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คํานํา
รายงานประจําปี ฉบับนี้ จัดทําขึ้นตามปี งบประมาณ พ.ศ.2549 (1ต.ค.48-30ก.ย.49) เพือ่ รายงานผลการ
ดําเนินงานของ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุ ขต่อสาธารณชนทัว่ ไป เพื่อแสดงถึงวัตถุประสงค์หลัก
ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุ ขในการที่ผลิตบัณฑิตด้านการแพทย์และด้านการสาธารณสุ ขใน
เขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างให้มีคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพและเป็ นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของ
สังคมไทย และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง การ
พัฒนาในด้านภารกิจที่สาํ คัญทางด้านการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุ ข ได้มีการเปิ ด
หลักสู ตร สาขาแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุ ขศาสตร์) และในปี การศึกษา 2550
จะมีการเปิ ดการเรี ยนการสอนเพิ่มอีก 1 หลักสู ตร คือสาขาสาธารณสุ ขศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง 2 ปี ) เพื่อ
กระจายโอกาสทางการศึกษาให้แก่ประชากรในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
ในด้านการบริ การวิชาการแก่สังคม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุ ข ได้เล็งเห็นความสําคัญ
ในด้านการให้ความรู ้ทางด้านการแพทย์และการสาธารณสุ ขให้แก่ชุมชนเป็ นหลักสําคัญวิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุ ขได้นาํ งานด้านบริ การกับชุมชนมาเชื่อมโยงในการสร้างพื้นฐานความรู ้และประสบการณ์
จริ งในด้านการปฏิบตั ิงานให้กบั นักศึกษาเพื่อนักศึกษาจะได้นาํ ประสบการณ์น้ ี ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการ
ปฏิบตั ิหน้าที่ สืบต่อไปในอนาคต ตลอดจนการพัฒนาองค์ความรู ้โดยส่ งเสริ มงานวิจยั ทางด้านสุ ขภาพอย่าง
ต่อเนื่อง

( ศ.นพ.ประสิ ทธิ เพ็งสา)
รักษาการในตําแหน่งคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุ ข
30 มีนาคม 2550
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ประวัติความเป็ นมาของวิทยาลัยแพทยศาสตร์ และการสาธารณสุ ข
จากแผนพัฒนาสุ ขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545-2549 มีเป้าหมายระบุถึง การสร้างเสริ มสุ ขภาพ
และการป้องกันโรค กับ การสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพทางปัญญาของระบบสุ ขภาพ ยุทธศาสตร์การพัฒนา
สุ ขภาพ ข้อที่ 6 ที่ระบุให้ดาํ เนินการพัฒนากําลังคนด้านสุ ขภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและระบบสุ ขภาพ
ใหม่ แต่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งประกอบด้วย 19 จังหวัด ประชากร 20 ล้านคน หรื อประมาณ หนึ่งใน
สามของประเทศกลับมีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเพียงแห่งเดียว จึงเห็นควรมีการจัดตั้งคณะ
แพทยศาสตร์เพิ่มขึ้นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องจากจังหวัดอุบลราชธานี เป็ นจังหวัดใหญ่มีโรงพยาบาล
ขนาด 1,000 เตียง และขณะนี้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีความพร้อมที่จะขยายการผลิตบุคลากรในสาขาที่
จําเป็ นและขาดแคลนอีกทั้งเป็ นความต้องการของประชาชนส่ วนใหญ่
ได้แก่ สาขาแพทยศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยระดมทรัพยากรและต้นทุนทางสังคมที่มีอยูแ่ ล้วในจังหวัดอุบลราชธานีมาใช้ในการ
ผลิตบัณฑิตแพทย์ ในลักษณะหลักสู ตรบูรณาการวิชาชีพด้านการแพทย์ เน้นหลักการดูแลรักษาผูร้ ับบริ การ
อย่างครบวงจรและเป็ นองค์รวม การบริ การสาธารณสุ ขเชิงรุ ก กระบวนการดูแล การส่ งเสริ มสุ ขภาพ การ
ป้องกัน การรักษาและฟื้ นฟูสุขภาพ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม รวมถึงการพัฒนา
ศักยภาพการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองมีความสํานึกในการรับใช้ชุมชนท้องถิ่นเพื่อให้ประชาชนในประเทศมีสุขภาพดี
ถ้วนหน้าตามนโยบายการปฏิรูประบบสุ ขภาพแห่งชาติซ่ ึงจะเป็ นการแก้ปัญหาการขาดแคลนแพทย์และการ
กระจายแพทย์ในภูมิภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือและช่วยเหลือสังคมตามนโยบายของรัฐบาลสําหรับอนาคตของ
ภูมิภาคนี้ กล่าวคือ เป็ นแพทย์ที่สามารถใช้ประโยชน์ท้ งั จากภูมิปัญญาสากลและภูมิปัญญาไทยโดยเน้น
การแพทย์แผนไทย สมุนไพร และการแพทย์ทางเลือก ทั้งจากภูมิปัญญาไทยและสากลได้อย่างรู ้เท่าทัน
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุ ข จัดตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2545
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีวา่ ด้วยวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุ ข
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี พ.ศ. 2545 โดยมีฐานะเป็ นองค์กรในกํากับของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีการบริ หารจัดการเป็ น
อิสระจากระบบราชการ
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุ ข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีร่วมมือกับโรงพยาบาล
สรรพสิ ทธิประสงค์ อุบลราชธานี ร่ างหลักสู ตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2547) เพื่อเป็ น
หลักสู ตรและเป็ นกระบวนการผลิตบัณฑิตในสาขาแพทยศาสตร์ ได้ดาํ เนินการเตรี ยมความพร้อมในการจัด
การศึกษา และทรัพยากรต่างๆ อันได้แก่ อาจารย์ การรับนักศึกษา หลักสู ตร ความพร้อมในการจัดการศึกษา
ระดับเตรี ยมแพทย์ ความพร้อมในการจัดการศึกษาระดับปรี คลินิก ความพร้อมในการจัดการศึกษาระดับ
คลินิก ระบบการดูแลนักศึกษา/ระบบอาจารย์ที่ปรึ กษา อาคารสถานที่ สื่ อการศึกษาและอุปกรณ์การเรี ยนการ
สอน รวมทั้งงบประมาณดําเนินการ และในปี การศึกษา 2548 วิทยาลัยฯได้มีการเตรี ยมความพร้อมสําหรับการ
เปิ ดรับนักศึกษา 2 หลักสู ตร ในปี การศึกษา 2549 ซึ่งได้แก่ หลักสู ตรแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสู ตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สาธารณสุ ขศาสตร์
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สถานทีต่ ้งั
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุ ข ตั้งอยูเ่ ลขที่ 85 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ถ.วาริ น-เดช
อุดม ต.เมืองศรี ไค อ.วาริ นชําราบ จ.อุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์.045-353900 โทรสาร 045-353901
วัตถุประสงค์
เพื่อจัดตั้งวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุ ข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยความร่ วมมือ
ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ โรงพยาบาลสรรพสิ ทธิประสงค์ อุบลราชธานี และโรงพยาบาลใน
สังกัดกระทรวงสาธารณสุ ข
เป้ าหมาย
1. เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้สาํ หรับนักศึกษาในเขตภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ
2. ผลิตบุคลากรทางการแพทย์และการสาธารณสุ ขที่มีความรู ้ความสามารถในการ
ช่วยเหลือชุมชน และประชาชนในพื้นที่ในด้านการดูแล ส่ งเสริ มสุ ขภาพและป้องกันโรค
3. สนองนโยบายของรัฐบาลในการแก้ปัญหาการขาดแคลนแพทย์และการกระจายแพทย์
ในพื้นที่ชนบทห่างไกล
4. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ ึน

วิสัยทัศน์ (VISION)
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุ ข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จะเป็ นสถาบันผลิตแพทย์และ
บุคลากรทางการแพทย์และการสาธารณสุ ขที่ได้มาตรฐานชั้นนําของประเทศไทย เพื่อรับใช้ชุมชนและท้องถิ่น
โดยเฉพาะการส่ งเสริ มสุ ขภาพและการพัฒนาคุณภาพชีวติ และทําหน้าที่วิจยั เพื่อแก้ไขปัญหาสาธารณสุ ขท้องถิ่น
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พันธกิจ (MISSION)
1. เป็ นสถาบันชั้นนําในการผลิตบัณฑิตแพทย์ และบัณฑิตวิทยาศาสตร์สุขภาพสาขาอื่น ๆ ที่มีพฤติ
นิสยั เจตคติ คุณธรรม จริ ยธรรม เหมาะสมต่อการประกอบวิชาชีพ และสามารถให้บริ การ
สุ ขภาพแบบองค์รวมอย่างมีคุณภาพ มีทกั ษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สามารถพัฒนาตนเอง
และประยุกต์ความรู ้ดา้ นสังคม วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสามารถปฏิบตั ิงานร่ วมกับ
ผูอ้ ื่นได้อย่างมีความสุ ข
2. เป็ นสถาบันให้บริ การชุมชนด้านสุ ขภาพแบบองค์รวม ทั้งด้าน กาย ใจ สังคม จิตวิญญาณ อย่าง
บูรณาการ ทั้งด้านส่ งเสริ มสุ ขภาพ ป้องกัน รักษาโรค และฟื้ นฟูสภาพ
3. เป็ นสถาบันวิจยั เพื่อแก้ปัญหาด้านสุ ขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของสังคมชนบทท้องถิ่นอีสาน
ใต้
4. เป็ นศูนย์ประสานความร่ วมมือทางวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุ ขในการแก้ไขปัญหา
สาธารณสุ ขในระดับภูมิภาคร่ วมกับประเทศข้างเคียงในอีก 10 ปี ข้างหน้า
5. ทํานุบาํ รุ งศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นและประเทศชาติ
ปณิธาน
ในอีก 10 ปี ข้างหน้า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจะพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อประสานความร่ วมมือ
ทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์และสาธารณสุ ข ในการแก้ไขปั ญหาสาธารณสุ ขในระดับภูมิภาคร่ วมกับประเทศ
ข้างเคียงต่อไป
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โครงสร้างการบริ หารวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุ ข
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คณาจารย์ และบุคลากร วิทยาลัยแพทยศาสตร์ และการสาธารณสุ ขในปี พ.ศ.2549
ชื่ อ
1.ศ.นพ.ประสิ ทธิ์ เพ็งสา

