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คำนำ

	 รายงานประจำปีฉบับนี้		จัดทำขึ้นตามปีงบประมาณ	พ.ศ.๒๕๕๔	(๑	ต.ค.	๕๓	–	๓๐	ก.ย.	๕๔)	เป็นการ 

รายงานผลการดำเนินงานของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขต่อสาธารณชนทั่วไป	 เพื่อแสดงถึง 

วัตถุประสงค์หลักของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขในการผลิตบัณฑิตด้านการแพทย์และด้าน 

การสาธารณสุข	 ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง	 ให้มีมาตรฐานวิชาชีพและเป็นบัณฑิตที่ 

พึงประสงค์ของสังคมไทย	 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	 ได้เปิดหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต	 (สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์)	 เพื่อกระจายโอกาสทางการศึกษาให้แก่ประชาชน	 

และให้มีบุคลากรทางการแพทย์และการสาธารณสุข	 ที่เพียงพอต่อประชาชนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือตอนล่าง

	 นอกจากนี้	 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	 ได้เล็งเห็นความสำคัญในด้านการวิจัยการบริการ 

วิชาการแก่สังคม	 ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	 โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนนักศึกษา	 อาจารย์	 และบุคลากร 

ด้วยการให้ความรู้ทางด้านการแพทย์และการสาธารณสุขให้แก่ชุมชน	 นำงานบริการวิชาการกับชุมชนมา 

เชื่อมโยงพร้อมกับสนับสนุนการวิจัยเพื่อสร้างพื้นฐานความรู้และประสบการณ์จริงในพื้นที่อีสานใต้และภูมิภาค 

ลุ่มแม่น้ำโขงส่งเสริมการปฏิบัติงานในพื้นที่จริงของนักศึกษา	 เพื่อนักศึกษาจะได้นำประสบการณ์นี้ไปใช้ให้เกิด 

ประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่สืบต่อไปในอนาคต	 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขปลูกฝังการเรียนรู้ 

ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องแก่นักศึกษา	และคณาจารย์เพื่อพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ตลอดไป

คณะผู้จัดทำ

พฤศจิกายน	พ.ศ.	๒๕๕๔





สารบัญ

บทสรุปผู้บริหาร  

ส่วนที่ ๑ บทนำ

	 ประวัติความเป็นมา	

	 ปรัชญา	วิสัยทัศน์		

	 พันธกิจ		 	

	 สัญลักษณ์วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	

	 โครงสร้างการแบ่งส่วนงาน	 			

	 ผู้บริหารวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

ส่วนที่ ๒ ผลการดำเนินงาน วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

	 สรุปผลการดำเนินงานในภาพรวม

	 ผลการดำเนินงานด้านการเรียนการสอน

	 	 -	หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

	 	 -	ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลหลัก

	 	 -	หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต	(สาชาวิชาสาธารณสุขศาสตร์)

	 ผลการดำเนินงานห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์	

	 ผลการดำเนินงานด้านเอกสารสนเทศ

	 ผลการดำเนินงานด้านการพัฒนานักศึกษา

	 ผลการดำเนินงานด้านการวิจัย

	 ผลการดำเนินงานด้านการบริการวิชาการแก่สังคม

	 ผลการดำเนินงานด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

	 ผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาองค์กรและระบบบริหาร

	 	 -	ความภาคภูมิใจของวิทยาลัยฯ

	 	 -	การบริหารทรัพยากรมนุษย์

	 ผลการดำเนินงานด้านงบประมาณการเงินและพัสดุ

	 ผลการดำเนินงานด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	

	 ผลการดำเนินการด้านการประกันคุณภาพภายในและแนวทางการพัฒนา

	 ผลการดำเนินงานด้านศูนย์สุขภาพ

	 ผลการดำเนินงานด้านศูนย์พัฒนาเด็ก
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บทสรุปผู้บริหาร

	 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	เกิดขึ้นตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลน

แพทย์และนักสาธารณสุขในอีสาน	 เน้นที่อีสานใต้	 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	 จึงมีนโยบายรับ 

นกัศกึษาทีเ่ปน็ลกูหลานชาวอสีานใต้	๔	จงัหวดัเทา่นัน้	คอื	จงัหวดัอบุลราชธาน	ีศรสีะเกษ	ยโสธร	และอำนาจเจรญิ	

เมื่อนักศึกษาสำเร็จเป็นแพทย์แล้วต้องกลับมาช่วยเหลือหมู่เฮาชาวอีสานใต	้ ๔	 จังหวัดดังกล่าวแล้วเช่นเดียวกัน	 

การจัดตั้งวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขใหม่ในพื้นที่ต่างจังหวัด	 จึงเป็นโอกาสทองในการที่จะปรับ 

แผนกลยุทธ์การแก้ปัญหาการกระจายแพทย์สู่ชุมชนชนบท	 การจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ใหม่ในระยะแรกอยู่ใน 

กรอบแนวคิดการใช้งบประมาณอย่างประหยัดของภาครัฐ	 โดยการกำหนดให้ใช้โรงพยาบาลศูนย์ของกระทรวง 

สาธารณสุขเป็นโรงพยาบาลหลักในการร่วมฝึกอบรมนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิก	 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และ 

การสาธารณสุข	มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	รับดูแลการเรียนการสอนชั้นก่อนคลินิกคือ	ชั้นปีที่	๑-๓	(Preclinical	

years)	 ส่วนโรงพยาบาลหลักในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขได้แก่	 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์และ 

โรงพยาบาลศรีสะเกษรับผิดชอบการเรียนของนักศึกษาแพทย์ในชั้นคลินิก	(Clinical	years)	

	 ปัญหาการกระจุกแต่ไม่กระจายของแพทย์เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย	 จากสถิติของ 

แพทยสภาในปี	๒๕๕๓	พบว่า	อัตราส่วนของแพทย์	:	ประชากรในประเทศไทย	ตามภาคต่างๆ	เป็นดังนี้

	 	 	 กรุงเทพ	ฯ		 	 	 	 ๑	:	๘๕๐

	 	 	 ภาคกลาง	 	 	 	 ๑	:	๒,๖๓๘

	 	 	 ภาคเหนือ	 	 	 	 ๑	:	๓,๒๗๙

	 	 	 ภาคใต้	 	 	 	 ๑	:	๓,๓๔๕

	 	 	 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 	 ๑	:	๕,๓๐๘

	 จะเห็นว่าภาคอีสานขาดแคลนแพทย์มากที่สุดในประเทศไทย	 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

เห็นควรใช้ชุมชนเป็นแหล่งในการเรียนรู้	 จึงส่งนักศึกษาแพทย์เข้าไปอยู่ในชุมชนไปปฏิบัติงานในโรงพยาบาล 

ชุมชนในพื้นที่อีสานใต้	 สร้างแนวคิดป้องกันโรค	 สร้างเสริมสุขภาพเริ่มปลูกฝังแนวคิดนี้ตั้งแต่ยังเป็นนักศึกษา 

แพทย์ชั้นปีที่	 ๒	 เพื่อสร้างความคุ้นเคย	 ความรู้ความเข้าใจในบริบทของชาวอีสาน	 นักศึกษาที่รับเข้ามาเรียนใน 

โครงการของวทิยาลยัแพทยศาสตรแ์ละการสาธารณสขุ	ทกุคนตอ้งเปน็คนในพืน้ทีอ่สีานใตเ้ทา่นัน้	เมือ่สำเรจ็การ 

ศึกษาแล้วต้องปฏิบัติงานในพื้นที่อีสานใต้	 ปัจจุบันวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขมีนักศึกษาถึง	 ๖	

ชั้นปีแล้ว	 นักศึกษาของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	 สามารถผ่านการสอบข้อสอบของแพทยสภา 

ที่เรียกว่า	National	license	ส่วนที่	๑	และ	๒	ได้ในระดับที่ไม่แพ้นักศึกษาจากคณะแพทยศาสตร์อื่นๆ	วิทยาลัย

แพทยศาสตร์และการสาธารณสุขยังรับฝึกอบรมและสอนนักศึกษาสาธารณสุขอีกปีละ	 ๖๐	 คน	 นักศึกษาที่จะ 

รศ.นพ. ป่วน สุทธิพินิจธรรม

คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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เข้ามาเรียนในสาขาสาธารณสุขวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขเปิดรับทั้งนักเรียนที่มีภูมิลำเนาในภาค

อีสานและนอกพื้นที่อีสาน	ในปี	๒๕๕๕	วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขเตรียมที่จะเปิดตึกผู้ป่วยนอก

เพือ่จะใหบ้รกิารแกป่ระชาชนทัว่ไปแตย่งัขาดงบประมาณในการสรา้งถนนทางเขา้ตกึ	สาธารณปูโภคดา้นนำ้ประปา	

ท่อระบายน้ำเสีย	 ระบบโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตซึ่งต้องใช้งบประมาณในการก่อสร้างประมาณ	 ๕-๖	 ล้านบาท	

นอกจากนี้ในอีก	๓-๔	ปีข้างหน้า

	 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารศูนย์การศึกษาและวิจัยทาง 

การแพทย์	 ซ่ึงประกอบด้วยเตียงผู้ป่วย	 ๑๐๐	 เตียง	 ขณะน้ีอยู่ในข้ันตอนการทำการศึกษาผลกระทบต่อชุมชนและ 

สิ่งแวดล้อม	 (Environmental	 Impact	 Assessment)	 ในอนาคตวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขม ี

แผนที่จะมีอาคารรับผู้ป่วย	 ๔๐๐	 เตียงเพื่อเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ปัญหาด้านสุขภาวะของชาวอีสานใต	้ 

เป็นแหล่งผลิตบัณฑิตแพทย์และสาธารณสุขเพื่อชาวอีสานใต้และภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง	เป้าหมายนี้จะบรรลุได้เร็ว

หรือช้าขึ้นกับพ่อแม่พี่น้องชาวอีสานใต้ทุกท่านที่จะให้การสนับสนุน	ในโอกาสครบรอบ	๑	ทศวรรษของวิทยาลัย

แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	 ขอส่งข่าวสารมายังชาวอีสานใต้ทุกท่านและฝากวิทยาลัยแพทยศาสตร์และ 

การสาธารณสุขไว้ในความดูแลของชาวอีสานใต้และลูกหลานชาวอีสานใต้ทุกท่านด้วย

รองศาสตราจารย์นายแพทย์ป่วน สุทธิพินิจธรรม

คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
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	 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	 จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่	 ๑๗	 ธันวาคม	 พ.ศ.๒๕๔๕	 ตามระเบียบ 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วยโครงการจัดตั้งวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	 มหาวิทยาลัย 

อุบลราชธานี	 พ.ศ.	 ๒๕๔๕	 โดยมีฐานะเป็นองค์กรในกำกับของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	 มีการบริหารจัดการ 

เพื่อเตรียมความพร้อมออกนอกระบบราชการ

	 ในปี	 ๒๕๔๔	 -	 ๒๕๔๕	 นพ.ไพจิตร	 ปวะบุตร	 อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุขจัดให้มีการประชุมร่วมกัน 

ระหวา่ง	โรงพยาบาลสรรพสทิธปิระสงคอ์บุลราชธาน	ีคณะแพทยศาสตรม์หาวทิยาลยัขอนแกน่	และมหาวทิยาลยั 

อุบลราชธานี	เพื่อปรึกษาหารือร่วมกันในการผลิตแพทย์เพิ่ม	ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง	

	 ปี	 ๒๕๔๖	 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย	 ครั้งที่	 ๗/๒๕๔๖	 มีมติแต่งตั้ง	 ศ.นพ.ประสิทธิ์	 เพ็งสา	 เป็น 

คณบดีผู้ก่อตั้งโครงการจัดตั้งวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	 และได้นำเสนอหลักสูตรแพทยศาสตร 

บัณฑิต	 (หลักสูตรใหม่พ.ศ.	 ๒๕๔๗)	 ต่อการประชุมสภามหาวิทยาลัย	 เมื่อวันที่	 ๘	 พฤศจิกายน	 พ.ศ.๒๕๔๖		

และผ่านการรับรองจากแพทยสภา	เมื่อวันที่	๒๖	กรกฎาคม	พ.ศ.๒๕๔๙	

	 วิทยาลัยฯ	ได้เปิดรับนักศึกษาแพทย์		รุ่นที่	๑	ในปีการศึกษา	๒๕๔๙	จำนวน	๕๐	คนรุ่นที่	๒	ในปีการศึกษา	

๒๕๕๐	 	 จำนวน	๑๖	 คน	 	 รุ่นที่	 ๓	 ในปีการศึกษา	 ๒๕๕๑	 จำนวน	๑๖	 คน	 รุ่นที่	 ๔	 ในปีการศึกษา	 ๒๕๕๒	 

จำนวน	 ๑๖	 คนปัจจุบันมีนักศึกษาแพทย์	 	 รวมทั้งสิ้น	 ๙๘	 คน	 และในปีการศึกษา	 ๒๕๕๓	 ได้รับนักศึกษา 

เพิ่ม	จำนวน	๓๖	คน	รวมนักศึกษาแพทย์ทั้งสิ้น	๑๓๔	คน

	 ปี	๒๕๔๘		ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย	ครั้งที่	๕/๒๕๔๘	วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข		

ได้ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต	 (สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์)	 และได้เปิดรับนักศึกษา 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต	 (สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์)	 รุ่นที่	 ๑	 ในปีการศึกษา	 ๒๕๔๙จำนวน	 ๔๙	 คน		 

รุน่ที	่๒	ในปกีารศกึษา	๒๕๕๐		จำนวน	๙๖	คน	รุน่ที	่๓	ในปกีารศกึษา	๒๕๕๑		จำนวน	๙๘	คนรุน่ที	่๔	ในปกีารศกึษา	

๒๕๕๒	จำนวน	๘๔	คน	และในปีการศึกษา	๒๕๕๓	ได้รับนักศึกษาเพิ่ม	จำนวน	๑๑๕	คน	ปัจจุบันมีนักศึกษา 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต	(สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์)	รวมทั้งสิ้น	๓๙๓	คน

ปรัชญา  

	 วทิยาลยัแพทยศาสตรแ์ละการสาธารณสขุ	เปน็สตปิญัญาของสงัคม		โดยเสรมิสรา้งคณุภาพของประชากร 

ทุกหมู่เหล่า	และพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อท้องถิ่น

วิสัยทัศน ์

	 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	 มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่ได้มาตรฐานวิชาชีพมีคุณธรรมจริยธรรม 

แบบองค์รวมและเป็นสติปัญญาของประชาชนในภูมิภาคอีสานใต้บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง

ประวัติความเป็นมา

ส่วนที่ ๑ บทนำ

๓



รายงานประจำปี ๒๕๕๔  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เป้าหมาย
	 ๑.	เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับนักศึกษาในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนใต้

	 ๒.	 ผลิตบุคลากรทางการแพทย์และการสาธารณสุขที่มีความรู้ความสามารถในการช่วยเหลือชุมชน	 และ 

	 ประชาชนในพื้นที่ในด้านการดูแล	ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

	 ๓.	สนองนโยบายของรัฐบาลในการแก้ปัญหาการขาดแคลนแพทย์และการกระจายแพทย์สู่พ้ืนท่ีชนบทห่างไกล

	 ๔.	พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้ดีขึ้นเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน

พันธกิจ
	 ๑.	ผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีคุณภาพ	คุณธรรม	และจริยธรรม	

	 ๒.	สร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพเพื่อแก้ปัญหาด้านสุขภาพ	และพัฒนาคุณภาพชีวิต	ของชุมชนภาคตะวันออก 

	 เฉียงเหนือ	ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง	

	 ๓.	ให้บริการชุมชนด้านสุขภาพแบบองค์รวม	อย่างบูรณาการ	

	 ๔.	ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นและประเทศชาติ

ความหมายของสัญลักษณ์

งู - ไฟ

กงจักร

สีน้ำเงิน

สัญลักษณ์มหาวิทยาลัย

ฟอร์มสามเหลี่ยม

สีเขียวมะกอก

นำเสนอในแบบที่แสดงออกถึงความเป็นพื้นถิ่น	 “อีสาน”	 ที่มีความหมายต่อทาง 

การแพทย์	 เนื่องจากสมัยก่อนมีการนำพิษงูมาใช้เป็นยา	 จึงเปรียบเสมือนงูเป็น 

สัญลักษณ์ทางการแพทย์	

หมายถึง	ราชวงศ์จักรีที่มีงูลอดอยู่		หมายถึงอยู่ภายใต้พระบรมโพธิสมภาร	

หมายถึง	สีของพระมหากษัตริย์	

พื้นหลังเป็นรูปตรามหาวิทยาลัยและมีรัศมีแสดงถึงการเป็น	มหาวิทยาลัย

เพื่อชุมชน	นำมาซึ่งแสงสว่างให้กับท้องถิ่นอย่างแท้จริง	สีแดง	หมายถึง	ชาติ

แสดงถึง	ความมั่นคงและสัมพันธ์กับสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย		

หมายถึง	การแพทย์และการสาธารณสุข

สัญลักษณ์วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

๔
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โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ

ผ่านความเห็นชอบคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	ครั้งที่	๓/๒๕๕๒	วันที่	๗	เม.ย.	๒๕๕๒

และผ่านความเห็นชอบจากสถามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	ครั้งที่	๕/๒๕๕๒	วันที่	๒๕	ก.ค.	๒๕๕๒

๕
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ผู้บริหารวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

รศ.นพ.ป่วน สุทธิพินิจธรรม
คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

นายแพทย์วัฒนา พรรณพานิช
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

พญ.ปาริชาติ วงศ์เสนา
รักษาราชการแทนหัวหน้ากลุ่มวิชาแพทยศาสตร์

อ.เมรีรัตน์ มั่นวงศ์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

อ.สง่าทับทิมหิน
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

อ.ปิยนันท์ มีเวที
รองคณบดีฝ่ายการเงินและพัสดุ

อ. มินตรา สาระรักษ์
รักษาราชการแทนหัวหน้ากลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์

๖
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	 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	 ได้ดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ 

หลัก	๖	ด้าน	ผลการดำเนินงานด้านต่างๆ	สรุป	ได้ดังนี้	

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาอาจารย์และบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยที่มี 

การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

	 โครงการที่ได้ดำเนินการในปี	๒๕๕๔

	 ๑.	จัดสรรทุนปีละ	 ๔	 ทุน	 ให้อาจารย์ไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอกทั้งในและต่างประเทศอย่างเสมอ 

ภาคกัน	 กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการให้ทุนเพื่อพัฒนาอาจารย์ให้มีความรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง 

อย่างรวดเร็วของโลก

	 ๒.	จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให	้ นักศึกษาและคณาจารย์สามารถใช้เทคโนโลย ี

สารสนเทศติดตามการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการและสิ่งแวดล้อมได้อย่างเท่าทัน

	 	 -	 อบรมวิธีการเข้าใช้บริการห้องสมุดให้แก่นักศึกษาและอาจารย์

	 	 -	 อบรมการใช้ฐานข้อมูล	Med	consult	แก่บุคลากรและนักศึกษา

	 	 -	 ติดตั้ง	Wi–Fi	ครอบคลุมทั่วทั้งวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

	 ๓.	พัฒนาอาจารย์ด้านการเรียนการสอนและการประเมินเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนานักศึกษา

	 	 -	 จัดให้มีการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน	 การวัดผลและการประเมินผลแก่อาจารย์ 

ทุกท่าน	เพื่อให้คณาจารย์ในวิทยาลัยฯ	ได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึงในด้านต่างดังนี้	

	 	 -	 ทักษะการจัดการเรียนการสอน	

	 	 -	 เทคนิควิธีการสอน

	 	 -	 การใช้สื่อ	

	 	 -	 การวัดและประเมินผล

	 	 -	 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน	

	 	 -	 การจัดทำรายละเอียดของรายวิชาและแผนการสอน	

	 	 -	 การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน

	 	 -	 บทบาทการเปน็อาจารยท์ีป่รกึษาทัง้ทีว่ทิยาลยัฯเปน็ผูจ้ดัใหแ้ละสง่เสรมิ	สนบัสนนุการเขา้รว่มประชมุ	

สัมมนา	เพื่อพัฒนาวิชาชีพอาจารย์ในหน่วยงานอื่นๆ

	 	 -	 ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรในการศึกษาและพัฒนาวิชาชีพเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ	

จัดสรรงบประมาณสนับสนุน	จำนวน	๑๕,๐๐๐.๐๐	บาท/คน/ปี		ในการพัฒนาองค์ความรู้	และเพิ่มพูนทักษะ	

	 	 -	 จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้	 (KM)	ปีละ	๓	ครั้ง	 เพื่อแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ประสบการณ์ที่ได้เพื่อ 

การพัฒนางานประจำไปสู่งานวิจัย

ผลการดำเนินงานในภาพรวมปี ๒๕๕๔

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

๗
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	 ๔.	มีแผนพัฒนาอาจารย์	บุคลากรและนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง

	 	 -	ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมประชุมและ/หรือ	ศึกษาต่อ	เพื่อนำความรู้มา

พัฒนางานในหน้าที่

	 	 -	จัดสรรงบประมาณสนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมประชุมทางวิชาการและฝึกอบรมระยะสั้น

	 	 -	 วางแผนบริหารอัตรากำลัง	 ให้เป็นไปตามมาตรฐานสัดส่วนตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดม 

ศึกษา	(สกอ.)	กำหนด

	 	 -	 สนับสนุนนักศึกษาให้ได้รับทุนการศึกษาจากหน่วยงานของรัฐและองค์กรเอกชน	 ในปี	 ๒๕๕๔	

มีนักศึกษาได้รับทุนต่างๆ	ดังนี้

	 	 	 ๑.	ทุนมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	จำนวน	๓	ทุน

	 	 	 ๒.	ทุนมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปถัมภ์	(มนข.)	จำนวน	๑	ทุน

	 	 	 ๓.	ทุนแพทย์สตรีจำนวน	๓	ทุน

	 	 	 ๔.	ทุนการศึกษาโอสถสภา	จำนวน	๑	ทุน

	 	 	 ๕.	ทุนหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย	จำนวน	๓	ทุน

	 	 	 ๖.	ทุนกรุงไทยการไฟฟ้าจำนวน๑ทุน

	 	 	 ๕.		จัดกลไกการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อธำรงรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพดังนี้

	 	 -		จัดระบบสวัสดิการที่พักอาศัยให้บุคลากรและนักศึกษา

	 	 -	จัดสวัสดิการตรวจสุขภาพขั้นพื้นฐานให้บุคลากรและนักศึกษา

	 	 -	จัดกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพที่ดีให้บุคลากรและนักศึกษาอย่างมีส่วนร่วม

ยุทธศาสตร์ที่  ๒ พัฒนานักศึกษาให้เกิดทักษะ มีเครื่องมือมีความรู้ในทฤษฎีพื้นฐานและสามารถนำความรู ้

ไปคิดแก้ปัญหาในพื้นที่ได้จริง

	 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขได้จัดกิจกรรมส่งเสริมยุทธศาสตร์ที่		๒		ดังนี้

	 -	 จัดสรรงบประมาณในการจัดหาครุภัณฑ์การเรียนการสอน	 เช่น	 หุ่นสำหรับให้นักศึกษาฝึกซ้อมการเย็บ 

แผลกับหุ่น	เพื่อฝึกปฏิบัติการก่อนขึ้นชั้นคลินิกเพื่อพัฒนาห้องปฏิบัติการ	Skill	Lab

	 -	 จัดอบรมการฝึกทักษะให้บุคลากรและนักศึกษาในการใช้เครื่องมือทางการแพทย์	 เช่น	 เครื่องวัด 

ความดันเลือด	กล้องจุลทรรศน์	หุ่นฝึกซ้อมการดูจอตา	(Eye	ground)

	 -	จัดหาครุภัณฑ์การเรียนการสอน	 เช่น	ชิ้นเนื้อพยาธิวิทยาผิวหนัง	 เพื่อให้นักศึกษาได้เห็นจุลพยาธิวิทยา 

ด้วยตนเอง

	 -	 จัดกิจกรรมให้นักศึกษาออกปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน	 เพื่อให้ได้รับประสบการณ์จริงเป็นการ 

ฝึกหัดการทำงานเป็นทีมของนักศึกษาแพทย์และนักศึกษาสาธารณสุข

๘
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ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริมการวิจัยและสร้างนวัตกรรม  เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่และผลงานสร้างสรรค์  

ที่สามารถนำไปใช้เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนในท้องถิ่น และประเทศให้อยู่ได้อย่างมีความสุข

	 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	ดำเนินการส่งเสริมการวิจัยของคณาจารย์	ดังนี้

	 -	 จัดตั้งกรรมการวิจัยทางคลินิกเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัยและพัฒนาความพร้อมของ 

ปัจจัยด้านต่างๆ	ให้สอดรับกับนโยบายที่กำหนดให้การวิจัยเป็นภาระงานของอาจารย์

	 -	 ให้การสนับสนุนงบประมาณและสร้างแรงจูงใจให้อาจารย์นำผลงานวิจัยไปตีพิมพ์เผยแพร	่ รวมทั้ง 

ส่งเสริมให้บุคลากรสายสนับสนุน	ทำการศึกษา/วิจัยสถาบันเพื่อพัฒนางานประจำให้มีประสิทธิภาพ		

	 -	ผลักดันให้เกิดกลไกกำกับดูแลความรับผิดชอบและสามารถตรวจสอบได้ของคณาจารย์

	 -	 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานวิจัย	 ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	 เพื่อการบริหาร 

จัดการและสนับสนุน

	 นโยบายดังกล่าว	ในปีงบประมาณ	๒๕๕๔	ได้รับงบประมาณสนับสนุนงานวิจัยจำแนกได้ดังนี้

	 	 ๑.	โครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	จำนวน	๓	โครงการ	งบประมาณรวม	๑,๙๖๐,๐๐๐	บาท		

	 	 ๒.	งบประมาณสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายนอก	จำนวน	๑	โครงการ	งบประมาณ 

รวม	๒๐๐,๐๐๐	บาท		

	 	 ๓.	 วิทยาลัยฯมีผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติ	 จำนวน	 ๖	 เรื่อง	 และ 

วารสารวิชาการระดับนานาชาติจำนวน	๒	เรื่อง

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ เสริมสร้างความเป็นเลิศทางด้านฐานข้อมูลองค์ความรู้และผู้รู้ในอีสานใต้และอนุภูมิภาคลุ่ม 

น้ำโขงเพื่อการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสร้างมูลค่าให้กับมหาวิทยาลัยผ่านการเรียนรู้ร่วมกับชุมชน

	 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	 กำหนดนโยบายสนับสนุนการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม	

ที่ตอบสนองต่อความต้องการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	 สังคม	 ประเทศชาติ	 	 โดยเฉพาะ 

อย่างยิ่งเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ	๔	จังหวัดอีสานใต้ด้านตะวันออก

	 -	 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ	 เอกชน	 และชุมชน	 เช่น	 เทศบาลตำบลศรีไค	 

โรงเรียนในเครือข่ายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

	 -	การศกึษาปญัหาของทอ้งถิน่และพฒันาแนวทางแกไ้ขปญัหาแบบมสีว่นรว่ม	และสรา้งเสรมิความเขม้แขง็ 

ในการให้บริการทางวิชาการมีทิศทางการบริการวิชาการเป็นการบูรณาการแบบสหวิชาชีพของอาจารย์บุคลากร

ให้จัดทำโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน	

	 -	 โครงการออกตรวจสุขภาพผู้สูงอายุในหมูบ้านมดง่ามเหนือและมดง่ามใต้ของเทศบาลตำบลศรีไคและ 

เก็บข้อมูลด้านสุขภาพเพื่อนำกลับไปหาแนวทางแก้ไขต่อไป

	 -	 ส่งเสริมให้นักศึกษามีส่วนร่วมในโครงการต่างๆ	 เป็นการเชื่อมโยงโครงการบริการวิชาการกับรายวิชา 

ที่เรียน	เพื่อให้นักศึกษาได้เห็นการบูรณาการของการเรียนการสอน	การบริการวิชาการ

	 -	งานวิจัยเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด	เป็นการพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศที่เป็นประโยชน์	เพื่อสะดวกต่อ

การศึกษาค้นคว้าให้บริการแก่ชุมชน	ให้คำปรึกษาทางวิชาการและบริการด้านต่างๆ

	 -	ในปงีบประมาณ	๒๕๕๔	ไดร้บังบประมาณสนบัสนนุการดำเนนิโครงการบรกิารวชิาการจำนวน	๘	โครงการ	

รวม	๑,๑๘๐,๑๐๐.๐๐	บาท	ดูรายละเอียดในส่วนผลงานบริการวิชาการ

๙
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ยุทธศาสตร์ท่ี ๕ ส่งเสริมทำนุบำรุงและฟ้ืนฟูรูปแบบ และความคิดทางศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถ่ิน  

และชาติโดยการซึมซับเข้าสู่วิถีการดำรงชีวิตเพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงภายใต้ความหลากหลายทางวัฒนธรรม

	 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	 ดำเนินการสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมทำนุบำรุงศิลป 

วัฒนธรรม	ส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์	บุคลากร	นักศึกษา	 ให้เห็นประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

และจดักจิกรรมทีส่ำคญัตามปฏทินิประจำปกีารจดัทำโครงการตา่งๆมุง่เนน้การทำนบุำรงุศลิปวฒันธรรมพืน้บา้น

แบบต่างๆ	 รวมถึงการบูรณาการการเรียนการสอน	 วิจัยและพัฒนาคุณภาพนักศึกษาให้เชื่อมโยงกับการ 

ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมในปีงบประมาณ	พ.ศ.๒๕๕๔ได้ดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	เพื่อร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น	และประเทศชาติอย่างต่อเนื่อง	อาทิ	

	 -	 จัดกิจกรรมวันไหว้ครูวันที่	 ๙	 มิถุนายน	 ๒๕๕๔	 ณ	 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	

และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

	 -	จัดกิจกรรมวันมหิดล	วางพวงมาลาถวายสักการะสมเด็จพระราชบิดา	ในวันที่	๒๔	กันยายน	๒๕๕๔	ณ	

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	และโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

	 -	ประเพณีแห่เทียนพรรษา

	 -	จัดกิจกรรมวันสงกรานต์/งานประเพณีรดน้ำดำหัวอาจารย์อาวุโส		

	 -	งานประเพณีลอยกระทง		

	 -	จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรในวันสำคัญทางศาสนา

	 -	จัดกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โดยให้บุคลการใส่ชุดพื้นเมือง	ทุกวันพฤหัสบดี	

	 -	จัดอบรมคุณธรรมจริยธรรมโดยเชิญ	พระภิกษุ	ผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ความรู้แก่อาจารย์และบุคลากร	

	 -	 จัดพิธีมอบรางวัลยกย่องอาจารย์และนักศึกษาแพทย์ที่ประพฤติตนดีเด่นในเชิงคุณธรรมและจริยธรรม 

ของแพทยสภาแก่	อาจารย์พญ.ปาริชาติ	วงศ์เสนา	และ	นศ.พ.	อภิญญา	บุญเกิ่ง

	 -	 จัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม	 โดยนำนักศึกษาแพทย์ไปปฏิบัติธรรม	ณ	 วัดป่าบุญล้อม	 อำเภอ 

สว่างวีรวงศ์	 จังหวัดอุบลราชธานี	 จัดกิจกรรมบรรยายธรรม	 “ธรรมเทศนาสติปัฏฐานสี่อิทธิบาทสี่ในวันที่	 

๒๒–๒๓	มกราคม	๒๕๕๔	เวลา	๘.๐๐	-	๑๒.๐๐	น.	เป็นกิจกรรมในรายวิชา	(๑๙๐๑๑๒๐)	

	 -	 การพัฒนาความเป็นนักวิชาชีพได้จัดโครงการเรียนรู้การใช้ชีวิตอย่างพอเพียงกับปราชญ์ชาวบ้าน 

ครูบาสุทธินันท์	ปรัชญพฤทธิ์	ที่อำเภอสตึก	ให้นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่	๑	และ	๓	จังหวัดบุรีรัมย์	เมื่อวันที่	๑๐–๑๒	

ธันวาคม	๒๕๕๓

	 -	จัดกิจกรรมให้อาจารย์นำนักศึกษาฝึกควบคุมกำกับจิตใจ	๒	เดือน/ครั้ง

	 -	จัดกิจกรรมสะสมความดี	ความงาม	และจิตอาสา	ให้แก่บุคลากรและนักศึกษา									

	 -	จัดกิจกรรมร่วมรับบริจาคเงินสมทบเนื่องในวันมหิดล	ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

๑๐
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ยุทธศาสตร์ที่ ๖ บริหารด้วยหลักธรรมาภิบาลเพื่อพัฒนาองค์กรและบุคลากรให้มีคุณภาพและมีความสุข

	 	 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	 ดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรตามหลัก 

ธรรมาภิบาล	ดังนี้

	 -	 ปรับโครงสร้างการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	 ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	 เพื่อใช้ประโยชน์การ 

บริหารและการบริการภายใน	

	 -	จัดการสัมมนาเป็นประจำทุกปีเพื่อการพัฒนาและบริหารบุคลากรและทรัพยากรอย่างมีส่วนร่วม

	 -	 จัดทำระบบลงเวลาการทำงานของบุคลากรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์	 ใช้ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 

อำนวยความสะดวกในการสื่อสารข่าวสารภายในองค์กรเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด	

	 -	 อาศัยการจัดการความรู้ภายในวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	 พัฒนาประสิทธิภาพของ 

การปฏิบัติงานให้สามารถลดค่าใช้จ่ายและลดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน		

	 -	ส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ	E-Office	และ	E-Learning	

	 -	พัฒนาและยกระดับมาตรฐานคุณภาพของบุคลากร	 	 ให้มีความรู้และความสามารถทั้งทางด้านวิชาการ 

และทักษะการทำงาน	

	 -	กระตุ้นส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรได้ลาศึกษาต่อเข้าร่วมประชุมสัมมนา	ฝึกอบรม	ดูงานและสนับ

สนุนให้บุคลากรได้มีโอกาสลาศึกษาต่อเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ	

	 -	 จัดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษา	 ผลการประเมินคุณภาพภายใน	 ปีการศึกษา	 ๒๕๕๔	 ได้คะแนน 

เทา่กบั	๒.๒๗	คะแนน	อยูใ่นระดบัพอใชผู้บ้รหิารไดป้ระชมุปรกึษาหารอืกนัเพือ่หาสาเหตุ	และแนวทางปรบัปรงุแกไ้ข	

พบว่าปัจจัยที่ทำให้ผลการประเมินไม่อยู่ในเกณฑ์ดีเพราะการประสาน	ร่วมมือกับโรงพยาบาลร่วมผลิตยังไม่มี 

การตั้งกรรมการรับผิดชอบในการศึกษา	 กิจกรรมนักศึกษา	 การบริการวิชาการและการวิจัย	 ร่วมกัน	 จึงมีการ 

ดำเนินการแก้ไขปัญหานี้ต่อไป

	 -	 ส่งเสริมและสนับสุนนการพัฒนาระบบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานประกันคุณภาพอย่างเป็นระบบ 

เน้นชุมชนเป็นฐานในการพัฒนา	 นำเทคโนโลยีที่จำเป็นเข้ามาใช้อย่างเหมาะสม	 เพื่อพัฒนาสุขภาพกาย	 

สุขภาพใจคุณภาพชีวิตและจิตวิญญาณของชุมชนในภูมิภาคอีสานใต้

	 -	ดำเนินการกำหนดนโยบายกลยุทธ์	และเป้าหมายการพัฒนาด้านงานเทคโนโลยี	ส า ร ส น เ ท ศพั ฒน า 

ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การบรหิารการจดัการศกึษาการวจิยั	และการบรกิารวชิาการเพือ่ใหใ้ชท้รพัยากร

ต่างๆร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนาระบบเทคโนโลยี	สารสนเทศเพื่อให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ด้วย 

ตนเองอย่างต่อเน่ือง	และมีการส่งเสริมให้อาจารย์มีการพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ	

	 -	 ผู้บริหารจัดกิจกรรมพบปะ	 แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคลากรเป็นประจำปีละ	 ๒	 ครั้ง	 โดยเน้นการ 

มีส่วนร่วมของบุคลากรทุกกลุ่ม

	 คณะผู้บริหารดำเนินการบริหารวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขตามหลักธรรมาภิบาล	

อาศัยหลักนิติธรรม	 คุณธรรมจริยธรรม	 โปร่งใส	 ตรวจสอบได้	 มีส่วนร่วม	 และร่วมรับผิดชอบ	 เพื่อให้บุคลากร 

ทุกระดับมีความสุขอย่างยั่งยืน	

๑๑



รายงานประจำปี ๒๕๕๔  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

๑. หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน
	 ปีการศึกษา	 ๒๕๕๔	 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจัดการเรียน 

การสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรีจำนวน	๒	หลักสูตร	ดังนี้

ตารางที่ ๑.๑ จำนวนหลักสูตร	ที่เปิดสอนประจำปีการศึกษา	๒๕๕๔

ผลการดำเนินงานด้านการเรียนการสอน

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
 
 

 

1.  
ปการศึกษา ๒๕๕๔ วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจัดการเรียนการ

สอนนักศึกษาระดับปริญญาตรีจํานวน ๒ หลักสูตรดังนี้ 

 ๑.๑ จํานวนหลักสูตร ที่เปดสอนประจําปการศึกษา ๒๕๕๔ 
 

 :  
 

 
 

๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร)  
    หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๔๘ 

๑  

๒. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร)  
    หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๔  (TQF) 

๑  

๓. หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  
    หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๐  

๑  

๔. หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  
    หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๑  

   
 
ในปการศึกษา ๒๕๕๔วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีจํานวน

นักศึกษา ทั้งสิน้ ๕๔๕ คน เปนนักศึกษาใหมจํานวน ๑๒๘ คนดังนี้ 
  

๑๒



รายงานประจำปี ๒๕๕๔  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ตารางที่ ๑.๒ จำนวนนักศึกษา

ตารางที่ ๑.๓ ร้อยละการสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

(สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์)	ประจำปีการศึกษา	๒๕๕๓	จำแนกตามกลุ่มวิชาชีพ

	 ในปีการศึกษา	 ๒๕๕๔	 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	

มีจำนวนนักศึกษา	ทั้งสิ้น	๕๔๕	คน	เป็นนักศึกษาใหม่จำนวน	๑๒๘	คน	ดังนี้

	 ปีการศึกษา	 ๒๕๕๓	 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขมีจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาในระดับ 

ปริญญาตรี	ทั้งสิ้น	๘๗	คน	โดยรายละเอียดสามารถแสดงได้	ดังนี้

แหล่งข้อมูล : งานบริการการศึกษา ข้อมูลณวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๔

๑.๒จํานวนนักศึกษา 
 

 :  
 

  
(  )  

๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชา 
สาธารณสุขศาสตร) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๘ 

- ๒๘๓  

๒. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชา 
สาธารณสุขศาสตร) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๙๒ -  

๓. หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตหลักสูตร 
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๐  

- ๙๘  

๔. หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๓๖ ๓๖  

    
 
  

ปการศึกษา๒๕๕๓ วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุขมีจํานวนผูสําเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี ทั้งสิ้น๘๗ คนโดยรายละเอียดสามารถแสดงไดดังนี้ 
 

. รอยละการสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
(สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร) ประจําปการศึกษา ๒๕๕๓ จําแนกตามกลุมวิชาชีพ 

 

 :  

  

 
  

         
หลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิต(สาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร) 
หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. ๒๕๔๘ 

๔๕ ๔๒ ๙๓.๓๓ ๒๗ ๒๓ ๘๕.๑๙ ๒๔ ๒๒ ๙๑.๖๗ 

   .    .    .  
 

 : งานบริการการศึกษา 
ขอมูลณวันที่ ๒๖ กันยายน๒๕๕๔ 
 
 

. ผลการวิเคราะหภาวะการมีงานทําของบัณฑิตประจําปการศึกษา ๒๕๕๒ตามเกณฑบงช้ี 
การประกันคุณภาพภายในที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
 

 :  

 . .  
 
 

   

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

หลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิต (สาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร) 

๑๐๐.๐๐ ๙๖.๗๗ ๙๒.๓๑ ๓.๙๔ ๗๘.๗๓ 

 .  .  .  .  .  
 

 : กองแผนงาน 

๑๓



รายงานประจำปี ๒๕๕๔  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ตารางที่ ๑.๔ ผลการวิเคราะห์ภาวะการมีงานทำของบัณฑิตประจำปีการศึกษา	๒๕๕๒	ตามเกณฑ์บ่งชี้

การประกันคุณภาพภายในที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	(สกอ.)

