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แผนดําเนินงานระยะ  5 ป  (พ.ศ. 2551 – 2555) 
วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข 

 
บทนํา 

 
ประวัติความเปนมา 
     จากแผนพัฒนาสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2545-2549  มีเปาหมายระบุถึง การสรางเสริมสุขภาพและการปองกันโรค กับ การสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพทาง
ปญญาของระบบสุขภาพ    ยุทธศาสตรการพัฒนาสุขภาพ ขอที่ 6 ที่ระบุใหดําเนินการพัฒนากําลังคนดานสุขภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและระบบสุขภาพใหม แตใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งประกอบดวย 19 จังหวัด ประชากร 20 ลานคน หรือประมาณ หนึ่งในสามของประเทศกลับมีคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกนเพียงแหง
เดียว  จึงเห็นควรมีการจัดตั้งคณะแพทยศาสตรเพิ่มขึ้นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  เนื่องจากจังหวัดอุบลราชธานี เปนจังหวัดใหญมีโรงพยาบาลขนาด 1,000 เตียง และ
ขณะนี้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีความพรอมที่จะขยายการผลิตบุคลากรในสาขาที่จําเปนและขาดแคลนอีกทั้งเปนความตองการของประชาชนสวนใหญ  ไดแก สาขา
แพทยศาสตรและวิทยาศาสตรสุขภาพ โดยระดมทรัพยากรและตนทุนทางสังคมที่มีอยูแลวในจังหวัดอุบลราชธานีมาใชในการผลิตบัณฑิตแพทย  ในลักษณะหลักสูตรบูรณา
การวิชาชีพดานการแพทย เนนหลักการดูแลรักษาผูรับบริการอยางครบวงจรและเปนองครวม การบริการสาธารณสุขเชิงรุก กระบวนการดูแล  การสงเสริมสุขภาพ  การ
ปองกัน  การรักษาและฟนฟูสุขภาพ   สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางเหมาะสม รวมถึงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรูดวยตนเองมีความสํานึกในการรับใชชุมชน
ทองถิ่นเพื่อใหประชาชนในประเทศมีสุขภาพดีถวนหนาตามนโยบายการปฏิรูประบบสุขภาพแหงชาติ  ซึ่งจะเปนการแกปญหาการขาดแคลนแพทยและการกระจายแพทยใน
ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และชวยเหลือสังคมตามนโยบายของรัฐบาลสําหรับอนาคตของภูมิภาคนี้  กลาวคือ  เปนแพทยที่สามารถใชประโยชนทั้งจากภูมิปญญาสากล
และภูมิปญญาไทยโดยเนนการแพทยแผนไทย สมุนไพร และการแพทยทางเลือก ทั้งจากภูมิปญญาไทยและสากลไดอยางรูเทาทัน 
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วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2545 ตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีวาดวยโครงการจัดตั้งวิทยาลัย 
แพทยศาสตรและการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2545 โดยมีฐานะเปนองคกรในกํากับของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีการบริหารจัดการเปนอิสระจาก
ระบบราชการ วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีรวมมือกับโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค อุบลราชธานี รางหลักสูตรแพทยศาสตร
บัณฑิต(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2547) เพื่อเปนหลักสูตรและเปนกระบวนการผลิตบัณฑิตในสาขาแพทยศาสตร ไดดําเนินการเตรียมความพรอมในการจัดการศึกษา และ
ทรัพยากรตางๆ อันไดแก อาจารย   การรับนักศึกษา  หลักสูตร ความพรอมในการจัดการศึกษาระดับเตรียมแพทย  ความพรอมในการจัดการศึกษาระดับปรีคลินิก  ความ
พรอมในการจัดการศึกษาระดับคลินิก  ระบบการดูแลนักศึกษา/ระบบอาจารยที่ปรึกษา   อาคารสถานที่ สื่อการศึกษาและอุปกรณการเรียนการสอน รวมทั้งงบประมาณ
ดําเนินการ 

 
ปรัชญา 

วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข เปนสติปญญาของสังคม  โดยเสริมสรางคุณภาพของประชากรทุกหมูเหลา  และพัฒนาความเปนเลิศทางวิชาการ 
เพื่อทองถิ่น 
 
ปณิธาน 
                เปนสถาบันผลิตบัณฑิตแพทยและบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ  ที่ไดมาตรฐานชั้นนําเพื่อรับใชชุมชนและทองถิ่น สงเสริมสุขภาพ พัฒนาคุณภาพชวีิต ทํา
หนาที่วจิัย เพือ่พัฒนาประสานความรวมมอืทางวิทยาศาสตรการแพทยและสาธารณสุขในระดับภมูิภาครวมกับตางประเทศ 
 
วิสัยทัศน (พ.ศ. 2551 - 2555) 

วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จะเปนสถาบันผลิตแพทยและบุคลากรทางดานสาธารณสุขที่ไดมาตราฐาน มุงเนนงานวิจยั 
และบริการสุขภาพแบบองครวม เพื่อรับใชชุมชน ภาตะวนัออกเฉียงเหนือ ในอนภุูมภิาคลุมน้ําโขง  
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พันธกิจ (พ.ศ. 2551 - 2555) 
1. ผลิตบัณฑิตดานวิทยาศาสตรสุขภาพที่มีคุณภาพ คณุธรรม และจริยธรรม  
2. สรางงานวิจยัที่มีคุณภาพเพื่อแกปญหาดานสุขภาพ และพัฒนาคณุภาพชีวิต ของชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนอื ในอนภุูมิภาคลุมน้ําโขง 
3.ใหบริการชมุชนดานสุขภาพแบบองครวม อยางบูรณาการ  
4. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของทองถิ่นและประเทศชาต ิ

 
เปาหมาย (พ.ศ. 2551 - 2555) 

1. เปนแหลงเรยีนรูสําหรับนกัศึกษาในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
2. ผลิตบุคลากรทางการแพทยและการสาธารณสุขที่มีความรูความสามารถในการชวยเหลือชุมชน  
   และประชาชนในพืน้ที่ในดานการดแูล สงเสริมสุขภาพและปองกนัโรค  
3. สนองนโยบายของรัฐบาลในการแกปญหาการขาดแคลนแพทยและการกระจายแพทย ในพื้นทีช่นบทหางไกล  
4. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในภูมภิาคตะวันออกเฉียงเหนือ ใหมีคุณภาพชีวติที่ดีขึ้น 
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โครงสรางของวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสขุ
  

คณบด ี
ศ.นพ.ประสิทธิ์  เพง็สา 

 
รองคณบดีฝายการศกึษา 
ศ.นพ.ประสิทธิ์  เพ็งสา 

 

 
รองคณบดีฝายวิจัย 

ดร.ณัฏฐวุฒิ  แกวพิทูลย 
 

 
รองคณบด ี
ฝายพัฒนา 

คุณภาพนักศึกษา 
อ.เมรีรัตน  มั่นคง 

 

 
ผูชวยคณบด ี

ฝายบริการวิชาการ 
อ.สงา ทับทิมหิน 

 

 
ผูชวยคณบดีฝาย
วิทยาศาสตร 
สุขภาพอื่นๆ 

รศ.ดร.สุพรรณี ศรีอําพร 
 

 
ผูชวยคณบด ี
บัณฑิตศกึษา 

รศ.ดร.สุพรรณี ศรีอําพร 
 

 
ผูชวยคณบดีฝาย 
สาธารณสุขศาสตร 
อ.มินตรา  สาระรักษ 

 
ผูชวยคณบดีฝาย 
แพทยศาสตรศึกษา 
พญ.สรญา แกวพิทูลย 

 

 
หัวหนาสํานักงานคณบด ี
ธัญญฉัตร ศรีธัญรตัน 

 
ศูนยสุขภาพชมุชน 

(PCU) 

 
ศูนยพัฒนาเด็ก 
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ภาพรวมของวทิยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข   
วิเคราะห  SWOT สํานักงานคณบดี  
จุดแข็ง 

1. โครงสรางองคกรไมซับซอน  มีความยดืหยุน  รวดเร็ว  ลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน 
2. ผูบริหารมีประสบการณและมีความเชีย่วชาญในสายงานดานการแพทยและการบริหาร   
3. บุคลากรสวนใหญเปนคนในพื้นที่ทองถิ่น  มีความกระตือรือรน  มุงมั่นในงานที่ปฏิบัตอิยางเต็มที่  ทาํใหสะดวกในการติดตอประสานงาน 
4. มีการสนับสนุนการพัฒนาศกัยภาพของบคุลากรในหนวยงานอยางตอเนื่องเปนประจํา 
5. มีการจัดทําแผนการปฏิบัติการ และแผนกลยุทธ  ทั้งระยะสั้นและระยะยาว อยางเปนรูปธรรม 
6. นําระบบสารสนเทศมาใชเพื่อการบริหาร 
7. มีเครือขายระหวางวิทยาลัยแพทย ฯ และหนวยงานภายนอก 
 

จุดออน 
1. มีการปรับเปลี่ยนโครงสรางการบริหารงานบอยครั้ง  ทําใหเกิดความสบัสนในการแบงภาระงานของบุคลากร 
2. วิทยาลัยแพทย ฯ เปนองคกรที่อยูในกํากับของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ซึ่งอยูในระบบราชการ ทําใหการบริหารไมคลองตัว   
3. บุคลากรใหม ยังขาดประสบการณในการทาํงาน 
4. งบประมาณการจัดสรรมีนอย 
5. มีการปรับเปลี่ยนบุคลากรบอยครั้ง  ทําใหการประสานงานไมตอเนื่อง 
6. บุคลากรขาดความเขาใจและใชระบบสารสนเทศไมเต็มประสิทธิภาพ 
7. สถานที่ในการปฏิบัติงานของบุคลากรไมเพียงพอตอความตองการ 
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โอกาส 

1. เนื่องจากเปนหนวยงานที่ผลิตบัณฑิตในสาขาที่ขาดแคลน  ทําใหรัฐบาลเล็งเห็นความสําคัญเปนอยางมาก 
2. มีเครือขายองคกรชุมชน ประชาชนในทองถิ่นใหความรวมมือเปนอยางดี 
3. มีศิลปะวัฒนธรรมที่โดดเดนเปนเอกลักษณ  
4. มีภูมิประเทศและทรัพยากรธรรมชาติที่เอื้ออํานวยตอการศึกษาวจิัยดานวิทยาศาสตรสุขภาพ 

 
อุปสรรค 

1. มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายจากรัฐบาล  และมหาวิทยาลัย  อยูบอยครั้ง  
2. งบประมาณทีไ่ดรับจัดสรร ไมแนนอน หรือไมตรง  ตามแผนที่ขอไว 
3. มีการเปลี่ยนแปลง กฎ  ระเบยีบตางๆ บอยครั้ง ซึ่งสงผลตอการพัฒนาองคกร 
4. เปนสถาบันเปดสอนในสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพที่ยังไมเปนที่รูจกัอยางแพรหลาย 

 
วิเคราะห  SWOT ฝายการศกึษา 
จุดแข็ง 

1. คณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการมีความรับผิดชอบตอหนาที่  และปฏิบัตติามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
2. บุคลากรมีความสามารถในการติดตอประสานงานทั้งภายในและภายนอก 
3. มีการดูแลและอํานวยความสะดวกใหแกอาจารยพิเศษที่มาสอนเปนอยางดี 
4. มีการจัดทําและจัดเก็บเอกสารแตละรายวิชาอยางเปนระบบ 
5. มีการประชาสัมพันธขาวสารและหลักสูตร  โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  
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6. มีการติดตอประสานงานเชื่อมโยงในระบบเครือขายดานการศึกษา 
7. มีการประเมินกิจกรรมการเรยีนการสอนเพือ่นําไปปรับปรุงแกไขใหมีระบบการเรียนการสอนที่ด ี
8. มีระบบติดตามผลการศึกษา ลงทะเบียน และอํานวยความสะดวกในการลงทะเบียนแกนักศกึษาเปนอยางด ี
9. มีระบบอาจารยที่ปรึกษาเพื่อใหนกัศึกษาสามารถขอคําปรึกษาและความชวยเหลือในเรื่องตาง ๆ ได  
10. มีการสงเสริมและสนับสนนุใหนักศึกษามีการเรียนรูดวยตนเองผานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
11. มีวัสดุ  ครุภณัฑ  ที่สนับสนุนดานการเรียนการสอนและพัฒนาคณุภาพนักศึกษาอยางเพียงพอ 
12. คณาจารยมีผลงานวิจยัดานสุขภาพเพื่อพัฒนาการศึกษาชมุชนและทองถิ่น 
13. คณาจารยและบุคลากรฝายสนับสนุนการศกึษามีความเปนกัลยาณมิตรกับศิษยและ ผูรวมงาน 
14. มีการเรียนการสอน  ผานประสบการณจริงโดยการลงพื้นที่และมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน 
15. มีระบบเครือขายคอมพิวเตอรใหบริการแกบุคลากรและนักศกึษาอยางเพียงพอ 
16. มีการจัดระบบการบริหารจัดการภายในวิทยาลัยในบริบทที่มีบุคลากรจํานวนจํากัดแตสามารถปฏิบัติงานได 
17. คณาจารยและบุคลากรมีทักษะความรูที่หลายหลายในสหสาขาวิชา  (Multi- disciplinary) สําเร็จการศึกษามาจากหลากหลายสถาบัน ทําใหเกดิพลวัตร

ทางดานความคิด (Dynamic)   
18. หองปฏิบัติการมีวัสดุ/อุปกรณ และครภุัณฑที่อยูในสภาพดี พรอมใชงานอยูเสมอ 
19. สามารถใชหองปฏิบัติการรวมกันไดทกุหลักสูตร   
20. มีระบบการใหบริการยืม-คืนอุปกรณ เบิกจายสารเคมีและการใชหองปฏิบัติการ 
21. มีการจัดการสารเคมีและเชื้อจุลินทรียที่อันตรายไดอยางเหมาะสม 
22. นักศึกษาเขารวมกิจกรรม  100 %    
23. นักศึกษามีจํานวนไมมาก  จงึสามารถดูแลไดทั่วถึง 
24. กิจกรรมที่จัดขึ้นมาจากความตองการของนักศึกษา เปนสวนใหญ 
25. มีกิจกรรมครอบคลุมทุกภารกิจของงานกจิการนักศึกษา 
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จุดออน 
1. บุคลากรสวนใหญมีประสบการณการดานการจัดการศกึษานอย 
2. สถานที่ทํางานแออัด ไมแยกเปนสัดสวนชัดเจน 
3. ขอบเขตภาระงานและการประเมินภาระงานของสายอาจารยและบุคลากรไมชัดเจน 
4. โครงสรางองคกรไมชัดเจน และมีการ เปลี่ยนแปลงอยูเสมอ 
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงานตางๆ ของอาจารยและบุคลากรยังไมชัดเจน 
6. อาจารยบางสาขาวิชายังไมเพยีงพอ 
7. ยังไมมีความชดัเจนในดานการพัฒนาอาจารยและบุคลากร 
8. แผนการดําเนนิงานไมมีความชัดเจน และมีการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ 
9. งบประมาณในการบริหารจดัการนอย และขาดการจดัสรรตามหมวด 
10. เงินเดือนและสวัสดิการของอาจารยและบคุลากรยังไมเหมาะสม 
11. ขาดระบบพี่เลี้ยงและการปฐมนิเทศกอนการปฏิบัติงานจริงของบุคลากรใหม 
12. สัดสวนของอาจารยประจําที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทยังมีจํานวนมากกวาเมือ่เทียบกับ ระดับปริญญาเอก 
13. สัดสวนของอาจารยประจําที่มีตําแหนงทางวิชาการมีจํานวนนอย 
14. กฎระเบยีบที่ใชในปจจุบนัยงัมีความไมความชัดเจนและเอื้ออํานวยตอการบริหารจัดการของทางวิทยาลัย 
15. ขาดแคลนอุปกรณและเครื่องมือบางอยางสําหรับการเรียนการสอน  เชน เครื่องมือตรวจทางดานอาชีวะอนามยั และอนามยัสิ่งแวดลอม 
16. อุปกรณและเครื่องมือการเรียนการสอนบางชนิดยังใชงานไดไมเต็มประสิทธิภาพ 
17. ระบบความปลอดภัยในหองปฏิบัติการยังไมเพียงพอ 
18. ความพรอมของสนามกีฬาของวิทยาลัยฯ 
19. ความพรอมดานยานยนตของ วิทยาลัย  และ มหาวิทยาลยั  
20. สถานที่ในการจัดกิจกรรม 
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21. ยังไมมีชุมนุมที่ชัดเจน 
22. แหลงทุนการศึกษายังมนีอย 

 
โอกาส 

1. ไดรับความรวมมือจากสถาบันพี่เลี้ยง  ในดานการพัฒนาอาจารยและบุคลากร ตลอดจนการจัดการเรียนการสอนแกนักศึกษา  เพื่อพัฒนาใหทัดเทียมกับ
สถาบันอื่นๆ ได 

2. เปนองคกรในกํากับ มีโอกาสพัฒนา ออกระเบียบบริหารจัดการไดอยางคลองตัว 
3. ไดรับการสนบัสนุนงบประมาณจากภาครฐั ตามโครงการผลิตกําลังบุคลากรดานการแพทยและการสาธารณสุข 
4. ทําเลที่ตั้งของวิทยาลัยตั้งอยูในจุดยุทธศาสตรที่เหมาะสม  และเอื้อตอการปฏิบัติงานรวมกันระหวางองคกรและเครือขายทั้งในและตางประเทศ 
5. มีชุมนุมในวิทยาลัยแพทยศาสตรฯ 
6. เพิ่มจํานวนสถานที่จัดกิจกรรมสําหรับนักศกึษา 
7. จัดหาแหลงทนุเพิ่มเติมสําหรับนักศึกษา 
8. มีที่กันแดดสําหรับการจอดรถมอเตอรไซด 
9.  จัดปรับปรุงสนามกีฬาใหมมีาตรฐาน 

 
 
อุปสรรค 

1. การจัดสรรงบประมาณขึ้นอยูกับสถานการณทางการเมือง และนโยบายของรัฐบาล อยูนอกเหนือการควบคุม ทําใหเกิดปญหาและอุปสรรคดานงบประมาณ  
2. งบประมาณแผนดินที่ไดรับการจัดสรรไมแนนอนสงผลตอการไดรับ เงินสนับสนุน จากมหาวิทยาลัยนอย 
3. แหลงงบประมาณไมแนนอน 
4. ยังไมเปนที่รูจกัในระดับชาตแิละนานาชาต ิ
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ยุทธศาสตรที่ 1. (วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข)
 การพัฒนาอาจารยและบุคลากร  เพื่อเตรียมความพรอมตอการพัฒนามหาวิทยาลัยในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว   
1.1 ปรับความคิดของอาจารยและบุคลากรเกี่ยวกับการพฒันาอุดมศึกษาตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 - 2565) 
1.2  จัดทําแผนพัฒนาอาจารยและบุคลากร 
1.3  พัฒนาคุณภาพผูบริหาร อาจารยและบคุลากร (กลยุทธ 1.8 เดิม) 
1.4  ธํารงรักษาและพัฒนาอาจารยและบุคลากรอยางตอเนือ่งเพื่อใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและมีความสขุในการทํางาน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง 
ของสังคม 

เปาประสงค (Goals) 
1. อาจารยมีความรูความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรูเพื่อสรางบัณฑิตที่พึงประสงค 
2. อาจารย บุคลากรมีคุณธรรม จริยธรมและสามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
3 .เพื่อธํารงรักษาไวซึ่งบุคลากรที่มีคุณภาพ 
4. แผนพัฒนาอาจารยและบคุลากร อยางตอเนื่อง 
5. เพื่อใหเกิดการบูรณาการงานวิจยั  งานบริการวิชาการ  การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมเขาสูกระบวนการจัดการเรียนรูเพื่อสรางบัณฑิต 
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งบประมาณ 
ลําดับ
ที่ เปาประสงค กลยุทธ ดัชนี

ความสําเร็จ เปาหมาย โครงการ/
กิจกรรม 

2551          2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560

ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

1 อาจารยและ
บุคลากรมี
ความรู
ความสามารถ
ในการ
ปฏิบัติงานให
ทันตอการ
เปลี่ยนแปลง 

1. สงเสริม
พัฒนาศักยภาพ
อาจารยและ
บุคลากรอยาง
ตอเนื่อง 

รอยละของ
อาจารย
ประจําที่เขา
รวมประชุม
วิชาการ และ/
หรือนําเสนอ
ผลงาน
วิชาการทั้ง
ในประเทศ
และ
ตางประเทศ 

รอยละ 60  
ของอาจารย
ประจําที่เขา
รวมประชุม
วิชาการ 
และ/หรือ
นําเสนอ
ผลงาน
วิชาการทั้ง
ในประเทศ
และ
ตางประเทศ 

โครงการ
ปฐมนิเทศ
อาจารยและ
บุคลากรใหม 

500,000          700,000 900,000 1,100,000 1,300,000 1,500,000 1,700,000 1,900,000 2,100,000 2,300,000 ป 2551 -
2555 

งาน
ทรัพยากร
มนุษย 

      งบประมาณ
สําหรับการ
พัฒนา
คณาจารยทั้ง
ในประเทศ
และ
ตางประเทศ
ตออาจารย
ประจํา  

งบประมาณ
สําหรับการ
พัฒนา
คณาจารยทั้ง
ในประเทศ
และ
ตางประเทศ
ตออาจารย
ประจํา 
มากกวาหรอื
เทากับ 
15,000 
บาท/คน 
 

โครงการ
จัดการอบรม
อาจารยและ
บุคลากรดาน
การเรียนการ
สอนหรือดาน
การบูรณาการ
การศึกษา 

900,000          1,200,000 1,500,000 1,800,000 2,100,000 2,400,000 2,700,000 3,000,000 3,300,000 3,600,000 ป 2551 -
2555 

งาน
ทรัพยากร
มนุษย 
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งบประมาณ 
ลําดับ
ที่ เปาประสงค กลยุทธ ดัชนี

ความสําเร็จ เปาหมาย โครงการ/
กิจกรรม 

2551          2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560

ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

      รอยละของ
บุคลากร
ประจําสาย
สนับสนุนที่
ไดรับการ
พัฒนาความรู
และทักษะใน
วิชาชีพทัง้ใน
ประเทศและ
ตางประเทศ 

มากกวาหรอื
เทากับรอย
ละ 80 ของ
บุคลากร
ประจําสาย
สนับสนุนที่
ไดรับการ
พัฒนา
ความรูและ
ทักษะใน
วิชาชีพทัง้
ในประเทศ
และ
ตางประเทศ 

โครงการ
พัฒนาและ
เพิ่มพนู
ประสบการณ 

     600,000        
800,000  

   
1,000,000  

   
1,200,000  

   
1,400,000  

   
1,600,000  

   
1,800,000  

   
2,000,000  

   
2,200,000  

   
2,400,000  

ป 2551 -
2555 

งาน
ทรัพยากร
มนุษย 

      งบประมาณ
สําหรับการ
พัฒนา
บุคลากรทั้ง
ในประเทศ
และ
ตางประเทศ
ตออาจารย
ประจํา  

งบประมาณ
สําหรับการ
พัฒนา
บุคลากรทั้ง
ในประเทศ
และ
ตางประเทศ
ตออาจารย
ประจํา  
มากกวาหรอื
เทากับ 
10,000 
บาท/คน 
 

โครงการศึกษา
ดูงาน 

     500,000        
700,000  

      
900,000  

   
1,100,000  

   
1,300,000  

   
1,500,000  

   
1,700,000  

   
1,900,000  

   
2,100,000  

   
2,300,000  

ป 2551 -
2555 

งาน
ทรัพยากร
มนุษย 
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งบประมาณ ลําดับ
ที่ เปาประสงค กลยุทธ ดัชนี

ความสําเร็จ เปาหมาย โครงการ/
กิจกรรม 2551          2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560

ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

    1.1 สงเสริมให
อาจารยและ
บุคลากร
สามารถนาํ
เทคโนโลยี
สารสนเทศมา
ใชในการ
ปฏิบัติงาน 

ศักยภาพของ
ระบบ
ฐานขอมูล
เพื่อการ
บริหาร การ
เรียนการ
สอนและการ
วิจัย (อางองิ
จาก สกอ 
7.5) 

  1.1.1โครงการ
พัฒนาศักยภาพ  
ระบบและ
สงเสริมงาน
ดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

     200,000        
200,000  

      
200,000  

      
200,000  

      
200,000  

      
200,000  

      
200,000  

      
200,000  

      
200,000  

      
200,000  

ป 2551 -
2555 

งาน
ทรัพยากร
มนุษย 

          1.1.2 โครงการ
พัฒนาระบบ
บริหารจัดการ 
และพฒันาสื่อ
การเรียนรู 
softwaer E-
Office/ E-
learning/ E-
Book/ E-
Journal/  
Website และ
การจัดการ
ฐานขอมูล 

     300,000  
      
450,000  

      
600,000  

      
750,000  

      
900,000  

   
1,050,000  

   
1,200,000  

   
1,350,000  

   
1,500,000  

   
1,650,000  

ป 2551 -
2555 

งาน
ทรัพยากร
มนุษย 

          1.1.3 โครงการ
อบรมอาจารย
และบุคลากร 
เขาใชระบบ
ทะเบียน 
Online (REG) 

     300,000        
400,000  

      
500,000  

      
600,000  

      
700,000  

      
800,000  

      
900,000  

   
1,000,000  

   
1,100,000  

   
1,200,000  

ป 2551 -
2555 

งาน
ทรัพยากร
มนุษย 
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งบประมาณ ลําดับ
ที่ เปาประสงค กลยุทธ ดัชนี

ความสําเร็จ เปาหมาย โครงการ/
กิจกรรม 2551          2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560

ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

    1.2 พัฒนา
อาจารยและ
บุคลากรดาน
การเรียนการ
สอน 

    1.2.1 โครงการ
ฝกอบรม
เทคนิคการ
สอนให
อาจารยทุกคน
อยางตอเนื่อง 

     400,000  
      
500,000  

      
600,000  

      
700,000  

      
800,000  

      
900,000  

   
1,000,000  

   
1,100,000  

   
1,200,000  

   
1,300,000  

ป 2551 -
2555 

งาน
ทรัพยากร
มนุษย 

          1.2.2 โครงการ
ฝกอบรมการ
ผลิตสื่อการ
สอนให
อาจารยอยาง
ตอเนื่อง เชน 
อบรมการใช 
Program 
Graphic เพื่อ
การผลิตสื่อ
การเรียนการ
สอน 

       50,000        
100,000  

      
150,000  

      
200,000  

      
250,000  

      
300,000  

      
350,000  

      
400,000  

      
450,000  

      
500,000  

ป 2551 -
2555 

งาน
ทรัพยากร
มนุษย 

    1.3 พัฒนา
อาจารยและ
บุคลากร  ดาน
คุณวุฒิและ
ความเชี่ยวชาญ 

    1.3.1โครงการ
ทุนพัฒนา
คณาจารยและ
บุคลากรให
ศึกษาตอสาขา
ที่ขาดแคลน 
และขอ
ตําแหนงทาง
วิชาการ 
 
 

     100,000  
      
300,000  

      
500,000  

      
700,000  

      
900,000  

   
1,100,000  

   
1,300,000  

   
1,500,000  

   
1,700,000  

   
1,900,000  

ป 2551 -
2555 

งาน
ทรัพยากร
มนุษย 
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งบประมาณ ลําดับ
ที่ เปาประสงค กลยุทธ ดัชนี

ความสําเร็จ เปาหมาย โครงการ/
กิจกรรม 2551          2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560

ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

    1.4 สงเสริม
และพฒันา
ศักยภาพ
อาจารยและ
บุคลากรใหมี
ความรู
ความสามารถ
ในดานการทาํ
วิจัย  บริการ
วิชาการ และ
ทํานุบํารงุ
ศิลปวัฒนธรรม 

    1.4.1โครงการ
จัดทํา
ฐานขอมูล
ความตองการ
การปฏิบัติ
ภารกิจ 4  ดาน 
ไ ดแก การ
สอน วิจัย 
บริการวิชาการ 
และทํานุบํารงุ
ศิลปวัฒนธรรม 

     200,000        
300,000  

      
400,000  

      
500,000  

      
600,000  

      
700,000  

      
800,000  

      
900,000  

   
1,000,000  

   
1,100,000  

ป 2551 -
2555 

งาน
ทรัพยากร
มนุษย 

          1.4.2โครงการ
สงเสริมพัฒนา
ศักยภาพ
อาจารยและ
บุคลากรดาน
การวิจัยที่มี
ประสิทิภาพ 

     200,000        
350,000  

      
500,000  

      
650,000  

      
800,000  

      
950,000  

   
1,100,000  

   
1,250,000  

   
1,400,000  

   
1,550,000  

ป 2551 -
2555 

งาน
ทรัพยากร
มนุษย 

          1.4.3โครงการ
สงเสริมการ
แลกเปลี่ยน
เรียนรูการ
ปฏิบัติงาน
ระหวาง
อาจารยและ
บุคลากรสาย
สนับสนุน 
 

     200,000        
350,000  

      
500,000  

      
650,000  

      
800,000  

      
950,000  

   
1,100,000  

   
1,250,000  

   
1,400,000  

   
1,550,000  

ป 2551 -
2555 

งาน
ทรัพยากร
มนุษย 
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งบประมาณ ลําดับ
ที่ เปาประสงค กลยุทธ ดัชนี

ความสําเร็จ เปาหมาย โครงการ/
กิจกรรม 2551          2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560

ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

          1.4.4 โครงการ
การศึกษาหลัง
ปริญญาเอก 
รวมทั้งการ
ฝกฝนความรู
ความเชี่ยวชาญ
ในวิชาชพี 

     200,000  
      
350,000  

      
500,000  

      
650,000  

      
800,000  

      
950,000  

   
1,100,000  

   
1,250,000  

   
1,400,000  

   
1,550,000  

ป 2551 -
2555 

งาน
ทรัพยากร
มนุษย 

2 อาจารย 
บุคลากรมี
คุณธรรม 
จริยธรรม
และสามารถ
ปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

เสริมสราง
อาจารย 
บุคลากรมี
คุณธรรม 
จริยธรรมและ
ปฏิบัติงานตาม
จรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

จํานวน
กิจกรรม/ 
โครงการที่มี
การสงเสริม
คุณธรรม 
จริยธรรม
และ
ปฏิบัติงาน
ตาม
จรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

  โครงการอบรม
อาจารยและ
บุคลากรดาน
คุณธรรมและ
จริยธรรม 

     200,000  
      
300,000  

      
400,000  

      
500,000  

      
600,000  

      
700,000  

      
800,000  

      
900,000  

   
1,000,000  

   
1,100,000  

ป 2551 -
2555 

งาน
ทรัพยากร
มนุษย 

      มี
กระบวนการ
สงเสริมการ
ปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณ
วิชาชีพ 
(อางองิจาก 
สกอ.2.7) 
 
 

  โครงการ
บุคลากรดีเดน
ดานคุณธรรม
และจริยธรรม 
(เกณฑดูตาม 
ก.พ.ร.)      200,000        

300,000  
      
400,000  

      
500,000  

      
600,000  

      
700,000  

      
800,000  

      
900,000  

   
1,000,000  

   
1,100,000  

ป 2551 -
2555 

งาน
ทรัพยากร
มนุษย 
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งบประมาณ ลําดับ
ที่ เปาประสงค กลยุทธ ดัชนี

ความสําเร็จ เปาหมาย โครงการ/
กิจกรรม 2551          2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560

ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

โครงการ
สํารวจความพึง
พอใจ  ของ
อาจารยและ
บุคลากร ของ
วิทยาลัย      200,000        

300,000  
      
400,000  

      
500,000  

      
600,000  

      
700,000  

      
800,000  

      
900,000  

   
1,000,000  

   
1,100,000  

ป 2551 -
2555 

งาน
ทรัพยากร
มนุษย 

โครงการ
ติดตามผลการ
ดําเนนิงานตาม
แผนพัฒนา
บุคลากร 

     200,000        
300,000  

      
400,000  

      
500,000  

      
600,000  

      
700,000  

      
800,000  

      
900,000  

   
1,000,000  

   
1,100,000  

ป 2551 -
2555 

งาน
ทรัพยากร
มนุษย 

โครงการ
สงเสริม
คุณภาพชีวิต
ของอาจารย
และบุคลากร
ของวิทยาลัย 

     200,000  
      
300,000  

      
400,000  

      
500,000  

      
600,000  

      
700,000  

      
800,000  

      
900,000  

   
1,000,000  

   
1,100,000  

ป 2551 -
2555 

งาน
ทรัพยากร
มนุษย 

3 
  
  
 
 

จัดทํา
แผนพัฒนา
อาจารยและ
บุคลากร 
อยางตอเนื่อง
เพื่อธํารง
รักษาไวซึ่ง
บุคลากรที่มี
คุณภาพ 
  
  

  
  
  

มีระบบและ
กลไกในการ
บริหาร
ทรัพยากร
บุคคลเพื่อ
พัฒนาและ
ธํารงรักษาไว
ใหบุคลากรมี
คุณภาพและ
ประสิทธิภาพ 
(อางองิจาก 
สกอ. 7.4 ) 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีการ
ดําเนนิการ 5 
- 6 ขอแรก 
(อางองิจาก 
สกอ. 7.4 ) 
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งบประมาณ ลําดับ
ที่ เปาประสงค กลยุทธ ดัชนี

ความสําเร็จ เปาหมาย โครงการ/
กิจกรรม 2551          2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560

ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

โครงการ
เสริมสราง
ความสัมพันธ
และพฒันา
ศักยภาพ 
อาจารยและ
บุคลากร 

     500,000        
650,000  

      
800,000  

      
950,000  

   
1,100,000  

   
1,250,000  

   
1,400,000  

   
1,550,000  

   
1,700,000  

   
1,850,000  

ป 2551 -
2555 

งาน
ทรัพยากร
มนุษย 
 

4 
  

อาจารย  และ
บุคลากร รูรัก  
สามัคคี 
สามารถ
ปฏิบัติงาน
รวมกันได
อยางมี
ความสุข 
  

  
  

การใช
ทรัพยากร
ภายใน
วิทยาลัย
รวมกัน 
  

  
  

โครงการกีฬา
เชื่อมสัมพนัธ
ภายในวิทยาลัย 

     500,000        
650,000  

      
800,000  

      
950,000  

   
1,100,000  

   
1,250,000  

   
1,400,000  

   
1,550,000  

   
1,700,000  

   
1,850,000  

ป 2551 -
2555 

งาน
ทรัพยากร
มนุษย 

1.2.1.รอยละ
ของอาจารย
ประจําที่มี
คุณวุฒิ
ปริญญาเอก
หรือเทียบเทา
ตออาจารย
ประจํา 

รอยละ 40 
ของ
คณาจารยที่
มีอยู 

โครงการ
พัฒนาอาจารย 

     500,000  
      
500,000  

      
800,000  

      
800,000  

      
900,000  

      
900,000  

   
1,000,000  

   
1,000,000  

   
1,200,000  

   
1,200,000  

ป 2551 -
2555 

งาน
ทรัพยากร
มนุษย 

โครงการเพิ่ม
ความเชี่ยวชาญ
ในสายวิชาการ 

200,000          200,000 300,000 300,000 400,000 400,000 500,000 500,000 600,000 600,000
ป 2551 -

2555 

งาน
ทรัพยากร
มนุษย 

 กิจกรรมที่ 1  
อบรมและให
ความรู 

                  
  ป 2551 -

2555 
  

5 
  

  

เพื่อเพิ่ม
จํานวน
คุณวุฒิและ
ความรู ทาง
วิชาการแก
คณาจารย 
  
  

1.2 สงเสริม
พัฒนาศักยภาพ
อาจารยและ
บุคลากรอยาง
ตอเนื่อง 
  
  

1.2.2. รอยละ
ของอาจารยที่
ดํารง
ตําแหนงทาง
วิชาการ 
  
 
 
 
 

รอยละ 60 
ของ
คณาจารยที่
มีอยู 
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งบประมาณ ลําดับ
ที่ เปาประสงค กลยุทธ ดัชนี

ความสําเร็จ เปาหมาย โครงการ/
กิจกรรม 2551          2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560

ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

          กิจกรรมที่ 2 
ใหงบประมาณ
สนับสนุน 

                  
  ป 2551 -

2555 
  

      1.2.3.
งบประมาณ
สําหรับการ
พัฒนา
คณาจารยทั้ง
ในประเทศ
และ
ตางประเทศ
ตออาจารย
ประจํา  

งบประมาณ
สําหรับการ
พัฒนา
คณาจารยทั้ง
ในประเทศ
และ
ตางประเทศ
ตออาจารย
ประจํา 
มากกวาหรอื
เทากับ 
15,000 
บาท/คน 

โครงการ
จัดการอบรม
อาจารยและ
บุคลากรดาน
การเรียนการ
สอนหรือดาน
การบูรณาการ
การศึกษา 

500,000          500,000 800,000 800,000 900,000 900,000 1,000,000 1,000,000 1,200,000 1,200,000
ป 2551 -

2555 

งาน
ทรัพยากร
มนุษย 

      1.2.4. รอยละ
ของบุคลากร
ประจําสาย
สนับสนุนที่
ไดรับการ
พัฒนาความรู
และทักษะใน
วิชาชีพทัง้ใน
ประเทศและ
ตางประเทศ 

มากกวาหรอื
เทากับรอย
ละ 80 ของ
บุคลากร
ประจําสาย
สนับสนุนที่
ไดรับการ
พัฒนา
ความรูและ
ทักษะใน
วิชาชีพทัง้
ในประเทศ
และ
ตางประเทศ 

โครงการ
พัฒนาและ
เพิ่มพนู
ประสบการณ 

400,000.00          400,000.00 500,000.00 500,000.00 600,000.00 600,000.00 700,000.00 700,000.00 800,000.00 800,000.00 ป 2551 -
2555 

งาน
ทรัพยากร
มนุษย 
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งบประมาณ ลําดับ
ที่ เปาประสงค กลยุทธ ดัชนี

ความสําเร็จ เปาหมาย โครงการ/
กิจกรรม 2551          2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560

ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

โครงการ
ปฐมนิเทศ
บุคลากรใหม 

400,000.00          400,000.00 500,000.00 500,000.00 600,000.00 600,000.00 700,000.00 700,000.00 800,000.00 800,000.00 ป 2551 -
2555 

กิจกรรมที่ 1 
การสัมมนา
บุคลากรใหม 

                  
    

กิจกรรมที่ 2 
จัดทําคูมือแจก
บุคลากรใหม 

                  
    

6 
  
  
  

เพื่อเพิ่มพนู
ความรูความ
เขาใจ 
เกี่ยวกับวิทยา
ลีย และเรือ่ง
อื่นๆ ที่จําเปน
และเปน
ประโยชนตอ
การปรับตัว  
  
  
  

การปฏิบัติงาน
รวทั้งรูจัก
บทบาทและ
หนาที่ของ
ตนเองและ
หนวยงาน 
  
  
  

บุคลากร
สามารถ
ปฏิบัติงานได
อยางมี
ประสิทธิภาพ
และสามารถ
อยูในองคกร
ไดอยางมึ
คสามสุข 
  
  
  

บุคลากรที่
เขามาบรรจุ
ปฏิบัติงาน
ใน
มหาวิทยาลัย
โดยมรีะ
เวลาการ
ปฏิบัติงาน
ไมเกิน 1 ป 
  
  
  

กิจกรรมที่ 3 
การสัมมนา
บุคลากรใหม+
เกา 

                  

    

งาน
ทรัพยากร
มนุษย 
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ยุทธศาสตรที่ 2  (วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข)  

ผลิตบัณฑติวทิยาศาสตรสุขภาพใหเปนผูที่เปยมไปดวยความรูทางดานวิชาการ  ฝกฝนใหเกิดทักษะการปฏิบัตงิานจากการใชปญหาเปนพื้นฐาน  เพื่อการ
พัฒนาตนเองในการตัดสนิใจแกไขปญหาในการปฏิบตังิานจริง โดยมุงเนนการพัฒนาการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพเปนหลกั 

2.1 พัฒนากระบวนการเรยีนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  
2.2 สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และความพอเพียงในกระบวนการเรยีนรู 
2.3 การบริหารกิจกรรมนักศกึษานอกหลกัสูตร  
2.4 สนับสนุนการวิจยัเพื่อพฒันานวตักรรมการเรียนรูอยางมีสวนรวมของนักศึกษา 
2.5 บูรณาการงานวิจยั  งานบริการวิชาการ  การทํานุบํารุงศิลปะและวฒันธรรมเขาสูกระบวนการจดัการเรียนรูเพือ่สรางบัณฑิต 
2.6 พัฒนาหลกัสูตรที่สอดคลองกับความตองการของสังคมและการพฒันาประเทศ 
2.7 รับนักศึกษาใหมที่มีคณุภาพและจํานวนตามเปาหมาย  
2.8 จัดหาทรัพยากรและสิ่งสนับสนุนการเรยีนรู  
2.9 การบริหารสวัสดกิารและสวัสดิภาพนกัศึกษา  

คุณลักษณะบณัฑิตแพทย  ที่พึงประสงค 
1. บัณฑิตแพทยของมหาวทิยาลัยอุบลราชธานีเปนแพทยที่ดี  มีคุณธรรม จริยธรรม สามัคคี 
2. บัณฑิตแพทยตองมีความรูความสามารถ ทักษะ เจตคติ ในการ  ประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
3.  เปนผูนําและทักษะในการทํางานเปนทีม  มีวิจารณญาณ ใฝรู และพฒันาตนเองอยูเสมอ 
4.  มีจิตสํานึกในการใหบริการและคํานึงถึงผลประโยชนของผูมารับบริการเปนหลัก 
5.  มุงแกไขปญหาดานสุขภาพของประชาชน 
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เปาหมาย งบประมาณ 
เปาประสงค กลยุทธ ดัชนีความสําเร็จ 2551          2552 2553 2554 2555 โครงการ/กิจกรรม 2551 2552 2553 2554 2555

ระยะเวลาการ
ดําเนินงาน 

ผูรับผิด 
ชอบ หมายเหต ุ

1.1   ความสอดคลอง
ของวิสัยทัศน  พันธกิจ 
และ วัตถุประสงคของ
หลักสูตร / หนวยงาน 
รวมทั้งความสอดคลอง
กับของวิทยาลัยฯ 

99%     

        

100% 100% 100% 100%

1.ประเมินความ
สอดคลองของวิสัยทัศน 
พันธกิจ และวัตถุประสงค
ของหลักสูตร 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 เม.ย. สมาพร

1.2  การมีสวนรวมของ
บุคลากรในการกาํหนด
วิสัยทัศน  พันธกิจ  
วัตถุประสงค และ
แผนการดาํเนินงาน 

70%     

        

80% 90% 90% 90%

2. ประชุมกําหนด
แผนการดาํเนินงาน
รวมกันทั้งอาจารยและ
บุคลากรฝายสนับสนุน
การศึกษา 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 เม.ย. สมาพร

1.3  แผนการ
ดําเนนิงานที่ชดัเจน
ครอบคลุมพันธกิจหลัก
ของหลักสูตร 

80%     

        

90% 90% 90% 100%

3.โครงการบริหารฝาย
การศึกษาวิทยาลัย
แพทยศาสตรและการ
สาธารณสุข 

350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 ตลอดป กฤติญา

1.4  รอยละของ
แผนงานที่มีการ
ดําเนนิงานตรงตามที่
กําหนดไวในแผนการ
ดําเนนิงานประจาํป 

70%     

     

80% 90% 95% 95%

4. กิจกรรมการจัดทํา
แผนปฏิบัติการและ
สรุปผลการดําเนนิงาน
ประจําป 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 เม.ย. สมาพร ตามป
การศึกษา 

1.5  มีการประเมนิและ
ปรับปรุงแผนการ
ดําเนนิงาน 70%     

        

90% 90% 100% 100%

5. ประชุมเพื่อติดตาม 
ประเมินผล และรายงาน
ผลปรับปรุงแกไข และ
พัฒนา 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ก.ย. - ต.ค. สมาพร

  
          

                  

2.1 พัฒนา
กระบวนการ
เรียนรูที่เนน
ผูเรียนเปน
สําคัญ  
  
 

1.วิสัยทัศน  พันธ
กิจ  วัตถุประสงค  
และแผนการ
ดําเนนิงานเกณฑ
คุณภาพการศึกษา
ของวิทยาลัยฯ 
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เปาหมาย งบประมาณ 
เปาประสงค กลยุทธ ดัชนีความสําเร็จ 2551          2552 2553 2554 2555 โครงการ/กิจกรรม 2551 2552 2553 2554 2555

ระยะเวลาการ
ดําเนินงาน 

ผูรับผิด 
ชอบ หมายเหต ุ

2.1.1 เนื้อหารายวชิาใน
หลักสูตรสอดคลอง
ตามเกณฑมาตรฐาน  
สอดคลองกับปญหา
สาธารณสุขทองถิ่น
ประเทศ และทันสมัย
ตามความรูทางวิชาการ 

90%     

       

90% 90% 90% 95%

1.โครงการตรวจประเมนิ
การจัดการเรียนการสอน
ตรงตามหลักสูตร 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ก.ย.-ต.ค. และ 
มี.ค.-เม.ย. 

สมาพร

2.1.2 รอยละของการ
เชิญผูทรงคุณวุฒิ 
ผูเชี่ยวชาญ มาเปน
อาจารยพิเศษ 70%     

        

30% 20% 10% 10%

2. เชิญผูทรงคุณวุฒิ และ
ผูเชี่ยวชาญ ที่มีความรู
ความสามารถเกี่ยวกับ
วิชาชีพแตละหลักสูตรมา
เปนอาจารยพิเศษ เพื่อ
สอนในรายวชิาตาง ๆ 

3,000,000 800,000 800,000 500,000 300,000 ตลอดป จิวรา

2.1.3  มีระบบและ
กลไกในการพฒันา
และการบริหารจัดการ
หลักสูตร 

1 ครั้ง:
หลักสูตร 

1 ครั้ง:
หลักสูตร 

1 ครั้ง:
หลักสูตร 

1 ครั้ง:
หลักสูตร 

1 ครั้ง:
หลักสูตร 

3.โครงการประเมิน 
พัฒนาและปรับปรงุ
หลักสูตร 

45,000        45,000 60,000 60,000 60,000 ตลอดป สมาพร

1 ครั้ง:
หลักสูตร 

1 ครั้ง:
หลักสูตร 

1 ครั้ง:
หลักสูตร 

1 ครั้ง:
หลักสูตร 

1 ครั้ง:
หลักสูตร 

4. ศึกษาความตองการ
ศึกษาตอในหลักสูตรที่
กําลังดําเนนิการรางฯ 

  10,000 10,000   10,000 มิ.ย.-ก.ย. สมาพร   

1 ครั้ง:ป
การศึกษา 

1 ครั้ง:ป
การศึกษา 

1 ครั้ง:ป
การศึกษา 

1 ครั้ง:ป
การศึกษา 

1 ครั้ง:ป
การศึกษา 

5. ศึกษาความคิดเหน็
เกี่ยวกับวัตถุประสงคที่
สําคัญที่สุดที่ตองการ
ศึกษาตอ  

5,000        5,000 5,000 5,000 5,000 ต.ค.-ม.ค. สมาพร

2.6 พัฒนา
หลักสูตรที่
สอดคลองกับ
ความตองการ
ของสังคมและ
การพัฒนา
ประเทศ 

2.การเรียนการสอน  
  2.1 หลักสูตร 

2.1.4 มีการประเมนิ
ความตองการศึกษาตอ
ในหลักสูตรกอน
ดําเนนิการขอเปด
หลักสูตรใหม และ
หลักสูตรเดิม 

1 ครั้ง:ป
การศึกษา 

1 ครั้ง:ป
การศึกษา 

1 ครั้ง:ป
การศึกษา 

1 ครั้ง:ป
การศึกษา 

1 ครั้ง:ป
การศึกษา 

6. ศึกษาความคิดเหน็
เกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอ
การตัดสินใจเลือกสถาบัน 
การศึกษาและสาขาวิชาที่
ตองการศึกษาตอ 

5,000        5,000 5,000 5,000 5,000 ต.ค.-ม.ค. สมาพร
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เปาหมาย งบประมาณ 
เปาประสงค กลยุทธ ดัชนีความสําเร็จ 2551          2552 2553 2554 2555 โครงการ/กิจกรรม 2551 2552 2553 2554 2555

ระยะเวลาการ
ดําเนินงาน 

ผูรับผิด 
ชอบ หมายเหต ุ

2.1.5 รอยละของ
กลุมเปาหมายที่
ตองการศึกษาตอใน
วิทยาลัยแพทยศาสตรฯ  

70%     

       

80% 80% 80% 85%

7.สํารวจกลุมเปาหมาย
การศึกษาในหลักสูตรสบ.
ตอเนื่อง จาก สสจ.แตละ
จังหวัด 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ต.ค.-ม.ค. สมาพร

  

     

       2.1.6 รอยละของ
นักศึกษาเขารวม
กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

90% 100% 100% 100% 100%

8.จัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตรโดยกําหนดให
นักศึกษาเขารวมกิจกรรม 
โครงการ งานวิจัย หรือ
กิจกรรมที่มีสวนเกี่ยวของ
กับการเรียนการสอนหรือ
ความรูดานวิทยาศาสตร
สุขภาพ 

20,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ตลอดป สมาพร

2.2.1  รอยละของ
รายวิชาทุกหลักสูตร  มี
ประมวลรายวิชา 
(course syllabus) 

100%     

     

100% 100% 100% 100%

1.โครงการ/กิจกรรม
เตรียมความพรอมจัดการ
เรียนการสอน
แพทยศาสตรบัณฑิต    - 
ดาน Course syllabus, 
แผนการสอน  - ดาน 
สถานที่และวัสดอุุปกรณ   
- ดานอาจารยผูสอนและผู
รวมสอน 

80,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ตลอดป ณรัญญา
,สมาพร 

  2.4 สนับสนุน
การวิจัยเพื่อ
พัฒนา
นวัตกรรมการ
เรียนรูอยางมี
สวนรวมของ
นักศึกษา 
  

   2.2 กระบวนการ
เรียนการสอน 
  

2.2.2  รอยละของ
รายวิชาที่มีการเขียน
แผนการสอนรายคาบ  
ครบและถูกตองตาม
รูปแบบที่มหาวิทยาลัย
กําหนด 
 

100%     

        

100% 100% 100% 100%

2.โครงการประชุมเพื่อ
การพัฒนาการเรียนการ
สอนในแตละรายวิชา 

80,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ตลอดป ณรัญญา
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เปาหมาย งบประมาณ 
เปาประสงค กลยุทธ ดัชนีความสําเร็จ 

2551          2552 2553 2554 2555
โครงการ/กิจกรรม 

2551 2552 2553 2554 2555
ระยะเวลาการ
ดําเนินงาน 

ผูรับผิด 
ชอบ 

หมายเหต ุ

100%     

        

100% 100% 100% 100%

3. กิจกรรมการผลิตสื่อ 
เอกสารประกอบการสอน 
และการจัดทาํสื่อ
ออนไลน 

25,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ตลอดป ณรัญญา

100%     

        

100% 100% 100% 100%

4. จัดกิจกรรมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ ใหกับ
คณาจารย เพื่อจัดทาํสื่อ / 
E-learning 

25,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ตลอดป ณรัญญา

  
  
  

100%     

   

100% 100% 100% 100%

5. มีหนวยงานที่
รับผิดชอบในการ
รวบรวมเอกสาร
ประกอบการสอนและสื่อ
การสอนเก็บไวใน web 
site ของวิทยาลัยฯ 

          ตลอดป ณรัญญา

2.2.3  มีวิธีการจัดการ
เรียนการสอน ที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ 
ประกอบดวย 

          

                  

2.2.3.1  นักศึกษาไดรับ
ความรูความสามารถ
พื้นฐานที่สงผลตอการ
ประกอบวิชาชพีและ
การศึกษาตอเนือ่ง ใน
แตละปการศึกษา 

90%     

       

100% 100% 100% 100%

6.ประเมินความตองการ
ของนักศึกษากอน
ดําเนนิการจัดการเรียน
การสอน และพัฒนาการ
เรียนการสอนโดยเนน
ผูเรียนเปนสําคัญ  

2,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ก.ย.-ต.ค. และ 
มี.ค.-เม.ย. 

ณรัญญา

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

2.2.3.2  มีการจัด
ประสบการณการ
เรียนรูจริยธรรมอยาง
เปนรูปธรรม ในแตละ
ปการศึกษา 

1 ครั้ง:ป
การศึกษา 

1 ครั้ง:ป
การศึกษา 

1 ครั้ง:ป
การศึกษา 

1 ครั้ง:ป
การศึกษา 

1 ครั้ง:ป
การศึกษา 

7. กิจกรรม สงเสริม
จริยธรรมวิชาชพี 

20,000     20,000 20,000 20,000 20,000 มิ.ย.-ก.ค. ฝาย
การศึกษา 
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เปาหมาย งบประมาณ 
เปาประสงค กลยุทธ ดัชนีความสําเร็จ 

2551          2552 2553 2554 2555
โครงการ/กิจกรรม 

2551 2552 2553 2554 2555
ระยะเวลาการ
ดําเนินงาน 

ผูรับผิด 
ชอบ 

หมายเหต ุ

2.2.3.3  รอยละของ
แผนการสอนที่
สอดแทรกคุณธรรม 
จริยธรรม ในเนื้อหา
การสอน ทุกหลักสูตร 

60%     

       

80% 100% 100% 100%

8. ปรับแผนการสอนโดย
สอดแทรกคุณธรรม 
จริยธรรม ในทุกหลักสูตร 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ก.ย.-ต.ค. และ 
มี.ค.-เม.ย. 

สมาพร

100%     

       

100% 100% 100% 100%

9.โครงการจัดกิจกรรม
เตรียมความพรอม กอน
เปดภาคการศึกษา -การ
จัดการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการ  

25,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ก.ย.-ต.ค. และ 
เม.ย.-พ.ค. 

ณรัญญา2.2.3.4  รอยละของการ
จัดการเรียนการสอน
โดยใหนักศึกษาเรียนรู
ดวยตนเอง (Self 
directed learning: 
SDL) ในแตละรายวิชา 

100%     
        

100% 100% 100% 100%
10. กิจกรรมการเรียนรู
ดวยตนเอง 

20,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ตลอดป ณรัญญา

2.2.3.5  นักศึกษามีการ 
ศึกษาคนควาหาความรู
ดวยตนเอง (self study: 
SS) ในแตละรายวชิา 

นศ.เขา
รวม 

100% 

นศ.เขา
รวม 

100% 

นศ.เขารวม 
100% 

นศ.เขา
รวม 

100% 

นศ.เขารวม 
100% 

11.โครงการจัดกิจกรรม
เตรียมความพรอม กอน
เปดภาคการศึกษา -ดาน
วิธีการเรียนรู (How to 
Learn)  

25,000       50,000 50,000 50,000 50,000 ก.ย.-ต.ค. และ 
เม.ย.-พ.ค. 

ณรัญญา

  

50%     

        

50% 60% 60% 70%

12. ประเมิน การศึกษา
คนควาหาความรูดวย
ตนเอง ของนักศึกษา ใน
แตละรายวชิา 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ตลอดป ศศิธร

2.2.4  มีการสอน
เนื้อหารายวิชาตามที่
กําหนดในตารางสอน 

100%     

     

100% 100% 100% 100%

13.โครงการสนับสนนุ
และตรวจประเมินการ
เรียนการสอนกับตาราง
เรียน  

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ตลอดป ศศิธร รางวัล 

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

2.2.5  รอยละของ
อาจารยประจาํที่ไดรับ
การประเมินการสอน  
โดยคณะกรรมการ 

100%     

        

100% 100% 100% 100%

14.ประเมินการสอนของ
อาจารยประจาํวิทยาลัย
แพทยศาสตรฯ โดย
คณะกรรมการ 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ตลอดป ศศิธร
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เปาหมาย งบประมาณ 
เปาประสงค กลยุทธ ดัชนีความสําเร็จ 

2551          2552 2553 2554 2555
โครงการ/กิจกรรม 

2551 2552 2553 2554 2555
ระยะเวลาการ
ดําเนินงาน 

ผูรับผิด 
ชอบ 

หมายเหต ุ

วิชาการหรือผูที่ไดรับ
การแตงตั้งใหมีหนาที่
รับผิดชอบในการ
ประเมิน 

     

         

2.2.6  รอยละของ
จํานวนอาจารยประจาํ
ที่ไดรับการประเมิน
คุณภาพการสอนตั้งแต
ระดับดีขึ้นไป  โดย
คณะกรรมการวิชาการ
หรือผูที่ไดรับการ
แตงตัง้ใหมีหนาที่
รับผิดชอบในการ
ประเมิน 

80%     

     

80% 80% 80% 80%

15. โครงการสนับสนุน
อาจารยดีเดนประจาํป 
ดานการสอน คุณธรรม
จริยธรรม โดย
คณะกรรมการ 

10,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ธ.ค.-ม.ค. ศศิธร รางวัล 

2.2.7  รอยละของ
อาจารยประจาํที่ไดรับ
การประเมินการสอน  
โดยนักศึกษา 

100%     

        

100% 100% 100% 100%

16. ประเมินการสอนของ
อาจารยประจาํวิทยาลัย
แพทยศาสตรฯ โดย
นักศึกษา 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ตลอดป ศศิธร

2.2.8  รอยละของ
จํานวนอาจารยประจาํ
ที่ไดรับการประเมิน
คุณภาพการสอนตั้งแต
ระดับดีขึ้นไป  โดย
นักศึกษา 

90%     

     

90% 90% 90% 90%

17. โครงการสนับสนุน
อาจารยดีเดนประจาํป 
ดานการสอน คุณธรรม
จริยธรรม โดยนักศึกษา 

10,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ธ.ค.-ม.ค. ฝาย
การศึกษา 

  

  
  
  
  

  
  
  
  

2.2.9  รอยละของ
รายวิชาที่รับผิดชอบที่
มีการประเมิน
กระบวนการจัดการ
เรียนการสอน และมี 

90%     

        

90% 90% 90% 90%

18. กิจกรรมการ
พัฒนาการเรียนการสอน
ระดับปริญญาตรแีละ
ระดับบัณฑิตศึกษา 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ตลอดป ณรัญญา
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เปาหมาย งบประมาณ 
เปาประสงค กลยุทธ ดัชนีความสําเร็จ 

2551          2552 2553 2554 2555
โครงการ/กิจกรรม 

2551 2552 2553 2554 2555
ระยะเวลาการ
ดําเนินงาน 

ผูรับผิด 
ชอบ 

หมายเหต ุ

การนําผลการประเมนิ
มาปรับปรุงพัฒนา      

             

2.2.10 รอยละของการ
วิจัยในชั้นเรียน แตละ
รายวิชา 

50%     
        

90% 100% 100% 100%
19. สนับสนุนการวิจัยใน
ชั้นเรียน 

100,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ตลอดป ณรัญญา

2.5 บูรณาการ
งานวิจัย  งาน
บริการวิชาการ  
การทํานุบาํรุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรมเขาสู
กระบวนการ
จัดการเรียนรู
เพื่อสราง
บัณฑิต 

  2.2.11 รอยละของการ
จัดการเรียนการสอน
จากผลงานวิจัยหรือ
โครงการ บูรณาการ
รวมกับเนื้อหาการสอน 
แตละรายวชิา 50%     

     

50% 60% 60% 70%

20. ตรวจประเมิน
แผนการสอนที่มี
ผลการวิจัยหรือโครงการ 
เปนสวนประกอบบูรณา
การรวมในเนือ้หาการ
สอน 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ตลอดป สมาพร
,ณรัญญา 

  

2.3.1  รอยละของ
รายวิชาในหลักสูตรที่มี
การวัดและประเมินผล
การศึกษาเปนระบบที่
ประกอบดวย 

          

                  

2.3.1.1   รอยละของ
การสอบที่มีอาจารย
ควบคุมการสอบทุก
ครั้ง 

100%     

        

100% 100% 100% 100%

1. โครงการประเมินผล
การเรียนนักศึกษา 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ตลอดป ศศิธร

  
  
  

   2.3 การวัด และ 
การประเมินผล 

2.3.1.2   รอยละของ
รายวิชาที่มีการกลั่น 
กรองขอสอบโดย
คณะกรรมการ/ผูรับ 
ผิดชอบระดับวิทยาลัย 

100%     

        

100% 100% 100% 100%

2. ประชุมวิเคราะห 
พิจารณา กลัน่กรอง
ขอสอบ 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ตลอดป รัตติกาล



 
 

29

เปาหมาย งบประมาณ 
เปาประสงค กลยุทธ ดัชนีความสําเร็จ 

2551          2552 2553 2554 2555
โครงการ/กิจกรรม 

2551 2552 2553 2554 2555
ระยะเวลาการ
ดําเนินงาน 

ผูรับผิด 
ชอบ 

หมายเหต ุ

2.3.1.3   รอยละของ
รายวิชาที่มีการประเมนิ
เพื่อความกาวหนาของ
ผูเรียน (Formative) 
และใหขอมูลยอนกลับ 
(Feedback) 

100%     

        

100% 100% 100% 100%

3. จัดประชุมอาจารย
ประจําเดือน เพื่อรายงาน
ความกาวหนา และ
วิเคราะหปญหาทีอ่าจ
เกิดขึ้นในรายวชิาที่
ดําเนนิการสอน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ตลอดป ณรัญญา

2.3.1.4   มีการ
วิเคราะหขอสอบ  และ
มีการนําผลมาใช
ประกอบการพิจารณา
ปรับปรุง พัฒนาการวดั
และประเมินผล 

100%     

    

100% 100% 100% 100%

4. ปรับปรุงและ
พัฒนาการประเมินผล
การศึกษา 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ก.ย.-ต.ค. และ 
มี.ค.-เม.ย. 

รัตติกาล
,ณรัญญา 

  

2.3.1.5   มีคลังขอสอบ
ของแตละหลักสูตร 100%     

        
100% 100% 100% 100%

5.โครงการจัดทาํคลัง
ขอสอบ 

20,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ตลอดป รัตติกาล

 

2.3.1.6  รอยละที่สอบ
ผาน National 
Licensing 
Examination and 
Board Examination 
(ในการสอบครั้งแรก) 
สําหรับหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต 

60%     

        

80% 80% 80% 80%

3.โครงการพัฒนา
ศักยภาพเพื่อเตรียมตัว
นักศึกษาแพทยในการ
สอบ National license  

20,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ตลอดป รัตติกาล

2.4.1  รอยละของ
อาจารยประจาํที่เขา
ประชุม/อบรมทาง
วิชาการอยางนอย  1 
ครั้งตอป 

90%     

        

90% 90% 90% 90%

1. จัดอบรมแพทยศาสตร
ศึกษา 

30,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ตลอดป สมาพร

  
  
  
  
  

   2.4  อาจารย 
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เปาหมาย งบประมาณ 
เปาประสงค กลยุทธ ดัชนีความสําเร็จ 

2551          2552 2553 2554 2555
โครงการ/กิจกรรม 

2551 2552 2553 2554 2555
ระยะเวลาการ
ดําเนินงาน 

ผูรับผิด 
ชอบ 

หมายเหต ุ

2.4.2  รอยละของ
อาจารยที่บรรจุใหม
ภายใน 1 ปแรกที่เขา
ประชุม/อบรมดาน
การศึกษา 

90%     

        

90% 90% 90% 90%

2. ประเมินการพัฒนา
ตนเองของอาจารยใหม 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ตลอดป สมาพร

2.4.3  มีการกําหนด 
และ ประเมินภาระงาน
ของอาจารยเปน
รายบุคคล 

2ครั้ง:ป
การศึกษา 

2ครั้ง:ป
การศึกษา 

2ครั้ง:ป
การศึกษา 

2ครั้ง:ป
การศึกษา 

2ครั้ง:ป
การศึกษา 

3. ประชุมประเมนิภาระ
งานอาจารย 

5,000    5,000 5,000 5,000 5,000 ก.ย.-ต.ค. และ 
มี.ค.-เม.ย. 

