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คำนำ
รายงานประจำปีฉบับนี้  จัดทำขึ้นตามปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ (๑ ต.ค. ๕๓ – ๓๐ ก.ย. ๕๔) เป็นการ
รายงานผลการดำเนินงานของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขต่อสาธารณชนทั่วไป เพื่อแสดงถึง
วัตถุประสงค์หลักของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขในการผลิตบัณฑิตด้านการแพทย์และด้าน
การสาธารณสุ ข ในเขตพื้ น ที่ ภ าคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ตอนล่ า ง ให้ มี ม าตรฐานวิ ช าชี พ และเป็ น บั ณ ฑิ ต ที่
พึงประสงค์ของสังคมไทย วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้เปิดหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์) เพื่อกระจายโอกาสทางการศึกษาให้แก่ประชาชน
และให้ มี บุ ค ลากรทางการแพทย์ แ ละการสาธารณสุ ข ที่ เ พี ย งพอต่ อ ประชาชนในเขตพื้ น ที่ ภ าคตะวั น ออก
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
รศ.นพ. ป่วน สุทธิพินิจธรรม
คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เกิดขึ้นตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลน
แพทย์และนักสาธารณสุขในอีสาน เน้นที่อีสานใต้ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จึงมีนโยบายรับ
นักศึกษาทีเ่ ป็นลูกหลานชาวอีสานใต้ ๔ จังหวัดเท่านัน้ คือ จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และอำนาจเจริญ
เมื่อนักศึกษาสำเร็จเป็นแพทย์แล้วต้องกลับมาช่วยเหลือหมู่เฮาชาวอีสานใต้ ๔ จังหวัดดังกล่าวแล้วเช่นเดียวกัน
การจัดตั้งวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขใหม่ในพื้นที่ต่างจังหวัด จึงเป็นโอกาสทองในการที่จะปรับ
แผนกลยุทธ์การแก้ปัญหาการกระจายแพทย์สู่ชุมชนชนบท การจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ใหม่ในระยะแรกอยู่ใน
กรอบแนวคิดการใช้งบประมาณอย่างประหยัดของภาครัฐ โดยการกำหนดให้ใช้โรงพยาบาลศูนย์ของกระทรวง
สาธารณสุขเป็นโรงพยาบาลหลักในการร่วมฝึกอบรมนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิก วิทยาลัยแพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับดูแลการเรียนการสอนชั้นก่อนคลินิกคือ ชั้นปีที่ ๑-๓ (Preclinical
years) ส่ ว นโรงพยาบาลหลั ก ในสั ง กั ด กระทรวงสาธารณสุ ข ได้ แ ก่ โรงพยาบาลสรรพสิ ท ธิ ป ระสงค์ แ ละ
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
โครงการของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ทุกคนต้องเป็นคนในพืน้ ทีอ่ สี านใต้เท่านัน้ เมือ่ สำเร็จการ
ศึกษาแล้วต้องปฏิบัติงานในพื้นที่อีสานใต้ ปัจจุบันวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขมีนักศึกษาถึง ๖
ชั้นปีแล้ว นักศึกษาของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข สามารถผ่านการสอบข้อสอบของแพทยสภา
ที่เรียกว่า National license ส่วนที่ ๑ และ ๒ ได้ในระดับที่ไม่แพ้นักศึกษาจากคณะแพทยศาสตร์อื่นๆ วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุขยังรับฝึกอบรมและสอนนักศึกษาสาธารณสุขอีกปีละ ๖๐ คน นักศึกษาที่จะ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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เข้ามาเรียนในสาขาสาธารณสุขวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขเปิดรับทั้งนักเรียนที่มีภูมิลำเนาในภาค
อีสานและนอกพื้นที่อีสาน ในปี ๒๕๕๕ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขเตรียมที่จะเปิดตึกผู้ป่วยนอก
เพือ่ จะให้บริการแก่ประชาชนทัว่ ไปแต่ยงั ขาดงบประมาณในการสร้างถนนทางเข้าตึก สาธารณูปโภคด้านน้ำประปา
ท่อระบายน้ำเสีย ระบบโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตซึ่งต้องใช้งบประมาณในการก่อสร้างประมาณ ๕-๖ ล้านบาท
นอกจากนี้ในอีก ๓-๔ ปีข้างหน้า
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารศูนย์การศึกษาและวิจัยทาง
การแพทย์ ซึง่ ประกอบด้วยเตียงผูป้ ว่ ย ๑๐๐ เตียง ขณะนีอ้ ยูใ่ นขัน้ ตอนการทำการศึกษาผลกระทบต่อชุมชนและ
สิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment) ในอนาคตวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขมี
แผนที่จะมีอาคารรับผู้ป่วย ๔๐๐ เตียงเพื่อเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ปัญหาด้านสุขภาวะของชาวอีสานใต้
เป็นแหล่งผลิตบัณฑิตแพทย์และสาธารณสุขเพื่อชาวอีสานใต้และภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง เป้าหมายนี้จะบรรลุได้เร็ว
หรือช้าขึ้นกับพ่อแม่พี่น้องชาวอีสานใต้ทุกท่านที่จะให้การสนับสนุน ในโอกาสครบรอบ ๑ ทศวรรษของวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ขอส่งข่าวสารมายังชาวอีสานใต้ทุกท่านและฝากวิทยาลัยแพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุขไว้ในความดูแลของชาวอีสานใต้และลูกหลานชาวอีสานใต้ทุกท่านด้วย

รองศาสตราจารย์นายแพทย์ป่วน สุทธิพินิจธรรม
คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
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ส่วนที่ ๑ บทนำ
ประวัติความเป็นมา

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๕ ตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วยโครงการจัดตั้งวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยมีฐานะเป็นองค์กรในกำกับของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีการบริหารจัดการ
เพื่อเตรียมความพร้อมออกนอกระบบราชการ
ในปี ๒๕๔๔ - ๒๕๔๕ นพ.ไพจิตร ปวะบุตร อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุขจัดให้มีการประชุมร่วมกัน
ระหว่าง โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อบุ ลราชธานี คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัย
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  
รุน่ ที่ ๒ ในปีการศึกษา ๒๕๕๐  จำนวน ๙๖ คน รุน่ ที่ ๓ ในปีการศึกษา ๒๕๕๑  จำนวน ๙๘ คนรุน่ ที่ ๔ ในปีการศึกษา
๒๕๕๒ จำนวน ๘๔ คน และในปีการศึกษา ๒๕๕๓ ได้รับนักศึกษาเพิ่ม จำนวน ๑๑๕ คน ปัจจุบันมีนักศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์) รวมทั้งสิ้น ๓๙๓ คน

ปรัชญา

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เป็นสติปญ
ั ญาของสังคม  โดยเสริมสร้างคุณภาพของประชากร
ทุกหมู่เหล่า และพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อท้องถิ่น

วิสัยทัศน์

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่ได้มาตรฐานวิชาชีพมีคุณธรรมจริยธรรม
แบบองค์รวมและเป็นสติปัญญาของประชาชนในภูมิภาคอีสานใต้บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

๓

รายงานประจำปี ๒๕๕๔ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

เป้าหมาย

๑. เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับนักศึกษาในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนใต้
๒. ผลิตบุคลากรทางการแพทย์และการสาธารณสุขที่มีความรู้ความสามารถในการช่วยเหลือชุมชน และ
ประชาชนในพื้นที่ในด้านการดูแล ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
๓. สนองนโยบายของรัฐบาลในการแก้ปญั หาการขาดแคลนแพทย์และการกระจายแพทย์สพู่ น้ื ทีช่ นบทห่างไกล
๔. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้ดีขึ้นเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน

พันธกิจ

๑. ผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีคุณภาพ คุณธรรม และจริยธรรม
๒. สร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพเพื่อแก้ปัญหาด้านสุขภาพ และพัฒนาคุณภาพชีวิต ของชุมชนภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
๓. ให้บริการชุมชนด้านสุขภาพแบบองค์รวม อย่างบูรณาการ
๔. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นและประเทศชาติ
สัญลักษณ์วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

ความหมายของสัญลักษณ์
งู - ไฟ นำเสนอในแบบที่แสดงออกถึงความเป็นพื้นถิ่น “อีสาน” ที่มีความหมายต่อทาง
การแพทย์ เนื่องจากสมัยก่อนมีการนำพิษงูมาใช้เป็นยา จึงเปรียบเสมือนงูเป็น
สัญลักษณ์ทางการแพทย์
กงจักร หมายถึง ราชวงศ์จักรีที่มีงูลอดอยู่  หมายถึงอยู่ภายใต้พระบรมโพธิสมภาร
สีน้ำเงิน หมายถึง สีของพระมหากษัตริย์
สัญลักษณ์มหาวิทยาลัย พื้นหลังเป็นรูปตรามหาวิทยาลัยและมีรัศมีแสดงถึงการเป็น มหาวิทยาลัย
เพื่อชุมชน นำมาซึ่งแสงสว่างให้กับท้องถิ่นอย่างแท้จริง สีแดง หมายถึง ชาติ
ฟอร์มสามเหลี่ยม แสดงถึง ความมั่นคงและสัมพันธ์กับสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  
สีเขียวมะกอก หมายถึง การแพทย์และการสาธารณสุข
๔

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

รายงานประจำปี ๒๕๕๔ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ

ผ่านความเห็นชอบคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๓/๒๕๕๒ วันที่ ๗ เม.ย. ๒๕๕๒
และผ่านความเห็นชอบจากสถามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๕/๒๕๕๒ วันที่ ๒๕ ก.ค. ๒๕๕๒

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

๕

รายงานประจำปี ๒๕๕๔ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

ผู้บริหารวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

รศ.นพ.ป่วน สุทธิพินิจธรรม
คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

นายแพทย์วัฒนา พรรณพานิช
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

อ.ปิยนันท์ มีเวที
รองคณบดีฝ่ายการเงินและพัสดุ

อ.เมรีรัตน์ มั่นวงศ์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

อ.สง่าทับทิมหิน
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

พญ.ปาริชาติ วงศ์เสนา
รักษาราชการแทนหัวหน้ากลุ่มวิชาแพทยศาสตร์

อ. มินตรา สาระรักษ์
รักษาราชการแทนหัวหน้ากลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์

๖

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

รายงานประจำปี ๒๕๕๔ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

ผลการดำเนินงานในภาพรวมปี ๒๕๕๔
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
วิ ท ยาลั ย แพทยศาสตร์ แ ละการสาธารณสุ ข ได้ ด ำเนิ น การเพื่ อ ให้ บ รรลุ เ ป้ า หมายตามยุ ท ธศาสตร์
หลัก ๖ ด้าน ผลการดำเนินงานด้านต่างๆ สรุป ได้ดังนี้
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ๑ พั ฒ นาอาจารย์ แ ละบุ ค ลากรเพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ มต่ อ การพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย ที่ มี
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
โครงการที่ได้ดำเนินการในปี ๒๕๕๔
๑. จัดสรรทุนปีละ ๔ ทุน ให้อาจารย์ไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอกทั้งในและต่างประเทศอย่างเสมอ
ภาคกัน กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการให้ทุนเพื่อพัฒนาอาจารย์ให้มีความรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วของโลก
๒. จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้ นักศึกษาและคณาจารย์สามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศติดตามการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการและสิ่งแวดล้อมได้อย่างเท่าทัน
- อบรมวิธีการเข้าใช้บริการห้องสมุดให้แก่นักศึกษาและอาจารย์
- อบรมการใช้ฐานข้อมูล Med consult แก่บุคลากรและนักศึกษา
- ติดตั้ง Wi–Fi ครอบคลุมทั่วทั้งวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
๓. พัฒนาอาจารย์ด้านการเรียนการสอนและการประเมินเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนานักศึกษา
- จัดให้มีการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดผลและการประเมินผลแก่อาจารย์
ทุกท่าน เพื่อให้คณาจารย์ในวิทยาลัยฯ ได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึงในด้านต่างดังนี้
- ทักษะการจัดการเรียนการสอน
- เทคนิควิธีการสอน
- การใช้สื่อ
- การวัดและประเมินผล
- การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
- การจัดทำรายละเอียดของรายวิชาและแผนการสอน
- การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
- บทบาทการเป็นอาจารย์ทปี่ รึกษาทัง้ ทีว่ ทิ ยาลัยฯเป็นผูจ้ ดั ให้และส่งเสริม สนับสนุนการเข้าร่วมประชุม
สัมมนา เพื่อพัฒนาวิชาชีพอาจารย์ในหน่วยงานอื่นๆ
- ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรในการศึกษาและพัฒนาวิชาชีพเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
จัดสรรงบประมาณสนับสนุน จำนวน ๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท/คน/ปี  ในการพัฒนาองค์ความรู้ และเพิ่มพูนทักษะ
- จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ปีละ ๓ ครั้ง เพื่อแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ประสบการณ์ที่ได้เพื่อ
การพัฒนางานประจำไปสู่งานวิจัย
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

๗

รายงานประจำปี ๒๕๕๔ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

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 มีเครื่องมือมีความรู้ในทฤษฎีพื้นฐานและสามารถนำความรู้
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

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

รายงานประจำปี ๒๕๕๔ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริมการวิจัยและสร้างนวัตกรรม เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่และผลงานสร้างสรรค์
ที่สามารถนำไปใช้เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนในท้องถิ่น และประเทศให้อยู่ได้อย่างมีความสุข
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ดำเนินการส่งเสริมการวิจัยของคณาจารย์ ดังนี้
- จัดตั้งกรรมการวิจัยทางคลินิกเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัยและพัฒนาความพร้อมของ
ปัจจัยด้านต่างๆ ให้สอดรับกับนโยบายที่กำหนดให้การวิจัยเป็นภาระงานของอาจารย์
- ให้การสนับสนุนงบประมาณและสร้างแรงจูงใจให้อาจารย์นำผลงานวิจัยไปตีพิมพ์เผยแพร่ 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
- การศึกษาปัญหาของท้องถิน่ และพัฒนาแนวทางแก้ไขปัญหาแบบมีสว่ นร่วม และสร้างเสริมความเข้มแข็ง
ในการให้บริการทางวิชาการมีทิศทางการบริการวิชาการเป็นการบูรณาการแบบสหวิชาชีพของอาจารย์บุคลากร
ให้จัดทำโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน
- โครงการออกตรวจสุขภาพผู้สูงอายุในหมูบ้านมดง่ามเหนือและมดง่ามใต้ของเทศบาลตำบลศรีไคและ
เก็บข้อมูลด้านสุขภาพเพื่อนำกลับไปหาแนวทางแก้ไขต่อไป
- ส่งเสริมให้นักศึกษามีส่วนร่วมในโครงการต่างๆ เป็นการเชื่อมโยงโครงการบริการวิชาการกับรายวิชา
ที่เรียน เพื่อให้นักศึกษาได้เห็นการบูรณาการของการเรียนการสอน การบริการวิชาการ
- งานวิจัยเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นการพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ เพื่อสะดวกต่อ
การศึกษาค้นคว้าให้บริการแก่ชุมชน ให้คำปรึกษาทางวิชาการและบริการด้านต่างๆ
- ในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ได้รบั งบประมาณสนับสนุนการดำเนินโครงการบริการวิชาการจำนวน ๘ โครงการ
รวม ๑,๑๘๐,๑๐๐.๐๐ บาท ดูรายละเอียดในส่วนผลงานบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

๙

รายงานประจำปี ๒๕๕๔ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์ท่ี ๕ ส่งเสริมทำนุบำรุงและฟื้นฟูรูปแบบ และความคิดทางศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
และชาติโดยการซึมซับเข้าสูว่ ถิ กี ารดำรงชีวติ เพือ่ รองรับการเปลีย่ นแปลงภายใต้ความหลากหลายทางวัฒนธรรม
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ดำเนินการสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมทำนุบำรุงศิลป
วัฒนธรรม ส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ให้เห็นประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
และจัดกิจกรรมทีส่ ำคัญตามปฏิทนิ ประจำปีการจัดทำโครงการต่างๆมุง่ เน้นการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมพืน้ บ้าน
แบบต่างๆ รวมถึงการบูรณาการการเรียนการสอน วิจัยและพัฒนาคุณภาพนักศึกษาให้เชื่อมโยงกับการ
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ได้ดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น และประเทศชาติอย่างต่อเนื่อง อาทิ
- จั ด กิจกรรมวันไหว้ครูวันที่ ๙ มิถุน ายน ๒๕๕๔ ณ วิ ท ยาลั ย แพทยศาสตร์ แ ละการสาธารณสุ ข
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

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

รายงานประจำปี ๒๕๕๔ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ บริหารด้วยหลักธรรมาภิบาลเพื่อพัฒนาองค์กรและบุคลากรให้มีคุณภาพและมีความสุข
วิ ท ยาลั ย แพทยศาสตร์ แ ละการสาธารณสุ ข ดำเนิ น การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพขององค์ ก รตามหลั ก
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
เท่ากับ ๒.๒๗ คะแนน อยูใ่ นระดับพอใช้ผบู้ ริหารได้ประชุมปรึกษาหารือกันเพือ่ หาสาเหตุ และแนวทางปรับปรุงแก้ไข
พบว่าปัจจัยที่ทำให้ผลการประเมินไม่อยู่ในเกณฑ์ดีเพราะการประสาน ร่วมมือกับโรงพยาบาลร่วมผลิตยังไม่มี
การตั้งกรรมการรับผิดชอบในการศึกษา กิจกรรมนักศึกษา การบริการวิชาการและการวิจัย ร่วมกัน จึงมีการ
ดำเนินการแก้ไขปัญหานี้ต่อไป
- ส่ ง เสริ ม และสนั บ สุ น นการพั ฒ นาระบบข้ อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ งานประกั น คุ ณ ภาพอย่ า งเป็ น ระบบ
เน้ น ชุ ม ชนเป็ นฐานในการพัฒนา นำเทคโนโลยี ที่ จ ำเป็ น เข้ า มาใช้ อ ย่ า งเหมาะสม เพื่ อ พั ฒ นาสุ ข ภาพกาย
สุขภาพใจคุณภาพชีวิตและจิตวิญญาณของชุมชนในภูมิภาคอีสานใต้
- ดำเนินการกำหนดนโยบายกลยุทธ์ และเป้าหมายการพัฒนาด้านงานเทคโนโลยี ส า ร ส น เ ท ศ พั ฒ น า
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การบริหารการจัดการศึกษาการวิจยั และการบริการวิชาการเพือ่ ให้ใช้ทรัพยากร
ต่างๆร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศเพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษาเกิ ด การเรี ย นรู้ ด้ ว ย
ตนเองอย่างต่อเนือ่ ง และมีการส่งเสริมให้อาจารย์มกี ารพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ผู้บริหารจัดกิจกรรมพบปะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคลากรเป็นประจำปีละ ๒ ครั้ง โดยเน้นการ
มีส่วนร่วมของบุคลากรทุกกลุ่ม
คณะผู้ บ ริ ห ารดำเนิ น การบริ ห ารวิ ท ยาลั ย แพทยศาสตร์ แ ละการสาธารณสุ ข ตามหลั ก ธรรมาภิ บ าล
อาศัยหลักนิติธรรม คุณธรรมจริยธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีส่วนร่วม และร่วมรับผิดชอบ เพื่อให้บุคลากร
ทุกระดับมีความสุขอย่างยั่งยืน
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ผลการดำเนิ
นการเรี
ยนการสอน
ñúÖćøéĞćน
đîĉงานด้
îÜćîéšาćîÖćøđøĊ
÷îÖćøÿĂî
üĉìย÷ćúĆ
÷Ēóì÷ýćÿêøŤĒแúąÖćøÿćíćøèÿč
× ข
วิทยาลั
แพทยศาสตร์
ละการสาธารณสุ
1. ĀúĆÖÿĎêøìĊęÝĆéÖćøđøĊ÷îÖćøÿĂî
๑. หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน

Öćøýċกษา
Öþć๒๕๕๔
ģĦĦĥ üĉวิìท÷ćúĆ
ì÷ćúĆ
÷ĂčยïอุúøćßíćîĊ
ÝĆéÖćøđøĊ
÷îÖćø
ปีกðŘารศึ
ยาลั÷ยĒóì÷ýćÿêøŤ
แพทยศาสตร์ĒแúąÖćøÿćíćøèÿč
ละการสาธารณสุ× ขöĀćüĉ
มหาวิ
ทยาลั
บลราชธานี
จัดการเรี
ยน
ÿĂîîĆÖýċÖกþćøąéĆ
ïðøĉบâปริâćêøĊ
ÝĞćîüî
ģ ĀúĆ๒Öหลั
ÿĎêกøéĆสูตÜîĊร Ě ดังนี้
การสอนนั
ศึกษาระดั
ญญาตรี
จำนวน
êćøćÜìĊę Ģ.Ģ ÝĞćîüîĀúĆÖÿĎêø ìĊęđðŗéÿĂîðøąÝĞćðŘÖćøýċÖþć ģĦĦĥ
ตารางที่ ๑.๑ จำนวนหลักสูตร ที่เปิดสอนประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔
ĀúĆÖÿĎêø : ÿć×ćüĉßć
Ģ. ĀúĆÖÿĎêøüĉì÷ćýćÿêøïĆèæĉê (ÿć×ćüĉßćÿćíćøèÿč×ýćÿêøŤ)
ĀúĆÖÿĎêøðøĆïðøčÜ ó.ý.ģĦĥĩ
ģ. ĀúĆÖÿĎêøüĉì÷ćýćÿêøïĆèæĉê (ÿć×ćüĉßćÿćíćøèÿč×ýćÿêøŤ)
ĀúĆÖÿĎêøðøĆïðøčÜ ó.ý.ģĦĦĥ (TQF)
Ĥ. ĀúĆÖÿĎêøĒóì÷ýćÿêøïĆèæĉê
ĀúĆÖÿĎêøðøĆïðøčÜ ó.ý. ģĦĦġ
ĥ. ĀúĆÖÿĎêøĒóì÷ýćÿêøïĆèæĉê
ĀúĆÖÿĎêøðøĆïðøčÜ ó.ý. ģĦĦĤ
øüö

ÝĞćîüîĀúĆÖÿĎêø
øąéĆïðøĉââćêøĊ
Ģ

øüöìĆĚÜĀöé
Ģ

Ģ

Ģ

Ģ

Ģ

Ģ

Ģ

ĥ

ĥ

ĔîðŘÖćøýċÖþć ģĦĦĥüĉì÷ćúĆ÷Ēóì÷ýćÿêøŤĒúąÖćøÿćíćøèÿč× öĀćüĉì÷ćúĆ÷ĂčïúøćßíćîĊ öĊÝĞćîüî
îĆÖýċÖþć ìĆĚÜÿĉîĚ ĦĥĦ Ùî đðŨîîĆÖýċÖþćĔĀöŠÝĞćîüî Ģģĩ ÙîéĆÜîĊĚ
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ในปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๕๔ วิ ท ยาลั ย แพทยศาสตร์ แ ละการสาธารณสุ ข มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี
มีêćøćÜìĊ
จำนวนนั
กศึกćษา
ทั้งÖสิýċ้นÖ๕๔๕
Ģę .ģÝĞ
îüîîĆ
þć คน เป็นนักศึกษาใหม่จำนวน ๑๒๘ คน ดังนี้
ตารางที่ ๑.๒ จำนวนนักศึกษา

ĀúĆÖÿĎêø : ÿć×ćüĉßć
Ģ. ĀúĆÖÿĎêøüĉì÷ćýćÿêøïĆèæĉê (ÿć×ćüĉßć
ÿćíćøèÿč×ýćÿêøŤ) ĀúĆÖÿĎêøðøĆïðøčÜ ó.ý. ģĦĥĩ
ģ. ĀúĆÖÿĎêøüĉì÷ćýćÿêøïĆèæĉê (ÿć×ćüĉßć
ÿćíćøèÿč×ýćÿêøŤ) ĀúĆÖÿĎêøðøĆïðøčÜ ó.ý. ģĦĦĥ
Ĥ. ĀúĆÖÿĎêøĒóì÷ýćÿêøïĆèæĉêĀúĆÖÿĎêø
ðøĆïðøčÜ ó.ý. ģĦĦġ
ĥ. ĀúĆÖÿĎêøĒóì÷ýćÿêøïĆèæĉê ĀúĆÖÿĎêø
ðøĆïðøčÜ ó.ý. ģĦĦĤ
øüö

ÝĞćîüîîĆÖýċÖþć
îĆÖýċÖþćĔĀöŠ
îĆÖýċÖþć
(ðŘ Ģ)
ìĆĚÜĀöé
ģĩĤ

øüö
ìĆĚÜĀöé
ģĩĤ

Īģ

-

Īģ

-

Īĩ

Īĩ

Ĥħ

Ĥħ

Ĩģ

Ģģĩ

ĥĢĨ

ĦĥĦ

ðŘÖćøýċÖþćģĦĦĤ üĉì÷ćúĆ÷Ēóì÷ýćÿêøŤĒúąÖćøÿćíćøèÿč×öĊÝĞćîüîñĎšÿĞćđøĘÝÖćøýċÖþćĔîøąéĆï
ปีการศึ
วิทยาลัย÷แพทยศาสตร์
และการสาธารณสุ
ขมีจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาในระดับ
ðøĉââćêøĊ
ìĆĚÜกÿĉษา
ĚîĩĨ๒๕๕๓
Ùîēé÷øć÷úąđĂĊ
éÿćöćøëĒÿéÜĕéš
éĆÜîĊĚ
ปริญญาตรี ทั้งสิ้น ๘๗ คน โดยรายละเอียดสามารถแสดงได้ ดังนี้
êćøćÜìĊĢę .ĤøšĂ÷úąÖćøÿĞćđøĘÝÖćøýċÖþćêćöøą÷ąđüúć×ĂÜĀúĆÖÿĎêøüĉì÷ćýćÿêøïĆèæĉê
ตารางที่ ๑.๓ ร้อยละการสำเร็
จการศึก×ษาตามระยะเวลาของหลั
รวิทยาศาสตรบั
ณฑิต öŠ üĉßćßĊó
(ÿć×ćüĉßćÿćíćøèÿč
ýćÿêøŤ) ðøąÝĞćðŘÖćøýċÖกþćสูตģĦĦĤ
ÝĞćĒîÖêćöÖúč
(สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓ จำแนกตามกลุ่มวิชาชีพ
ðŘÖćøýċÖþć ģĦĦĤ
ÖúčŠöüĉì÷ćýćÿêøŤĂîćöĆ÷
ÖúčŠöĂćßĊüĂîćöĆ÷Ēúą
ĀúĆÖÿĎêø : ÿć×ćüĉßć
ÖúčŠöÿćíćøèÿč×ßčößî
ÿĉęÜĒüéúšĂö
ÙüćöðúĂéõĆ÷
øĆïđ×šć ÿĞćđøĘÝ øšĂ÷úą øĆïđ×šć ÿĞćđøĘÝ øšĂ÷úą øĆïđ×šć ÿĞćđøĘÝ øšĂ÷úą
ĀúĆÖÿĎêøüĉì÷ćýćÿêø
ïĆèæĉê(ÿć×ćüĉßć
ģĤ ĩĦ.ĢĪ ģĥ
ģģ ĪĢ.ħĨ
ÿćíćøèÿč×ýćÿêøŤ)
ĥĦ
ĥģ ĪĤ.ĤĤ ģĨ
ĀúĆÖÿĎêøðøĆïðøčÜ
ó.ý. ģĦĥĩ
øüö
ĥĦ
ĥģ ĪĤ.ĤĤ ģĨ
ģĤ ĩĦ.ĢĪ ģĥ
ģģ ĪĢ.ħĨ
แหล่งข้อมูล : งานบริการการศึกษา ข้อมูลณวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๔
ĒĀúŠÜ×šĂöĎú : ÜćîïøĉÖćøÖćøýċÖþć
×šĂöĎúèüĆîìĊę ģħ ÖĆî÷ć÷îģĦĦĥ
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ĒĀúŠÜ×šĂöĎú : ÜćîïøĉÖćøÖćøýċÖþć
×šĂöĎúèüĆîìĊę ģħ ÖĆî÷ć÷îģĦĦĥ
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êćøćÜìĊĢę .ĥñúÖćøüĉđÙøćąĀŤõćüąÖćøöĊÜćîìĞć×ĂÜïĆèæĉêðøąÝĞćðŘÖćøýċÖþć ģĦĦģêćöđÖèæŤïŠÜßĊĚ
ตารางที
เคราะห์
งานทำของบัณฑิตéประจำปี
การศึกษา ๒๕๕๒ ตามเกณฑ์บ่งชี้
ÖćøðøąÖĆ่ ๑.๔
îÙčèผลการวิ
õćóõć÷ĔîìĊ
ęÿĞćภîĆาวะการมี
ÖÜćîÙèąÖøøöÖćøÖćøĂč
öýċÖþć (ÿÖĂ.)
การประกันคุณภาพภายในที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

ĀúĆÖÿĎêø : ÿć×ćüĉßć
ĀúĆÖÿĎêøüĉì÷ćýćÿêø
ïĆèæĉê (ÿć×ćüĉßć
ÿćíćøèÿč×ýćÿêøŤ)
øüö

êĆüïŠÜßĊĚ ģ.Ī.Ģ
øšĂ÷úą×ĂÜïĆèæĉê
øąéĆïðøĉââćêøĊ
ìĊęĕéšÜćîìĞćĒúą
ðøąÖĂïĂćßĊóĂĉÿøą
õć÷Ĕî Ģ ðŘ

øšĂ÷úą×ĂÜïĆèæĉê
øąéĆïðøĉââćêøĊìĊę
ĕéšìĞćÜćîêøÜ
ÿć×ćüĉßćìĊęÿĞćđøĘÝ
ÖćøýċÖþć

øšĂ÷úą×ĂÜ
ïĆèæĉê
øąéĆïðøĉââćêøĊ
ìĊęĕéšøĆïđÜĉîđéČĂî
đøĉęöêšîđðŨî
ĕðêćöđÖèæŤ

øąéĆïÙüćö
óċÜóĂĔÝ×ĂÜñĎšĔßš
ïĆèæĉê

øšĂ÷úąÙüćöóċÜ
óĂĔÝ×ĂÜñĎšĔßš
ïĆèæĉê

Ģġġ.ġġ

Īħ.ĨĨ

Īģ.ĤĢ

Ĥ.Īĥ

Ĩĩ.ĨĤ

Ģġġ.ġġ

Īħ.ĨĨ

Īģ.ĤĢ

Ĥ.Īĥ

Ĩĩ.ĨĤ

แหล่งข้อมูล : กองแผนงาน
ĒĀúŠÜ×šĂöĎú : ÖĂÜĒñîÜćî

ในด้านการเรียนการสอน วิทยาลัยฯ ได้จดั ทำหลักสูตรภายใต้การรับรองมาตรฐานของ สกอ. และสภาวิชาชีพ
เพื่อให้หลักสูตรได้มาตรฐาน รวมทั้งยังสร้างกลไกเพื่อรับทราบเสียงสะท้อนจากสังคม ได้แก่ การติดตามความ
พึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ข้อมูลย้อนกลับของบัณฑิต ความคาดหวังความต้องการของผู้รับบริการ และแนวโน้ม
ความต้องการของตลาดแรงงานมาปรับปรุงหลักสูตรตามรอบเวลา
ในด้านคุณภาพการจัดการเรียนการสอน  พิจารณาได้จากแบบประเมินรายวิชาในระบบทะเบียนออนไลน์
(www.reg.ubu.ac.th) สรุปผลได้ดังนี้
ผลการประเมินรายวิชา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ หลักสูตรแพทยศาสตร
บัณฑิตชัน้ ปรีคลินกิ จัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๓ จำนวน ๑๖ รายวิชา มีผลการประเมินรายวิชา
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
จัดการเรียนการสอน เฉลีย่ ๔.๔๖ ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๔ มีรายวิชาทีจ่ ดั การเรียนการสอน จำนวน ๑๖ รายวิชา
มีคะแนนความพึงพอใจของนักศึกษาต่อจัดการเรียนการสอน เฉลี่ย ๔.๔๓
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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 สาขาวิชาแพทยศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) เพื่อให้สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ (TQF)

การบริหารหลักสูตร

หลักสูตรมีการดำเนินการอย่างต่อเนือ่ ง อาศัยกลไกของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจากวิทยาลัยฯ ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ และศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก
โรงพยาบาลศรีสะเกษและกรรมการที่เกี่ยวข้องประชุมปรึกษาหารือกันทุก ๒ เดือน เพื่อการประสานงานและ
แก้ไขปัญหาการจัดการเรียนการสอน นอกจากนั้นยังมีการประชุมปรึกษาหารือเพื่อแก้ไขปัญหาการจัดการเรียน
การสอนชัน้ คลินกิ กับสถาบันพีเ่ ลีย้ ง คือ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ๑ ครัง้ 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
ทำงานกลุม่ นีจ้ ะทำหน้าทีใ่ นการดูแลเรือ่ งการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรพยาบาลให้ดำเนินไปอย่างเรียบร้อย
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
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี นอกจากนัน้ มีการจัดการศึกษาในหมวด วิชาชีพ/วิชาเฉพาะ
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
จั ด การเรี ย นการสอนโดยเน้ น ผู้ เรี ย นเป็ น สำคั ญ อย่ า งหลากหลาย รู ป แบบที่ ใช้ เ ป็ น หลั ก คื อ การเรี ย น
การสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem based learning) ในภาคการศึกษานี้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัด
การเรี ย นการสอนโดยใช้ ปั ญ หาเป็ น พื้ น ฐาน เพื่ อ พั ฒ นาศั ก ยภาพอาจารย์ ใ นการจั ด การเรี ย นการสอน  
เตรี ย มกรณี ศึ ก ษา และพั ฒ นาแนวทางการวั ด และประเมิ น ผล หลั ง ดำเนิ น การครบ ๑ ภาคการศึ ก ษา
คณะกรรมการได้ประชุม ทบทวนผลการดำเนินงาน วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค เพื่อนำผลการทบทวนมากำหนด
แนวทางการดำเนินการในภาคการศึกษาต่อไป
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การจัดการเรียนการสอนชั้นคลินิก
โรงพยาบาลหลัก หรือ Teaching hospital ของวิทยาลัยฯ สำหรับนักศึกษารุ่นที่ ๑ รหัส ๔๙ มี ๒ แห่ง ได้แก่
กลุ่มที่ ๑ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
หลักสูตรชั้นคลินิกมีการจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งนักศึกษาแพทย์รุ่นที่ ๑ ที่ศึกษาระดับคลินิก ในปีการศึกษา ๒๕๕๔ นั้น ได้ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ ๖
โดยการจัดการเรียนการสอนชั้นปีที่ ๖ ณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ มีการแบ่งนักศึกษาทั้งชั้นปีออกเป็น
๓ กอง มีนักศึกษาเฉพาะจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจำนวน ๑๖ คน อยูก่ องเดียวกันทัง้ หมด ในการหมุนเวียน
แต่ละรายวิชาหรือภาควิชา ในส่วนกองอื่นเป็นนักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยขอนแก่นอีกทั้งสิ้นจำนวน ๓๔ คน
แบ่งเป็น ๒ กอง
หลักสูตรชั้นคลินิกมีการปรับให้สอดคล้องกันกับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สำหรั บ การประเมิ น ผล ใช้ ข้ อ สอบของมหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น ในบางรายวิ ช า อาจารย์ ผู้ ส อนของศู น ย์
แพทยศาสตรศึ ก ษาชั้ น คลิ นิ ก ออกข้ อ สอบเองในบางภาควิ ช า มี ก ารจั ด กิ จ กรรม ทางวิ ช าการทุ ก เดื อ น
และในบางภาควิชามีกิจกรรม Journal club , case conference
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตประชุมร่วมกันเป็นประจำทุกเดือน เพื่อกำหนดแนว
ทางในการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ด้านการจัดการเรียน การสอน การออกข้อสอบ การวัดและประเมินผล
อย่างต่อเนื่อง
กลุ่มที่ ๒ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
หลักสูตรชั้นคลินิกมีการจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๕๐ นักศึกษาแพทย์รุ่นที่ ๑ ที่ศึกษาระดับคลินิก ในปีการศึกษา ๒๕๕๔ นั้น ได้ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ ๖
การจัดการเรียนการสอนชั้นปีที่ ๖ ณ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน มีการจัดการเรียนการสอนแบบบรรยาย ปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วย
ห้องตรวจผูป้ ว่ ยนอก มีการจัด Journal club  ในเกือบทุกรายวิชา โดยเฉพาะรายวิชาอายุรศาสตร์ และกุมารศาสตร์
มีการจัดกิจกรรมนี้ ๓ ครั้งต่อสัปดาห์ และให้นักศึกษาทำ Case conference ในหลายรายวิชา นอกจากนี้
รายวิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชนเวชศาสตร์ฟื้นฟู ได้มีการจัดการเรียนรู้ ณ โรงพยาบาลชุมชน
สำหรับนักศึกษาแพทย์ รุน่ ที่ ๒ รหัส ๕๐ จำนวน ๑๖ คน เรียนชัน้ คลินกิ ทีโ่ รงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
จังหวัดอุบลราชธานี
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โครงการและกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตร

๑. โครงการนิเทศนักศึกษาแพทย์เพื่อประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ เจ้าหน้าที่ผู้ป่วย และญาติ
ต่ อ คุ ณ ลั ก ษณะของนั ก ศึ ก ษาแพทย์ ชั้ น ปี ที่ ๖ (ศู น ย์ แ พทยศาสตรศึ ก ษาชั้ น คลิ นิ ก โรงพยาบาล
เชียงรายประชานุเคราะห์ )
กลุม่ วิชาแพทยศาสตร์ได้จดั โครงการนิเทศนักศึกษาแพทย์ เพือ่ ประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ เจ้าหน้าที่
ผู้ ป่ ว ยและญาติ ผู้ ป่ ว ย ต่ อ คุ ณ ลั ก ษณะของนั ก ศึ ก ษาแพทย์ ที่ พึ ง ประสงค์ ข องนั ก ศึ ก ษาแพทย์ ชั้ น ปี ที่ ๖
(ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชัน้ คลินกิ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ) โดยมี คณบดี  หวั หน้ากลุม่ วิชาแพทยศาสตร์  
ผู้ ช่ ว ยคณบดี ฝ่ า ยกิ จ การนั ก ศึ ก ษา อาจารย์ ผู้ ส อนหลั ก สู ต รแพทยศาสตรบั ณ ฑิ ต และนั ก วิ ช าการศึ ก ษา
ได้เข้าร่วมการนิเทศในครั้งนี้ ทั้งนี้เพื่อจะได้นำข้อมูลมาพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรให้สามารถตอบสนองความ
ต้องการของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงวิธีการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้อาจารย์ผู้สอนและ
นักศึกษาสามารถดำเนินการจัดการเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งตอบสนองความต้องการของผู้ป่วยและ
ญาติผู้ป่วยที่ต้องการเห็นนักศึกษาแพทย์หรือการประกอบวิชาชีพแพทย์ที่สามารถสร้างความสุขและความพึง
พอใจให้ แ ก่ ผู้ ป่ ว ยและญาติ ผู้ ป่ ว ย โดยสรุ ป ข้ อ มู ล จากการสั ม ภาษณ์ ผู้ ที่ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งได้ แ ก่   
การสัมภาษณ์อาจารย์แพทย์พยาบาลพี่เลี้ยงผู้ป่วยและญาติผู้ป่วย

ภาพการนิเทศนักศึกษาแพทย์เพื่อประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ เจ้าหน้าที่ผู้ป่วย และญาติ
ต่อคุณลักษณะของนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ ๖ เมื่อวันที่ ๒๗-๒๙ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
(ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์)
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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๒. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Root cause analysis
สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการวิชาการชั้นปรีคลินิก หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปี
การศึ ก ษา ๒๕๕๓ ครั้ ง ที่ ๔/๒๕๕๔วั น พฤหั ส บดี ที่ ๓๑ มี น าคม ๒๕๕๔ ประชุ ม เพื่ อ วิ เ คราะห์ ป ระเด็ น
ปัญหาและแนวทางแก้ไขจากผลการสอบประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมของ
นักศึกษาแพทย์ ปีการศึกษา ๒๕๕๓ที่ประชุมจึงมีมติเห็นชอบให้จัดโครงการ“Root cause analysis” เพื่อ
วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นดังกล่าว ทางหลักสูตรฯได้ติดต่อเชิญวิทยากร คือ ผศ.ดร.นลิน เพียรทอง และ
ดร.ธารชุดา พันธ์นกิ ลุ จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลราชธานี โดยแบ่งกิจกรรม (work shop) เป็น ๒ วัน  ดังนี้
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
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มกี ารลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการเป็นสถาบันพีเ่ ลีย้ งมีผลในทางปฏิบตั ิ
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
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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/

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

๒๑

รายงานประจำปี ๒๕๕๔ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

๓. การเรียนการสอน โรงพยาบาลหลัก

๓.๑. ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนในชั้นคลินิก
แก่นักศึกษาแพทย์ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดังนี้
		 ๑. โครงสร้างหน่วยงาน

		 ๒. การเรียนการสอน
หลักสูตรทีจ่ ดั การเรียนการสอนทัง้ หมดใช้หลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น โครงการ / กิจกรรมทีส่ นับสนุน
การพัฒนาหลักสูตรมีโครงการต่างๆ ดังนี้
- จัดกิจกรรมประเมินการเรียนการสอนกลางภาค และปลายภาคการศึกษา ๒๕๕๔
- จัดกิจกรรมให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาแก่นักศึกษาแพทย์ทุกคน
- ประชุมเชิงปฏิบัติการแพทยศาสตร์ศึกษาเพื่อพัฒนาอาจารย์

๒๒

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

รายงานประจำปี ๒๕๕๔ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

๒.๑ นั ก ศึ ก ษาทั้ ง หมดของศู น ย์ แ พทยศาสตร์ ศึ ก ษาเป็ น นั ก ศึ ก ษาแพทย์ วิ ท ยาลั ย แพทยศาสตร์
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

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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รายงานประจำปี ๒๕๕๔ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

ภาพประกอบกิจกรรมศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษา
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ประจำปี ๒๕๕๔
๑. กิจกรรมเทิดพระเกียรติเนื่องในวันมหิดลเมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔
ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

๒. งานกีฬาสานสัมพันธ์ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

๓. งานพิธีไหว้ครู
คณบดี วิ ท ยาลั ย แพทยศาสตร์ แ ละการสาธารณสุ ข เข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมที่ ศู น ย์ แ พทยศาสตร์ ศึ ก ษา
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

๒๔

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

รายงานประจำปี ๒๕๕๔ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

๔. งานเนื่องในวันสงกรานต์ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

๕. กิจกรรมพัฒนานักเรียนจิตปัญญาศึกษาศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

๖. กิจกรรมพบอาจารย์ที่ปรึกษาศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

๒๕

รายงานประจำปี ๒๕๕๔ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

๗. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ก่อนเข้าปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

๘. กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ ๖ ก่อนจบการศึกษา

๒๖

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

รายงานประจำปี ๒๕๕๔ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

๓.๒. ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลศรีสะเกษ
๑. โครงสร้างหน่วยงาน

โครงสร้างศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลศรีสะเกษ
นายชาย ธีระสุต
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษ
นายชลวิทย์ หลาวทอง
ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก

นพ.ชลวิทย์ หลาวทอง
นพ.มงคล ภัทรทิวานนท์
นพ.นพพล บัวลี
นพ.สุที วงค์ละคร
บริหารงานทั่วไป
- งานพัฒนาการศึกษา
งานพัฒนาอาจารย์แพทย์
งานศึกษาวิจัย
ประกอบด้วย
- งานประเมินผล
- งานธุรการ
- งานสารบัญ
- งานการเงินและบัญชี
- งานพัสดุ
- งานยานพาหนะ
- งานบริการงานบุคคล
- งานอาคารสถานที่
- งานการบริหารงบประมาณ
- งานอื่นๆ ที่เห็นสมควร

คณะที่ปรึกษา
๑. นายแพทย์ สสจ.
๒. รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์
๓. รองผู้อำนวยการผ่ายบริหาร
๔. รองผู้อำนวยการผ่ายการพยาบาล
๕. รองผู้อำนวยการผ่ายพัฒนาเครือข่ายฯ
๖. รองผู้อำนวยการผ่ายพัฒนาระบบสุขภาพ
๗. หัวหน้ากลุ่มงาน

นพ.ชวลิต โพธิ์งาม พญ.จินดามัย อังกสมเกลียว พญ.วชิรญา จินเจริญนรสุข
งานพัฒนาเทคโนโลยี
งานโรงเรียนแพทย์ส่งเสริม
งานกิจการนักศึกษา
และสื่อการเรียนการสอน
สุขภาพ

๒. ด้านการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์จะเริม่ มีนกั ศึกษาแพทย์ไปปฏิบตั งิ านทีโ่ รงพยาบาลศรีสะเกษ
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 management และ Expectant management  ในระยะที่ ๓ ของการคลอดในโรงพยาบาลศรีสะเกษ โดย นพ.ปฏิพล  
สันธนาคร  วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ ๒๕๕๓ พ.ค.-ส.ค. ;๒๕(๒):๑๘๕-๑๙๔.

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

๒๗

รายงานประจำปี ๒๕๕๔ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

๓. เรื่อง การทบทวนเวชระเบียนผู้ป่วยในโรคเลปโตสไปโรสิสในโรงพยาบาลศรีสะเกษ
โดย นพ.ทวีวุฒิ  เต็มเอี่ยม วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ ๒๕๕๓ พ.ค.-ส.ค. ;๒๕(๒):
๒๒๗-๒๓๖.
๔. เรื่อง อาการไม่พึงปะสงค์ภายหลังได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรควัคซีนรวมหัด หัดเยอรมัน
และคางทูม ในบุคลากร โรงพยาบาลศรีสะเกษ ธันวาคม ๒๕๕๒  โดย พญ.นิธกิ ลุ เต็มเอีย่ ม และนวรัตน์ บุญกัณหา  
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. เรือ่ ง  ผลการศึกษาการตัดปากมดลูกด้วยห่วงไฟฟ้า (LEEP) ในโรงพยาบาลศรีสะเกษ  โดย นพ.ปฏิพล
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

๒๘
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รายงานประจำปี ๒๕๕๔ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

		 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 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชัน้ คลินกิ โรงพยาบาลศรีสะเกษ
		 ศึกษาดูงาน
๑. โครงการศึกษาดูงานด้านแพทยศาสตรศึกษา ณ ประเทศสิงคโปร์
๒. โครงการศึกษาดูงานด้านแพทยศาสตรศึกษา ณ มูลนิธิฉือจี้  ประเทศไต้หวัน
		 สายสนับสนุนการศึกษาต่อ
- สาขารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต   จำนวน  ๑  คน

ภาพกิจกรรมประกอบเหตุการณทีส่ ำคัญทีเ่ กิดขึน้ ในปี ๒๕๕๔

โครงการศึกษาดูงานด้านแพทยศาสตรศึกษา ณ ประเทศสิงคโปร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

๒๙

รายงานประจำปี ๒๕๕๔ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

โครงการศึกษาดูงานด้านแพทยศาสตรศึกษา ณ มูลนิธฉิ อื จี้ ประเทศไต้หวัน

โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ าร เรือ่ ง การพัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
ให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒแิ ห่งชาติ

โครงการอบรมบุคลากรแพทยศาสตรศึกษา
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชัน้ คลินกิ รพ.ศรีสะเกษ

๓๐

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

รายงานประจำปี ๒๕๕๔ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ ารสำหรับแพทย์ใช้ทนุ เพิม่ พูนทักษะ
โรงพยาบาลศรีสะเกษ ปีงบประมาณ ๒๕๕๔

โครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร CPR ขัน้ สูง
สำหรับแพทย์ใช้ทนุ /เพิม่ พูนทักษะ ประจำปี ๒๕๕๔

โครงการแพทย์ใช้ทนุ /เพิม่ พูนทักษะสัญจร ปีงบประมาณ ๒๕๕๔
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

๓๑

รายงานประจำปี ๒๕๕๔ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

4. ÖćøÝĆéÖćøđøĊ÷îÖćøÿĂî ĀúĆÖÿĎêøüĉì÷ćýćÿêøïĆèæĉê (ÿć×ćüĉßćÿćíćøèÿč×ýćÿêøŤ)

๔. การจัดการเรียนการสอน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์)
Öćøýċ
Öþć๒๕๕๔ģĦĦĥ
ÖúčŠöüĉßćÿćíćøèÿč
×ýćÿêøŤ
üĉì÷ćúĆ÷Ēóì÷ýćÿêøŤ
ĒúąÖćøÿćíćøèÿč
ปีกðŘารศึ
กษา
กลุ่มวิชาสาธารณสุ
ขศาสตร์วิทยาลั
ยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุ
ข มหาวิทยาลั×ย
ì ÷ćúĆจ÷ดั Ăčการเรี
ï úøćßíćîĊ
Ö ýċใÖนหลั
þćøąéĆ
â âćêøĊ ĔณîĀúĆ
ÿĎ ê øüĉชìาสาธารณสุ
÷ćýćÿêøïĆ
è æĉ ê)
อุöĀćüĉ
บลราชธานี
ยนสอนนัÝกĆ éศึกÖćøđøĊ
ษาระดั÷บîÿĂîîĆ
ปริญญาตรี
กสูตรวิï ðøĉ
ทยาศาสตรบั
ฑิต Ö(สาขาวิ
ขศาสตร์
หลั
กสูตßรปรั
บปรุง พ.ศ.๒๕๔๘
และหลั
กสูตïรปรั
ง พ.ศ. ๒๕๕๔
(ÿć×ćüĉ
ćÿćíćøèÿč
×ýćÿêøŤ) ĀúĆ
ÖÿĎêøðøĆ
ðøčÜบปรุ
ó.ý.ģĦĥĩ
ĒúąĀúĆÖÿĎêøðøĆïðøčÜ ó.ý. ģĦĦĥ
ในปี
ข ศาสตร์
วิ ทüยาลั
ย แพทยศาสตร์
ĔîðŘกÖารศึ
ćøýċกÖษา
þć ๒๕๕๔
ģĦĦĥกลุ่ ม วิÖúčช าสาธารณสุ
Šöüĉßćÿćíćøèÿč
×ýćÿêøŤ
ĉì÷ćúĆ
÷Ēóì÷ýćÿêøŤแĒละการสาธารณสุ
úąÖćøÿćíćøèÿč×ข
มหาวิ
ษาใหม่ĔใîøąéĆ
นระดัïบðøĉ
ปริâ
ญâćêøĊ
ญาตรี ĀúĆ
หลัÖกÿĎสูêตøüĉ
รวิìท÷ćýćÿêøïĆ
ยาศาสตรบัè
ณæĉฑิêต ĀúĆ
หลัÖกÿĎสูêตøðøĆ
รปรัïบðøč
ปรุÜง
öĀćüĉทìยาลั
÷ćúĆย÷อุĂčบïลราชธานี
úøćßíćîĊ øĆรัïบîĆนัÖกýċศึÖกþćĔĀöŠ
พ.ศ.๒๕๕๔
ó.ý.ģĦĦĥ จำนวน
ÝĞćîüî ๙๒
Īģ คนรายละเอี
Ùîøć÷úąđĂĊย÷ดมี
éöĊดéังĆÜนีîĊ้Ě

êćøćÜìĊ่ęĢ๑ÝĞจำนวนนั
ćîüîîĆÖกýċศึÖกþćĔĀöŠ
ćîüîîĆÖกýċศึÖกþćìĆ
ćĒîÖêćöÖúčŠöม่ üĉวิชßาชี
ćßĊพó และปี
ĒúąðŘกÖารศึ
ćøýċกÖษาที
þćìĊร่ ęøบั Ćïเข้đ×šาćศึýċกÖษาþć
ตารางที
ษาใหม่ĒแúąÝĞ
ละจำนวนนั
ษาทัĚÜง้ ĀöéÝĞ
หมดจำแนกตามกลุ
ðŘÖćøýċÖþć
ìĊęøĆïđ×šć
ģĦĦĢ
ģĦĦģ
ģĦĦĤ
ģĦĦĥ
øüö

îĆÖýċÖþćßĆîĚ ðŘìĊęĢ-ģ

îĆÖýċÖþćßĆîĚ ðŘìĊę Ĥ Ēúą ĥ

ÿć×ćüĉßćÿćíćøèÿč×
ýćÿêøŤ

ÖúčŠöÿćíćøèÿč×
ßčößî

ÖúčŠöüĉì÷ćýćÿêøŤĂîćöĆ÷
ÿĉęÜĒüéúšĂö

øüö

ĢġĢ
Īģ
ĢĪĤ

ĥģ
ĥĨ
ĩĪ

Ħħ
ĤĨ
ĪĤ

Īĩ
ĩĥ
ĢġĢ
Īģ
ĤĨĦ

แหล่งข้อมูĒĀúŠ
ล : งานบริ
อมูล Öณþć:×š
วันทีĂ่ öĎ๒๖
Ü×šĂöĎúการการศึ
: Üćîïøĉกษา:ข้
ÖćøÖćøýċ
úèüĆกันîยายน
ìĊę ģħ๒๕๕๔
ÖĆî÷ć÷î ģĦĦĥ

ðŘÖćøýċÖþć ģĦĦĤ üĉì÷ćúĆ÷Ēóì÷ýćÿêøŤĒúąÖćøÿćíćøèÿč×öĊÝĞćîüîñĎšÿĞćđøĘÝÖćøýċÖþćĔîøąéĆï
ðøĉââćêøĊ ìĆĚÜÿĉĚî ĩĨ Ùîēé÷øć÷úąđĂĊ÷éöĊéĆÜîĊĚ

๓๒

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

รายงานประจำปี ๒๕๕๔ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

ปีการศึกษา ๒๕๕๓ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขมีจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี ทัง้ สิน้ ๘๗ คน โดยรายละเอียดมีดงั นี้
êćøćÜìĊę ģøšĂ÷úą×ĂÜñĎšÿĞćđøĘÝÖćøýċÖþćêćöøą÷ąđüúćĀúĆÖÿĎêøüĉì÷ćýćÿêøïĆèæĉê (ÿć×ćüĉßćÿćíćøèÿč×ýćÿêøŤ)
êćøćÜìĊę ģøšĂร้อ÷úą×ĂÜñĎ
šÿĞćđøĘÝÖćøýċ
Öþćêćöøą÷ąđüúćĀúĆ
ÖÿĎêกøüĉ
èæĉêณ(ÿć×ćüĉ
ตารางที
การศึ
กษาตามระยะเวลาหลั
สูตìรวิ÷ćýćÿêøïĆ
ทยาศาสตรบั
ฑิต ßćÿćíćøèÿč×ýćÿêøŤ)
ðøąÝĞćðŘ่ Ö๒ćøýċ
Öยละของผู
þć ģĦĦĤ้สำเร็
ÝĞćจĒîÖêćöÖúč
ŠöüĉßćßĊó
êćøćÜìĊ
Ă÷úą×ĂÜñĎ
šÿĞćđøĘÝĞÝćÖćøýċ
Öþćêćöøą÷ąđüúćĀúĆ
êøüĉì÷ćýćÿêøïĆ
ðøąÝĞ
ćðŘชę Öģøš
ćøýċ
Öþć ģĦĦĤ
Šöüĉกßษา
ćßĊó๒๕๕๓ÖÿĎจำแนกตามกลุ
(สาขาวิ
าสาธารณสุ
ขศาสตร์
) ĒîÖêćöÖúč
ประจำปี
การศึ
่มวิèชæĉาชีêพ(ÿć×ćüĉßćÿćíćøèÿč×ýćÿêøŤ)
ðŘÖćøýċÖþć ģĦĦĤ
ðøąÝĞćðŘÖćøýċÖþć ģĦĦĤ ÝĞćĒîÖêćöÖúčŠöüĉßćßĊó
ðŘÖćøýċÖþć ģĦĦĤ
ÖúčŠöÿćíćøèÿč×ßčößî ÖúčŠöüĉì÷ćýćÿêøŤĂîćöĆ÷ ÖúčŠöĂćßĊüĂîćöĆ÷Ēúą
Öþć ģĦĦĤ
ĀúĆÖÿĎêø : ÿć×ćüĉßć ÖúčŠöÿćíćøèÿč×ßčößî ÖúčðŘŠöÖüĉćøýċ
ì÷ćýćÿêøŤ
ĂîćöĆ÷ ÖúčŠöĂćßĊüĂîćöĆ÷Ēúą
ÿĉęÜĒüéúšĂö
ÙüćöðúĂéõĆ÷
ĀúĆÖÿĎêø : ÿć×ćüĉßć
ÖúčŠöÿćíćøèÿč×ßčößî ÖúčŠöüĉìÿĉ÷ćýćÿêøŤ
ĂćßĊüĂîćöĆ÷÷Ēúą
ęÜĒüéúšĂöĂîćöĆ÷ ÖúčŠöÙüćöðúĂéõĆ
ĀúĆÖÿĎêø : ÿć×ćüĉßć øĆïđ×šć ÿĞćđøĘÝ øšĂ÷úą øĆïđ×šć ÿĞćđøĘÝ øšĂ÷úą øĆïđ×šć ÿĞćđøĘÝ øšĂ÷úą
øĆïđ×šć ÿĞćđøĘÝ øšĂ÷úą øĆïđ×šć ÿĉęÜÿĞĒüéúš
ćđøĘÝ ĂöøšĂ÷úą øĆïđ×šÙüćöðúĂéõĆ
ć ÿĞćđøĘÝ øš÷Ă÷úą
ĀúĆÖÿĎêøüĉì÷ćýćÿêø ĥĦ ĥģ ĪĤ.ĤĤ ģĨ ģĤ ĩĦ.ĢĪ ģĥ ģģ ĪĢ.ħĨ
ćđøĘÝ ĪĤ.ĤĤ
øšĂ÷úą øĆïģĨ
đ×šć ÿĞģĤ
ćđøĘÝ ĩĦ.ĢĪ
øšĂ÷úą øĆïģĥ
đ×šć ÿĞģģ
ćđøĘÝ ĪĢ.ħĨ
øšĂ÷úą
đ×šć ÿĞĥģ
ĀúĆÖÿĎêøüĉì÷ćýćÿêø øĆïĥĦ
ïĆèæĉê ÿć×ćüĉßć
ĀúĆ
ì÷ćýćÿêø
ĥĦ ĥģ ĪĤ.ĤĤ ģĨ ģĤ ĩĦ.ĢĪ ģĥ ģģ ĪĢ.ħĨ
ïĆèÖæĉÿĎêêøüĉ
ÿć×ćüĉ
ßć
ÿćíćøèÿč×ýćÿêøŤ
ïĆÿćíćøèÿč
èæĉê ÿć×ćüĉ
ßć
×ýćÿêøŤ
øüö
ĥĦ ĥģ ĪĤ.ĤĤ ģĨ ģĤ ĩĦ.ĢĪ ģĥ ģģ ĪĢ.ħĨ
ÿćíćøèÿčøüö
×ýćÿêøŤ
ĥĦ ĥģ ĪĤ.ĤĤ ģĨ ģĤ ĩĦ.ĢĪ ģĥ ģģ ĪĢ.ħĨ
øüöÜćîïøĉÖćøÖćøýċĥĦ
ĥģ ĪĤ.ĤĤ
ģĨ
ģĤ ĩĦ.ĢĪ ģĥ ģģ ĪĢ.ħĨ
ĒĀúŠงÜข้×šอĂมูöĎลú :: งานบริ
þć:×šอĂมูöĎลúณèüĆวันîทีìĊ่ ęģ๒๖
ħ ÖĆกัîน÷ć÷î
ģĦĦĥ
แหล่
การการศึกÖษา:ข้
ยายน ๒๕๕๔
ĒĀúŠÜ×šĂöĎú : ÜćîïøĉÖćøÖćøýċÖþć:×šĂöĎúèüĆîìĊęģħ ÖĆî÷ć÷î ģĦĦĥ
ĒĀúŠÜ×šĂöĎú : ÜćîïøĉÖćøÖćøýċÖþć:×šĂöĎúèüĆîìĊęģħ ÖĆî÷ć÷î ģĦĦĥ

êćøćÜìĊĤę ñúÖćøüĉđÙøćąĀŤõćüÖćøèŤöĊÜćîìĞć×ĂÜïĆèæĉêðøąÝĞćðŘÖćøýċÖþć ģĦĦģ êćöđÖèæŤïŠÜßĊĚÖćøðøąÖĆî
êćøćÜìĊ่Ĥę ๓ñúÖćøüĉ
đÙøćąĀŤõćüÖćøèŤ
ć×ĂÜïĆèณæĉฑิêðøąÝĞ
ćðŘÖćøýċ
î
ตารางที
ผลการวิ
ภาวการณ์öĊÜมćîìĞ
ีงานทำของบั
ประจำปี
การศึÖþć
กษาģĦĦģ
๒๕๕๒êćöđÖèæŤ
ตามเกณฑ์ïŠÜบßĊ่งĚÖชีćøðøąÖĆ
้
Ùčèõćóõć÷ĔîìĊ
ęÿĞćîĆเคราะห์
ÖÜćîÙèąÖøøöÖćøÖćøĂč
éöýċÖþć ต(ÿÖĂ.)
Ĥę นñúÖćøüĉ
õćüÖćøèŤ
öĊÜćîìĞć×ĂÜïĆ
æĉêðøąÝĞ
Öćøýċ
Öþć ģĦĦģ êćöđÖèæŤïŠÜßĊĚÖćøðøąÖĆî
ÙčêćøćÜìĊ
èõćóõć÷ĔîìĊ
ęÿĞćđÙøćąĀŤ
îĆÖÜćîÙèąÖøøöÖćøÖćøĂč
éöýċèÖþć
(ÿÖĂ.)
การประกั
คุณภาพภายในที
่สำนักงานคณะกรรมการการอุ
ดมศึćกðŘษา
(สกอ.)
Ùčèõćóõć÷ĔîìĊęÿĞćîĆÖÜćîÙèąÖøøöÖćøÖćøĂč
éöýċÖþć (ÿÖĂ.)
êĆüïŠÜßĊĚ ģ.Ī.Ģ
ĀúĆÖÿĎêø :
ĀúĆÖÿĎêø :
ÿć×ćüĉßć
ĀúĆ
ÖÿĎêßøć:
ÿć×ćüĉ
ÿć×ćüĉßć
ĀúĆÖÿĎêøüĉì÷ć
ĀúĆÖÿĎêøüĉì÷ć
ýćÿêøïĆèæĉê
ĀúĆ
ÖÿĎêøüĉèìæĉ÷ćê
ýćÿêøïĆ
ÿć×ćüĉßć
ýćÿêøïĆ
ÿć×ćüĉèßćæĉê
ÿćíćøèÿč×ýćÿêøŤ
ÿć×ćüĉ×ßýćÿêøŤ
ć
ÿćíćøèÿč
øüö
ÿćíćøèÿč
øüö×ýćÿêøŤ
øüö

üïŠÜßĊĚ ģ.Ī.Ģ
øšĂêĆ÷úą×ĂÜïĆ
èæĉê
øšøąéĆ
ĂêĆ÷úą×ĂÜïĆ
èæĉìêĊę
üïïŠðøĉ
ÜßĊâĚ ģ.Ī.Ģ
âćêøĊ
øąéĆ
ï
ðøĉ
â
âćêøĊ
øšĂĕéš
÷úą×ĂÜïĆ
èæĉìêĊę
ÜćîìĞćĒúą
ćîìĞ
Ēúą
øąéĆĕéšïÜðøĉ
âćâćêøĊ
ðøąÖĂïĂćßĊ
óĂĉÿìøąĊę
ðøąÖĂïĂćßĊ
óðŘĂĉÿøą
ĕéšõć÷Ĕî
ÜćîìĞćĢĒúą
õć÷Ĕî ĢóðŘĂĉÿøą
ðøąÖĂïĂćßĊ
Ģġġ.ġġ
Ģġġ.ġġ
õć÷Ĕî Ģ ðŘ

øšĂ÷úą×ĂÜïĆèæĉê
øšĂ÷úą×ĂÜïĆ
èæĉìêĊę
øąéĆ
ïðøĉââćêøĊ
øąéĆ
ïìðøĉ
ââćêøĊ
øšĂĕéš
÷úą×ĂÜïĆ
èæĉìêĊę
ĞćÜćîêøÜ
ĕéš
ì
ć
Ğ
ÜćîêøÜ
øąéĆÿć×ćüĉ
ïðøĉâßâćêøĊ
ćìĊę ìĊę
ÿć×ćüĉ
ß
ćìĊ
ę
ÜćîêøÜ
ÿĞĕéš
ćđøĘìÝĞćÖćøýċ
Öþć
ÿĞćÿć×ćüĉ
đøĘÝÖćøýċ
Öþć
ßćìĊ
ę
Īħ.ĨĨ
ÿĞćđøĘÝÖćøýċÖþć

øąéĆïÙüćö
ïÙüćö šĔßš
óċÜøąéĆ
óĂĔÝ×ĂÜñĎ
óċÜøąéĆ
óĂĔÝ×ĂÜñĎ
ïÙüćö
ïĆè
æĉê šĔßš
ïĆèæĉê šĔßš
óċÜóĂĔÝ×ĂÜñĎ
ïĆèæĉê

Ģġġ.ġġ

Īģ.ĤĢ
Īģ.ĤĢ

Ĥ.Īĥ
Ĥ.Īĥ
Ĥ.Īĥ

øšĂ÷úąÙüćöóċÜ
øšóĂĔÝ×ĂÜñĎ
Ă÷úąÙüćöóċ
šĔßšÜ
óĂĔÝ×ĂÜñĎ
øšĂ÷úąÙüćöóċ
ïĆèæĉê šĔßšÜ
ïĆèæĉê šĔßš
óĂĔÝ×ĂÜñĎ
ïĆèæĉê

Īħ.ĨĨ
Īħ.ĨĨ

øšĂ÷úą×ĂÜïĆèæĉê
øšĂ÷úą×ĂÜïĆ
èæĉìêĊę
øąéĆ
ïðøĉââćêøĊ
øąéĆ
ïøðøĉ
øšĂĕéš÷úą×ĂÜïĆ
ĆïđÜĉâîâćêøĊ
đéČèĂîæĉìêĊę
ĕéš
ø
ï
Ć
đÜĉ
î
đéČîĂî ìĊę
øąéĆđøĉïðøĉ
âćêøĊ
ęöêšâîđðŨ
đøĉøĆïęöêšđÜĉîîđðŨ
ĕéš
đéČîĂî
ĕðêćöđÖèæŤ
ĕðêćöđÖèæŤ
đøĉęöêšîđðŨî
Īģ.ĤĢ
ĕðêćöđÖèæŤ

Ģġġ.ġġ
Ģġġ.ġġ
Ģġġ.ġġ

Īħ.ĨĨ
Īħ.ĨĨ
Īħ.ĨĨ

Īģ.ĤĢ
Īģ.ĤĢ
Īģ.ĤĢ

Ĥ.Īĥ
Ĥ.Īĥ
Ĥ.Īĥ

Ĩĩ.ĨĤ
Ĩĩ.ĨĤ
Ĩĩ.ĨĤ
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Ĩĩ.ĨĤ
Ĩĩ.ĨĤ
Ĩĩ.ĨĤ