2. รศ.ดร.สุ พรรณี

ศรี อาํ พร

3. ดร.จารุ วรรณ ศิริเทพทวี

วุฒ ิการศึกษา
-วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- พบ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- วุฒิบตั รผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะทางมีความรู ้ความชํานาญใน
การประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาสู ติศาสตร์-นรี เวช
วิทยา แพทยสภาประเทศไทย
- M.B.A. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- อนุมตั ิบตั รผูม้ ีความรู ้ความชํานาญในการประกอบ
วิชาชีพ เวชกรรมสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว
- อนุมตั ิบตั รแพทย์ผเู ้ ชี่ยวชาญ ด้านสาขามะเร็ งนรี เวช
-วท.บ. (พยาบาลศาสตร์)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- วท.ม. (วิทยาการระบาด)
มหาวิทยาลัยมหิ ดล
- Ph.D. (Epidemilogy), University of Tampere, Finland
-วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- วท.ม. (ชีวเคมี)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- วท.ด (ชีวเคมี)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ตําแหน่ ง
ศาสตราจารย์

รองศาสตราจารย์
สาขาวิชาระบาดวิทยา

อาจารย์
สาขาวิชาชีวเคมี

4.ดร.จุฑารัตน์ จิตติมณี

- วท.บ. (ชีววิทยา)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- วท.ม. (ชีวเคมี)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- ปร.ด. (ชีวเคมีทางการแพทย์)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อาจารย์
สาขาวิชาชีวเคมี

5.ดร. วีระศักดิ์ ณรงค์พนั ธ์

- Ph.D. ( Biomedical Sciences)
University Paris 13 , France

อาจารย์
สาขาวิชาชีวเวช
ศาสตร์
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ชื่ อ
6.พญ.สรญา

แก้วพิทูลย์

7. นางสาวจารุ วรรณ์ วงบุตดี

8.นายชาญวิทย์

มณี นิล

9.นางสาวชุติกาญจน์ พิลาศรี

10.นายณัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย์

11.นางสาวธันยาการย์ สุ ดา

12.นางสาวนันทยา กระสวยทอง

วุฒ ิการศึกษา

ตําแหน่ ง

- พบ. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- ประกาศนียบัตรแพทย์เฉพาะทาง หรื อเทียบเท่าปริ ญญา
เอก) สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว The Royal College of
Family Physician
- หนังสื ออนุมตั ิแสดงความรู ้ความชํานาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตรครอบครัว แพทยสภา
- วท.บ. (สัตววิทยา)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- วท.ม. (สรี รวิทยา)
มหาวิทยาลัยมหิ ดล
- วท.บ. (สาธารณสุ ขศาสตร์)
- วท.ม. (กายวิภาคศาสตร์)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อาจารย์/แพทย์
สาขาวิชาเวชศาสตร์
ครอบครัวและชุมชน

-วท.บ (สุ ขศึกษา)
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
- วท.ม. (สุ ขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์)
มหาวิทยาลัยมหิ ดล
- วท.บ. (สาธารณสุ ขศาสตร์)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- วท.ม. (ปรสิ ตวิทยา)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- วท.บ. (จุลชีววิทยา)
มหาวิทยาลัยนเรศวร
- วท.ม. (จุลชีววิทยา)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
-พย.บ. (พยาบาลศาสตร์)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- วท.ม. (สรี รวิทยาทางการแพทย์)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อาจารย์
สาขาเวชศาสตร์
ครอบครัวและชุมชน

อาจารย์
สาขาวิชาสรี รวิทยา

อาจารย์
สาขาวิชากายวิภาค
ศาสตร์

อาจารย์
สาขาวิชาปรสิ ตวิทยา

อาจารย์
สาขาวิชาจุลชีววิทยา

อาจารย์
สาขาวิชาสรี รวิทยา
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ชื่ อ
13.นางสาวปิ ยนันท์ มีเวที

14. นางเมรี รัตน์ มัน่ วงศ์

15.นางรัตนา เล็กสมบูรณ์

16.นางสาวมินตรา สาระรักษ์

17.นายสง่า ทับทิมหิ น

18.นางสาวจินตนา ศิริบูรณ์พิพฒั นา

วุฒ ิการศึกษา
- วท.บ. (กายภาพบําบัด)
มหาวิทยาลัยมหิ ดล
- วท.ม. (กายวิภาคศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- วท.บ. (สาธารณสุ ขศาสตร์)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- ส.ม. (ชีวสถิติ)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- วพ.บ. (พยาบาลศาสตร์)
วิทยาลัยพยาบาลศรี มหาสารคาม
- วท.ม. (กายวิภาคศาสตร์)
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- วท.บ. (พยาบาลศาสตร์)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- ศษ.ม. (การส่ งเสริ มสุ ขภาพ)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- วท.บ. (สาธารณสุ ขศาสตร์)
สาขาวิทยาศาสตร์สุขาภิบาล มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- M.Sc. (Environmental Technology and Management)
สถาบันเทคโนโลยีแห่ งเอเชีย
- วพ.บ. พยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ช้ นั สู ง
วิทยาลัยพยาบาลสรรพสิ ทธิประสงค์
- รปศ. รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์

ตําแหน่ ง
อาจารย์
สาขาวิชากายวิภาค
ศาสตร์
อาจารย์
สาขาวิชาเวชศาสตร์
ครอบครัวและชุมชน
อาจารย์
สาขาวิชากายวิภาค
ศาสตร์
อาจารย์
สาขาเวชศาสตร์
ครอบครัวและชุมชน
อาจารย์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
อนามัยสิ่ งแวดล้อม
อาจารย์
สาขาบริ หาร
สาธารณสุ ข

2. อาจารย์ ทลี่ าศึกษาต่ อ
ชื่ อ
1.นางสาวสุ พตั รา ขจัดโรคา

วุฒ ิการศึกษา
- กําลังศึกษาต่อระดับปริ ญญาเอก
สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิ ดล

ตําแหน่ ง
อาจารย์
สาขาวิชากายวิภาค
ศาสตร์
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2.นายสุ รศักดิ์ แว่นรัมย์
3.นางภาวนา พรมเขต

ชื่ อ
4.นางสาวธาริ นี ไชยวงศ์

5.นางสาวกาญจนา แปงจิตต์

- กําลังศึกษาต่อระดับปริ ญญาเอก
สาขา Biomedical Sciences
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- กําลังศึกษาระดับปริ ญญาเอก
สาขา Biomedical Sciences
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วุฒ ิการศึกษา
- กําลังศึกษาระดับปริ ญญาเอก สาขาปรสิ ตวิทยา
ภาควิชาปรสิ ตวิทยา คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- กําลังศึกษาระดับปริ ญญาโท สาขาวิชาชีวเคมี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

3. บุคลากรสายสนับสนุนการศึกษา
ชื่ อ
วุฒ ิการศึกษา
1.นางสาวกนกภรณ์ สิ งห์คาํ
- บธ.บ (การจัดการการตลาด)
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
- บธ.ม (บริ หารธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2.นางนันทิญา ทีปิวัฒน์
- วท.บ (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
สถาบันราชภัฏมหาสารคาม
- บธ.ม (บริ หารธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3.นายเวนิจ หงษา
- กศ.บ ครุ ศาสตรบัณฑิตการศึกษา
สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์
- กศ.ม
(เทคโนโลยี การศึกษา)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
4.นางสาวสมาพร ศิริลาภ
- ศบ. (ศิลปะไทย) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ศศ.บ (สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา)
สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี
5.นายเกียรติศกั ดิ์ ศรี ลาพัฒน์ - วท.บ (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

อาจารย์
สาขาวิชาพยาธิวิทยา
อาจารย์
สาขาวิชาพยาธิวิทยา
ตําแหน่ ง
อาจารย์/สาขา
ปรสิ ตวิทยา
อาจารย์/สาขาชีวเคมี

ตําแหน่ ง
นักวิชาการพัสดุ

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์
นโยบายและแผน

นักวิชาการศึกษา

นักวิชาการศึกษา

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
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ชื่ อ
7.นางสาวจารุ ณี แสวงหา
8.นางสาวนิภาพร สิ งห์เปี้ ย

9.นางสาวแพรพิไล คําใสย

วุฒ ิการศึกษา
- ศศ.บ (ประวัติศาสตร์)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
- บธ.บ บริ หารธุรกิจ(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี

- ศศ.บ (เอกการท่องเที่ยว วิชาโทภาษาญี่ปุ่น)
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
10.นางสาวรัตติกาล วังคะฮาด
- วท.บ (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
11.นางรัชฐา ราตรี
- ศศ.บ. (บริ หารธุรกิจบริ หารทรัพยากรมนุษย์)
สถาบันราชภัฏจันทรเกษม
12.นายวัชรพงษ์ แสงนิล
- วท.บ (สถิติประยุกต์)
สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี
13.นายเวชยันต์ กริ นรักษ์
- วท.บ
(เทคโนโลยีอุตสาหกรรมก่อสร้าง)
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
14.นายสายชล จันผกา
- วท.บ (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
15.นางสาวสุ นนั ทา โททอง
- วท.บ (ชีววิทยาประยุกต์ จุลชีววิทยา)
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
16.นางสาวสุ วมิ ล ยึนประโคน
- วท.บ (วิทยาศาสตร์ทวั่ ไป)
มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์
17.นางสาวอุบลวรรณ พรหมจันทร์ - ศศ.บ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี
18.นายอัครเดช อธิปราชญ์
- วท.บ ( เวชนิทศั น์)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
19.นางสาวอภิญญา สลักคํา
- บธ.บ (บริ หารคอมพิวเตอร์)
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
20.นางสาวกนกวรรณ ศิวะรัตน์
- นศ.บ (นิติศาสตร์)
มหาวิทยาลัยราชธานี
21.นายกิตติพงษ์ ชูราษี
- ปวส. ช่างอุตสหกรรม สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ตําแหน่ ง
เจ้าหน้าที่บริ หารงาน
ทัว่ ไป
พนักงานธุรการ

นักประชาสัมพันธ์
นักวิชาการศึกษา
เจ้าหน้าที่บุคคล
ผูช้ ่วยนักวิจยั
ผูช้ ่วยเจ้าหน้าที่งาน
นโยบายและแผน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิทยาศาสตร์
ผูช้ ่วยนักวิชาการพัสดุ
พนักงานธุรการ
ช่างภาพการแพทย์
พนักงานธุรการ
พนักงานธุรการ
นายช่างเทคนิค
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ชื่ อ
22.นายปราศัย ก้อนหิ น

วุฒ ิการศึกษา
- มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม
วัดโพธิ์ตาก
23.นายสมบัติ อัคจันทร์
- มัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนย์บริ การการศึกษา
โรงเรี ยนอําเภอเมือง
24.นางสาวจีรนันท์ เขียวกระเบื้อง - ปวส. (การบัญชี) วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

ตําแหน่ ง
พนักงานคนขับรถ
พนักงานคนสวน
ผูช้ ่วยนักวิชาการเงิน
และบัญชี

4. บุคลากรศูนย์ พ ฒ
ั นาเด็กเล็ก
ชื่ อ
1.นางศรี วิไล ยิง่ รัตนสุ ข

2.นางสาวลภัส

ยิง่ ยืน

3.นางประไพพร

กมูลลึก

4.นางเยาวลักษณ์ อัครอํานวย
5.นางรุ จิรา

โพธิ์ศรี คุณ

6.นางวัชฎาพร กุลบุญญา
7.นางสมร

ศรี ใส

8.นางสาววันวิสา เพ็ญชาลี
9.นายสุ บรรณ
ทางาม
10.นายไวพจน์

สอดศรี

วุฒ ิการศึกษา
- ศป.บ (ทัศน์ศิลป์ )
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
- กศ.ม (จิตวิทยาการให้คาํ ปรึ กษา)
- ปวท. (การบัญชี)
วิทยาลัย อาชีวศึกษาอุบลราชธานี
- กศ.บ (สังคมศึกษา)
สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี
- กศ.บ (เอกปฐมศึกษา)
สถาบันราชภัฏสุ รินทร์
- ศศ.บ (การจัดการทัว่ ไป)
สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์
- กศ.บ (การศึกษาปฐมวัย)
สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี
- ปวช. (การบัญชี )
วิทยาลัยอาชีวะศึกษาอุบลราชธานี
- มัธยมศึกษาตอนปลาย สาขาอังกฤษ – สังคม
โรงเรี ยนท่าวังผาพิทยาคม
- มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรี ยนนารี นุกลู
- มัธยมศึกษาตอนต้น ศูนย์บริ การการศึกษานอก
โรงเรี ยน อ.วาริ นชําราบ จ.อุบลราชธานี
- มัธยมศึกษาตอนต้น ศูนย์บริ การการศึกษานอก
โรงเรี ยน อ.วาริ นชําราบ จ.อุบลราชธานี

ตําแหน่ ง
ครู ประจําศูนย์
พัฒนาเด็ก
พนักงานธุรการ 4
ระดับ 4

พนักงานผูด้ ูแลเด็ก
พนักงานผูด้ ูแลเด็ก
พนักงานผูด้ ูแลเด็ก
ผูป้ ระกอบอาหาร
พนักงานผูด้ ูแลเด็ก
พนักงานผูด้ ูแลเด็ก
นักการภารโรง
นักการภารโรง
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5. บุคลากรศูนย์ สุขภาพชุ มชน
ชื่ อ
1.นางสุ ฬดี กิติวรเวช

2.นางนิชนันท์ สุ วรรณกูฏ
3.นางสาวจิตตวีร์ ภูมิภาค
4.นายเสกสรรค์ สุ เพ็ญ
5.นางสาวพัชรนันท์ พรหมจันทร์
6.นางสาวอรนิตย์ เข็มนาค
7.นางสมยงค์ ทุมมากรณ์

วุฒ ิการศึกษา
- วพ.บ. (พยาบาลศาสตร์)
วิทยาลัยพยาบาลสรรพสิ ทิประสงค์ อุบลราชธานี
- ศศ.ม (พัฒนาสังคม )
เอกการวิเคราะห์และวางแผนทางสังคม
สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริ หารศาสตร์
- ศศ.ม (พัฒนาทรัพยากรมนุษย์)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- ศศ.บ (จิตวิทยา)
มหาวิทยาลัยนเรศวร
- ศศ.บ (การจัดการทัว่ ไป )
สถาบันราชภัฏบุรีรัมย์
- ปวส.คอมพิวเตอร์ -ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษา
อุบลราชธานี
- ปวส.คอมพิวเตอร์ บริ หารธุรกิจ
วิทยาลัยเทคโนโลยีราชธานี
- มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรี ยนวิจิตราพิทยา

ตําแหน่ ง
พยาบาล8 ชํานาญการ

พยาบาล8 ชํานาญการ
นักจิตวิทยา
เจ้าหน้าที่บริ หารงาน
ทัว่ ไป
พนักงานธุรการ
เจ้าหน้าที่เวชสถิติ
นักการภารโรง
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อาจารย์ พ เิ ศษ หลักสู ตรแพทยศาสตรบัณฑิตบัณฑิต
ชื่ อ-สกุล
นางประภาภรณ์ เพชรมาก
น.ส.ทิพา

ไกรลาศ

นายอดิศกั ดิ์

ประวิทย์ธนา

นายกมล

ดําริ ห์

พญ.ประชุมพร บูรณ์เจริ ญ
พญ.ผกาวรรณ นามสว่าง
ดร.นพ.ภัทรชัย กีรติสิน
พญ.สุ พตั รา โล่ห์สิริวฒั น์

พญ.สุ พรพิมพ์ เจียสกุล
ดร.พญ.วัฒนา วัฒนาภา
ดร.นพ.ชัยเลิศ พิชิตพรชัย

พญ.สุ วฒั ณี คุปติวฒ
ุ ิ
นพ.สมพล

เทพชุม

พญ.เรวิกา

ไชยโกมินทร์

ตําแหน่ ง
คุณวุฒ ิสูงสุ ด
นายแพทย์ 8 พบ.วว. สู ติศาสตรและนรี
เวชวิทยา
นายแพทย์ พบ.วว. สู ตินรี เวชศาสตร์
นายแพทย์ พบ.วว. ออร์โธปิ ดิกส์

หน่ วยงาน
รพ.สมเด็จพระยุพราชเดชอุดม
รพ.สมเด็จพระยุพราชเดชอุดม
รพ.สมเด็จพระยุพราชเดชอุดม

นายแพทย์ 6 พบ.วว. วุฒิบตั รผูเ้ ชี่ยวชาญ รพ.สมเด็จพระยุพราชเดชอุดม
เฉพาะทาง
พยาธิแพทย์ 8 พบ.วว. พยาธิวิทยา
รพ.สุ รินทร์
พยาธิแพทย์ 6 พบ.วว. พยาธิวิทยา
รพ.สุ รินทร์
ผศ.
Ph.D. สาขาวิชาจุลชีววิทยา ภาควิชาจุลชีววิทยา
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราช
รศ.
วุฒิบตั รผูม้ ีความรู ้ความ ภาควิชาสรี รวิทยาคณะแพทย์ฯ
ชํานาญ สาขาวิชา วว.
ศิริราช
อายุรศาสตร์
รศ.
วุฒิบตั รฯ
ภาควิชาสรี รวิทยาคณะแพทย์ฯ
สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ ศิริราช
ผศ.
Doctor of Philosophy
ภาควิชาสรี รวิทยาคณะแพทย์ฯ
สาขาวิชา Physiology
ศิริราช
รศ.
Doctor of
ภาควิชาสรี รวิทยาคณะแพทย์ฯ
Philosophy(Medicine)
ศิริราช
สาขาวิชา Medicine
ผศ.
Ph.D.
ภาควิชาสรี รวิทยาคณะแพทย์ฯ
สาขาวิชา Mudicine
ศิริราช
อาจารย์ Doctor of Philosophy
ภาควิชาสรี รววิทยาคณะแพทย์ฯ
ศิริราช
อาจารย์ กําลังศึกษา Ph.D
ภาควิชาสรี รวิทยาคณะแพทย์ฯ
สาขาวิชา Medicine
ศิริราช
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ชื่ อ-สกุล
พญ.สมฤดี

