิชาการ 

8,490,500.00 2,391,412.83 6,099,087.17 28.17 

สบพช.1-1 
กิจกรรมอตัราก่าลัง - สาขาแพทยศาสตร์ 
( 12 อัตรา) 

6,026,197.00 2,628,840.00 3,397,357.00 43.62 

สบพช.1-2 
กิจกรรมอตัราก่าลัง - -สาขาสาธารณสุข
ศาสตร์ (9 อัตรา) 

4,737,637.00 4,331,280.00 406,357.00 91.42 

สบพช.1-3 
กิจกรรมอตัราก่าลัง - -สายสนับสนุน
วิชาการ (2 อัตรา) 

632,819.00 586,800.00 46,019.00 92.73 

รด.1-1 ค่าจ้างพนกังานสายสนับสนุน 3,828,400.00 3,431,290.00 397,110.00 89.63 

รด.1-2 ค่าจ้างลูกจ้างชั วคราว 4,102,600.00 435,830.00 3,666,770.00 10.62 

OPD.1-1 ค่าจ้างพนักงานสายสนับสนุน 4,102,600.00 1,841,433.67 2,261,166.33 44.88 

OPD.1-2 ค่าตอบแทนอื นๆนอกเหนือเงินเดอืน 852,000.00 442,500.00 409,500.00 51.94 

อบ-1 
เงินเดือนค่าจ้าง 
(สายวิชาการ)-กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์  

8,218,932.00 8,407,520.00 -188,588.00 102.29 

อบ-2 
เงินเดือนค่าจ้าง 
(สายวิชาการ)-กลุ่มวิชาสาธารณสขุ 

1,239,168.00 1,235,870.00 3,298.00 99.73 

อบ-3 
ค่าตอบแทนนอกเหนือเงินประจ่า
ต่าแหน่ง 
ทางวิชาการ-(พนง.เงินงบประมาณ) 

856,800.00 976,800.00 -120,000.00 114.01 

อบ-4 
เงินเดือนค่าจ้าง 
(สายสนับสนุนสา่นักงานเลขานุการ) 

839,563.20 749,520.00 90,043.20 89.27 

อบ-5 
เงินเดือนค่าจ้าง 
ลูกจ้างชั วคราว-กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์  
(3 คน) 

1,207,680.00 1,207,680.00 0.00 100.00 

อบ-6 ลูกจ้างประจ่า (ภัทรชรญัญ์ ) 
321,120.00 307,200.00 13,920.00 95.67 

อบ-7 
เงินเดือนค่าจ้าง 
(สายวิชาการ)-กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์  

9,086,030.80 11,434,771.99 -2,348,741.19 125.85 
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หมวดเงิน รายการ 

แผน ผล 

คงเหลือ 
ร้อยละของ 

การ
เบิกจ่าย 

งบประมาณ 
ที่ได้รับจัดสรร 

ยอดการเบิกจ่าย 

อบ-8 
เงินเดือนค่าจ้าง 
(สายวิชาการ)-กลุ่มวิชาสาธารณสขุ
ศาสตร ์

3,735,469.20 3,556,800.00 178,669.20 95.22 

อบ-9 
ค่าตอบแทนนอกเหนือเงินประจ่า
ต่าแหน่ง 
ทางวิชาการ-(พนง.เงินงบประมาณ) 

403,200.00 336,722.58 66,477.42 83.51 

 ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
-ไม่มี- 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
 รายงานการติดตามการด่าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานและแผนการค่าใช้จ่าย ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 ณ สิ้นไตรมาส 4 (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อพิจารณา 

1. รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ่าปี พ.ศ.2562 ณ สิ้นไตรมาส 4 (1 ตุลาคม 2561 – 
30 กันยายน 2562)   โดยผลการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 96.35  ต่ า
กว่าแผน (ร้อยละ 100) ทั้งนี้ในส่วนเงินงบประมาณแผ่นดิน สามารถเบิกจ่ายงบประมาณ คิด
เป็นร้อยละ 100 ตามแผนที่ก าหนด ส่วนเงินรายได้ สามารถเบิกจ่ายงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 
94.88 เพื่อพิจารณาให้ขอเสนอแนะแนวทางแก้ไขและแนวทางการพัฒนาในปีถัดไป 