๓๓
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ภาพกิจกรรมวันพิธพี ระราชทานปริญญาบัตรนักศึกษา ประจำปี ๒๕๕๓
๔.๑ ด้านการจัดการเรียนการสอน
ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ได้มีการจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษา
ที่ ๒ /๒๕๕๓ และภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๔ มีรายละเอียดดังนี้
กลไกการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์
กลุม่ วิชาสาธารณสุขศาสตร์ได้มกี ารแต่งตัง้ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ เพือ่ ทำหน้าที่ ดังนี้
๑. วางระบบและกลไกการเปิด ปิดหลักสูตร การบริหารพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้อง
กับวิสยั ทัศน์ และพันธกิจของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขโดยเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
๒. วางแผน ควบคุมกำกับ ติดตาม และดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปี
ด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน ให้บรรลุวตั ถุประสงค์กอ่ ให้เกิดการพัฒนาด้านวิชาการและพัฒนาคณาอาจารย์
๓. กำกับดูแลการจัดระบบการเรียนการสอนให้มีความยืดหยุ่นและหลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
๔. วางแผนและกำหนดเป้าหมายการรับบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ทุกปีการศึกษา
๕. ดำเนินงานเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพด้านการเรียนการสอนต่างๆ เช่นการประเมินหลักสูตรโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ใช้บัณฑิต บัณฑิตและโดยนักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา การประเมินการสอนของอาจารย์
โดยนักศึกษาการประเมินประสิทธิภาพการเรียนรู้และการวัดและประเมินผลการเรียนรู้การประเมินสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ การประเมินอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการการติดตามประเมินผลคุณภาพบัณฑิตและภาวะการมีงาน
ทำของบัณฑิต  
๓๔
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ÿČęĂðøąÖĂïÖćøÿĂî ÖćøÝĆéĀćĀšĂÜđøĊ÷î ĄúĄ
Ĩ. óĉÝćøèćĒúąêĉéêćöñúÖćøđøĊ÷î×ĂÜñĎšđøĊ÷îđóČęĂđÿîĂêŠĂÙèąÖøøöÖćøðøąÝĞćüĉì÷ćúĆ÷Ą
ĩ.ÝĆéøąïïĒúąÖúĕÖĔîÖćøÖĞćÖĆïéĎĒúÖćøðäĉïĆêĉêćöÝøø÷ćïøøèüĉßćßĊóĂćÝćø÷Ť
Ī.ÖĞ ć ÖĆ ï éĎ Ē úÖćøøüïøüö×š Ă öĎ ú ĒúąÿćøÿîđìýĔĀš Ù øïëš ü îêćöÖćøðøąÖĆ
î Ùč è õćóÖćøýċ Ö þćข
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
ÖćøðøąđöĉîÿĉęÜÿîĆïÿîčîÖćøđøĊ÷îøĎš ÖćøðøąđöĉîĂćÝćø÷Ťรายงานประจำปี
ìĊęðøċÖþćìćÜüĉ๒๕๕๔
ßćÖćøÖćøêĉ
éêćöðøąđöĉและการสาธารณสุ
îñúÙčèõćó
øąéĆïĂčéöýċÖþćĒúąÿĞćîĆÖÜćîÙèąÖøøöÖćøóĆçîćøąïïøćßÖćø (Ö.ó.ø.)
ïĆèæĉê ĒúąõćüąÖćøöĊÜćîìĞć×ĂÜïĆèæĉê
๖.êćøćÜìĊ
บริหĀารทรั
ยากรประกอบการเรี
ยนการสอนทุ
กประเภทให้
บริกđßŠารî ĂćÝćø÷Ť
เช่น อาจารย์
ę ĥ ÝĞóพć÷ćÖøðøąÖĂïÖćøđøĊ
îüîîĆÖýċÖþćìĊęúÜìąđïĊ
÷î ÖðøąđõìĔĀš
ħ.ïøĉ
ćøìøĆ
÷îÖćøÿĂîìč
ĒÖŠñแĎšøก่Ćïผïøĉู้รับÖćø
óĉđýþ พิเศษ
สื่อประกอบการสอน การจัดหาห้องเรียน ฯลฯ
ÿČęĂðøąÖĂïÖćøÿĂî ÖćøÝĆéĀćĀšĂÜđøĊ÷î ĄúĄ
๗. พิจĀúĆ
ารณาและติ
ยนของผู
้เรียÖนเพื
่อģ/ģĦĦĤ
เสนอต่อคณะกรรมการประจำวิ
ยาลัĢ/ģĦĦĥ
ยฯ
ÖÿĎêø ดตามผลการเรี
ðŘÖćøýċ
þćîđóČ
ðŘÖćøýċćทÖüĉþć
Ĩ.
óĉ
Ý
ćøèćĒúąêĉ
é
êćöñúÖćøđøĊ
÷
î×ĂÜñĎ
đ
š
øĊ
÷
Ă
ę
đÿîĂêŠ
Ă
ÙèąÖøøöÖćøðøąÝĞ
ì
÷ćúĆ
÷Ą
๘. จัüìï.ßĆ
ดระบบและกลไกในการกำกั
บดูแลการปฏิĢġģ
บัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ Ĩħ
î
Ě
ðŘ
ì
ę
Ċ
Ģ
éøąïïĒúąÖúĕÖĔîÖćøÖĞ
éĎĒúÖćøðäĉïĆêĉêćöÝøø÷ćïøøèüĉ
ßćßĊóĂćÝćø÷Ť
๙.ĩ.ÝĆกำกั
บดูแลการรวบรวมข้อมูćÖĆลïและสารสนเทศให้
ครบถ้วนตามการประกั
นคุณภาพการศึกษาระดับ
ģ
ĩĥ
üìï.ßĆ
î
Ě
ðŘ
ì
ę
Ċ
Ī.ÖĞ ć ÖĆ ï éĎกĒงานคณะกรรมการพั
úÖćøøüïøüö×š Ă öĎฒúนาระบบราชการ
ĒúąÿćøÿîđìýĔĀš
Ù øïëš ü îêćöÖćøðøąÖĆ îĢġġ
Ùč è õćóÖćøýċ Ö þć
อุดมศึกษาและสำนั
(ก.พ.ร.)
ĚîðŘìĊę ćĤîĆÖÜćîÙèąÖøøöÖćøóĆçîćøąïïøćßÖćø
Īĩ
ĩĥ
øąéĆïĂčéöýċüìï.ßĆ
ÖþćĒúąÿĞ
(Ö.ó.ø.)
üìï.ßĆĚîę ĥðŘìÝĞĊę ćĥîüîîĆÖýċÖþćìĊęúÜìąđïĊ÷î ĪĦ
Īĩ
êćøćÜìĊ
ตารางที่ ๔ จำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียน
ĀúĆÖÿĎêø
ðŘÖćøýċÖþć ģ/ģĦĦĤ
ðŘÖćøýċÖþć Ģ/ģĦĦĥ
üìï.ßĆĚîðŘìĊę Ģ
Ģġģ
Ĩħ
üìï.ßĆĚîðŘìĊę ģ
ĩĥ
Ģġġ
üìï.ßĆĚîðŘìĊę Ĥ
Īĩ
ĩĥ
üìï.ßĆĚîðŘìĊę ĥ
ĪĦ
Īĩ
êćøćÜìĊę Ħ ÝĞćîüîîĆÖýċÖþć ĀúĆÖÿĎêøüĉì÷ćýćÿêøïĆèæĉê (ÿć×ćüĉßćÿćíćøèÿč×ýćÿêøŤ)
Ē÷ÖêćöÖúčŠöüĉßćßĊó
ตารางที่ ๕ จำนวนนักศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์) แยกตามกลุ่มวิชาชีพ
ÝĞćîüî(Ùî)
øüö
ðŘÖćøýċÖþć ģĦĦĤ
ðŘÖćøýċÖþć ģĦĦĥ
Ģ
ÿćíćøèÿč×ßčößî
ĥĤ
ĥĨ
Īġ
ģ êćøćÜìĊ
üĉì÷ćýćÿêøŤ
ĂîćöĆ
ĦĦ
ĤĨ
ę Ħ ÝĞćîüîîĆ
Öýċ÷Öþć ĀúĆÖÿĎêøüĉì÷ćýćÿêøïĆ
èæĉê (ÿć×ćüĉßćÿćíćøèÿč
×ýćÿêøŤ) Īģ
ÿĉęÜĒüéúšĂö
Ē÷ÖêćöÖúčŠöüĉßćßĊó
êćøćÜìĊę ħ ÝĞćîüîøć÷üĉßćìĊęđðŗéÿĂîĔîĀúĆÖÿĎêø
ตารางที่ ๖ จำนวนรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตร
ÝĞćîüî(Ùî)
ÿć×ćüĉßć
øüö
úĞćéĆïìĊę
ĀúĆÖÿĎêø
ÝĞćîüîøć÷üĉßć
ðŘÖćøýċÖþć ģĦĦĤðŘÖćøýċÖþćðŘÖćøýċÖþć ģĦĦĥ
ģ/ģĦĦĤ
ģģ Īġ
ĥĨ
Ģ
×ßčßöćÿćíćøèÿč
ßî
üĉì÷ćýćÿêøïĆ
èÿćíćøèÿč
æĉê ÿć×ćüĉ
×ýćÿêøŤ ĥĤ
(ĀúĆģÖÿĎêøðøĆïüĉðøčì÷ćýćÿêøŤ
Ü ó.ý.ģĦĥĩ)
Ģ/ģĦĦĥ
ģģ Īģ
ĂîćöĆ÷
ĦĦ
ĤĨ
ĒüéúšĂßöćÿćíćøèÿč×ýćÿêøŤ
ģ/ģĦĦĤ
üĉì÷ćýćÿêøïĆèæĉêÿĉęÜÿć×ćüĉ
(ĀúĆÖÿĎêøðøĆïðøčÜ ó.ý.ģĦĦĥ)
Ģ/ģĦĦĥ
ģ
úĞćéĆïìĊę

ÿć×ćüĉßć

êćøćÜìĊę Ĩ øć÷üĉßćìĊęöĊÖćøÝĆéðøąÿïÖćøèŤõćÙÿîćö
úĞćéĆïìĊę
Ģ

øć÷ßČęĂüĉßć
ðøąÝĞćðŘÖćøýċÖþć ģ/ģĦĦĤ
üĉßćòřÖðäĉïĆêĉÜćîÿćíćøèÿč×ßčößî

ลราชธานี
ðøąÝĞมหาวิ
ćðŘทÖยาลั
ćøýċยอุÖบþć
Ģ/ģĦĦĥ๓๕
üĉßćđüßýćÿêøŤßčößî

(ĀúĆÖÿĎêøðøĆïðøčÜ ó.ý.ģĦĥĩ)
üĉì÷ćýćÿêøïĆèæĉê ÿć×ćüĉßćÿćíćøèÿč×ýćÿêøŤ
(ĀúĆÖÿĎêøðøĆïðøčÜ ó.ý.ģĦĦĥ)
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Ģ/ģĦĦĥ
ģ/ģĦĦĤ
Ģ/ģĦĦĥ

ģģ
ģ

êćøćÜìĊę Ĩ øć÷üĉßćìĊęöĊÖćøÝĆéðøąÿïÖćøèŤõćÙÿîćö
ตารางที่ ๗ รายวิชาทีม่ กี ารจัดประสบการณ์ภาคสนาม
úĞćéĆïìĊę
Ģ
ģ
Ĥ

øć÷ßČęĂüĉßć
ðøąÝĞćðŘÖćøýċÖþć ģ/ģĦĦĤ
üĉßćòřÖðäĉïĆêĉÜćîÿćíćøèÿč×ßčößî
üĉßćòřÖðäĉïĆêĉÜćîĂîćöĆ÷ÿĉęÜĒüéúšĂö
üĉßćòřÖðäĉïĆêĉÜćîĂćßĊüĂîćöĆ÷ĒúąÙüćöðúĂéõĆ÷

ðøąÝĞćðŘÖćøýċÖþć Ģ/ģĦĦĥ
üĉßćđüßýćÿêøŤßčößî

êćøćÜìĊ๔.๒.
ę ĩøć÷üĉ
ßćìĊęöĊÖดćøÝĆ
éÖćøđøĊ
÷îÖćøÿĂîìĊęđนîšผูî้เñĎรีšđยøĊนเป็
÷îđðŨนîสำคั
ÿĞćÙĆญâ đßŠî ÖćøòřÖðäĉïĆêĉĔîßĆĚîđøĊ÷î
ด้านการจั
การเรี
ยนการสอนโดยเน้
ÖþćéĎ
Öćøēêš
øć÷Öúč
ŠöĒúąÖćøÝĆ
ÿĆööîć
ตารางที่ ๘Öćøýċ
รายวิ
ชาทีÜćî
่ มีกÖćøĒÿéÜïìïćìÿööêĉ
ารจั ดการเรีย นการสอนที
่ เ น้ นüผูćìĊ้ เรี ยÖćøĂõĉ
นเป็ นðสำคั
ญ เช่
น การฝึ กéปฏิ
บั ติ ใ นชั้ น เรี ย น
ÖćøìĞćกøć÷ÜćîđéĊ
Šö îĞćđÿîĂĔîßĆîĚ đøĊการโต้
÷îĒúąÖćøÿĂîēé÷Ĕßš
ēðøĒÖøö
DĥL+P ด สั ม มนา การทำราย
การศึ
ษาดู ง านę÷üøć÷ÜćîÖúč
การแสดงบทบาทสมมติ
ว าที การอภิ ป รายกลุ
่ ม และการจั
งานเดี่ยวรายงานกลุ่ม นำเสนอในชั้นเรียนและการสอนโดยใช้โปรแกรม D4L+P
ßČęĂüĉßć
úĞćéĆï
ðøąÝĞćðŘÖćøýċÖþć ģ/ģĦĦĤ
ðøąÝĞćðŘÖćøýċÖþć Ģ/ģĦĦĥ
Ģ ĂîćöĆ÷ÿĉęÜĒüéúšĂö
Öć÷üĉõćÙýćÿêøŤĒúąÿøĊøüĉì÷ć
ģ üĉì÷ćÖćøøąïćé
øąïïÿćøÿîđìýÿćíćøèÿč×
Ĥ øąđïĊ÷ïüĉíĊüĉÝĆ÷
ßĊüÿëĉêĉ
ĥ éšćĀúĆîÖćøÝĆ
ÖÖćøéĎéÖćøđøĊ
ĒúñĎðš śü÷÷đïČ
ĚĂÜêšî
ĥ.ģ.
îÖćøÿĂîēé÷đîš
îñĎđš øĊ÷îđðŨîÿĞćÙĆÿčâ×õćóÝĉê
Ħ ÿč×ýċÖþć
ÖćøÿŠÜđÿøĉöÿč×õćóĒïïĂÜÙŤøüö
ħ ÖćøÙüïÙčöĒöúÜĒúąÿĆêüŤĒìąìćÜÿćíćøèÿč× ĂîćöĆ÷ÙøĂïÙøĆü
Ĩ ÖćøÝĆéÖćø×÷ąĒúąÿĉęÜðäĉÖĎú
ÖćøÝĆéÖćøÙčèõćóîĚĞć
ĩ ÖćøÙüïÙčööúóĉþìćÜĂćÖćý
ÿč×ćõĉïćúĂćĀćø
Ī ðäĉïĆêĉÖćøêøüÝüĉđÙøćąĀŤéšćîÿĉęÜĒüéúšĂö
ÙüćöðúĂéõĆ÷ĔîÜćîĂčêÿćĀÖøøö
Ģġ ðŦâĀćóĉđýþìćÜÿćíćøèÿč×
ÖćøðŜĂÜÖĆîĒúąÙüïÙčöĂĆÙÙĊõĆ÷
ĢĢ
ÿĆööîćÿćíćøèÿč×
Ģģ
ēõßîýćÿêøŤ
ĢĤ
ÖćøýċÖþćéĎÜćîéšćîĂîćöĆ÷ÿĉęÜĒüéúšĂö
ÖćøÿčŠöđÖĘïĒúąüĉđÙøćąĀŤêĆüĂ÷ŠćÜéšćîÿč×ýćÿêøŤ
Ģĥ
ĂčêÿćĀÖøøö
ĢĦ
ðŦâĀćóĉđýþìćÜÿćíćøèÿč×
Ģħ
đüßýćÿêøŤßčößî
๓๖
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ในภาคการศึกษาที่ ๒ /๒๕๕๓ และภาคการศึกษาที่ ๑ /๒๕๕๔ มีการเชิญอาจารย์พิเศษนอกวิทยาลัยฯ ที่
êćøćÜìĊ
ę Īøć÷üĉทßางวิ
ćìĊชęöาการและวิ
ĊÖćøđßĉâĂćÝćø÷Ť
ýþÝćÖîĂÖüĉ
มีประสบการณ์
ชาชีพ ดัóงđĉ ตารางที
่ ๙ ì÷ćúĆ÷Ą
ĂćÝćø÷Ťóĉđóýþ
đĉ ýþÝćÖîĂÖüĉì÷ćúĆ÷Ą ÿĆÜÖĆé
úĞćéĆï
øć÷üĉêćøćÜìĊ
ßć ę Īøć÷üĉßćìĊęöĊÖćøđßĉ
ßČęĂâĂćÝćø÷Ť
êćøćÜìĊ่ę ๙Īøć÷üĉ
âĂćÝćø÷Ťóđĉ ýþÝćÖîĂÖüĉทìยาลั
÷ćúĆยฯ÷Ą
ตารางที
รายวิßชćìĊ
าทีęö่มĊÖีกćøđßĉ
ารเชิ
úĞćéĆญïอาจารย์พิเศษจากนอกวิ
øć÷üĉ
ßćę ģ/ģĦĦĤ
ßČęĂĂćÝćø÷Ťóĉđýþ
ÿĆÜÖĆé
õćÙđøĊ
÷îìĊ
úĞćĢéĆï đõÿĆßüĉì÷ć øć÷üĉßć
ßČęĂüĂćÝćø÷Ť
ÿĆÜÖĆé ×
îćÜÖĉęÜĒÖš
öćóÜþŤóĉđýþõćÙđøĊ÷îìĊüĉìę ģ/ģĦĦĤ
÷ćúĆ÷Öćøÿćíćøèÿč
íø ĂčïúøćßíćîĊ üĉì÷ćúĆ÷Öćøÿćíćøèÿ
Ģ đõÿĆßüĉì÷ćõćÙđøĊ÷îìĊę ģ/ģĦĦĤ îćÜÖĉęÜĒÖšÿĉüøĉîöćóÜþŤ
đõÿĆĀßćøÿćíćøèÿč
üĉì÷ć
îćÜÖĉęÜĒÖšü öćóÜþŤ
÷Öćøÿćíćøèÿč
îć÷óøðøąđÿøĉ
å ĂčŠîÙĞć
ÿĞüĉìćîĆ÷ćúĆ
ÖÜćîÿćíćøèÿč
×ÝĆ×ÜĀüĆÿĉéøĉîíø ĂčïúøćßíćîĊ
ģĢ ïøĉ
×
íøåĂčïĂčúøćßíćîĊ
ĂčÿĉïøĉîúøćßíćîĊ
îć÷óøðøąđÿøĉ
ŠîÙĞć
ÿĞćîĆÖÜćîÿćíćøèÿč×Ý
ģ ïøĉĀćøÿćíćøèÿč×
ïøĉĀÖćøÿćíćøèÿč
×
îć÷óøðøąđÿøĉ
å õĂčĆìŠîÙĞø ć ßĎ
Ýĉèèóĉ
ÿĞćîĆÖÜćîÿćíćøèÿč×ÝĆÜĀüĆĂčéïúøćßíćîĊ
Ĥģ ĀúĆ
ÖćøðŜĂÜÖĆîĒúąÙüïÙč
öēøÙ îć÷Ēóì÷Ť
ĂčïÝúøćßíćîĊ
ââć
÷ēÿíø
ĉèèóĉõĆìø ßĎ
ÿĞćîĆÖÜćîÿćíćøèÿč×Ý
Ĥ ĀúĆÖÖćøðŜĂðŦÜÖĆ
îĒúąÙüïÙčöēøÙ îć÷Ēóì÷Ť
ÖÖćøðŜĂÜÖĆîĒúąÙüïÙčöēøÙ îć÷Ēóì÷ŤíÝüĆĉèßèóĉÝć÷îĊ
õĆìø÷ē÷íĉ
ßĎ ðŦîââć ÿĞćîĆÖøąïćéüĉ
Üćîÿćíćøèÿč
×ÝĆÜĀüĆ÷ēÿíø
é
ĥĤ üĉĀúĆì÷ćÖćøøąïćé
ì÷ć ÖøąìøüÜ
ðŦââć
÷ēÿíø
ÿćíćøèÿč
× ÷ē÷íĉî ÿĞćîĆÖøąïćéüĉì÷ć Öø
ĥ üĉì÷ćÖćøøąïćé
îć÷Ēóì÷Ť
íüĆß Ýć÷îĊ
üĉì÷ćÖćøøąïćé
îć÷Ēóì÷ŤíöüĆßõćÙĒÖš
Ýć÷îĊü÷ē÷íĉî ÿĞćîĆÖÜćîÿĉ
øąïćéüĉ
ì÷ćĂÖøąìøüÜ
Ħĥ ÖćøÝĆ
éÖćø×÷ąĒúąÿĉęÜðäĉÖĎú
îć÷ðøąđéĉ
ęÜĒüéúš
öìĊę Ģģÿćíćøèÿč×
×ü
Ăčÿćíćøèÿč
ïöúøćßíćîĊ
Ħ ÖćøÝĆéÖćø×÷ąĒúąÿĉęÜðäĉÖĎú
îć÷ðøąđéĉ
õćÙĒÖš
ÿĞćîĆÖÜćîÿĉęÜĒüéúšĂöì
ÖćøÝĆéÖćø×÷ąĒúąÿĉ
îć÷ðøąđéĉ
ÜćîÿĉęÜĂĒüéúš
ĂöìĊę ĢģĂčïúøćßíćîĊ
ÿĞćîĆÖÜćîðŜ
ÜÖĆîĒúą
ħĦ ÖćøÙüïÙč
öĒöúÜĒúąÿĆęÜðäĉ
êüŤÖĒĎúìą
îćÜüúĊ
øĆêîŤöóĎúõćÙĒÖš
ñú ü
ĂčîŤïúøćßíćîĊ
ßøïĎøêèŤüŤĒóĎìąúñú îćÜüúĊøĆêÙüïÙč
ēøÙìĊę Ĩ ĂčïúøćßíćîĊ
ìćÜÿćíćøèÿč× ħ ÖćøÙüïÙčöîć÷đóĘ
ÿĞćîĆÖÜćîðŜĂÜÖĆîĒúą
ĒöúÜĒúąÿĆ
óĎúöñú
ÖćøÙüïÙč
öĒöúÜĒúąÿĆ
êüŤéĒìćÜÿćíćøèÿč
îćÜüúĊ
ÿĞćøîĆèŤÖÜćîÿĉ
ÜćîðŜ
ÜÖĆîĒúą
îć÷đóĘßøïĎ
óĎúñú
× øĆêîŤ óĎóĉúöñú
ęÜĂĒüéúš
ĂöìĊę ĢģÙüïÙčöēøÙìĊę Ĩ Ăčïúø
Ĩħ ðäĉ
ïĆêĉÖćøêøüÝüĉ
đÙøćąĀŤ
šćìą
î
îć÷ĂÜĂćÝ
ÿćø
îć÷đóĘđßÙøćąĀŤ
øïĎ
øèŤîéĊ šćóĎõćøąüÜýŤ
ēøÙìĊę Ĩ ĂčïúøćßíćîĊ
îćÜÿćüüĉ
úćÿĉ
ĂčÙüïÙč
ïúøćßíćîĊ
ÿĉìćÜÿćíćøèÿč
ęÜĒüéúšĂö × Ĩ ðäĉïĆêĉÖćøêøüÝüĉ
ÿĞćîĆÖÜćîÿĉęÜĒüéúšĂöì
îúñú îć÷ĂÜĂćÝ
óĉöÿćø
ðäĉïüĆêđüßýćÿêøŤ
ĉÖćøêøüÝüĉđÙøćąĀŤéÿĉšćęÜîĒüéúšĂöñý.îó.ÞĆ
îć÷ĂÜĂćÝ
ÿĞúććÿĉ
îĆÖîÜćîÿĉ
ęÜĒüéúšĂöìĊę ĢģĂčïúøćßíćîĊ
îćÜÿćüüĉ
Ċ õćøąüÜýŤ
ĩĨ ĂćßĊ
êøßĆóĉ÷öÿćø
đĂÖðŦââćÿÖč
ú ÙèąĒóì÷ýćÿêøŤ
ÿĉęÜĒüéúšĂö
îćÜÿćüüĉúćÿĉîĊ õćøąüÜýŤñý.îó.ÞĆöĀćüĉ
ĂčêïøßĆúøćßíćîĊ
îÙøĉîúìø ÙèąĒóì÷ýćÿêøŤ
ĩ ĂćßĊüđüßýćÿêøŤ
÷ì÷ćúĆ
đĂÖðŦ÷ýøĊ
ââćÿÖč
ēøç ÖøčÜđìóöĀćîÙø öĀćüĉì÷ćúĆ÷ýøĊîÙøĉî
ĩ ĂćßĊüđüßýćÿêøŤ
ñý.îó.ÞĆêøßĆ÷ đĂÖðŦââćÿÖčú üĉÙèąĒóì÷ýćÿêøŤ
îćÜÿćüđÖýĉîĊ đÞúĉöìĂÜ
Öúč
ŠöÜćîĂćßĊ
öĀćüĉ
ì÷ćúĆ÷üýøĊđüßÖøøö
îÙøĉîìø üĉēøç ÖøčÜđìóöĀćîÙ
ēøÜó÷ćïćúÿøøóÿĉ
üĉēøç
îćÜÿćüđÖýĉ
îĊ Öøč
đÞúĉÜđìóöĀćîÙø
öìĂÜ ìíĉ ÖúčŠöÜćîĂćßĊüđüßÖøø
ðøąÿÜÙŤ
ĂčïúøćßíćîĊ
îćÜÿćüđÖýĉîĊ đÞúĉöìĂÜ
ÖúčŠöÜćîĂćßĊ
üđüßÖøøö ēøÜó÷ćïćúÿøøóÿĉìí
ēøÜó÷ćïćúÿøøóÿĉ
Ī ÖćøðŜĂÜÖĆîĒúąÙüïÙčöĂĆÙÙĊõĆ÷ îć÷ßĉêßĆ÷ êĆĚÜüÜýŤĕß÷
đìýïćúđöČ
ĂÜüćøĉîßĞìćíĉøćï ðøąÿÜÙŤ Ăčïúøćßíćî
Ī ÖćøðŜĂÜÖĆîĒúąÙüïÙčöĂĆÙÙĊõĆ÷ îć÷ßĉêßĆðøąÿÜÙŤ
÷ êĆĚÜüÜýŤĂčĕïß÷úøćßíćîĊ đìýïćúđöČĂÜüćøĉîßĞćø
Ī ÖćøðŜĂÜÖĆîĒúąÙüïÙčöĂĆÙÙĊõĆ÷ îć÷ßĉêßĆ÷ êĆĚÜüÜýŤĕß÷
đìýïćúđöČĂÜüćøĉîßĞćøćï
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Ģ

ģ
Ĥ
ĥ

ÖãĀöć÷ÿćíćøèÿč×Ēúą
Ýøĉ÷íøøöüĉßćßĊó

õćÙđøĊ÷îìĊę Ģ/ģĦĦĥ
îć÷îĉíĉóĆçîŤ ýøĊíĆâøĆêîŤ

ÿĞćîĆÖÜćîìîć÷ÙüćöîĉíĉóĆçîŤ
ÝĆÜĀüĆéĂčïúøćßíćîĊ
îć÷Ēóì÷ŤýĆÖéĉĝÿĉìíĉĝ ïčâúĆÖþèŤ Üćîîĉêĉđüßüĉì÷ć ēøÜó÷ćïćú
ÿøøóÿĉìíĉðøąÿÜÙŤ
ÖćøðŜĂÜÖĆîĒúąÙüïÙčöĂĆÙÙĊõĆ÷ îć÷ßĉêßĆ÷ êĆĚÜüÜýŤĕß÷
đìýïćúđöČĂÜüćøĉîßĞćøćï
ÝĆÜĀüĆéĂčïúøćßíćîĊ
ÖćøðøąđöĉîñúÖøąìïêŠĂÿč×õćó ñý.éø.ĕÖøßćêĉ êĆîêøąÖćøĂćõć Ùèąÿćíćøèÿč×ýćÿêøŤ
öĀćüĉì÷ćúĆ÷öĀĉéú
ĒúąÿĉęÜĒüéúšĂö
ÿĆööîćÿćíćøèÿč×
îćÜÿćüĕóøĆß ïčâÝøĆÿ
ÿĞćîĆÖÜćîÿćíćøèÿč×
ÝĆÜĀüĆéĂčïúøćßíćîĊ

êćøćÜìĊę Ģġ ñúÖćøðøąđöĉîÙüćöóċÜóĂĔÝ×ĂÜñĎđš øĊ÷îìĊęöĊêŠĂÙčèõćóÖćøýċÖþć ĀúĆÖÿĎêøüĉì÷ćýćÿêø
ตารางที่ ๑๐ïĆผลการประเมิ
งพอใจของผู
้เรีย) นที
่มีต่อคุณÖภาพการศึ
กษา หลั
กสูตĢ/ģĦĦĥ
รวิทยาศาสตรบัณฑิต
èæĉê (ÿć×ćüĉนßความพึ
ćÿćíćøèÿč
×ýćÿêøŤ
õćÙÖćøýċ
þćìĊę ģ/ģĦĦĤ
Ēúą
(สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์) ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๓ และ ๑/๒๕๕๔
ÙŠćđÞúĊę÷øąéĆïÙüćöóċÜóĂĔÝ
ĀúĆÖÿĎêø/ßĆîĚ ðŘ
õćÙÖćøýċÖþćìĊę Ģ/ģĦĦĥ
õćÙÖćøýċÖþćìĊę ģ/ģĦĦĤ
üìï.ßĆĚîðŘìĊę Ģ
ĥ.ĦĦ
ĥ.Ħġ
ĥ.ĥġ
üìï.ßĆĚîðŘìĊę ģ
üìï.ßĆĚîðŘìĊę Ĥ
ĥ.ĥĦ
ĥ.ĥĪ
üìï.ßĆĚîðŘìĊę ĥ
ĥ.Ĥĩ
ĥ.ħĥ
ĥ.ĥĥ
ĥ.ĦĦ
đÞúĊę÷øüöĀúĆÖÿĎêøüìï.
ที่มา : ข้อ¸
มูลÉ¤การลงทะเบี
ยนออนไลน์ ¥°°Å¨r
µ: o°¤¼¨µ¦¨³Á¸

õćóÖĉÝÖøøöÖćøÝĆéÖćøđøĊ÷îÖćøÿĂî×ĂÜÖúčŠöüĉßćÿćíćøèÿč×ýćÿêøŤ
ēÙøÜÖćøòřÖĂïøö “øąïïÖćøÝĆéÖćøÿĉęÜĒüéúšĂö ISO ĢĥġġĢ:ģġġĥ üĆîìĊę ĢĢ-Ģģ íĆîüćÙö ģĦĦĤ
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ภาพกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนของกลุม่ วิชาสาธารณสุขศาสตร์
โครงการฝึกอบรม “ระบบการจัดการสิง่ แวดล้อม” ISO ๑๔๐๐๑:๒๐๐๔ วันที่ ๑๑-๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๓

ภาพกิจกรรม นักศึกษาชัน้ ปีท่ี ๓ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิง่ แวดล้อม เข้าศึกษาดูงาน
ทีส่ ำนักงานสิง่ แวดล้อมภาคที่ ๑๒ จังหวัดอุบลราชธานี

ภาพกิจกรรม นักศึกษาชัน้ ปีท่ี ๓ เข้าให้สขุ ศึกษากับผูป้ ว่ ยทีต่ กึ ผูป้ ว่ ยใน โรงพยาบาลวารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

๓๙
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ภาพกิจกรรม นักศึกษาชัน้ ปีท่ี ๓ เข้าศึกษาดูงานทีห่ ลุมฝังกลบมูลฝอย ของเทศบาลเมืองวารินชำราบ

ภาพกิจกรรม นักศึกษาชัน้ ปีท่ี ๔ สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน นำเสนอผลการฝึกปฏิบตั งิ าน

ภาพกิจกรรม อาจารย์นเิ ทศการฝึกปฏิบตั งิ านของนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์อนามัยสิง่ แวดล้อม
และสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ณ สถานประกอบการต่างๆ

๔๐
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ภาพกิจกรรม อาจารย์นเิ ทศการฝึกปฏิบตั งิ านของนักศึกษาสาขาสาธารณสุขชุมชน
ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล

ภาพกิจกรรม นักศึกษาชัน้ ปีท่ี ๔ เข้าร่วมการประชุมวิชาการแผนพัฒนาสถาบันการศึกษาสาธารณสุข
ให้เป็นองค์กรสร้างเสริมสุขภาพระยะที่ ๒

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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ภาพกิจกรรม รายวิชาการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม – นักศึกษาจัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ
ในห้องเรียน

ภาพกิจกรรม นักศึกษาเสวนา “การสร้างเสริมสุขภาพ” ในรายวิชาการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม

ภาพกิจกรรม รายวิชาอนามัยครอบครัว – นักศึกษาฝึกปฏิบตั งิ านอนามัยโรงเรียน
ณ โรงเรียนบ้านคำขวางตำบลคำขวางอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

๔๒

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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รายวิชาเวชศาสตร์ชุมชน

รายวิชาเวชศาสตร์ชุมชน ได้นำนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ ออกฝึกประสบการณ์ภาคสนาม ณ บ้านหนองเงินฮ้อย
ต.นากระแซง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานีวนั ที่ ๑๑ - ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๓ วัตถุประสงค์ของรายวิชาเพือ่ ให้นกั ศึกษา
สามารถอธิบายปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชม ประยุกต์ความรู้ที่เกี่ยวกับการควบคุม ป้องกัน และส่งเสริมสุขภาพ
มาใช้แก้ปญ
ั หาสาธารณสุขในชุมชน การมีสว่ นร่วมของชุมชนฝึกการปฏิบตั งิ านจริงในพืน้ ที่ ฝึกการใช้ชวี ติ อยูใ่ นชุมชน
การทำงานเป็นทีม การเห็นอกเห็นใจผู้อื่น การยอมรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนร่วมกลุ่มและร่วมบ้านในการฝึก
ความสุภาพอ่อนน้อมถ่อมตนต่อประชาชนในหมูบ่ า้ น มีความรับผิดชอบและมุง่ มัน่ การทำงานให้สำเร็จ ซึง่ จะเป็น
พื้นฐานสำคัญสำหรับนักศึกษาต่อไปในอนาคต
นั ก ศึ ก ษาได้ ร่ ว มกั น จั ด โครงการป้ อ งกั น โรคไข้ เ ลื อ ดออก โครงการกายสะอาดโภชนาการดี เ ยี่ ย ม
โครงการการจัดการขยะ โครงการผู้สูงอายุ โครงการหน้าบ้านน่าอยู่หลังบ้านน่ามอง โครงการหมู่บ้านสีขาว
โครงการฟื้นฟูความรู้ อสม. เพื่อพัฒนาและแก้ปัญหาสาธารณสุขของหมู่บ้านหนองเงินฮ้อย เป็นเวลา ๑๒ วัน
ที่พักอาศัยในหมู่บ้าน ชาวบ้านหนองเงินฮ้อยได้เข้าร่วมโครงการจำนวนมาก หลังเสร็จสิ้นโครงการตัวแทน
นักศึกษาได้สรุปงานและข้อเสนอแนะแก่ชาวบ้านและเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการต่อไป

จากการประเมินผลโครงการ พบว่า นักศึกษาพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชานี้
จากคะแนนเต็ม ๕ คะแนน ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๓๒ คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๔ ประเด็นที่นักศึกษาพึงพอใจมาก
ทีส่ ดุ ได้แก่ การศึกษาการใช้ชวี ติ ร่วมกับผูอ้ นื่ ในสังคม ฝึกให้เกิดความรับผิดชอบต่อหน้าทีข่ องตนเอง และส่งเสริม
ให้เกิดการเรียนรู้มากขึ้นและผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนในหมู่บ้าน ต่อการจัดกิจกรรมของ
รายวิชานี้ ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๗๒ คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๔ ประเด็นที่ป ระชาชนพึงพอใจมากที่สุด ได้แก่
ความมีระเบียบวินัยของนักศึกษา ความเป็นกันเองของนักศึกษากับชาวบ้าน และการชักชวนชาวบ้านให้มีส่วน
ร่วมกับกิจกรรมต่างๆ
ภาพกิจกรรรม รายวิชาเวชศาสตร์ชมุ ชน
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ภาพกิจกรรม วันปัจฉิมนิเทศของนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ รุน่ ที่ ๒

