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คำนำ
รายงานประจำปีฉบับนี้ จัดทำขึ้นตามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ (๑ ต.ค. ๕๒ - ๓๐ ก.ย. ๕๓) เป็นการ
รายงานผลการดำเนินงานของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขต่อสาธารณชนทั่วไป เพื่อแสดงถึง
วัตถุประสงค์หลักของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ในการที่ผลิตบัณฑิตด้านการแพทย์และ
ด้านการสาธารณสุข ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างให้มีมาตรฐานวิชาชีพและเป็นบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ของสังคมไทย วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้เปิดหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาสาธารณสุจศาสตร์) เพื่อกระจายโอกาสทางการศึกษาให้แก่ประชาชน
และให้มบี คุ ลากรทางการแพทย์และการสาธารณสุขทีเ่ พียงพอต่อประชาชนในเขตพืน้ ทีภ่ าคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง
นอกจากนี้ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้เล็งเห็นความสำคัญในด้านการวิจยั การบริการ
วิชาการแก่สังคม โดยการให้ความรู้ทางการแพทย์และการสาธารณสุขให้แก่ชุมชน นำงานบริการวิชาการกับ
ชุมชนมาเชือ่ งโยงในการสร้างพืน้ ฐานความรูแ้ ละประสบการณ์จริงในด้านการปฏิบตั งิ านให้กบั นักศึกษา เพือ่ นักศึกษา
จะได้นำประสบการณ์นไ้ี ปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบตั ใิ นทีส่ อื ต่อไปในอนาคต ตลอดจนการพัฒนาองค์ความรู้
โดยส่งเสริมงานวิจัยทางด้านสุขภาพอย่างต่อเนื่อง

คณะผู้จัดทำ
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สารคณบดี

รศ.นพ. ป่วน สุทธิพินิจธรรม
เวลาได้ลว่ งผ่านไปอีก ๑ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๓) ขอบันทึกประวัตกิ ารทำงานของทีมวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
เอาไว้เพื่อเป็นเครื่องเตือนความทรงจำเมื่อกาลเวลาผ่านไป ทีมงานของวิทยาลัยฯได้ก้าวเดินไปข้างหน้าด้วยความไม่ประมาท
ฟันฝ่าและก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆที่ผ่านเข้ามาด้วยความอดทน อดกลั้น มุ่งมั่น มุมานะและอุตสาหะ อาศัยความร่วมมือร่วมใจ
กันของบุคลากรวิทยาลัยฯ ทุกคน ขอบันทึกไว้ว่า “พวกเราทำได้” ดังผลงานที่บันทึกในรายงานประจำปี ๒๕๕๓ นี้   ปีนี้มีการ
เปลี่ยนแปลงหลายประการเกิดขึ้นในวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จัดแบ่งเป็นหมวดหมู่ได้ดังนี้
๑. อาคารสถานที่
๒. การรับนักศึกษาแพทย์และนักศึกษาสาธารณสุขของวิทยาลัยฯ
๓. บุคลากรของวิทยาลัยฯ
๔. การประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยฯและการจัดทำหลักสูตรกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)
๕. กิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ
๖. การพัฒนาของศูนย์สุขภาพ
๑. อาคารสถานที่
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ วิทยาลัยฯได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จ ๓ อาคาร คือ ตึกอาคารเรียนวิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข ดำเนินการสร้างแล้วเสร็จ รับงานแล้วบุคลากรร่วมแรงร่วมใจกันขนย้ายวัสดุครุภัณฑ์จากอาคารเรียนเดิมที่
เคยเป็นห้องสมุดของมหาวิทยาลัยมายังอาคารของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขหลังใหม่ทโี่ อโถง สวยงาม มีลกั ษณะ
ของหอไตรกลางน้ำอำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๒ แล้วเสร็จและเปิดดำเนินการใน
วันที่ ๑๗  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๒ ตึกหลังใหม่นี้  ประกอบด้วย
		 ห้องบรรยาย :
ห้องบรรยาย ๓๐๐ ที่นั่ง ๑ ห้อง
ห้องบรรยาย ๑๕๐ ที่นั่ง ๒ ห้อง
ห้องบรรยายเล็ก ๓ ห้อง ๒๐-๗๐ ที่นั่ง
ห้องเรียนกลุ่มย่อย ๑๒ ห้อง
		 ห้องสอนและสอบทักษะทางคลินิก จำนวน ๒ ห้อง
		 ห้องประชุม ๓ ห้อง
		 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการเรียนการสอนอีก ๒ ห้อง
		 ห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย ๔ ห้อง
		 ห้องสุมด ๑ ห้อง
		 ห้องวิชาการ
		 ห้องทำงานของหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
		 ห้องพักผู้บริหาร
		 ห้องธุรการของวิทยาลัย
		 ห้องพักอาจารย์ที่เป็นสัดส่วน
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๒. วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขร่วมผลักดันและสนับสนุนการจัดตัง้ คณะพยาบาลศาสตร์สำเร็จในปีพ.ศ. ๒๕๕๓
ได้ มอบห้องให้คณะพยาบาลศาสตร์ใช้ จ ำนวน ๒ ห้ อ ง คณะพยาบาลศาสตร์ เริ ่ มเปิ ด รั บนั ก ศึ ก ษาพยาบาล
จำนวน ๖๔ คน ในปี พ.ศ. ๒๕๕๓
๓. การรับนักศึกษาแพทย์และนักศึกษาสาธารณสุขของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ปราญช์ บุณยวงค์วิโรจน์และท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาล
ศรีสะเกษ นายแพทย์ชาย ธีระสุตร่วมลงนามใน MOU-Memorandum Of Understandingกับท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ศาสตราจารย์ ดร.ประกอบ วิโรจนกูฏและคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขเมื่อวันที่ ๓๑
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ทำให้วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขสามารถรับนักศึกษาแพทย์เพิ่มอีกจำนวน ๒๐ คน
ในปีการศึกษาพ.ศ. ๒๕๕๓ รวมเป็นจำนวนนักศึกษาแพทย์ ทั้งสิ้น ๓๖ คน ซึ่งยังไม่บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้คือ จำนวนนักศึกษาแพทย์
๔๘ คนต่อปี ทั้งนี้เพราะโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ยังมีพันธสัญญากับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ต้องรับ
ฝึกอบรมทางคลินิกให้นักศึกษาแพทย์ขอนแก่นจำนวน ๓๒ คนจนถึงปีการศึกษา ๒๕๕๖ จึงไม่สามารถรับนักศึกษาแพทย์จาก
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขเพิ่มขึ้นได้
สำหรับนักศึกษาสาธารณสุข วิทยาลัยฯ มีเป้าหมายรับปีละ ๑๐๐ คน ในปี ๒๕๕๓ นี้ วิทยาลัยฯสามารถรับนักศึกษา
ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ และในปีนี้นักศึกษาสาธารณสุขหลักสูตร ๔ ปี สำเร็จการศึกษาเป็นรุ่นแรกจำนวน ๔๙ คน
๔. จำนวนอาจารย์ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
ในปีนม้ี อี าจารย์แพทย์จบการฝึกอบรมผูเ้ ชีย่ วชาญสาขารังสีวนิ จิ ฉัยกลับเข้ามาปฏิบตั งิ าน ๑ คน อาจารย์ทจ่ี บผูเ้ ชีย่ วชาญ
สาขาประสาทวิทยาอีก ๑ คนปฏิเสธที่จะกลับมาปฏิบัติงานใช้ทุนและขอชดใช้เงินแทน อย่างไรก็ตามมีอาจารย์ที่โอนย้ายไป
ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยอื่นๆ ๔ คน ทำให้วิทยาลัยฯขาดบุคลากรสายวิชาการเพิ่มขึ้น วิทยาลัยฯ ได้เร่งแก้ไขปัญหานี้
โดยการประกาศเชิญชวนแพทย์จบใหม่ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ นักวิทยาศาสตร์ปริญญาโทและเอกในสาขาที่วิทยาลัยฯ
และประสานติดต่อโดยตรง เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนอาจารย์แพทย์นอกจากนี้ยังพัฒนาด้านสวัสดิการแก่บุคลากรเพื่อ
เป็นแรงจูงใจอีกทางหนึ่ง
๕. งานประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยฯ และการจัดทำหลักสูตรกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ(TQF)
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มีแผนงานติดตามผลการดำเนินงานต่างๆตามเป้าหมายทีไ่ ด้วางไว้ทกุ ๖ เดือน
โดยผลการประเมินวิทยาลัยฯ ได้คะแนน ๒.๒๘ จัดให้มีการประชุมทบทวนและวางแผนพัฒนาทั้ง ๙ องค์ประกอบ เพื่อให้
คุณภาพการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษา การวิจัย บริการวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมดีขึ้น
สำหรับการจัดทำหลักสูตรกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) หลักสูตรสาธารณสุขได้ดำเนินการ
จัดทำจนแล้วเสร็จพร้อมทั้งเสนอผ่านการรับรองของกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีแล้ว สำหรับ
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตอยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำหลักสูตรตามมาตรฐานกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (TQF) ร่วมกับโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์และโรงพยาบาลศรีสะเกษ
๖. กิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขมุ่งมั่นที่จะเป็นสถาบันสร้างเสริมสุขภาพทั้งกาย ใจ ครอบครัว สังคม
และปัญญา  ได้จัดกิจกรรมต่อเนื่องจากปี พ.ศ.๒๕๕๒-๓ ในปีการศึกษานี้ได้จัดกิจกรรมดังนี้
๑) จัดกิจกรรมสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากร นักศึกษาแพทย์และสาธารณสุข นิมนต์ พระสงฆ์ที่มี
ชื่อเสียงมาบรรยายธรรม ๒ ครั้ง
(๑) พระอาจารย์สันติพงศ์  เขมปัญฺโญบรรยายธรรมะเรื่อง จรรยาบรรณ คุณธรรมและจริยธรรมของอาจารย์
บุคลากร และนักศึกษาในวันพฤหัสบดีที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๓ ณ ห้องประชุม CMP ๑๐๓
(๒) พระอาจารย์ชยสาโร ภิกขุบรรยายธรรมะ เรื่อง“สร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณแก่คณาจารย์
บุคลากรและนักศึกษา” วันพฤหัสบดีที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ณ ห้องประชุม CMP ๑๐๓

๔

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

รายงานประจำปี ๒๕๕๓ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

๒) จัดกิจกรรมให้นกั ศึกษาแพทย์ปที ่ี ๑ รหัส ๕๓ สัมผัสธรรมชาติเรียนรูก้ บั ปราชญ์ชาวบ้าน ครูบาสุทธินนั ท์ปรัชญพฤทธิ์
เมื่อวันที่ ๑๐-๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๓ ณ มหาชีวาลัยอีสาน อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์    มีอาจารย์และคณบดีเข้าร่วมทำกิจกรรม
กับนักศึกษาแพทย์ด้วย
๓) จัดกิจกรรมพานักศึกษาไปปฏิบัติธรรม วันที่ ๒๒-๒๓ มกราคม ๒๕๕๔ ณ วัดป่าบุญล้อมบ้านสว่าง ตำบลสว่าง
อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อขัดเกลาจิตใจให้นักศึกษาแพทย์รู้จักการกำกับจิตใจให้ สว่าง สะอาดและสงบ
๗. พัฒนาการของศูนย์สุขภาพ
ศูนย์สุขภาพวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขมีหน้าที่ให้บริการด้านสุขภาพแก่ นักศึกษา อาจารย์และ
บุคลากรของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปี ๒๕๕๓ ศูนย์สุขภาพปรับปรุงด้านบริการให้ดีขึ้นดังนี้
๑) จัดให้มีการบริการตรวจรักษาด้วยแพทย์นอกเวลาราชการ
วันจันทร์-ศุกร์  ตั้งแต่เวลา ๑๖.๓๐ - ๒๐.๐๐ น.
วันเสาร์-อาทิตย์  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น.
๒) ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ใช้สิทธิการรักษาพยาบาลโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเพิ่มขึ้น
๓) ประสานกับกรมบัญชีกลางเพือ่ ให้รบั รองสิทธิข์ า้ ราชการทีม่ ารับการรักษาพยาบาลทีศ่ นู ย์สขุ ภาพทำให้สามารถ
เบิกค่ารักษาพยาบาลได้
๘. การพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็ก ก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นสวัสดิการแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย เดิมเรียกว่า หน่วยสวัสดิการเลี้ยงเด็ก
สังกัดงานกิจการนักศึกษา กองบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัย ต่อมาในปี ๒๕๕๒ มีการจัดแบ่งโครงสร้างหน่วยงานภายในใหม่
ได้เปลี่ยนชื่อเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภายใต้การกำกับดูแลของรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ต่อมาโอนมาอยู่ภายใต้การกำกับของ
โครงการจัดตั้งวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ เรียกชื่อว่า ศูนย์พัฒนาเด็ก มีปรัชญาในการพัฒนาเด็ก
ให้ เก่ง ดี ฉลาด มารยาทงาม ในช่วงปี ๒๕๕๓ มอบหมายให้รองคณบดีฝ่ายการคลังและพัสดุวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุขกำกับดูแล ได้มีการประชุมร่วมกับผู้ปกครองเพื่อขอทราบความคิดเห็นและหาโอกาสพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็ก
ได้ข้อเสนอแนะเพื่อนำไปปรับปรุงพัฒนาศูนย์ต่อไป
๑) การปรับปรุงภูมิทัศน์ สถานที่ ควรเร่งดำเนินการ
๒) จัดทำรั้วรอบขอบชิดเพื่อป้องกันเด็ก
๓) ขอให้ร่วมมือกับคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัยเพื่อเพิ่มศักยภาพการสอนในด้านต่างๆ
- ด้านภาษาต่างประเทศ จากคณะศิลปศาสตร์ เช่น ภาษาอังกฤษ จีน เวียดนาม เป็นต้น
- ด้านวิทยาศาสตร์ จากคณะการเกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เภสัชศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ สาธารณสุข
  และวิทยาศาสตร์การแพทย์
- ด้านสารสนเทศและการสื่อสาร จากสถานเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์คอมพิวเตอร์ เป็นต้น
ศูนย์พัฒนาเด็ก เป็นโอกาสที่วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขต้องเร่งดำเนินการต่อไป
โดยสรุปวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขได้พัฒนางานด้านต่างๆ ตามพันธกิจพัฒนาที่ได้รับมอบหมายจาก
มหาวิทยาลัยทั้ง ๙ ด้านอย่างเต็มความสามารถด้วยความมุ่งมั่นและร่วมมือกันของบุคลากรและอาจารย์ทุกคน ต้องขอแสดง
ความชื่นชมไว้ในที่นี้ด้วย

รองศาสตราจารย์นายแพทย์ป่วน สุทธิพินิจธรรม
คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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ประวัติความเป็นมา

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๕ ตามระเบียบมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีว่าด้วยโครงการจัดตั้งวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยมี
ฐานะเป็นองค์กรในกำกับของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีการบริหารจัดการเพื่อเตรียมความพร้อมออกนอกระบบราชการ
ในปี ๒๕๔๔–๒๕๔๕ นพ.ไพจิตรปวะบุ ต รอดี ต ปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข จั ด ให้ ม ี ก ารประชุ ม ร่ ว มกั น ระหว่าง
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นและ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเพื่อ
ปรึกษาหารือร่วมกันในการผลิตแพทย์เพิ่ม ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
ปี ๒๕๔๖ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/๒๕๔๖ มีมติแต่งตั้งศ.นพ.ประสิทธิ์เพ็งสาเป็นคณบดีผู้ก่อตั้ง
โครงการจัดตัง้ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข และได้นำเสนอหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่พ.ศ.๒๕๔๗)
ต่อการประชุมสภามหาวิทยาลัย เมือ่ วันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๖ และผ่านการรับรองจากแพทยสภา เมือ่ วันที่ 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 คน
ปั จ จุ บ ั น มี น ั ก ศึ กษาแพทย์ รวมทั้งสิ้น ๙๘ คน และในปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๕๓ ได้ ร ั บ นั ก ศึ ก ษาเพิ ่ ม จำนวน ๓๖ คน
รวมนักศึกษาแพทย์ทั้งสิ้น ๑๓๔ คน
ปี ๒๕๔๘  ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๔๘ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  ได้ขออนุมัติ
ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์)
เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์) รุ่นที่ ๑ ในปีการศึกษา ๒๕๔๙  จำนวน
๔๙ คน  รุ่นที่ ๒ ในปีการศึกษา ๒๕๕๐  จำนวน ๙๖ คน รุ่นที่ ๓ ในปีการศึกษา ๒๕๕๑  จำนวน ๙๘ คน รุ่นที่ ๔ ในปีการศึกษา
๒๕๕๒ จำนวน ๘๔ คน และในปีการศึกษา ๒๕๕๓ ได้รับนักศึกษาเพิ่ม จำนวน ๑๑๕ คน ปัจจุบันมีนักศึกษาหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์) รวมทั้งสิ้น ๓๙๓ คน

ปรัชญา

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เป็นสติปญ
ั ญาของสังคม โดยเสริมสร้างคุณภาพของประชากรทุกหมูเ่ หล่า
และพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อท้องถิ่น

วิสัยทัศน์

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มุง่ เน้นผลิตบัณฑิตทีไ่ ด้มาตรฐานวิชาชีพ มีคณ
ุ ธรรมจริยธรรมแบบองค์รวม
และเป็นสติปัญญา ของประชาชนในภูมิภาคอีสานใต้บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง

เป้าหมาย

๑. เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับนักศึกษาในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
๒. ผลิตบุคลากรทางการแพทย์และการสาธารณสุขที่มีความรู้ความสามารถในการช่วยเหลือชุมชน และประชาชน
ในพื้นที่ในด้านการดูแล ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
๓. สนองนโยบายของรัฐบาลในการแก้ปัญหาการขาดแคลนแพทย์และการกระจายแพทย์สู่พื้นที่ชนบทห่างไกล
๔. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้ดีขึ้น โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน

๖
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พันธกิจ

๑. ผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีคุณภาพ คุณธรรม และจริยธรรม
๒. สร้างงานวิจยั ทีม่ คี ณ
ุ ภาพเพือ่ แก้ปญ
ั หาด้านสุขภาพ และพัฒนาคุณภาพชีวติ ของชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
๓. ให้บริการชุมชนด้านสุขภาพแบบองค์รวม อย่างบูรณาการ
๔. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นและประเทศชาติ

สัญลักษณ์วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
ความหมายของสัญลักษณ์
งู-ไฟ  นำเสนอในแบบที่แสดงออกถึงความเป็นพื้นถิ่น  “อีสาน”  ที่มีความหมาย
ต่อทางการแพทย์ เนื่องจากสมัยก่อนมีการนำพิษงูมาใช้เป็นยา จึงเปรียบเสมือนงูเป็น
สัญลักษณ์ทางการแพทย์
กงจักร หมายถึงราชวงศ์จกั รี ทีม่ งี ลู อดอยู  ่ หมายถึงอยูภ่ ายใต้พระบรมโพธิสมภาร
สีน้ำเงิน หมายถึง  สีของพระมหากษัตริย์
สัญลักษณ์มหาวิทยาลัย พื้นหลังเป็นรูปตรามหาวิทยาลัยและมีรัศมีแสดงถึง
การเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อชุมชน นำมาซึ่งแสงสว่างให้กับท้องถิ่นอย่างแท้จริง สีแดง  
หมายถึง ชาติ
ฟอร์มสามเหลีย่ ม  แสดงถึงความมัน่ คงและสัมพันธ์กบั สัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  
สีเขียวมะกอก  หมายถึงการแพทย์และการสาธารณสุข

แผนผังพื้นที่วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

อาคารกิจกรรมสุขภาพ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

๗

รายงานประจำปี ๒๕๕๓ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

โครงสร้างการแบ่งส่วนงาน
ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

ผ่านการเห็นชอบคณะกรรมการบริหารมหวิทยาลัยอุบลราชธานี
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๒ วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๒
และผ่านการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๒ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๒

๘

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ส่วนที่ ๒ ผลการดำเนินงาน
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

รายงานประจำปี ๒๕๕๓ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

สรุปผลการดำเนินงานในภาพรวม
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
ในปี ๒๕๕๓ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้ดำเนินการเพือ่ บรรลุเป้าหมายหลัก ๖ ด้าน ตามยุทธศาสตร์
และแนวทางพัฒนา ผลการดำเนินงานด้านต่างๆ สามารถสรุป ได้ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาอาจารย์และบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ผู้สอนให้เป็นผู้มีความสามารถในการบริหาร
ความรู้ เพื่อปรับปรุงระบบการเรียนการสอนและวิธีการถ่ายทอดความรู้ เพื่อให้ผู้สอนเป็นผู้ชี้แนะและสนับสนุนให้ผู้เรียนมี
ทักษะในการเรียนรู้ด้วยตนเองมากขึ้น  
๑. ส่งเสริมให้อาจารย์และบุคลากรสามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน สามารถเรียนรู้และ
พัฒนาความรู้ของตนเองควบคู่ไปด้วย  
๒. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรม ของอาจารย์และบุคลากร ให้สามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
๓. จัดโครงการอบรมอาจารย์และบุคลากรด้านคุณธรรมและจริยธรรม
๔. โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการเรียนการสอนและการประเมิน
๕. แผนพัฒนาอาจารย์และบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
๖. มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อธำรงรักษาไว้ซึ่งบุคลากรที่มีคุณภาพ  
๗. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอาจารย์และบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในด้านการทำวิจัยบริการวิชาการ
และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อให้เกิดการบูรณาการงานวิจัย  งานบริการวิชาการ  การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเข้าสู่กระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างบัณฑิต
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนานักศึกษาให้เกิดทักษะ มีเครื่องมือ มีความรู้ในทฤษฎีพื้นฐานและสามารถนำความรู้ไปคิดแก้
ปัญหาในพื้นที่ได้จริง
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ส่งเสริมและพัฒนาระบบการเรียนการสอนที่สร้างคนให้มีคุณสมบัติ
ตามเป้าหมายส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่ให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะการทำงานเป็นทีม การหาประสบการณ์จากการทำจริง
การเรียนรู้ร่วมกับชุมชน และเพิ่มจำนวนการรับนักศึกษา และเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่ชุมชนและท้องถิ่น
ดังนั้นในปีการศึกษา ๒๕๕๓ วิทยาลัยฯ ได้รับนักศึกษาเพิ่มขึ้น รวมทั้งสิ้น ๑๓๖ คน นอกจากนี้ยังได้พัฒนาหลักสูตรให้มีความ
ทันสมัย ยืดหยุ่น มีความหลากหลายสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและภูมิภาค มีความเป็นหลักสูตรสหวิทยาการ
(Multidiscriplinary Approach) ที่บูรณาการความรู้หลากหลายสาขาวิชา รวมทั้งความรู้ท้องถิ่นและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
เพื่อการแก้ปัญหาและการสร้างวิชาชีพแบบครบวงจร มีหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งสิ้น ๒ หลักสูตร รวมทั้งมีการสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลหลัก (ร่วมผลิต) โรงพยาบาลสมทบ และองค์กรเอกชนทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้ได้คุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึ่งประสงค์ ทั้ง ๒ หลักสูตร ดังนี้
๑. คุณลักษณะบัณฑิตสาธารณสุขศาสตร์ที่พึ่งประสงค์ คือ บัณฑิตสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ด้านการแพทย์และการสาธารณสุขทั้งวิชาการและวิชาชีพ มีความสามารถ
เชิงสากลบริหารจัดการด้านสาธารณสุขในชุมชนแบบครบวงจรมีความเป็นผูน้ ำและทักษะ ในการทำงานเป็นทีม ใฝ่รแู้ ละพัฒนา
ตนเองอยู่เสมอ มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสำนึกในการให้บริการและคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มารับบริการเป็นหลักรวมทั้ง
การฝึกเป็นผู้นำด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นเพื่อการมีสุขภาวะที่ดี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

๑๑

รายงานประจำปี ๒๕๕๓ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

๒. คุณลักษณะบัณฑิตแพทย์ที่พึ่งประสงค์  มีดังนี้
๑)  เป็นแพทย์ที่ดี  มีคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี
๒)  มีความรู้ความสามารถ ทักษะ เจตคติ ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
๓)  เป็นผู้นำและมีทักษะในการทำงานเป็นทีม  มีวิจารณญาณ ใฝ่รู้ และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
๔)  มีจิตสำนึกในการให้บริการและคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มารับบริการเป็นหลัก
๕)  มุ่งแก้ไขปัญหาด้านสุขภาวะของประชาชาชนโดยเน้นท้องถิ่นอีสานใต้
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ส่งเสริมให้มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมนอกหลักสูตร  เพื่อเสริม
สร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกในหน้าที่ให้เกิดขึ้นกับนักศึกษา โดยผ่านกระบวนการของโครงการ/กิจกรรมต่างๆ  
เช่น   กิจกรรมวิชาการ กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์   กิจกรรมกีฬาและส่งเสริมสุขภาพ   กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  
กิจกรรมนันทนาการ และการมีส่วนร่วมในงานประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชน เป็นต้น นอกจากนี้ได้สร้างเสริมและส่งเสริม
การดูแลสุขภาพของนักศึกษาทั้งทางร่างกายและจิตใจ โดยนักศึกษาสามารถเข้ารับบริการได้ที่ศูนย์สุขภาพ (Primary Care
Unit : PCU) ของวิทยาลัยฯ ในการดูแลสุขภาพเบื้องต้น
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริมการวิจัยและสร้างนวัตกรรม เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่และผลงานสร้างสรรค์ ที่สามารถนำไปใช้
เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนในท้องถิ่น และประเทศให้อยู่ได้อย่างมีความสุข
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ปรับเปลี่ยนโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการบริหารจัดการงานวิจัย  และพัฒนา
ความพร้อมของปัจจัยด้านต่างๆ เพื่อสอดรับกับนโยบาย ที่กำหนดให้การทำวิจัยเป็นภาระงานของอาจารย์ ให้การสนับ
สนุนงบประมาณ และสร้างแรงจูงใจให้อาจารย์นำผลงานวิจัยไปตีพิมพ์เผยแพร่ รวมทั้งส่งเสริมให้บุคลากรสายสนับสนุน
ทำการศึกษา/วิจัยสถาบันเพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งผลักดันให้เกิดกลไกความรับผิดชอบ และตรวจสอบได้
มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานวิจัย ของวิทยาลัยฯ เพื่อการบริหารจัดการสนับสนุนนโยบายดังกล่าว ในปีงบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๕๓  ได้รับงบประมาณสนับสนุนงานวิจัย จำแนกได้ดังนี้
๑) โครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้  จำนวน ๑  โครงการ  งบประมาณรวม  ๒๕๘,๙๐๐ บาท  
๒)  งบประมาณสนับสนุนงานวิจยั และงานสร้างสรรค์จากภายนอก จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณรวม ๒๐๐,๐๐๐ บาท
๓) งานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ จำนวน ๒ เรื่อง และงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่
ในวารสารวิชาการระดับชาติ จำนวน ๔ เรื่อง
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ เสริมสร้างความเป็นเลิศทางด้านฐานข้อมูล องค์ความรู้ และผู้รู้ในอีสานใต้และอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงเพื่อ
การบริการวิชาการแก่ชุมชนและสร้างมูลค่าให้กับมหาวิทยาลัยผ่านการเรียนรู้ร่วมกับชุมชน
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข กำหนดนโยบายสนับสนุนการให้บริการทางวิชาการแก่สงั คม ทีต่ อบสนอง
ต่อความต้องการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  สังคม  ประเทศชาติ   โดยเฉพาะอย่างยิง่ เขตพืน้ ทีค่ วามรับผิดชอบ
๔ จังหวัด   โดยการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ   เอกชน   และชุมชน   ในการศึกษาปัญหาของท้องถิ่น
และพัฒนาแนวทางแก้ไขปัญหาแบบมีส่วนร่วม  และสร้างเสริมความเข้มแข็งในการให้บริการทางวิชาการมีทิศทางการบริการ
ด้านวิชาการเป็นการบูรณาการทางสหวิชาชีพของอาจารย์บุคลากรให้จัดทำโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน รวมถึงการออก
ตรวจสุขภาพของอาจารย์แพทย์ และส่งเสริมให้นักศึกษามีส่วนร่วมในโครงการต่างๆ การเชื่อมโยงโครงการบริการวิชาการกับ
รายวิชาเรียน  เพื่อให้นักศึกษาได้เห็นการบูรณาการของการเรียนการสอน  การบริการวิชาการ และงานวิจัยเพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดและพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศที่มีคุณภาพ และสะดวกต่อการศึกษาค้นคว้าเพื่อให้บริการแก่ชุมชน ให้คำปรึกษาทาง
วิชาการและบริการด้านต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓ ได้รับงบประมาณสนับสนุนการดำเนินโครงการบริการวิชาการ
จำนวน  ๘  โครงการ รวม ๑,๑๘๐,๑๐๐ บาท
๑๒

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

รายงานประจำปี ๒๕๕๓ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ส่งเสริม ทำนุบำรุงและฟื้นฟูรูปแบบ และความคิดทางศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม ของท้องถิ่นและชาติ
โดยการซึมซับเข้าสู่วิถีการดำรงชีวิตเพื่อรองรับ การเปลี่ยนแปลงภายใต้ความหลากหลายทางวัฒนธรรม
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ดำเนินการสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์ บุคลากร นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ที่สำคัญตามปฏิทินประจำปี
การจัดทำโครงการต่างๆ โดยเฉพาะการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านในรูปแบบต่างๆ รวมถึงการบูรณาการการเรียน
การสอน วิจัยและพัฒนาคุณภาพนักศึกษาให้เชื่อมโยงกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมได้ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓
ได้รบั งบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จำนวน ๔  โครงการ  รวม ๓๘๖,๖๐๐ บาท  และได้จดั งาน
เพื่อร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น และประเทศชาติอย่างต่อเนื่อง อาทิ ประเพณีแห่เทียนพรรษา งานประเพณี
รดน้ำดำหัว งานประเพณีลอยกระทง  เป็นต้น
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ บริหารด้วยหลักธรรมาภิบาลเพื่อพัฒนาองค์กรและบุคลากรให้มีคุณภาพและมีความสุข
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กร โดยการปรับโครงสร้างการ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อใช้ประโยชน์การบริหารและการบริการภายใน มีการพัฒนา
และบริหารบุคลากรและทรัพยากร มีระบบลงเวลาการทำงานของบุคลากรระบบอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนี้ ยังมีระบบ
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการสื่อสารข่าวสารภายในองค์กร ให้เกิดประโยชน์สูงสุด อาศัยการจัดการ
ความรูภ้ ายในวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข พัฒนาประสิทธิภาพของการปฏิบตั งิ านให้สามารถลดค่าใช้จา่ ย และลด
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน มีการส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ E-Office และ E-Learning ทั้งนี้ได้
พัฒนาและยกระดับมาตรฐานคุณภาพของบุคลากร ให้มีความรู้และความสามารถทั้งทางด้านวิชาการและทักษะการทำงาน
มีการกระตุ้นส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรได้ลาศึกษาต่อ เข้าร่วมประชุม สัมมนา ฝึกอบรม ดูงานและสนับสนุนให้บุคลากร
ได้มีโอกาสลาศึกษาต่อเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการอีกด้วย
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จัดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษา ผลการประเมินคุณภาพภายใน
ปีการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๒  ได้คะแนนเท่ากับ  ๒.๒๗ คะแนน อยู่ในระดับดี   โดยส่งเสริมและสนับสุนนการพัฒนาระบบข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับงานประกันคุณภาพอย่างเป็นระบบ  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จะเน้นชุมชนเป็นฐานในการพัฒนา  
โดยนำเทคโนโลยีที่จำเป็นเข้ามาใช้อย่างเหมาะสม เพื่อพัฒนาสุขภาพกาย สุขภาพใจ คุณภาพชีวิตและจิตวิณญาณของชุมชน
ในภูมิภาคอีสานใต้
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ดำเนินการกำหนดนโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมาย การพัฒนาด้านงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร การจัดการศึกษา  การวิจัย  และการบริการวิชาการ
เพื่อให้ใช้ทรัพยากรต่างๆ ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้
ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง และมีการส่งเสริมให้อาจารย์มีการพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

๑๓

รายงานประจำปี ๒๕๕๓ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

ภาพกิจกรรม โครงการจัดสัมนาเชิงปฏิบัติการแผนกลยุทธ์
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ ประจำปี ๒๕๕๓
วันที่ ๓-๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๓
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แผนที่ยุทธศาสตร์
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๑๕

รายงานประจำปี ๒๕๕๓ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

ความภาคภูมิใจ ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีความภูมใิ จเป็นอย่างยิง่ ที่ บุคลกรและนักศึกษาได้รบั รางวัลจากแพทยสภา
ได้จัดพิธีมอบโล่ห์เกียรติคุณ ในงานวันไหว้ครูเมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๓ ดังนี้

อาจารย์แพทย์ด้านคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น (รางวัลจากแพทยสภา) คือ
อาจารย์ปิยะรัตน์ ธัญนิพัทธ์

นักศึกษาแพทย์ด้านคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น (รางวัลจากแพทยสภา) คือ
นักศึกษาแพทย์พรทิพา สืบสารคาม

๑๖
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รายงานประจำปี ๒๕๕๓ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