	 ในดา้นการเรยีนการสอน	วทิยาลยัฯ	ไดจ้ดัทำหลกัสตูรภายใตก้ารรบัรองมาตรฐานของ	สกอ.	และสภาวชิาชพี	

เพื่อให้หลักสูตรได้มาตรฐาน	 รวมทั้งยังสร้างกลไกเพื่อรับทราบเสียงสะท้อนจากสังคม	 ได้แก่	 การติดตามความ 

พึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต	 ข้อมูลย้อนกลับของบัณฑิต	 ความคาดหวังความต้องการของผู้รับบริการ	 และแนวโน้ม 

ความต้องการของตลาดแรงงานมาปรับปรุงหลักสูตรตามรอบเวลา

	 ในด้านคุณภาพการจัดการเรียนการสอน		พิจารณาได้จากแบบประเมินรายวิชาในระบบทะเบียนออนไลน์	

(www.reg.ubu.ac.th)	สรุปผลได้ดังนี้

	 ผลการประเมนิรายวชิา	หลกัสตูรแพทยศาสตรบณัฑติ	ประจำปงีบประมาณ	๒๕๕๔	หลกัสตูรแพทยศาสตร 

บณัฑติชัน้ปรคีลนิกิ	จดัการเรยีนการสอนในภาคการศกึษาที	่๒/๒๕๕๓	จำนวน	๑๖	รายวชิา	มผีลการประเมนิรายวชิา	

โดยมีคะแนนความพึงพอใจของนักศึกษาต่อจัดการเรียนการสอน	เฉลี่ย	๔.๒๘	และในภาคการศึกษาที่	๑/๒๕๕๔	

มีการจัดการเรียนการสอน	 จำนวน	 ๑๕	 รายวิชา	 มีผลการประเมินรายวิชา	 โดยมีคะแนนความพึงพอใจของ 

นักศึกษาต่อจัดการเรียนการสอน	 เฉลี่ย	 ๔.๓๖	 และผลการประเมินปัจจัยเกื้อหนุน	 ต่อจัดการเรียนการสอน	 

ค่าเฉลี่ย	๔.๔๑

	 ผลการประเมินรายวิชา	 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต	 (สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์)ในภาคการศึกษา 

ที่	 ๒/๒๕๕๓	 มีรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนจำนวน	 ๒๐	 รายวิชา	 มีคะแนนความพึงพอใจของนักศึกษาต่อ 

จดัการเรยีนการสอน	เฉลีย่	๔.๔๖	ภาคการศกึษาที	่๑/๒๕๕๔	มรีายวชิาทีจ่ดัการเรยีนการสอน	จำนวน	๑๖	รายวชิา	

มีคะแนนความพึงพอใจของนักศึกษาต่อจัดการเรียนการสอน	เฉลี่ย	๔.๔๓

แหล่งข้อมูล : กองแผนงาน 

ปการศึกษา๒๕๕๓ วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุขมีจํานวนผูสําเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี ทั้งสิ้น๘๗ คนโดยรายละเอียดสามารถแสดงไดดังนี้ 
 

. รอยละการสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
(สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร) ประจําปการศึกษา ๒๕๕๓ จําแนกตามกลุมวิชาชีพ 

 

 :  

  

 
  

         
หลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิต(สาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร) 
หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. ๒๕๔๘ 

๔๕ ๔๒ ๙๓.๓๓ ๒๗ ๒๓ ๘๕.๑๙ ๒๔ ๒๒ ๙๑.๖๗ 

   .    .    .  
 

 : งานบริการการศึกษา 
ขอมูลณวันที่ ๒๖ กันยายน๒๕๕๔ 
 
 

. ผลการวิเคราะหภาวะการมีงานทําของบัณฑิตประจําปการศึกษา ๒๕๕๒ตามเกณฑบงช้ี 
การประกันคุณภาพภายในที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
 

 :  

 . .  
 
 

   

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

หลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิต (สาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร) 

๑๐๐.๐๐ ๙๖.๗๗ ๙๒.๓๑ ๓.๙๔ ๗๘.๗๓ 
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๒. การเรียนการสอน หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

	 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต	 ประกอบด้วย	 ๒	 หลักสูตรที่ผ่านการรับรองและรับทราบจากแพทยสภา	

และสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา	(สกอ.)	เรียบร้อยแล้ว	ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอน	ดังนี้

	 1.	 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต	 หลักสูตรปรับปรุง	 พ.ศ.	 ๒๕๕๐	 ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน 

คณะกรรมการอุดมศึกษาแห่งชาติ(สกอ.)	 ได้พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรดังกล่าวแล้วเมื่อ 

วันที่	๒๔	มกราคม	๒๕๕๔	ตามหนังสือ	ที่	ศธ.	๐๕๐๖(๒)/๑๒๔๓ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวได้ดำเนินการจัดการเรียน

การสอนสำหรับนักศึกษาแพทย์รุ่นที่	๑	ถึง	๔	ในปีการศึกษา	๒๕๕๔	

	 2.	 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต	 หลักสูตรปรับปรุง	 พ.ศ.	 ๒๕๕๓	 ได้ผ่านการรับรองหลักสูตรจาก 

แพทยสภา	ในการประชุมครั้งที่	๑๐/๒๕๕๓	วันที่	๑๔	ตุลาคม	๒๕๕๓	ตามหนังสือ	ที่	พส	๐๑๒/๑๑๐๑	และ	

สกอ.	 ได้รับความเห็นชอบหลักสูตรจากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาแห่งชาติ	 (สกอ.)	 แล้วเมื่อวันที่	 ๑๑	

พฤษภาคม	 ๒๕๕๔	 ตามหนังสือ	 ที่	 ศธ.	 ๐๕๐๖(๒)/๖๒๖๙	 ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวได้ดำเนินการจัดการเรียน 

การสอนสำหรับนักศึกษาแพทย์รุ่นที่	๕	และ	๖	ในปีการศึกษา	๒๕๕๔	

	 ขณะนี้ทางหลักสูตรฯได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี	

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต	 สาขาวิชาแพทยศาสตร	์ (หลักสูตรปรับปรุง	 พ.ศ.	 ๒๕๕๕)	 เพื่อให้สอดคล้องกับ 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ	(TQF)

การบริหารหลักสูตร 
	 หลักสูตรมีการดำเนินการอย่างต่อเน่ือง	 อาศัยกลไกของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต	

ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจากวิทยาลัยฯ	 ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก	 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์	 

ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห	์ และศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก	 

โรงพยาบาลศรีสะเกษและกรรมการที่เกี่ยวข้องประชุมปรึกษาหารือกันทุก	 ๒	 เดือน	 เพื่อการประสานงานและ 

แก้ไขปัญหาการจัดการเรียนการสอน	 นอกจากนั้นยังมีการประชุมปรึกษาหารือเพื่อแก้ไขปัญหาการจัดการเรียน

การสอนช้ันคลินิกกับสถาบันพ่ีเล้ียง	คือ	คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	๑	คร้ัง	และ	ศูนย์แพทยศาสตร์ 

ศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์	 ๑	 ครั้ง	 ประเด็นในการปรึกษาหารือ	 เป็นเรื่องการ 

จัดการเรียนการสอนและการวัดประเมินผลของรายวิชาที่ทางศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก	 โรงพยาบาล 

สรรพสิทธิประสงค์ยังขาดความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน	 การจัดสอบรวบยอดภาคทฤษฎีวิทยาศาสตร์ 

การแพทย์คลินิก(Comprehensive	 examination:	 Clinical	 science)	 สำหรับนักศึกษาชั้น	 ปี	 ๕	 และ	 ปี	 ๖	 

เพื่อให้การดำเนินงานด้านการเรียน	 การสอน	 หลักสูตรแพทยศาสตร์ดำเนินไปอย่างเรียบร้อยได้มีการจัดตั้ง 

คณะกรรมการดำเนิน	ดังต่อไปนี้

	 ๑.	คณะกรรมการดำเนินการจัดทำการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ	ด้วยวิธีการให้โจทย์ปัญหา

คณะกรรมการเหล่านี้ทำหน้าที่ในการออกโจทย์ปัญหา	 ตั้งคำถาม	 และจัดทำคู่มือสำหรับโจทย์ปัญหานั้นๆ	 และ 

เลือกอาจารย์ที่ทำหน้าที่ควบคุมกลุ่ม	 (facilitator)	 อาจารย์ผู้ให้ข้อมูล	 (resource	 person)	 และออกข้อสอบ	

ตรวจข้อสอบ
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	 ๒.	 คณะกรรมการวิชาการชั้นปรีคลินิกและคลินิก	 ทำหน้าที่	 กำกับการจัดการเรียนการสอนและการ 

ประเมินผลการศึกษาในชั้นปรีคลินิก	และคลินิก	สรุปวิเคราะห์ปัญหา	อุปสรรคตลอดจนการประกันคุณภาพการ

จัดการศึกษาตามเกณฑ์ของ	สกอ.	และ	สมศ.

	 ๓.	คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร	เพื่อให้การจัดการเรียนสอนเป็นไปตามเกณฑ์กำหนดของแพทยสภา

และสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา	ตามกรอบมาตราฐานการศึกษาตามเกณฑ์	TQF	ปี	๒๕๕๕

	 ๔.	 คณะกรรมการเพื่อรับผิดชอบรายวิชากลุ่มพื้นฐานวิชาชีพกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ	 คณะ 

ทำงานกลุ่มน้ีจะทำหน้าท่ีในการดูแลเร่ืองการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรพยาบาลให้ดำเนินไปอย่างเรียบร้อย	

	 ปัจจุบันวิทยาลัยฯ	 ได้มีการประสานงานกับคณะแพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 เพื่อทำบันทึก 

ข้อตกลงความร่วมมือ	 ในเรื่องความช่วยเหลือ	 เรื่องการเรียน	 การสอน	 การออกข้อสอบ	 การพัฒนาอาจารย์	

ในเรื่องต่างๆ	 โดยคณะแพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นพี่เลี้ยงจนกว่า	 วิทยาลัยฯ	 มีบัณฑิตแพทย์	

รุ่นแรกของวิทยาลัยฯ	จบการศึกษา	ในปีการศึกษา	๒๕๕๕

การเตรียมความพร้อมโรงพยาบาลศรีสะเกษ
	 กรรมการประจำวิทยาลัยฯ	 ได้อนุมัติงบประมาณประจำปีงบประมาณ	๒๕๕๔	 ในการไปนิเทศงานเพื่อ 

เตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนชั้นคลินิก	ที่	โรงพยาบาลศรีสะเกษ	จำนวน	๒	ครั้ง

การจัดการเรียนการสอน

 การจัดการเรียนการสอนชั้นเตรียมแพทย์

	 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่	๑	ปีการศึกษา	๒๕๕๔	จัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

ฉบับปรับปรุง	 พ.ศ.	 ๒๕๕๓	 ชั้นเตรียมแพทย์จะเป็นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป	 จำนวน	 ๓๐	 หน่วยกิต	 

เปน็ไปตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสตูรระดบัปรญิญาตร	ีนอกจากนัน้	มกีารจดัการศกึษาในหมวด	วชิาชพี/วชิาเฉพาะ	

ในชั้นปีที่	 ๑	จำนวน	๒	รายวิชา	คือ	 วิชา	๑๙๐๑๑๐๑	หลักการทั่วไปทางวิทยาศาสตร์การแพทย์	๑	และวิชา	

๑๙๐๑๑๒๐	การพัฒนาความเป็นนักวิชาชีพ	

 การจัดการเรียนการสอนชั้นปรีคลินิก

	 นักศึกษาชั้นปีที่	 ๒	 ปีการศึกษา	 ๒๕๕๔	 จัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต	

หลักสูตรปรับปรุง	 พ.ศ.	 ๒๕๕๓	 สำหรับชั้นปีที่	 ๓	 จัดการเรียนการสอนโดยหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต	

หลักสูตรปรับปรุง	พ.ศ.	๒๕๕๐	ซึ่งทั้งสองหลักสูตรเป็นหลักสูตรแบบบูรณาการรายวิชาเป็น	module	และใช้วิธี

จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้ เรียนเป็นสำคัญอย่างหลากหลาย	 รูปแบบที่ ใช้ เป็นหลักคือการเรียน	

การสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน	(Problem	based	learning)	 ในภาคการศึกษานี้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัด 

การเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นพื้นฐาน	 เพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในการจัดการเรียนการสอน		

เตรียมกรณีศึกษา	 และพัฒนาแนวทางการวัดและประเมินผล	 หลังดำเนินการครบ	 ๑	 ภาคการศึกษา	

คณะกรรมการได้ประชุม	ทบทวนผลการดำเนินงาน	 วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค	 เพื่อนำผลการทบทวนมากำหนด 

แนวทางการดำเนินการในภาคการศึกษาต่อไป	

๑๖
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 การจัดการเรียนการสอนชั้นคลินิก 

โรงพยาบาลหลัก	หรือ	Teaching	hospital	ของวิทยาลัยฯ	สำหรับนักศึกษารุ่นที่	๑	รหัส	๔๙	มี	๒	แห่ง	ได้แก่

 กลุ่มที่	๑	โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค ์

	 หลักสูตรชั้นคลินิกมีการจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต	หลักสูตรปรับปรุง	

พ.ศ.	๒๕๕๐	ซึ่งนักศึกษาแพทย์รุ่นที่	 ๑	ที่ศึกษาระดับคลินิก	 ในปีการศึกษา	๒๕๕๔	นั้น	 ได้ศึกษาอยู่ชั้นปีที่	 ๖	 

โดยการจัดการเรียนการสอนชั้นปีที่	 ๖	ณ	 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์	 มีการแบ่งนักศึกษาทั้งชั้นปีออกเป็น	 

๓	กอง	มีนักศึกษาเฉพาะจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจำนวน	๑๖	คน	อยู่กองเดียวกันท้ังหมด	ในการหมุนเวียน

แต่ละรายวิชาหรือภาควิชา	 ในส่วนกองอ่ืนเป็นนักศึกษาจาก	 มหาวิทยาลัยขอนแก่นอีกทั้งสิ้นจำนวน	 ๓๔	 คน	 

แบ่งเป็น	๒	กอง	

	 หลักสูตรชั้นคลินิกมีการปรับให้สอดคล้องกันกับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น	

สำหรับการประเมินผล	 ใช้ข้อสอบของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในบางรายวิชา	 อาจารย์ผู้สอนของศูนย์ 

แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก	 ออกข้อสอบเองในบางภาควิชา	 มีการจัดกิจกรรม	 ทางวิชาการทุกเดือน	

และในบางภาควิชามีกิจกรรม	Journal	club	,	case	conference	

	 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตประชุมร่วมกันเป็นประจำทุกเดือน	 เพื่อกำหนดแนว 

ทางในการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ด้านการจัดการเรียน	 การสอน	 การออกข้อสอบ	 การวัดและประเมินผล	

อย่างต่อเนื่อง	

 กลุ่มที่	๒	โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห ์

	 หลักสูตรชั้นคลินิกมีการจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต	หลักสูตรปรับปรุง	

พ.ศ.	 ๒๕๕๐	 นักศึกษาแพทย์รุ่นที่	 ๑	 ที่ศึกษาระดับคลินิก	 ในปีการศึกษา	 ๒๕๕๔	 นั้น	 ได้ศึกษาอยู่ชั้นปีที่	 ๖	

การจัดการเรียนการสอนชั้นปีที่	๖	ณ	โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์	

	 รูปแบบการจัดการเรียนการสอน	 มีการจัดการเรียนการสอนแบบบรรยาย	 ปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วย	

หอ้งตรวจผูป้ว่ยนอก	มกีารจดั	Journal	club		ในเกอืบทกุรายวชิา	โดยเฉพาะรายวชิาอายรุศาสตร	์และกมุารศาสตร	์

มีการจัดกิจกรรมนี้	 ๓	 ครั้งต่อสัปดาห์	 และให้นักศึกษาทำ	 Case	 conference	 ในหลายรายวิชา	 นอกจากนี้ 

รายวิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชนเวชศาสตร์ฟื้นฟู	ได้มีการจัดการเรียนรู้	ณ	โรงพยาบาลชุมชน	

	 สำหรับนักศึกษาแพทย์	 รุ่นท่ี	๒	รหัส	๕๐	จำนวน	๑๖	คน	 เรียนช้ันคลินิกท่ีโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์	

จังหวัดอุบลราชธานี

๑๗
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ผลการสอบเพื่อประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

(National licensing examination) ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔

ผลการสอบรวบยอด (Comprehensive examination) ปีการศึกษา ๒๕๕๓

ผลการสอบรวบยอด (comprehensive examination)และการสอบเพื่อประเมิน 

และรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (national licensing examination)

 (comprehensive examination)
 (national licensing examination) 

 

 (National 
licensing examination)    . .  
 

 
 

 
  %  

  (สอบเมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔)     
- วิทยาลัยแพทยฯ ๑ ๑๖ ๓ ๑๘.๗๕ 
- รพ.สรรพสิทธิประสงค ๒ ๒ ๑ ๕๐.๐๐ 
- รพ.เชียงรายประชานุเคราะห ๓ ๗ ๒ ๒๘.๕๗ 

  (สอบเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔)     
- รพ.สรรพสิทธิประสงค ๑ ๑๔ ๑๓ ๙๒.๘๖ 
- รพ.เชียงรายประชานุเคราะห ๑ ๓๔ ๓๒ ๙๔.๑๒ 

 
 
 
 
 

 (Comprehensive examination)   
 

  
 

  %  
 

(สอบเมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๔) 
 

   

- นักศึกษาแพทย ช้ันปที ่๓ ๑ ๑๖ ๑๑ ๖๘.๗๕ 
- นักศึกษาแพทย ช้ันปที ่๔ ๒ ๑ ๑ ๑๐๐.๐๐ 
- นักศึกษาแพทย ช้ันปที ่๕ ๓ ๒ ๒ ๑๐๐.๐๐ 

 (Part MCQ) 
(สอบเมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๔) 

 
   

- รพ.สรรพสิทธิประสงค ๑ ๑๖ ๑๖ ๑๐๐.๐๐ 
- รพ.เชียงรายประชานุเคราะห ๑ ๓๔ ๓๔ ๑๐๐.๐๐ 

 

 (comprehensive examination)
 (national licensing examination) 

 

 (National 
licensing examination)    . .  
 

 
 

 
  %  

  (สอบเมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔)     
- วิทยาลัยแพทยฯ ๑ ๑๖ ๓ ๑๘.๗๕ 
- รพ.สรรพสิทธิประสงค ๒ ๒ ๑ ๕๐.๐๐ 
- รพ.เชียงรายประชานุเคราะห ๓ ๗ ๒ ๒๘.๕๗ 

  (สอบเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔)     
- รพ.สรรพสิทธิประสงค ๑ ๑๔ ๑๓ ๙๒.๘๖ 
- รพ.เชียงรายประชานุเคราะห ๑ ๓๔ ๓๒ ๙๔.๑๒ 

 
 
 
 
 

 (Comprehensive examination)   
 

  
 

  %  
 

(สอบเมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๔) 
 

   

- นักศึกษาแพทย ช้ันปที ่๓ ๑ ๑๖ ๑๑ ๖๘.๗๕ 
- นักศึกษาแพทย ช้ันปที ่๔ ๒ ๑ ๑ ๑๐๐.๐๐ 
- นักศึกษาแพทย ช้ันปที ่๕ ๓ ๒ ๒ ๑๐๐.๐๐ 

 (Part MCQ) 
(สอบเมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๔) 

 
   

- รพ.สรรพสิทธิประสงค ๑ ๑๖ ๑๖ ๑๐๐.๐๐ 
- รพ.เชียงรายประชานุเคราะห ๑ ๓๔ ๓๔ ๑๐๐.๐๐ 

 

๑๘
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โครงการและกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตร
 ๑. โครงการนิเทศนักศึกษาแพทย์เพื่อประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ เจ้าหน้าที่ผู้ป่วย และญาติ 

ต่อคุณลักษณะของนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่  ๖ (ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาล 

เชียงรายประชานุเคราะห์ )

	 กลุม่วชิาแพทยศาสตรไ์ดจ้ดัโครงการนเิทศนกัศกึษาแพทย์	เพือ่ประเมนิความพงึพอใจของอาจารย	์เจา้หนา้ที	่

ผู้ป่วยและญาติผู้ป่วย	 ต่อคุณลักษณะของนักศึกษาแพทย์ที่พึงประสงค์ของนักศึกษาแพทย์	 ชั้นปีที่	 ๖	

(ศนูยแ์พทยศาสตรศกึษาชัน้คลนิกิ	โรงพยาบาลเชยีงรายประชานเุคราะห	์)	โดยม	ีคณบด	ี	หวัหนา้กลุม่วชิาแพทยศาสตร	์	

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา	 อาจารย์ผู้สอนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต	 และนักวิชาการศึกษา	

ได้เข้าร่วมการนิเทศในครั้งนี้	 ทั้งนี้เพื่อจะได้นำข้อมูลมาพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรให้สามารถตอบสนองความ 

ต้องการของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง	 ไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงวิธีการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้อาจารย์ผู้สอนและ 

นักศึกษาสามารถดำเนินการจัดการเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 รวมทั้งตอบสนองความต้องการของผู้ป่วยและ 

ญาติผู้ป่วยที่ต้องการเห็นนักศึกษาแพทย์หรือการประกอบวิชาชีพแพทย์ที่สามารถสร้างความสุขและความพึง 

พอใจให้แก่ผู้ป่วยและญาติผู้ป่วย	 โดยสรุปข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องได้แก่		 

การสัมภาษณ์อาจารย์แพทย์พยาบาลพี่เลี้ยงผู้ป่วยและญาติผู้ป่วย

ภาพการนิเทศนักศึกษาแพทย์เพื่อประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ เจ้าหน้าที่ผู้ป่วย และญาติ 
ต่อคุณลักษณะของนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ ๖ เมื่อวันที่ ๒๗-๒๙ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

(ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์)

๑๙
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 ๒. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Root cause analysis

	 สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการวิชาการชั้นปรีคลินิก	 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต	 ประจำปี 

การศึกษา	 ๒๕๕๓	 ครั้งที่	 ๔/๒๕๕๔วันพฤหัสบดีที่	 ๓๑	 มีนาคม	 ๒๕๕๔	 ประชุมเพื่อวิเคราะห์ประเด็น 

ปัญหาและแนวทางแก้ไขจากผลการสอบประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมของ 

นักศึกษาแพทย์	 ปีการศึกษา	 ๒๕๕๓ที่ประชุมจึงมีมติเห็นชอบให้จัดโครงการ“Root	 cause	 analysis”	 เพื่อ 

วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นดังกล่าว	 ทางหลักสูตรฯได้ติดต่อเชิญวิทยากร	 คือ	 ผศ.ดร.นลิน	 เพียรทอง	 และ	 

ดร.ธารชุดา	พันธ์นิกุล	จากคณะวิศวกรรมศาสตร์	ม.อุบลราชธานี	โดยแบ่งกิจกรรม	(work	shop)	เป็น	๒	วัน		ดังน้ี

	 วันที่	๗	พฤษภาคม	๒๕๕๔	เป็นกิจกรรมระดมสมอง/ความคิดเห็นของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่	๓-๖

	 วันที่	๑๒	พฤษภาคม	๒๕๕๔	เป็นกิจกรรมระดมสมอง/ความคิดเห็นของอาจารย์

	 วิทยากรนำเทคนิคการวิเคราะห์แบบแผนผังก้างปลา	 มาวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา	 โดยตั้งชื่อปัญหา	

คือ	 “นักศึกษาแพทย์สอบ	 NL	 ไม่ผ่าน”	 จากนั้นร่วมกันจัดเรียงความสำคัญของสาเหตุ	 เพื่อหามาตรการหรือ 

แนวทางแก้ปัญหาดังนี้

	 ๑.	เตรียมความพร้อม/passion	กระตุ้น	นศ.	(motivation/จัดกลุ่มเด็ก)

	 ๒.	เชิญอาจารย์/นศ.	ที่ประสบความสำเร็จ/ทราบแนว	NL	มาให้ความรู้	

	 ๓.	วิเคราะห์ภาระงานของอาจารย์

	 ๔.	พัฒนาบุคลากรให้สามารถช่วยสนับสนุนงานอาจารย์ได้

 เครือข่ายความร่วมมือทางด้านวิชาการภายในประเทศ

	 วิทยาลัยฯได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนด้านการจัดการเรียนการสอนจากคณะแพทยศาสตร์	

มหาวทิยาลยัขอนแกน่	ไดม้กีารลงนามในบนัทกึขอ้ตกลงความรว่มมอืในการเปน็สถาบนัพีเ่ลีย้งมผีลในทางปฏบิตัิ

มาตั้งแต่ปีการศึกษา	๒๕๔๙	จนถึงปัจจุบัน	นอกจากนั้นวิทยาลัยฯ	ยังเป็นสมาชิกของคณะกรรมการกลุ่มสถาบัน

แพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย	 (กสพท)	 กสพท.	 มีบทบาทในการประสานความร่วมมือระหว่างคณะแพทยศาสตร์ 

ทุกแห่งในประเทศไทย	 ได้รับมอบอำนาจจากแพทยสภาให้ดำเนินการด้านการพัฒนาหลักสูตรให้การรับรอง 

หลักสูตร	 รับรองสถาบันผลิตแพทย์	 ตลอดจนประสานงานด้านความร่วมมือต่างๆ	 ระหว่างสถาบันผลิตแพทย์ 

ทั่วประเทศ	

	 การดำเนินงานของ	กสพท.	มีการจัดตั้งเครือข่ายความร่วมมือด้านต่างๆ	หลายเครือข่าย	ซึ่งสถาบันที่เป็น 

สมาชิกของ	 กสพท.	 จะส่งตัวแทนผู้บริหารเข้าร่วมเป็นกรรมการดำเนินงานในเครือข่ายดังกล่าว	 เครือข่ายที่มี 

อยู่ในปัจจุบันได้แก่

	 ๑.	เครือข่าย	palliative	care

	 ๒.	เครือข่ายการจัดการความรู้

	 ๓.	เครือข่ายกิจการนักศึกษา

	 ๔.	เครือข่ายอาชีวอนามัย

	 ๕.	เครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบันแพทยศาตร์	(UHOSNET)

	 ๖.	เครือข่ายวิจัยคลินิกสหสถาบัน(CRCN)

๒๐



รายงานประจำปี ๒๕๕๔  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เครือข่ายความร่วมมือทางด้านวิชาการระหว่างประเทศ

	 วิทยาลัยฯ	 ยังไม่มีการจัดตั้งเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศโดยตรง	 อย่างไรก็ตาม	

ประเทศไทยเป็นสมาชิกของ	The	Southeast	Asia	Regional	Association	of	The	World	Federation	for	

Medical	Education	 (SEARAME)	ประเทศสมาชิกของ	SEARAME	ได้แก่	ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	

SEARAME	 มีสถานะเป็น	 Regional	 Association	 of	 the	World	 Federation	 of	Medical	 Education	

(WFME)

	 SEARAME	มีเป้าประสงค์หลัก	คือ	

	 “	to	improve	the	quality	and	relevance	of	medical	education	at	all	levels-undergraduate,	

post	graduate,	and	continuing	professional	development	in	line	with	WFME”

รายละเอียดอื่นเกี่ยวกับ	SEARAME	สามารถอ่านเพิ่มเติมได้จาก	searame.org/	

๒๑
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๓. การเรียนการสอน โรงพยาบาลหลัก
 ๓.๑. ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก	โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนในชั้นคลินิก

แก่นักศึกษาแพทย์ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	ดังนี้

  ๑. โครงสร้างหน่วยงาน

  ๒.  การเรียนการสอน

	 หลกัสตูรทีจ่ดัการเรยีนการสอนทัง้หมดใชห้ลกัสตูรของมหาวทิยาลยัขอนแกน่	โครงการ	/	กจิกรรมทีส่นบัสนนุ 

การพัฒนาหลักสูตรมีโครงการต่างๆ	ดังนี้

	 	 -	จัดกิจกรรมประเมินการเรียนการสอนกลางภาค	และปลายภาคการศึกษา	๒๕๕๔

	 	 -	จัดกิจกรรมให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาแก่นักศึกษาแพทย์ทุกคน

	 	 -	ประชุมเชิงปฏิบัติการแพทยศาสตร์ศึกษาเพื่อพัฒนาอาจารย์

๒๒
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	 	 ๒.๑	 นักศึกษาทั้งหมดของศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาเป็นนักศึกษาแพทย์วิทยาลัยแพทยศาสตร์ 

และการสาธารณสุข

	 	 	 นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่	๔	จำนวน		๑๖	คน

	 	 	 นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่	๕	จำนวน		๑๖	คน

	 	 	 นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่	๖	จำนวน		๑๖	คน

	 	 โครงการ/	กิจกรรมนักศึกษา

	 	 	 -	กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาแพทย์	ประจำปีการศึกษา	๒๕๕๔

	 	 	 -	กิจกรรมพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา	๒๕๕๔

	 	 	 -	กิจกรรมพิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่	๔-๖

	 	 	 -	กิจกรรมเทิดพระเกียรติเนื่องในวันมหิดล

	 	 	 -	กิจกรรมงานกีฬาสานสัมพันธ์

	 	 	 -	กิจกรรมพัฒนานักเรียน	จิตปัญญาศึกษา

	 	 	 -	กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา	

 ๓. การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

	 	 ๓.๑		โครงการ/กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

	 	 	 -	กิจกรรมรดน้ำขอพรคณาจารย์เนื่องในวันสงกรานต์

	 	 	 -	กิจกรรมเข้าวัดถวายเทียนพรรษา

 ๔.  การบริหารจัดการ

	 	 ๔.๑		บุคลากรศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์	

	 	 	 	 จำนวนบุคลากร		๑๕	คน

	 	 ๔.๒		การพัฒนาบุคลากร

	 	 	 -		กิจกรรมอบรมและพัฒนาบุคลากรตามสายงาน	อย่างน้อยปีละ	๑	ครั้ง

	 	 	 -		กิจกรรมจัดทำโครงการศึกษาดูงานศูนย์แพทย์ต่างๆ

	 	 	 -		กิจกรรมเข้าร่วมโครงการ	CPIRD	
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ภาพประกอบกิจกรรมศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษา

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ประจำปี  ๒๕๕๔

 ๑. กิจกรรมเทิดพระเกียรติเนื่องในวันมหิดลเมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔

ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

 ๒. งานกีฬาสานสัมพันธ์ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

 ๓. งานพิธีไหว้ครู

 คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขเข้าร่วมกิจกรรมที่ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษา	

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

๒๔
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 ๔. งานเนื่องในวันสงกรานต์ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

 ๕. กิจกรรมพัฒนานักเรียนจิตปัญญาศึกษาศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

 ๖. กิจกรรมพบอาจารย์ที่ปรึกษาศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

๒๕
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 ๗. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ก่อนเข้าปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

 ๘. กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ ๖ ก่อนจบการศึกษา

๒๖
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๓.๒. ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลศรีสะเกษ
 ๑. โครงสร้างหน่วยงาน

 ๒. ดา้นการเรยีนการสอนนกัศกึษาแพทยจ์ะเริม่มนีกัศกึษาแพทยไ์ปปฏบิตังิานทีโ่รงพยาบาลศรสีะเกษ  

ในปี ๒๕๕๖

 ๓. ผลงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ ที่ตีพิมพ์/เผยแพร่ทั้งในและต่างประเทศ

	 	 ๑.	 เรื่อง	 การศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของผู้เป็นเบาหวานที่มีแผลที่เท้าและผู้ถูกตัดขาระดับ 

ใต้เข่า	 โดย	 พญ.เดือนฉาย	 โพธิ์งาม	 	 วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ	 สุรินทร์	 บุรีรัมย์	 ๒๕๕๓	 

ม.ค.-เม.ย.	;๒๕(๑):๕๗-๖๐.

	 	 ๒.	เรื่อง	การศึกษาเปรียบเทียบการเสียเลือดและการตกเลือดหลังคลอด	โดยรักษาแบบ	Active	man-

agement	และ	Expectant	management		ในระยะที	่๓	ของการคลอดในโรงพยาบาลศรสีะเกษ	โดย	นพ.ปฏพิล		

สันธนาคร		วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ	สุรินทร์	บุรีรัมย์	๒๕๕๓	พ.ค.-ส.ค.	;๒๕(๒):๑๘๕-๑๙๔.

โครงสร้างศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลศรีสะเกษ

นายชาย ธีระสุต

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษ

นายชลวิทย์ หลาวทอง

ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก

คณะที่ปรึกษา

๑.	นายแพทย์	สสจ.

๒.	รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์

๓.	รองผู้อำนวยการผ่ายบริหาร

๔.	รองผู้อำนวยการผ่ายการพยาบาล

๕.	รองผู้อำนวยการผ่ายพัฒนาเครือข่ายฯ

๖.	รองผู้อำนวยการผ่ายพัฒนาระบบสุขภาพ

๗.	หัวหน้ากลุ่มงาน

นพ.ชลวิทย์ หลาวทอง

บริหารงานทั่วไป

ประกอบด้วย

-	งานธุรการ

-	งานสารบัญ

-	งานการเงินและบัญชี

-	งานพัสดุ

-	งานยานพาหนะ

-	งานบริการงานบุคคล

-	งานอาคารสถานที่

-	งานการบริหารงบประมาณ

-	งานอื่นๆ	ที่เห็นสมควร

นพ.มงคล ภัทรทิวานนท์

-	งานพัฒนาการศึกษา

-	งานประเมินผล

นพ.นพพล บัวลี

งานพัฒนาอาจารย์แพทย์

นพ.สุที วงค์ละคร

งานศึกษาวิจัย

นพ.ชวลิต โพธิ์งาม

งานพัฒนาเทคโนโลยี

และสื่อการเรียนการสอน

พญ.จินดามัย อังกสมเกลียว

งานโรงเรียนแพทย์ส่งเสริม

สุขภาพ

พญ.วชิรญา จินเจริญนรสุข

งานกิจการนักศึกษา

๒๗



รายงานประจำปี ๒๕๕๔  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

	 	 ๓.	เรื่อง	การทบทวนเวชระเบียนผู้ป่วยในโรคเลปโตสไปโรสิสในโรงพยาบาลศรีสะเกษ	

โดย	นพ.ทวีวุฒิ		เต็มเอี่ยม	วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ	สุรินทร์	บุรีรัมย์	๒๕๕๓	พ.ค.-ส.ค.	;๒๕(๒): 

๒๒๗-๒๓๖.

	 	 ๔.	 เรื่อง	 อาการไม่พึงปะสงค์ภายหลังได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรควัคซีนรวมหัด	 หัดเยอรมัน 

และคางทมู	ในบคุลากร	โรงพยาบาลศรสีะเกษ	ธนัวาคม	๒๕๕๒		โดย	พญ.นธิกิลุ	เตม็เอีย่ม	และนวรตัน	์บญุกณัหา		

วารสารควบคุมโรค	๒๕๕๓	เดือนตุลาคม	

	 	 ๕.	 เรื่อง	 การเปรียบเทียบตัวแปรที่มีผลต่อการตรวจพบและการนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลในผู้ป่วย 

ที่สงสัยไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหญ่	๒๐๐๙	โรงพยาบาลศรีสะเกษ	ในช่วงการระบาดในระลอกแรก		

โดย	พญ.นิธิกุล	เต็มเอี่ยม		วารสารกรมการแพทย์	(กำลังดำเนินการ)	

	 	 ๖.		เรื่อง	การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของยาไมโสพรอสตอล	ขนาด	๔๐๐	และ	๖๐๐	ไมโครกรัม 

เหน็บทางช่องคลอดในการยุติการตั้งครรภ์ในอายุครรภ์ที่น้อยกว่า	 ๒๐	 สัปดาห์	 ในโรงพยาบาลศรีสะเกษ 

โดย	 นพ.ปฏิพล	 สันธนาคร	 	 วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ	 สุรินทร์	 บุรีรัมย์	 ๒๕๕๔	 พ.ค.-ส.ค.	

;๒๖(๒):๒๒๙-๒๓๘.

	 	 ๗.		เรือ่ง		ผลการศกึษาการตดัปากมดลกูดว้ยหว่งไฟฟา้	(LEEP)	ในโรงพยาบาลศรสีะเกษ		โดย	นพ.ปฏพิล	

สันธนาคร		วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ	สุรินทร์	บุรีรัมย์	๒๕๕๔	พ.ค.-ส.ค.	;๒๖(๒):๒๓๙-๒๔๖.

	 	 ๘.	 เรื่อง	 มะเร็งบริเสณศีรษะและคอที่วินิฉัยในโรงพยาบาลศรีสะเกษ	 โดย	 นพ.สุที	 วงค์ละคร	 

และ	พญ.รัชดาพร	รุ้งแก้ว		วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ	สุรินทร์	บุรีรัมย์	(กำลังดำเนินการ)

	 	 ๙.	 เรื่อง	รายงานผู้ป่วยติดเชื้อ	Streptococcus	suisในกระแสเลือดและเยื่อหุ้มสมองอักเสบ	๑	ราย		

โดย	นพ.นิมิตร	เลิศพัฒนสุวรรณ		วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ	สุรินทร์	บุรีรัมย์	(กำลังดำเนินการ)

 ๔.  การบริหารจัดการ

	 	 ๔.๑	บุคลากรศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก	โรงพยาบาลศรีสะเกษ

  จำนวนบุคลากร

	 	 	 -	สายวิชาการ(อาจารย์แพทย์)		 จำนวน		๕๗		คน

	 	 	 -	สายสนับสนุน(เจ้าหน้าที่)	 	 จำนวน			๓		คน

  การพัฒนาบุคลากร 

	 	 	 ๑.	Exploratory	Course	:	Rookie	Teacher	 จำนวน	๑๑	คน

	 	 	 ๒.	CPIRD	Conference	๒๐๑๑	 	 	 จำนวน			๔	คน

	 	 	 ๓.	การผลิตชุดบทเรียน	e-learning	 	 	 จำนวน			๒	คน

	 	 	 ๔.	Medical	Education	Assessment	Toolbox	 จำนวน			๔	คน

  สายวิชาการศึกษาต่อ

	 	 	 สาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ	 จำนวน		๑	คน
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  การนำเสนอผลงานวิจัย/วิชาการ

	 	 	 ๑.	รางวัลชนะเลิศ	อันดับที่	๒	ประเภทโปสเตอร์	การประชุมวิชาการสาธารณสุขเขต	๑๓ประจำปี	

๒๕๕๔	 เรื่อง	 เปรียบเทียบวิธีการระงับปวดหลังผ่าตัดกระดูกสันหลังระหว่างการใช้เครื่องควบคุมความปวดด้วย 

ตนเอง	และการใช้ยาแก้ปวดตามเวลา	โดย	แพทย์หญิงแคทรียา	เทนสิทธิ์

  โครงการ

	 	 	 ๑.	 โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ	 เรื่อง	 การพัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตให้ 

สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ	

	 	 	 ๒.		โครงการแพทย์ใช้ทุน/เพิ่มพูนทักษะสัญจร	ปีงบประมาณ	๒๕๕๔

	 	 	 ๓.	โครงการพัฒนาเว็บไซต์ศูนย์แพทยศาสตรชั้นคลินิก	โรงพยาบาลศรีสะเกษ	

	 	 	 ๔.	โครงการสัมมนาเพื่อสรุปผลการปฏิบัติงานของแพทย์ใช้ทุน		ปีงบประมาณ	๒๕๕๔

	 	 	 ๕.	 โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสำหรับแพทย์ใช้ทุนเพิ่มพูนทักษะ	 โรงพยาบาลศรีสะเกษ	

ปีงบประมาณ	๒๕๕๔

	 	 	 ๖.	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ	CPR	ขั้นสูง	สำหรับแพทย์ใช้ทุน/เพิ่มพูนทักษะ	ประจำปี	๒๕๕๔

  กิจกรรม	อบรมสัมมนา

	 	 	 ๑.	โครงการอบรมบุคลากรแพทยศาสตรศึกษา	ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาช้ันคลินิกโรงพยาบาลศรีสะเกษ

  ศึกษาดูงาน

	 	 	 ๑.	โครงการศึกษาดูงานด้านแพทยศาสตรศึกษา	ณ	ประเทศสิงคโปร์

	 	 	 ๒.	โครงการศึกษาดูงานด้านแพทยศาสตรศึกษา	ณ	มูลนิธิฉือจี้		ประเทศไต้หวัน

  สายสนับสนุนการศึกษาต่อ

	 	 	 -	สาขารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต			จำนวน		๑		คน

ภาพกิจกรรมประกอบเหตุการณท่ีสำคัญท่ีเกิดข้ึนในปี ๒๕๕๔

โครงการศึกษาดูงานด้านแพทยศาสตรศึกษา ณ ประเทศสิงคโปร์

๒๙



รายงานประจำปี ๒๕๕๔  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

โครงการศึกษาดูงานด้านแพทยศาสตรศึกษา ณ มูลนิธิฉือจ้ี  ประเทศไต้หวัน

โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การพัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

ให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ

โครงการอบรมบุคลากรแพทยศาสตรศึกษา

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาช้ันคลินิก รพ.ศรีสะเกษ

๓๐



รายงานประจำปี ๒๕๕๔  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสำหรับแพทย์ใช้ทุนเพ่ิมพูนทักษะ 

โรงพยาบาลศรีสะเกษ ปีงบประมาณ ๒๕๕๔

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ CPR ข้ันสูง

สำหรับแพทย์ใช้ทุน/เพ่ิมพูนทักษะ ประจำปี ๒๕๕๔

โครงการแพทย์ใช้ทุน/เพ่ิมพูนทักษะสัญจร ปีงบประมาณ ๒๕๕๔

๓๑



รายงานประจำปี ๒๕๕๔  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 ๔. การจัดการเรียนการสอน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์)

	 ปีการศึกษา	๒๕๕๔	กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานีจัดการเรียนสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต	 (สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์)	

หลักสูตรปรับปรุง	พ.ศ.๒๕๔๘	และหลักสูตรปรับปรุง	พ.ศ.	๒๕๕๔	

	 ในปีการศึกษา	 ๒๕๕๔	 กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	รับนักศึกษาใหม่ในระดับปริญญาตรี	หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต	หลักสูตรปรับปรุง	

พ.ศ.๒๕๕๔	จำนวน	๙๒	คนรายละเอียดมีดังนี้

ตารางท่ี ๑ จำนวนนักศึกษาใหม่และจำนวนนักศึกษาท้ังหมดจำแนกตามกลุ่มวิชาชีพ	และปีการศึกษาท่ีรับเข้าศึกษา

แหล่งข้อมูล : งานบริการการศึกษา:ข้อมูล ณ วันท่ี ๒๖ กันยายน ๒๕๕๔

4.   ( ) 
 

ปการศึกษา ๒๕๕๔ กลุมวิชาสาธารณสุขศาสตรวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจัดการเรียนสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
(สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๔๘ และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔  

ในปการศึกษา ๒๕๕๔ กลุมวิชาสาธารณสุขศาสตรวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับนักศึกษาใหมในระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.๒๕๕๔ จํานวน ๙๒ คนรายละเอียดมีดังนี้ 
 

๑ จํานวนนักศึกษาใหมและจํานวนนักศึกษาทั้งหมดจําแนกตามกลุมวิชาชีพ และปการศึกษาที่รับเขาศึกษา 
 

 

-      

 
   

๒๕๕๑ - ๔๒ ๕๖  
๒๕๕๒ - ๔๗ ๓๗  
๒๕๕๓ ๑๐๑ - -  
๒๕๕๔ ๙๒ - -  

     
 

 : งานบริการการศึกษา:ขอมูลณวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๔ 
 

ปการศึกษา ๒๕๕๓ วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุขมีจํานวนผูสําเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี ทั้งสิ้น ๘๗ คนโดยรายละเอียดมีดังนี ้
 

  

๓๒



รายงานประจำปี ๒๕๕๔  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

	 ปีการศึกษา	 ๒๕๕๓	 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขมีจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาในระดับ 

ปริญญาตรี	ท้ังส้ิน	๘๗	คน	โดยรายละเอียดมีดังน้ี

ตารางที่ ๒	ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต	

(สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์)	ประจำปีการศึกษา	๒๕๕๓	จำแนกตามกลุ่มวิชาชีพ

ตารางที่ ๓	ผลการวิเคราะห์ภาวการณ์มีงานทำของบัณฑิตประจำปีการศึกษา	๒๕๕๒	ตามเกณฑ์บ่งชี้

การประกันคุณภาพภายในที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	(สกอ.)