๔.๓. การพัฒนาบุคลากรอาจารย์ กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์
กลุม่ วิชาสาธารณสุขศาสตร์  มอี าจารย์ประจำจำนวน ๙ คน  และในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ กลุม่ วิชาสาธารณสุขศาสตร์
ได้รับอาจารย์ใหม่ เพิ่มขึ้นอีก ๔ คน  เพื่อพัฒนาการจัดการการเรียนการสอนในกลุ่มวิชาให้มีความเข้มแข็ง และ
เพือ่ ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ กลุม่ วิชาสาธารณสุขศาสตร์  ได้พฒ
ั นาอาจารย์
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 ตามหัวข้อทีเ่ หมาะสม สามารถนำมาพัฒนาตนเองและองค์กรได้
- อาจารย์ใหม่ได้เข้าร่วมสังเกตการณ์การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง
- มีการประเมินการสอนของอาจารย์ใหม่ เพือ่ การพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขการจัดการเรียนการสอน
ของอาจารย์ใหม่
๔๔

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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-- Öćødownload
ÖćødownloadđĂÖÿćøìĊ
đĂÖÿćøìĊęđÖĊęđÖĊ÷ę ÷ę ü×šü×šĂĂÜÖĆÜÖĆïïÜćîüĉ
ÜćîüĉÝÝĆ÷Ć÷
-- Öćøđ×Ċ
Öćøđ×Ċ÷÷îî/êĊ/êĊóóĉöĉöóŤóŤïïìÙüćöüĉ
ìÙüćöüĉÝÝĆ÷Ć÷/üćøÿćø
/üćøÿćø
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

๔๕

รายงานประจำปี ๒๕๕๔ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

êćøćÜìĊę ĢĢ øć÷úąđĂĊ÷éÖćøðåöîĉđìýĂćÝćø÷ŤĔĀöŠ
úĞćéĆïìĊę
Ģĩ

Ī
ģ
Ĥ
Ģġ
ĥ
ĢĢ

Ħ

ħ

Ĩ

๔๖

ĀĆü×šĂđøČęĂÜÖćøðåöîĉđìý
ÜćîüĉßóćÖćø
ÜćîìøĆ
÷ćÖøïčÙÙú
ÖćøêĉéćêŠïčĂÙðøąÿćîÜćî
- ĒîąîĞ
úćÖø
ÜćîíčøÖćø
- ÖãøąđïĊ
÷ïÖćøðäĉïĆêĉÜćî
ÿĉìíĉð÷øąē÷ßîŤ
×ĂÜóîĆÖÜćî ÙŠćÝšćÜ đÜĉîđéČĂî Öćøúć ÖćøýċÖþćêŠĂ ÿüĆÿéĉÖćøĂČęî ė
ÖćøÝĆ- éÖćøđøĊ
îÖćøÿĂî
- Öćøðøąđöĉ
ĀĆü×šĂìĊęÿĂîîõćøąÜćî
ÜćîóĆ- ÿéčÖćøìĞćðøąöüúøć÷üĉßć
- Öćøđïĉ
ÖćøìĞćÖĒñîÖćøÿĂî
ÝŠć÷üĆÿéčĂčðÖøèŤ ÿĞćĀøĆïÖćøđøĊ÷îÖćøÿĂîĒúąĂČęîėìĊęđÖĊę÷ü×šĂÜ
ÖćøđÜĉ- î ÖćøìĞćÙĎŠöČĂĂćÝćø÷Ť ÙĎŠöČĂîĆÖýċÖþć
- ÖćøìĞ
ÖćøđïĉćÖđĂÖÿćøÖćøÿĂî
ÝŠć÷đÜĉî ÿĞćĀøĆïÖćøìĞćēÙøÜÖćø ÖćøĂïøö ÖćøđéĉîìćÜ đÜĉîóĉđýþ đïĊĚ÷đúĊĚ÷ÜêŠćÜė
ĒîüìćÜÖćøéĞ
ĒúąĂČęîćđîĉė îÜćî×ĂÜÖúčŠöüĉßćÿćíćøèÿč×ýćÿêøŤ
- ĒîüìćÜÖćøðäĉïĆêĉÜćîìĊęÿĂéÙúšĂÜĒúąđðŨîĕðêćöđðŜćĀöć÷ ĒúąóĆîíÖĉÝ×ĂÜĂÜÙŤÖø
Üćîÿćøÿîđìý
ÖćøüĆ- éĒúąÖćøðøąđöĉ
ñú ÖćøïĆîìċÖđÖøé
Öćø×ĂøĀĆÿđ×šćîøąïï
ÖćøÝĆéìĞêŠĂć×šðøąÿćîÜćîÿćøÿîđìý
ĂÿĂïĀúĆÖđÖèæŤüĉóćÖþŤ×šĂÿĂï
- Öćøêĉ
Öćøðøąđöĉ
îìċÖđÖøé
- Öćø÷Č
ö ÙČîîĂčñúĒúąÖćøïĆ
ðÖøèŤÿćøÿîđìý
- Öćø upload ×šĂöĎúĔîøąïïåćî×šĂöĎú Website ×ĂÜüĉì÷ćúĆ÷Ą
ภาพกิĚÜĀöéìĊ
จกรรม
การพัฒนาอาจารย์ใหม่
- øąïïÿćøÿîđìýìĆ
ęđÖĊ÷ę ü×šĂÜçîćĂćÝćø÷ŤĔĀöŠ
õćóÖĉÝÖøøöÖćøóĆ
ÜćîĀšภาพกิ
ĂÜÿöčจéกรรม การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ เมือ่ วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔
- ÖćøÿöĆÙøÿöćßĉÖ
- Öćø÷ČöÙČîĀîĆÜÿČĂ ĒúąÖćøÿČïÙšî×šĂöĎúĀšĂÜÿöčé
ÖĉÝÖćøîĆÖýċÖþć
- ĂćÝćø÷ŤìĊęðøċÖþć ÖćøðäĉïĆêĉÜćî×ĂÜĂćÝćø÷ŤìĊęðøċÖþć
- ÖćøøŠüöÖĉÝÖøøöìĊęđÖĊę÷üÖĆïîĆÖýċÖþć
ÖĉÝÖøøöìĞćîčïĞćøčÜýĉúðüĆçîíøøö ïøĉÖćøüĉßćÖćø/ÜćîüĉÝĆ÷
จกรรม
การปฐมนิ
หม่ เมือ่ วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔
- ภาพกิ
ÖćøìĞ
ćēÙøÜÖćøìĞ
ćîčïเĞćทศอาจารย์
øčÜýĉúðüĆçใîíøøö
- Öćøđ×šćøŠüöÖĉÝÖøøöìĞćîčïĞćøčÜýĉúðüĆçîíøøö
- ÖćøÝĆéìĞćēÙøÜÖćøïøĉÖćøüĉßćÖćø
ÝÖøøö ÷Öćøðåöîĉ
ĔĀöŠ đöČęĂüĆîìĊę Ģ ÖĆî÷ć÷î ó.ý. ģĦĦĥ
- õćóÖĉ
øąïïøąđïĊ
ïÖćøìĞćüĉđìýĂćÝćø÷Ť
ÝĆ÷
- Öćødownload đĂÖÿćøìĊęđÖĊ÷ę ü×šĂÜÖĆïÜćîüĉÝĆ÷
- Öćøđ×Ċ÷î /êĊóĉöóŤïìÙüćöüĉÝĆ÷/üćøÿćø
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Student Center
ÖćøÝĆéÖćøđøĊ÷î
ÖćøÿĂîìĊęđîšî
ñĎšđøĊ÷îđðŨîÿĞćÙĆâ
(ÖúčŠöüĉßć
ÿćíćøèÿč×ýćÿêøŤ)

ÖćøÝĆéÖćøđøĊ÷î
ÖćøÿĂî

Ģ.ĂćÝćø÷ŤñĎšøĆïñĉéßĂïøć÷üĉßćýċÖþćĒîüìćÜ
ÖćøÝĆéÖćøđøĊ÷îÖćøÿĂîìĊęđîšîñĎšđøĊ÷îđðŨîÿĞćÙĆâ
(Student center) đóČęĂÝĆéìĞćðøąöüúøć÷üĉßć
ĒúąĒñîÖćøÿĂîìĊęöĊÖćøÝĆéÖćøđøĊ÷îøĎšĔĀš
ÿĂéÙúšĂÜÖĆïüĆêëčðøąÿÜÙŤ×ĂÜĀúĆÖÿĎêøĒúą
øć÷üĉßć
ģ. ĂćÝćø÷ŤñĎšøĆïñĉéßĂïøć÷üĉßćîĞćđÿîĂðøąöüú
øć÷üĉßćĒúąĒñîÖćøÝĆéÖćøđøĊ÷îÖćøÿĂîêŠĂ
ÙèąÖøøöÖćøïøĉĀćøĀúĆÖÿĎêøĄÝĆéÖĉÝÖøøö
ÖćøđøĊ÷îÖćøÿĂîìĊęđîšîñĎšđøĊ÷îđðŨîÿĞćÙĆâìĊę
ĀúćÖĀúć÷üĉíĊĔîĒêŠúąøć÷üĉßć
Ĥ. ÝĆéÖćøđøĊ÷îÖćøÿĂîìĊęđîšîñĎšđøĊ÷îđðŨîÿĞćÙĆâ
ìĊęĀúćÖĀúć÷üĉíĊ đßŠîÖćøĂõĉðøć÷ÖúčŠö ÖćøĒÿéÜ
ïìïćìÿööêĉ ÖćøēêšüćìĊ ÖćøýċÖþćéĎÜćî
ÖćøòřÖðäĉïĆêĉÖćøýċÖþćÙšîÙüšćéšü÷êîđĂÜ
ĒúąîĞćđÿîĂ
ĥ. ÿøčðñúÖćøÝĆéÖćøđøĊ÷îÖćøÿĂîøŠüöÖĆî
øąĀüŠćÜĂćÝćø÷ŤĒúąîĆÖýċÖþć
Ħ. îĞćđÿîĂñúÖćøÿøčðÖćøÝĆéÖćøđøĊ÷îÖćøÿĂî
êŠĂÙèąÖøöÖćøïøĉĀćøĀúĆÖÿĎêøĄĒúąéĞćđîĉîÖćø
ðøĆïðøčÜĀøČĂóĆçîćĔĀšéĊ×ċĚîĔîÙøĆĚÜêŠĂĕð

Ģ. ĂćÝćø÷ŤñĎšÿĂîßĊĚĒÝÜÖćøÝĆéÖćøđøĊ÷îÖćøÿĂî
ĔĀšîĆÖýċÖþćìĆĚÜßĆĚîĕéšøĆïìøćïĒúąñŠćîøąïï
E-Learning ×ĂÜüĉì÷ćúĆ÷
ģ. ĒêŠúąßĆęüēöÜìĊęöĊÖćøÝĆéÖćøđøĊ÷îÖćøÿĂîìĊę
đîšîñĎšđøĊ÷îđðŨîÿĞćÙĆâÝąöĊĔïÜćîĔĀšîĆÖýċÖþćĕéš
ýċÖþć
Ĥ.
îĆ Ö ýċ Ö þćðøąßč ö ÖúčŠ ö đóČę Ă üĉ đ ÙøćąĀŤ
ĔïÜćîêŠćÜėìĊęĕéšøĆïöĂïĀöć÷
ĥ. îĆÖýċÖþćĒêŠúąÙîöĊÿŠüîøŠüöĔîÖćøÝĆéÖćø
đøĊ ÷ îÖćøÿĂî ÖćøĒÿéÜÙüćöÙĉ éđĀĘ îĔîÖúčŠ ö
Āć×šĂÿøčðøŠüöÖĆî
Ħ. îĆÖýċÖþćĂĂÖöćîĞćđÿîĂñúÜćîĀîšćßĆĚîđøĊ÷î
ħ. ĂćÝćø÷ŤñĎšÿĂîĔĀš×šĂđÿîĂĒîąđóĉęöđêĉö
Ĩ.îĆÖýċÖþćðøąđöĉîñúÖćøÝĆéÖćøđøĊ÷îÖćøÿĂî
ĔîĒêŠúąÖĉÝÖøøö
ĩ. ĂćÝćø÷ŤîĞć×šĂđÿîĂĒîąĕððøĆïðøčÜÖćø
ÝĆéÖćøđøĊ÷îÖćøÿĂîÙøĆĚÜêŠĂĕð

๔.๔. ผลงานแนวทางการปฏิบัติที่ดี (Good Practices) ปีการศึกษา ๒๕๕๓
หน่วยงานกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
องค์ประกอบที่ ๒ การเรียนการสอน / ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๖ ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน
ñúÜćî /ĀĆü×šĂ
úĆÖþèą×ĂÜÜćî ÖøąïüîÖćø/×ĆĚîêĂî/üĉíĊÖćøéĞćđîĉîÜćî
üĉíĊÖćøëŠć÷ìĂéđóČęĂîĞćĕððäĉïĆêĉ
éšćî /ÖĉÝÖøøö
Ģ. ĂćÝćø÷ŤñĎšÿĂîêøąĀîĆÖëċÜÙüćöÿĞćÙĆâ
ĔîÖćøÝĆéÖćøđøĊ÷îÖćøÿĂîìĊęđîšîñĎšđøĊ÷îđðŨî
ÿĞćÙĆâ
ģ. đðŨîîē÷ïć÷×ĂÜÖćøðøąÖĆîÙčèõćó
ÖćøýċÖþćìĊęđîšîÝĆéÖćøđøĊ÷îÖćøÿĂîìĊęđîšî
ñĎšđøĊ÷îđðŨîÿĞćÙĆâ
Ĥ. ĂćÝćø÷ŤñĎšÿĂîöĊÙüćöøĎšĒúąđ×šćĔÝĔî
ÖøąïüîÖćøÝĆéÖćøđøĊ÷îÖćøÿĂîìĊęđîšî
ñĎšđøĊ÷îđðŨîÿĞćÙĆâ
ĥ. ĀîŠü÷Üćî ìĊęøĆïñĉéßĂïĔĀšÖćøÿŠÜđÿøĉö
ĒúąÿîĆïÿîčîĔĀšöĊÖćøÝĆéÖćøđøĊ÷îÖćøÿĂî
ìĊęđîšîñĎšđøĊ÷îđðŨîÿĞćÙĆâĔîìčÖė ÖĉÝÖøøö
Ħ. îĆÖýċÖþćöĊÙüćöđ×šćĔÝĒúąöĊÿŠüîøŠüöĔî
ÖøąïüîÖćøÖćøÝĆéÖćøđøĊ÷îÖćøÿĂîìĊęđîšî
ñĎšđøĊ÷îđðŨîÿĞćÙĆâøüöìĆĚÜÖćøðøąđöĉîÖćø
ÝĆéÖćøđøĊ÷îÖćøÿĂî
ħ. îĆÖýċÖþćöĊÙüćöóċÜóĂĔÝĔîÖćøÝĆéÖćø
đøĊ÷îÖćøÿĂîìĊęđîšîñĎšđøĊ÷îđðŨîÿĞćÙĆâēé÷öĊ
ñúÖćøðøąđöĉîđÞúĊę÷öćÖÖüŠć ĥ.ġġ ÝćÖ
ÙąĒîîđêĘö Ħ

ðŦÝÝĆ÷ìĊęìĞćĔĀšðøąÿïÙüćöÿĞćđøĘÝ

รายงานประจำปี ๒๕๕๔ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
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รายงานประจำปี ๒๕๕๔ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

ผลการดำเนินการงานห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
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

ĀšĂÜ

ßČęĂĀšĂÜðäĉïĆêÖĉ ćø

ñĎšĔßšĀšĂÜðäĉïêĆ ĉÖćø

CMP ĀšĂÜðäĉïĆêĉÖćøßĊüđÙöĊ Ģ. îĆÖýċÖþćĒóì÷ýćÿêøŤ ßĆĚîðŘìĊę ģ Ēúą Ĥ
ģĢĢ ĒúąĂîćöĆ÷ÿĉęÜĒüéúšĂö ģ. îĆÖýċÖþćüĉì÷ćýćÿêøïĆèæĉê
- ÿć×ćĂîćöĆ÷ÿĉęÜĒüéúšĂö ßĆĚîðŘìĊę Ĥ
- ÿć×ćĂćßĊüĂîćöĆ÷ĒúąÙüćöðúĂéõĆ÷
ßĆĚîðŘìĊę Ĥ Ēúą ĥ
Ĥ. îĆÖýċÖþćó÷ćïćúýćÿêøŤ ßĆĚîðŘìĊę Ģ
CMP ĀšĂÜðäĉïĆêĉÖćøÝčú
Ģ. îĆÖýċÖþćĒóì÷ýćÿêøŤ ßĆĚîðŘìĊę ģ Ēúą Ĥ
ģĢģ ßĊüüĉì÷ćĒúąðøÿĉê
ģ. îĆÖýċÖþćüĉì÷ćýćÿêøïĆèæĉêÿć×ćÿćíćøè
üĉì÷ć
ÿč×ýćÿêøŤ ßĆĚîðŘìĊę ģ
Ĥ. îĆÖýċÖþćó÷ćïćúýćÿêøŤ ßĆĚîðŘìĊę Ģ
Ģ. îĆÖýċÖþćĒóì÷ýćÿêøŤ ßĆĚîðŘìĊę ģ Ēúą Ĥ
CMP ĀšĂÜðäĉïĆêĉÖćø
ģĢĤ ÿøĊøüĉì÷ćĒúąó÷ćíĉ
ģ. îĆÖýċÖþćüĉì÷ćýćÿêøïĆèæĉêÿć×ć
üĉì÷ć
ÿćíćøèÿč×ýćÿêøŤ ßĆĚîðŘìĊę ģ
Ĥ. îĆÖýċÖþćó÷ćïćúýćÿêøŤ ßĆĚîðŘìĊę Ģ
CMP ĀšĂÜðäĉïĆêĉÖćøìĆÖþą Ģ. îĆÖýċÖþćĒóì÷ýćÿêøŤ ßĆĚîðŘìĊę ģ Ēúą Ĥ
ĤĢĦ óČĚîåćîìćÜÙúĉîĉÖ
ģ. îĆÖýċÖþćüĉì÷ćýćÿêøïĆèæĉêÿć×ć
ÿćíćøèÿč×ýćÿêøŤ ßĆĚîðŘìĊę ģ, Ĥ Ēúą ĥ
CMP ĀšĂÜðäĉïĆêĉÖćøöĀÖć÷ Ģ. îĆÖýċÖþćĒóì÷ýćÿêøŤ ßĆĚîðŘìĊę ģ Ēúą Ĥ
ģ. îĆÖýċÖþćüĉì÷ćýćÿêøïĆèæĉêÿć×ć
ĢĢġĤ üĉõćÙýćÿêøŤ
ÿćíćøèÿč×ýćÿêøŤ ßĆĚîðŘìĊę ģ
Ĥ. îĆÖýċÖþćó÷ćïćúýćÿêøŤ ßĆĚîðŘìĊę Ģ
มหาวิ
ท
ยาลั
ย
อุ
บ
ลราชธานี
๔๘
CMP ĀšĂÜðäĉïĆêĉÖćøĀîŠü÷ ÙèćÝćø÷ŤñĎšìĞćüĉÝĆ÷ ĒúąñĎšßŠü÷üĉÝĆ÷
ģġĢ üĉÝĆ÷ìćÜÙúĉîĉÖ

ñĎšøĆïñĉéßĂï
îćÜÿćüĂîčÿøć ÿćøĆÖþŤ

îćÜÿćüöćúĆ÷ ýĉúćøĆö÷Ť

îć÷ìĆÖþÖø üÜýŤÿĊéć

îćÜÿćüĂîčÿøć ÿćøĆÖþŤ
îćÜÿćüöćúĆ÷ ýĉúćøĆö÷Ť
îć÷ìĆÖþÖø üÜýŤÿĊéć
îć÷ÿčóÝîŤ ĂŠĂîøĆêîŤ
(óîĆÖÜćîéĎĒú
ĂćÝćø÷ŤĔĀâŠ)
îćÜÿćüĂîčÿøć ÿćøĆÖþŤ
îćÜÿćüöćúĆ÷ ýĉúćøĆö÷Ť

ģĢĤ ÿøĊøüĉì÷ćĒúąó÷ćíĉ
üĉì÷ć

ģ. îĆÖýċÖþćüĉì÷ćýćÿêøïĆèæĉêÿć×ć
ÿćíćøèÿč×ýćÿêøŤ ßĆĚîðŘìĊę ģ
Ĥ. îĆÖýċÖþćó÷ćïćúýćÿêøŤ ßĆĚîðŘìĊę Ģ
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CMP ĀšĂÜðäĉïĆêĉÖćøìĆÖþą Ģ. îĆÖýċÖþćĒóì÷ýćÿêøŤ
ßĆĚîðŘìĊę ģ Ēúą Ĥ
îćÜÿćüĂîčÿøć ÿćøĆÖþŤ
ĤĢĦ óČĚîåćîìćÜÙúĉîĉÖ
ģ. îĆÖýċÖþćüĉì÷ćýćÿêøïĆèæĉêÿć×ć
îćÜÿćüöćúĆ÷ ýĉúćøĆö÷Ť
ĀšĂÜ
ßČęĂĀšĂÜðäĉïĆêÖĉ ćø ÿćíćøèÿč×ýćÿêøŤ
ñĎšĔßšĀßĆšĂĚîÜðäĉ
ñĉéßĂï
ðŘìĊę ïģ,êĆ ĉÖĤćøĒúą ĥ
îć÷ìĆñĎšøÖĆïþÖø
üÜýŤÿĊéć
îć÷ÿčóÝîŤÿøć
ĂŠĂîøĆ
ćøöĀÖć÷
üđÙöĊ Ģ. îĆÖýċÖþćĒóì÷ýćÿêøŤ ßĆĚîðŘìĊę ģ Ēúą Ĥ
îćÜÿćüĂîč
ÿćøĆêÖîŤþŤ
CMP ĀšĂÜðäĉïĆêĉÖćøßĊ
(óîĆÖÜćîéĎĒú
üĉõćÙýćÿêøŤ
ĢĢġĤ
ģĢĢ ĒúąĂîćöĆ
÷ÿĉęÜĒüéúšĂö ģ. îĆÖýċÖþćüĉì÷ćýćÿêøïĆèæĉêÿć×ć
ÿćíćøèÿč
×ýćÿêøŤ
ĚîðŘìĂĊę ģö ßĆĚîðŘìĊę Ĥ
ĂćÝćø÷ŤĔĀâŠ)
- ÿć×ćĂîćöĆ
÷ÿĉęÜßĆĒüéúš
Ĥ. -îĆÿć×ćĂćßĊ
ÖýċÖþćó÷ćïćúýćÿêøŤ
ßĆĚîðŘìĊę Ģ ÷
üĂîćöĆ÷ĒúąÙüćöðúĂéõĆ
CMP ĀšĂÜðäĉïĆêĉÖćøĀîŠü÷ ßĆÙèćÝćø÷Ť
îćÜÿćüĂîčÿøć ÿćøĆÖþŤ
ñĎšìĞćüĉĥÝĆ÷ ĒúąñĎšßŠü÷üĉÝĆ÷
ĚîðŘìĊę Ĥ Ēúą
ģġĢ üĉÝĆ÷ìćÜÙúĉîĉÖ
îćÜÿćüöćúĆ÷ ýĉúćøĆö÷Ť
Ĥ. îĆÖýċÖþćó÷ćïćúýćÿêøŤ ßĆĚîðŘìĊę Ģ
îć÷ìĆÖþÖø÷ üÜýŤ
ÿĊéöć÷Ť
CMP ĀšĂÜðäĉïĆêĉÖćøÝčú
Ģ. îĆÖýċÖþćĒóì÷ýćÿêøŤ ßĆĚîðŘìĊę ģ Ēúą Ĥ
îćÜÿćüöćúĆ
ýĉúćøĆ
÷öÿćøđÙöĊêĒúą ģ.
îĆÖüĉîĆìÖ÷ćýćÿêøŤ
ĂćÝćø÷Ť ĒúąñĎ
Šü÷üĉÝĆ÷
CMP ßĊĀšüĂüĉÜđêøĊ
îćÜÿćüöćúĆ÷ ýĉúćøĆö÷Ť
ģĢģ
ì÷ćĒúąðøÿĉ
ýċÖþćüĉì÷ćýćÿêøïĆ
èæĉêšßÿć×ćÿćíćøè
ì÷ć Ě÷ÜđßČĚĂ
ÿč×ýćÿêøŤ ßĆĚîðŘìĊę ģ
ģġĤ üĉĂćĀćøđúĊ
Ĥ. îĆÖýċÖþćó÷ćïćúýćÿêøŤ ßĆĚîðŘìĊę Ģ
CMP ĀšĂÜđÖĘï×ĂÜ ÿćøđÙöĊ îĆÖüĉì÷ćýćÿêøŤ
îćÜÿćüĂîčÿøć ÿćøĆÖþŤ
Ģ. îĆÖýċÖþćĒóì÷ýćÿêøŤ ßĆĚîðŘìĊę ģ Ēúą Ĥ
îć÷ìĆÖþÖø üÜýŤÿĊéć
CMP ĀšĂÜðäĉïĆêĉÖćø
ģġĪ ĒúąĂćĀćøđúĊ÷Ě ÜđßČĚĂ
ģĢĤ ÿøĊøüĉì÷ćĒúąó÷ćíĉ
ģ. îĆÖýċÖþćüĉì÷ćýćÿêøïĆèæĉêÿć×ć
CMP üĉĀšìĂ÷ć
îĆÖüĉì÷ćýćÿêøŤ
îć÷ìĆÖþÖø üÜýŤÿĊéć
ÜúšćÜĂčðÖøèŤ
ÿćíćøèÿč
×ýćÿêøŤ ßĆĚîðŘìĊę ģ
ģĢġ
Ĥ. îĆÖýċÖþćó÷ćïćúýćÿêøŤ ßĆĚîðŘìĊę Ģ
CMP ĀšĂÜðäĉïĆêĉÖćøìĆÖþą Ģ. îĆÖýċÖþćĒóì÷ýćÿêøŤ ßĆĚîðŘìĊę ģ Ēúą Ĥ
îćÜÿćüĂîčÿøć ÿćøĆÖþŤ
ĤĢĦ óČĚîåćîìćÜÙúĉîĉÖ
ģ. îĆÖýċÖþćüĉì÷ćýćÿêøïĆèæĉêÿć×ć
îćÜÿćüöćúĆ÷ ýĉúćøĆö÷Ť
ÿćíćøèÿč×ýćÿêøŤ ßĆĚîðŘìĊę ģ, Ĥ Ēúą ĥ
îć÷ìĆÖþÖø üÜýŤÿĊéć
îć÷ÿčóÝîŤ ĂŠĂîøĆêîŤ
CMP ĀšĂÜðäĉïĆêĉÖćøöĀÖć÷ Ģ. îĆÖýċÖþćĒóì÷ýćÿêøŤ ßĆĚîðŘìĊę ģ Ēúą Ĥ
ģ. îĆÖýċÖþćüĉì÷ćýćÿêøïĆèæĉêÿć×ć
(óîĆÖÜćîéĎĒú
ĢĢġĤ üĉõćÙýćÿêøŤ
ÿćíćøèÿč×ýćÿêøŤ ßĆĚîðŘìĊę ģ
ĂćÝćø÷ŤĔĀâŠ)
Ĥ. îĆÖýċÖþćó÷ćïćúýćÿêøŤ ßĆĚîðŘìĊę Ģ
CMP
îćÜÿćüĂîč
ĂÜðäĉ
ĉÖćøĀîŠ
ÙèćÝćø÷Ť
ÝĆ÷ องปฏิบตั กิ ารสรี
ภาพห้อĀšงปฏิ
บตั ïกิ Ćêารชี
วเคมีüแ÷ละอนามั
ยสิง่ แวดล้ñĎšìอมĞćüĉÝĆ÷ ĒúąñĎšßŠü÷üĉภาพห้
รวิทยา ÿøć ÿćøĆÖþŤ
ģġĢ üĉÝĆ÷ìćÜÙúĉîĉÖ
îćÜÿćüöćúĆ÷ ýĉúćøĆö÷Ť
îć÷ìĆÖþÖø üÜýŤÿĊéć
îćÜÿćüöćúĆ÷ ýĉúćøĆö÷Ť
CMP ĀšĂÜđêøĊ÷öÿćøđÙöĊĒúą îĆÖüĉì÷ćýćÿêøŤ ĂćÝćø÷Ť ĒúąñĎšßŠü÷üĉÝĆ÷
ģġĤ ĂćĀćøđúĊĚ÷ÜđßČĚĂ
CMP ĀšĂÜđÖĘï×ĂÜ ÿćøđÙöĊ
ģġĪ ĒúąĂćĀćøđúĊ÷Ě ÜđßČĚĂ
CMP ĀšĂÜúšćÜĂčðÖøèŤ
ģĢġ

îĆÖüĉì÷ćýćÿêøŤ
îĆÖüĉì÷ćýćÿêøŤ
ภาพห้องปฏิบตั กิ ารทักษะพืน้ ฐานทางคลินกิ

îćÜÿćüĂîčÿøć ÿćøĆÖþŤ
îć÷ìĆÖþÖø üÜýŤÿĊéć
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

๔๙

รายงานประจำปี ๒๕๕๔ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

ในรอบปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ที่ผ่านมา ได้มีการดำเนินงานในด้านต่างๆ ดังนี้
การดำเนินการด้านการเรียนการสอน
งานห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ มีหน้าที่รับผิดชอบจัดการเรียนการสอนปฏิบัติการทั้ง ๓ หลักสูตร คือ
๑. หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
๒. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
๓. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (คณะพยาบาลศาสตร์)
มีการปฏิบัติงานดังนี้
๑. เตรียมความพร้อมก่อนมีการเรียนการสอน เพือ่ รองรับการเรียนการสอน งานวิจยั และงานบริการวิชาการ
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
ทางวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามทีต่ อ้ งการ และมีการวางแผนของบประมาณ
เพิ่มเติมในปีต่อไป

๕๐

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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ผลการดำเนินงานด้านเอกสารสนเทศ
การบริหารงาน :

งานเอกสารสนเทศ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประกอบด้วย ๓ หน่วยงาน ได้แก่
๑. หน่วยบริหารและธุรการ
๒. หน่วยพัฒนาทรัพยากรและวิเคราะห์สนเทศ
๓. หน่วยบริการทรัพยากรสารสนเทศ
มีคณะกรรมการงานเอกสารสนเทศร่วมกำหนดนโยบายการดำเนินงาน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและ
รองคณบดีฝ่ายบริหารกำกับดูแลด้านการบริหารและวิชาการ คณบดีเป็นที่ปรึกษา
โครงสร้างการบริหารงานเอกสารสนเทศ
คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
คณะกรรมการงานเอกสารสนเทศ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร

หน่วยบริหารและธุรการ

หน่วยพัฒนาทรัพยากร
และวิเคราะห์สนเทศ

หน่วยบริการทรัพยากร
สารสนเทศ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

๕๑
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ĒñîÜćî/ēÙøÜÖćø :

แผนงาน/โครงการ
:
ÜćîđĂÖÿćøÿîđìýĕéš
ÝĆéìĞćĒñî×ĂÜïðøąöćèðøąÝĞćðŘ ģĦĦĥ đóČęĂÿîĆïÿîčîÖćøđøĊ÷îÖćø

งานเอกสารสนเทศได้จัดทำแผนของบประมาณประจำปี ๒๕๕๔ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนตาม
ÿĂîêćöõćøÖĉÝ×ĂÜÖćøïøĉÖćøÿćøÿîđìýĕéšøĆïĂîčöĆêĉĔĀšéĞćđîĉîÜćî ÝĞćîüî ĥ ēÙøÜÖćø éĆÜîĊĚ
ภารกิจของการบริการสารสนเทศ ได้รับอนุมัติให้ดำเนินงาน จำนวน ๔ โครงการ ดังนี้

ēÙøÜÖćøÜćîđĂÖÿćøÿîđìý ประจำปี
ðøąÝĞćðŘงÜบประมาณ
ïðøąöćè ๒๕๕๔
ģĦĦĥ
โครงการงานเอกสารสนเทศ
úĞćéĆï
ßČęĂēÙøÜÖćø
øĀĆÿēÙøÜÖćø
ìĊę
Ģ ēÙøÜÖćøÝĆéĀćüĆÿéčĀîĆÜÿČĂüćøÿćøĒúą ĢĪģġġġĤ-ģģ
êĞćøćìćÜÖćøĒóì÷ŤĒúąÖćøÿćíćøèÿč×
ģ ēÙøÜÖćøÖćøïøĉÖćøÜćîđĂÖÿćøÿîđìý
ĢĪģġġġĤ-ģĦ
üĉì÷ćúĆ÷Ēóì÷ýćÿêøŤĒúąÖćøÿćíćøèÿč×
Ĥ ēÙøÜÖćøïøĉĀćøÝĆéÖćøĀšĂÜÿöčéüĉì÷ćúĆ÷ ĢĪģġġġĤ-ģħ
Ēóì÷ýćÿêøŤĒúąÖćøÿćíćøèÿč×
ĥ ēÙøÜÖćøĒîąîĞćÖćøĔßšĀšĂÜÿöčé
ĢĪģġġġĤ-Ĥģ

øüöđðŨîđÜĉîìĆÜĚ ÿĉĚî(đÝĘéĒÿîĀšćĀöČęîđÝĘéóĆîĀÖøšĂ÷đÝĘéÿĉï
ĀšćïćìĀÖÿĉïÿêćÜÙŤ)

Üïðøąöćè øą÷ąđüúćÖćø
(ïćì)
éĞćđîĉîÜćî
ħģĤ,ĦġĦ.ħġ êčúćÙö ģĦĦĤÖĆî÷ć÷î ģĦĦĥ
ĨĦ,ģĨġ.ġġ êčúćÙö ģĦĦĤÖĆî÷ć÷î ģĦĦĥ
Ħĩ,Īġġ.ġġ êčúćÙö ģĦĦĤÖĆî÷ć÷î ģĦĦĥ
- üĆîðåöîĉđìý
îĆÖýċÖþć
ßĆĚîðŘìĊę Ģ
ĨĦĨ,ħĨĦ.ħġ

ÖćøÝĆéĀćìøĆó÷ćÖøÿćøÿîđìý :

การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
:
ĀšĂÜÿöčéüĉì÷ćúĆ÷Ēóì÷ýćÿêøŤ
ĒúąÖćøÿćíćøèÿč×ĕéšéĞćđîĉîÖćøÝĆéĀćüĆÿéč ĀîĆÜÿČĂ üćøÿćø

ดวิทยาลัęîยแพทยศาสตร์
ละการสาธารณสุ
ำเนินการจัĒดúąïč
หาวัÙสúćÖø
ดุ หนัéĆงÜสืîĊอĚ วารสาร ตำรา
êĞćøć ĒúąÿČห้อęĂงสมุ
ÿćøÿîđìýĂČ
ė đóČęĂøĂÜøĆïแÖćøïøĉ
ÖćøĒÖŠîĆÖýċขÖได้
þćดÙèćÝćø÷Ť
และสื่อสารสนเทศอื่นๆ เพื่อรองรับการบริการแก่นักศึกษา คณาจารย์และบุคลากร ดังนี้
êćøćÜÿøčปðจำนวนหนั
ÝĞćîüîĀîĆงÜสืÿČอĂ ตำรา
êĞćøć วารสาร
üćøÿćø ฐานข้
åćî×šอĂมูöĎลúทีìĊ่หĀę ้อšĂงสมุ
ÜÿöčดéจัÝĆดéให้
ĔĀšบïริøĉกÖาร
ćø
ตารางสรุ

úĞćéĆïìĊę
Ģ
ģ
Ĥ
ĥ
Ħ

øć÷Öćø
ĀîĆÜÿČĂêĞćøćõćþćĕì÷
ĀîĆÜÿČĂêĞćøćõćþćĂĆÜÖùþ
CD-ROM
åćî×šĂöĎúĂĂîĕúîŤ (MD Consult)
ĀîĆÜÿČĂóĉöóŤ ÝĞćîüî ĥ øć÷Öćø

ÝĞćîüî
Ģ,Īģĥ
Ģ,ĩġĢ
ģĪĪ
Ģ
Ģ,ĢĥĦ

ĀîŠü÷
đúŠö
đúŠö
ßčé
åćî
ÞïĆï

ÖćøïøĉÖćø :
ïøĉÖćøüĊéĊìýĆ îŤ: ÿĞćĀøĆïÖćøéĎÿČęĂÿćøÙéĊĒúąïĆîđìĉÜÙéĊ ñŠćîìĊüĊ×îćé ģħ îĉĚü óøšĂöđÙøČĂę Ü
ทยาลัยĥอุบßčลราชธานี
đúŠ๕๒
î DVDมหาวิ
ÝĞćîüî
é
ïøĉÖćøÿČïÙšî×šĂöĎúéšü÷ÙĂöóĉüđêĂøŤ : ÿĞćĀøĆïïøĉÖćøÿČïÙšî×šĂöĎúÿćøÿîđìý ÝĞćîüî ģġ đÙøČęĂÜ
đßČęĂöêŠĂĂĉîđêĂøŤđîĘêĒïïĕøšÿć÷
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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
วารสารทางด้านสารคดีและบันเทิงคดี รวมไปถึงหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 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
๕,๑๐๑
๓,๖๗๔

๔๓

๔๑

บริการห้อง Mini Theater

บริการวิดีทัศน์

การสืบค้นข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์

การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์

การยืมสื่อสารสนเทศห้องสมุด

๑๑๔
บริการห้องประชุมกลุ่มย่อย

๖๕๐
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๕๓

รายงานประจำปี ๒๕๕๔ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

บริการสารสนเทศห้องสมุดนอกเวลาราชการ : ห้องสมุดวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
ได้เปิดห้องสมุดนอกเวลาราชการเพื่อบริการสารสนเทศสำหรับนักศึกษาภาคปกติ จำนวน ๒ หลักสูตร ได้แก่
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์) โดยเปิดให้บริการ
นอกเวลาราชการในวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา ๑๖.๓๐-๑๘.๓๐ น.