ผลการดำเนินงานด้านการผลิตบัณฑิต
การผลิตบัณฑิตกลุ่มสาขาวิชาแพทยศาสตร์
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ได้ดำเนินการด้านการจัดการเรียนการสอน การบริหารและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ตามเกณฑ์มาตรฐานคณะแพทย์ใหม่ของแพทยสภา สรุปโดยสังเขป ได้ดังนี้
๑. ความเป็นมาและข้อมูลทั่วไป
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดดำเนินการหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
ภายใต้โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ตามข้อตกลงความร่วมมือในการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ระหว่างกระทรวง
สาธารณสุข และกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
เมื่อวันอังคารที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๔๙ โดยมีเนื้อหาสาระสำคัญ คือ
กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท
ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๙ ภายใต้โครงการพัฒนากำลังคนด้านการแพทย์และสาธารณสุข ในแผนการลงทุนเสริมสร้างโครงสร้าง
สาธารณสุขแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕๒) ตามโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของภาครัฐด้านสาธารณสุข ครม. มีมติอนุมัติ
เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๗ ภายใต้หลักการสำคัญ ได้แก่
๑) กระทรวงศึกษาธิการโดยคณะแพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในสังกัดและในกำกับของสำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษารับผิดชอบจัดทำหลักสูตรฯ ให้ได้ตามมาตรฐานที่แพทยสภากำหนด ประสาทปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต
และรั บ ผิ ด ชอบหลัก ในการจัด การเรียนการสอนชั ้ น ปี ท ี ่ ๑-๓ มี มหาวิ ท ยาลั ย ที ่ ร ่ ว มดำเนิ น การตามมติ ครม. ๘ แห่ง
มหาวิทยาลัยที่กำลังจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ จำนวน ๘ แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
๒) กระทรวงสาธารณสุข จัดตั้งศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิกของสถาบันหลัก (Teaching Hospital) รับผิดชอบ
การจัดการศึกษาชั้นคลินิก ภายใต้การดูแลของคณะแพทยศาสตร์ที่เป็นเครือข่ายร่วมผลิต รับผิดชอบหลักในการคัดเลือก
นักศึกษาร่วมกัน โดยใช้ระบบการคัดเลือกพิเศษทีท่ ำให้นกั เรียนในส่วนภูมภิ าคมีโอกาสเข้าศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ เพือ่ แก้ปญ
ั หา
การขาดแคลนแพทย์และการกระจายแพทย์เข้าสู่พื้นที่ชนบทในระยะยาว
วัตถุประสงค์ของโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท มีดังนี้
๑. เพิ่มการผลิตและการกระจายแพทย์เข้าสู่ชนบทมากยิ่งขึ้น
๒. เพิ่มโอกาสแก่นักเรียนในชนบทให้ได้ศึกษาวิชาแพทยศาสตร์
๓. พัฒนารูปแบบความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและมหาวิทยาลัย
๔. พัฒนาคุณภาพระบบบริการการแพทย์และสาธารณสุข ของโรงพยาบาลศูนย์และสถาบันสมทบ
เป้าหมายในการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ตามมติคณะรัฐมนตรี แบ่งเป็น ๒ ช่วง ดังนี้
๑. ผลิ ต แพทย์ ต ามโครงการผลิ ต แพทย์ เ พื ่ อ ชาวชนบท พ.ศ. ๒๕๓๘–๒๕๔๙ ตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี
เมื่อ ๗ มิถุนายน ๒๕๓๗ โดยมีเป้าหมายรับนักศึกษาแพทย์ในช่วงปีการศึกษา ๒๕๓๘ กับ ๒๕๔๙ จำนวน ๓,๐๐๐ คน
จะได้บัณฑิตแพทย์จบใหม่ ตั้งแต่ปี ๒๕๔๔ ถึง ปี ๒๕๕๕ รวม ๓,๐๐๐ คน
๒. ผลิตแพทย์ตามโครงการเร่งรัดการผลิตแพทย์ของโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทพ.ศ. ๒๕๔๗–๒๕๕๖
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๔๗ มีเป้าหมายรับนักศึกษาแพทย์ ในช่วงปีการศึกษา ๒๕๔๗–๒๕๕๖ จำนวน
๓,๘๐๗ คน ซึ่งจะได้บัณฑิตแพทย์จบใหม่ ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๕๒ ถึงปี พ.ศ.๒๕๕๖ จำนวน ๓,๘๐๗ คน
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ภาพลักษณ์ของบัณฑิตแพทย์ในโครงการฯ
“เป็นแพทย์ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่กำหนดล่าสุดโดยแพทยสภาและเน้น
หนักให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจมีประสบการณ์และมีเจตคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานในชนบท พร้อมที่จะให้บริการสาธารณสุข
เชิงรุกแก่ประชาชนในชุมชนอีสานใต้ และชุมชนภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง”
วิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการร่างหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และได้รบั การรับรองจากแพทยสภา เมือ่ วันที่ ๘ มิถนุ ายน
พ.ศ. ๒๕๔๙ ให้เริ่มดำเนินการรับนักศึกษาแพทย์ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๙ เป็นต้นไป ในปีแรกของการเปิดดำเนินการ วิทยาลัยฯ
ได้ดำเนินการร่วมกับโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ในการผลิตบัณฑิตแพทย์ โดยมีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รับเป็นสถาบันพีเ่ ลีย้ งให้ความช่วยเหลือในการพัฒนาหลักสูตรและพัฒนาบุคลากร จนกว่านักศึกษารุน่ แรกจะจบการศึกษา ในปี
การศึกษา ๒๕๕๕
เนื่องจากศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ รับสอนนักศึกษาชั้นคลินิกร่วมกับ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน ๓๒ คน ต่ อ รุ ่ น อยู ่ ก ่ อ นทำให้ โรงพยาบาลสรรพสิ ท ธิ ประสงค์
รับนักศึกษาแพทย์จากวิทยาลัยฯ ได้เพียง ๑๖ คน จึงต้องให้นักศึกษารุ่นแรกอีกส่วนหนึ่ง (๓๔ คน) ไปเรียนชั้นคลินิกที่
ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ สำหรับการรับนักศึกษาแพทย์ รุ่นที่ ๒-๔
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ รับนักศึกษารุ่นละ ๑๖ คน และศึกษาชั้นคลินิกที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ทั้งหมด
ในปีการศึกษา ๒๕๕๓ วิทยาลัยฯ ได้รับอนุมัติจากแพทยสภาให้สามารถรับนักศึกษาแพทย์เพิ่มได้ ๒๐ คน
รวมกับโควตาเดิม ๑๖ คน เป็นจำนวนนักศึกษาแพทย์ที่รับใหม่ทั้งสิ้น ๓๖ คน นักศึกษาที่รับเพิ่ม ๒๐ คนนี้จะเรียนชั้นคลินิก
ที่โรงพยาบาลศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
๒. ผลการดำเนินงาน
วิทยาลัยฯ มีการดำเนินการตามเกณฑ์การขอเปิดดำเนินการหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต แพทยสภามีการรายงาน
ความก้าวหน้าแพทยสภาอย่างต่อเนื่องทุกภาคการศึกษา ผลการดำเนินงานเป็นดังนี้
๒.๑ หลักสูตรและการบริหารหลักสูตร
หลักสูตร
สำหรับปีการศึกษา ๒๕๕๓ นักศึกษาแพทย์รุ่นที่ ๑ ถึง ๔ เรียนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๐) ซึ่งทาง สกอ. รับทราบและเห็นชอบแล้ว เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๔ ตามหนังสือ ที่ ศธ.
๐๕๐๖(๒)/๑๒๔๓
นักศึกษาแพทย์ รุ่นที่ ๕ (รหัส ๕๓) ปัจจุบันเรียนชั้นปีที่ ๑ ใช้หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
๒๕๕๓ หลักสูตรดังกล่าว ได้รับการเห็นชอบจากแพทยสภา โดยมีเงื่อนไขพร้อมข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑. ควรเพิ่มจำนวนวิชาเลือกตลอดหลักสูตรให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะของการประชุมแพทยศาสตรศึกษา
แห่งชาติ คือไม่น้อยกว่า ๓ เดือนหรือ ๑๒ หน่วยกิต
๒. ควรกำหนดหน่วยกิตวิชาเลือกให้ครบตามความเป็นจริงเพื่อจะสะท้อนโครงสร้างของหลักสูตรที่แท้จริง
เนื่องจากยังมีวิชาเลือกที่ไม่นับหน่วยกิต ทำให้จำนวนหน่วยกิตรวมน้อยกว่าความเป็นจริง
๓. เนื่องจากหลักสูตรชั้นคลินิกถูกกำหนดให้ปรับตามหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัย ขอนแก่น
จึงต้องมีการทำความเข้าใจระหว่างผู้บริหารหลักสูตรวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และโรงพยาบาลหลัก (โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี และโรงพยาบาล
ศรีสะเกษ) ในประเด็นต่างๆ ให้ชัดเจนและเป็นรูปธรรม
๔. เนือ้ หาวิชาทัง้ ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ชิ น้ั ปรีคลินกิ ค่อนข้างแน่นและอาจมากเกินความจำเป็นทีจ่ ะนำไปใช้
ในชั้นคลินิก ควรพิจารณาให้สอดคล้องเกณฑ์ฯ ชั้นคลินิก
๕.  โรงพยาบาลหลักทั้งสองแห่ง ควรพิจารณาให้การจัดการเรียนการสอนและการวัด/ประเมินผลใกล้เคียงกัน
เพื่อให้บัณฑิตมีมาตรฐานเดียวกัน
๑๘
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๖. อาคารสถานที่สำหรับการจัดการเรียนการสอน หอพักนักศึกษา สวัสดิการ สโมสร สถานที่สำหรับ
กีฬาและสันทนาการ ห้องสมุด/สื่อสารสนเทศ โรงพยาบาลศรีสะเกษยังไม่เป็นไปตามข้อกำหนด แต่มีแผนสำหรับดำเนินการ
ดังกล่าวแล้ว คาดว่าจะเสร็จทันก่อนรับนักศึกษาชั้นคลินิก
วิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของแพทยสภา ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร และส่งเล่มหลักสูตรฉบับ
แก้ไขตามข้อเสนอแนะจากแพทยสภา เพื่อให้ สกอ. รับทราบและเห็นชอบต่อไป
รายละเอียดการปรับปรุง มีดังนี้
๑. ปรับปรุงรายละเอียดหลักสูตร โดย เพิ่มจำนวนวิชาเลือก ๒ รายวิชา ได้แก่
- รายวิชา ๑๙๐๑๖๓๓ เภสัชวิทยาคลินิกสำหรับนักศึกษาแพทย์กำหนดหน่วยกิตรายวิชาเป็น ๔ หน่วยกิต
- รายวิชา ๑๙๐๑๖๓๔ เวชศาสตร์ฉกุ เฉิน จัดการเรียนการสอนชัน้ ปีท่ี ๖ กำหนดหน่วยกิตรายวิชาเป็น ๒ หน่วยกิต
๒. จัดประชุมปรึกษาหารือกับคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น และร่วมสังเกตการณ์การประชุมระหว่าง
คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นกับศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก
๓. การดำเนินการด้านการวัดและประเมินผล
- จัดทำข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การจัดการศึกษาและการวัดผลสำหรับหลักสูตรแพทยศาสตร
บัณฑิต พ.ศ. ๒๕๕..... โดยให้สาระสำคัญส่วนใหญ่มีความสอดคล้องกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการจัดการ
ศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓ และระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรแพทยศาสตร
บัณฑิต พ.ศ.๒๕๕.... ข้อบังคับดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจำวิทยาลัยฯ พร้อมกันนี้ได้นำเสนอฝ่ายวิชาการและนิติกรของมหาวิทยาลัย เพื่อร่วมพิจารณาให้ข้อเสนอแนะแนวเพิ่มเติม
ก่อนนำเสนอขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยต่อไป
- ตกลงร่ว มกับ ศูน ย์แ พทยศาสตรศึ ก ษาชั ้ น คลิ น ิ ก ทั ้ ง สองแห่ ง ในการจั ด สอบรวบยอด วิ ช าวิ ท ยาศาสตร์
การแพทย์คลินิก โดยใช้ข้อสอบชุดเดียวกัน จัดสอบโดยคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเป็นสถาบันพี่เลี้ยง จนกว่า
นักศึกษารุ่นแรกจะจบการศึกษา
การบริหารหลักสูตร
การดำเนินการบริหารหลักสูตรเป็นไปอย่างต่อเนื่องอาศัยกลไกของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต ที่ประกอบด้วยตัวแทนจากวิทยาลัยฯ ศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
ศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ และศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาล
ศรีสะเกษและกรรมการที่เกี่ยวข้องประชุมปรึกษาหารือกันทุก ๒ เดือน เพื่อการประสานงานและแก้ไขปัญหาการจัดการเรียน
การสอน นอกจากนั้นยังมีการประชุมปรึกษาหารือเพื่อแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนการสอนชั้นคลินิกกับสถาบันพี่เลี้ยง คือ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ด้วย
ประเด็นในการปรึกษาหารือ เป็นเรือ่ งการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลของรายวิชาทีท่ างศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชัน้ คลินกิ
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ยังขาดความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน การจัดสอบรวบยอดภาคทฤษฎีวิทยาศาสตร์การ
แพทย์คลินิกสำหรับนักศึกษาชั้นคลินิก
เพือ่ ให้การดำเนินงานด้านการเรียน การสอน หลักสูตรแพทยศาสตร์ดำเนินไปอย่างเรียบร้อย ได้จดั ตัง้ คณะกรรมการ
ดำเนิน ดังต่อไปนี้
๑. คณะกรรมการดำเนินการจัดทำการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ด้วยวิธีการให้โจทย์ปัญหาคณะกรรม
การเหล่านี้ทำหน้าที่ในการออกโจทย์ปัญหา ตั้งคำถาม และจัดทำคู่มือสำหรับโจทย์ปัญหานั้นๆ และเลือกอาจารย์ที่ทำหน้าที่
ควบคุมกลุ่ม อาจารย์ผู้ให้ข้อมูล และออกข้อสอบ ตรวจข้อสอบ
๒. คณะกรรมการวิชาการชั้นปรีคลินิก และคลินิก ทำหน้าที่ กำกับการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการ
ศึกษาในชั้นปรีคลินิก และคลินิกสรุปวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคตลอดจนการประกันคุณภาพการจัดการศึกษาตามเกณฑ์ของ
สกอ. และ สมศ.
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

๑๙
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๓. คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร เพื่อจัดการเรียนสอนเป็นไปตามเกณฑ์กำหนดของแพทยสภาและสำนักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา วิทยาลัยฯได้จัดตั้งคณะทำงานกลุ ่ ม นี ้ ข ึ ้ น เพื ่ อ รองรั บ การปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต ร TQF ในปี พ.ศ.
๒๕๕๕
๔. คณะกรรมการเพื่อรับผิดชอบรายวิชากลุ่มพื้นฐานวิชาชีพกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ทำหน้าที่ในการ
ดูแลเรื่องการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรพยาบาล ให้ดำเนินไปอย่างเรียบร้อย
ปัจจุบันวิทยาลัยฯ ได้มีการประสานงานกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อทำบันทึกข้อตกลง
ความร่ ว มมื อ ในเรื ่ อ งความช่ ว ยเหลื อ เรื ่ อ งการเรี ย น การสอน การออกข้ อ สอบ การพั ฒ นาอาจารย์ ใ นเรื ่ อ งต่ า งๆ
โดยคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นจะเป็นพี่เลี้ยงให้วิทยาลัยฯ จนกว่าบัณฑิตแพทย์รุ่นแรกจบการศึกษา ในปีการ
ศึกษา ๒๕๕๕
การเตรียมความพร้อมโรงพยาบาลศรีสะเกษ
กรรมการประจำวิทยาลัยฯ ได้อนุมัติงบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ให้เดินทางไปนิเทศเพื่อเตรียมความ
พร้อมในการจัดการเรียนการสอนชั้นคลินิด ที่ โรงพยาบาลศรีสะเกษ จำนวน ๒ ครั้ง
๒.๒ อาจารย์ประจำหลักสูตร
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๓ (ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓) จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
สังกัด วิทยาลัยฯ มีการเปลี่ยนแปลง ดังนี้
๒.๒.๑ อาจารย์ประจำกลับจากการลาศึกษาต่อ รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน ๑ คน คือ
- นพ.สุริยง  แผลงงาม วว. รังสีวิทยาทั่วไปปฏิบัติงานเต็มเวลา
๒.๒.๒ แพทย์ใช้ทุนรายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน จำนวน ๑ คน คือ
- พญ.เพ็ญพิชา  คำเพราะรายงานตัว ๑ พ.ค. ๒๕๕๓ และลาออกวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๓ ไปปฏิบตั งิ าน
  ณ โรงพยาบาลวารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
๒.๒.๓ อาจารย์บรรจุใหม่ ๑ คน คือ
- นพ.วัฒนา  พรรณพานิชวว. ศัลยศาสตร์ระบบทางเดินปัสสาวะบรรจุ ๑ เมษายน ๒๕๕๓
๒.๒.๔ อาจารย์ลาออก ๑ คน คือ
- ผศ.ดร.จารุวรรณ ศิริเทพทวี ปร.ด.(ชีวเคมี) ลาออก เพื่อย้ายกลับภูมิลำเนา จังหวัดนครราชสีมา
  วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๓
ณ เดือนมีนาคม ๒๕๕๓ วิทยาลัยฯ มีจำนวนอาจารย์ประจำ จำนวนทั้งสิ้น ๒๘ คน เป็นอาจารย์ที่ปฏิบัติงาน
เต็มเวลา จำนวน ๑๖ คน
ข้อมูลแสดงอัตราส่วน อาจารย์ : นักศึกษา
ระดับปรีคลินิก
ทุกชั้นปีตลอดหลักสูตร

จำนวนอาจารย์ (คน)
๑๖
๑๒๒.๕

จำนวนนักศึกษา (คน)
๖๘
๑๓๔

อัตราส่วนอาจารย์ : นักศึกษา
๑ : ๔.๒๕
๑ : ๑.๐๙

หมายเหตุ : จำนวนอาจารย์ที่นำมาพิจารณานั้น นับจำนวนอาจารย์ชั้นคลินิกจากโรงพยาบาลหลัก ร่วมผลิตทั้ง ๒ แห่ง
โดย คูณค่าน้ำหนัก ๐.๕ (ภาระงานด้านบริการ: ภาระงานด้านการจัดการเรียนการสอนคิดเป็นสัดส่วน ๑: ๑) ดังนั้น
จำนวนอาจารย์ชั้นคลินิก ๒๑๓ ท่าน คิดเป็นอาจารย์ที่ปฏิบัติหน้าที่สอน ๑๐๖.๕ ก่อนนำมารวมกับ
อาจารย์ระดับปรีคลินิก ปฏิบัติงานจริงจำนวน ๑๖ คน

๒๐

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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คุณวุฒิของอาจารย์
วิทยาลัยฯ มีอาจารย์ประจำสาขาวิชา หลากหลายตามเนื้อหาวิชาที่สอน มีอัตราส่วนคุณวุฒิ ของอาจารย์
เป็นไปตามเกณฑ์
ข้อมูลแสดงอัตราส่วนคุณวุฒิอาจารย์หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
ระดับปรีคลินิก
ระดับคลินิก
ตลอดหลักสูตร

ปริญญาเอก
๘
๒๑๓
๒๒๑

ปริญญาโท
๒๐
๐
๒๐

ปริญญาตรี
๐
๐
๐

อัตราส่วน
๒๙   : ๗๑ : ๐
๑๐๐ : ๐   : ๐
๙๒   : ๘   : ๐

วิทยาลัยฯ มีความต้องการอาจารย์แพทย์ในชั้นปรีคลินิกอีกหลายสาขาวิชา เช่น สาขาเภสัชวิทยา ชีววิทยา
และพยาธิวิทยา
แนวทางในการพัฒนาอาจารย์
วิทยาลัยฯ มีนโยบายส่งเสริมอาจารย์แพทย์ในชั้นคลินิก และอาจารย์ระดับปรีคลินิกให้ศึกษาต่อเพื่อเพิ่มคุณวุฒิ
มีการดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมเป็นระบบและมีแบบแผนมากขึ้นในรอบปี ๒๕๕๓ คณะกรรมการประจำวิทยาลัยฯ
ได้มีนโยบายจัดสรรงบประมาณ ๑๐ % ของงบประมาณค่าหัว นศ.พ. ในปี ๒๕๕๓ มติอนุมัติให้อาจารย์แพทย์ลาศึกษาต่อระดับ
ปริญญาเอก ต่างประเทศจำนวน ๒ ท่าน และอาจารย์ปรีคลินิกสาขาสรีรวิทยา ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ในประเทศจำนวน
๑ ท่าน
๒.๓ ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอน
		 อาคารสถานที่และห้องปฏิบัติการ
วิทยาลัยฯ มีห้องบรรยายและห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย สามารถรองรับการเรียนการสอนหลักสูตรแพทย
ศาสตร์ ในทุกรายวิชาในชั้นปรีคลินิก ประกอบด้วย ห้องปฏิบัติการชีวเคมี สรีรวิทยา กายวิภาคศาสตร์ จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
และห้องสำหรับฝึกปฏิบัติทักษะทางการแพทย์พื้นฐาน (skill lab) นอกจากนี้ยังมีห้องปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกพื้นฐานเพื่อ
สนับสนุนการเรียนการสอน เช่น ห้องสำหรับเลี้ยงเซลล์ เพื่อให้ได้เซลล์ต่างๆ จำนวนมากพอเพื่อใช้ในการเตรียมสิ่งส่งตรวจ
(เช่น CSF, urine) เพื่อให้มีสิ่งส่งตรวจจำนวนเพียงพอให้นักศึกษาได้ทดลองทำปฏิบัติการจริง
		 ห้องสมุดและสื่อสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยฯ มีหอสมุดกลางประจำมหาวิทยาลัยฯ ทีม่ ตี ำรามากเพียงพอสำหรับนักศึกษาได้คน้ คว้าในการเรียน
และการวิจยั ระดับเตรียมแพทย์ วิทยาลัยฯ มีห้องสมุดที่มีตำราสำหรับนักศึกษาแพทย์และอาจารย์วิทยาลัยฯ ได้ใช้ค้นคว้าอย่าง
เพียงพอสำหรับการเรียนการสอน มีตำราและวารสารทางการแพทย์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
มีฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เช่น Access medicine, Netlibrary Thai University eBooks Net, Science direct eBooks  
และมี CD-ROM ทางการแพทย์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพ สำหรับอาจารย์และนักศึกษาได้ศึกษาค้นคว้า เปิดให้บริการทั้งใน
และนอกเวลาราชการ
			 วัสดุหนังสือวารสารและตำราทางการแพทย์และการสาธารณสุข
วิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการต่ออายุสมาชิกฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ Access Medicine eBooks
จำนวน ๑ ฐาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๒ จำนวนหนังสือออนไลน์ ๕๘ เล่ม เพื่อเป็นสารสนเทศบริการสำหรับนักศึกษา
มีระยะเวลาการใช้งาน ๑ ปี (เดือนตุลาคม ๒๕๕๒ ถึง เดือนกันยายน ๒๕๕๓) นอกจากนั้น ได้ดำเนินการจัดซื้อหนังสือทาง
การแพทย์และการสาธารณสุขเพิ่มเติมในรอบเดือนเมษายน ถึง ตุลาคม ๒๕๕๓ จำนวน ๒๕๓ เล่ม มีการปรับปรุงเชื่อมต่อ
อินเทอร์เน็ตที่ให้บริการภายในห้องสมุด จำนวน ๒๐ เครื่อง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

๒๑
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			 ระบบโปรแกรมสืบค้นด้านข้อมูลวิชาการแพทย์
ห้องสมุดมีระบบโปรแกรมสนับสนุนการจัดเก็บฐานข้อมูลหนังสือวารสาร สื่อสารสนเทศและการสืบค้น
อย่างเป็นระบบ ในปีงบประมาณนี้ มหาวิทยาลัยได้เปลี่ยนระบบโปรแกรมจากระบบโปรแกรม VTLS เป็นระบบโปรแกรมห้อง
สมุดอัตโนมัติ Walai Autolib เพื่อให้สอดคล้องกับการให้บริการสารสนเทศอย่างเต็มรูปแบบผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
ที่ง่าย สะดวกและเข้าถึงข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ได้ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศลงฐานข้อมูล Wali Autolib
แล้วจำนวน ๖๙๐ ระเบียน
๒.๔ การรับนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๓
นักศึกษาแพทย์ทั้งหมด อยู่ในโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท จำนวน ๓๖ คน รับเข้าโดยวิธีรับตรงจาก
๔ จังหวัดในเขต ๑๔ ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ และยโสธร คณะกรรมการรับเข้าประกอบด้วย
ตัวแทนจากทางวิทยาลัยฯ และอาจารย์ชั้นคลินิก จากศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
และศรีสะเกษ เกณฑ์การรับเข้า ๑. ใช้คะแนน GAT และ PAT ๒. การสอบสัมภาษณ์ ทดสอบสุขภาพจิต และตรวจร่างกายรวมถึง
ตรวจทางห้องปฏิบัติการ เพื่อให้เป็นไปตามคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ของแพทยสภา
สัดส่วนการรับนักศึกษาแพทย์จาก ๔ จังหวัดดังนี้
สรุปสัดส่วนผลการรับนักศึกษาจากแต่ละจังหวัด
จังหวัด
อุบลราชธานี
อำนาจเจริญ
ศรีสะเกษ
ยโสธร
รวม

จำนวน
๒๐
๘
๖
๒
๓๖

ร้อยละ
๕๕.๕๖
๒๒.๒๒
๑๖.๖๗
๕.๕๖
๑๐๐.๐๐

๒.๕ การจัดการเรียนการสอน
		 ๒.๕.๑ การจัดการเรียนการสอนชั้นเตรียมแพทย์
สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๓ จัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓ เริ่มใช้เป็นปีแรก ตามเล่มหลักสูตรดังกล่าว ชั้นเตรียมแพทย์จะเป็นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป จำนวน ๓๐ หน่วยกิต เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี นอกจากนั้น มีการจัดการศึกษาในหมวด
วิชาชีพ/วิชาเฉพาะ ในชั้นปีที่ ๑ จำนวน ๒ รายวิชา คือ วิชา ๑๙๐๑๑๑๐ ความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ ๑ และ
วิชา ๑๙๐๑๑๒๐ การพัฒนาความเป็นนักวิชาชีพ
		 ๒.๕.๒ การจัดการเรียนการสอนชั้นปรีคลินิก
นักศึกษาชั้นปีที่ ๒ และ ๓ จัดการเรียนการสอนโดยหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นหลักสูตรแบบบูรณาการรายวิชาเป็นระบบ และใช้วิธีจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญอย่าง
หลากหลาย รูปแบบที่ใช้เป็นหลักคือการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based learning) ในภาคการศึกษานี้
มีการแต่งตัง้ คณะกรรมการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปญ
ั หาเป็นพืน้ ฐาน เพือ่ พัฒนาศักยภาพอาจารย์ในการจัดการเรียนการสอน
เตรียมกรณีศึกษา และพัฒนาแนวทางการวัดและประเมินผล หลังดำเนินการครบ ๑ ภาคการศึกษา คณะกรรมการได้ประชุม
ทบทวนผลการดำเนินงาน วิเคราะห์ปญ
ั หาอุปสรรค เพือ่ นำผลการทบทวนมากำหนดแนวทางการดำเนินการในภาคการศึกษาต่อไป

๒๒
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รายงานประจำปี ๒๕๕๓ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

		 ๒.๕.๓ การจัดการเรียนการสอนชั้นคลินิก
โรงพยาบาลหลัก ของวิทยาลัยฯ สำหรับนักศึกษารุ่นที่ ๑ รหัส ๔๙ มี ๒ แห่ง ได้แก่
			 กลุ่มที่ ๑ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
หลั ก สู ต รชั้ น ปรี ค ลิ นิ ก มี ก ารจั ด การเรี ย นการสอนเป็ น ไปตามหลั ก สู ต รแพทยศาสตรบั ณ ฑิ ต
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๐นักศึกษาแพทย์รุ่นที่ ๑ ที่ศึกษาระดับคลินิก ในปีการศึกษา ๒๕๕๓ นั้น ได้ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ ๕
โดยการจัดการเรียนการสอนชั้นปีที่ ๕ ณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ มีการแบ่งนักศึกษาทั้งชั้นปีออกเป็น ๓ กอง
นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจำนวน ๑๖ คนอยู่กองเดียวกันทั้งหมด ในการหมุนเวียนแต่ละรายวิชาหรือภาควิชา
ในส่วนกองอื่นเป็นนักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยขอนแก่นอีกทั้งสิ้นจำนวน ๓๔ คน แบ่งเป็น ๒ กอง
หลักสูตรชั้นคลินิกมีการปรับให้สอดคล้องกันกับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สำหรับการประเมินผล ใช้ขอ้ สอบของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในบางรายวิชาอาจารย์ผสู้ อนของศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชัน้ คลินกิ
ออกข้อสอบเองในบางภาควิชา มีการจัดกิจกรรม ทางวิชาการทุกเดือน และในบางภาควิชามีกิจกรรม Journal club, case
conference
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตประชุมร่วมกันเป็นประจำทุกเดือน เพื่อกำหนด
แนวทางในการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ดา้ นการจัดการเรียน การสอน การออกข้อสอบ การวัดและประเมินผล อย่างต่อเนือ่ ง
			 กลุ่มที่ ๒ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
หลั ก สู ต รชั้ น ปรี ค ลิ นิ ก มี ก ารจั ด การเรี ย นการสอนเป็ น ไปตามหลั ก สู ต รแพทยศาสตรบั ณ ฑิ ต
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๐   นักศึกษาแพทย์รุ่นที่ ๑ ที่ศึกษาระดับคลินิก ในปีการศึกษา ๒๕๕๓ นั้น ได้ศึกษาอยู่ชั้น
ปีท่ี ๕ การจัดการเรียนการสอนชัน้ ปีท่ี ๕ ณ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ มีนกั ศึกษารุน่ น้องจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ในชั้นปีที่ ๔
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน มีการจัดการเรียนการสอนแบบบรรยายภาคปฏิบตั ใิ นหอผูป้ ว่ ย ห้องตรวจ
ผูป้ ว่ ยนอก มีการจัด Journal club  ในเกือบทุกรายวิชา โดยเฉพาะรายวิชาอายุรศาสตร์ และกุมารเวชศาสตร์ มีการจัดกิจกรรมนี้
๓ ครั้งต่อสัปดาห์ และให้นักศึกษาทำ Case conference ในหลายรายวิชา นอกจากนี้รายวิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน
เวชศาสตร์ฟื้นฟู ได้มีการจัดการเรียนรู้ ณ โรงพยาบาลชุมชน จากการสอบถามประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาในการจัดการ
เรียนการสอน พบว่าอยู่ใน เกณฑ์ดีถึงดีมาก
สำหรับนักศึกษาแพทย์ รุน่ ที่ ๒ รหัส ๕๐ จำนวน ๑๖ คน เรียนชัน้ คลินกิ ทีโ่ รงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
จังหวัดอุบลราชธานี
๒.๖ ผลการสอบรวบยอด (comprehensive examination)และการสอบเพื่อประเมินและรับรองความรู้
ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (national licencing examination)
		 ๒.๖.๑ ผลการสอบเพื่อประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (National
licencing examination)ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๓
- สำหรับนักศึกษาแพทย์รุ่นที่ ๑ นักศึกษาที่สอบไม่ผ่าน จำนวน ๑๕ คนได้เข้าสอบขั้นตอนที่ ๑ ครั้งที่ ๒  
ในเดือนตุลาคม ๒๕๕๒  มีนักศึกษาแพทย์สอบผ่านจำนวน ๖ คนสำหรับนักศึกษาที่สอบไม่ผ่านจำนวน ๙ คนได้เข้าสอบขั้นตอนที่
๑   ครั้งที่ ๓ในเดือนมีนาคม ๒๕๕๓ มีนักศึกษาแพทย์ที่สอบผ่านจำนวน ๑ คน เหลือนักศึกษาแพทย์ที่ยังสอบไม่ผ่านจำนวน
๘ คน ซึ่งจะเข้าสอบครั้งที่ ๔ ในเดือนตุลาคม ๒๕๕๓
- สำหรับนักศึกษารุ่นที่ ๒ เข้าสอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมขั้นตอน
ที่ ๑  ในเดือนมีนาคม ๒๕๕๓ จำนวน ๑๖ คน นักศึกษาสอบผ่านจำนวน ๑๒ คนคิดเป็นร้อยละ ๗๕ สำหรับนักศึกษาที่สอบ
ไม่ผ่านจะได้เข้าสอบขั้นตอนที่ ๑ ครั้งที่ ๒ในเดือนตุลาคม ๒๕๕๓ จำนวน ๔ คน
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๒๓