แหล่งข้อมูล : งานบริการการศึกษา:ข้อมูล ณ วันท่ี ๒๖ กันยายน ๒๕๕๔

 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร) 
ประจําปการศึกษา ๒๕๕๓ จาํแนกตามกลุมวิชาชีพ 

 

 :  

  
 

  
         

หลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร 

๔๕ ๔๒ ๙๓.๓๓ ๒๗ ๒๓ ๘๕.๑๙ ๒๔ ๒๒ ๙๑.๖๗ 

   .    .    .  
 

 : งานบริการการศึกษา:ขอมูลณวันที่๒๖ กันยายน  ๒๕๕๔ 
 

ผลการวิเคราะหภาวการณมีงานทําของบัณฑิตประจําปการศึกษา ๒๕๕๒ ตามเกณฑบงช้ีการประกัน
คุณภาพภายในที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
 
 

 : 
 

 . .  
 

   

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

หลักสูตรวิทยา

ศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชา

สาธารณสุขศาสตร 

๑๐๐.๐๐ ๙๖.๗๗ ๙๒.๓๑ ๓.๙๔ ๗๘.๗๓ 

 .  .  .  .  .  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร) 
ประจําปการศึกษา ๒๕๕๓ จาํแนกตามกลุมวิชาชีพ 

 

 :  

  
 

  
         

หลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร 

๔๕ ๔๒ ๙๓.๓๓ ๒๗ ๒๓ ๘๕.๑๙ ๒๔ ๒๒ ๙๑.๖๗ 

   .    .    .  
 

 : งานบริการการศึกษา:ขอมูลณวันที่๒๖ กันยายน  ๒๕๕๔ 
 

ผลการวิเคราะหภาวการณมีงานทําของบัณฑิตประจําปการศึกษา ๒๕๕๒ ตามเกณฑบงช้ีการประกัน
คุณภาพภายในที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
 
 

 : 
 

 . .  
 

   

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

หลักสูตรวิทยา

ศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชา

สาธารณสุขศาสตร 

๑๐๐.๐๐ ๙๖.๗๗ ๙๒.๓๑ ๓.๙๔ ๗๘.๗๓ 

 .  .  .  .  .  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร) 
ประจําปการศึกษา ๒๕๕๓ จาํแนกตามกลุมวิชาชีพ 

 

 :  

  
 

  
         

หลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร 

๔๕ ๔๒ ๙๓.๓๓ ๒๗ ๒๓ ๘๕.๑๙ ๒๔ ๒๒ ๙๑.๖๗ 

   .    .    .  
 

 : งานบริการการศึกษา:ขอมูลณวันที่๒๖ กันยายน  ๒๕๕๔ 
 

ผลการวิเคราะหภาวการณมีงานทําของบัณฑิตประจําปการศึกษา ๒๕๕๒ ตามเกณฑบงช้ีการประกัน
คุณภาพภายในที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
 
 

 : 
 

 . .  
 

   

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

หลักสูตรวิทยา

ศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชา

สาธารณสุขศาสตร 

๑๐๐.๐๐ ๙๖.๗๗ ๙๒.๓๑ ๓.๙๔ ๗๘.๗๓ 

 .  .  .  .  .  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร) 
ประจําปการศึกษา ๒๕๕๓ จาํแนกตามกลุมวิชาชีพ 

 

 :  

  
 

  
         

หลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร 

๔๕ ๔๒ ๙๓.๓๓ ๒๗ ๒๓ ๘๕.๑๙ ๒๔ ๒๒ ๙๑.๖๗ 

   .    .    .  
 

 : งานบริการการศึกษา:ขอมูลณวันที่๒๖ กันยายน  ๒๕๕๔ 
 

ผลการวิเคราะหภาวการณมีงานทําของบัณฑิตประจําปการศึกษา ๒๕๕๒ ตามเกณฑบงช้ีการประกัน
คุณภาพภายในที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
 
 

 : 
 

 . .  
 

   

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

หลักสูตรวิทยา

ศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชา

สาธารณสุขศาสตร 

๑๐๐.๐๐ ๙๖.๗๗ ๙๒.๓๑ ๓.๙๔ ๗๘.๗๓ 

 .  .  .  .  .  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓๓



รายงานประจำปี ๒๕๕๔  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 ๔.๑ ด้านการจัดการเรียนการสอน

	 ปีงบประมาณ	 ๒๕๕๔	 กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ได้มีการจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษา 

ที่	๒	/๒๕๕๓	และภาคการศึกษาที่	๑/๒๕๕๔	มีรายละเอียดดังนี้

 กลไกการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร ์

	 กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ได้มีการแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์	เพ่ือทำหน้าท่ี	ดังน้ี

	 ๑.	วางระบบและกลไกการเปิด	ปิดหลักสูตร	การบริหารพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้อง

กบัวสิยัทศัน์	และพนัธกจิของวทิยาลยัแพทยศาสตรแ์ละการสาธารณสขุโดยเปน็ไปตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสตูร

ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา	

	 ๒.	 วางแผน	 ควบคุมกำกับ	 ติดตาม	 และดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำป ี

ด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน	ให้บรรลุวัตถุประสงค์ก่อให้เกิดการพัฒนาด้านวิชาการและพัฒนาคณาอาจารย์	

	 ๓.	กำกับดูแลการจัดระบบการเรียนการสอนให้มีความยืดหยุ่นและหลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

	 ๔.	วางแผนและกำหนดเป้าหมายการรับบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี	ทุกปีการศึกษา

	 ๕.	 ดำเนินงานเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพด้านการเรียนการสอนต่างๆ	 เช่นการประเมินหลักสูตรโดย 

ผู้ทรงคุณวุฒิ	ผู้ใช้บัณฑิต	บัณฑิตและโดยนักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา	การประเมินการสอนของอาจารย ์

โดยนักศึกษาการประเมินประสิทธิภาพการเรียนรู้และการวัดและประเมินผลการเรียนรู้การประเมินสิ่งสนับสนุน 

การเรียนรู้	 การประเมินอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการการติดตามประเมินผลคุณภาพบัณฑิตและภาวะการมีงาน

ทำของบัณฑิต		

ภาพกิจกรรมวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตรนักศึกษา ประจำปี ๒๕๕๓

๓๔



รายงานประจำปี ๒๕๕๔  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ตารางที่ ๔	จำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียน

ตารางที่ ๕	จำนวนนักศึกษา	หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต	(สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์)	แยกตามกลุ่มวิชาชีพ

ตารางที่ ๖ จำนวนรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตร

	 ๖.	 บริหารทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนทุกประเภทให้แก่ผู้รับบริการ	 เช่น	 อาจารย์พิเศษ	

สื่อประกอบการสอน	การจัดหาห้องเรียน	ฯลฯ	

	 ๗.	พิจารณาและติดตามผลการเรียนของผู้เรียนเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการประจำวิทยาลัยฯ

	 ๘.	จัดระบบและกลไกในการกำกับดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์	

	 ๙.	 กำกับดูแลการรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศให้ครบถ้วนตามการประกันคุณภาพการศึกษาระดับ 

อุดมศึกษาและสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ	(ก.พ.ร.)

การประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู การประเมินอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการการติดตามประเมินผลคุณภาพ
บัณฑิต และภาวะการมีงานทําของบัณฑิต   

๖.บริหารทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนทุกประเภทใหแกผูรับบริการ เชน อาจารยพิเศษ 
สื่อประกอบการสอน การจัดหาหองเรียน ฯลฯ  

๗. พิจารณาและติดตามผลการเรียนของผูเรียนเพื่อเสนอตอคณะกรรมการประจําวิทยาลัยฯ 
๘.จัดระบบและกลไกในการกํากับดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย  
๙.กํากับดูแลการรวบรวมขอมูลและสารสนเทศใหครบถวนตามการประกันคุณภาพการศึกษา

ระดับอุดมศึกษาและสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)  
 

   

  /   /  
วทบ.ช้ันปที่ ๑ ๑๐๒ ๗๖ 
วทบ.ช้ันปที่ ๒ ๘๔ ๑๐๐ 
วทบ.ช้ันปที่ ๓ ๙๘ ๘๔ 
วทบ.ช้ันปที่ ๔ ๙๕ ๙๘ 

 
 
 
 
 

    ( ) 
 

  
( ) 

 
    

๑ สาธารณสุขชุมชน ๔๓ ๔๗ ๙๐ 
๒ วิทยาศาสตรอนามัย

สิ่งแวดลอม 
๕๕ ๓๗ ๙๒ 

 

  

การประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู การประเมินอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการการติดตามประเมินผลคุณภาพ
บัณฑิต และภาวะการมีงานทําของบัณฑิต   

๖.บริหารทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนทุกประเภทใหแกผูรับบริการ เชน อาจารยพิเศษ 
สื่อประกอบการสอน การจัดหาหองเรียน ฯลฯ  

๗. พิจารณาและติดตามผลการเรียนของผูเรียนเพื่อเสนอตอคณะกรรมการประจําวิทยาลัยฯ 
๘.จัดระบบและกลไกในการกํากับดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย  
๙.กํากับดูแลการรวบรวมขอมูลและสารสนเทศใหครบถวนตามการประกันคุณภาพการศึกษา

ระดับอุดมศึกษาและสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)  
 

   

  /   /  
วทบ.ช้ันปที่ ๑ ๑๐๒ ๗๖ 
วทบ.ช้ันปที่ ๒ ๘๔ ๑๐๐ 
วทบ.ช้ันปที่ ๓ ๙๘ ๘๔ 
วทบ.ช้ันปที่ ๔ ๙๕ ๙๘ 

 
 
 
 
 

    ( ) 
 

  
( ) 

 
    

๑ สาธารณสุขชุมชน ๔๓ ๔๗ ๙๐ 
๒ วิทยาศาสตรอนามัย

สิ่งแวดลอม 
๕๕ ๓๗ ๙๒ 

 

  
   

   
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๔๘) 

๒/๒๕๕๓ ๒๒ 
๑/๒๕๕๔ ๒๒ 

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๔) 

๒/๒๕๕๓ - 
๑/๒๕๕๔ ๒ 

 
   

 
 

 /   /  
๑ วิชาฝกปฏิบัติงานสาธารณสุขชุมชน วิชาเวชศาสตรชุมชน 
๒ วิชาฝกปฏิบัติงานอนามัยสิ่งแวดลอม  
๓ วิชาฝกปฏิบัติงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

. .  
 

  

๓๕



รายงานประจำปี ๒๕๕๔  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 ๔.๒. ด้านการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ตารางท่ี ๗ รายวิชาท่ีมีการจัดประสบการณ์ภาคสนาม

ตารางที่ ๘ รายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ	 เช่น	 การฝึกปฏิบัติในชั้นเรียน	

การศึกษาดูงาน	 การแสดงบทบาทสมมติ	 การโต้วาที	 การอภิปรายกลุ่มและการจัดสัมมนา	 การทำราย 

งานเดี่ยวรายงานกลุ่ม	นำเสนอในชั้นเรียนและการสอนโดยใช้โปรแกรม	D4L+P

   

   
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๔๘) 

๒/๒๕๕๓ ๒๒ 
๑/๒๕๕๔ ๒๒ 

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๔) 

๒/๒๕๕๓ - 
๑/๒๕๕๔ ๒ 

 
   

 
 

 /   /  
๑ วิชาฝกปฏิบัติงานสาธารณสุขชุมชน วิชาเวชศาสตรชุมชน 
๒ วิชาฝกปฏิบัติงานอนามัยสิ่งแวดลอม  
๓ วิชาฝกปฏิบัติงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

. .  
 

  

 รายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรยีนเปนสําคัญ เชน การฝกปฏิบัติในชั้นเรียน  
             การศึกษาดูงาน การแสดงบทบาทสมมต ิการโตวาที การอภิปรายกลุมและการจัดสัมมนา  
การทํารายงานเดี่ยวรายงานกลุม นําเสนอในชัน้เรียนและการสอนโดยใชโปรแกรม D๔L+P 
 

 
 

 /   /  
๑ อนามัยสิ่งแวดลอม กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา 
๒ วิทยาการระบาด ระบบสารสนเทศสาธารณสุข 
๓ ระเบียบวิธีวิจัย ชีวสถิติ 
๔ หลักการดูแลผูปวยเบื้องตน สุขภาพจิต 
๕ สุขศึกษา การสงเสริมสุขภาพแบบองครวม 
๖ การควบคุมแมลงและสัตวแทะทางสาธารณสุข อนามัยครอบครัว 
๗ การจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล การจัดการคุณภาพน้ํา 
๘ การควบคุมมลพิษทางอากาศ สุขาภิบาลอาหาร 
๙ ปฏิบัติการตรวจวิเคราะหดานสิ่งแวดลอม ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม 
๑๐ ปญหาพิเศษทางสาธารณสุข การปองกันและควบคุมอัคคีภัย 
๑๑  สัมมนาสาธารณสุข 
๑๒  โภชนศาสตร 
๑๓  การศึกษาดูงานดานอนามัยสิ่งแวดลอม 

๑๔  
การสุมเก็บและวิเคราะหตัวอยางดานสุขศาสตร

อุตสาหกรรม 
๑๕  ปญหาพิเศษทางสาธารณสุข 
๑๖  เวชศาสตรชุมชน   

 
ในภาคการศึกษาที่ ๒ /๒๕๕๓ และภาคการศึกษาที่ ๑ /๒๕๕๔ มีการเชิญอาจารยพิเศษนอกวิทยาลัยฯ 

ที่มีประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพ ดังตารางที่ ๙ 
 
 
 
 
 

๓๖



รายงานประจำปี ๒๕๕๔  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

	 ในภาคการศึกษาที่	๒	/๒๕๕๓	และภาคการศึกษาที่	๑	/๒๕๕๔	มีการเชิญอาจารย์พิเศษนอกวิทยาลัยฯ	ที่

มีประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพ	ดังตารางที่	๙

ตารางที่ ๙	รายวิชาที่มีการเชิญอาจารย์พิเศษจากนอกวิทยาลัยฯ  
 

    
ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๓ 

๑ เภสัชวิทยา นางกิ่งแกว  มาพงษ วิทยาลัยการสาธารณสุข 
สิรินธร อุบลราชธานี 

๒ บริหารสาธารณสุข นายพรประเสริฐ  อุนคํา สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด

อุบลราชธานี 
๓ หลักการปองกันและควบคุมโรค นายแพทยจิณณพิภัทร  ชู

ปญญา 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด

ยโสธร 
๔ วิทยาการระบาด นายแพทยธวัช  จายนียโยธิน สํานักระบาดวิทยา กระทรวง

สาธารณสุข 
๕ การจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล นายประเดิม  ภาคแกว สํานักงานสิ่งแวดลอมที่ ๑๒ 

อุบลราชธานี 
๖ การควบคุมแมลงและสัตวแทะ
ทางสาธารณสุข 

นางวลีรัตน พูลผล 
นายเพ็ชรบูรณ  พูลผล 

สํานักงานปองกันและ 
ควบคุมโรคที่ ๗ อุบลราชธานี 

๗ ปฏิบัติการตรวจวิเคราะหดาน
สิ่งแวดลอม 

นายองอาจ  พิมสาร 
นางสาววิลาสินี  ภาระวงศ 

สํานักงานสิ่งแวดลอมที ่๑๒ 
อุบลราชธานี 

๘ อาชีวเวชศาสตร ผศ.นพ.ฉัตรชัย  เอกปญญาสกุล 
 
 
นางสาวเกศินี  เฉลิมทอง 

คณะแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
วิโรฒ กรุงเทพมหานคร 
กลุมงานอาชีวเวชกรรม 
โรงพยาบาลสรรพสิทธิ

ประสงค อุบลราชธานี 
๙ การปองกันและควบคุมอัคคีภัย นายชิตชัย  ต้ังวงศไชย 

 
เทศบาลเมืองวารินชําราบ  

  

  
 

    
ภาคเรียนที ่๒/๒๕๕๓ 

๑ เภสัชวิทยา นางกิ่งแกว  มาพงษ วิทยาลัยการสาธารณสุข 
สิรินธร อุบลราชธานี 

๒ บริหารสาธารณสุข นายพรประเสริฐ  อุนคํา สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด

อุบลราชธานี 
๓ หลักการปองกันและควบคุมโรค นายแพทยจิณณพิภัทร  ชู

ปญญา 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด

ยโสธร 
๔ วิทยาการระบาด นายแพทยธวัช  จายนียโยธิน สํานักระบาดวิทยา กระทรวง

สาธารณสุข 
๕ การจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล นายประเดิม  ภาคแกว สํานักงานสิ่งแวดลอมที่ ๑๒ 

อุบลราชธานี 
๖ การควบคุมแมลงและสัตวแทะ
ทางสาธารณสุข 

นางวลีรัตน พูลผล 
นายเพ็ชรบูรณ  พูลผล 

สํานักงานปองกันและ 
ควบคุมโรคที่ ๗ อุบลราชธานี 

๗ ปฏิบัติการตรวจวิเคราะหดาน
สิ่งแวดลอม 

นายองอาจ  พิมสาร 
นางสาววิลาสินี  ภาระวงศ 

สํานักงานสิ่งแวดลอมที ่๑๒ 
อุบลราชธานี 

๘ อาชีวเวชศาสตร ผศ.นพ.ฉัตรชัย  เอกปญญาสกุล 
 
 
นางสาวเกศินี  เฉลิมทอง 

คณะแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
วิโรฒ กรุงเทพมหานคร 
กลุมงานอาชีวเวชกรรม 
โรงพยาบาลสรรพสิทธิ

ประสงค อุบลราชธานี 
๙ การปองกันและควบคุมอัคคีภัย นายชิตชัย  ต้ังวงศไชย 

 
เทศบาลเมืองวารินชําราบ  

  

  
 

    
ภาคเรียนที ่๒/๒๕๕๓ 

๑ เภสัชวิทยา นางกิ่งแกว  มาพงษ วิทยาลัยการสาธารณสุข 
สิรินธร อุบลราชธานี 

๒ บริหารสาธารณสุข นายพรประเสริฐ  อุนคํา สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด

อุบลราชธานี 
๓ หลักการปองกันและควบคุมโรค นายแพทยจิณณพิภัทร  ชู

ปญญา 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด

ยโสธร 
๔ วิทยาการระบาด นายแพทยธวัช  จายนียโยธิน สํานักระบาดวิทยา กระทรวง

สาธารณสุข 
๕ การจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล นายประเดิม  ภาคแกว สํานักงานสิ่งแวดลอมที่ ๑๒ 

อุบลราชธานี 
๖ การควบคุมแมลงและสัตวแทะ
ทางสาธารณสุข 

นางวลีรัตน พูลผล 
นายเพ็ชรบูรณ  พูลผล 

สํานักงานปองกันและ 
ควบคุมโรคที่ ๗ อุบลราชธานี 

๗ ปฏิบัติการตรวจวิเคราะหดาน
สิ่งแวดลอม 

นายองอาจ  พิมสาร 
นางสาววิลาสินี  ภาระวงศ 

สํานักงานสิ่งแวดลอมที ่๑๒ 
อุบลราชธานี 

๘ อาชีวเวชศาสตร ผศ.นพ.ฉัตรชัย  เอกปญญาสกุล 
 
 
นางสาวเกศินี  เฉลิมทอง 

คณะแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
วิโรฒ กรุงเทพมหานคร 
กลุมงานอาชีวเวชกรรม 
โรงพยาบาลสรรพสิทธิ

ประสงค อุบลราชธานี 
๙ การปองกันและควบคุมอัคคีภัย นายชิตชัย  ต้ังวงศไชย 

 
เทศบาลเมืองวารินชําราบ  

  

๓๘



รายงานประจำปี ๒๕๕๔  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ตารางที่ ๑๐	 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการศึกษา	 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต	

(สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์)	ภาคการศึกษาที่	๒/๒๕๕๓	และ	๑/๒๕๕๔

ที่มา : ข้อมูลการลงทะเบียนออนไลน์

ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๔ 
๑ กฎหมายสาธารณสุขและ 
จริยธรรมวิชาชีพ 

นายนิธิพัฒน  ศรีธัญรัตน 
 
นายแพทยศักด์ิสิทธ์ิ  บุญลักษณ 

สํานักงานทนายความนิธิพัฒน

จังหวัดอุบลราชธานี 
งานนิติเวชวิทยา โรงพยาบาล
สรรพสิทธิประสงค 

๒ การปองกันและควบคุมอัคคีภัย นายชิตชัย  ต้ังวงศไชย เทศบาลเมืองวารินชําราบ 
จังหวัดอุบลราชธานี 

๓ การประเมินผลกระทบตอสขุภาพ
และสิ่งแวดลอม 

ผศ.ดร.ไกรชาติ  ตันตระการอาภา คณะสาธารณสุขศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

๔ สัมมนาสาธารณสุข นางสาวไพรัช บุญจรัส สํานักงานสาธารณสุข 
จังหวัดอุบลราชธานี 

 
 

    
                ( )  /   /  

/  
 

 /   /  
วทบ.ช้ันปที่ ๑ - ๔.๕๕ 
วทบ.ช้ันปที่ ๒ ๔.๕๐ ๔.๔๐ 
วทบ.ช้ันปที่ ๓ ๔.๔๕ ๔.๔๙ 
วทบ.ช้ันปที่ ๔ ๔.๓๘ ๔.๖๔ 

. ๔.๔๔ ๔.๕๕ 

:  
 
 

 
 
 

 “  ISO :   -    
 

ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๔ 
๑ กฎหมายสาธารณสุขและ 
จริยธรรมวิชาชีพ 

นายนิธิพัฒน  ศรีธัญรัตน 
 
นายแพทยศักด์ิสิทธ์ิ  บุญลักษณ 

สํานักงานทนายความนิธิพัฒน

จังหวัดอุบลราชธานี 
งานนิติเวชวิทยา โรงพยาบาล
สรรพสิทธิประสงค 

๒ การปองกันและควบคุมอัคคีภัย นายชิตชัย  ต้ังวงศไชย เทศบาลเมืองวารินชําราบ 
จังหวัดอุบลราชธานี 

๓ การประเมินผลกระทบตอสขุภาพ
และสิ่งแวดลอม 

ผศ.ดร.ไกรชาติ  ตันตระการอาภา คณะสาธารณสุขศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

๔ สัมมนาสาธารณสุข นางสาวไพรัช บุญจรัส สํานักงานสาธารณสุข 
จังหวัดอุบลราชธานี 

 
 

    
                ( )  /   /  

/  
 

 /   /  
วทบ.ช้ันปที่ ๑ - ๔.๕๕ 
วทบ.ช้ันปที่ ๒ ๔.๕๐ ๔.๔๐ 
วทบ.ช้ันปที่ ๓ ๔.๔๕ ๔.๔๙ 
วทบ.ช้ันปที่ ๔ ๔.๓๘ ๔.๖๔ 

. ๔.๔๔ ๔.๕๕ 

:  
 
 

 
 
 

 “  ISO :   -    
 

๓๘



รายงานประจำปี ๒๕๕๔  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ภาพกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์

ภาพกิจกรรม นักศึกษาช้ันปีท่ี ๓ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์อนามัยส่ิงแวดล้อม เข้าศึกษาดูงาน

ท่ีสำนักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี ๑๒ จังหวัดอุบลราชธานี

ภาพกิจกรรม นักศึกษาช้ันปีท่ี ๓ เข้าให้สุขศึกษากับผู้ป่วยท่ีตึกผู้ป่วยใน โรงพยาบาลวารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

โครงการฝึกอบรม “ระบบการจัดการส่ิงแวดล้อม” ISO ๑๔๐๐๑:๒๐๐๔ วันท่ี ๑๑-๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๓

๓๙



รายงานประจำปี ๒๕๕๔  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ภาพกิจกรรม นักศึกษาช้ันปีท่ี ๓ เข้าศึกษาดูงานท่ีหลุมฝังกลบมูลฝอย ของเทศบาลเมืองวารินชำราบ

ภาพกิจกรรม นักศึกษาช้ันปีท่ี ๔ สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน นำเสนอผลการฝึกปฏิบัติงาน

ภาพกิจกรรม อาจารย์นิเทศการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์อนามัยส่ิงแวดล้อม 

และสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ณ สถานประกอบการต่างๆ 

๔๐



รายงานประจำปี ๒๕๕๔  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ภาพกิจกรรม อาจารย์นิเทศการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาสาขาสาธารณสุขชุมชน

ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล

ภาพกิจกรรม นักศึกษาช้ันปีท่ี ๔ เข้าร่วมการประชุมวิชาการแผนพัฒนาสถาบันการศึกษาสาธารณสุข

ให้เป็นองค์กรสร้างเสริมสุขภาพระยะท่ี ๒

๔๑



รายงานประจำปี ๒๕๕๔  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ภาพกิจกรรม รายวิชาการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม – นักศึกษาจัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ

ในห้องเรียน

ภาพกิจกรรม นักศึกษาเสวนา “การสร้างเสริมสุขภาพ” ในรายวิชาการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม

ภาพกิจกรรม รายวิชาอนามัยครอบครัว – นักศึกษาฝึกปฏิบัติงานอนามัยโรงเรียน  

ณ โรงเรียนบ้านคำขวางตำบลคำขวางอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

๔๒



รายงานประจำปี ๒๕๕๔  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

รายวิชาเวชศาสตร์ชุมชน	
	 รายวิชาเวชศาสตร์ชุมชน	ได้นำนักศึกษาชั้นปีที่	๔	ออกฝึกประสบการณ์ภาคสนาม	ณ	บ้านหนองเงินฮ้อย	

ต.นากระแซง	อ.เดชอุดม	จ.อุบลราชธานีวันท่ี	๑๑	-	๒๒	ตุลาคม	๒๕๕๓	วัตถุประสงค์ของรายวิชาเพ่ือให้นักศึกษา 

สามารถอธิบายปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชม	 ประยุกต์ความรู้ที่เกี่ยวกับการควบคุม	 ป้องกัน	 และส่งเสริมสุขภาพ	

มาใชแ้กป้ญัหาสาธารณสขุในชมุชน	การมสีว่นรว่มของชมุชนฝกึการปฏบิตังิานจรงิในพืน้ที่	ฝกึการใชช้วีติอยูใ่นชมุชน	

การทำงานเป็นทีม	การเห็นอกเห็นใจผู้อื่น	การยอมรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนร่วมกลุ่มและร่วมบ้านในการฝึก	

ความสภุาพออ่นนอ้มถอ่มตนตอ่ประชาชนในหมูบ่า้น	มคีวามรบัผดิชอบและมุง่มัน่	การทำงานใหส้ำเรจ็	ซึง่จะเปน็ 

พื้นฐานสำคัญสำหรับนักศึกษาต่อไปในอนาคต	

	 นักศึกษาได้ร่วมกันจัดโครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก	 โครงการกายสะอาดโภชนาการดีเยี่ยม	

โครงการการจัดการขยะ	 โครงการผู้สูงอายุ	 โครงการหน้าบ้านน่าอยู่หลังบ้านน่ามอง	 โครงการหมู่บ้านสีขาว	

โครงการฟื้นฟูความรู	้ อสม.	 เพื่อพัฒนาและแก้ปัญหาสาธารณสุขของหมู่บ้านหนองเงินฮ้อย	 เป็นเวลา	 ๑๒	 วัน 

ที่พักอาศัยในหมู่บ้าน	 ชาวบ้านหนองเงินฮ้อยได้เข้าร่วมโครงการจำนวนมาก	 หลังเสร็จสิ้นโครงการตัวแทน 

นักศึกษาได้สรุปงานและข้อเสนอแนะแก่ชาวบ้านและเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการต่อไป

	 จากการประเมินผลโครงการ	 พบว่า	 นักศึกษาพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชานี้ 

จากคะแนนเต็ม	๕	คะแนน	ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ	๔.๓๒	คิดเป็นร้อยละ	๘๖.๔	ประเด็นที่นักศึกษาพึงพอใจมาก

ทีส่ดุ	ไดแ้ก	่การศกึษาการใชช้วีติรว่มกบัผูอ้ืน่ในสงัคม	ฝกึใหเ้กดิความรบัผดิชอบตอ่หนา้ทีข่องตนเอง	และสง่เสรมิ 

ให้เกิดการเรียนรู้มากขึ้นและผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนในหมู่บ้าน	 ต่อการจัดกิจกรรมของ 

รายวิชานี้ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ	 ๔.๗๒	 คิดเป็นร้อยละ	 ๙๔.๔	 ประเด็นที่ประชาชนพึงพอใจมากที่สุด	 ได้แก่	

ความมีระเบียบวินัยของนักศึกษา	 ความเป็นกันเองของนักศึกษากับชาวบ้าน	 และการชักชวนชาวบ้านให้มีส่วน 

ร่วมกับกิจกรรมต่างๆ

ภาพกิจกรรรม รายวิชาเวชศาสตร์ชุมชน

๔๓



รายงานประจำปี ๒๕๕๔  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 ๔.๓. การพัฒนาบุคลากรอาจารย์ กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์

	 กลุม่วชิาสาธารณสขุศาสตร	์	มอีาจารยป์ระจำจำนวน	๙	คน		และในป	ีพ.ศ.	๒๕๕๔	กลุม่วชิาสาธารณสขุศาสตร	์

ได้รับอาจารย์ใหม่	เพิ่มขึ้นอีก	๔	คน		เพื่อพัฒนาการจัดการการเรียนการสอนในกลุ่มวิชาให้มีความเข้มแข็ง	และ

เพือ่ใหเ้ปน็ไปตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุริะดบัอดุมศกึษาแหง่ชาติ	กลุม่วชิาสาธารณสขุศาสตร์		ไดพ้ฒันาอาจารย์	

ทั้งอาจารย์ประจำ	 และอาจารย์ใหม่	 ให้มีคุณภาพ	 และศักยภาพ	 ที่จะพัฒนานักศึกษา	 พัฒนางานในหน้าที่ 

อย่างเหมาะสมโดย	รูปแบบการพัฒนา	อาจารย์	แบ่งออกเป็น	การพัฒนา	ในส่วนของอาจารย์ใหม่	และอาจารย์

ประจำในกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ดังนี้	

  ๑. การพัฒนาอาจารย์ประจำกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 

เป็นไปตามแผนและ	นโยบายการพัฒนาอาจารย์และบุคลากร	ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และ

การสาธารณสุข	มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

  ๒. การพัฒนาอาจารย์ใหม่

	 	 	 -	อาจารย์ใหม่ทุกคนต้องผ่านการปฐมนิเทศก่อนเข้าทำงาน	

	 	 	 -	มีอาจารย์พี่เลี้ยงสำหรับอาจารย์ใหม่แต่ละคน	เพื่อคอยแนะนำ	และให้คำปรึกษา	ในการทำงาน	

	 	 	 -	อาจารย์ใหม่ได้เข้ารับการฝึกอบรม	ตามหัวข้อท่ีเหมาะสม	สามารถนำมาพัฒนาตนเองและองค์กรได้

	 	 	 -	อาจารย์ใหม่ได้เข้าร่วมสังเกตการณ์การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง

	 	 	 -	มีการประเมินการสอนของอาจารย์ใหม่	เพ่ือการพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขการจัดการเรียนการสอน

ของอาจารย์ใหม่

ภาพกิจกรรม วันปัจฉิมนิเทศของนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ รุ่นท่ี ๒

๔๔



รายงานประจำปี ๒๕๕๔  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ตารางที่ ๑๑ รายละเอียดการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่   
 

  

  
- แนะนําบุคลากร 
- กฎระเบียบการปฏิบัติงาน  
- สิทธิประโยชนของพนักงาน คาจาง เงินเดือน การลา การศึกษาตอ สวัสดิการอ่ืน ๆ   
- การประเมินภาระงาน 

   
- การเบิกจายวัสดุอุปกรณ สําหรับการเรียนการสอนและอื่นๆที่เกี่ยวของ 

   
- การเบิกจายเงิน สําหรับการทําโครงการ การอบรม การเดินทาง เงินพิเศษ เบี้ยเลี้ยงตางๆ  
และอื่น ๆ 

   
- การขอรหัสเขาระบบ 
- การติดตอประสานงานสารสนเทศ  
- การยืม คืนอุปกรณสารสนเทศ 
- การ upload ขอมูลในระบบฐานขอมูล Website ของวิทยาลัยฯ  
- ระบบสารสนเทศทั้งหมดที่เกีย่วของ 

   
- การสมัครสมาชิก  
- การยืมคืนหนังสือ และการสบืคนขอมูลหองสมุด 

    
- อาจารยที่ปรึกษา การปฏิบัติงานของอาจารยที่ปรึกษา 
- การรวมกิจกรรมที่เกี่ยวกับนักศึกษา 

   /    
- การทําโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  
- การเขารวมกิจกรรมทํานุบํารงุศิลปวัฒนธรรม 
- การจัดทําโครงการบริการวิชาการ   
- ระบบระเบียบการทําวิจัย  
- การdownload เอกสารที่เกีย่วของกับงานวิจัย  
- การเขียน /ตีพิมพบทความวิจัย/วารสาร 

   
 

  

  
- แนะนําบุคลากร 
- กฎระเบียบการปฏิบัติงาน  
- สิทธิประโยชนของพนักงาน คาจาง เงินเดือน การลา การศึกษาตอ สวัสดิการอ่ืน ๆ   
- การประเมินภาระงาน 

   
- การเบิกจายวัสดุอุปกรณ สําหรับการเรียนการสอนและอื่นๆที่เกี่ยวของ 

   
- การเบิกจายเงิน สําหรับการทําโครงการ การอบรม การเดินทาง เงินพิเศษ เบี้ยเลี้ยงตางๆ  
และอื่น ๆ 

   
- การขอรหัสเขาระบบ 
- การติดตอประสานงานสารสนเทศ  
- การยืม คืนอุปกรณสารสนเทศ 
- การ upload ขอมูลในระบบฐานขอมูล Website ของวิทยาลัยฯ  
- ระบบสารสนเทศทั้งหมดที่เกีย่วของ 

   
- การสมัครสมาชิก  
- การยืมคืนหนังสือ และการสบืคนขอมูลหองสมุด 

    
- อาจารยที่ปรึกษา การปฏิบัติงานของอาจารยที่ปรึกษา 
- การรวมกิจกรรมที่เกี่ยวกับนักศึกษา 

   /    
- การทําโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  
- การเขารวมกิจกรรมทํานุบํารงุศิลปวัฒนธรรม 
- การจัดทําโครงการบริการวิชาการ   
- ระบบระเบียบการทําวิจัย  
- การdownload เอกสารที่เกีย่วของกับงานวิจัย  
- การเขียน /ตีพิมพบทความวิจัย/วารสาร 

๔๕
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ภาพกิจกรรม การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ เม่ือวันท่ี ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔

ภาพกิจกรรม การพัฒนาอาจารย์ใหม่

ภาพกิจกรรม การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ เม่ือวันท่ี ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔

   
- การติดตอประสานงาน  
- งานธุรการ  

   
- หัวขอที่สอน 
- การทําประมวลรายวิชา 
- การทําแผนการสอน 
- การทําคูมืออาจารย คูมือนักศึกษา 
- การทําเอกสารการสอน 

  
- แนวทางการปฏิบัติงานที่สอดคลองและเปนไปตามเปาหมาย และพันธกิจขององคกร 

   
- การจัดทําขอสอบหลักเกณฑวิพากษขอสอบ  
- การประเมินผลและการบันทกึเกรด 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพกิจกรรม การปฐมนิเทศอาจารยใหม เมื่อวันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
 
 
 
 
 

   
 

  

  
- แนะนําบุคลากร 
- กฎระเบียบการปฏิบัติงาน  
- สิทธิประโยชนของพนักงาน คาจาง เงินเดือน การลา การศึกษาตอ สวัสดิการอ่ืน ๆ   
- การประเมินภาระงาน 

   
- การเบิกจายวัสดุอุปกรณ สําหรับการเรียนการสอนและอื่นๆที่เกี่ยวของ 

   
- การเบิกจายเงิน สําหรับการทําโครงการ การอบรม การเดินทาง เงินพิเศษ เบี้ยเลี้ยงตางๆ  
และอื่น ๆ 

   
- การขอรหัสเขาระบบ 
- การติดตอประสานงานสารสนเทศ  
- การยืม คืนอุปกรณสารสนเทศ 
- การ upload ขอมูลในระบบฐานขอมูล Website ของวิทยาลัยฯ  
- ระบบสารสนเทศทั้งหมดที่เกีย่วของ 

   
- การสมัครสมาชิก  
- การยืมคืนหนังสือ และการสบืคนขอมูลหองสมุด 

    
- อาจารยที่ปรึกษา การปฏิบัติงานของอาจารยที่ปรึกษา 
- การรวมกิจกรรมที่เกี่ยวกับนักศึกษา 

   /    
- การทําโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  
- การเขารวมกิจกรรมทํานุบํารงุศิลปวัฒนธรรม 
- การจัดทําโครงการบริการวิชาการ   
- ระบบระเบียบการทําวิจัย  
- การdownload เอกสารที่เกีย่วของกับงานวิจัย  
- การเขียน /ตีพิมพบทความวิจัย/วารสาร 
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นเ
ปน
สํา
คัญ
โด
ยม
ี

ผล
กา
รป
ระ
เม
ินเ
ฉล
ี่ยม
าก
กว
า ๔

.๐๐
 จา
ก

คะ
แน
นเ
ต็ม

 ๕
  

๔๗



รายงานประจำปี ๒๕๕๔  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

	 งานห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์	 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	 อยู่ภายใต้การกำกับของ 

คณะกรรมการงานห้องปฏิบัติการฯ	 โดยมีดร.จุฑารัตน์	 จิตติมณี	 เป็นประธานกรรมการ	 คณบดีวิทยาลัยแพทย 

ศาสตร์และการสาธารณสุข	เป็นที่ปรึกษาและมีเจ้าหน้าที่ทั้งหมด	๔	คน	ดังนี้

	 ๑.	นางสาวมาลัย	 ศิลารัมย์		 ตำแหน่ง			นักวิทยาศาสตร์

	 ๒.	นายทักษกร	 วงศ์สีดา		 ตำแหน่ง			นักวิทยาศาสตร์

	 ๓.	นางสาวอนุสรา	สารักษ์	 	 ตำแหน่ง			นักวิทยาศาสตร์

	 ๔.	นายสุพจน์	 อ่อนรัตน์	 ตำแหน่ง			พนักงานดูแลอาจารย์ใหญ่

	 ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ภายใต้การกำกับดูแล	จำนวนทั้งหมด	๖	ห้อง	ดังนี้

ผลการดำเนินการงานห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

    
CMP 
๒๑๑ 

หองปฏิบัติการชีวเคมี

และอนามัยสิ่งแวดลอม 
๑. นักศึกษาแพทยศาสตร ช้ันปที่ ๒ และ ๓ 
๒. นักศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต 
   - สาขาอนามัยสิ่งแวดลอม ช้ันปที่ ๓ 
   - สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
ช้ันปที่ ๓ และ ๔ 
๓. นักศึกษาพยาบาลศาสตร ช้ันปที่ ๑ 