สมาพร
,ณรัญญา 

  

2.4.4  รอยละของ
จํานวนอาจารยประจาํ
ที่มีวุฒิปริญญาเอก 
หรือ เทียบเทา 

32%     

     

40% 40% 50% 50%

4. การพัฒนาอาจารยเพือ่
ศึกษาตอ 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ตลอดป สมาพร จัดประชุม 

2.4.5  รอยละของ
อาจารยประจาํที่มี
ตําแหนงทางวิชาการ
ระดับผูชวย
ศาสตราจารยขึ้นไป 

5%     

     

10% 20% 20% 20%

5. การพัฒนาอาจารยเพือ่
ปรับตําแหนงทางวิชาการ 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ตลอดป สมาพร จัดประชุม 

2.4.6  รอยละของ
อาจารยที่เขาสูตาํแหนง
ทางวชิาการตามเวลาที่
กําหนด พิจารณา
เฉพาะตาํแหนงผูชวย
ศาสตราจารย  

5%     

     

10% 20% 20% 20%

6. โครงการสนับสนุน
พัฒนาอาจารยเพือ่ขอ
ตําแหนงทางวิชาการ 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ตลอดป สมาพร ใหงบ
สนับสนุน 

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

2.4.7  รอยละความพงึ
พอใจของอาจารยใน 
ระบบและการ
ดําเนนิงานเพื่อการ
ธํารงรักษาอาจารย 

60%     

       

70% 80% 90% 90%

7. ประเมินความตองการ
และความพึงพอใจของ
อาจารยประจาํวิทยาลัย
แพทยศาสตรฯ 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ก.ย.-ต.ค. และ 
มี.ค.-เม.ย. 

สมาพร
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เปาหมาย งบประมาณ 
เปาประสงค กลยุทธ ดัชนีความสําเร็จ 

2551          2552 2553 2554 2555
โครงการ/กิจกรรม 

2551 2552 2553 2554 2555
ระยะเวลาการ
ดําเนินงาน 

ผูรับผิด 
ชอบ 

หมายเหต ุ

 

 อยางมีประสิทธิภาพ
เชน การพัฒนา
ศักยภาพ สวัสดิการ  
คาตอบแทน 

     

         

2.5.1 รอยละของ
จํานวนนักศึกษาที่
รับเขาตรงตามแผน
กําหนดจาํนวนการรับ
นักศึกษา 

80%     

        

80% 90% 90% 90%

1. โครงการรับเขา
นักศึกษาทุกหลักสูตร 

50,000 50,000 100,000 100,000 100,000 ตลอดป ศศิธร

2.5.2 นักศึกษามี
คุณสมบัติตรงตาม
เกณฑที่กําหนดไว แต
ละหลักสูตร 

100%     

        

100% 100% 100% 100%

2. กําหนดคุณสมบัติการ
รับเขานักศึกษาแตละ
หลักสูตร 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ตลอดป ศศิธร

2.7 รับนักศึกษา
ใหมที่มีคุณภาพ
และจํานวนตาม
เปาหมาย  

2.5 การรับเขา-
ตรวจจบนักศึกษา 

2.5.3 รอยละของสถาน
ประกอบการ ที่มีความ
ตองการและยอมรับใน
มาตรฐานบัณฑิต
วิทยาลัยแพทยศาสตรฯ     50% 75% 100% 

3.ทําวิจัยความตองการ
การใชบัณฑิตของสถาน
ประกอบการ องคกรทั้ง
ภาครัฐและเอกชน เพื่อ
เปนแนวทางสําหรับการ
พัฒนาหลักสูตรให
เหมาะสมกับความ
ตองการการใชบัณฑิต 

    10,000 10,000 10,000 ตลอดป ศศิธร   

2.6.1 รอยละของ
นักศึกษาที่เขารวม
กิจกรรม 

100%     

         

100% 100% 100% 100%

1.อบรมแกนนํานักศึกษา 5,000 10,000 10,000 10,000 10,000 พ.ค. เวนิจ2.3 การบริหาร
กิจกรรม
นักศึกษานอก
หลักสูตร  
  

2.6 พัฒนาคุณภาพ
นักศึกษา 
  

2.6.2 รอยละของ
นักศึกษาที่เขารวม
กิจกรรม 

100%     
          

100% 100% 100% 100%
2.ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม 30,000 60,000 60,000 60,000 60,000 มิ.ย. เวนิจ
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เปาหมาย งบประมาณ 
เปาประสงค กลยุทธ ดัชนีความสําเร็จ 

2551          2552 2553 2554 2555
โครงการ/กิจกรรม 

2551 2552 2553 2554 2555
ระยะเวลาการ
ดําเนินงาน 

ผูรับผิด 
ชอบ 

หมายเหต ุ

2.6.3 รอยละของ
นักศึกษาที่เขารวม
กิจกรรม 

100%     
         

100% 100% 100% 100%
3.เปดบานวิทยาลัยแพทย 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ส.ค. เวนิจ

2.6.4 รอยละของ
นักศึกษาที่เขารวม
กิจกรรม 

100%     
          

100% 100% 100% 100%
4.รับนอง ( วิทยาลัยฯ ) 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 มิ.ย. เวนิจ

2.6.5 รอยละของ
นักศึกษาที่เขารวม
กิจกรรม 

100%     
         

100% 100% 100% 100%
5.กิจกรรมวันแมแหงชาติ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ส.ค. เวนิจ

2.6.6 รอยละของ
นักศึกษาที่เขารวม
กิจกรรม 

100%     
        

100% 100% 100% 100%
6.กิจกรรมไหวครู ( 
วิทยาลัย ) 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 มิ.ย. เวนิจ

2.6.7 รอยละของ
นักศึกษาที่เขารวม
กิจกรรม 

100%     
        

100% 100% 100% 100%
7.บายศรีสูขวัญ/ปดรับ
นอง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 มิ.ย. เวนิจ

2.6.8 รอยละของ
นักศึกษาที่เขารวม
กิจกรรม 

100%     
         

100% 100% 100% 100%
8.แขงขันกีฬานองใหม 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ก.ค.-ส.ค. เวนิจ

2.6.9 รอยละของ
นักศึกษาที่เขารวม
กิจกรรม 

100%     
        

100% 100% 100% 100%
9.พัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ตลอดป เวนิจ

2.6.10 รอยละของ
นักศึกษาที่เขารวม
กิจกรรม 

100%     
         

100% 100% 100% 100%
10.วันมหิดล 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 24 ก.ย. เวนิจ

2.6.11 รอยละของ
นักศึกษาที่เขารวม
กิจกรรม 

100%     
         

100% 100% 100% 100%
11.กีฬา 15 เข็ม 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ตลอดป เวนิจ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

2.6.12 รอยละของ
นักศึกษาที่เขารวม 100%     

        
100% 100% 100% 100%

12.โครงการพัฒนาสุข
ศาลา 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ตลอดป เวนิจ
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เปาหมาย งบประมาณ 
เปาประสงค กลยุทธ ดัชนีความสําเร็จ 

2551          2552 2553 2554 2555
โครงการ/กิจกรรม 

2551 2552 2553 2554 2555
ระยะเวลาการ
ดําเนินงาน 

ผูรับผิด 
ชอบ 

หมายเหต ุ

2.6.13 รอยละของ
นักศึกษาที่เขารวม
กิจกรรม 

100%     
        

100% 100% 100% 100%
13.รณรงคออกกาํลงักาย
เพื่อสุขภาพ 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ตลอดป เวนิจ

2.6.14 รอยละของ
นักศึกษาที่เขารวม
กิจกรรม 

100%     
         

100% 100% 100% 100%
14.กิจกรรมลอยกระทง 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 พ.ย. เวนิจ

2.6.15 รอยละของ
นักศึกษาที่เขารวม
กิจกรรม 

100%     
        

100% 100% 100% 100%
15.สัมมนาสโมสร
นักศึกษา 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ตลอดป เวนิจ

2.6.16 รอยละของ
นักศึกษาที่เขารวม
กิจกรรม 

100%     
        

100% 100% 100% 100%
16.กีฬาเชื่อมสัมพนัธ     
ว.แพทย/เภสัช 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ตลอดป เวนิจ

2.6.17 รอยละของ
นักศึกษาที่เขารวม
กิจกรรม 

100%     
         

100% 100% 100% 100%
17.College Aditivities 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ตลอดป เวนิจ

2.6.18 รอยละของ
นักศึกษาที่เขารวม
กิจกรรม 

100%     
         

100% 100% 100% 100%
18.กีฬาสาสุขสัมพันธ 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ตลอดป เวนิจ

2.6.19 รอยละของ
นักศึกษาที่เขารวม
กิจกรรม 

100%     
         

100% 100% 100% 100%
19.เยี่ยมหอพักนักศึกษา - - - - - ตลอดป เวนิจ

2.6.20 รอยละของ
นักศึกษาที่เขารวม
กิจกรรม 

100%     
        

100% 100% 100% 100%
20.กิจกรรมวันพอ
แหงชาต ิ

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ธ.ค. เวนิจ

2.6.21 รอยละของ
นักศึกษาที่เขารวม
กิจกรรม 

100%     
         

100% 100% 100% 100%
21.ตนไมสายรหัส 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 ตลอดป เวนิจ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

2.6.22 รอยละของ
นักศึกษาที่เขารวม 100%     

         
100% 100% 100% 100%

22.กีฬานักศึกษา/บุคลากร 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ธ.ค. เวนิจ
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เปาหมาย งบประมาณ 
เปาประสงค กลยุทธ ดัชนีความสําเร็จ 

2551          2552 2553 2554 2555
โครงการ/กิจกรรม 

2551 2552 2553 2554 2555
ระยะเวลาการ
ดําเนินงาน 

ผูรับผิด 
ชอบ 

หมายเหต ุ

2.6.23 รอยละของ
นักศึกษาที่เขารวม
กิจกรรม 

100%     
        

100% 100% 100% 100%
23.งานสงทายปเกา
ตอนรับปใหม 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ธ.ค.-ม.ค. เวนิจ

2.6.24 รอยละของ
นักศึกษาที่เขารวม
กิจกรรม 

100%     
        

100% 100% 100% 100%
24.กิจกรรมวันเด็ก
แหงชาต ิ

3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 ม.ค. เวนิจ

2.6.25 รอยละของ
นักศึกษาที่เขารวม
กิจกรรม 

100%     
        

100% 100% 100% 100%
25.กีฬาวิทยาศาสตร
สุขภาพ 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ตลอดป เวนิจ

2.6.26 รอยละของ
นักศึกษาที่เขารวม
กิจกรรม 

100%     
        

100% 100% 100% 100%
26.เลือกตัง้สโมสรชุด
ใหม 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ตลอดป เวนิจ

2.6.27 รอยละของ
นักศึกษาที่เขารวม
กิจกรรม 

100%     
        

100% 100% 100% 100%
27.เตรียมความพรอม
กอนสอบสัมภาษณ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 พ.ค. เวนิจ

2.6.28 รอยละของ
นักศึกษาที่เขารวม
กิจกรรม 

100%     
         

100% 100% 100% 100%
28.สานสัมพนัธนอง-พี่ 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 ตลอดป เวนิจ

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  

2.6.29 รอยละของ
นักศึกษาที่เขารวม
กิจกรรม 

  100% 100% 100% 100% 
29. งานปจฉิมนิเทศ          10,000 30,000 30,000 50,000 ธ.ค.  เวนิจ

2.7.1 ระดับความพงึ
พอใจการใช
หองปฏิบัติการจาก
ผูใชบริการ 

ระดับด ี ระดับด ี ระดับด ี
ระดับดี
มาก ระดับดีมาก 

1. โครงการพัฒนาระบบ
กลไกและบริหารจัดการ
หองปฏิบัติการ 

      700,000 900,000 980,000 950,000 ตลอดป คณะกรร
มการ

หองปฏิบั
ติการ 

  2.8 จัดหา
ทรัพยากรและ
สิ่งสนับสนุน
การเรียนรู  

2.7 หองปฏิบัติการ 
  

2.7.2 มีวัสดุ อุปกรณ 
หองปฏิบัติการที่
เพียงพอกับความ
ตองการ และการเรียน 

2ครั้ง:ป
การศึกษา 

2ครั้ง:ป
การศึกษา 

2ครั้ง:ป
การศึกษา 

2ครั้ง:ป
การศึกษา 

2ครั้ง:ป
การศึกษา 

2. โครงการจัดหาวัสดุ
หองปฏิบัติการ 

  1,100,000 1,200,000   1,300,000 1,400,000 ตลอดป คณะกรร
มการ

หองปฏิบั
ติการ 
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เปาหมาย งบประมาณ 
เปาประสงค กลยุทธ ดัชนีความสําเร็จ 

2551          2552 2553 2554 2555
โครงการ/กิจกรรม 

2551 2552 2553 2554 2555
ระยะเวลาการ
ดําเนินงาน 

ผูรับผิด 
ชอบ 

หมายเหต ุ

70%     
        

70% 80% 80% 90%
3.โครงการจัดหาตาํรา
และสื่อการเรียนการสอน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ตลอดป ณรัญญา  
  

2.7.3   มีสื่อการเรียน
การสอนและวัสดุ 
ครุภัณฑ หรือเครื่องมือ
ในหองปฏิบัติการ
เปนไปตามเกณฑ และ
สอดคลองกับ
วัตถุประสงคของ
รายวิชา 

1 ครั้ง:ป
การศึกษา 

1 ครั้ง:ป
การศึกษา 

1 ครั้ง:ป
การศึกษา 

1 ครั้ง:ป
การศึกษา 

1 ครั้ง:ป
การศึกษา 

4. ฝกอบรมอาจารย เรื่อง
การเขียนตําราการผลิตสื่อ
การสอน 

20,000        20,000 20,000 20,000 20,000 ตลอดป ณรัญญา

1 ครั้ง:ป
การศึกษา 

1 ครั้ง:ป
การศึกษา 

1 ครั้ง:ป
การศึกษา 

1 ครั้ง:ป
การศึกษา 

1 ครั้ง:ป
การศึกษา 

1. กิจกรรมอื่น ๆที่
สงเสริมศักยภาพดานการ
คิดและสติปญญา 

20,000     20,000 20,000 20,000 20,000 ตลอดป ณรัญญา,
เวนิจ 

ในรายวิชา 2.8.1  มีกระบวนการ
สงเสริมการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

1 ครั้ง:ป
การศึกษา 

1 ครั้ง:ป
การศึกษา 

1 ครั้ง:ป
การศึกษา 

1 ครั้ง:ป
การศึกษา 

1 ครั้ง:ป
การศึกษา 

2. สนับสนุนการฝก
ประสบการณภาคสนาม
แกนักศึกษา 

20,000     20,000 20,000 20,000 20,000 ตลอดป ณรัญญา,
เวนิจ 

ในรายวิชา 

2.8.2  มีหองเรียนที่
เหมาะสมและเพียงพอ
กับการเรียนการสอน 

ใช
ทรัพยากร
รวมกัน
100% 

ใช
ทรัพยากร
รวมกัน
100% 

ใช
ทรัพยากร
รวมกัน
100% 

ใช
ทรัพยากร
รวมกัน
100% 

ใช
ทรัพยากร
รวมกัน
100% 

3. จัดหาทุนและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
สนับสนุนการผลิตสื่อการ
สอน 

20,000     20,000 20,000 20,000 20,000 ตลอดป ณรัญญา,
เวนิจ 

  

100%     
     

100% 100% 100% 100%
4.โครงการกิจกรรม
สงเสริมสุขภาพในชุมชน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ตลอดป ณรัญญา,
เวนิจ 

ในรายวิชา 

100%     
        

100% 100% 100% 100%
5. กิจกรรมทางดาน
วิชาการที่ดําเนินการโดย
นักศึกษา 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ตลอดป เวนิจ  
  
  
  
  
  
  
  

 2.8  ปจจัยเกื้อหนุน 

2.8.3  มีแหลงคนควา
ความรูในสาขาวิชาที่
สอน 

1 ครั้ง:ป
การศึกษา 

1 ครั้ง:ป
การศึกษา 

1 ครั้ง:ป
การศึกษา 

1 ครั้ง:ป
การศึกษา 

1 ครั้ง:ป
การศึกษา 

6. กิจกรรมเสริมเขม
ความรูเพิ่มเติมในวชิาตาง 
ๆ เชน ภาษาอังกฤษ
วิทยาศาสตร คอมพิวเตอร 
ฯลฯ 

20,000        20,000 20,000 20,000 20,000 ตลอดป ณรัญญา
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เปาหมาย งบประมาณ 
เปาประสงค กลยุทธ ดัชนีความสําเร็จ 

2551          2552 2553 2554 2555
โครงการ/กิจกรรม 

2551 2552 2553 2554 2555
ระยะเวลาการ
ดําเนินงาน 

ผูรับผิด 
ชอบ 

หมายเหต ุ

100%     

     

100% 100% 100% 100%

7.  กิจกรรมการทัศน
ศึกษาดงูานนอกสถานที่ 
ในหนวยงานของภาครฐั
และเอกชน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ตลอดป ณรัญญา,
เวนิจ 

ในรายวิชา 

30%     
     

65% 65% 100% 100%
8. ศึกษาดงูานคณะ
สาธารณสุข เพื่อสราง
เครือขายทางดานวชิาการ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ตลอดป ณรัญญา,
เวนิจ 

  

 

2.8.4  มีแหลงฝก
ปฏิบัติงาน เพียงพอ
และหลากหลาย
สอดคลองกับเกณฑ
มาตรฐานของหลักสูตร 

100%     

     

100% 100% 100% 100%

9.  กิจกรรมการเพิม่พนู
ศักยภาพดานการเรียน
สําหรับนักศึกษาวิทยาลัย
แพทยศาสตรและการ
สาธารณสุข 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ตลอดป ณรัญญา,
เวนิจ 

ในและนอก
รายวิชา 

3.1  งบประมาณที่ใช
ในการพัฒนาบุคลากร
ตอจํานวนบุคลากร
ทั้งหมด แยกอาจารย
และบุคลากรสาย
สนับสนุน 

300000     

        

400000 500000 500000 500000

1. โครงการพัฒนา
บุคลากรฝายการศึกษา 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ตลอดป สมาพร

3.2  รอยละของอาจารย
และบุคลากรสาย
สนับสนุนที่ไดรับการ
ตรวจสุขภาพตามความ
เสี่ยง และตรวจสุขภาพ
ประจําป 

70%     

     

80% 100% 100% 100%

2. โครงการสุขภาพดีถวน
หนา บุคลากรวิทยาลัย
แพทยศาสตรฯ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ตลอดป ฝาย
การศึกษา 

  

3.3  มีระบบและกลไก
ในการประกนัคุณภาพ
การศึกษา 

70%     
     

80% 80% 80% 90%
3.โครงการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

30,000 70,000 70,000 70,000 70,000 ตลอดป สมาพร ตรวจ
ประเมิน 

  
  
  
  
  
  

3. ระบบและกลไก
การประกันคุณภาพ 
หลักสูตร 
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เปาหมาย งบประมาณ 
เปาประสงค กลยุทธ ดัชนีความสําเร็จ 

2551          2552 2553 2554 2555
โครงการ/กิจกรรม 

2551 2552 2553 2554 2555
ระยะเวลาการ
ดําเนินงาน 

ผูรับผิด 
ชอบ 

หมายเหต ุ

1 ครั้ง:ป
การศึกษา 

1 ครั้ง:ป
การศึกษา 

1 ครั้ง:ป
การศึกษา 

1 ครั้ง:ป
การศึกษา 

1 ครั้ง:ป
การศึกษา 

4. มีการนําเสนอผลการ
ประกันคุณภาพใหกับ
บุคลากรรับทราบในการ
ประชุม และนาํเสนอ
ขอมูลใน Web site  

5,000     5,000 5,000 5,000 5,000 ตลอดป สมาพร
,รัตติกาล 

ประชุม
วิทยาลัย 

50%     
     

60% 70% 80% 90%
5. ประเมินการนําผลการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
มาใชกับงานที่รับผิดชอบ 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ตลอดป สมาพร ประชุม
โรงพยาบาล 

3.4  ประสิทธิผลของ
การประกันคุณภาพ
ภายใน 

100%     

        

100% 100% 100% 100%

6. เขารวมรับฟงการ
ประเมินตนเองของคณะ
หรือหนวยงานอื่น ๆเพือ่
เปนแนวทางในการปรบั
ใชกับวิทยาลัยฯ 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ตลอดป สมาพร

90%     

     

90% 90% 90% 90%

7. สนับสนุนใหบุคลากร
ฝายการศึกษา เขารวม
อบรมความรูเกี่ยวกับ QA 
อยางตอเนื่องและนํามา
ปฏิบัติ 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ตลอดป สมาพร รางวัล 3.5  รอยละของจํานวน
บุคลากรที่เขารวม
กิจกรรม/โครงการการ
ประกันคุณภาพ อยาง
นอยปละ 1 ครั้ง 

1 ครั้ง:ป
การศึกษา 

1 ครั้ง:ป
การศึกษา 

1 ครั้ง:ป
การศึกษา 

1 ครั้ง:ป
การศึกษา 

1 ครั้ง:ป
การศึกษา 

8. อบรมการดาํเนินงาน 
QA ใหกับบุคลากรของ
ฝายการศึกษา 

15,000     15,000 15,000 15,000 15,000 ตลอดป สมาพร จัดอบรม 

  
  
  
  
  
  

 

3.6  อัตราความพงึ
พอใจของอาจารยและ
บุคลากรสายสนับสนุน
ตอระบบงาน การ
พัฒนา คาตอบแทน 
และความผาสุก 

1 ครั้ง:ป
การศึกษา 

1 ครั้ง:ป
การศึกษา 

1 ครั้ง:ป
การศึกษา 

1 ครั้ง:ป
การศึกษา 

1 ครั้ง:ป
การศึกษา 

9. ประเมินความพึงพอใจ
ในระบบกลไกการ
บริหารวิทยาลัย
แพทยศาสตรฯ ของ
บุคลากรฝายการศึกษา 

10,000        10,000 10,000 10,000 10,000 ตลอดป สมาพร

 
รวม 

5,081,000     5,249,000 5,644,000 5,514,000 5,414,000  
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เปาประสงค กลยุทธ เปาหมาย ดัชนีความสําเร็จ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาการดําเนนิงาน ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 

1. สนับสนุนดานทรัพยากร
สารสนเทศ ประกอบการ
เรียนการสอน 

- จัดสรรงบประมาณใน
การจัดซื้อวัดสุ หนังสือ 
วารสารและตํารา 
รวมทั้งสื่อสารสนเทศ
อิเล็กทรอนิกส 

เพื่อจัดสรรทรัพยากร
สารสนเทศดานตาง ๆ 
ใหเพียงพอและ
ทันสมัยตอการเรียน
การสอนตามรายวิชา
ของหลักสูตร 

- สัดสวนจํานวน
หนังสือ/จํานวน
นักศึกษา 5 เลม : 
 1 คน 
- สัดสวน
คอมพิวเตอร/
จํานวนนักศึกษา 1 
เครื่อง : 5 คน 

โครงการจัดหาวัสดุ
หนังสือตําราและสื่อ
สารสนเทศ 

         1,000,000   ป 2551-2555 งานบรรณารักษ   

2. สนับสนุนดานการบริการ
สารสนเทศ 

- จัดใหมีการบริการ
นอกเวลาราชการ 
 
- จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ
หองสมุด 
 
- จัดหาพื้นที่ใหบริการ
เพิ่มเติม 

เพื่อใหบริการ
สารสนเทศอยางเตม็ที่
และมีประสิทธิภาพ 

- รอยละ 80 ของ
งบประมาณที่
ไดรับจัดสรร 
- รอยละ 80 ของ
การสํารวจความพึง
พอใจของ
ผูใชบริการ 

โครงการบริหาร
จัดการหองสมุด 

         5,000,000   ป 2551-2555 งานบรรณารักษ   



 
 

39

เปาประสงค กลยุทธ เปาหมาย ดัชนีความสําเร็จ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาการดําเนนิงาน ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 

  -จัดใหมีระบบเชื่อมโยง
เครือขายสารสนเทศ
ระหวางมหาวิทยาลัยแล
โรงพยาบาลรวมผลิต 

              

3. สงเสริมใหเกิดการเรียนรู
สารสนเทศ 

- จัดการอบรมใหกับ
ผูใชบริการ 

เพื่อสงเสริมให
ผูใชบริการเขาถึง
ขอมูลสารสนเทศ
หองสมุดไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

รอยละ 80 ของ
ผูเขารวมอบรมแต
ละประเภท 

 โครงการจัดอบรม
การใชหองสมุด 

            500,000  ป 2551-2555 งานบรรณารักษ   
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ยุทธศาสตรที่ 3 (วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสขุ)  
สนับสนุนบุคลากรภายในวทิยาลัยสรางผลงานวิจยัและ นวัตกรรมที่สามารถนําไปใชในการพัฒนาชุมชนโดยนําปญหาภายในชุมชนมาเปนโจทยการวิจยั โดยทําวิจัยให
สอดคลองกับพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ สนับสนุนใหนําผลงานวิจัยออกตีพิมพทั้งในและตางประเทศ รวมไปถึง นําเสนองานวิจยับน Website ในลกัษณะ E-journal 

3.1 จัดทําแผนแมบทการวจิัยตามปรัชญา และวิสัยทัศนของ มหาวิทยาลัย (เสนอเพิ่มใหม) (เพื่อใหเกิดความชดัเจน และเปนแนวทางการวจิัยตาม   
      ปรัชญา วิสัยทัศนของวทิยาลัยแพทยศาสตร) 
3.2 กําหนดโครงสรางและระบบการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุน สงเสริมการวิจยั (เดมิ) 
3.3. สรางเสริมความแข็งแกรงของนักวิจยั / กลุมวิจยั (เดมิ) 
3.4. สงเสริมและสนับสนุนการวิจยัเพื่อตอบสนองความตองการของทองถิ่นและภมูิภาคลุมน้ําโขง โดยเนนการมีสวนรวมของภาคประชาชน (เดิม) 
3.5 สงเสริมและสนับสนุนการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน 
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เปาประสงค กลยุทธ เปาหมาย  ดัชนีความสําเร็จ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาการ
ดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 

1.1สรางเกณฑมาตรฐาน 
และกําหนดโครงสรางที่
ชัดเจน กะทัดรัดและมี
ประสิทธิภาพ 

 - มีโครงสรางการ
บริหารที่ชัดเจนและมี
ประสิทธิภาพ 

 - จํานวนครั้งของการ
ประชุม                                  
- มีโครงสรางการบริหารที่
ชัดเจน 

1.1.1 การประชุมเพื่อกําหนด
โครงการที่ไดมาตรฐานและการ
แตงตั้งคณะกรรมการบริหาร
งานวิจัย 

30,000 ป 2554 ฝายวิจัย 

  
 - จํานวนครั้งของการ
ประชุม                  - มี
แผนงานวิจัยในการบริหาร
จัดการ 

1.2.1 การประชุมเพื่อแลกเปลี่ยน
ความรูและสรางแนวความคิดของ
คณะกรรมการบริหารงานวิจัย 30,000 ป 2551-2555 ฝายวิจัย 

  

1.2 สรางแนวความคิดและ
วัฒนธรรมการบริหารใหมี
ความรับผิดชอบและ
โปรงใส 
  

 - คณะกรรมการบริหาร
งานวิจัยมีนโยบายและ
แนวความคิดที่โปรงใส 
  

 - จํานวนครั้งของการศึกษา
ดูงาน 

1.2.2 ศึกษาดูงานของคณะกรรมการ
บริหารงานวิจัย 60,000 ป 2551, 2553, 

2555 ฝายวิจัย 
  

 - มีระบบการบริหาร
งานวิจัยดวยเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.3.1 โครงการพัฒนาระบบบริหาร
งานวิจัยดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(e-office) 30,000 ป 2551-2555 ฝายวิจัย 

  
 - มีระเบียบ/คําสั่งวจิัยที่
ชัดเจน 

1.3.2 จัดทําระเบียบ / คําสั่งวิจัยที่
ชัดเจน 5,000 ป 2551, 2552, 

2555 ฝายวิจัย 
  

1. ยกระดับโครงสรางและ
ระบบการบริหารจัดการ
งานวิจัย 
  
  
  
  

1.3 พัฒนาระบบริหาร
งานวิจัยดวยเทคโนโลยี
สารสนเทศที่มี
ประสิทธิภาพ 
  

 - มีระบบบริหาร
งานวิจัยดวยเทคโนโลยี
ที่มีประสิทธิภาพ 
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เปาประสงค กลยุทธ เปาหมาย  ดัชนีความสําเร็จ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาการ
ดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 

 - มีฐานขอมูลวิจยั 

   

1.4.1 โครงการพัฒนาระบบ
ฐานขอมูลงานวิจยั 

30,000 ป 2551-2555 ฝายวิจัย

 - มีรรายงานประจําป 1.4.2 รายงานประจําปงานวิจัย 
50,000 ป 2551-2555 ฝายวิจัย 

  

1.4 เกิดระบบฐานขอมูล
ดานการวิจัยที่ใชประโยชน
ไดจริง 
  
  

 - ระบบฐานขอมูล เพื่อ
เปนแหลงคนควาหา
ความรู  
  
  

 - มีจุลสารงานวิจัย 1.4.3 จัดทําจุลสารงานวิจัย 100,000 ป 2551-2555 ฝายวิจัย   
1.5 พัฒนาศูนยเครื่องมือ
กลางเพื่อการวิจัย 

 - เปนศูนยเครื่องมอื
กลางที่สามารถรองรับ
งานวิจัยใหมี
ประสิทธิภาพ 

 - มีศูนยเครื่องมือกลาง 1.5.1 โครงการพัฒนาศูนยเครื่องมือ
กลางเพื่อการวิจัย 

3,000,000 ป 2551-2555 ฝายวิจัย 

    
  
  
  
  

1.6 สรางระบบติดตามและ
ประเมินผลงานวิจัยที่มี
ประสิทธิภาพ 

 - มีระบบติดตามและ
ประเมินผลที่ชัดเจนและ
มีประสิทธิภาพ 

 - มีระบบติดตามผลงานวิจัย
ที่ชัดเจน 

1.6.1 โครงการพัฒนาระบบการ
ติดตามและประเมินผลงานวิจัย 30,000 ป 2551-2555 ฝายวิจัย 

  
2. สรางนักวิจัยและกลุมวิจัยที่
มีคุณภาพ เพื่อความเปนเลิศ
ทางวิชาการและพัฒนาสูระดับ
สากล 

2.1 พัฒนาทักษะนักวิจัย
และกลุมวิจัยดานการวิจัย
มุงสูความเปนเลิศ 

 - นักวิจัยและกลุมวิจัยมี
ทักษะความชํานาญ 

 - รอยละของจํานวน
ผูเขารวมอบรมทั้งหมด 

2.1.1 อบรบการพัฒนาทักษะการ
วิจัยแกนักวิจัยและกลุมวิจัย 

60,000 ป 2551-2555 ฝายวิจัย 
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เปาประสงค กลยุทธ เปาหมาย  ดัชนีความสําเร็จ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาการ
ดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 

