
 
 

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่ 15/2564 
 

-รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
ครั้งที ่15/๒๕64   

วันพฤหัสบดี ที่ 21 เดือนตุลาคม 2564 
ณ ห้อง CMP 401 ชั้น 4 อาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

 
ผู้มาประชุม 

1. นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธุ์  คณบดี  ประธานกรรมการ 
2. รองศาสตราจารย์ภาวนา  พนมเขต รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ กรรมการ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวภรณ์  แดนดี ผู้แทนอาจารย์/ผู้ชว่ยคณบดีฝ่าย

วางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา 
กรรมการ 

4. นางสาวณรัญญา  มีชัย หัวหน้าส่านักงานเลขานุการ  กรรมการและเลขานุการ 
5. นางสาวจริยาพร  ธรรมราช เจ้าหน้าที งานบริหารงานทั วไป

ปฏิบัติการ 
ผู้ช่วยเลขานุการฯ คนที  1 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. แพทย์หญิงปิยะรัตน์  ธัญนิพัทธ์  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการ (ลาคลอด) 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุวรรณ์  วงบุตดี หัวหน้ากลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ กรรมการ (ลาพักผ่อน) 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. แพทย์หญิงนวินดา  เจียมบุญศรี 
  

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงศุทธินี ธิราช รองคณบดีฝ่ายบริหาร   กรรมการ 
2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์มินตรา  สาระรักษ์ หัวหน้ากลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์           กรรมการ 
3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เมรีรัตน ์ มั นวงศ ์ ผู้แทนอาจารย์/ผู้ชว่ยคณบดีฝ่ายการศึกษา กรรมการ 

     และพัฒนานักศึกษา 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สง่า  ทับทิมหิน  ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอนามัยสิ งแวดล้อม 
5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา เลก็สมบูรณ์ หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็ก 
6.  รองศาสตราจารย์มารุตพงษ์  ปัญญา ประธานหลักสูตรชีวเวชศาสตรมหาบัณฑิต 
7.  อาจารย์ปัณฑิตา  สุขุมาลย์   ประธานหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 

   
เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.    
 
 นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธุ์ คณบดีประธานในที ประชุม แจ้งให้ที ประชุมทราบว่าการประชุมในครั้งนี้มีกรรมการ
มาประชุมจ่านวน  4 ท่าน มีกรรมการเข้าร่วมประชุมผ่านสื ออิเล็กทรอนิกส์ จ่านวน 3 ท่าน ครบองค์ประชุม และมี
ผู้เข้าร่วมประชุม จ่านวน 1 ท่าน และมีผู้เข้าร่วมประชุมโดยผ่านสื ออิเล็กทรอนิกส์ จ่านวน 4 ท่าน ประธานกล่าวเปิด
การประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตามล่าดับ ดังนี้ 
 
         / ระเบียบวาระท่ี 1 



 
 

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่ 15/2564 
 

 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ  
วาระท่ี 1.1  การลาประชุมของคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ 
 ประธาน แจ้งที ประชุมเพื อทราบ ในการประชุมครั้งนี้ มีคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ ลาประชุม 
จ่านวน 2 ท่าน มีรายชื อ ดังนี้ 

1. แพทย์หญิงปิยะรัตน์  ธัญนิพัทธ์ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุวรรณ์  วงบุตดี 

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 
วาระท่ี 1.3      รายงานผลการสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อเรื่อง “Exchange of Experience and Coopiration  

on Education in the Time of the COVID-19 Pandemic” 
 ประธาน แจ้งที ประชุมเพื อทราบ ประธานแจ้งที ประชุมเพื อทราบ ที ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย 

ได้ส่งหนังสือ เรื อง ขอน่าส่งรายงาน ผลการสัมมนาออนไลน์ ในหัวข้อเรื อง "Exchange of Experience and 
Coopiration on Education in the Time of the COVID-19 Pandemic" ภายใต้กรอบการประชุมว่าด้วยการ
ส่งเสริมปฏิสัมพันธ์และมาตรการสร้างความไว้เนื้อเชื อใจระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชีย เมื อวันที  28 มิถุนายน 
2564 เพื อแลกเปลี ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศในช่วง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีวิทยากรจากประเทศต่างๆ เช่น คาซัคสถาน จีน 
อิสราเอล รัสเซีย ปาเลสไตน์ บังคลาเทศ เกาหลีใต้ อุซเบกิสถาน อินเดีย และอัฟกานิสถาน เป็นต้น 
  จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดทราบ  
 

มติที่ประชุม :  รับทราบ 
 

วาระท่ี 1.4    นโยบายสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2564 – 2565  
 ประธาน แจ้งที ประชุมเพื อทราบ ตามที คณบดีได้เข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี ปี 2564 ในวันที  14 ตุลาคม 2564 ร่วมกับนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
         /ผู้ทรงคุณวุฒิ... 



 
 

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่ 15/2564 
 

ผู้ทรคุณวุฒิ เพื อแถลงนโยบายสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2564 – 2565 และแผนการขับเคลื อนการ
ด่าเนินงานตามนโยบายสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รวมทั้งการน่าเอา Dashboard มาช่วยในการตัดสินใจของ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย เพื อให้การบริหารจัดการงานของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 
  จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดทราบ  
 

มติที่ประชุม :  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
วาระท่ี 2.1  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และ 
                    การสาธารณสุข ครั้งที่ 13/2564 เมื่อวันอังคาร ที่  28 กันยายน 2564 
  กรรมการและเลขานุการฯ เสนอที ประชุมเพื อพิจารณา รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ่า
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที  13/2564 เมื อวันอังคาร ที   28 กันยายน 2564 ทั้งนี ้ได้มีการแจ้ง
เวียนทางไลน์กลุ่มคกก.ประจ่าวิทยาลัยฯ และแจ้งเวียนทาง E-mail เพื อพิจารณารายงานฯ ดังกล่าวแล้ว เมื อวันพุธ ที  
29 กันยายน  2564   

จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที  13/2564 เมื อวันอังคาร ที   28 กันยายน 2564 

 
  มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
  3.1  รายงานลูกหนี้คงค้างช าระนานเกินกว่าที่ระเบียบก าหนด 
   รองคณบดีฝ่ายบริหาร น่าเสนอเพื อทราบ ตามที  ผู้สอบบัญชี วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข ปีงบประมาณ 2563 ให้ข้อเสนอแนะส่าหรับเรื องลูกหนี้เงินยืมทดรองราชการ นั้น  โดยหากผู้บริหาร
สามารถก่าหนดมาตรการในการจัดการกับลูกหนี้คงค้างช่าระนานเกินกว่าที ระเบียบก่าหนด และบังคับใช้อย่างเข้มงวด  
ก่ากับติดตามให้ลูกหนี้ส่งใช้เอกสารและคืนเงินเหลือจ่ายทันทีที ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที การเงิน จะส่งผลให้ วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุขมีความคล่องตัวสูงสุดในการบริหารเงินยืมทดรองราชการประเภท ข วิทยาลัย
แพทยศาสตร์ฯ และเป็นการก่ากับติดตามให้ถือปฏิบัติตามที ระเบียบอย่างเคร่งครัด และอ้างถึง มติที ประชุม
คณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที  16 เมื อวันที  28 ธันวาคม พ.ศ. 2563 
รับทราบมอบงานการเงินติดตามผู้ค้างเบิกจ่าย และรายงานผลทุกไตรมาส ซึ งงานการเงินได้ด่าเนินอย่างต่อเนื อง โดย
การส่งหนังสือแจ้งขอส่งใช้เอกสารเบิกจ่าย (ส่งหนังสือแจ้งคืนเงินยืมส่วนที เหลือจ่าย) และรายงานการติดตามผลให้ส่ง
ใช้เอกสารเบิกจ่าย (คืนเงินยืมส่วนที เหลือจ่าย) เกินก่าหนด เป็นประจ่าทุกวัน เมื อพบว่าสัญญาเงินยืมครบก่าหนดส่งใช้
เอกสารเบิกจ่ายและคืนเงินยืมส่วนที เหลือ  แต่ยังมีลูกหนี้คงค้างที ไม่ส่งใช้เอกสารเบิกจ่ายและคืนเงินยืมส่วนที เหลือได้
ตามก่าหนดเป็นจ่านวนมาก จึงขอรายงานลูกหนี้คงค้างช่าระนานเกินกว่าที ระเบียบก่าหนด ในระหว่าง ไตรมาสที  4 
(เดือนกรกฎาคม 2564 - เดือนกันยายน 2564) ปีงบประมาณ 2564 ดังนี้ 
 
 
          / ล่าดับ... 
 



 
 

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่ 15/2564 
 

ล่าดับ ลูกหนี้เงินยืมประจ่าเดือน จ่านวนสัญญาเงินยืม จ่านวนเงิน (บาท) สถานะปัจจุบัน  
1 เดือน กรกฎาคม 2564 15 ฉบับ 93,438.00 เบิกจ่ายแล้ว 

2 เดือน สิงหาคม 2564 11 ฉบับ 70,000.00 เบิกจ่ายแล้ว 

3 เดือน กันยายน 2564 1 ฉบับ 20,660.00 เบิกจ่ายแล้ว 

 รวม 32 ฉบับ 184,098.00  

 
 จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ  เพื อโปรดทราบข้อมูลลูกหนี้ที ไม่ถือปฏิบัติตามระเบียบ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยเงินทดรองราชการจากเงินรายได้ พ.ศ. 2562 
   
     มติที่ประชุม : รบัทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
  4.1  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบายด้านงบประมาณและการเงิน 
   4.1.1 ขออนุมัติจ่ายค่าตอบแทนเงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงาน 
        ด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) ส าหรับต าแหน่งทันตแพทย์ปฏิบัติการ  
    ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   น่าเสนอเพื อ
พิจารณา ตามที  โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข เป็น
เงินเพิ มส่าหรับต่าแหน่งที มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติ งานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) ตามระเบียบมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วย การจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุขที ปฏิบัติงานให้กับโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2561 และส่าเนาระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การจ่ายเงินค่าตอบแทน
ผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุขที ปฏิบัติงานให้กับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับที  2) พ.ศ. 2563 นั้น   
 เนื องด้วยโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีบุคลากรปฏิบัติงานต่าแหน่งทันตแพทย์ปฏิบัติการ ซึ ง
ได้รายงานตัวบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จ่านวน 1 ราย ได้แก่ ทันตแพทย์หญิงนลินธยาน์  ฉัตรเอกเจริญ 
โดย เริ มปฏิ บั ติ งานตั้ งแต่ วันที  1  ตุ ล าคม 2564   ในการนี้  โรงพยาบาลมหาวิทยาลั ย อุบลราชธานี  
จึงใคร่ขออนุมัติจ่ายค่าตอบแทนเงินเพิ มส่าหรับต่าแหน่งที มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) 
ให้แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที ทันตแพทย์ ในกลุ่มที  1 ตามระเบียบฯ ราย ทันตแพทย์หญิงนลินธยาน์  ฉัตรเอกเจริญ ทั้งนี้  
ตั้งแต่วันที  1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป 

จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ  เพื อโปรดพิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนเงินเพิ ม
ต่าแหน่งที มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) ของต่าแหน่งทันตแพทย์ ราย ทันตแพทย์หญิง
นลินธยาน์  ฉัตรเอกเจริญ  ตั้งแต่วันที  1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป 
 

     มติที่ประชุม :   อนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนเงินเพิ่มต าแหน่งที่มีเหตุ
พิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) ของต าแหน่งทันตแพทย์ ราย ทันตแพทย์หญิงนลินธยาน์  
ฉัตรเอกเจริญ  ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป  
 
 
         /4.1.2 ขออนุมัติ...  
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   4.1.2   ขออนุมัติปรับค่าตอบแทนแพทย์สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน   
      ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   น่าเสนอเพื อ
พิจารณา ตามที มติองค์กรแพทย์ได้ร่วมกันพิจารณา ตามระเบียบวาระที  3 เรื องสืบเนื องในหัวข้อ 3.1 เรื องการปรับ
ค่าตอบแทนเวรนอกเวลาแพทย์เฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โดยที ประชุมองค์กรแพทย์เห็นชอบให้ปรับ
ค่าตอบแทนแพทย์เฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน เพื อเป็นแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เนื องด้วยโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีแพทย์สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ประจ่าการ ณ งานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน ซึ งเป็นสาขาวิชาชีพ
เฉพาะทางในการตรวจวินิจฉัยและตรวจรักษา และเป็นสาขาที ขาดแคลน โดยการก่าหนดอัตราค่าตอบแทน เห็นชอบ
ให้ได้ค่าตอบแทนในอัตราที เหมาะสม ตามการอ้างอิงข้อมูลจากโรงพยาบาลในเครือข่ายเขตบริการสุขภาพที  10 
ส่านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

  ดังนั้น เพื อให้การขออนุมัติปรับค่าตอบแทนและก่าหนดอัตราค่าตอบแทนดังกล่าวให้ เป็นไปตามประกาศ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื องหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื อนไขการจ่ายค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน ด้านการสาธารณสุขที 
ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2563 อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเสนอประเด็นนี้ต่อ
คณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เพื อพิจารณาเหตุผลความจ่าเป็นในการอนุมัติปรับ
ค่าตอบแทนแพทย์สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 

จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ  เพื อโปรดพิจารณาเห็นชอบปรับค่าตอบแทนแพทย์
สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน แก่แพทย์สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ที ประจ่าการ ณ งานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

 
     มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
         
  4.2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบายอ่ืน ๆ 

    ไม่มี 
 

  4.3 เรื่องเสนอพิจารณาแต่งตั้งบุคคล / คณะบุคคล / การลาศึกษาต่อ / ขออนุมัติส าเร็จ
การศึกษา  

   4.3.1  (แก้ไขร่าง) ค าสั่งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ร่วมกับ  
อาจารย์ประจ าหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนานักศึกษา เสนอที ประชุมพิจารณา ตามมติที 

ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธาณสุข ครั้งที  13/2564 เมื อวันที  23 กันยายน 
2564 มีมติที ประชุม : 1. เห็นชอบข้อเสนอจากที ประชุม เกี ยวกับ(ร่าง) ประกาศคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิตร่วมกับ อาจารย์ประจ่าหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  2. เห็นชอบประกาศแต่งตั้งคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตชั้นคลินิก มอบงานบริการการศึกษาด่าเนินการปรับแก้ไขตามข้อเสนอ
จากที ประชุม และน่าเสนอที ประชุมในการประชุมครั้งถัดไปประชุมได้เสนอให้แก้ไข (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  รายละเอียดดังนี้            

 
      /1) ล่าดับที ... 
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            1) ล่าดับที  15-18 ควรระบุ เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ่าหลักสูตร อาจารย์ผู้สอนทุกท่า 
            2) ล่าดับที  19-22 ควรระบุ เป็นอาจารย์ประจ่าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน สังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข  
                   - อาจารย์ประจ่าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน โรงพยาบาลร่วมผลิต (สังกัดโรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค์ และโรงพยาบาลศรีสะเกษ  
               เบื้องต้น ได้ด่าเนินการแก้ไขร่างดังกล่าวแล้ว จึงเรียนมาเพื อพิจารณา 

 จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดพิจารณาพิจารณารับรอง (แก้ไขร่าง) ค่าสั ง
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ร่วมกับ อาจารย์ประจ่าหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  
 
ข้อเสนอจากที่ประชุม 

- ให้แก้ไขชื อประกาศ เป็น  เรื อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 
- ล่าดับที  15  ให้ให้แก้ไขเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกท่าน    กรรมการ  
- ให้ตัดข้อ 16 และ 17 

     มติที่ประชุม :    เห็นชอบตามข้อเสนอจากที่ประชุม มอบงานบริการ
การศึกษาด าเนินการ 
 
   4.3.2 ขออนุมัติขยายเวลาศึกษาของ นางสาวรัตติยา ทองรุ่ง ครั้งที่ 3 

   รองคณบดีฝ่ายบริหาร เสนอที ประชุมพิจารณา ตามค่าสั งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ที  784/2561 เรื อง ให้พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้โครงการผลิตแพทย์เพิ ม (สบพช.)) ลาศึกษาภายในประเทศ ราย 
นางสาวรัตติยา ทองรุ่ง พนักงานมหาวิทยาลัย ต่าแหน่งอาจารย์ สังกัดกลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ วิทยาลัยฯ ลาศึกษาต่อระดับ
ปริญญาเอก สาขาวิชาเภสัชวิทยา ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้วยทุนอุดหนุนการศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีก่าหนด 3 ปี ตั้งแต่วันที  11 มกราคม 2561 ถึงวันที  10 มกราคม 2564 
โดยให้ได้รับเงินเดือนระหว่างลาศึกษา และได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาศึกษา ดังนี้ 

ครั้งที่ 1 ตามค่าสั งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที  2596/2563 มีก่าหนด 6 เดือน 10 วัน ตั้งแต่วันที  11 
มกราคม 2564 ถึงวนัที  20 กรกฎาคม 2564 ด้วยทุนส่วนตัว โดยให้ได้รับเงินเดือนระหว่างลาศึกษา 

ครั้งที่ 2 ตามค่าสั งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที  1438/2564 มีก่าหนด 4 เดือน 16 วัน ตั้งแต่วันที  21 
กรกฎาคม 2564 ถึงวันที  6 ธันวาคม 2564 ด้วยทุนส่วนตัว โดยให้ได้รับเงินเดือนระหว่างลาศึกษา 

 บัดนี้  ใกล้ครบก่าหนดการได้รับอนุมัติขยายเวลาลาศึกษา ครั้งที  2 ตามค่าสั งดังกล่าวข้างต้นแล้ว  
นางสาวรัตติยา ทองรุ่ง จึงได้ยื นแบบค่าขออนุมัติขยายเวลาศึกษา ครั้งที  3 เนื องจากการปฏิบัติงานวิจัยยังไม่แล้วเสร็จ
จึงท่าให้ยังไม่สามารถสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ได้ และผลการเรียนยังไม่ครบตามหลักสูตร เนื องจากผลกระทบจาก
สถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงท่าให้การด่าเนินงานวิจัยล่าช้ากว่าที ก่าหนด ใน
ก า ร นี้  น า ง ส า ว รั ต ติ ย า  ท อ ง รุ่ ง  จึ ง ข อ อ นุ มั ติ ข ย า ย ร ะ ย ะ เว ล า ล า ศึ ก ษ า  ค รั้ ง ที  3  มี ก่ า ห น ด  
2 เดือน 26 วัน ตั้งแต่วันที  7 ธันวาคม 2564 ถึงวันที  1 มีนาคม 2565 ด้วยทุนส่วนตัว โดยให้ได้รับเงินเดือนระหว่างลา
ศึกษา ดังนั้น รวมระยะเวลาในการลาศึกษาของ นางสาวรัตติยา ทองรุ่ง ดังนี้ 
 

          /ล่าดับที ... 
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ล่าดับที  รายละเอียด ระยะเวลาลาศึกษาต่อ ทุน รวมระยะเวลา 
1 ได้รับอนุมัติลาตามหลักสูตร 11 มกราคม 2561 ถึงวันที  

10 มกราคม 2564 
ด้วยทุนอุดหนุนวิทยาลัย

แพทยศาสตร์และ 

การสาธารณสุข 

3 ปี 

2 ขอขยายเวลาลาศึกษา  
ครั้งที  1 
 

11 มกราคม 2564 ถึงวันที   
20 กรกฎาคม 2564 

ส่วนตัว 6 เดือน 11 วัน 

3 ขอขยายเวลาลาศึกษา  
ครั้งที  2 
 

21 กรกฎาคม 2564 ถึง
วันที   
6 ธันวาคม 2564 

ส่วนตัว 4 เดือน 16 วัน 

     
4 ขอขยายเวลาลาศึกษา  

ครั้งที  3 
7 ธันวาคม 2564 ถึงวันที   
1 มีนาคม 2565 

ส่วนตัว 2 เดือน 26 วัน 

รวมระยะเวลาที ได้รับทุนและอนุมัติขยาย 4 ปี 1 เดือน 22 วัน 
 จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดพิจารณาอนุมัติขยายระยะเวลาศึกษาของ นางสาว
รัตติยา ทองรุ่ง ครั้งที  3  มีก่าหนด 2 เดือน 26 วัน ตั้งแต่วันที  7 ธันวาคม 2564 ถึงวันที  1 มีนาคม 2565 ด้วยทุน
ส่วนตัว โดยให้ได้รับเงินเดือนระหว่างลาศึกษา  
 ทั้งนี้ นางสาวรัตติยา ทองรุ่ง ได้แจ้งหากครบก่าหนดจะกลับมารายงานตัวปฏิบัติงานที วิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข 
 

     มติที่ประชุม :    อนุมัติขยายระยะเวลาศึกษาของ นางสาวรัตติยา ทองรุ่ง 
ครั้งที่ 3  มีก าหนด 2 เดือน 26 วัน ตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 1 มีนาคม 2565 ด้วยทุนส่วนตัว โดยให้
ได้รับเงินเดือนระหว่างลาศึกษา 

 

  4.4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณารับรองผลการเรียน อนุมัติ/ ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา 
   4.4.1  รับรองผลการเรียน รายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  

ประจ าภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 (นักศึกษา Regrade)   
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนานักศึกษา เสนอที ประชุมพิจารณา ตามมติที 

ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตชั้นปรีคลินิก ครั้งที  5/2564 เมื อวันพฤหัสบดีที  14 
ตุลาคม 2564 ซึ งร่วมกันพิจารณารับรองผลการเรียนรายวิชาที เปิดสอนในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจ่าภาค
การศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 (นักศึกษา Regrade) ซึ งประกอบด้วยรายวิชาต่อไปนี้ 

ล่าดับ รหัสวิชา รายวิชา 
ผลการพิจารณา 

(รับรอง/ไม่รับรอง) 
1 1901 202 พันธุศาสตร์การแพทย์และพัฒนาการชีวิตมนุษย์ รับรอง 
2 1901 211 ระบบหัวใจและหลอดเลือด รับรอง 
3 1901 301 ระบบหายใจ รับรอง 
4 1901 303 ระบบปัสสาวะ รับรอง 

        /จึงเสนอ... 



 
 

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่ 15/2564 
 

จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดพิจารณารับรองผลการเรียน รายวิชาที 
เปิดสอนในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจ่าภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 (นักศึกษา Regrade) 
 
     มติที่ประชุม :   รับรองผลการเรียนรายวิชาที่ เปิดสอนในหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต ประจ าภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 (นักศึกษา Regrade) 

   
4.4.2  แนวทางการจัดการเรียนการสอนตามมาตรการในการควบคุมและป้องกันการ 

แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้สอดคล้องกับ 
สถานการณ์ในปัจจุบัน   
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนานักศึกษา เสนอที ประชุมพิจารณา ตามที  

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ก่าหนดมาตรการในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19)  (อ้างตาม ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื อง มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ (ฉบับที  9)  โดยให้ปิดอาคารที ท่าการของมหาวิทยาลัยเป็นการชั วคราว ในระหว่าง
วันที  8 - 24 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เพื อลดจ่านวนผู้เข้าใช้อาคาร  นั้น 
 ในการนี้ มาตรการเกี ยวกับการจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษา 2/2564 มหาวิทยาลัยยังไม่แจ้งรายละเอียด
เกี ยวกับมาตรการดังกล่าว ทั้งนี ้ตามปฏิทินการศึกษาของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ภาคการศึกษา 2/2564 ก่าหนดให้
จัดการเรียนการสอน ดังนี ้
 

ชั้นป ี รายละเอียด 
ชั้นปีที  1 เปิดภาคการศึกษาวันที  8 พ.ย. 2564 (ตามปฏิทินมหาวิทยาลยั) 
ชั้นปีที  2 จัดการเรียนการสอน ภาคบรรยาย และ ภาคปฏิบัติการ ตั้งแต่วนัที  26 ต.ค. 2564 เป็นต้นไป 

ชั้นปีที  3 
1. จัดการเรียนการสอน ภาคบรรยาย ตั้งแต่วนัที  1 พ.ย. 2564 เป็นต้นไป 
2. จัดการเรียนการสอน ภาคปฏิบตัิการ ตั้งแต่วันที  9 พ.ย. 2564 เปน็ต้นไป 

  

จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดพิจารณาแนวทางการจัดการเรียนการสอนตาม
มาตรการในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ในปัจจุบัน 
ข้อเสนอจากที่ประชุม 
- จัดการเรียนการสอนภาคปฏิบตัิการ และภาคบรรยาย ให้เรียนในที ตั้งได้ แต่ต้องกักตัวในมหาวิทยาลัยให้ครบ 14 วัน 

 
     มติที่ประชุม :   เห็นชอบตามข้อเสนอจากที่ประชุม  
 

4.4.3  รับรองผลการเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2563-2564  
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ และโรงพยาบาลศรีสะเกษ   
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนานักศึกษา เสนอที ประชุมพิจารณา เสนอที 

ประชุมพิจารณารับรองผลการเรียนตามมติ ที ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตชั้นคลนิก ครั้ง
ที  5/2564 เมื อวันที  20 ตุลาคม 2564 ได้ร่วมกันพิจารณารับรองผลการเรียนรายวิชาที เปิดสอนในหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต ประจ่าปีการศึกษา 2563 -2564 (ชั้นปีที  4-6) ซึ งประกอบด้วยรายวิชาต่อไปนี้ 

      /ล่าดับ... 