รายงานประจำปี ๒๕๕๓ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

		 ๒.๖.๒ ผลการสอบรวบยอด (Comprehensive examination) ปีการศึกษา ๒๕๕๓
วิทยาลัยฯ ได้รบั ความอนุเคราะห์จดั สอบโดยคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึง่ เป็นสถาบันพีเ่ ลีย้ ง
ซึ่งผลการสอบมีดังนี้
- นักศึกษาแพทย์รุ่นที่ ๑ ที่ยังสอบไม่ผ่านจำนวน ๒ คน ได้เข้าสอบพร้อมกับนักศึกษารุ่นที่ ๒ ซึ่งจัดใน
เดือนธันวาคม ๒๕๕๒ ผลนักศึกษายังสอบไม่ผ่าน ซึ่งจะต้องเข้าสอบพร้อมกับนักศึกษารุ่นที่ ๓ ซึ่งจัดในเดือนธันวาคม ๒๕๕๓
- สำหรับนักศึกษาแพทย์รนุ่ ที่ ๒ เข้าสอบทัง้ หมด ๑๖ คน มีนกั ศึกษาสอบผ่านจำนวน ๑๕ คน คิดเป็น ร้อยละ
๙๓.๗๕ สำหรับนักศึกษา ที่สอบไม่ผ่านจำนวน ๑ คน จะได้เข้าสอบพร้อมกับนักศึกษารุ่นที่ ๓ ซึ่งจัดในเดือนธันวาคม ๒๕๕๓
๒.๗ การประเมินคุณภาพการเรียนการสอนและการประเมินสถาบัน
จากการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ในปีการศึกษา ๒๕๕๒ วันที่ ๒๔-๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๓
ครอบคลุมทัง้ วิทยาลัยฯ ซึง่ รับผิดชอบในการจัดการศึกษาชัน้ ปรีคลินกิ และศูนย์แพทยศาสตร์ศกึ ษา ชัน้ คลินกิ โรงพยาบาลเชียงราย
ประชานุเคราะห์และโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ องค์ประกอบที่ ๒ การเรียนการสอน คะแนนประเมิน ตามตัวบ่งชี้ สกอ.
ได้ ๒.๐๐
๒.๘ ผลงานและความภาคภูมิใจ
		 ๒.๘.๑ รางวัลที่อาจารย์หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตได้รับมีดังนี้
- รางวัลจากแพทยสภาด้านคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น ได้แก่ อาจารย์แพทย์หญิงปิยะรัตน์ ธัญนิพัทธ์
- รางวัลครูในดวงใจ ได้แก่ อาจารย์ปิยนันท์ มีเวที (ครูในดวงใจหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต)
และอาจารย์ธันยาการย์ ศรีวรมาศ (ครูในดวงใจหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์)
		 ๒.๘.๒ รางวัลที่นักศึกษาได้รับมีดังนี้
- รางวัลด้านคุณธรรมจริยธรรมจากแพทยสภาดีเด่น ได้แก่ นักศึกษาแพทย์พรทิพา สืบสารคาม
- รางวัลจากการแข่งขันกีฬาเข็มสัมพันธ์ครั้งที่ 24 ได้แก่
๑) รางวัลเหรียญทองกีฬาประเภทเทนนิสหญิงเดี่ยว ได้แก่
นักศึกษาแพทย์ณัฏพร ติระพัฒน์
๒) รางวัลเหรียญทองแดงกีฬาประเภทแบตมินตันชายเดี่ยว ได้แก่
นักศึกษาแพทย์นพพร เล็กเจริญสมบัติ
๓) รางวัลเหรียญทองแดงกีฬาประเภทแบตมินตันคู่ผสม ได้แก่
นักศึกษาแพทย์กุลวดี จิรฏิวงศ์ และนักศึกษาแพทย์ชลกร เชาวรัตน์
		 ๒.๘.๓ การนำเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบโปสเตอร์ของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ ๕ เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะ
โภชนาการในเด็กอายุ ๐-๕ ปีที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ในการประชุม CPIRD ๒๐๑๐ วันที่ ๒๐-๒๒
กันยายน ๒๕๕๓ ณ โรงแรมพูลแมน จังหวัดขอนแก่น (คณะผูจ้ ดั ทำประกอบด้วย  ๑. นศพ.ณัฐพลสีดาพันธุ  ์ ๒. นศพ.พัฒนพงษ์ รัศมี
๓. นศพ.เพชรดา อินเนา ๔. นศพ.วรัลยารัตน์ เอมรัตน์ ๕. นศพ.วิริยา แสงซื่อ และ ๖. นศพ.สุปราณี บางทราย)

๒๔

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

รายงานประจำปี ๒๕๕๓ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

ภาพกิจกรรมการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเข็มสัมพันธ์ครั้งที่ ๒๔ ของนักศึกษาแพทย์
ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๓ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต

ภาพการนำเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบโปสเตอร์ของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ ๕
ในการประชุม CPIRD ๒๐๑๐ วันที่ ๒๐-๒๒ กันยายน ๒๕๕๓
ณ โรงแรมพูลแมน จังหวัดขอนแก่น
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๒๕

รายงานประจำปี ๒๕๕๓ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

ภาพกิจกรรมการศึกษาประสบการณ์วิชาชีพแพทย์ ของนักศึกษาแพทย์
ณ โรงพยาบาลบุณฑริก วันที่ ๒๖-๒๙ มีนาคม ๒๕๕๔
รายวิชาประสบการณ์วิชาชีพแพทย์

๒๖

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

รายงานประจำปี ๒๕๕๓ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

การผลิตบัณฑิตกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์
๑. ด้านการผลิตบัณฑิต
กลุม่ วิชาสาธารณสุขศาสตร์วทิ ยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้ผลิตบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์) ปีการศึกษา ๒๕๕๓ และหลักสูตร
สาธารณสุ ข ศาสตรบัณฑิต (หลัก สูต รต่อเนื่อง) ประจำปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๕๒ สำหรั บหลั ก สู ต รสาธารณสุ ข ศาสตรบั ณ ฑิต
(หลักสูตรต่อเนื่อง)  ได้งดรับนักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๒ ตามนโยบายของ สกอ.
ตารางที่ ๑ จำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีจำแนกตามกลุ่มที่รับเข้าศึกษา
ปีที่รับเข้าศึกษา
๒๕๕๐
๒๕๕๑
๒๕๕๒
๒๕๕๓
รวม

นักศึกษาจำแนกตามกลุ่มที่รับ
ภาคปกติ
๙๕
๙๙
๘๔
๑๑๕
๓๙๓

รวม

โครงการพิเศษ
๓๖
๓๓
๖๙

๑๓๑
๑๓๒
๘๔
๑๑๕
๔๖๒

แหล่งข้อมูล :  งานบริการการศึกษา  :  ข้อมูลณวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

ตารางที่ ๒ จำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีจำแนกตามกลุ่มวิชาชีพและปีการศึกษาที่รับเข้าศึกษา
ปีการ
ศึกษา
ที่รับเข้า
๒๕๕๐
๒๕๕๑
๒๕๕๒
๒๕๕๓
รวม

นักศึกษาชั้นปีที่
๑- ๒
สาขาวิชาสาธารณ
สุขศาสตร์
๘๙
๑๑๕
๒๐๔

นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ และ ๔
กลุ่มสาธารณ
สุขชุมชน
๔๔
๔๓
๘๗

กลุ่มวิทยาศาสตร์อนามัย กลุ่มอาชีวอนามัย
สิ่งแวดล้อม
และความปลอดภัย
๒๔
๒๗
๕๖
๘๓
๒๔

รวม
๙๕
๙๙
๘๙
๑๑๕
๓๙๘

แหล่งข้อมูล : งานบริการการศึกษา : ข้อมูลณวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

ปีการศึกษา ๒๕๕๒ กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์มีผู้ที่สำเร็จการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร์) รุน่ ที่ ๑  จำนวน ๔๙ คน และ หลักสูตร สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร ต่อเนือ่ ง) รุน่ ที่ ๑  จำนวน ๓๐ คน
รวมบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๕๒ จำนวน ๗๙ คน
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๒๗

รายงานประจำปี ๒๕๕๓ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

ตามที่กองแผนงาน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ทำการสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิตโดยแบบสอบถามบน
ระบบจากเว็บไซด์ของ สกอ. ข้อมูล ณ วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๓ และได้รายงานผลการวิเคราะห์การมีงานทำพบว่าผู้สำเร็จ
การศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๒ มีอัตราการได้งานทำ ดังนี้
๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์) บัณฑิตวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
ได้งานทำ คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๖๗
๒. เงินเดือนหรือค่าจ้างที่บัณฑิตได้รับจากการทำงาน พบว่าบัณฑิตวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขมี
ค่าเฉลี่ยของเงินเดือนหรือค่าจ้างของบัณฑิตที่ได้งานทำประมาณ ๑๒,๓๗๔.๐๘ บาท/เดือน
๓. ร้อยละของบัณฑิตที่ได้เงินเดือนเป็นไปตามเกณฑ์ที่ ก.พ. กำหนด คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๙๕
๔. ร้อยละของบัณฑิตที่ทำงานตรงตามสาขาที่สำเร็จการศึกษา คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๓๐
กลุม่ วิชาสาธารณสุขศาสตร์ดำเนินการบริหารจัดการหลักสูตรฯ เพือ่ ผลิตบัณฑิตให้ได้มาตรฐานภายใต้คณะกรรมการ
บริหารฝ่ายหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ และได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายหลักสูตรทุกเดือน

๒๘

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

รายงานประจำปี ๒๕๕๓ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

(üĆîìĊę Ģħ ÖøÖãćÙö ģĦĦĤ è ēøÜĒøöóćüĊđúĊ÷î ÙüĊîÿŤ đö÷Ť ÝĆÜĀüĆéÖøąïĊę)

เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพด้านการผลิตบัณฑิตให้ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับวิทยาลัยแพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข ได้สมัครเป็นสมาชิกเครือข่ายสถาบันการศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๒ และได้มีการส่ง
ผู้แทนเข้าร่วมประชุม ในการประชุมคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ทุก ๒ เดือน

การเข้าร่วมประชุมการประชุมคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทยครั้งที่ ๓/๒๕๕๓
(วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ณ โรงแรมพาวีเลียน ควีนส์ เมย์ จังหวัดกระบี่)

ģ. éšćîÖćøÝĆéÖćøđøĊ÷îÖćøÿĂî
ðŘÜïðøąöćè ģĦĦĤ ÖúčŠöüĉßćÿćíćøèÿč×ýćÿêøŤĕéšÝĆéÖćøđøĊ÷îÖćøÿĂîĔîõćÙÖćøýċÖþć
ìĊę ģ /ģĦĦģ ĒúąõćÙÖćøýċÖþćìĊę Ģ /ģĦĦĤ öĊøć÷úąđĂĊ÷ééĆÜîĊĚ
ÖúĕÖÖćøÝĆéÖćøđøĊ÷îÖćøÿĂî×ĂÜÖúčŠöüĉßćÿćíćøèÿč×ýćÿêøŤ
๒. ด้าĢ.นการจั
ยนการสอน ĀćøĀúĆÖÿĎêøÿćíćøèÿč×ýćÿêøŤ
ĒêŠดÜการเรี
êĆĚÜÙèąÖøøöÖćøïøĉ
บประมาณ ๒๕๕๓ กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ได้จัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๒ และภาค
ģ. ÝĆปีéงÖćøđøĊ
÷îÖćøÿĂîĔîøć÷üĉßćêŠćÜė ×ĂÜÖúčŠöüĉßćĄ êćöĒêŠúąÿć×ć ĒúąÖúčŠöüĉßćĄ đÿîĂñĎš
การศึกษาที่ ๑ /๒๕๕๓ มีรายละเอียดดังนี้
ðøąÿćîÜćîøć÷üĉ
ć
กลไกการจัดการเรียßนการสอนของกลุ
่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์
Ĥ. ÖĞćÖĆï๑. ĒúąÙüïÙč
öÖćøÝĆéÖćøđøĊ
÷îÖćøÿĂî
ĒúąÖćøðøąđöĉ
แต่งตั้งคณะกรรมการบริ
หารหลั
กสูตรสาธารณสุ
ขศาสตร์ îñúĔĀšđðŨîĕðêćöøć÷úąđĂĊ÷é×ĂÜ
จัดการเรี
ยนการสอนในรายวิ
ชาต่างๆ ของกลุ
ะสาขา
ม่ วิชาฯ เสนอผูป้ ระสานงานรายวิ
ĀúĆÖ๒.ÿĎêøĄ
Ēúąêćöøć÷úąđĂĊ
÷é×ĂÜøć÷üĉ
ßćìĊม่ วิęøชĆïาฯñĉéตามแต่
ßĂï ลĒúš
üîĞćและกลุ
đÿîĂÙèąÖøøöÖćøïøĉ
Āćø ชา
กำกับ และควบคุมการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลให้เป็นไปตามรายละเอียดของหลักสูตรฯ
ĀúĆÖ๓.ÿĎêøĄ
และตามรายละเอียดของรายวิชาที่รับผิดชอบ แล้วนำเสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ
ĥ. ðøąßč๔.öðøąöüúøć÷üĉ
ßćđóČęĂชĒúÖđðúĊ
ę÷îÙüćöÙĉ
éđĀĘดîเห็ĒúąðŜ
ĂÜÖĆอîงกัÙüćöàĚ
ĞćàšำĂซ้î×ĂÜđîČ
ประชุมประมวลรายวิ
าเพื่อแลกเปลี
่ยนความคิ
น และป้
นความซ้
อนของเนืĚĂ้อĀć
หา ÿøčสรุðปปัญหา
ðŦâĀćĂč
ðÿøøÙĔîÖćøÝĆ
÷îÖćøÿĂîÖŠ
อุปสรรคในการจั
ดการเรี
ยนการสอนก่éอÖćøđøĊ
นภาคการศึ
กษาทุกครัĂ้ง îõćÙÖćøýċÖþćìčÖÙøĆĚÜ
êćøćÜìĊę Ĥ ÝĞćîüîîĆÖýċÖþćìĊęúÜìąđïĊ÷î

ตารางที่ ๓ จำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียน
ĀúĆÖÿĎêø
üìï.ßĆĚîðŘìĊę Ģ
üìï.ßĆĚîðŘìĊę ģ
üìï.ßĆĚîðŘìĊę Ĥ
üìï.ßĆĚîðŘìĊę ĥ
ÿï.êŠĂđîČęĂÜßĆĚîðŘìĊę ģ

ðŘÖćøýċÖþć ģ /ģĦĦģ

ðŘÖćøýċÖþć Ģ /ģĦĦĤ

ĩĥ
ĪĪ
ĪĦ
ĤĢ

ĢĢĦ
ĩĥ
Īĩ
ĪĦ
-
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๒๙

êćøćÜìĊ
êćøćÜìĊ
ę ĥę ĥÝĞÝĞćîüîîĆ
ćîüîîĆ
ÖÖýċýċÖÖþćþć
ĀúĆĀúĆยÖแพทยศาสตร์
ÖÿĎÿĎêêøüĉøüĉìì÷ćýćÿêøïĆ
÷ćýćÿêøïĆ
èèæĉขæĉêê(ÿć×ćüĉ
(ÿć×ćüĉßßćÿćíćøèÿč
ćÿćíćøèÿč××ýćÿêøŤ
ýćÿêøŤ) )Ē÷Ö
Ē÷Ö
รายงานประจำปี
๒๕๕๓
วิทĀúĆ
ยาลั
และการสาธารณสุ
êćøćÜìĊ
êćøćÜìĊ
êćøćÜìĊ
ę
ĥ
ę
ÝĞ
ĥ
ć
ę
ĥ
ÝĞ
îüîîĆ
ć
ÝĞ
îüîîĆ
ć
îüîîĆ
Ö
ýċ
Ö
ýċ
þć
Ö
Ö
ýċ
þć
Ö
ĀúĆ
þć
Ö
ÿĎ
ĀúĆ
Ö
ê
ÿĎ
øüĉ
Ö
ê
ÿĎ
ì
øüĉ
ê
÷ćýćÿêøïĆ
øüĉ
ì
÷ćýćÿêøïĆ
ì
÷ćýćÿêøïĆ
è
æĉ
è
ê
æĉ
è
(ÿć×ćüĉ
ê
æĉ
(ÿć×ćüĉ
ê
(ÿć×ćüĉ
ß
ćÿćíćøèÿč
ß
ćÿćíćøèÿč
ß
ćÿćíćøèÿč
×
ýćÿêøŤ
×
ýćÿêøŤ
×
ýćÿêøŤ
)
Ē÷Ö
)
Ē÷Ö
)
êćøćÜìĊ
ę ĥßßÝĞćććîüîîĆÖýċÖþć ĀúĆÖÿĎêøüĉì÷ćýćÿêøïĆèæĉê(ÿć×ćüĉßćÿćíćøèÿč×ýćÿêøŤ) Ē÷Ö
Ē÷Ö
êćöÿć×ćüĉ
êćöÿć×ćüĉ
êćöÿć×ćüĉ
êćöÿć×ćüĉ
êćöÿć×ćüĉ
ßćßćßßćć
êćöÿć×ćüĉ

ตารางที่ ๔ จำนวนนักศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
แยกตามสาขาวิชา
ÝĞćÝĞîüî(Ùî)
ć)îüî(Ùî)
ÝĞćîüî(Ùî)
ÝĞćîüî(Ùî)
ÝĞćîüî(Ùî)
úĞúĞćéĆćéĆïïìĊìĊę ę
ÿć×ćüĉ
ÿć×ćüĉßßć ć
øüö
øüö
ðŘðŘÖćøýċ
ÖćøýċÖþć
Öþć ðŘÝĞðŘÖććøýċ
Öîüî(Ùî)
ćøýċÖþć
Öþć
úĞćéĆúĞïćúĞéĆìĊćïę éĆìĊïę ìĊę
ÿć×ćüĉ
ÿć×ćüĉ
ÿć×ćüĉ
ßć ßćßć
ðŘÖðŘćøýċ
ÖðŘćøýċ
Öþć
ćøýċ
ÖþćÖþć ðŘÖðŘćøýċ
ÖðŘćøýċ
Öþć
ćøýċ
ÖþćÖþć øüöøüöøüö
úĞćéĆïìĊę
ÿć×ćüĉßć
ðŘģĦĦģ
ÖģĦĦģ
ćøýċÖþć
ðŘģĦĦĤ
ÖģĦĦĤ
ćøýċÖþć
øüö
ģĦĦĤ
ģĦĦĤ
ģĦĦĤ
ģĦĦģ
ģĦĦģ
ģĦĦģ
ģĦĦģ
ģĦĦĤ
ĥĤ
ĥĤ
ĩĨ
ĩĨ
ĢĢ ÿćíćøèÿč
ÿćíćøèÿč×ßč×ößčößîßî
ĥĥ
ĥĥ
ĥĤĥĤĥĤ
ĩĨĩĨĩĨ
Ģ Ģ Ģ ÿćíćøèÿč
ÿćíćøèÿč
ÿćíćøèÿč
×ßčö×ßî
ßč×ößčßîößî
ĥĥĥĥĥĥ
ÿćíćøèÿč
×ßčöĂßî
ĥĥ
ĥĤ
ĩĨ
ĦĦ
ĦĦ
ĩģ
ĩģ
ģģĢ ĂîćöĆ
ĂîćöĆ
÷ÿĉ÷ęÜÿĉĒüéúš
ęÜĒüéúš
öĂö
ģĨ
ģĨ
ĦĦĦĦĦĦ
ĩģĩģĩģ
ģ ģ ģ ĂîćöĆ
ĂîćöĆ
÷ĂîćöĆ
ÿĉęÜ÷Ēüéúš
ÿĉ÷ęÜĒüéúš
ÿĉęÜĂĒüéúš
ö ĂöĂö
ģĨģĨģĨ
ĂîćöĆ
÷ÿĉęÜ÷Ēüéúš
Ăö
ģĨ
ĩģ
ģĥ
ģĥ
-ĦĦ
ģĥ
ģĥ
ĤĤģ ĂćßĊ
ĂćßĊ
üĂîćöĆ
üĂîćöĆ
ĒúąÙüćöðúĂéõĆ
÷ĒúąÙüćöðúĂéõĆ
÷÷
ģĥģĥģĥ
- - ģĥģĥģĥ
Ĥ Ĥ Ĥ ĂćßĊĂćßĊ
üĂîćöĆ
ĂćßĊ
üĂîćöĆ
ü÷ĂîćöĆ
ĒúąÙüćöðúĂéõĆ
÷ĒúąÙüćöðúĂéõĆ
÷ĒúąÙüćöðúĂéõĆ
÷ ÷÷
Ĥ
ĂćßĊüĂîćöĆ÷ĒúąÙüćöðúĂéõĆ÷
ģĥ
ģĥ

êćøćÜìĊ
êćøćÜìĊę Ħę ĦÝĞÝĞćîüîøć÷üĉ
ćîüîøć÷üĉßßćìĊćìĊęđðŗęđðŗééÿĂîĔîĀúĆ
ÿĂîĔîĀúĆÖÖÿĎÿĎêêøø
êćøćÜìĊ
êćøćÜìĊ
êćøćÜìĊ
ę
Ħ
ę
ÝĞ
Ħ
ć
ę
Ħ
ÝĞ
îüîøć÷üĉ
ć
ÝĞ
îüîøć÷üĉ
ć
îüîøć÷üĉ
ß
ćìĊ
ß
ćìĊ
đ
ę
ß
ðŗ
ćìĊ
é
đ
ę
ðŗ
ÿĂîĔîĀúĆ
đ
ę
é
ðŗ
ÿĂîĔîĀúĆ
é
ÖÿĎÖêÿĎøÖÖêÿĎÿĎøêêøø
ę Ħ ÝĞćชîüîøć÷üĉ
ßćìĊęđกðŗสูéตÿĂîĔîĀúĆ
ÿĂîĔîĀúĆ
ตารางที่êćøćÜìĊ
๕ จำนวนรายวิ
าที่เปิดสอนในหลั
ร
ĀúĆĀúĆÖÿĎÖÿĎêêø ø
ĀúĆĀúĆ
ÖÿĎĀúĆ
êÖøÿĎÖêÿĎøêø
÷ćýćÿêøïĆèèæĉĀúĆ
æĉêêÖÿĎêø
üĉìüĉì÷ćýćÿêøïĆ
üĉì÷ćýćÿêøïĆ
üĉìüĉ÷ćýćÿêøïĆ
ì÷ćýćÿêøïĆ
èæĉèêæĉèêæĉê
ì÷ćýćÿêøïĆ
èæĉ×êýćÿêøŤ
üĉÿć×ćüĉ
ÿć×ćüĉ
ßćÿćíćøèÿč
ßćÿćíćøèÿč
×ýćÿêøŤ
ÿć×ćüĉ
ÿć×ćüĉ
ÿć×ćüĉ
ßćÿćíćøèÿč
ßćÿćíćøèÿč
ßćÿćíćøèÿč
×ýćÿêøŤ
×ýćÿêøŤ
×ýćÿêøŤ
ÿć×ćüĉßćÿćíćøèÿč
ÿćíćøèÿč
ÿćíćøèÿč
×ýćÿêøïĆ
×ýćÿêøïĆè×èæĉýćÿêøŤ
æĉêê
ÿćíćøèÿč
ÿćíćøèÿč
ÿćíćøèÿč
×ýćÿêøïĆ
×ýćÿêøïĆ
×ýćÿêøïĆ
èæĉèêæĉèêæĉê
ÿćíćøèÿč
(ĀúĆ
(ĀúĆÖÿĎÖêÿĎøêŠ
êøêŠĂ×đîČ
ĂýćÿêøïĆ
đîČęĂÜ)ęĂÜ) èæĉê
(ĀúĆ(ĀúĆ
ÖÿĎ(ĀúĆ
êÖøêŠ
ÿĎÖêĂÿĎøêŠđîČ
êĂøêŠ
ęĂđîČÜ)ĂęĂđîČÜ)ęĂÜ)
(ĀúĆÖÿĎêøêŠĂđîČęĂÜ)

ðŘðŘÖćøýċ
ÖćøýċÖþć
Öþć
ðŘÖðŘćøýċ
ÖðŘćøýċ
Öþć
ćøýċ
ÖþćÖþć
ćøýċ
Öþć
/ģĦĦģ
ģðŘģÖ/ģĦĦģ
ģ /ģĦĦģ
ģ /ģĦĦģ
ģ /ģĦĦģ
/ģĦĦģ
/ģĦĦĤ
ĢĢģ/ģĦĦĤ
Ģ /ģĦĦĤ
Ģ /ģĦĦĤ
Ģ /ģĦĦĤ
/ģĦĦĤ
/ģĦĦģ
ģģĢ/ģĦĦģ
ģ /ģĦĦģ
ģ /ģĦĦģ
ģ /ģĦĦģ
/ģĦĦģ
/ģĦĦĤ
ĢģĢ/ģĦĦĤ
Ģ /ģĦĦĤ
Ģ /ģĦĦĤ
Ģ /ģĦĦĤ
Ģ /ģĦĦĤ

ÝĞćÝĞîüîøć÷üĉ
ćîüîøć÷üĉßßć ć
ÝĞćîüîøć÷üĉ
ÝĞćîüîøć÷üĉ
ÝĞćîüîøć÷üĉ
ßć ßćßć
ÝĞćîüîøć÷üĉ
ģĨ
ģĨ ßć
ģĨģĨģĨ
ģĨ
ģĤ
ģĤ
ģĤģĤģĤ
ħģĤ
ħ
ħ ħħ
- ħ- - -

êćøćÜìĊ
êćøćÜìĊę ħę ħøć÷üĉ
øć÷üĉßßćìĊćìĊęöęöĊÖĊÖćøÝĆ
ćøÝĆééðøąÿïÖćøèŤ
ðøąÿïÖćøèŤõõćÙÿîćö
ćÙÿîćö

êćøćÜìĊ
êćøćÜìĊ
ę ħ ę øć÷üĉ
ħชęę าที
ħħøć÷üĉ
ßีกćìĊ
ßćìĊ
ęößßดĊÖประสบการณ์
ćìĊ
ęöćøÝĆ
ĊÖęöęöćøÝĆ
ĊÖĊÖéćøÝĆ
ðøąÿïÖćøèŤ
éðøąÿïÖćøèŤ
ééภðøąÿïÖćøèŤ
õćÙÿîćö
õõćÙÿîćö
ตารางที
่êćøćÜìĊ
๖ รายวิ
่มøć÷üĉ
ารจั
าคสนามõćÙÿîćö
êćøćÜìĊ
øć÷üĉ
ćìĊ
ćøÝĆ
ðøąÿïÖćøèŤ
ćÙÿîćö
úĞúĞćéĆćéĆïïìĊìĊę ę
úĞćéĆúĞïćúĞéĆìĊćïę éĆìĊïę ìĊę
úĞćéĆïìĊę

øć÷ßČ
øć÷ßČęĂęĂüĉßüĉßć ć
øć÷ßČ
øć÷ßČ
ęĂøć÷ßČ
üĉßęĂćüĉęĂßüĉćßć
ðøąÝĞ
ðøąÝĞćðŘćðŘÖćøýċ
ÖćøýċÖÖþćþćģģ/ģĦĦģ
/ģĦĦģøć÷ßČęĂüĉßć
ðøąÝĞ
ðøąÝĞćðŘćðŘÖćøýċ
ÖćøýċÖÖþćþćĢĢ/ģĦĦĤ
/ģĦĦĤ
ðøąÝĞ
ðøąÝĞ
ćðøąÝĞ
ðŘÖćðŘćøýċ
ćÖðŘćøýċ
Öþć
ćøýċ
Öþć
ģÖþć
/ģĦĦģ
ģ /ģĦĦģ
ģ /ģĦĦģ
ðøąÝĞ
ðøąÝĞ
ćðøąÝĞ
ðŘÖćðŘćøýċ
ćÖðŘćøýċ
Öþć
ćøýċ
Öþć
ĢÖþć
/ģĦĦĤ
Ģ /ģĦĦĤ
Ģ /ģĦĦĤ
ćðŘÖćøýċ
ðøąÝĞ
ćðŘđýþìćÜÿćíćøèÿč
ćøýċÖþć Ģ /ģĦĦĤ
ĢĢ üĉßüĉćòř
ßćòřÖðäĉ
ÖðäĉïïĆêĉÜĆêćîÿćíćøèÿč
ĉÜðøąÝĞ
ćîÿćíćøèÿč
×ßč×Öößčþć
ößîßîģ /ģĦĦģ
üĉßüĉćðŦ
ßćðŦ
ââĀćóĉ
Āćóĉ
đÖýþìćÜÿćíćøèÿč
××
Ģ Ģ Ģ üĉßćòř
üĉßÖćòř
üĉðäĉ
ßÖćòřðäĉ
ïÖĆêðäĉ
ïĉÜćîÿćíćøèÿč
ĆêïĉÜćîÿćíćøèÿč
ĆêĉÜćîÿćíćøèÿč
×ßčö×ßî
ßč×ößčßîößî
üĉßćðŦ
üĉßâćðŦ
üĉßĀćóĉ
ćðŦ
âĀćóĉ
âđýþìćÜÿćíćøèÿč
Āćóĉ
đýþìćÜÿćíćøèÿč
đýþìćÜÿćíćøèÿč
× ××
ßćòřÖðäĉ
ÖðäĉïïĆêĉÜĆêćîĂîćöĆ
ĉÜćîĂîćöĆ
ćîÿćíćøèÿč
×ßčöĂßîöĂö
ßćđüßýćÿêøŤ
ćðŦâĀćóĉđßýþìćÜÿćíćøèÿč
×
ģĢģ üĉßüĉćòř
÷ÿĉ÷ęÜÿĉĒüéúš
ęÜĒüéúš
üĉßüĉćđüßýćÿêøŤ
öčßöčßîßî
ßÖćòřðäĉ
ïÖĆêðäĉ
ïĉÜćîĂîćöĆ
ĆêïĉÜćîĂîćöĆ
ĆêĉÜćîĂîćöĆ
÷ÿĉęÜ÷Ēüéúš
ÿĉ÷ęÜĒüéúš
ÿĉęÜĂĒüéúš
ö ĂöĂö
üĉßćđüßýćÿêøŤ
üĉßćđüßýćÿêøŤ
üĉßćđüßýćÿêøŤ
ßöč ßî
ßöč ßßîöč ßî
ģ ģ ģ üĉßćòř
üĉßÖćòř
üĉðäĉ
ßćòřÖðäĉ
ÖðäĉïïĆêĉÜĆêćîĂćßĊ
ĉÜćîĂîćöĆ
÷ÿĉęÜ÷Ēüéúš
Ăö
üĉßćđüßýćÿêøŤßöč ßî
ĤģĤ üĉßüĉćòř
ćîĂćßĊüĂîćöĆ
üĂîćöĆ
ĒúąÙüćöðúĂéõĆ
÷ĒúąÙüćöðúĂéõĆ
÷÷
ßÖćòřðäĉ
ïÖĆêðäĉ
ïĉÜćîĂćßĊ
ĆêïĉÜćîĂćßĊ
ĆêĉÜćîĂćßĊ
üĂîćöĆ
üĂîćöĆ
ü÷ĂîćöĆ
ĒúąÙüćöðúĂéõĆ
÷ĒúąÙüćöðúĂéõĆ
÷ĒúąÙüćöðúĂéõĆ
÷ ÷÷
Ĥ Ĥ Ĥ üĉßćòř
üĉßÖćòř
üĉðäĉ
Ĥ
üĉßćòřÖðäĉïĆêĉÜćîĂćßĊüĂîćöĆ÷ĒúąÙüćöðúĂéõĆ÷
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êćøćÜìĊę Ĩ øć÷üĉßćìĊęöĊÖćøÝĆéÖćøđøĊ÷îÖćøÿĂîìĊęđîšîñĎšđøĊ÷îđðŨîÿĞćÙĆâ đßŠî ÖćøòřÖðäĉïĆêĉĔîßĆĚîđøĊ÷î
ตารางที่ ๗ รายวิ
่มีการจั
ยนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็
นสำคั
ญ เช่ÖćøĂõĉ
น การฝึðกøć÷Öúč
ปฏิบัติใŠöนชัĒúąÖćøÝĆ
้นเรียน การศึ
ÖćøýċชÖาทีþćéĎ
Üćîดการเรี
ÖćøĒÿéÜïìïćìÿööêĉ
Öćøēêš
üćìĊ
éÿĆกöษาดู
öîćงาน
การแสดงบทบาทสมมติ การโต้วาที การอภิปรายกลุ่มและการจัดสัมมนา
ÖćøìĞćøć÷ÜćîđéĊ
ę÷üøć÷ÜćîÖúčŠöîĞćđÿîĂĔîßĆĚîđøĊ÷îĒúąÖćøÿĂîēé÷ĔßšēðøĒÖøö DĥL+P
การทำรายงานเดี่ยวรายงานกลุ่มนำเสนอในชั้นเรียนและการสอนโดยใช้โปรแกรม D4L+P
úĞćéĆï
Ģ
ģ
Ĥ
ĥ
Ħ
ħ
Ĩ
ĩ
Ī
Ģġ
ĢĢ
Ģģ
ĢĤ
Ģĥ
ĢĦ
Ģħ
ĢĨ

ßČęĂüĉßć
ðøąÝĞćðŘÖćøýċÖþć ģ /ģĦĦģ
øąđïĊ÷ïüĉíĊüĉÝĆ÷
ĀúĆÖÖćøéĎĒúñĎšðśü÷đïČĚĂÜêšî
ÿč×ýċÖþć
ÖćøÙüïÙčöĒöúÜĒúąÿĆêüŤĒìąìćÜÿćíćøèÿč×
ÖćøÝĆéÖćø×÷ąĒúąÿĉęÜðäĉÖĎú
ðäĉïĆêĉÖćøêøüÝüĉđÙøćąĀŤéšćîÿĉęÜĒüéúšĂö
ðŦâĀćóĉđýþìćÜÿćíćøèÿč×
ÖćøðŜĂÜÖĆîĒúąÙüïÙčöĂĆÙÙĊõĆ÷
ÖćøÿŠÜđÿøĉöÿč×õćóĒïïĂÜÙŤøüö
ÿĆööîćìćÜĂćßĊüĂîćöĆ÷ĒúąÙüćöðúĂéõĆ÷
ÖćøÙüïÙčööúóĉþìćÜĂćÖćý
-