ฉัตรสิ ริเจริ ญกุล

ตําแหน่ ง

คุณวุฒ ิสูงสุ ด

อาจารย์ระดับ วว.อายุรศาสตร์
7
สาขาวิชาอายุรศาสตร์

พญ.สุ ภทั รา เตียวเจริ ญ

รศ. ระดับ 9 -อว.เวชศาสตร์ครอบครัว
-อ.ว.พยาธิวิทยาคลินิก
พญ.อัญชลี ตั้งตรงจิตร
รศ.
อนุมตั ิบตั ร(พยาธิวิทยา
คลินิก)
นพ.โกศล รุ่ งเรื องชัย
ผศ.
- วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต
สาขาจุลชีววิทยา
- แพทยศาสตร์บณ
ั ฑิต
พญ.อุไรวรรณ เกศสวัสดิ์สกุลพานิช อาจารย์ Doctor of Philosophy
สาขาวิชา Pharmacology
นพ.ประวัติ นิธิยานันท์
ผศ.
พยาธิวิทยา
นพ.พัฒนา ศรมยุรา
อาจารย์ พยาธิวิทยา
พญ.รังสิ มา อรุ ณโรจน์
อาจารย์ พยาธิวิทยา
นพ.สุ ชิน วรวิชชวงษ์
อาจารย์ พยาธิวิทยา
นพ.สมคิด สุ ริยะเลิศ
นพ.ระดับ 8 สู ตินรี เวช,เวชศาสตร์
ครอบครัว
นพ.นิมิตร เลิศพัฒนสุ วรรณ
นพ.ระดับ 8 อายุรศาสตร์,เวชศาสตร์
ครอบครัว
นพ.นพดล บัวลี
นพ.ระดับ 6 อายุรศาสตร์,เวชศาสตร์
ครอบครัว
นพ.ลักษณะเลิศ วรรณภาสนี
นพ.ระดับ 8 ศัลยศาสตร์
นพ.ชลวิทย์ หลาวทอง
นพ.ระดับ 8 อายุรศาสตร์,เวชศาสตร์
ครอบครัว
พญ.สมพร ยวนพันธ์
นพ.ระดับ 8 รังสี วิทยา
ทพ.อชิรวุธ สุ พรรณเภสัช
นพ.ระดับ 8 พยาธิวิทยา
นพ.สุ ชาติ พุทธิเจริ ญรัตน์
นพ.ระดับ 9 พยาธิวิทยา
พอ.นพ.บวร แมลงภู่ทอง

นพ.ระดับ 7 กุมารเวชศาสตร์

หน่ วยงาน
ภาควิชาเภสัชวิทยาคณะแพทย์ฯ
ศิริราช
ภาควิชาปรสิ ตวิทยาคณะแพทย์ฯ
ศิริราช
ภาควิชาปรสิ ตวิทยาคณะแพทย์ฯ
ศิริราช
ภาควิชาปรสิ ตวิทยาคณะแพทย์ฯ
ศิริราช
ภาควิชาเภสัชวิทยาคณะแพทย์ฯ
ศิริราช
คณะแพทย์ฯ รามา
คณะแพทย์ฯ รามา
คณะแพทย์ฯ รามา
คณะแพทย์ฯ รามา
รพ.ศรี สะเกษ
รพ.ศรี สะเกษ
รพ.ศรี สะเกษ
รพ.ศรี สะเกษ
รพ.ศรี สะเกษ
รพ.ศรี สะเกษ
คณะทัตแพทย์ฯ มข.
สถาบันประสาทวิทยา กรมการ
แพทย์
รพ.ส่ งเสริ มสุ ขภาพศูนย์อนามัยที่ 7
อุบลราชธานี
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งบประมาณ

23

ตารางที่ 1 แสดงงบประมาณทีไ่ ด้ รับจัดสรรในปี 2548 -2549 จําแนกตามหมวดรายจ่ าย
หมวดรายจ่ าย
งบดําเนินการ
1. เงินเดือนและค่าจ้าง
ประจํา
2. ค่าตอบแทนใช้สอย และ
วัสดุ

ปี งบประมาณ
พ.ศ.2548
8,784,200

ปี งบประมาณ
พ.ศ.2549
14,723,400

3,417,100

4,919,600

5,342,100

4,988,800

25,000
1,000,000
1,000,000
9,784,200

15,000
4,800,000
24,000,000
24,000,000
38,723,400

3. ค่าสาธารณูปโภค
4. เงินอุดหนุน
งบลงทุน
1. ครุ ภณ
ั ฑ์
2. สิ่ งก่อสร้าง
รวมทั้งสิ้น

เพิม่ /ลด
5,939,200
1,502,500
-

ั ว่ นงบประมาณทีวิทยาล ัยแพทยศาสตร์ฯ
แสดงสดส
ได้ร ับจ ัดสรรปี 2548-2549
จํานวนเงิน (บาท )
30,000,000
24,000,000

25,000,000
20,000,000

14,723,400

15,000,000
10,000,000
5,000,000

งบดําเนินการ
งบลงทุน

8,784,200

1,000,000

0

2548
1

2549
2

353,300
10,000
4,800,000
23,000,000
23,000,000
28,939,200
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การจัดการศึกษา
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หลักสู ตรแพทยศาสตรบัณฑิต
1. ชื่ อหลักสู ตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

หลักสู ตรแพทยศาสตรบัณฑิต
Doctor of Medicine Program

ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อย่อภาษาไทย
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ

แพทยศาสตรบัณฑิต
Doctor of Medicine
พ.บ.
M.D.

2. ชื่ อปริญญา

3. หน่ วยงานรับผิดชอบ
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุ ข
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
4. หลักการและเหตุผล
ปั จจุบนั ประเทศไทยกําลังอยู่ในช่วงการปฏิรูประบบสุ ขภาพแห่ งชาติ ประชาชนคาดหวัง
บทบาทของแพทย์และการสาธารณสุ ขของประเทศมากขึ้น ในขณะที่การขาดแคลนแพทย์และการกระจาย
แพทย์ยงั เป็ นปั ญหาสําคัญในระบบสุ ขภาพของประเทศ นอกจากนี้ ยงั พบปั ญหาการลาออกของแพทย์จาก
โรงพยาบาลของรัฐเพิ่มขึ้น ดังนั้นถึงแม้มีการผลิตแพทย์ท้ งั ระบบปกติในโรงเรี ยนแพทย์และในโครงการผลิต
แพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ก็ยงั ไม่เพียงพอที่จะรองรับการสร้างหลักประกันสุ ขภาพถ้วนหน้าได้ โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การขาดแคลนแพทย์และการกระจายแพทย์ยงั เป็ นปัญหาสําคัญที่ตอ้ งการ
การแก้ไขอย่างเร่ งด่วน
มหาวิท ยาลัย อุบ ลราชธานี เห็ น ว่าทรั พ ยากรบุ คคลนั้น เป็ นปั จจัยสําคัญ ยิ่งในการพัฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ด้วยความตระหนักภาระหน้าที่ในการผลิตทรัพยากรบุคคลด้านต่าง ๆ ทั้ง
ทางด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และการบริ หารมาเป็ นเวลา 13 ปี และขณะนี้ มีความพร้อมที่จะขยาย
การผลิตบุคลากรออกไปในสาขาอื่น โดยเฉพาะอย่างยิง่ สาขาวิทยาศาสตร์ สุขภาพที่มีความจําเป็ นและขาดแคลน
อีกทั้งเป็ นความต้องการของประชาชนส่ วนใหญ่
ดังนั้น วิทยาลัยแพทยศาสตร์ และการสาธารณสุ ข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงได้จดั ทํา
หลักสู ตรแพทยศาสตรบัณฑิต ในลักษณะหลักสู ตรบูรณาการวิชาชีพด้านการแพทย์ เน้นหลักการดูแลรักษา

26

ผูร้ ับบริ การอย่างครบวงจรและเป็ นองค์รวม การบริ การสาธารณสุ ขเชิ งรุ ก กระบวนการดูแล การส่ งเสริ ม
สุ ขภาพ การป้ องกัน การรักษาและการฟื้ นฟูสุขภาพ สามารถใช้เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศอย่ า งเหมาะสม
รวมถึ ง การพัฒ นาศัก ยภาพการเรี ยนรู ้ ด้ว ยตนเอง มี ความสํานึ กในการรับใช้ชุมชนและท้องถิ่นเพื่อให้
ประชาชนในประเทศมีสุขภาพดีถว้ นหน้าตามนโยบายการปฏิ รู ป ระบบสุ ข ภาพแห่ งชาติ ซึ่ งจะเป็ นการ
แก้ปัญหาการขาดแคลนแพทย์และการกระจายแพทย์ในภูมิภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ และช่วยเหลือสังคม
ตามนโยบายของรัฐบาล
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุ ข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตระหนักความสําคัญ
ของการเป็ นครู แพทย์ที่ดี อันเป็ นปั จจัยสําคัญยิ่งของการหล่อหลอมให้บณ
ั ฑิตแพทย์บรรลุเป้ าหมายตามที่
มหาวิทยาลัยได้ต้ งั ปณิ ธานไว้ จึงมีแผนการฝึ กอบรมอย่างต่อเนื่ องด้านการเป็ นครู แพทย์ให้แก่แพทย์จากทุก
โรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุ ขที่จะร่ วมกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับผิดชอบดูแล หล่อหลอม
วิชาการและคุณสมบัติที่พึงประสงค์ดา้ นต่าง ๆ ให้แพทย์เหล่านี้ คุน้ เคยกับหลักการ แนวทาง และวิธีการที่
เหมาะสมทางด้านแพทยศาสตรศึกษา ในด้านการเตรี ยมตัว เตรี ยมสอนความรู ้หมวดต่าง ๆ การจัดการเรี ยนรู ้
ในรู ปแบบที่นกั ศึกษาได้คิดได้ปฏิบตั ิ การสอดส่ องดูแลให้คาํ แนะนําเพื่อพัฒนานักศึกษาในด้านต่าง ๆ การ
ประเมินผลที่ตรงกับความรู ้ความสามารถของผูป้ ระกอบวิชาชี พเวชกรรม รวมทั้งมหาวิทยาลัยจะได้ติดตาม
เพื่อกระชับการดําเนินงานและพัฒนาครู แพทย์เหล่านั้นให้มีคุณภาพยิง่ ขึ้นอย่างสมํ่าเสมอ

5. ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสู ตร
5.1 ปรัชญาของหลักสู ตร
เพื่อผลิตบัณ ฑิ ตที่เพียบพร้อมด้วยความรู ้ ทัก ษะ คุณ ธรรม และจริ ยธรรม ตามเกณฑ์
มาตรฐานวิชาชี พที่แพทยสภากําหนด มีเจตคติที่หลอมรวมเป็ นส่ วนหนึ่ งของสังคม สามารถทําการวิจ ยั
เพื ่อ ช่ ว ยแก้ไ ขปั ญ หาทางการแพทย์แ ละสาธารณสุ ข สร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพ ป้ อ งกัน รั ก ษาโรค ฟื้ นฟู
สมรรถภาพและคุ ณ ภาพชี ว ิต ของสัง คมชนบทโดยเฉพาะท้อ งถิ ่ น อี ส านตอนใต้ ทั้ง ระดับ บุ ค คล
ครอบครั ว ชุ มชน และประเทศ
5.2 วัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
เมื่ อสําเร็ จการศึ กษาแพทยศาสตรบัณ ฑิ ตในหลักสู ตรนี้ แล้ว บัณ ฑิ ตแพทย์ตอ้ งมี ความรู ้
ความสามารถ ทักษะ คุณธรรม จริ ยธรรม ดังนี้
1) มี ค วามรู ้ พ้ื น ฐานทางวิ ช าการและวิ ช าชี พ อย่ า งน้อ ยตามเกณฑ์ ม าตรฐาน
ผูป้ ระกอบวิชาชี พเวชกรรมตามที่แพทยสภากําหนด
2) มีพฤตินิสัย เจตคติ คุณธรรม จริ ยธรรมที่เหมาะสมต่อการประกอบวิชาชี พแพทย์ และ
การให้บริ การสุ ขภาพแบบองค์รวมแก่ประชาชนทุกระดับ
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3) มี ท ั ก ษะการสื่ อสาร การให้บ ริ ก ารสุ ข ภาพ แบบองค์ร วมอย่า งมี ค ุ ณ ภาพ และ
ประสิ ท ธิ ภาพ ทั้งการตรวจวินิจฉัย การบําบัดรั กษา การฟื้ นฟูสมรรถภาพ การสร้ างเสริ มสุ ขภาพ การ
ป้ องกันการเจ็บป่ วยทั้งทางร่ างกาย จิ ตใจ สังคม ในระดับบุคคล ครอบครั ว และชุ มชน สามารถวางแผน
สร้างเสริ มสุ ขภาพ รวมทั้งดูแลผูป้ ่ วยในระยะสุ ดท้ายได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
4) มีความสามารถในการทํางานเป็ นทีมกับชุมชน ติดต่อสื่ อสาร และสร้างสัมพันธภาพที่ดีกบั
ผูร้ ่ วมงาน บุคคล และชุมชน มีความสามารถในการปรับตัวและแก้ไขปัญหาในทุกสถานการณ์
5) มีความรู ้ความเข้าใจและมีทกั ษะด้านวิทยาศาสตร์ การแพทย์พ้ืนฐาน ค้นคว้าหาความรู ้
เพิ่ม เติม เพื่อนําไปประยุก ต์ในการตรวจวินิ จ ฉัย บําบัด รัก ษา ฟื้ นฟูส มรรถภาพ ป้ องกัน โรค สร้างเสริ ม
สุ ข ภาพ และวางแผนดํา เนิ น การแก้ไ ขปั ญ หาได้ค รบวงจร สามารถใช้ว ิจ ารณญาณได้อ ย่า งถูก ต้อ ง
เหมาะสมและทันกาล
6) มีทกั ษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณหรื อคิดอย่างวิทยาศาสตร์ และมีความสามารถในการ
คิดเชิงประจักษ์ และการวิจยั พื้นฐาน
7) มีท กั ษะการตรวจโดยใช้เครื่ อ งมือ พื้น ฐาน การตรวจทางห้อ งปฏิ บ ตั ิ ก าร การทํา
หัตถการที่ จาํ เป็ น
8) สามารถพัฒนาวิชาชีพ พัฒนาตนเองในด้านการศึกษา รวมทั้งเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อค้นคว้าหาข้อมูลจากแหล่งความรู ้ต่าง ๆ และระบบบริ การสาธารณสุ ขอย่างต่อเนื่ อง
9) ประเมิ น ความสามารถและขี ด จํา กัด ของตนเองในการดู แ ล บํา บัด รั ก ษา ปรึ ก ษา
ผูเ้ ชี่ยวชาญและส่ งต่อผูป้ ่ วย และสามารถพัฒนาตนเองในด้านความรู ้ ทักษะ และเจตคติ
10) เข้าใจและประยุกต์ความรู ้ดา้ นสังคมและวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจน
บทบาทของตนเองต่อสังคมในด้านการแพทย์และสาธารณสุ ข สามารถปฏิ บตั ิงานร่ วมกับ ผูอ้ ื่นได้ท้ งั ใน
ชุมชนเมืองและชนบทอย่างมีความสุ ขโดยเฉพาะท้องถิ่นอีสานตอนใต้
11) ธํารงเกียรติและศักดิ์ศรี ของวิชาชีพ
6. คุณลักษณะบัณฑิตแพทย์ ทพี่ งึ ประสงค์
บัณฑิตแพทย์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็ นแพทย์ที่ดี มีคุณธรรม จริ ยธรรม สามัคคี มี
ความรู ้ ความสามารถในการประกอบวิชาชี พ อย่างเหมาะสม สามารถประเมิ นตนเองและพัฒ นาในด้าน
ความรู ้ ทักษะ เจตคติ และมีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานผูป้ ระกอบวิชาชีพเวชกรรมที่แพทยสภากําหนด มี
ความสามารถในการดํารงชีวิตในชุมชนและสังคมได้อย่างมีความสุ ข เป็ นผูม้ ีสุขภาพดีท้ งั ร่ างกายและจิตใจ มี
ความเป็ นผูน้ าํ และทักษะในการทํางานเป็ นทีม เป็ นผูม้ ีวิจารณญาณ ใฝ่ รู ้และพัฒนาตนเองอยูเ่ สมอ มีจิตสํานึ ก
ในการให้บริ การและคํานึงถึงผลประโยชน์ของผูป้ ่ วยเป็ นหลัก มุ่งแก้ไขปัญหาด้านสุ ขภาพของชุมชน
7. กําหนดการเปิ ดสอน
หลักสู ตรนี้เริ่ มเปิ ดสอนในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2549 เป็ นต้นไป
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8. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้ าศึกษา
มีคุณสมบัติดงั ต่อไปนี้
กลุ่ม 1
1) เป็ นผูส้ ําเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ สุขภาพ เพิ่มเพื่อชาวชนบท
ระหว่างกระทรวงสาธารณสุ ขกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2) เป็ นข้าราชการ พนักงานของรัฐในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุ ข
3) มีประสบการณ์ในการทํางานด้านสุ ขภาพอย่างน้อย 2 ปี (นับถึงวันสมัคร)
4) มีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการกําหนดแผนและนโยบายการร่ วมผลิตแพทย์
5) มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรื อน พ.ศ. 2535
กลุ่ม 2
1) เป็ นผูส้ าํ เร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์หรื อวิทยาศาสตร์สุขภาพ
กลุ่ม 3
1) เป็ นผูส้ าํ เร็ จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรื อเทียบเท่า สายวิทย์-คณิ ตฯ
ผู้สมัครทั้ง 3 กลุ่ม ต้ องมีคุณสมบัติอื่นๆ ดังนี้
 มีคุณสมบัติตามระเบียบว่าด้วยการศึกษาสาขาแพทยศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุ ข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 ไม่เป็ นคนวิกลจริ ต และเป็ นผูไ้ ม่มีโรคติดต่ออย่างร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจและโรคที่จะ
เบียดเบียนหรื อขัดขวางต่อการศึกษา
 ไม่เป็ นผูท้ ี่มีความประพฤติเสื่ อมเสี ยอย่างร้ายแรง ไม่อยูใ่ นระหว่างต้องโทษในคดีอาญาตาม
คําพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้รับโทษจําคุก เว้น แต่ความผิดที่ได้กระทําโดยประมาท หรื อความผิดลหุ
โทษ
 ไม่เคยถูกคัดชื่อออกจากสถาบันการศึกษา เพราะทําความผิดทางวินยั มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วน
ตามประกาศของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีวา่ ด้วยการรับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย
9. การคัดเลือกผู้เข้ าศึกษา
ให้เป็ นไปตามระเบียบการคัดเลือกนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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10. ระบบการศึกษา และหลักสู ตรการศึกษา
ระบบการจัดการศึ ก ษาแบบทวิภ าค การคิด หน่ ว ยกิ ต จํา นวนหน่ ว ยกิ ต และระยะเวลา
การศึกษาให้เป็ นไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิ การ เรื่ อง เกณฑ์
มาตรฐานหลักสู ตรระดับปริ ญญาตรี พ.ศ. 2548 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษา
ขั้นปริ ญญาตรี พ.ศ. 2547 และประกาศว่าด้วยการศึกษาสาขาวิชาแพทยศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ และการ
สาธารณสุ ข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
13.1 การคิดหน่วยกิต
1) รายวิชาภาคทฤษฎีที่ใช้เวลาบรรยาย หรื ออภิปรายปั ญหาไม่นอ้ ยกว่า 15 ชัว่ โมง ต่อภาค
การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
2) รายวิชาภาคปฏิบตั ิที่ใช้เวลาฝึ กทดลองไม่นอ้ ยกว่า 30 ชัว่ โมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่า
เท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
3) การฝึ กงานหรื อ การฝึ กภาคสนาม ที ่ใ ช้เ วลาฝึ กไม่น ้อ ยกว่า 45 ชัว่ โมงต่อ ภาค
การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
4) การทําโครงงานหรื อ กิ จ กรรมการเรี ย นอื่ น ใดตามที่ ไ ด้รับ มอบหมาย ที่ ใช้เวลาทํา
โครงงานหรื อกิจกรรมนั้นๆ ไม่นอ้ ยกว่า 45 ชัว่ โมงต่อภาคการศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตกับระบบ
ทวิภาค
5) ระดับคลินิกคิดการศึกษา และปฏิบตั ิ 1 สัปดาห์ ต่อ 1 หน่วยกิต
11. ระยะเวลาในการศึกษา
หลักสู ตรแพทยศาสตรบัณ ฑิ ต วิทยาลัยแพทยศาสตร์ และการสาธารณสุ ข มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตลอดหลักสู ตร 6 ปี และอย่างมากไม่เกิน 12 ปี
12. การลงทะเบียนเรียน
ให้เป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีวา่ ด้วยการศึกษาระดับปริ ญญาตรี พ.ศ. 2547
13. การประเมินผลและการสํ าเร็จการศึกษา
การประเมินผลและการสําเร็ จการศึกษาให้เป็ นไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เรื่ อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรระดับปริ ญญาตรี พ.ศ. 2548 ร่ วมกับประกาศมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เรื่ องการจัดการศึกษาการประเมินผลและการตัดสิ นผลสําหรับนักศึกษาแพทยศาสตร์
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุ ข และข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี พ.ศ. 2547
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18. จํานวนนักศึกษา
ตารางแสดงจํานวนนักศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุ ข มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี
จํานวน
ปี การศึกษาทีร่ ับเข้ าและปี ทีจ่ ะสํ าเร็จการศึกษา
นักศึกษา / ชั้นปี 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 รวมทั้งสิ้น
ชั้นปี ที่ 1
48 48 60 60 72 72 96 96 120 120 120 120 120 120 120
ชั้นปี ที่ 2