 
 

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่ 15/2564 
 

  

จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดพิจารณารับรองผลการเรียนรายวิชาที เปิดสอนในปี
การศึกษา 2564 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ และศูนย์แพทยศาสตรศึกษาโรงพยาบาลศรีสะเกษ ปีการศึกษา 
2563-2564 
 
     มติที่ประชุม :   รับรองผลการเรียนรายวิชาที่ เปิดสอนในปีการศึกษา 
2564 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ และศูนย์แพทยศาสตรศึกษาโรงพยาบาลศรีสะเกษ   ปีการศึกษา 2563 -
2564 
 

 4.4.4  ขอแก้ไขผลการเรียนของนักศึกษาที่ยังไม่สมบรูณ์ โดยได้รับสัญลักษณ์  
( I ) ประจ าปีการศึกษา 2563  
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนานักศึกษา เสนอที ประชุมพิจารณา 

ตามมติที ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตชั้นคลินิก วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข ครั้งที  5/2564  เมื อวันพุธที  20 ตุลาคม 2564  ซึ งร่วมกันพิจารณารับรองผลการเรียนของนักศึกษา    
ที ยังไม่สมบรูณ์ โดยได้รับสัญลักษณ์ ( I ) ในรายวิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน รหัสวิชา 1901 619 มีจ่านวน 1 คน ส่าหรับ
นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที  6 ประจ่าปีการศึกษา 2563 ซึ งประกอบด้วยรายชื อดังต่อไปนี้ 

     / ล่าดับ... 

ล่าดับ รหัสวิชา รายวิชา 
ผลการพิจารณา 

(รับรอง/ไม่รับรอง) 
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 

1 1901401-55 นิติเวชศาสตร์ 1 กลุ่ม 3 รับรอง 
2 1901404-55 สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 1 กลุ่ม 3         รับรอง 
3 1901502-55 จักษุวิทยา กลุ่ม 2 รับรอง 
4 1901508-55 ศัลยศาสตร์ 2 กลุ่ม 1 รับรอง 
5 1901509-55 โสต ศอ นาสิก และลาริงซ์วิทยา กลุ่ม 1 รับรอง 
6 1901507-55 เวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัว 4 

กลุ่ม 1  
รับรอง 

7 1901603-55 สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 2 กลุ่ม 2 รับรอง 
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลศรีสะเกษ ปีการศึกษา 2563 

1    1901404-55 สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 1         รับรอง 
2    1901504-55 นิติเวชศาสตร์ 2       รับรอง 

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลศรีสะเกษ ปีการศึกษา 2564 
1 1901401-55 นิติเวชศาสตร์ 1 รับรอง 
2 1901510-55 อายุรศาสตร์ 2  รับรอง 
3 1901602-55 ศัลยศาสตร์ 3 รับรอง 
4 1901603-55 สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 2 รับรอง 
5 1901604-55 ออร์โธปิดิกส์ 2 รับรอง 
6 1901603-55 กุมารเวชศาสตร์ 2 กลุ่ม 6 รับรอง 
7 1901603-55 กุมารเวชศาสตร์ 2 กลุม่ 7 รับรอง 



 
 

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่ 15/2564 
 

ล าดับ รหัสนักศึกษา รายชื่อ 
ผลการ
สอบเดิม 

ผลการสอบ
แก้ตัว 

ผลการพิจารณา 
(รับรอง/ไม่

รับรอง) 
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 
วิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน  รหัสวชิา 1901 619 

1 5819400458 นางสาวสิริสุดา  แก้วพวงงาม I B+ รับรอง 
 

จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดพิจารณารับรองผลขอแก้ไขผลการเรียนของนักศึกษา 
ที ยังไม่สมบรูณ์ ( I ) ประจ่าปีการศึกษา 2563  

 
    มติที่ประชุม :   รับรองผลขอแก้ไขผลการเรียนของนักศึกษา 

ที่ยังไม่สมบรูณ์ ( I ) ประจ าปีการศึกษา 2563 
4.4.5  รับรองผลการสอบรวบยอดวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (MCQ) 

ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 26 กันยายน 2564 
ผู้ ช่ วยคณ บดีฝ่ ายการศึ กษาและพัฒ นานั กศึ กษา เสนอที ป ระชุม

พิจารณา  เสนอที ประชุมพิจารณารับรองผลสอบรวบยอดวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (MCQ) ครั้งที  2/2564 
ประจ่าปีการศึกษา 2564 ซึ งได้ด่าเนินการจัดสอบเรียบร้อยแล้ว เมื อวันที  26 กันยายน 2564  ส่าหรับนักศึกษา
แพทย์ชั้นปีที  6 ทั้ง 2 แห่ง  
         ทั้งนี ้มีผู้สมัครสอบทั้งหมด จ่านวน 15 คน มีผู้เข้าสอบ จ่านวน 14 คน และมีผู้ไม่เข้าสอบผ่าน จ่านวน 1 คน คือ  
นางสาวศตพร ศรีอิสาน นักศึกษาแจ้งว่ายังไม่พร้อมสอบในรอบนี้จะขอสอบในปีการศึกษาถัดไป ทั้งนี้ มีผู้สอบผ่าน  
จ่านวน 11 คน และผู้ไม่ผ่าน จ่านวน 3 คน เกณฑ์ผ่านคิดเป็น 50.84 %  

จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดพิจารณารับรองผลการสอบรวบยอดวิทยาศาสตร์
การแพทย์คลินิก (MCQ) ครั้งที  2/2564 

 
     มติที่ประชุม :   รับรองผลการสอบรวบยอดวิทยาศาสตร์การแพทย์
คลินิก (MCQ) ครั้งที่ 2/2564 
 
4.5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอ่ืน ๆ 

4.5.1  รายงานการตรวจประเมิน (Feedback Report) ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา 
สู่ความเป็นเลิศ : EdPEx 200 รุ่น 8 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา เสนอเพื อพิจารณา ตามที วิทยาลัยฯ 

ได้สมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ : EdPEx 200 รุ่น 8 พ.ศ. 2563 ของส่านักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  เพื อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาไปสู่ความเป็น
เลิศอย่างก้าวกระโดด  โดยวิทยาลัยฯได้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกให้จัดท่ารายงานการประเมินตนเอง และส่านักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ด่าเนินการตรวจเยี ยมหน่วยงานเพื อยืนยันผลการ
ด่าเนินการด้วยเกณฑ์ EdPEx ในวันที  14 กรกฎาคม 2564 ซึ งรายนามคณะกรรมการตรวจประเมิน ดังนี้ 

1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิศาล มหาสิทธิวัฒน์  ประธานกรรมการ 
                      /2. รองศาสตราจารย์... 
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2.  รองศาสตราจารย์สมใจ พุทธาพิทักษ์ผล  กรรมการ  
3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรกิจ วิสทุธิวัฒนากร  กรรมการ  
4.  ดร.สุริยา จิรสถิตสิน  กรรมการ  
5.  ศาสตราจารย์บวรศิลป์ เชาวน์ชื น  ผู้แทนคณะอนุกรรมการ  
6.  นางสาวศุภลักษณ์ โอสถานนท์  เลขานุการ  
7.  นางสาวมนัสวี เชียะไชย  ผู้ช่วยเลขานุการ  

                   ซึ งทางส่านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยคณะอนุกรรมการ
พัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ในการประชุม ครั้งที  6/2564 เมื อวันที  20 กรกฎาคม 2564 
มีมติเห็นชอบให้วิทยาลัยฯ ม.อุบลฯ ผ่านการพิจารณาให้เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ : 
EdPEx 200 รุ่น 8 พ.ศ. 2563  โดยมีผลการประเมินและข้อเสนอแนะในการด่าเนินงานของวิทยาลัยฯที เข้าร่วม
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ตลอดระยะเวลา 4 ปี มีดังนี้ 

1. วิทยาลัยฯต้องจัดส่งข้อมูลพ้ืนฐาน แผนพัฒนาองค์กร รายงานความก้าวหน้า (Progress Online) และ
ข้อมูลพ้ืนฐานเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา (CHE QA Onlne) 
ให้กับ สป.อว. ทุกปีการศึกษาตามที ก่าหนด หลังจากนั้น สป.อว.จะส่งข้อเสนอแนะ (recommendation) 
ไปยังหน่วยงาน เพื อประโยชน์ส่าหรับการพัฒนาคุณภาพสู่ระดับ 300 คะแนนต่อไป 

2. ภายใน 4 ปี วิทยาลัยฯจะต้องจัดส่งรายงานการประเมินตนเอง เพื อรับการประเมินจากคณะกรรมการ
ตรวจประเมินคุณภาพด้วยเกณฑ์ EdPEx ซึ งแต่งตั้งโดย สป.อว. และต้องมีผลการประเมินในระดบคะแนน 
300 คะแนน จากคะแนนเต็ม 1,000 คะแนน 

3. สป.อว. จะมีมาตรการส่งเสริมให้กับคณะวิชาที เข้าร่วมโครงการ เช่น การจัดฝึกอบรมให้ความรู้ในเรื อง
ที เกี ยวข้องกับการด่าเนินงานตามเกณฑ์ EdPEx การสนับสนุนให้สมัครเข้ารับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ 
เป็นต้น   

       สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (Feedback Report)  : EdPEx200 รุ่น 8 พ.ศ. 
2563 ตาม file ที แนบมาท้ายนี้ 

จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดพิจารณา ให้ข้อเสนอแนะ เพื อน่าไปพัฒนา 
ปรับปรุง ต่อไป 

 

มติที่ประชุม :   เห็นชอบให้มีการจัดประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อจัดท า
แผนเพื่อพัฒนาองค์กร และรายงานความก้าวหน้าตามเกณฑ์ EdPEx 200 รุ่น 8 พ.ศ. 2563  
 
    4.5.2 รายงานการติดตามประเมินผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2564  ณ สิ้นไตรมาส 4 (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 
2564) 

     ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ เสนอเพื อพิจารณา งานแผนและ
งบประมาณ ได้ด่าเนินการติดตามและรวบรวมข้อมูลผลการด่าเนินงาน ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาส 4 (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) ใน 3 ด้าน ดังนี้ 

1.1 รายงาน Action Plan ณ สิ้นไตรมาส 3 (1 ตุลาคม 2563 – 30 มิถุนายน 2564) 
   1. จ่านวนโครงการตามแผนปฏิบัติการ ทั้งหมด   138  โครงการ 
         / 2. จ่านวน... 
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   2. จ่านวนโครงการที บรรลุตามวัตถุประสงค์   111  โครงการ 
   3. จ่านวนโครงการที ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์     25  โครงการ 
   4. จ่านวนโครงการที ไม่รายงาน         1  โครงการ 

- โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื อการพึ งพาตนเองด้านสุขภาพ  
   ผู้รับผิดชอบ   ดร.อนุวัตร ภิญญะชาติ 

  5. จ่านวนโครงการที ยกเลิก         1  โครงการ 
   - โครงการการประเมินคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโรคต้อกระจก ชุมชนศรีไค                   
                จังหวัดอุบลราชธานี รับผิดชอบ นพ.ศุภราช เลาหพิทักษ์วร 
  

ทั้งนี้ ผลการติดตามการด่าเนินงานในไตรมาสที  4  คิดเป็น โครงการที บรรลุตามวัตถุประสงค์คิดเป็น  ร้อยละ 
80.43 ของจ่านวนโครงการทั้งหมด 
 

1.2 การติดตามผลการด่าเนินงานด้านงบประมาณและการเงิน 
ในการติดตามรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้น

ไตรมาส 4 (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) พบว่ามีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 78.40  โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 

ตารางเปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายตามเกณฑ์มาตรการเพิ มประสิทธิภาพรายจ่าย (แผน-ผล)   
การเบิกจ่ายตามมาตรการเพิ มประสิทธิภาพ  

ได้รับจัดสรร (แผน) การเบิกจา่ย (ผล) การเบิกจา่ย  
งบประมาณ (บาท) ร้อยละ งบประมาณ(บาท) ร้อยละ 

ณ ไตรมาส 4 228,415,983.98 228,415,983.98 100.00 179,084,106.13 78.40 
1.เงินงบประมาณแผน่ดิน   82,249,226.00 82,249,226.00 100.00 76,929,550.19 93.53 
2.เงินรายได ้ 146,166,757.98 146,166,757.98 100.00 102,154,555.94 69.89 

รวมเบิกจ่ายทั้งสิ้น 228,415,983.98 228,415,983.98  179,084,106.13 78.40 

 

1.3 การติดตามผลการด่าเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
ในการติดตามผลการด่าเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง สามารถสรุปได้ ดังนี้ 
1. รายการครุภัณฑ์ 

ตารางแสดงผลการด่าเนินงานด้านการจัดซื้อรายการครุภัณฑ์ 
 

หมวดเงิน 

แผน ผล 

หมายเหตุ 

จ่านวน
ครุภัณฑ์
ที อนุมัติ
ให้จัดซื้อ 
(รายการ) 

งบประมาณที 
ได้รับจัดสรร 

จ่านวน
ครุภัณฑ์

ที 
เบิกจ่าย

แล้ว
(รายการ) 

ยอดเบิกจ่าย จ่านวน
ครุภัณฑ์

ที อยู่
ระหว่าง
ส่งมอบ 

(รายการ) 

จ่านวน
ครุภัณฑ์ที อยู่
ระหว่างจัดซื้อ

(รายการ) 

สบพช.4 15 3,493,500 14 2,424,810 0 0 ยกเลิก 1 รายการ 
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หมวดเงิน 

แผน ผล 

หมายเหตุ 

จ่านวน
ครุภัณฑ์
ที อนุมัติ
ให้จัดซื้อ 
(รายการ) 

งบประมาณที 
ได้รับจัดสรร 

จ่านวน
ครุภัณฑ์

ที 
เบิกจ่าย

แล้ว
(รายการ) 