กราฟแสดงจำนวนผู้ใช้บริการห้องสมุดวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
เดือนตุลาคม ๒๕๕๓-เดือนกันยายน ๒๕๕๔
๗๐๐
จำนวนผู้ใช้บริการ (ครั้ง)

๖๐๐
๕๐๐
๔๐๐

จันทร์-ศุกร์ (๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.)

๓๐๐

จันทร์-ศุกร์ (๑๖.๓๐-๑๘.๓๐ น.)

๒๐๐
๑๐๐
ต.ค. ๕๓
พ.ย. ๕๓
ธ.ค. ๕๓
ม.ค. ๕๔
ก.พ. ๕๔
มี.ค. ๕๔
เม.ย. ๕๔
พ.ค. ๕๔
มิ.ย. ๕๔
ก.ค. ๕๔
ส.ค. ๕๔
ก.ย. ๕๔

๐

การจัดอบรม :

งานเอกสารสนเทศได้จัดให้มีการอบรมการใช้สารสนเทศห้องสมุดเพื่อให้นักศึกษา คณาจารย์และ
บุคลากรสามารถเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ดังนี้
êćøćÜÿøč
êćøćÜÿøčปððการอบรมของห้
ÖćøĂïøö×ĂÜĀš
ÖćøĂïøö×ĂÜĀšอĂĂงสมุ
Üÿöč
Üÿöčดééวิüĉüĉทììยาลั
÷ćúĆ
÷ćúĆย÷÷แพทยศาสตร์
Ēóì÷ýćÿêøŤ
Ēóì÷ýćÿêøŤแĒĒละการสาธารณสุ
úąÖćøÿćíćøèÿč
úąÖćøÿćíćøèÿčข××
ตารางสรุ

úĞúĞććéĆéĆïï
øć÷Öćø
øć÷Öćø
ìĊìĊę ę
ĢĢ ĂïøöÖćøĔßš
ĂïøöÖćøĔßšÿÿćøÿîđìýĀš
ćøÿîđìýĀšĂĂÜÿöč
Üÿöčéé
(How
(Howtotosearch
searchmedical
medicalinformation?)
information?)
ģģ ÖćøĂïøöÖćøĔßš
ÖćøĂïøöÖćøĔßšÜÜćîåćî×š
ćîåćî×šĂĂöĎöĎúúMD
MDconsult
consult
ĤĤ
๕๔

üĆüĆîî/đéČ
/đéČĂĂî/ðŘ
î/ðŘ

ĩĩöÖøćÙö
öÖøćÙö
ģĦĦĥ
ģĦĦĥ
ģĨ
ģĨöÖøćÙö
öÖøćÙö
ģĦĦĥ
ģĦĦĥ
ÖćøĒîąîĞ
ģĨóùþõćÙö
óùþõćÙö
ÖćøĒîąîĞććÖćøĔßš
ÖćøĔßšĀĀšĂšĂÜÿöč
ÜÿöčééÿĞÿĞććĀøĆ
ĀøĆïïîĆîĆÖÖýċýċÖÖþćßĆ
þćßĆĚîĚîðŘðŘììĊę ĢĊę Ģ ģĨ
ģĦĦĥ
ģĦĦĥ
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ÝĞÝĞććîüîñĎ
îüîñĎđš đš×š×šćć
Ăïøö(Ùî)
(Ùî)
Ăïøö
Ĥħ
Ĥħ
ĢġĦ
ĢġĦ
Ģģġ
Ģģġ

ÿëćîìĊ
ÿëćîìĊę ę
ĀšĀšĂĂÜÿöč
Üÿöčéé
üĉüĉìì÷ćúĆ
÷ćúĆ÷÷ĄĄ
ģĢħ,
ĀšĀšĂĂÜÜģĢħ,
ĀšĀšĂĂÜÜĢġĤ
ĢġĤ
ĀšĀšĂĂÜÜĢġĤ
ĢġĤ

ÖćøóĆ
ÖćøóĆççîćéš
îćéšććîđìÙēîēú÷Ċ
îđìÙēîēú÷Ċÿÿćøÿîđìý
ćøÿîđìý:éĞ:éĞććđîĉđîĉîîÖćøÝĆ
ÖćøÝĆééìĞìĞććøąïïÿć÷ÿĆ
øąïïÿć÷ÿĆâââćèĂĉ
âćèĂĉîîđìĂøŤ
đìĂøŤđîĘđîĘêêìĊìĊęĔęĔĀšĀšïïøĉøĉÖÖćøõć÷Ĕî
ćøõć÷Ĕî
ĀšĀšĂĂÜÿöč
ÜÿöčééÝĞÝĞććîüî
îüîģġ
ģġđÙøČ
đÙøČęĂęĂÜđóČ
ÜđóČęĂęĂđóĉđóĉęöęöÝčÝčééđßČđßČęĂęĂöêŠ
öêŠĂĂĂĉĂĉîîđìĂøŤ
đìĂøŤđîĘđîĘêêĔĀšĔĀšÖÖćøïøĉ
ćøïøĉÖÖćøđðŨ
ćøđðŨîîĕðĂ÷Š
ĕðĂ÷ŠććÜöĊÜöĊððøąÿĉ
øąÿĉììíĉíĉõõćó
ćó
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การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ : ดำเนินการจัดทำระบบสายสัญญาณอินเทอร์เน็ตทีใ่ ห้บริการภายใน
ห้องสมุด จำนวน ๒๐ เครือ่ งเพือ่ เพิม่ จุดเชือ่ มต่ออินเทอร์เน็ตให้การบริการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ภาพประตูทางเข้าออกห้องสมุดทางเข้าออกห้องสมุด
มีเครื่องนับจำนวนคนเข้า-ออก เพื่อนับสถิติ
การเข้าใช้บริการของห้องสมุดวิทยาลัยแพทย์ฯ

ภาพชั้นหนังสือของห้องสมุดวิทยาลัยแพทย์ฯ

ภาพบริเวณโต๊ะอ่านหนังสือของห้องสมุด
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ผลการดำเนินงานด้านพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
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
ÝĞćîüî
øć÷ßČęĂÖĉÝÖøøö/ēÙøÜÖćø
üĆî đüúćìĊęÝĆé
ÿëćîìĊę
îĆÖýċÖþć
đ×šćøŠüö

ÖĉÝÖøøöéšćîüĉßćÖćø
Ģ. ðåöîĉđìýîĆÖýċÖþćĔĀöŠ
ģ ēÙøÜÖćøĒîąĒîüĒúÖđðúĊ÷ę î
ðøąÿïÖćøèŤóĊęïĆèæĉêÿĎŠøčŠîîšĂÜ
Ĥ. ēÙøÜÖćøĂïøöĂćÝćø÷ŤìĊęðøċÖþć
ĥ.ÿĆööîćñĎšîĞćÿēöÿøîĆÖýċÖþć

ģħ ó.Ù.Ħĥ
Ģĩ í.Ù. ĦĤ

üĉì÷ćúĆ÷Ēóì÷ýćÿêøŤĄ
üĉì÷ćúĆ÷Ēóì÷ýćÿêøŤĄ

ĢĥĤ
ģĦġ

ģħ ó.Ù. Ħĥ
ģĢ ó.Ù Ħĥ

üĉì÷ćúĆ÷Ēóì÷ýćÿêøŤĄ
è Ăčì÷ćîĒĀŠÜßćêĉĒÖŠÜêąîą

ģĦ
ĥġ

ÖĉÝÖøøöïĞćđóĘâðøąē÷ßîŤ
Ģ. ēÙøÜÖćøÝĉêĂćÿćßŠü÷đĀúČĂđéĘÖĂĂíĉÿêĉÖ

ĤĢ ÿ.Ù. ĦĤ ēøÜđøĊ÷îĂčïúðŦââćîčÖĎú Ý.ĂčïúĄ

Ħġ

ģ. ÖĉÝÖøøöïøĉÝćÙēúĀĉêĔîüĆîöĀĉéú

ģĤ Ö.÷. Ħĥ

ĢĥĤ
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øć÷ßČęĂÖĉÝÖøøö/ēÙøÜÖćø

üĆî đüúćìĊęÝĆé

ÿëćîìĊę

ÝĞćîüî
îĆÖýċÖþć
đ×šćøŠüö

ÖĉÝÖøøöÖĊāćĒúąÖćøÿŠÜđÿøĉöÿč×õćó
Ģ. ÖĊāćđ×ĘöÿĆöóĆîíŤÙøĆĚÜìĊę ģĥ

ģģ-ģĦ ê.Ù. ĦĤ öĀćüĉì÷ćúĆ÷íøøöýćÿêøŤ

ħĩ

ģ. ÖĊāćÿćíćøèÿč×ÿĆöóĆîíŤÙøĆĚÜìĊę ģĪ

Ģĥ-ĢĦ ó.÷.ĦĤ öĀćüĉì÷ćúĆ÷ýøĊîÙøĉîìøüĉēøç

Ģħġ

ÖĉÝÖøøöìĞćîčïĞćøčÜÿŠÜđÿøĉöýĉúðüĆçîíøøö
Ģ. ÖĉÝÖøøöĕĀüšÙøĎ ( öĀćüĉì÷ćúĆ÷)
Ģġ öĉ.÷. Ħĥ
ģ. ēÙøÜÖćøđøĊ÷îøĎšÖćøĔßšßĊüĉêĂ÷ŠćÜóĂđóĊ÷Ü Ģġ-Ģģ í.Ù. ĦĤ
ÖĆïðøćßâŤßćüïšćî
Ĥ. ÿČïÿćîðøąđóèĊúĂ÷ÖøąìÜ
ģĢ ó.÷.ĦĤ
ĥ. üĆîöĀĉéú
ģĤ Ö.÷. Ħĥ

üĉì÷ćúĆ÷Ēóì÷ýćÿêøŤ
öĀćßĊüćúĆ÷ Ý.ïčøĊøĆö÷Ť

ĥġġ
Ħģ

öĀćüĉì÷ćúĆ÷ĂčïúĄ
üĉì÷ćúĆ÷Ēóì÷ýćÿêøŤ

ĢĥĤ
Ĥġġ

üĉì÷ćúĆ÷Ēóì÷ýćÿêøŤ
üĉì÷ćúĆ÷Ēóì÷ýćÿêøŤ

ħġ
ĢĥĤ

ÖĉÝÖøøöîĆîìîćÖćø
Ģ.ÜćîĒÿéÜÙüćö÷ĉîéĊÖĆïïĆèæĉêĔĀöŠ
ģ. ÿćîÿĆöóĆîíŤêšĂîøĆïîšĂÜĔĀöŠ (ðøąßčöđßĊ÷øŤ)

ĢĪ í.Ù.ĦĤ
Ĥ-Ģģ öĉ.÷.Ħĥ

ÜćîÖĉ
ÝÖćøîĆกศึÖกýċษาได้
Öþćĕéšปðระเมิ
øąđöĉนîความพึ
ÙüćöóċงÜพอใจต่
óĂĔÝêŠอĂการดำเนิ
ÖćøéĞćđîĉนîงานกิ
ÜćîÖĉจÝการนั
ÖćøîĆกÖศึýċกÖษาวิ
þćüĉทìยาลั
÷ćúĆ÷ยĒóì÷ýćÿêøŤ
งานกิ
จการนั
แพทยศาสตร์
และการสาธารณสุ
ĒúąÖćøÿćíćøèÿčข×พบว่
óïüŠาćมีöĊรøะดั
ąéĆบïความพึ
ÙüćöóċงÜพอใจในภาพรวมอยู
óĂĔÝĔîõćóøüöĂ÷Ď่ใŠĔนระดั
îøąéĆบïดีéĊ
ในความหลากหลายและจำนวนกิ
งพอ   
ĔîÙüćöĀúćÖĀúć÷ĒúąÝĞćîüîÖĉจÝกรรมที
ÖøøöìĊ่จęÝัดĆéทำให้
ìĞćĔĀšนîักĆÖศึýċกÖษาในแต่
þćĔîĒêŠลúะปี
ąðŘจÝะเห็
ąđĀĘนîว่üŠาćมีöĊจÝำนวนมากเพี
ĞćîüîöćÖđóĊ÷ยÜóĂ
ในขณะเดี
อาจจะต้ĂอÜöĊ
งมีÖกćøüĉ
ารวิđเÙøćąĀŤ
คราะห์ÖกĉÝิจÖøøöĒúąüĆ
กรรมและวัêตëčถุðปøąÿÜÙŤ
ระสงค์×ขĂÜĒêŠ
องแต่úลąÖĉ
ะกิÝจÖøøöüŠ
กรรมว่ćาöĊมีÙคüćö
วาม
Ĕî×èąđéĊย÷วกั
üÖĆนîวิüĉทìยาลั
÷ćúĆย÷ฯĄ ĂćÝÝąêš
ซ้àĚำĞćซ้àšอĂนหรื
รวมทัĚÜ้งÖćøüĉ
การวิđเÙøćąĀŤ
คราะห์üวŠć่าÖĉกิÝจÖøøöìĊ
กรรมทีęÝ่จĆéัดöĊมีðปøąē÷ßîŤ
ระโยชน์êตŠĂ่อ
îĀøČอĂครอบคลุ
ÙøĂïÙúčมöวัüĆตêถุëčปðระสงค์
øąÿÜÙŤตêามแผนที
ćöĒñîìĊ่กęÖำหนดไว้
ĞćĀîéĕüš øüöìĆ
นัîĆกÖศึýċกÖษา
þć โดยมุ
ēé÷öč่งŠÜเน้
đîšนîทีìĊ่คęÙุณčèภาพของกิ
õćó×ĂÜÖĉจÝกรรมมากกว่
ÖøøööćÖÖüŠาćปริ
ðøĉมöาณเพื
ćèđóČ่อęĂให้
ĔĀšนîักĆÖศึýċกÖษาได้
þćĕéšเđรีøĊย÷นรู
îøĎ้อšĂย่÷Šาćงมี
ÜöĊปðระสิ
øąÿĉทìธิíĉภõาพ
ćó

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

๕๗

รายงานประจำปี ๒๕๕๔ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

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

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

รายงานประจำปี ๒๕๕๔ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

๔. ภาพกิจกรรมสัมมนาผู้นำสโมสรนักศึกษา วันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
ณ อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ

ภาพกิจกรรมด้านบำเพ็ญประโยชน์
๑. โครงการจิตอาสาช่วยเหลือเด็กออธิสติกวันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
ณ โรงเรียนปัญญานุกูล จ.อุบลราชธานี

๒. ภาพกิจกรรมบริจาคโลหิตเนื่องในวันมหิดล วันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

๕๙

รายงานประจำปี ๒๕๕๔ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

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

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

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

๖๐

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

รายงานประจำปี ๒๕๕๔ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

๒. โครงการเรียนรู้การใช้ชีวิตอย่างพอเพียงกับปราชญ์ชาวบ้าน วันที่ ๑๐-๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
ณ มหาชีวาลัย จ.บุรีรัมย์

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

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

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

๖๑

รายงานประจำปี ๒๕๕๔ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

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

๒. ภาพกิจกรรมงานแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ วันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
ณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

๖๒

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

รายงานประจำปี ๒๕๕๔ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

ผลการดำเนินงานด้านงานวิจัย
วิ ท ยาลัยฯ มีหน่วยงานวิจัยที่มีพันธกิ จ และบทบาทหน้ า ที่ ส ำคั ญ ในการสนั บ สนุ น ให้ มี นั ก วิ จั ย และ
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
- การวิจยั เพือ่ หาวิธกี ารหรือแนวทางในการควบคุมมลพิษทางน้ำ อากาศ กากของเสีย วัตถุอนั ตราย และสารพิษ
- การวิจัยปัจจัยเสี่ยงและผลกระทบที่เกิดจากภาวะมลพิษต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
- การวิจัยด้านการปฏิบัติงานที่เหมาะสมและปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานในสภาวะแวดล้อมต่างๆ
- การวิจัยโรคและภัยจากการประกอบอาชีพ และสิ่งแวดล้อม

การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัย

วิทยาลัยฯ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากทุนภายในและทุนภายนอก รวมทั้งได้จัดสรรงบประมาณ
ของวิทยาลัยฯ เพือ่ ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการวิจยั การพัฒนาศักยภาพนักวิจยั และการสนับสนุนค่าตอบแทน
ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สาธารณชน ซึ่งในปี ๒๕๕๔
มีกิจกรรมสำคัญ คือ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

๖๓

รายงานประจำปี ๒๕๕๔ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

๑. โครงการสนับสนุนค่าตอบแทนตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการในวารสารระดับชาติ
๒. โครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร เรือ่ ง การจัดการความรูก้ บั การพัฒนางานประจำสูง่ านวิจยั (KM & Ro to R)

โครงการวิจัยที่ได้รับสนับสนุนจากแหล่งทุนภายใน (งบประมาณแผ่นดิน)

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้รบั ทุนสนับสนุนเพือ่ ดำเนินโครงการวิจยั ๑ ชุดโครงการ และโครงการวิจยั สถาบัน
๑ โครงการ รวมจำนวนเงิน ๙๓๗,๘๔๓ บาท ในลำดับที่ ๑ และ ๒ (ตารางที่ ๑) นอกจากนี้ได้รับทุนสนับสนุนจาก
การร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ม.อบ.) ภายใต้
โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ประจำปี ๒๕๕๔ เพื่อส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาอาจารย์ในมหาวิทยาลัย
ของรัฐนอกกลุม่ มหาวิทยาลัยวิจยั แห่งชาติ ให้มคี วามเข้มแข็งทางวิชาการและมีศกั ยภาพด้านการผลิตผลงานวิจยั
๒ โครงการในลำดับที่ ๓ และ ๔

êćøćÜìĊ่ ę ๑ĢēÙøÜÖćøüĉ
ตารางที
โครงการวิÝจĆ÷ัยìĊทีęĕ่ไéšด้øรĆïับÿîĆ
สนัïบÿîč
สนุîนÝćÖĒĀúŠ
จากแหล่Üงìčทุîนõć÷Ĕî
ภายใน (ÜïðøąöćèĒñŠ
(งบประมาณแผ่îนéĉดิîน))
ìĊę
ßČęĂēÙøÜÖćø
Ģ ĒñîÜćîüĉÝĆ÷ ÖćøüĉîĉÝÞĆ÷ÖćøÿøšćÜđĂîĕàöŤđïêšć
ĒúÙêćđöÿßîĉéùìíĉĝ×÷ć÷×ĂÜđßČĚĂ
Burkholderiapseudomallei ìĊęóïĔî
ēøÜó÷ćïćúÿøøóÿĉìíĉðĝ øąÿÜÙŤ
Ģ.Ģ) ēÙøÜÖćø÷ŠĂ÷ìĊę Ģ ÖćøêøüÝÙĆéÖøĂÜĒúąÖćø
ĀćÙüćößčÖ×ĂÜÖćøÿøšćÜđĂîĕàöŤđïêšćĒúÙêćđöÿ
ßîĉéùìíĉ×ĝ ÷ć÷×ĂÜđßČĚĂBurkholderiapseudomallei
ĔîēøÜó÷ćïćúÿøøóÿĉìíĉĝðøąÿÜÙŤ
Ģ.ģ) ēÙøÜÖćø÷ŠĂ÷ìĊę ģ ÖćøĔßšßĊüÿćøÿîđìýđóČęĂ
ìĞćîć÷ÖćøÿøšćÜđĂîĕàöŤđïêšćĒúÙêćđöÿ ßîĉéùìíĉĝ
×÷ć÷×ĂÜđßČĚĂ Burkholderiapseudomallei
Ģ.Ĥ) ēÙøÜÖćø÷ŠĂ÷ìĊę ĤÖćøüĉîĉÝÞĆ÷ĀćÝĊîÿøšćÜ
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เครือข่ายวิจัย

๑. วิ ท ยาลั ย ฯ ได้ รั บ การสนั บ สนุ น การดำเนิ น โครงการวิ จั ย จากเครื อ ข่ า ยวิ จั ย สหสถาบั น (CRCN)
ในฐานะโรงเรียนแพทย์ใหม่ โดยได้มีการจัดตั้งหน่วยวิจัยคลินิก และวางแผนพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ข้อมูลวิจัย (data management) เพื่อสนับสนุนให้มีการวิจัยทางคลินิกให้มากขึ้น
๒. วิทยาลัยฯ ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ (Thai PHIEN) ซึ่งเป็นความร่วมมือ
ระหว่างมหาวิทยาลัยที่เป็นสมาพันธ์สาธารณสุขแห่งประเทศไทย
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ĞćđîĉîนēÙøÜÖćøïøĉ
ÖćøüĉßÿćÖćøĒÖŠ
ïøĉÖćøÿč×õćóøüöëċ
ćïÜđÙøČ
Ă×Š÷ć÷ÙüćöøŠ
ööČ
ĂÖĆïßčöÝßîìč
ÖอõćÙÿŠ
îēé÷éĞ
ćģĦĦĥ
đîĉéĞćîวđîĉÖćøïĎ
øéèćÖćøēÙøÜÖćø
บริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย โดยในปี ๒๕๕๔ ได้ดำเนินโครงการบริการวิชาการแก่สังคม
ÝĞćîüî
ĩÝĞēÙøÜÖćø
àċęÜĕéšøĆïÖćøÿîĆ
ÿîč
îÜïðøąöćèđðŨ
ĚÜÿĉĚî Ģ,ġĢĩ,Ģġġ
ïćì
Ģ)
ć÷îüî
ĩ ēÙøÜÖćø
àċęÜĕéšÝĆ÷øïĆïēé÷ĔîðŘ
ÖćøÿîĆ
ïģĦĦĥ
ÿîčîÜïðøąöćèđðŨ
îîÝĞćìĆîüîđÜĉ
ìĆĚÜÿĉßĚîćÖćøĒÖŠ
Ģ,ġĢĩ,Ģġġ
ïćì ę (êćøćÜìĊ
ę Ģ)
ïøĉÖćøüĉßćÖćøÖĆ
ïÖćøđøĊ
îÖćøÿĂîĒúąÖćøüĉ
ĕéšîéÝĞĞććđîĉîüîđÜĉ
îēÙøÜÖćøïøĉ
Öîćøüĉ
ÿĆÜÙö(êćøćÜìĊ
จำนวน ๘ โครงการ ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑,๐๑๘,๑๐๐ บาท (ตารางที่ ๑)
ÝĞćîüî ĩ ēÙøÜÖćø
ĕéšøĆïÖćøÿîĆ
ïÖÿîč
îÝĞćÿîüîđÜĉ
îìĆĚÜÿĉĚî Ģ,ġĢĩ,Ģġġ
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ę ĢēÙøÜÖćøïøĉ
ÖćøüĉßÿćÖćøĒÖŠ
ĆÜÙöĒúąÜïðøąöćèÿîĆ
î (êćøćÜìĊę Ģ)
ตารางที่ ๑ โครงการบริการวิชาการแก่สังคมและงบประมาณสนับสนุน
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×šĂïöĎïčúÙÿĞúćÖø
ćĀøĆĀĆïüĀîš
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øĆêîŤ öĆęîüÜýŤ
Ģ
ģ

× đÙøćąĀŤ××šĂöĎúÿĞćĀøĆïïčÙúćÖø
ÿćíćøèÿč
ÖćøĂïøöđßĉÜÿćíćøèÿč
ðäĉïĆêĉÖćøüĉ
îćÜđöøĊøĆêîŤ öĆęîüÜýŤ
ħĩ,Īġġ
ÿćíćøèÿč
ģ × Ēóì÷ýćÿêøŤ
ÿÿĎŠ ĆÜÙöÙøĆÿĚÜÿĎŠ ìĊĆÜę ÙöÙøĆ
Ĥ ĚÜìĊę Ĥ
î.ÿ.øĆêêĉÖî.ÿ.øĆ
ćú üĆêÜÙąăćé
Ģġġ,ġġġĢġġ,ġġġ
ģ Ēóì÷ýćÿêøŤ
êĉÖćú üĆÜÙąăćé
Ēóì÷ýćÿêøŤ
ĆÜÙöÙøĆýċĚÜÖìĊþćÙüćößč
î.ÿ.øĆ
üĆÜÙąăćé
Ĥ ýċÿÖÿĎŠ ĤþćÙüćößč
Öę ĤēøÙĀĉéđĀć
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óĂÜĒñúóč
ĒúąđßČ
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ÜêĉÖćú
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î ÿčĢġġ,ġġġ
ìíĉóüĉîîĉÝÿčìíĉóĢĦġ,ġġġ
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óĂÜĚĂøćìĊ
ĒúąđßČ
ĚĂêøćìĊ
ęñĉüĀîĆ
Ü üøý.îó.ðś
ĉîĉÝ ĢĦġ,ġġġ

Ĥ

ÖîĆéÖđĀć
đøĊ÷Ēñúóč
îßĆÖîĆĚîÖðøąëöýċ
þćĒúąöĆ
ĔîđéĘ
đøĊóĂÜ
÷îßĆĒúąđßČ
ĚîÖðøąëöýċ
í÷öýċ
ÖîþćêĂîêš
îìíĉóĉîĉÝ íøøöĢĦġ,ġġġ
ýċÖþćÙüćößčĔîđéĘ
ÖēøÙĀĉ
ĚĂøćìĊÖęñíþćĒúąöĆ
ĉü÷öýċ
ĀîĆÜÖþćêĂîêš
øý.îó.ðś
üî ÿčíøøö
ĔîđéĘÖĥîĆÖđøĊ÷đðŗ
îßĆéĥĚîēúÖÖćøđøĊ
ðøąëöýċ
Ö÷þćĒúąöĆ
÷öýċ
îøĎšÿĎŠøŠćÜĂćÝćø÷Ť
ĔÜĂćÝćø÷Ť
ĀâŠ ÙøĆĚÜîĔìĊĀâŠ
ę ģ ÙøĆíøøö
î.ÿ.ðŗ÷îĆîî.ÿ.ðŗ
ìŤ öĊđ÷üìĊîĆîìŤ öĊđüìĊĢġġ,ġġġĢġġ,ġġġ
đðŗéēúÖÖćøđøĊ
÷íîøĎ
šÿĎŠøÖŠćþćêĂîêš
ĚÜìĊę ģ

ĥ
Ħ

đðŗéēúÖÖćøđøĊ
÷îøĎ
šÿĎŠøŠćÜĂćÝćø÷Ť
ĔĀâŠ éÙøĆ
öĊđüìĊøýĆÖéĉéø.ÿč
Ħ ïøĉ
éÖøĂÜíćúĆ
ÿàĊĚÜđìĊöĊę ÷ģđÙúČÿęĂàĊîìĊ
óČĂę ßčęĂöîìĊ
ßîî.ÿ.ðŗ
ĝ ĒüŠĢġġ,ġġġ
ĦÖćøêøüÝÙĆ
ïøĉÖćøêøüÝÙĆ
ÖøĂÜíćúĆ
đöĊ÷ęđđÙúČ
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ĢĦġ,ġġġ
đîČęĂÜ)(êŠĂÿđîČ
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àĊđęĂöĊÜ)÷đÙúČęĂîìĊęđóČĂę ßčößî
éø.ÿčøýĆÖéĉĝ ĒüŠîøĆö÷Ť
ĢĦġ,ġġġ
(êŠĂđîČęĂħÜ) ÙŠćħ÷ÞĆîĂ÷ćÖđðŨ
ĀöĂ..öĂìøć÷
îó.đĂÖóÝîŤ
ìĂÜöĊ ìĂÜöĊ
ĢĢĪ,ħġġĢĢĪ,ħġġ
ÙŠć÷ÞĆîîĂ÷ćÖđðŨ
îĀöĂ..öĂìøć÷
îó.đĂÖóÝîŤ
ÙŠć÷ÞĆîĨĂ÷ćÖđðŨ
ĀöĂ..öĂìøć÷
ìĂÜöĊ îó.đĂÖóÝîŤ
ĢĢĪ,ħġġ
ÿč×îĨõćóéĊ
ÖÿčĆï×ĀöĂ..öĂìøć÷
(ÖćøÿøšćÜđÿøĉ
öÿč×ćõćó
îó.đĂÖóÝîŤ
ìĂÜöĊ
ģġġ,ġġġģġġ,ġġġ
õćóéĊÖĆïĀöĂ..öĂìøć÷
(Öćøÿøš
Üđÿøĉîó.đĂÖóÝîŤ
öÖćø
ÿč×õćó Öćø
ìĂÜöĊ

ħ
Ĩ
ĩ

éĎĒúøĆÖþćēøÙđïćĀüćîĒúąÙüćöéĆ
îēúĀĉ
üö) ìĂÜöĊ
éĎĒúøĆ(Öćøÿøš
ÖþćēøÙđïćĀüćîĒúąÙüćöéĆ
ēúĀĉîó.đĂÖóÝîŤ
êÿĎÜøĒïïĂÜÙŤ
øüö)
ÿč×õćóéĊÖĆïĀöĂ..öĂìøć÷
ćÜđÿøĉöÿč×õćó
ÖćøêÿĎÜîĒïïĂÜÙŤ
ģġġ,ġġġ
éĎĒúøĆÖĩþćēøÙđïćĀüćîĒúąÙüćöéĆ
îēúĀĉîêĒúąúéÙüćöđÙøĊ
ÿĎÜĒïïĂÜÙŤ
øüö)÷é×ĂÜ ÷é×ĂÜ éø.ÝčæćøĆêéø.Ýč
ïøĉĩÖćøüĉßïøĉ
ćÖćøêøüÝðøąđöĉ
îŤ ÝĉæêćøĆ
êĉöêèĊîŤ ÝĉêêĉĢģģ,ĥġġ
ÖćøüĉßćÖćøêøüÝðøąđöĉ
îĒúąúéÙüćöđÙøĊ
öèĊ Ģģģ,ĥġġ
îĆÖđøĊ÷îßĆîĆĚîÖöĆđøĊíî÷öýċ
ìĊę ħÖþćðŘ
Ĕîđ×êÝĆ
éĂčïúøćßíćîĊ
÷ĒúąúéÙüćöđÙøĊ
îßĆÖĚîþćðŘ
öĆí÷öýċ
ìĊę ħÜĀüĆ
Ĕîđ×êÝĆ
ÜĀüĆ
éĂčæïćøĆ
úøćßíćîĊ
ïøĉÖćøüĉßćÖćøêøüÝðøąđöĉ
÷é×ĂÜ
éø.Ýč
êîŤ ÝĉêêĉöèĊ Ģģģ,ĥġġ
îĆÖđøĊ÷îßĆĚîöĆí÷öýċÖþćðŘìĊę ħ Ĕîđ×êÝĆÜĀüĆéĂčïúøćßíćîĊ

กิจกรรมบริการวิชาการสู่สังคม

๑. โครงการค่ายหมอ มอทราย
โครงการค่ า ยหมอมอทราย อาจารย์ น ายแพทย์ เ อกพจน์ ทองมี เป็ น หั ว หน้ า โครงการ และมี พี่ ๆ
นศ.แพทย์ต้อนรับและจัดกิจกรรมต่างๆ โดยเน้นให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ และ ๕ จากโรงเรียนในเขต
จั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี ยโสธร ศรี ส ะเกษ และอำนาจเจริ ญ ได้ เรี ย นรู้ แ นวทางการศึ ก ษาต่ อ ในหลั ก สู ต ร
แพทยศาสตร์ และการประกอบอาชีพ เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในวิชาชีพแพทย์เมื่อวันที่ ๘-๑๑
ตุลาคม ๒๕๕๓ มีผู้เข้าร่วม ๑๐๐ คน

๗๐

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

รายงานประจำปี ๒๕๕๔ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

๒. การอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับบุคลากรสาธารณสุข
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับบุคลากรสาธารณสุขมี อาจารย์เมรีรัตน์ มั่นวงศ์
เป็นหัวหน้าโครงการ จัดอบรมรุ่นที่ ๑ (๓๐ มีนาคม–๑ เมษายน ๒๕๕๔) และรุ่นที่ ๒ (๖–๘ เมษายน ๒๕๕๔)  
เพื่ อ เพิ่ ม พู น ความรู้ ท างด้ า นการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล และการแปลความหมายจากผลการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ให้
กับบุคลากรสาธารณสุข มีผู้เข้าร่วมโครงการ ๗๓ คน