ðøąÝĞćðŘÖćøýċÖþć Ģ /ģĦĦĤ
Öć÷üĉõćÙýćÿêøŤĒúąÿøĊøüĉì÷ć
øąïïÿćøÿîđìýÿćíćøèÿč×
đóýýċÖþć
ßĊüÿëĉêĉ
ÿč×õćóÝĉê
ÖćøÿŠÜđÿøĉöÿč×õćóĒïïĂÜÙŤøüö
ĂîćöĆ÷ÙøĂïÙøĆü
ÖćøÝĆéÖćøÙčèõćóîĚĞć
ÿč×ćõĉïćúĂćĀćø
ÖøąïüîÖćøñúĉêìćÜĂčêÿćĀÖøøöĒúąĂĆîêøć÷
ÙüćöðúĂéõĆ÷ĔîÜćîĂčêÿćĀÖøøö
ÿĆööîćÿćíćøèÿč×
ēõßîýćÿêøŤ
ÖćøýċÖþćéĎÜćîéšćîĂîćöĆ÷ÿĉęÜĒüéúšĂö
ÖćøýċÖþćéĎÜćîéšćîÿč×ýćÿêøŤĂčêÿćĀÖøøö
üĉýüÖøøöÙüćöðúĂéõĆ÷
ÖćøÿčŠöđÖĘïĒúąüĉđÙøćąĀŤêĆüĂ÷ŠćÜéšćîÿč×ýćÿêøŤ
ĂčêÿćĀÖøøö

ในภาคการศึกษาที่ ๒ /๒๕๕๒ และภาคการศึ ก ษาที ่ ๑ /๒๕๕๓ มี ก ารเชิ ญ อาจารย์ พ ิ เ ศษนอกวิ ท ยาลั ย ฯ ที่มี

ĔîõćÙÖćøýċ
ÖþćìĊę ชģาชี/ģĦĦģ
ĒúąõćÙÖćøýċ
ÖþćìĊę Ģ /ģĦĦĤ öĊÖćøđßĉâĂćÝćø÷ŤóĉđýþîĂÖüĉì÷ćúĆ÷
ประสบการณ์
ทางวิชาการและวิ
พ ดังตารางที
่๘
Ą ìĊęöĊðøąÿïÖćøèŤìćÜüĉßćÖćøĒúąüĉßćßĊó éĆÜêćøćÜìĊę ĩ
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ตารางที
่ ๘ę ĩøć÷üĉ
ชาเชิßßćđßĉ
ญćđßĉ
อาจารย์
พิเศษจากนอกวิ
ทยาลัยฯ ìì÷ćúĆ
êćøćÜìĊ
êćøćÜìĊ
ęรายวิ
ĩøć÷üĉ
ââĂćÝćø÷Ť
ĂćÝćø÷Ť
óóđĉ ýþÝćÖîĂÖüĉ
đĉ ýþÝćÖîĂÖüĉ
÷ćúĆ÷÷ĄĄ
úĞúĞććéĆéĆïï

øć÷üĉ
øć÷üĉßßćć

ĢĢ

ĢĪġģģġĦđõÿĆ
ĢĪġģģġĦ
đõÿĆßßüĉüĉìì÷ć÷ć

ģģ
ĤĤ
ĥĥ
ĦĦ

ĢĪġģģġħ
ćøÿćíćøèÿč××
ĢĪġģģġħïøĉïøĉĀĀćøÿćíćøèÿč
ĢĪġģģġħ
ĂćßĊüüđüßýćÿêøŤ
đüßýćÿêøŤ
ĢĪġģģġħĂćßĊ
ĢĪġģĤĢĢĀúĆ
ĢĪġģĤĢĢĀúĆÖÖÖćøðŜ
ÖćøðŜĂĂÜÖĆÜÖĆîîĒúąÙüïÙč
ĒúąÙüïÙčööēøÙ
ēøÙ
ĢĪġģĥġĩ
Öćø÷ýćÿêøŤ
ĢĪġģĥġĩÖćø÷ýćÿêøŤ

ħħ

ĢĪġģĤĢĦ
ÖćøÝĆééÖćø×÷ąĒúąÿĉ
Öćø×÷ąĒúąÿĉęÜęÜðäĉ
ðäĉÖÖĎúĎú
ĢĪġģĤĢĦÖćøÝĆ

ĨĨ
ĩĩ

ĢĪġģĤĢģ
ÖćøÙüïÙčööĒöúÜĒúąÿĆ
ĒöúÜĒúąÿĆêêüŤüŤĒĒìąìćÜÿćíćøèÿč
ìąìćÜÿćíćøèÿč××
ĢĪġģĤĢģÖćøÙüïÙč
ĢĪġģĤĢħ
ÖćøÙüïÙčöööúóĉ
öúóĉþþìćÜĂćÖćý
ìćÜĂćÖćý
ĢĪġģĤĢħÖćøÙüïÙč

ĪĪ

ĢĪġģĤĢĨ
ðäĉïïĆêĆêĉÖĉÖćøêøüÝüĉ
ćøêøüÝüĉđÙøćąĀŤ
đÙøćąĀŤééšćšćîÿĉ
îÿĉęÜęÜĒüéúš
ĒüéúšĂĂöö
ĢĪġģĤĢĨðäĉ

Ģġ
ÖćøðŜĂĂÜÖĆÜÖĆîîĒúąÙüïÙč
ĒúąÙüïÙčööĂĆĂĆÙÙÙĊÙĊõõĆ÷Ć÷
Ģġ ĢĪġģĥĢĢ
ĢĪġģĥĢĢÖćøðŜ
ĢĢ
üÖøøöÙüćöðúĂéõĆ÷÷
ĢĢ ĢĪġģĥġĪ
ĢĪġģĥġĪüĉüĉýýüÖøøöÙüćöðúĂéõĆ
Ģģ
ÖãĀöć÷ÿćíćøèÿč××ĒúąÝøĉ
ĒúąÝøĉ÷÷íøøöüĉ
íøøöüĉßßćßĊćßĊóó
Ģģ ĢĪġģĥġĢ
ĢĪġģĥġĢÖãĀöć÷ÿćíćøèÿč

ĢĤ
ÖćøÿčŠöŠöđÖĘđÖĘïïĒúąüĉ
ĒúąüĉđÙøćąĀŤ
đÙøćąĀŤêêĆüĆüĂ÷ŠĂ÷ŠććÜéšÜéšććîÿč
îÿč××ýćÿêøŤ
ýćÿêøŤ
ĢĤ ĢĪġģĤģħ
ĢĪġģĤģħÖćøÿč
ĂčĂčêêÿćĀÖøøö
ÿćĀÖøøö
Ģĥ
öîćÿćíćøèÿč××
Ģĥ ĢĪġģĥġģ
ĢĪġģĥġģÿĆÿĆöööîćÿćíćøèÿč
ĢĦ
ĢĦ ĢĪġģģġĨøąïïÿćøÿîđìýÿćíćøèÿč
ĢĪġģģġĨøąïïÿćøÿîđìýÿćíćøèÿč××

๓๒
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ßČßČęĂęĂĂćÝćø÷Ť
ĂćÝćø÷Ťóóĉđýþ
ĉđýþ
îć÷ĂćÙö
îć÷ĂćÙö ÿĂîÿč
ÿĂîÿčììíĉíĉĝ ĝ
îćÜÖĉ
îćÜÖĉęÜęÜĒÖšĒÖšüü öćóÜþŤ
öćóÜþŤ
îć÷óøðøąđÿøĉ
îć÷óøðøąđÿøĉåå ĂčĂčŠîŠîÙĞÙĞćć
ñý.
ñý.îó.
îó.ÞĆÞĆêêøßĆøßĆ÷÷ đĂÖðŦ
đĂÖðŦâââćÿÖč
âćÿÖčúú
îó.Ýĉ
îó.Ýĉîîèóĉ
èóĉõõĆìĆìøøßĎßĎððŦâŦââć
âć
éø.
éø.ÿÿĉÿÿĉííøøđìóêøąÖćøóø
đìóêøąÖćøóø
éø.
éø.ÝøĉÝøĉ÷÷ćõøèŤ
ćõøèŤđÿćøŤ
đÿćøŤììĂÜĂÜ
îćÜøč
îćÜøčŠÜŠÜîõć
îõćìĆìĆïïĀîĂÜăĊ
ĀîĂÜăĊ
ñý.éø.ÿöõó
ñý.éø.ÿöõóÿîĂÜøćþãøŤ
ÿîĂÜøćþãøŤ
îć÷ðøąđéĉ
îć÷ðøąđéĉöö õćÙĒÖš
õćÙĒÖšüü
îć÷đóĘ
îć÷đóĘßßøïĎøïĎøøèŤèŤ óĎóĎúúñúñú
ñý.éø.
ñý.éø.üĉüĉõõćéć
ćéćÿîĂÜøćþãøŤ
ÿîĂÜøćþãøŤ
îć÷ĂÜĂćÝ
îć÷ĂÜĂćÝóĉóĉööÿćø
ÿćø
îćÜÿćüüĉ
îćÜÿćüüĉúúćÿĉćÿĉîîĊ Ċ õćøąüÜýŤ
õćøąüÜýŤ
îć÷ĂÜĂćÝ
îć÷ĂÜĂćÝóĉóĉööÿćø
ÿćø
îć÷ßč
îć÷ßčööóú
óú íćøÿüĉ
íćøÿüĉÜÜ
îć÷ßĉ
îć÷ßĉêêßĆßĆ÷÷ êĆêĆĚÜĚÜüÜýŤ
üÜýŤĕß÷
ĕß÷
øý.üĉ
øý.üĉßßĆ÷Ć÷ óùÖþŤ
óùÖþŤííćøćíĉ
ćøćíĉÖÖĎúĎú
îć÷îĉ
îć÷îĉííĉóĉóĆçĆçîŤîŤ ýøĊýøĊííĆâĆâøĆøĆêêîŤîŤ
îć÷óøðøąđÿøĉ
îć÷óøðøąđÿøĉåå ĂčĂčŠîŠîÙĞÙĞćć
îó.ýĆ
îó.ýĆÖÖéĉéĉĝÿĝÿĉìĉìíĉíĉĝ ĝ ïčïčââúĆúĆÖÖþèŤ
þèŤ
îć÷Ăéč
îć÷Ăéčúú÷Ť÷Ťđéß
đéßĕýúïćì
ĕýúïćì
îćÜÿćüĕóøĆ
îćÜÿćüĕóøĆßß ïčïčââÝøĆÝøĆÿÿ
îćÜĀøøþć
îćÜĀøøþćßČßČęîęîßĎßĎññúú
îćÜÿćüöąúĉ
îćÜÿćüöąúĉüüĆúĆú÷Ť÷Ť ÿĉÿĉîîîšîšĂĂ÷÷

รายงานประจำปี ๒๕๕๓ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

êćøćÜìĊę Ī ñúÖćøðøąđöĉîÙüćöóċÜóĂĔÝ×ĂÜñĎđš øĊ÷îìĊöę ĊêŠĂÙčèõćóÖćøýċÖþćĀúĆÖÿĎêøüĉì÷ćýćÿêø
ïĆèæĉê ÿć×ćüĉßćÿćíćøèÿč×ýćÿêøŤ Ēúąÿćíćøèÿč×ýćÿêøïĆèæĉê(êŠĂđîČęĂÜ)

ตารางที่ ๙ ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
õćÙÖćøýċÖþćìĊę ģ /ģĦĦģ Ēúą Ģ /ģĦĦĤ
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต(ต่อเนื่อง) ภาคการศึกษาที่ ๒ /๒๕๕๒ และ ๑ /๒๕๕๓
ĀúĆÖÿĎêø/ßĆĚîðŘ
üìï.ßĆĚîðŘìĊę ģ
üìï.ßĆĚîðŘìĊę Ĥ
üìï.ßĆĚîðŘìĊę ĥ
đÞúĊę÷øüöĀúĆÖÿĎêøüìï.
ÿï.ßĆĚîðŘìĊę ģ

ÙŠćđÞúĊę÷øąéĆïÙüćöóċÜóĂĔÝ
õćÙÖćøýċÖþćìĊę ģ /ģĦĦģ
õćÙÖćøýċÖþćìĊę Ģ /ģĦĦĤ
ĥ.ĥĨ
ĥ.ĥģ
ĥ.Ĥĥ
ĥ.ĥĦ
ĥ.Ĥĥ
ĥ.ĥĤ
ĥ.Ĥĩ
ĥ.ĥĤ
ĥ.ĤĨ
-

õćóÖĉÝÖøøö
ÖćøÝĆéÖćøđøĊ÷îÖćøÿĂî×ĂÜÖúčŠöüĉßćÿćíćøèÿč×ÿćÿêøŤÖćøîĉđìýÜćîîĆÖýċÖþćßĆĚîðŘìĊę ĥ òřÖðäĉïĆêĉÜćî
è ēøÜó÷ćïćúÿŠÜđÿøĉöÿč×õćóêĞćïúÿĂÜÙĂî Ă.ēóíĉĝĕìø üĆîìĊę ĢĨ öÖøćÙö ó.ý.ģĦĦĥ

ภาพกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มวิชาสาธารณสุขสาสตร์การนิเทศ
งานนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ ฝึกปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสองคอน
อ.โพธิ์ไทร วันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๔

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

๓๓

รายงานประจำปี ๒๕๕๓ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

รายวิชาโภชนศาสตร์ – นักศึกษาฝึกปฏิบัติทำอาหาร
ที่ถูกหลักโภชนาการ วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๓

รายวิชาอนามัยครอบครัว – นักศึกษาฝึก
ปฏิบัติงานอนามัยโรงเรียน
ณ บ้านดอนกลาง วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๓

๓๔

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

นักศึกษาโต้วาที เรื่อง “การเลือกรับประทาน
อาหารที่ถูกหลักโภชนาการ”
วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๓

คณะนักศึกษานำนักเรียน
ทำกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ

รายงานประจำปี ๒๕๕๓ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

รายวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย –
นักศึกษาจัดนิทรรศการความปลอดภัย
วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๓

รายวิชาการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม –
นักศึกษาจัดกิจกรรมที่โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล
วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๓

รายวิชา การศึกษาดูงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม –
นักศึกษาดูงานการจัดการขยะ
ที่ศูนย์อนามัยที่ ๗ วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๓

นักศึกษาดูงานการจัดการสิ่งแวดล้อม
ในบริษัทเอสเอสการสุรา จำกัด
วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๓

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

๓๕

üĉßćÙüćöðúĂéõĆ÷ĔîÜćîĂčêÿćĀÖøøö – îĆÖýċÖþćòřÖðäĉïĆêĉÖćøàšĂöĒñîÞčÖđÞĉî
üĆîìĊęĢĩ ÿĉÜĀćÙöģĦĦĤ
รายงานประจำปี ๒๕๕๓ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

วิชาความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม – นักศึกษาฝึกปฏิบัติการซ้อมแผนฉุกเฉิน
วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๓
éšćîÖćøðøĆ
ðøčกÜสูĀúĆ
๓.Ĥ.
ด้านการปรั
บปรุงïหลั
ตร ÖÿĎêø
หลั
สูตรวิ÷ทĒóì÷ýćÿêøŤ
ยาศาสตรบัณฑิĒตúąÖćøÿćíćøèÿč
สาขาวิชาสาธารณสุ×ขศาสตร์
กสูต÷รปรั
บปรุง ตั้งแต่ĀúĆ
ปีการศึ
ษาì๒๕๔๙
เป็นต้นè
มาæĉê
üĉìก÷ćúĆ
öĀćüĉìหลั÷ćúĆ
ĂčïúøćßíćîĊ
ÖÿĎêกøüĉ
÷ćýćÿêøïĆ
ปัจÿć×ćüĉ
จุบันได้จßัดćÿćíćøèÿč
การศึกษาเพื่อ×สนองความต้
งถิÜ่นและประเทศหลั
ตรดัģĦĥĪđðŨ
งกล่าว ได้îดêšำเนิ
นการบริ
ดการหลั
กสูตÖรþć
ýćÿêøŤ ĀúĆอÖงการของท้
ÿĎêøðøĆïอðøč
êĆĚÜĒêŠðŘÖćøýċÖกสูþć
îöć
ðŦÝÝčหïารจั
Ćîĕéš
ÝĆéÖćøýċ
จนครบ
๕ ปี ในปีการศึ
กษา ๒๕๕๓Ăกลุ
ชาสาธารณสุขศาสตร์
บปรุćüงหลัĕéšกéสูĞćตđîĉ
รเดิîมÖćøïøĉ
ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุ
ณวุฒิ
đóČęĂÿîĂÜÙüćöêš
ĂÜÖćø×ĂÜìš
Üëĉ่มęîวิĒúąðøąđìýĀúĆ
ÖÿĎêได้øéĆปÜรัÖúŠ
ĀćøÝĆéÖćøĀúĆÖÿĎêøÝîÙøï
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยดำเนินการตามเกณฑ์การปรับปรุงหลักสูตรทุกประการ ดังนี้
Ħ ðŘ ĔîðŘÖćøýċÖþć ģĦĦĤ ÖúčŠöüĉßćÿćíćøèÿč×ýćÿêøŤ ĕéšðøĆïðøčÜĀúĆÖÿĎêøđéĉöĔĀšđðŨîĕðêćöÖøĂïöćêøåćî
๑. แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ตามคำสั่งมหาวิทยาลัย
Ùč
è
üč
ç
ø
ĉ
ĂčéöýċÖþćĒĀŠ
ßćêĉมีนēé÷éĞ
ćđîĉîÖćøêćöđÖèæŤÖćøðøĆïðøčÜĀúĆÖÿĎêøìčÖðøąÖćø éĆÜîĊĚ
อุบลราชธานีąéĆที่ ï๓๑๕/๒๕๕๓
ณ Ü๒๕
าคม ๒๕๕๓
Ģ. ĒêŠÜêĆĚÜÙèąÖøøöÖćøðøĆ
ïðøčÜมĀúĆ
ÖÿĎนêเพืøüĉ่อìพิ÷ćýćÿêøïĆ
æĉê ÿć×ćüĉ
×ýćÿêøŤ๑๘
êćöÙĞ
คณะกรรมการฯ
ได้ดำเนินการประชุ
ร่วมกั
จารณาหลักสูèตรในปี
การศึกßษาćÿćíćøèÿč
๒๕๕๓ จำนวน
ครัć้งÿĆęÜ
öĀćüĉ
ì÷ćúĆ÷ĂčïúøćßíćîĊ
ìĊę ĤĢĦ/ģĦĦĤ
ÿĆęÜ นัèกศึģĦ
และได้
นำผลการประเมิ
นหลักสูตรฯ
จากอาจารย์ผู้สอน
กษาöĊบัîณćÙö
ฑิต ģĦĦĤ
และผู้ใช้บัณฑิต มาปรับปรุงและจัดทำร่างหลักสูตร
เสนอคณะกรรมการผู
้ทรงคุณวุฒิ ĕéšéĞćđîĉîÖćøðøąßčöøŠüöÖĆîđóČęĂóĉÝćøèćĀúĆÖÿĎêøĔîðŘÖćøýċÖþć ģĦĦĤ ÝĞćîüî
ÙèąÖøøöÖćøĄ
แต่งตัง้ คณะกรรมการผู
ท้ รงคุณîวุĀúĆ
ฒปิ ÖรัÿĎบปรุ
งหลัÝćÖĂćÝćø÷Ť
กสูตรวิทยาศาสตรบั
ณฑิตîĆสาขาวิ
ชาสาธารณสุ
Ģĩ ÙøĆĚ Ü๒.Ēúąĕéš
îĞ ć ñúÖćøðøąđöĉ
ê øĄ
ñĎš ÿ Ăî
Ö ýċ Ö þć
ïĆ è æĉ êขศาสตร์
ĒúąñĎš Ĕประกอบด้
ßš ïĆ è æĉ êวยöć
๑) รศ.ดร.อรนุช  ภาชื่น  คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ðøĆïðøčÜĒúąÝĆéìĞćøŠćÜĀúĆÖÿĎêøđÿîĂÙèąÖøøöÖćøñĎšìøÜÙčèüčçĉ
๒) รศ.อรุณ  จิรวัฒน์กุล  อดีตคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
๓) ผศ.ดร.ไกรชาติ ตันตระการอาภา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
๔) ผศ.ดร.วีระศักดิ์ สืบเสนาะ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
๕) นายแพทย์ศุภกิจ  ศิริลักษณ์  ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ ประชุมพิจารณาให้ความเห็นต่อคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ในวันที่ ๑๙ สิงหาคม
๒๕๕๓ และวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๓ ณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
๓. มีการประชุมผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตจากหน่วยงานภาคราชการ และภาคเอกชน จำนวน ๘ หน่วยงาน มาร่วมวิพากษ์หลักสูตร
ในวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ประกอบด้วย

๓๖
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๑) สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๒ อุบลราชธานี
๒) ศูนย์อนามัยที่ ๗ จ.อุบลราชธานี
๓) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
๔) เทศบาลตำบลแสนสุข
๕) โรงพยาบาลวารินชำราบ
๖) เทศบาลนครอุบลราชธานี
๗) เทศบาลเมืองวารินชำราบ
๘) บริษัท เอส. เอส. การสุรา
จากการดำเนินงานดังกล่าวข้างต้น ทำให้การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ ดำเนินการแล้วเสร็จ หลักสูตรฯ ได้ผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๓
ปัจจุบันอยู่ในระหว่างดำเนินการเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ.๒๕๕๔ ให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ พิจารณาความไม่ก้าวล่วงหรือซ้ำซ้อนในวิชาชีพตามพระราชบัญญัติการประกอบ
โรคศิลปะ และส่งให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบและให้การรับรองต่อไป

การประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์)
ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ วันที่๒๗ สิงหาคม๒๕๕๓

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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รายงานประจำปี ๒๕๕๓ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

๔. การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ได้นำนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ ออกฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
ณ บ้านหนองเงินฮ้อย ต.นากระแซง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี ในระหว่างวันที่ ๑๑-๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๓ เพื่อให้
นักศึกษาสามารถอธิบายปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชม ประยุกต์ความรู้ที่เกี่ยวกับการควบคุม ป้องกัน และส่งเสริมสุขภาพ มาใช้
แก้ปญ
ั หาสาธารณสุขในชุมชน โดยการมีสว่ นร่วมของชุมชนฝึกการปฏิบตั งิ านจริงในพืน้ ที่ ฝึกการใช้ชวี ติ อยูใ่ นชุมชน การทำงาน
เป็นทีม การเห็นอกเห็นใจผู้อื่น การยอมรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนร่วมกลุ่มและร่วมบ้านในการฝึก ความสุภาพอ่อนน้อม
ถ่อมตนต่อประชาชนในหมู่บ้าน มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นการทำงานให้สำเร็จ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับนักศึกษาต่อไป
ในอนาคต

ภาพกิจกรรม นักศึกษาร่วมพัฒนาหมู่บ้าน และจัดกิจกรรมดูแลสุขภาพของประชาชนในชุมชน ณ บ้านหนองเงินน้อย

นักศึกษาได้ร่วมกันจัดโครงการ ดังต่อไปนี้
๑. โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก
๒. โครงการกายสะอาดโภชนาการดีเยี่ยม
๓. โครงการการจัดการขยะ
๔. โครงการผู้สูงอายุ
๕. โครงการหน้าบ้านน่าอยู่หลังบ้านน่ามอง
๖. โครงการหมู่บ้านสีขาว
๗. โครงการฟื้นฟูความรู้ อสม. เพื่อพัฒนาและแก้ปัญหาสาธารณสุขของหมู่บ้านหนองเงินฮ้อย
    เมื่อสิ้นสุดโครงการตัวแทนนักศึกษาได้สรุปงานและข้อเสนอแนะแก่ชาวบ้านและเจ้าหน้าที่
    เพื่อดำเนินการต่อไป

ภาพกิจกรรม ตัวแทนนักศึกษาสรุปงานและข้อเสนอแนะแก่ชาวบ้าน ณ บ้านหนองเงินน้อย

๓๘
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รายงานประจำปี ๒๕๕๓ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

ผลการดำเนินงานห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
งานห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข อยู่ภายใต้การกำกับของคณะกรรมการ
งานห้องปฏิบัติการฯดร.จุฑารัตน์ จิตติมณี เป็นประธานกรรมการ และคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เป็นที่
ปรึกษามีห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ทั้งหมดจำนวน ๖ ห้อง ดังนี้
ĀšĂÜ

ßČęĂĀšĂÜðäĉïĆêÖĉ ćø

ñĎšĔßšĀšĂÜðäĉïêĆ ĉÖćø

CMP ģĢĢ ĀšĂÜðäĉïĆêĉÖćøßĊüđÙöĊ

Ģ.îĆÖýċÖþćĒóì÷Ť ßĆĚîðŘìĊę ģĒúą Ĥ
ĒúąĂîćöĆ÷ÿĉęÜĒüéúšĂö ģ.îĆÖýċÖþćüĉì÷ćýćÿêøïĆèæĉê
- ÿć×ćĂîćöĆ÷ÿĉęÜĒüéúšĂö ßĆĚîðŘìĊę Ĥ
- ÿć×ćĂćßĊüĂîćöĆ÷ĒúąÙüćö
ðúĂéõĆ÷ ßĆĚîðŘìĊę ĤĒúą ĥ
Ĥ.îĆÖýċÖþćó÷ćïćúýćÿêøŤ ßĆĚîðŘìĊę Ģ
CMP ģĢģ ĀšĂÜðäĉïĆêĉÖćøÝčú
Ģ.îĆÖýċÖþćĒóì÷ŤßĆĚîðŘìĊę ģĒúą Ĥ
ģ.îĆÖýċÖþćüĉì÷ćýćÿêøïĆèæĉêÿć×ć
ßĊüüĉì÷ćĒúąðøÿĉê
ÿćíćøèÿč×ýćÿêøŤ ßĆĚîðŘìĊę Ĥ
üĉì÷ć
Ĥ.îĆÖýċÖþćó÷ćïćúýćÿêøŤ ßĆĚîðŘìĊę Ģ
CMP ģĢĤ ĀšĂÜðäĉïĆêĉÖćø
ÿøĊøüĉì÷ćĒúąó÷ćíĉ
üĉì÷ć
CMP ĤĢĦ ĀšĂÜðäĉïĆêĉÖćøìĆÖþą
óČĚîåćîìćÜÙúĉîĉÖ
CMP ĢĢġĤ ĀšĂÜðäĉïĆêĉÖćøöĀÖć÷
üĉõćÙýćÿêøŤ

CMP ģġĢ ĀšĂÜðäĉïĆêĉÖćøĀîŠü÷
üĉÝĆ÷ìćÜÙúĉîĉÖ

ñĎšøĆïñĉéßĂï
îćÜÿćüĂîčÿøć ÿćøĆÖþŤ

îćÜÿćüöćúĆ÷ ýĉúćøĆö÷Ť

Ģ.îĆÖýċÖþćĒóì÷Ť ßĆĚîðŘìĊę ģĒúą Ĥ
ģ.îĆÖýċÖþćüĉì÷ćýćÿêøïĆèæĉêÿć×ć
ÿćíćøèÿč×ýćÿêøŤ ßĆĚîðŘìĊę ģ
Ĥ.îĆÖýċÖþćó÷ćïćúýćÿêøŤ ßĆĚîðŘìĊę Ģ

îć÷ìĆÖþÖø üÜýŤÿĊéć

Ģ.îĆÖýċÖþćĒóì÷ŤßĆĚîðŘìĊę ģĒúą Ĥ
ģ.îĆÖýċÖþćüĉì÷ćýćÿêøïĆèæĉêÿć×ć
ÿćíćøèÿč×ýćÿêøŤ ßĆĚîðŘìĊęģ, ĤĒúą ĥ

îćÜÿćüĂîčÿøć ÿćøĆÖþŤ
îćÜÿćüöćúĆ÷ ýĉúćøĆö÷Ť
îć÷ìĆÖþÖø üÜýŤÿĊéć

Ģ.îĆÖýċÖþćĒóì÷ŤßĆĚîðŘìĊę ģĒúą Ĥ
ģ.îĆÖýċÖþćüĉì÷ćýćÿêøïĆèæĉêÿć×ć
ÿćíćøèÿč×ýćÿêøŤ ßĆĚîðŘìĊę ģ
Ĥ.îĆÖýċÖþćó÷ćïćúýćÿêøŤ ßĆĚîðŘìĊę Ģ

îć÷ÿčóÝîŤ ĂŠĂîøĆêîŤ

ÙèćÝćø÷ŤñĎšìĞćüĉÝĆ÷ ĒúąñĎšßŠü÷üĉÝĆ÷

îćÜÿćüĂîčÿøć ÿćøĆÖþŤ
îćÜÿćüöćúĆ÷ ýĉúćøĆö÷Ť
îć÷ìĆÖþÖø üÜýŤÿĊéć

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

๓๙

ÿćíćøèÿč×ýćÿêøŤ ßĆĚîðŘìĊęģ, ĤĒúą ĥ

îć÷ìĆÖþÖø üÜýŤÿĊéć

Ģ.îĆÖýċÖþćĒóì÷ŤßĆĚîðŘìĊę ģĒúą Ĥ
ģ.îĆÖýċแÖละการสาธารณสุ
þćüĉì÷ćýćÿêøïĆ
รายงานประจำปี
๒๕๕๓ วิทยาลัยแพทยศาสตร์
ข èæĉêÿć×ć
üĉõćÙýćÿêøŤ
ÿćíćøèÿč×ýćÿêøŤ ßĆĚîðŘìĊę ģ
Ĥ.îĆÖýċÖþćó÷ćïćúýćÿêøŤ
ĀšĂÜ
ßČęĂĀšĂÜðäĉïĆêÖĉ ćø
ć
ñĎšĔßšĀšĂÜðäĉ
Ü ïêĆ ĉÖćøßĆĚîðŘìĊę Ģ

îć÷ÿčóÝîŤ ĂŠĂîøĆêîŤ

CMP ĢĢġĤ ĀšĂÜðäĉïĆêĉÖćøöĀÖć÷

ñĎšøĆïñĉéßĂï

CMP ģġĢ
ĉÖćøĀîŠüĒúą
ģġĤ ĀšĂÜðäĉ
ÜđêêøĊï÷ĆêöÿćøđÙöĊ
Ē÷
üĉĂćĀćø
ÝĆ÷ìćÜÙúĉ
îĉÖĚĂ
øđúĊĚ÷ÜđßČ
ßČęĂĀšĂÜðäĉïĆêÖĉ ćø
ĀšĂÜ
ć
CMP ģġĪ ĀšĂÜđÖĘÖĘï×ĂÜ ÿćøđÙÙöĊ
ĂÜđêêøĊ
CMP ģġĤ ĀšĒúąĂ
÷öÿćøđÙöĊ
Ē
ćĀćøđúĊ
÷Ě ÜđßČĚĂĒúą
ĂćĀćøøđúĊĚ÷ÜđßČĚĂ
ć ðÖøèŤ
CMP ģĢġ ĀšĂÜúšćÜĂč
CMP ģġĪ ĀšĂÜđÖĘÖĘï×ĂÜ ÿćøđÙÙöĊ
ĒúąĂćĀćøđúĊ÷Ě ÜđßČĚĂ

ÙèćÝćø÷Ť
ĒúąñĎĒúąñĎ
šßŠü÷üĉšßÝŠüĆ÷÷üĉÝĆ÷ îćÜÿćüĂîč
ÿøć÷ ÿćøĆ
îĆÖüĉì÷ćýćÿêøŤ
ì ñĎšìĞćüĉÝĂĆ÷ćÝćø÷Ť
îćÜÿćüöćúĆ
ýĉúćøĆÖþŤö÷Ť
îćÜÿćüöćúĆ÷ ýĉúćøĆö÷Ť
îć÷ìĆÖñĎþÖø
ÿĊéć
ñĎšĔßšĀšĂÜðäĉ
Ü ïêĆ ĉÖćø
šøĆïñĉüÜýŤ
éßĂï
ì
îćÜÿćüĂîčÿøć
ø ÿćøĆÖþŤ
îĆÖüĉì÷ćýćÿêøŤ
îĆÖüĉì÷ćýćÿêøŤ
ì
ĂćÝćø÷Ť ĒúąñĎšßŠü÷üĉÝĆ÷ îćÜÿćüöćúĆ÷ ýĉúćøĆö÷Ť
îĆÖüĉì÷ćýćÿêøŤ
ì
ì
îĆÖüĉì÷ćýćÿêøŤ

îć÷ìĆÖþÖø üÜýŤÿĊéć
îćÜÿćüĂîčÿøć
ø ÿćøĆÖþŤ

CMP ģĢġ ĀšĂÜúšćÜĂč
ć ðÖøèŤ

îĆÖüĉì÷ćýćÿêøŤ
ì

îć÷ìĆÖþÖø üÜýŤÿĊéć

ĀšĂÜðäĉïĆïêĆ ĉÖćøßĊüđÙöĊöĊĒúąĂîćöĆ÷ÿĉęÜĒüéúšĂö

ĀšĂÜðäĉïĆêĉÖćøìĆÖþąóČĚîååćîìćÜÙúĉîÖĉ

ĀšĂÜðäĉïĆïêĆ ĉÖćøßĊüđÙöĊöĊĒúąĂîćöĆ÷ÿĉęÜĒüéúšĂö

ĀšĂÜðäĉïĆêĉÖćøìĆÖþąóČĚîååćîìćÜÙúĉîÖĉ

ĀšĂÜðäĉïĆïêĆ ĉÖćøßĊüđÙöĊöĊĒúąĂîćöĆ÷ÿĉęÜĒüéúšĂö

ĀšĂÜðäĉïĆêĉÖćøìĆÖþąóČĚîååćîìćÜÙúĉîÖĉ

ห้องปฏิบัติการทักษะพื้นฐานทางคลินิก

ห้องปฏิบตั กิ ารชีวเคมีและอนามัยสิง่ แวดล้อม

ห้องปฏิบัติการมหกายวิภาคศาสตร์

ในรอบปีงบประมาณ ๒๕๕๓ ได้มีการดำเนินงานในด้านต่างๆ ดังนี้
การดำเนินการด้านการเรียนการสอน
ĀšĂÜðäĉงานห้
ĂÜðäĉยïนการสอนปฏิ
ĆêĉÖćøìĆÖþąóČบĚîัตååćîìćÜÙúĉ
ïĆïêĆ ĉÖćøßĊ
üđÙöĊ
úąĂîćöĆ
÷ÿĉęÜĒüéúš
องปฏิ
บöĊัตĒิการวิ
ทยาศาสตร์
มีหĂน้öาที่รับผิดชอบจัดĀšการเรี
ิการทั้ง ๓ หลัîÖĉ กสูตร คือ
๑. หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
๒. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุขศาสตร์
๓. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
มีการปฏิบัติงานดังนี้
๑. เตรียมความพร้อมก่อนมีการเรียนการสอนเพือ่ รองรับการเรียนการสอน งานวิจยั และงานบริการวิชาการ
๒. อำนวยความสะดวกในระหว่างการเรียนการสอนปฏิบัติการแก่นักศึกษา และอาจารย์
๓. จัดเก็บวัสดุ/อุปกรณ์ และดูแลความเรียบร้อยของห้องปฏิบัติการ
๔. ตรวจสอบ ดูแล ซ่อมบำรุงเครื่องมือ และอุปกรณ์ทางห้องปฏิบัติการ