นางสาวอนุสรา สารักษ 

CMP 
๒๑๒ 

หองปฏิบัติการจุล

ชีววิทยาและปรสิต

วิทยา  

๑. นักศึกษาแพทยศาสตร ช้ันปที่ ๒ และ ๓ 
๒. นักศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาสาธารณ 
สุขศาสตร ช้ันปที่ ๒ 
๓. นักศึกษาพยาบาลศาสตร ช้ันปที่ ๑ 

นางสาวมาลัย ศิลารัมย 

CMP 
๒๑๓ 

หองปฏิบัติการ

สรีรวิทยาและพยาธิ

วิทยา 

๑. นักศึกษาแพทยศาสตร ช้ันปที่ ๒ และ ๓ 
๒. นักศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขา
สาธารณสุขศาสตร ช้ันปที่ ๒ 
๓. นักศึกษาพยาบาลศาสตร ช้ันปที่ ๑ 

นายทักษกร วงศสีดา 

CMP 
๓๑๕ 

หองปฏิบัติการทักษะ

พ้ืนฐานทางคลินิก 
๑. นักศึกษาแพทยศาสตร ช้ันปที่ ๒ และ ๓ 
๒. นักศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขา
สาธารณสุขศาสตร ช้ันปที ่๒, ๓ และ ๔ 

นางสาวอนุสรา สารักษ 
นางสาวมาลัย ศิลารัมย 
นายทักษกร วงศสีดา 

CMP
๑๑๐๓ 

หองปฏิบัติการมหกาย

วิภาคศาสตร 
๑. นักศึกษาแพทยศาสตร ช้ันปที่ ๒ และ ๓ 
๒. นักศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขา
สาธารณสุขศาสตร ช้ันปที่ ๒ 
๓. นักศึกษาพยาบาลศาสตร ช้ันปที่ ๑ 

นายสุพจน ออนรัตน 
(พนักงานดูแล 
อาจารยใหญ) 

CMP 
๒๐๑ 

หองปฏิบัติการหนวย

วิจัยทางคลินิก 
คณาจารยผูทําวิจัย  และผูชวยวิจัย นางสาวอนุสรา สารักษ 

นางสาวมาลัย ศิลารัมย 
นายทักษกร วงศสีดา 

CMP 
๒๐๓ 

หองเตรียมสารเคมีและ

อาหารเลี้ยงเชื้อ 
นักวิทยาศาสตร อาจารย และผูชวยวิจัย นางสาวมาลัย ศิลารัมย 

 
CMP 
๒๐๙ 

หองเก็บของ สารเคมี 
และอาหารเลีย้งเชื้อ 

นักวิทยาศาสตร นางสาวอนุสรา สารักษ 

 
CMP 
๒๑๐ 

หองลางอุปกรณ นักวิทยาศาสตร นายทักษกร วงศสีดา 

๔๘



รายงานประจำปี ๒๕๕๔  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ภาพห้องปฏิบัติการทักษะพ้ืนฐานทางคลินิก

ภาพห้องปฏิบัติการชีวเคมีและอนามัยส่ิงแวดล้อม ภาพห้องปฏิบัติการสรีรวิทยา

    
CMP 
๒๑๑ 

หองปฏิบัติการชีวเคมี

และอนามัยสิ่งแวดลอม 
๑. นักศึกษาแพทยศาสตร ช้ันปที่ ๒ และ ๓ 
๒. นักศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต 
   - สาขาอนามัยสิ่งแวดลอม ช้ันปที่ ๓ 
   - สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
ช้ันปที่ ๓ และ ๔ 
๓. นักศึกษาพยาบาลศาสตร ช้ันปที่ ๑ 

นางสาวอนุสรา สารักษ 

CMP 
๒๑๒ 

หองปฏิบัติการจุล

ชีววิทยาและปรสิต

วิทยา  

๑. นักศึกษาแพทยศาสตร ช้ันปที่ ๒ และ ๓ 
๒. นักศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาสาธารณ 
สุขศาสตร ช้ันปที่ ๒ 
๓. นักศึกษาพยาบาลศาสตร ช้ันปที่ ๑ 

นางสาวมาลัย ศิลารัมย 

CMP 
๒๑๓ 

หองปฏิบัติการ

สรีรวิทยาและพยาธิ

วิทยา 

๑. นักศึกษาแพทยศาสตร ช้ันปที่ ๒ และ ๓ 
๒. นักศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขา
สาธารณสุขศาสตร ช้ันปที่ ๒ 
๓. นักศึกษาพยาบาลศาสตร ช้ันปที่ ๑ 

นายทักษกร วงศสีดา 

CMP 
๓๑๕ 

หองปฏิบัติการทักษะ

พ้ืนฐานทางคลินิก 
๑. นักศึกษาแพทยศาสตร ช้ันปที่ ๒ และ ๓ 
๒. นักศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขา
สาธารณสุขศาสตร ช้ันปที ่๒, ๓ และ ๔ 

นางสาวอนุสรา สารักษ 
นางสาวมาลัย ศิลารัมย 
นายทักษกร วงศสีดา 

CMP
๑๑๐๓ 

หองปฏิบัติการมหกาย

วิภาคศาสตร 
๑. นักศึกษาแพทยศาสตร ช้ันปที่ ๒ และ ๓ 
๒. นักศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขา
สาธารณสุขศาสตร ช้ันปที่ ๒ 
๓. นักศึกษาพยาบาลศาสตร ช้ันปที่ ๑ 

นายสุพจน ออนรัตน 
(พนักงานดูแล 
อาจารยใหญ) 

CMP 
๒๐๑ 

หองปฏิบัติการหนวย

วิจัยทางคลินิก 
คณาจารยผูทําวิจัย  และผูชวยวิจัย นางสาวอนุสรา สารักษ 

นางสาวมาลัย ศิลารัมย 
นายทักษกร วงศสีดา 

CMP 
๒๐๓ 

หองเตรียมสารเคมีและ

อาหารเลี้ยงเชื้อ 
นักวิทยาศาสตร อาจารย และผูชวยวิจัย นางสาวมาลัย ศิลารัมย 

 
CMP 
๒๐๙ 

หองเก็บของ สารเคมี 
และอาหารเลีย้งเชื้อ 

นักวิทยาศาสตร นางสาวอนุสรา สารักษ 

 
CMP 
๒๑๐ 

หองลางอุปกรณ นักวิทยาศาสตร นายทักษกร วงศสีดา 

    
CMP 
๒๑๑ 

หองปฏิบัติการชีวเคมี

และอนามัยสิ่งแวดลอม 
๑. นักศึกษาแพทยศาสตร ช้ันปที่ ๒ และ ๓ 
๒. นักศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต 
   - สาขาอนามัยสิ่งแวดลอม ช้ันปที่ ๓ 
   - สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
ช้ันปที่ ๓ และ ๔ 
๓. นักศึกษาพยาบาลศาสตร ช้ันปที่ ๑ 

นางสาวอนุสรา สารักษ 

CMP 
๒๑๒ 

หองปฏิบัติการจุล

ชีววิทยาและปรสิต

วิทยา  

๑. นักศึกษาแพทยศาสตร ช้ันปที่ ๒ และ ๓ 
๒. นักศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาสาธารณ 
สุขศาสตร ช้ันปที่ ๒ 
๓. นักศึกษาพยาบาลศาสตร ช้ันปที่ ๑ 

นางสาวมาลัย ศิลารัมย 

CMP 
๒๑๓ 

หองปฏิบัติการ

สรีรวิทยาและพยาธิ

วิทยา 

๑. นักศึกษาแพทยศาสตร ช้ันปที่ ๒ และ ๓ 
๒. นักศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขา
สาธารณสุขศาสตร ช้ันปที่ ๒ 
๓. นักศึกษาพยาบาลศาสตร ช้ันปที่ ๑ 

นายทักษกร วงศสีดา 

CMP 
๓๑๕ 

หองปฏิบัติการทักษะ

พ้ืนฐานทางคลินิก 
๑. นักศึกษาแพทยศาสตร ช้ันปที่ ๒ และ ๓ 
๒. นักศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขา
สาธารณสุขศาสตร ช้ันปที ่๒, ๓ และ ๔ 

นางสาวอนุสรา สารักษ 
นางสาวมาลัย ศิลารัมย 
นายทักษกร วงศสีดา 

CMP
๑๑๐๓ 

หองปฏิบัติการมหกาย

วิภาคศาสตร 
๑. นักศึกษาแพทยศาสตร ช้ันปที่ ๒ และ ๓ 
๒. นักศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขา
สาธารณสุขศาสตร ช้ันปที่ ๒ 
๓. นักศึกษาพยาบาลศาสตร ช้ันปที่ ๑ 

นายสุพจน ออนรัตน 
(พนักงานดูแล 
อาจารยใหญ) 

CMP 
๒๐๑ 

หองปฏิบัติการหนวย

วิจัยทางคลินิก 
คณาจารยผูทําวิจัย  และผูชวยวิจัย นางสาวอนุสรา สารักษ 

นางสาวมาลัย ศิลารัมย 
นายทักษกร วงศสีดา 

CMP 
๒๐๓ 

หองเตรียมสารเคมีและ

อาหารเลี้ยงเชื้อ 
นักวิทยาศาสตร อาจารย และผูชวยวิจัย นางสาวมาลัย ศิลารัมย 

 
CMP 
๒๐๙ 

หองเก็บของ สารเคมี 
และอาหารเลีย้งเชื้อ 

นักวิทยาศาสตร นางสาวอนุสรา สารักษ 

 
CMP 
๒๑๐ 

หองลางอุปกรณ นักวิทยาศาสตร นายทักษกร วงศสีดา 

๔๙



รายงานประจำปี ๒๕๕๔  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ในรอบปีงบประมาณ	๒๕๕๔	ที่ผ่านมา	ได้มีการดำเนินงานในด้านต่างๆ	ดังนี้

การดำเนินการด้านการเรียนการสอน

	 งานห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์	มีหน้าที่รับผิดชอบจัดการเรียนการสอนปฏิบัติการทั้ง	๓	หลักสูตร	คือ	

	 ๑.	หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

	 ๒.	หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์	

	 ๓.	หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต	(คณะพยาบาลศาสตร์)

มีการปฏิบัติงานดังนี้

	 ๑.	 เตรียมความพร้อมก่อนมีการเรียนการสอน	เพ่ือรองรับการเรียนการสอน	งานวิจัยและงานบริการวิชาการ	

	 ๒.	อำนวยความสะดวกในระหว่างการเรียนการสอนปฏิบัติการแก่นักศึกษา	และอาจารย์	

	 ๓.	จัดเก็บวัสดุ/อุปกรณ์	และดูแลความเรียบร้อยของห้องปฏิบัติการ

	 ๔.	ตรวจสอบ	และดูแล	ซ่อมบำรุงเครื่องมือ	และอุปกรณ์ทางห้องปฏิบัติการ

การดำเนินการแผนงาน/โครงการ

	 ได้รับจัดสรรงบประมาณ	เงินอุดหนุนปี	๒๕๕๔ในการจัดหาวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์

เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน	จำนวน	๑	โครงการ	คือ	โครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติ

การเพื่อรองรับการเรียนการสอน	 ประจำปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 ๒๕๕๔	 ได้รับการจัดสรรงบประมาณ	 จำนวน	

๔๘๐,๐๐๐	บาท	

	 สรุปผลการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการฯ	 ใช้จ่ายงบประมาณทั้งสิ้น	 ๔๘๐,๐๐๐	บาท				

ผลการดำเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ทุกประการ

ปัญหาและอุปสรรค

	 เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรมีจำนวนจำกัด	สำหรับการซ่อมบำรุงครุภัณฑ์และเครื่องมือ

ทางวทิยาศาสตรแ์ละการแพทย	์จงึทำใหไ้มส่ามารถดำเนนิการไดต้ามทีต่อ้งการ	และมกีารวางแผนของบประมาณ 

เพิ่มเติมในปีต่อไป	

๕๐



รายงานประจำปี ๒๕๕๔  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
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การบริหารงาน : 
	 งานเอกสารสนเทศ	วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	ประกอบด้วย	๓	หน่วยงาน	ได้แก่	

	 	 ๑.	หน่วยบริหารและธุรการ	

	 	 ๒.	หน่วยพัฒนาทรัพยากรและวิเคราะห์สนเทศ	

	 	 ๓.	หน่วยบริการทรัพยากรสารสนเทศ	

	 มีคณะกรรมการงานเอกสารสนเทศร่วมกำหนดนโยบายการดำเนินงาน	 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและ 

รองคณบดีฝ่ายบริหารกำกับดูแลด้านการบริหารและวิชาการ	คณบดีเป็นที่ปรึกษา

โครงสร้างการบริหารงานเอกสารสนเทศ

คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

คณะกรรมการงานเอกสารสนเทศ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร

หน่วยบริหารและธุรการ
หน่วยพัฒนาทรัพยากร

และวิเคราะห์สนเทศ

หน่วยบริการทรัพยากร

สารสนเทศ

ผลการดำเนินงานด้านเอกสารสนเทศ

๕๑
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แผนงาน/โครงการ :
	 งานเอกสารสนเทศได้จัดทำแผนของบประมาณประจำปี	 ๒๕๕๔	 เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนตาม 

ภารกิจของการบริการสารสนเทศ	ได้รับอนุมัติให้ดำเนินงาน	จำนวน	๔	โครงการ	ดังนี้

การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ : 
	 	 ห้องสมุดวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขได้ดำเนินการจัดหาวัสดุ	 หนังสือ	 วารสาร	 ตำรา	

และสื่อสารสนเทศอื่นๆ	เพื่อรองรับการบริการแก่นักศึกษา	คณาจารย์และบุคลากร	ดังนี้

โครงการงานเอกสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔

ตารางสรุปจำนวนหนังสือ ตำรา วารสาร ฐานข้อมูลที่ห้องสมุดจัดให้บริการ

 
 
 
 
 

/  : 

  งานเอกสารสนเทศไดจัดทําแผนของบประมาณประจําป ๒๕๕๔ เพ่ือสนับสนุนการเรียนการ
สอนตามภารกิจของการบริการสารสนเทศไดรับอนุมัติใหดําเนินงาน จํานวน ๔ โครงการ ดังนี้ 
 

   

 
  

 
( )  

๑ โครงการจัดหาวัสดุหนังสือวารสารและ

ตําราทางการแพทยและการสาธารณสุข 
๑๙๒๐๐๐๓-๒๒ ๖๒๓,๕๐๕.๖๐ ตุลาคม ๒๕๕๓- 

กันยายน ๒๕๕๔ 
๒ โครงการการบริการงานเอกสารสนเทศ

วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข 
๑๙๒๐๐๐๓-๒๕ ๗๕,๒๗๐.๐๐ ตุลาคม ๒๕๕๓- 

กันยายน ๒๕๕๔ 
๓ โครงการบริหารจัดการหองสมุดวิทยาลัย

แพทยศาสตรและการสาธารณสุข 
๑๙๒๐๐๐๓-๒๖ ๕๘,๙๐๐.๐๐ ตุลาคม ๒๕๕๓- 

กันยายน ๒๕๕๔ 
๔ โครงการแนะนําการใชหองสมุด ๑๙๒๐๐๐๓-๓๒ - วันปฐมนิเทศ

นักศึกษา  
ช้ันปที่ ๑ 

  
(

) 
, .  

  

 

 :  

  หองสมุดวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุขไดดําเนินการจัดหาวัสดุ หนังสือ วารสาร 
ตํารา และสื่อสารสนเทศอ่ืน ๆ เพื่อรองรับการบริการแกนักศึกษา คณาจารยและบุคลากร ดังนี้ 
 

      

 

    
๑ หนังสือตําราภาษาไทย ๑,๙๒๔ เลม 
๒ หนังสือตําราภาษาอังกฤษ ๑,๘๐๑ เลม 
๓ CD-ROM ๒๙๙ ชุด 
๔ ฐานขอมูลออนไลน (MD Consult) ๑ ฐาน 
๕ หนังสือพิมพ จํานวน ๔ รายการ ๑,๑๔๕ ฉบับ 

 

 : 

 : สําหรับการดูสื่อสารคดีและบันเทิงคดี ผานทีวีขนาด ๒๖ นิ้ว พรอมเครือ่ง
เลน DVD จํานวน ๔ ชุด 
  : สําหรับบริการสืบคนขอมูลสารสนเทศ จํานวน ๒๐ เครื่อง 
เช่ือมตออินเตอรเน็ตแบบไรสาย 
 : จัดใหบริการ จํานวน ๒ หอง ความจุหองละ ๘ ที่นั่ง สามารถ
ใชในการประชุมกลุมยอยและนําเสนองาน 
  : จัดใหมีการบริการขอมูลขาวสารที่ทันสมัย ผานสื่อ
สิ่งพิมพเชน จุลสาร วารสารทางดานสารคดีและบันเทิงคดี รวมไปถึงหนังสือพิมพฉบับภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ จํานวน ๔ รายการ ไดแก หนังสือพิมพบางกอกโพสต หนังสือพิมพไทยรัฐ หนังสือพิมพมติชน 
หนังสือพิมพ Student Weekly (รายสัปดาห) 
   Mini Theaterมีความจุขนาด ๒๐ ที่นั่ง จัดใหบริการฉายภาพยนตร  
(Mini Theater) ในปงบประมาณ ๒๕๕๔ ที่ผานมา จัดใหบริการสื่อสารคดีสําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ ๓-๕ ป)
จากศูนยพัฒนาเด็ก ทุกวันอังคาร เวลา ๑๐.๐๐-๑๑.๐๐ น.  
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การบริการ :
 บริการวีดีทัศน์ :	 สำหรับการดูสื่อสารคดีและบันเทิงคดี	 ผ่านทีวีขนาด	 ๒๖	 นิ้ว	 พร้อมเครื่องเล่น	 DVD	 

จำนวน	๔	ชุด

 บริการสืบค้นข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ :	 สำหรับบริการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ	 จำนวน	 ๒๐	 เครื่อง	

เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตแบบไร้สาย

 บริการห้องประชุมกลุ่มย่อย:	 จัดให้บริการ	 จำนวน	๒	 ห้อง	 ความจุห้องละ	 ๘	 ที่นั่ง	 สามารถใช้ในการ 

ประชุมกลุ่มย่อยและนำเสนองาน

 บริการวารสารและหนังสือพิมพ์ :	จัดให้มีการบริการข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย	ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เช่น	จุลสาร	

วารสารทางดา้นสารคดแีละบนัเทงิคด	ีรวมไปถงึหนงัสอืพมิพฉ์บบัภาษาไทยและภาษาองักฤษ	จำนวน	๔	รายการ	

ได้แก่	 หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์	 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ	 หนังสือพิมพ์มติชน	 หนังสือพิมพ์	 Student	Weekly	

(รายสัปดาห์)

  บริการห้อง Mini Theater มีความจุขนาด	๒๐	ที่นั่ง	 จัดให้บริการฉายภาพยนตร์	 (Mini	 Theater)	

ในปีงบประมาณ	๒๕๕๔	ที่ผ่านมา	จัดให้บริการสื่อสารคดีสำหรับเด็กปฐมวัย	(อายุ	๓-๕	ปี)จากศูนย์พัฒนาเด็ก	

ทุกวันอังคาร	เวลา	๑๐.๐๐-๑๑.๐๐	น.	

กราฟแสดงข้อมูลการใช้บริการห้องสมุด เดือนตุลาคม ๒๕๕๓ - เดือนกันยายน ๒๕๕๔

การยืมสื่อสารสนเทศห้องสมุด

การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์

การสืบค้นข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์

บริการห้องประชุมกลุ่มย่อย

บริการห้อง	M
ini	Theater

บริการวิดีทัศน์

๕,๑๐๑

๓,๖๗๔

๖๕๐
๑๑๔ ๔๓ ๔๑

๕๓
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 บริการสารสนเทศห้องสมุดนอกเวลาราชการ :	 ห้องสมุดวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	 

ได้เปิดห้องสมุดนอกเวลาราชการเพื่อบริการสารสนเทศสำหรับนักศึกษาภาคปกติ	 จำนวน	 ๒	 หลักสูตร	 ได้แก่	 

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต	(สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์)	โดยเปิดให้บริการ

นอกเวลาราชการในวันจันทร์-วันศุกร์	เวลา	๑๖.๓๐-๑๘.๓๐	น.	

การจัดอบรม :
	 งานเอกสารสนเทศได้จัดให้มีการอบรมการใช้สารสนเทศห้องสมุดเพื่อให้นักศึกษา	 คณาจารย์และ 

บุคลากรสามารถเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ		ดังนี้

ตารางสรุปการอบรมของห้องสมุดวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

กราฟแสดงจำนวนผู้ใช้บริการห้องสมุดวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

เดือนตุลาคม ๒๕๕๓-เดือนกันยายน ๒๕๕๔

๗๐๐

๖๐๐

๕๐๐

๔๐๐
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๒๐๐

๑๐๐

๐

จำ
นว

นผ
ู้ใช

้บร
ิกา

ร 
(ค

รั้ง
)

จันทร์-ศุกร์ (๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.)

จันทร์-ศุกร์ (๑๖.๓๐-๑๘.๓๐ น.)
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๑ อบรมการใชสารสนเทศหองสมุด 
(How to search medical information?) 

๘ มกราคม
๒๕๕๔ 

๓๖ 
หองสมุด

วิทยาลัยฯ 
๒ การอบรมการใชงานฐานขอมูลMD consult ๒๗ มกราคม 

๒๕๕๔ 
๑๐๕ 

หอง ๒๑๖, 
หอง ๑๐๓ 

๓ การแนะนําการใชหองสมุดสาํหรับนักศึกษาชั้นปที ่๑ ๒๗ พฤษภาคม 
๒๕๕๔ 

๑๒๐ หอง ๑๐๓ 

 
 :ดําเนินการจัดทําระบบสายสัญญาณอินเทอรเน็ตที่ใหบริการภายใน

หองสมุด จํานวน ๒๐ เครื่องเพื่อเพิ่มจุดเช่ือมตออินเทอรเน็ตใหการบริการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
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๑ อบรมการใชสารสนเทศหองสมุด 
(How to search medical information?) 

๘ มกราคม
๒๕๕๔ 

๓๖ 
หองสมุด

วิทยาลัยฯ 
๒ การอบรมการใชงานฐานขอมูลMD consult ๒๗ มกราคม 

๒๕๕๔ 
๑๐๕ 

หอง ๒๑๖, 
หอง ๑๐๓ 

๓ การแนะนําการใชหองสมุดสาํหรับนักศึกษาชั้นปที ่๑ ๒๗ พฤษภาคม 
๒๕๕๔ 

๑๒๐ หอง ๑๐๓ 

 
 :ดําเนินการจัดทําระบบสายสัญญาณอินเทอรเน็ตที่ใหบริการภายใน

หองสมุด จํานวน ๒๐ เครื่องเพื่อเพิ่มจุดเช่ือมตออินเทอรเน็ตใหการบริการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
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การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ : ดำเนินการจัดทำระบบสายสัญญาณอินเทอร์เน็ตท่ีให้บริการภายใน 

ห้องสมุด	จำนวน	๒๐	เคร่ืองเพ่ือเพ่ิมจุดเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตให้การบริการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ภาพประตูทางเข้าออกห้องสมุดทางเข้าออกห้องสมุด	

มีเครื่องนับจำนวนคนเข้า-ออก	เพื่อนับสถิต ิ

การเข้าใช้บริการของห้องสมุดวิทยาลัยแพทย์ฯ

ภาพบริเวณโต๊ะอ่านหนังสือของห้องสมุดภาพชั้นหนังสือของห้องสมุดวิทยาลัยแพทย์ฯ
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พันธกิจ
	 งานกิจการนักศึกษา		เป็นหน่วยสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมนอกหลักสูตร	เพื่อพัฒนานักศึกษา	ในด้าน

การเป็นผู้นำและพัฒนาให้นักศึกษา	 มีคุณธรรม	 จริยธรรม	 และอยู่ในระเบียบวินัยอันดีของมหาวิทยาลัย	

สามารถทำงานแบบมีส่วนร่วม	และมีความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม

เป้าหมาย
	 ๑.		เสริมสร้างให้นักศึกษามีความรับผิดชอบต่อตนเอง	มีวินัย	และมีส่วนร่วมเสริมสร้างความเป็นระเบียบ

เรียบร้อยของสังคม	

	 ๒.	 	พัฒนากิจกรรมนักศึกษาให้มีความหลากหลาย	น่าสนใจ	และเพียงพอต่อการพัฒนาของนักศึกษาทั้ง 

กิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยและกิจกรรมร่วมกับชุมชน

	 ๓.		พัฒนาสภาพแวดล้อมของนักศึกษาให้เอื้อต่อการเรียนรู้และการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข

	 ๔.		พัฒนาประสิทธิภาพการให้คำปรึกษาและดูแลนักศึกษา

	 ๕.	 	 การฟื้นฟูวัฒนธรรมอันดีงามเพื่อนำกลับมาใช้ในการดำเนินชีวิตและการพัฒนาประเทศในลักษณะ 

ของการใช้วัฒนธรรมนำการพัฒนา

	 ในการจัดกิจกรรมต่างๆ	 ฝ่ายกิจการนักศึกษาได้เก็บรวมรวมสถิติของการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา		 

เพื่อเป็นการประเมินความสำเร็จของโครงการ	 การร่วมกิจกรรมของนักศึกษาส่วนใหญ่จะเกิดจากความสนใจ 

และสมัครใจเข้าร่วมกิจกรรม	ซึ่งในปี	๒๕๕๔	ได้จัดกิจกรรมดังต่อไปนี้	

ผลการดำเนินงานด้านพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

 

/      
 

     

๑. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ๒๖ พ.ค.๕๔ วิทยาลัยแพทยศาสตรฯ ๑๔๓ 
๒ โครงการแนะแนวแลกเปลีย่น
ประสบการณพ่ีบัณฑิตสูรุนนอง 

๑๘ ธ.ค. ๕๓ วิทยาลัยแพทยศาสตรฯ ๒๕๐ 

๓. โครงการอบรมอาจารยที่ปรึกษา ๒๖ พ.ค. ๕๔ วิทยาลัยแพทยศาสตรฯ ๒๕ 
๔.สัมมนาผูนําสโมสรนักศึกษา ๒๑ พ.ค ๕๔ ณ อุทยานแหงชาติแกงตะนะ ๔๐ 

    

๑. โครงการจิตอาสาชวยเหลือเด็กออธิสติก ๓๑ ส.ค.  ๕๓ โรงเรียนอุบลปญญานุกูล จ.อุบลฯ ๕๐ 

๒. กิจกรรมบรจิาคโลหิตในวันมหิดล ๒๓ ก.ย. ๕๔ วิทยาลัยแพทยศาสตรฯ ๑๔๓ 
 
  

๕๖



รายงานประจำปี ๒๕๕๔  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

	 งานกิจการนักศึกษาได้ประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินงานกิจการนักศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ 

และการสาธารณสุขพบว่ามีระดับความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับดี

	 ในความหลากหลายและจำนวนกิจกรรมที่จัดทำให้นักศึกษาในแต่ละปีจะเห็นว่ามีจำนวนมากเพียงพอ			

ในขณะเดียวกันวิทยาลัยฯ	 อาจจะต้องมีการวิเคราะห์กิจกรรมและวัตถุประสงค์ของแต่ละกิจกรรมว่ามีความ 

ซ้ำซ้อนหรือครอบคลุมวัตถุประสงค์ตามแผนที่กำหนดไว้	 รวมทั้งการวิเคราะห์ว่ากิจกรรมที่จัดมีประโยชน์ต่อ 

นักศึกษา	โดยมุ่งเน้นที่คุณภาพของกิจกรรมมากกว่าปริมาณเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

/      
 

    

๑. กีฬาเข็มสัมพันธครั้งที่  ๒๔ ๒๒-๒๕ ต.ค. ๕๓ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ๖๘ 

๒. กีฬาสาธารณสุขสมัพันธครั้งที่ ๒๙ ๑๔-๑๕ พ.ย.๕๓ มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ ๑๖๐ 

    

๑. กิจกรรมไหวครู   ( มหาวิทยาลัย) ๑๐ มิ.ย. ๕๔ วิทยาลัยแพทยศาสตร ๔๐๐ 
๒. โครงการเรียนรูการใชชีวิตอยางพอเพียง
กับปราชญชาวบาน 

๑๐-๑๒ ธ.ค. ๕๓ มหาชีวาลัย จ.บุรีรัมย ๕๒ 

๓. สืบสานประเพณีลอยกระทง ๒๑ พ.ย.๕๓ มหาวิทยาลัยอุบลฯ ๑๔๓ 
๔. วันมหิดล ๒๓ ก.ย. ๕๔ วิทยาลัยแพทยศาสตร ๓๐๐ 

    

๑.งานแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม ๑๙ ธ.ค.๕๓ วิทยาลัยแพทยศาสตร ๖๐ 
๒. สานสัมพันธตอนรับนองใหม (ประชุมเชียร) ๓-๑๒ มิ.ย.๕๔ วิทยาลัยแพทยศาสตร ๑๔๓ 

 
งานกิจการนักศึกษาไดประเมินความพึงพอใจตอการดําเนินงานกิจการนักศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตร

และการสาธารณสุขพบวามีระดับความพึงพอใจในภาพรวมอยูในระดับดี 
ในความหลากหลายและจํานวนกิจกรรมที่จัดทําใหนักศึกษาในแตละปจะเห็นวามีจํานวนมากเพียงพอ   

ในขณะเดียวกันวิทยาลัยฯ อาจจะตองมีการวิเคราะหกิจกรรมและวัตถุประสงคของแตละกิจกรรมวามีความ
ซ้ําซอนหรือครอบคลุมวัตถุประสงคตามแผนที่กําหนดไว รวมท้ังการวิเคราะหวากิจกรรมที่จัดมีประโยชนตอ
นักศึกษา โดยมุงเนนที่คุณภาพของกิจกรรมมากกวาปริมาณเพ่ือใหนักศึกษาไดเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ  
  
 
   
 
 
 
 
 

๕๗



รายงานประจำปี ๒๕๕๔  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ภาพกิจกรรมด้านวิชาการ

 ๑. ภาพกิจกรรมวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔  

ณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

 ๒. โครงการแนะแนวแลกเปลี่ยนประสบการณ์พี่บัณฑิตสู่รุ่นน้อง วันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

 ณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

 ๓. ภาพกิจกรรมอบรมอาจารย์ที่ปรึกษา วันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔  

ณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

๕๘



รายงานประจำปี ๒๕๕๔  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 ๔. ภาพกิจกรรมสัมมนาผู้นำสโมสรนักศึกษา วันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔  

ณ อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ

 ๑. โครงการจิตอาสาช่วยเหลือเด็กออธิสติกวันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

ณ โรงเรียนปัญญานุกูล จ.อุบลราชธานี

 ๒. ภาพกิจกรรมบริจาคโลหิตเนื่องในวันมหิดล วันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔

ภาพกิจกรรมด้านบำเพ็ญประโยชน์

๕๙



รายงานประจำปี ๒๕๕๔  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 ๑. กีฬาเข็มสัมพันธ์ครั้งที่ ๒๔ วันที่  ๒๒-๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 ๑. กิจกรรมไหว้ครู วันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔ ณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

 ๒. กีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ครั้งที่ ๒๙ วันที่ ๑๔-๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓

ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ภาพกิจกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพ

ภาพกิจกรรมด้านทำนุบำรุงส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

๖๐



รายงานประจำปี ๒๕๕๔  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 ๒. โครงการเรียนรู้การใช้ชีวิตอย่างพอเพียงกับปราชญ์ชาวบ้าน วันที่ ๑๐-๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

ณ มหาชีวาลัย จ.บุรีรัมย์

 ๓. โครงการวันมหิดล วันท่ี ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ ณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

 ๔. ภาพกิจกรรม สืบสานประเพณีลอยกระทง วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓ 

ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

๖๑



รายงานประจำปี ๒๕๕๔  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 ๑. ภาพกิจกรรมสานสัมพันธ์ตอนรับน้องใหม่ (ประชุมเชียร์) วันที่ ๓-๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔

ณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

 ๒. ภาพกิจกรรมงานแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ วันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

ณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

ภาพกิจกรรมนันทนาการ

๖๒



รายงานประจำปี ๒๕๕๔  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

	 วิทยาลัยฯ	 มีหน่วยงานวิจัยที่มีพันธกิจ	 และบทบาทหน้าที่สำคัญในการสนับสนุนให้มีนักวิจัยและ 

การผลิตผลงานวิจัย	 แสวงหาความรู้ใหม่	 การประดิษฐ์นวัตกรรม	 การค้นคว้า	 ทดลอง	 วิเคราะห์	 สังเคราะห์		

และเผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบ		โดยเฉพาะการเผยแพร่ผลงานวิจัยในเวทีการประชุมวิชาการ	และการตีพิมพ์

ในวารสารทั้งระดับชาติและนานาชาติ	 โดยเน้นให้มีการรวมกลุ่มวิจัยแบบสหวิทยาการและการบูรณาการ 

งานวิจัยสู่การบริการวิชาการแก่สังคมและการเรียนการสอน

ทิศทางการวิจัย
	 ๑.	การวิจัยทางการแพทย์

	 	 -	การวิจัยเพื่อศึกษาธรรมชาติของโรค

	 	 -	การวิจัยเพื่อศึกษาคุณสมบัติเฉพาะของเครื่องมือการตรวจวินิจฉัย

	 	 -	การวิจัยเพื่อศึกษาสาเหตุหรือปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรค

	 	 -	การวิจัยเพื่อเปรียบเทียบคุณค่าของกระบวนการป้องกันหรือรักษาโรค

	 	 -	การวิจัยเพื่อศึกษาประสิทธิภาพของการรักษาและการวิเคราะห์ความคุ้มทุน

	 ๒.	การวิจัยระบบสาธารณสุขและการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพ

	 	 -	การวิจัยเพื่อป้องกันและลดอัตราการเจ็บป่วยของประชาชน

	 	 -	การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค

	 	 -	การวิจัยเรื่องอาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพ

	 	 -	การวิจัยพฤติกรรมทางสุขภาพ

	 	 -	การวิจัยเพื่อยกระดับมาตรฐานการตรวจรักษาและป้องกันโรค

	 	 -	การวิจัยและพัฒนาระบบส่งเสริมการดูแลสุขภาพ

	 	 -	การวิจัยเพื่อพัฒนาวิธีการตรวจทางห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และการสาธารณสุข

	 	 -	การวิจัยปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน

	 ๓.	การวิจัยวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม	อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

	 	 -	การวิจัยเพ่ือหาวิธีการหรือแนวทางในการควบคุมมลพิษทางน้ำ	อากาศ	กากของเสีย	วัตถุอันตราย	และสารพิษ

	 	 -	การวิจัยปัจจัยเสี่ยงและผลกระทบที่เกิดจากภาวะมลพิษต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

	 	 -	การวิจัยด้านการปฏิบัติงานที่เหมาะสมและปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานในสภาวะแวดล้อมต่างๆ

	 	 -	การวิจัยโรคและภัยจากการประกอบอาชีพ	และสิ่งแวดล้อม

การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัย 
	 วิทยาลัยฯ	 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากทุนภายในและทุนภายนอก	 รวมทั้งได้จัดสรรงบประมาณ 

ของวทิยาลยัฯ	เพือ่สง่เสรมิและสนบัสนนุโครงการวจิยั	การพฒันาศกัยภาพนกัวจิยั	และการสนบัสนนุคา่ตอบแทน 

ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาต	ิ เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สาธารณชน	 ซึ่งในปี	 ๒๕๕๔	

มีกิจกรรมสำคัญ	คือ

ผลการดำเนินงานด้านงานวิจัย

๖๓



รายงานประจำปี ๒๕๕๔  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ตารางที่ ๑ โครงการวิจัยที่ได้รับสนับสนุนจากแหล่งทุนภายใน	(งบประมาณแผ่นดิน)

	 ๑.	โครงการสนับสนุนค่าตอบแทนตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการในวารสารระดับชาติ

	 ๒.	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ	เร่ือง	การจัดการความรู้กับการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย	(KM	&	Ro	to	R)

โครงการวิจัยที่ได้รับสนับสนุนจากแหล่งทุนภายใน (งบประมาณแผ่นดิน)
	 ปงีบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๔	ไดร้บัทนุสนบัสนนุเพือ่ดำเนนิโครงการวจิยั	๑	ชดุโครงการ	และโครงการวจิยัสถาบนั	

๑	โครงการ	รวมจำนวนเงิน	๙๓๗,๘๔๓	บาท	ในลำดับที่	๑	และ	๒	(ตารางที่	๑)	นอกจากนี้ได้รับทุนสนับสนุนจาก 

การร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา	 (สกอ.)	 และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	 (ม.อบ.)	 ภายใต้ 

โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา	ประจำปี	๒๕๕๔	เพื่อส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาอาจารย์ในมหาวิทยาลัย

ของรฐันอกกลุม่มหาวทิยาลยัวจิยัแหง่ชาติ	ใหม้คีวามเขม้แขง็ทางวชิาการและมศีกัยภาพดา้นการผลติผลงานวจิยั	

๒	โครงการในลำดับที่	๓	และ	๔

 โครงการวิจัยที่ไดรับสนับสนุนจากแหลงทุนภายใน (งบประมาณแผนดิน) 

     
  

 
Burkholderiapseudomallei 

 

.   
*  งบประมาณ

แผนดิน 

๘๙๘,๗๐๐ 

 ๑.๑) โครงการยอยที ่๑ การตรวจคัดกรองและการ
หาความชุกของการสรางเอนไซมเบตาแลคตาเมส 
ชนิดฤทธ์ิขยายของเชื้อBurkholderiapseudomallei 
 ในโรงพยาบาลสรรพสทิธ์ิประสงค 

ดร.ภาวนา พนมเขต 

งบประมาณ

แผนดิน 
 

๓๔๒,๑๐๐ 

๑.๒) โครงการยอยที ่๒ การใชชีวสารสนเทศเพื่อ
ทํานายการสรางเอนไซมเบตาแลคตาเมส ชนิดฤทธ์ิ
ขยายของเชื้อ Burkholderiapseudomallei 

ดร.สุรศักด์ิ แวนรัมย ๒๙๕,๙๐๐ 

๑.๓) โครงการยอยที ่๓การวินิจฉัยหาจีนสราง
เอนไซมเบตาแลคตาเมส ชนดิฤทธ์ิขยายของเชื้อ 
Burkholderiapseudomallei โดยวิธี multiplex PCR   

ดร.จุฑารัตนจิตติมณ ี ๒๖๐,๗๐๐ 

  ๒ การศึกษาสภาพปญหาการปรับตัวของนักศึกษา  
ป ๑ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

นางสาวณรัญญา มีชัย 

เงินรายได

มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัย

อุบลราชธาน ี

๓๙,๑๔๓ 

๓ 
  

.  
*  

,  

 ๑.๑) โครงการยอยที ่๑การศกึษาการรับรูและ
พฤติกรรมเสี่ยงของประชาชนตอโรคเลปโตสไปโร

ซีสจังหวัดศรีสะเกษ 

ผศ.จารุวรรณ วงบุตดี ๑๒๗,๖๘๐ 

๑.๒) โครงการยอยที ่๒การตรวจวัดคุณภาพดิน
และน้ํา 
เพื่อประเมินพื้นที่เหมาะสมตอแหลงเพาะพันธุของ

เช้ือเลปโตสไปราจังหวัดศรีสะเกษ 

นส.ฐิติรัฐ งานฉมัง ๘๙,๕๐๐ 

๑.๓) โครงการยอยที ่๓ การตรวจหาเชื้อเลปโตสไปรา 
ในหนูนา โดยวิธีโพลิเมอเรสเชนรีเอกชั่น (PCR)  
จังหวัดศรีสะเกษ 

ดร.จุฑารัตน จิตติมณี ๒๒๑,๐๐๐ 

๑.๔) โครงการยอยที ่๔การพัฒนาระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตรเพ่ือการปองกันและเฝาระวังโรคเลปโตส

ไปโรซีส จังหวดัศรีสะเกษ 

นายวัชรพงษแสงนิล ๑๙๖,๑๘๐ 

๔ การเปลี่ยนแปลงระดับ Epigenetics ของจีน MHC 
class I และองคประกอบในการพัฒนาของโรคมะเร็ง
ปากมดลูก 

ดร.สุรศักด์ิแวนรัมย ๓๑๑,๓๐๐ 

 
 

 วิทยาลัยฯ ไดรับการสนับสนุนทุนพัฒนาศักยภาพในการทํางานวิจัยของอาจารยรุนใหม จากสํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
(ม.อบ.) ภายใตโครงการสงเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ประจําป ๒๕๕๔ จํานวน ๑ โครงการ (ตารางที่ ๒) รวม
เปนจํานวนเงิน ๒๐๐,๐๐๐บาท 
 
  

๒ การศึกษาสภาพปญหาการปรับตัวของนักศึกษา  
ป ๑ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

นางสาวณรัญญา มีชัย 

เงินรายได

มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัย

อุบลราชธาน ี

๓๙,๑๔๓ 

๓ 
  

.  
*  

,  

 ๑.๑) โครงการยอยที ่๑การศกึษาการรับรูและ
พฤติกรรมเสี่ยงของประชาชนตอโรคเลปโตสไปโร

ซีสจังหวัดศรีสะเกษ 

ผศ.จารุวรรณ วงบุตดี ๑๒๗,๖๘๐ 

๑.๒) โครงการยอยที ่๒การตรวจวัดคุณภาพดิน
และน้ํา 
เพื่อประเมินพื้นที่เหมาะสมตอแหลงเพาะพันธุของ