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

๗๑

ēÙøÜÖćøđðŗ
ēÙøÜÖćøđðŗ
éēúÖÖćøđøĊ
éēúÖÖćøđøĊ
÷îøĎ÷š îøĎ
ÿĎŠøš ŠćÜĂćÝćø÷Ť
ÿĎŠøŠćÜĂćÝćø÷Ť
ĔĀâŠĔđĀâŠ
îČęĂÜĔîÜćîüĆ
đîČęĂÜĔîÜćîüĆ
îüĉìî÷ćýćÿêøŤ
üĉì÷ćýćÿêøŤ
đöČęĂüĆđöČîęĂìĊüĆę î17
ìĊę -1718ĀćÙö
ÿĉÜĀćÙö
25542554
ēé÷öĊēé÷öĊ
ĂćÝćø÷Ť
ĂćÝćø÷Ť
ðŗ÷îĆðîŗ÷ìŤîĆöĊîđìŤüìĊöĊđüìĊ
đðŨîĀĆđðŨüîĀîš
ĀĆüćĀîš
ēÙøÜÖćøàċ
ćēÙøÜÖćøàċ
ęÜöĊîęÜĆÖöĊđøĊî÷ĆÖîÝćÖēøÜđøĊ
đøĊ÷îÝćÖēøÜđøĊ
÷îêŠ÷ćîêŠ
Üė ćÜė
ĔĀšÙüćö
ĔĀšÙ
îĔÝĔîÖĉ
ÿîĔÝĔîÖĉ
ÝÖøøöìĊ
Ýรายงานประจำปี
ÖøøöìĊ
ęÝĆé×ċęÝĚîĆé×ċđßŠ
Ěîî đßŠวิÖćøđøĊ
÷îøĎ÷šøŠćîøĎ
ÜĂćÝćø÷Ť
šøŠćÜĂćÝćø÷Ť
đøĊ÷îøĎ
đøĊ÷šéîøĎ
šćîĂîćöĆ
šéšćîĂîćöĆ
÷ÿĉęÜĒüéúš
÷ÿĉęÜĒüéúš
Ăö ĂĂćßĊ
ö üĂćßĊ
ĂîćöĆ
üĂîćöĆ
÷Ēúą÷
๒๕๕๔
ทîยาลัยÖćøđøĊ
แพทยศาสตร์
และการสาธารณสุ
ขĔĀâŠĔĀâŠ
üćöðúĂéõĆ
ÙüćöðúĂéõĆ
÷ ĒúąÖćøđøĊ
÷ ĒúąÖćøđøĊ
÷îøĎšé÷îøĎ
šćîÖćøêøüÝÙĆ
šéšćîÖćøêøüÝÙĆ
éÖøĂÖõćüąÿč
éÖøĂÖõćüąÿč
×õćóĔîđïČ
×õćóĔîđïČ
ĚĂÜêšîĚĂÜêšî
๓. โครงการเปิดโลกการเรียนรู้..สู่ร่างอาจารย์ใหญ่
โครงการเปิดโลกการเรียนรู้  สู่ร่างอาจารย์ใหญ่เนื่องในงานวันวิทยาศาสตร์  เมื่อวันที่  ๑๗ - ๑๘ สิงหาคม  
๒๕๕๔ โดยมีอาจารย์ปิยนันท์ มีเวที เป็นหัวหน้าโครงการซึ่งมีนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ ให้ความสนใจใน
กิจกรรมทีจ่ ดั ขึน้ เช่น การเรียนรูร้ า่ งอาจารย์ใหญ่ เรียนรูด้ า้ นอนามัยสิง่ แวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
และการเรียนรู้ด้านการตรวจคัดกรอกภาวะสุขภาพในเบื้องต้น

4. 4.
ïøĉÖïøĉ
ćøêøüÝēøÙĀĉ
ÖćøêøüÝēøÙĀĉ
é đĀć
é đĀć
Ēñúóč
Ēñúóč
óĂÜóĂÜ
ĒúąđßČ
ĒúąđßČ
ĚĂøćìĊĚĂęñøćìĊ
ĉüĀîĆ
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ēÙøÜÖćøýċ
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đóČÜęĂÿčđóČ×ęĂõćóđéĘ
ÿč×õćóđéĘ
ÖĔîüĆÖ÷ĔîüĆ
øĊ÷î÷
๔. บริการตรวจโรคหิด เหา แผลพุพอง และเชื้อราที่ผิวหนัง
ĂÖēøÜđøĊ
îĂÖēøÜđøĊ
÷îđÙøČ
÷îđÙøČ
Ă×Šćโครงการศึ
÷óĆ
Ă×Šćî÷óĆ
íöĉîกêษาความชุ
íöĉ
ø öĀćüĉ
êø öĀćüĉ
÷ćúĆì÷÷ćúĆ
Ăčดïเหา
÷úøćßíćîĊ
Ăčïแผลพุ
úøćßíćîĊ
ćĔîĂĞ
đõĂüćøĉ
ćđõĂüćøĉ
îเพืßĞ่อćสุøćï
øĂÜýćÿêøćÝćø÷Ť
îć÷Ēó
กìของโรคหิ
พองĔîĂĞ
และเชื
้อราที
่ผิวîหนัßĞงćøćï
ขøĂÜýćÿêøćÝćø÷Ť
ภาพเด็
กในวัยเรียน îć÷Ēóì÷
นอกโรงเรี
ข่ĀĆายพั
นธมิćตēÙøÜÖćø
ร มหาวิĕéšทî
ยาลั
ลราชธานี
ในอำเภอวาริ
รองศาสตราจารย์นายแพทย์
üîðśÿčüìîíĉÿčóìĉîíĉĉÝóíøøö
ĉîĉÝíøøö
đðŨยîนเครื
ĀĆđðŨüอîĀîš
üćĀîš
ēÙøÜÖćø
ĞćĕéšìĊยอุîöบĞćÙèćÝćø÷Ť
ìĊöÙèćÝćø÷Ť
ĒúąîĆĒúąîĆ
Öýċนชำราบ
ÖÖþćĂĂÖêøüÝĒúąĔĀš
ýċÖþćĂĂÖêøüÝĒúąĔĀš
ïøĉÖïćøêøüÝøĆ
øĉÖćøêøüÝø
Öþć
ป่วน สุทธิพินิจธรรม เป็นหัวหน้าโครงการ ได้นำทีมคณาจารย์และนักศึกษาออกตรวจและให้บริการตรวจรักษา
÷üÖĆ
đÖĊïę÷üÖĆ
ēøÙĀĉ
ïēøÙĀĉ
é เกีđĀć
Ēñúóč
óĒúąđßČ
ĂÜพองĒúąđßČ
ĚĂและเชื
øćìĊĚĂ้อęñøćìĊ
ĉüĀîĆ
ĉüÜĀîĆ
Ă÷Š
ÜêŠ่องęĂĂมีÜđîČ
ðŜÜ ćöĊĀöć÷îĆ
đðŜกเรีćĀöć÷îĆ
÷ÖîÖüŠ
đøĊ÷คน
îÖüŠ
ć 5,000
ć 5,000
Ùî Ùî
่ยéวกับđĀć
โรคหิĒñúóč
ด óเหาĂÜแผลพุ
ราที
่ผęñิวหนั
งĂ÷Š
อย่ÜćาÜêŠ
งต่อĂćเนืđîČ
เป้öĊาęĂđหมายนั
ยนกว่ÖาđøĊ๕,๐๐๐

5. 5.
ēÙøÜÖćøĒóì÷ýćÿêøŤ
ēÙøÜÖćøĒóì÷ýćÿêøŤ
ÿĎŠÿĆÜÙö
ÿĎŠÿĆÜÙö

ēÙøÜÖćøĒóì÷ýćÿêøŤ
ēÙøÜÖćøĒóì÷ýćÿêøŤ
ÿĎŠÿĆÜÙö
ÿĎŠÿĆÜēé÷öĊ
Ùö ēé÷öĊ
îćÜÿćüøĆ
îćÜÿćüøĆ
êêĉÖêćúêĉÖüĆćú
ÜÙąăćé
üĆÜÙąăćé
đðŨîĀĆđðŨüîĀîš
ĀĆüćĀîš
ēÙøÜÖćøđðŨ
ćēÙøÜÖćøî
ทยาลัยอุบลราชธานี
ÜćîĔĀš
ÜćîĔĀš
ïøĉ๗๒ÖïćøêøüÝÿč
øĉมหาวิ
ÖćøêøüÝÿč
×õćóìĆ
×õćóìĆ
ęüĕðĒÖŠ
ęüĕðĒÖŠ
ðøąßćßî
ðøąßćßî
ĕéšĒÖŠĕéšêøüÝĀîĂîó÷ćíĉ
ĒÖŠ êøüÝĀîĂîó÷ćíĉ
ĔîúĞćĔîúĞ
ĕÿš ćĕÿš
êøüÝÿč
êøüÝÿč
×õćóôŦ
×õćóôŦ
îđéĘÖî
îĆÖđøĊîĆ÷ÖîøąéĆ
đøĊ÷îøąéĆ
ïðøąëöýċ
ïðøąëöýċ
ÖþćÖêøüÝđïćĀüćî
þć êøüÝđïćĀüćî
ĂïøöĔĀš
ĂïøöĔĀš
ÙüćöøĎ
ÙüćöøĎ
šìćÜéššìććÜéš
îÖćøðåöó÷ćïćúđïČ
ćîÖćøðåöó÷ćïćúđïČ
ĚĂÜêšîĚĂÜêš
ĒÖ
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๕. โครงการแพทยศาสตร์สู่สังคม
โครงการแพทยศาสตร์สู่สังคม โดยมีนางสาวรัตติกาล วังคะฮาด  เป็นหัวหน้าโครงการเป็นงานให้บริการ
ตรวจสุขภาพทั่วไปแก่ประชาชน ได้แก่ ตรวจหนอนพยาธิในลำไส้ ตรวจสุขภาพฟันเด็กนักเรียนระดับประถม
ศึ ก ษา ตรวจเบาหวาน อบรมให้ ค วามรู้ ท างด้ า นการปฐมพยาบาลเบื้ อ งต้ น แก่ อ าสาสมั ค รสาธารณสุ ข  
และแกนนำด้านสุขภาพ เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๔ ณ หมู่ที่ ๒ บ้านโนนโหนน ต.โนนโหนน อ.วารินชำราบ
จ.อุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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ผลการดำเนินงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขประกาศนโยบายและแนวทางปฏิบตั เิ พือ่ สนับสนุนงานการทำนุ
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) โดยมีข้อเสนอแนะให้มี
การส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรให้คนในองค์กรมีระเบียบ และวินัย รวมทั้งเคารพในกฎระเบียบของสังคม
และองค์กรมากขึ้น

ภาพกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
งานสืบสานประเพณีทำบุญอุทิศส่วนกุศลอาจารย์ใหญ่ปี ๒๕๕๔
งานทำบุญอุทศิ ส่วนกุศลแด่อาจารย์ใหญ่  ซึง่ เป็นผูเ้ สียสละร่างกายเป็นวิทยาทาน โดยมีกำหนดจัดกิจกรรม
ทุกปีในปีนี้จัดเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๔ มีกิจกรรมการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง  
ถวายอาหารเพล  พิธรี ำลึกพระคุณอาจารย์ใหญ่  กิจกรรมโรงทาน  และอ่านบทร้อยกรองทำนองเสนาะ มีคณาจารย์  
บุคลากร นักศึกษา และญาติมิตรอาจารย์ใหญ่มาร่วมงานกว่า  ๕๐๐  คน
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ผลการดำเนินงานการพัฒนาองค์กรและระบบบริหาร
๑. ความภาคภูมิใจ ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
ผลงานที่ได้รับรางวัล/เกียรติยศ ของหน่วยงาน
๑. พญ.ปาริ ช าติ วงศ์ เ สนา ได้ รั บ รางวั ล แพทย์ ที่ ป ระพฤติ ต นดี เ ด่ น ในเชิ ง คุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรม         
จากแพทยสภา มอบโลห์เกียรติคุณ ในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๔

๒. นศ.พ.อภิญญา  บญ
ุ เกิง่   ได้รบั รางวัลนักศึกษาคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น จากแพทยสภา มอบโลห์เกียรติคณ
ุ
ในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๔

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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3. øćÜüĆ
3. úøćÜüĆ
ÝćÖÜćîÖĊ
úÝćÖÜćîÖĊ
āćđ×ĘöāÿĆćđ×Ę
öóĆöîÿĆíŤöÙóĆøĆîĚÜìĊíŤÙę øĆ24ĚÜìĊę ĔîüĆ
24 îĔîüĆ
ìĊę 22-25
îìĊę 22-25
êčúćÙöêčú2554
ćÙö 2554
è öĀćüĉ
è öĀćüĉ
ì÷ćúĆì÷÷ćúĆ
íøøöýćÿêøŤ
÷íøøöýćÿêøŤ
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1. øćÜüĆ
1.úøćÜüĆ
đĀøĊ÷úâìĂÜÖĊ
đĀøĊ÷âìĂÜÖĊ
āćðøąđõìđìîîĉ
āćðøąđõìđìîîĉ
ÿĀâĉÜÿđéĊĀâĉ
ę÷üÜđéĊ
ĕéšę÷ĒüÖŠîĕéšĆÖĒýċÖŠÖîþćĒóì÷Ť
ĆÖýċÖþćĒóì÷Ť
èĆäóøèêĉĆäøóø
ąóĆêĉçøîŤąóĆçîŤ
รางวัลจากงานกีฬาเข็มสัมพันธ์ครัง้ ที่ ๒๔ ในวันที่ ๒๒-๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๔ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2.๓.øćÜüĆ
2.úøćÜüĆ
đĀøĊ÷úâìĂÜĒéÜÖĊ
đĀøĊ÷âìĂÜĒéÜÖĊ
āćðøąđõìĒïêöĉ
āćðøąđõìĒïêöĉ
îêĆîßć÷đéĊ
îêĆîßć÷đéĊ
ę÷ü ĕéšę÷ĒüÖŠ ĕéšîĆĒÖÖŠýċÖîĆþćĒóì÷Ť
ÖýċÖþćĒóì÷Ť
๑) รางวัลเหรียญทองกีฬาประเภทเทนนิสหญิงเดี่ยว ได้แก่นักศึกษาแพทย์ณัฏพร ติระพัฒน์
îóóø
îóóø
đúĘÖลđÝøĉ
đúĘâÖยÿöïĆ
đÝøĉ
âêÿöïĆ
ĉ êĉ ฬ าประเภทแบตมิ น ตั น ชายเดี่ ย ว ได้ แ ก่ นั ก ศึ ก ษาแพทย์
๒) รางวั
เหรี
ญทองแดงกี
3.úญøćÜüĆ
đĀøĊ
đĀøĊ
āćðøąđõìĒïêöĉ
āćðøąđõìĒïêöĉ
îêĆîÙĎîŠñêĆÿö
îÙĎĕéš
Šñÿö
ĒÖŠîĕéšĆÖĒýċÖŠÖîþćĒóì÷Ť
ĆÖýċÖþćĒóì÷Ť
ÖčúüéĊÖÝĉčúøüéĊ
äĉüÜýŤ
ÝĉøäĉüÜýŤ
นพพร3. เล็øćÜüĆ
กเจริ
สมบั÷úตâìĂÜĒéÜÖĊ
ิ ÷âìĂÜĒéÜÖĊ
๓) รางวั
เหรี
ฬúÖø
าประเภทแบตมิ
ĒúąîĆ
ĒúąîĆ
ÖýċÖลþćĒóì÷Ť
ÖýċยÖญทองแดงกี
þćĒóì÷Ť
ßúÖøßđßćüøĆ
đßćüøĆ
êîŤ êîŤ นตันคู่ผสม ได้แก่ นักศึกษาแพทย์กุลวดี จิรฏิวงศ์
และนักศึกษาแพทย์ชลกร เชาวรัตน์

รางวัúลÝćÖÜćî
จากงาน
กีฬÖĊาสาธารณสุ
ที่ î๑๔-๑๕
กายน óùýÝĉ
๒๕๕๓
มหาวิ2553
ทยาลัย
4. øćÜüĆ
4. ๔.
úøćÜüĆ
ÝćÖÜćî
ÖĊāćÿćíćøèÿč
āćÿćíćøèÿč
×ขÿĆสัöมóĆพั×îนÿĆธ์íŤöคÙóĆรัøĆง้ îทีĚÜìĊ่íŤ๒๙
Ùę 29
øĆในวั
ĚÜìĊĔîüĆ
ęน29
ĔîüĆ
ìĊę 14-15
îพฤศจิ
ìĊę 14-15
óùýÝĉ
Öć÷îÖณ2553
ć÷î
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è öĀćüĉ
è öĀćüĉ
ì÷ćúĆì÷÷ćúĆ
ýøĊî÷ÙøĉýøĊîîìøüĉ
Ùøĉîēøç
ìøüĉîĆēøç
ÖýċÖîĆþćÿć×ćÿćíćøèÿč
ÖýċÖþćÿć×ćÿćíćøèÿč
×ýćÿêøŤ
×ýćÿêøŤ
üĉì÷ćúĆüĉì÷÷ćúĆ
Ēóì÷ýćÿøŤ
÷Ēóì÷ýćÿøŤ
Ēúą Ēúą
อุบลราชานี ได้รับรางวัล ดังนี้
Öćøÿćíćøèÿč
Öćøÿćíćøèÿč
öĀćüĉ
öĀćüĉ
ì÷ćúĆì÷÷ćúĆ
Ăčฬïาบาสเกตบอลหญิ
úøćßćîĊ
÷ĂčïúøćßćîĊ
ĕéšøĆïง øćÜüĆ
ĕéšøĆïúøćÜüĆ
éĆÜîĊúĚ éĆÜîĊĚ
๑) รางวั×ลเหรี
ย×ญทองแดงกี
๒) รางวัลเหรียญทองแดงกีฬาฟุตซอหญิง
๓)1. รางวั
ยร์ล÷ีดúâìĂÜĒéÜÖĊ
เดอร์
นดับทีā
่ ๒ćïćÿđÖêïĂúĀâĉ
øćÜüĆ
1.ลúเชีøćÜüĆ
đĀøĊ
đĀøĊ÷อัâìĂÜĒéÜÖĊ
āćïćÿđÖêïĂúĀâĉ
Ü Ü

2. øćÜüĆ
2.úøćÜüĆ
đĀøĊ÷úâìĂÜĒéÜÖĊ
đĀøĊ÷âìĂÜĒéÜÖĊ
āćôčêāàĂĀâĉ
ćôčêàĂĀâĉ
Ü Ü
3. øćÜüĆ
3.úøćÜüĆ
đßĊ÷øŤúúđßĊĊé÷đéĂøŤ
øŤúĊéđéĂøŤ
ĂĆîéĆïĂĆìĊîę éĆ2ïìĊę 2
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ïìïćìĀîš
ćìĊาĔę นบริ
îÖćøéĞ
ćđîĉîÜćîđóČ
ęĂøĂÜøĆษïย์õćøÖĉÝéšćîÖćøïøĉĀćøÜćîìøĆó÷ćÖøöîčþ÷ŤêćöõćøÖĉÝ
๒. การดำเนิ
นงานด้
หารทรั
พยากรมนุ

ĀúĆÖ Ĩ éšćî ĕéšĒÖŠ
บทบาทหน้
าทีĀ่ในการดำเนิ
งานเพื่อþรองรั
Ģ.Öćøïøĉ
ćøÜćîìøĆóน÷ćÖøöîč
÷Ť บภารกิจด้านการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ ตามภารกิจ
หลัก ๗ ด้านģ.ìąđïĊ
ได้แก่ ÷îðøąüĆêĉ
๑.Ĥ.การบริ
พยากรมนุษย์
ÿüĆÿéĉหÖารงานทรั
ćø
๒.ĥ.ทะเบี
นประวัêĉÖตćø
ิ
üĉîĆ÷ยĒúąîĉ
๓. สวัสดิการ
Ħ. ÖćøóĆçîćĒúąòřÖĂïøö
๔. วินัยและนิติการ
ħ. íčøÖćø
๕. การพัฒนาและฝึกอบรม
๖.Ĩ.ธุรÝøø÷ćïøøè
การ
ÜćîìøĆ
ó÷ćÖøöîč þ ÷Ť éĞ ć đîĉîÖćøđóČęĂ ĔĀšĕéšïč Ù úćÖøìĊę öĊÙč èõćóöćĔĀš Ā îŠü ÷Üćî ēé÷ðäĉïĆ êĉ éĆ Ü îĊĚ
๗. จรรยาบรรณ
ÖøąïüîÖćøÿøøĀć
ÖćøÙĆษéย์đúČĂดำเนิ
ÖïčÙนÙúการเพื
ÖćøïøøÝč
ÖćøÖĞć่ มĀîéêĞ
ćĒĀîŠÜ Öćøđóĉ
ęöÙŠćÝšćÜโดยปฏิ
ÙüćöÖš
งานทรั พ ยากรมนุ
่ อ ให้ ไĒด้êŠบÜุ êĆคĚÜลากรที
ี คุ ณ ภาพมาให้
ห น่ ว ยงาน
บั ตćüĀîš
ิ ดั ง นีć ้
×ĂÜïčÙúćÖø ÖćøēĂî
Öćø÷š
ÖćøÝĆแต่éงđÖĘตั้งïðøąüĆ
êĉ åćî×šĂöĎúïčง Ùการเพิ
úćÖøĒúąåćî×š
ĂöĎúìćÜüĉ
îĆ÷า
กระบวนการสรรหา
การคั
ดเลืćอ÷กบุÖćøúćĂĂÖ
คคล การบรรจุ
การกำหนดตำแหน่
่มค่าจ้าง  ความก้
าวหน้
ÿüĆÿéĉคÖลากร
ćøĒúąÿĉการโอน
ìíĉðøąē÷ßîŤ
ú üĉîĆ÷ĒúąÖćøøĆ
Ć÷ ÖćøóĆ
îćĒúąòř
ÖćøéĎÜćî อÖćøýċ
ÖþćêŠนĂัย
ของบุ
การย้đาÖČยĚĂÖĎการลาออก
การจัÖดþćüĉ
เก็บîประวั
ติ ç
ฐานข้
อมูลบุÖคĂïøö
ลากรและฐานข้
มูลทางวิ
สวั
สดิการและสิทéธิđÖĘปïระโยชน์
กื้อกูล วิõć÷Ĕêš
นัยและการรั
กษาวิ÷ïนัย×šĂการพั
กอบรม การดู
ษาต่อ
ĒúąøąïïÖćøÝĆ
ĒúąÿŠÜเđĂÖÿćø
Öã øąđïĊ
ïĆÜÙĆïฒêŠนาและฝึ
ćÜė ĒúąĒîüðäĉ
ïĆêĉìĊęđงÖĊาน
ę÷ü×šการศึ
ĂÜÖĆïกøąïï
และระบบการจั
บและส่งเอกสาร
ภายใต้ì ÷ćúĆ
กฎ ÷ระเบี
ยบ ข้อบังคับĂĆต่îาĕéš
งๆĒ และแนวปฏิ
ัติที่เกี่ยวข้องกับĂระบบ
ïøĉ Ā ćøÜćîìøĆดóเก็÷ćÖøöîč
þ ÷Ť Ĕ îöĀćüĉ
Ăč ï úøćßíćîĊ
ÖŠ øąïï×š ćบøćßÖćøóúđøČ
îĔî
บริ
หารงานทรั
ยากรมนุษÖย์Ýšใćนมหาวิ
ยอุบลราชธานี
ได้แ÷ก่ øąïïúĎ
ระบบข้ÖาÝšราชการพลเรื
ÿëćïĆ
îĂčéöýċÖพþćøąïïúĎ
ÜðøąÝĞćทยาลั
øąïïóîĆ
ÖÜćîöĀćüĉอัìน÷ćúĆ
ćÜßĆęüÙøćü อนในสถาบันอุดม
ศึกษา  ระบบลู
กจ้างประจำ  ระบบพนั
กงานมหาวิ
ทยาลัย ระบบลู
จ้างชัì่ว÷ćúĆ
คราว  
Üïðøąöćèüĉ
ì÷ćúĆ÷Ēóì÷ýćÿêøŤ
ĒúąÖćøÿćíćøèÿč
× กöĀćüĉ
÷ĂčïúøćßíćîĊ öĊÝĞćîüîïčÙúćÖø
งบประมาณวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีจำนวนบุคลากรใน
ĔîÿĆÜÖĆéìĊęðäĉïĆêĉÜćîĔîøĂïðŘ ìĆĚÜĀöéÝĞćîüî ĢġĨ Ùî ÝĞćĒîÖêćöðøąđõì×ĂÜÿć÷ÜćîĒúąüčçĉÖćøýċÖþć éĆÜ
สังกัดที่ปฏิบัติงานในรอบปี ทั้งหมดจำนวน ๑๐๗ คน จำแนกตามประเภทของสายงานและวุฒิการศึกษา
øć÷úąđĂĊ÷ééĆÜêŠĂĕðîĊĚ
ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้
Ģ.๑.ÝĞćจำนวนบุ
îüîïčÙúćÖø
คลากร
๑.๑Ùจำนวนบุ
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุ
ข (ไม่ÖþćêŠ
รวมลาศึ
Ģ.Ģ ÝĞćîüîïč
úćÖøĔîÿĆคÜลากรในสั
ÖĆéüĉì÷ćúĆงกั÷ดĒóì÷ýćÿêøŤ
ĒúąÖćøÿćíćøèÿč
× (ĕöŠøüöúćýċ
Ă) กษาต่อ)
ÿć÷üĉßćÖćø
ÿć÷ÿîĆïÿîčî
ÿëćîõćóÖćøïøøÝč
ðŘÜïðøąöćè ðŘÜïðøąöćè
ðŘÜïðøąöćè
ðŘÜïðøąöćè
ģĦĦĤ
ģĦĦĥ
ģĦĦĤ
ģĦĦĥ
Ģ. ×šćøćßÖćø
Ĥ
Ĥ
ģ. úĎÖÝšćÜðøąÝĞć
Ģ
Ģ
Ĥ. óîĆÖÜćîöĀćüĉì÷ćúĆ÷
ģĪ
Ĥģ
ĤĨ
Ĥħ
ĥ. úĎÖÝšćÜßĆęüÙøćü
ģ
ģ
ĢĢ
ĢĢ
øüö
ĤĢ
Ĥĥ
Ħģ
ĦĢ
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Ģ.ģïčÙúćÖø ÝĞćĒîÖêćöÙčèüčçĉðŘ ģĦĦĥ (ĕöŠøüöúćýċÖþćêŠĂ)
๑.๒ บุคลากร จำแนกตามคุณวุฒิปี ๒๕๕๔ (ไม่รวมลาศึกษาต่อ)
ðøąđõì
ÿć÷üĉßćÖćø
ÿć÷ÿîĆïÿîčî
ÖćøýċÖþć
øüö

üčçĉÖćøýċÖþć
öĆí÷öýċÖþć öĆí÷öýċÖþć
ðøĉââć
ðüÿ.
êĂîêšî
êĂîðúć÷
êøĊ
-

ðøĉââć
ēì
ģĤ

ðøĉââć
đĂÖ
Ģĥ

øüö
ĤĨ

ģ

ĩ

Ĥ

ģĪ

Ī

-

ĦĢ

ģ

ĩ

Ĥ

ģĪ

ĤĢ

ĢĦ

ĩĩ

ĒñîõĎöĉĒÿéÜÝĞćîüîïčÙúćÖøĔîÿĆÜÖĆéüĉì÷ćúĆ÷Ēóì÷ýćÿêøŤĒúąÖćøÿćíćøèÿč×

แผนภูมิแสดงจำนวนบุคลากรในสังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
12

๑๒
10

๑๐
8

๘

6

๖

4

2554

๔

๒๕๕๔
๒๕๕๓

2553

2

๒

µ¥ª·µµ¦
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ĒñîõĎöĉĒÿéÜÝĞćîüîÙčèüčçĉ

แผนภูมิแสดงจำนวนคุณวุฒิ
35

๓๕
30
๓๐
25
๒๕
20
๒๐
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๑๕
10
๑๐5
๕0
๐

µ¥´»µ¦«¹¬µ
สายสนั
บสนุนการศึกษา
µ¥ª·
µµ¦

ปริญญาเอก

ปริญญาโท

ปริญญาตรี

ปวส.

มัธยมศึกษาตอนปลาย

มัธยมศึกษาตอนต้น

สายวิชาการ

Ģ.Ĥ øć÷ßČęĂñĎšöĊÙüćöøĎšÙüćöÿćöćøëóĉđýþ
๑.๓ รายชื่อผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ
øć÷ßČęĂĂćÝćø÷Ť
óâ.đóĘâÝĆîìøŤÿć÷óĆîíčŤ

üčçĉÖćøýċÖþć
üü.ÖčöćøđüßýćÿêøŤÿć×ćðøąÿćìüĉì÷ć

óâ.ßúúéć ïčþ÷øĆêîŤ

Ăü.đüßýćÿêøŤÙøĂïÙøĆü
Ăü.đüßýćÿêøŤðŜĂÜÖĆî
Ăü.đüßðäĉïĆêĉìĆęüĕð

Ģ.ĥ ÝĞćîüîĂćÝćø÷ŤðøąÝĞćìĆĚÜĀöé
๑.๔ จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด
ðøąđõì
óîĆÖÜćîöĀćüĉì÷ćúĆ÷
úĎÖÝšćÜßĆęüÙøćü

Ă÷ĎŠðäĉïĆêĉÜćî
ĤĦ
ģ

úćýċÖþćêŠĂ
Ĩ
-

øüö
ĥģ
ģ
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๑.๕ ęĂรายชื
่ออาจารย์
ระจำ
พนักงานมหาวิ
ฏิบัติงÜานจริ
ง  จำนวน  ๓๓  คน
1.5 øć÷ßČ
ĂćÝćø÷Ť
ðøąÝĞปćóîĆ
ÖÜćîöĀćüĉ
ì÷ćúĆ÷ทìĊยาลั
ęðäĉยïทีĆê่ปĉÜćîÝøĉ
ÝĞćîüî
ĤĤÙî
úĞćéĆï
ßČęĂ-ÿÖčú
üčçĉÖćøýċÖþć
üĆîìĊęïøøÝč ðŘ ó.ý.
ĀúĆÖÿĎêøĒóì÷ýćÿêøïĆèæĉê
Ģ ê.Ù. ģĦĦĢ
ģĦĦģ
Ģ øý.îó.ðśüî ÿčìíĉóĉîĉÝíøøö üü.êÝüĉì÷ć
ģĦĦĢ
ó.ï.
Ģ Ö.÷. ģĦĦĢ
ģ óâ.ðŗ÷ąøĆêîŤ íĆâîĉóĆìíŤ
Ģ öĉ.÷. ģĦĦģ
ģĦĦģ
üü.ó÷ćíĉüĉì÷ćÖć÷üĉõćÙ
Ĥ óâ.ðćøĉßćêĉ üÜýŤđÿîć
ĥ

îó.üĆçîć óøøèóćîĉß

Ħ

îó.ÿčøĉ÷Ü ĒñúÜÜćö

ħ

óâ.ßúúéć ïčþ÷øĆêîŤ

Ĩ

óâ.ýčìíĉîĊ êøĊēøÝîŤóø

ĩ

ÿëćîąïøøÝč
ðäĉïĆêĉÜćî
ðäĉïĆêĉÜćî
ðäĉïĆêĉÜćî

üü.ýĆú÷Ēóì÷ŤøąïïìćÜđéĉî
ðŦÿÿćüą
üü.øĆÜÿĊüĉì÷ćìĆęüĕð

ĥ đö.÷. ģĦĦĥ

ģĦĦĥ

ðäĉïĆêĉÜćî

Ģ öĉ.÷. ģĦĦĤ

ģĦĦĤ

ðäĉïĆêĉÜćî

Ģ ê.Ù. ģĦĦĤ

ģĦĦĥ

ðäĉïĆêĉÜćî

Ģ öĉ.÷. ģĦĦĥ

ģĦĦĥ

ðäĉïĆêĉÜćî

ģġ Ö.Ù. ģĦĦĥ

ģĦĦĥ

ðäĉïĆêĉÜćî

Ī

óâ.óĉßâć ðøąĕóóćîĉß
Ă.íĆî÷ćÖćø÷ŤýøĊüøöćý

Ăü.đüßýćÿêøŤÙøĂïÙøĆü
Ăü.đüßýćÿêøŤðŜĂÜÖĆî
Ăü.đüßðäĉïĆêĉìĆęüĕð
üü.ÖčöćøđüßýćÿêøŤ ÿć×ćēøÙ
øąïćéĀć÷ĔÝĒúąđüßïĞćïĆéüĉÖùê
üü.ÝĆÖþčüĉì÷ć
üì.ö./ÝčúßĊüüĉì÷ć

Ģĥ öĉ.÷. ģĦĥĨ

ģĦĥĨ

ðäĉïĆêĉÜćî

Ģġ

Ă.ßćâüĉì÷Ť öèĊîĉú

üì.ö/Öć÷üĉõćÙýćÿêøŤ

ģĨ í.Ù. ģĦĥĨ

ģĦĥĩ

ðäĉïĆêĉÜćî

ĢĢ

ñý.ÝćøčüøøèŤ üÜïčêéĊ

üì.ö./ÿøĊøüĉì÷ć

Ģ Ö.ó. ģĦĥĩ

ģĦĥĪ

ðäĉïĆêĉÜćî

Ģģ

Ă.ðŗ÷îĆîìŤöĊđüìĊ

üì.ö./Öć÷üĉõćÙýćÿêøŤ

Ģ ÿ.Ù. ģĦĥĪ

ģĦĥĪ

ðäĉïĆêĉÜćî

ĢĤ

éø.ÝčæćøĆêîŤ ÝĉêêĉöèĊ

ðø.é./ßĊüđÙöĊ

Ĥ ö.Ù. ģĦĦġ

ģĦĦġ

ðäĉïĆêĉÜćî

Ģĥ

éø.õćüîć óîöđ×ê

ðø.é./ßĊüđüßýćÿêøŤ

Ģ öĊ.Ù. ģĦĦĢ

ģĦĦĢ

ðäĉïĆêĉÜćî

ĢĦ

éø.ÿčøýĆÖéĉĝ ĒüŠîøĆö÷Ť

ðø.é./ßĊüđüßýćÿêøŤ

Ģ đö.÷. ģĦĦĢ

ģĦĦĢ

ðäĉïĆêĉÜćî

Ģħ

éø.íćøĉîĊ ĕß÷üÜýŤ

ðø.é./ÿć×ćðøÿĉêüĉì÷ć

Ĥ ó.÷. ģĦĦĢ

ģĦĦģ

ðäĉïĆêĉÜćî

ĢĨ

éø.ÿčóĆêøć ×ÝĆéēøÙć

ðø.é./Öć÷üĉõćÙýćÿêøŤ

Ĥ ó.÷. ģĦĦĢ

ģĦĦģ

ðäĉïĆêĉÜćî

Ģĩ

éø.Ýĉêêĉ÷üéĊ ýøĊõć

ðø.é./ðøÿĉêüĉì÷ć

Ģ öĉ.÷. ģĦĦĥ

ģĦĦĥ

ðäĉïĆêĉÜćî

ĢĪ

Ă.ÿčüõøèŤ ĒéîéĊ

üì.ö./ÿøĊøüĉì÷ć

Ģ ÿ.Ù. ģĦĦĥ

ģĦĦĥ

ðäĉïĆêĉÜćî

ģġ

Ă.ÿčíćøÖöú ÙøĂÜ÷čêĉ

üì.ö./Öć÷üĉõćÙýćÿêøŤ

ĢĦ ÿ.Ù. ģĦĦĥ

ģĦĦĥ

ðäĉïĆêĉÜćî

๘๐
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úĞćéĆï
ßČęĂ-ÿÖčú
üčçĉÖćøýċÖþć
ĀúĆÖÿĎêøüĉì÷ćýćÿêøïĆèæĉê ( ÿć×ćÿćíćøèÿč×ýćÿêøŤ )