2.2 สรางเครือขายและ
ความรวมมือนักวิจยัทั้ง
ภายในภายนอก 

 - มีเครือขายความ
รวมมือระหวาง
หนวยงาน 

 - จํานวนครั้งในการประชุม
และสัมมนา 

2.2.1 ประชุมและสัมมนา
แลกเปลี่ยนความรูกับนักวิจัยทั้ง
ภายในภายนอก 

60,000 ป 2551-2555 ฝายวิจัย 

  
 2.3 สรางศูนยวิจัยเฉพาะ
ทาง/ กลุมวิจัย สูระดับ
สากล 

 - มีศูนยพาะทางอยาง
นอย 2 ศูนย 

 - มีศูนยวิจัยโรคติดเชื้อจาก
ปรสิต ภาคตะวันออกฉียง
เหนือ 

2.3.1 โครงการจัดตั้งศูนยวิจัยโรค
ติดเชื้อจากปรสิต ภาคตะวันออกฉี
ยงเหนือ 

3,000,000 ป 2551-2555 ดร.ณัฏฐวุฒิ 

  
 - มีศูนยขอมูลการรักษา
แบบพื้นบานอีสาน 

2.3.2 โครงการจัดตั้งศูนยขอมูลการ
รักษาแบบพื้นบานอีสาน 

3,000,000 ป 2551-2555 ฝายวิจัย 

  
 - มีกลุมวิจัยอาชีวอนามัย
และอนามัยสิ่งแวดลอม 

2.3.3 กลุมวิจัยอาชวีอนามัยและ
อนามัยสิ่งแวดลอม 3,000,000 ป 2552-2555 ฝายวิจัย 

  
 - มีกลุมวิจัยโภชนาการกับ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบ
ยั่งยืน 

2.3.4 กลุมวิจัยโภชนาการกับการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตแบบยั่งยืน 

3,000,000 ป 2552-2555 ฝายวิจัย 

    
  
  
  
  

2.4 สงเสริมนักวิจัยและ
กลุมวิจัยผลิตผลงานที่มี
ความหลากหลายและบูรณา
การความรูหลายสาขาวิชา 
  
  

 - รอยละของจํานวน
โครงการที่มีความ
หลากหลายสาขาตอ
จํานวนอาจารยประจํา 
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เปาประสงค กลยุทธ เปาหมาย  ดัชนีความสําเร็จ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาการ
ดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 

 -มีกลุมวิจัยความ
หลากหลายทางชีวภาพและ
บูรณาการเชิงพื้นที่แบบมี
สวนรวมของชุมชน 

2.3.5 กลุมวิจัยความหลากหลายทาง
ชีวภาพและบูรณาการเชิงพื้นที่แบบ
มีสวนรวมของชุมชน 3,000,000 ป 2552-2555 จารุวรรณ 

  
 - รอยละของจํานวนวิจัย
หลากหลายสาขาวิชาตอ
จํานวนอาจารยประจํา 

2.4.1 จัดสรรทุนสนับสนุนงานวิจัย
ที่มีความหลากหลายสาขาวิชา 1,000,000 ป 2551-2555 ฝายวิจัย 

  
 - จํานวนนักวิจัยดีเดน 2.4.2 พิจารณารางวัลสําหรับนักวิจัย

ที่มีผลงานดีเดน 100,000 ป 2552-2555 ฝายวิจัย 
  

 - มีฐานขอมูลแหลงทุนทั้ง
ภายในและภายนอก 

2.4.3 สรางฐานขอมูลแหลงทุนทั้ง
ภายในประเทศและนานาชาติ 30,000 ป 2551-2555 ฝายวิจัย 

  
 - รอยละของจํานวนวิจัย
สถาบันตอจํานวนบุคลากร
ประจํา 

2.4.4 โครงการวิจัยสถาบัน 

100,000 ป 2551-2555 ฝายวิจัย 

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

 - รอยละของจํานวนวิจัย
งบประมาณแผนดินตอ
จํานวนอาจารยประจํา 

2.4.5 โครงการวิจัยงบประมาณ
แผนดิน 

6,000,000 ป 2551-2555 ฝายวิจัย 
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 - รอยละของจํานวนงานวิจัย
ภายนอกตอจํานวนอาจารย
ประจํา 

2.4.6 โครงการวิจัยงบประมาณ
ภายนอก 3,000,000 ป 2551-2555 ฝายวิจัย 

  
3.1 สงเสริมการวิจัยสราง
องคความรูและการ
ถายทอดเทคโนโลยีเพื่อ
ตอบสนองความตองการ
ของทองถิ่นและภูมภิาค 

 - รอยละของจํานวน
โครงการที่ตอบสนอง
ความตองการทองถิ่นตอ
จํานวนอาจารยประจํา 
ไมนอยกวา รอยละ 30 

 - รอยละของจํานวน
โครงการที่ตอบสนองความ
ตองการทองถิ่นตอจํานวน
อาจารยประจํา 

3.1.1 โครงการวิจัยที่ตอบสนอง
ความตองการของทองถิ่นและ
ภูมิภาค 3,000,000 ป 2552-2555 ฝายวิจัย 

  
3.2 สรางเครือขายระหวาง
ประชาชนและนักวิจัย/ 
กลุมวิจัย แบบมีสวนรวม
เพื่อแกไขปญหาสุขภาพ
ของทองถิ่น 

 - มีเครือขายความ
รวมมือในเขตพื้นที่
อีสานตอนลาง 

 - จํานวนผูเขารวมอบรม 3.2.1 ประชุมแกนนําชุมชนเพื่อ
รวมกันแกไขปญหาสุขภาพของ
ทองถิ่น 100,000 ป 2552-2555 ฝายวิจัย 

  

100,000 ป 2551 -2555 ฝายวิจัย 

  

3. การวิจัยเพื่อตอบสนองความ
ตองการของทองถิ่นและ
ภูมิภาคลุมน้ําโขง โดยเนนการ
มีสวนรวมของภาคประชาชน 
  
  

3.3 สรางสรรคและสงเสริม
ภูมิปญญาทองถิ่นอีสานที่
สามารถพัฒนาไปสูความ
เปนสากล 

 - มีฐานขอมูลภูมิปญญา
ทองถิ่นสูระดับสากล 

 - มีฐานขอมูลภูมิปญญา
ทองถิ่นอีสาน 

3.3.1 สรางฐานขอมูลภูมิปญญา
ทองถิ่นอีสาน 
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4. สรางงานวิจัยที่มีคุณภาพ
เพื่อเปนฐานขอมูลและมุงสู
การเปนศูนยกลางการวิจัยแหง
ภูมิภาค 

 4.1 สงเสริมการนํา
ผลการวิจัยไปใชประโยชน 
(ตีพิมพ เผยแพร จด
สิทธิบัตร) 

 - มีการเผยแพร
ผลงานวิจัยอยางตอเนื่อง 

 - มีฐานขอมูลแหลง
วารสารวิชาการ 

4.1.1 จัดหาแหลงวารสารวิชาการที่
ไดรับการยอมรับจาก สกอ. 

20,000 ป 2551 -2555 ฝายวิจัย 

  

  

4.2 พัฒนางานวิจัยใหเปน
ศูนยกลางการวิจัยระดับ
ภูมิภาค 

 - เปนศูนยกลางในการ
พัฒนางานวิจัยระดบั
ภูมิภาค 

 - รอยละของผลงานวิจัยที่
ไดติพิมพที่มีคา Impact 
Fector สูงตอจํานวนอาจารย
ประจํา 

4.1.2 จัดหาแหลงทุนสนับสนุน
ผลการวิจัยที่ตีพิมพมีคา Impact 
Fector  150,000 ป 2551 -2555 ฝายวิจัย 

  
 - รอยละของผลงานวิจัยที่
ไดติพิมพระดับนานาชาติง
ตอจํานวนอาจารยประจํา 

4.1.3 จัดหาแหลงทุนสนับสนุนทุน
ตีพิมพระดับนานาชาติ 150,000 ป 2551 -2555 ฝายวิจัย 

  
 - รอยละของผลงานวิจัยที่
ไดติพิมพระดับชาติงตอ
จํานวนอาจารยประจํา 

4.1.3 จัดหาแหลงทุนสนับสนุนทุน
ตีพิมพระดับชาติ 100,000 ป 2551 -2555 ฝายวิจัย 

  
 - จํานวนผูเขารวมประชุม 4.2.1 จัดประชุมผลงานวิจัยและ

ผลงานวิชาการประจําป 200,000 ป 2551 -2555 ฝายวิจัย 
  

  
  
  
  

4.3 สรางนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีใหมๆ สูความ
เปนเลิศทางวิชาการ 
  
  
  

 - มีประยุกตนํา
เทคโนโลยีมาใชเพือ่ให
งานวิจัยมีคุรภาพ 
  
  
  

 - มีการเผยแพรและ
ประชาสัมพันธผลงานวิจัย
อยางตอเนื่อง 

4.2.2 เผยแพรและประชาสัมพันธ
ผลงานวิจัย 

20,000 ป 2551 -2555 ฝายวิจัย 
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 - มีฐานขอมูลออนไลน 4.2.3 รวบรวมขอมูลงานวิจัยและ
สรางฐานขอมูลออนไลน 

30,000 ป 2551 -2555 ฝายวิจัย 

  

  
  

  
  

  
  

 - มีเครื่องมือสนับสนุน
งานวิจัย 

4.3.1 จัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และเครื่องมือในการวิจัย 

3,000,000 ป 2551 -2555 ฝายวิจัย 
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ยุทธศาสตรที่ 4 (วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสขุ) 

เสริมสรางความเปนเลิศทางดานฐานขอมลูองคความรู และผูรูในอีสานใตอันจะนํามาซึ่งภาพลักษณที่ดแีกวิทยาลัยผานการเรยีนรูรวมกบัชมุชน 
4.1 สงเสริมใหมีการศึกษาพื้นที่เปาหมายเพื่อนํามาจดัสรางเปนฐานขอมูล องคความรู  เพื่อนําไปใชประโยชน  
4.2 พัฒนาระบบบริหารจัดการงานบริการวิชาการ  
4.3 สรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการกับชุมชนเพือ่ใหบริการวิชาการ  
4.4 ใหบริการวิชาการที่ตรงใจผูรับบริการและตอบสนองความตองการของทองถิ่น  
4.5 สงเสริมใหเกิดการบูรณาการงานบริการวิชาการกับการวิจยัและการเรียนการสอน  
4.6 เผยแพรองคความรู เพื่อพัฒนาชุมชนใหรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงของโลก  
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งานบริการวชิาการสูสังคม 

เปาประสงค กลยุทธ เปาหมาย  ดัชนีความสําเร็จ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาการ
ดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 

1.1 กําหนดนโยบายและแผนการ
ใหบริการวิชาการแบบบูรณาการ
และมีทิศทางที่ชัดเจนสอดคลอง
กับความตองการของชุมชน  

 - มีนโยบายและจัดทํา
แผนงานบริการวิชาการแบบ
บูรณาการที่มีทิศทางชัดเจน 

 - มีนโยบายและจัดทํา
แผนงานบริการวิชาการแบบ
บูรณาการที่มีทิศทางชัดเจน 

1.1 1. จัดทํานโยบายและจัดทํา
แผนงานบริการวิชาการแบบบูรณา
การที่มีทิศทางชัดเจน สอดคลองกับ
ความตองการของชมุชน  

20,000 ป 2551 -2555 ฝายวิจัย 

  
1.2 พัฒนาระบบติดตามและ
ประเมินผลสัมฤทธิโครงการ
บริการวิชาการที่ไดคุณภาพได
มาตรฐาน 

 - มีระบบการติดตามและ
ประเมินผลสัมฤทธิการจัด
โครงการ 

 - มีระบบการติดตามและ
ประเมินผลสัมฤทธิการจัด
โครงการ 

 1.2.1 พัฒนาระบบการติดตามและ
ประเมินผลสัมฤทธิการจัดโครงการ
เพื่อนําไปปรับปรับ/วางแผนการ
ดําเนินงาน 

20,000 ป 2551 -2555 ฝายวิจัย 

  

1. สงเสริมและสนับสนุน
การดําเนินโครงการบริการ
วิชาการ 
  
  

1.3 สงเสริมและสนับสนุน
โครงการบริการวิชาการ 

 - รอยละ 30 ของจํานวน
โครงการบริการวิชาการตอ
จํานวนอาจารยประจํา  - รอย
ละ 30ของงบประมาณตอ
จํานวนอาจารยประจํา 

 - รอยละของจํานวนโครงการ
บริการวิชาการตอจํานวน
อาจารยประจํา  - รอยละของ
งบประมาณตอจํานวนอาจารย
ประจํา 

1.3.1 จัดหาแหลงทุนโครงการ
บริการวิชาการ 

2,000,000 ป 2551 -2555 ฝายวิจัย 

  
 - มีหนวยสรางเสริมสุขภาพ 1.4.1 โครงการจัดตั้งหนวยสราง

เสริมสุขภาพ 2,000,000 ป 2551 -2555 ฝายวิจัย 
  

  
  

1.4 สงเสริมและสรางศูนยบริการ
ชุมชน 
  

 - มีหนวยงานบริการวิชาการ
อยางนอย 2 หนวยงาน 
  

 - รอยละผูเขารวมรับการ
บริการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อ
จากปรสิต 
 
 

1.4.2. โครงการบริการตรวจ
วินิจฉัยโรคติดเชื้อจากปรสิต 

3,000,000 ป 2551 -2555 ดร.ณัฏฐวุฒิ 
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   - มีหนวยบริการดานอนามัย
สิ่งแวดลอมและอาชีวอนามัย
และความปลอดภยั 

1.4.3 โครงการจัดตั้งหนวยบริการ
ดานอนามัยสิ่งแวดลอมและอาชีวอ
นามัยและความปลอดภัย 

2,000,000 ป 2551 -2555 ฝายวิจัย 

  
 - รอยละผูเขารวมรับการ
อบรม 

 2.1.1 อบรมวิชาการแกชุมชน 

100,000 ป 2551 -2555 ฝายวิจัย 

  
 - มีรายงานประจําปบริการ
วิชาการ 

2.1.2 รายงานประจําปงานบริการ
วิชาการ 200,000 ป 2551 -2555 ฝายวิจัย 

  
 - มีระบบฐานขอมลู
สารสนเทศที่เปนประโยชน
และสะดวกตอการศึกษา
คนควา 

 2.1.3 พัฒนาระบบฐานขอมูล
สารสนเทศที่เปนประโยชนและ
สะดวกตอการศึกษาคนควา เพื่อ
ประชาสัมพันธ และใหบริการแก
ชุมชน  

30,000 ป 2551 -2555 ฝายวิจัย 

  
 - มีหนวยงานใหบริการ
วิชาการ การศึกษาเด็กกอนวัย
เรียน 

2.1.4 จัดตั้งหนวยงานใหบริการ
วิชาการ การศึกษาเด็กกอนวัยเรียน 1,000,000 ป 2551 -2555 ศูนยพัฒนาเด็ก 

  

2. สนับสนุนการถายทอด
ความรู วิชาการและ
เทคโนโลยีแกชุมชนและ
ทองถิ่น 
  
  
  
  

2.1 ถายทอดองคความรู วิชาการ
และเทคโนโลยีดานสุขภาพแก
ชุมชนและทองถิ่นตลอดจนการ
ติดตามประเมินผลอยางตอเนื่อง 
  
  
  
  

 - มีระบบถายทอดองคความรู 
วิชาการและเทคโนโลยีดาน
สุขภาพแกชุมชนที่มี
ประสิทธิภาพ 
  
  
  
  

 - มีหนวยงานบริการตรวจ
สุขภาพ 

2.1.5 จัดตั้งหนวยงานบริการตรวจ
สุขภาพ 1,000,000 ป 2551 -2555 ฝายวิจัย 
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3. สรางเครือขายความ
รวมมือทางวิชาการระหวาง
สถาบันการศึกษา ภาครัฐ 
เอกชนและชุมชน 

3.1 สงเสริมสนับสนุนความ
รวมมือทางวิชาการระหวาง
สถาบันการศึกษา ภาครัฐ เอกชน
และชุมชน 

 - หนวยงานภายนอกใหการ
สนับสนุนงานบริการวิชาการ 

 - จํานวนผูเขารับการอบรม 3.1.1 จัดประชุมความรวมมือกับ
หนวยงาน ในการศึกษาปญหา
ทองถิ่นและหาแนวทางการแกไข
แบบมีสวนรวม 

100,000 ป 2551 -2555 ฝายวิจัย 

  
4.สงเสริมศักยภาพของ
บุคลากรในการใหบริการ
วิชาการในระดับชาติและ
ระดับนานาชาติ 

4.1 สนับสนุนคณาจารยเผยแพร
ผลงานทางวิชาการในเวทีประชุม
วิชาการในระดับชาติ/นานาชาติ 

 - รอยละ 30 ของผลงานการ
เผยแพรวิชาการตอจํานวน
อาจารยประจํา 

 - รอยละของผลงานการ
เผยแพรวิชาการตอจํานวน
อาจารยประจํา 

4.1.1 จัดทุนสนับสนุนการเผยแพร
ผลงานวิชาการในเวทีการประชุม 

150,000 ป 2551 -2555 ฝายวิจัย 

  
  4.2 สงเสริมและสนับสนุนให

บุคลากรไปเปนที่ปรึกษา
กรรมการ ฯลฯ  แกชุมชน 

 - รอยละ 30ของอาจารยเปนที่
ปรึกษาตอจํานวนอาจารย
ประจํา 

 - จํานวนผูเขารวมอบรม 4.1.2 จัดอบรมการเขียนบทความ
ทางวิชาการ 100,000 ป 2551 -2555 ฝายวิจัย 

  
       - รอยละของอาจารยเปนที่

ปรึกษาตอจํานวนอาจารย
ประจํา 

4.2.1 จัดหาหนวยงานรวมให
บุคลากรเปนที่ปรึกษาการบริการแก
ชุมชน 20,000 ป 2551 -2555 ฝายวิจัย 
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หนวยงานศูนยพัฒนาเด็ก   

เปาประสงค กลยุทธ เปาหมาย ดัชนีความสําเร็จ โครงการ/กิจกรรม  งบประมาณ  ระยะเวลาการ
ดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 

1. บุตรหลานของบุคลากร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

1.นักเรียนไดรับการตรวจพัฒนาการ
ครบทุกคน  

1.โครงการตรวจวัดพัฒนาการเด็ก            

                   1,000  ป 2551 - 2555 ศูนยพัฒนา
เด็ก 

  
 2.นักเรียนไดรับการตรวจสุขภาพ
ทุก3เดือนและมีสมดุตรวจสุขภาพ
ทุกคน 

2.โครงการตรวจสุขภาพนักเรียน      
                   1,000      

  

1.1 ใหบริการดูแลเด็กอายุ  
1 - 6 ป 
  
  

 2. บุตรหลานประชาชน
ทั่วไป 
  

3.ประชนทั่วไปรับขอมูลขาวสาร
จากศูนยพัฒนาเด็ก 

3.โครงการประชาสัมพันธศูนยพัฒนา
เด็ก                    5,000      

  

1.  บริการดูแลสงเสริม
พัฒนาการรอบดานใหกับ
บุตรหลานของบุคลากร
มหาวิทยาลัยอุบลฯและ
ประชาชนทั่วไป  
  
  
  

1.2 การพัฒนาคุณภาพ
นักเรียนภายในศูนยพัฒนา
เด็ก 

1.ปลูกฝงและเสริมสราง
คุณธรรม จริยธรรม คานิยม
และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค สงเสริมการเขา
รวมกิจกรรมในวันสําคัญ
ของชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริยและ
ขนบธรรมเนียมประเพณี
อันดีงามของทองถิน่  
 
 
 

1นักเรียนนําหลักธรรมมาใชใน
ชีวิตประจําวันและเขารวมกิจกรรม
รอยละ ๗๐                                           

1.โครงการเขาคายพุทธบุตรทําสมาธิ
กอนเขาเรียน                                             

                   1,000  ป 2551 - 2555 ศูนยพัฒนา
เด็ก 
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เปาประสงค กลยุทธ เปาหมาย ดัชนีความสําเร็จ โครงการ/กิจกรรม  งบประมาณ  ระยะเวลาการ
ดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 

 2. โครงการประกวด มารายาท                     3,000  

  
 3. โครงการวันไหวครู                     3,000  

  
4. โครงการวันแมแหงชาติ,โครงการวัน
พอแหงงาติ  

                   2,000  

  
5.โครงการวันเด็กแหงชาติ                    1,000  

  
6.โครงการอนุรักษประเพณีวัน
เขาพรรษา แหเทียน ของจัวหวัด
อุบลราชธานี    

                   5,000  

  
7.โครงการวันลอยกระทง                            2,000  

  
8.โครงการวันมาฆบูชา  โครงการ      
วันวิสาขบูชา  

                   1,000  
  

9.โครงการวันอาฬาหบูชา                                              500  
  

10.โครงการวันออกพรรษา                                         500    
11.โครงการวันปยะมหาราช                                       500    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 2.ฝกอบรมมารยาทที่ดีแกนักเรียน
ทุกคนและสังเกตนักเรียนทําความ
เคารพผูปกครองได 
  3.นักเรียนแสดงออกถึงความ
กตัญูกตเวทีตอครู    
  
  
  
  
  
  
  
  
  

12.โครงการวันสําคัญตางๆของ 
ทองถิ่นเชน บุญขาวจี่  บุญขาวสาก  
ฯลฯ  

                   3,000  

ป 2551 - 2555 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ศูนยพัฒนา
เด็ก 
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เปาประสงค กลยุทธ เปาหมาย ดัชนีความสําเร็จ โครงการ/กิจกรรม  งบประมาณ  ระยะเวลาการ
ดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 

        13.โครงการวันขึ้นปใหม                    5,000        
1.โครงการแหลงการเรียนนอก
สถานศึกษา    

                   5,000  
  

2.โครงการอินเตอรเน็ตเพื่อการเรียนรู                      3,000    
3.โครงการโทรทัศนเพื่อการศึกษา                    10,000    
4.โครงการสงเสริมการใชหองสมุด                   50,000    

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

2. สงเสริม สนับสนุน การ
แสวงหาความรูดวยตนเอง
ของนักเรียน 
  
  
  
  

  
  
  
  
  

5.โครงพืชพักสวนครัว                      1,000  

 
 

ป 2551 - 2555 
 
 

  
  
ศูนยพัฒนา
เด็ก 
  
  

  
2. เปนศูนยพัฒนาเด็ก
ตนแบบ(ศูนยเด็กนาอยู) 

2.1 การสงเสริมสุขภาพเด็ก 1. สงเสริมการมีสุขภาพ
อนามัยที่ดีและหางไกลสิ่ง
เสพติด 

1. ผานการประเมินศูนยพัฒนาเด็ก
ระดับดีมาก และมีสถานที่สะอาด รม
รื่น สวยงาม ปลอดภัย                          
2. นักเรียนไดออกกําลังกาย   3. 
นักเรียนเขารวมโครงการฯ90%           
4. นักเรียนมีพัฒนาการดานรางกายที่
เหมาะสม นักเรียนที่เขารวมกิจกรรม
รอย 
 
 
 
 
 

1.โครงการสงเสริมการออกกําลังกาย
วันละนิดจิตแจมใส                                   

                   1,000  ป 2551 - 2555 
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เปาประสงค กลยุทธ เปาหมาย ดัชนีความสําเร็จ โครงการ/กิจกรรม  งบประมาณ  ระยะเวลาการ
ดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 

2.โครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ                      5,000    
3.โครงการใหความรูและรณรงค
ตอตานยาเสพติด ใหโทษ                         

                   1,000  
  

4.โครงการอาหารเสริมนม                     10,000  
  

 5.โครงการแปรงฟนหลังอาหาร
กลางวัน 

                   3,000  
  

6.โครงการปรับปรุงหองพยาบาล                                5,000    
7.โครงการกินอยูอยางฉลาดปราศจาก
โรคอวน  

                   3,000  

  
 8.โครงการกําจัดลูกน้ํายุงลาย                   10,000  

  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

9. โครงการบัณฑินอย                    5,000  

ป 2551 - 2555 
  
  
  
  
  
  

ศูนยพัฒนา
เด็ก 
  
  
  
  
  
  

  
1.โครงการจัดซื้อหนังสือและวัสดุ
อุปกรณเสริมพัฒนาการของเด็ก               

                100,000  

  
 2. โครงการประกวดการผลิตสื่อการ
สอน  

                  50,000  
  

3. โครงการอินเตอรเนตเพื่อการเรียนรู                    3,000    
4. โครงการจัดทําเว็ปไซดของโรงเรียน                   15,000    

  
  
  
  

2.4 การพัฒนาสื่อและ
เทคโนโลยีที่ทันสมยั  และมี
ความเหมาะสมกับนักเรียน 
  
  
  

  
  
  
  

ครูมีสื่อประกอบการเรียนการสอน
เพิ่มขึ้น    ครูใชสื่อเทคโนโลยี
ประกอบการเรียนการสอน 
  
  
  

  

ป 2551 - 2555 
  
  
  

ศูนยพัฒนา
เด็ก 
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เปาประสงค กลยุทธ เปาหมาย ดัชนีความสําเร็จ โครงการ/กิจกรรม  งบประมาณ  ระยะเวลาการ
ดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 

5. โครงการจัดสภาพแวดลอมใหเปน
แหลงเรียนรูสําหรับนักเรียน  

                  30,000  
  

6. โครงการปรับปรุงภูมิทัศนและ
สาธารณูปโภค 

                100,000  
  

7.โครงการปรับปรุงหองธุรการ,หอง
วิชาการ,หองสงเสริมพัฒนาการ,หอง
พัสดุ,หองพยาบาล 

                100,000  

  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

8.โครงการครูชาวตางชาติสอน
ภาษาอังกฤษในโรงเรียน 

                  96,000  

ป 2551 - 2555 
  
  
  
  
  

 ศูนยพัฒนา
เด็ก 
  
  
  

  
1. โครงการครูภูมิปญญาทองถิ่น                                 5,000   ป 2551 - 2555 

  
   

2. โครงการเรียนรูวัฒนธรรมทองถิ่น                   10,000      

  
  
  

2.5 การพัฒนาแหลงการ
เรียนรู 
  
  

  
  
  

ศูนยพัฒนาเด็กมีสภาพแวดลอมที่
เปนแหลงการเรียนรู 
  
  

3. โครงการทัศนศึกษา                    15,000    

ศูนยพัฒนา
เด็ก 
  
  

  
  2.6 การมีสวนรวมของ

ผูปกครองและชุมชน 
  1มีคณะกรรมการบริหารศูนยพัมา

เด็ก  2.มีการจัดการประชุม
ผูปกครอง  3.นักเรียนไดฟงนิทานที่
หลากหลาย 4.ออกเยี่ยมบานนักเรียน 
50% ครูและผูปกครองมีปฏิสัมพันธ
ที่ดี  5ผลการประเมินความพึงพอใจ
ฯ 6ผูปกครองไดรับขาวสารจากทาง
ศูนยฯ  7เพื่อชี้แจงเกี่ยวกฎระเบียบ 

1.โครงการเลือกตั้งคณะ
กรรมการบริหาร                                       

                   2,000  

  ศูนยพัฒนา
เด็ก 
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เปาประสงค กลยุทธ เปาหมาย ดัชนีความสําเร็จ โครงการ/กิจกรรม  งบประมาณ  ระยะเวลาการ
ดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 

 2.โครงการประชุมผูปกครองประจําป
การศึกษา  

                  10,000  
    

  
3.โครงการอาสาสมัครเลานิทาน
สําหรับนอง  

                   5,000  
    

  
4.โครการสื่อสัมพันธบานโรงเรียน
โครงการเยี่ยมบาน 

                  10,000  
    

  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

5.โครงการสํารวจความพึ่งพอใจตอการ
ใหบริการ 

                   3,000  
    

  
1. โครงการพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตร                     

                  20,000  

  
2. โครงการจัดทําหลักสูตรทองถิ่น                   10,000    
3. โครงการสงเสริมศักยภาพในการ
วัดผลและประเมินผล  

                   5,000  

  

พัฒนาครูดานการจัดทํา
หลักสูตรสถานศึกษา 
  
  
  

หลักสูตรมีความเหมาะสมกับสภาพ
ปจจุบัน ครูและชุมชนมีสวนรวมใน
การจัดการศึกษา  ครูมีความรูการ
วัดผลและประเมินผลมากขึ้น 
  
  
  

4. โครงการปรับปรุงระเบียบการวัดผล
และประเมินผล 

                   5,000  

ป 2551 - 2555 
  
  
  

ศูนยพัฒนา
เด็ก 
  
  
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

2.7 การพัฒนาครู/พี่เลี้ยง
และบุคลากรที่เกี่ยวของ
(ยุทธศาสตรที่1) 
  
  
  
  

พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการ 

การแสดงความคิดเห็นของ
ผูปกครอง ครูและผูที่มีสวน
เกี่ยวของรอยละ ๘๐ 

1. โครงการสํารวจความพึงพอใจใน
การบริหารงานของผูบริหาร
สถานศึกษา                 

                   3,000  ป 2551 - 2555 ศูนยพัฒนา
เด็ก 
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เปาประสงค กลยุทธ เปาหมาย ดัชนีความสําเร็จ โครงการ/กิจกรรม  งบประมาณ  ระยะเวลาการ
ดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 

        2. โครงการจัดทําขอมูลสารสนเทศ                    5,000        
        3. โครงการเติมขวัญและกําลังใจ                   15,000        

พัฒนากระบวนการจัดการ
เรียนรูที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ 

บุคลากรมีความรูความเขาใจดาน
การจัดการเรียนการสอนและเขารวม
อบรม 100% 

1. โครงการอบรม ศึกษาดูงานและ
พัฒนาตนเองของบคุลากรดานการ
จัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ 

                  30,000  ป 2551 - 2555 ศูนยพัฒนา
เด็ก 

  
1. โครงการวิจัยในชั้นเรียน                                        30,000  ป 2551 - 2555 ศูนยพัฒนา

เด็ก 

  
2.โครงการใหคําปรึกษาเกี่ยวพฤติกรรม
เด็ก  

                   5,000  
    

  
3. โครงการกอสรางศูนยสงเสริม
พัฒนาการเด็ก 

                100,000  
    

  

1. มีงานวิจัยเกี่ยวกบัพัฒนาการเด็ก 
และการสงเสริมพัฒนาการดาน
ตางๆของเด็กอายุ 0-5 ป  2.มีการ
เผยแพรงานวิจัย 
  
  

  
  

 

3.สงเสริมและสนับสนุน
การดําเนินงานวิจัย การ
เผยแพรความรู  การบริการ
วิชาการเกี่ยวกับการดูแล
และสงเสริมพัฒนาการ
สําหรับเด็กอายุ 0 - 6 ป 
  
  
  

สงเสริมและสรางงานวิจัยที่
สามารถนําไปประยุกตใช
ในวิถีชีวิตของชุมชน   
  
  
  

สนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับ
เด็ก เพื่อพัฒนาองคความรูที่
เปนทางเลือกที่เหมาะสม
และสามารถนําไปใช
ประโยชนได  และเผยแพร
ขอมูลตอชุมชน 
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เปาประสงค กลยุทธ เปาหมาย ดัชนีความสําเร็จ โครงการ/กิจกรรม  งบประมาณ  ระยะเวลาการ
ดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 

1. โครงการประเมินผลการปฏิบัติ
หนาที่ของครูและบุคลากรโครงการ
สัมมนาทางวิชาการ                                  

                   5,000  ป 2551 - 2555 ศูนยพัฒนา
เด็ก 

  
2. โครงการสงเสริมการศึกษาของครู
และบุคลากร  

                  50,000  
    

  
3. โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม                      5,000        
4. โครงการนิเทศภายในโรงเรียน                    1,000        

เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของครูและ
บุคลากรที่เกี่ยวของ 
  
  
  
  

ครูจัดการเรียนการสอนไดตรงตาม
หลักสูตร  ครูและบุคลากรที่เขารับ
การอบรมนําคุณธรรม จริยธรรมมา
ใชในชีวิตประจําวัน รอยละ ๗๐  ครู
นําเทคนิควธิีการจัดการเรียนการ
สอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญมา
ประยุกตใชมากขึ้น ครูและบุคลากร
มีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน 
  