2. การติดตามรายงานผลการด่าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ 
สิ้นไตรมาส 4 เพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะผลการด าเนินงานโครงการในปีงบประมาณ 2562 
และประเด็นปัญหา-อุปสรรค เพื่อเป็นแนวทางการด าเนินโครงการในปีถัดไป  

ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม 
แนวทางการด าเนินโครงการในปีงบประมาณ 2563 

1. ส าหรับโครงการ กิจกรรมที่ไม่รายงาน มอบผู้รับผิดชอบโครงการ กิจกรรม บันทึกชี้แจงเป็นลาย
ลักษณ์อักษรผ่านผู้บังคับบัญชาขั้นต้น 

2. หากมีปัญหาและอุปสรรค ผู้รับผิดชอบต้องเสนอแนะแนวทางแก้ไขเบื้องต้นเพื่อประกอบการ
พิจารณา 

มติที่ประชุม :   1. ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาเพื่อให้ข้อเสนอแนะ รายละเอียดดังเอกสารแนบท้าย
รายงานการประชุม  

2. เห็นชอบตามข้อเสนอแนะ  มอบงานแผนและงบประมาณ แจ้งเวียนผู้เกี่ยวข้องเพื่อ
ทราบ และด าเนินการตามข้อเสนอจากที่ประชุม 
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วาระท่ี 4.4    เรื่อง  รายงานผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดกลยุทธ์ทางการเงิน ประจ าปีงบประมาณ  
                         พ.ศ. 2562  ณ สิ้นไตรมาส 3 (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง    งานแผนและงบประมาณ 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม      ชื่อ  นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธุ์  ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

ตามที  กองแผนงาน ให้หน่วยงานด่าเนินการ การจัดท่ารายงานผลการด่าเนินงานตามตัวชี้วัดกลยุทธ์ทาง
การเงิน ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ สิ้นไตรมาส 3 (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562)  โดย
สรุปรายละเอียด ดังนี้ 
       1.1   รายงานผลการด าเนินงานประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การหารายได้เพื่อการมีเสถียรภาพทาง
การเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ สิ้นไตรมาส 4 (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562)  
(ตามเอกสารแนบ) 
     -  รายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา จ่านวน 29,550,605 บาท คิดเป็นร้อยละ 98.73 
     -  รายได้จากแหล่งอื นๆ จ่านวน 68,064,367 บาท คดิเป็นร้อยละ 96.99 
       1.2 สรุปรายละเอียดการหารายได้อย่างเป็นรูปธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   
ณ สิ้นไตรมาส 4 (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562)  (ตามเอกสารแนบ) 

1.2.1 โครงการแหล่งทุนวิจัยภายนอก งบประมาณที ได้รับทั้งสิ้น 1,905,870 บาท 
- ฤทธิ์ของสมุนไพรที ไทยมีผลต่อการยับยั้งสารสื อประสาทที มีฤทธิ์ต่อการเคลื อนไหวของพยาธิ

ใบไม้ตับทดสอบในสัตว์ทดลอง (งบประมาณ 283,745 บาท ) 
- การประเมินความเสี ยงของความแปรปรวนสภาพอากาศ และการเปลี ยนแปลงการใช้ประโยชน์

ที ดิน ต่อการกระจายของเชื้อ Burkholderia pseudomallei ในดิน  
ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (งบประมาณ 485,000 บาท ) 

- การประยุกต์ใช้การตรวจวักระดับยาในเลือดที ใช้รักษาผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนานในพ้ืนที 
จังหวักอุบลราชานีและพ้ืนที ใก้ลเคียง (งบประมาณ 853,325 บาท ) 

- โครงการวิจัยการประเมินผลการด่าเนินงานของการขับเคลื อนเขตสุขภาพที  10 (งบประมาณ 
283,800 บาท ) 

1.2.2 โครงการหารายได้จากการให้บริการวิชาการ งบประมาณที ได้รับทั้งสิ้น 416,500 บาท 
- โครงการการจัดอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนสุขภาพระดับพ้ืนที  ปี 2 

(งบประมาณ 268,000 บาท ) 
- โครงการอบรมวิชาการเชิงปฏิบัติการการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูงในผู้ใหญ่ (งบประมาณ 148,500  