üĆîìĊęïøøÝč

ðŘ ó.ý. ÿëćîąïøøÝč

Ģ

Ă.öĉîêøć ÿćøąøĆÖþŤ

ýþ.ö./ÿŠÜđÿøĉöÿč×õćó

Ģĥ öĉ.÷. ģĦĥĨ

ģĦĥĨ

ðäĉïĆêĉÜćî

ģ

Ă.đöøĊøĆêîŤ öĆęîüÜýŤ

ÿ.ö./ßĊüÿëĉêĉ

ĥ ö.Ù. ģĦĥĩ

ģĦĥĨ

ðäĉïĆêĉÜćî

Ĥ

Ă.Ýĉîêîć ýĉøĉïĎøèŤóĉóĆçîć

Ģ ó.÷. ģĦĥĪ

ģĦĦġ

ðäĉïĆêĉÜćî

ĥ

Ă.ÿÜŠć ìĆïìĉöĀĉî

Ģ í.Ù. ģĦĥĪ

ģĦĦġ

ðäĉïĆêĉÜćî

Ħ

Ă.åĉêĉøĆß ÜćîÞöĆÜ

øð.ö./ÖćøïøĉĀćøÝĆéÖćøÿĞćĀøĆï
îĆÖïøĉĀćø
M.Sc./
Env.Tech.Manage
üì.ö./ĂćßĊüĂîćöĆ÷

Ģ öĊ.Ù. ģĦĦġ

ģĦĦġ

ðäĉïĆêĉÜćî

ħ

Ă.úĆÖþèĊ÷Ť ïčâ×ćü

Ģ ê.Ù. ģĦĦģ

ģĦĦģ

ðäĉïĆêĉÜćî

Ĩ

Ă.ðŦèæĉêć ÿč×čöćú÷Ť

üì.ö./ÖćøÝĆéÖćøÿĉęÜĒüéúšĂö
ĂčêÿćĀÖøøö
ÿ.ö./ÿćíćøèÿč×ýćÿêøŤ

Ģ ó.÷. ģĦĦģ

ģĦĦģ

ðäĉïĆêĉÜćî

ĩ

Ă.ðüĊèć úĉöðŗìĊðøćÖćø

üì.ö./ÖćøÝĆéÖćøÿĉęÜĒüéúšĂö

Ģ ó.÷. ģĦĦģ

ģĦĦģ

ðäĉïĆêĉÜćî

Ī

Ă.óúćÖø ÿČïÿĞćøćâ

üì.ö./üĉì÷ćÖćøøąïćé

Ģ ó.÷. ģĦĦģ

ģĦĦģ

ðäĉïĆêĉÜćî

Ģġ

Ă.îĉ÷ö ÝĆîìøŤîüú

ÿ.ö./ÿŠÜđÿøĉöÿč×õćó

Ģ ö.Ù. ģĦĦĥ

ģĦĦĥ

ðäĉïĆêĉÜćî

ĢĢ

Ă.ÿöđÝêîŤ ìĂÜéĞć

üì.ö./ĂîćöĆ÷ÿĉęÜĒüéúšĂö

ģ ó.Ù. ģĦĦĥ

ģĦĦĥ

ðäĉïĆêĉÜćî

Ģģ

Ă.ìĆÖþĉè óĉöóŤõĆÖéĉĝ

ÿ.ö./ßĊüÿëĉêĉ

Ģ Ö.÷. ģĦĦĥ

ģĦĦĥ

ðäĉïĆêĉÜćî

ĢĤ

Ă.óĆÝîõć üÜþćóøĀö

üì.ö./óĉþüĉì÷ćìćÜĂćĀćø
ĒúąēõßîćÖćø

Ģ Ö.÷. ģĦĦĥ

ģĦĦĥ

ðäĉïĆêĉÜćî

Ģ.ħïčÙúćÖøÿć÷üĉßćÖćø úćýċÖþćêŠĂ
๑.๖ บุคลากรสายวิชาการ ลาศึกษาต่อ
úĞćéĆï
Ģ
ģ
Ĥ

ĥ

Ħ
ħ
Ĩ

ßČęĂ - ÿÖčú
Ă.ÖćâÝîć ĒðÜÝĉêêŤ
Ă.øĆêîć đúĘÖÿöïĎøèŤ

ÿć×ćüĉßć / ÿëćïĆî ìĊúę ćýċÖþć

ðøé./ßĊüđÙöĊöĀćüĉì÷ćúĆ÷đßĊ÷ÜĔĀöŠ
ðøé./Öć÷üĉõćÙýćÿêøŤ
öĀćüĉì÷ćúĆ÷×ĂîĒÖŠî
îó.ÿčüĉì÷ć đíĊ÷øðøąíćî üčçĉïĆêø ÿć×ćýĆú÷ÖøøöĂĂøŤēíðŗéĉÖÿŤ
ēøÜó÷ćïćúøćöćíĉïéĊ
öĀćüĉì÷ćúĆ÷öĀĉéú
îó.ÿĆöùìíĉĝ ÿĉìíĉóÜýŤóĉì÷ć üčçĉïĆêø ÿć×ćýĆú÷ÖøøöêÖĒêŠÜ
ēøÜó÷ćïćúøćöćíĉïéĊ
öĀćüĉì÷ćúĆ÷öĀĉéú
îć÷öćøčêóÜýŤ ðŦââć
ðøé.ÿć×ćÝčúßĊüìĉ ÷ć
öĀćüĉì÷ćúĆ÷×ĂîĒÖŠî
îó.ÿčóÝîŤ ÞĆêøìĉîÖø
üčçĉïĆêø ÿć×ćýĆú÷ÖøøöêÖĒêŠÜ
ÝčāćúÜÖøèŤöĀćüĉì÷ćúĆ÷
óâ.ÿčõćóøøè ýĉþ÷ŤíćîîìŤ üčçĉïĆêø ÿć×ćÝĆÖþčüĉì÷ć ÝčāćúÜÖøèŤ
öĀćüĉì÷ćúĆ÷

ðøąđõììčî

üĆîìĊęúćýċÖþć

îĆÖđøĊ÷îìčî ÿÖĂ.
ĂčéĀîčîüĉì÷ćúĆ÷Ą

ģĤ öĉ.÷.ĥĨ
Ģ í.Ù.ĦĢ

ĂčéĀîčîüĉì÷ćúĆ÷Ą

Ģ í.Ù.ĦĢ

ĂčéĀîčîüĉì÷ćúĆ÷Ą

Ģ í.Ù.ĦĢ

îĆÖđøĊ÷îìčî ÿÖĂ.

ģģ ó.Ù.Ħģ

Ģ öĉ.÷.Ħģ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
๘๑
ĂčéĀîčîüĉì÷ćúĆ÷Ą
Ģ í.Ù.Ħģ
ĂčéĀîčîüĉì÷ćúĆ÷Ą

öĀćüĉì÷ćúĆ÷×ĂîĒÖŠî
Ĥ îó.ÿčüĉì÷ć đíĊ÷øðøąíćî üčçĉïĆêø ÿć×ćýĆú÷ÖøøöĂĂøŤēíðŗéĉÖÿŤ
ēøÜó÷ćïćúøćöćíĉïéĊ
öĀćüĉì÷ćúĆ÷öĀĉéú
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Ģ.ħïč
ĥ ÙúćÖøÿć÷üĉ
îó.ÿĆöùìíĉĝ ßÿĉćÖćø
ìíĉóÜýŤúćýċ
óĉì÷ćÖþćêŠ
üčçĂĉïĆêø ÿć×ćýĆú÷ÖøøöêÖĒêŠÜ
ēøÜó÷ćïćúøćöćíĉïéĊ
úĞćéĆï
ßČęĂ - ÿÖčú
ÿć×ćüĉ
öĀćüĉ
ì÷ćúĆß÷ćöĀĉ/éÿëćïĆ
ú î ìĊúę ćýċÖþć
ĦĢ îć÷öćøč
êóÜýŤĒðÜÝĉ
ðŦâêâć
ðøé.ÿć×ćÝč
üìĉ ÷ć
Ă.ÖćâÝîć
êŤ
ðøé./ßĊ
üđÙöĊúößĊĀćüĉ
ì÷ćúĆ÷đßĊ÷ÜĔĀöŠ
öĀćüĉ
ì÷ćúĆ÷õ×ĂîĒÖŠ
î
ģ Ă.øĆêîć đúĘÖÿöïĎøèŤ
ðøé./Öć÷üĉ
ćÙýćÿêøŤ
ħ îó.ÿčóÝîŤ ÞĆêøìĉîÖø
üčçĉïĆêìø÷ćúĆ
ÿć×ćýĆ
ú÷ÖøøöêÖĒêŠ
Ü
öĀćüĉ
÷×ĂîĒÖŠ
î
öĀćüĉ
ì÷ćúĆ÷ ēíðŗéĉÖÿŤ
Ĥ îó.ÿčüĉì÷ć đíĊ÷øðøąíćî üčÝčçāćúÜÖøèŤ
ĉïĆêø ÿć×ćýĆ
ú÷ÖøøöĂĂøŤ
Ĩ óâ.ÿčõćóøøè ýĉþ÷ŤíćîîìŤ ēøÜó÷ćïćúøćöćíĉ
üčçĉïĆêø ÿć×ćÝĆÖþčïüĉìéĊ÷ć ÝčāćúÜÖøèŤ
öĀćüĉì÷ćúĆ÷öĀĉéú
ĩĥ îó.ÿĆ
öùìíĉĝ ÿĉììĂÜöĊ
íĉóÜýŤóĉì÷ć üčTranslational
çĉïĆêø ÿć×ćýĆúMedicine
÷ÖøøöêÖĒêŠ
îó.đĂÖóÝîŤ
è ÜImperial
ēøÜó÷ćïćúøćöćíĉ
éĊ
College
LondonïÿĀøćßĂćèćÝĆ
Öø
öĀćüĉ
ì÷ćúĆ÷ßöĀĉćÖćøĂĂÖÖĞ
éú
Ī Ă.îĆîì÷ćÖøąÿü÷ìĂÜ
ðøé./ÿć×ćüĉ
ćúĆÜÖć÷ĒúąÖćø
Ħ îć÷öćøčêóÜýŤ ðŦââć
ðøé.ÿć×ćÝč
ú
ßĊ
ü
ì
ĉ
÷ć
ÖĊāćöĀćüĉì÷ćúĆ÷×ĂîĒÖŠî
öĀćüĉì÷ćúĆ÷ü×ĂîĒÖŠ
î
Ģġ Ă.ðøĊéć ðøćÖćøÖöćîĆîìŤ ðøé./ÿć×ćßĊ
đüßýćÿêøŤ
ħ îó.ÿčóÝîŤ ÞĆêøìĉîÖø
üčçĉïĆêìø÷ćúĆ
ÿć×ćýĆ
ú÷ÖøøöêÖĒêŠ
Ü
öĀćüĉ
÷×ĂîĒÖŠ
î
ÝčāćúÜÖøèŤöĀćüĉì÷ćúĆ÷
Ĩ óâ.ÿčõćóøøè ýĉþ÷ŤíćîîìŤ üčçĉïĆêø ÿć×ćÝĆÖþčüĉì÷ć ÝčāćúÜÖøèŤ
Ģ.Ĩ üčçĉÖćøýċÖþć×ĂÜĂćÝćø÷ŤðøąÝĞöĀćüĉ
ć (øüöñĎ
ÖþćêŠĂ)
÷ćúĆšú÷ćýċ(รวมผู
๑.๗ วุฒิการศึกษาของอาจารย์ปìระจำ
้ลาศึกษาต่อ)
ĩ îó.đĂÖóÝîŤ ìĂÜöĊ
Translational Medicine è Imperial

ĂčéĀîčîüĉì÷ćúĆ÷Ą

Ģ í.Ù.ĦĢ

ĂčéĀîčîüĉì÷ćúĆ÷Ą

Ģ í.Ù.ĦĢ

ðøąđõììčî

üĆîìĊęúćýċÖþć

îĆÖđøĊ÷îìčî ÿÖĂ.
ĂčéĀîčîüĉì÷ćúĆ÷Ą
ĂčéĀîčîüĉì÷ćúĆ÷Ą
ĂčéĀîčîüĉì÷ćúĆ÷Ą
ĂčéĀîčîüĉì÷ćúĆ÷Ą

ģģ
ģĤ ó.Ù.Ħģ
öĉ.÷.ĥĨ
Ģ í.Ù.ĦĢ
Ģ öĉ.÷.Ħģ
Ģ í.Ù.ĦĢ
Ģ í.Ù.Ħģ

ĂčéĀîčîüĉì÷ćúĆ÷Ą

ĢĢ ê.Ù.
Ħĥ
í.Ù.ĦĢ

ĂčéĀîčîüĉì÷ćúĆ÷Ą
îĆÖđøĊ÷îìčî ÿÖĂ.
îĆÖđøĊ÷îìčî ÿÖĂ.
ĂčéĀîčîüĉì÷ćúĆ÷Ą

Ģ ê.Ù. Ħĥ
ģģ ó.Ù.Ħģ

ĂčéĀîčîüĉì÷ćúĆ÷Ą

Ģ í.Ù.Ħģ

ĂčéĀîčîüĉì÷ćúĆ÷Ą

Ģ ê.Ù. Ħĥ

Ģ öĉ.÷.Ħģ

ÝĞćîüî
ÝĞćîüî
ÝĞćîüî
College London ÿĀøćßĂćèćÝĆÖø
ĂćÝćø÷ŤìĊę ĂćÝćø÷ŤìĊę ĢĂćÝćø÷Ť
Ī ĀîŠĂ.îĆ
ê.Ù. Ħĥ
ü÷Üćî
îì÷ćÖøąÿü÷ìĂÜðøĉââćðøé./ÿć×ćüĉ
ßćÖćøĂĂÖÖĞ
ÜÖć÷ĒúąÖćø ĂčéĀîčîüĉì÷ćúĆ÷Ą
ðøĉââć
ðøĉâćúĆâć
ðäĉïĆêĉÜćî úćýċÖþćêŠĂ ìĆÜĚ Āöé
ì÷ćúĆ÷×ĂîĒÖŠđĂÖ
î
êøĊ ÖĊāćöĀćüĉēì
ÝøĉÜ (Ģ)îĆÖđøĊ÷îìčî(ģ)
(Ģ)+(ģ)
Ģġ Ă.ðøĊéć ðøćÖćøÖöćîĆîìŤ ðøé./ÿć×ćßĊüđüßýćÿêøŤ
ÿÖĂ.
üĉì÷ćúĆ÷Ą
ġ öĀćüĉì÷ćúĆ
ĢĪ÷×ĂîĒÖŠî ĢĤ
ģģ
Ģġ
Ĥģ
üčçĉĂćÝćø÷ŤìÜĆĚ Āöé

ÖúčŠöüĉßćĒóì÷ýćÿêøŤ
ÖúčŠöüĉßćÿćíćøèÿč×
ýćÿêøŤ

ġ

Ĩ

ĢĤ

ģġ

ġ

Ģģ

ġ

Ģģ

Ģ.ĩ êĞćĒĀîŠÜìćÜüĉßćÖćø (øüöñĎšúćýċÖþćêŠĂ)
๑.๘ ตำแหน่งทางวิชาการ (รวมผู้ลาศึกษาต่อ)
ÖúčŠöüĉßćĒóì÷ýćÿêøŤ
êĞćĒĀîŠÜìćÜüĉßćÖćø
ýćÿêøćÝćø÷Ť
øĂÜýćÿêøćÝćø÷Ť
ñĎšßŠü÷ýćÿêøćÝćø÷Ť

Ģ
Ģ

Ģġ

ÖúčŠöüĉßćÿćíćøèÿč×ýćÿêøŤ
-

Ģ.Ī ēÙøÜÖćøìĊęéĞćđîĉîÖćøĔîðŘÜïðøąöćè ģĦĦĥ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
úĞ๘๒
ćéĆïìĊę
ēÙøÜÖćø
Ģ
ÿøšćÜđÿøĉöÙčèíøøö Ýøø÷ćïøøèÙèćÝćø÷Ť ïčÙúćÖø ĒúąîĆÖýċÖþć

Ĥġ
ĢĤ

üĉì÷ćúĆ÷Ą
Ģ
Ģ

ýćÿêøćÝćø÷Ť
øĂÜýćÿêøćÝćø÷Ť
ñĎšßŠü÷ýćÿêøćÝćø÷Ť

Ģ
Ģ

-

Ģ
Ģ
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Ģ.Ī ēÙøÜÖćøìĊęéĞćđîĉîÖćøĔîðŘÜïðøąöćè ģĦĦĥ
๑.๙ โครงการที่ดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๕๔
úĞćéĆïìĊę
Ģ
ģ
Ĥ
ĥ
Ħ
ħ
Ĩ
ĩ

ēÙøÜÖćø
ÿøšćÜđÿøĉöÙčèíøøö Ýøø÷ćïøøèÙèćÝćø÷Ť ïčÙúćÖø ĒúąîĆÖýċÖþć
ìčîóĆçîćĂćÝćø÷Ť
óĆçîćïčÙúćÖøÿć÷üĉßćÖćøĒúąÿć÷ÿîĆïÿîčîüĉßćÖćø
øąïïÿüĆÿéĉÖćøĒúąđÿøĉöÿøšćÜÿč×õćóìĊęéĊÿĞćĀøĆïïčÙúćÖø
ïøĉĀćøĂĆêøćÖĞćúĆÜïčÙúćÖøÿć÷üĉßćÖćø (ĂĆêøćĔĀöŠ)
đóĉęöðøąÿĉìíĉõćóÖćøïøĉĀćøÝĆéÖćøìøĆó÷ćÖøöîčþ÷Ť
ìïìüîĒñî÷čìíýćÿêøŤđóČęĂëŠć÷ìĂéÿĎŠĀîŠü÷ÜćîĒúąïčÙÙú
ñĎšïøĉĀćøóïðąïčÙúćÖø đîČęĂÜĔîēĂÖćÿÿČïìĂéðøąđóèĊĕì÷

Ģ.Ģġ ÖćøóĆçîćïčÙúćÖø / Öćøðøąßčö / ÿĆööîć / òřÖĂïøö / éĎÜćî
๑.๑๐ การพัฒนาบุคลากร / การประชุม / สัมมนา / ฝึกอบรม / ดูงาน
วิทยาลั
ยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุ
ข ได้× จĕéšัดสรรงบประมาณ
üĉì÷ćúĆ
÷Ēóì÷ýćÿêøŤ
ĒúąÖćøÿćíćøèÿč
ÝĆéÿøøÜïðøąöćèประจำปี
ðøąÝĞćðŘ๒๕๕๔
ģĦĦĥเพืđóČ่อęĂเพิ่มพูน
ความรู้ ประสบการณ์
คุณš ðøąÿïÖćøèŤ
ธรรม จริยธรรม
บุคลากร
ดังนี้ ĒÖŠïÙč úćÖø éĆÜîĊĚ
đóĉęöóĎî ÙüćöøĎ
Ùčèแก่
íøøö
Ýøĉ÷íøøö
êćøćÜÿøčðÖćøđ×šćøĆïÖćøĂïøö ÿĆööîć ýċÖþćéĎÜćî ×ĂÜïčÙúćÖø ðøąÝĞćðŘ ģĦĦĥ
ตารางสรุปการเข้ารับการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ของบุคลากร ประจำปี ๒๕๕๔
ðøąđõì
ÿć÷üĉßćÖćø
ÿć÷ÿîĆïÿîčî

ìĊę
Ģ

ģ
Ĥ
ĥ

ÝĞćîüîïčÙúćÖøìĆĚÜĀöé ÝĞćîüîïčÙúćÖøìĊęđ×šćøĆï
ÖćøĂïøö
ģħ
ģĦ
ĦĢ
ģġ

øšĂ÷úą×ĂÜÖćøđ×šćøĆï
ÖćøĂïøö
Īħ.ĢĦ
ĤĪ.ģĢ

êćøćÜÿøčðÖćøóĆçîćĂćÝćø÷ŤđóČęĂÖćøýċÖþćêŠĂĔîøąéĆïðøĉââćđĂÖìĆÜĚ ĔîĒúąêŠćÜðøąđìý
ตารางสรุปการพัฒนาอาจารย์เพื่อการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกทั้งในและต่างประเทศ
ßČęĂ – ÿÖčú
üčçĉ
ÿć×ć
ÿëćïĆîÖćøýċÖþć
îó.đĂÖóÝîŤ ìĂÜöĊ
ðøĉââćēì – đĂÖ Translational
Imperial College
Medicine
London ÿĀøćß
ĂćèćÝĆÖø
óâ.ðŗ÷ąøĆêîŤ íĆâîĉóĆìíŤ ðøĉââćēì – đĂÖ đõÿĆßüĉì÷ćÙúĉîĉÖ
ÿĀøćßĂćèćÝĆÖø
Ă.îĆîì÷ć Öøąÿü÷ìĂÜ ðøĆßâćéčþãĊïĆèæĉê üĉì÷ćýćÿêøŤÖćøĂĂÖ ö.×ĂîĒÖŠî
ÖĞćúĆÜÖć÷ĒúąÖćøÖĊāć
Ă.ðüĊèć úĉöðŗìĊðøćÖćø ðøĆßâćéčþãĊïĆèæĉê đìÙēîēú÷ĊÿĉęÜĒüéúšĂö ö.íøøöýćÿêøŤ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

๘๓
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ภาพกิจกรรม
โครงการวันสงกรานต์ สมานสามัคคี สืบทอดประเพณีไทย เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๔

โครงการวันปีใหม่ เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๓

โครงการประชุมผู้บริหารพบปะบุคลากร เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๔

๘๔

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ เพื่อถ่ายทอดสู่หน่วยงานและบุคคล
ณ โรงแรมจอมเทียนปาล์มบีช พัทยา เมื่อวันที่ ๒๖-๒๙ มีนาคม ๒๕๕๔

โครงการศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

๘๕
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ผลการดำเนินงานงบประมาณการเงิน และพัสดุ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ งานการเงินและพัสดุ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้ดำเนินงาน
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

วิ ท ยาลั ย แพทยศาสตร์ แ ละการสาธารณสุ ข ได้ รั บ งบประมาณจั ด สรรจากเงิ น งบประมาณแผ่ น ดิ น
(วิทยาศาสตร์สุขภาพ) เงินอุดหนุนผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท เงินรายได้จากค่าหน่วยกิต ค่าธรรมเนียมพิเศษ
เงินโครงการวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เงินบริจาค รายได้ศูนย์เด็ก รายได้ศูนย์สุขภาพ
และรายได้อน่ื ๆ รวมงบประมาณรายรับทัง้ สิน้ ๖๖,๘๖๘,๙๖๑.๓๓ บาท สำหรับบริหารจัดการค่าใช้จา่ ยเงินเดือน
ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าครุภัณฑ์ รวมงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น ๕๗,๕๘๑,๑๑๐.๒๖  บาท
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เงินรายได้วิทยาลัยฯ ๑๐,๔๙๘,๐๕๙.๑๓ บาท

đÜĉîøć÷ĕéšýĎî÷Ťÿč×õćó 1,001,169.67 ïćì

เงินรายได้ศูนย์สุขภาพ ๑,๐๐๑,๑๖๙.๖๗ บาท

ç
Ö 566,3666.40 ïćì
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เงินรายได้ศูนย์พัฒนาเด็ก ๕๖๖,๓๖๖.๔๐ บาท

đÜĉîÙÜđĀúČĂ 9,2887,851.07 ïćì

เงินคงเหลือ ๙,๒๘๗,๘๕๑.๐๗ บาท

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  
เพื่ อ สนั บ สนุ น การเรี ย นการสอนและการพั ฒ นาส่ ง เสริ ม การดำเนิ น กิ จ กรรมต่ า งๆ ได้ ด ำเนิ น การแล้ ว
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

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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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 วงเงินงบประมาณทีไ่ ด้รบั จัดสรรคือ ๒๔๙,๙๑๖,๘๐๐ บาท (สองร้อยสีส่ บิ เก้าล้านเก้าแสนหนึง่ หมืน่
หกพันแปดร้อยบาทถ้วน) ทั้งนี้งานพัสดุได้ดำเนินการจัดซื้อครบทุกรายการแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ
วงเงินที่จัดซื้อได้จริงและขออนุมัติก่อหนี้ผูกพันกับสำนักงบประมาณ จำนวน ๒๔๘,๒๕๘,๔๐๐ บาท (สองร้อย
สีส่ บิ แปดล้านสองแสนห้าหมืน่ แปดพันสีร่ อ้ ยบาทถ้วน) ซึง่ ทำให้ประหยัดงบประมาณได้จำนวน ๑,๖๕๘,๔๐๐ บาท
(หนึ่งล้านหกแสนห้าหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
๓. สิ่งก่อสร้าง
๓.๑ อาคารกิจกรรมด้านสุขภาพ
งบประมาณผู ก พั น ตั้ ง แต่ ปี ง บประมาณ ๒๕๕๑ – ๒๕๕๓ และในปี ง บประมาณ ๒๕๕๔
ได้ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อย ในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔
๓.๒ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์
งบประมาณผูกพันตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๔– ๒๕๕๖ ได้รับสนับสนุนงบประมาณและจัดหาผู้รับ
จ้ า งก่ อ สร้ า งในวงเงิ น รวมทั้ ง สิ้ น ๒๔๖,๗๕๐,๐๐๐ บาท (สองร้ อ ยสี่ สิ บ หกล้ า นเจ็ ด แสนห้ า หมื่ น บาทถ้ ว น)
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
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ผลการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาลัยมีนโยบายพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนพันธกิจหลักให้บรรลุเป้าหมาย
การบริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ให้อยู่ภายใต้การกำกับของ
คณะกรรมการบริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้
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

งานเทคโนโลยีสารสนเทศมีภารกิจปี ๒๕๕๔ ที่สำคัญ ดังนี้

๑. งานด้านบริการและเตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
งานเทคโนโลยี ส ารสนเทศมี ก ารให้ บ ริ ก ารและเตรี ย มความพร้ อ มด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนให้หน่วยงานอื่นๆ ในองค์กรได้รับความสะดวกต่อการปฏิบัติงาน ดังนี้
		 ๑.๑ การติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการรักษาความปลอดภัย
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขเชื่อมต่อภายนอกโดยผ่าน
ศูนย์คอมพิวเตอร์และเครือข่ายเป็นแม่ข่ายหลัก และวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีระบบรักษา
ความปลอดภัยเครือข่ายด้วย Firewall  เพือ่ เป็นเครือ่ งมือทีใ่ ช้สำหรับป้องกันการบุกรุกระบบ Network (เครือข่าย)
จากผูใ้ ช้ทไี่ ม่ได้รบั อนุญาต ซึง่ เป็นรักษาความปลอดภัยได้ในระดับหนึง่ และในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ จะมีโครงการ
จัดซื้อซอฟแวร์ป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ที่ถูกต้องตามลิขสิทธิ์ สำหรับติดตั้งให้อาจารย์และบุคลากรทุกท่าน
		 ๑.๒ ติดตั้งระบบโทรศัพท์สำหรับอาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
ให้บริการเลขหมายโทรศัพท์เลขหมายหลักจากผูใ้ ห้บริการโทรศัพท์ในประเทศหมายเลข ๐๔๕-๓๕๓๙๐๐
- ๐๔๕-๓๕๓๙๒๙ จำนวน ๓๐ เลขหมายให้ บ ริ ก ารเลขหมายโทรศั พ ท์ ภ ายใน ๕๘๐๐-๕๙๙๙ จำนวน
๒๐๐ เลขหมาย โดยมีตู้สาขาโทรศัพท์จำนวน ๑ ตู้ ที่วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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รายงานประจำปี ๒๕๕๔ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

		 ๑.๓ การให้บริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไร้สาย (Wireless Lan) ภายในอาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข
ระบบเครือข่ายไร้สาย หรือ ระบบเครือข่ายแบบ Wireless LAN หรือ WLAN  เพื่อความเป็นระเบียบ
ความสวยงาม และความสะดวกของการใช้งาน โดยเชื่อมต่อจากศูนย์คอมพิวเตอร์และเครือข่าย และใช้อุปกรณ์
ควบคุมที่สามารถจัดการและควบคุมการทำงานของแอกเซสพอยน์ (Access point) อยู่ที่วิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุขรักษาความปลอดภัยในการใช้งาน โดยผูใ้ ช้จะต้องกรอกรหัสก่อนเข้าใช้งานทุกครัง้ เพือ่ การรับ
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 ซึง่ ปัจจุบนั สัญญาณยังไม่สามารถครอบคลุมได้ทง้ั อาคาร
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
จะช่วยให้ผทู้ เี่ ชือ่ มต่ออินเตอร์เน็ตจากนอกวิทยาลัยฯ สามารถใช้สบื ค้นฐานข้อมูล e-journal ภายในมหาวิทยาลัยได้
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 หรื อ Electronic learning เป็ น การเรี ย นรู้ ผ่ า นสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
โดยวิทยาลัยแพทย์ได้ใช้ moodle ในการจัดทำระบบ e-Learning โปรแกรมชุดนี้เป็น Open Source อาศัย
อินเทอร์เน็ตเข้ามาส่งเสริมการเรียน การสอน แก่นกั ศึกษาและอาจารย์วทิ ยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  
ให้เกิดประสิทธิผลยิ่งขึ้น
๒.๔ เตรียมความพร้อมโสตทัศนูปกรณ์ ในห้องเรียนก่อนที่จะมีการจัดการเรียนการสอน ทั้งนี้
เพื่อสนับสนุนบรรยากาศการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๙๐
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รายงานประจำปี ๒๕๕๔ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

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 การป้ อ งกั น ความเสี ย หายของอุ ป กรณ์ ค อมพิ ว เตอร์ จ ากกระแสไฟฟ้ า โดยติ ด ตั้ ง
เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ที่เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และเครื่องอื่นๆ ทุกหน่วยงานเพื่อป้องกันความเสียหาย
ของอุปกรณ์จากปัญหากระแสไฟฟ้าผิดพลาด
๒.๖ จัดทำสเปคครุภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมสำหรับอาจารย์ บุคลากร และ
โสตทัศนูปกรณ์สำหรับสนับสนุนด้านการเรียนการสอน ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
๒.๗  ให้บริการซ่อมแซม แก้ไขพร้อมติดตัง้ เครือ่ งคอมพิวเตอร์ บำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์  สือ่ สาร
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

ระบบเครือข่ายสารสนเทศภายใน
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ

ซ่อมบำรุง บำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์
สื่อสาร และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ
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ผลการดำเนินการด้านการประกันคุณภาพภายในและแนวทางการพัฒนา
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
เมือ่ วันที่ ๑๕ -๑๖ มิถนุ ายน ๒๕๔๔ โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน โดยรองศาสตราจารย์ นพ.จิตเจริญ
ไชยาคำ  สงั กัด  ภาควิชารังสีวทิ ยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผูท้ รงคุณวุฒิ จากภายนอกมหาวิทยาลัยฯ
เป็ น ประธานคณะกรรมการตรวจประเมิน และผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ จ ากภายในมหาวิ ท ยาลั ย ฯ จำนวน ๗ ท่า น
ร่วมเป็นกรรมการ และเลขานุการ สรุปผลการประเมิน  ดังตารางที่ ๑
êćøćÜìĊ
ę Ģ่ ๑  ผลการประเมิ
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ģ.ġġ
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ģ.ġġ
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Ĥ.ģĦ
óĂĔßš
Ĥ.ĤĤ
óĂĔßš
Ĥ.ģġ
óĂĔßš
ĥ.ġġ
éĊ
ģ.ġġ
êšĂÜðøĆïðøčÜ
ģ.Ĩĩ

óĂĔßš
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รายงานประจำปี ๒๕๕๔ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

นอกจากนี้ ค ณะกรรมการการประเมิ น คุ ณ ภาพภายในได้ ต รวจเยี่ ย มศู น ย์ แ พทยศาสตรศึ ก ษา
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. วิทยาลัยฯมีหลักสูตรและองค์ความรูท้ ส่ี ามารถผลิตบัณฑิตทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถทางวิทยาศาสตร์  
สุขภาพที่เป็นกำลังสำคัญของประเทศ
๒. คณาจารย์วิทยาลัยฯมีความทุ่มเทในการทำงานและการเรียนการสอนเพื่อให้นักศึกษามีความรู้
ความสามารถในวิชาชีพของตน
๓. วิทยาลัยฯเป็นการจัดตัง้ ใหม่สามารถสร้างโอกาสในการพัฒนาองค์ความรูท้ ท่ี นั สมัยและเป็นปัจจุบนั
		 จุดที่ควรพัฒนา
๑. ควรมีการกำกับดูแลการบริหารจัดการหลักสูตรและการเรียนการสอนให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย
๒. ควรมีการจัดทำแผนที่มีเป้าหมายที่ชัดเจนในการพัฒนาและกระตุ้นให้อาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทาง
วิชาการและคุณวุฒิในตำแหน่งที่สูงขึ้น
๓. ควรมีผู้รับผิดชอบและผู้ปฏิบัติการของวิทยาลัยฯเพื่อพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพและอยู่ในมาตรฐานเดียวกันทุกหลักสูตร
๔. วิทยาลัยฯควรเร่งสร้างความเข้าใจในเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาให้บคุ ลากรทราบอย่างทัว่ ถึง
๕. ควรสร้างยุทธศาสตร์งานวิจัยที่สอดคล้องกับพันธกิจเรื่องการแก้ปัญหาสุขภาพ และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของชุมชนให้เป็นรูปธรรม  
๖. ควรปรับปรุงระบบการสื่อสารในองค์กรให้รวดเร็วและทั่วถึง