๔๐
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รายงานประจำปี ๒๕๕๓ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

นักศึกษาสาธารณสุขเรียนปฏิบัติการจุลชีววิทยา

นักศึกษาพยาบาลศาสตร์เรียนปฏิบัติการสรีรวิทยามนุษย์

นักศึกษาแพทย์เรียนปฏิบัติการทักษะพื้นฐานทางคลินิก

การดำเนินการแผนงาน/ โครงการ
ได้รับจัดสรรงบประมาณ เงินอุดหนุนปี ๒๕๕๒ ในการจัดหาวัสดุ/ครุภัณฑ์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการ
ศึกษา จำนวน ๒ โครงการ คือ
๑. โครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการเพื่อรองรับการเรียนการสอน วิจัย และบริการวิชาการ ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณ จำนวน ๔๔๙,๐๓๐ บาท
๒. โครงการบริหารจัดการงานห้องปฏิบตั กิ ารทางวิทยาศาสตร์ ได้รบั การจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑๐๓,๑๐๐ บาท
สรุปผลการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการฯใช้จ่ายงบประมาณทั้งสิ้น ๔๖๙,๙๖๐.๑๘ บาท และ
โครงการบริหารจัดการงานห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ใช้จ่ายงบประมาณทั้งสิ้น ๖๘,๐๘๕.๐๐ บาท ผลการดำเนินโครงการ
บรรลุตามวัตถุประสงค์ทุกประการ

ภาพวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือวิทยาศาสตร์และการแพทย์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

๔๑

รายงานประจำปี ๒๕๕๓ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

ผลการดำเนินงานด้านเอกสารสนเทศ
ปีงบประมาณ ๒๕๕๓
สภาพทางกายภาพ :
งานเอกสารสนเทศ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เปิดให้บริการห้องสมุด บริเวณชั้น ๓ ของอาคาร
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข (หลังใหม่)   เพื่อบริการสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพแก่นักศึกษา คณาจารย์
และบุคลากรในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง พื้นที่ให้บริการโดยรวม ขนาด ๕๖๐ ตารางเมตร ประกอบด้วย
๑. พื้นที่บริการการอ่าน
๒. มุมวีดีทัศน์
๓. มุมสืบค้นข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์
๔. ห้องมัลติมีเดีย
๕. ห้องประชุมกลุ่มย่อย
๖. เคาร์เตอร์ยืม-คืนและบริการสอบถามข้อมูล
๗. ห้องปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่
๘. ห้องจัดเก็บสารสนเทศก่อนการวิเคราะห์
การบริหารงาน :
งานเอกสารสนเทศ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประกอบด้วย ๓ หน่วยงาน ได้แก่
๑. หน่วยบริหารและธุรการ
๒. หน่วยพัฒนาทรัพยากรและวิเคราะห์สารสนเทศ
๓. หน่วยบริการทรัพยากรสารสนเทศ
มีคณะกรรมการงานเอกสารสนเทศ และรองคณบดีฝ่ายบริหาร กำกับดูแลด้านการบริหารและวิชาการ คณบดี
เป็นที่ปรึกษา

โครงสร้างการบริหารงานเอกสารสนเทศ
คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
คณะกรรมการงานเอกสารสนเทศ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
หน่วยบริหารและธุรการ

๔๒
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หน่วยพัฒนาทรัพยากร
และวิเคราะห์สารสนเทศ

หน่วยบริการทรัพยากรสารสนเทศ

ĀîŠü÷óĆçîćìøĆó÷ćÖø
ĀîŠü÷ïøĉÖćøìøĆó÷ćÖø
Ēúąüĉ
đÙøćąĀŤÿîđìý
ÿćøÿîđìý
รายงานประจำปี
๒๕๕๓ วิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข

ĀîŠü÷ïøĉĀćøĒúąíčøÖćø

ĒñîÜćî/ēÙøÜÖćø
แผนงาน/โครงการ
: :
งานเอกสารสนเทศได้
เพื่อสนัđóČบęĂสนุÿîĆนการเรี
นการสอนตามภารกิ
จของ
ÜćîđĂÖÿćøÿîđìýĕéšจัดÝทำแผนของบประมาณประจำปี
ĆéìĞćĒñî×ĂÜïðøąöćèðøąÝĞ๒๕๕๓
ćðŘ ģĦĦĤ
ïÿîčîยÖćøđøĊ
÷îÖćøÿĂîêćö
การบริ
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ēÙøÜÖćøÝĆéĀćüĆÿéčĀîĆÜÿČĂüćøÿćøĒúąêĞćøćìćÜÖćø
Ēóì÷ŤĒúąÖćøÿćíćøèÿč×
ēÙøÜÖćøïøĉĀćøÝĆéÖćøĀšĂÜÿöčéìćÜÖćøĒóì÷ŤĒúą
Öćøÿćíćøèÿč×
ēÙøÜÖćøÖćøïøĉÖćøÜćîđĂÖÿćøÿîđìý üĉì÷ćúĆ÷
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การจั
ดหาทรั
พยากรสารสนเทศ
: :
ÖćøÝĆ
éĀćìøĆ
ó÷ćÖøÿćøÿîđìý
ห้ĀšอĂงสมุ
และการสาธารณสุ
ขได้ด×ำเนิ
หาวัสéดุĀćüĆ
หนัÿงéčสือĀîĆวารสาร
ตำรา และสื
Üÿöčดéวิüĉทìยาลั
÷ćúĆยแพทยศาสตร์
÷Ēóì÷ýćÿêøŤ
ĒúąÖćøÿćíćøèÿč
ĕéšéนĞćการจั
đîĉîดÖćøÝĆ
ÜÿČĂ üćøÿćø
êĞćøć่อสาร
สนเทศอื่นๆ เพื่อรองรับการบริการแก่นักศึกษา คณาจารย์และบุคลากร ได้ดำเนินการจัดหาตามวัตถุประสงค์ของการเรียน
ĒúąÿČęĂดัÿćøÿîđìýĂČ
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ĀîĆÜÿČĂ êĞćøć üćøÿćø åćî×šĂöĎúìĊęĀšĂÜÿöčéÝĆéĔĀšïøĉÖćø
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CD-ROM

ģĪĪ

ßčé

ĥ

åćî×šĂöĎúĂĉđúĘÖìøĂîĉÖÿŤ Access Medicine

Ħĩ

đúŠö

Ħ

ĀîĆÜÿČĂóĉöóŤ ÝĞćîüî ĥ øć÷Öćø

Ģ,ĢĥĨ

ÞïĆï

đúŠö

การบริ
การ Ö: ćø :
Öćøïøĉ
บริการวีดีทัศน์จัดหาทีวี ๒๖ นิ้ว และเครื่องเล่น DVD จำนวน ๕ ชุด สามารถยืม CD-ROM ด้านสารคดีและบันเทิง
ÖćøüĊ
คดีที่ห้องสมุดïøĉ
จัดให้
บริกéารĊìýĆ îŤÝĆéĀćìĊüĊ ģħ îĉĚü ĒúąđÙøČęĂÜđúŠî DVD ÝĞćîüî Ħ ßčé ÿćöćøë÷Čö CD-ROMéšćîÿćø
ÙéĊĒúąïĆ
éÝĆéĔĀšวïเตอร์
øĉÖćøจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒๐ เครื่อง เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย
บริîกđìĉ
ารสืÜÙéĊ
บค้นìข้ĊęĀอšĂมูÜÿöč
ลด้วยคอมพิ
สามารถสืบค้นïøĉ
ข้อÖมูćøÿČ
ลสารสนเทศที
ดบริการหรื
อข้อมูÝลĆéอืĀćđÙøČ
่นๆ ได้ęĂÜÙĂöóĉüđêĂøŤ ÝĞćîüî ģġ đÙøČęĂÜ đßČęĂöêŠĂ
ïÙšî×šĂöĎ่หú้อéšงสมุ
ü÷ÙĂöóĉ
üđêĂøŤ
องประชุ
่มย่อยจำนวน
แต่ละห้องมีขนาดความจุ
ห้อÖงละ
ĂĉîđêĂøŤบริđîĘกêารห้
Ēïïĕøš
ÿć÷มกลุÿćöćøëÿČ
ïÙšî๒×šĂห้öĎอúงÿćøÿîđìýìĊ
Āę šĂÜÿöčéïøĉ
ćøĀøČ๘ Ăที×š่นĂั่งöĎสามารถใช้
úĂČęî ė ĕéšในการประชุมกลุ่ม
ย่อยและนำเสนองาน ได้แก่

ïøĉÖćøĀšĂÜðøąßčöÖúčŠö÷ŠĂ÷ÝĞćîüî ģ ĀšĂÜ ĒêŠúąĀšĂÜöĊ×îćéÙüćöÝčĀšĂÜúą ĩ ìĊęîĆęÜ ÿćöćøëĔßšĔî
ÖćøðøąßčöÖúčŠö÷ŠĂ÷ĒúąîĞćđÿîĂÜćîĕéšĒÖŠ

Ģ. ĀšĂÜðøąßčöÖúčŠö÷ŠĂ÷ (VIP) öĊìĊüĊ Ĥģ îĉĚü îĞćđÿîĂÜćîมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ๔๓
ģ. ĀšĂÜðøąßčöÖúčŠö÷ŠĂ÷ (íøøöéć)
ïøĉÖćøüćøÿćøĒúąĀîĆÜÿČĂóĉöóŤ ÝĆéĔĀšöĊÖćøïøĉÖćø×šĂöĎú×ŠćüÿćøìĊęìĆîÿöĆ÷ ñŠćîÿČęĂÿĉÜę óĉöóŤđßŠî Ýčú
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๑. ห้องประชุมกลุ่มย่อย (VIP) มีทีวี ๓๒ นิ้ว นำเสนองาน
๒. ห้องประชุมกลุ่มย่อย (ธรรมดา)
บริการวารสารและหนังสือพิมพ์ จัดให้มีการบริการข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เช่น จุลสาร วารสารทาง
ด้านสารคดีและบันเทิงคดี รวมไปถึงหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สามารถค้นหาข้อมูลฉบับย้อนหลังได้
บริการห้องมัลติมีเดียมีความจุขนาด ๒๐ ที่นั่ง มีโปรเจคเตอร์นำเสนองาน สามารถใช้ในการบรรยายกลุ่มย่อย
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บริการสารสนเทศห้องสมุดนอกเวลาราชการ
๑. การบริการนักศึกษาภาคปกติ ทั้งหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชา
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æĉê
สาธารณสุขศาสตร์ģ.) ในปี
งบประมาณ
ตั้งแต่đýþ
เดือÿĞนตุćĀøĆ
ลาคม
ุนายน ๒๕๕๓×ýćÿêøïĆ
เปิดให้บริèการนอกเวลาราชการ
(êŠในวั
ĂđîČนęĂจัÜ)นทร์
đðŗ-éศุĔĀš
øĉÖćøîĂÖđüúćøćßÖćøĔîüĆ
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นอกเวลาราชการในวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ในปีงบประมาณ ๒๕๕๓ เปิดให้บริการในวันเสาร์-อาทิตย์ ตั้งแต่
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การฝึกอบรม
ÖćøòřÖ: Ăïøö :
งานเอกสารสนเทศได้
จดั ให้มกี ารอบรมการใช้
สารสนเทศห้ÿอćøÿîđìýĀš
งสมุดเพือ่ ให้ĂนÜÿöč
กั ศึéกษา
คลากรสามารถ
ÜćîđĂÖÿćøÿîđìýĕéš
ÝĆéĔĀšöÖĊ ćøĂïøöÖćøĔßš
đóČęĂĔĀšคณาจารย์
îĆÖýċÖþćและบุ
ÙèćÝćø÷Ť
เข้าถึงทรัĒúąïč
พยากรสารสนเทศได้
อย่ćาëċงมี
ทธิภาพ ได้จัดให้มĂีก÷Šารอบรม
ÙúćÖøÿćöćøëđ×š
ÜìøĆประสิ
ó÷ćÖøÿćøÿîđìýĕéš
ćÜöĊðøąÿĉดัìงíĉนีõ้ ćó ĕéšÝĆéĔĀšöĊÖćøĂïøö éĆÜîĊĚ

ÖćøĂïøö×ĂÜĀšĂÜÿöčéüĉì÷ćúĆ÷Ēóì÷ýćÿêøŤĒúąÖćøÿćíćøèÿč×
úĞćéĆïìĊę

øć÷Öćø

üĆî/đéČĂî/ðŘ

Ģ

ÖćøĂïøöÖćøĔßšÜćîåćî×šĂöĎú
Access Medicine
ĂïøöÖćøĔßšÿćøÿîđìýĀšĂÜÿöčé
(How to access information)

ĢĨ íĆîüćÙö
ģĦĦģ
ģģ đöþć÷î
ģĦĦĤ

ģ

ÝĞćîüîñĎđš ×šć
Ăïøö (Ùî)
ĢġĦ
ĩĤ

ÿëćîìĊę
ĀšĂÜðøąßčö
öĆîðúć
ĀšĂÜÿöčéüĉì÷ćúĆ÷Ą

การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ :
๑. ดำเนินการติดตั้งระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย จำนวน ๒๐ เครื่องการปรับปรุงโปรแกรมการใช้งาน
พื้นฐานของคอมพิ
วเตอร์
เพื่อความสะดวกในการให้
ÖćøóĆçîćéš
ćîđìÙēîēú÷Ċ
ÿćøÿîđìý : บริการ
๒. พัĢ.ฒนาระบบโปรแกรมสนั
บสนุนĂการสื
นข้อđîĘมูลêสารสนเทศ
ามารถจั
เก็บęĂÜÖćøðøĆ
ข้อมูลหนัïงðøč
สือÜวารสารและสื
éĞćđîĉîÖćøêĉéêĆĚÜøąïïđÙøČ
×Šć÷Ăĉบîค้đêĂøŤ
Ēïïĕøšÿć÷ ÝĞทีć่สîüî
ģġ ดđÙøČ
ēðøĒÖøö ่อสาร
สนเทศทีÖćøĔßš
ม่ ใี ห้บริÜกćîóČ
ารภายในมหาวิ
ทยาลัüยđêĂøŤมหาวิ
ยาลัยได้เปลีย่ นระบบฐานข้
อมูลของห้องสมุดใหม่จากระบบ VTLS เป็นระบบ
Ěîåćî×ĂÜÙĂöóĉ
đóČęĂทÙüćöÿąéüÖĔîÖćøĔĀš
ïøĉÖćø
ห้องสมุดอัตโนมัตģ.ิ Walia
Autolib ระบบโปรแกรม   มี
อมูลทั้งéภาษาไทยและภาษาอั
óĆçîćøąïïēðøĒÖøöÿîĆ
ïÿîčîÖćøÿČคïวามสะดวกในการบริ
Ùšî×šĂöĎúÿćøÿîđìýกìĊารข้
ÿę ćöćøëÝĆ
đÖĘï×šĂöĎúĀîĆÜÿČĂ งกฤษและให้
บริการผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสามารถเสนอซื้อหนังสือประกอบการเรียนการสอนและการต่ออายุการยืมหนังสือผ่าน
üćøÿćøĒúąÿČĂę ÿćøÿîđìýìĊöę ĊĔĀšïøĉÖćøõć÷ĔîöĀćüĉì÷ćúĆ÷ ēé÷öĀćüĉì÷ćúĆ÷ĕéšđðúĊę÷îøąïïåćî×šĂöĎú×ĂÜ
ระบบออนไลน์ได้ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อเอื้อประโยชน์ในการใช้งานฐานข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ĀšĂÜÿöčéĔĀöŠÝćÖøąïï VTLS đðŨîøąïïĀšĂÜÿöčéĂĆêēîöĆêĉ Walia Autolib øąïïēðøĒÖøö öĊÙüćöÿąéüÖ
ĔîÖćøïøĉÖćø×šĂöĎúìĆĚÜõćþćĕì÷ĒúąõćþćĂĆÜÖùþĒúąĔĀšïøĉÖćøñŠćîøąïïđÙøČĂ×Šć÷ĂĉîđêĂøŤđîĘêÿćöćøëđÿîĂ
àČĚĂĀîĆÜÿČĂðøąÖĂïÖćøđøĊ÷îÖćøÿĂîĒúąÖćøêŠĂĂć÷čÖćø÷ČöĀîĆÜÿČĂñŠćîøąïïĂĂîĕúîŤĕéš öĊÖćøóĆçîćĂ÷ŠćÜ
êŠĂđîČęĂÜđóČęĂđĂČĚĂðøąē÷ßîŤĔîÖćøĔßšÜćîåćî×šĂöĎúĕéšĂ÷ŠćÜöĊðøąÿĉìíĉõćóöćÖ÷ĉęÜ×ċĚî

õćóïøø÷ć÷ÖćøĀšĂÜÿöčé

ภาพบรรยากาศห้องสมุด

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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ผลการดำเนินงานด้านการพัฒนานักศึกษา
พันธกิจ

งานกิจการนักศึกษา  เป็นหน่วยสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมนอกหลักสูตร เพื่อพัฒนานักศึกษาในด้านการเป็นผู้นำ
และพัฒนาให้นักศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม และอยู่ในระเบียบวินัยอันดีของมหาวิทยาลัย สามารถทำงานแบบมีส่วนร่วม และ
มีความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม
เป้าหมาย

๑.  เสริมสร้างให้นักศึกษามีความรับผิดชอบต่อตนเอง มีวินัย และมีส่วนร่วมเสริมสร้างความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของสังคม
๒.  พัฒนากิจกรรมนักศึกษาให้มีความหลากหลาย  น่าสนใจ  และเพียงพอต่อการพัฒนาของนักศึกษา
ทั้งกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยและกิจกรรมร่วมกับชุมชน
๓.  พัฒนาสภาพแวดล้อมของนักศึกษาให้เอื้อต่อการเรียนรู้และการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข
๔.  พัฒนาประสิทธิภาพการให้คำปรึกษาและดูแลนักศึกษา
๕.  การฟื้นฟูวัฒนธรรมอันดีงามเพื่อนำกลับมาใช้ในการดำเนินชีวิตและการพัฒนาประเทศในลักษณะ
ของการใช้วัฒนธรรมนำการพัฒนา
หน้าที่รับผิดชอบ
งานกิจการนักศึกษามีหน้าที่ประสานงานและให้บริการนักศึกษาแพทย์และนักศึกษาสาธารณสุข
๑. งานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมของนักศึกษาในการชี้นำและบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคม  
เสริมสร้างสุขภาพอันดีแก่นักศึกษา เสริมสร้างความสัมพันธ์และความสามัคคีในหมู่นักศึกษา
๒. งานดูแลเกี่ยวกับวินัยนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาเป็นผู้มีคุณธรรม  จริยธรรม และอยู่ในระเบียบวินัยอันดี
๓. สนับสนุนงานสร้างเสริมสุขภาพของนักศึกษาแบบมีส่วนร่วม
๔. งานสวัสดิการและงานหอพักนักศึกษา ส่งเสริมคุณภาพชีวิตจัดให้มีสวัสดิการที่ดีสำหรับนักศึกษา
แสวงหาทรัพยากรเพื่อเอื้อให้นักศึกษาได้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
๕. งานส่งเสริมพัฒนาและให้บริการแนะแนว/ให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาแพทย์
๖. งานสนับสนุนและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
โครงสร้างการบริหารงานกิจการนักศึกษา
คณบดี
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการ
นักวิชาการศึกษา

๔๘

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

รายงานประจำปี ๒๕๕๓ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ ๒๕๕๓
ในการจัดกิจกรรมต่างๆ งานกิจการนักศึกษาได้เก็บรวมรวมสถิติการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา   เพื่อเป็นการ
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ประเมินความสำเร็จของโครงการ  การร่วมกิจกรรมของนักศึกษาส่วนใหญ่จะเกิดจากความสนใจและสมัครใจเข้
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๔๙

รายงานประจำปี ๒๕๕๓ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

งานกิจการนักศึกษาได้ประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินงานกิจการนักศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุขพบว่ามีระดับความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับดี
ดังที่กล่าวไปแล้วข้างต้นถึงความหลากหลายและจำนวนกิจกรรมที่จัดทำให้นักศึกษาในแต่ละปีจะเห็นว่ามีจำนวนมาก
เพียงพอ ในขณะเดียวกันวิทยาลัยฯ อาจจะต้องมีการวิเคราะห์กิจกรรมและวัตถุประสงค์ของแต่ละกิจกรรมว่ามีความซ้ำซ้อน
หรือครอบคลุมวัตถุประสงค์ตามแผนที่กำหนดไว้หรือไม่   รวมทั้งการวิเคราะห์ว่ากิจกรรมที่จัดมีประโยชน์ต่อนักศึกษามากน้อย
เพียงใด โดยมุ่งเน้นที่คุณภาพของกิจกรรมมากกว่าปริมาณเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
ด้านวิชาการ
๑. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันที่ ๓ มิถนุ ายน ๒๕๕๓  ณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

๒. โครงการแนะแนวแลกเปลี่ยนประสบการณ์พี่บัณฑิตสู่รุ่นน้อง   วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๓ ณ วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

๕๐

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

รายงานประจำปี ๒๕๕๓ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

ด้านบำเพ็ญประโยชน์
๑. โครงการรณรงค์ลดโลกร้อนกับต้นไม้สายรหัส วันที่ ๑๐ มิถุนายน  ๒๕๕๓  ณ  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข

๒. โครงการจิตอาสาช่วยเหลือเด็กออทิสติก วันที่ ๓๑ สิงหาคม  ๒๕๕๓  ณ โรงเรียนปัญญานุกูล จ.อุบลฯ

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

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

๕๑

รายงานประจำปี ๒๕๕๓ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

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

ด้านทำนุบำรุงส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
๑. กิจกรรมไหว้ครู วันที่ ๑๐ มิถุนายน  ๒๕๕๓  ณ  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

๒. โครงการเรียนรูก้ ารใช้ชวี ติ อย่างพอเพียงกับปราชญ์ชาวบ้าน วันที่ ๑๐-๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๓ ณ มหาชีวาลัย จ.บุรรี มั ย์

๕๒

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

รายงานประจำปี ๒๕๕๓ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

๓.  โครงการวันมหิดล  วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๓  ณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

๔.  สืบสานประเพณีลอยกระทง วันที  ่ ๒๑  พฤศจิกายน ๒๕๕๓  ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

กิจกรรมนันทนาการ
๑. ต้อนรับน้องใหม่สู่  ม.อุบลฯ (มหาวิทยาลัย) วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๓ ณ วัดหนองป่าพง

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

๕๓

รายงานประจำปี ๒๕๕๓ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

๒. สานสัมพันธ์ตอนรับน้องใหม่ (ประชุมเชียร์) วันที่ ๓-๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๓ ณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข

๕๔

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

รายงานประจำปี ๒๕๕๓ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

ผลการดำเนินงานด้านงานวิจัย บริการวิชาการ
และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
งานวิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีความสำคัญในการพัฒนาวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข และเป็นยุทธศาสตร์หลักในการดำเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย
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่ ๗ จำนวนโครงการบริ
ารวิชาการแก่
ìĆĚÜÿĉĚî Ģ,ġĢĩ,Ģġġïćì
éĆÜกêćøćÜìĊ
ę Ĩ สังคม
êćøćÜìĊę ĨÝĞćîüîēÙøÜÖćøïøĉÖćøüĉßćÖćøĒÖŠÿĆÜÙö
úĞćéĆï

ßČęĂēÙøÜÖćø

Ģ

ÿøšćÜđÿøĉöÿč×õćóñĎšÿĎÜĂć÷čĔîđ×êĂÜÙŤÖćøïøĉĀćøÿŠüîêĞćïúĀĆüđøČĂ
Ă.đöČĂÜ Ý.ĂčïúøćßíćîĊ
ýċÖþćÙüćößčÖ×ĂÜēøÙĀĉé đĀć ĒñúóčóĂÜ ĒúąđßČĚĂøćìĊęñĉüĀîĆÜ
đóČęĂÿč×õćóđéĘÖĔîüĆ÷øĊ÷îĔîēøÜđøĊ÷îđÙøČĂ×Šć÷öĀćüĉì÷ćúĆ÷
ĂčïúøćßíćîĊ
Ēóì÷ýćÿêøŤÿĎŠÿĆÜÙö
ïøĉÖćøêøüÝÿč×õćóðøąßćßîĔîÝĆÜĀüĆéĂĊÿćîĔêš ðøąÝĞćðŘ ģĦĦĤ
ïøĉÖćøêøüÝÙĆéÖøĂÜíćúĆÿàĊđöĊ÷đÙúČęĂîìĊęđóČęĂßćüßîïì
ēøÜđøĊ÷îĒóì÷ŤÿøšćÜđÿøĉöÿč×õćóÿĎŠßčößîñĎšÿĎÜĂć÷č
ïĎøèćÖćøÖćøöĊÿŠüîøŠüö×ĂÜðøąßćßîðøąßćßîñŠćîÿČęĂ
ÿćøÿîđìýđìýđóČęĂÖćøðŜĂÜÖĆîēøÙĕ×šđúČĂéĂĂÖ
đðŗéēúÖÖćøđøĊ÷îøĎš ÿĎŠøŠćÜĂćÝćø÷ŤĔĀâŠ
øüöđðŨîđÜĉîìĆĚÜÿĉĚî

ģ

Ĥ
ĥ
Ħ
ħ
Ĩ
ĩ

ĀĆüĀîšćēÙøÜÖćø

Üïðøąöćè

îć÷ÿÜŠć ìĆïìĉöĀĉî

Īħ,ĥĩġ

øý.îó.ðśüî ÿčìíĉóĉîĉÝíøøö

ĢħĨ,ħġġ

îćÜÿćüøĆêêĉÖćú üĆÜÙąăćé
îćÜÿćüÝĉîêîć ýĉøĉïĎøèŤ-óĉóĆçîć
éø.ÿčøýĆÖéĉĝ ĒüŠîøĆö÷Ť
øý.îó.ðśüî ÿčìíĉóĉîĉÝíøøö
îć÷üĆßøóÜþŤ ĒÿÜîĉú

ĢĢĦ,Ģģġ
ĢģĤ,ĩġġ
ĢĤġ,ġġġ
ĢĤĥ,ġġġ
ĢĦĢ,Ģġġ

îćÜÿćüðŗ÷îĆîìŤ öĊđüìĊ

Ģġġ,ġġġ
Ģ,ġĢĩ,Ģġġ

ÜćîìĞćîčïĞćøčÜýĉúðüĆçîíøøö
üĉì÷ćúĆ÷Ēóì÷ýćÿêøŤĒúąÖćøÿćíćøèÿč× ĕéšéĞćđîĉîÜćîìĞćîčïĞćøčÜýĉúðĒúąüĆçîíøøöðøąÝĞćðŘ
Üïðøąöćè ģĦĦĤ ēé÷ĕéšøïĆ ìčîÿîĆïÿîčîÝćÖÜïðøąöćèĒñŠîéĉî ĀöüéđÜĉîĂčéĀîčî ÝĞćîüî ĥ ēÙøÜÖćø
đðŨîÜïðøąöćèìĆĚÜÿĉĚî Ĥĩħ,ħġġ ïćì éĆÜêćøćÜìĊę ĩ
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งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้ดำเนินงานทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรมประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓
โดยได้รับทุนสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน หมวดเงินอุดหนุน จำนวน ๔ โครงการ เป็นงบประมาณทั้งสิ้น ๓๘๖,๖๐๐ บาท
ดังตารางที่ ๘
ตารางที
่ ๘ę จำนวนโครงการทำนุ
êćøćÜìĊ
ĩÝĞćîüîēÙøÜÖćøìĞบำรุćîčงศิïลćĞ ปวั
øčÜฒýĉนธรรม
úðüĆçîíøøö
úĞćéĆï

ßČęĂēÙøÜÖćø

Ģ

ÖćøýċÖþćóČßñĆÖĒúąÖøøöüĉëĊðøčÜĂćĀćøĔîìšĂÜëĉęî×ĂÜ
ÝĆÜĀüĆéĂčïúøćßíćîĊ
óČßñĆÖĔÖúšêĆü ÿöčîĕóøøĂïøĆĚüđóČęĂÿč×õćóìĊęéĊ
ÿČïÿćîðøąđóèĊìĞćïčâĂčìĉýÿŠüîÖčýúĔĀšĂćÝćø÷ŤĔĀâŠ
ðøąÝĞćðŘ ģĦĦĤ
ìĞćîčïĞćøčÜýĉúðüĆçîíøøöÖćøĒÿéÜēðÜúćÜĀöĂúĞć
óČĚîïšćîđóČęĂÿŠÜđÿøĉöÿč×õćó đøČęĂÜ “ÖćøðŜĂÜÖĆîĒúą
ÙüïÙčöēøÙÞĊęĀîĎ“
øüöđðŨîđÜĉîìĆĚÜÿĉĚî

ģ
Ĥ
ĥ

ĀĆüĀîšćēÙøÜÖćø

Üïðøąöćè

îćÜÿćüðćèøĉâ ÷ĉęÜøĆêîÿč×

Ģġġ,ġġġ

îćÜÿćüóĆßøîĆîìŤ óøĀöÝĆîìøŤ
îć÷ÿÜŠć ìĆïìĉöĀĉî

ĩħ,ħġġ
Ģġġ,ġġġ

îćÜÿćüÿöćóø ýĉøĉúćõ

Ģġġ,ġġġ

Ĥĩħ,ħġġ

กิจกรรมบริการวิชาการ
กิจกรรมอบรมเทคนิคการสอนเด็กปฐมวัย
กิจกรรมนี้ได้ จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๒๐-๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๓ โดยมีนางสาวลภัส ยิ่งยืน เป็นหัวหน้าโครงการ เป็นอบรม
ให้ความรู้เพื่อให้ครูผู้สอนเด็กปฐมวัยได้พัฒนาความรู้ ความสามารถในการจัดทำสื่อการเรียนการสอน และเพื่อให้มีเทคนิคการ
จัดกิจกรรม เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม การดูแลสุขวิทยาสำหรับเด็กและการปฐมพยาบาลที่ถูกต้อง มีผู้เข้าร่วมอบรม
๑๗๖ คน
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บูรณาการการมีส่วนร่วมของประชาชน ผ่านสื่อสารสนเทศ เพื่อการป้องกันโรคไข้เลือดออก
กิจกรรมนี้ได้จัดขึ้น ๒ วัน คือ วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ณ หมู่บ้านทางสาย หมู่ ๕ ตำบลหนองกินเพล
อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายวัชรพงษ์ แสงนิล เป็นหัวหน้าโครงการ ได้นำบุคลากรและนักศึกษา
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จำนวน ๕๐ คน เข้าร่วมรณรงค์ให้ความรู้ และจัดกิจกรรมการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก
มีประชาชนเข้าร่วม จำนวน ๖๕ คน ส่วนในวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๓   ณ หมู่บ้านนาโหนนน้อย หมู่ ๕ ตำบลโนนโหนน
อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี  มีประชาชนเข้าร่วม ๘๐ คน

การศึกษาความชุกของโรคหิด เหา แผลพุพอง และเชื้อราที่ผิวหนัง และโครงการโรงเรียนแพทย์สร้างเสริมสุขภาพ
รศ.นพ.ป่วน สุทธิพินิจธรรม หัวหน้าโครงการฯ ได้จัดประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนและอาจารย์ที่ดูแลสุขภาพของ
เด็กนักเรียน ในโรงเรียนเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๓ เพื่อรับฟังความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะในการให้บริการวิชาการตรวจโรคหิด เหา และแผลพุพองแก่เด็กนักเรียน

กิจกรรมการเรียนรู้สู่ร่างอาจารย์ใหญ่
เป็นกิจกรรมที่จัดในงานวันวิทยาศาสตร์เมื่อวันที่ ๑๗-๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๓ โดย อ.ปิยนันท์ มีเวที เป็นหัวหน้าโครงการ
มีนักเรียนให้ความสนใจในกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้น เช่นการเรียนรู้ร่างอาจารย์ใหญ่ แนะนำห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ สรีรวิทยา
จุลชีววิทยา ฯลฯ เรียนรู้วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
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กิจกรรม แพทยศาสตร์สู่สังคม
กิจกรรมนี้จัดเมื่อวันที่ ๒๗ มี.ค. ๕๓ มีนางสาวรัตติกาล วังคะฮาด เป็นหัวหน้าโครงการซึ่งมีประชาชนในตำบลคูเมือง
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ให้ความสนใจในกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้น เช่น ตรวจสุขภาพทั่วไป อบรมให้ความรู้ด้านการ
ปฐมพยาบาล และกิจกรรมนันทนาการ โดยมีผู้เข้าร่วม ๒๐๐ คน

กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม การสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ที่วัดบ้านหัวเรือ ต.หัวเรือ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
เมื่อวันที่ ๙ พ.ค. ๕๓ และ ๑๑ ก.ค. ๕๓ โดยมี อ.สง่า ทับทิมหิน เป็นหัวหน้าโครงการมีผู้สูงอายุ เข้ารับบริการตรวจคัดกรอง
สุขภาพและร่วมกิจกรรม ๓อ (อาหาร อารมณ์ ออกกำลังกาย) ประมาณ ๒๐๐ คน