  
  
  

5.โครงการอบรมครูพี่เลี้ยง                   50,000        
1. โครงการผลิตสื่อการเรียนการสอน                        50,000  ป 2551 - 2555 ศูนยพัฒนา

เด็ก 

  

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

พัฒนาครูดานการผลิตสื่อ
และเทคโนโลยีที่ทันสมัย
เพื่อใชในการจัดการเรียน
การสอน 
  

ครูมีสื่อประกอบการเรียนการสอน
เพิ่มขึ้น ครูใชสื่อเทคโนโลยี
ประกอบการเรียนการสอน 
   2. โครงการอบรมการผลิตสื่อและการ

ใชสื่อเทคโนโลยีเพือ่การศึกษา 
 

                  50,000  
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หนวยงาน  ศูนยสุขภาพมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
เปาประสงค กลยุทธ เปาหมาย โครงการ/กิจกรรม ดัชนีความสําเร็จ  งบประมาณ  ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 

นักศึกษาและบุคลากร
ของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีมีคุณภาพ
ชีวิตดานสุขภาพทีด่ีและ
ยั่งยืน 

1.เก็บฐานขอมูลสขุภาพ
นักศึกษาและใชรายงานสถิติ
ผลงานแตละเดือนตอ
โรงพยาบาลแมขายและม.อุบล
ฯ             2.สงเสริมพัฒนาการ
บริการของศูนยฯอยางมี
ประสิทธิภาพ           3. พัฒนา
และใหมีวัสดุอุปกรณใชอยาง
เพียงพอตลอดทั้งป 

นักศึกษาและบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย ไดรับการดูแล
ดานสุขภาพ 

 1.โครงการดําเนินงานของศูนย
สุขภาพชุมชนมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

รอยละ 80 ของ
ผูใชบริการมีความพึง
พอใจ  

300,000 ต.ค. 2550- ก.ย. 2551 ศูนยสุขภาพ
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

  

บุคลากรของศูนยมี
ความรูความสามารถตาม
สาขาที่ปฏิบัติงาน 

1. มีการอบรม/ศึกษา/ดูงาน  
ทุกคนอยางนอยปละ 1 ครั้ง 

สงเสริมใหมีการพัฒนา
ศักยภาพทรัพยากรบุคคล       

2. โครงการสงเสริมศักยภาพ
บุคลากรของศูนยฯ ในการ
ใหบริการ 

รอยละ 80 ของ
ผูใชบริการมีความพึง
พอใจ  

50,000 ต.ค. 2550- ก.ย. 2551 ศูนยสุขภาพ
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

  

นักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีไดรับการ
ดูแลดานสุขภาพตลอด 
24 ชั่วโมง 

1.ประสานเครือขายให
นักศึกษาสามารถใชบริการที่
สถานพยาบาลอื่นๆไดตลอด 
24 ชั่วโมง           2.ซื้อประกัน
อุบัติเหตุใหกับนักศึกษาเพื่อให
ไดรับสิทธิและความคุมครอง
ดานสุขภาพ     3. 
ประชาสัมพันธใหนักศึกษา
ทราบสิทธิ วิธีการใช และ
ผลประโยชนที่นักศึกษาไดรับ 

1. นักศึกษามีหลักประกัน
อุบัติเหตุอยางเทาเทียมกัน 

3. โครงการประกันอุบัติเหตุหมู
ของนักศึกษา                    

 รอยละ 100  ของ
นักศึกษาปริญญาตรีที่
ลงทะเบียนเรียนและ
รักษาสถานภาพไดรับ
ความคุมครองดาน
อุบัติเหตุ 

 ตามจํานวน
นักศึกษา  

ต.ค. 2550- ก.ย. 2551 ศูนยสุขภาพ
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี        
(นางนิชนันท 
สุวรรณกูฏ) 
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เปาประสงค กลยุทธ เปาหมาย โครงการ/กิจกรรม ดัชนีความสําเร็จ  งบประมาณ  ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 

นักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีไดรับการ
ดูแลดานสุขภาพตลอด 
24 ชั่วโมง 

1.ประสานเครือขายให
นักศึกษาสามารถใชบริการที่
สถานพยาบาลอื่นๆไดตลอด 
24 ชั่วโมง           2.ซื้อประกัน
อุบัติเหตุใหกับนักศึกษาเพื่อให
ไดรับสิทธิและความคุมครอง
ดานสุขภาพ     3. 
ประชาสัมพันธใหนักศึกษา
ทราบสิทธิ วิธีการใช และ
ผลประโยชนที่นักศึกษาไดรับ 

1. นักศึกษามีหลักประกัน
สุขภาพอยางเทาเทยีมกัน 

4. โครงการประกันสุขภาพของ
นักศึกษา 

 รอยละ100  ของ
นักศึกษาปริญญาตรีที่
ลงทะเบียนเรียนและ
รักษาสถานภาพไดรับ
ความคุมครองดานการ
รักษา 

 ตามจํานวน
นักศึกษา  

ต.ค. 2550- ก.ย. 2551 ศูนยสุขภาพ
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี        
(นางสุฬดี  
กิตติวรเวช) 

  

นักศึกษาและบุคลากร
ของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีมีคุณภาพ
ชีวิตดานสุขภาพทีด่ีและ
ยั่งยืน 

1. เก็บฐานขอมูล
ผูประกอบการดานอาหารของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี           
2. อบรมใหความรูแก
ผูประกอบการ                        
3. ตรวจสอบคุณภาพอาหาร        
4. ประชาสัมพันธในการเลือก
รับประทานอาหารที่มีคุณคา
และปลอดภัย                          
5.มอบปาย clean  food  good 
taste  แกผูประกอบการที่ผาน
การตรวจสอบ 
 
 
 

นักศึกษาและบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย ไดบริโภค
อาหารที่สะอาดและ
ปลอดภัย 

5. โครงการอาหารปลอดภัย จํานวนผูปวยดวยโรค
ทางเดินอาหารลดลงรอย
ละ 5 

                  
45,000  

ต.ค. 2550- ก.ย. 2551 ศูนยสุขภาพ 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
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เปาประสงค กลยุทธ เปาหมาย โครงการ/กิจกรรม ดัชนีความสําเร็จ  งบประมาณ  ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 

นักศึกษาและบุคลากร
ของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีไดรับการ
ดูแลดานสุขภาพจิต
ตลอด 24 ชั่วโมง 

1. ประชาสัมพันธใหทราบ
วิธีใช ระบบอัตโนมัติ1667          
2.มีเอกสารเผยแพร
ประชาสัมพันธ                      
3.มีแกนนํานักศึกษาตามหอพัก   
4. มีนักจิตวิทยาคลนิิกให
คําปรึกษา 

1. เปนการบริการให
คําปรึกษาเปนปญหา
สุขภาพจิตทางโทรศัพทดวย
ระบบตอบรับอัตโนมัติซึ่ง
เปดบริการตลอด 24 ชั่วโมง   
2.  นักศึกษาที่มีปญหาได
ขอมูลขาวสารที่เปน
ประโยชนในการดําเนิน
ชีวิตและแกไขปญหา
สุขภาพจิตทั้งของตนและผู
ใกลชิด 

6. โครงการฮอตไลนคลายเครียด
ระบบอัตโนมัติและเอกสารแผน
พับเผยแพรความรูทางสุขภาพจิต 

รอยละ 70 ของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีทราบ
วิธีการใชระบบอัตโนมัติ 
1667 

                  
15,000  

ต.ค. 2550- ก.ย. 2551 ศูนยสุขภาพ 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี        
(นางสาวจิตตวีร 
ภฺมิภาค) 

  
ถายทอดความรูและ
เทคโนโลยีแกนักศึกษา
บุคลากรและชุมชน อัน
จะนําไปสูการพัฒนา
คุณภาพชีวิตดานสขุภาพ
ที่ดีและยั่งยืน 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. มีศูนยสุขภาพมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี                          
2.บูรณาการองคความรูดาน
สุขภาพในชุมชนโดยยึดหลัก
บูรณาการและการมีสวมรวม
ของภาคประชาชนและภาค
ทองถิ่น                                  
3. เผยแพร ประชาสัมพันธ 

ชุมชนในทองถิ่น นักศึกษา
และบุคลากร ไดรับบริการ
ดานสุขภาพที่ด ี

1. โครงการจัดตั้งศูนยสขุภาพ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ใหบริการตามมาตรฐาน
ตัวชี้วัดของสํานักงาน
หลักประกันสุขภาพ
แหงชาติอยางนอยรอย
ละ 70 

500,000  ต.ค. 2551- ก.ย. 2552 ศูนยสุขภาพ
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
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เปาประสงค กลยุทธ เปาหมาย โครงการ/กิจกรรม ดัชนีความสําเร็จ  งบประมาณ  ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 

นักศึกษาและบุคลากร
ของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีมีคุณภาพ
ชีวิตดานสุขภาพทีด่ีและ
ยั่งยืน 

1.เก็บฐานขอมูลสขุภาพ
นักศึกษาและใชรายงานสถิติ
ผลงานแตละเดือนตอ
โรงพยาบาลแมขาย  และ ม.
อุบลฯ                                     
2.สงเสริมพัฒนาการบริการ
ของศูนยฯอยางมีประสิทธิภาพ  
3. พัฒนาและใหมีวัสดุอุปกรณ
ใชอยางเพียงพอตลอดทั้งป 

นักศึกษาและบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย ไดรับการดูแล
ดานสุขภาพ 

2.โครงการดําเนินงานของศูนย
สุขภาพชุมชนมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

รอยละ 80 ของ 
ผูใชบริการมีความพึง
พอใจ  

                  
300,000  

ต.ค. 2551- ก.ย. 2552 ศูนยสุขภาพ
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

  

บุคลากรของศูนยมี
ความรูความสามารถตาม
สาขาที่ปฏิบัติงาน 

1. มีการอบรม/ศึกษา/ดูงาน  
ของบุคลากรอยางตอเนื่อง 

บุคลากรมีการพัฒนา
ศักยภาพการปฏิบัติงาน     

3. โครงการสงเสริมศักยภาพ
บุคลากรของศูนยฯ ในการ
ใหบริการและวิชาการ 

รอยละ 80 ของ 
ผูใชบริการมีความพึง
พอใจ  

                  
50,000  

ต.ค. 2551- ก.ย. 2552 ศูนยสุขภาพ
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

  

นักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีไดรับการ
ดูแลดานสุขภาพตลอด 
24 ชั่วโมง 
 
 
 
 
 
 
 

1.ประสานเครือขายให
นักศึกษาสามารถใชบริการที่
สถานพยาบาลอื่นๆไดตลอด 
24 ชั่วโมง             
2.ซื้อประกันอุบัติเหตุใหกับ
นักศึกษาเพื่อใหไดรับสิทธิ
และความคุมครองดานสุขภาพ   
3. ประชาสัมพันธใหนักศึกษา
ทราบสิทธิ วิธีการใช และ
ผลประโยชนที่นักศึกษาไดรับ 

1. นักศึกษามีหลักประกัน
อุบัติเหตุอยางเทาเทียมกัน 

4. โครงการประกันอุบัติเหตุหมู
ของนักศึกษา                    

รอยละ  100 ของ
นักศึกษาปริญญาตรีที่
ลงทะเบียนเรียนและ
รักษาสถานภาพไดรับ
ความคุมครองดาน
อุบัติเหตุ 

 ตามจํานวน
นักศึกษา  

ต.ค. 2551- ก.ย. 2552 ศูนยสุขภาพ
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  
(นางสุฬดี  
กิตติวรเวช) 
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เปาประสงค กลยุทธ เปาหมาย โครงการ/กิจกรรม ดัชนีความสําเร็จ  งบประมาณ  ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 

นักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีไดรับการ
ดูแลดานสุขภาพตลอด 
24 ชั่วโมง 

1.ประสานเครือขายให
นักศึกษาสามารถใชบริการที่
สถานพยาบาลอื่นๆไดตลอด 
24 ชั่วโมง          
 2.ซื้อประกันสุขภาพใหกับ
นักศึกษาเพื่อใหไดรับสิทธิ
และความคุมครองดานสุขภาพ   
3. ประชาสัมพันธใหนักศึกษา
ทราบสิทธิ วิธีการใช และ
ผลประโยชนที่นักศึกษาไดรับ 

1. นักศึกษามีหลักประกัน
สุขภาพอยางเทาเทยีมกัน 

5. โครงการประกันสุขภาพของ
นักศึกษา 

รอยละ 100 ของ
นักศึกษาปริญญาตรีที่
ลงทะเบียนเรียนและ
รักษาสถานภาพไดรับ
ความคุมครองดานการ
รักษา 

 ตามจํานวน
นักศึกษา  

ต.ค. 2551- ก.ย. 2552 ศูนยสุขภาพ
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี   
(นางนิชนันท 
สุวรรณกูฏ) 

  

นักศึกษาและบุคลากร
ของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีมีคุณภาพ
ชีวิตดานสุขภาพทีด่ีและ
ยั่งยืน 

1. เก็บฐานขอมูล
ผูประกอบการดานอาหารของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี           
2. อบรมใหความรูแก
ผูประกอบการ             
3. ตรวจสอบคุณภาพอาหาร        
4. ประชาสัมพันธในการเลือก
รับประทานอาหารที่มีคุณคา
และปลอดภัย                       
 5.มอบปาย clean  food  good 
taste  แกผูประกอบการที่ผาน
การตรวจสอบ 

นักศึกษาและบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย ไดบริโภค
อาหารที่สะอาดและ
ปลอดภัย 

6. โครงการอาหารปลอดภัย จํานวนผูปวยดวยโรค
ทางเดินอาหารลดลง      
รอยละ 5 

                  
45,000  

ต.ค. 2551- ก.ย. 2552 ศูนยสุขภาพ 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
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เปาประสงค กลยุทธ เปาหมาย โครงการ/กิจกรรม ดัชนีความสําเร็จ  งบประมาณ  ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 

นักศึกษาและบุคลากร
ของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีไดรับการ
ดูแลดานสุขภาพจิต 

1. ประชาสัมพันธใหทราบ
วิธีใช ระบบอัตโนมัติ1667          
2.เผยแพรเอกสาร
ประชาสัมพันธ          
3.มีแกนนํานักศึกษาตามหอพัก   
4. มีนักจิตวิทยาคลนิิกให
คําปรึกษา 

1. เปนการบริการให
คําปรึกษาเปนปญหา
สุขภาพจิตทางโทรศัพทดวย
ระบบตอบรับอัตโนมัติซึ่ง
เปดบริการตลอด 24 ชั่วโมง   
2.นักศึกษาที่มีปญหาได
ขอมูลขาวสารที่เปน
ประโยชนในการดําเนิน
ชีวิตและแกไขปญหา
สุขภาพจิตทั้งของตนและผู
ใกลชิด 

7. โครงการฮอตไลนคลายเครียด
ระบบอัตโนมัติและเอกสารแผน
พับเผยแพรความรูทางสุขภาพจิต 

รอยละ 70 ของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีทราบ
วิธีการใชระบบอัตโนมัติ 
1667 

                  
15,000  

ต.ค. 2551- ก.ย. 2552 ศูนยสุขภาพ 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  
(นางสาวจิตตวีร 
ภฺมิภาค) 

  
นักศึกษาและบุคลากร
ของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีไดรับการ
ดูแลดานสุขภาพจิต 

1. เผยแพรเอกสาร
ประชาสัมพันธ           
 2. มีแกนนํานักศึกษาชวย
ดําเนินการ          
 3. มีนักจิตวิทยาคลนิิกให
คําปรึกษา             
4.จัดบอรดและนิทรรศการ 
ฯลฯ 
 
 
 
 
 
 

1.นักศึกษาและบุคลากรมี
ความรูดานสุขภาพจิต             
2. กระตุนใหนักศึกษาและ
บุคลากรสนใจในการดูแล
สุขภาพจิตตนเองและคน
ใกลชิด 

8. โครงการสัปดาหวันสุขภาพจิต รอยละ 5 ของนักศึกษา
และบุคลากร  เขารวม
โครงการ 

                  
20,000  

ต.ค. 2551- ก.ย. 2552 ศูนยสุขภาพ  
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี        
(นางสาวจิตตวีร 
ภฺมิภาค) 
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เปาประสงค กลยุทธ เปาหมาย โครงการ/กิจกรรม ดัชนีความสําเร็จ  งบประมาณ  ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 

ถายทอดความรูและ
เทคโนโลยีแกนักศึกษา
บุคลากรและชุมชน อัน
จะนําไปสูการพัฒนา
คุณภาพชีวิตดานสขุภาพ
ที่ดีและยั่งยืน 

1. มีศูนยสุขภาพมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี                  
 2.บูรณาการองคความรูดาน
สุขภาพในชุมชนโดยยึดหลัก
บูรณาการและการมีสวมรวม
ของภาคประชาชนและภาค
ทองถิ่น                          
 3. เผยแพร ประชาสัมพันธ 

ชุมชนในทองถิ่น นักศึกษา
และบุคลากร ไดรับบริการ
ดานสุขภาพที่ด ี

1. โครงการจัดตั้งศูนยสุขภาพ
มหาวทิยาลัยอุบลราชธานี 

ใหบริการตามมาตรฐาน
ตัวชี้วัดของสํานักงาน
หลักประกันสุขภาพ
แหงชาติอยางนอยรอย
ละ 70 

                  
500,000  

ต.ค. 2552- ก.ย. 2553 คณะกรรมการ      
ศูนยสุขภาพ
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

  
ถายทอดความรูและ
เทคโนโลยีแกนักศึกษา
บุคลากรและชุมชน อัน
จะนําไปสูการพัฒนา
คุณภาพชีวิตดานสขุภาพ
ที่ดีและยั่งยืน 

1. มีศูนยสุขภาพมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี                 
 2.บูรณาการองคความรูดาน
สุขภาพในชุมชนโดยยึดหลัก
บูรณาการและการมีสวมรวม
ของภาคประชาชนและภาค
ทองถิ่น                          
3. เผยแพร ประชาสัมพันธ 

ชุมชนในทองถิ่น นักศึกษา
และบุคลากร ไดรับบริการ
ดานสุขภาพที่ด ี

2. โครงการบริการทางการแพทย
แผนไทยประยุกต 

ใหบริการตามมาตรฐาน
ตัวชี้วัดของสํานักงาน
หลักประกันสุขภาพ
แหงชาติอยางนอยรอย
ละ 70 

                  
300,000  

ต.ค. 2552- ก.ย. 2553 คณะกรรมการ      
ศูนยสุขภาพ
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

  
ถายทอดความรูและ
เทคโนโลยีแกนักศึกษา
บุคลากรและชุมชน อัน
จะนําไปสูการพัฒนา
คุณภาพชีวิตดานสขุภาพ
ที่ดีและยั่งยืน 

1. มีศูนยสุขภาพมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี                  
2.บูรณาการองคความรูดาน
สุขภาพในชุมชนโดยยึดหลัก
บูรณาการและการมีสวมรวม
ของภาคประชาชนและภาค
ทองถิ่น                          
3. เผยแพร ประชาสัมพันธ 

ชุมชนในทองถิ่น นักศึกษา
และบุคลากร ไดรับบริการ
ดานสุขภาพที่ด ี

3. โครงการบริการทันตกรรม
และการสงเสริมปองกันโรค
ทางดานทันตกรรม 

ใหบริการตามมาตรฐาน
ตัวชี้วัดของสํานักงาน
หลักประกันสุขภาพ
แหงชาติอยางนอยรอย
ละ 70 

                  
500,000  

ต.ค. 2552- ก.ย. 2553 คณะกรรมการ      
ศูนยสุขภาพ
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

  



 
 

67

เปาประสงค กลยุทธ เปาหมาย โครงการ/กิจกรรม ดัชนีความสําเร็จ  งบประมาณ  ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 

ถายทอดความรูและ
เทคโนโลยีแกนักศึกษา
บุคลากรและชุมชน อัน
จะนําไปสูการพัฒนา
คุณภาพชีวิตดานสขุภาพ
ที่ดีและยั่งยืน 

1. มีศูนยสุขภาพมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี                 
 2.บูรณาการองคความรูดาน
สุขภาพในชุมชนโดยยึดหลัก
บูรณาการและการมีสวมรวม
ของภาคประชาชนและภาค
ทองถิ่น                          
 3. เผยแพร ประชาสัมพันธ 

ชุมชนในทองถิ่น นักศึกษา
และบุคลากร ไดรับบริการ
ดานสุขภาพที่ด ี

4. โครงการบริการดูแล
สุขภาพจิตอยางครบวงจร 

ใหบริการตามมาตรฐาน
ตัวชี้วัดของสํานักงาน
หลักประกันสุขภาพ
แหงชาติอยางนอยรอย
ละ 70 

                  
300,000  

ต.ค. 2552- ก.ย. 2553 คณะกรรมการ     
ศูนยสุขภาพ
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

  
บุคลากรของศูนยมี
ความรูความสามารถตาม
สาขาที่ปฏิบัติงาน 

1. มีการอบรม/ศึกษา/ดูงาน  
อยางตอเนื่อง 

บุคลากรมีการพัฒนา
ศักยภาพในการปฏิบัติงาน      

5. โครงการสงเสริมศักยภาพ
บุคลากรของศูนยฯ ในการ
ใหบริการ 

รอยละ 80 ของ 
ผูใชบริการมีความพึง
พอใจ  

                  
100,000  

ต.ค. 2552- ก.ย. 2553 คณะกรรมการ     
ศูนยสุขภาพ
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

  

ถายทอดความรูและ
เทคโนโลยีแกนักศึกษา
บุคลากรและชุมชน อัน
จะนําไปสูการพัฒนา
คุณภาพชีวิตดานสขุภาพ
ที่ดีและยั่งยืน 

1. มีศูนยสุขภาพมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี             
2.บูรณาการองคความรูดาน
สุขภาพในชุมชนโดยยึดหลัก
บูรณาการและการมีสวมรวม
ของภาคประชาชนและภาค
ทองถิ่น                         
3. เผยแพร ประชาสัมพันธ 

ชุมชนในทองถิ่น นักศึกษา
และบุคลากร ไดรับบริการ
ดานสุขภาพที่ด ี

1. โครงการดําเนินงานศูนย
สุขภาพมหาวิทยาลยั
อุบลราชธานี                   
1.1 โครงการตรวจรักษาโรค
ทั่วไปตามมาตรฐานศูนยสุขภาพ 
แกนักศึกษา บุคลากร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและ
ประชาชนทั่วไป 

ใหบริการตามมาตรฐาน
ตัวชี้วัดของสํานักงาน
หลักประกันสุขภาพ
แหงชาติอยางนอยรอย
ละ 70 

                  
3,000,000  

ต.ค. 2553- ก.ย. 2554 คณะกรรมการ
ศูนยสุขภาพ
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

  
      1.2 โครงการทบทวนการสงตอ

ผูปวยตามแนวทางเวชปฏิบัติเพื่อ
การสงตอ 

                    
2,800,000  
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เปาประสงค กลยุทธ เปาหมาย โครงการ/กิจกรรม ดัชนีความสําเร็จ  งบประมาณ  ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 

      1.3 โครงการตรวจคุณภาพ
อาหารในมหาวิทยาลัย 

                    
45,000  

    
  

      1.4 โครงการตรวจสุขภาพ
ประจําป 

                    
50,000  

    
  

      1.5 ประเมินความพงึพอใจของ
ประชาชนในเขตรับผิดชอบตอ
การเขาถึงบริการของศูนยวิจัย
ทางการแพทย 

                    
20,000  

    

  
      1.6 โครงการการใหบริการทาง

การแพทย ณ ศูนยสุขภาพ  2 
ศูนย (2 ตําบล) 

                    
2,000,000  

    

  
ถายทอดความรูและ
เทคโนโลยีแกนักศึกษา
บุคลากรและชุมชน อัน
จะนําไปสูการพัฒนา
คุณภาพชีวิตดานสขุภาพ
ที่ดีและยั่งยืน 

1. มีศูนยสุขภาพมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี            
2.บูรณาการองคความรูดาน
สุขภาพในชุมชนโดยยึดหลัก
บูรณาการและการมีสวมรวม
ของภาคประชาชนและภาค
ทองถิ่น                       
3. เผยแพร ประชาสัมพันธ 
 
 
 
 
 
 

ชุมชนในทองถิ่น นักศึกษา
และบุคลากร ไดรับบริการ
ดานสุขภาพที่ด ี

2. โครงการดําเนินงานบริการ
ทางการแพทยแผนไทยประยกุต 

ใหบริการตามมาตรฐาน
ตัวชี้วัดของสํานักงาน
หลักประกันสุขภาพ
แหงชาติอยางนอยรอย
ละ 70 

500,000 ต.ค. 2553- ก.ย. 2554 คณะกรรมการ
ศูนยสุขภาพ
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
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ถายทอดความรูและ
เทคโนโลยีแกนักศึกษา
บุคลากรและชุมชน อัน
จะนําไปสูการพัฒนา
คุณภาพชีวิตดานสขุภาพ
ที่ดีและยั่งยืน 

1. มีศูนยสุขภาพมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี            2.บูรณา
การองคความรูดานสุขภาพใน
ชุมชนโดยยึดหลักบูรณาการ
และการมีสวมรวมของภาค
ประชาชนและภาคทองถิ่น          
3. เผยแพร ประชาสัมพันธ 

ชุมชนในทองถิ่น นักศึกษา
และบุคลากร ไดรับบริการ
ดานสุขภาพที่ด ี

3. โครงการดําเนินงานบริการทัน
ตกรรมและการสงเสริมปองกัน
โรคทางดานทันตกรรม 

ใหบริการตามมาตรฐาน
ตัวชี้วัดของสํานักงาน
หลักประกันสุขภาพ
แหงชาติอยางนอยรอย
ละ 70 

                  
500,000  

ต.ค. 2553- ก.ย. 2554 คณะกรรมการ
ศูนยสุขภาพ
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

  
4. โครงการดําเนินงานบริการ
ดูแลสุขภาพจิตอยางครบวงจร        
4.1 โครงการตรวจรักษาโรคทาง
จิตเวช  ตามมาตรฐานศูนยวิจัย
ทางการแพทย แกนักศึกษา 
บุคลากรมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีและประชาชน
ทั่วไป 

                  
500,000  

ต.ค. 2553- ก.ย. 2554 

  
4.2 โครงการการใหคําปรึกษาแก
ชุมชน 

                  
50,000  

  
  

4.3 โครงการฮอตไลนระบบ
อัตโนมัติสายดวนสุขภาพจิต 

                  
20,000  

  
  

4.4 โครงการเผยแพรความรูทาง
สุขภาพจิตแกประชาชนผานทาง
สื่อมหาวิทยาลัย 

                  
20,000  

  

  

ถายทอดความรูและ
เทคโนโลยีแกนักศึกษา
บุคลากรและชุมชน อัน
จะนําไปสูการพัฒนา
คุณภาพชีวิตดานสขุภาพ
ที่ดีและยั่งยืน 
  
  
  
  

1. มีศูนยสุขภาพมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี           
2.บูรณาการองคความรูดาน
สุขภาพในชุมชนโดยยึดหลัก
บูรณาการและการมีสวมรวม
ของภาคประชาชนและภาค
ทองถิ่น       
3. เผยแพร ประชาสัมพันธ 
  
  
  
  

ชุมชนในทองถิ่น นักศึกษา
และบุคลากร ไดรับบริการ
ดานสุขภาพที่ด ี
  
  
  
  

4.5 โครงการประเมินภาวะเครียด 
ในชุมชน 

ใหบริการตามมาตรฐาน
ตัวชี้วัดของสํานักงาน
หลักประกันสุขภาพ
แหงชาติอยางนอยรอย
ละ 70 
  
  
  
  

                  
50,000  

  

คณะกรรมการ
ศูนยสุขภาพ
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
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      4.6 โครงการเฝาระวังภาวะ
สุขภาพจิตในชุมชน 

                    
50,000  

    
  

บุคลากรของศูนยมี
ความรูความสามารถตาม
สาขาที่ปฏิบัติงาน 

1. สนับสนุนใหบุคลากรไดรับ
การอบรม/ศึกษา/ดูงาน  อยาง
ตอเนื่อง 

สงเสริมใหมีการพัฒนา
ศักยภาพทรัพยากรบุคคล       

5. โครงการสงเสริมศักยภาพ
บุคลากรของศูนยฯ ในการ
ใหบริการ 

รอยละ 80 ของ 
ผูใชบริการมีความพึง
พอใจ  

                  
100,000  

ต.ค. 2553- ก.ย. 2554 คณะกรรมการ
ศูนยสุขภาพ
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

  

1. โครงการดําเนินงานศูนย
สุขภาพมหาวิทยาลยั
อุบลราชธานี                   
 1.1 โครงการตรวจรักษาโรค
ทั่วไปตามมาตรฐานศูนยสุขภาพ 
แกนักศึกษา บุคลากร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและ
ประชาชนทั่วไป 

                  
3,000,000  

ต.ค. 2554- ก.ย. 2555 

  
1.2 โครงการทบทวนการสงตอ
ผูปวยตามแนวทางเวชปฏิบัติเพื่อ
การสงตอ 

                  
1,800,000  

  

  
1.3 โครงการตรวจคุณภาพ
อาหารในมหาวิทยาลัย 

                  
45,000  

  
  

1.4 โครงการตรวจสุขภาพ
ประจําป 
 

                  
50,000  

  

  

ถายทอดความรูและ
เทคโนโลยีแกนักศึกษา
บุคลากรและชุมชน อัน
จะนําไปสูการพัฒนา
คุณภาพชีวิตดานสขุภาพ
ที่ดีและยั่งยืน 
  
  
  

1. มีศูนยสุขภาพมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี             
2.บูรณาการองคความรูดาน
สุขภาพในชุมชนโดยยึดหลัก
บูรณาการและการมีสวมรวม
ของภาคประชาชนและภาค
ทองถิ่น                         
3. เผยแพร ประชาสัมพันธ 
  
  
  

ชุมชนในทองถิ่น นักศึกษา
และบุคลากร ไดรับบริการ
ดานสุขภาพที่ด ี
  
  
  

 

ใหบริการตามมาตรฐาน
ตัวชี้วัดของสํานักงาน
หลักประกันสุขภาพ
แหงชาติอยางนอยรอย
ละ 70 
  
  
  

  

คณะกรรมการ
ศูนยสุขภาพ
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
  
  
  

 



 
 

71

เปาประสงค กลยุทธ เปาหมาย โครงการ/กิจกรรม ดัชนีความสําเร็จ  งบประมาณ  ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 

1.5 ประเมินความพงึพอใจของ
ประชาชนในเขตรับผิดชอบตอ
การเขาถึงบริการของศูนยวิจัย
ทางการแพทย 

                    
20,000  

    

  

  
  

  
  

  
  

1.6 โครงการการใหบริการทาง
การแพทย ณ ศูนยสุขภาพ  2 
ศูนย (2 ตําบล) 

                    
2,000,000  

    

  
ถายทอดความรูและ
เทคโนโลยีแกนักศึกษา
บุคลากรและชุมชน อัน
จะนําไปสูการพัฒนา
คุณภาพชีวิตดานสขุภาพ
ที่ดีและยั่งยืน 

1. มีศูนยสุขภาพมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี            2.บูรณา
การองคความรูดานสุขภาพใน
ชุมชนโดยยึดหลักบูรณาการ
และการมีสวมรวมของภาค
ประชาชนและภาคทองถิ่น          
3. เผยแพร ประชาสัมพันธ 

ชุมชนในทองถิ่น นักศึกษา
และบุคลากร ไดรับบริการ
ดานสุขภาพที่ด ี

2. โครงการดําเนินงานบริการ
ทางการแพทยแผนไทยประยุกต 

ใหบริการตามมาตรฐาน
ตัวชี้วัดของสํานักงาน
หลักประกันสุขภาพ
แหงชาติอยางนอยรอย
ละ 70 