เช้ือเลปโตสไปราจังหวัดศรีสะเกษ 

นส.ฐิติรัฐ งานฉมัง ๘๙,๕๐๐ 

๑.๓) โครงการยอยที ่๓ การตรวจหาเชื้อเลปโตสไปรา 
ในหนูนา โดยวิธีโพลิเมอเรสเชนรีเอกชั่น (PCR)  
จังหวัดศรีสะเกษ 

ดร.จุฑารัตน จิตติมณี ๒๒๑,๐๐๐ 

๑.๔) โครงการยอยที ่๔การพัฒนาระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตรเพ่ือการปองกันและเฝาระวังโรคเลปโตส

ไปโรซีส จังหวดัศรีสะเกษ 

นายวัชรพงษแสงนิล ๑๙๖,๑๘๐ 

๔ การเปลี่ยนแปลงระดับ Epigenetics ของจีน MHC 
class I และองคประกอบในการพัฒนาของโรคมะเร็ง
ปากมดลูก 

ดร.สุรศักด์ิแวนรัมย ๓๑๑,๓๐๐ 

 
 

 วิทยาลัยฯ ไดรับการสนับสนุนทุนพัฒนาศักยภาพในการทํางานวิจัยของอาจารยรุนใหม จากสํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
(ม.อบ.) ภายใตโครงการสงเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ประจําป ๒๕๕๔ จํานวน ๑ โครงการ (ตารางที่ ๒) รวม
เปนจํานวนเงิน ๒๐๐,๐๐๐บาท 
 
  

๖๔



รายงานประจำปี ๒๕๕๔  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

โครงการวิจัยที่ได้รับสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก 
	 วิทยาลัยฯ	 ได้รับการสนับสนุนทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม	่ จากสำนักงาน 

กองทุนสนับสนุนการวิจัย	 (สกว.)	 สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา	 (สกอ.)	 และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	 

(ม.อบ.)	 ภายใต้โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา	 ประจำปี	 ๒๕๕๔	 จำนวน	 ๑	 โครงการ	 (ตารางที่	 ๒)	

รวมเป็นจำนวนเงิน	๒๐๐,๐๐๐	บาท

ตารางที่ ๒ โครงการวิจัยที่ได้รับสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก	(งบประมาณแผ่นดิน)

 โครงการวิจัยที่ไดรับสนับสนุนจากแหลงทุนภายใน (งบประมาณแผนดิน) 

     
  

 
Burkholderiapseudomallei 

 

.   
*  งบประมาณ

แผนดิน 

๘๙๘,๗๐๐ 

 ๑.๑) โครงการยอยที ่๑ การตรวจคัดกรองและการ
หาความชุกของการสรางเอนไซมเบตาแลคตาเมส 
ชนิดฤทธ์ิขยายของเชื้อBurkholderiapseudomallei 
 ในโรงพยาบาลสรรพสทิธ์ิประสงค 

ดร.ภาวนา พนมเขต 

งบประมาณ

แผนดิน 
 

๓๔๒,๑๐๐ 

๑.๒) โครงการยอยที ่๒ การใชชีวสารสนเทศเพื่อ
ทํานายการสรางเอนไซมเบตาแลคตาเมส ชนิดฤทธ์ิ
ขยายของเชื้อ Burkholderiapseudomallei 

ดร.สุรศักด์ิ แวนรัมย ๒๙๕,๙๐๐ 

๑.๓) โครงการยอยที ่๓การวินิจฉัยหาจีนสราง
เอนไซมเบตาแลคตาเมส ชนดิฤทธ์ิขยายของเชื้อ 
Burkholderiapseudomallei โดยวิธี multiplex PCR   

ดร.จุฑารัตนจิตติมณ ี ๒๖๐,๗๐๐ 

  

๒ การศึกษาสภาพปญหาการปรับตัวของนักศึกษา  
ป ๑ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

นางสาวณรัญญา มีชัย 

เงินรายได

มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัย

อุบลราชธาน ี

๓๙,๑๔๓ 

๓ 
  

.  
*  

,  

 ๑.๑) โครงการยอยที ่๑การศกึษาการรับรูและ
พฤติกรรมเสี่ยงของประชาชนตอโรคเลปโตสไปโร

ซีสจังหวัดศรีสะเกษ 

ผศ.จารุวรรณ วงบุตดี ๑๒๗,๖๘๐ 

๑.๒) โครงการยอยที ่๒การตรวจวัดคุณภาพดิน
และน้ํา 
เพื่อประเมินพื้นที่เหมาะสมตอแหลงเพาะพันธุของ

เช้ือเลปโตสไปราจังหวัดศรีสะเกษ 

นส.ฐิติรัฐ งานฉมัง ๘๙,๕๐๐ 

๑.๓) โครงการยอยที ่๓ การตรวจหาเชื้อเลปโตสไปรา 
ในหนูนา โดยวิธีโพลิเมอเรสเชนรีเอกชั่น (PCR)  
จังหวัดศรีสะเกษ 

ดร.จุฑารัตน จิตติมณี ๒๒๑,๐๐๐ 

๑.๔) โครงการยอยที ่๔การพัฒนาระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตรเพ่ือการปองกันและเฝาระวังโรคเลปโตส

ไปโรซีส จังหวดัศรีสะเกษ 

นายวัชรพงษแสงนิล ๑๙๖,๑๘๐ 

๔ การเปลี่ยนแปลงระดับ Epigenetics ของจีน MHC 
class I และองคประกอบในการพัฒนาของโรคมะเร็ง
ปากมดลูก 

ดร.สุรศักด์ิแวนรัมย ๓๑๑,๓๐๐ 

 
 

 วิทยาลัยฯ ไดรับการสนับสนุนทุนพัฒนาศักยภาพในการทํางานวิจัยของอาจารยรุนใหม จากสํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
(ม.อบ.) ภายใตโครงการสงเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ประจําป ๒๕๕๔ จํานวน ๑ โครงการ (ตารางที่ ๒) รวม
เปนจํานวนเงิน ๒๐๐,๐๐๐บาท 
 
  

 โครงการวิจัยที่ไดรับสนับสนุนจากแหลงทุนภายนอก (งบประมาณแผนดิน) 
 

     
๑ การศึกษาความชุกในแตละฤดูของแมลงวันบานและ
แมลงวันหัวเขียวเพื่อประเมินการเปนพาหะของเชื้อ

แบคทีเรียที่กอโรคในระบบทางเดินอาหารในอําเภอที่มี

อัตราการเกิดโรคอุจจาระรวงมากและนอยของจังหวัด

อุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของประเทศ 

ดร.ธารินี ไชยวงศ สกว. ๒๐๐,๐๐๐ 

 
 

 วิทยาลัยฯ ไดมีการเผยแพรผลงานทางวิชาการในรูปแบบตางๆ ทั้งในวารสารวิชาการระดับชาติ  
และนานาชาติ โดยตีพิมพในระดับชาติ จํานวน ๖ เรื่อง และระดับนานาชาติ จํานวน ๒ เรื่อง และมีการ
นําเสนอผลงานในการประชุม/สัมมนาทางวิชาการระดับชาติในรูปแบบบรรยายและโปสเตอรจํานวน ๔ ครั้ง 
ดังตารางที่ ๓และ ตารางที่ ๔ 
 
 
 
 

 

 

 

  ผลงานวิจัยที่ไดตีพิมพเผยแพรระดับนานาชาติและระดับชาติ 
  

๖๕
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ผลงานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์  
	 วิทยาลัยฯ	 ได้มีการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในรูปแบบต่างๆ	 ทั้งในวารสารวิชาการระดับชาติ	 และ 

นานาชาติ	 โดยตีพิมพ์ในระดับชาต	ิ จำนวน	๖	 เรื่อง	 และระดับนานาชาต	ิ จำนวน	๒	 เรื่อง	 และมีการนำเสนอ 

ผลงานในการประชุม/สัมมนาทางวิชาการระดับชาติในรูปแบบบรรยายและโปสเตอร์จำนวน	๔	 ครั้ง	 ดังตาราง 

ที่	๓	และ	ตารางที่	๔

ตารางที่ ๓ ผลงานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์	เผยแพร่ระดับนานาชาติและระดับชาติ	

    
/ /  

 
๑ Reproductive Organ of 

Blow Fly, 
Chrysomyamegacephala 
(Diptera: Calliphoridae): 
Ultrastructural of Testis 

Kabkaew L. 
Sukontason, 
Tarinee Chaiwong, 
et., al. 
 

Journal of 
Parasitology 
Research 

๒๐๑๑ May.  

๒ Effects of human 
contraceptive 
onreproduction and 
offspring in 
Chrysomyamegacephala 

Tarinee Chaiwong, 
et., al. 

Asian Pacific 
Journal of 
Tropical Medicine 

๒๐๑๑; ๒๕๙-๖๕. 

๓ การรับรูและพฤติกรรมการ

บริโภคของประชาชน เพื่อ
ปองกันโรคพยาธิใบไมตับ 
จังหวัดอุบลราชธานี 

 , 
 ,  

ณัฏฐวุฒิ แกวพิทูลย,  
จารุวรรณ ศิริเทพทวี 

วารสารวิชาการ

สาธารณสุข 
ปที ่๒๐ ฉบับที่ ๔ 
กรกฎาคม-
สิงหาคม ๒๕๕๔ 

๔ วัคซีนบําบัดรักษาตอตาน

ไวรัสเอชพีวีของมนุษยที่

สัมพันธกับมะเร็งปากมดลูก 

สุรศักด์ิ แวนรมัย เทคนิคการแพทย

และกายบําบัด 
ปที ่๒๓ ฉบับที่ ๒ 
พฤษภาคม-
สิงหาคม ๒๕๕๔ 
หนา ๑๑๖-๑๒๗ 

๕ ฤทธ์ิตานจุลชีพของสวนสกัด

ของพืชไทยตอเชื้อ 
Burkholoderiapseudomall
ei 

ภาวนา พนมเขต,  
สุรศักด์ิ แวนรมัย 
และธันยาการย 
ศรีวรมาศ 

เทคนิคการแพทย

และกายบําบัด 
ปที ่๒๓ ฉบับที่ ๒ 
พฤษภาคม-
สิงหาคม ๒๕๕๔ 
หนา ๑๑๖-๑๒๗ 
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หนา ๑๑๖-๑๒๗ 

  

๖ การศึกษาฤทธิ์เอสโตรเจนจาก

สมุนไพรพื้นบานในเขตจังหวัด

อุบลราชธานี 

 , 
สุภารัตน คําแดง, 
สุรชัย จูมพระบุตร, 
และลักษณา เจริญใจ 

การประชุมวิชาการ 
มหาวิทยาลัย 
ขอนแกน 
Full Proceedings 

การประชุมวิชาการ

มหาวิทยาลัย 
ขอนแกนประจาํป 
๒๕๕๔ "อนาคต
ชนบทไทย: ฐาน
รากที่มั่นคงเพื่อ 
การพัฒนาประเทศ

อยางยั่งยืน" 
๒๕๕๔ ม.ค. ๒๗-
๒๙; ขอนแกน: 
๒๕๕๔. ๒๘-๓๑. 

๗ ภาวะสุขภาพและปจจัย

สิ่งแวดลอมที่เสี่ยงตอสุขภาพ

ผูปฏิบัติงานในวิสาหกิจชุมชน 
กรณีศึกษา: กลุมผาทอมือใน
เขตจังหวัดอุบลราชธานี 

สงา ทับทิมหิน, ฐิติรัฐ 
งานฉมัง, ชาญวิทย 
มณีนิล และสพุรรณี 
ศรีอําพร 

การประชุมวิชาการ 
มหาวิทยาลัย 
อุบลราชธานี 
Full Proceedings 

การประชุมวิชาการ 
มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี

ประจําป ๒๕๕๔ 
"การบูรณาการ
งานวิจัยสู

ประชาคมอาเซียน" 
๒๕๕๔ ส.ค. ๔-๕; 
อุบลราชธานี: 
๒๕๕๔.  

๘ การประยุกตใชขอมูลรีโมท

เซ็นซิ่ง และระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร เพื่อวิเคราะหพ้ืนที่
เสี่ยงตอโรคมาลาเรีย ในพื้นที่
จังหวัดศรีสะเกษ 

จารุวรรณ วงบุตดี 
และวัชรพงษ แสงนิล 

การประชุมวิชาการ 
มหาวิทยาลัย 
อุบลราชธานี 
Full Proceedings 

การประชุมวิชาการ 
มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี

ประจําป ๒๕๕๔ 
"การบูรณาการ
งานวิจัยสู

ประชาคมอาเซียน" 
๒๕๕๔ ส.ค. ๔-๕; 
อุบลราชธานี: 
๒๕๕๔.  
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ตารางที่ ๔ 	การนำเสนอผลงานทางวิชาการในงานประชุม/สัมมนาทางวิชาการระดับชาติ	  การนําเสนอผลงานทางวิชาการในงานประชุม/สัมมนาทางวิชาการระดับชาติ 

   
 

 

๑ การศึกษาฤทธิ์เอสโตร
เจนจากสมุนไพรพื้นบาน

ในเขตจังหวัด

อุบลราชธานี 

 ,  
สภารัตน คําแดง,  
สุรชัย จูมพระบุตร,  
และลักษณา เจริญใจ 

บรรยาย การประชุมวิชาการ 
มหาวิทยาลัยขอนแกน

ประจําป ๒๕๕๔ "อนาคต
ชนบทไทย: ฐานรากที่มั่นคง
เพ่ือการพัฒนาประเทศอยาง

ยั่งยืน" ๒๕๕๔ มกราคม ๒๗-
๒๙; ขอนแกน: ๒๕๕๔. ๒๘-
๓๑. 

๒ ภาวะสุขภาพและปจจัย
สิ่งแวดลอมที่เสี่ยงตอ

สุขภาพผูปฏิบัติงานใน

วิสาหกิจชุมชน 
กรณีศึกษา: กลุมผาทอ
มือในเขตจังหวัด

อุบลราชธานี 

 ,  
ฐิติรัฐ งานฉมัง,  
ชาญวิทย มณนีิล  
และสุพรรณ ีศรีอําพร 

โปสเตอร การประชุมวิชาการ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ประจําป ๒๕๕๔ "การบูรณา
การงานวิจัยสูประชาคม

อาเซียน" ๒๕๕๔ สิงหาคม 
๔-๕; อุบลราชธานี: ๒๕๕๔. 

๓ การประยุกตใชขอมูล
รีโมทเซ็นซิ่ง และระบบ
สารสนเทศภูมศิาสตร 
เพื่อวิเคราะหพ้ืนที่เสี่ยง

ตอโรคมาลาเรีย ในพื้นที่
จังหวัดศรีสะเกษ 

จารุวรรณ วงบุตดี  
และ   

โปสเตอร การประชุมวิชาการ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ประจําป ๒๕๕๔ "การบูรณา
การงานวิจัยสูประชาคม

อาเซียน" ๒๕๕๔ สิงหาคม 
๔-๕; อุบลราชธานี: ๒๕๕๔. 

๔ The spatial study for 
leptospirosis 
surveillance and 
control in Sri-sa-ket 
province 

Jaruwan Wongbutdee, 
Jutharat Jittimanee, 
Wacharapong Saengnill, 
and 
ThitiratNganchamung 

โปสเตอร การประชุมวิชาการของ
สํานักงานคณะกรรมการ

อุดมศึกษา “เครือขายเชิงกล
ยุทธเพ่ือการพัฒนาบุคลากร

อุดมศึกษา ครัง้ที่ ๔” ๒๕๕๔ 
กันยายน ๑๔-๑๖; ชลบุรี: 
๒๕๕๔. 
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เครือข่ายวิจัย
	 ๑.	 วิทยาลัยฯ	 ได้รับการสนับสนุนการดำเนินโครงการวิจัยจากเครือข่ายวิจัยสหสถาบัน	 (CRCN)	

ในฐานะโรงเรียนแพทย์ใหม่	 โดยได้มีการจัดตั้งหน่วยวิจัยคลินิก	 และวางแผนพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

ข้อมูลวิจัย	(data	management)	เพื่อสนับสนุนให้มีการวิจัยทางคลินิกให้มากขึ้น

	 ๒.	วิทยาลัยฯ	ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายวิจัยสาธารณสุขศาสตร์	(Thai	PHIEN)	ซึ่งเป็นความร่วมมือ 

ระหว่างมหาวิทยาลัยที่เป็นสมาพันธ์สาธารณสุขแห่งประเทศไทย
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	 วิทยาลัยฯ	 มุ่งเน้นให้บริการวิชาการแก่สังคมและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของ 
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บริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย	 โดยในปี	 ๒๕๕๔	 ได้ดำเนินโครงการบริการวิชาการแก่สังคม	
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กิจกรรมบริการวิชาการสู่สังคม
 ๑. โครงการค่ายหมอ มอทราย
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ผลการดำเนินงานงานด้านบริการวิชาการแก่สังคม

ตารางที่ ๑ โครงการบริการวิชาการแก่สังคมและงบประมาณสนับสนุน
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บริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย โดยในป ๒๕๕๔ ไดดําเนินโครงการบริการวิชาการแกสังคม 
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 ๑โครงการบริการวิชาการแกสังคมและงบประมาณสนับสนุน 
 

    
๑ การอบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะหขอมูลสําหรับบุคลากร
สาธารณสุข 

นางเมรีรัตน มั่นวงศ ๖๘,๙๐๐ 

๒ แพทยศาสตรสูสังคมครั้งที่ ๓ น.ส.รัตติกาล วังคะฮาด ๑๐๐,๐๐๐ 

๓ ศึกษาความชุกโรคหิดเหา แผลพุพอง และเชื้อราที่ผิวหนัง
ในเด็กนักเรียนช้ันประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนตน 

รศ.นพ.ปวน สุทธิพินิจ
ธรรม 

๑๕๐,๐๐๐ 

๔ เปดโลกการเรียนรูสูรางอาจารยใหญ ครั้งที่ ๒ น.ส.ปยนันท มเีวที ๑๐๐,๐๐๐ 
๕ บริการตรวจคัดกรองธาลัสซีเมียเคลื่อนที่เพ่ือชุมชน 

(ตอเนื่อง) 
ดร.สุรศักด์ิ แวนรัมย ๑๕๐,๐๐๐ 

๖ คายฉันอยากเปนหมอ..มอทราย นพ.เอกพจน ทองมี ๑๑๙,๖๐๐ 
๗ สุขภาพดีกับหมอ..มอทราย (การสรางเสริมสุขภาพ การ
ดูแลรักษาโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงแบบองครวม) 

นพ.เอกพจน ทองมี ๒๐๐,๐๐๐ 

๘ บริการวิชาการตรวจประเมินและลดความเครียดของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที ่๖ ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี 

ดร.จุฑารัตน จิตติมณี ๑๒๒,๔๐๐ 
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รายงานประจำปี ๒๕๕๔  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 ๒. การอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับบุคลากรสาธารณสุข

	 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับบุคลากรสาธารณสุขม	ี อาจารย์เมรีรัตน	์ มั่นวงศ์	

เป็นหัวหน้าโครงการ	จัดอบรมรุ่นที่	๑	(๓๐	มีนาคม–๑	เมษายน	๒๕๕๔)	และรุ่นที่	๒	(๖–๘	เมษายน	๒๕๕๔)		 

เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางด้านการวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลความหมายจากผลการวิเคราะห์ข้อมูลให้  

กับบุคลากรสาธารณสุข	มีผู้เข้าร่วมโครงการ	๗๓	คน

๗๑
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 ๓. โครงการเปิดโลกการเรียนรู้..สู่ร่างอาจารย์ใหญ่

	 โครงการเปิดโลกการเรียนรู้		สู่ร่างอาจารย์ใหญ่เนื่องในงานวันวิทยาศาสตร์		เมื่อวันที่		๑๗	-	๑๘	สิงหาคม		

๒๕๕๔	 โดยมีอาจารย์ปิยนันท์	 มีเวที	 เป็นหัวหน้าโครงการซึ่งมีนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ	 ให้ความสนใจใน 

กจิกรรมทีจ่ดัขึน้	เชน่	การเรยีนรูร้า่งอาจารยใ์หญ่	เรยีนรูด้า้นอนามยัสิง่แวดลอ้ม	อาชวีอนามยัและความปลอดภยั		

และการเรียนรู้ด้านการตรวจคัดกรอกภาวะสุขภาพในเบื้องต้น

 ๔. บริการตรวจโรคหิด  เหา  แผลพุพอง  และเชื้อราที่ผิวหนัง

	 โครงการศึกษาความชุกของโรคหิด	 เหา	 แผลพุพอง	 และเชื้อราที่ผิวหนัง	 เพื่อสุขภาพเด็กในวัยเรียน	

นอกโรงเรียนเครือข่ายพันธมิตร	มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	 ในอำเภอวารินชำราบ	รองศาสตราจารย์นายแพทย์ 

ป่วน	สุทธิพินิจธรรม	เป็นหัวหน้าโครงการ	ได้นำทีมคณาจารย์และนักศึกษาออกตรวจและให้บริการตรวจรักษา 

เกี่ยวกับโรคหิด	เหา	แผลพุพอง	และเชื้อราที่ผิวหนัง	อย่างต่อเนื่อง	มีเป้าหมายนักเรียนกว่า	๕,๐๐๐	คน

3. ..  

 โครงการเปดโลกการเรียนรู  สูรางอาจารยใหญเนื่องในงานวันวิทยาศาสตร  เมื่อวันที่  17 - 18 
สิงหาคม  2554  โดยมีอาจารยปยนันท มีเวที  เปนหัวหนาโครงการซึ่งมีนักเรียนจากโรงเรียนตางๆ  ใหความ
สนใจในกิจกรรมที่จัดข้ึน  เชน  การเรียนรูรางอาจารยใหญ  เรียนรูดานอนามัยสิ่งแวดลอม  อาชีวอนามัยและ 
ความปลอดภัย  และการเรียนรูดานการตรวจคัดกรอกภาวะสุขภาพในเบื้องตน 
 

   
 

4.        

 โครงการศึกษาความชุกของโรคหิด เหา แผลพุพอง และเชื้อราที่ผิวหนัง เพื่อสุขภาพเด็กในวัยรียน 
นอกโรงเรียนเครือขายพันธมิตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในอําเภอวารินชําราบ รองศาสตราจารยนายแพทย
ปวน สุทธิพินิจธรรม เปนหัวหนาโครงการ ไดนําทีมคณาจารยและนักศึกษาออกตรวจและใหบริการตรวจรักษา
เกี่ยวกับโรคหิด เหา แผลพุพอง และเชื้อราที่ผิวหนัง อยางตอเนื่อง มีเปาหมายนักเรียนกวา 5,000 คน 
 

                     
 
 
 

5.  

โครงการแพทยศาสตรสูสังคม โดยมีนางสาวรัตติกาล วังคะฮาด  เปนหัวหนาโครงการเปน
งานใหบริการตรวจสุขภาพทั่วไปแกประชาชน ไดแก ตรวจหนอนพยาธิในลําไส  ตรวจสุขภาพฟนเด็ก
นักเรียนระดับประถมศึกษา ตรวจเบาหวาน  อบรมใหความรูทางดานการปฐมพยาบาลเบื้องตนแก

3. ..  

 โครงการเปดโลกการเรียนรู  สูรางอาจารยใหญเนื่องในงานวันวิทยาศาสตร  เมื่อวันที่  17 - 18 
สิงหาคม  2554  โดยมีอาจารยปยนันท มีเวที  เปนหัวหนาโครงการซึ่งมีนักเรียนจากโรงเรียนตางๆ  ใหความ
สนใจในกิจกรรมที่จัดขึ้น  เชน  การเรียนรูรางอาจารยใหญ  เรียนรูดานอนามัยสิ่งแวดลอม  อาชีวอนามัยและ 
ความปลอดภัย  และการเรียนรูดานการตรวจคัดกรอกภาวะสุขภาพในเบื้องตน 
 

   
 

4.        

 โครงการศึกษาความชุกของโรคหิด เหา แผลพุพอง และเชื้อราที่ผิวหนัง เพื่อสุขภาพเด็กในวัยรียน 
นอกโรงเรียนเครือขายพันธมิตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในอําเภอวารินชําราบ รองศาสตราจารยนายแพทย
ปวน สุทธิพินิจธรรม เปนหัวหนาโครงการ ไดนําทีมคณาจารยและนักศึกษาออกตรวจและใหบริการตรวจรักษา
เกี่ยวกับโรคหิด เหา แผลพุพอง และเชื้อราที่ผิวหนัง อยางตอเนื่อง มีเปาหมายนักเรียนกวา 5,000 คน 
 

                     
 
 
 

5.  

โครงการแพทยศาสตรสูสังคม โดยมีนางสาวรัตติกาล วังคะฮาด  เปนหัวหนาโครงการเปน
งานใหบริการตรวจสุขภาพทั่วไปแกประชาชน ไดแก ตรวจหนอนพยาธิในลําไส  ตรวจสุขภาพฟนเด็ก
นักเรียนระดับประถมศึกษา ตรวจเบาหวาน  อบรมใหความรูทางดานการปฐมพยาบาลเบื้องตนแก

๗๒



รายงานประจำปี ๒๕๕๔  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 ๕. โครงการแพทยศาสตร์สู่สังคม

	 โครงการแพทยศาสตร์สู่สังคม	โดยมีนางสาวรัตติกาล	วังคะฮาด		 เป็นหัวหน้าโครงการเป็นงานให้บริการ 

ตรวจสุขภาพทั่วไปแก่ประชาชน	 ได้แก่	 ตรวจหนอนพยาธิในลำไส้	 ตรวจสุขภาพฟันเด็กนักเรียนระดับประถม 

ศึกษา	 ตรวจเบาหวาน	 อบรมให้ความรู้ทางด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่อาสาสมัครสาธารณสุข		

และแกนนำด้านสุขภาพ	 เมื่อวันที่	๕	มีนาคม	๒๕๕๔	ณ	หมู่ที่	 ๒	บ้านโนนโหนน	ต.โนนโหนน	อ.วารินชำราบ	 

จ.อุบลราชธานี	

๗๓
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ภาพกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

	 วทิยาลยัแพทยศาสตรแ์ละการสาธารณสขุประกาศนโยบายและแนวทางปฏบิตัเิพือ่สนบัสนนุงานการทำนุ

บำรุงศิลปวัฒธรรม	 เช่น	 การสวมผ้าไทยทุกวันพฤหัสบดี	 การใช้ผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน	 การใช้เลขไทยการพัฒนา 

สุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรมรวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา	เช่นงานวันไหว้ครู		งานวันเข้า

พรรษาและการดำเนินกิจกรรมงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง	 และในปีงบประมาณ	 

๒๕๕๔	วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	 ได้สนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดทำโครงการสืบสานประเพณี

พิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้อาจารย์ใหญ่เป็นจำนวนเงิน	๒๓,๒๗๔	บาท	

	 ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์	 บุคลากร	 และนักศึกษาในการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทาง 

ศิลปะและวัฒนธรรมในภาพรวมของวิทยาลัยฯ	 อยู่ในระดับมาก	 (คะแนนเฉลี่ย	 ๓.๒๔)	 โดยมีข้อเสนอแนะให้ม ี

การส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรให้คนในองค์กรมีระเบียบ	 และวินัย	 รวมทั้งเคารพในกฎระเบียบของสังคม 

และองค์กรมากขึ้น

งานสืบสานประเพณีทำบุญอุทิศส่วนกุศลอาจารย์ใหญ่ปี ๒๕๕๔

	 งานทำบญุอทุศิสว่นกศุลแดอ่าจารยใ์หญ	่	ซึง่เปน็ผูเ้สยีสละรา่งกายเปน็วทิยาทาน	โดยมกีำหนดจดักจิกรรม 

ทุกปีในปีนี้จัดเมื่อวันอาทิตย์ที่	 ๑๘	 กันยายน	 ๒๕๕๔	 มีกิจกรรมการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง		

ถวายอาหารเพล		พธิรีำลกึพระคณุอาจารยใ์หญ	่	กจิกรรมโรงทาน		และอา่นบทรอ้ยกรองทำนองเสนาะ	มคีณาจารย	์	

บุคลากร	นักศึกษา	และญาติมิตรอาจารย์ใหญ่มาร่วมงานกว่า		๕๐๐		คน

ผลการดำเนินงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
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๑. ความภาคภูมิใจ ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

 ผลงานที่ได้รับรางวัล/เกียรติยศ ของหน่วยงาน

	 ๑.	 พญ.ปาริชาติ	 วงศ์เสนา	 ได้รับรางวัลแพทย์ที่ประพฤติตนดีเด่นในเชิงคุณธรรมและจริยธรรม									

จากแพทยสภา	มอบโลห์เกียรติคุณ	ในวันที่	๙	มิถุนายน	๒๕๕๔

	 ๒.	นศ.พ.อภญิญา		บญุเกิง่		ไดร้บัรางวลันกัศกึษาคณุธรรมจรยิธรรมดเีดน่	จากแพทยสภา	มอบโลหเ์กยีรตคิณุ	

ในวันที่	๙	มิถุนายน	๒๕๕๔

ผลการดำเนินงานการพัฒนาองค์กรและระบบบริหาร
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	 ๓.	รางวัลจากงานกีฬาเข็มสัมพันธ์คร้ังท่ี	๒๔	ในวันท่ี	๒๒-๒๕	ตุลาคม	๒๕๕๔	ณ	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

	 	 ๑)	รางวัลเหรียญทองกีฬาประเภทเทนนิสหญิงเดี่ยว	ได้แก่นักศึกษาแพทย์ณัฏพร	ติระพัฒน์

	 	 ๒) 	 รางวัล เหรียญทองแดงกีฬาประเภทแบตมินตันชายเดี่ ยว 	 ได้แก่ 	 นักศึกษาแพทย์ 

นพพร	เล็กเจริญสมบัติ

	 	 ๓)	 รางวัลเหรียญทองแดงกีฬาประเภทแบตมินตันคู่ผสม	 ได้แก่	 นักศึกษาแพทย์กุลวดี	 จิรฏิวงศ์	

และนักศึกษาแพทย์ชลกร	เชาวรัตน์

	 ๔.	รางวลัจากงาน	กฬีาสาธารณสขุสมัพนัธค์รัง้ที	่๒๙	ในวนัที	่๑๔-๑๕	พฤศจกิายน	๒๕๕๓	ณ	มหาวทิยาลยั 

ศรีนครินทรวิโรฒ	 นักศึกษาสาขาสาธารณสุขศาสตร์	 วิทยาลัยแพทยศาสร์และการสาธารณสุข	 มหาวิทยาลัย 

อุบลราชานี	ได้รับรางวัล	ดังนี้

	 	 ๑)	รางวัลเหรียญทองแดงกีฬาบาสเกตบอลหญิง

	 	 ๒)	รางวัลเหรียญทองแดงกีฬาฟุตซอหญิง

	 	 ๓)	รางวัลเชียร์ลีดเดอร์	อันดับที่	๒

 
 
 
 
 
 
 
 

  3.   24   22-25  2554  
        

1. รางวัลเหรียญทองกีฬาประเภทเทนนิสหญิงเดี่ยว ไดแกนักศึกษาแพทยณัฏพร ติระพัฒน 
2. รางวัลเหรียญทองแดงกีฬาประเภทแบตมินตันชายเดี่ยว ไดแก  นักศกึษาแพทย 
    นพพร เล็กเจริญสมบัติ 
3. รางวัลเหรียญทองแดงกีฬาประเภทแบตมินตันคูผสม ไดแกนักศึกษาแพทยกุลวดี จิรฏิวงศ  
    และนักศึกษาแพทยชลกร เชาวรัตน 

 
 
 
 
 
 
 
 

4.   29  14-15  2553  
         
         

      1. รางวัลเหรียญทองแดงกีฬาบาสเกตบอลหญิง 
       2. รางวัลเหรียญทองแดงกีฬาฟุตซอหญิง 

3. รางวัลเชียรลีดเดอร อันดับที่  2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  3.   24   22-25  2554  
        

1. รางวัลเหรียญทองกีฬาประเภทเทนนิสหญิงเด่ียว ไดแกนักศึกษาแพทยณัฏพร ติระพัฒน 
2. รางวัลเหรียญทองแดงกีฬาประเภทแบตมินตันชายเดี่ยว ไดแก  นักศกึษาแพทย 
    นพพร เล็กเจริญสมบัติ 
3. รางวัลเหรียญทองแดงกีฬาประเภทแบตมินตันคูผสม ไดแกนักศึกษาแพทยกุลวดี จิรฏิวงศ  
    และนักศึกษาแพทยชลกร เชาวรัตน 

 
 
 
 
 
 
 
 

4.   29  14-15  2553  
         
         

      1. รางวัลเหรียญทองแดงกีฬาบาสเกตบอลหญิง 
       2. รางวัลเหรียญทองแดงกีฬาฟุตซอหญิง 

3. รางวัลเชียรลีดเดอร อันดับที่  2 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 ตามภารกิจ
หลัก 7 ดาน ไดแก 
 1. การบริหารงานทรัพยากรมนุษย 
 2. ทะเบียนประวัติ 
 3. สวัสดิการ 
 4. วินัยและนิตกิาร 
 5. การพัฒนาและฝกอบรม 
 6. ธุรการ 
 7. จรรยาบรรณ 
 งานทรัพยากรมนุษย ดําเนินการเพื่อใหไดบุคลากรท่ีมีคุณภาพมาใหหนวยงาน โดยปฏิบัติ ดังนี้
กระบวนการสรรหา การคัดเลือกบุคคล การบรรจุแตงต้ัง การกําหนดตําแหนง การเพิ่มคาจาง  ความกาวหนา
ของบุคลากร การโอน การยาย การลาออก การจัดเก็บประวัติ ฐานขอมูลบุคลากรและฐานขอมูลทางวินัย 
สวัสดิการและสิทธิประโยชนเกื้อกูล วินัยและการรักษาวินัย การพัฒนาและฝกอบรม การดูงาน การศึกษาตอ 
และระบบการจัดเก็บและสงเอกสาร ภายใต กฎ ระเบียบ ขอบังคับตางๆ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวของกับระบบ
บริหารงานทรัพยากรมนุษยในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อันไดแก ระบบขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา  ระบบลูกจางประจํา  ระบบพนักงานมหาวิทยาลัย ระบบลูกจางช่ัวคราว   

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 ตามภารกิจ
หลัก 7 ดาน ไดแก 
 1. การบริหารงานทรัพยากรมนุษย 
 2. ทะเบียนประวัติ 
 3. สวัสดิการ 
 4. วินัยและนิตกิาร 
 5. การพัฒนาและฝกอบรม 
 6. ธุรการ 
 7. จรรยาบรรณ 
 งานทรัพยากรมนุษย ดําเนินการเพื่อใหไดบุคลากรท่ีมีคุณภาพมาใหหนวยงาน โดยปฏิบัติ ดังนี้
กระบวนการสรรหา การคัดเลือกบุคคล การบรรจุแตงต้ัง การกําหนดตําแหนง การเพิ่มคาจาง  ความกาวหนา
ของบุคลากร การโอน การยาย การลาออก การจัดเก็บประวัติ ฐานขอมูลบุคลากรและฐานขอมูลทางวินัย 
สวัสดิการและสิทธิประโยชนเกื้อกูล วินัยและการรักษาวินัย การพัฒนาและฝกอบรม การดูงาน การศึกษาตอ 
และระบบการจัดเก็บและสงเอกสาร ภายใต กฎ ระเบียบ ขอบังคับตางๆ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวของกับระบบ
บริหารงานทรัพยากรมนุษยในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อันไดแก ระบบขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา  ระบบลูกจางประจํา  ระบบพนักงานมหาวิทยาลัย ระบบลูกจางช่ัวคราว   
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มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 บทบาทหน้าที่ในการดำเนินงานเพื่อรองรับภารกิจด้านการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ ตามภารกิจ 

หลัก	๗	ด้าน	ได้แก่

	 	 ๑.	การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์

	 	 ๒.	ทะเบียนประวัติ

	 	 ๓.	สวัสดิการ

	 	 ๔.	วินัยและนิติการ

	 	 ๕.	การพัฒนาและฝึกอบรม

	 	 ๖.	ธุรการ

	 	 ๗.	จรรยาบรรณ

	 งานทรัพยากรมนุษย์	 ดำเนินการเพื่อให้ได้บุคลากรที่มีคุณภาพมาให้หน่วยงาน	 โดยปฏิบัติ	 ดังนี้ 

กระบวนการสรรหา	การคัดเลือกบุคคล	การบรรจุแต่งตั้ง	การกำหนดตำแหน่ง	การเพิ่มค่าจ้าง	 	ความก้าวหน้า 

ของบุคลากร	 การโอน	 การย้าย	 การลาออก	 การจัดเก็บประวัติ	 ฐานข้อมูลบุคลากรและฐานข้อมูลทางวินัย	 

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูล	 วินัยและการรักษาวินัย	 การพัฒนาและฝึกอบรม	 การดูงาน	 การศึกษาต่อ	

และระบบการจัดเก็บและส่งเอกสาร	 ภายใต	้ กฎ	 ระเบียบ	 ข้อบังคับต่างๆ	 และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับระบบ 

บริหารงานทรัพยากรมนุษย์ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	 อันได้แก่	 ระบบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดม 

ศึกษา		ระบบลูกจ้างประจำ		ระบบพนักงานมหาวิทยาลัย	ระบบลูกจ้างชั่วคราว		

	 งบประมาณวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	 มีจำนวนบุคลากรใน 

สังกัดที่ปฏิบัติงานในรอบปี	 ทั้งหมดจำนวน	 ๑๐๗	 คน	 จำแนกตามประเภทของสายงานและวุฒิการศึกษา	

ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้

 ๑. จำนวนบุคลากร 

	 	 ๑.๑	จำนวนบุคลากรในสังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	(ไม่รวมลาศึกษาต่อ)

๒. การดำเนินงานด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์ ตามภารกิจ

หลัก ๗ ดาน ไดแก 
 ๑.การบริหารงานทรัพยากรมนุษย 
 ๒.ทะเบียนประวัติ 
 ๓. สวัสดิการ 
 ๔. วินัยและนติิการ 
 ๕. การพัฒนาและฝกอบรม 
 ๖. ธุรการ 
 ๗. จรรยาบรรณ 
 งานทรัพยากรมนุษย ดําเนินการเพื่อใหไดบุคลากรที่มีคุณภาพมาใหหนวยงาน โดยปฏิบัติ ดังนี้
กระบวนการสรรหา การคัดเลือกบุคคล การบรรจุแตงต้ัง การกําหนดตําแหนง การเพิ่มคาจาง  ความกาวหนา
ของบุคลากร การโอน การยาย การลาออก การจัดเก็บประวัติ ฐานขอมูลบุคลากรและฐานขอมูลทางวินัย 
สวัสดิการและสิทธิประโยชนเกื้อกูล วินัยและการรักษาวินัย การพัฒนาและฝกอบรม การดูงาน การศึกษาตอ 
และระบบการจัดเก็บและสงเอกสาร ภายใต กฎ ระเบียบ ขอบังคับตางๆ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวของกับระบบ
บริหารงานทรัพยากรมนุษยในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อันไดแก ระบบขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาระบบลูกจางประจํา  ระบบพนักงานมหาวิทยาลัย ระบบลูกจางชั่วคราว   

 งบประมาณวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีจํานวนบุคลากร
ในสังกัดที่ปฏิบัติงานในรอบป ทั้งหมดจํานวน ๑๐๗ คน จําแนกตามประเภทของสายงานและวุฒิการศึกษา ดัง
รายละเอียดดังตอไปนี้ 

 
.   

๑.๑ จํานวนบุคลากรในสังกดัวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข (ไมรวมลาศกึษาตอ) 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

๑. ขาราชการ - - ๓ ๓ 
๒. ลูกจางประจํา - - ๑ ๑ 
๓. พนักงานมหาวิทยาลัย ๒๙ ๓๒ ๓๗ ๓๖ 
๔. ลูกจางช่ัวคราว ๒ ๒ ๑๑ ๑๑ 
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รายงานประจำปี ๒๕๕๔  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

	 ๑.๒	บุคลากร	จำแนกตามคุณวุฒิปี	๒๕๕๔	(ไม่รวมลาศึกษาต่อ)

แผนภูมิแสดงจำนวนบุคลากรในสังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

 
 
 
 
 ๑.๒บุคลากร จําแนกตามคุณวุฒิป ๒๕๕๔ (ไมรวมลาศกึษาตอ) 
 

 
 

 
  

. 
   

สายวิชาการ - - - - ๒๓ ๑๔  
สายสนับสนุน

การศึกษา 
๒ ๘ ๓ ๒๙ ๙ -  
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มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

แผนภูมิแสดงจำนวนคุณวุฒิ

	 	 ๑.๓	รายชื่อผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ

	 	 ๑.๔	จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด
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สายสนับสนุนการศึกษา

สายวิชาการ

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

๑.๓ รายช่ือผูมีความรูความสามารถพิเศษ 
 

  
 พญ.เพ็ญจันทรสายพันธุ วว.กุมารเวชศาสตรสาขาประสาทวิทยา 
พญ.ชลลดา  บุษยรัตน อว.เวชศาสตรครอบครัว 

อว.เวชศาสตรปองกัน 
อว.เวชปฏิบัติทั่วไป 
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๑.๔ จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด 
 

    
พนักงานมหาวิทยาลัย ๓๕ ๗ ๔๒ 
ลูกจางช่ัวคราว ๒ - ๒ 
 
 
 
 
 
  ๗๙



รายงานประจำปี ๒๕๕๔  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

	 	 ๑.๕	รายชื่ออาจารย์ประจำ	พนักงานมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติงานจริง		จำนวน		๓๓		คน1.5 รายช่ืออาจารยประจําพนักงานมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติงานจริง  จํานวน ๓๓คน   
   -     . .  