ประชุมวิชาการ “สุขภาพดีไม่มีขาย จะได้มาต้องทำอย่างไร”
๑. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครัง้ ที่ ๒๙
“กันเกราเกมส์” วิทยาลัยฯ ได้จดั ประชุมวิชาการ “สุขภาพดีไม่มขี าย จะได้มาต้องทำอย่างไร” ภายใต้โครงการเสวนาทางวิชาการ
ในการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ ๒๙ “กันเกราเกมส์” วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๓ มุ่งเน้น
ให้นักกีฬามีความรู้และตระหนักถึงความสำคัญของสร้างเสริมสุขภาพและนำความรู้เรื่องการสร้างเสริมสุขภาพไปเผยแพร่แก่
ผู้ประชาชนมีผู้เข้าร่วมกว่า ๕๐๐ คน
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๒. วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขพร้อมนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ออกสำรวจและประเมินการ
สุขาภิบาลอาหารในร้านประกอบการจำหน่ายอาหารในงานแข่งขันกีฬาบุคคลากรมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒๙ “กันเกราเกมส์”
เมื่อวันที่ ๑ และ ๕ พ.ค. ๒๕๕๓

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะเกษตรศาสตร์และเจ้าหน้าที่ป่าไม้จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
คณะเกษตรศาสตร์ และเจ้าหน้าที่จากกรมป่าไม้ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้เข้าศึกษา
ดูงานการพัฒนางานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในงานระบาดวิทยา และอนามัยชุมชน ในวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๓
เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น. ที่ผ่านมานั้น งานวิจัยและบริการวิชาการได้ให้การต้อนรับและแนะนำรายละเอียดของการทำงาน
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์การแพทย์และการสาธารณสุข และผลการดำเนินงานโครงการวิจัย ทั้งนี้ได้แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อการพัฒนางานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ให้ดียิ่งขึ้น
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กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
กิจกรรมสืบสานประเพณีทำบุญอุทิศส่วนกุศลอาจารย์ใหญ่ ปี ๒๕๕๓
งานทำบุญอุทศิ ส่วนกุศลแด่อาจารย์ใหญ่ของชาววิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มีกำหนดจัดกิจกรรมทุกปี โดยปีนี้จัดเมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๓ มีกิจกรรมดังต่อไปนี้ การทำบุญตักบาตร สวดอภิธรรม
ถวายอาหารเพล พิธีรำลึกพระคุณอาจารย์ใหญ่ โรงทาน ๑๓ ร้าน และฟังธรรมะเทศนา มีคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และ
ญาติมิตรอาจารย์ใหญ่มาร่วมงานกว่า ๕๐๐ คน
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ผลการดำเนินงานงบประมาณ การเงิน และพัสดุ
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีหน้าทีร่ บั ผิดชอบเรือ่ งการรับและเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ตามแผนงาน
โครงการต่างๆ จากงบประมาณเงินแผ่นดิน  และงบประมาณเงินรายได้   เพื่อสนับสนุนการดำเนินการจัดการเรียนการสอน
และการบริหารจัดการด้านต่างๆ โดยมีผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๕๓ ดังนี้
๑. การบริหารงบประมาณ
งบประมาณรายรับประจำปี ๒๕๕๓
			 ๑.๑ งบประมาณแผ่นดิน
  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๖๗,๐๑๑,๙๐๐.๐๐ บาท (หกสิบเจ็ดล้านหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
			 ๑.๒ งบประมาณเงินรายได้
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๒,๘๔๖,๔๓๖.๕๒ บาท (ยี่สิบสองล้านแปดแสนสี่หมื่นหกพันสี่ร้อย
  สามสิบหกบาทห้าสิบสองสตางค์)
งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๓
จำแนกตามแหล่งเงินและประเภทรายจ่าย ดังนี้
			 ๑.๑ งบประมาณแผ่นดิน
๑.๑.๑ เงินอุดหนุนผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท
๑.๑.๒ บุคลากร(ค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ)
๑.๑.๓ งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ)
๑.๑.๔ งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง)
๑.๑.๕ งบประมาณโครงการวิจัย
๑.๑.๖ งบประมาณโครงการบริการวิชาการ
๑.๑.๗ งบประมาณโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
											 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
			 ๑.๒ งบประมาณเงินรายได้
๑.๒.๑ เงินค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมการศึกษา
๑.๒.๒ งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากมหาวิทยาลัย
๑.๒.๓ งบประมาณที่เป็นรายได้จากแหล่งอื่นๆ
๑.๒.๔ เงินรายได้จากการดำเนินงานของศูนย์สุขภาพ
ค่ารักษาพยาบาลจาก สปสช.
ค่ารักษาพยาบาลจากประกันสังคม
๑.๒.๕ เงินรายได้จากการดำเนินงานของศูนย์เด็ก
เงินอุดหนุนโครงการเรียนฟรี ๑๕ ปี
											 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

๒๓,๓๐๐,๗๖๐.๙๘  บาท
๖๑๐,๓๘๐  บาท
๒,๗๙๕,๒๙๙.๒๓  บาท
๓๑,๐๔๔,๖๔๖.๕๑  บาท
๒๕๘,๙๐๐  บาท
๑,๐๑๘,๑๐๐.๐๐  บาท
๓๘๖,๖๐๐.๐๐  บาท
๕๙,๔๑๔,๖๘๖.๗๒ บาท
๘,๒๗๕,๘๔๑.๗๗  บาท
๒,๘๔๕,๖๔๐.๐๐  บาท
๗๒๘,๕๙๓.๔๐  บาท
๒๖๑,๔๓๒.๐๐  บาท
๑,๐๐๖,๙๒๕  บาท
๕๑,๑๓๕  บาท
๕๔๓,๕๑๙.๘๐  บาท
๑๑๓,๕๐๐  บาท
๑๒,๖๕๕,๐๒๖.๙๗ บาท
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๒. การดำเนินงาน
วิทยาลัยฯ ได้บริหารงบประมาณตามแผนโครงการประจำปี ๒๕๕๓ โดยอาศัยระเบียบกระทรวงการคลังทาง
ด้านการเงิน และระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีการดำเนินงาน
ให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประกันคุณภาพ ปีการศึกษา ๒๕๕๓องค์ประกอบที่ ๘.๑ มีระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
๓. แผนพัฒนางานการเงินในอนาคต
๓.๑ กำหนดขั้นตอนการดำเนินงานทางการเงินที่ชัดเจน เพื่อให้การบริการทางการเงินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ถูกต้อง และรวดเร็ว
๓.๒ เผยแพร่ระเบียบทางการเงินที่ผู้รับบริการควรทราบผ่านทางระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
๓.๓ วิเคราะห์จุดคุ้มทุนเพื่อวางแผนประมาณการทางการเงินที่เหมาะสมกับการจัดสรรทรัพยากรทุกด้านให้มี
รายได้มากกว่ารายจ่ายซึ่งแสดงถึงความสามารถในการอยู่รอดขององค์กรในระยะยาว
๓.๔  มีระบบกำกับ ควบคุมภายใน และบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน
วิทยาลัยฯ มุ่งพัฒนาคุณภาพงานทางการเงินให้ถูกต้องตามระเบียบวิธีปฏิบัติ และคำนึงถึงผู้รับบริการเป็นสำคัญ
โดยพยายามคิดวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาและหาแนวทางแก้ไข เพื่อลดขั้นตอนการทำงานที่ซ้ำซ้อน ช่วยประหยัดเวลา
และทรัพยากร ยึดถือความถูกต้องของข้อมูลและปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี เพื่อร่วมพัฒนา
วิทยาลัยฯ ให้มีประสิทธิภาพต่อไป

สรุปรายงานการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้รับงบประมาณจัดหา วัสดุ ครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง  เพื่อสนับสนุนการ
เรียนการสอนและการพัฒนาส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ได้ดำเนินการแล้ว ตามรายละเอียดต่อไปนี้
๑. วัสดุจำแนกตามหมวดเงิน
- เงินงบประมาณ
- เงินงบประมาณ หมวดเงินอุดหนุน
- เงินรายได้
				
					

ยอดการเบิกจ่าย
๘๒๑,๕๘๙.๓๓  บาท
ยอดการเบิกจ่าย
๓๔๓,๕๕๙.๗๑  บาท
ยอดการเบิกจ่าย
๒๐,๒๕๒.๐๐  บาท
รวมยอดการเบิกจ่ายทั้งสิ้น ๑,๑๘๕,๔๐๑.๐๔ บาท

๒. ครุภัณฑ์
ได้รบั จัดสรรงบประมาณจัดซือ้ ครุภณ
ั ฑ์ ภายใต้โครงการ ผลิตแพทย์และพยาบาลเพิม่ เพือ่ ใช้ในการเรียนการสอน
ทางการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓ ทั้งหมด ๒๗ รายการ วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรคือ ๑,๘๙๘,๖๐๐.- บาท
(หนึ่งล้านแปดแสนเก้าหมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน) ทั้งนี้งานพัสดุได้ดำเนินการจัดซื้อครบทุกรายการแล้วเสร็จภายใน
ไตรมาสแรก ของปีงบประมาณ วงเงินทีจ่ ดั ซือ้ ได้จริงจำนวน ๑,๖๖๐,๔๕๐.- บาท (หนึง่ ล้านหกแสนหกหมืน่ สีร่ อ้ ยห้าสิบบาทถ้วน)
ซึ่งทำให้ประหยัดงบประมาณได้จำนวน ๒๓๘,๑๕๐.-บาท (สองแสนสามหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

๗๐
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๓. สิ่งก่อสร้าง
๓.๑ อาคารกิจกรรมด้านสุขภาพ
งบประมาณผูก พัน ตั้งแต่ป ีงบประมาณ ๒๕๕๑–๒๕๕๓ ในปี ง บประมาณ ๒๕๕๓ ได้ ร ั บสนั บสนุน
งบประมาณงวดสุทา้ ย จำนวน ๒๙,๘๒๘,๐๐๐.-บาท (ยีส่ บิ เก้าล้านแปดแสนสองหมืน่ แปดพันบาทถ้วน) กำลังดำเนินการก่อสร้าง
๓.๒ อาคารหอพักนักศึกษา
งบก่อสร้างปีงบประมาณ ๒๕๕๓ ได้รับสนับสนุนงบประมาณจำนวน ๒๘,๕๙๐,๐๐๐.-บาท (ยี่สิบแปดล้าน
ห้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) เพื่อสร้างหอพักสำหรับนักศึกษาแพทย์ ได้ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๓
๓.๓ ปรับปรุงกลุ่มอาคารหอพักนักศึกษาและหอพักอาจารย์และบุคลากร
ได้รับงบประมาณจากเงินรายได้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำนวน ๑,๑๓๖,๐๐๐.-บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสน
สามหมื่นหกพันบาทถ้วน) เพื่อปรับปรุงถนนทางเข้า ที่จอดรถยนต์พร้อมหลังคา และติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า วงเงินจัดจ้าง
จำนวน ๑,๑๓๐,๗๐๐.-บาท (หนึ ่ ง ล้ า นหนึ ่ ง แสนสามหมื ่ น เจ็ ด ร้ อ ยบาทถ้ ว น) งบประมาณคงเหลื อ ๕,๓๐๐.-บาท
(ห้าพันสามร้อยบาทถ้วน)
๓.๔ โครงการออกแบบอาคารกายวิภาคศาสตร์
งบประมาณจากเงินรายได้วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เพื่อจ้างบริษัท จีโอเดสิค ดีไซน์ จำกัด
ออกแบบอาคารกายวิภาคศาสตร์ วงเงินในการจัดจ้างจำนวน ๘๕๐,๐๐๐.-บาท (แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ได้ออกแบบ
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ผลการดำเนินการด้านการประกันคุณภาพภายใน
และแนวทางการพัฒนา
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามคู่มือการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน สถาบันอุดมศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา เป็นครั้งแรกในปีการศึกษา ๒๕๔๘ โดยกำหนด
จุดเน้น คือ เป็นกลุม่ สถาบันทีเ่ น้นการผลิตบัณฑิตและการวิจยั   ทีก่ ำหนดให้มกี ารควบคุม  ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน
ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
๑. ผลการประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา ๒๕๕๒
		 ๑.๑ ผลการประเมินระดับคณะและสำนัก
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  ได้รับการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๒๔–๒๕ มิถุนายน
๒๕๕๓   โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ นพ.จิตเจริญ ไชยาคำ สังกัด ภาควิชารังสีวทิ ยา  
คณะแพทยศาสตร์   มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัยฯ เป็นประธานคณะกรรมการ และผู้ทรง
คุณวุฒิจากภายในมหาวิทยาลัยฯ ประกอบด้วย   
๑.  รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาวี เสาหิน คณะเภสัชศาสตร์
๒.  ดร.พิชญาภรณ์ สุวรรณกูฏ  คณะวิทยาศาสตร์
๓.   ดร.สมศรี ชัยวณิชยา คณะศิลปศาสตร์  
๔.   ดร.ฐิติเดช ลือตระกูล คณะเภสัชศาสตร์
๕.   อาจารย์วิภาพรรณ ตระกูลสันติรันต์  คณะรัฐศาสตร์
๖.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์  คณะเกษตรศาสตร์
ตารางที
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นอกจากนี้คณะกรรมการการประเมินคุณภาพภายในได้ตรวจเยี่ยมศูนย์แพทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๓ และตรวจเยี่ยมศูนย์แพทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาล
สรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๓ โดยรองศาสตราจารย์ นพ.จิตเจริญ ไชยาคำ และ
รศ.ดร.วิภาวี เสาหิน
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงตามรายองค์ประกอบคุณภาพ
องค์ประกอบที่ ๑ ปรัชญา ปณิธานและวัตถุประสงค์การดำเนินงาน
จุดแข็ง
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
แผนปฏิบัติการประจำปีควรเขียนจุดเน้นหรือจุดมุ่งเน้นในการทำงานในปีนั้นๆ ให้สอดคล้องแผนกลยุทธ์ที่มีการ
วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง และนำมาถ่ายทอดสู่การปฏิบัติโดยมีการกำหนดผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย ปัจจัยแห่งความสำเร็จ ตัวชี้วัด
และมีการสนับสนุนทรัพยากรอย่างครอบคลุม รวมทั้งดำเนินการถอดบทเรียนของการดำเนินงานเพื่อนำมาพัฒนา และรายงาน
ต่อกรรมการบริหารอย่างน้อยปีละ ๒ครั้ง
องค์ประกอบที่ ๒ การเรียนการสอน(เฉพาะในส่วนการดำเนินงานของวิทยาลัยฯ)
จุดแข็ง
๑. วิทยาลัยฯให้ความสำคัญกับการเรียนการสอนที่เน้น PBL (problem base learning)เกือบทุกรายวิชา
และมีระบบสนับสนุนงบประมาณที่ชัดเจน พร้อมทั้งมี คู่มือการสอนประกอบรายวิชา
๒. วิทยาลัยฯ มีการประเมินและสรุปปัญหา รวมทั้งมีการนำข้อเสนอแนะจากการเรียนการสอนไปประชุมใน
คณะกรรมการที่ดูแลในแต่ละหลักสูตรและมีการไปปรับปรุงในแต่ละภาคการศึกษา
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
๑. ไม่ควรตัดตัวบ่งชี้ที่ ๒.๙–๒.๑๑ ออกจาก SAR เนื่องจากมีบัณฑิต ในหลักสูตร สาธารณสุขศาสตร์(ต่อเนื่อง)
ที่จบไปแล้ว เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับความเป็นจริงของสังคมและควรมีคณะกรรมการหลักสูตรเป็น
ผู้รับผิดชอบในการจัดทำแบบสอบถาม
๒. ควรกำหนดอัตลักษณ์ของนักศึกษาวิทยาลัยฯ เข้าไปในการเรียนการสอนของทั้ง ๓หลักสูตร
๓. วิทยาลัยฯ ต้องแต่งตั้งผู้แทนจากศูนย์แพทยศาสตรศึกษาทางคลินิก (เชียงราย) เป็นคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร เพิ่มเพื่อให้ตรงตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร เนื่องจากมี นักศึกษาแพทย์ ที่ต้องศึกษาในสถาบันดังกล่าวอีก
๔ ภาคการศึกษา
๔. วิทยาลัยฯ ควรเร่งดำเนินการติดตามเพื่อขอคำรับรองจาก สกอ. ในการยืนยันว่าหลักสูตรที่ นักศึกษาชั้นคลินิก
ที่เรียนที่ รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์(หลักสูตรแพทย์ฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร.) และรพ.สรรพสิทธิประสงค์ (หลักสูตรแพทย์ฯ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น) สามารถเทียบเคียงกันได้ และนักศึกษาสามารถจบและรับปริญญาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้
ด้วยความแตกต่างดังกล่าว
๕. วิทยาลัยฯ ควรปรับมาตรฐานสำหรับการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลของศูนย์แพทยศาสตรศึกษา
รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์และศูนย์แพทยศาสตรศึกษา รพ.สรรพสิทธิประสงค์ให้ใกล้เคียงกัน
๖. ควรวางระบบและกลไกการประสานงานกับศูนย์แพทยศาสตรศึกษาทุกแห่งเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
และการบริหารจัดการ โดยเฉพาะศูนย์แพทยศาสตรศึกษา รพ.เชียงรายประชานุเคราห์ เพือ่ เป็นการแก้ปญ
ั หาและการแจ้งข่าวสาร
ของทางวิทยาลัยฯให้แก่นักศึกษาทราบอย่างรวดเร็ว
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๗. วิทยาลัยฯ ควรติดตามความก้าวหน้าในการเรียนของ นักศึกษา แพทย์ (formative evaluation) จากชั้น
ปรีคลินิกและชั้นคลินิกอย่างต่อเนื่อง
๘. วิทยาลัยฯ ควรติดตามและแจ้งผลการเรียนของนักศึกษาชั้นคลินิกให้ทันตามกำหนดการของมหาวิทยาลัยฯ
(จากการการสัมภาษณ์และการตรวจเยี่ยม พบว่าการแจ้งผลการเรียนของวิทยาลัยไม่เป็นปัจจุบันทั้งที่ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา
รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์และศูนย์แพทยศาสตรศึกษา รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ซึง่ ส่งผลต่อแผนการเรียนรูข้ องนักศึกษาแพทย์)
๙. วิทยาลัยฯควรเตรียมการเรื่อง TQF ของทุกหลักสูตร
องค์ประกอบที่ ๓ กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
จุดแข็ง
๑. ผู้บริหารและกลุ่มทำงานให้ความสนใจและใส่ใจในเรื่องของกิจกรรมในการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
๒. มีทรัพยากรทางการกายภาพที่เกื้อหนุนนักศึกษาอย่างเพียงพอ เช่น ห้องสมุด  ห้องโสตอุปกรณ์
๓. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาพฤติกรรมสุขภาพของนักศึกษา
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
วิทยาลัยฯควรกระตุ้นให้เกิดกิจกรรมร่วมระหว่างนักศึกษาแพทย์ชั้นปรีคลินิกและชั้นคลินิกที่ศึกษา
ณ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์และศูนย์แพทยศาสตรศึกษา รพ.สรรพสิทธิประสงค์
องค์ประกอบที่ ๔ การวิจัย
จุดแข็ง
๑. มีระบบและกลไกในการกำหนดแผนและนโยบายเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรให้สามารถทำวิจัยและ
มีระบบสารสนเทศในการเผยแพร่งานวิจัย
๒. วิทยาลัยฯ มีความเป็นสหวิชาชีพและตั้งอยู่ในภูมิภาคอีสานใต้ที่เป็นแหล่งข้อมูลที่เอื้อต่อการทำวิจัย
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
๑. ควรพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณด้านการวิจัยเพื่อกระตุ้นมีงานวิจัยเพิ่มขึ้นวิทยาลัยฯ รวมทั้งมี
มาตรการกระตุ้นและส่งเสริมให้คณาจารย์ขอแหล่งทุนภายนอก
๒. สร้างเครือข่ายการวิจัยทั้งในด้านการแพทย์และสาธารณสุขกับหน่วยงานภายนอกในเขตชุมชนและอีสานใต้
๓. วิทยาลัยฯ ควรวางยุทธศาสตร์และการพัฒนางานวิจัยให้ครอบคลุมทุกด้าน เช่น ด้านการเรียนการสอน  
การวิจัย เฉพาะทางที่เชื่อมโยงกับการแพทย์และสาธารณสุขของวิทยาลัยฯ
องค์ประกอบที่ ๕ การบริการวิชาการ
จุดแข็ง
๑. มีการบูรณาการองค์ความรู้ทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขในการให้บริการวิชาการสำหรับชุมชน
๒. มีหน่วยงานบริการวิชาการที่สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง ได้แก่  ศูนย์สุขภาพ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
๓. มีการบูรณาการบริการวิชาการเข้ากับการเรียนการสอนและการวิจัยที่ชัดเจน
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
๑. ควรมีการประเมินสัมฤทธิ์ผลและนำผลการประเมินไปพิจารณาปรับปรุงความเชื่อมโยงและบูรณาการ
ระหว่างการบริการวิชาการแก่สังคมกับภารกิจอื่นๆ
๒. ควรส่งเสริมและพัฒนาหน่วยให้บริการ โดยเฉพาะศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้ได้มาตรฐานความปลอดภัยและ
ถูกสุขลักษณะ
๓. ควรเชือ่ มโยงการบริการวิชาการของหน่วยงานให้บริการ (ศูนย์สขุ ภาพและศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก) ไปสูก่ ารเรียน
การสอนและการวิจัย
๗๔
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องค์ประกอบที่ ๖ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
จุดแข็ง
วิทยาลัยฯมีการกำหนดนโยบายและดำเนินการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอย่างเป็นรูปธรรม
รวมทั้งมีความเชื่อมโยงกับองค์ความรู้ด้านการแพทย์และสาธารณสุข
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
วิทยาลัยฯ ควรพัฒนาเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาเชื่อมโยงองค์ความรู้ทางด้านการแพทย์ และสาธารณสุข
ของชุมชนท้องถิ่นอีสานใต้
องค์ประกอบที่ ๗ การบริหารจัดการ
จุดแข็ง
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
๑. ควรดำเนินการวิเคราะห์กรอบอัตรากำลังและวางแผนพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนเชิง
ประจักษ์ให้สอดคล้องกับการดำเนินงานของทุกหลักสูตรอย่างบูรณาการ รวมทั้งศูนย์แพทยศาสตรศึกษาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
๒. ควรมีการสำรวจความจำเป็นของการฝึกอบรมที่สอดคล้องกับสมรรถนะของวิทยาลัยฯ รวมทั้งศูนย์แพทย
ศาสตรศึกษาต่างๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น แพทยศาสตร์ศึกษา การวัดและประเมินผล  อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
๓. ควรสำรวจความต้องการด้านสวัสดิการของบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน
เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ
๔. ควรนำระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานแบบ ๓๖๐ องศา (ตรงสายงานที่เกี่ยวข้อง) มาประเมินบุคลากร
ของวิทยาลัยฯทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน ให้สอดคล้องกับสมรรถนะที่พึงมีในสายงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
องค์ประกอบที่ ๘ การเงินและงบประมาณ
จุดแข็ง
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
๑. ควรนำผลการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและสถานะทางการเงินมาวางแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
เพื่อให้เห็นความมั่นคงอย่างต่อเนื่อง
๒. ควรมีการวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตบัณฑิตในทุกหลักสูตร
องค์ประกอบที่ ๙ การประกันคุณภาพ
จุดแข็ง
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
๑. ควรนำข้อเสนอแนะของผลการประกันคุณภาพในปีที่ผ่านมาจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องและ
เป็นรูปธรรมโดยกำหนดผูร้ บั ผิดชอบ เป้าหมายและตัวชีว้ ดั รวมทัง้ ทรัพยากรต่างๆ ในการทีจ่ ะทำให้ผลการดำเนินงานไปสูค่ วามสำเร็จ
๒. การพัฒนานักศึกษาเกี่ยวกับการประกันคุณภาพด้านเพิ่มทักษะในการประกันคุณภาพ
๓. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับจัดทำ SAR ในการจัดเอกสาร ควรให้หมายเลขกำกับของเอกสารอ้างอิงและเน้น
ข้อความที่ต้องการนำเสนอขีดเส้นใต้ให้ชัดเจนเพื่อให้ง่ายต่อการสืบค้นและควรนำเสนอเฉพาะเอกสารที่เกี่ยวข้อง
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ภาพกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
๑. ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยฯ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓
โดยประธานการประชุม คือ รศ.นพ.ป่วน สุทธิพินิจธรรม คณบดี ในวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓

๒. ประชุมอบรมวิธีการกรอกรายงานข้อมูลผ่านระบบ CHE QA Online วิทยากรผู้ให้ความรู้จากงานประกัน
คุณภาพฯ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  วิทยากรโดยนายรัฐพลแม่นธนู ได้มาบรรยาย ในวันที่ ๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๓

๓. การตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับกลุ่มวิชา วิทยาลัยฯ ปีการศึกษา ๒๕๕๒ นำทีมผู้ตรวจประเมิน
คุณภาพภายใน ระดับกลุ่มวิชา นำทีมโดย ดร.สุรชัย จูมพระบุตร คณะเภสัชศาสตร์ ในวันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
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๔. ประชุมคณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินตนเองและจัดเก็บเอกสารหลักฐาน ของกลุ่มสำนักงานคณบดี
วิทยาลัยฯ ในวันที่ ๒๑ พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๓

๕. กรรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน และคณะ นำโดย รศ.นพ.จิตเจริญ ไชยาคำ เข้าเยี่ยมตรวจศูนย์
แพทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์วันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๓

๖. การตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับวิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๕๒ นำทีมผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน
ระดับวิทยาลัยฯ  โดย รศ.นพ.จิตเจริญ ไชยาคำ  ในวันที่ ๒๔-๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๓
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๗. ประชุมคณะกรรมการประจำหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์
เรื่อง การประกันคุณภาพ องค์ประกอบที่๒การผลิตบัณฑิต   ในวันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

๘. ประชุม คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยฯ ปีการศึกษา ๒๕๕๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓  
ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓
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ผลการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๓
โครงสร้างการบริ
หารงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
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งานด้านบริการจัดการและเตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
๑. การติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการรักษาความปลอดภัยอาคารหลังใหม่
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขเชื่อมต่อภายนอกโดยผ่านศูนย์
คอมพิวเตอร์และเครือข่ายเป็นแม่ข่าย วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่ายด้วย
Firewall ดังภาพ

: ภาพแผนผังแสดงการเชื่อมต่อระบบเครือข่าย
  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
๒. ติดตั้งระบบสายโทรศัพท์สำหรับอาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข (หลังใหม่)
		 ใ ห้ บ ริ ก า ร เ ล ข ห ม า ย โ ท ร ศั พ ท์ เลขหมายหลั ก จากผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารโทรศั พ ท์ ใ นประเทศหมายเลข
๐๔๕๓๕๓๙๐๐–๐๔๕๓๕๓๙๒๙ จำนวน ๓๐ เลขหมายให้บริการเลขหมายโทรศัพท์ภายใน ๕๘๐๐-๕๙๙๙ จำนวน
๒๐๐ เลขหมาย โดยมีตู้สาขาโทรศัพท์ จำนวน ๑ ตู้ ที่วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
การให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย (Wireless Lan) ภายในอาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
ระบบเครือข่ายไร้สาย หรือ ระบบเครือข่ายแบบ Wireless LAN หรือ WLAN  เพื่อเป็นระเบียบ ความสวยงาม
และความสะดวกของการใช้งาน   เชื่อมจากศูนย์คอมพิวเตอร์หรือหน่วยคอมพิวเตอร์และใช้อุปกรณ์ควบคุมที่สามารถจัดการ
และควบคุมการทำงานของแอกเซสพอยน์ (Access point) ที่วิทยาลัยฯ รักษาความปลอดภัยในการใช้งานโดยผู้ใช้จะต้อง
กรอกรหัสก่อนเข้าใช้งานทุกครั้งเพื่อการรับสัญญาณที่ครอบคลุมภายในอาคารปัจจุบันงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ให้บริการ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย (CMP Wireless))แก่นักศึกษาและบุคลากรในวิทยาลัยทั้งสิ้น ๖ จุด ได้แก่ บริเวณอาคารวิทยาลัยฯ
ชั้น ๑ ติดตั้ง ๒ จุด ได้แก่ บริเวณหน้าห้อง CMP๑๑๖ และ CMP๑๓๐  และบริเวณอาคารวิทยาลัยฯ ชั้น ๓ ติดตั้ง ๔ จุด ได้แก่
ห้องสมุด ๔ จุด และบริเวณห้องพักอาจารย์ ๓ จุด
๘๐
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งานสนับสนุนด้านการเรียนการสอน และการวิจัย
๑. การให้บริการเครือข่าย Internet (VPN)หรือ Virtual Private Networkสำหรับบุคลากรสายวิชาการ
การให้เครือข่าย Internet (VPN)หรือ Virtual Private Networkเป็นการเชื่อมต่อเครือข่ายส่วนตัว ผ่านทาง
Internet ซึ่งในการเข้าถึงข้อมูลจะมีการเข้ารหัสก่อน เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับข้อมูล การทำงานโดย VPN จะช่วยให้ผู้ที่
เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตจากนอกวิทยาลัยฯ สามารถใช้สืบค้นฐานข้อมูล e-journal ภายในมหาวิทยาลัยได้ เสมือนว่ากำลังเชื่อมต่อ
อินเทอร์เน็ตจากภายในวิทยาลัยฯ ปัจจุบันวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขเปิดให้บริการสำหรับบุคลากรสายวิชาการ
และนักศึกษาแพทย์ รวมจำนวน ๓๐ account ซึ่งระบบสามารถเปิดให้บริการได้ทั้งหมด ๗๕๐ account
๒. การให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สนับสนุนการเรียนการสอนบริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อ
สืบค้นนอกเวลาสำหรับอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา

: ภาพอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนางานวิจัยด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)

: ภาพการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์เบื้องต้นสำหรับเด็กปฐมวัย  ศูนย์พัฒนาเด็ก มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
การบริหารจัดการงานเทคโนโลยีสารสนเทศและงานด้านอื่นๆ
๑. การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ  อาทิ
๑.๑ ระบบฐานข้อมูลบุคลากรโดยการเก็บข้อมูลลายนิ้วมือ ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในการลงเวลา
เข้า – ออก  การมาปฏิบัติงาน และลายนิ้วมือนักศึกษาเพื่อจัดทำฐานข้อมูลในการเข้าเรียนผ่านระบบเครือข่ายต่อไป
๑.๒ ระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เช่น ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการบนเครือข่ายระบบแจ้งเวียนข่าวภายใน
สำหรับบุคลากรการจองรถยนต์ของวิทยาลัยฯ ออนไลน์ เป็นต้น
๑.๓ ดูแลและจัดทำระบบเครือข่ายสารสนเทศภายในวิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ ให้ครอบคลุมทุกหน่วยงาน และ
ติดตั้งซอฟต์แวร์เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา
๑.๔ เปิดให้บริการระบบ E- Learning  แก่นักศึกษาและอาจารย์วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
๑.๕ การป้องกันความเสียหายของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์จากกระแสไฟฟ้าโดยติดตั้งเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS)
ทีเ่ ครือ่ งคอมพิวเตอร์แม่ขา่ ย และเครือ่ งอืน่ ๆ ทุกหน่วยงานเพือ่ ป้องกันความเสียหายของอุปกรณ์จากปัญหากระแสไฟฟ้าผิดพลาด
๑.๖ ออกแบบภาพ สื่อ ป้าย ต่างๆ
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๒. จัดสเปคครุภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมสำหรับอาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข (หลังใหม่)
๓. เตรียมความพร้อมโสตทัศนูปกรณ์  ในห้องเรียนก่อนที่จะมีการจัดการเรียนการสอน
๔. ให้บริการซ่อมแซม แก้ไขพร้อมติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ บำรุงรักษาคอมพิวเตอร์อุปกรณ์สื่อสาร
และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ
๕. ให้บริการยืม-คืน อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
๖. ให้บริการปรึกษาปัญหา เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ โปรแกรม และระบบต่าง ๆ
การพัฒนาองค์ความรู้บุคลากร
๑. อบรมโปรแกรมการเรียนทางไกล การประชุมทางไกล (Ucc-Unfied Communication and collaboration)
สำหรับการเรียนการสอน และการประชุมทางไกลในวันศุกร์ ที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๓ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ชั้น ๒
อาคารสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผู้เข้าอบรม คือ นายสายชล  จันผกา
๒. อบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการซอฟต์แวร์สำหรับสถานศึกษา (Microsoft Campus
Agreement) วันจันทร์ ที่ ๑๓ เดือนกันยายน ๒๕๕๓ ณ อาคารสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ผู้เข้าอบรมคือ นางสาวสุพัตรา  โฉมงาม
๓. สัมมนาเชิงปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่สะดวกในการบริหารจัดการ วันพุธ ที่ ๑๗ เดือนมิถุนายน ๒๕๕๓
ณ อาคารสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผู้เข้าอบรมคือ นายสายชล จันผกา นายเกียรติศักดิ์   
ศรีลาพัฒน์ และนางสาวสุพัตรา  โฉมงาม