                  
2,000,000  

ต.ค. 2554- ก.ย. 2555 คณะกรรมการ
ศูนยสุขภาพ
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

  
ถายทอดความรูและ
เทคโนโลยีแกนักศึกษา
บุคลากรและชุมชน อัน
จะนําไปสูการพัฒนา
คุณภาพชีวิตดานสขุภาพ
ที่ดีและยั่งยืน 

1. มีศูนยสุขภาพมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี            2.บูรณา
การองคความรูดานสุขภาพใน
ชุมชนโดยยึดหลักบูรณาการ
และการมีสวมรวมของภาค
ประชาชนและภาคทองถิ่น          
3. เผยแพร ประชาสัมพันธ 
 
 
 

ชุมชนในทองถิ่น นักศึกษา
และบุคลากร ไดรับบริการ
ดานสุขภาพที่ด ี

3. โครงการดําเนินงานบริการทัน
ตกรรมและการสงเสริมปองกัน
โรคทางดานทันตกรรม 

ใหบริการตามมาตรฐาน
ตัวชี้วัดของสํานักงาน
หลักประกันสุขภาพ
แหงชาติอยางนอยรอย
ละ 70 

                  
1,000,000  

ต.ค. 2554- ก.ย. 2555 คณะกรรมการ
ศูนยสุขภาพ
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
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4. โครงการดําเนินงานบริการ
ดูแลสุขภาพจิตอยางครบวงจร        
4.1 โครงการตรวจรักษาโรคทาง
จิตเวช  ตามมาตรฐานศูนยวิจัย
ทางการแพทย แกนักศึกษา 
บุคลากรมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีและประชาชน
ทั่วไป 

                  
500,000  

ต.ค. 2554 - ก.ย. 2555 คณะกรรมการ
ศูนยสุขภาพ
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

  
4.2 โครงการการใหคําปรึกษาแก
ชุมชน 

                  
50,000  

    
  

4.3 โครงการฮอตไลนระบบ
อัตโนมัติสายดวนสุขภาพจิต 

                  
20,000  

    
  

4.4 โครงการเผยแพรความรูทาง
สุขภาพจิตแกประชาชนผานทาง
สื่อมหาวิทยาลัย 

                  
20,000  

    

  
4.5 โครงการประเมินภาวะเครียด 
ในชุมชน 

                  
50,000  

    
  

4.6 โครงการเฝาระวังภาวะ
สุขภาพจิตในชุมชน 

                  
50,000  

    
  

4.7 โครงการสัปดาหสุขภาพจิต 
                  

30,000  
    

  

ถายทอดความรูและ
เทคโนโลยีแกนักศึกษา
บุคลากรและชุมชน อัน
จะนําไปสูการพัฒนา
คุณภาพชีวิตดานสขุภาพ
ที่ดีและยั่งยืน 
  
  
  
  
  
  
  

1. มีศูนยสุขภาพมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี           
2.บูรณาการองคความรูดาน
สุขภาพในชุมชนโดยยึดหลัก
บูรณาการและการมีสวมรวม
ของภาคประชาชนและภาค
ทองถิ่น       
3. เผยแพร ประชาสัมพันธ 
  
  
  
  
  
  
  

ชุมชนในทองถิ่น นักศึกษา
และบุคลากร ไดรับบริการ
ดานสุขภาพที่ด ี
  
  
  
  
  
  
  

4.8 โครงการรณรงคมหาวิทยาลัย
ไรยาเสพติด 

ใหบริการตามมาตรฐาน
ตัวชี้วัดของสํานักงาน
หลักประกันสุขภาพ
แหงชาติอยางนอยรอย
ละ 70 
  
  
  
  
  
  
  

                  
70,000  
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บุคลากรของศูนยมี
ความรูความสามารถตาม
สาขาที่ปฏิบัติงาน 

1. สนับสนุนใหบุคลากรไดรับ
การอบรม/ศึกษา/ดูงาน  อยาง
ตอเนื่อง 

สงเสริมใหมีการพัฒนา
ศักยภาพทรัพยากรบุคคล       

5. โครงการสงเสริมศักยภาพ
บุคลากรของศูนยฯ ในการ
ใหบริการ 

รอยละ 80 ของ 
ผูใชบริการมีความพึง
พอใจ  

                  
100,000  

ต.ค. 2554- ก.ย. 2555 คณะกรรมการ
ศูนยสุขภาพ
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

  

1. โครงการดําเนินงานศูนย
สุขภาพมหาวิทยาลยั
อุบลราชธานี                   
1.1 โครงการตรวจรักษาโรค
ทั่วไปตามมาตรฐานศูนยสุขภาพ 
แกนักศึกษา บุคลากร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและ
ประชาชนทั่วไป 

                  
3,000,000  

  
1.2 โครงการทบทวนการสงตอ
ผูปวยตามแนวทางเวชปฏิบัติเพื่อ
การสงตอ 

                  
1,800,000  

  
1.3 โครงการตรวจคุณภาพ
อาหารในมหาวิทยาลัย 

                  
45,000    

1.4 โครงการตรวจสุขภาพ
ประจําป 

                  
50,000    

ถายทอดความรูและ
เทคโนโลยีแกนักศึกษา
บุคลากรและชุมชน อัน
จะนําไปสูการพัฒนา
คุณภาพชีวิตดานสขุภาพ
ที่ดีและยั่งยืน 
  
  
  
  

1. มีศูนยสุขภาพมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี            
 2.บูรณาการองคความรูดาน
สุขภาพในชุมชนโดยยึดหลัก
บูรณาการและการมีสวมรวม
ของภาคประชาชนและภาค
ทองถิ่น                           
3. เผยแพร ประชาสัมพันธ 
  
  
  
  

ชุมชนในทองถิ่น นักศึกษา
และบุคลากร ไดรับบริการ
ดานสุขภาพที่ด ี
  
  
  
  

1.5 ประเมินความพงึพอใจของ
ประชาชนในเขตรับผิดชอบตอ
การเขาถึงบริการของศูนยวิจัย
ทางการแพทย 
 

ใหบริการตามมาตรฐาน
ตัวชี้วัดของสํานักงาน
หลักประกันสุขภาพ
แหงชาติอยางนอยรอย
ละ 70 
  
  
  
  

                  
20,000  

ต.ค. 2555- ก.ย. 2556 
  
  
  
  

คณะกรรมการ
ศูนยสุขภาพ
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
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เปาประสงค กลยุทธ เปาหมาย โครงการ/กิจกรรม ดัชนีความสําเร็จ  งบประมาณ  ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 

      1.6 โครงการการใหบริการทาง
การแพทย ณ ศูนยสุขภาพ  2 
ศูนย (2 ตําบล) 

                    
2,000,000  

    

  
ถายทอดความรูและ
เทคโนโลยีแกนักศึกษา
บุคลากรและชุมชน อัน
จะนําไปสูการพัฒนา
คุณภาพชีวิตดานสขุภาพ
ที่ดีและยั่งยืน 

1. มีศูนยสุขภาพมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี            
2.บูรณาการองคความรูดาน
สุขภาพในชุมชนโดยยึดหลัก
บูรณาการและการมีสวมรวม
ของภาคประชาชนและภาค
ทองถิ่น                      
 3. เผยแพร ประชาสัมพันธ 

ชุมชนในทองถิ่น นักศึกษา
และบุคลากร ไดรับบริการ
ดานสุขภาพที่ด ี

2. โครงการดําเนินงานบริการ
ทางการแพทยแผนไทยประยุกต 

ใหบริการตามมาตรฐาน
ตัวชี้วัดของสํานักงาน
หลักประกันสุขภาพ
แหงชาติอยางนอยรอย
ละ 70 

                  
2,000,000  

ต.ค. 2555- ก.ย. 2556 คณะกรรมการ
ศูนยสุขภาพ
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

  
ถายทอดความรูและ
เทคโนโลยีแกนักศึกษา
บุคลากรและชุมชน อัน
จะนําไปสูการพัฒนา
คุณภาพชีวิตดานสขุภาพ
ที่ดีและยั่งยืน 

1. มีศูนยสุขภาพมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี         
 2.บูรณาการองคความรูดาน
สุขภาพในชุมชนโดยยึดหลัก
บูรณาการและการมีสวมรวม
ของภาคประชาชนและภาค
ทองถิ่น   
3. เผยแพร ประชาสัมพันธ 
 
 
 
 
 
 

ชุมชนในทองถิ่น นักศึกษา
และบุคลากร ไดรับบริการ
ดานสุขภาพที่ด ี

3. โครงการดําเนินงานบริการทัน
ตกรรมและการสงเสริมปองกัน
โรคทางดานทันตกรรม 

ใหบริการตามมาตรฐาน
ตัวชี้วัดของสํานักงาน
หลักประกันสุขภาพ
แหงชาติอยางนอยรอย
ละ 70 

                  
1,000,000  

ต.ค. 2555- ก.ย. 2556 คณะกรรมการ
ศูนยสุขภาพ
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
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เปาประสงค กลยุทธ เปาหมาย โครงการ/กิจกรรม ดัชนีความสําเร็จ  งบประมาณ  ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 

4. โครงการดําเนินงานบริการ
ดูแลสุขภาพจิตอยางครบวงจร        
4.1 โครงการตรวจรักษาโรคทาง
จิตเวช  ตามมาตรฐานศูนยวิจัย
ทางการแพทย แกนักศึกษา 
บุคลากรมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีและประชาชน
ทั่วไป 

500,000 ต.ค. 2555- ก.ย. 2556 คณะกรรมการ
ศูนยสุขภาพ
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

  
4.2 โครงการการใหคําปรึกษาแก
ชุมชน 

50,000     
  

4.3 โครงการฮอตไลนระบบ
อัตโนมัติสายดวนสุขภาพจิต 

20,000     
  

4.4 โครงการเผยแพรความรูทาง
สุขภาพจิตแกประชาชนผานทาง
สื่อมหาวิทยาลัย 

20,000     

  
4.5 โครงการประเมินภาวะเครียด 
ในชุมชน 

50,000     
  

4.6 โครงการเฝาระวังภาวะ
สุขภาพจิตในชุมชน 

50,000     
  

4.7 โครงการม.อุบลรวมใจ
ปองกันเอดส 
 

30,000     

  

ถายทอดความรูและ
เทคโนโลยีแกนักศึกษา
บุคลากรและชุมชน อัน
จะนําไปสูการพัฒนา
คุณภาพชีวิตดานสขุภาพ
ที่ดีและยั่งยืน 
  
  
  
  
  
  

1. มีศูนยสุขภาพมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี          
 2.บูรณาการองคความรูดาน
สุขภาพในชุมชนโดยยึดหลัก
บูรณาการและการมีสวมรวม
ของภาคประชาชนและภาค
ทองถิ่น       
3. เผยแพร ประชาสัมพันธ 
  
  
  
  
  
  

ชุมชนในทองถิ่น นักศึกษา
และบุคลากร ไดรับบริการ
ดานสุขภาพที่ด ี
  
  
  
  
  
  

4.8 โครงการสัปดาหสุขภาพจิต 

ใหบริการตามมาตรฐาน
ตัวชี้วัดของสํานักงาน
หลักประกันสุขภาพ
แหงชาติอยางนอยรอย
ละ 70 
  
  
  
  
  
  

70,000   
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บุคลากรของศูนยมี
ความรูความสามารถตาม
สาขาที่ปฏิบัติงาน 

1. สนับสนุนใหบุคลากรไดรับ
การอบรม/ศึกษา/ดูงาน  อยาง
ตอเนื่อง 

สงเสริมใหมีการพัฒนา
ศักยภาพทรัพยากรบุคคล       

5. โครงการสงเสริมศักยภาพ
บุคลากรของศูนยฯ ในการ
ใหบริการ 

รอยละ 80 ของ 
ผูใชบริการมีความพึง
พอใจ  

                  
300,000  

ต.ค. 2555- ก.ย. 2556 คณะกรรมการ
ศูนยสุขภาพ
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
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ยุทธศาสตรที่ 5 (วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสขุ)  
ทํานุบํารุงและฟนฟูวฒันธรรมอันดีงามของทองถิ่น  ภายใตการดํารงชีวติในสังคมพหวุัฒนธรรมและกระแสโลกาภิวัฒน 
5.1 สงเสริมการศึกษาและการจัดกิจกรรมที่เนนการสืบสานวัฒนธรรม ที่เกี่ยวของกับการดําเนนิชีวติของชุมชนในอีสานใตและอนุภูมภิาคลุมแมน้ําโขงโดย

มีกระบวนการที่ตอเนื่องจนเกิดการสรางองคความรูและมีการเผยแพร โดยใหนักศกึษา และบุคลากรมีสวนรวมกับชุมชน  
5.2 สงเสริมและสนับสนุนการวิจยัและพฒันาระบบฐานขอมูลดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  
5.3 สรางเสริมความแข็งแกรงของกลุมกิจกรรมและบุคลากรดานศิลปะและวัฒนธรรม  
5.4 ศึกษา ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของภูมภิาคอื่นใหเกดิการเรียนรู รับรู และรักษาไวภายใตบริบทการเปลี่ยนแปลงของโลก 
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เปาประสงค กลยุทธ เปาหมาย  ดัชนีความสําเร็จ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาการ
ดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 

สงเสริม ทํานุบํารุง ฟนฟู
รูปแบบและความคิดทาง
ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของ
ทองถิ่นและ โดยซึมซับเขาสู
วิถีการดํารงชีวิตเพื่อการ
รองรับการเปลี่ยนแปลงภายใต
ความหลากหลายทางดาน
วัฒนธรรม 

     สงเสริมการศึกษาและการจัด
กิจกรรมที่เนนการสืบทอดและสืบ
สานวัฒนธรรม ที่เกี่ยวของกับการ
ดําเนินชีวิตของชุมชนในอีสานใต
และอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขงโดยมี
กระบวนการที่ตอเนื่องจนเกิดการ
สรางองคความรูและมีการเผยแพร 
โดยใหนักศึกษา และบุคลากรมีสวน
รวมกับชุมชน 

1. เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัด
กิจกรรมที่เนนการสืบทอดมี
กระบวนการที่ตอเนื่องจนเกิด
การสรางองคความรูและมีการ
เผยแพร 

 1. รอยละนักศึกษาและบุคลากร
เขารวมโครงการ /กิจกรรมไม
นอยกวารอยละ 70                           
2. ประเมินความพึงพอใจในการ
เขารวมกิจกรรมไมนอยกวารอย
ละ 70                      

1. โครงการจัดกิจกรรมวันไหวครู 

5,000 ป 2551-2555 งานทํานุ, 
งานกิจ 

  

       1. รอยละนักศึกษาและบุคลากร
เขารวมโครงการ /กิจกรรมไม
นอยกวารอยละ 70                           
2. ประเมินความพึงพอใจในการ
เขารวมกิจกรรมไมนอยกวารอย
ละ 70                      

2. โครงการจัดกิจกรรมวันแม
แหงชาติ 

5,000 ป 2551-2555 งานทํานุ, 
งานกิจ   

       1. รอยละนักศึกษาและบุคลากร
เขารวมโครงการ /กิจกรรมไม
นอยกวารอยละ 70                           
2. ประเมินความพึงพอใจในการ
เขารวมกิจกรรมไมนอยกวารอย
ละ 70                      

3. โครงการจัดกิจกรรมวันมหิดล 

5,000 ป 2551-2555 งานทํานุ, 
งานกิจ   
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เปาประสงค กลยุทธ เปาหมาย  ดัชนีความสําเร็จ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาการ
ดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 

  

     1. รอยละนักศึกษาและบุคลากร
เขารวมโครงการ /กิจกรรมไม
นอยกวารอยละ 70                           
2. ประเมินความพึงพอใจในการ
เขารวมกิจกรรมไมนอยกวารอย
ละ 70                      

4. กิจกรรมวันพอแหงชาติ 

5,000 ป 2551-2555 งานทํานุ, 
งานกิจ   

  

  

  

 1. รอยละนักศึกษาและบุคลากร
เขารวมโครงการ /กิจกรรมไม
นอยกวารอยละ 70                           
2. ประเมินความพึงพอใจในการ
เขารวมกิจกรรมไมนอยกวารอย
ละ 70                      

5.โครงการจัดกิจกรรมสงทายป
เกาตอนรับปใหม 

100,000 ป 2551-2555 งานทํานุ, 
งานกิจ 

  

  

  

  

 1. รอยละนักศึกษาและบุคลากร
เขารวมโครงการ /กิจกรรมไม
นอยกวารอยละ 70                           
2. ประเมินความพึงพอใจในการ
เขารวมกิจกรรมไมนอยกวารอย
ละ 70                      

6.โครงการจัดกิจกรรมทําบุญ
อาจารยใหญ 

20,000 ป 2551-2555 งานทํานุ, 
งานกิจ   

  

  

  

 1. รอยละนักศึกษาและบุคลากร
เขารวมโครงการ /กิจกรรมไม
นอยกวารอยละ 70                           
2. ประเมินความพึงพอใจในการ
เขารวมกิจกรรมไมนอยกวารอย
ละ 70                      

7.โครงการประกอบพิธี
พระราชทานเพลิงอาจารยไหญ 

50,000 ป 2551-2560 งานทํานุ, 
งานกิจ   
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เปาประสงค กลยุทธ เปาหมาย  ดัชนีความสําเร็จ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาการ
ดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 

  

  2. มีการสืบทอดวัฒนธรรมที่
เกี่ยวของกับการดําเนินชีวิต
ของชาวอีสานใตและอนุภมิ
ภาคลุมน้ําโขง 

 1. รอยละนักศึกษาและบุคลากร
เขารวมโครงการ /กิจกรรมไม
นอยกวารอยละ 70                           
2. ประเมินความพึงพอใจในการ
เขารวมกิจกรรมไมนอยกวารอย
ละ 70                      

8. โครงการจัดกิจกรรมบายศรีสู
ขวัญตอนรับนองใหม 

100,000 ป 2551-2555 งานทํานุ, 
งานกิจ   

       1. รอยละนักศึกษาและบุคลากร
เขารวมโครงการ /กิจกรรมไม
นอยกวารอยละ 70                           
2. ประเมินความพึงพอใจในการ
เขารวมกิจกรรมไมนอยกวารอย
ละ 70                      

9. โครงการจัดกิจกรรมพิธีกอตั้ง
ตึกวิทยาลัยแพทย 

5,000 2552 งานทํานุ, 
งานกิจ   

  

     1. รอยละนักศึกษาและบุคลากร
เขารวมโครงการ /กิจกรรมไม
นอยกวารอยละ 70                           
2. ประเมินความพึงพอใจในการ
เขารวมกิจกรรมไมนอยกวารอย
ละ 70                      

10. โครงการจัดกิจกรรมพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม 

50,000 ป 2551-2555 งานทํานุ, 
งานกิจ   

  

     1. รอยละนักศึกษาและบุคลากร
เขารวมโครงการ /กิจกรรมไม
นอยกวารอยละ 70                           
2. ประเมินความพึงพอใจในการ
เขารวมกิจกรรมไมนอยกวารอย
ละ 70                      

11. โครงการจัดกิจกรรมวัน
เขาพรรษา 

5,000 ป 2551-2555 งานทํานุ, 
งานกิจ   
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เปาประสงค กลยุทธ เปาหมาย  ดัชนีความสําเร็จ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาการ
ดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 

  

  

   1. รอยละนักศึกษาและบุคลากร
เขารวมโครงการ /กิจกรรมไม
นอยกวารอยละ 70                           
2. ประเมินความพึงพอใจในการ
เขารวมกิจกรรมไมนอยกวารอย
ละ 70                      

12. โครงการจัดกิจกรรมตอนรับ
นองสู ม.อุบลฯ   ( วัดปาพง ) 

100,000 ป 2551-2555 งานทํานุ, 
งานกิจ 

งบ
สวนกลาง 

       1. รอยละนักศึกษาและบุคลากร
เขารวมโครงการ /กิจกรรมไม
นอยกวารอยละ 70                           
2. ประเมินความพึงพอใจในการ
เขารวมกิจกรรมไมนอยกวารอย
ละ 70                      

13.โครงการจัดกิจกรรมสงเสริม
การอนุรักษผาไทย 

100,000 ป 2551-2555 งานทํานุ, 
งานกิจ 

งบ
สวนกลาง 

  

     1. รอยละนักศึกษาและบุคลากร
เขารวมโครงการ /กิจกรรมไม
นอยกวารอยละ 70                           
2. ประเมินความพึงพอใจในการ
เขารวมกิจกรรมไมนอยกวารอย
ละ 70                      

14.โครงการพัฒนาสงเสริมและ
ประเมินผลงานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 20,000 ป 2551-2555 งานทํานุ, 

งานกิจ   

  

     1. รอยละนักศึกษาและบุคลากร
เขารวมโครงการ /กิจกรรมไม
นอยกวารอยละ 70                           
2. ประเมินความพึงพอใจในการ
เขารวมกิจกรรมไมนอยกวารอย
ละ 70                      

15. โครงการเสียงพิณหมอ ม.
อุบลฯ 

300,000 ป 2551-2555 หัวหนา
โครงการ 

งบ
สวนกลาง 
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ยุทศาสตรที่6 (วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข)  

บริหารดวยหลักธรรมมาภิบาลเพื่อพัฒนาองคกรใหมีคณุภาพตามมาตรฐานอุดมศกึษาไทยและสากล 
6.1 พัฒนาองคกรและระบบบริหารเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงอยางมปีระสิทธิภาพ (เดิม) 
6.2 ปรับโครงสรางองคกร รวมทั้งกฎ ระเบยีบตางๆ ใหเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต (เสนอเพิ่มใหม)  
6.3 พัฒนาสถาบันสูองคกรแหงการเรยีนรู  โดยเนนการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกใหเปนที่รับรูอยางทั่วถึง 
 
เปาประสงค  
ภารกิจในดานการบริหารจัดการ และประสานงาน เพื่อใหองคกรม ี โครงสราง  และระบบที่สนับสนุนการดําเนนิงานตามภารกิจหลักอยางคลองตัว และมี

ประสิทธิภาพ มีการพัฒนาและธํารงรักษาไวซึ่งบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการนํานวัตกรรม และเทคโนโลยีใหม  ๆ มาประยุกตใชในการบริหารงานภายใน
วิทยาลัยแพทยศาสตรฯ  
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เปาประสงค กลยุทธ เปาหมาย ดัชนีความสําเร็จ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
(บาท) ระยะเวลา(พ.ศ.)  

ผูรับผิดชอบ 

6.  การบริหารจัดการอยางมีประสิทธภิาพ 
- มีระบบสารสนเทศคณะ 
 - จํานวนสารสนเทศที่ผูบริหาร/ 
บุคลากรนําสารสนเทศไปใช/ 
ตัดสินใจ 

6.1.1 จัดทําระบบสารสนเทศที่ 
สามารถใชประโยชนในการบริหาร
จัดการขอมูลคณะและการ
ปฏิบัติงาน 
- โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ 

-จํานวนชองทางการสื่อสาร 
  
  
  

6.1.2 มีกิจกรรม/โครงการจัดระบบ 
การสื่อสารภายในหนวยงาน  
(โฮมเพจ จดหมายขาว หนังสือเวียน  
รายงานประจําป) 

5,000,000 
  
  
  
  
  
  
  

 
ป 2551-2555 

 
 
 
 
 
 
 

- มีระบบพัฒนาการติดตาม รายงาน 
และประเมินผลการดําเนินงานคณะ 

 - รอยละกิจกรรมที่ไดรับการติดตาม 
รายงานและประเมนิผลตามแผน 

6.1.3 มีการพัฒนาระบบการติดตาม 
รายงานและประเมนิผลการ 
ดําเนินงานของคณะ 
  

1. เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลในการ
ดําเนินงาน 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

1. พัฒนาองคกรและระบบ 
บริหารเพื่อรองรับการ 
เปลี่ยนแปลงอยางม ี
ประสิทธิภาพ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

1.พัฒนาประสิทธิภาพและ 
ประสิทธิผลในการ
ดําเนินงาน 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

-มีการการแตงตั้งคณะกรรมการ 
ติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานคณะ 
-ความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตอ 
การบริหารงานของคณะ 

- โครงการวางแผน ติดตาม และ 
ประเมินผลการดําเนินงาน 

1,000,000 
 
 
 
 

ป 2551-2555 
 
 
 
 

  
  
  

คณบด ี
รองคณบดี/ ผช.คณบดี 

หน.กลุมวิชา/ 
ประธานหลักสูตร/ 
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เปาประสงค กลยุทธ เปาหมาย ดัชนีความสําเร็จ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
(บาท) ระยะเวลา(พ.ศ.)  

ผูรับผิดชอบ 

- มีการจัดทําแผนและระบบ 
งบประมาณแบบมุงเนนผลงาน 

- จํานวนครั้งในการรายงานผลการ
ใชจายงบประมาณและกิจกรรม 

6.2.1 โครงการดําเนินการจัดทําแผน
และงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน 
และมีระบบควบคมุงบประมาณ 

1,000,000 ป 2551-2555 

 - ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ กลยุทธ 
วัตถุประสงคไดรับการทบทวน 

6.2.2 โครงการจัดทําแผน และ
ทบทวน ปรัชญา วสิัยทัศน พันธกิจ 
กลยุทธ วัตถุประสงค 
 

300,000 
 

ป 2551-2555 
 

2.ปรับโครงสรางองคกร 
รวมทั้งกฎ ระเบียบตางๆ ให
เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลง
ในอนาคต 
  
  
  
  
  
  
  
  

2.พัฒนาโครงสรางองคกร 
รวมทั้งกฎ ระเบียบตางๆ ให
เหมาะสมกับการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต 
  
  
  
  
  
  
  
  

2.เพื่อเปนองคกรที่มีการ
บริหารจัดการที่ไมซับซอน  
มีความยืดหยุน  รวดเร็ว  ลด
ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน 
  
  
  
  
  
  
  
  

 - แผนปฏิบัติงานสํานักงานคณบด ี
 - รายงานผลการดําเนินงาน 
  
  
  
  
  
  

6.2.3 ดําเนินการทางดานงานบริหาร
และ ธุรการ  งานคลังและพัสดุ   
งานนโยบายและแผน  งานประกัน 
คุณภาพและบริการการศึกษา  และ 
งานบริการวิชาการ วิจัยและ
นักศึกษาเพื่อสนับสนุนการเรียนการ
สอนการวิจัย  การบริการวิชาการ 
และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของคณะ 

25,000,000 
 
 
 
 
 
 
 

ป 2551-2555 
 
 
 
 
 
 
 

คณบดี/รองคณบด/ี 
ผช.คณบดี 
ฝายวางแผนฯ/ 
งานนโยบายและแผน 
บุคลากรสํานักงาน 
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เปาประสงค กลยุทธ เปาหมาย ดัชนีความสําเร็จ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
(บาท) ระยะเวลา(พ.ศ.)  

ผูรับผิดชอบ 

 - จํานวนเงินสะสมเขากองทุนคณะ 
  
  
  
  
  

6.2.4 ดําเนินการจัดสรรงบประมาณ 
และแสวงหาเงินงบประมาณจาก 
แหลงอื่น เพื่อสมทบเขากองทุนตาง 
ๆ ของคณะ เพื่อใชในการบริหาร
และเปนเงินสะสมเสริมความมั่นคง
ของคณะ 

10,000,000 
 
 
 
 
 

ป 2551-2555 
 
 
 
 
 

คณบดี/รองคณบด/ี 
สนง.คณบดี/ 
งานการเงิน 

 
 
 

 - จํานวนรายการที่จัดหา/พัฒนา/ 
ปรับปรุง/ซอมแซม 
  

6.2.5 จัดหา/พัฒนา/ปรับปรุง/
ซอมแซมครุภัณฑ ที่ดิน สิ่งกอสราง 
ที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการให
สามารถใชงานไดและทันสมัย 
 

5,000,000 
 
 

ป 2551-2555 
 
 

คณบดี/รองคณบด/ี 
สนง.คณบดี/ 
งานพัสดุ 

 - มีระบบควบคุมภายใน 
  

6.2.6 ดําเนินการพัฒนาระบบ 
ควบคุมภายใน  1,000,000  

  
ป 2551-2555 

  

คณบดี/รองคณบด/ี 
สนง.คณบดี/  งาน
ประกันคุณภาพ 

- มีกิจกรรมที่สนับสนุน/สอดคลอง 
การบริหารกิจการบานเมืองที่ด ี
  

6.2.8 จัดกิจกรรมที่สนับสนุน/ 
สอดคลองกับการบริหาร 
กิจการบานเมืองที่ดี 

250,000 
  
  

ป 2551-2555 
  
  

สนง.คณบด ี 
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

- มีกิจกรรม 5 ส 
  

6.2.9 ดําเนินการพัฒนากิจกรรม 
5 ส. มาใชในวิทยาลัยฯ 

250,000 
  

ป 2551-2555 
  

คณบดี/ รองคณบดี/ 
หน.กลุมวิชา/ 
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เปาประสงค กลยุทธ เปาหมาย ดัชนีความสําเร็จ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
(บาท) ระยะเวลา(พ.ศ.)  

ผูรับผิดชอบ 

- จํานวนบุคลากรสายปฏิบัติงาน 
ที่ไดรับการพัฒนาตนเอง 
  
  

6.2.10 สงเสริมและสนับสนุนให 
ผูบริหารและบุคลากรสายปฏิบัติการ 
ไดรับการพัฒนาตนเอง 
 - โครงการพัมนาบุคลากร 

 10,000,000  
  
  
  

ป 2551-2555 
 
 
 

ประธานหลักสูตร/ 
สนง.คณบด ี

 
 

- มีกิจกรรมพัฒนาสภาพแวดลอม 
วิทยาลัยแพทยฯ 
  

6.2.11 จัดกิจกรรม/โครงการพัฒนา 
สภาพแวดลอมวิทยาลัยแพทยฯ 
 - โครงการพัฒนาสภาพแวดลอม 

 1,500,000  
  
  

ป 2551-2555 
  
  

คณบดี/รองคณบด/ี 
สนง.คณบด ี

  
6.2.12 ดําเนินการปรับปรุงแกไข 
กฎเกณฑตางๆ ของคณะฯ 

 1,000,000  
  

ป 2551-2555 
  

คณบดี/รองคณบด/ี 
สนง.คณบด ี

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  จํานวนเรื่อง กฏ ที่มีการปรับปรุง  
 แกไขจํานวนกิจกรรมที่เผยแพร 
  
  
  

6.2.13 ดําเนินการเผยแพร และ 
ประชาสัมพันธกิจกรรมของคณะฯ 
 - โครงการประชาสัมพันธ 
 - โครงการวิทยาลัยแพทยฯสาร
สัมพันธ 

200,000 
  
  
  

ป 2551-2555 
  
  
  

คณบดี/รองคณบด/ี 
สนง.คณบด ี

  
  

 - คําสั่งแตงตั้งคณะทํางาน 
 - จํานวนผูเขาอบรม 
 - รอยละความพงึพอใจของผูเขารับ 
การอบรม 

6.3.1 แตงตั้งทีมงานการจัดการ
เรียนรูของคณะ 
6.3.2 จัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับ 
การเรียนรู/แลกเปลี่ยนความรู/ 
การมีสวนรวม 

  
300,000 

  
  

ป 2551-2555 
  

3.เปนสถาบันสูองคกรแหงการ
เรียนรู โดยเนนการสื่อสารทั้ง
ภายในและภายนอกใหเปนที่
รับรูอยางทั่วถึง 
  

3. พัฒนาสถาบันสูองคกร
แหงการเรียนรู โดยเนนการ
สื่อสารทั้งภายในและ
ภายนอกใหเปนที่รับรูอยาง
ทั่วถึง 
  

3.เปนองคกรแหงการเรียนรู 
  

 - แผนการพัฒนาการเรียนรูคณะ 6.3.3 จัดทําแผนการพัฒนาการ
เรียนรู 

300,000 ป 2551-2555 

คณบดี/รองคณบด/ี 
สนง.คณบด ี
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เปาประสงค กลยุทธ เปาหมาย ดัชนีความสําเร็จ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
(บาท) ระยะเวลา(พ.ศ.)  