 
๑ รศ.นพ.ปวน สุทธิพินิจธรรม วว.ตจวิทยา ๑ ต.ค. ๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ปฏิบัติงาน 

๒ พญ.ปยะรัตน  ธัญนิพัทธ พ.บ. ๑ ก.ย. ๒๕๕๑ ๒๕๕๑ ปฏิบัติงาน 

๓ พญ.ปาริชาติ วงศเสนา วว.พยาธิวิทยากายวิภาค ๑ มิ.ย. ๒๕๕๒ ๒๕๕๒ ปฏิบัติงาน 
๔ นพ.วัฒนา พรรณพานิช วว.ศัลยแพทยระบบทางเดิน

ปสสาวะ  
๔ เม.ย. ๒๕๕๔ ๒๕๕๔ ปฏิบัติงาน 

๕ นพ.สุริยง  แผลงงาม วว.รังสีวิทยาท่ัวไป ๑ มิ.ย. ๒๕๕๓ ๒๕๕๓ ปฏิบัติงาน 
๖ พญ.ชลลดา บุษยรัตน อว.เวชศาสตรครอบครัว 

อว.เวชศาสตรปองกัน 
อว.เวชปฏิบัติท่ัวไป 

๑ ต.ค. ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ปฏิบัติงาน 

๗ พญ.ศุทธินี ตรีโรจนพร วว.กุมารเวชศาสตร สาขาโรค
ระบาดหายใจและเวชบําบัดวิกฤต 

๑ มิ.ย. ๒๕๕๔ ๒๕๕๔ ปฏิบัติงาน 

๘ พญ.พิชญา ประไพพานิช วว.จักษุวิทยา ๒๐ ก.ค. ๒๕๕๔ ๒๕๕๔ ปฏิบัติงาน 
๙ อ.ธันยาการยศรีวรมาศ วท.ม./จุลชีววิทยา ๑๔ มิ.ย. ๒๕๔๗ ๒๕๔๗ ปฏิบัติงาน 
๑๐ อ.ชาญวิทย มณีนิล วท.ม/กายวิภาคศาสตร ๒๗ ธ.ค. ๒๕๔๗ ๒๕๔๘ ปฏิบัติงาน 
๑๑ ผศ.จารุวรรณ วงบุตดี วท.ม./สรีรวิทยา ๑ ก.พ. ๒๕๔๘ ๒๕๔๙ ปฏิบัติงาน 
๑๒ อ.ปยนันทมีเวที วท.ม./กายวิภาคศาสตร ๑ ส.ค. ๒๕๔๙ ๒๕๔๙ ปฏิบัติงาน 
๑๓ ดร.จุฑารัตน จิตติมณี ปร.ด./ชีวเคมี ๓ ม.ค. ๒๕๕๐ ๒๕๕๐ ปฏิบัติงาน 
๑๔ ดร.ภาวนา  พนมเขต ปร.ด./ชีวเวชศาสตร ๑ มี.ค. ๒๕๕๑ ๒๕๕๑ ปฏิบัติงาน 
๑๕ ดร.สุรศักด์ิ  แวนรัมย ปร.ด./ชีวเวชศาสตร ๑ เม.ย. ๒๕๕๑ ๒๕๕๑ ปฏิบัติงาน 
๑๖ ดร.ธารินี  ไชยวงศ ปร.ด./สาขาปรสติวิทยา ๓ พ.ย. ๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ปฏิบัติงาน 
๑๗ ดร.สุพัตรา  ขจัดโรคา ปร.ด./กายวิภาคศาสตร ๓ พ.ย. ๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ปฏิบัติงาน 
๑๘ ดร.จิตติยวดี ศรีภา ปร.ด./ปรสิตวิทยา ๑ มิ.ย. ๒๕๕๔ ๒๕๕๔ ปฏิบัติงาน 
๑๙ อ.สุวภรณ แดนดี วท.ม./สรีรวิทยา ๑ ส.ค. ๒๕๕๔ ๒๕๕๔ ปฏิบัติงาน 
๒๐ อ.สุธารกมล  ครองยุติ วท.ม./กายวิภาคศาสตร ๑๕ ส.ค. ๒๕๕๔ ๒๕๕๔ ปฏิบัติงาน 

 
  

๘๐



รายงานประจำปี ๒๕๕๔  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

	 ๑.๖	บุคลากรสายวิชาการ	ลาศึกษาต่อ

   -     . .  
 (  ) 

๑ อ.มินตรา สาระรักษ ศษ.ม./สงเสริมสุขภาพ ๑๔  มิ.ย. ๒๕๔๗ ๒๕๔๗ ปฏิบัติงาน 
๒ อ.เมรีรัตน ม่ันวงศ ส.ม./ชีวสถิติ ๔ ม.ค. ๒๕๔๘ ๒๕๔๗ ปฏิบัติงาน 
๓ อ.จินตนา ศิริบูรณพิพัฒนา รป.ม./การบริหารจัดการสําหรับ

นักบริหาร 
๑ พ.ย. ๒๕๔๙ ๒๕๕๐ ปฏิบัติงาน 

๔ อ.สงา ทับทิมหิน M.Sc./ 
Env.Tech.Manage 

๑ ธ.ค. ๒๕๔๙ ๒๕๕๐ ปฏิบัติงาน 

๕ อ.ฐิติรัช งานฉมัง วท.ม./อาชีวอนามัย ๑ มี.ค. ๒๕๕๐ ๒๕๕๐ ปฏิบัติงาน 
๖ อ.ลักษณีย บุญขาว วท.ม./การจัดการสิ่งแวดลอม

อุตสาหกรรม 
๑ ต.ค. ๒๕๕๒ ๒๕๕๒ ปฏิบัติงาน 

๗ อ.ปณฑิตา สุขุมาลย ส.ม./สาธารณสุขศาสตร ๑ พ.ย. ๒๕๕๒ ๒๕๕๒ ปฏิบัติงาน 
๘ อ.ปวีณา ลิมปทีปราการ วท.ม./การจัดการสิ่งแวดลอม ๑ พ.ย. ๒๕๕๒ ๒๕๕๒ ปฏิบัติงาน 
๙ อ.พลากร สืบสําราญ วท.ม./วิทยาการระบาด ๑ พ.ย. ๒๕๕๒ ๒๕๕๒ ปฏิบัติงาน 
๑๐ อ.นิยม จันทรนวล ส.ม./สงเสริมสุขภาพ ๑ ม.ค. ๒๕๕๔ ๒๕๕๔ ปฏิบัติงาน 
๑๑ อ.สมเจตน ทองดํา วท.ม./อนามัยสิ่งแวดลอม ๒ พ.ค. ๒๕๕๔ ๒๕๕๔ ปฏิบัติงาน 
๑๒ อ.ทักษิณ พิมพภักด์ิ ส.ม./ชีวสถิติ ๑ ก.ย. ๒๕๕๔ ๒๕๕๔ ปฏิบัติงาน 
๑๓ อ.พัจนภา วงษาพรหม วท.ม./พิษวิทยาทางอาหาร 

และโภชนาการ 
๑ ก.ย. ๒๕๕๔ ๒๕๕๔ ปฏิบัติงาน 

 

  .      
 

  -   /     
๑ อ.กาญจนา  แปงจิตต ปรด./ชีวเคมีมหาวิทยาลัยเชียงใหม นักเรียนทุน สกอ. ๒๓ มิ.ย.๔๗ 
๒ อ.รัตนา เล็กสมบูรณ ปรด./กายวิภาคศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 
อุดหนุนวิทยาลัยฯ ๑ ธ.ค.๕๑ 

๓ นพ.สุวิทยา  เธียรประธาน วุฒิบัตร สาขาศัลยกรรมออรโธปดิกส    
โรงพยาบาลรามาธิบดี  
มหาวิทยาลัยมหิดล 

อุดหนุนวิทยาลัยฯ ๑ ธ.ค.๕๑ 

๔ นพ.สัมฤทธิ์ สิทธิพงศพิทยา วุฒิบัตร สาขาศัลยกรรมตกแตง  
โรงพยาบาลรามาธิบดี  
มหาวิทยาลัยมหิดล 

อุดหนุนวิทยาลัยฯ ๑ ธ.ค.๕๑ 

๕ นายมารุตพงศ ปญญา ปรด.สาขาจุลชีวทิยา  
มหาวิทยาลัยขอนแกน 

นักเรียนทุน สกอ. ๒๒ พ.ค.๕๒ 

๖ นพ.สุพจน  ฉัตรทินกร วุฒิบัตร สาขาศัลยกรรมตกแตง  
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

อุดหนุนวิทยาลัยฯ ๑ มิ.ย.๕๒ 

๗ พญ.สุภาพรรณ ศิษยธานนท วุฒิบัตร สาขาจักษุวิทยา  จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 

อุดหนุนวิทยาลัยฯ ๑ ธ.ค.๕๒ 

๘ นพ.เอกพจน  ทองมี Translational Medicine ณ Imperial 
College London สหราชอาณาจักร 

อุดหนุนวิทยาลัยฯ ๑ ต.ค. ๕๔ 

๙ อ.นันทยากระสวยทอง ปรด./สาขาวิชาการออกกําลังกายและการ
กีฬามหาวิทยาลัยขอนแกน 

อุดหนุนวิทยาลัยฯ ๑ ต.ค. ๕๔ 

๑๐ อ.ปรีดา ปราการกมานันท ปรด./สาขาชีวเวชศาสตร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน 

นักเรียนทุน สกอ.  

 
  

๘๑



รายงานประจำปี ๒๕๕๔  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

	 	 ๑.๗	วุฒิการศึกษาของอาจารย์ประจำ	(รวมผู้ลาศึกษาต่อ)

	 	 ๑.๘	ตำแหน่งทางวิชาการ	(รวมผู้ลาศึกษาต่อ)

.      
 

  -   /     
๑ อ.กาญจนา  แปงจิตต ปรด./ชีวเคมีมหาวิทยาลัยเชียงใหม นักเรียนทุน สกอ. ๒๓ มิ.ย.๔๗ 
๒ อ.รัตนา เล็กสมบูรณ ปรด./กายวิภาคศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 
อุดหนุนวิทยาลัยฯ ๑ ธ.ค.๕๑ 

๓ นพ.สุวิทยา  เธียรประธาน วุฒิบัตร สาขาศัลยกรรมออรโธปดิกส    
โรงพยาบาลรามาธิบดี  
มหาวิทยาลัยมหิดล 

อุดหนุนวิทยาลัยฯ ๑ ธ.ค.๕๑ 

๔ นพ.สัมฤทธิ์ สิทธิพงศพิทยา วุฒิบัตร สาขาศัลยกรรมตกแตง  
โรงพยาบาลรามาธิบดี  
มหาวิทยาลัยมหิดล 

อุดหนุนวิทยาลัยฯ ๑ ธ.ค.๕๑ 

๕ นายมารุตพงศ ปญญา ปรด.สาขาจุลชีวทิยา  
มหาวิทยาลัยขอนแกน 

นักเรียนทุน สกอ. ๒๒ พ.ค.๕๒ 

๖ นพ.สุพจน  ฉัตรทินกร วุฒิบัตร สาขาศัลยกรรมตกแตง  
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

อุดหนุนวิทยาลัยฯ ๑ มิ.ย.๕๒ 

๗ พญ.สุภาพรรณ ศิษยธานนท วุฒิบัตร สาขาจักษุวิทยา  จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 

อุดหนุนวิทยาลัยฯ ๑ ธ.ค.๕๒ 

๘ นพ.เอกพจน  ทองมี Translational Medicine ณ Imperial 
College London สหราชอาณาจักร 

อุดหนุนวิทยาลัยฯ ๑ ต.ค. ๕๔ 

๙ อ.นันทยากระสวยทอง ปรด./สาขาวิชาการออกกําลังกายและการ
กีฬามหาวิทยาลัยขอนแกน 

อุดหนุนวิทยาลัยฯ ๑ ต.ค. ๕๔ 

๑๐ อ.ปรีดา ปราการกมานันท ปรด./สาขาชีวเวชศาสตร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน 

นักเรียนทุน สกอ.  

 
  

.      
 

  -   /     
๑ อ.กาญจนา  แปงจิตต ปรด./ชีวเคมีมหาวิทยาลัยเชียงใหม นักเรียนทุน สกอ. ๒๓ มิ.ย.๔๗ 
๒ อ.รัตนา เล็กสมบูรณ ปรด./กายวิภาคศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 
อุดหนุนวิทยาลัยฯ ๑ ธ.ค.๕๑ 

๓ นพ.สุวิทยา  เธียรประธาน วุฒิบัตร สาขาศัลยกรรมออรโธปดิกส    
โรงพยาบาลรามาธิบดี  
มหาวิทยาลัยมหิดล 

อุดหนุนวิทยาลัยฯ ๑ ธ.ค.๕๑ 

๔ นพ.สัมฤทธิ์ สิทธิพงศพิทยา วุฒิบัตร สาขาศัลยกรรมตกแตง  
โรงพยาบาลรามาธิบดี  
มหาวิทยาลัยมหิดล 

อุดหนุนวิทยาลัยฯ ๑ ธ.ค.๕๑ 

๕ นายมารุตพงศ ปญญา ปรด.สาขาจุลชีวทิยา  
มหาวิทยาลัยขอนแกน 

นักเรียนทุน สกอ. ๒๒ พ.ค.๕๒ 

๖ นพ.สุพจน  ฉัตรทินกร วุฒิบัตร สาขาศัลยกรรมตกแตง  
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

อุดหนุนวิทยาลัยฯ ๑ มิ.ย.๕๒ 

๗ พญ.สุภาพรรณ ศิษยธานนท วุฒิบัตร สาขาจักษุวิทยา  จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 

อุดหนุนวิทยาลัยฯ ๑ ธ.ค.๕๒ 

๘ นพ.เอกพจน  ทองมี Translational Medicine ณ Imperial 
College London สหราชอาณาจักร 

อุดหนุนวิทยาลัยฯ ๑ ต.ค. ๕๔ 

๙ อ.นันทยากระสวยทอง ปรด./สาขาวิชาการออกกําลังกายและการ
กีฬามหาวิทยาลัยขอนแกน 

อุดหนุนวิทยาลัยฯ ๑ ต.ค. ๕๔ 

๑๐ อ.ปรีดา ปราการกมานันท ปรด./สาขาชีวเวชศาสตร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน 

นักเรียนทุน สกอ.  

 
  ๑.๗ วุฒิการศึกษาของอาจารยประจํา (รวมผูลาศึกษาตอ) 
 

 

 

 ( ) 
 

( ) 
 

( )+( )    

       

กลุมวิชาแพทยศาสตร ๐ ๗ ๑๓ ๒๐ ๑๐ ๓๐ 
กลุมวิชาสาธารณสุข

ศาสตร 
๐ ๑๒ ๐ ๑๒  ๑๓ 

 
๑.๘ ตําแหนงทางวิชาการ (รวมผูลาศึกษาตอ) 
 

     
ศาสตราจารย - - - 
รองศาสตราจารย ๑ - ๑ 
ผูชวยศาสตราจารย ๑ - ๑ 

 
๑.๙ โครงการที่ดําเนินการในปงบประมาณ ๒๕๕๔  
 

  

๑ สรางเสริมคุณธรรม  จรรยาบรรณคณาจารย บุคลากร และนักศึกษา 
๒ ทุนพัฒนาอาจารย 
๓ พัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ 
๔ ระบบสวัสดิการและเสริมสรางสุขภาพที่ดีสําหรับบุคลากร 
๕ บริหารอัตรากําลังบุคลากรสายวิชาการ (อัตราใหม) 
๖ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย 
๗ ทบทวนแผนยุทธศาสตรเพื่อถายทอดสูหนวยงานและบุคคล 
๘ ผูบริหารพบปะบุคลากร เนื่องในโอกาสสืบทอดประเพณีไทย 
 
  

  

๑.๗ วุฒิการศึกษาของอาจารยประจํา (รวมผูลาศึกษาตอ) 
 

 

 

 ( ) 
 

( ) 
 

( )+( )    

       

กลุมวิชาแพทยศาสตร ๐ ๗ ๑๓ ๒๐ ๑๐ ๓๐ 
กลุมวิชาสาธารณสุข

ศาสตร 
๐ ๑๒ ๐ ๑๒  ๑๓ 

 
๑.๘ ตําแหนงทางวิชาการ (รวมผูลาศึกษาตอ) 
 

     
ศาสตราจารย - - - 
รองศาสตราจารย ๑ - ๑ 
ผูชวยศาสตราจารย ๑ - ๑ 

 
๑.๙ โครงการที่ดําเนินการในปงบประมาณ ๒๕๕๔  
 

  

๑ สรางเสริมคุณธรรม  จรรยาบรรณคณาจารย บุคลากร และนักศึกษา 
๒ ทุนพัฒนาอาจารย 
๓ พัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ 
๔ ระบบสวัสดิการและเสริมสรางสุขภาพที่ดีสําหรับบุคลากร 
๕ บริหารอัตรากําลังบุคลากรสายวิชาการ (อัตราใหม) 
๖ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย 
๗ ทบทวนแผนยุทธศาสตรเพื่อถายทอดสูหนวยงานและบุคคล 
๘ ผูบริหารพบปะบุคลากร เนื่องในโอกาสสืบทอดประเพณีไทย 
 
  

  

๘๒



รายงานประจำปี ๒๕๕๔  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

	 	 ๑.๑๐	การพัฒนาบุคลากร	/	การประชุม	/	สัมมนา	/	ฝึกอบรม	/	ดูงาน	

	 	 	 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	 ได้จัดสรรงบประมาณ	ประจำปี	 ๒๕๕๔	 เพื่อเพิ่มพูน	

ความรู้	ประสบการณ์	คุณธรรม	จริยธรรม	แก่บุคลากร	ดังนี้

ตารางสรุปการเข้ารับการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ของบุคลากร ประจำปี ๒๕๕๔

	 	 ๑.๙	โครงการที่ดำเนินการในปีงบประมาณ	๒๕๕๔

๑.๗ วุฒิการศึกษาของอาจารยประจํา (รวมผูลาศึกษาตอ) 
 

 

 

 ( ) 
 

( ) 
 

( )+( )    

       

กลุมวิชาแพทยศาสตร ๐ ๗ ๑๓ ๒๐ ๑๐ ๓๐ 
กลุมวิชาสาธารณสุข

ศาสตร 
๐ ๑๒ ๐ ๑๒  ๑๓ 

 
๑.๘ ตําแหนงทางวิชาการ (รวมผูลาศึกษาตอ) 
 

     
ศาสตราจารย - - - 
รองศาสตราจารย ๑ - ๑ 
ผูชวยศาสตราจารย ๑ - ๑ 

 
๑.๙ โครงการที่ดําเนินการในปงบประมาณ ๒๕๕๔  
 

  

๑ สรางเสริมคุณธรรม  จรรยาบรรณคณาจารย บุคลากร และนักศึกษา 
๒ ทุนพัฒนาอาจารย 
๓ พัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ 
๔ ระบบสวัสดิการและเสริมสรางสุขภาพที่ดีสําหรับบุคลากร 
๕ บริหารอัตรากําลังบุคลากรสายวิชาการ (อัตราใหม) 
๖ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย 
๗ ทบทวนแผนยุทธศาสตรเพื่อถายทอดสูหนวยงานและบุคคล 
๘ ผูบริหารพบปะบุคลากร เนื่องในโอกาสสืบทอดประเพณีไทย 
 
  

  
๑.๑๐ การพัฒนาบุคลากร / การประชุม / สัมมนา / ฝกอบรม / ดูงาน  

 

วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข ไดจัดสรรงบประมาณ ประจาํป ๒๕๕๔ เพ่ือ
เพิ่มพูน ความรู ประสบการณ คุณธรรม จริยธรรม แกบุคลากร ดังนี้ 

 

         
 

  
  

สายวิชาการ ๒๖ ๒๕ ๙๖.๑๕ 
สายสนับสนุน ๕๑ ๒๐ ๓๙.๒๑ 

 
 

 
  –     
๑ นพ.เอกพจน  ทองมี ปริญญาโท – เอก Translational 

Medicine 
Imperial College 
London สหราช
อาณาจักร 

๒ พญ.ปยะรัตน ธัญนิพัทธ ปริญญาโท – เอก เภสัชวิทยาคลินิก สหราชอาณาจักร 
๓ อ.นันทยา กระสวยทอง ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิทยาศาสตรการออก

กําลังกายและการกีฬา 
ม.ขอนแกน 

๔ อ.ปวีณา ลิมปทีปราการ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม ม.ธรรมศาสตร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.๑๐ การพัฒนาบุคลากร / การประชุม / สัมมนา / ฝกอบรม / ดูงาน  
 

วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข ไดจัดสรรงบประมาณ ประจาํป ๒๕๕๔ เพ่ือ
เพิ่มพูน ความรู ประสบการณ คุณธรรม จริยธรรม แกบุคลากร ดังนี้ 

 

         
 

  
  

สายวิชาการ ๒๖ ๒๕ ๙๖.๑๕ 
สายสนับสนุน ๕๑ ๒๐ ๓๙.๒๑ 

 
 

 
  –     
๑ นพ.เอกพจน  ทองมี ปริญญาโท – เอก Translational 

Medicine 
Imperial College 
London สหราช
อาณาจักร 

๒ พญ.ปยะรัตน ธัญนิพัทธ ปริญญาโท – เอก เภสัชวิทยาคลินิก สหราชอาณาจักร 
๓ อ.นันทยา กระสวยทอง ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิทยาศาสตรการออก

กําลังกายและการกีฬา 
ม.ขอนแกน 

๔ อ.ปวีณา ลิมปทีปราการ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม ม.ธรรมศาสตร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางสรุปการพัฒนาอาจารย์เพื่อการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกทั้งในและต่างประเทศ

๘๓



รายงานประจำปี ๒๕๕๔  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

โครงการวันสงกรานต์ สมานสามัคคี สืบทอดประเพณีไทย เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๔

โครงการวันปีใหม่  เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๓

ภาพกิจกรรม

โครงการประชุมผู้บริหารพบปะบุคลากร เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๔

๘๔



รายงานประจำปี ๒๕๕๔  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ เพื่อถ่ายทอดสู่หน่วยงานและบุคคล

ณ โรงแรมจอมเทียนปาล์มบีช พัทยา เมื่อวันที่ ๒๖-๒๙ มีนาคม ๒๕๕๔

โครงการศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔

๘๕
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	 ปงีบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๔	งานการเงนิและพสัดุ	วทิยาลยัแพทยศาสตรแ์ละการสาธารณสขุ	ไดด้ำเนนิงาน 

ตามแผนปฏิบัติการโครงการจำนวน		๑๐๑	โครงการ		โดยอาศัยระเบียบกระทรวงการคลังทางด้านการเงิน	และ 

ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	 มีระบบและ 

กลไกการเงินและงบประมาณ	 ตามองค์ประกอบที่	 ๘.๑	 ที่สอดคล้องกับเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา	 

ได้ดำเนินงานตามพันธกิจด้านการเรียนการสอน	การวิจัย	บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	บุคลากร

ปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่น	 ซื่อสัตย์	 ตามหลักธรรมาภิบาล	 เพื่อความถูกต้อง	 โปร่งใส	 ในการบริหารจัดการ 

งบประมาณให้มีประสิทธิภาพ

การบริหารงานการเงินและพัสดุ
	 การบริหารงานการเงินและพัสดุ	มีรองคณบดีฝ่ายการเงินและพัสดุเป็นผู้รับผิดชอบดูแลการดำเนินงานให้

เป็นไปตามระเบียบราชการและสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย	 ภายใต้การกำกับ 

ดูแลของคณบดี	วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	โดยได้แบ่งภารกิจหลักในการดำเนินการเป็น	๒	งาน

 ๑. งานการเงินและบัญชี

ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบเอกสารการขอซื้อ	 จ้างเหมาบริการ	 การเบิกจ่ายเงิน	 การจัดทำฎีกา	 จัดการ 

ค่าใช้จ่ายเงินเดือนค่าจ้าง	 ค่าตอบแทน	 ใช้สอยและวัสดุ	 ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	 ตามระเบียบการเงิน	

การพัสดุ	 เสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ	 มีการจัดทำรายงานทางการเงินตามหมวดเงินงบประมาณแผ่นดิน	 

เงินอุดหนุนผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท	 เงินรายได้	 เป็นรายไตรมาส	 และจัดทำกระทบยอดบัญชีเงินฝากเป็น 

รายเดือน	ตลอดจนวิเคราะห์จุดคุ้มทุนของหลักสูตรเพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร

 ๒. งานพัสดุ

ดำเนินการจัดหาพัสดุ	 ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	 การจ้างเหมาและบริการ	 โดยจัดซื้อ	 จัดจ้าง	 การทำสัญญา	

ตามระเบียบการพัสดุ	 และดำเนินการลงบัญชีควบคุมวัสดุ	 ครุภัณฑ์การเบิกจ่ายพัสดุ	 การจัดทำรายงานวัสดุ	 

ครุภัณฑ์คงเหลือสิ้นปีและตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุการตรวจนับพัสดุคงเหลือประจำปี	 พร้อมรายงานผลต่อ 

ผู้บริหารพิจารณา

ผลการดำเนินงานด้านการเงิน
	 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	 ได้รับงบประมาณจัดสรรจากเงินงบประมาณแผ่นดิน	

(วิทยาศาสตร์สุขภาพ)	เงินอุดหนุนผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท	เงินรายได้จากค่าหน่วยกิต	ค่าธรรมเนียมพิเศษ	

เงินโครงการวิจัย	 บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	 เงินบริจาค	 รายได้ศูนย์เด็ก	 รายได้ศูนย์สุขภาพ	

และรายได้อ่ืนๆ	 รวมงบประมาณรายรับท้ังส้ิน	๖๖,๘๖๘,๙๖๑.๓๓	บาท	สำหรับบริหารจัดการค่าใช้จ่ายเงินเดือน 

ค่าจ้าง	ค่าตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	และค่าครุภัณฑ์	รวมงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	๕๗,๕๘๑,๑๑๐.๒๖		บาท

ผลการดำเนินงานงบประมาณการเงิน และพัสดุ

๘๖
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แผนการพัฒนางานการเงินในอนาคต
	 งานการเงินและพัสดุมุ่งมั่นพัฒนางานโดยมีแผนกลยุทธ์ทางการเงินในการเพิ่มรายได้	 ลดค่าใช้จ่าย	 

การบริหารการเงินอย่างมีประสิทธิภาพและการทำต้นทุนต่อหน่วย	 การจัดหาทรัพยากรรองรับการดำเนินงาน 

ตามภารกิจ	 โดยการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์แต่ละด้านเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดที่ 

กำหนด	 นอกจากนี้งานการเงินพยายามพัฒนาฐานข้อมูลทางการเงินภายในวิทยาลัยฯ	 ร่วมกับการศึกษาและ 

ใช้งานระบบการเงิน	UBUFMIS	อย่างมีประสิทธิภาพ	เพื่อวิเคราะห์สถานะทางการเงินและบริหารเงินให้มีรายได้

มากกว่าค่าใช้จ่ายซึ่งแสดงถึงความมั่นคงของวิทยาลัยฯ	ในระยะยาว

สรุปรายงานการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔
	 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	 ได้รับงบประมาณจัดหา	 วัสดุ	 ครุภัณฑ์	 และสิ่งก่อสร้าง		 

เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการพัฒนาส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมต่างๆ	 ได้ดำเนินการแล้ว	

ตามรายละเอียดต่อไปนี้

 ๑. วัสดุ จำแนกตามหมวดเงิน

	 	 -			เงินงบประมาณ	 	 	 ยอดการเบิกจ่าย								๑,๐๐๙,๘๐๔.๒๐	บาท

	 	 -			เงินงบประมาณ	หมวดเงินอุดหนุน	 ยอดการเบิกจ่าย											๔๙๐,๑๓๗.๒๖	บาท

	 	 -			เงินรายได้	 	 	 	 ยอดการเบิกจ่าย		 	๓๒,๖๖๖.๐๐		บาท

                      รวมยอดการเบิกจ่ายทั้งสิ้น ๑,๕๓๒,๖๐๗.๔๖ บาท

สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๕๔
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๒.๘๕%

เงินงบประมาณแผ่นดิน	(วิทยาศาสตร์สุขภาพ)	๓,๑๒๔,๐๙๙.๐๕	บาท

เงินอุดหนุนผลิตแพทย์เพิ่มฯ	๔๐,๔๘๒,๘๑๖.๐๑	บาท

เงินงบประมาณวิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงฯ	๑,๙๐๘,๖๐๐.๐๐	บาท

เงินรายได้วิทยาลัยฯ	๑๐,๔๙๘,๐๕๙.๑๓	บาท

เงินรายได้ศูนย์สุขภาพ	๑,๐๐๑,๑๖๙.๖๗	บาท

เงินรายได้ศูนย์พัฒนาเด็ก	๕๖๖,๓๖๖.๔๐	บาท

เงินคงเหลือ	๙,๒๘๗,๘๕๑.๐๗	บาท
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 ๒. ครุภัณฑ์

	 ได้รับจัดสรรงบประมาณจัดซื้อครุภัณฑ์	 ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง	 ๒๕๕๕	 โครงการ	 เงินกู้เพื่อ 

ฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	(Development	Policy	Loan	:	DPL)	ในไตรมาสที่	๔	เพื่อจัดซื้อ 

ครุภัณฑ์ประกอบการเรียนการสอนและการรักษาพยาบาลทางการแพทย์	ประจำปีงบประมาณ	๒๕๕๔	ทั้งหมด	

๙๒	 รายการ	 วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรคือ	 ๒๔๙,๙๑๖,๘๐๐	บาท	 (สองร้อยส่ีสิบเก้าล้านเก้าแสนหน่ึงหม่ืน 

หกพันแปดร้อยบาทถ้วน)	 ทั้งนี้งานพัสดุได้ดำเนินการจัดซื้อครบทุกรายการแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ	 

วงเงินที่จัดซื้อได้จริงและขออนุมัติก่อหนี้ผูกพันกับสำนักงบประมาณ	 จำนวน	๒๔๘,๒๕๘,๔๐๐	บาท	 (สองร้อย 

สีส่บิแปดลา้นสองแสนหา้หมืน่แปดพนัสีร่อ้ยบาทถว้น)	ซึง่ทำใหป้ระหยดังบประมาณไดจ้ำนวน	๑,๖๕๘,๔๐๐	บาท	

(หนึ่งล้านหกแสนห้าหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

 ๓. สิ่งก่อสร้าง

	 	 ๓.๑	อาคารกิจกรรมด้านสุขภาพ

	 	 	 งบประมาณผูกพันตั้งแต่ปีงบประมาณ	 ๒๕๕๑	 –	 ๒๕๕๓	 และในปีงบประมาณ	 ๒๕๕๔	

ได้ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อย	ในวันที่	๓๑	มีนาคม	๒๕๕๔

	 	 ๓.๒	โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์

	 	 	 งบประมาณผูกพันตั้งแต่ปีงบประมาณ	๒๕๕๔–	๒๕๕๖	ได้รับสนับสนุนงบประมาณและจัดหาผู้รับ

จ้างก่อสร้างในวงเงินรวมทั้งสิ้น๒๔๖,๗๕๐,๐๐๐	 บาท	 (สองร้อยสี่สิบหกล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)	

ในปีงบประมาณ	๒๕๕๔	ได้รับสนับสนุนงบประมาณจำนวน	๓๑,๗๒๕,๐๐๐	บาท	(สามสิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนสอง

หมื่นห้าพันบาทถ้วน)ขณะนี้อยู่ระหว่างการขอก่อหนี้ผูกพันกับสำนักงบประมาณ	 เนื่องจากต้องทำการศึกษา 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้แล้วเสร็จ	ซึ่งวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	 ได้จ้างคณะสาธารณสุขศาสตร์	

มหาวิทยาลัยมหิดล	 ดำเนินการจัดทำรายงานผลการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและคาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน 

เดือน	มีนาคม	๒๕๕๕

	 	 ๓.๓	หลังคาโรงจอดรถจักรยานยนต์สำหรับนักศึกษา

	 	 	 งบก่อสร้างปีงบประมาณ	๒๕๕๔	 ได้รับสนับสนุนงบประมาณและจัดหาผู้รับจ้างก่อสร้างในวงเงิน 

๔๗๐,๔๑๒.๐๔	 บาท	 (สี่แสนเจ็ดหมื่นสี่ร้อยสิบสองบาทสี่สตางค์)	 เพื่อสร้างหลังคาโรงจอดรถจักรยานยนต์ 

สำหรับนักศึกษา	ได้ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยในวันที่	๓๐	กันยายน	๒๕๕๔

๘๘
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	 วิทยาลัยมีนโยบายพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	 เพื่อสนับสนุนพันธกิจหลักให้บรรลุเป้าหมาย	

การบริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศ	ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	ให้อยู่ภายใต้การกำกับของ

คณะกรรมการบริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศ	ดังนี้	

งานเทคโนโลยีสารสนเทศมีภารกิจปี ๒๕๕๔	ที่สำคัญ	ดังนี้

 ๑. งานด้านบริการและเตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

	 งานเทคโนโลยีสารสนเทศมีการให้บริการและเตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	

เพื่อสนับสนุนให้หน่วยงานอื่นๆ	ในองค์กรได้รับความสะดวกต่อการปฏิบัติงาน	ดังนี้

  ๑.๑ การติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการรักษาความปลอดภัย

	 	 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขเชื่อมต่อภายนอกโดยผ่าน

ศูนย์คอมพิวเตอร์และเครือข่ายเป็นแม่ข่ายหลัก	 และวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	 มีระบบรักษา 

ความปลอดภยัเครอืขา่ยดว้ย	Firewall		เพือ่เปน็เครือ่งมอืทีใ่ชส้ำหรบัปอ้งกนัการบกุรกุระบบ	Network	(เครอืขา่ย)	

จากผูใ้ชท้ีไ่มไ่ดร้บัอนญุาต	ซึง่เปน็รกัษาความปลอดภยัไดใ้นระดบัหนึง่	และในปงีบประมาณ	๒๕๕๕	จะมโีครงการ 

จัดซื้อซอฟแวร์ป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ที่ถูกต้องตามลิขสิทธิ์	สำหรับติดตั้งให้อาจารย์และบุคลากรทุกท่าน	

  ๑.๒ ติดตั้งระบบโทรศัพท์สำหรับอาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

	 	 ให้บริการเลขหมายโทรศัพท์เลขหมายหลักจากผู้ให้บริการโทรศัพท์ในประเทศหมายเลข	๐๔๕-๓๕๓๙๐๐	

-	 ๐๔๕-๓๕๓๙๒๙	 จำนวน	 ๓๐	 เลขหมายให้บริการเลขหมายโทรศัพท์ภายใน	 ๕๘๐๐-๕๙๙๙	 จำนวน	 

๒๐๐	เลขหมาย	โดยมีตู้สาขาโทรศัพท์จำนวน	๑	ตู้	ที่วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	 	

	 ๑.	รองศาสตราจารย์นายแพทย์ป่วน	สุทธิพินิจธรรม	 คณบดี	 	 	 ที่ปรึกษา

	 ๒.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราณี	พัฒนพิพิธไพศาล	 รองคณบดีฝ่ายบริหาร	 ประธาน

	 ๓.	นายแพทย์เอกพจน์	ทองมี	 หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ	 	 รองประธาน

	 ๔.	นายพลากร	สืบสำราญ	 	 อาจารย์กลุ่มสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์	 กรรมการ

	 ๕.	นายสายชล	จันผกา	 	 นักวิชาการคอมพิวเตอร์	 	 	 กรรมการ

	 ๖.	นายเกียรติศักดิ์	ศรีลาพัฒน์	 นักวิชาการคอมพิวเตอร์	 	 	 กรรมการ

	 ๗.	นายอัครเดช	อธิปราชญ์		 ช่างภาพทางการแพทย์	 	 	 กรรมการ

	 ๘.	นายกิตติพงศ์	ชูราษี	 	 นายช่างเทคนิค	 	 	 	 กรรมการ

	 ๙.	นางสาวสุพัตรา	โฉมงาม		 นักวิชาการคอมพิวเตอร์	 				 	 กรรมการและเลขานุการ

ผลการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

๘๙
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  ๑.๓ การให้บริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไร้สาย (Wireless Lan) ภายในอาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์

และการสาธารณสุข

	 	 ระบบเครือข่ายไร้สาย	หรือ	ระบบเครือข่ายแบบ	Wireless	LAN	หรือ	WLAN		เพื่อความเป็นระเบียบ	

ความสวยงาม	และความสะดวกของการใช้งาน	โดยเชื่อมต่อจากศูนย์คอมพิวเตอร์และเครือข่าย	และใช้อุปกรณ ์

ควบคุมที่สามารถจัดการและควบคุมการทำงานของแอกเซสพอยน์	(Access	point)	อยู่ที่วิทยาลัยแพทยศาสตร์

และการสาธารณสขุรกัษาความปลอดภยัในการใชง้าน	โดยผูใ้ชจ้ะตอ้งกรอกรหสักอ่นเขา้ใชง้านทกุครัง้	เพือ่การรบั 

สัญญาณที่ครอบคลุมภายในอาคาร			ปัจจุบันงานเทคโนโลยีสารสนเทศ	ได้ให้บริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไร้สาย	

(CMP	Wireless)	แก่นักศึกษาและบุคลากร	ในวิทยาลัยทั้งสิ้น	๖	จุด	ได้แก่	บริเวณอาคารวิทยาลัยฯ	ชั้น	๑	ติดตั้ง	

๒	จุด	ได้แก่	บริเวณหน้าห้อง	CMP	๑๑๖	และ	CMP	๑๓๐		และบริเวณอาคารวิทยาลัยฯ	ชั้น	๓	ติดตั้ง	๔	จุด	

ได้แก่	 ห้องสมุด	๑	 จุด	และบริเวณห้องพักอาจารย์	๓	 จุด	 ซ่ึงปัจจุบันสัญญาณยังไม่สามารถครอบคลุมได้ท้ังอาคาร 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขศาสตร์

 ๒. งานสนับสนุนด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริหารจัดการองค์กร

	 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ	 ได้มีการสนับสนุน	 ให้อาจารย์	 บุคลากร	 และนักศึกษาใช้ระบบสารสนเทศ	

ในด้านการเรียนการสอน	 การวิจัย	 และการบริหาร	 ตลอดจนส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาของ 

วิทยาลัยฯ	 จึงได้ให้บริการและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนองตอบความต้องการผู้ใช้งานในองค์กรให้เกิด 

ประโยชน์สูงสุด		ดังนี้

	 	 ๒.๑	บริการเครือข่าย	Internet	(VPN)	หรือ	Virtual	Private	Network	สำหรับบุคลากรสายวิชาการ		

:		การให้เครือข่าย	Internet	(VPN)	หรือ	Virtual	Private	Network	เป็นการเชื่อมต่อเครือข่ายส่วนตัว	ผ่านทาง	

Internet	ซึ่งในการเข้าถึงข้อมูลจะมีการเข้ารหัสก่อน	เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับข้อมูล	การทำงานโดย	VPN	

จะชว่ยใหผู้ท้ีเ่ชือ่มตอ่อนิเตอรเ์นต็จากนอกวทิยาลยัฯ	สามารถใชส้บืคน้ฐานขอ้มลู	e-journal	ภายในมหาวทิยาลยัได	้

เสมือนว่ากำลังเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตจากภายในวิทยาลัยฯ	 ปัจจุบันวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	 

เปิดให้บริการสำหรับบุคลากรสายวิชาการ	 จำนวน	 ๓๐	 account	 และต่อไปจะเปิดให้บริการแก่นักศึกษาได้ 

ใช้บริการอย่างทั่วถึงต่อไป

	 	 ๒.๒	 บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ขนาดความจุ	 ๓๐	 ที่นั่ง	 มีอุปกรณ์ประจำห้อง	 ได้แก่	 วิดีโอ			

โปรเจคเตอร์	 	 เครื่องเสียง	 ซึ่งเปิดให้บริการแก่อาจารย์	 บุคลากร	 และนักศึกษา	 ได้ใช้สารสนเทศสืบค้น 

เพื่อการศึกษา	และใช้ห้องปฏิบัติการเนื่องในงานต่างๆ

	 	 ๒.๓	 ระบบ	 e-Learning	 หรือ	 Electronic	 learning	 เป็นการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	

โดยวิทยาลัยแพทย์ได้ใช้	moodle	 ในการจัดทำระบบ	e-Learning	 โปรแกรมชุดนี้เป็น	Open	Source	อาศัย 

อินเทอร์เน็ตเข้ามาส่งเสริมการเรียน	 การสอน	แก่นักศึกษาและอาจารย์วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข		

ให้เกิดประสิทธิผลยิ่งขึ้น	

	 	 ๒.๔	 เตรียมความพร้อมโสตทัศนูปกรณ์	 ในห้องเรียนก่อนที่จะมีการจัดการเรียนการสอน	 ทั้งนี้	 

เพื่อสนับสนุนบรรยากาศการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๙๐



รายงานประจำปี ๒๕๕๔  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

	 	 ๒.๕	การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ	อาทิ

	 	 	 ๒.๕.๑	ระบบฐานข้อมูลบุคลากร	โดยการเก็บข้อมูลลายนิ้วมือ	ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 

ในการลงเวลา	 เข้า–ออก	 การมาปฏิบัติงาน	 และลายนิ้วมือนักศึกษาเพื่อจัดทำฐานข้อมูลในการเข้าเรียนผ่าน 

ระบบเครือข่ายต่อไป

	 	 	 ๒.๕.๒	ระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ	เช่น	ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการบนเครือข่าย	ระบบแจ้ง 

เวียนข่าวภายในสำหรับบุคลากร	การจองรถยนต์ของวิทยาลัยฯ	ออนไลน์	เป็นต้น

	 	 	 ๒.๕.๓	 ดูแลและจัดทำระบบเครือข่ายสารสนเทศภายในวิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ	 ให้ครอบคลุม 

ทุกหน่วยงาน	และติดตั้งซอฟต์แวร์	เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา	

	 	 	 ๒.๕.๔	 การป้องกันความเสียหายของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์จากกระแสไฟฟ้า	 โดยติดตั้ง 

เครื่องสำรองไฟฟ้า	(UPS)	ที่เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย	และเครื่องอื่นๆ	ทุกหน่วยงานเพื่อป้องกันความเสียหาย 

ของอุปกรณ์จากปัญหากระแสไฟฟ้าผิดพลาด	

	 	 ๒.๖	 จัดทำสเปคครุภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมสำหรับอาจารย์	 บุคลากร	 และ 

โสตทัศนูปกรณ์สำหรับสนับสนุนด้านการเรียนการสอน	ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

	 	 ๒.๗		ใหบ้รกิารซอ่มแซม	แกไ้ขพรอ้มตดิตัง้เครือ่งคอมพวิเตอร์	บำรงุรกัษาคอมพวิเตอร	์อปุกรณ	์	สือ่สาร	

และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ	

	 	 ๒.๘		ให้บริการยืม-คืน	อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	และอุปกรณ์ต่อพ่วง

	 	 ๒.๙		ให้บริการปรึกษาปัญหา	เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์	โปรแกรม	และระบบต่าง	ๆ

	 	 ๒.๑๐		งานออกแบบภาพ	สื่อ	ป้ายประชาสัมพันธ์	ต่างๆ

ภาพกิจกรรมการดำเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

งานออกแบบภาพ ป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ ถ่ายภาพนิ่ง วีดีโอ ตัดต่อวีดีโอ

ซ่อมบำรุง บำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ 

สื่อสาร และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ
ระบบเครือข่ายสารสนเทศภายใน 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ

๙๑



รายงานประจำปี ๒๕๕๔  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

	 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	 มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาโดยมีการประเมิน 

คุณภาพการศึกษาภายใน	 ตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน	 สถาบันอุดมศึกษาของสำนักงาน 

คณะกรรมการอุดมศึกษา	เป็นครั้งแรกในปีการศึกษา	๒๕๔๘	กำหนดจุดเน้น	คือ	เป็นกลุ่มสถาบันที่เน้นการผลิต 

บัณฑิตและการวิจัย		

	 ในปีการศึกษา	๒๕๔๔		วิทยาลัยฯ	ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา	๓	ชุด	โดยมี 

บทบาทในการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาตลอดปี	 ในชุดคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 

ดังกล่าวได้มีคณะกรรมการจากศูนย์แพทยศาสตรศึกษา	 รพ.สรรพสิทธิประสงค์,	 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา	 

รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์		เข้าร่วมกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา	ของวิทยาลัยฯ	ด้วย

 ๑. ผลการประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา ๒๕๔๓

  ๑.๑ ผลการประเมินระดับคณะและสำนัก

	 	 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	 ได้รับการประเมินคุณภาพภายใน	 ในปีการศึกษา	 ๒๕๔๓	

เมือ่วนัที	่๑๕	-๑๖	มถินุายน	๒๕๔๔	โดยคณะกรรมการประเมนิคณุภาพภายใน	โดยรองศาสตราจารย	์นพ.จติเจรญิ	

ไชยาคำ		สงักดั		ภาควชิารงัสวีทิยา	คณะแพทยศาสตร	์มหาวทิยาลยัขอนแกน่	ผูท้รงคณุวฒุ	ิจากภายนอกมหาวทิยาลยัฯ	

เป็นประธานคณะกรรมการตรวจประเมิน	 และผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในมหาวิทยาลัยฯ	 จำนวน	 ๗	 ท่าน	

ร่วมเป็นกรรมการ	และเลขานุการ	สรุปผลการประเมิน		ดังตารางที่	๑

ตารางที่ ๑		ผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ	(เกณฑ์	สกอ.)