ยอดเบิกจ่าย จ่านวน
ครุภัณฑ์

ที อยู่
ระหว่าง
ส่งมอบ 

(รายการ) 

จ่านวน
ครุภัณฑ์ที อยู่
ระหว่างจัดซื้อ

(รายการ) 

ชุดทดสอบทางสรีรวิทยา
(powerlab) 

สบพช.5 14 195,200 13 168,190 0 0 ยกเลิก 1 รายการ 
เครื องแสกนลายนิ้วมือ 

สบพช.6 5 835,500 5 780,900 0 0  
สบพช.7 5 711,000 5 452,000 0 0  
งปม.4 26 55,966,700 26 55,097,736 0 1  
ศด.2-4 4 33,200 4 31,400 0 0  
ส.รพ.1 26 4,082,850 12 3,920,692 0 14  

 

จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ/แนวทางวิธีการจัดการกับ
การรายงานผลการด่าเนินโครงการ ณ ไตรมาสที  4 

ข้อเสนอจากที ประชุม 
- ขอให้มีรายละเอียดประกอบ กรณีผลการเบิกจ่ายไม่ตรงตามเป้าหมาย  ทั้งนี้สามารถกันเหลื อมปีได้หรือไม่ 

 
    มติที่ประชุม :  เห็นชอบตามข้อเสนอจากที่ประชุม 
 

4.5.3 รายงานการติดตามประเมินผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564  ณ สิ้นไตรมาส 4 (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 
2564) 

    ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ เสนอเพื อพิจารณา งานแผนและ
งบประมาณ ขอรายงานผลการด่าเนินงานตามตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัยฯ รอบ 
12 เดือน วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ผลการประเมินความส่าเร็จ พบว่าบรรลุเป้าหมาย จ่านวน 9 
ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 34.62 ไม่บรรลุเป้าหมาย จ่านวน 15 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 57.96 อยู่ระหว่างด่าเนินการ 2 
ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 7.69 ดังนี้ 

 
 
 
 
 

         / ตัวชี้วัด...



 
 

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่ 15/2564 
 

 

  ตัวช้ีวัดเป้าหมาย 

ยุทธศาสตร์ที  1 การจดัการศึกษาที เป็นเลิศ  1 1.1.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.2.5.1 1.2.5.2 1.2.6 1.2.7.1 1.2.7.2 

ยุทธศาสตร์ที  2 การวิจยัที มุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้
และนวัตกรรม 

2 2.1.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4   
  

ยุทธศาสตร์ที  3 เป็นผู้น่าด้านบริการวิชาการแก่สังคม 3 3.1.1 3.1.2 3.2.3 3.2.4     

ยุทธศาสตร์ที  4 พัฒนาคุณภาพดา้นการบริการทาง
การแพทย์สูส่ากล 

4 4.1.1   
  

ยุทธศาสตร์ที  5 การบริหารจัดการที เป็นเลิศ  5 5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.1.5 5.1.6 5.1.7 5.1.8   
 
            
ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์จ่านวนทั้งสิ้น 26 ตัวช้ีวัด 
 

2 ตัวช้ีวัด 7 ตัวช้ีวัด 1 ตัวช้ีวัด 7 ตัวช้ีวัด 9 ตัวช้ีวัด 

7.69% 26.92% 3.85% 26.92% 34.62% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต ่ำกว่าค่าเป้าหมายขั้นวิกฤต  
(สถานการณ์ต่ ากว่าร้อยละ 50 ของค่าเป้าหมาย) 

ต่ ากว่าค่าเป้าหมายระดับเสี่ยง  
(สถานการณ์ต่ ากว่าร้อยละ 51-75 ของค่าเป้าหมาย) 

ต่ ากว่าค่าเป้าหมาย  
(สถานการณ์ต่ ากว่าร้อยละ 76-99 ของค่า
เป้ำหมำย) 
บรรลุค่าเป้าหมาย  
(สามารถบรรลุค่าเป้าหมายร้อยละ 100) 

ไม่มีกำรประเมิน (N/A) 
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สรุปผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสขุ ประจ าปีงบประมาณ 2564 (รอบ 12 เดือน) 

กลยุทธ์ 
(Strategies) 

เป้าประสงค์ 
ตัวชี้วัด

แผนปฏิบัติการ 
หน่วยนับ 

เป้าหมาย
ระดับ

วิทยาลยัฯ 

การ
ด าเนินงาน 

ร้อยละผล
การด าเนิน 

งานเทียบกับ
เป้าหมาย 
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เหตุผล (กรณีที่ไม่
เป็นไปตามเป้า) 

ปัญหาและอุปสรรค 
ข้อเสนอแนะและแนว

ทางการพัฒนา 
ผู้รับผิดชอบ 

กลยุทธ์ที่ 1: การจัดการศึกษาทีเ่ป็นเลิศ 

  1.หลักสูตรที่ได้มาตรฐานสากล 

    1. หลักสูตร
แพทยศาสตร
บัณฑิต ผ่านการ
รับรองตามเกณฑ์ 
WFME (หลักสูตร
ที ปรับปรุงใหม่) 

ผ่าน ผ่าน ผ่าน 100.00 บรรลุค่า
เป้าหมาย 

ไม่มี ยังมีตัวชี้วัดที เป็นข้อ
เพื อการพัฒนาอยู่
ระหว่างด่าเนินการ แต่
ยังมีข้อจ่ากัดในหลาย
ด้าน 

มีการด่าเนินการของ
คณะกรรมการ WFME 
อย่างต่อเนื องเพื อการ
พัฒนา โดยเฉพาะข้อที 
ได้รับการเสนอแนะจาก
กรรมการของ IMEAC 

พญ.ปิยะรัตน์ ธัญนิพัทธ ์

  2. บัณฑิตมีคุณภาพและศักยภาพสูงในการท างานที่ตอบโจทย์ในตลาดแรงงาน 

  
  

  
  

2. จ่านวน
หลักสูตรที ได้รับ
การพัฒนาให้เป็น 
outcome based 
education (OBE) 
(หลักสูตรอื น)  

จ่านวน 3 1 (หลักสูตร
สาธารณสุขศา
สตรมาห
บัณฑิต) 

33.33 ต ่ากวา่ค่า
เป้าหมาย 

- - - ประธานหลกัสูตรทุก
หลักสูตร 

3. ร้อยละของ 
นศพ. ที สอบผ่าน 
NL3 ในการสอบ
ครั้งแรก 

ร้อยละ 97 97.95 100.98 สูงกว่า
เป้าหมาย 

จ่านวนผู้เข้าสอบ 49 
คน ผ่าน 48 คน(1 
ตุลาคม 2563-30 
กันยายน 2564) 

- - นางรัตติกาล ภิรมยก์ิจ 

    4. ระดับความพึง
พอใจของผู้ใช้
บัณฑิตต่อ
ศักยภาพของ
บัณฑิตในการ
ท่างานในระบบ
สุขภาพชุมชน 

ระดับ 4.5 4.31 95.78 ต ่ากวา่ค่า
เป้าหมาย 

- - - นายเวนิจ หงษา 
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(หลักสูตร MD.) 

    5.  ระดับความพึง
พอใจของผู้ใช้
บัณฑิต 

                  

    - ระดับความ
พึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิต (หลักสูตร
อื นๆ ระดับ
ปริญญาตรี ) 

ระดับ 4.55 4.23 92.97 ต ่ากวา่ค่า
เป้าหมาย 

- - - นายเวนิจ หงษา 

    - ระดับความ
พึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิต (หลักสูตร
อื นๆ ระดับ
ปริญญาโท ) 

ระดับ 4.65 4.63 99.57 ต ่ากวา่ค่า
เป้าหมาย 

- - - นายเวนิจ หงษา 



 
 

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่ 15/2564 
 

กลยุทธ์ 
(Strategies) 

เป้าประสงค์ 
ตัวชี้วัด

แผนปฏิบัติการ 
หน่วยนับ 

เป้าหมาย
ระดับ

วิทยาลยัฯ 

การ
ด าเนินงาน 

ร้อยละผล
การด าเนิน 

งานเทียบกับ
เป้าหมาย 

ความส าเร็จ 
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    6. ร้อยละของ
ผลงาน
วิทยานพินธ์ระดับ
ปริญญาโทที 
ตีพิมพ์ใน
ฐานข้อมูล 
Scopus 

ร้อยละ 25 20 80.00 ต ่ากวา่ค่า
เป้าหมาย 

ปีการศึกษา 2564 
หลักสูตรมีนักศึกษา
คงเหลือ 5 คน และ
นักศึกษายังคงอยู่ในช่วง
การด่าเนินงานวิจยั จึง
ยังไม่มีผลงานที สามารถ
ไปตีพิมพ์ระดับ
นานาชาติได้ (จา่นวน
นักศึกษาทั้งหมด 5 คน 
ตีพิมพ์ในฐานข้อมูล 
Scopus 1 คน 1 เรื อง) 

นักศึกษาไม่สามารถ
ด่าเนินงานวิจัยได้ตาม
แผนที วางไว ้

ควรปรับปรุงระบบติดตาม
และดูแลนักศึกษาระหว่างที 
อาจารย์ปรึกษาวิทยานิพนธ์
และนักศึกษา ทั้งนี้ปัจจยั
หลักๆที จะชว่ยส่งเสริมการ
ส่าเร็จการศึกษาและการ
สร้างผลงานขึ้นอยู่กับการ
คสวบคุมของอาจารยืที 
ปรึกษาและความตั้งใจของ
นักศึกษา 

รศ.ดร.มารุตพงศ์ ปัญญา 

    7. จ่านวนผู้เรียน
แต่ละระดับที ได้รับ
รางวัลระดับชาติ
หรือนานาชาติ 

                  

    - จ่านวน
ผู้เรียนแต่ละระดับ
ที ได้รับรางวัล
ระดับชาติหรือ
นานาชาติ(ระดับ
ปริญญาตรี) 

จ่านวน 3 1 33.33 ต ่ากวา่ค่า
เป้าหมาย 

- - - นายเวนิจ หงษา 

    - จ่านวนผู้เรียนแต่
ละระดับที ได้รับ
รางวัลระดับชาติ
หรือนานา ชาติ
(ระดับปริญญาโท) 

จ่านวน 2 0 0.00 ต ่ากวา่ค่า
เป้าหมาย 

  - - นางสาวสุภาพร เช้ือชยั 

กลยุทธที่ 2 : การวิจัยทีมุ่่งเน้นการสรา้งองค์ความรู้และนวัตกรรม 
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  1. เพิ่มผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ได้ 

  
  

  1. ร้อยละของ
งานวิจัยที นา่ไปใช้
ประโยชน์ต่อ
จ่านวนงานวิจัย
ทั้งหมดย้อนหลัง 
3 ป ี

ร้อยละ 10 3.58 35.80 ต ่ากวา่ค่า
เป้าหมาย 

โครงการปีงบประมาณ 
2564 มีการขยายเวลา
ด่าเนินงาน (จ่านวน
โครงการทั้งหมด 83 
โครงการ น่าไปใช้
ประโยชน์ 3 โครงการ 
=(3*10)/83=3.58%  

- น่าผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์ในด้านต่างๆ 

นายวัชรพงษ ์แสงนิล 

2. เพิ่มผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในฐาน ข้อมูลระดับนานาชาติและได้รับการยอมรับในระดับสากล 

    2. จ่านวนงานวิจยั
และนวัตกรรมที 
ได้รับการจด
ลิขสิทธิ์ อนุ
สิทธิบัตร และ
สิทธิบัตร  

จ่านวน 2 3 150.00 สูงกว่า
เป้าหมาย 

- ยังไม่มีผลงานใหม่ที 
ได้รับการจดทรัพย์สิน
ทางปัญญา 

- นายวัชรพงษ ์แสงนิล 

    3. ร้อยละของ
บทความวจิัย
ตีพิมพ์ที ได้รับการ
อ้างอิง (citation) 
ในฐานข้อมูลสากล
ต่อจ่านวน
ผลงานวิจัยตีพิมพ์
ในวารสารระดับ
นานาชาตยิ้อนหลัง 
5 ป ี 

ร้อยละ 20 28.57 142.85 สูงกว่า
เป้าหมาย 

บทความวจิัยที ได้รับ
การอ้างอิง(citation) 
16 เรื องต่อจ่านวน
ผลงานวิจัยตีพิมพ์ใน
วารสารระดับนานาชาติ 
56 เรื อง(ย้อนหลัง 5 
ปี) 
 
 
  

- - นายวัชรพงษ ์แสงนิล 
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    4. ร้อยละ
บทความวจิัยที 
ตีพิมพ์ใน
ฐานข้อมูล 
Scopus 

ร้อยละ 45 15 33.33 ต ่ากวา่ค่า
เป้าหมาย 

จ่านวนผลงานวจิัย
ทั้งหมด 20 เรื อง 
ตีพิมพ์ในฐานข้อมูล 
Scopus 3 เรื อง 
  

- - นายวัชรพงษ ์แสงนิล 

กลยุทธ์ที่ 3 : เป็นผู้น าด้านบริการวิชาการแก่สังคม 
  1. บริการวิชาการด้านสุขภาวะโดยชมุชนมีส่วนร่วม 