วิทยาลัยได้มีการดำเนินการปรับปรุงในปี ๒๕๕๔ ตามข้อเสนอแนะดังนี้

๑. วิ ท ยาลั ย ฯได้ มี ก ารดำเนิ น การแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการบริ ห ารวิ ช าการวิ ท ยาลั ย แพทยศาสตร์ แ ละ
การสาธารณสุขขึน้ เพือ่ เป็นหน่วยงานกลางในการกำกับดูแลการบริหารจัดการหลักสูตรและการเรียนการสอนให้
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
๒. วิทยาลัยมีแผนการพัฒนาบุคลากรโดยเฉพาะการสนับสนุนการศึกษาต่อของบุคลากรสายวิชาการทีช่ ดั เจน
๓. วิทยาลัยฯสร้างความเข้าใจในเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาโดยมีการส่งบุคลากรเข้าร่วมการ
อบรมเกณฑ์ ก ารประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาทั้ ง ภายในและภายนอกของมหาวิ ท ยาลั ย และมี ก ารจั ด ชี้ แจง
แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายในให้กับบุคลากรทุกระดับ
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รายงานประจำปี ๒๕๕๔ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

ข้อเสนอแนะรายองค์ประกอบ

องค์ประกอบที่ ๑ ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดำเนินการ
จุดแข็ง
วิทยาลัยฯมีความตัง้ ใจในการจัดทำแผนของวิทยาลัยฯ ตามข้อเสนอแนะทีไ่ ด้รบั จากผลการประเมินใน
ปีการศึกษาที่ผ่านมา
แนวทางเสริม
วิทยาลัยฯ ต้องนำผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตั้งแต่สถาบันร่วมผลิต นักศึกษา ประชาชนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วม
ทบทวนจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนที่ยุทธศาสตร์ให้มีความสอดคล้องกับปรัชญา พันธกิจและเป้าหมาย
องค์ประกอบที่ ๒ การเรียนการสอน
		 ข้อสังเกตเพื่อการพัฒนา
๑. วิทยาลัยฯควรเร่งรัดตัง้ คณะกรรมการวิชาการให้ครอบคลุมไปถึงสถาบันร่วมผลิตแพทย์และหรือ
มีรองคณบดีฝ่ายวิชาการที่รับผิดชอบเพื่อสร้างระบบและกลไกในการจัดการเรื่องการจัดการบริหารหลักสูตร
โดยศึกษาจากแนวทางกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ  (TQF)
๒. ควรมีการใช้ระบบและกลไกการบริหารหลักสูตรให้เกิดประสิทธิภาพต่อการบริหารจัดการ
หลักสูตร โดยมีการกำกับดูแลให้เป็นไปตามแผนที่วางร่วมกันระหว่างวิทยาลัยฯและศูนย์
๓. ควรมีการเชื่อมโยงความรู้และระบบการจัดการบริหารหลักสูตรระหว่างชั้นปรีคลีนิคและ
ชั้นคลีนิคให้มีประสิทธิภาพและเห็นเป็นรูปธรรมอย่างมีส่วนร่วม
๔. ควรมีกระบวนการจัดทำSAR ของศูนย์แพทยศึกษาเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ของกระบวนการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยฯประกอบด้วยชั้นปรีคลินิก   ชั้นคลินิกสรรพสิทธิ์ ศูนย์แพทยศาสตร
เชียงรายประชานุเคราะห์  เพื่อให้สอดรับกับการรายงานผลตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (มคอ ๓,๕)
๕. ให้คณะกรรมการในข้อที่ ๑ เป็นผูร้ บั ผิดชอบในการวางระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน
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
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิข์ องนักศึกษาระหว่างศูนย์แพทยศาสตรศึกษาเชียงรายทีใ่ ช้หลักสูตรของมหาวิทยาลัย
นเรศวร  ศูนย์แพทยศาสตรสรรพสิทธิ์ที่ใช้หลักสูตรขอนแก่น
๘. วิทยาลัยฯควรมอบหมายให้คณะกรรมการชุดใดชุดหนึง่ ทีร่ บั ผิดชอบสอบถามความต้องการของ
ผู้ใช้บัณฑิตที่เป็นอัตลักษณ์ของวิทยาลัยฯ
๙. ควรจัดทำแผนเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพของบุคลากรทั้งสายอาจารย์และสายสนับสนุน
โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลล่วงหน้า ๕ ปี เพื่อใช้ในการวางแผนความต้องการด้านบุคลากรของสถาบัน กำหนด
อัตรากำลังที่ต้องการเพื่อการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์
๙๔

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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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 การมีสว่ นร่วมของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
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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. วิทยาลัยฯ นำผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทำงาน เช่น การประสาน
ความร่วมมือกับศูนย์แพทย์ในการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา

ภาพกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา

วิทยาลัยฯ ได้มกี ารประชุมและประสานงานกับทางศูนย์แพทยศาสตรศึกษา ทัง้ ๒ แห่ง เป็นประจำอย่างต่อเนือ่ ง
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 ระดับกลุม่ วิชา ปีการศึกษา ๒๕๕๓ นำทีมผูต้ รวจประเมินคุณภาพภายใน
ระดับกลุม่ วิชา โดย ผศ.ดร.ประสงค์สม ปุณยอุปพัทธ์ ในวันที่ ๓๐ - ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

๓. การตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับวิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๕๓ นำทีมผูต้ รวจประเมินคุณภาพภายใน
ระดับวิทยาลัยฯ โดย รศ.นพ.จิตเจริญ ไชยาคำ ในวันที่ ๑๕ – ๑๖ มิถนุ ายน พ.ศ. ๒๕๕๔

๔. กรรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ได้แก่ รศ.พญ.จามรี ธีรตกุลพิศาล และ
ผศ.นพ.ไชยวิ ท ย์ ธนไพศาล จากมหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น เข้ า เยี่ ย มตรวจศู น ย์ แ พทยศาสตรศึ ก ษา
รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ในวันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

๙๗

รายงานประจำปี ๒๕๕๔ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

๕. ประชุม แนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยฯ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ โดยประธาน
การประชุม คือ รศ.นพ.ป่วน สุทธิพนิ จิ ธรรม (คณบดี) ได้มอบหมายให้ อ.ปัณฑิตา สุขมุ าลย์ (รักษาราชการ
ผูช้ ว่ ยคณบดีฝา่ ยประกันคุณภาพ) ดำเนินการแทน ในวันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

๖. ประชุม คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา/คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน โดยประธานการประชุมคือ รศ.นพ.ป่วน สุทธิพนิ จิ ธรรม (คณบดี) ในที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔
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ผลการดำเนินงานด้านศูนย์สุขภาพ
สถานพยาบาลกลางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เดิมสังกัดหน่วยบริการสุขภาพงานกิจการนักศึกษา  
กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี ได้จัดตั้งขึ้น เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๔ จากแนวคิดของรองศาสตราจารย์   
ดร.สมจิตต์ ยอดเศรณี อธิการบดีผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีซึ่งเห็นความสำคัญว่านอกจากนักศึกษาจะ
ต้ อ งตั้ ง ใจศึ ก ษาเล่าเรียนจำเป็นต้องมีสุขภาพกายและจิ ต ที่ ดี ด้ ว ย และมหาวิ ท ยาลั ย อยู่ ห่ า งจากตั ว อำเภอ
วารินชำราบ เป็นระยะทางประมาณ ๑๑ กิโลเมตร จึงควรได้รับการปฐมพยาบาลก่อนส่งต่อ เพื่อความปลอดภัย
แก่นักศึกษาและบุคลากรที่เจ็บป่วย  
เมือ่ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๔๗ ได้เข้าร่วมโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้าตามนโยบายของรัฐ ได้เปลีย่ นชือ่
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

ศูนย์สขุ ภาพ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี บทบาทหน้าที่
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  
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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 บริ ก ารทำคลอดเฉพาะการคลอดปกติ ใ นภาวะฉุ ก เฉิ น บริ ก ารช่ ว ยชี วิ ต ฉุ ก เฉิ น
บริการผ่าตัดเล็ก
๑.๓  กิจกรรมบริการต่อเนื่อง
๑.๓.๑ มีบริการให้คำปรึกษา (Counseling)
๑.๓.๒ มีระบบส่งต่อที่มีคุณภาพทั้งไปและกลับ โดยจัดระบบให้มียานพาหนะ เพื่อใช้ในการส่งต่อ
ในกรณีฉุกเฉินได้อย่างรวดเร็ว
๑.๓.๓ มีการบริการเยีย่ มบ้าน เพือ่ ให้การบริการรวมทัง้ ติดตามเยีย่ มทำความรูจ้ กั สร้างความเข้าใจ
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.)
-บริการตรวจรักษาโดยแพทย์จากโรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์อบุ ลราชธานีทกุ บ่ายวันอังคาร
๑.๒ บริการรักษาผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
๑.๓ บริการทำแผล ฉีดยาและให้สารน้ำทางเส้นเลือด
๑.๔ บริการให้นอนพักเพื่อสังเกตอาการ ก่อนส่งต่อโรงพยาบาลหรือก่อนส่งกลับที่พัก
๑.๕ บริการรับ-ส่งต่อผู้ป่วย
๑.๖ ให้บริการกระเป๋ายาสามัญประจำบ้าน โดยคณะ สโมสรนักศึกษา/ชมรม/หน่วยงานส่งหนังสือ
แสดงความจำนงขอกระเป๋ายาสามัญประจำบ้านล่วงหน้า๓วันก่อนวันงานทั้งนี้ผู้ที่รับผิดชอบกระเป๋ายาจะต้อง
รั บ การอบรมการใช้ แ ละการปฐมพยาบาลก่ อ นนำกระเป๋ า ยาไปใช้ พร้ อ มนี้ จ ะต้ อ งคื น กระเป๋ า ยาภายใน
๓ วันหลังเสร็จสิ้นภารกิจ
๒. การส่งเสริม
๒.๑ บริการประกันสุขภาพนักศึกษา
๒.๒ บริการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ รวมทั้งรับปรึกษาปัญหาทางโทรศัพท์
๒.๓ บริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
๒.๔ บริการส่งเสริมด้านอนามัยแม่และเด็ก ด้านโภชนาการ ด้านวางแผนครอบครัว
๒.๕ บริการตรวจสุขภาพประจำปี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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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
มหาวิ ท ยาลั ยอุบลราชธานี การรับบริการรั ก ษาที่ โรงพยาบาลคู่ ป ระกั น สุ ข ภาพ และการรั บ บริ ก ารรั ก ษา
เนื่องจากอุบัติเหตุแก่นักศึกษาใหม่ทุกคน
๖.๒ อบรมนั ก ศึ ก ษาให้ ใช้ ก ระเป๋ า ยาสามั ญ ประจำบ้ า นได้ แ ละปฐมพยาบาลขั้ น พื้ น ฐานได้ ต าม
โครงการ   ต่างๆ ก่อนออกฝึกตามพื้นที่ พร้อมคู่มือการปฐมพยาบาล
๖.๓ บริการแจกแผ่นพับหรือโปสเตอร์ เพื่อเผยแพร่ความรู้เรื่องสุขภาพ จัดบอร์ดให้ความรู้ทาง
ด้านสุขภาพอนามัยทั้งร่างกายและจิตใจ
๖.๔ ติดตามผลงานการวิจัยทางด้านการแพทย์ใหม่ๆ มาเผยแพร่
๖.๕ ให้บุคลากรเข้ารับการอบรม/สัมมนาทางวิชาการ

๑๐๒
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๒๕๕๔ ģĦĦĥ
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ÖćøÖćøýċ
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ตารางที่ ๒ จำแนกประชากรตามสิทธิ์การรักษาพยาบาลของผู้มารับบริการ
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øüö
ģ,ģĤģ
ìĊęöć : ēðøĒÖøö JHCIS ðŘÜïðøąöćè ģĦĦĥ
ìĊęöć : JHCIS
ēðøĒÖøö
JHCIS ðŘ๒๕๕๔
Üïðøąöćè ģĦĦĥ
ที่มา : โปรแกรม
ปีงบประมาณ
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๓. จำนวนผู้มีสิทธิขึ้นทะเบียนบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าของศูนย์สุขภาพ
Ĥ.ÝĞćีสîüîñĎ
Ċÿìĉ íĉ×îċĚ ìąđïĊ
÷îïĆêøðøąÖĆ
×õćóëš
üîĀîš
×ĂÜýĎ
×č õćó
ิทธิขึ้นšöšöทะเบี
ตรประกั
ขภาพถ้îîÿčÿčวนหน้
าของศู
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Ċÿìĉ íĉ×ยîċĚ นบัìąđïĊ
÷îïĆนêสุøðøąÖĆ
×õćóëš
üîĀîš
×č õćó ้งหมด ๕,๐๔๗  คน
(ที่มา : ข้อมูล www.nhso.go.th  สรุปยอดประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๔)
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ĥ. ÝĞćĒîÖñĎšøïĆ ïøĉÖćøêćöÖúčŠöĒ÷ÖēøÙ
๔. จำแนกผู้รับบริการตามกลุ่มแยกโรค
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ที่มา : โปรแกรม JHCIS ปีงบประมาณ ๒๕๕๔

ìĊęöć : ēðøĒÖøö JHCIS ðŘÜïðøąöćè ģĦĦĥ
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. อาจารย์นายแพทย์สรุ ยิ ง แผลงงาม
๒. นางสุฬดี กิตติวรเวช
๓. นางนิชนันท์ สุวรรณกูฏ
๔. นางสาวจิตตวีร์ ภัทรวัชวรีย์
๕. นางสาวพัชรนันท์ พรหมจันทร์
๖. นางสาวอรนิตย์ เข็มนาค
๗. นางภัทรชรัญ ทุมมากรณ์
๑๐๔

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ประธานศูนย์สขุ ภาพ (วุฒบิ ตั รเชีย่ วชาญสาขารังสีวทิ ยาทัว่ ไป)
พยาบาลวิชาชีพ (เวชปฏิบัติ)  
พยาบาลวิชาชีพ (เวชปฏิบัติ)  
นักจิตวิทยาคลินิก  
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร  
พนักงานเวชสถิติ  
ผู้ช่วยเหลือคนไข้

รายงานประจำปี ๒๕๕๔ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

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 โครงการพั ฒ นาระบบฐานข้ อ มู ล การบริ ก ารด้ า นสุ ข ภาพจิ ต ทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
(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 โครงการพั ฒ นา และประชาสั ม พั น ธ์ ศู น ย์ พั ฒ นาศู น ย์ สุ ข ภาพฯ “PCU. FEEL GOOD”
ของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ ๓ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เป็นโครงการของนักศึกษาแพทย์
ชั้นปีที่ ๓ โดยความร่วมมือของศูนย์สุขภาพฯ ในรายวิชาประสบการณ์วิชาชีพแพทย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
- เพือ่ ประชาสัมพันธ์ ศูนย์สขุ ภาพวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ทั้งในด้านที่ตั้ง การให้บริการ และสิทธิประโยชน์
- เพือ่ จัดอบรมเพิม่ ความรูแ้ ก่นกั ศึกษาแพทย์เกีย่ วกับสิทธิการรักษา เพือ่ ให้สามารถบอกต่อแก่บคุ คลทัว่ ไปได้
- เพือ่ ปรับปรุงพัฒนา ศูนย์สขุ ภาพวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
โดยการทำป้ายบอกทาง ปรับปรุงทัศนียภาพโดยรอบเพื่อให้น่าเข้ารับบริการมากขึ้น
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

๑๐๕

รายงานประจำปี ๒๕๕๔ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

- เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงสถานบริการ รับการบริการ และสิทธิประโยชน์ตามสิทธิการรักษา
- เพื่อให้ความรู้ด้านสิทธิในการเข้ารับบริการที่ศูนย์สุขภาพวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รวมถึงการโอนย้ายสิทธิระหว่างสถานทีบ่ ริการต่างๆ ในการเข้ารับบริการด้านการสาธารณสุข
- เพื่อเพิ่มจำนวนผู้โอนสิทธิบัตรทองมาที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
- เพื่อจัดทำกลุ่ม “PCU Feel Good ยินดีให้บริการ” บน FACE BOOK เพื่อตอบปัญหาเกี่ยวกับการ
รับบริการและสิทธิการรักษา

ภาพกิจกรรม จัดอบรมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ PCU และจัดทำ แบบทดสอบ
ก่อนและหลังจัดอบรมแก่นักศึกษาในวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
๘.๒  ภาพกิจกรรมขึ้นทะเบียนสิทธิ์บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้านักศึกษาน้องใหม่ ปี ๒๕๕๔
ณ อาคารเรียนรวม ๕ เมื่อวันที่ ๒๔-๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔

ภาพกิจกรรม ทีมศูนย์สุขภาพฯ ให้ความรู้เรื่องสิทธิการรักษาแก่นักศึกษาใหม่ขณะดำเนินการ
ขอขึ้นทะเบียนสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า

๑๐๖

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

รายงานประจำปี ๒๕๕๔ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

๘.๓ ร่ ว มกิ จ กรรมให้ บ ริ ก ารวิ ช าการของวิ ท ยาลั ย แพทยศาสตร์ แ ละการสาธารณสุ ข ในโครงการ
“เจาะเลือดคัดกรองธาลัสซีเมียในชุมชน ณ โรงเรียนอาเวมารีอา” เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๔

ภาพกิจกรรม คณาจารย์และทีมศูนย์สุขภาพฯ จากวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธาณสุข
ให้บริการเจาะเลือดแก่นักเรียนโรงเรียนอาเวมารีอา
๘.๔ กิจกรรมบริจาคโลหิต เนื่องในวันมหิดล ณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข   
เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๔ ณ ห้อง CMP ๑๐๑ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

๘.๕ กิจกรรมการตรวจประเมินหน่วยบริการ ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในปีงบประมาณ  ๒๕๕๕
จากคณะกรรมการตรวจประเมินระดับเขต  สำนักงานหลักประกันสุขภาพ เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๔

ภาพกิจกรรม คณะผู้ประเมินเข้าตรวจเยี่ยมและประเมินศูนย์สุขภาพ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

๑๐๗

รายงานประจำปี ๒๕๕๔ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

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 และในศูนย์สขุ ภาพฯ มีนกั จิตวิทยาปฎิบตั งิ านให้บริการให้การปรึกษา
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

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

รายงานประจำปี ๒๕๕๔ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

ป้ายไวนีลขนาดเล็กติดประชาสัมพันธ์ทุกคณะในมหาวิทยาลัย
๘.๘ โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการบริการด้านสุขภาพจิตทางอิเล็กทรอนิกส์
เพื่อการให้บริการด้านสุขภาพจิตดำเนินไปอย่างทั่วถึงมากขึ้น ศูนย์สุขภาพฯ จึงได้ทำโครงการพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลการบริการด้านสุขภาพจิตทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรม คือ การพัฒนาระบบ
ให้บริการทางเวบไซต์ ซึ่งประกอบไปด้วยการให้ความรู้ ข่าวสารอันเป็นประโยชน์ด้านสุขภาพจิต และพัฒนา
ระบบนัดรับบริการล่วงหน้า แบบทดสอบออนไลน์ เป็นต้น อันจะที่เปรียบเสมือนเพื่อนเพื่อให้นักศึกษาและ
ประชาชนทัว่ ไปได้เข้าถึงได้ตลอดเวลา รวมไปถึงการประชาสัมพันธ์สายด่วนฮอตไลน์คลายเครียด ระบบอัตโนมัต   ิ
เพื่อให้นักศึกษาที่มีปัญหาได้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตและแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตทั้ง
ของตนและผู้ใกล้ชิดได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง โดยปรึกษาผ่านสายด่วน ๑๓๒๓ หรือ ๑๖๖๗ ได้ตลอดเวลา  
๘.๙ กิจกรรมพัฒนาทักษะและความรู้บุคลากรด้านสุขภาพจิต
ศู น ย์สุขภาพฯ สนับสนุนบุคลากรเข้ า รั บ การพั ฒ นาทั ก ษะความรู้ ด้ า นเพศศึ ก ษาในเยาวชนและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่ายหน่วยงานภายนอก ดังนี้ เข้าร่วมประชุมวิชาการเพศศึกษาเพื่อเยาวชน ครั้งที่ ๙
ก้ า วที่ เ ก้ า ..ก้ า วที่ ก ล้ า เพศวิ ถี ศึ ก ษา เพื่ อ สร้ า งสั ง คมแห่ ง วุ ฒิ ภ าวะ ระหว่ า งวั น ที่ ๓-๕ สิ ง หาคม ๒๕๕๔
ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กทม. แลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมสร้างเครือข่ายบุคลากรปฏิบัติงานด้านเพศศึกษาของ
จังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียง เพิม่ พูนความรูแ้ ละทักษะในการเข้าร่วม workshop จากประสบการณ์จริง
/รับฟังการบรรยายมุมมองในการปฏิบัติงานด้านเพศศึกษาในสถาบัน ศึกษาเรียนรู้การจัดกิจกรรมด้านเพศ
ศึกษาในเยาวชนจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อนำมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริงในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
พัฒนาทักษะความรู้ในงานสุขภาพจิต โดยการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ ๑๐ เรื่อง
ฝ่าคลืน่ วิกฤตด้วยงานสุขภาพจิต ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร
เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด
พั ฒ นาองค์ ค วามรู้ ด้ า นเพศศึ ก ษา โดยเข้ า ร่ ว มการประชุ ม เพศวิ ถี แ ห่ ง ชาติ ค รั้ ง ที่ ๓ เรื่ อ ง
จุ ด เปลี่ ย นเรื่ อ งเพศประเทศไทย ระหว่ า งวั น ที่ ๑๕-๑๖ กั น ยายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรมรอยั ล ริ เ วอร์
กรุงเทพมหานคร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

๑๐๙

รายงานประจำปี ๒๕๕๔ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

รายงานผลการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็ก
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
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มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

รายงานประจำปี ๒๕๕๔ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

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
ศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก ได้ โ อนมาเป็ น หน่ ว ยงานอิ ส ระในกำกั บ ของโครงการจั ด ตั้ ง วิ ท ยาลั ย แพทยศาสตร์ แ ละ
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
ความสนใจของเด็ ก และความพร้ อ มที่ เ ป็ น ไปตามวั ย กิ จ กรรมที่ เ น้ น แบ่ ง เป็ น ๖ หลั ก สำคั ญ คื อ
กิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์ กิจกรรมเคลื่อนไหว กิจกรรมกลางแจ้ง กิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมเสรี
กิจกรรมเกมการศึกษา ทั้งนี้ทางศูนย์พัฒนาเด็ก ได้จัดการเรียนการสอนเป็น ๑ หลักสูตร คือ หลักสูตรสามัญ
และเน้นส่งเสริมภาษาอังกฤษและภาษาจีนเป็นสือ่ การสอน การจัดการส่งเสริมพัฒนาการผ่านกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน
ในด้านต่าง ๆ และจะสอนควบคู่ภาษาอังกฤษและมีการสอนภาษาจีนเบื้องต้น
            การจัดประสบการณ์สำหรับเด็กอายุ  ไม่จัดเป็นรายวิชา แต่จัดในรูปของกิจกรรมบูราณการผ่านการเล่น
เพื่อให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เกิดจากการเรียนรู้ได้พัฒนาทั้งร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา
การเลือกกิจกรรมที่นำมาจัดในแต่ละวันจึงต้องครอบคลุมสิ่งต่อไปนี้คือ การพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่ เพื่อให้เด็กได้
พัฒนาความแข็งแรงของกล้ามเนื้อใหญ่ การเคลื่อนไหว และความคล่องแคล่วในการใช้อวัยวะต่างๆ จึงควรจัด
กิจกรรมโดยให้เด็กได้เล่นอย่างอิสระกลางแจ้ง เล่นเครื่องเล่นสนาม การพัฒนากล้ามเนื้อเล็ก เพื่อให้เด็กได้
พัฒนาความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเล็ก การประสานสัมพันธ์ระหว่างมือ และตา จึงจัดกิจกรรมโดยให้เด็กได้เล่น
เครื่องเล่นสัมผัส เล่นเกมต่อภาพ หยิบจับช้อนส้อม ใช้อุปกรณ์ ศิลปะ เช่น สีเทียน กรรไกร พู่กัน ดินเหนียว ฯลฯ  
การส่งเสริมสร้างสรรค์ เพื่อให้เด็กได้พัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ได้ถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึก และเห็น
ความสวยงามของสิ่งต่างๆรอบตัว การจัดการเรียนการสอนในชั้นอนุบาลของศูนย์พัฒนาเด็ก จัดการศึกษาใน
ระดับปฐมวัยตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการโดยเน้นหลักให้เด็กเป็นศุนย์กลางและสอนแบบเตรียมความ
พร้อมโดยคำนึงถึงศักยภาพของเด็กแต่ละคนมุ่งเน้นการพัฒนาเด็กทั้ง ๔ ด้านได้แก่ ด้านร่างกาย,อารมณ์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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และจิตใจ, สังคมและสติปัญญา ให้ควบคู่กันไปอย่างเหมาะสมตามช่วงวัยของเด็ก การจัดการเรียนการสอน
แบบบูรณาการโดยผสมผสานนวัตกรรมการสอนที่ยึดหลัก BBL (Brain Based Learning) ต่างๆเข้าด้วยกันเด็กๆ
จะได้เรียนรู้ผ่านการเล่นและการทำกิจกรรม
นอกจากนี้ ศูนย์พัฒนาเด็กได้จัดกิจกรรมเสริมพิเศษ อาทิ คอมพิวเตอร์ ดนตรี นาฏศิลป์ เพื่อให้นักเรียน
ได้ รั บ การปู พื้ นฐานเพื่อการเรียนในชั้นที่สูง ขึ้ น ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม พุ ท ธศาสนา เช่ น  
การสวดมนต์ นั่งสมาธิ ไปถวายสังฆทานที่วัด ให้นักเรียนระดับอนุบาล โดยบรรจุอยู่ในหลักสูตรและตารางสอน
ประจำสัปดาห์ เพือ่ เสริมสร้างและวางรากฐานให้เด็กเข้าใจในการปฏิบตั ติ วั ทางแนวทางพุทธศาสนา และสามารถ
นั่ ง สมาธิ แ ละมี ส มาธิ ก ารทำงาน/การเรี ย นต่ อ ไป ให้ นั ก เรี ย นได้ เรี ย นรู้ ก ารแบ่ ง ปั น การปฏิ บั ติ ตั ว ของ
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

๑๑๒

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

รายงานประจำปี ๒๕๕๔ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

กราฟแสดงรายละเอียดอัตราเงินเดือนและเงินค่าจ้างบุคลากร

ข้าราชการ
พนักงานฯ
ลูกจ้างฯ

กราฟแสดงรายละเอียดรายรับ – รายจ่าย

รายรับ
รายจ่าย
เงินเดือนบุคลากร

สรุปความพึงพอใจผู้รับบริการศูนย์พัฒนาเด็ก วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

ศูนย์พัฒนาเด็กวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ดำเนินการเปิด
ศูนย์พัฒนาเด็กเพื่อเป็นการให้บริการดูแลเด็กทั้งบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย  และบุคคลทั่วไป ดังนั้นเพื่อเป็น
การเพิ่มความความไว้วางใจ ความมั่นใจ  ให้กับพ่อแม่ผู้ปกครองที่นำบุตรมาฝากไว้ ทางศูนย์พัฒนาเด็กวิทยาลัย
แพทยศาสตร์การและการสาธารณสุข จึงได้จัดทำแบบสอบถามความคิดเห็นต่อการให้บริการด้านต่างๆ
ของศูนย์เด็ก เพื่อนำมาปรับปรุงในการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กต่อไป จากแบบสอบถามที่ได้แจกตามกลุ่ม
ผู้ปกครองของเด็กในแต่ละช่วงอายุ  สรุปความพึงพอใจผู้รับบริการศูนย์พัฒนาเด็ก ได้ดังนี้
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

๑๑๓

รายงานประจำปี ๒๕๕๔ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

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. ด้านความสะอาดของสถานทีร่ อบๆ บริเวณภายในศูนย์พฒ
ั นาเด็ก ผูป้ กครองมีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับดี
๕. ด้านความปลอดภัยภายในอาคารสถานทีข่ องศูนย์พฒ
ั นาเด็กเช่นบริเวณทางเดินพืน้ รอบๆ ศูนย์พฒ
ั นาเด็ก
และบริเวณสนามเด็กเล่นเครื่องเล่นต่างๆ  ผู้ปกครองให้ความคิดเห็นว่าอยู่ในระดับดี
๖. ส่วนของห้องรับประทานอาหาร ผู้ปกครองมีความคิดเห็นว่าเป็นห้องรับประทานอาหารที่สะอาดอยู่
ในระดับดีมาก  
๗. ห้องน้ำห้องส้วมสำหรับเด็กมีความเพียงพอ และเป็นห้องที่สะอาดและมีความปลอดภัยสำหรับเด็ก
ผู้ปกครองมีความคิดเห็นอยู่ในระดับดี
๘. ด้านสถานทีจ่ อดรถของศูนย์ผปู้ กครองมีความคิดเห็นว่าควรแยกให้หา่ งจากสนามเด็กเล่น  และควรเพิม่
สถานที่จอดรถรับส่งสำหรับการมาส่งเด็กในเวลาฝนตกด้วยซึ่งผู้ปกครองมีความคิดเห็นว่าอยู่ในระดับดี
๙. อัตราครูผดู้ แู ลเด็กต่อจำนวนเด็กในแต่ละห้องผูป้ กครองเด็กให้ความคิดเห็นว่าอยูใ่ นระดับเหมาะสมดีมาก
๑๐. ด้านการบริหารจัดการภายในศูนย์ฯ ผู้ปกครองมีความคิดเห็นว่าอยู่ในระดับดี
๑๑. ด้านการประชาสัมพันธ์ของศูนย์พัฒนาเด็กสู่ชุมชน  มีการแจกใบประชาสัมพันธ์ของศูนย์พัฒนาเด็ก
ตามทีช่ มุ ชนต่างๆ และการมีกจิ กรรมสัมพันธ์กบั ชุมชนต่างๆ เพือ่ ให้ประชาชนทัว่ ไป และบุคลากรในมหาวิทยาลัย
รู้จักกับศูนย์พัฒนาเด็กของเราและผู้ปกครองมีความคิดเห็นในด้านการประชาสัมพันธ์ของศูนย์ในระดับน้อย
แต่ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น
๑๒. ด้านอัตราค่าบริการศูนย์พัฒนาเด็กแบ่งเป็นช่วงอายุต่างๆความคิดเห็นของผู้ปกครองอยู่ในระดับ
เหมาะสมดี  
สรุ ป ในภาพรวมทั้ ง หมดความพึ ง พอใจของผู้ รั บ บริ ก ารศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก วิ ท ยาลั ย แพทยศาสตร์ แ ละ
การสาธารณสุข ผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อบริการของศูนย์อยู่ในระดับดี และได้เสนอข้อแนะนำต่างๆ
ดังต่อไปนี้

ข้อเสนอแนะจากผู้ปกครอง

๑. ด้านสนามเด็กเล่น  อยากให้ปรับปรุงสนามเด็กเล่นให้สะอาด เพราะอุปกรณ์เป็นเหล็กสนิม และชำรุด
อาจเกิดอันตรายต่อเด็กได้ มีของเล่นอย่างพอเพียงต่อความต้องการของเด็ก  ศูนย์พัฒนาเด็กควรมีสื่อการสอนที่
ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กในทุกด้าน ประจำศูนย์พัฒนาเด็ก พื้นที่ระหว่างสนามเด็กเล่นกับสถานพยาบาลควร
ทำเป็นลานจอดรถเพิ่มจะดีมาก และอุปกรณ์ในสนามเด็กเล่นควรเปลี่ยนเป็นพลาสติก เพื่อความปลอดภัยแก่
ชีวิตของเด็กน้อยไร้เดียงสา
๑๑๔

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

รายงานประจำปี ๒๕๕๔ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

๒. ด้านการจัดการศึกษา อยากให้บรรยากาศภายในห้องเรียนเพิ่มวิชาการมากขึ้น ภาพรวมของห้องเด็ก
เล็กและคุณครูประจำชั้นดีมาก อยากให้ศูนย์พัฒนาเด็กมีกิจกรรมเสริม เช่น ดนตรี การว่ายน้ำ จัดตามความ
เหมาะสมสำหรับเด็กแต่ละช่วงวัย
๓. ด้านความปลอดภัยในการดูแลเด็ก ควรมี รปภ.ประจำศูนย์พัฒนาเด็ก  และให้การดูแลเด็กเบื้องต้น
ขณะเจ็บป่วยและแจ้งเหตุให้ผู้ปกครองทราบทันที
๔. ด้ า นบริ ห ารจั ด การ ควรลดค่ า เทอมให้ น้ อ ยลง เพราะค่ า เทอมแพงกว่ า โรงเรี ย นบ้ า นเด็ ก และ
ช่วงปิดเทอมอยากให้ลดค่าดูแล

ปัญหาและอุปสรรค

๑. เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นสวัสดิการ ไม่หวังผลกำไรมากเกิน และไม่ได้รับงบประมาณ
สนับสนุนจากมหาวิทยาลัย  จึงทำให้ไม่มงี บประมาณมาซ่อมแซมอาคารศูนย์พฒ
ั นาเด็ก ซึง่ มีสภาพชำรุดหลายแห่ง
ซึ่งอาจจะเป็นอันตรายต่อเด็ก และบุคลากรภายในศูนย์ฯ
๒. พืน้ ทีใ่ ช้สอยมีจำกัด ทางศูนย์ฯยังขาดพืน้ ทีใ่ ช้ประกอบกิจกรรม และต้อนรับผูป้ กครองได้อย่างพอเพียง
๓. บุคลากรที่เป็นลูกจ้าง ขาดกำลังใจในการปฏิบัติงาน เนื่องจากไม่สามารถปรับตำแหน่งเข้าสู่ตำแหน่ง
พนักงานได้

ภาพกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็ก ปี ๒๕๕๔
๑. กิจกรรม ผูกพันฉันรักแม่ เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียนรู้จักการแสดงออกที่ดีต่อแม่ผู้ให้กำเนิด

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

๑๑๕

รายงานประจำปี ๒๕๕๔ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

๒. กิจกรรม เรียนรู้ชีวิตชาวนา อาชีพของคนไทย

๓. กิจกรรมวันเด็ก : เพื่อส่งเสริมความกล้าแสดงออกของเด็กให้ถูกทาง และเหมาะสมกับวัย

๔. กีฬาสีหนูน้อย : เพื่อสร้างสร้างให้เด็กรักในการออกกำลังการ

๕. กิจกรรมบัณฑิตน้อย : เพื่อแสดงความยินดีให้นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในชั้นอนุบาล ๓

๑๑๖

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

รายงานประจำปี ๒๕๕๔ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

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

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

๑๑๗

รายงานประจำปี ๒๕๕๔
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
ที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย์นายแพทย์ป่วน สุทธิพินิจธรรม
คณบดี
คณะกรรมการประจำวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
รวมรวม วิเคราะห์ข้อมูล/รูปเล่ม
นายแพทย์วัฒนา พรรณพานิช
ผู้ช่วยศาสตรจารย์จารุวรรณ์ วงบุตดี
อาจารย์ปัณฑิตา สุขมาลย์
นางนันทิญา ทีปิวัฒน์  

รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
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