ผลการดำเนินการด้านการประกันคุณภาพภายในและแนวทางการพัฒนา

 
 

    (  .) 
 

 
  

( .) 
 

๑. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนการดําเนินการ .  ตองปรับปรุง 
๒. การเรียนการสอน .  พอใช 
๓. พัฒนานักศึกษา .  ตองปรับปรุง 
๔. การวิจัย .  ตองปรับปรุง 
๕. บริการวิชาการ .  พอใช 
๖. ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม .  พอใช 
๗. การบริหารและจัดการ .  พอใช 
๘.การเงินและงบประมาณ .  ดี 
๙.ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ .  ตองปรับปรุง 

 .   
 

 

 
 
 

นอกจากนี้คณะกรรมการการประเมินคุณภาพภายในไดตรวจเยี่ยมศูนยแพทยศาสตรศึกษา 
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน  ๒๕๕๔ และตรวจเยี่ยม 
ศูนยแพทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๔ 
โดยรองศาสตราจารย นพ.จิตเจริญ ไชยาคํา และ ผูชวยศาสตราจารยดร.อุทิศ อินทรประสิทธ์ิ  

 
   

 
1. วิทยาลัยฯมีหลกัสูตรและองคความรูที่สามารถผลิตบัณฑิตที่มีความรูความสามารถทางวิทยาศาสตร
สุขภาพที่เปนกําลังสําคัญของประเทศ 

2. คณาจารยวิทยาลัยฯมีความทุมเทในการทํางานและการเรียนการสอนเพื่อใหนักศึกษามีความรู
ความสามารถในวิชาชีพของตน 

3. วิทยาลัยฯเปนการจัดต้ังใหมสามารถสรางโอกาสในการพัฒนาองคความรูที่ทันสมัยและเปนปจจุบัน 
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	 นอกจากนี้คณะกรรมการการประเมินคุณภาพภายในได้ตรวจเยี่ยมศูนย์แพทยศาสตรศึกษา	

โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์	 จังหวัดเชียงราย	 เมื่อวันที่	 ๑๓	 มิถุนายน	 ๒๕๕๔	 และตรวจเยี่ยม 

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา	 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์	 จังหวัดอุบลราชธานี	 เมื่อวันที่	 ๑๕	 มิถุนายน	๒๕๕๔	

โดยรองศาสตราจารย์	นพ.จิตเจริญ	ไชยาคำ	และผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อุทิศ	อินทร์ประสิทธิ์	

ข้อเสนอแนะการประเมินคุณภาพภายใน คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
 ข้อเสนอแนะภาพรวม 

  จุดแข็ง

	 	 ๑.	 วิทยาลัยฯมีหลักสูตรและองค์ความรู้ท่ีสามารถผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้ความสามารถทางวิทยาศาสตร์		 

สุขภาพที่เป็นกำลังสำคัญของประเทศ

	 	 ๒.	 คณาจารย์วิทยาลัยฯมีความทุ่มเทในการทำงานและการเรียนการสอนเพื่อให้นักศึกษามีความรู้ 

ความสามารถในวิชาชีพของตน

	 	 ๓.	วิทยาลัยฯเป็นการจัดต้ังใหม่สามารถสร้างโอกาสในการพัฒนาองค์ความรู้ท่ีทันสมัยและเป็นปัจจุบัน

  จุดที่ควรพัฒนา

	 	 ๑.	 ควรมีการกำกับดูแลการบริหารจัดการหลักสูตรและการเรียนการสอนให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 

โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย

	 	 ๒.	 ควรมีการจัดทำแผนที่มีเป้าหมายที่ชัดเจนในการพัฒนาและกระตุ้นให้อาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทาง 

วิชาการและคุณวุฒิในตำแหน่งที่สูงขึ้น

	 	 ๓.	 ควรมีผู้รับผิดชอบและผู้ปฏิบัติการของวิทยาลัยฯเพื่อพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนให้มี 

ประสิทธิภาพและอยู่ในมาตรฐานเดียวกันทุกหลักสูตร

	 	 ๔.	วิทยาลัยฯควรเร่งสร้างความเข้าใจในเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาให้บุคลากรทราบอย่างท่ัวถึง

	 	 ๕.	ควรสร้างยุทธศาสตร์งานวิจัยที่สอดคล้องกับพันธกิจเรื่องการแก้ปัญหาสุขภาพ	และพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของชุมชนให้เป็นรูปธรรม		

	 	 ๖.	ควรปรับปรุงระบบการสื่อสารในองค์กรให้รวดเร็วและทั่วถึง

วิทยาลัยได้มีการดำเนินการปรับปรุงในปี ๒๕๕๔ ตามข้อเสนอแนะดังนี้
	 ๑.	 วิทยาลัยฯได้มีการดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารวิชาการวิทยาลัยแพทยศาสตร์และ 

การสาธารณสขุขึน้เพือ่เปน็หนว่ยงานกลางในการกำกบัดแูลการบรหิารจดัการหลกัสตูรและการเรยีนการสอนให้

เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

	 ๒.	วิทยาลัยมีแผนการพัฒนาบุคลากรโดยเฉพาะการสนับสนุนการศึกษาต่อของบุคลากรสายวิชาการท่ีชัดเจน

	 ๓.	 วิทยาลัยฯสร้างความเข้าใจในเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาโดยมีการส่งบุคลากรเข้าร่วมการ 

อบรมเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอกของมหาวิทยาลัยและมีการจัดชี้แจง 

แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายในให้กับบุคลากรทุกระดับ
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ข้อเสนอแนะรายองค์ประกอบ
 องค์ประกอบที่ ๑ ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดำเนินการ

 จุดแข็ง 

	 	 วทิยาลยัฯมคีวามตัง้ใจในการจดัทำแผนของวทิยาลยัฯ	ตามขอ้เสนอแนะทีไ่ดร้บัจากผลการประเมนิใน 

ปีการศึกษาที่ผ่านมา

 แนวทางเสริม

	 	 วิทยาลัยฯ	ต้องนำผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ตั้งแต่สถาบันร่วมผลิต	นักศึกษา	ประชาชนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วม 

ทบทวนจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนที่ยุทธศาสตร์ให้มีความสอดคล้องกับปรัชญา	พันธกิจและเป้าหมาย

 

 องค์ประกอบที่ ๒ การเรียนการสอน 

  ข้อสังเกตเพื่อการพัฒนา

	 	 	 ๑.	 วิทยาลัยฯควรเร่งรัดต้ังคณะกรรมการวิชาการให้ครอบคลุมไปถึงสถาบันร่วมผลิตแพทย์และหรือ 

มีรองคณบดีฝ่ายวิชาการที่รับผิดชอบเพื่อสร้างระบบและกลไกในการจัดการเรื่องการจัดการบริหารหลักสูตร	 

โดยศึกษาจากแนวทางกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ		(TQF)

	 	 	 ๒.	 ควรมีการใช้ระบบและกลไกการบริหารหลักสูตรให้เกิดประสิทธิภาพต่อการบริหารจัดการ 

หลักสูตร	โดยมีการกำกับดูแลให้เป็นไปตามแผนที่วางร่วมกันระหว่างวิทยาลัยฯและศูนย์

	 	 	 ๓.	 ควรมีการเชื่อมโยงความรู้และระบบการจัดการบริหารหลักสูตรระหว่างชั้นปรีคลีนิคและ 

ชั้นคลีนิคให้มีประสิทธิภาพและเห็นเป็นรูปธรรมอย่างมีส่วนร่วม

	 	 	 ๔.	 ควรมีกระบวนการจัดทำSAR	 ของศูนย์แพทยศึกษาเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ของกระบวนการ 

ประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยฯประกอบด้วยชั้นปรีคลินิก	 	 ชั้นคลินิกสรรพสิทธิ์	 ศูนย์แพทยศาสตร 

เชียงรายประชานุเคราะห์		เพื่อให้สอดรับกับการรายงานผลตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ	(มคอ	๓,๕)

	 	 	 ๕.	 ให้คณะกรรมการในข้อท่ี	 ๑	 เป็นผู้รับผิดชอบในการวางระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 

ที่ยังไม่สมบูรณ์ตามมาตรฐานการศึกษา	ระดับอุดมศึกษา	เช่น	การจัดทำรายละเอียดรายวิชาให้ครบทุกรายวิชา	

ก่อนการเปิดภาคการศึกษา	โดยเฉพาะชั้นคลินิกนักศึกษาจะเปิดการศึกษาในวันที่	1	มีนาคม	ของทุกปีการศึกษา	

โดยนำผลการประเมินการเรียนการสอนไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพ

	 	 	 ๖.	 คณะกรรมการอำนวยการของวิทยาลัยฯควรหาแนวทางในการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับ 

คณาจารย์จากศูนย์แพทยศาสตรศึกษา	เช่น	การเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการ	ผศ.	รศ.หรือ	ศ.	

	 	 	 ๗.	 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรควรกำหนดทิศทางในการทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อนำมาใช้ในการ 

พัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้นในทุกๆภาคการศึกษาอย่างน้อย	 ๑	 เรื่อง	 เช่น	 

การเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิข์องนกัศกึษาระหวา่งศนูยแ์พทยศาสตรศกึษาเชยีงรายทีใ่ชห้ลกัสตูรของมหาวทิยาลยั

นเรศวร		ศูนย์แพทยศาสตรสรรพสิทธิ์ที่ใช้หลักสูตรขอนแก่น	

	 	 	 ๘.	 วิทยาลัยฯควรมอบหมายให้คณะกรรมการชุดใดชุดหน่ึงท่ีรับผิดชอบสอบถามความต้องการของ 

ผู้ใช้บัณฑิตที่เป็นอัตลักษณ์ของวิทยาลัยฯ

	 	 	 ๙.	 ควรจัดทำแผนเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพของบุคลากรทั้งสายอาจารย์และสายสนับสนุน 

โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลล่วงหน้า	 ๕	 ปี	 เพื่อใช้ในการวางแผนความต้องการด้านบุคลากรของสถาบัน	 กำหนด 

อัตรากำลังที่ต้องการเพื่อการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์
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 องค์ประกอบที่ ๓ กิจกรรมการพัฒนานิสิต

 จุดแข็ง

	 	 มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพนักศึกษาที่หลากหลาย

 แนวทางเสริม

	 	 ๑.	ควรมีการจัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มพูนและพัฒนาประสบการณ์ให้ศิษย์เก่าโดยเฉพาะ

	 	 ๒.	 ควรส่งเสริมให้นักศึกษานำความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในจัดกิจกรรมหรือโครงการที่ 

นักศึกษาเสนอเพื่อขอรับการสนับสนุนจากวิทยาลัยฯ	ที่สอดคล้องกับแผนการพัฒนานักศึกษา

 องค์ประกอบที่ ๔ การวิจัย

 ข้อสังเกตเพื่อการพัฒนา

	 	 ๑.	 วิทยาลัยฯควรมีระบบและกลไกที่ชัดเจน	 กำหนดแนวทาง	 ขั้นตอน	 หลักเกณฑ์	 เป็นลายลักษณ์ 

อักษรที่ชัดเจนที่ออกโดยกรรมการบริหารงานวิจัยของวิทยาลัย

	 	 ๒.	 วิทยาลัยฯควรมีระบบและกลไกในการรวบรวมวิเคราะห์	 สังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยให้ง่ายต่อ 

ความเข้าใจเพื่อความเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลกลุ่มเป้าหมาย

	 	 ๓.	ควรมีการจัดสรรงบประมาณของสถาบันเพื่อสร้างสรรค์งานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

 องค์ประกอบที่ ๕  การบริการทางวิชาการแก่สังคม

 จุดแข็ง

	 	 วิทยาลัยฯ	มีการบริการวิชาการแก่สังคมที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน

 ข้อสังเกตเพื่อการพัฒนา

	 	 ควรมีการประเมินผลประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการวิชาการต่อสังคมจากกลุ่มเป้าหมาย 

และนำไปพัฒนาระบบและกลไกต่อสังคม

 องค์ประกอบที่ ๖ การทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม

 ข้อสังเกตเพื่อการพัฒนา

	 	 ควรจัดทำโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	 โดยมุ่งเน้นการบูรณาการให้เข้ากับการจัด 

การเรียนการสอนในรายวิชาของหลักสูตรและกิจกรรมนักศึกษา

 องค์ประกอบที่ ๗ การบริหารและการจัดการ

 ข้อสังเกตเพื่อการพัฒนา

	 	 ๑.	 กรรมการวิทยาลัยฯควรมีการกำหนดหลักเกณฑ์ตั้งแต่ต้นปีเพื่อนำไปสู่การพัฒนาสมรรถนะ 

รายบุคคลอันจะไปสู่วิสัยทัศน์	พันธกิจ	ปณิธาน	ของวิทยาลัยฯ	ที่ประสงค์

	 	 ๒.	การบริหารงานตามหลักธรรมมาภิบาล	ควรทำอย่างครบถ้วน	เช่น	การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
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 องค์ประกอบที่ ๘ การเงินและงบประมาณ

 ข้อสังเกตเพื่อการพัฒนา

	 	 ควรจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินโดยมองภาพรวมในทั้งระบบเพื่อวิเคราะห์การจัดสรรทรัพยากร 

อย่างถูกต้องและครบถ้วน

 องค์ประกอบที่ ๙ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

 ข้อสังเกตเพื่อการพัฒนา

	 	 ๑.	 ในการดำเนินงานประกันคุณภาพ	 วิทยาลัยฯควรให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	 โดยเฉพาะนักศึกษา		

สถาบันแพทย์ร่วมผลิต	ศูนย์แพทยศาสตรศึกษามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

	 	 ๒.	 ควรสร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพ	 และมีกิจกรรมร่วมอย่างเป็น 

รูปธรรมและต่อเนื่อง

	 	 ๓.	 ควรนำผลการประเมินประกันคุณภาพ	 มาปรับปรุงการทำงานเพื่อให้เกิดการพัฒนาในทุกตัวบ่งชี้ 

ตามแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้

วิทยาลัยได้มีการดำเนินการปรับปรุงในปี ๒๕๕๔	ตามข้อเสนอแนะดังนี้

	 ๑.	 วิทยาลัยฯ	 ได้มีการดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา	 โดยมีศูนย์แพทย์ร่วม 

เป็นคณะกรรมการด้วย	 และหลักสูตรแพทย์ได้มีการประเมินความพึงพอใจและความต้องการของนักศึกษา 

แพทย์ต่อการจัดการเรียนการสอน

	 ๒.	วทิยาลยัฯ	นำผลการประเมนิประกนัคณุภาพการศกึษาภายในมาปรบัปรงุการทำงาน	เชน่	การประสาน 

ความร่วมมือกับศูนย์แพทย์ในการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา

ภาพกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
	 วิทยาลัยฯ	ได้มีการประชุมและประสานงานกับทางศูนย์แพทยศาสตรศึกษา	ท้ัง	๒	แห่ง	เป็นประจำอย่างต่อเน่ือง	

โดยได้มีการประชุมร่วมกันทุกเดือน	และเมื่อการดำเนินงานเข้าที่แล้ว		ได้มีการประชุมร่วมกันทุก	๒	เดือน

 ๑. เข้าร่วม อบรมการใช้งานระบบ CHE QA Online (ระบบฐานข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษา 

ของ สกอ.) ที่สำนักปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยอุบลฯ  ในวันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 
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 ๒. การตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับกลุ่มวิชา  ปีการศึกษา ๒๕๕๓ นำทีมผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน 

ระดับกลุ่มวิชา โดย ผศ.ดร.ประสงค์สม ปุณยอุปพัทธ์ ในวันท่ี ๓๐ - ๓๑ พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔

 ๓. การตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับวิทยาลัย ปีการศึกษา  ๒๕๕๓  นำทีมผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน 

ระดับวิทยาลัยฯ  โดย รศ.นพ.จิตเจริญ ไชยาคำ  ในวันท่ี ๑๕ – ๑๖  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔

 ๔. กรรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ได้แก่ รศ.พญ.จามรี ธีรตกุลพิศาล และ                        

ผศ.นพ.ไชยวิทย์ ธนไพศาล จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าเย่ียมตรวจศูนย์แพทยศาสตรศึกษา                                 

รพ.สรรพสิทธิประสงค์  ในวันท่ี ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
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 ๕. ประชุม แนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยฯ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ โดยประธาน 

การประชุม คือ รศ.นพ.ป่วน สุทธิพินิจธรรม (คณบดี) ได้มอบหมายให้ อ.ปัณฑิตา สุขุมาลย์ (รักษาราชการ 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ) ดำเนินการแทน ในวันท่ี ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

 ๖. ประชุม คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา/คณะกรรมการบริหารความเส่ียงและควบคุม 

ภายใน  โดยประธานการประชุมคือ รศ.นพ.ป่วน สุทธิพินิจธรรม (คณบดี) ในท่ี ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔
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	 สถานพยาบาลกลางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	 เดิมสังกัดหน่วยบริการสุขภาพงานกิจการนักศึกษา		

กองบริการการศึกษา	 สำนักงานอธิการบดี	 ได้จัดตั้งขึ้น	 เมื่อปี	 พ.ศ.	 ๒๕๓๔	 จากแนวคิดของรองศาสตราจารย์			

ดร.สมจิตต์	 ยอดเศรณี	 อธิการบดีผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีซึ่งเห็นความสำคัญว่านอกจากนักศึกษาจะ 

ต้องตั้งใจศึกษาเล่าเรียนจำเป็นต้องมีสุขภาพกายและจิตที่ดีด้วย	 และมหาวิทยาลัยอยู่ห่างจากตัวอำเภอ 

วารินชำราบ	เป็นระยะทางประมาณ	๑๑	กิโลเมตร	จึงควรได้รับการปฐมพยาบาลก่อนส่งต่อ	เพื่อความปลอดภัย 

แก่นักศึกษาและบุคลากรที่เจ็บป่วย		

	 เมือ่วนัที	่๑	กรกฎาคม	๒๕๔๗	ไดเ้ขา้รว่มโครงการประกนัสขุภาพถว้นหนา้ตามนโยบายของรฐั	ไดเ้ปลีย่นชือ่ 

เป็น	“ศูนย์สุขภาพชุมชนมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี”	รหัสหน่วยงาน	๑๕๐๗๘	เมื่อวันที่	๒๐	ตุลาคม	๒๕๔๗	และ 

ได้เปลี่ยนสังกัดมาขึ้นกับวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	 และในปีพ.ศ.๒๕๕๒	 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น 

“ศูนย์สุขภาพวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข”	

วัตถุประสงค์
	 ๑.	 ให้บริการด้านสุขภาพขั้นพื้นฐานในรูปแบบต่างๆ	 และภาวะฉุกเฉิน	 แก่นักศึกษา	 บุคลากร	 ตลอดจน 

ประชาชนทั่วไปเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี																																																																																											

	 ๒.	 ศึกษาวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านสุขภาพเพื่อการพัฒนางานและให้สอดคล้องกับความต้องการ 

ของท้องถิ่น

	 ๓.	 ให้บริการและสนับสนุนด้านวิชาการแก่สังคม	 ที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการดูแลและ 

สร้างเสริมสุขภาพของตนเองและครอบครัวให้มีสุขภาพอนามัยที่ดี

ศนูยส์ขุภาพ วทิยาลยัแพทยศาสตรแ์ละการสาธารณสขุ มหาวทิยาลยัอบุลราชธาน ีบทบาทหนา้ที ่

ดังนี้

 ๑. ด้านกิจกรรมการบริการ

	 	 ๑.๑	กิจกรรมในชุมชน	ได้แก่

	 	 	 ๑.๑.๑	 ประสานงานสนับสนุนนักศึกษา	 บุคลากรและประชาชนให้มีส่วนร่วมในการวางแผน/

ทำกิจกรรมสาธารณสุขในชุมชนตนเอง

	 	 	 ๑.๑.๒	สนับสนุนการจัดกิจกรรมสุขภาพที่ริเริ่มจากองค์กรชุมชน

	 	 	 ๑.๑.๓	 บริการเชิงรุกในชุมชน	 ประเมินสภาวะสุขภาพของครอบครัว/ชุมชน	 และปัจจัยที่จะ 

กระทบต่อสุขภาพเพื่อวางแผนและดำเนินการกิจกรรมในการสร้างเสริมสุขภาพการป้องกันโรค

	 	 	 ๑.๑.๔	มีและใช้		Family		Folder	เพื่อการดูแลสุขภาพ		

ผลการดำเนินงานด้านศูนย์สุขภาพ

๙๙
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	 	 	 ๑.๑.๕	มีและใช้แฟ้มชุมชน		(Community		Folder)

														๑.๒	กิจกรรมในศูนย์สุขภาพ

															 ๑.๒.๑	มีรูปแบบบริการที่เห็นชัดเจนด้านการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม

															 ๑.๒.๒	มีทีมสุขภาพให้บริการต่อเนื่องเป็นทีมประจำ

															 ๑.๒.๓	 ทีมสุขภาพสามารถเชื่อมโยงข้อมูลการเจ็บป่วยของผู้มารับบริการไปสู่การป้องกันปัญหา 

เสริมสร้างสุขภาพ	(กายจิตสังคม)	ในกลุ่มเสี่ยงได้อย่างถูกต้อง

	 	 	 ๑.๒.๔	มีระบบข้อมูล	/IT	Software	ที่สามารถสืบค้นข้อมูลกลุ่มเสี่ยง	กลุ่มผู้ป่วยเพื่อการติดตาม 

และส่งต่อได้สะดวก

	 	 	 ๑.๒.๕	 บริการรักษาพยาบาลทุกกลุ่มอาการที่ผสมผสานกับการป้องกันฟื้นฟูสภาพ	 เชื่อมต่อกับ 

การบริการภายในเครือข่าย	และการดูแลฉุกเฉินทั้งในและนอกเวลาราชการ

	 	 	 ๑.๒.๖	มีการจัดบริการด้านทันตกรรม

	 	 	 ๑.๒.๗	 มีบริการด้านส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค	 เช่น	 บริการดูแลหญิงตั้งครรภ์ก่อนและ 

หลังคลอด	ดูแลสุขภาพเด็ก	วางแผนครอบครัว	พร้อมกับมีระบบติดตามความต่อเนื่องของการให้บริการ

	 	 	 ๑.๒.๘	บริการด้านชันสูตรที่ครบตามมาตรฐาน

	 	 	 ๑.๒.๙	 บริการด้านยา	 ทั้งด้านระบบการจัดหายา	 การจัดเก็บ	 การจ่ายยา	 การกำกับคุณภาพ	

มาตรฐานยา

	 	 	 ๑.๒.๑๐	บริการการแพทย์แผนไทย/การแพทย์ทางเลือก

	 	 	 ๑.๒.๑๑	 บริการทำคลอดเฉพาะการคลอดปกติในภาวะฉุกเฉิน	 บริการช่วยชีวิตฉุกเฉิน	

บริการผ่าตัดเล็ก

	 	 ๑.๓		กิจกรรมบริการต่อเนื่อง

	 	 	 ๑.๓.๑	มีบริการให้คำปรึกษา	(Counseling)	

	 	 	 ๑.๓.๒	มีระบบส่งต่อที่มีคุณภาพทั้งไปและกลับ	 โดยจัดระบบให้มียานพาหนะ	เพื่อใช้ในการส่งต่อ 

ในกรณีฉุกเฉินได้อย่างรวดเร็ว

	 	 	 ๑.๓.๓	มกีารบรกิารเยีย่มบา้น	เพือ่ใหก้ารบรกิารรวมทัง้ตดิตามเยีย่มทำความรูจ้กั	สรา้งความเขา้ใจ 

ในการดูแลสุขภาพให้แก่ครอบครัว	และการให้บริการแก่ผู้ที่มีปัญหาสุขภาพตามความจำเป็น

	 	 	 ๑.๓.๔	มีและใช้บันทึกสุขภาพรายบุคคล	(Personal	Record)

 ๒. ด้านบริหารจัดการ

	 	 ๒.๑	มีบุคลากรด้านสาธารณสุขตามสัดส่วนประชากร

	 	 ๒.๒	มีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง

	 	 ๒.๓	บุคลากรมีค่านิยม	และความชำนาญการทำงานแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์

	 	 ๒.๔	บุคลากรมีความสามารถในการวางแผนแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์

	 	 ๒.๕	มีแผนพัฒนาและปรับปรุงผลงานทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ

	 	 ๒.๖	ทีมสุขภาพรับผิดชอบพื้นที่แบบบูรณาการ

	 	 ๒.๗	ระบบการจ่ายค่าตอบแทนเป็นแบบมุ่งเน้นผลงาน

๑๐๐
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	 	 ๒.๘	ระบบบริหารประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงความคุ้มค่า

	 	 ๒.๙	จัดทำต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมด้านรักษา	ส่งเสริม	ป้องกันและฟื้นฟูสุขภาพ

	 	 ๒.๑๐	มีมาตรฐานการบริหารจัดการในองค์กร

	 	 ๒.๑๑	 ร่วมดำเนินการและประสานงานกับหน่วยงานราชการ/องค์กรที่เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรม 

ส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค		เพื่อสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายสุขภาพ	

	 	 ๒.๑๒	มีแนวทาง	กระบวนการ	มาตรฐาน	คู่มือการให้บริการ

	 	 ๒.๑๓	มีการพัฒนาและนำ	นวัตกรรมด้านต่างๆ	มาใช้ในการดำเนินกิจกรรมในองค์กร

	 	 ๒.๑๔	มีการดำเนินงานวิจัยในพื้นที่จริง

 ๓. งานพิเศษ

	 	 ๓.๑	 ให้การสนับสนุนด้านปฐมพยาบาล	 ด้านอุบัติเหตุฉุกเฉินและเวชภัณฑ์ยา	 แก่หน่วยงานภายใน 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

	 	 ๓.๒	 ให้การสนับสนุนด้านปฐมพยาบาล	 ด้านอุบัติเหตุฉุกเฉิน	 แก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนนอก 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

	 	 ๓.๓	ให้การสนับสนุนการบริจาคโลหิตร่วมกับกาชาดจังหวัดและโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

	 	 ๓.๔	ออกหน่วยบรรเทาทุกข์ต่างๆ	ที่เป็นสาธารณกุศล

การให้บริการของศูนย์สุขภาพ
 ๑. การรักษา

	 	 ๑.๑	 บริการตรวจรักษาโรคทุกระบบในเวลาราชการ	 (๐๘.๓๐-๑๖.๓๐	 น.)	 และนอกเวลาราชการ	

(๑๖.๓๐-๒๐.๓๐น.)	เสาร์–อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์	(๐๘.๓๐-๑๒.๐๐	น.)

	 	 	 -บริการตรวจรักษาโดยแพทย์จากโรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานีทุกบ่ายวันอังคาร

	 	 ๑.๒	บริการรักษาผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

	 	 ๑.๓	บริการทำแผล	ฉีดยาและให้สารน้ำทางเส้นเลือด

	 	 ๑.๔	บริการให้นอนพักเพื่อสังเกตอาการ	ก่อนส่งต่อโรงพยาบาลหรือก่อนส่งกลับที่พัก

	 	 ๑.๕	บริการรับ-ส่งต่อผู้ป่วย

	 	 ๑.๖	 ให้บริการกระเป๋ายาสามัญประจำบ้าน	 โดยคณะ	 สโมสรนักศึกษา/ชมรม/หน่วยงานส่งหนังสือ 

แสดงความจำนงขอกระเป๋ายาสามัญประจำบ้านล่วงหน้า๓วันก่อนวันงานทั้งนี้ผู้ที่รับผิดชอบกระเป๋ายาจะต้อง 

รับการอบรมการใช้และการปฐมพยาบาลก่อนนำกระเป๋ายาไปใช้	 พร้อมนี้จะต้องคืนกระเป๋ายาภายใน	 

๓	วันหลังเสร็จสิ้นภารกิจ

 ๒. การส่งเสริม

	 	 ๒.๑	บริการประกันสุขภาพนักศึกษา	

	 	 ๒.๒	บริการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ	รวมทั้งรับปรึกษาปัญหาทางโทรศัพท์

	 	 ๒.๓	บริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

	 	 ๒.๔	บริการส่งเสริมด้านอนามัยแม่และเด็ก	ด้านโภชนาการ	ด้านวางแผนครอบครัว

	 	 ๒.๕	บริการตรวจสุขภาพประจำปี

๑๐๑
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 ๓. การป้องกันการแพร่ระบาดของโรค

	 	 ๓.๑	วางแผนและแนวทางในการควบคุมการแพร่กระจายเชื้อโรค

	 	 ๓.๒	ควบคุมการติดเชื้อ	ประสานงานค้นหาแหล่ง	รวมทั้งเฝ้าระวังโรคติดเชื้อ

	 	 ๓.๓	มีมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อรวมทั้งการทำลายเชื้อ	และการทำให้ปลอดเชื้อ

	 	 ๓.๔	 รับผิดชอบในการป้องกัน	 ควบคุมและป้องกันสภาวะสิ่งแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมเพื่อตัดวงจรของ 

โรคที่จะมีการติดต่อแพร่กระจาย

	 	 ๓.๕	ดำเนินงานประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ	ที่เกี่ยวข้อง	ควบคุมโรคติดต่อต่างๆ

	 	 ๓.๖	บริการตรวจสอบคุณภาพอาหารร่วมกับคณะกรรมการโรงอาหารกลาง	มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี	และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

	 	 ๓.๗	รณรงค์ป้องกันโรค	AIDS	และสารเสพติด

 ๔. การฟื้นฟูสภาพ

	 	 ๔.๑	บริการตรวจเยี่ยมอาการให้คำแนะนำ	หลังกลับมาฟักฟื้น	ณ	ที่พัก

	 	 ๔.๒	บริการฟื้นฟูผู้ป่วยหลังอุบัติเหตุและหลังผ่าตัด

	 	 ๔.๓	บริการให้สุขศึกษา	รายบุคคล	รายกลุ่ม	จัดบอร์ด

 ๕. การตั้งหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่	โดยร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี	และโรงพยาบาล 

สรรพสิทธิประสงค์	ดำเนินการ	1	ครั้งต่อภาคการศึกษา

 ๖. การให้บริการวิชาการ

	 	 ๖.๑	 ประชาสัมพันธ์การให้บริการของศูนย์สุขภาพ	 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	 การรับบริการรักษาที่โรงพยาบาลคู่ประกันสุขภาพ	 และการรับบริการรักษา 

เนื่องจากอุบัติเหตุแก่นักศึกษาใหม่ทุกคน

	 	 ๖.๒	 อบรมนักศึกษาให้ใช้กระเป๋ายาสามัญประจำบ้านได้และปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐานได้ตาม 

โครงการ			ต่างๆ	ก่อนออกฝึกตามพื้นที่	พร้อมคู่มือการปฐมพยาบาล

	 	 ๖.๓	 บริการแจกแผ่นพับหรือโปสเตอร์	 เพื่อเผยแพร่ความรู้เรื่องสุขภาพ	 จัดบอร์ดให้ความรู้ทาง 

ด้านสุขภาพอนามัยทั้งร่างกายและจิตใจ

	 	 ๖.๔	ติดตามผลงานการวิจัยทางด้านการแพทย์ใหม่ๆ	มาเผยแพร่

	 	 ๖.๕	ให้บุคลากรเข้ารับการอบรม/สัมมนาทางวิชาการ

๑๐๒
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 ๑. ประชากรที่ศูนย์สุขภาพดูแลด้านสุขภาพจำนวน ๑๔,๖๑๘  คน

 ๒. สิทธิ์การรักษาพยาบาลของผู้มารับบริการ

 ๓. จำนวนผู้มีสิทธิขึ้นทะเบียนบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าของศูนย์สุขภาพ

 ผู้มีสิทธิขึ้นทะเบียนบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าของศูนย์สุขภาพ	มีจำนวนทั้งหมด	๕,๐๔๗		คน	

(ที่มา	:	ข้อมูล	www.nhso.go.th		สรุปยอดประจำเดือนสิงหาคม	๒๕๕๔)

ตารางที่ ๑	จำแนกประชากรตามประเภทของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ตารางที่ ๒ จำแนกประชากรตามสิทธิ์การรักษาพยาบาลของผู้มารับบริการ

ที่มา : กองบริการการศึกษาและงานการเจ้าหน้าที่ ปีงบประมาณ ๒๕๕๔

ที่มา : โปรแกรม JHCIS  ปีงบประมาณ ๒๕๕๔

ผลงานในรอบปี ๒๕๕๔

 
 
 

  
 

.    ,    
   จําแนกประชากรตามประเภทของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

  
นักศึกษา ๑๓,๑๘๔    
ขาราชการ ๔๓๕ 
พนักงานของรัฐ ๖๕๐ 
ลูกจางประจํา ๑๑๔ 
ลูกจางช่ัวคราว ๒๓๕ 

 ,  
 : กองบริการการศึกษาและงานการเจาหนาที่ ปงบประมาณ ๒๕๕๔ 

 
.   

   จําแนกประชากรตามสิทธ์ิการรักษาพยาบาลของผูมารับบริการ 

  ( )  ( ) 
ขาราชการ ๓๔๑ ๗๓๙ 
ประกันสังคม ๓๖๖ ๖๖๓ 
ประกันสุขภาพถวนหนา ๙๗๗ ๑๖๖๑ 
สิทธิอ่ืนที่ไมไดระบุ ๔๗๖ ๑๓๕๑ 
สงผูปวยไปรักษาตอที่สถานบริการอ่ืน ๗๒ ๗๒ 

 ,  ,  
 : โปรแกรม JHCIS  ปงบประมาณ ๒๕๕๔ 

 
 

.  
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   จําแนกประชากรตามประเภทของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

  
นักศึกษา ๑๓,๑๘๔    
ขาราชการ ๔๓๕ 
พนักงานของรัฐ ๖๕๐ 
ลูกจางประจํา ๑๑๔ 
ลูกจางช่ัวคราว ๒๓๕ 

 ,  
 : กองบริการการศึกษาและงานการเจาหนาที่ ปงบประมาณ ๒๕๕๔ 

 
.   

   จําแนกประชากรตามสิทธ์ิการรักษาพยาบาลของผูมารับบริการ 

  ( )  ( ) 
ขาราชการ ๓๔๑ ๗๓๙ 
ประกันสังคม ๓๖๖ ๖๖๓ 
ประกันสุขภาพถวนหนา ๙๗๗ ๑๖๖๑ 
สิทธิอ่ืนที่ไมไดระบุ ๔๗๖ ๑๓๕๑ 
สงผูปวยไปรักษาตอที่สถานบริการอ่ืน ๗๒ ๗๒ 

 ,  ,  
 : โปรแกรม JHCIS  ปงบประมาณ ๒๕๕๔ 

 
 

.  

๑๐๓



รายงานประจำปี ๒๕๕๔  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 ๔. จำแนกผู้รับบริการตามกลุ่มแยกโรค

ที่มา : โปรแกรม JHCIS  ปีงบประมาณ ๒๕๕๔

 ๕.  งานบริการในชุมชน

	 	 ๕.๑	หน่วยปฐมพยาบาล	งานเกษตรอิสานใต้	ประจำปี	๒๕๕๓

	 	 ๕.๒	หน่วยปฐมพยาบาล	งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร	ประจำปี	๒๕๕๓

	 	 ๕.๓	รับบริจาคโลหิตร่วมกับกาชาดจังหวัดอุบลราชธานี	ได้โลหิตทั้งสิ้น	๒๗๘	ยูนิต

	 	 ๕.๔	สนับสนุนเวชภัณฑ์ยาในการจัดโครงการของนักศึกษาและหน่วยงาน/คณะ	จำนวน	๕๓	โครงการ

 ๖. เครือข่ายความร่วมมือกับชุมชน

	 	 ๖.๑	โครงการทอดกฐินสามัคคีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	เพื่อถวาย	ณ	วัดป่าโพธิญาณ	ตำบลช่องเม็ก	

อำเภอสิรินธร	จังหวัดอุบลราชธานี	ในวันเสาร์ที่	๒๒	ตุลาคม	๒๕๕๔

 ๗. บุคลากรของศูนย์สุขภาพ

	 	 ๗.๑		บุคลากรปฏิบัติงานในศูนย์สุขภาพ

	 	 	 ๑.	อาจารย์นายแพทย์สุริยง	แผลงงาม	 ประธานศูนย์สุขภาพ	(วุฒิบัตรเช่ียวชาญสาขารังสีวิทยาท่ัวไป)

	 	 	 ๒.	นางสุฬดี	กิตติวรเวช	 	 พยาบาลวิชาชีพ	(เวชปฏิบัติ)		

	 	 	 ๓.	นางนิชนันท์	สุวรรณกูฏ	 	 พยาบาลวิชาชีพ	(เวชปฏิบัติ)		

	 	 	 ๔.	นางสาวจิตตวีร์	ภัทรวัชวรีย์		 นักจิตวิทยาคลินิก		

	 	 	 ๕.	นางสาวพัชรนันท์	พรหมจันทร์	 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร		

	 	 	 ๖.	นางสาวอรนิตย์	เข็มนาค	 	 พนักงานเวชสถิติ		

	 	 	 ๗.	นางภัทรชรัญ	ทุมมากรณ์	 	 ผู้ช่วยเหลือคนไข้	

ผูมีสิทธิขึ้นทะเบียนบัตรประกันสุขภาพถวนหนาของศูนยสุขภาพมีจํานวนทั้งหมด ๕,๐๔๗ คน
( : ขอมูล www.nhso.go.th  สรุปยอดประจําเดือนสิงหาคม ๒๕๕๔) 

 
 
 
 
 
 
 

.   