บาท ) 
1.2.3 โครงการหารายได้จากการให้บริการทางการแพทย์ งบประมาณจ่านวน 22,713,315 บาท     
1.2.4 โครงการหารายได้จากการบริหารจัดการทรัพยากร และทรัพย์สิน งบประมาณที ได้รับทั้งสิ้น 

43,030,682 บาท 
- โครงการรายรับศูนย์พัฒนาเด็ก   งบประมาณจ่านวน 837,800 บาท     
- โครงการหอพักนักศึกษาแพทย์   งบประมาณจ่านวน 626,830 บาท     
- โครงการรายรับอื นๆ       งบประมาณจ่านวน 268,071.99 บาท     
- โครงการกองทุนเงินบริจาค        งบประมาณจ่านวน 1,431,980 บาท 
- โครงการผลิตแพทย์เพิ ม (สบพช.)     งบประมาณจ่านวน 40,866,000 บาท 
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1.3 รายงานผลการด าเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการบริหารงบประมาณและการเงินให้
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ณ สิ้นไตรมาส 3 (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) (ตามเอกสารแนบ) 
      1.4 สรุปผลการด าเนินงานการลดค่าใช้จ่ายจากกลยุทธ์การเงิน ยุทธ์ศาสตร์ที่ 3  การเพิ่มประสิทธิภาพ
การใช้จ่ายงบประมาณและลดรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  (ตามเอกสารแนบ) 
      1.5 สรุปงบประมาณที่ประหยัดได้ ประจ าปีงบประมาณ 2562 (ตามเอกสารแนบ) 
      1.6 ผลการด าเนินงานด้านการประหยัดอย่างเป็นรูปธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562                             
(ตามเอกสารแนบ) 
 ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

-ไม่มี- 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
รายงานผลการด่าเนินงานตามตัวชี้วัดกลยุทธ์ทางการเงิน ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ สิ้นไตร

มาส 4 (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) ประกอบด้วย 
ตารางที  1 . รายงานผลการด่าเนินงานประเด็นยุทธศาสตร์ที  1 การหารายได้เพื อการมีเสถียรภาพทาง

การเงิน  ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ สิ้นไตรมาส 3 (1 ตุลาคม 2561 – 30 
กันยายน 2562) 

 ตารางที  2.  สรุปรายละเอียดการหารายได้อย่างเป็นรูปธรรม ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   
                ณ สิ้นไตรมาส 3 (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) 
 ตารางที  3. รายงานผลการด่าเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ที  2 พัฒนาการบริหารงบประมาณและ

การเงินให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื อขับเคลื อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ประจ่าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ สิ้นไตรมาส 3 (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) 

 ตารางที  4. สรุปผลการด่าเนินงานการลดค่าใช้จ่ายจากกลยุทธ์การเงิน ยุทธ์ศาสตร์ที  3  การเพิ ม
ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณและลดรายจ่าย ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   

      ตารางที  5. สรุปงบประมาณที ประหยัดได้ ประจ่าปีงบประมาณ 2562 
      ตารางที  6. ผลการด่าเนินงานด้านการประหยัดอย่างเป็นรูปธรรม  ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562    

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อพิจารณาการจัดท่ารายงานผลการด่าเนินงานตามตัวชี้วัดกลยุทธ์ทางการเงิน ประจ่าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 ณ สิ้นไตรมาส 4 (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) ทั้งนี้ เพื อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะแนว
ทางแก้ไขและแนวทางการด่าเนินงานในปีถัดไป 

มติที่ประชุม :  เห็นชอบ โครงการหารายได้ควรมีข้อมูลรายจ่ายในแต่ละโครงการเปรียบเทียบด้วย 
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วาระท่ี  4.5     เรื่อง  การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร    
       หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยส่ิงแวดล้อม  
       (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง งานบริการการศึกษา 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงศุทธินี  ธิราช  ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา 

รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา  เสนอเพื อพิจารณา กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ขอเปลี ยนแปลงอาจารย์
ประจ่าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ งแวดล้อม (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559) เนื องจากผู้ช่วยศาสตราจารย์จิราภรณ์  หลาบค่า จะลาศึกษาต่อในปีการศึกษา 2563  
นั้น  เพื อให้อาจารย์ประจ่าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548  กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จึงขอเปลี ยนแปลง
อาจารย์ประจ่าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้ 