48 48 60 60 72 72 96 96 120 120 120 120 120 120

ชั้นปี ที่ 3

48 48 60 60 72 72 96 96 120 120 120 120 120

ชั้นปี ที่ 4

48 48 60 60 72 72 96 96 120 120 120 120

ชั้นปี ที่ 5

48 48 60 60 72 72 96 96 120 120 120

ชั้นปี ที่ 6

48 48 60 60 72 72 96 96 120 120

จํานวนนักศึกษารวม 48 96 156 216 288 360 408 456 516 576 624 672 696 720 720

สํ าเร็จการศึกษา

-

-

-

-

-

-

48 48 60 60 72 72 96 96 120

19. หลักสู ตร
19.1 จํานวนหน่ วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร
19.2 โครงสร้ างหลักสู ตร ประกอบด้วยหมวดวิชาและกลุ่มวิชาดังนี้
1) หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
ก. กลุ่มวิชาภาษา
ข. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และพลศึกษา
ค. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์
2) หมวดวิชาเฉพาะ
ก. กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
ข. กลุ่มวิชาชีพ
ค. กลุ่มวิชาชีพเลือก
3) หมวดวิชาเลือกเสรี

672

257 หน่ วยกิต

38
12
10
16
213
84
116
13
6

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
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หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุ ขศาสตร์ หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2548
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ และการสาธารณสุ ข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
1. ชื่ อหลักสู ตร
หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุ ขศาสตร์
Bachelor of Science Program in Public Health
2. ชื่ อปริญญา
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

: วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุ ขศาสตร์)
: วท.บ. (สาธารณสุ ขศาสตร์)
: Bachelor of Science (Public Health)
: B.Sc. (Public Health)

3. หน่ วยงานทีร่ ับผิดชอบ
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุ ข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
4. เหตุผลและความจําเป็ นในการปรับปรุงหลักสู ตร
ตามรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ได้กาํ หนดให้รัฐต้องกระจายอํานาจให้ทอ้ งถิ่น
เพื่อให้พ่ งึ ตนเอง และตัดสิ นใจในกิจการท้องถิ่นของตนเองได้ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น ระบบ
สาธารณูปโภค ตลอดจนโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศในท้องถิ่นให้ทวั่ ถึงและเท่าเทียมกันทั้งประเทศ
รวมทั้งต้องการพัฒนาจังหวัดที่มีความพร้อมให้เป็ นองค์กรปกครองท้องถิ่นขนาดใหญ่ โดยคํานึงถึง
เจตนารมณ์ของประชาชนในจังหวัด และตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 กําหนดไว้วา่
“การจัดการศึกษาต้องเป็ นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็ นมนุษย์ที่สมบูรณ์ท้ งั ร่ างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู ้
คุณธรรม จริ ยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิตสามารถอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมีความสุ ข”
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเล็งเห็นความสําคัญและตอบสนองนโยบายดังกล่าว และจากปรัชญาของ
มหาวิทยาลัยที่มุ่งกระจายโอกาสทางการศึกษา เพื่อเสริ มสร้างศักยภาพประชากรทุกหมู่เหล่า สร้างคุณภาพ
ชีวิตด้วยปั ญญาและชี้นาํ ทางเลือกที่ดีแก่ชุมชนและประชาคม โดยเน้นภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็ นสําคัญ
และจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2548 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2548 พิจารณาว่า
ควรเปิ ดหลักสูตรปริ ญญาตรี สาธารณสุ ขศาสตร์ให้กบั ท้องถิ่น เพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น และ
ผูท้ ี่สาํ เร็ จการศึกษาในหลักสู ตรดังกล่าวสามารถศึกษาต่อในหลักสู ตรระดับมหาบัณฑิตต่อไปได้
เพื่อให้สอดคล้องกับมติที่ประชุม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุ ข ซึ่งเป็ นหน่วยงานที่มี
ปรัชญาในการผลิตบัณฑิต ที่สามารถทํางานเพื่อแก้ไขปัญหาสาธารณสุ ขทั้งการสร้างเสริ มสุ ขภาพ ป้องกัน
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โรค การฟื้ นฟูสมรรถภาพและคุณภาพชีวติ ของประชาชนในสังคมชนบท โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในท้องถิ่น
อีสานตอนใต้ โดยแก้ปัญหาสาธารณสุ ขทั้งระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน และระดับประเทศ ตามแนวคิดร่ าง
พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ (2547) จึงได้จดั ทําหลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาสาธารณสุ ข
ศาสตร์ เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความสามารถให้บริ การด้านสาธารณสุ ขแก่ชุมชนทั้งวิชาการและวิชาชีพ ให้
ตอบสนองต่อประชาชนในท้องถิ่น โดยมุ่งเน้นการบริ หารจัดการด้านสาธารณสุ ขในชุมชนแบบครบวงจร
และเป็ นผูน้ าํ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี
5. ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสู ตร
5.1 ปรัชญาหลักสู ตร
มุ่งเน้นการผลิตนักวิชาการสาธารณสุ ข ที่สามารถแก้ไขปัญหาและให้บริ การสาธารณสุ ขในชุมชน
ด้านการสร้างเสริ มสุ ขภาพ การดูแลรักษาเบื้องต้น การป้องกันโรค การฟื้ นฟูสุขภาพ การบริ หารจัดการด้าน
สุ ขาภิบาลสิ่ งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น
ตลอดจนสามารถวิจยั งานจากปั ญหาสุ ขภาพของชุมชน เป็ นผูท้ ี่มีคุณธรรม จริ ยธรรมต่อวิชาชีพ มีจิตสํานึกที่
ดีต่อขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น
5.2 วัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
5.2.1 เพื่อสร้างบัณฑิตให้มีความรู ้ ความเข้าใจทางด้านวิทยาศาสตร์พ้นื ฐาน ความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยี
5.2.2 เพื่อสร้างบัณฑิตให้เป็ นนักวิชาการสาธารณสุ ขที่สามารถให้บริ การสาธารณสุ ขในชุมชน มี
ความรู ้ความสามารถในการทํางานแบบผสมผสานและครบวงจร มีทกั ษะในกระบวนการแก้ปัญหา
สาธารณสุ ขในเชิงรุ ก ตามสภาพปั ญหาของแต่ละท้องถิ่น
5.2.3 เพื่อให้สามารถใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และองค์ความรู ้ประยุกต์ในงานวิจยั ด้าน
สาธารณสุ ขเพื่อแก้ปัญหาสุ ขภาพของท้องถิ่นได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
5.2.4 เพื่ อ สร้ า งบัณ ฑิ ต ให้ มี ค วามสามารถเชิ ง สากล คื อ มี ค วามสามารถทางด้านวิ ท ยาศาสตร์
เทคโนโลยี ภาษา คอมพิวเตอร์ การบริ หารจัดการ สามารถเป็ นผูน้ าํ และใฝ่ การศึกษาตลอดชีวิต
5.2.5 เพื่ อสร้ างบัณ ฑิ ตให้ มีจริ ยธรรมและสํานึ ก ในจรรยาบรรณแห่ งวิชาชี พ สามารถให้บ ริ ก าร
ประชาชน โดยคํานึงถึงสิ ทธิแห่ งความเป็ นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกัน
5.2.6 เพื่อสร้างบัณฑิตให้เป็ นผูม้ ีจิตวิญญาณความเป็ นมนุ ษย์ รู ้จกั การปรับตัวตามค่านิ ยม ประเพณี
วัฒนธรรม เอกลักษณ์ต่างๆ ของชุมชนท้องถิ่น