   
๑ โรคระบบหายใจ ๓๔๐ 
๒ โรคติดเช้ือและปรสิต ๘๐ 
๓ โรคระบบกลามเนื้อรวมโครงรางและเนื้อยืดเสริม ๗๕ 
๔ โรคตารวมสวนประกอบของตา ๕๘ 
๕ อาการ,อาการแสดงและสิ่งผดิปกติที่พบไดจากการตรวจทางคลินิก  

และทางหองปฏิบัติการที่ไมสามารถจําแนกโรคในกลุมอ่ืนได 
๖๔ 

๖ โรคระบบยอยอาหาร รวมโรคในชองปาก ๕๕ 
๗ โรคที่เกิดเฉพาะตําแหนง ๑๑๙ 
๘ โรคผิวหนังและเนื้อเยื้อใตผิวหนัง ๒๑ 
๙ สาเหตุจากภายนอกอ่ืนๆ ทีท่ําใหปวยหรือตาย ๒๔ 
๑๐ โรคระบบสืบพันธุรวมปสสาวะ ๑๑ 

 
 : โปรแกรม JHCIS  ปงบประมาณ ๒๕๕๔ 

 
  

๑๐๔



รายงานประจำปี ๒๕๕๔  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

	 	 ๗.๒		โครงการ/กิจกรรม		อบรมสัมมนา/ศึกษาดูงาน

	 	 	 สัมมนา		เรื่อง		ทบทวนแผนยุทธศาสตร์เพื่อการถ่ายทอดสู่หน่วยงานและบุคคล	

	 	 	 ในวันที่	๒๖-๒๙	มีนาคม	๒๕๕๔	ณ		โรงแรมจอมเทียนปาล์มบีช	พัทยา	

	 	 ๗.๓	 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	 ในปีงบประมาณ	 ๒๕๕๔	 ทั้งสิ้น	 ๓,๓๖๐,๙๘๐	 บาท	 ใช้จ่ายสุทธิ	

๓,๑๑๘,๙๑๑.๕๓	บาท	รายละเอียด		ดังนี้		

	 	 	 ๗.๓.๑		โครงการสนับสนุนด้านบริหารศูนย์สุขภาพ	(รหัส		๑๐๐๐๐๔๔)	งบประมาณจากเงินรายได้		

โครงการกองทุนสวัสดิการ	จำนวน		๒๒๘,๗๐๐	บาท	จ่ายจริง		๒๒๘,๖๙๘.๕๓	บาท

	 	 	 ๗.๓.๒	 	 โครงการประกันสุขภาพนักศึกษา	 ประจำปีการศึกษา	 ๒๕๕๔	 (รหัส	 ๑๙๑๐๐๐๕)	 

งบประมาณจากเงินค่าธรรมเนียมนักศึกษา	จำนวน		๒,๕๕๙,๙๐๐	บาท	จ่ายจริง		๒,๔๙๙,๖๐๐	บาท			

	 	 	 ๗.๓.๓	 	 โครงการคลินิกนอกเวลา	 ณ	 ศูนย์สุขภาพวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	

(รหัส๕๔๓๐๐๐๑-๒)	 งบประมาณจากเงินสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 (สปสช.)	 ๓๒๗,๖๐๐	 บาท	 

จ่ายจริง		๒๖๙,๒๔๐	บาท

	 	 	 ๗.๓.๔	 โครงการจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย	 ศูนย์สุขภาพวิทยาลัยแพทยศาสตร์และ 

การสาธารณสุข	 (รหัส	 ๕๔๓๐๐๐๑-๓)	 งบประมาณจากเงินสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 (สปสช.)			

๑๑๐,๘๘๐	บาท	จ่ายจริง	๙๒,๓๔๐	บาท			

	 	 	 ๗.๓.๕	 	 โครงการประชาสัมพันธ์นักศึกษาขึ้นทะเบียนสิทธิ์รักษาและแนวทางการดูแลสุขภาพ 

(รหัส๕๔๓๐๐๐๑-๕)	 งบประมาณจากเงินสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 (สปสช.)	 ๙๙,๕๐๐	 บาท 

จ่ายจริง	๑๒,๐๓๓	บาท

	 	 	 ๗.๓.๖	 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการบริการด้านสุขภาพจิตทางอิ เล็กทรอนิกส์	 

(รหัส	 ๕๔๓๐๐๐๑-๑)	 งบประมาณจากเงินสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 (สปสช.)	 ๑๐,๐๐๐	 บาท 

จ่ายจริง	๑๐,๐๐๐		บาท

	 	 	 ๗.๓.๗	 โครงการ	 love	 care	 เพื่อชีวิต	 (รหัส	 ๕๔๓๐๐๐๑-๔)	 งบประมาณจากเงินสำนักงาน 

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	(สปสช.)	๒๔,๔๐๐	บาท	จ่ายจริง	๗,๐๐๐	บาท

 ๘. เหตุการณ์สำคัญในรอบปี

	 	 ๘.๑	 โครงการพัฒนา	 และประชาสัมพันธ์	 ศูนย์พัฒนาศูนย์สุขภาพฯ	 “PCU.	 FEEL	 GOOD”	

ของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่	 ๓	 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	 เป็นโครงการของนักศึกษาแพทย์ 

ชั้นปีที่	๓	โดยความร่วมมือของศูนย์สุขภาพฯ	ในรายวิชาประสบการณ์วิชาชีพแพทย์	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

	 	 -	เพือ่ประชาสมัพนัธ	์ศนูยส์ขุภาพวทิยาลยัแพทยศาสตรแ์ละการสาธารณสขุ	มหาวทิยาลยัอบุลราชธาน	ี

ทั้งในด้านที่ตั้ง	การให้บริการ	และสิทธิประโยชน์	

	 	 -	เพ่ือจัดอบรมเพ่ิมความรู้แก่นักศึกษาแพทย์เก่ียวกับสิทธิการรักษา	เพ่ือให้สามารถบอกต่อแก่บุคคลท่ัวไปได้

	 	 -	เพือ่ปรบัปรงุพฒันา	ศนูยส์ขุภาพวทิยาลยัแพทยศาสตรแ์ละการสาธารณสขุ	มหาวทิยาลยัอบุลราชธาน	ี

โดยการทำป้ายบอกทาง	ปรับปรุงทัศนียภาพโดยรอบเพื่อให้น่าเข้ารับบริการมากขึ้น

๑๐๕



รายงานประจำปี ๒๕๕๔  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

	 	 -	เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงสถานบริการ	รับการบริการ	และสิทธิประโยชน์ตามสิทธิการรักษา

	 	 -	 เพื่อให้ความรู้ด้านสิทธิในการเข้ารับบริการที่ศูนย์สุขภาพวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	รวมถึงการโอนย้ายสิทธิระหว่างสถานท่ีบริการต่างๆ	ในการเข้ารับบริการด้านการสาธารณสุข	

	 	 -	เพื่อเพิ่มจำนวนผู้โอนสิทธิบัตรทองมาที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

	 	 -	เพื่อจัดทำกลุ่ม	“PCU	Feel	Good	ยินดีให้บริการ”	บน	FACE	BOOK	เพื่อตอบปัญหาเกี่ยวกับการ 

รับบริการและสิทธิการรักษา

	 	 ๘.๒		ภาพกิจกรรมขึ้นทะเบียนสิทธิ์บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้านักศึกษาน้องใหม่	ปี	๒๕๕๔	

ณ	อาคารเรียนรวม	๕	เมื่อวันที่	๒๔-๒๕	พฤษภาคม	๒๕๕๔

ภาพกิจกรรม จัดอบรมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ PCU และจัดทำ แบบทดสอบ

ก่อนและหลังจัดอบรมแก่นักศึกษาในวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

ภาพกิจกรรม ทีมศูนย์สุขภาพฯ ให้ความรู้เรื่องสิทธิการรักษาแก่นักศึกษาใหม่ขณะดำเนินการ

ขอขึ้นทะเบียนสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า

๑๐๖



รายงานประจำปี ๒๕๕๔  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

	 ๘.๓	 ร่วมกิจกรรมให้บริการวิชาการของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขในโครงการ	 

“เจาะเลือดคัดกรองธาลัสซีเมียในชุมชน	ณ	โรงเรียนอาเวมารีอา”	เมื่อวันที่	๒๒	กันยายน	๒๕๕๔

	 ๘.๔	กิจกรรมบริจาคโลหิต	เนื่องในวันมหิดล	ณ	วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข			

เมื่อวันที่	๒๓	กันยายน	๒๕๕๔	ณ	ห้อง	CMP	๑๐๑	วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

	 ๘.๕	กจิกรรมการตรวจประเมนิหนว่ยบรกิาร	ในระบบหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาต	ิในปงีบประมาณ		๒๕๕๕	

จากคณะกรรมการตรวจประเมินระดับเขต		สำนักงานหลักประกันสุขภาพ	เมื่อวันที่	๒๗	มิถุนายน	๒๕๕๔

ภาพกิจกรรม คณาจารย์และทีมศูนย์สุขภาพฯ จากวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธาณสุข

ให้บริการเจาะเลือดแก่นักเรียนโรงเรียนอาเวมารีอา

ภาพกิจกรรม คณะผู้ประเมินเข้าตรวจเยี่ยมและประเมินศูนย์สุขภาพ

๑๐๗



รายงานประจำปี ๒๕๕๔  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

	 ๘.๖	 ดำเนินงานดูแลปฐมพยาบาลในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร	 ประจำปี	 ๒๕๕๒	 กิจกรรมหน่วย 

ปฐมพยาบาลนอกเขตพิธี	ในงานพระราชทานปริญญาบัตรร่วมกับนักศึกษาชมรมเพื่อชีวิต

	 ๘.๗	โครงการ	love	care	เพื่อขีวิต

	 	 ศูนย์สุขภาพฯ	 ได้เล็งเห็นความสำคัญของการดูแลป้องกันสุขภาพจิตในสถาบัน	 จึงได้ดำเนินโครงการ	

love	 care	 เพื่อชีวิต	 โดยบริการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา	 ไม่ว่าจะเป็นปัญหาส่วนตัว	 การเรียน	 ความเครียด	

หรือเรื่องเพศศึกษา	 มีการให้ข้อมูลความรู้ความรู้ด้านเพศศึกษา	 การคุมกำเนิดที่ถูกวิธี	 การรับถุงยางอนามัยฟรี		

แจกเอกสารคู่มือวัยรุ่น	 เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่น	 รวมถึงเพิ่มช่องทาง 

การปรึกษาปัญหา	 เพื่อลดความเสี่ยงของปัญหาจากการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่พร้อมในนักศึกษามหาวิทยาลัย 

อุบลราชธานี	นักศึกษาสามารถเลือกใช้บริการหน่วยงานที่เป็นเครือข่ายได้ตลอด	๒๔	ชั่วโมงผ่านระบบฮอตไลน์		

๑๖๖๗	และ	๑๓๒๓	ในสังกัดกรมสุขภาพจิต	และในศูนย์สุขภาพฯ	มีนักจิตวิทยาปฎิบัติงานให้บริการให้การปรึกษา 

ทุกวันในเวลาราชการ	 และเพื่อเพิ่มความสะดวกในการรับบริการมากขึ้นจึงได้เปิดให้บริการนอกเวลาราชการ 

ทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี	 เวลา	 ๑๖.๓๐-๒๐.๐๐	น.	 และเพิ่มช่องทางให้นักศึกษาสามารถเข้าถึงได้สะดวก 

รวดเร็วมากขึ้น	ทาง	social	network	คือ	www.facebook.com/lovecareubu

	 	 การประชาสัมพันธ์โครงการ	 Love	 care	 เพื่อชีวิต	 โดยดำเนินการติดตั้งป้ายไวนีลประชาสัมพันธ์ 

บริเวณหน้ามหาวิทยาลัย	 โรงอาหารกลาง	 Food	 land	 หอพักนักศึกษา	 และบริเวณหน้าศูนย์สุขภาพ	 เพื่อให้ 

นักศึกษาได้ทราบการบริการอย่างทั่วถึง

เอกสารคู่มือวัยรุ่น สามารถรับได้ฟรีที่ศูนย์สุขภาพ

๑๐๘
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	 ๘.๘	โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการบริการด้านสุขภาพจิตทางอิเล็กทรอนิกส์

	 	 เพื่อการให้บริการด้านสุขภาพจิตดำเนินไปอย่างทั่วถึงมากขึ้น	 ศูนย์สุขภาพฯ	 จึงได้ทำโครงการพัฒนา 

ระบบฐานข้อมูลการบริการด้านสุขภาพจิตทางอิเล็กทรอนิกส์	 ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรม	 คือ	 การพัฒนาระบบ 

ให้บริการทางเวบไซต์	 ซึ่งประกอบไปด้วยการให้ความรู้	 ข่าวสารอันเป็นประโยชน์ด้านสุขภาพจิต	 และพัฒนา 

ระบบนัดรับบริการล่วงหน้า	 แบบทดสอบออนไลน์	 เป็นต้น	 อันจะที่เปรียบเสมือนเพื่อนเพื่อให้นักศึกษาและ 

ประชาชนทัว่ไปไดเ้ขา้ถงึไดต้ลอดเวลา	รวมไปถงึการประชาสมัพนัธส์ายดว่นฮอตไลนค์ลายเครยีด	ระบบอตัโนมตั	ิ		

เพื่อให้นักศึกษาที่มีปัญหาได้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตและแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตทั้ง 

ของตนและผู้ใกล้ชิดได้ตลอด	๒๔	ชั่วโมง	โดยปรึกษาผ่านสายด่วน	๑๓๒๓	หรือ	๑๖๖๗	ได้ตลอดเวลา		

	 ๘.๙	กิจกรรมพัฒนาทักษะและความรู้บุคลากรด้านสุขภาพจิต

	 	 ศูนย์สุขภาพฯ	 สนับสนุนบุคลากรเข้ารับการพัฒนาทักษะความรู้ด้านเพศศึกษาในเยาวชนและ 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่ายหน่วยงานภายนอก	ดังนี้	 เข้าร่วมประชุมวิชาการเพศศึกษาเพื่อเยาวชน	ครั้งที่	๙	

ก้าวที่เก้า..ก้าวที่กล้า	 เพศวิถีศึกษา	 เพื่อสร้างสังคมแห่งวุฒิภาวะ	 ระหว่างวันที่	 ๓-๕	 สิงหาคม	 ๒๕๕๔	 

ณ	โรงแรมแอมบาสเดอร์	กทม.	แลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมสร้างเครือข่ายบุคลากรปฏิบัติงานด้านเพศศึกษาของ

จงัหวดัอบุลราชธานแีละจงัหวดัใกลเ้คยีง	เพิม่พนูความรูแ้ละทกัษะในการเขา้รว่ม	workshop	จากประสบการณจ์รงิ	

/รับฟังการบรรยายมุมมองในการปฏิบัติงานด้านเพศศึกษาในสถาบัน	 ศึกษาเรียนรู้การจัดกิจกรรมด้านเพศ 

ศึกษาในเยาวชนจากหน่วยงานต่างๆ	เพื่อนำมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริงในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

	 พัฒนาทักษะความรู้ในงานสุขภาพจิต	 โดยการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ	 ครั้งที่	 ๑๐	 เรื่อง	

ฝา่คลืน่วกิฤตดว้ยงานสขุภาพจติ	ระหวา่งวนัที	่๑๗-๑๙	สงิหาคม	๒๕๕๔	ณ	โรงแรมปรนิซพ์าเลซ	กรงุเทพมหานคร	

เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด

	 พัฒนาองค์ความรู้ ด้ านเพศศึกษา	 โดยเข้ าร่ วมการประชุมเพศวิถีแห่ งชาติครั้ งที่ 	 ๓	 เรื่ อง	

จุดเปลี่ยนเรื่องเพศประเทศไทย	 ระหว่างวันที่ 	 ๑๕-๑๖	 กันยายน	 ๒๕๕๔	 ณ	 โรงแรมรอยัลริเวอร์ 	

กรุงเทพมหานคร

ป้ายไวนีลขนาดเล็กติดประชาสัมพันธ์ทุกคณะในมหาวิทยาลัย

๑๐๙
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	 ศูนย์พัฒนาเด็กวิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ	จัดขึ้นเพื่อเด็ก	เป็นเสมือนบ้านและโรงเรียนซึ่งให้ความสุขสำหรับ

เด็กๆ	ที่มีอายุตั้งแต่	๑	ปี	ถึง	๕	ปี		เพื่อให้เด็กมีความพร้อมสมบูรณ์ในด้านร่างกาย	อารมณ์	สังคมและสติปัญญา	

ให้เด็กได้เรียนรู้อย่างอิสระตามความสนใจและความสามารถของตนเองสามารถฝึกฝนตนเอง	 พัฒนาตนเองให้ 

เด็กเป็นผู้มีเหตุผล	 มีมารยาทเรียบร้อยน่ารัก	พูดจาไพเราะ	มีจิตใจที่รู้จักหน้าที่	 รู้จักแบ่งปัน	 สามารถเรียนและ 

เล่นร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข		และเจริญเติบโตเป็นคนดีและมีคุณภาพของสังคม		โดยวัตถุประสงค์ในการ 

ก่อตั้งก็เพื่อเป็นสวัสดิการสำหรับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	 จะได้ลดความกังวลในการดูแล 

บุตรหลานระหว่างเวลาปฏิบัติงานประจำวัน

กราฟแสดงจำนวนนักเรียน ปีงบประมาณ ๒๕๔๕ - ๒๕๔๕

กราฟแสดงจำนวนบุคลกรภายในศูนย์พัฒนาเด็ก

ข้อมูลนักเรียน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ของปีงบประมาณ ๒๕๕๔

รายงานผลการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็ก 
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	 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	 เดิมใช้ชื่อ	 หน่วยสวัสดิการเลี้ยงเด็ก	 สังกัดงานกิจ 

การศึกษากองบริการการศึกษา	มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี		เมื่อปีพ.ศ.	๒๔๓๗	โดยใช้อาคารสถานพยาบาลกลา

งชั้นล่างเป็นที่ทำการต่อมาในปีงบประมาณ	 ๒๕๔๐	 ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อสร้างอาคารเรือนเลี้ยง 

เด็กก่อนวัยเรียนและได้ย้ายที่ทำการจากอาคารสถานพยาบาลกลาง	 มาประจำที่อาคารเรือนเลี้ยงเด็กก่อน 

วัยเรียนตั้งแต่วันที่	 ๒๓	 พฤศจิกายน	 พ.ศ.	 ๒๕๔๑	 จนถึงปัจจุบันต่อมาในเดือน	 กรกฎาคม	 พ.ศ.	 ๒๕๔๕	 

ศูนย์พัฒนาเด็กได้โอนมาเป็นหน่วยงานอิสระในกำกับของโครงการจัดตั้งวิทยาลัยแพทยศาสตร์และ 

การสาธารณสุขเพื่อตรงกับสายอาชีพในการดูแลสร้างเสริมประสบการณ์	 และเตรียมความพร้อมให้แก่เด็ก	

โดยใช้ชื่อว่า	 	 ศูนย์พัฒนาเด็ก	 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และกาสาธารณสุข	 ทั้งนี้ได้พัฒนาคุณภาพและขยายการ 

โอกาสโดยดำเนินงาน	 ในรูปแบบเอกชนให้การดูแลเด็กแบบองค์รวมโดยบูรณาการความรู้จากบุคลากรจาก 

สหสาขาวิชาชีจากสถาบันต่างๆ	 ทั้งนอกและในมหาวิทยาลัย	 ได้แก่	 แพทย์	 ทันตแพทย์	 พยาบาล	 ครูปฐมวัย	

นักจิตวิทยา	นักอาชีวอนามัยโภชนาการ	และครูพี่เลี้ยงที่ผ่านการอบรมและฟื้นฟูความรู้อย่างต่อเนื่อง

การจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็ก
	 ศูนย์พัฒนาเด็ก	 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	 เปิดให้บริการและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก	 

เป็น	๒	ฝ่าย	คือ	ฝ่ายบริบาล	รับเด็กอายุ	๑	ปี	–	๓	ปี		และฝ่ายอนุบาล	รับเด็กอายุ	๓	ปี	–	๖	ปี	เพื่อให้การจัด 

การศึกษาสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ	ศูนย์พัฒนาเด็ก	 	 จึงจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้อง 

กับนโยบายจัดการศึกษาตามแนวข้อกำหนดของชาติเป็นสำคัญ	 โดยเน้นการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการ 

ผู้เรียนทั้ง	 ๔	 ด้าน	 คือ	 ร่างกาย	 อารมณ์	 และจิตใจ	 สังคม	 และสติปัญญาควบคู่กันไป	 เน้นการจัดกิจกรรมตาม 

ความสนใจของเด็ก	 และความพร้อมที่ เป็นไปตามวัย	 กิจกรรมที่ เน้นแบ่งเป็น	 ๖	 หลักสำคัญ	 คือ	

กิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์	 กิจกรรมเคลื่อนไหว	 กิจกรรมกลางแจ้ง	 กิจกรรมสร้างสรรค์	 กิจกรรมเสรี	

กิจกรรมเกมการศึกษา	 ทั้งนี้ทางศูนย์พัฒนาเด็ก	 ได้จัดการเรียนการสอนเป็น	 ๑	 หลักสูตร	 คือ	 หลักสูตรสามัญ	 

และเน้นส่งเสริมภาษาอังกฤษและภาษาจีนเป็นส่ือการสอน	 การจัดการส่งเสริมพัฒนาการผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ในด้านต่าง	ๆ	และจะสอนควบคู่ภาษาอังกฤษและมีการสอนภาษาจีนเบื้องต้น	

												การจัดประสบการณ์สำหรับเด็กอายุ		ไม่จัดเป็นรายวิชา	แต่จัดในรูปของกิจกรรมบูราณการผ่านการเล่น	

เพื่อให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง	 เกิดจากการเรียนรู้ได้พัฒนาทั้งร่างกาย	อารมณ์	 จิตใจ	สังคม	และสติปัญญา	 

การเลือกกิจกรรมที่นำมาจัดในแต่ละวันจึงต้องครอบคลุมสิ่งต่อไปนี้คือ	 การพัฒนากล้ามเนื้อใหญ	่ เพื่อให้เด็กได ้

พัฒนาความแข็งแรงของกล้ามเนื้อใหญ่	 การเคลื่อนไหว	 และความคล่องแคล่วในการใช้อวัยวะต่างๆ	 จึงควรจัด 

กิจกรรมโดยให้เด็กได้เล่นอย่างอิสระกลางแจ้ง	 เล่นเครื่องเล่นสนาม	 การพัฒนากล้ามเนื้อเล็ก	 เพื่อให้เด็กได้ 

พัฒนาความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเล็ก	การประสานสัมพันธ์ระหว่างมือ	และตา	จึงจัดกิจกรรมโดยให้เด็กได้เล่น 

เครื่องเล่นสัมผัส	เล่นเกมต่อภาพ	หยิบจับช้อนส้อม	ใช้อุปกรณ์	ศิลปะ	เช่น	สีเทียน	กรรไกร	พู่กัน	ดินเหนียว	ฯลฯ		

การส่งเสริมสร้างสรรค์	 เพื่อให้เด็กได้พัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค	์ ได้ถ่ายทอดอารมณ์	 ความรู้สึก	 และเห็น 

ความสวยงามของสิ่งต่างๆรอบตัว	 การจัดการเรียนการสอนในชั้นอนุบาลของศูนย์พัฒนาเด็ก	 จัดการศึกษาใน 

ระดับปฐมวัยตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการโดยเน้นหลักให้เด็กเป็นศุนย์กลางและสอนแบบเตรียมความ

พร้อมโดยคำนึงถึงศักยภาพของเด็กแต่ละคนมุ่งเน้นการพัฒนาเด็กทั้ง	 ๔	 ด้านได้แก่	 ด้านร่างกาย,อารมณ์ 

๑๑๑
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และจิตใจ,	 สังคมและสติปัญญา	 ให้ควบคู่กันไปอย่างเหมาะสมตามช่วงวัยของเด็ก	 การจัดการเรียนการสอน 

แบบบูรณาการโดยผสมผสานนวัตกรรมการสอนที่ยึดหลัก	BBL	(Brain	Based	Learning)	ต่างๆเข้าด้วยกันเด็กๆ	

จะได้เรียนรู้ผ่านการเล่นและการทำกิจกรรม	

		 นอกจากนี้	ศูนย์พัฒนาเด็กได้จัดกิจกรรมเสริมพิเศษ	อาทิ	คอมพิวเตอร์	ดนตรี	นาฏศิลป์	เพื่อให้นักเรียน 

ได้รับการปูพื้นฐานเพื่อการเรียนในชั้นที่สูงขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 กิจกรรมส่งเสริมพุทธศาสนา	 เช่น		

การสวดมนต์	นั่งสมาธิ	ไปถวายสังฆทานที่วัด	ให้นักเรียนระดับอนุบาล	โดยบรรจุอยู่ในหลักสูตรและตารางสอน 

ประจำสปัดาห	์เพือ่เสรมิสรา้งและวางรากฐานใหเ้ดก็เขา้ใจในการปฏบิตัติวัทางแนวทางพทุธศาสนา	และสามารถ 

นั่งสมาธิและมีสมาธิการทำงาน/การเรียนต่อไป	 ให้นักเรียนได้เรียนรู้การแบ่งปัน	 การปฏิบัติตัวของ 

พุทธศาสนิกชนที่ดี

ผลการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็ก  
	 สรุปผลการการดำเนินงานด้านการเงินและงบประมาณ	ปี	๒๕๕๔

 เงินรายได้ของศูนย์พัฒนาเด็ก

	 	 -		ค่าบริการรายเดือน		 	 	 	 		 จำนวน	 ๗๖๙,๑๐๐		บาท

	 	 			(รวมค่าอาหารค่าให้บริการรายเดือนจากเด็กชั้นบริบาล	และ	ค่าเล่าเรียนชั้นอนุบาล)

	 	 -		เงินโครงเรียนเรียนฟรี	๑๕	ปีอย่างมีคุณภาพ				 	 จำนวน	 ๗๔,๔๑๕		บาท

	 	 			(เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	ตามรายหัวนักเรียนชั้นอนุบาล)

                    รวมเป็นรายรับทั้งสิ้น จำนวน ๘๑๙,๐๕๐  บาท

   

   เงินค่าใช้จ่ายภายในศูนย์พัฒนาเด็ก

	 	 ๑.		เงินรายจ่ายภายในศูนย์พัฒนาเด็ก	 												 จำนวน	 ๗๖๙,๑๐๐.๐๐		บาท

	 	 	 -		ค่าตอบแทนผู้ดูแลเด็ก	 	 	 	 จำนวน	 ๕๔,๐๐๐.๐๐		บาท

	 	 	 -		ค่าใช้สอย		 	 	 	 	 จำนวน	 ๕๓,๕๔๓.๒๐		บาท

	 	 	 -		ค่าวัสดุ	 	 	 	 	 	 จำนวน	 ๓๒๒,๑๕๖.๘๐		บาท

	 	 	 			(วัสดุงานบ้าน	วัสดุสำนักงานฯลฯ	)

	 	 ๒.		เงินโครงการเรียนฟรี	๑๕	ปีอย่างมีคุณภาพ							 จำนวน	 ๗๔,๔๑๕		บาท

	 	 						(ค่าสนับสนุนนักเรียน	ค่าจัดการศึกษา		ค่าจัดกิจกรรม	ค่าวัสดุอุปกรณ์สำหรับนักเรียน)	 	

         รวมทั้งสิ้น จำนวน ๕๐๔,๑๑๕.๐๐ บาท

 เงินค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นเงินเดือนและค่าจ้างสำหรับบุคลากรภายใน(ต่อปีงบประมาณ)

	 	 -		เงินเดือนราชการ						จำนวน		๑		คน	 	 จำนวน		๒๖๒,๗๐๐		บาท

	 	 -		เงินค่าจ้างพนักงาน			 จำนวน		๔		คน	 	 จำนวน		๔๓๘,๘๗๖		บาท

	 	 -		เงินค่าจ้างลูกจ้าง						จำนวน		๖		คน	 	 จำนวน		๔๐๔,๘๓๒		บาท

                                            รวมเป็นรายจ่าย   จำนวน  ๑,๑๑๔,๖๘๘ บาท
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สรุปความพึงพอใจผู้รับบริการศูนย์พัฒนาเด็ก วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  
	 ศูนย์พัฒนาเด็กวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	 ได้ดำเนินการเปิด 

ศูนย์พัฒนาเด็กเพื่อเป็นการให้บริการดูแลเด็กทั้งบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย	 	 และบุคคลทั่วไป	ดังนั้นเพื่อเป็น 

การเพิ่มความความไว้วางใจ	ความมั่นใจ		ให้กับพ่อแม่ผู้ปกครองที่นำบุตรมาฝากไว้	ทางศูนย์พัฒนาเด็กวิทยาลัย

แพทยศาสตร์การและการสาธารณสุข	 จึงได้จัดทำแบบสอบถามความคิดเห็นต่อการให้บริการด้านต่างๆ	

ของศูนย์เด็ก	เพื่อนำมาปรับปรุงในการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กต่อไป	จากแบบสอบถามที่ได้แจกตามกลุ่ม

ผู้ปกครองของเด็กในแต่ละช่วงอายุ		สรุปความพึงพอใจผู้รับบริการศูนย์พัฒนาเด็ก	ได้ดังนี้

กราฟแสดงรายละเอียดอัตราเงินเดือนและเงินค่าจ้างบุคลากร

ข้าราชการ

พนักงานฯ

ลูกจ้างฯ

กราฟแสดงรายละเอียดรายรับ – รายจ่าย

รายรับ

รายจ่าย

เงินเดือนบุคลากร
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	 ๑.	 บุคลากรต้อนรับด้วยอัธยาศัยที่ดี	 สุขภาพ	 ยิ้มแย้มแจ่มใสอยู่ในระดับดี	 มีมนุษยสัมพันธ์ของครูผู้ดูแล 

เด็กอยู่ในระดับดีมาก	 	 การเอาใจใส่ดูแลเด็กอยู่ในระดับดี	 มีการจัดกิจกรรมเพื่อการส่งเสริมพัฒนาการเด็กใน 

แต่ละช่วงอายุเหมาะสมกับวัยของเด็กผู้ปกครองมีความคิดเห็นในระดับดี	

	 ๒.	บรรยากาศภายในห้องเรียน	การตกแต่งห้องเรียน	มุมการเรียนรู้ต่างๆ	เช่น	มุมบล็อก		มุมบทบาทสมมุติ		

มุมศิลปะ		สำหรับพัฒนาเด็กซึ่งมีประโยชน์หลายด้าน	เช่น	ด้านกล้ามเนื้อมือ	ความมีสมาธิในการทำงานของเด็ก	

มีการจัดตกแต่งให้สวยงามและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ	 สีสรรสวยงามดึงดูดใจเด็กๆ	 ผู้ปกครองมีความคิดเห็นใน 

ระดับพอใจ

	 ๓.	ด้านภูมิทัศน์ภายนอกห้อง	เช่น	สนามเด็กเล่น		สวนรอบๆศูนย์พัฒนาเด็ก		ผู้ปกครองมีความคิดเห็นว่า		

มีความร่มรื่น		เย็นสบาย		และแสดงความคิดเห็นว่าอยู่ในระดับดีมาก	

	 ๔.	ด้านความสะอาดของสถานท่ีรอบๆ	บริเวณภายในศูนย์พัฒนาเด็ก	ผู้ปกครองมีความคิดเห็นอยู่ในระดับดี

	 ๕.	ดา้นความปลอดภยัภายในอาคารสถานทีข่องศนูยพ์ฒันาเดก็เชน่บรเิวณทางเดนิพืน้รอบๆ	ศนูยพ์ฒันาเดก็	

และบริเวณสนามเด็กเล่นเครื่องเล่นต่างๆ		ผู้ปกครองให้ความคิดเห็นว่าอยู่ในระดับดี	

	 ๖.	 ส่วนของห้องรับประทานอาหาร	 ผู้ปกครองมีความคิดเห็นว่าเป็นห้องรับประทานอาหารที่สะอาดอยู ่

ในระดับดีมาก		

	 ๗.	 ห้องน้ำห้องส้วมสำหรับเด็กมีความเพียงพอ	 และเป็นห้องที่สะอาดและมีความปลอดภัยสำหรับเด็ก 

ผู้ปกครองมีความคิดเห็นอยู่ในระดับดี	

	 ๘.	ดา้นสถานทีจ่อดรถของศนูยผ์ูป้กครองมคีวามคดิเหน็วา่ควรแยกใหห้า่งจากสนามเดก็เลน่		และควรเพิม่ 

สถานที่จอดรถรับส่งสำหรับการมาส่งเด็กในเวลาฝนตกด้วยซึ่งผู้ปกครองมีความคิดเห็นว่าอยู่ในระดับดี	

	 ๙.	อัตราครูผู้ดูแลเด็กต่อจำนวนเด็กในแต่ละห้องผู้ปกครองเด็กให้ความคิดเห็นว่าอยู่ในระดับเหมาะสมดีมาก	

	 ๑๐.	ด้านการบริหารจัดการภายในศูนย์ฯ	ผู้ปกครองมีความคิดเห็นว่าอยู่ในระดับดี	

	 ๑๑.	ด้านการประชาสัมพันธ์ของศูนย์พัฒนาเด็กสู่ชุมชน		มีการแจกใบประชาสัมพันธ์ของศูนย์พัฒนาเด็ก 

ตามทีช่มุชนตา่งๆ	และการมกีจิกรรมสมัพนัธก์บัชมุชนตา่งๆ	เพือ่ใหป้ระชาชนทัว่ไป	และบคุลากรในมหาวทิยาลยั 

รู้จักกับศูนย์พัฒนาเด็กของเราและผู้ปกครองมีความคิดเห็นในด้านการประชาสัมพันธ์ของศูนย์ในระดับน้อย	 

แต่ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น

	 ๑๒.	 ด้านอัตราค่าบริการศูนย์พัฒนาเด็กแบ่งเป็นช่วงอายุต่างๆความคิดเห็นของผู้ปกครองอยู่ในระดับ 

เหมาะสมดี		

	 สรุปในภาพรวมทั้งหมดความพึงพอใจของผู้รับบริการศูนย์พัฒนาเด็ก	 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และ 

การสาธารณสุข	 ผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อบริการของศูนย์อยู่ในระดับดี	 และได้เสนอข้อแนะนำต่างๆ	

ดังต่อไปนี้

ข้อเสนอแนะจากผู้ปกครอง
 ๑. ด้านสนามเด็กเล่น		อยากให้ปรับปรุงสนามเด็กเล่นให้สะอาด	เพราะอุปกรณ์เป็นเหล็กสนิม	และชำรุด	

อาจเกิดอันตรายต่อเด็กได้	มีของเล่นอย่างพอเพียงต่อความต้องการของเด็ก		ศูนย์พัฒนาเด็กควรมีสื่อการสอนที่

ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กในทุกด้าน	 ประจำศูนย์พัฒนาเด็ก	 พื้นที่ระหว่างสนามเด็กเล่นกับสถานพยาบาลควร 

ทำเป็นลานจอดรถเพิ่มจะดีมาก	 และอุปกรณ์ในสนามเด็กเล่นควรเปลี่ยนเป็นพลาสติก	 เพื่อความปลอดภัยแก่ 

ชีวิตของเด็กน้อยไร้เดียงสา
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 ๒. ด้านการจัดการศึกษา	อยากให้บรรยากาศภายในห้องเรียนเพิ่มวิชาการมากขึ้น	ภาพรวมของห้องเด็ก

เล็กและคุณครูประจำชั้นดีมาก	 อยากให้ศูนย์พัฒนาเด็กมีกิจกรรมเสริม	 เช่น	 ดนตรี	 การว่ายน้ำ	 จัดตามความ 

เหมาะสมสำหรับเด็กแต่ละช่วงวัย

 ๓. ด้านความปลอดภัยในการดูแลเด็ก	ควรมี	รปภ.ประจำศูนย์พัฒนาเด็ก		และให้การดูแลเด็กเบื้องต้น

ขณะเจ็บป่วยและแจ้งเหตุให้ผู้ปกครองทราบทันที

 ๔. ด้านบริหารจัดการ	 ควรลดค่าเทอมให้น้อยลง	 เพราะค่าเทอมแพงกว่าโรงเรียนบ้านเด็กและ 

ช่วงปิดเทอมอยากให้ลดค่าดูแล

ปัญหาและอุปสรรค 
	 ๑.	เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นสวัสดิการ	ไม่หวังผลกำไรมากเกิน	และไม่ได้รับงบประมาณ

สนบัสนนุจากมหาวทิยาลยั		จงึทำใหไ้มม่งีบประมาณมาซอ่มแซมอาคารศนูยพ์ฒันาเดก็	ซึง่มสีภาพชำรดุหลายแหง่	

ซึ่งอาจจะเป็นอันตรายต่อเด็ก	และบุคลากรภายในศูนย์ฯ

	 ๒.	 พ้ืนท่ีใช้สอยมีจำกัด	ทางศูนย์ฯยังขาดพ้ืนท่ีใช้ประกอบกิจกรรม	และต้อนรับผู้ปกครองได้อย่างพอเพียง

	 ๓.	บุคลากรที่เป็นลูกจ้าง	 ขาดกำลังใจในการปฏิบัติงาน	 เนื่องจากไม่สามารถปรับตำแหน่งเข้าสู่ตำแหน่ง 

พนักงานได้

 ๑. กิจกรรม ผูกพันฉันรักแม่ 	เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียนรู้จักการแสดงออกที่ดีต่อแม่ผู้ให้กำเนิด

ภาพกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็ก ปี ๒๕๕๔

๑๑๕



รายงานประจำปี ๒๕๕๔  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 ๒. กิจกรรม เรียนรู้ชีวิตชาวนา อาชีพของคนไทย

 ๕. กิจกรรมบัณฑิตน้อย : เพื่อแสดงความยินดีให้นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในชั้นอนุบาล	๓

 ๓. กิจกรรมวันเด็ก : เพื่อส่งเสริมความกล้าแสดงออกของเด็กให้ถูกทาง	และเหมาะสมกับวัย

 ๔. กีฬาสีหนูน้อย :	เพื่อสร้างสร้างให้เด็กรักในการออกกำลังการ

๑๑๖
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 ๖. กิจกรรม ประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความ 

คิดเห็น	 และแจ้งผู้ปกครองนักเรียนให้ทราบถึงกิจกรรมที่จะจัดให้นักเรียนในภาคการเรียนที่จะมาถึง	 พร้อม 

รับฟังความคิดเห็นจากผู้ปกครองเพื่อให้ทางศูนย์ฯ	ได้นำมาปรับปรุง

 ๗. ร่วมปลูกต้นไม้ในกิจกรรมวันสถาปนามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อให้นักเรียนร่วมกิจกรรมและ 

สร้างสำนึกในความรักสถาบัน	และการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมที่ตนอาศัยอยู่

 ๘. กิจกรรมหนูน้อยเข้าครัว เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้แบบบูรณาการ	 ซึ่งกิจกรรมนี้	 นักเรียนได้จะได้ 

เรียนทั้งคณิตศาสตร์	 การจัดลำดับ	 การนับเลข	 วิทยาศาสตร์	 การต้มแป้ง	 การผสมสี	 ภาษาอังกฤษ	 คำศัพท์		

พละศึกษา	การใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก	การใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่

๑๑๗



รายงานประจำปี ๒๕๕๔

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

ที่ปรึกษา

	 รองศาสตราจารย์นายแพทย์ป่วน	สุทธิพินิจธรรม	 คณบดี	

	 คณะกรรมการประจำวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

รวมรวม วิเคราะห์ข้อมูล/รูปเล่ม

	 นายแพทย์วัฒนา	พรรณพานิช		 	 รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

	 ผู้ช่วยศาสตรจารย์จารุวรรณ์	วงบุตดี		 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

	 อาจารย์ปัณฑิตา	สุขมาลย์	 	 	 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ

	 นางนันทิญา	ทีปิวัฒน์			 	 	 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

แหล่งที่มาของข้อมูลและภาพประกอบ

	 บุคลากร	วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

คณะผู้จัดทำ

	 คณะผู้จัดทำ	 ขอขอบพระคุณอาจารย์และบุคลากรทุกท่านที่ได้รวมทำกิจกรรมต่างๆ	 ของวิทยาลัย 

แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	จนสำเร็จลุล่วง	และให้ข้อมูล	เพื่อการจัดทำรายงานประจำปีฉบับนี้

จัดพิมพ์โดย    

	 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	(http:www.cmp.ubu.ac.th)

๘๕	ถ.วาริน-เดชอุดม	ต.เมืองศรีไค	อ.วารินชำราบ	จ.อุบลราชธานี	๓๔๑๙๐			

โทรศัพท์	๐๔๕-๓๕๓๙๐๐		โทรสาร	๐๔๕-๓๕๓๙๐๑