อาจารย์ประจ าหลักสตูรและ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (เดิม) 

อาจารย์ประจ าหลักสตูรและ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ใหม่) 

เหตุผลและสาระในการปรบัปรงุ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จริาภรณ์  หลาบค่า นายสง่า ทับทิมหิน เนื องจากผู้ช่วยศาสตราจารย์จริาภรณ์ 
หลาบค่า  จะลาศึกษาต่อในปีการศึกษา 
2563 

นายสิทธิชัย  ใจขาน นายสิทธิชัย  ใจขาน คงเดิม 
นางสาวปวีณา  ลมิปิทีปราการ นางสาวปวีณา  ลมิปิทีปราการ คงเดิม 
นางสาวสุภาณี  จันทร์ศริ ิ นางสาวสุภาณี  จันทร์ศริ ิ คงเดิม 
นางสาวจีราพร  ทิพย์พิลา นางสาวจีราพร  ทิพย์พิลา คงเดิม 

  โดยผ่านที ประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ครั้งที  8/2562 เมื อวันที   19 
กันยายน  2562  ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที   1  ตุลาคม  2562 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

เอกสารคุณวุฒิอาจารย์ประจ่าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

เพื อพิจารณาเห็นชอบการเปลี ยนแปลงอาจารย์ประจ่าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)   

มติที่ประชุม :  เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)   

 

วาระท่ี 4.6      เรื่อง  การพิจารณาการปรับปรุงแผนการศึกษา รายวิชา 1902 202 กายวิภาคศาสตร์และ 
       สรีรวิทยา และรายวิชา 1902 206 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา ปีการศึกษา 2563 

หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง งานบริการการศึกษา 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงศุทธินี  ธิราช ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา 

รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา  เสนอเพื อพิจารณา ตามบันทึกที  อว0604.4.6/ ว 431 ลงวันที  27 
พฤษภาคม 2562 ส่านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่านักงานอธิการบดี ได้แจ้งผลการพิจารณาตามมติที 
ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย ครั้งที  3/2562 วันที  10 พฤษภาคม 
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2562       ในวาระที  4.6 การปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร: การปรับปรุงแผนการศึกษา 
ดังนี้ 

วาระ 4.6.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอานามัยสิ งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559   
วาระ 4.6.2 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2559 
มติที่ประชุม ไม่เห็นชอบการปรับปรุงแผนการศึกษาและให้ใช้แผนการศึกษาเดิม เนื องจากกระทบในการ 

บริหารหลักสูตร ทั้งนี้ ให้ปรับแผนการศึกษาในการปรับปรุงหลักสูตรที จะครบรอบปรับปรุงในปี 2563 นั้น 
กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ได้หารือกับประธานรายวิชา และอาจารย์ผู้สอน เรื องการปรับปรุงแผนการ

ศึกษา รายวิชา 1902 202 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา และรายวิชา 1902 206 จุลชีววิทยาและปรสิต
วิทยา ปีการศึกษา 2563 ในการประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ครั้งที  9/2562  วันที  
26  กันยายน 2562 เนื องจากมีการปรับปรุงหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) ซึ ง
มีการปรับเปลี ยนโครงสร้างหลักสูตรวิธีการจัดการเรียนการสอน และแผนการศึกษา ท่าให้ภาระงานด้านการ
จัดการเรียนการสอนมีการปรับเปลี ยน ดังนี้ 

1. จากเดิมอาจารย์สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยามีภาระด้านการจัดการเรียนการสอนกระจาย   
ทั้ง 2 ภาคการศึกษา แต่ในหลักสูตรปรับปรุง 2562 ภาระงานด้านการจัดการเรียนการสอนทั้งหมดอยู่ในภาค
การศึกษาต้น จึงท่าให้ไม่สามารถจัดการเรียนการสอน รายวิชา 1902 202 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 
ให้กับหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
อนามัยสิ งแวดล้อม ได้ในภาคการศึกษาต้น จึงขอปรับแผนการศึกษาของรายวิชานี้จากภาคการศึกษาต้นเป็นภาค
การศึกษาปลาย  