33

6. คุณลักษณะบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์
บัณฑิตสาขาวิชาสาธารณสุ ขศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็ นผูม้ ีความรู ้ ความสามารถ ด้าน
สาธารณสุ ขทั้งวิชาการและวิชาชีพ และความสามารถเชิงสากล บริ หารจัดการด้านสาธารณสุ ขในชุมชนแบบ
ครบวงจร มีความเป็ นผูน้ าํ และทักษะในการทํางานเป็ นทีม ใฝ่ รู ้และพัฒนาตนเองอยูเ่ สมอ มีคุณธรรม
จริ ยธรรม มีจิตสํานึกในการให้บริ การและคํานึงถึงผลประโยชน์ของผูม้ ารับบริ การเป็ นหลัก รวมทั้งการเป็ น
ผูน้ าํ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น เพื่อการมีสุขภาวะที่ดี
7. ปี การศึกษาทีใ่ ช้ หลักสู ตร
7.1 ปี การศึกษาที่ใช้หลักสู ตรเดิม : ปี การศึกษา 2541
7.2 ปี การศึกษาที่กาํ หนดใช้หลักสู ตรปรับปรุ งใหม่ : ปี การศึกษา 2549
8. คุณสมบัติของผู้เข้ าศึกษา
8.1 ผูท้ ี่จะเข้าศึกษาในหลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุ ขศาสตร์ ต้องเป็ นผูม้ ี
คุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรระดับปริ ญญาตรี พ.ศ. 2548 และตามข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริ ญญาตรี พ.ศ. 2547 หมวดที่ 2 ข้อ 5 ดังนี้
8.1.1 เป็ นผูส้ าํ เร็ จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรื อเทียบเท่าทั้งนักเรี ยนไทยและ
ต่างประเทศที่สามารถสื่ อสารภาษาไทยได้ หรื อผูท้ ี่สภามหาวิทยาลัยอนุมตั ิให้สมัครได้เป็ นกรณี พิเศษ
8.1.2 เป็ นผูส้ าํ เร็ จการศึกษาระดับอนุปริ ญญา หรื อผูท้ ี่คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรอนุมตั ิ
ให้สมัครได้เป็ นกรณี พเิ ศษ
8.1.3 ไม่เป็ นคนวิกลจริ ต และเป็ นผูไ้ ม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สงั คมรังเกียจ และเป็ นโรค
ที่จะเบียดเบียนหรื อขัดขวางต่อการศึกษา
8.1.4 ไม่เป็ นผูท้ ี่มีความประพฤติเสื่ อมเสี ยอย่างร้ายแรง ไม่อยูร่ ะหว่างต้องโทษในคดีอาญา
ตามคําพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้รับโทษจําคุก เว้นแต่ความผิดที่ได้กระทําโดยประมาท หรื อความผิดลหุ
โทษ
8.1.5 ไม่เคยถูกคัดชื่อออกจากสถาบันการศึกษา เพราะมีกรณี ทาํ ความผิดทางวินยั
8.1.6 มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามประกาศของมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการรับเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัย
9. การคัดเลือกผู้เข้ าศึกษา
การคัดเลือกผูเ้ ข้าศึกษาในหลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุ ขศาสตร์ ตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริ ญญาตรี พ.ศ. 2547 หมวดที่ 2 ข้อ 6 ดังนี้
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9.1 สอบคัดเลือก โดยวิธีที่มหาวิทยาลัยกําหนด ซึ่งจะเป็ นไปตามระเบียบการสอบคัดเลือกเพื่อเข้า
ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
9.2 วิธีอื่น ๆ ที่สภามหาวิทยาลัยเป็ นผูก้ าํ หนด
10. ระบบการศึกษาและหลักสู ตรการศึกษา
10.1 ระบบการศึกษา
ระบบการศึกษาในหลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุ ขศาสตร์ ใช้ระบบ
ทวิภาค โดยหนึ่งภาคการศึกษาแบ่งเป็ น 2 ภาคการศึกษาปกติ หนึ่งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษา
ไม่นอ้ ยกว่า 15 สัปดาห์ จัดการเรี ยนการสอนแบบบูรณาการบางรายวิชา จัดการศึกษาเป็ นภาษาไทย
10.2 การคิดหน่ วยกิต
10.2.1 รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรื ออภิปรายปัญหาไม่นอ้ ยกว่า 15 ชัว่ โมงต่อ
ภาคการศึกษาปกติ หรื อ 1 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
10.2.2 รายวิชาภาคปฏิบตั ิ ที่ใช้เวลาฝึ กหรื อทดลองไม่นอ้ ยกว่า 30 ชัว่ โมงต่อภาคการศึกษาปกติ
หรื อ 3 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
10.2.3 การฝึ กงานหรื อการฝึ กภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึ กไม่น้อยกว่า 45 ชัว่ โมงต่อภาค
การศึกษาปกติ หรื อ 3 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
10.2.4 การทําโครงงานหรื อกิจกรรมการเรี ยนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย ที่ใช้เวลาในการ
ทําโครงงานหรื อกิจกรรมนั้นๆ ไม่นอ้ ยกว่า 45 ชัว่ โมงต่อภาคการศึกษาปกติ มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตกับระบบ
ทวิภาค
11. การลงทะเบียนเรียนและระยะเวลาการศึกษา
11.1 การลงทะเบียน
การลงทะเบียนเรี ยนของนักศึกษา ให้เป็ นไปตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่า
ด้วยการศึกษาขั้นปริ ญญาตรี พ.ศ. 2547 หมวดที่ 5 ถึงหมวดที่ 7
11.2 ระยะเวลาการศึกษา
หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุ ขศาสตร์ เป็ นหลักสูตรปกติเต็มเวลา ใช้
เวลาในการศึกษาตลอดหลักสู ตร 4 ปี และไม่เกิน 8 ปี การศึกษา มีจาํ นวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสู ตรไม่
น้อยกว่า 139 หน่วยกิต
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12. การวัดผลและการสํ าเร็จการศึกษา
การวัดผลและเกณฑ์การสําเร็ จการศึ กษาในหลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณ ฑิ ต สาขาวิชาสาธารณสุ ข
ศาสตร์ นักศึกษาจะต้องเรี ยนครบตามจํานวนหน่วยกิตที่หลักสู ตรกําหนด และต้องได้แต้มคะแนนเฉลี่ยไม่ต่าํ
กว่ า 2.00 จากระบบ 4 แต้ม ระดับ คะแนนตามข้อ บัง คับ ว่ าด้ว ยการศึ ก ษาขั้น ปริ ญ ญาตรี มหาวิ ท ยาลัย
อุบลราชธานี พ.ศ. 2547 หมวดที่ 8 , 9, 10
13. จํานวนนักศึกษาและบัณฑิตทีค่ าดว่ าจะสํ าเร็จการศึกษา
จํานวนนักศึกษาที่จะรับเข้าศึกษาในหลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุ ขศาสตร์ และ
จํานวนบัณฑิตที่คาดว่าจะจบในแต่ละปี การศึกษา เป็ นระยะเวลา 5 ปี การศึกษา โดยเริ่ มตั้งแต่ปีการศึกษาที่
เปิ ดสอนหลักสู ตรนั้น ตามรายละเอียด ดังนี้
จํานวน
ปี การศึกษา
นักศึกษา / ชั้นปี
ชั้นปี ที่
2549
2550
2551
2552
2553
ชั้นปี ที่ 1
60
60
100
100
100
ชั้นปี ที่ 2
60
60
100
100
ชั้นปี ที่ 3
60
60
100
ชั้นปี ที่ 4
60
60
รวม
60
120
220
320
360
จํานวนบัณฑิตที่คาดว่าจะ
สําเร็ จการศึกษา

-

-

-

-

60

14. หลักสู ตร
14.1 จํานวนหน่ วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร
โครงสร้างหลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุ ขศาสตร์ มีจาํ นวนหน่วยกิตรวม ตลอด
หลักสู ตรไม่นอ้ ยกว่า 139 หน่วยกิต โดยมีรายละเอียดในหลักสู ตรต่อไปนี้
14.2 โครงสร้ างหลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุ ขศาสตร์
14.2.1 หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
จํานวน
34 หน่วยกิต
1) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์
10
หน่วยกิต
2) กลุ่มวิชาภาษา
14
หน่วยกิต
3) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์
10
หน่วยกิต
14.2.2 หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่นอ้ ยกว่า
99
หน่วยกิต
29
หน่วยกิต
1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2) กลุ่มวิชาชีพ
25
หน่วยกิต
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3) กลุ่มวิชาชีพเฉพาะทาง
ไม่นอ้ ยกว่า
30 หน่วยกิต
ให้นกั ศึกษาเลือกเรี ยนกลุ่มวิชาชีพเฉพาะทางโดยเลือกจากกลุ่มวิชาที่เปิ ดสอนในหลักสู ตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาสาธารณสุ ขศาสตร์) จํานวนไม่นอ้ ยกว่า 30 หน่วยกิต
3.1) กลุ่มสาธารณสุ ขชุมชน
31 หน่วยกิต
3.2) กลุ่มวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่ งแวดล้อม
30
หน่วยกิต
3.3) กลุ่มอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
31
หน่วยกิต
4) กลุ่มวิชาชีพเลือก
ไม่นอ้ ยกว่า
15 หน่วยกิต
นักศึกษาสามารถเลือกเรี ยนกลุ่มวิชาชีพเลือกที่เปิ ดสอนในหลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
(สาขาวิชาสาธารณสุ ขศาสตร์) แต่ตอ้ งไม่ตรงกับกลุ่มวิชาชีพเฉพาะทาง จํานวนไม่นอ้ ยกว่า 15 หน่วยกิต
หรื อตามข้อกําหนดของหลักสู ตร
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งานแพทยศาสตรศึกษา