ผูรับผิดชอบ 

 - คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานดานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

 - แผนการพัฒนาการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

4.1 แตงตั้งคณะทํางานดานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา  
  

 
50,000 

ป 2551-2555 
 

 - มีระบบสารสนเทศเพื่องาน
ประกันคุณภาพการศึกษา 

4.2 โครงการจัดทําระบบสารมนเทศ
เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา 

50,000 ป 2551-2555 

 - จํานวนผูเขารวมโครงการ 
 - รอยละความพงึพอใจของ
ผูเขารวมโครงการ 

4.3 โครงการการใหความรูและ
ทักษะ   ดานการประกันคุณภาพแก
นักศึกษา  

100,000 ป 2551-2555 

 - จํานวนผูเขารวมโครงการ 
 - รอยละความพงึพอใจของ
ผูเขารวมโครงการ 

4.4 โครงการการใหความรูและ
ทักษะดานการประกันคุณภาพแก
บุคลากร 

100,000 ป 2551-2555 

  
  
  
  
  
  
  

4. พัฒนาการประกัน
คุณภาพการศึกษาของทาง
วิทยาลัย  
  
  
  
  
  
  

4 เพื่อเปนสถานบันที่มี
ระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
  
  
  
  
  
  

 - มีระบบการติดตามผลการ
ดําเนินงานแตละตัวชี้วัด 
 - มีการแตงตั้งคณะกรรมการติดตาม
ผลการดําเนินงานแตละตัวชี้วัด 
 - รอยละความพงึพอใจของ
ผูเขารวมโครงการ 
 
 
 

4.5 โครงการพัฒนาระบบการ
ติดตามผลการดําเนินงานแตละ
ตัวชี้วัด 
  

100,000 
 

ป 2551-2555 
 

คณบดี/รองคณบด/ีผช.
คณบดี/สนง.คณบดี  
งานประกันคุณภาพ 
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เปาประสงค กลยุทธ เปาหมาย ดัชนีความสําเร็จ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
(บาท) ระยะเวลา(พ.ศ.)  

ผูรับผิดชอบ 

  
  

  
  

  
  

 - คูมือการประกันคุณภาพการศึกษา 
 - รายงานการประเมินตนเองของ
วิทยาลัย 
 - การตรวจประเมินคุณภาพภายใน
และภายนอกจองคณะ 

4.6 โครงการการเตรียมการรับการ
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในและภายนอก 
  

200,000 
 

ป 2551-2555 
 

เปนสถาบันที่มีใชระบบ TQA 
ในการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

พัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาใหเปน
ระบบของ TQA  

เพื่อเปนสถาบันที่มรีะบบ
การประกันคุณภาพ
การศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 

มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
สารสนเทศเพื่อรองรับการใชระบบ
TQA ในการประกันคุณภาพ
การศึกษา  

โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อรองรับการใชระบบ
TQA ในการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

500,000 ป 2551-2555 

  

     - จํานวนผูเขารวมโครงการ 
 - รอยละความพงึพอใจของ
ผูเขารวมโครงการ 

โครงการการใหความรูและทักษะ
TQA ในการประกันคุณภาพแก
บุคลากร 

100,000 ป 2551-2555 

  

     - จํานวนผูเขารวมโครงการ 
 - รอยละความพงึพอใจของ
ผูเขารวมโครงการ 

โครงการการใหความรูและทักษะ
TQA ในการประกันคุณภาพแก
นักศึกษา  

100,000 ป 2551-2555 

  

     - คูมือการประกันคุณภาพการศึกษา 
 - รายงานการประเมินตนเองของ
วิทยาลัย 
 - การตรวจประเมินคุณภาพภายใน
และภายนอกจองคณะ 
 
 
 

โครงการการเตรียมการรับการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาดวยระบบ 
TQA ของวิทยาลัย 

400,000 ป 2551-2555 

คณบดี/รองคณบด/ีผช.
คณบดี/สนง.คณบดี  
งานประกันคุณภาพ 
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เปาประสงค กลยุทธ เปาหมาย ดัชนีความสําเร็จ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
(บาท) ระยะเวลา(พ.ศ.)  

ผูรับผิดชอบ 

1.  สนับสนุนการกําหนด
ปรัชญาปณิธาน  และ
วัตถุประสงคที่ชัดเจน 
สอดคลองกับภารกิจหลัก และ 
เหมาะสมกับสถานการณ
ปจจุบัน 

1.    มีการกําหนด ปณิธาน 
วัตถุประสงค และภารกิจ
หลักที่ชัดเจน และเหมาะสม
กับสถานการณปจจุบัน 

- มีปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค และ 
ภารกิจหลักที่ชัดเจน 
และเหมาะสมกับ 
สถานการณปจจุบัน 
- มีการประเมินทุก1 ป 

- มีการประเมินปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค และภารกิจหลัก 
  
  

1.โครงการประเมินปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค และภารกิจของคณะ

ในสถานการณปจจุบัน 
 

100,000 
 
 
 

ป 2551-2555 
 
 
 

งานนโยบายและแผน 

2. สงเสริมการจัดทําแผนงานที่ 
ครอบคลุม ภารกิจทุกดาน และ 
สอดคลองกับปรัชญา ปณิธาน  
และวัตถุประสงค 

2.มีแผนดําเนินงานและแผน 
ปฏิบัติการของวิทยาลัย 
แพทยศาสตรฯ 
  

 - มีแผนดําเนินงานทุก  
5 ป และมีแผนปฏิบัติ 
การทุกป เสร็จเรียบรอย 
กอนดําเนินงานตามแผน 

 - มีแผนดําเนินงานและแผนปฏิบัติ 
การของคณะ 
  
  

2.โครงการจัดทําแผนดําเนินงาน 
และแผนปฏิบัติการของวิทยาลยั
แพทยฯ  

50,000 
 
 
 

ป 2551-2555 
 
 
 

งานนโยบายและแผน 

3.  กระตุนใหมีการดําเนินงาน 
ตามแผนมีการติดตาม และ
ประเมินแผนงานเปนระยะ ๆ 

3.    มีการประเมินและ 
ปรับปรุงแผนงาน 
 

- ไมต่ํากวารอยละ 50 
 
 

- จํานวนรอยละโครงการที่
ดําเนินงานตามแผน ตอจํานวน
โครงการทั้งหมด 
 

3.โครงการติดตามความกาวหนา
ของโครงการตามแผนปฏิบัติการ
ประจําไตรมาส 

50,000 ป 2551-2555 งานนโยบายและแผน 

 - มีการประเมินและปรับปรุง
แผนงาน 

4.1. โครงการประเมินและปรับปรุง 
แผนงานประจําป 

100,000 ป 2551-2555 งานนโยบายและแผน 4. สนับสนุนใหมีการปรับปรุง
แผนงานและโครงการที่
สอดคลองกับสถานการณใน
ปจจุบัน 

4. การจัดทําแผนและ 
จัดสรรงบประมาณ
ครอบคลุมภารกิจหลักทุก
ดานของวิทยาลยัฯ 
 

 - อยางนอยปละ1 ครั้ง 
  
  

  - มีการพัฒนาและปรับปรุงงาน
นโยบายและแผน 
 

4.2. โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา 
งานนโยบายและแผน 

100,000 ป 2551-2555 งานนโยบายและแผน 
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เปาประสงค กลยุทธ เปาหมาย ดัชนีความสําเร็จ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
(บาท) ระยะเวลา(พ.ศ.)  

ผูรับผิดชอบ 

สนับสนุนการดําเนินงานตาม
ภารกิจหลักและนําเทคโนลียีที่
ทันสมัยมาใชงานอยางมี
ประสิทธิภาพ 

1.1 เชิญผูเชี่ยวชาญทั้ง
ภายนอกและภายใน
มหาวิทยาลัยรวมเปนที่
ปรึกษาในการวางระบบ
บัญชี 
1.2.ปรับปรุงกระบวนการ
จัดเก็บขอมูลทางการเงิน 
1.3 ปรับปรุงพัฒนาการ
ดําเนินงานใหมี
ประสิทธิภาพ สรางความ
พึงพอใจแกผูมารับบริการ 
1.4 ผูมารับบริการเขาใจ
ขั้นตอนการดําเนินการ 
 

บุคลากรดานการเงินและ
บัญชี 

1.1 ขอมูลการบันทึกในระบบบัญชีที่
ถูกตอง ตรวจสอบได 
1.2 รายการทางการเงินและบัญชี 
1.3 ผูรับบริการไดรับความพึงพอใจ
รอยละ 70 

1.1 โครงการพัฒนาระบบการ
บริหารดานงานเงินและบัญชี 
 
1.2 จัดทําแบบประเมินความพึง
พอใจในการรับบริการ 

300,000 ป 2551- 2554 งานการเงินและบัญชี 

สนับสนุนการดําเนินงานตาม
ภารกิจหลักและนําเทคโนลียีที่
ทันสมัยมาใชงานอยางมี
ประสิทธิภาพ 

1.  บริหารเงินงบประมาณ
อยางมีประสิทธิภาพและ
โปรงใส 

พัฒนาและดําเนินการ
บริหารการจัดการดานการ
พัสดุของคณะฯอยางมี
คุณภาพมาตรฐาน ซึ่ง
สอดคลองและสามารถ
บรรลุวัตถุประสงคตาม
วิสัยทัศนและพันธกิจ 
 
 

1.  สามารถบริหารเงินงบประมาณ
ไดอยางคุมคา 

1. โครงการจัดหาพัสดุ ครุภัณฑ 
ที่ดิน สิ่งกอสราง เชา แลก เปลี่ยน
ซอมแซม การจัดซื้อพัสดุจาก
ตางประเทศ รวมทั้งการขอยกเวน
อากรนําเขา ทั้งของหนวยงานพัสดุ 
และหนวยงานอื่น ๆ ของคณะฯ 
อยางมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว 

200,000 ป 2551- 2554 งานพัสดุ 
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เปาประสงค กลยุทธ เปาหมาย ดัชนีความสําเร็จ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
(บาท) ระยะเวลา(พ.ศ.)  

ผูรับผิดชอบ 

  2.  ลดขั้นตอน
กระบวนการทํางาน เพื่อ
ความรวดเร็ว 

3.  พัฒนามาตรฐาน 
และคูมือการปฏิบัติงาน 

4.  รวมพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการ
ปฏิบัติงาน 

5.  ดําเนินการจัดการ
พัฒนางาน การบริหารดาน
การพัสดุอยางเปนระบบ
ดวยความมุงมั่น    อยาง
ตอเนื่อง  

6.  สงเสริมการอบรม
เพิ่มทักษะพัฒนาบคุลากร
ในหนวยงานใหมีความรู
ความสามารถเพิ่มขึน้เพื่อให
เกิดขบวนการพัฒนาในการ
ทํางานเพิ่มมากขึ้น 

 
 
 

 

2.  ความรวดเร็วในการทํางาน 
3.  จัดทําคูมือการปฏิบัติงานได

อยางถูกตอง 

2.  พัฒนาระบบการทํางานใหมี
ประสิทธิภาพมากขึน้ โดยใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เหมาะสม
เขามาชวยสนับสนนุ มีเกณฑ
มาตรฐาน และมีการปรับปรุงอยาง
ตอเนื่อง โดยมุงเนนที่กระบวนการ
ทํางาน ลดความซ้ําซอนและขั้นตอน
ในการทํางาน 
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เปาประสงค กลยุทธ เปาหมาย ดัชนีความสําเร็จ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
(บาท) ระยะเวลา(พ.ศ.)  

ผูรับผิดชอบ 

1. มีการจัดระบบ 
หอจดหมายเหตุ 

- สรางระบบ 
หอจดหมายเหตุใหดําเนิน
ไปอยางตอเนื่อง 

พัฒนาทักษะ  ความรู 
ความสามารถ ในระบบหอ
จดหมายเหตุ 

บุคลากรเขารวมเกนิรอยละ 50 โครงการฝกอบรมบุคลากรเพื่อ
พัฒนาความรูความสามารถในระบบ
หอจดหมายเหตุ 

30,000 ป 2551-2555 
 

งานสารบรรณ 
วิทยาลัยแพทยฯ 

บุคลากร วิทยาลัยแพทยฯ  เขารวม
โครงการเกินรอยละ  50 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร
เกี่ยวกับงานสารบรรณ วิทยาลัย
แพทยฯ 

40,000 ป 2551-2555 
 
 

งานสารบรรณ 
 วิทยาลัยแพทยฯ  

  

2. สงเสริมใหบุคลากรภายใน
วิทยาลัยแพทยฯไดมีความรู 
ทักษะ เกี่ยวกับงานสารบรรณ 
  
  

- พัฒนาระบบงานสาร
บรรณใหมีประสิทธิภาพ 
  
 
 

พัฒนา ทักษะ ความรู 
ความสามารถ ดานงาน 
สารบรรณ 
  

บุคลากรที่รับผิดชอบงานธุรการ เขา
รวมโครงการเกินรอยละ 50 

โครงการอบรม พัฒนา ทักษะ 
ความรู ความสามารถ และทดสอบ 
วัดความสามารถดานงานธุรการ 

40,000 ป 2551-2555 
  
  

งานสารบรรณ 
วิทยาลัยแพทยฯ 
  
  

3. มีการพัฒนา ปรับปรุง 
ระบบฐานขอมูลงาน 
สารบรรณออนไลน 

- พัฒนา ปรับปรุง ระบบ
ขอมูลงานสารบรรณ
ออนไลน วิทยาลยัแพทยฯ 

เพื่อเปนแหลงขอมลูงาน
สารบรรณออนไลน 

บุคลากรมีความรู ความเขาใจ
เกี่ยวกับการใชงานคูมืองานสาร
บรรณออนไลน เกินรอยละ 50 

จัดทําคูมือการใชงานสารบรรณ
ออนไลน 

                 
35,000  

ป 2551-2555 
  

งานสารบรรณ 
  

1.สงเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
บัณฑิต วพส. 
  

จัดใหมีการประชาสัมพันธ 
ใหนักศึกษา 
แตงกายใหถูกระเบียบ 

1.นักศึกษาแตงกาย 
ถูกตองตามระเบียบ 
ของสถาบัน 
2.ฝกฝนความมีระเบียบวินัย 
ใหนักศึกษา 
3.ปลูกฝงคานิยมในการแตง
กายที่ดีใหนักศึกษา 

นักศึกษาแตงกายถูกตองตาระเบียบ 1.จัดทําโครงการประชาสัมพันธ 
แตงกายใหถูกระเบียบ 
2.จัดโครงการประกวด 
นักศึกษาแตงกายเรียบรอย 

50,000 
 
 

ป 2551-2555 
 
 

งานประชาสัมพันธ 
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เปาประสงค กลยุทธ เปาหมาย ดัชนีความสําเร็จ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
(บาท) ระยะเวลา(พ.ศ.)  

ผูรับผิดชอบ 

2.มุงพัฒนานักศึกษาใหเปน 
ผูนํามีทักษะการทํางานเปนทีม 
และมีจิตสํานึกในการให 
การบริการเพื่อสราง
ภาพลักษณที่ดีใหกนักศึกษา 
และองคกร 

ใหนักศึกษาไดมีโอกาสใน
การใหบริการดานการ
สาธารณสุขแกชุมชน
ทองถิ่น 
  

1.นักศึกษามีความเปนผูนํา 
2.นักศึกษาไดเขาใจชุมชน
ทองถิ่นในการใหบริการ 
ดูแลรักษาสุขภาพ 
3.ชุมชนทองถิ่นเกิดความ
เขาใจอันดีตอองคกรและ
นําไปสูความสัมพนัธอันดี
กับชุมชน 

นักศึกษาเขารวมโครงการรอยละ 50 จัดโครงการบริการการดูแล 
รักษาสุขภาพใหแกชุมชนทองถิ่น 
  

 
300,000 

 

 
ป 2551-2555 

 

งานประชาสัมพันธ 
 
 

3.มุงสรางความรูบูรณาการกับ 
ชุมชนทองถิ่น 

สรางเครือขาย
ประชาสัมพันธกับ อบต. 

สรางความรวมมือกับอบต.
เพื่อสรางโอกาสให
นักศึกษาไดเขาไปทํางานใน 
อบต. 

อบต.เขารวมประชมุ รอยละ 50 จัดใหมีการประชุมสัมมนากับ 
อบต.เพื่อสรางความรวมมือ 
ทางดานวิชาการและอื่นๆ 

50,000 
  

ป 2552 
  

งานประชาสัมพันธ 
  

4.ประชาสัมพันธหลักสูตรให
เปนที่รูจักและยอมรับเพื่อใหมี
จํานวนนักศึกษาเขาศึกษาตอ
ใน ว.พ.ส.ตามเปาหมายที่ตั้งไว 

1.ประชาสัมพันธหลักสูตร 
ตางๆ ใหเปนที่ยอมรับ 
และรูจักอยางแพรหลาย 
2.ประชาสัมพันธและ
รวมมือกับฝายการศึกษาใน
การแนะแนะการศึกษาใน
เขตพื้นที่บริการ 8 จังหวัด 
และ19 จังหวัด 

1.ประชาสัมพันธ 
หลักสูตรใหตรงกลุม 
เปาหมายในเชิงรุก 
2.นักศึกษาสนใจ 
เขาศึกษาตอใน ว.พ.ส. 

1.จํานวนนักศึกษาที่เขาศึกษาตอใน 
ว.พ.ส. 

1.จัดทําโบวชัวแนะนําหลักสูตร 
2.จัดทําปายคัทเอาทติดตามจุดที่
สําคัญเพื่อดึงดูดใจกลุมเปาหมาย 
3.จัดกิจกรรมแนะแนวหลักสูตร 
ตาม ร.ร.กลุมเปาหมาย 
4.รวมจัดกิจกรรมโครงการเปดโลก 
วิชาการกับม.อุบลราชธานี 
5.ประชาสัมพันธการรับสมัครเชิง 
รุก เนนการมีสวนรวมจากอาจารย 
และนักศึกษา 
6.จัดทําซีดีประชาสัมพันธ ว.พ.ส. 
7.ผลิตสื่อประชาสัมพันธหลักสูตร 

300,000 
 

ป 2551-2555 
 

งานประชาสัมพันธ 
ฝายการศึกษา 
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เปาประสงค กลยุทธ เปาหมาย ดัชนีความสําเร็จ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
(บาท) ระยะเวลา(พ.ศ.)  

ผูรับผิดชอบ 

5.ประชาสัมพันธการดําเนิน 
กิจกรรมขององคกรเพื่อสราง 
ภาพลักษณที่ดีและความ 
สัมพันธอันดีทั้งภายในและ 
และภายนอกองคกร 

เผยแพรประชาสัมพันธ 
การดําเนินกิจกรรมตางๆ
ขององคกรอยางตอเนื่อง 
  
  

1.ประชาชนทั่วไปเขา 
ใจการดําเนินกิจกรรม 
ขององคกรในทางที่ดี 
2.เสริมสรางภาพลักษณ 
ที่ดีใหองคกร 
3.เกิดความสัมพันธอันดี 
ทั้งภายในและภายนอก 
องคกร 

1.กิจกรรมการประชาสัมพันธตางๆ 
  
  

ประชาสัมพันธในเวบไซต ว.พ.ส., 
ม.อุบลฯ และเพิ่มชองทางในการ 
ประชาสัมพันธในเวบไซตอื่นๆ 
2.ประชาสัมพันธทางสถานีโทรทัศน 
วิทยุกระจายเสยีง นสพ.เคเบิลทวี ี
3.ประชาสัมพันธทางสื่อสิ่งพิมพ 
4.จัดทําวารสารของว.พ.ส. 
5.จัดทําของที่ระลึกใวมอบใหกับ 
หนวยงานตางๆ ในโอกาสที่สําคัญ 
6.ประชาสัมพันธการบริการของ 
ศูนยสุขภาพชุมชน 
7.ประชาสัมพันธศูนยพัฒนาเด็ก 
ใหเปนที่ยอมรับของกลุมเปาหมาย 
8.จัดทําซีดีเพลงขององคกร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

300,000 
 
 
 
 

ป 2551-2555 
 
 
 
 

งานประชาสัมพันธ 
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เปาประสงค กลยุทธ เปาหมาย ดัชนีความสําเร็จ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
(บาท) ระยะเวลา(พ.ศ.)  

ผูรับผิดชอบ 

6.ประชาสัมพันธการหบริการ
ของอาคารกิจกรรมสุขภาพ 

เผยแพรประชาสัมพันธ 
การดําเนินกิจกรรมตางๆ 
ของอาคารกิจกรรมสุขภาพ 

1.ประชาชนสนใจการ 
ใชบริการอาคารกิจกรรม 
สุขภาพ 
2.เสริมสรางชื่อเสียงให 
องคกรเปนที่รูจักในดาน
การสงเสริมสุขภาพ 
3.ประชาชนและน.ศ 
มีสุขภาพที่ด ี

จํานวนคนที่มาใชบริการ 1.จัดทําแผนพับแนะนําการดําเนิน 
กิจกรรมตางๆของอาคารกิจกรรมสุ 
2.จัดบริการขอมูลตางๆใหแกประ 
ชาชนที่สนใจเขาใชบริการ 
อาคารกิจกรรมสุขภาพ 
3.ประชาสัมพันธใหชุมชนใกลเคียง 
นักศึกษาตลอดจนประชาชนใหเขา 
มาใชบริการอาคารกิจกรรมสุขภาพ 
4.ประชาสัมพันธทางเวบไซต  
วิทย ุใบปลิว วารสาร เพื่อเผยแพร 
 การดําเนินกิจกรรมภายในอาคาร 
กิจกรรมสุขภาพ 
 

100,000 
 

ป 2553-2555 
 

งานประชาสัมพันธ 
 

7. ประชาสัมพันธว.พ.ส.ให
เปนที่ที่รูจักและยอมรับตาม
มาตรฐานสากล 

เผยแพรประชาสัมพันธ 
ว.พ.ส. ดวยเวบไซตไซต
ภาษาอังกฤษ 
  

1.ประชาชนทั้งในและ 
ตางประเทศร็จัก ว.พ.ส. 
2.อํานวยความสะดวก 
ในดานขอมูลขององคกร 
ใหแกอาจารยชาวตางชาติ 

มีเวบไซตภาษาอังกฤษของ ว.พ.ส 
  

1.จัดทําเวบไซตภาษาอังกฤษ 
ของ ว.พ.ส 
  

30,000 
 
 

ป 2552-2553 
 
 

งานประชาสัมพันธ 
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เปาประสงค กลยุทธ เปาหมาย ดัชนีความสําเร็จ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ(บาท) ระยะเวลา(พ.ศ.)  
ผูรับผิดชอบ 

1. พัฒนาระบบงานเทคโนโลยี
สารสนเทศปรับกระบวนการ
ทํางาน เพื่อเสริมสราง
ประสิทธิภาพและ
ความสามารถในการแขงขัน 

1. จัดอบรม  ประชุม 
สัมมนา บุคลากรงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศทุก
สายงาน 
2. จัดตั้งหนวยงานกลางที่
ทําหนาที่ดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 
 
 
 

1. หนวยงาน เทคโนโลยี
สารสนเทศที่มีกระบวนการ
ทํางาน (Process) อยางมี
ประสิทธิภาพ โปรงใส
สามารถตรวจสอบได 
2.  บุคลากรงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ มีศักยภาพการ
ปฏิบัติงานและมี
ประสิทธิภาพ 
 

1. มีการจัดตั้งหนวยงานกลางที่ทํา
หนาที่ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยตรง  
2. ความพึงพอใจของผูใชบริการ 
3. ขอมูลสําหรับปรับปรุงพัฒนา 
4. รูปเลมรายงานประจําป 
5. จํานวนครครั้งของการประชุม 
6. มีการจัดสัมมนา 
 

1. โครงการพัฒนาศักยภาพ  
ระบบ และสงเสริมงานดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ  
2. โครงการประเมินความพึง
พอใจของผุใชบริการ 
3. สัมมนาประจําป 
4. รายงานประจําป 
5. ประชุมประจําเดอืน 

500,000 
 
 

100,000 
 

500,000 
100,000 
500,000 

ป 2551-2555 บุคลากร IT 
1. สุพัตรา  
โฉมงาม 
2. ดร.ณัฏฐวุฒิ  
แกวพิ-ทูลย 

2. ขยายการติดตอสือ่สาร
ระหวางบุคลากรภายในเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการ
ประสานงานและการทํางาน 
 
 
 

1. ขยายโทรศัพทติดตอ
ภายในและภายนอก 
2. จัดอบรมบุคลากรในสวน
วิทยาลัยฯ ใหสามารถ
ทํางานระบบสารสนเทศ ใน
งานบริหาร การ
ติดตอสื่อสารภายใน-
ภายนอก 

1.ระบบติดตอสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพ 
2. สนับสนุนการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหาร
และจัดการดาน 
 - บริหาร          
- การเรียน การสอน 
 - การวิจัย   บริการวิชาการ 
และศิลปะวัฒนธรรม 
 

1. มี Systems' downtime ทั้งระบบ           
1.1 มีการจัดตั้งหนวยงานกลางที่ทํา
หนาที่ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยตรง  
1.2 รายงานสารสนเทศเพื่อการบริหาร
ที่จําเปนไดทันเวลา            
1. จํานวนผูผานการอบรม             
- ผูบริหาร หัวหนางาน อาจารย 
บุคลากร และนักศึกษา 
1. จํานวนผูผานการอบอรมระบบ
สารสนเทศ                         
 - สวนวิทยาลัยแพทยศาสตรงาน
บริหาร                          

1.โครงการจัดหา ซอมบํารุง วัสดุ
อุปกรณดานการติดตอสื่อสาร 
 
 

1,000,000 ป 2551-2555 บุคลากร IT 
1.กิตติพงศ 
2.อัครเดช 
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เปาประสงค กลยุทธ เปาหมาย ดัชนีความสําเร็จ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ(บาท) ระยะเวลา(พ.ศ.)  
ผูรับผิดชอบ 

   

- สามารถติดตอสื่อสารภายใน/ภายนอก
ได                    
- สามารถจัดทําฐานขอมูลยอยที่ใช
เฉพาะหนวยงานและการจัดทํารายงาน
ประจําไดดวยตัวเอง 
1.3 โทรศัพทในวิทยาลัยแพทยศาสตร
และการสาธารณสุข 
2. สามารถใชระบบเครือขาย
คอมพิวเตอรรวมกบัระบบงานใน
วิทยาลัย 

    

3. ใชระบบฐานขอมูลเพื่อการ
บริหารจัดการสําหรับบุคลากร
และผูบริหาร เปนตัวชวยใน
การปฏิบัติงานใหสะดวกยิ่งขึ้น 

1. จัดทําระบบฐานขอมูล E-
Office ตางๆ เพื่อเพิม่
ประสิทธิภาพการทํางาน 
2. พัฒนาระบบ และ
เว็บไซต 
3. จัดอบรมบุคลากรในสวน
บริหารใหสามารถทํางาน
ระบบสารสนเทศ ในงาน
บริหาร การติดตอสื่อสาร
ภายใน-ภายนอก และการ
จัดทําฐานขอมูลยอยที่ใช
เฉพาะหนวยงาน  
 
 

 1. ปรับการบริหาร
ทรัพยากร (resource) 
กระบวนการทํางาน 
(Process) ใหมี
ประสิทธิภาพ โปรงใส
สามารถตรวจสอบได 
2. สนับสนุนการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหาร
และจัดการดาน 
 - บริหาร          
- การเรียน การสอน 
 - การวิจัย บริการวิชาการ 
และศิลปะวัฒนธรรม 
3.  สนับสนุนพันธกิจดาน 

1. รายงานสารสนเทศเพื่อการบริหารที่
จําเปนไดทันเวลา            
2. จํานวนผูผานการอบรม             
- ผูบริหาร หัวหนางาน อาจารย 
บุคลากร และนักศึกษา 
3. ฐานขอมูลยอยทีใ่ชเฉพาะหนวยงาน
และการจัดทํารายงานประจําไดดวย
ตัวเอง 
3. สามารถใชระบบเครือขาย
คอมพิวเตอรรวมกบัระบบงานใน
วิทยาลัย   
4. ฐานขอมูลตางๆ  
5. ระบบซอรฟแวรตางๆ  
6. ความพึงพอใจของผูใชบริการ 

1. โครงการพัฒนาระบบ
ซอฟตแวร ดาน ระบบ E-Office 
2. โครงการพัฒนาระบบ
ซอฟตแวร ดาน Web-Site  
3. โครงการพัฒนาและการจัดการ
ฐานขอมูล 

1,000,000 
 
500,000 
 
1,000,000 

ป 2551-2555 บุคลากร IT 
1.เศรษฐพิชย 
2. สุพัตรา 
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เปาประสงค กลยุทธ เปาหมาย ดัชนีความสําเร็จ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ(บาท) ระยะเวลา(พ.ศ.)  
ผูรับผิดชอบ 

  

การเรียนการสอนทุกระดับ 
รวมทั้งการศึกษาตอเนื่อง 
4. ฐานขอมูลที่มี
ประสิทธิภาพ 

     

 4. ใชระบบฐานขอมูล และ
โปรแกรม เพื่อรองรับ  
สนับสนุนดานการเรียนการ
สอน  การวิจัย  บริการวิชาการ 
และศิลปะวัฒนธรรม 

1. จัดอบรมนักศึกษา 1. ปรับการบริหาร
ทรัพยากร (resource) 
กระบวนการทํางาน 
(Process) ใหมี
ประสิทธิภาพ โปรงใส
สามารถตรวจสอบได 

 1. มี Systems' downtime ทั้งระบบ          
1.1 มีการจัดตั้งหนวยงานกลางที่ทํา
หนาที่ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยตรง 

1. โครงการพัฒนาระบบ ระบบ  
E-Learning  
2. ระบบประเมินการเรียนการ
สอนออนไลน 
3. ฐานขอมูลเอกสารประกอบการ
สอน 

2,000,000 
 
2,000,000 
 
2,000,000 
 

ป 2551-2555 บุคลากร IT 
1.สายชล 
2.เกียรติศักดิ์ 

 
 
 
 
 
 
 

2.จัดตั้งงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อการดูแล
สภาพ พัฒนาระบบ
คอมพิวเตอร ใชประโยชน
จากขอมูล โดยกระบวนการ 
Data mining การประยุกต
การใชในระบบการบริหาร 
การตรวจสอบ การประกัน
คุณภาพ   การเรียนการสอน 
วิจัย  บริการวิชาการ และ
ศิลปวัฒนธรรม 
 

2. สนับสนุนการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหาร
และจัดการดาน 
 - บริหาร          
- การเรียน การสอน 
 - การวิจัย  บริการวิชาการ 
และศิลปะวัฒนธรรม 
3.  สนับสนุนพันธกิจดาน
การเรียนการสอนทุกระดับ 
รวมทั้งการศึกษาตอเนื่อง 
 
 
 
 
 

1.2 รายงานสารสนเทศเพื่อการบริหาร
ที่จําเปนไดทันเวลา                            
 - สามารถจัดทําฐานขอมูลยอยที่ใช
เฉพาะหนวยงานและการจัดทํารายงาน
ประจําไดดวยตัวเอง 
2. สามารถใชระบบเครือขาย
คอมพิวเตอรรวมกบัระบบงานใน
วิทยาลัย   
- มีระบบ E-learning  
- ระบบประเมิน บคุลากร 
- ระบบคลังขอสอบ 
- ฐานขอมูลวิจยั บริการวิชาการ และ
ศิลปวัฒนธรรม 
- ความพึงพอใจของนักศึกษาและ
บุคลากร 