2. จากเดิมอาจารย์สาขาวิชาจุลชีวิทยาและปรสิตวิทยามีภาระด้านการจัดการเรียนการสอนกระจายทั้ง 2  
ภาคการศึกษา แต่ในหลักสูตรปรับปรุง 2562 ภาระงานด้านการจัดการเรียนการสอนทั้งหมดอยู่ในภาคการศึกษา
ปลาย จึงท่าให้ไม่สามารถจัดการเรียนการสอน รายวิชา 1902 206 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา ให้กับหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัย
สิ งแวดล้อม ได้ในภาคการศึกษาปลาย จึงขอปรับแผนการศึกษาของรายวิชานี้จากภาคการศึกษาปลายเป็นภาค
การศึกษา 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
-ไม่มี- 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
 แผนการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อพิจารณาเห็นชอบการปรับปรุงแผนการศึกษา รายวิชา 1902 202 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 
และรายวิชา 1902 206 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา ตั้งแตป่ีการศึกษา 2563 เพื อจะได้น่าเสนอคณะกรรมการ
บริหารวิชาการของมหาวิทยาลัยต่อไป 

มติที่ประชุม :  เห็นชอบการปรับปรุงแผนการศึกษา รายวิชา 1902 202 กายวิภาคศาสตร์และ
สรีรวิทยา และรายวิชา 1902 206 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป 
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วาระท่ี 4.7      เรื่อง  รายวิชาที่เปิดสอน ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562  
                            (กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์) 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง งานบริการการศึกษา 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงศุทธินี  ธิราชต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา 

รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา  เสนอเพื อพิจารณา รายวิชาที เปิดสอน ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 
2562 ส่าหรับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
อนามัยสิ งแวดล้อม และหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ รายละเอียด ดังนี้ 

รายวิชาที่เปิดสอนภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562  จ านวน 33 รายวิชา 
1. รายวิชาส่าหรับนักศึกษาชั้นปีที  1  จ่านวน  1 รายวิชา 

2. รายวิชาส่าหรับนักศึกษาชั้นปีที  2  จ่านวน  10 รายวิชา 

3. รายวิชาส่าหรับนักศึกษาชั้นปีที  3  จ่านวน  12 รายวิชา 

4. รายวิชาส่าหรับนักศึกษาชั้นปีที  4  จ่านวน  6 รายวิชา 

5. รายวิชาหมวดศึกษาทั วไป   จ่านวน  4 รายวิชา 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
เอกสารรายวิชาที เปิดสอน ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อพิจารณาอนุมัติรายวิชาที เปิดสอนภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562     

มติที่ประชุม :  อนุมัติรายวิชาที่เปิดสอนภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562     
วาระท่ี 4.8      เรื่อง  รายวิชาที่เปิดสอนภาคการศึกษาปลาย  ประจ าปีการศึกษา 2562  
                           หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง งานบริการการศึกษา 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงศุทธินี  ธิราชต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา 

ตามที ปฏิทินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีก่าหนดเปิดภาคการศึกษาปลาย ประจ่าปีการศึกษา 2562  
ในวันที  14 มิถุนายน 2562 นั้น ตามบันทึกที  อว 0604.20/6962 ลว. 30 กันยายน 2562 งานบริการ
การศึกษา คณะพยาบาล ได้แจ้งรายวิชาที นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562 
จ่านวน 5 รายวิชา โดยเป็นรายวิชาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558) จ่านวน 2 
รายวิชา และ รายวิชาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) จ่านวน 3 รายวิชา ความ
ทราบแล้วนั้น  

การนี้  จึงขอเรียนที ประชุมเพื อโปรดพิจารณารายที เปิดสอนในภาคการศึกษาปลาย ประจ่าปี
การศึกษา 2562 จ่านวน 3 รายวิชา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) 
รายละเอียดดังตาราง 

รหัสวิชา หน่วยกิต ชื อวิชา 
จ่านวนรับ 

(คน) 
อาจารย์ประธานรายวิชา/ 

ผู้ประสานงานรายวิชา 
หลักสูตร 

1904 101 3(2-2-5) กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ 
(Human Anatomy)    