๘๒

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

รายงานประจำปี ๒๕๕๓ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

ผลการดำเนินงานศูนย์สุขภาพ
ประวัติความเป็นมา
สถานพยาบาลกลางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเดิมสังกัดหน่วยบริการสุขภาพ งานกิจการนักศึกษา กองบริการ
การศึกษา สำนักงานอธิการบดี ได้จัดตั้งขึ้น เมื่อปีพ.ศ. ๒๕๓๔ จากแนวคิดของรองศาสตราจารย์ ดร.สมจิตต์ ยอดเศรณี
อธิการบดีผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งเห็นความสำคัญว่านอกจากนักศึกษาจะต้องตั้งใจศึกษาเล่าเรียน  จำเป็นต้องมี
สุขภาพกายและจิตที่ดีด้วย และมหาวิทยาลัยอยู่ห่างจากตัวอำเภอวารินชำราบเป็นระยะทางประมาณ ๑๑ กิโลเมตร จึงควร
ได้รบั การปฐมพยาบาลก่อนส่งต่อ เพือ่ ความปลอดภัยแก่นกั ศึกษาและบุคลากรทีเ่ จ็บป่วยแต่เดิมศูนย์สขุ ภาพเป็นห้องปฐมพยาบาล
ทีต่ กึ อเนกประสงค์ชน้ั ล่าง รับผิดชอบในการดูแลสุขภาพนักศึกษา บุคลากรและประชากรพืน้ ทีโ่ ดยรอบมหาวิทยาลัย ปีพ.ศ.๒๕๓๗
ย้ายมาที่อาคารปัจจุบัน ๑ กรกฎาคม ๒๕๔๗ เข้าร่วมโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้าตามนโยบายของรัฐและเปลี่ยนชื่อเป็น
ศูนย์สุขภาพชุมชนมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รหัสหน่วยงาน ๑๕๐๗๘ และเมื่อ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๔๗ ได้เปลี่ยนสังกัดกำกับโดย
โครงการจัดตั้งวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข และในปีพ.ศ.๒๕๕๒  เปลี่ยนชื่อเป็นศูนย์สุขภาพวิทยาลัยแพทยศาสตร์
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาศูนย์สุขภาพได้มีการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามลำดับ
ปรัชญา
วิสัยทัศน์
พันธกิจ

เป้าหมาย

ให้บริการด้านสุขภาพแบบองค์รวมบนหลักแห่งมาตรฐานวิชาชีพ เคารพสิทธิ์และศักดิ์ศรีของ ผู้รับบริการ
เป็นหน่วยงานที่เข้มแข็งในการดูแลสุขภาพอย่างมีมาตรฐาน บริการ ประสาน ภารกิจ เพื่อร่วมพัฒนามหาวิทยาลัย
๑. ให้การดูแลด้านสุขภาพกายและจิต ด้วยการ ส่งเสริม ป้องกัน รักษาและฟืน้ ฟูสขุ ภาพอย่างมีคณ
ุ ภาพได้มาตรฐาน
๒. พัฒนาด้านวิชาการและศึกษาวิจัยตลอดจนการสร้างองค์ความรู้ด้านสุขภาพ
๓. พัฒนาทรัพยากรบุคคลเครือข่ายการ ด้วยกระบวนการเรียนรูด้ า้ นสุขภาพ เพือ่ การสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย

๑. มีมาตรการในการป้องกันโรคระบาดที่มีประสิทธิภาพ
๒.  ให้บริการปัจจุบันพยาบาลและบริการตรวจรักษาโรคที่มีคุณภาพที่ดีแก่นักศึกษาและบุคลากร          
๓.  ให้บริการด้านเภสัชกรรมที่จำเป็นแก่นักศึกษาและบุคลากร
๔.  ให้บริการทันตกรรมและจิตเวชที่มีคุณภาพแก่นักศึกษาและบุคลากร

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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วัตถุประสงค์
๑. ให้บริการด้านสุขภาพขั้นพื้นฐานในรูปแบบต่างๆ และภาวะฉุกเฉิน แก่นักศึกษา บุคลากร
ตลอดจนประชาชนทั่วไปเพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดี
๒. ศึกษาวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านสุขภาพเพื่อการพัฒนางานและให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น
๓. ให้บริการและสนับสนุนด้านวิชาการแก่สังคม ที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการดูแล
และสร้างเสริมสุขภาพของตนเองและครอบครัวให้มีสุขภาพอนามัยที่ดี
การดำเนินงานศูนย์สุขภาพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
๑. การบริการของศูนย์สุขภาพ
		 ๑.๑ การรักษา
๑.๑.๑ บริการตรวจรักษาโรคทุกระบบ ในเวลาราชการ (๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.) และนอกเวลาราชการ
(๑๖.๓๐-๒๐.๓๐ น.) เสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ (๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น.) ซึง่ บริการตรวจรักษาโดยแพทย์จากโรงพยาบาล
ค่ายสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานีทุกบ่ายวันอังคาร
๑.๑.๒ บริการรักษาผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
๑.๑.๓ บริการทำแผล ฉีดยาและให้สารน้ำทางเส้นเลือด
๑.๑.๔ บริการให้นอนพักเพื่อสังเกตอาการ ก่อนส่งต่อโรงพยาบาลหรือก่อนส่งกลับที่พัก
๑.๑.๕ บริการรับ-ส่งต่อผู้ป่วย
๑.๑.๖ ให้บริการกระเป๋ายาสามัญประจำบ้าน โดยคณะ สโมสรนักศึกษา/ชมรม/หน่วยงานส่งหนังสือแสดง
ความจำนงขอกระเป๋ายาสามัญประจำบ้านล่วงหน้า ๓ วันก่อนวันงานทั้งนี้ผู้ที่รับผิดชอบกระเป๋ายาจะต้องรับการอบรมการใช้
และการปฐมพยาบาลก่อนนำกระเป๋ายาไปใช้ พร้อมนี้จะต้องคืนกระเป๋ายาภายใน ๓ วันหลังเสร็จสิ้นภาระกิจ
		 ๑.๒ การส่งเสริม
๑.๒.๑ บริการประกันสุขภาพนักศึกษา ประกันอุบัติเหตุนักศึกษาและเรียกสินไหมทดแทน
๑.๒.๒ บริการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ รวมทั้งรับปรึกษาปัญหาทางโทรศัพท์
๑.๒.๓ บริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (บาดทะยัก, โปลิโอในเด็ก, อื่นๆ)
๑.๒.๔ บริการส่งเสริมด้านอนามัยแม่และเด็ก ด้านโภชนาการ ด้านวางแผนครอบครัว
๑.๒.๕ บริการตรวจสุขภาพประจำปี (บุคลากร)
		 ๑.๓. การป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
๑.๓.๑ วางแผนและแนวทางในการควบคุมการแพร่กระจายเชื้อโรค
๑.๓.๒ ควบคุมการติดเชื้อ ประสานงานค้นหาแหล่ง รวมทั้งเฝ้าระวังโรคติดเชื้อ
๑.๓.๓ มีมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อรวมทั้งการทำลายเชื้อ และการทำให้ปลอดเชื้อ
๑.๓.๔ รับผิดชอบในการป้องกัน ควบคุมและป้องกันสภาวะสิ่งแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมเพื่อตัดวงจร
ของโรคที่จะมีการติดต่อแพร่กระจาย
๑.๓.๕ ดำเนินงานประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ควบคุมโรคติดต่อต่างๆ
๑.๓.๖ บริการตรวจสอบคุณภาพอาหารร่วมกับคณะกรรมการโรงอาหารกลาง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
๑.๓.๗ รณรงค์ป้องกันโรค AIDS และสารเสพติด
		 ๑.๔ การฟื้นฟูสภาพ
๑.๔.๑ บริการตรวจเยี่ยมอาการให้คำแนะนำ หลังกลับมาพักฟื้น ณ ที่พัก
๑.๔.๒ บริการฟื้นฟูผู้ป่วยหลังอุบัติเหตุและหลังผ่าตัด
๑.๔.๓ บริการให้สุขศึกษา รายบุคคล รายกลุ่ม จัดบอร์ด
๘๔

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

รายงานประจำปี ๒๕๕๓ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

๒. การให้บริการวิชาการ
๒.๑ ประชาสัมพันธ์การให้บริการของศูนย์สุขภาพ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี การรับบริการรักษาที่โรงพยาบาลคู่ประกันสุขภาพ และการรับบริการรักษาเนื่องจากอุบัติเหตุและการเรียกสินไหม
ทดแทนแก่นักศึกษาใหม่ทุกคน
๒.๒ อบรมนักศึกษาให้ใช้กระเป๋ายาสามัญประจำบ้านได้และปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐานได้ ก่อนออกฝึกตามพื้นที่
หรือก่อนจัดโครงการต่างๆ พร้อมคู่มือการปฐมพยาบาล
๒.๓ บริการแจกแผ่นพับหรือโปสเตอร์ เพือ่ เผยแพร่ความรูเ้ รือ่ งสุขภาพ จัดบอร์ดให้ความรูท้ างด้านสุขภาพอนามัย
ทั้งร่างกายและจิตใจ
๒.๔ ติดตามผลงานการวิจัยทางด้านการแพทย์ใหม่ๆ มาเผยแพร่
๒.๕ ให้บุคลากรเข้ารับกาอบรม/สัมมนาทางวิชาการ
๓. งานพิเศษ
๓.๑ ให้การสนับสนุนด้านปฐมพยาบาล ด้านอุบัติเหตุฉุกเฉินและเวชภัณฑ์ยา แก่หน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
๓.๒ ให้การสนับสนุนด้านปฐมพยาบาล ด้านอุบัติเหตุฉุกเฉิน แก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนนอก
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
๓.๓ ให้การสนัü÷ïøøđìćìč
บสนุนการบริÖจ×Ťาคโลหิ
กาชาดจังหวัýúดและโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
Ĥ.ĥĂĂÖĀîŠ
êŠćÜėตìĊรวมกั
ęđðŨîบÿćíćøèÖč
ดำเนินการ ๑ ครั้งต่อภาคการศึกษา
๓.๔ ออกหน่วยบรรเทาทุกข์ต่างๆ ที่เป็นสาธารณกุศล

ñúÜćîĔîøĂïðŘ ģĦĦĤ

ผลงานในรอบปี ๒๕๕๓
Ģ.๑. ðøąßćÖøìĊ
×č õćóéĎ
×õćóÝĞćîüî
Ģħ,ĥġĤ
ประชากรที่ศęýูนîĎ ย์÷Ťสุขÿภาพดู
แลด้Ēาúéš
นสุćขîÿč
ภาพจำนวน
๑๖,๔๐๓
คน Ùî

êćøćÜìĊę Ģ ÝĞćĒîÖðøąßćÖøêćöðøąđõì×ĂÜöĀćüĉì÷ćúĆ÷ĂčïúøćßíćîĊ

ตารางที่ ๑ จำแนกประชากรตามประเภทของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ðøąđõì×ĂÜðøąßćÖø
îĆÖýċÖþć
×šćøćßÖćø
óîĆÖÜćî×ĂÜøĆå
úĎÖÝšćÜðøąÝĞć
úĎÖÝšćÜßĆęüÙøćü
øüö

ÝĞćîüî
Ģĥ,ĪĨĦ
ĥĤĪ
ħģĩ
ĢĢĥ
ģĥĨ
Ģħ,ĥġĤ

ìĊęöćที่ม: าÖĂÜïøĉ
ÖćøÖćøýċ
ćĀîš
ðŘÜïðøąöćè
: กองบริ
การการศึÖกþćĒúąÜćîÖćøđÝš
ษาและงานการเจ้าหน้
าทีć่ ปีìĊงę บประมาณ
๒๕๕๓ģĦĦĤ
êćøćÜìĊę ģÝĞćĒîÖêćöÿĉìíĉĝÖćøøĆÖþćó÷ćïćú×ĂÜñĎšöćøĆïïøĉÖćø
ðøąđõì
×šćøćßÖćø
ðøąÖĆîÿĆÜÙö
ðøąÖĆîÿč×õćóëšüîĀîšć
ÿĉìíĉĂČęîìĊęĕöŠĕéšøąïč
ÿŠÜñĎšðśü÷ĕðøĆÖþćêŠĂìĊęÿëćîïøĉÖćøĂČęî
øüö

ÝĞćîüî ( Ùî )
ÝĞćîüî ( ÙøĆĚÜ )
ĢĦħ
ĥģģ
Ģ,ĢĢĪ
ģĥĢ
Ģ,Ģħĩ
ĦĪĦ
ģ,Ĩĥĩ ๘๕
ĩĦġ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Īģ
ĪĦ
Ħ,ĦĦģ
Ģ,ĪĤĥ

úĎÖÝšćÜßĆęüÙøćü
øüö

ģĥĨ
Ģħ,ĥġĤ

ìĊęöć : ÖĂÜïøĉÖćøÖćøýċÖþćĒúąÜćîÖćøđÝšćĀîšćìĊę ðŘÜïðøąöćè ģĦĦĤ
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êćøćÜìĊę ģÝĞćĒîÖêćöÿĉìíĉĝÖćøøĆÖþćó÷ćïćú×ĂÜñĎšöćøĆïïøĉÖćø
ตารางที่ ๒ จำแนกตามสิทธิ์การรักษาพยาบาลของผู้มารับบริการ
ðøąđõì
×šćøćßÖćø
ðøąÖĆîÿĆÜÙö
ðøąÖĆîÿč×õćóëšüîĀîšć
ÿĉìíĉĂČęîìĊęĕöŠĕéšøąïč
ÿŠÜñĎšðśü÷ĕðøĆÖþćêŠĂìĊęÿëćîïøĉÖćøĂČęî
øüö

ÝĞćîüî ( Ùî )
ĢĦħ
ģĥĢ
ĦĪĦ
ĩĦġ
Īģ
Ģ,ĪĤĥ

ÝĞćîüî ( ÙøĆĚÜ )
ĥģģ
Ģ,ĢĢĪ
Ģ,Ģħĩ
ģ,Ĩĥĩ
ĪĦ
Ħ,ĦĦģ

ìĊęöć : ēðøĒÖøö JHCIS ðŘÜïðøąöćè ģĦĦĤ ที่มา : โปรแกรม JHCIS  ปีงบประมาณ ๒๕๕๓
๒. šöจำนวนผู
ีสิทธิข÷ึ้นîïĆ
ทะเบี
ยนบัตรประกั
นสุขภาพถ้
วนหน้
าของศู
ุขภาพมีÝจĞćำนวนทั
ģ. ÝĞćîüîñĎ
Ċÿìĉ íĉ×ċĚî้มìąđïĊ
êøðøąÖĆ
îÿč×õćóëš
üîĀîš
ć×ĂÜýĎ
î÷Ťนÿย์č×สõćóöĊ
îüîìĆ้งĚÜหมด
Āöé๓,๓๔๙
คนที่มา :  สรุปยอดประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๓ ข้อมูล www.nhso.go.th

Ĥ,ĤĥĪ ÙîìĊęöć: ÿøčð÷ĂéðøąÝĞćđéČĂîíĆîüćÙö ģĦĦĤ ×šĂöĎú www.nhso.go.th
๓. สรุปแยกโรคได้ดังนี้ ๑๐ กลุ่มโรคที่ผู้มารับบริการ

Ĥ. ÿøčðĒ÷ÖēøÙĕéš
îĊĚĢġÖúč้รับŠöบริēøÙìĊ
ęñĎšöćøĆï่มïøĉ
ตารางที่ ๓éĆÜจำแนกผู
การตามกลุ
โรคÖćø
êćøćÜìĊ
úĞćéĆï ę ĤÝĞćĒîÖñĎšøĆïïøĉÖćøêćöÖúčŠöēøÙ ßČęĂēøÙ
Ģ
ģ
Ĥ
ĥ
Ħ
ħ
Ĩ
ĩ
Ī
Ģġ

ÝĞćîüîÙøĆĚÜ

ēøÙøąïïĀć÷ĔÝ
ēøÙêĉéđßČĚĂĒúąðøÿĉê
ēøÙøąïïÖúšćöđîČĚĂøüöēÙøÜøŠćÜĒúąđîČĚĂ÷Čéđÿøĉö
ēøÙêćøüöÿŠüîðøąÖĂï×ĂÜêć
ĂćÖćø,ĂćÖćøĒÿéÜĒúąÿĉęÜñĉéðÖêĉìĊęóïĕéšÝćÖÖćøêøüÝìćÜÙúĉîĉÖ ĒúąìćÜ
ĀšĂÜðäĉïĆêĉÖćøìĊęĕöŠÿćöćøëÝĞćĒîÖēøÙĔîÖúčŠöĂČęîĕéš
ēøÙøąïï÷ŠĂ÷ĂćĀćø øüöēøÙĔîßŠĂÜðćÖ
ēøÙìĊęđÖĉéđÞóćąêĞćĒĀîŠÜ
ēøÙñĉüĀîĆÜĒúąđîČĚĂđ÷ČĚĂĔêšñĉüĀîĆÜ
ÿćđĀêčÝćÖõć÷îĂÖĂČęîė ìĊęìĞćĔĀšðśü÷ĀøČĂêć÷
ēøÙøąïïÿČïóĆîíčŤøŠüöðŦÿÿćüą

ìĊęöć : ēðøĒÖøö JHCIS ðŘÜïðøąöćè ģĦĦĤ

Üćîïøĉ
ößî
ทยาลัÖยćøĔîßč
อุบลราชธานี
๘๖ ĥ. มหาวิ

ĢĦģĢ
ĩġĤ
ģĪĪ
ģĪĤ
ģĦĢ
ģĥĪ
ĢĤĩ
ĢĤģ
ĢĢĪ
ĦĦ

ที่มา : โปรแกรม JHCIS  ปีงบประมาณ ๒๕๕๓

ĥ.Ģ ïøøđìćìčÖ×Ť ÜćîĒ×ŠÜ×ĆîÖĊāćïčÙúćÖø ÿĞćîĆÖÜćîÙèąÖøøöÖćøÖćøĂčéöýċÖþć “ÖĆîđÖøć

đÖöÿŤ”
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๔. งานบริการในชุมชน บริการทางการแพทย์ในกิจกรรมของมหาวิทยาลัย ดังนี้
๔.๑  งานแข่งขันกีฬาบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา “กันเกราเกมส์”
๔.๒  งานรับนักศึกษาใหม่สู่จังหวัดอุบลราชธานี ที่วัดหนองป่าพง
๔.๓  งานเกษตรอิสานใต้
๔.๔  งานแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๗ “อุบลเกมส์” รอบคัดเลือกตัวแทนภาค ๓
๔.๕  งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  ปะจำปี ๒๕๕๒
๔.๖  รับบริจาคโลหิตร่วมกับกาชาดจังหวัดอุบลราชธานี  ได้โลหิตทั้งสิ้น ๕๐๖ ยูนิต
๔.๗  รณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ในสถานศึกษาร่วมกับชมรมเพื่อชีวิต สังกัดสโมสรนักศึกษา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  โครงการเพื่อชีวิตสัญจร  ที่โรงเรียนเชียงแก้ววิทยาคม  อำเภอเขื่องใน  จังหวัดอุบลราชธานี
๔.๘  สนับสนุนเวชภัณฑ์ยาในการจัดโครงการของนักศึกษาและหน่วยงาน/คณะ  จำนวน  ๒๕  โครงการ

ภาพกิจกรรม
กิจกรรมรับบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ร่วมกับ
กาชาดจังหวัดอุบลราชธานีและโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

จิตอาสารณรงค์ให้คำปรึกษาโรคเอดส์และวัยรุ่น ก่อนบริจาคโลหิต

กิจกรรมบริจาคโลหิต อันเป็นกุศล
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กิจกรรมบริการในศูนย์สุขภาพ

๘๘

เวชระเบียน

ซักประวัติ-วัดสัญญาณชีพ

บริการตรวจโดยแพทย์

บริการทำแผล-หัตถการ

รับยา

ให้คำปรึกษาสุขภาพกายและจิต
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กิจกรรมในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

ทีม Scan ไข้ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี

บริการเจลทำความสะอาดมือให้กับผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา ๒๕๕๒
ร่วมกับนักศึกษาชมรมเพื่อชีวิต

หน่วยปฐมพยาบาล นอกเขตพิธี
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ผลการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็ก
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
ข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์พัฒนาเด็ก
๑. ที่ตั้งของศูนย์พัฒนาเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็ก  วิทยาลัยฯ  เป็นอาคารชั้นเดียวรูปทรงตัวแอลออกแบบให้มีความเหมาะสมสำหรับเด็กชั้นปฐมวัย
และเด็กเล็กมีบริเวณรอบล้อมด้วยต้นไม้ และสนามเด็กเล่นที่ได้มาตรฐาน และสวนสัตว์จำลอง

ตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ใกล้กับศูนย์สุขภาพ (PCU)  
และอยู่ใกล้บริเวณที่พักสวัสดิการของบุคลากรมหาวิทยาลัย

๙๐
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๒. ประวัติของสถานศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เดิมใช้ชื่อหน่วยสวัสดิการเลี้ยงเด็ก สังกัดงานกิจการนักศึกษา
กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อปีพ.ศ.๒๕๓๗ โดยใช้อาคารสถานพยาบาลกลางชั้นล่างเป็นที่ทำการต่อมา
ในปีงบประมาณ ๒๕๔๐  ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อสร้างอาคารเรือนเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียนและได้ย้ายที่ทำการจากอาคาร
สถานพยาบาลกลางมาประจำที่อาคารเรือนเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียนตั้งแต่วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๑ จนถึงปัจจุบันต่อมา
ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๒   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้แบ่งโครงสร้างหน่วยงานภายใน   สำนักงานอธิการบดีทำให้หน่วย
สวัสดิการเลีย้ งเด็กถูกแยกจากงานกิจการนักศึกษาไปสังกัดงานสวัสดิการภายใต้การกำกับดูแลของ ผูช้ ว่ ยอธิการบดีฝา่ ยสวัสดิการ
และเปลี่ยนชื่อจาก หน่วยสวัสดิการเลี้ยงเด็กเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อ ศ.ดร.ประกอบ วิโรจกูฎ   
ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้แบ่งโครงสร้างการบริหารจัดการใหม่ทำให้ไม่มีตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายสวัสดิการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้แยกตัวจากงานสวัสดิการเป็นหน่วยงานอิสระอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรองอธิการบดี
ฝ่ายบริหารจากนั้นได้โอนมาเป็นหน่วยงานในกำกับของโครงการจัดตั้งวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขเพื่อตรงกับ
สายอาชีพในการดูแลสร้างเสริมประสบการณ์และเตรียมความพร้อมให้แก่เด็กทั้งนี้ได้พัฒนาคุณภาพและขยายโอกาสโดยดำเนิน
งานในรูปแบบเอกชนให้การดูแลเด็กแบบองค์รวมโดยบูรณาการความรู้จากบุคลากรจากสหสาขาวิชาชีจากสถาบันต่างๆ
ทัง้ นอกและในมหาวิทยาลัย ได้แก่ แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล ครูปฐมวัย นักจิตวิทยา  นักอาชีวอนามัยโภชนาการและครูพเ่ี ลีย้ ง
ที่ผ่านการอบรมและฟื้นฟูความรู้อย่างต่อเนื่อง
ตราสัญญาลักษณ์ของศูนย์พัฒนาเด็ก
สัญลักษณ์ของโรงเรียน
มาจากสัญลักษณ์ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข แล้วล้อมรอบด้วยชือ่ ของศูนย์
พัฒนาเด็ก ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัด
วงกลมสีชมพู  หมายถึง  พลังแห่งปัญญาที่เกิดจาการเรียนรู้รอบทิศทาง
วงกลมมียอดแหลมสีเขียวมะกอก หมายถึง ความเฉียวฉลาด พัฒนาการที่ก้าวหน้า
เส้นวงกลมทั้งสองวงมาเชื่อมประสานกันแสดงถึงมีความร่วมมือระหว่างครู ผู้ปกครอง ในการส่งเสริม
การเรียนรู้ของเด็ก
ปรัชญาของศูนย์พัฒนาเด็ก
“ เก่ง   ดี   ฉลาด   มารยาทงาม ”
ข้อความทั้ง ๔ ประการนี้ เป็นปรัชญาที่ทางศูนย์พัฒนาเด็กยึดเป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายและแผนงาน
ในการบริหารจัดการรวมทั้งกำหนดไว้ในแผนการเรียนการสอนและกิจกรรมต่างๆของศูนย์พัฒนาเด็กเพื่อให้นักเรียนทุกคนที่จบ
จากศูนย์พัฒนาเด็ก  มีคุณสมบัติครบทั้ง ๔ ประการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
เก่ง หมายถึง เป็นผู้รอบรู้ เชี่ยวชาญ ในสิ่งต่างๆ คิดวิเคราะห์ และสามารถแก้ปัญหาได้ รวมทั้งเป็นผู้อนุรักษ์ไว้
ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีอันดีของชาติ
ดี หมายถึง เป็นผู้มีคุณธรรมประจำใจขยันประหยัดซื่อสัตย์และยุติธรรมมีความสามารถในการควบคุมอารมณ์และ
ความต้องการของตนเอง รู้จักเห็นใจผู้อื่นและมีความรับผิดชอบต่อส่วนร่วม
ฉลาด หมายถึง เป็นผูร้ กั ในการศึกษาหาความรูเ้ พือ่ พัฒนาตนเองอยูเ่ สมอและรักการเรียนรู  
้ ซึง่ จะทำให้เป็นประชากร
ที่มีคุณภาพของชาติในอนาคต
มารยาทงาม หมายถึง เป็นผู้มีกิริยามารยาทตามแบบวัฒนธรรมไทยอันงดงาม
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สีประจำโรงเรียน
สีชมพู  หมายถึง  พลังแห่งปัญญาที่เกิดจาการเรียนรู้รอบทิศทาง
สีเขียวมะกอก  หมายถึง  ความเฉียวฉลาด พัฒนาการที่ก้าวหน้า
วิสัยทัศน์
เป็นศูนย์พัฒนาเด็กชั้นนำ โดยระบบบูรณาการความรู้จากสหวิชาชีพเพื่อการดูแลเด็กแบบองค์รวมที่เน้นเด็กเป็น
ÝčéöčŠÜĀöć÷×ĂÜýĎî÷ŤóĆçîćđéĘÖ
ศูนย์กลางสืบสานวัฒนธรรมไทย ส่งเสริมงานวิจัย นวัตกรรม มุ่งบริการวิชาการสู่สังคมยกระดับมาตรฐานบุคลากรดูแลเด็ก
Ģ. ณđðŨ
îýĎชีîว÷Ťิตóเด็ĆçกîćđéĘ
เพื่อพัฒนาคุ
ภาพ
ไทย ÖìĊę ÝĆ é×ċĚ îđóČę ĂđéĘÖđðŨîđÿöČ ĂîïšćîĒúąēøÜđøĊ÷îàċęÜĔĀš Ùüćöÿč ×ÿĞćĀøĆ ïđéĘ Ö ė
đóČęĂĔĀšöĊÙüćöóøšĂöÿöïĎøèŤĔîéšćîøŠćÜÖć÷ ĂćøöèŤ ÿĆÜÙöĒúąÿêĉðŦââć
ģ. ĔĀšđéĘนÖย์ĕéš
÷îøĎšĂก÷ŠćÜĂĉÿøąêćöÙüćöÿîĔÝĒúąÙüćöÿćöćøë×ĂÜêîđĂÜÿćöćøëòřÖòîêîđĂÜ
จุดมุ่งหมายของศู
พัฒđøĊนาเด็
çîćêîđĂÜ
๑.óĆเป็
นศูนย์พัฒนาเด็กที่จัดขึ้นเพื่อเด็กเป็นเสมือนบ้านและโรงเรียนซึ่งให้ความสุขสำหรับเด็กๆ เพื่อให้มีความพร้อม
สมบูรณ์ในด้
ปัญญา
Ĥ. านร่
ĔĀšาđงกาย
éĘÖđðŨîอารมณ์
ñĎšöĊđĀêčสัñงúคมและสติ
öĊöćø÷ćìđøĊ
÷ïøšĂ÷îŠćøĆÖ óĎéÝćĕóđøćą öĊÝĉêĔÝìĊęøĎšÝĆÖĀîšćìĊę øĎšÝĆÖĒïŠÜðŦî
๒.ÿćöćøëđøĊ
ให้เด็กได้เ÷รีîĒúąđúŠ
ยนรู้อย่าîงอิøŠüสöÖĆ
ระตามความสนใจและความสามารถของตนเองสามารถฝึ
กฝนตนเอง พัฒนาตนเอง
ïñĎšĂČęîĕéšĂ÷ŠćÜöĊÙüćöÿč×
ผู้มีเหตุผล ćมีÜđÿøĊ
มารยาทเรี
ยบร้ćđøĉ
อยน่
ารัöกĔÿพูดöĊจาไพเราะ
มีจิตใจที่รู้จักหน้
าที่ รูÖ้จักแบ่งปัน สามารถเรียนและ
ĥ.๓.ĔĀšให้đéĘเด็Öกĕéšเป็ĒนÿéÜĂĂÖĂ÷Š
öĊÝĉêĔÝøŠ
Ü ĒÝŠ
ßĊüĉêßĊüćêćöíøøößćêĉ
×ĂÜđéĘ
เล่นร่วมกัĦ.
บผู้อđðŨ
ื่นได้îĒĀúŠ
อย่างมี
ข ÝĆ÷ÜćîÿŠÜđÿøĉöóĆçîćÖćøđéĘÖ ĔîßŠüÜĂć÷č Ĥ đéČĂî –ħ ðŘ ×ĂÜĂĊÿćîĔêš
Ü×šคĂวามสุ
öĎúÖćøüĉ
๔. ให้เด็กได้แสดงออกอย่างเสรี มีจิตใจร่าเริง แจ่มใส มีชีวิตชีวาตามธรรมชาติของเด็ก
ħ. đðŨîÿëćïĆîìĊęĕéšöćêøåćîĔĀšÖćøòřÖòîÙøĎñĎšéĎĒúìĊęöĊðøąÿĉìíĉõćóĒúąđðŨîìĊę÷ĂöøĆï
๕. เป็นแหล่งข้อมูลการวิจัยงานส่งเสริมพัฒนาการเด็ก  ในช่วงอายุ ๓ เดือน –๖ ปี  ของอีสานใต้  
๖. เป็นสถาบันที่ได้มาตรฐานให้การฝึกฝนครูผู้ดูแลที่มีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับ
Ģ.Ģ.Ĥ×šĂöĎúđÖĊę÷üÖĆïîĆÖđøĊ÷î
๓. ข้อมูÝĞลćเกี
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การจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็ก
เพื่อให้การจัดการศึกษาสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์พัฒนาเด็ก จึงจัดการเรียนการสอนที่
สอดคล้องกับนโยบายจัดการศึกษาตามแนวข้อกำหนดของชาติเป็นสำคัญโดยเน้นการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการผู้เรียนทั้ง
๔ ด้าน คือ ร่างกาย อารมณ์และจิตใจ สังคม และสติปัญญาควบคู่กันไป เน้นการจัดกิจกรรมตามความสนใจของเด็กและความ
พร้อมที่เป็นไปตามวัย กิจกรรมที่เน้นแบ่งเป็น ๖ หลักสำคัญ คือกิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์   กิจกรรมเคลื่อนไหวกิจกรรม
กลางแจ้งกิจกรรมสร้างสรรค์กจิ กรรมเสรีกจิ กรรมเกมการศึกษาทัง้ นีท้ างศูนย์พฒ
ั นาเด็ก   ได้จดั การเรียนการสอนเป็น ๑ หลักสูตร
คือ หลักสูตรสามัญและเน้นส่งเสริมภาษาอังกฤษและภาษาจีนเป็นสือ่ การสอน   การจัดการส่งเสริมพัฒนาการผ่านกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนในด้านต่างๆ และจะสอนควบคู่ภาษาอังกฤษและมีการสอนภาษาจีนเบื้องต้น โดยเปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล ๑ ถึง
อนุบาล ๓ และชั้นบริบาล (รับเด็กอายุ ๑ ปี – ๓ ปี)
จุดมุ่งหมาย
เพื่อให้เด็กอายุ ๓-๖ ปี มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และคุณลักษณะตามวัยดังต่อไปนี้
		 ๑. ด้านร่างกาย  มีสุขภาพดี เจริญเติบโตตามวัยและพฤติกรรมอนามัยที่เหมาะสมใช้กล้ามเนื้อใหญ่กล้ามเนื้อเล็ก
ได้อย่างคล่องแคล่วและประสานสัมพันธ์กันใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย
		 ๒. ด้านสังคม รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมในท้องถิ่น และความเป็นไทยอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุขและเป็นสมาชิกที่ดีต่อสังคมในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขช่วยเหลือตนเองได้เหมาะสมกับ
สภาพ และวัย
		 ๓. จิตใจ  มีคุณธรรม และจริยธรรม มีวินัยในตนเอง และมีความรับผิดชอบร่าเริง แจ่มใส และความรู้สึกที่ดีต่อ
ตนเองและผู้อื่น
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แนวทางจัดประสบการณ์
เพื่อให้การจัดประสบการณ์และกิจกรรมบรรลุตามจุดมุ่งหมายจึงกำหนดแนวทางการจัดประสบการณ์ดังนี้
๑. ส่งเสริมพัฒนาการทุกด้านของเด็กโดยองค์รวมอย่างต่อเนื่อง
๒. จัดให้สอดคล้องกับจิตวิทยาพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็ก
๓. ยึดเด็กเป็นศูนย์กลาง สนองความต้องการ ความสนใจความแตกต่างระหว่างบุคคล และเปิดโอกาสให้เด็ก
ริเริ่มกิจกรรมของตนเองโดยครูเป็นผู้สนับสนุนอำนวยความสะดวก และเรียนรู้ร่วมกับเด็ก
๔. จัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และมีบรรยากาศที่อบอุ่นเพื่อให้เด็กมีความสุข
๕. จัดกิจกรรมในรูปแบบบูรณาการ โดยคำนึงถึงพัฒนาการทุกด้าน
๖. จัดประสบการณ์ตรงให้เด็กเรียนรู้จากประสาทสัมผัสทั้ง ๕ มีโอกาสสังเกตสำรวจ เล่น ค้นคว้า ทดลอง
แก้ปัญหาด้วยตนเอง
๗. จัดให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์ กับวัตถุสิ่งของ กับ เด็ก และ เด็กกับผู้ใหญ่
๘. จัดให้มีความสมดุล มีทั้งกิจกรรมให้เด็กริเริ่ม และครูริเริ่มกิจกรรมในห้องเรียน และนอกห้องเรียนกิจกรรม
ที่ต้องเคลื่อนไหวและสงบ
๙. จัดให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านการเล่น ที่หลากหลายทั้งรายบุคคล กลุ่มย่อยและกลุ่มใหญ่
๑๐. จัดให้เด็กได้รับการพัฒนาโดยให้ความสำคัญกับกระบวนการมากกว่าผลผลิต
๑๑. จัดให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม วัฒนธรรมท้องถิ่นและเอื้อต่อการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
๑๒. จัดกิจกรรมให้เด็กมีจิตสำนึกในการรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อส่วนรวมรักธรรมชาติ และรักท้องถิ่น
๑๓. จัดให้เด็กมีส่วนร่วมในการวางแผน ลงมือปฏิบัติและบอกผลการปฏิบัติกิจกรรมของตนเอง และผู้อื่นได้
๑๔. จัดการประเมินพัฒนาการให้เป็นกระบวนการอย่างต่อเนื่องและเป็นส่วนหนึ่งของการจัดประสบการณ์
๑๕. เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็ก
กิจกรรมประจำวัน
การจัดประสบการณ์สำหรับเด็กอายุ   ไม่จัดเป็นรายวิชาแต่จัดในรูปของกิจกรรมบุราณการผ่านการเล่น เพื่อให้เด็ก
ได้รับประสบการณ์ตรงเกิดจากการเรียนรู้ได้พัฒนาทั้งร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาการเลือกกิจกรรมที่นำมาจัด
ในแต่ละวันจึงต้องครอบคลุมสิ่งต่อไปนี้คือ
๑. การพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่เพื่อให้เด็กได้พัฒนาความแข็งแรงของกล้ามเนื้อใหญ่ การเคลื่อไหวและความคล่อง
แคล่วในการใช้อวัยวะต่างๆจึงควรจัดกิจกรรมโดยให้เด็กได้เล่นอย่างอิสระกลางแจ้ง เล่นเครื่องเล่นสนามเคลื่อนไหวร่างกายตาม
จังหวะดนตรี ฯลฯ
๒. การพัฒนากล้ามเนื้อเล็กเพื่อให้เด็กได้พัฒนาความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเล็ก การประสานสัมพันธ์ระหว่างมือ
และตา จึงจัดกิจกรรมโดยให้เด็กได้เล่นเครื่องเล่นสัมผัส เล่นเกมต่อภาพฝึกช่วยตนเองในการแต่งกาย หยิบจับช้อนส้อม
ใช้อุปกรณ์ศิลปะ เช่น สีเทียน กรรไกรพู่กัน ดินเหนียว ฯลฯ
๓. การส่งเสริมสร้างสรรค์ เพื่อให้เด็กได้พัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ได้ถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึก และเห็น
ความสวยงามของสิง่ ต่างๆรอบตัวจัดกิจกรรมโดยใช้ศลิ ปะเป็นสือ่ ใช้การเคลือ่ ไหว และจังหวะตามจินตนาการให้ประดิษฐ์สง่ิ ต่างๆ
อย่างอิสระตามความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของเด็กเล่นบทบาทสมมติในมุมเล่นต่างๆ เล่นน้ำ เล่นทราย เล่นไม้บล็อก ฯลฯ
๔. การพัฒนาการคิด เพื่อให้เด็กได้พัฒนาความคิดรวบยอด สังเกต จำแนกเปรียบเทียบ จัดหมวดหมู่
เรียงลำดับเหตุการณ์ แก้ปัญหาจึงจัดกิจกรรมให้เด็กได้สนทนาอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิญวิทยากรจากภายนอกมา
พูดคุยกับเด็ก ค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ทดลอง ทัศนศึกษาประกอบอาหาร หรือจัดให้เด็กได้เล่นเกมส์การศึกษาที่เหมาะสม
กับวัยอย่างหลากหลายฝึกการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันและในการทำกิจกรรมทั้งที่เป็นกลุ่มย่อย กลุ่มใหญ่หรือรายบุคคล
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๕. การส่งเสริมให้เด็กได้เลือก และตัดสินใจเพื่อให้เด็กได้มีโอกาสตัดสินใจเลือกเล่น หรือทำกิจกรรมอย่างเสรี
ตามความสนใจและความต้องการของตนเอง จึงจัดกิจกรรมให้เด็กได้เล่นตามมุมประสบการณ์หรือศูนย์การเรียนต่างๆ ทั้งภายใน
และภายนอกห้องเรียน
๖. จัดการประเมินอย่างเป็นระบบมีการวางแผนการเลือกใช้เครื่องมือและการจดบันทึกไว้เป็นหลักฐาน
นอกจากนี้ ศูนย์พัฒนาเด็กได้จัดกิจกรรมเสริมพิเศษ อาทิคอมพิวเตอร์ ดนตรี นาฏศิลป์ ให้นักเรียนระดับอนุบาล
โดยบรรจุอยู่ในหลักสูตรและตารางสอนประจำสัปดาห์
การประเมินผล
๑. การบ้านประจำวันคุณครูจะตรวจการบ้านเพื่อดูความเข้าใจและความตั้งใจในการทำการบ้านพร้อมอธิบาย
เพิ่มเติมในจุดที่นักเรียนไม่เข้าใจ
๒. การสังเกตพฤติกรรม คุณครูจะจดบันทึกพัฒนาการนักเรียนโดยเป็นการบรรยายพฤติกรรมการแสดงออกของ
นักเรียนและประเมินพัฒนาการโดยใช้ระดับคุณภาพ
๓. การวัดผล คุณครูจะมีแบบเตรียมความพร้อมตามรายวิชา (คณิตศาสตร์ ภาษาไทย อังกฤษเชาวน์) โดยประเมิน
ผลออกมาเป็นเกรด (๔๓๒๑) โดยแบ่งเป็นพุทธิพิสัยร้อยละ ๓๐ และจิตพิสัยร้อยละ ๗๐ การประเมินผลปลายภาค หรือ
ปลายปีประเมินเก็บสะสมเช่นเดียวกับการประเมินระหว่างเรียน โดยเก็บสะสมในรูปของคะแนนแบ่งสัดส่วนคะแนนสะสม และ
คะแนนทดสอบในอัตราส่วน ๗๐:๓๐ จากนั้นจึงนำคะแนนทั้งสองมารวมกันเป็น ๑๐๐ คะแนน
การประเมินผลกลางภาคและปลายภาคจัดดำเนินการในแบบเดียวกันจากนั้นนำคะแนนของแต่ละวิชามารวมแล้ว
คิดเป็นคะแนน ร้อยละ (จะไม่มีการจัดลำดับที่ในการสอบแต่ละครั้ง เพื่อเน้นศักยภาพของนักเรียนรายบุคคลมิใช่เป็นการ
เปรียบเทียบ)
การรายงานผล
๑. รายงานพัฒนาการการเรียนรู้ตามหน่วยการเรียนเดือนละ ๑ ครั้ง (เทอมละ ๔ ครั้ง)
๒. รายงานพัฒนาการด้านความรู้ ความเข้าใจ (สอบกลางภาค)
๓. สมุดรายงานประจำตัวนักเรียน (สมุดพก) ส่งให้ผู้ปกครองเทอมละครั้ง
ผลการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็ก
ข้อมูลงบประมาณ  (ที่ใช้จ่ายในปีการศึกษา  ๒๕๕๓)
รายได้ของศูนย์พัฒนาเด็ก
- ค่าบริการรายเดือน
- เงินโครงเรียนเรียนฟรี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ   
										