1. ระบบคลังขอสอบ 
2. ฐานขอมูลวิจยั  บริการวิชาการ 
และศิลปวัฒนธรรม 
3. ระบบปริ้นโควตา (Print 
Qaota) 
4.โครงการพัฒนา ปรับปรุง และ
การบริหารจัดการหองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร สําหรับสนับสนุน
การเรียนการสอนแกนักศึกษา 
อาจารย และบุคลากร อยางมี
ประสิทธิภาพ 
 
 
 

100,000 
1,000,000 
 
100,000 
1,000,000 
 

ป 2551-2555 บุคลากร IT 
1.สายชล 
2.เกียรติศักดิ์ 
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เปาประสงค กลยุทธ เปาหมาย ดัชนีความสําเร็จ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ(บาท) ระยะเวลา(พ.ศ.)  
ผูรับผิดชอบ 

   - มีหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรที่มี
ประสิทธิภาพและเพียงพอ 

    

5. มีระบบรักษาความปลอดภัย
ของระบบเครือขายและ
ฐานขอมูลที่เหมาะสมตอกําลัง
ใชงาน 

1. จัดหาอุปกรณพัฒนา
ระบบรักษาคามปลอดภัย
ของระบบเครือขายและ
ระบบฐานขอมูลทีเ่หมาะสม 

1.สนับสนุนการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหาร
และจัดการดาน 
 - บริหาร          
- การเรียน การสอน 
 - การวิจัย  บริการวิชาการ 
และศิลปะวัฒนธรรม 

1. มี Systems' downtime ทั้งระบบ           
1.1 มีการจัดตั้งหนวยงานกลางที่ทํา
หนาที่ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยตรง  
1.2 รายงานสารสนเทศเพื่อการบริหาร
ที่จําเปนไดทันเวลา    

1. โครงการการรักษาความ
ปลอดภัย 
ของระบบเครือขายคอมพิวเตอร 
(Fire wall) และระบบสํารองไฟ 

1,000,000 ป 2551-2555 สายชล 

 2.จัดตั้งงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อการดูแล
สภาพ พัฒนาระบบ
คอมพิวเตอร ใชประโยชน
จากขอมูล โดยกระบวนการ 
Data mining การประยุกต
การใชในระบบการบริหาร 
การตรวจสอบ การประกัน
คุณภาพ   การเรียนการสอน 
วิจัย  บริการวิชาการ และ
ศิลปวัฒนธรรม 
 

 2. สามารถใชระบบเครือขาย
คอมพิวเตอรรวมกบัระบบงานใน
วิทยาลัย   
3.จัดหาอุปกรณพัฒนาระบบรักษาคาม
ปลอดภัยของระบบเครือขายและระบบ
ฐานขอมูลที่เหมาะสม 

  ป 2551-2560  
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เปาประสงค กลยุทธ เปาหมาย ดัชนีความสําเร็จ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ(บาท) ระยะเวลา(พ.ศ.)  
ผูรับผิดชอบ 

6. จัดใหมีการพัฒนาบุคลากร
ใหมีความรูและสามารถใช
เทคโนโลยีสารสนเทศอยาง
เปนระบบและตอเนื่อง 

1.บุคลากร งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ เขาอบรม 
พัฒนาตนเอง 

1. บุคลากรงานเทคโนโลยี
สารสนเทศมีกระบวนการ
ทํางานอยางมีประสิทธิภาพ 
2. บุคลากรงานเทคโนโลยี
สารสนเทศมีความรู และ
พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 
 
 
 
 
 
 

1. บุคลากร งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผานการอบรมพัฒนาตนเองอยางนอยป
ละ 2 ครั้ง 
 

1. พัฒนา/ อบรม  บุคลากรดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6000,000 ป 2551-2555 บุคลากร IT 
1.ดร.ณัฏฐวุฒิ 
2. สุพัตรา 

7. เชื่อมโยงระบบฐานขอมูล
ของหนวยงานผานระบบ
เครือขาย มหาวิทยาลัย และ
โรงพยาบาลรวมผลิต 

1. ติดตั้งกลอง VDO ให
หองเรียนใหครบทุกจุด
บริการ รวมทั้งโรงพยาบาล
รวมผลิต 
2. วางเครือขายสารสนเทศ
ใหครอบคลุมระบบงาน
ภายในวิทยาลัย
แพทยศาสตรในวงกวาง 
ครอบคลุมงานในสวน
สารสนเทศในวิทยาลัยฯ
,PCU,ศูนยเด็ก,Intranet/งาน
บริหาร,Internet/ 
 

1. ปรับการบริหาร
ทรัพยากร (resource) 
กระบวนการทํางาน 
(Process) ใหมี
ประสิทธิภาพ โปรงใส
สามารถตรวจสอบได 
2. สนับสนุนการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหาร
และจัดการดาน 
 - บริหาร   
- การเรียน การสอน 
 - การวิจัย    
 

1. สามารถติดตอสื่อสารภายใน/
ภายนอกได  
2. สามารถใชระบบเครือขาย
คอมพิวเตอรรวมกบัระบบงานใน
วิทยาลัย   
3. มีระบบเครือขายเชือมโยง 
4. มีระบบสนับสนุนการเรียนการสอน
ที่มีประสิทธิภาพซึง่เชื่อมโยงระหวาง 
วิทยาลัยแพทยศาสตรฯ กับโรงพยาบาล
รวมผลิต คือกลอง VDO 

1. โครงการจัดหาโสตทัศนูปกรณ 
ครุภัณฑ และวัสดุอปุกรณดาน
เวชนิทัศน เพื่อบริการหนวยงาน
ตางๆ ภายในวิทยาลัยแพทยฯ 
และระบบ VDO conference 
เชื่อมโยงกับโรงพยาบาลรวมผลิต 

5,000,000 
 

ป 2551-2555 
 
 
 
 
 
 

บุคลากร IT 
1.กิตติพงศ 
2.อัครเดช 
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เปาประสงค กลยุทธ เปาหมาย ดัชนีความสําเร็จ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ(บาท) ระยะเวลา(พ.ศ.)  
ผูรับผิดชอบ 

 Communication และ
โรงพยาบาลรวมผลิต 

3.  สนับสนุนพันธกิจดาน
การเรียนการสอนทุกระดับ 
รวมทั้งการศึกษาตอเนื่อง 

     

8. พัฒนาระบบเวชนิทัศนเพื่อ
สงเสริมและสนับสนุนการ
เรียนการบริหาร การเรียน การ
สอน บริการวิชาการและ
ศิลปวัฒนธรรม 

1.จั้ดตั้งหนวยงานและ
บุคลากรรับผิดชอบดานเวช
นิทัศน 
2.จัดหาวัสดุอุปกรณ
เครื่องมือในการจัดทําและ
เตรียมดานเวชนิทัศน 
3. ใช Software และ 
Hardware ที่มีประสิทธิภาพ
ในการทําสื่อการเรียนการ
สอน และการเรียนการสอน 
 

1.หนวยงานและบุคลากร
ดานเวชนิทัศนที่ทําหนาที่
สงเสริมสนับสนุนการเรียน
การสอน บริหาร บริการ
วิชาการ และ
ศิลปวัฒนธรรม 
2. วัสดุอุปกรณดานเวช
นิทัศนพรอมใช 
3. มี Sotfware และ
hardware สําหรับสงเสริม 
สนับสนุนการเรียนการ
สอน บริหาร  บริการ
วิชาการ และ
ศิลปวัฒนธรรม 
 
 
 
 
 

1.มีหนวยงาน และบุคลากรดานเวช
นิทัศน 
2.วัสดุอุปกรณดานเวชนิทัศน 
3. Sotfware และhardware 
4.จํานวนผลงานดานเวชนิทัศนที่
เกี่ยวของกับการบริการ การเรียนการ
สอน  วิจัย บริการวิชาการ แลศิลปวัฒร
ธรรม 
5. ความพึงพอใจอขงผูใชบริการ 

1.โครงการพัฒนางานดานเวช
นิทัศน 
 

500,000 
 
 
 

ป 2551-2555 
 
 
 

1.อัครเดช 
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เปาประสงค กลยุทธ เปาหมาย ดัชนีความสําเร็จ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ(บาท) ระยะเวลา(พ.ศ.)  
ผูรับผิดชอบ 

 9.ใชระบบฐานขอมูลเพื่อการ
บริหารจัดการ heaft center 
และศูนยวิจัยสขุภาพ 

1.พัฒนาซอฟตแวร
ฐานขอมูล โปรแกรม
สําหรับสงเสริม สนับสนุน
การบริหาร การเรียนการ
สอน   วิจัย  บริการวิชาการ 
ของ heaft center และ
ศูนยวิจัยสุขภาพ 

1. ระบบสารสนเทศดายเวช
ระเบียนที่มีประสิทธิภาพ 
2. Data management Unit 
ที่มีประสิทธิภาพ 
3. การเรียนการสอน การ
วิจัย  บริการวิชาการ ของ 
heaft center และศูนยวิจัย
สุขภาพ  ที่มีประสทิธิภาพ 
 

1. โปรแกรมและระบบมีซอฟตแวร
ดานเวชระเบียน 
2.มี DMU  
3.ความพึงพอใจของการใชระบบเวช
ระเบียน 

1. โครงการ Data management 
Unit  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพดาน
การเรียน  การวิจัย และการ
บริการ 
2. โครงการเตรียมความพรอม
ระบบเครือขายดานเวชระเบียน
ของศูนยวิจยัสุขภาพ 

10,000,000 
 
 

1,000,000 
 

ป 2551-2555 1.เศรษฐพิชย 
 

 10.พัฒนาระบบซอมบํารุงและ
สงเสริม สนับสนุนการเรียน
การสอน บริการวิชาการ การ
บริหาร และศิลปวัฒนธรรม 

1. จัดตั้ง/หา หนวยงาน และ
บุคลากรดานงานซอมบํารุง 
2.จัดหาวัสดุอุปกรณเพื่อ
สงเสริม  สนับสนุน การ
เรียนการสอน บริการ
วิชาการ การบริหาร และ
ศิลปวัฒนธรรม 
 

1.หนวยงานและบุคลากร
ดานซอมบํารุงที่มี
ประสิทธิภาพและสงเสริม 
นับสนุน การเรียนการสอน  
บริการวิชาการ การบริหาร 
และศิลปวัฒนธรรม 
2. วัสดุอุปกรณเพื่อสงเสริม 
นับสนุน การเรียนการสอน  
บริการวิชาการ การบริหาร 
และศิลปวัฒนธรรม 
 

1.มีหนวยงานและบุคลากร 
2. มีวัสดุอุปกรณสนับสนุนเพียงพอ 
3.ความพึงพอใจของผุใชบริการ 

1.โครงการพัฒนางานซอมบํารุง 
เพื่อจัดหาครุภัณฑ และวัสดุ
อุปกรณดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ ปรับปรุง ซอมบํารุง 
และสนับสนุนสงเสริม ดานการ
เรียนการสอน การวิจัย   บริการ
วิชาการ และศิลปะวัฒนธรรม 

2,000,000 
 

ป 2551-2555 1.กิตติพงศ 
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ดําเนินงาน 

ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 

1. การจัดการความรู
ภายในวิทยาลัยแพทย 
 
 
 
 

- กําหนดใหมี
คณะทํางานจัดการ
ความรู วิทยาลัย
แพทยฯ 

- มีคณะทํางาน
จัดการความรู 
วิทยาลัยแพทยฯที่
ชัดเจนเปน 
รูปธรรม 

- จํานวนครั้งของการประชุม
คณะทํางานฯ  
(รายงานการประชุม) 

- คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานโครงการ
จัดการความรู วิทยาลัยแพทยฯ  
- การประชุมคณะทํางานเพื่อกําหนด
นโยบาย (Action Plan ) ตลอดจน
อํานวยความสะดวกในการจัดกิจกรรม
โครงการฯ ภายในวิทยาลัยฯ 
- กําหนดตัวบงชี้และเปาหมาย 
- ประเมินและปรับปรุงโครงการฯ 
อยางตอเนื่อง 
- มีการสงเสริมและผลักดันใหบุคลากร
นําความรูที่ไดรับมาใชในการพัฒนา
งานในองคกร 

12,000.- บาท ปงบประมาณ  
2551 - 2555 

คณะทํางาน 
โครงการจัดการ
ความรู วิทยาลัยฯ 

 

2. โครงการจัดการ
ความรูมุงสูการ
พัฒนาองคกร 
 
 
 

- สรางเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู
ของบุคลากรภายใน
วิทยาลัยฯอยาง
ตอเนื่อง 

โครงการ/กิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู 

- จํานวนครั้งของกจิกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรูในแตละ
รอบปงบประมาณ 

1. เวทีเสวนา KM 
2. บอรดประชาสัมพันธ KM-
Restaurant  
3. ตูพิสมัยใฝรู (เพื่อรับฟงความคิดเห็น
ของโครงการ KM) 
4. Website CMP-KM 
5. ชองทางประชาสัมพันธทางคลื่น 
FM.91.75 MHz. สถานีวิทยุเพื่อ
การศึกษาและบริการทองถิ่น 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

22,000.- บาท ปงบประมาณ 
2551 - 2555 

คณะทํางาน 
โครงการจัดการ
ความรู วิทยาลัยฯ 
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แผนการการเปดรับนักศึกษา ระยะ 5 ป (พศ. 2551- 2555) 
ของวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข 

 
ป พ.ศ.ที่จะเปดหลักสูตร/การรับ (จํานวน คน) ระดับ/ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา 

    2551      2552      2553     2554 2555 
ระดับปริญญาตร ี
     หลักสูตร  แพทยศาสตรบณัฑิต 

 
16 

 
48 

 
48 

 
48 

 
60 

     หลักสตูร  วิทยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร 100 100 100 100 100 

     หลักสตูร พยาบาลศาสตรบณัฑติ  50 50 100 100 
     หลักสตูร  วิทยาศาสตรการแพทย  5 10 10 10 
     หลักสูตร  ทันตแพทยศาสตรบณัฑิต    20 20 
      หลักสตูร  สหเวชศาสตร    30 30 
     หลักสตูร  ประกาศนียบัตรวิทยาศาสตรสุขภาพ  50 100 100 100 
ระดับปริญญาตรี (ตอเนื่อง)  หลักสตูร  สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ตอเนื่อง) 100 100 100 100 100 
ระดับปริญญาโท 
หลักสูตร  สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา  บริหารสาธารณสุข  

  
 

  
5 

 
10 

ระดับปริญญาโท - เอก   หลักสูตร  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   
                  สาขาวิชา วิทยาการระบาด 

  
 

 
 

 
10 

 
10 

                  สาขาวิชา  อาชีวอนามัย                                        5 10 
                  สาขาวิชา  ชีวเวชศาสตร  5 5 10 10 
                                              ยอดรวมทั้งสิ้น 216 358 365 550 560 

 
หมายเหตุ      - หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  จํานวนอาจารย 1 คน : นักศึกษา 6 คน   

    - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร   จํานวนอาจารย 1 คน : นักศึกษา 8 คน 
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แผนอัตรากําลงัปงบประมาณ พ.ศ. 2551 – 2555 
หลักสูตร  แพทยศาสตรบัณฑิต 

รายละเอียดอัตราที่ขอเพิ่มใหม จํานวนอัตราเพิ่มใหม 
จําแนกตามปงบประมาณ 

คณะ/สํานัก  
ภาควิชา - สาขาวิชา/ฝาย/

กอง 
  

ตําแหนงที่มีอยูเดิม 
ชื่อตําแหนง 

  
จํานวน 
(คน) 

ชื่อตําแหนง 
  

ระดับการศึกษา 
  2551 2552 2553 2554 2555 

  
สรุปคําชี้แจง 

  
สรีรวิทยา อาจารย 1 อาจารย ป.เอก 1 1 1 1 1 
MED-PATH อาจารย 1 อาจารย ป.เอก 1 1 1 1 1 

ปรสิทวิทยา อาจารย 1 อาจารย ป.เอก 1 1 1 1 1 

จุลชีววิทยา อาจารย 1 อาจารย ป.เอก 1 1 1 1 1 

เภสัชวิทยาทางการแพทย อาจารย 1 อาจารย แพทย 1 1 1 1 1 

เวชศาสตรชุมชน อาจารย 1 อาจารย แพทย 1 1 1 1 1 

ชีวเคมี อาจารย 1 อาจารย ป.เอก 1 1 1 1 1 

เวชศาสตรครอบครัว อาจารย 1 อาจารย แพทย 1 1 1 1 1 

อายุรกรรม อาจารย 2 อาจารย แพทย 2 1 1 1 1 

ศัลยกรรม อาจารย 2 อาจารย แพทย 2 1 1 1 1 

กุมารเวชกรรม อาจารย 2 อาจารย แพทย 2 1 1 1 1 

สูตินรีเวช อาจารย 2 อาจารย แพทย 2 1 1 1 1 

ทันตแพทย อาจารย 2 อาจารย แพทย 2 1 1 1 1 

เพื่อรองรับนักศึกษาระดับ 
ปริญญาตรีที่จะมีจํานวน 

เพิ่มขึ้น 
เพื่อใหเปนไปตามเกณฑ 
แพทยสภา ที่กําหนด 

 
1. 

              
2. 
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รายละเอียดอัตราที่ขอเพิ่มใหม จํานวนอัตราเพิ่มใหม 
จําแนกตามปงบประมาณ 

คณะ/สํานัก  
ภาควิชา - สาขาวิชา/ฝาย/

กอง 
  

ตําแหนงที่มีอยูเดิม 
ชื่อตําแหนง 

  
จํานวน 
(คน) 

ชื่อตําแหนง 
  

ระดับการศึกษา 
  2551 2552 2553 2554 2555 

  
สรุปคําชี้แจง 

  
พยาบาล อาจารย 2 อาจารย แพทย 2 1 1 1 1  
เภสัชกร อาจารย 2 อาจารย แพทย 2 1 1 1 1  
นักกายภาพบําบัด อาจารย 1 อาจารย แพทย 1 1 1 1 1   
นักเทคนิคการแพทย อาจารย 1 อาจารย แพทย 1 1 1 1 1   
กายวิภาค อาจารย - อาจารย ป.เอก 0 2 1 1 1   

รวม  24   24 19 18 18 18  
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 หลักสูตร  วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวชิา สาธารณสุขศาสตร 
 

 

รายละเอียดอัตราที่ขอเพิ่มใหม จํานวนอัตราเพิ่มใหม 
จําแนกตามปงบประมาณ 

คณะ/สํานัก  
ภาควิชา - สาขาวิชา/ฝาย/กอง 

  

ตําแหนงที่มีอยูเดิม 
ชื่อตําแหนง 

  
จํานวน 
(คน) 

ชื่อตําแหนง 
  

ระดับการศึกษา 
  2551 2552 2553 2554 2555 

  
สรุปคําชี้แจง 

  

สายวิชาการ                     

อนามัยสิ่งแวดลอม อาจารย  อาจารย ป.เอก           

สงเสริมสุขภาพ อาจารย 1 อาจารย ป.เอก   1   1   

พฤติกรรมศาสตร อาจารย 1 อาจารย ป.เอก   1 1     

ระบาดวิทยา อาจารย 1 อาจารย ป.เอก   1 1     

ชีวสถิติ อาจารย 1 อาจารย ป.เอก   1   1   

สาธารณสุขศาสตร อาจารย 1 อาจารย ป.เอก   1   1   
อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย/สุขศาสตรอุตฯ อาจารย 1 อาจารย ป.เอก 1 1     1 

บริหารงานสาธารณสุข อาจารย 1 อาจารย ป.เอก   1   1   

เพื่อรองรับนักศึกษาระดับ 
ปริญญาตรีที่จะมีจํานวน 
เพิ่มขึ้น และรองรับการเปด 
หลักสูตรใหมที่จะเกิดขึ้น 

 
 
 
 

                      

รวม   7     1 7 2 4 1   
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รายละเอียดอัตราที่ขอเพิ่มใหม จํานวนอัตราเพิ่มใหม 
จําแนกตามปงบประมาณ 

คณะ/สํานัก  
ภาควิชา - สาขาวิชา/ฝาย/กอง 

  

ตําแหนงที่มีอยูเดิม 
ชื่อตําแหนง 

  
จํานวน 
(คน) 

ชื่อตําแหนง 
  

ระดับการศึกษา 
  2551 2552 2553 2554 2555 

  
สรุปคําชี้แจง 

  
สายสนับสนุน                     

นักวิชาการศึกษา พนักงาน 2 พนักงาน ป.ตรี 2 1 1 1  
   

ผูชวยสอน พนักงาน 2 พนักงาน ตรี 2 3 1 1     

เจาหนาที่บันทึกขอมูล พนักงาน 1 พนักงาน ปวส 1 - - -     

เจาหนาที่ซอมบํารุง พนักงาน 1 พนักงาน ปวส 1 1         

นักวิทยาศาสตร พนักงาน 1 พนักงาน ตรี 1 2 1 1   เพ ึกษาระดับ ื่อรองรับนักศ

พนักงานธุรการ (วิจัย) พนักงาน 1 พนักงาน ปวส 1 1 - -   ปร ีจํานวน ิญญาตรีที่จะม

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป พนักงาน 5 พนักงาน ป.ตรี 5 1 1 1 4 เพิ่มขึ้น  

พนักงานธุรการ พนักงาน 3 พนักงาน ปวส 3 1 1 1 1   

พนักงานรักษาศพ พนักงาน 2 พนักงาน ม.6 2 1 - -     

พนักงานขับรถ พนักงาน 1 พนักงาน ม.6 1 1 - -     

นักวิชาการคอมพิวเตอร พนักงาน 2 พนักงาน ตรี 2 1 1 1     

นักวิชาการโสต พนักงาน 1 พนักงาน ป.ตรี 1 1 - -     
นักวิชาการศึกษา (ป.ตรี) พนักงาน 1 พนักงาน  (ป.ตรี) 1 1 1 1    

 
ผูรวมสอน (ป.ตรี) พนักงาน 1 พนักงาน  (ป.ตรี) 1 - - -     
พนักงานบันทึกขอมูล (ปวส.) พนักงาน 1 พนักงาน  (ป.ตรี) 1 - - -     
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รายละเอียดอัตราที่ขอเพิ่มใหม 
จํานวนอัตราเพิ่มใหม 

จําแนกตามปงบประมาณ คณะ/สํานัก  
ภาควิชา - สาขาวิชา/ฝาย/กอง 

  

ตําแหนงที่มีอยูเดิม 
ชื่อตําแหนง 

  
จํานวน 
(คน) 

ชื่อตําแหนง 
  

ระดับการศึกษา 
  2551 2552 2553 2554 2555 

  
สรุปคําชี้แจง 

  
จนท.ซอมบํารุงเครื่องมือปฏิบัติการ  พนักงาน 1 พนักงาน (ปวส.อิเล็กทรอนิกส) 1 - - -    
นักวิทยาศาสตร พนักงาน 1 พนักงาน  (ป.ตรี) 1 - 2 -    
นักวิเคราะหนโยบายและแผน พนักงาน  พนักงาน  (ป.ตรี) - 1 1 - 1   
นักวิชาการเงินและบัญชี พนักงาน  พนักงาน  (ป.ตรี)     1   
บรรณารักษ พนักงาน  พนักงาน  (ป.ตรี)     1   

รวม   27     27 16 9 7 8   
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ศูนยพัฒนาเดก็ 

รายละเอียดอัตราที่ขอเพิ่มใหม 
จํานวนอัตราเพิ่มใหม 

จําแนกตามปงบประมาณ คณะ/สํานัก  
ภาควิชา - สาขาวิชา/ฝาย/กอง 

  

ตําแหนงที่มีอยูเดิม 
ชื่อตําแหนง 

  
จํานวน 
(คน) 

ชื่อตําแหนง 
  

ระดับการศึกษา 
  2551 2552 2553 2554 2555 

  
สรุปคําชี้แจง 

  
ผูดูแลเด็ก พนักงาน 1 ผูดูแลเด็ก อนุปริญญา 1 1 1 1 1 มีนหนาที่ชวยเหลืองานครูในศูนย

พัฒนาเด็ก   ดูแลเด็ก เพื่อชวยแบง
เบางานสอนจากครูประจําชั้น   

ครูปฐมวัย พนักงาน 2 ครู ป.ตรี 2 2 2 2   ผูสอนจะตองจบทางดานปฐมวัย
โดยตรง  เนื่องจากศูนยพัฒนาเด็ก
ไดเปดสอนในชั้นอนุบาล 1 – 3 
แลว  แตมีครูที่จบดานปฐมวัยยัง
ไมพอเพียงตามเกณฑของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

ครูสงเสริมสุขภาพ/พัฒนาการ พนักงาน 1 ครู ป.ตรี 1 1 0 0   เปนบุคลากรที่ดูแลเรื่องสุขภาพ
ของเด็ก  สงเสริมสุขภาพเด็ก  มี
ทักษะในการพัฒนาการดานราย
กาย  สงเสริมพัฒนาการดาน
กลามเนื้อมัดใหญ  กลามเนื้อมัด
เล็กของเด็ก 

ผูประกอบอาหาร พนักงาน 1 ผูประกอบ
อาหาร 

ม.6 
        1   

  รวม 4     4 4 3 3 2   
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ศูนยสุขภาพชุมชน (Health Center) 
 

รายละเอียดอัตราที่ขอเพิ่มใหม จํานวนอัตราเพิ่มใหม 
จําแนกตามปงบประมาณ 

ลําดับ
ที่ 

คณะ/สํานัก  
ภาควิชา - สาขาวิชา/ฝาย/กอง 

  

ตําแหนงที่มีอยูเดิม 
ชื่อตําแหนง 

  
จํานวน 
(คน) 

ชื่อตําแหนง 
  

ระดับการศึกษา 
  2552 2553 2554 2555 

  
สรุปคําชี้แจง 

  
1 แพทย อาจารย 1 อาจารย แพทย 1 1 1 1 เพื่อรองรับนักศึกษาในการ 

2 ทันตแพทย พนักงาน 1 พนักงาน ป.ตรี 1 1 1 1 ฝกปฏิบัติงาน และเพื่อรองรับ 

3 เภสัชกร พนักงาน 1 พนักงาน ป.ตรี 1 1 1 1 การใหบริการแกประชาชน 

4 พยาบาลวิชาชีพ พนักงาน 2 พนักงาน อนุปริญญา 2 2 2 2   

5 เจาหนาที่สาธารณสุขชุมชน พนักงาน 6 พนักงาน ป.ตรี 6 6 6 6   

6 ทันตาภิบาล พนักงาน 1 พนักงาน ป.ตรี 1 1 1 1   

7 เจาหนาที่เภสัชกรรม พนักงาน 1 พนักงาน ป.ตรี 1 1 1 1   

8 นักรังสี พนักงาน 1 พนักงาน ป.ตรี 1 1 1 1   

9 นักเทคนิคการแพทย พนักงาน 1 พนักงาน ป.ตรี 1 1 1 1   
10 นักเวชระเบียน / 

เจาหนาที่เวชสถิติ 
พนักงาน 1 พนักงาน ป.ตรี 1 1 1 1 

  
11 ชางเทคนิคซอมบํารุงอุปกรณ

การแพทย 
พนักงาน 1 พนักงาน ป.ตรี 1 1 1 1 

  
12 นักกายภาพบําบัด พนักงาน 1 พนักงาน ป.ตรี  1 1 1   
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รายละเอียดอัตราที่ขอเพิ่มใหม จํานวนอัตราเพิ่มใหม 
จําแนกตามปงบประมาณ 

ลําดับ
ที่ 

คณะ/สํานัก  
ภาควิชา - สาขาวิชา/ฝาย/กอง 

  

ตําแหนงที่มีอยูเดิม 
ชื่อตําแหนง 

  
จํานวน 
(คน) 

ชื่อตําแหนง 
  

ระดับการศึกษา 
  2552 2553 2554 2555 

  
สรุปคําชี้แจง 

  
13 เจาหนาที่สปา พนักงาน  พนักงาน ป.ตรี  1 1 1   

14  นันทนาการ พนักงาน   พนักงาน ป.ตรี   1 1 1   

15 สุขศึกษา พนักงาน   พนักงาน ป.ตรี   1 1 1   

16 นักการเงินและบัญชี พนักงาน 1 พนักงาน ป.ตรี 1 1 1 1   

17  จนท.บริหารงานทั่วไป/บุคลากร พนักงาน 1 พนักงาน ป.ตรี 1 1       

18 กลุมงานพัสดุ พนักงาน 1 พนักงาน ป.ตรี 1 1     

19 กลุมงานธุรการ พนักงาน 1 พนักงาน ป.ตรี 1 1 1    

20 กลุมงานโภชนาการ พนักงาน 2 พนักงาน ป.ตรี 2 1 1    

 21  นักประชาสัมพันธ พนักงาน 1 พนักงาน ป.ตรี 1 1 1     

22 นักวิชาการคอมพิวเตอร พนักงาน 1 พนักงาน ป.ตรี 1 1 1 1   

23 จิตแพทย พนักงาน  พนักงาน ป.ตรี  1 1   

24 นักจิตวิทยาคลินิค พนักงาน  พนักงาน ป.ตรี  1 1     

  รวม   25     25 30 28 23   
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แผนพฒันาอาจารยแพทย 
การศึกษาตอหลังปริญญา  ทุนการศึกษาในประเทศ หรือ ตางประเทศ 
วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข  มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

 
ลําดับ สาขา 2551 2552 2553 2554 2555 รวม 

1 อายุรศาสตร - - - 1   1 
2 ศัลยศาสตร - - - 1   1 
3 สูตินรีเวชศาสตร - - - -   0 
4 กุมารเวชศาสตร - - 1 -   1 
5 จักษวุิทยา - - - -   0 
6 โสต ศอ นาสิก - - - -   0 
7 รังสีวิทยา - - - -   0 
8 วิสัญญีวิทยา - 1 - -   1 
9 พยาธิวิทยากายวภิาค - - - 1   1 
10 พยาธิวิทยาคลินิก - - - - - 0 
11 นิติเวชศาสตร - - - - - 0 
12 ตจวิทยา - - - - - 0 
13 เวชศาสตรครอบครัว - - 1 - 1 2 
14 เวชศาสตรฉุกเฉิน           0 
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ลําดับ สาขา 2551 2552 2553 2554 2555 รวม 
15 เวชศาสตรฟนฟู / เวชศาสตรปองกัน           0 
16 ออรโธปดิกส 1 - - -   1 
17 จิตเวชศาสตร - 1 - -   1 
  รวม 1 2 2 3 1 9 
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แผนพฒันาอาจารยปรีคลินิก 

ระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา  ทุนการศึกษาในประเทศ หรือ ตางประเทศ 
วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข  มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

ลําดับ สาขา 2551 2552 2553 2554 2555 รวม 
1 กายวิภาคศาสตร 1 1 - 1 - 6 
2 สรีรวิทยาทางการแพทย 1 - 1 1 - 5 
3 จุลชีววิทยาภูมคิุมกันและการติดเชื้อ - 1 - - 1 4 
4 ปรสิตวิทยาทางการแพทย - 1 - - 1 4 
5 เภสัชวิทยาทางการแพทย 1 - 1 1 - 6 
6 แพทยศาสตรศึกษา(โท หรือเอก) 1 - 1 1 - 5 
7 เวชจริยศาสตร / พฤติกรรมศาสตร / จิตวิทยา - - 1 - - 4 
8 ระบาดวิทยาคลินิก 1 - - 1 - 2 
9 ชีวเคม ี - 1- 1 - - 5 
10 ประสาทวิทยา / ประสาทสรีรวิทยา 1 - - - - 2 
11 การบริหารโรงพยาบาล / เศรษฐศาสตรสาธารณสุข - 1 - - 1 3 
12 สังคมวิทยาทางการแพทย / มานุษยวิทยาทางการแพทย - 1 - - 1 2 
13 อาชีวอนามัย / อนามัยสิ่งแวดลอม 1 - - 1 - 4 
  รวม 7 6 5 6 4 52 