    1. ร้อยละ
โครงการบริการ
วิชาการจากปัญหา
ของชุมชนโดย
ชุมชนมีส่วนร่วม 

ร้อยละ 80 100 125.00 สูงกว่า
เป้าหมาย 

จ่านวนโครงการบรกิาร
วิชาการจากปัญหาของ
ชุมชนโดยชุมชนมีส่วน
ร่วม 2 เรื อง 

- *ไม่นับโครงการหารายได้ 
1. บริการวิชาการเพื อ
ส่งเสริมและสนับสนุนการ
ดูแลและรักษาสุขภาพของ
ประชาชนด้วยสมุนไพรไทย 
2. การพัฒนาโรงเรียน
เครือข่ายเข้าสู่สถานศึกษา
ปลอดภัย 

นายวัชรพงษ ์แสงนิล 

    2. ร้อยละ
โครงการบริการ
วิชาการมุ่งเป้า 
(ผู้สูงอายุ) 

ร้อยละ 15 100 666.67 สูงกว่า
เป้าหมาย 

จ่านวนโครงการบรกิาร
วิชาการจากปัญหาของ
ชุมชนโดยชุมชนมีส่วน
ร่วม 2 เรื อง 

- *ไม่นับโครงการหารายได้ 
1. บริการวิชาการเพื อ
ส่งเสริมและสนับสนุนการ
ดูแลและรักษาสุขภาพของ
ประชาชนด้วยสมุนไพรไทย 
2. การพัฒนาโรงเรียน
เครือข่ายเข้าสู่สถานศึกษา
ปลอดภัย  

นายวัชรพงษ ์แสงนิล 

  2.ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีเพื่อให้ชุมชนพึ่งพาตนเองได้ 
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    3. ร้อยละของ
โครงการบริการ
วิชาการที มีการ
ด่าเนินการใน
ชุมชนแล้วชุมชนมี
การน่าความรู้หรือ
เทคโนโลยีไปใช้
อย่างต่อเนื อง 

ร้อยละ 3 50 1666.67 สูงกว่า
เป้าหมาย 

โครงการบริการวิชาการ
ที มีการด่าเนินการใน
ชุมชนแล้วชุมชนมีการ
น่าความรู้หรือ
เทคโนโลยีไปใช้อย่าง
ต่อเนื อง จ่านวน 2 
เรื อง มีการน่าความรู้ไป
ใช้จริง 1 เรื อง 

- 1. โครงการอบรมหลักสูตร 
เจ้าหน้าที ความปลอดภยั
ระดบัหัวหนา้งานและระดับ
บริหาร และคณะกรรมการ
ความปลอดภยัอาชีวอนา
มัย และสภาพแวดล้อมใน
การท่างานของสถาน
ประกอบกิจการ 

นายวัชรพงษ ์แสงนิล 

    4. จ่านวน
โครงการที ท่าให้
เกิดผลกระทบ 
(impact) ด้านสุข
ภาวะที ดีขึ้นจาก
การให้บริการ
วิชาการที ส่าคัญ 

จ่านวน 3 2 66.67 ต ่ากวา่ค่า
เป้าหมาย 

- - 1. บริการวิชาการเพื อ
ส่งเสริมและสนับสนุนการ
ดูแลและรักษาสุขภาพของ
ประชาชนด้วยสมุนไพรไทย 
2. การพัฒนาโรงเรียน
เครือข่ายเข้าสู่สถานศึกษา
ปลอดภัย  

นายวัชรพงษ ์แสงนิล 

กลยุทธ์ที่ 4 : พัฒนาคุณภาพด้านการบริการทางการแพทย์สู่สากล 
 

1.โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีผ่านการรับรองมาตรฐาน HA 
 

  1. โรงพยาบาล
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีผา่น
การรับรอง
มาตรฐาน HA จาก 
สถาบันรับรอง
คุณภาพ
โรงพยาบาล 

ระดับ HA1 N/A N/A N/A อยู่ระหว่างการยื นเรื อง
ขอรับรองมาตรฐาน HA 
ขั้นที  1 ตามขั้นตอน
การพิจารณา คาดวา่จะ
ทราบผลภายในไตรมาส
ที  2 ปีงบประมาณ 
2565(เดือนมกราคม 
2565)  

ไม่มี ไม่มี นายชลธิศ ชอบเสียง 
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กลยุทธ์ 
(Strategies) 

เป้าประสงค์ 
ตัวชี้วัด

แผนปฏิบัติการ 
หน่วยนับ 

เป้าหมาย
ระดับ

วิทยาลยัฯ 

การ
ด าเนินงาน 

ร้อยละผล
การด าเนิน 

งานเทียบกับ
เป้าหมาย 

ความส าเร็จ 
เหตุผล (กรณีที่ไม่
เป็นไปตามเป้า) 

ปัญหาและอุปสรรค 
ข้อเสนอแนะและแนว

ทางการพัฒนา 
ผู้รับผิดชอบ 

กลยุทธ์ที่ 5 : การบริหารจัดการที่เป็นเลิศ                   
 

วิทยาลยัมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 1. ด้านบุคลากร 2. ด้านธรรมาภิบาล 3. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 4. ด้านเสถียรภาพทางการเงิน 5. ด้านการพัฒนาองค์กร 
 

  
  

1. ร้อยละอาจารย์
ประจ่าที มีต่าแหน่ง
ทางวิชาการ 

ร้อยละ 60 43.90 73.17 ต ่ากวา่ค่า
เป้าหมาย 

ปัจจุบันวิทยาลยัฯ มี
จ่านวนอาจารย์ทั้งหมด
จ่านวน 82 คน (ขอ้มูล 
ณ 4 ต.ค. 64) และ
อาจารย์ที ด่ารงต่าแหน่ง
ทางวิชาการมีจ่านวน 
32 คน ใน
ปีงบประมาณ 2564 มี
จ่านวนอาจารย์ด่ารง
ต่าแหน่งทางวิชาการ
เพิ มขึ้นจ่านวน 4 คน 
ดังนี้ 1. รศ.ดร.สุรศักดิ์ 
แว่นรัมย์ 2. ผศ.ดร.สง่า 
ทับทิมห ิน 

- - นางสาวจิราภรณ์ ศรี
สุวรรณ 

2. ร้อยละความ
ผูกพันของ
บุคลากรต่อองค์กร 

ร้อยละ 90 N/A N/A N/A ด่าเนินการราบรวม
ข้อมูลแล้วเสร็จ 31 
ตุลาคม 2564 

- - นางสาวจิราภรณ์ ศรี
สุวรรณ 
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  3. อัตราการ

ลาออกของ
บุคลากร วิชาการ 

อัตรา 0 4 0.00 ต ่ากวา่ค่า
เป้าหมาย 

ปัจจุบันวิทยาลยัฯ มี
จ่านวนอาจารย์ทั้งหมด
จ่านวน 82 คน (ขอ้มูล 
ณ 4 ต.ค. 64) ใน
ปีงบประมาณ 2564 มี
จ่านวนอาจารย์ลาออก
เพิ มขึ้นจ่านวน 4 คน 
ดังนี้ 1. นพ.พรเจริญ 
เจียมบุญศรี 2. พญ.
กฤติกา ทองอินทร์ 3. 
นพ.ศุภราช เลาหพิทกัษ์
วร 4. ผศ.ดร.รสริน 
การเพียร จากข้อมูล
ดังกล่าว 

- - นางสาวจิราภรณ์ ศรี
สุวรรณ 
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  4. ระดับผล

ประเมินธรรมาภิ
บาล 10 ดา้นของ
ผู้บริหาร 

ระดับ 4.4 4.25 96.59 ต ่ากวา่ค่า
เป้าหมาย 

     ผลการวิเคราะห์
ความคิดเห็นของ
บุคลากรรวมทั้งสิ้น 
จ่านวน 193 คน 
จ่านวนผู้ตอบ
แบบสอบถามใน 
Google Form รวม 
169 คิดเป็นร้อยละ 
87.56 มีค่าเฉลี ย 
4.25     วิทยาลยัฯ ได้
ตั้งเป้าหมายเพิ มขึ้นจาก
ปีที ผ่านมา เพื อให้เกิด
ความมุ่งมั นและท้าทาย 
แม้ผลการประเมินจะไม่
บรรลุเป้าหมาย แต่ผล
การประเมินเพิ มขึ้นทุก
หัวข้อ ซึ งจะมีการ
วิเคราะห์และวางแผน
ในการปรับปรุงให้บรรลุ
เป้าหมายตอ่ไป 

ในปี 2564 มกีาร
ปรับเปลี ยนข้อค่าถาม
ในการประเมินจาก
เดิม 29 ข้อ ปรับเป็น 
46 ข้อ ซึ งผลการ
ประเมินอาจจะน่ามา
เปรียบเทียบในปีที ผ่าน
มาไม่ได้ 

จะน่าผลการประเมินมา
พิจารณา ปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะต่อไป 

นางสาวณรัญญา มีชยั 

 
  5. ร้อยละของ

กระบวนการที 
ส่าคัญที ลด
ระยะเวลาหรือลด
ขั้นตอน ได้
มากกว่าร้อยละ 
20 

ร้อยละ 65 53.8 82.77 ต ่ากวา่ค่า
เป้าหมาย 

บางขบวนงานต้อง
ด่าเนินการตามระเบียบ
ที ก่าหนดไว้โดย
เคร่งครัด ท่าให้ไม่
สามารถลดขั้นตอนการ
ท่างานได้ 

- ควรมีการปรับปรุงค่า
เป้าหมาย ร่วมกับหนว่ยงาน
ที รับผิดชอบ เนื องจาก บาง
กระบวนการไม่สามารถ
ปรับลดขั้นตอนได้ ตาม
ระเบียบ 

นางสาวณรัญญา มีชยั 
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  6. จ่านวนระบบ

เทคโนโลยี
สารสนเทศ (ICT) 
เพื อใช้ในการ
บริหารจัดการ
ระบบงานหลักของ
หน่วยงาน 

จ่านวน 5 4 80.00 ต ่ากวา่ค่า
เป้าหมาย 

มีการปรับแก้ระบบฐาน
มูลหลายครั้งเนื งอจาก
บางระบบมีขนาดใหญ ่
มีระบบงานย่อยภายใน
รูปแบบข้อมูลที แตกต่าง
กันหลากหลายใน
กระบวนการท่างาน
แตกต่างกันออกไป การ
ออกแบบฐานข้อมูลจึงมี
ความซับซ้อน 

มีการปรับแก้ระบบ
ฐานมูลหลายครั้งเนื ง
อจากบางระบบมี
ขนาดใหญ่ มี
ระบบงานย่อยภายใน
รูปแบบข้อมูลที 
แตกต่างกัน
หลากหลายใน
กระบวนการท่างาน
แตกต่างกันออกไป 
การออกแบบ
ฐานข้อมูลจึงมีความ
ซับซ้อน 

ต้องศึกษา กระบวนการ
ท่างาน และลกัษณะของ
ข้อมูล ของแต่ละหน่วยงาน 
อย่างละเอียดและเข้าใจ
กระบวนการท่างาน จึงจะ
สามารถ ออกแบบระบบได้
ตรงกับความต้องการของ
ผู้ใช้งาน 

นางสาวสุพัตรา โฉมงาม 

 
  7. ก่าไรสุทธิ (ลา้น

บาท) 
ล้านบาท 50 52.64 105.28 สูงกว่า

เป้าหมาย 
- - รายรับ หมายถึง รายรับที 

ได้จากการด่าเนินงานทกุ
หน่วยงานภายในวิทยาลัยฯ
จากแหล่งเงินรายได้ 
รายจ่าย หมายถึง รายจ่าย
ทุกหมวดรายจ่าย จาก
แหล่งเงินรายได้ 

นางสาวจารภุรณ์ มุ่งหมาย 

 
  8. ระดับคะแนน

การประเมินตาม
เกณฑ์ EdPEx 

ระดับ 180 200 111.11 สูงกว่า
เป้าหมาย 

ผลการประเมินคุณภาพ
ตามเกณฑ์ EdPEx ได้
มากกว่า 200 คะแนน 

เกณฑ์ค่อนข้างยาก 
และต้องอาศัย
ระยะเวลาในการ
ด่าเนินการ จึงจะ
สามารถบรรลุตาม
เป้าหมายได ้

ปรับปรุง พัฒนาคุณภาพ
ตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการตรวจ
ประเมิน 

นางสาวธัญฉัตร ศรีธัญ
รัตน์ 
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สรุปรายงานผลการด่าเนินงานตามตัวช้ีวัดกลยุทธ์  รอบ 12 เดือน 
 

สรุปตัวช้ีวัดแต่ละยุทธศาสตร ์
ยุทธศาสตร ์   ยุทธศาสตร์ 1 ยุทธศาสตร์ 2 ยุทธศาสตร์ 3 ยุทธศาสตร์ 4 ยุทธศาสตร์ 5 รวม 

ตัวช้ีวัด CMP (จ่านวน)   9 4 4 1 8 26 

ผลการด่าเนินงานตามตัวช้ีวัดกลยทุธ์  ตัวช้ีวัดกลยุทธ์  CMP บรรลเุป้าหมาย 2 2 3 0 2 9 