รวมทั้งสิ้น
			
ค่าใช้จ่ายของศูนย์พัฒนาเด็ก
๑.  เงินรายได้ของศูนย์พัฒนาเด็ก
- ค่าจ้างชั่วคราว   
- ค่าตอบแทน
- ค่าใช้สอย
- ค่าวัสดุ
๒.  เงินโครงการเรียนฟรี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ
										
รวมทั้งสิ้น

๕๗๖,๙๕๕  บาท
จำนวน ๕๗๖,๙๕๕
บาท
๑๑๓,๕๐๐  บาท
จำนวน ๑๑๓,๕๐๐
บาท
๖๙๐,๔๕๕
จำนวน ๖๙๐,๔๕๕
บาท บาท
			
๕๒๓,๗๖๑.๒๐  บาท
จำนวน ๕๒๓,๗๖๑.๒๐
บาท
๕๔,๐๐๐.๐๐  บาท
จำนวน ๕๔,๐๐๐.๐๐
บาท
จำนวน ๔๖๒.๒๐๔๖๒.๒๐  บาท
บาท
๔๑๗,๔๐๐.๐๐  บาท
จำนวน ๔๑๗,๔๐๐.๐๐
บาท
๕๑,๘๙๙.๐๐  บาท
จำนวน ๕๑,๘๙๙.๐๐
บาท
๙๔,๙๐๐.๐๐  บาท
จำนวน ๙๔,๙๐๐.๐๐
บาท
๖๑๘,๖๖๑.๒๐บาท
บาท
จำนวน ๖๑๘,๖๖๑.๒๐
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

๙๕

รายงานประจำปี ๒๕๕๓ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

สรุปแบบสอบถามความพึงพอใจผู้รับบริการศูนย์พัฒนาเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ได้ดำเนินการเปิดศูนย์พัฒนา
เด็กเพื่อเป็นการให้บริการดูแลเด็กทั้งบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย  และบุคคลทั่วไป  ดังนั้นเพื่อเป็นการเพิ่มความความไว้วางใจ
ความมั่นใจ ให้กับพ่อแม่ผู้ปกครองที่นำบุตรมาฝากไว้ ทางศูนย์พัฒนาเด็กวิทยาลัยแพทยศาสตร์การและการสาธารณสุข  
จึงได้จดั ทำแบบสอบถามความคิดเห็นต่อการให้บริการด้านต่างๆ ของศูนย์เด็ก  เพือ่ นำมาปรับปรุงในการดำเนินงานของศูนย์พฒ
ั นา
เด็กต่อไป  จากแบบสอบถามที่ได้แจกตามกลุ่มผู้ปกครองของเด็กในแต่ละช่วงอายุ  
- จำนวนผู้ปกครองที่ส่งแบบสอบถามกลับมาจำนวน  ๓๐  คน  
- เป็นชายจำนวน  ๒๑ คน  เป็นหญิงจำนวน ๙  คน
ในส่วนรูปแบบการให้บริการต่างๆ แยกเป็นรายข้อดังนี้  
- บุคลากรต้อนรับด้วยอัธยาศัยที่ดี  สุขภาพ  ยิ้มแย้มแจ่มใสอยู่ในระดับดีมาก
- ความมีมนุษยสัมพันธ์ของครูผู้ดูแลเด็กอยู่ในระดับดีมาก  
- การเอาใจใส่ดูแลเด็กอยู่ในระดับดี
- มีการจัดกิจกรรมเพื่อการส่งเสริมพัฒนาการเด็กในแต่ละช่วงอายุเหมาะสมกับวัยของเด็กผู้ปกครอง
มีความคิดเห็นในระดับดี
- บรรยากาศภายในห้องเรียนการตกแต่งห้องเรียนมุมการเรียนรู้ต่างๆ เช่น มุมบล็อก มุมบทบาทสมมุติ  มุมศิลปะ  
สำหรับพัฒนาเด็ก ซึ่งมีประโยชน์หลายด้านกล้ามเนื้อมือ ความมีสมาธิในการทำงานของเด็กมีการจัดตกแต่งให้สวยงามและ
เป็นปัจจุบันอยู่เสมอสีสรรสวยงามดึงดูดใจเด็กๆ  ผู้ปกครองมีความคิดเห็นในระดับดี  
- ด้านภูมิทัศน์ภายนอกห้อง เช่น สนามเด็กเล่น สวนรอบๆศูนย์พัฒนาเด็ก ผู้ปกครองมีความคิดเห็นว่า  มีการ
จัดตกแต่งสวยงามอยู่เสมอ  ร่มรื่น  เย็นสบาย  และแสดงความคิดเห็นว่าอยู่ในระดับดีมาก
- ด้านความสะอาดของสถานที่รอบๆ บริเวณภายในศูนย์พัฒนาเด็ก ผู้ปกครองมีความคิดเห็นอยู่ในระดับดีมาก
- ด้านความปลอดภัยภายในอาคารสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเช่นบริเวณทางเดินพื้นรอบๆศูนย์พัฒนาเด็ก และ
บริเวณสนามเด็กเล่นเครื่องเล่นต่างๆ  ผู้ปกครองให้ความคิดเห็นว่าอยู่ในระดับดี
- ในส่วนของห้องรับประทานอาหาร  ผูป้ กครองมีความคิดเห็นว่าเป็นห้องรับประทานอาหารทีส่ ะอาดอยูใ่ นระดับดี
- การจัดการเกี่ยวกับโภชนาการเด็กของศูนย์ฯ  ผู้ปกครองมีความคิดเห็นว่าด้านโภชนาการของศูนย์ฯ มีความ
พร้อมอยู่ในระดับดี
- ห้องน้ำห้องส้วมสำหรับเด็กมีความเพียงพอและเป็นห้องที่สะอาด และมีความปลอดภัยสำหรับเด็กผู้ปกครองมี
ความคิดเห็นอยู่ในระดับดี
- ส่วนด้านสถานที่จอดรถของศูนย์ผู้ปกครองมีความคิดเห็นว่าควรแยกให้ห่างจากสนามเด็กเล่น และควรเพิ่ม
สถานที่จอดรถรับส่งสำหรับการมาส่งเด็กในเวลาฝนตกด้วยซึ่งผู้ปกครองมีความคิดเห็นว่าอยู่ในระดับดี
- อัตราครูผู้ดูแลเด็กต่อจำนวนเด็กในแต่ละห้องผู้ปกครองเด็กให้ความคิดเห็นว่าอยู่ในระดับเหมาะสมดีมาก
- ในด้านการบริหารจัดการภายในศูนย์ฯ ผู้ปกครองมีความคิดเห็นว่าอยู่ในระดับดี
- ในด้านการประชาสัมพันธ์ของศูนย์พัฒนาเด็กสู่ชุมชน มีการจัดการประชาสัมพันธ์โดยการกระจายเสียงทาง
สถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีการแจกใบประชาสัมพันธ์ของศูนย์พัฒนาเด็กตามที่ชุมชนต่างๆ  และการมีกิจกรรม
สัมพันธ์กับชุมชนต่างๆ   เพื่อให้ประชาชนทั่วไป   และบุคลากรในมหาวิทยาลัยรู้จักกับศูนย์พัฒนาเด็กของเรา และผู้ปกครองมี
ความคิดเห็นในด้านการประชาสัมพันธ์ของศูนย์ในระดับดี
- ในด้านอัตราค่าบริการศูนย์พัฒนาเด็กแบ่งเป็นช่วงอายุต่างๆความคิดเห็นของผู้ปกครองอยู่ในระดับเหมาะสมดี
สรุปในภาพรวมทั้งหมดความพึงพอใจของผู้รับบริการศูนย์พัฒนาเด็ก วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ผู้ปกครองมี
ความพึงพอใจต่อบริการของศูนย์อยู่ในระดับดี  และได้เสนอข้อแนะนำต่างๆ ดังต่อไปนี้

๙๖

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

รายงานประจำปี ๒๕๕๓ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

ข้อเสนอแนะจากผู้ปกครอง
๑. อยากให้ศูนย์พัฒนาเด็กพัฒนาไปเป็นโรงเรียนเพื่อเป็นสวัสดิการต่อบุคลากร
๒. ควรมีรั้วรอบขอบชิด กั้นระหว่างถนนกับสนามเด็กเล่น และป้องกันอุบัติเหตุ
๓. เรื่องการแต่งกาย  ควรจะเป็นแบบเดียวกันเพื่อที่เด็กจะไม่ได้เปรียบเทียบกับเพื่อน
๔. ควรจัดหาเครื่องเล่นสนามใหม่ๆ มาให้เด็กบ้าง เพราะไม่เคยเห็นเปลี่ยนเลย
๕. อยากทราบว่าการกำหนดรายการอาหารของเด็กในแต่ละวันมีการจัดการอย่างไร
๖. ห้องพักเด็กควรมีการทำความสะอาดอยู่ทั้งวัน  และควรกำจัดมดในบริเวณเด็กเล่น
๗. ที่จอดรถเป็นอันตรายต่อเด็ก  ควรมีที่จอดรถให้ห่างจากสนามเด็กเล่น
๘. ควรมีการบริการรถรับส่งนักเรียนที่นอกพื้นที่  เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ปกครอง
๙. ควรมีการยกระดับจากศูนย์พัฒนาเด็กขึ้นเป็นโรงเรียนประถมสาธิต  ตามลำดับที่ควรจะเป็นจึงควรเตรียม
    ความพร้อมทั้งด้านบุคลากรงบประมาณ  และอาคารสถานที่  เพื่อรองรับความเจริญก้าวหน้าในอนาคต
๑๐. อยากให้มีกิจกรรมให้เด็กเยอะ
๑๑. ควรปรับปรุงเครื่องเล่นในสนามเด็กเล่น
๑๒. อยากให้มีที่นั่งรอสำหรับผู้ปกครองด้วย  เพราะที่นั่งรอไม่ค่อยมี
๑๓. อยากให้ลดค่าเทอม
๑๔. ควรปรับปรุงพื้นทางเดินในอาคาร และเวลาฝนตกจะเห็นน้ำขังบนพื้น
สรุปผลการจัดกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็ก ปี ๒๕๕๓
โครงการเรียนฟรี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ
รัฐบาลมีนโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดำเนินการในปีแรก ในการลดค่าครองชีพของประชาชน ให้ทุกคนมีโอกาสได้
รับการศึกษาฟรี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ โดยสนับสนุนตำราในวิชาหลักให้แก่ทุกโรงเรียน จัดให้มีชุดนักเรียนและอุปกรณ์การ
เรียนฟรี ให้ทันปีการศึกษา ๒๕๕๒ และสนับสนุนค่าใช้จ่ายอื่นๆเพื่อชดเชยรายการต่างๆ ที่โรงเรียนเรียกเก็บจากผู้ปกครอง   
ได้ดำเนินโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
โครงการเรียนฟรี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ   เป็นโครงการที่สนับสนุนนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ให้ผู้เรียนได้รับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑๕ ปี   ตั้งแต่ชั้นอนุบาล ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทั้งประเภทสามัญศึกษาและประเภทอาชีวศึกษา
อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตามสิทธิที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
และเพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ปกครอง สนับสนุน  ค่าเล่าเรียน  หนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน  
เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ซึ่งได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๒
และต่อเนื่องมาถึงปีการศึกษา ๒๕๕๓ รวมถึงได้เสนอคำของบประมาณเพื่อดำเนินการต่อเนื่องในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ แล้ว
อัตราค่าเงินอุดหนุนค่าใช้จา่ ยต่อหัว  ตามมติคณะรัฐมนตรี  วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ และค่าใช้จา่ ยตามนโยบาย
เรียนฟรี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ ได้แก่ ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๒ มีรายการค่าใช้จ่ายตาราง ดังนี้

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

๙๗

ĂĆ êøćÙŠ ćđÜĉ îĂčéĀîč îÙŠćĔßšÝŠ ć÷êŠĂĀĆü êćööêĉ ÙèąøĆ åöîêøĊ üĆ îìĊę ģĢ óùýÝĉ Öć÷î ģĦĥĪĒúą
ÙŠ ć Ĕßš ÝŠ ć ÷êćöîē÷ïć÷đøĊ ÷ îôøĊ ĢĦ ðŘ Ă÷Š ć ÜöĊ Ùč è õćó ĕéš Ē ÖŠ ÙŠ ć ĀîĆ Ü ÿČ Ă đøĊ ÷ î ÙŠ ć Ăč ð ÖøèŤ Ö ćøđøĊ ÷ î ÙŠ ć
đÙøČęĂÜĒïïîĆÖđøĊ÷î ĒúąÙŠćÖĉÝÖøøöóĆçîćÙčèõćóñĎšđøĊ÷îêćööêĉÙèąøĆåöîêøĊ üĆîìĊę ĢĤ öÖøćÙö ģĦĦģöĊ
øć÷ÖćøÙŠ
ćĔßšÝŠć÷êćøćÜ éĆ๒๕๕๓
ÜîĊĚ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
รายงานประจำปี
êćøćÜĒÿéÜĂĆêøćÙŠćđÜĉîĂčéĀîčîÙŠćĔßšÝŠć÷êŠĂĀĆüĒúąÙŠćĔßšÝŠć÷êćöîē÷ïć÷đøĊ÷îôøĊ ĢĦ ðŘ Ă÷ŠćÜöĊÙčèõćó
ตารางแสดงอัตราค่าเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายต่อหัวและค่าใช้จ่ายตามนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ
ĀîŠü÷ : ïćìêŠĂÙîêŠĂðŘ
ÙŠćđúŠćđøĊ÷î/
ÙŠćĂčðÖøèŤ
ÙŠćđÙøČęĂÜĒïï
ÙŠćÖĉÝÖøøöóĆçîć
øąéĆïÖćøýċÖþć
ÙŠćĀîĆÜÿČĂđøĊ÷î
ĂčéĀîčîøć÷ĀĆü
ÖćøđøĊ÷î
îĆÖđøĊ÷î
ÙčèõćóñĎđš øĊ÷î
Ö. Ĕîøąïï ø.ø.
Ģ. ÖŠĂîðøąëöĄ
Ģ,Ĩġġ
ģġġ
ģġġ
Ĥġġ
ĥĤġ
หน่วย : บาทต่อคนต่อปี

ÝćÖÖćøêĉéêćöîē÷ïć÷đøĊ÷îôøĊ ĢĦ ðŘ Ă÷ŠćÜöĊÙčèõćó ĔîðŘÜïðøąöćè ó.ý. ģĦĦģ óïüŠć đðŨî
จากการติ
ดตามนโยบายเรี
ปี อย่šöาÙŠงมี
คุณภาพ
ในปีงบประมาณ
พ.ศ.šðÖÙøĂÜøąéĆ
๒๕๕๒ พบว่
îē÷ïć÷ìĊęéĊ öĊðøąē÷ßîŤ
ēé÷êøÜÖĆยïนฟรี
ñĎšđøĊ÷î๑๕öĊÙüćöÙč
ćöćÖ
ßŠü÷úéõćøąÙŠ
ćĔßšÝŠć÷×ĂÜñĎ
ïĀîċา ęÜเป็นนโยบายที่ดี
มีประโยชน์
โดยตรงกั
บผู้เรียน มีÖคþćวามคุ
ามาก
ช่วïยลดภาระค่
าใช้จĚÜ่าöĊยของผู
้ปกครองระดั
บหนึöóĆ่ง îíŤđเป็
đðŨîÖćøÿøš
ćÜēĂÖćÿìćÜÖćøýċ
ĒêŠ้ม÷ค่ĆÜĕöŠ
đóĊ÷ÜóĂÖĆ
ÖćøÿøšćÜ øüöìĆ
×šĂđÿîĂøĆ
åêšĂÜðøąßćÿĆ
øĊ÷นîการสร้างโอกาส
ทางการศึ
กษา แต่ยังไม่เพียงพอกับการสร้าง รวมทั้งมีข้อเสนอรัฐต้องประชาสัมพันธ์เรียนฟรี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพเพิ่มขึ้น  
ôøĊ ĢĦ ðŘ Ă÷ŠćÜöĊÙčèõćóđóĉęö×ċĚî đóĉęöÖćøÖĞćĀîéĒîüìćÜĒúąüĉíĊðäĉïĆêĉĔĀšßĆéđÝî ĀîĆÜÿČĂđøĊ÷îÙüøÝĆéĔĀš
เพิ่มการกำหนดแนวทางและวิธีปฏิบัติให้ชัดเจน หนังสือเรียนควรจัดให้นักเรียน และควรกำหนดระบบการรายงานและติดตาม
îĆÖđøĊ÷î ĒúąÙüøÖĞćĀîéøąïïÖćøøć÷ÜćîĒúąêĉéêćöñúÖćøéĞćđîĉîÜćîüĉíĊÖćøøć÷ÜćîìĊęĕöŠàĚĞćàšĂî éĆÜîĆĚî
ผลการดำเนินงานวิธีการรายงานที่ไม่ซ้ำซ้อน ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินโครงการมีต่อเนื่อง มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
đóČęĂĔĀšÖćøéĞćđîĉîēÙøÜÖćøöĊêŠĂđîČęĂÜ öĊÙčèõćó ĒúąöĊðøąÿĉìíĉõćó÷ĉęÜ×ċĚî ĔîðŘÜïðøąöćè ó.ý. ģĦĦĤ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ รัฐบาลได้มีนโยบายให้ความสำคัญในโครงการเรียนฟรี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ เป็นอย่างยิ่ง  
øĆåïćúĕéšöĊîē÷ïć÷ĔĀšÙüćöÿĞćÙĆâĔîēÙøÜÖćøđøĊ÷îôøĊ ĢĦ ðŘ Ă÷ŠćÜöĊÙčèõćó đðŨîĂ÷ŠćÜ÷ĉęÜ ēé÷öčŠÜđîšîđóĉęöĔî
โดยมุ่งเน้นเพิ่มในเรื่องของคุณภาพที่จะส่งผลประโยชน์ต่อผู้เรียนเพิ่มขึ้น และเพิ่มประสิทธิภาพมาก โดยเฉพาะโครงการยืม
đøČęĂÜ×ĂÜÙčèõćóìĊęÝąÿŠÜñúðøąē÷ßîŤêŠĂñĎšđøĊ÷îđóĉęö×ċĚî ĒúąđóĉęöðøąÿĉìíĉõćóöćÖ ēé÷đÞóćąēÙøÜÖćø÷Čö
หนังสือเรียนตั้งแต่อนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลายทั้งสายสามัญและสายอาชีวศึกษาให้เรียนฟรี
ĀîĆÜÿČĂศูđøĊน÷ย์îêĆ
Ăîčกïćúëċ
öĆí÷öýċ
ÖþćêĂîêšîและการสาธารณสุ
ĒúąöĆí÷öýċÖþćêĂîðúć÷ìĆ
Ēúąÿć÷ĂćßĊ
ýċÖบþćาล แบบอนุบาล
พัฒĚÜĒêŠ
นาเด็
วิทÜยาลั
ยแพทยศาสตร์
ข ได้จัดให้ĚÜÿć÷ÿćöĆ
มีการศึกâษาในระดั
บชั้นüอนุ
๓ ปี ĔĀš
เริ่มđøĊรั÷บîôøĊ
นักเรียนในปีการศึกษา ๒๕๔๘  เป็นต้นมา และเพื่อให้นักเรียนที่เข้ามารับบริการจากศูนย์พัฒนาเด็กได้รับการสนับ
ýĎî÷Ťó่อĆçเป็îćđéĘ
Ö üĉì÷ćúĆ÷Ēóì÷ýćÿêøŤ
ĒúąÖćøÿćíćøèÿč
öĊÖćøýċ
ÖþćĔîøąéĆïßĆĚîĂîčทïยาลั
ćú ยอุบลราชธานี
สนุนจากรัฐบาลเพื
นการลดภาระครอบครั
วผู้ปกครองซึ
่งส่วนใหญ่×เป็ĕéšนบุÝĆéตĔĀš
รของบุ
คลากรภายในมหาวิ
ĒïïĂîčïćúĤ ðŘ đøĉ้นทีęöøĆ่ให้ïบîĆÖริกđøĊารของมหาวิ
÷îĔîðŘÖćøýċทÖยาลั
þć ģĦĥĩ
÷îìĊęđ×šกćเกณฑ์
öćøĆïïøĉ
ÖćøÝćÖ ยนฟรี ๑๕ ปี
และประชาชนในเขตพื
ย โดยศูđðŨนย์îพêšîัฒöć
นาเด็ĒúąđóČ
ก ได้ęĂปĔĀšฏิîบĆÖัตđøĊิตามหลั
ของโครงเรี
÷Ťóภาพ
ĆçîćđéĘÖĕéšøĆïÖćøÿîĆïÿîčîÝćÖøĆåïćúđóČęĂđðŨîÖćøúéõćøąÙøĂïÙøĆüñĎšðÖÙøĂÜàċęÜÿŠüîĔĀâŠđðŨîïčêø
อย่างมีýĎคîุณ
×ĂÜïčÙúćÖøõć÷ĔîöĀćüĉì÷ćúĆ÷ĂčïúøćßíćîĊ ĒúąðøąßćßîĔîđ×êóČĚîìĊęĔĀšïøĉÖćø×ĂÜöĀćüĉì÷ćúĆ÷ ēé÷
î÷ŤóĆçîćđéĘÖ ĕéšðäĉïĆêĉêćöĀúĆÖđÖèæŤ×ĂÜēÙøÜđøĊ÷îôøĊ ĢĦ ðŘĂ÷ŠćÜöĊÙčèõćó
วัตถุปýĎระสงค์

เพือ่ ให้นกั เรียนทุกคนมีโอกาสได้รบั การศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จา่ ย รายการหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครือ่ งแบบ
üĆ
ê
ëč
ð
øąÿÜÙŤ
นักเรียนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ที่ภาครัฐให้การสนับสนุน  กลุ่มเป้าหมาย  จำนวนนักเรียนระดับชั้นอนุบาล

งบประมาณแบ่งเป็นหมวดต่างๆ ดังนี้
๑. ค่าจัดการเรียนการสอน
๒. ค่าหนังสือแบบเรียน
๓. ค่าอุปกรณ์การเรียน
๔. ค่าเครื่องแบบนักเรียน
๕. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ก่อนประถมศึกษา ประกอบด้วย จัดกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน ๔ กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมวิชาการ   กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม เช่น ค่ายลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด
กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กเรียนรู้สังคมภายนอกมากขึ้น และจัดบริการสารสนเทศ/ICT ต้องเป็น
โครงการสอนเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น คอมพิวเตอร์นอกเหนือจากการเรียนปกติ

๙๘
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รายงานประจำปี ๒๕๕๓ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

ภาพกิจกรรมต่างๆ ที่จัดในปีการศึกษา ๒๕๕๓

๑. เข้าร่วมแข่งขันทักษะนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๒
ณ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

๒. กิจกรรมเรียนรู้วัฒนธรรมไทย มารยาทไทย

๓. กิจกรรมออกกำลังกายตอนเช้า

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

๙๙

รายงานประจำปี ๒๕๕๓ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

๔. กิจกรรม การเรียนการสอนคอมพิวเตอร์พื้นฐาน ๑

๕. กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปีการศึกษา

๖. กิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา

๗. กิจกรรม ชาวนาตัวน้อย
๑๐๐

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

รายงานประจำปี ๒๕๕๓ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

๘. กิจกรรมสุขสันต์วันคล้ายวันเกิดแด่นักเรียนภายในศูนย์พัฒนาเด็ก

๙. กิจกรรมทัศนศึกษา

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

๑๐๑

รายงานประจำปี ๒๕๕๓ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

คณะผู้จัดทำหนังสือ
คณะผู้จัดทำ
๑. รศ.นพ.ป่วน สุทธิพิจธรรม
๒. ผศ.ดร.ปราณี พัฒนพิพิธไพศาล
๓. อาจารย์ปิยนันท์ มีเวที
๔. อาจารย์ พญ.ปิยะรัตน์ ธัญนิพัทธ์
๕. อาจารย์สง่า ทับทิมหิน
๖. อาจารย์เมรีรัตน์ มั่นวงศ์
๗. อาจารย์ พญ.ปาริชาติ วงศ์เสนา
๘. อาจารย์มินตรา สาระรักษ์
๙. อาจารย์ นพ.สุริยง แผลงงาม
๑o. อาจารย์ ดร.จุฑารัตน์ จิตติมณี
๑๑. อาจารย์ น.พ.เอกพจน์ ทองมี
๑๒. นางสาวปาณริญ  ยิ่งรัตนสุข
๑๓. นางสาวสมาพร ศิริลาภ
๑๔. นางสาวณรัญญา มีชัย
๑๕. นายเวนิจ หงษา
๑๖. นางรัชฐา ราตรี
๑๗. นายวัชรพงษ์  แสงนิล
๑๘. นางสาวสุพัตรา โฉมงาม
๑๙. นางสาวกนกวรรณ ศิวะรัตน์
๒o. นางสาวธัญฉัตร ศรีธัญรัตน์
๒๑. นางจารุณี คำวชิรพิทักษ์
๒๒. นางกนกภรณ์ สีห์พิทักษ์เกียรติ
๒๓. นางสาวจารุภรณ์ มุ่งหมาย
๒๔. นางนันทิญา ทีปิวัฒน์
๒๕. นายอัครเดช อธิปราชญ์

คณบดี
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
รองคณบดีฝ่ายการเงินและคลัง
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
หัวหน้ากลุ่มสาขาวิชาแพทยศาสตร์
หัวหน้ากลุ่มสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ประธานศูนย์สุขภาพ
ประธานห้องปฏิบัติการ
หัวหน้างานเทคโนโลยีและสารสนเทศ
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็ก
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
บุคลากร
นักวิจัย
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นักวิชาการพัสดุ
นักวิชาการเงิน
นักวิเคราะห์นโยบาย
ช่างภาพการแพทย์

คณะผู้จัดทำ ขอขอบพระคุณอาจารย์และบุคลากรทุกท่านที่ได้ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ ร่วมทำกิจกรรม
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