105 ผศ.ดร.นงนุช กัญหารัตน์       ประธานรายวิชา 
ผศ. ฐานิสรา โฉมเกิด             ผู้ประสานงาน 
อ.ดร.สุพัตรา ขจัดโรคา           ผู้ประสานงาน 

ปรับปรุง พ.ศ.2562 

1904 102 3(2-2-5) สรีรวิทยาของมุนษย์  
(Human Physiology) 

105 ผศ.จารุวรรณ์ วงบุตดี          ประธานรายวิชา 
ผศ.ดร.เชาวลิต  ยั วจิตร          ผู้ประสานงาน 
ผศ.ดร.สุวภรณ์ แดนดี            ผู้ประสานงาน 
อ.ดร.นันทยา กระสวยทอง      ผู้ประสานงาน 

ปรับปรุง พ.ศ.2562 
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รหัสวิชา หน่วยกิต ชื อวิชา 
จ่านวนรับ 

(คน) 
อาจารย์ประธานรายวิชา/ 

ผู้ประสานงานรายวิชา 
หลักสูตร 

1904 103 3(2-2-5) ชีวเคมีทางการพยาบาล 
(Biochemistry in Nursing) 

105 ผศ.ดร.กาญจนา แปงจิตต์     ประธานรายวิชา 
ผศ.ดร.จุฑารัตน์ จิตติมณี         ผู้ประสานงาน 
อ.ดร.อนุวัตร ภิญญะชาติ         ผู้ประสานงาน 

ปรับปรุง พ.ศ.2562 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
๑. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
๒. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 
๓. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
-ไม่มี- 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อพิจารณาอนุมัติรายวิชาที เปิดสอนภาคการศึกษาปลาย ประจ่าปีการศึกษา 2562 หลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) 

มติที่ประชุม :  อนุมัติรายวิชาที่เปิดสอนภาคการศึกษาปลาย ประจ าปีการศึกษา 2562 หลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) 
  

ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องเพื่อทราบ 
ไม่มี 

 

วาระที่ 6 เรื่องอ่ืน ๆ  
วาระท่ี   6.1 เรื่อง  ก าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

              ครั้งที่ 11/2562 วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น.  
              ณ ห้อง CMP 412 

หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง   งานเลขานุการ 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  ชื่อ นางสาวณรัญญา  มีชัย ต าแหน่ง เลขานุการคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ 

เลขานุการคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ แจ้งเพื อทราบ ถึงก่าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ่า
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที  11/2562 วันพฤหัสบดีที  21 พฤศจิกายน 2562 เวลา 
09.00 น. ณ ห้อง CMP 412 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

- ไม่มี- 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

- ไม่มี- 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

เพื อทราบก่าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  
ครั้งที  11/2562 วันพฤหัสบดีที  21 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้อง CMP 412  

หมายเหตุ : วันที  20-21 พฤศจิกายน 2562 วิทยาลัยฯ จัดอบรมแพทยศาสตรศึกษา ครั้งที  3/2562 
               ให้กับศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.ศรีสะเกษ 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 10/2562 วันที ่16 ตุลาคม 2562 
 

มติที่ประชุม :  เห็นชอบใหเ้ลื่อนการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข  ครั้งที่ 11/2562 เป็นวันพฤหัสบดี ที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น.  ณ ห้อง CMP 
412 และใหเ้สนอระเบียบวาระการประชุม ในวันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562 และก าหนดการ 
เข้าใช้งานระบบบริหารการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เป็นวันอังคาร ที่ 26 พฤศจิกายน 2562  

 
 

ปิดประชุมเวลา 12.20 น. 
 

                                                                                                  

(นางสาวณรัญญา  มีชัย) 
นักวิชาการศึกษาช่านาญการ/เลขานุการ 

ผู้จด/พิมพ์รายงานการประชุม 
 

                                                           
(นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธุ์) 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
กรรมการ 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 

ทีป่ระชุมได้รับรองรายงานนี้แล้วในการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งท่ี 11/๒๕62 
เมื่อวันที่  28   พฤศจิกายน 2562 

 
 

                                                      
(นายแพทย์นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ) 

 คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 ประธานคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

 