จาก report-1   ไม่บรรลเุป้าหมาย 7 2 1 0 5 15 

    อยู่ระหว่างด่าเนินการ 0 0 0 1 1 2 

ภาพรวมความส่าเร็จตามกลยุทธ์ (บรรลุ
เป้าหมาย) 

คิดเป็นร้อยละ บรรลเุป้าหมาย 22.22 50.00 75.00 0.00 25.00 34.62 

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ CMP   ไม่บรรลเุป้าหมาย 77.78 50.00 25.00 0.00 62.50 57.69 

    อยู่ระหว่างด่าเนินการ 0.00 0.00 0.00 100.00 12.50 7.69 
 

ร้อยละการบรรลเุป้าหมาย 34.62 

ร้อยละการไม่บรรลเุป้าหมาย 57.69 

อยู่ระหว่างด่าเนินการ 7.69 
 
 
 
 

 
 
 

                  /จึงเสนอ ...
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จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดพิจารณาให้ข้อเสนอแนะตามประเด็นที ยังไม่
ด่าเนินการและไม่บรรลุตามเป้าหมายที ก่าหนด  

ข้อเสนอจากที่ประชุม 
- มอบให้ผู้รับผิดชอบน่าข้อเสนอแนะที จะปรับปรุงไปเขียนแผน และขั้นตอนในการปรับปรุงให้ชัดเจน เพื อให้บรรลุ

ตามเป้าหมาย  
    มติที่ประชุม :  เห็นชอบตามข้อเสนอจากที่ประชุม 

 
4.5.4 รายงานผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาส 4 (1 ตุลาคม 2563 – 30 
กันยายน 2564) 

     ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ เสนอเพื อพิจารณา งานแผนและ
งบประมาณ ขอรายงานผลการด่าเนินงานตามตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจ่าปีงบประมาณพ.ศ. 2564 ณ สิ้น
ไตรมาส 4 (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) วทิยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เนื องจากการหา
รายได้ มี 1 หน่วยงานที มีค่าใช้จ่ายมีผลเป็นลบ คือ โรงพยาบาล  และหน่วยงานที มีรายรับจริงต ่ากว่าแผนที ก่าหนด 
จ่านวน 3 หน่วยงาน คือ โครงการหารายได้จากการบริการวิชาการท้ัง 2 โครงการ , ศูนยฺพัฒนาเด็ก และ โรงพยาบาล 
รายละเอียด ดังนี้ 

สรุปรายงานผลการด่าเนินงานประเด็นยุทธศาสตร์ที  1 การหารายได้เพื อการมีเสถียรภาพทางการเงิน 
ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

พันธกิจ/คณะ/หนว่ยงาน ตัวชี้วัด 
วิทยาลยัแพทยศาสตร์ฯ 

แผน  รายได้รับจริง  รายจา่ยจริง  คงเหลือ 

พันธกิจดา้นการผลิตบัณฑิต
หลักสูตรปกต ิ

ประมาณการเงินรายได้จากค่าธรรมเนียม
การศึกษา  (100%) ประจ่าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 (ที มา: กอง
แผนงาน) 

27,631,300 32,094,919 13,956,668 18,138,251 

  แผนหารายได้จากแหล่งอื น 104,409,957 97,618,127 63,317,020 34,104,991 

  รวมรายได้จากแหล่งอื น 104,409,957 97,618,127 63,317,020 34,104,991 

พันธกิจดา้นการผลิตบัณฑิต
หลักสูตรรูปแบบใหม ่

(1) จ่านวนเงินรายได้จากการบริหาร
จัดการหลักสูตร Non Degree หรือ
หลักสูตรรูปแบบใหม ่

-              -                 -                  -    

พันธกิจดา้นงานวจิัย 
(2) จ่านวนเงินรายได้จากการใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยหรือทรพัย์สินทางปัญญาจาก
ผลงานวิจัย  

-              -                 -                  -    

  (3) จ่านวนเงินจากแหล่งทุนวิจัยภายนอก  2,000,000 3,914,225 3,572,655 186,953 

  

1.โครงการการประเมินกองทุน
หลักประกันสุขภาพท้องถิ่น เขต 10 
อุบลราชธานี (ศรีสะเกษ อุบลราชธานี 
ยโสธร อ านาจเจริญ มุกดาหาร) งวดที่ 2 

 300,000 270,000 30,000 



 
 

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่ 15/2564 
 

พันธกิจ/คณะ/หนว่ยงาน ตัวชี้วัด 
วิทยาลยัแพทยศาสตร์ฯ 

แผน  รายได้รับจริง  รายจา่ยจริง  คงเหลือ 

  
2.โครงการวิจัย การศึกษากระบวนการ
เผาผลาญพลังงานของพยาธิใบไม้ตับ 
งวดที่ 2 

 157,500 142,500 15,000 

  
3.โครงการวิจัย เพื่อความเป็นเลิศทาง
วิชาการด้านธาลัสซีเมยีฯ งวดที่ 2 

 157,500 143,535 13,965 

  
4.โครงการวิจัย ฤทธิ์ในการจับเหล็กของ
พืชสมุนไพรพื้นบ้านในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ งวดที่ 2 

 393,280 357,527 35,753 

  
5. โครงการประชุมวชิาการวิทยาลัย
แพทย์ฯ ครั้งที ่ 9 งวดที่ 2 

 18,180 18,180 - 

  
6.โครงการวิจัย การประยุกต์ใช้การ
ตรวจวัดระดับยาในเลือดที่ใช้รักษาผู้ป่วย
วัณโรค 

 161,260 69,025 92,235 

  
7.การพัฒนาระบบและกลไกการจัดการ
ภาวะวิกฤตโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 จังหวัดอุบลราชธานี 

 739,600 739,600 - 

  

8.การประเมินระบบการบริหารจัดการ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัส
โคโรนา 2019 ในเขตสุขภาพที ่10 : 
กรณีพื้นที่ชายแดนไทย-ลาว-กัมพูชา 

 745,000 745,000 - 

  
9.โครงการวิจัย การตรวจหาสารบ่งชี้
ทางชีวภาพและการแสดงออกของ
โปรตีนในซีรัมฯ งวดที่ 1-3 

 1,208,090 1,208,090 - 

  
10.โครงการวิจัย การศึกษาฤทธิข์องสาร
แกมโบจิกแอซิตในการชะลอการเติบโต
ของซีสต์ ฯ งวดที่ 1 

 33,815 33,815   

พันธกิจบริการวิชาการ 
(4) จ่านวนเงินรายได้จากการให้บริการ
วิชาการ   

467,357 371,757 244,742 85,515 

  
1.โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่
ความปลอดภัยในการท างาน 

261,000 189,500 72,180 75,820 

  
2.โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการป้องกัน
และระงับการแพร่เชื้ออันตรายฯ  

49,300 25,200 15,505 9,695 

  

3.ชื่อโครงการ Promotion of action 
against marine plastic letter in 
Asia and the Pacific (Counter 
MEASURE II) 

157,057 157,057 157,057 - 

  
(5) รายได้ของศูนย์ทดสอบ และศูนย์
เครื องมือต่างๆ  

 - - - 

  (6) จ่านวนเงินรายได้จากโรงพยาบาล 32,648,200 26,069,015.89 27,645,422 -1,576,406 
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พันธกิจ/คณะ/หนว่ยงาน ตัวชี้วัด 
วิทยาลยัแพทยศาสตร์ฯ 

แผน  รายได้รับจริง  รายจา่ยจริง  คงเหลือ 

  
 โครงการหารายได้จากการให้บริการทาง
การแพทย ์

30,404,900 23,528,165.89 26,969,989 -3,441,823 

   โครงการประกันสุขภาพนักศึกษาใหม่ 2,243,300 2,540,850.00 675,433 1,865,417 

การหารายได้จากแหล่งอื นๆ 
(7) จ่านวนเงินรายได้จากการบริหาร
ทรัพยากร และการด่าเนินงานด้านต่างๆ 
ของมหาวิทยาลยั 

1,262,400.00 1,669,070 796,224 872,846 

  โครงการหารายได้ศูนย์พัฒนาเด็ก 681,600.00 574,100 362,540 211,560 

  โครงการหอพักนักศึกษาแพทย์ 580,800.00 715,410 433,684 281,726 

  โครงการรายรับอ่ืนๆ - 379,560 - 379,560 

  
(8) รายได้จากการรับบริจาคและการจดั
กิจกรรมเพื อหารายได ้

68,032,000 65,594,060 31,057,977 34,536,083 

  โครงการหารายได้จากแหล่งเงินบริจาค 1,000,000 1,943,060 1,333,000 610,060 

  โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม (สบพช.) 67,032,000 63,651,000 29,724,977 33,926,023 

 

จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดพิจารณารายงานผลการด่าเนินงานตามตัวชี้วัดกล
ยุทธ์ทางการเงิน ประจ่าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาส 4 (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564)  
เพื อให้ข้อเสนอแนะ/แนวทางวิธีการจัดการกับการรายงานผลการด่าเนินตามตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ณ ไตรมาส
ที  4 

 
    มติที่ประชุม :  มอบผู้รับผิดชอบไปสอบทวนข้อมูล เพื่อความถูกต้อง 

และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาประเด็น และแนวทางการจัดการกับตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
 

4.5.5 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 
ระดับคณะ/วิทยาลัย/ส านัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ณ สิ้นไตรมาส 4 (1 ตุลาคม 2563–30 กันยายน 2564) 

     ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ เสนอเพื อพิจารณา งานแผนและ
งบประมาณ ขอการรายงานผลการด่าเนินงานตามแผนบริหารความเสี ยงและควบคุมภายใน ระดับคณะ/วิทยาลัย/
หน่วยงาน ประจ่าปีงบประมาณพ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาส 4 (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข รายละเอียด ดังนี้ 1.) ด้านทรัพยากร(การเงิน งบประมาณ) 1.1 จ่านวนการรับ
นักศึกษาไม่เป็นไปตามแผนที ก่าหนด  และ 5.) ความเสี ยงด้านบุคลากร  5.1 ทักษะและสมรรถนะของบุคลากร และ
การจัดท่าแผนการควบคุมภายในระดับวิทยาลัยฯ  การด่าเนินการเบิกจ่ายเป็นไปตามมาตรการเพิ มประสิทธิภาพการใช้
จ่ายภาครัฐ ดังเอกสารที แนบมานี้ 

จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดพิจารณาให้ข้อเสนอแนะตามประเด็นความเสี ยงที 
ยังไม่บรรลุตามเป้าหมายที ก่าหนด  

 



 
 

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่ 15/2564 
 

    มติที่ประชุม :  มอบผู้รับผิดชอบไปศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาประเด็น
ความเสี่ยงที่ยังไม่บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด  และแนวทางการในการด าเนินงาน 

 
4.5.6 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 

ระดับมหาวิทยาลัยประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  
ณ สิ้นไตรมาส 4 (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) 

     ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ เสนอเพื อพิจารณา งานแผนและ
งบประมาณ ขอการรายงานผลการด่าเนินงานตามแผนบริหารความเสี ยงและควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย 
ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาส 4 (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564)  โดยสรุปได้ดังนี้     

รายงานผลการด่าเนินงานตามแผนบริหารความเสี ยง จ่านวน 1 ความเสี ยง คือ  
- รายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษามีแนวโน้มลดลง  

รายงานผลการด่าเนินงานตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน จ่านวน 3 ความเสี ยง คือ  
1. การด่าเนินการเบิกจ่ายเป็นไปตามมาตรการเพิ มประสิทธิภาพการใช้จ่ายภาครัฐ                                                    

- ความเสี ยงด้านการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน อาจส่งผลให้ถูกปรับลดงบประมาณในปี
ถัดไป                                

2. การด่าเนินงานที จะสนับสนุนการด่าเนินงานด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย  
- ความเสี ยงด้านการถ่ายทอดและขับเคลื อนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติและแนวปฏิบัติที ดี  

3. ด่าเนินการจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาให้เป็นไปตามรอบการจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา  
    - ความเสี ยงด้านการจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาไม่เป็นไปตามรอบการจัดสรรค่าธรรมเนียม

การศึกษา  
จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดพิจารณาให้ข้อเสนอแนะตามประเด็นความเสี ยงที 

ยังไม่บรรลุตามเป้าหมายที ก่าหนด  

 
    มติที่ประชุม :  มอบผู้รับผิดชอบไปศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาประเด็น

ความเสี่ยงที่ยังไม่บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด  และแนวทางการในการด าเนินงาน 
 

4.5.7 รายงานผลการประเมินการด าเนินงานโครงการ ประจ าปีงบประมาณ 
2564 ณ สิ้นไตรมาส 4 (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ เสนอเพื อพิจารณา งานแผนและ

งบประมาณ ขอรายงานผลการประเมินการด่าเนินงานโครงการ ประจ่าปีงบประมาณ 2564 ณ สิ้นไตรมาส 4 (1 
ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) ดังนี้ 

1. จ่านวนโครงการตามแผนปฏิบัติการ ทั้งหมด 138  โครงการ  
 2. จ่านวนโครงการที บรรลุตามวัตถุประสงค์  111  โครงการ คิดเป็นร้อยละ 80.43 
 3. จ่านวนโครงการที ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ 25  โครงการ คิดเป็นร้อยละ 18.12 
 4. จ่านวนโครงการที ไม่รายงาน   1  โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0.7 

- โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื อการพึ งพาตนเองด้านสุขภาพ  ผู้รับผิดชอบ ดร.อนุวัตร           
ภิญญะชาติ 

        /5. จ่านวน... 
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 5. จ่านวนโครงการที ยกเลิก   1  โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0.7 
   - โครงการการประเมินคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโรคต้อกระจก  ชุมชนศรีไค  จังหวัดอุบลราชธานี 

รับผิดชอบ นพ.ศุภราช  เลาหพิทักษ์วร 
 

 

แผนภูมิแสดงโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          / ตารางสรุป...
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ตารางสรุปโครงการที่ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
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โครงการสนับสนุนและเตรยีม
ความพร้อมส่าหรับการสอบ
ประเมินความรูค้วามสามารถ
ในการประกอบวิชาชีพเวช
กรรมส่าหรบันักศึกษาแพทย ์

อ.นันทยา กระสวยทอง ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : 
ร้อยละจ่านวนนักศึกษาแพทย์ที สอบผ่าน
การประเมินความรู้ความสามารถในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมใน ขั้นตอนที  1 
ในครั้งแรก ร้อยละ 71.88 
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : 
ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษา (ของ
นักศึกษาแพทย์ท้ังหมดที เข้าร่วมโครงการ) 
ในกระบวนการเรียนการสอนที มุ่งเน้น
ทักษะในการสอบใบประกอบวิชาชีพ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 90 

1.กิจกรรมการติวไม่สามารถด่าเนนิการ onsite 
ได้ วิทยากรจึงดา่เนินการติวด้วยระบบ online 
จึงท่าให้งบประมาณด้านการเดินทางและที พัก
ของวิทยากรคงเหลือ อย่างไรกต็ามใน
ปีงบประมาณต่อไป ยังคงต้องตั้งงบส่วนนี้ไว้
ก่อน เนื องจากสถานการณ์ของการแพร่ระบาด
โควิด-19 น่าจะดีขึ้น เนื องจากมหาวิทยาลัยมี
นโยบายระดมฉีดวัคซีนและมมีาตรการป้องกัน
การแพร่ระบาดอย่างเคร่งครดัมากข้ึน อย่างไรก็
ตามจะมีการพิจารณาปรับแผนการด่าเนินงาน
ในล่าดับถัดไปเป็นระยะ ให้สอดคล้องกับการ
เปลี ยนแลงของสถานการณ์ขณะนัน้ 
2.ก่าหนดการสอบเลื อนจากก่าหนดการณ์เดมิ 
เนื องจากผลกระทบจากสถาณการณ์การแพร่
ระบาดของโรค COVID-19 จากกา่หนดการเดิม 
24 เมษายน 2564  เป็นวันที  11 กันยายน 
2564 โดยมีการปรับย้ายสนามสอบจากเดิม
สนามสอบมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  

แนวทางการพัฒนาโครงการให้เกดิการพัฒนา 
ได้แก ่
1. วางแผนและติดตามผลการวิเคราะหผ์ลการ
สอบที ผ่านมาร่วมกับการประเมินผลสอบรวบ
ยอดและการประเมินระดับรายวิชา เพื อ
ประเมินนักศึกษากลุ่มเสี ยงที จะสอบไม่ผ่าน ให้
การดูแลส่งเสริมเป็นพิเศษ และเพื อให้เห็น
แนวทางในการช่วยเหลืออย่างเหมาะสม 
2. จัดระบบการเฉลยข้อสอบ กระบวนการ
จัดเก็บข้อสอบ เพื อส่งเสรมิให้นักศึกษาได้ใช้ใน
การฝึกการท่าข้อสอบมากขึ้น 
3. พัฒนาสื อเพื อส่งเสรมิกระบวนการเรยีนรู้
และเตรียมตัวสอบ โดยใช้ UBU LMS 
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โครงการพัฒนาการเรยีนการ
สอนกายวิภาคศาสตร์และ
สรีรวิทยาเพื อจัดท่าสื อการ
เรียนการสอน 

อ.นงนุช  กัณหารัตน ์ รายละเอียดดังนี ้
1. ร่างอาจารย์ใหญ่ช่าแหละ 1 รา่ง 
ช่าแหละโดยอาจารย์ประจ่ารายวชิา 
ช่าแหละ 2 ระบบ (คิดประมาณ รอ้ยละ
30) 
2. ช้ินส่วนอวัยวะดองเพื อจัดแสดง 10 ช้ิน 
ไม่ได้ด่าเนินการ 
3. ช้ินเนื้อในกล่องอะคริลิก ไดร้ับการล้าง 
64 ช้ิน 
ไม่ได้ด่าเนินการ 

เนื องจากสถาณการณ์โรคระบาดโควิด19 จึงท่า
ให้ผู้รับเหมา ไม่สามารถเข้ามาด่าเนินงานได้ จึง
เป็นเหตุใหไ้ม่บรรลุวัตถุประสงค์ทัง้หมดได ้

ควรวางแผนด่าเนินงาน มีแผนส่ารอง เพื อ
รองรับสถานการณ์การระบาดของโรคโควดิ-19  

โครงการศึกษาดูงานรายวิชา
โลหิตวิทยาคลินิก ส่าหรับ
นักศึกษาแพทย์ปีที  3  

ผศ.ดร.รสริน การเพียร ไม่ได้ด่าเนินการโครงการ     

โครงการคลังข้อสอบหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต ช้ันปรี
คลินิก 

ผศ.ดร.มารุตพงศ์ ปัญญา เนื องจากเหตผุลดังนี1้. สามารถสร้างระบบ
โปรแกรมคลังข้อสอบในการจัดเกบ็ข้อสอบ
แบบหลายตัวเลือกหรือ multiple 
choices question MCQ ได้2. ระบบคลัง
ข้อสอบยังไม่ถูกใช้งานโดยกลุ่มเปา้หมาย 
คือ อาจารย์กลุม่วิชาแพทยศาสตร ์จึงยังไม่
มีผลประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน
ระบบคลังข้อสอบ  

เนื องจากวิทยาลัยฯ มีนักวิชาการคอมพิวเตอร์ที 
รับผิดชอบหลายหน้าที ในคร่าวเดยีวกัน ท่าให้
การพัฒนาระบบคลังข้อสอบต้องถกูชะลอไว้
หลายครั้ง ท่าให้ความก้าวหน้าไม่เป็นไปตาม
แผนที ก่าหนด 

ด่าเนินการพัฒนาระบบคลังข้อสอบอย่าง
ต่อเนื อง ในปี งบประมาณ 2565 

โครงการวิชาวิจัยทาง
วิทยาศาสตร์การแพทย์ 2 

ผศ.ดร.เชาวลติ ยั วจิตร ไม่มีนักศึกษาลงเรยีน เนื องจากไม่มีนักศึกษาลงเรยีน ท่าให้ไม่สามารถ
ด่าเนินโครงการตามแผนงานได ้

ได้แยกโครงการออกเป็นการซื้อสารเคมีและการ
น่าเสนอผลงาน และในเทอม 2/64 มีนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียน ซึ งน่าจะสามารถด่าเนิน
โครงการในปีถัดไปได ้
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เตรียมความพร้อมเพื อการ
เรียนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานใน
ช้ันปรีคลินิกส่าหรับนักศึกษา
แพทย ์

นพ.วิรรัฐ จินาทองไทย ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี

โครงการพัฒนาบุคลากร
การศึกษาวิทยาลยั
แพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข 

นางสาวณรญัญา  มีชัย ด้วยสถานการณโ์ควิด-19 ท่าใหไ้ม่สามารถ
จัดกิจกรรมได ้

ไม่ม ี ไม่ม ี

การให้บริการระบบสิ ง
สนับสนุนการเรยีนการสอน
ด้านเอกสารสนเทศส่าหรับ
นักศึกษาปริญญาตร ี

นางธีรานันทน์ เวชกามา ไม่ได้ด่าเนินการจดัการการประชุม
คณะกรรมการทรัพยากรทางการศึกษา 

ไม่ม ี ไม่ม ี

โครงการบริหารจัดการเพื อการ
พัฒนาศักยภาพในการ
บริหารงานของผู้บริหาร
วิทยาลัยแพทยศาสตรแ์ละการ
สาธารณสุข 

น.ส.จรยิาพร ธรรมราช  เนื องจากยังไม่มีการยกเลิก/เลื อนไป
ราชการ 

ไม่ม ี ไม่ม ี

โครงการขอเวลานอกเพื อ
พัฒนาจิตใจสู่ความเป็นมนุษย์
ที สมบูรณ ์

อ. ฐานิสรา โฉมเกิด เนื องจากไมไ่ด้ด่าเนินโครงการ ไม่ม ี ไม่ม ี

โครงการสู่จัดการความรู้มุ่ง
องค์กรแห่งการเรยีนรู ้

นายพงษ์พัฒน์ เสนหอม ไม่ได้ด่าเนินการโครงการ ไม่ม ี ไม่ม ี
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โครงการสร้างบณัฑิตด้าน
วิทยาศาสตร์สุขภาพที มี
คุณภาพมาตรฐานและมี
บุคลิกภาพที ดสีู่งานอาชีพ 

อ.จินตนา ศิริบรูณ์พิพัฒนา เนื องจากไมไ่ด้ด่าเนินโครงการ ไม่ม ี ไม่ม ี

โครงการสร้างเสรมิ
ประสบการณ์วิชาชีพ นักศึกษา
หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต 
สาขาอนามัยสิ งแวดล้อม 

ดร.สง่า ทับทิมหิน มีบางกิจกรรมที ไมส่ามารถด่าเนินการตาม
ช่วงเวลาที ก่าหนดได้เนื องจากสถานการณ์
ระบาดโควิด 19  เช่น ธนาคารขยะรไีซเคลิ 
การสัมนา กิจกรรมการบรูณาการที ต้องลง
พื้นที หรือการรวมกลุ่มนักศึกษาท่าให้ต้อง
เลื อนเวลาออกไป 

การระบาดของโควิด 19 ส่งผลตอ่การด่าเนิน
โครงการที จ่าเป็นต้องรวมคนจ่านวนมาก การลง
พื้นที ชุมชน 

ควรด่าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื อง 

โครงการบริหารจัดการ
หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต 
สาขาอนามัยสิ งแวดล้อม 

ดร.สง่า  ทับทิมหิน ท่าผ่านระบบออนไลน์ ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพประสิทธิผลของผลลพัธ์ 

สถานการณ์ระบาดของโรคโควิด 19 ท่าให้บาง
กิจกรรมต้องจัดท่าผ่านระบบออนไลน์ ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพประสิทธิผลของผลลพัธ์ 

ไม่ม ี

โครงการอบรมเตรียมความ
พร้อมในการสอบผู้ควบคุม
ระบบบ่าบดัมลพิษ 

ผศ.ดร.ลักษณีย์  บุญขาว ไม่ได้ด่าเนินโครงการ เนื องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรสัโควดิ-19 

ไม่ม ี ไม่ม ี

โครงการอบรมพัฒนานักวิจัย
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 

นายวัชรพงษ์ แสงนิล ช่วงเวลาไมไ่ด้และช่วงระบาดโควคิ จึงเลื อน
กิจกรรมปหีน้า 

ช่วงเวลาไมไ่ด้และช่วงระบาดโควคิ จึงเลื อน
กิจกรรมปหีน้า 

จัดกิจกรรมอบรมแบบออนไลน ์

โครงการประชุมวิชาการ
วิทยาลัยแพทยศาสตรแ์ละการ
สาธารณสุข ครั้งที  10 

นายวัชรพงษ์ แสงนิล  ไม่ได้ช่วงเวลาที ชัด และมีการระบาดของ
โควิค19 

ไม่ม ี ไม่ม ี
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โครงการพัฒนาหลักสตูร
ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ สาขาวิชา
ชีวเวชศาสตร์   

ผศ.ดร.มารุตพงศ์ ปัญญา ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : 
เนื องด้วยไมส่ามารถจัดท่าหลักสตูรฯได้ตาม
ระยะเวลาที วางแผนไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ ง
การจัดท่าเล่ม มคอ2 และ มคอ3 ซึ งยังไม่
เสร็จสมบรูณ์ โดยเปลี ยนกา่หนดการเปิดรับ
นักศึกษา คือ ปี พ.ศ.2565 ภาคการศึกษา
ต้น 
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 
ยังไม่สามารถจดัท่าหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ หลักสูตร
ใหม่ ปี 2564 ที ผ่านการรับรองโดยสภา
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานีและส่านักงาน
การอุดมศึกษา (สกอ.) ในปีการศึกษา 
2563 โดยหลักสตูรไดเ้ลื อนการเปิดรับ
นักศึกษาในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 
2565 จา่นวน 3 คน 

เนื องจากผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจ่ามภีาระงานมาก ท่าให้มีอุปสรรคต่อการ
ด่าเนินงาน 

โครงการพัฒนาหลักสตูรปรัชญาดษุฎีบัณฑติ 
สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ ควรด่าเนนิการวมกับ
โครงการของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ เพื อให้เปน็การบริหาร
จัดการคล่องตัวและเป็นไปในทางทิศทาง
เดียวกันมากยิ งข้ึน  

โครงการบริหารจัดการงาน
พัฒนานักศึกษา 

นายเวนิจ หงษา นักศึกษาไมส่ามารถเข้าร่วมกจิกรรมได้
เนื องจากสถานการณ์โควดิ 

สถานการณ์โควดิท่าให้ไมส่ามารถจัดกิจกรรมได ้ ไม่ม ี

โครงการเข้าร่วมพิธี
พระราชทานเพลิงศพครูใหญ่
เป็นกรณีพเิศษ ณ ขอนแก่น 

ดร.สุธากมล ครองยุต ิ เนื องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโควิด-19 ท่าให้ไม่สามารถด่าเนิน
โครงการได ้

เนื องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัสโควิด-19 ท่าให้ไม่สามารถดา่เนินโครงการ
ได ้

ไม่ม ี

โครงการท่าบญุอุทิศส่วนกุศล
แด่อาจารย์ใหญ ่

ผศ.ดร.นงนุช กัณหารตัน ์ เชิงปริมาณ 
เนื องจากสถาณการณ์โรคระบาดโควิด19 
การจัดกิจกรรม จึงจ่าเป็นต้องจ่ากดั
ผู้เข้าร่วมงาน ไม่เกิน 200 คน 
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ บรรลตุามวตัถุประสงค ์

เนื องจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด19 เป็น
อุปสรรคการจดักิจกรรม 

สมควรต้องวางแผนการจดังาน ให้เป็นรูปแบบ 
new normal แต่ยังคงความส่าคญัของทุก
กิจกรรมไว้ดังเดิม  
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โครงการ/กจิกรรม ผู้รับผิดชอบโครงการ สรุปผลการด าเนินโครงการ ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินโครงการ ข้อเสนอแนะ  

โครงการจดัประชุมสภาคณบดี
คณะสาธารณสุขศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย 

ผศ.มินตรา  สาระรักษ ์ ไม่ได้ด่าเนินโครงการ เนื องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรสัโควดิ-19 

เนื องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัสโควิด-19 ท่าให้ไม่สามารถดา่เนินการได ้

ไม่ม ี

โครงการวิจัยและพัฒนา ผศ.ดร.ลักษณีย์  บุญขาว เนื องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโควิด-19 ท่าให้ไม่สามารถด่าเนิน
โครงการได ้

เนื องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัสโควิด-19 ท่าให้ไม่สามารถดา่เนินโครงการ
ได ้

ไม่ม ี

โครงการหารายได้จากการ
บริการวิชาการ 

ผศ.ดร.ปวีณา ลิมปิทีปราการ ผู้เข้าร่วมอบรมได้แคร่้อยละ 20 ของ
เป้าหมาย เพราะสถานการณ์ โควดิ ท่าให้มี
ผู้สมคัรเข้ามาท่าการสละสิทธ์ิเป็นจ่านวน
มาก 

เนื องจากสถานการณ์โควดิ ท่าให้มีผู้เข้าร่วม
อบรมที สมคัรอบรมขอยกเลิกไมม่าอบรมตาม
ก่าหนดการ 

เพิ มช่องทางการอบรมแบบออนไลน์ โดยเก็บ
ค่าลงทะเบียนให้ถูกลง 

โครงการหารายได้จากการ
บริการวิชาการ 

นพ.สุริยง แผลงงาม ไม่ได้ด่าเนินการโครงการ     

โครงการตรวจสุขภาพ
นักศึกษาใหม่  

นางสาวกุลนันทน์ สายบุตร ไม่ได้ด่าเนินโครงการ ไม่ม ี ไม่ม ี

 

จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดพิจารณารายงานผลการประเมินผลการด่าเนินงานโครงการ ประจ่าปีงบประมาณ 2564 ณ สิ้นไตรมาส 4 (1 
ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564)  เพื อให้ข้อเสนอแนะ/แนวทางการประเมินการด่าเนินงานโครงการ  ประจ่าปีงบประมาณ 2564 ณ ไตรมาสที  4 

 

ข้อเสนอจากที่ประชุม 
 - มอบรองฯวิจัย สร้างระบบการประเมินโครงการบริการวิชาการ 

 
    มติที่ประชุม :  เห็นชอบตามข้อเสนอจากที่ประชุม 
 
               /ระเบียบวาระที่ 5...
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
   5.1 การจัดกิจกรรมอาจารย์ท่ีปรึกษาพบนักศึกษาชั้นปีที่ 1  

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรทางด้านสาธารณสุขศาสตร์  
    ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนานักศึกษา น่าเสนอเพื อทราบ จากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid – 19 ส่งผลให้หลายหน่วยงานที จัดกิจกรรมต้องค่านึงถึงความปลอดภัยของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นส่าคัญ งานพัฒนานักศึกษา จึงได้ด่าเนินการจัดกิจกรรมอาจารย์ที ปรึกษาพบปะนักศึกษาชั้นปีที  1 
ทุกหลักสูตร ในรูปแบบที เหมาะสมกับสถานการณ์ โดยการแบ่งกลุ่มย่อย และสื อสารผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ เพื อให้
นักศึกษาใหม่ได้ทราบอาจารย์ที ปรึกษาท่าความรู้จักกัน  พร้อมรับฟังค่าแนะน่าและข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากคณาจารย์ 
เพื อเป็นแนวทางการด่าเนินชีวิตของนักศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัย ในวันพฤหัสบดีที  30 กันยายน 2564 
 จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดทราบ  
 

  มติที่ประชุม :   รับทราบ มอบงานพัฒนานักศึกษาสรุปข้อมูลแต่ละด้าน 
เป็นร้อยละ  

 
   5.2 รายงานสถานการณ์นักศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ ที่ติดเชื้อไวรัสโควิด-19
    ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนานักศึกษา น่าเสนอเพื อทราบ จากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid – 19 เกิดข้ึนอย่างต่อเนื อง และในช่วงระหว่างที พบว่ามีนักศึกษาหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตร์  ผลตรวจเป็นบวก  จ่านวน  4  ราย  หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  จ่านวน 2 ราย  ปัจจุบันอยู่
ระหว่างการรักษาตัว ส่าหรับนักศึกษาแพทย์ที พักอาศัย ณ หอพักแพทย์ ได้ติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิดกับนักศึกษา ดังกล่าว 
ให้เข้ามารับการตรวจคัดกรองที  โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และศูนย์ประสานงานเฝ้าระวังการแพร่ระบาด
โรคโควิด-19 ม.อุบลฯ ด้วยวธิี ATK ที อาคารกิจกรรมนักศึกษา เพิ มเติม และจากผลตรวจไม่พบผู้ติดเชื้อไวรัส Covid – 
19 

จงึเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดทราบ 
 

  มติที่ประชุม :  รับทราบ 
 

    5.3  การจัดสัมมนาเครือข่ายกิจการนิสิตนักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทย หัวข้อ  
     “การพัฒนาศักยภาพของนิสิตนักศึกษาแพทย์ช่วงวิกฤติ โควิด 19”   
    ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนานักศึกษา น่าเสนอเพื อทราบ ด้วย เครือข่าย
กิจการนิสิต/นักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทย มีก่าหนดจัดเสวนาในหัวข้อ “การพัฒนาศักยภาพของนิสิตนักศึกษา
แพทย์ช่วงวิกฤต โควิด-19”  เนื องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid – 19 จึงก่าหนดให้เข้าร่วมการสัมมนาครั้ง
นี้ ในระบบ Application Zoom ในวันศุกร์ที  19 พฤศจิกายน  2564  วิทยากรโดย อ.ริว อชิระวิชญ์ ภักดิ์โชติพงศ์  
ซึ งมีเนื้อหาประกอบด้วยการแลกเปลี ยนประสบการณ์ระหว่างโรงเรียนแพทย์แต่ละสถาบัน และการน่าเสนอแนว
ทางการพัฒนาศักยภาพของนิสิตนักศึกษาแพทย์ช่วงวิกฤติ โควิด-19 ของแต่ละสถาบัน     

จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดทราบ 
 

  มติที่ประชุม :  รับทราบ 
      / 5.4 รายงาน... 
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5.4 รายงานการรับและเบิกจ่ายเงิน ประจ าเดือน กันยายน 2564  
ปีงบประมาณ 2564 

   รองคณบดีฝ่ายบริหาร น่าเสนอเพื อทราบ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่า
ด้วย การเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2560 ข้อ 50 ให้ส่วนราชการจัดท่ารายงานทางการเงินเสนอต่อคณ ะกรรมการ
ประจ่าหน่วยงานทุกไตรมาส นั้น  

งานคลังและพัสดุ จึงได้จัดท่ารายงานการรับและเบิกจ่ายเงินประจ่าเดือน กันยายน 2564 ปีงบประมาณ 
2564  เสนอต่อที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขเพื อรับทราบข้อมูลทาง
การเงิน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

รายการ/หมวดเงิน 
    งบประมาณรายรับ      

(รายรับจริง) 
     งบประมาณรายจ่าย        เงินคงเหลือ  

ร้อยละของ
การเบิกจ่าย
งบประมาณ  

หมายเหต ุ
(รายละเอียด

เพิ มเตมิ) 
  

รวมรายไดเ้งิน
งบประมาณแผ่นดิน 

82,155,140.00 66,244,795.99 15,910,344.01 80.63   

รวมรายไดเ้งินรายได ้ 127,179,685.95 77,076,078.80 50,103,607.15 60.60   
รวมท้ังสิ้น (เงินเงบ
ประมาณ+เงินรายได้) 

209,334,825.95 143,320,874.79 66,013,951.16 68.46 
  

 
 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ 
  6.1 ก าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ 

สาธารณสุข ครั้งท่ี 16/2564 วันพฤหัสบดี ที่  18 พฤศจิกายน 2564  
เวลา 09.30 น. ณ ห้อง CMP 401 
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ แจ้งที ประชุมเพื อทราบถึง

ก่าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที  16/2564 วันพฤหัสบดีที   
18 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้อง CMP 401 ทั้งนี้ให้เสนอระเบียบวาระการประชุมภายในวันพุธ 10 
พฤศจิกายน 2564 
  จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดทราบ 
 

 มติที่ประชุม :  รับทราบ 
 

  6.2 ติดตามผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ 
สาธารณสุข ครั้งที่ 13/2564 เมื่อวันอังคาร  ที่  28 กันยายน 2564 
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ แจ้งที ประชุมเพื อทราบ ตามที แต่

ละงานได้เสนอวาระการประชุมเข้าที ประชุมคกก.ประจ่าฯ ทั้งนี้คณบดีได้มอบหมายให้งานเลขานุการติดตามผลการ
ปฏิบัติตามมติที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ในการประชุม ครั้งที  ครั้งที  
13/2564 เมื อวันอังคาร  ที   28 กันยายน 2564  การนี้จึงขอให้หัวหน้าหน่วยงานทุกหน่วยงานรายงานผลการ
ด่าเนินงานตามมติที ประชุม ภายในวันที  14 ตุลาคม 2564 เพื อจะได้รายงานในที ประชุมเพื อทราบต่อไป 
 บัดนี้ การติดตามผลการปฏิบัติตามมติที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ- 
          /สาธารณสุข... 



 
 

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่ 15/2564 
 

สาธารณสุข ในการประชุม ครั้งที  ครั้งที  13/2564 เมื อวันอังคาร  ที   28 กันยายน 2564 เสร็จสิ้นลงแล้ว จึงขอ
รายงานผล ดังนี้ มีเรื องที ติดตามจ่านวน 13 เรื อง  ด่าเนินการเสร็จแล้ว จ่านวน 8 เรื อง อยู่ระหว่างด่าเนินการ จ่านวน   
5 เรื อง รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดทราบ 
 

 มติที่ประชุม :   รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องลับ 
  7.1  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และ 
                              การสาธารณสุข ครั้งที่ 14/2564 วาระลับ เมื่อวันจันทร์ 11 ตุลาคม 2564 

รายละเอียดและมติที ประชุมปรากฏตามรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที  15/2564 (ลับ) 
 
  7.2 การยื่นขอรับการประเมินผลการสอนล่วงหน้า ราย ผศ.ดร.เชาวลิต ยั่วจิตร   

รายละเอียดและมติที ประชุมปรากฏตามรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที  15/2564 (ลับ) 
 
  7.3  พิจารณาทบทวนการเปลี่ยนชื่อต าแหน่ง ราย นายอัครเดช อธิปราชญ์   

รายละเอียดและมติที ประชุมปรากฏตามรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที  15/2564 (ลับ) 
 
เลิกประชุมเวลา  12.05 น. 

                        
 (นางสาวณรัญญา  มีชัย) 

นักวิชาการศึกษาช่านาญการ รักษาการในต่าแหน่ง 
หัวหน้าส่านักงานเลขานุการ 

กรรมการและเลขานุการ 
ผู้จด/พิมพ์รายงานการประชุม 

 

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงศุทธินี  ธิราช) 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

กรรมการ 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 

ที่ประชุมได้รับรองรายงานนี้แล้วในการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งท่ี 16/๒๕64 
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 18 พฤศจิกายน 2564 

 

                                                                                                                                                             
(นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธุ์) 

คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 