38

งานแพทยศาสตรศึกษาปี 2549
โครงการ
ทบทวน Course Syllabus ทั้งหมด

วัน/เดือน/ปี
26/ม.ค./49

วิทยากร

ผู้ร่วมโครงการ

ศ.(เกียรติคุณคลินิก)นพ. อาจารย์วิทยาลัย
วราวุธ สุ มาวงศ์
แพทยศาสตร์ฯ
ศึกษาดูงาน
11-17/ก.พ./49
อาจารย์วิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
แพทยศาสตร์ฯ
และบุคลากร
กระบวนการรับเข้า นศ.แพทย์ (สอบ เม.ย.-พ.ค.49
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ
สัมภาษณ์ + ตรวจสุ ขภาพจิต +
โรงพยาบาลพระศรี ฯ
ตรวจสุ ขภาพ)
โรงพยาบาล สปส.
ชี้แจงทําความเข้าใจร่ วมกับ
5/ก.ค./49
ศ.(เกียรติคุณคลินิก)นพ. อธิการบดี,คณบดี
โรงพยาบาลสรรพสิ ทธิ์ฯ ณ
วราวุธ สุ มาวงศ์
อาจารย์วิทยาลัย
โรงพยาบาล สปส.
แพทยศาสตร์ฯ
แพทย์
โรงพยาบาล สปส.
แพทยศาสตรศึกษา (ครั้งที่ 1)
17-18/ส.ค./49 ศ.(เกียรติคุณคลินิก)นพ. โรงพยาบาล สปส.
หลักสู ตรและไตรยางค์การศึกษา
วราวุธ สุ มาวงศ์
(หลักการเขียนแผนการศึกษา
วัตถุประสงค์การศึกษาและการเขียน
แผนการศึกษาหมวดพุทธพิสยั
(Cognitive Domain) กระบวนการ
คิดแก้ปัญหาผูป้ ่ วย Traditional VS
Case based teaching & learning
จัดงานวันวิทยาศาสตร์+ตลาดนัด
17-18/ส.ค./49
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ
หลักสู ตร+เปิ ดบ้าน
จัดสอนเสริ มให้ นศ. รุ่ น 1
ส.ค.-ก.ย.49
นักศึกษาวิทยาลัย
(เคมี+E1+Math)
แพทยศาสตร์ฯ
จัดประชุมวิชาการ
18/ก.ย./49
ศ.พญ.บุญมี สถาปัต
อาจารย์วิทยาลัย
(แง่คิดในการคัดเลือกนักศึกษา
ยวงศ์+รศ.พญ.โฉมชบา แพทยศาสตร์ฯ
แพทย์)
สิ รินนั ทน์
แพทย์โรงพยาบาลสปส.
อาจารย์คณะวิทย์
อาจารย์คณะศิลปศาสตร์
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โครงการ

วัน/เดือน/ปี

แพทยศาสตรศึกษา (ครั้งที่ 2) การ 21-23/ก.ย./49
จัดการเรี ยนการสอนหมวดทักษะ
พิสยั + เจตคติพิสยั , ประชุมจัด
โครงสร้างหลักสู ตร+เตรี ยมการสอน
ของอาจารย์ , ทบทวน Course
Syllabus pre clinic ทักษะพื้นฐาน
จัดเฉลิมฯ วันมหิ ดล
24/ก.ย./49

จัดทําประมวลการสอนรายวิชา
ทักษะพื้นฐานคลินิก I, II,III
ปรึ กษาหารื อ สสจ. อุบลฯ

5-6/ต.ค./49
16/ต.ค./49

ปรึ กษาหารื อโรงพยาบาลวาริ นฯ

14/พ.ย./49

ปรึ กษาหารื อ โรงพยาบาลศรี สะเกษ 21/พ.ย./49

ปรึ กษาหารื อ โรงพยาบาลยโสธร

27/พ.ย./49

วิทยากร

ผู้ร่วมโครงการ

ศ.(เกียรติคุณคลินิก)นพ. อาจารย์วิทยาลัย
แพทยศาสตร์ฯ
วราวุธ สุ มาวงศ์

อาจารย์
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ
นักศึกษา รุ่ น 1
ศ.(เกียรติคุณคลินิก)นพ. อาจารย์
วราวุธ สุ มาวงศ์
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ
คณบดี
รองฯฝ่ ายการศึกษา
คณบดี
รองฯฝ่ ายการศึกษา
ผช.แพทยศาสตร์ฯ
ผช.วิชาการ
ผช.กิจการฯ
นักวิชาการการศึกษา
คณบดี
รองฯฝ่ ายการศึกษา
ผช.แพทยศาสตร์ฯ
ผช.วิชาการ
ผช.กิจการฯ
นักวิชาการการศึกษา
คณบดี
รองฯฝ่ ายการศึกษา
ผช.แพทยศาสตร์ฯ
ผช.วิชาการ,ผช.กิจการฯ
นักวิชาการการศึกษา
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โครการ
จัดประชุมแพทยศาสตรศึกษา
(ประชุมทําความเข้าใจความรู ้ดา้ น
แพทยศาสตรศึกษา เพื่อพัฒนา
อาจารย์แพทย์ในด้านการเรี ยนการ
สอนและการประเมินผล)
ปรึ กษาหารื อโรงพยาบาล
อํานาจเจริ ญ

วัน/เดือน/ปี

วิทยากร

ผู้ร่วมโครงการ

30พ.ย.-1ธ.ค.
49

ศ.พญ.หม่อมราชวงศ์
จันทร์นิวทั ธ์ เกษม
สันต์+นส.วินิตา จันทร
รักษา (กุมารฯ รามาฯ)

อาจารย์วิทยาลัย
แพทยศาสตร์ฯ
แพทย์โรงพยาบาล สปส.
โรงพยาบาลวาริ นฯ
โรงพยาบาลศรี สะเกษ
คณบดี
รองฯฝ่ ายการศึกษา
ผช.แพทยศาสตร์ฯ
ผช.วิชาการ,ผช.กิจการฯ
นักวิชาการการศึกษา
คณบดี
รองฯฝ่ ายการศึกษา
ผช.แพทยศาสตร์ฯ
ผช.วิชาการ,ผช.กิจการฯ
นักวิชาการการศึกษา
คณบดี
รองฯฝ่ ายการศึกษา
ผช.แพทยศาสตร์ฯ
ผช.วิชาการ,ผช.กิจการฯ
นักวิชาการการศึกษา
อาจารย์
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ
อาจารย์
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ

20/ธ.ค./49

ปรึ กษาหารื อ คณะเภสัชฯ
โรงพยาบาลพิบูลฯ

21/ธ.ค./49

ปรึ กษาหารื อ โรงพยาบาลตระการ
พืชผล

22/ธ.ค./49

จัดประชุมแพทยศาสตรศึกษา

22/ธ.ค./49

ประชุมทําความเข้าใจความรู ้
แพทยศาสตรศึกษาเพื่อพัฒนา
อาจารย์แพทย์ ในด้านการเรี ยนการ
สอนและการประเมินผล ครั้งที่ 1
ประชุมทําความเข้าใจความรู ้
แพทยศาสตรศึกษา ชั้นปรี คลินิก
ครั้งที่ 2

17-18/ส.ค./49

18/ก.ย./49

อาจารย์
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ
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โครงการ

วัน/เดือน/ปี

วิทยากร

ผู้ร่วมโครงการ

ประชุมทําความเข้าใจความรู ้
แพทยศาสตรศึกษาเพื่อพัฒนา
อาจารย์แพทย์ ในด้านการเรี ยนการ
สอนและการประเมินผล ครั้งที่ 3
ประชุมทําความเข้าใจความรู ้
แพทยศาสตรศึกษาเพื่อพัฒนา
อาจารย์แพทย์ ในด้านการเรี ยนการ
สอนและการประเมินผล ครั้งที่ 4
ประชุมทําความเข้าใจความรู ้
แพทยศาสตรศึกษาเพื่อพัฒนา
อาจารย์แพทย์ ในด้านการเรี ยนการ
สอนและการประเมินผล ครั้งที่ 5
จัดทําโปสเตอร์นาํ เสนอผลงาน
(แพทยศาสตรศึกษา)
ประชุมทําความเข้าใจความรู ้
แพทยศาสตรศึกษาเพื่อพัฒนา
อาจารย์แพทย์ ในด้านการเรี ยนการ
สอนและการประเมินผล ครั้งที่ 6

21-23/ก.ย./49

อาจารย์
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ

5-6/ต.ค./49

อาจารย์
วิทยาลัแพทยศาสตร์ฯ

23/พ.ย.49

อาจารย์
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ

13-15/ธ.ค./49
พ.ย. - ธ.ค. 49

อาจารย์
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ
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งานกิจการนักศึกษา

43

งานกิจการนักศึกษา
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุ ขได้เล็งเห็นถึงความสําคัญในการผลิตบัณฑิตที่คุณภาพและ
เป็ นหัวเรี่ ยวหัวแรงสําคัญต่อชุมชนในเขตอีสานใต้ ทางด้านการแพทย์ และการสาธารณสุ ข ดังนั้นทาง
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุ ขจึงได้จดั กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับชุมชนให้นกั ศึกษามีส่วนร่ วมใน
กิจกรรมนั้นๆ กิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างหมู่คณะ และกิจกรรมที่ทางวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุ ขเล็งเห็นว่าเกิดประโยชน์กบั ตัวนักศึกษาโดยตรง หรื อทางอ้อม เป็ นต้น

พิธีบายศรีสู่ ขวัญ ต้ อนรับนักศึกษาใหม่ ประจําปี การศึกษา 2549

กิจกรรมงานวันรับน้ องใหม่

44

นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ฯ ร่ วมทําบุญอุทศิ ส่ วน
กุศลให้ อาจารย์ ใหญ่

จัดทําซุ้มสุ ขศาลาสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ และสาธารณสุ ข

45

ถวายพระพร & กีฬ า 4 สี สัมพันธ์

46

กีฬ า 13 เข็มสั มพันธ์ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพงานแข่ งขันกีฬ าวิทยาศาสตร์ สุขภาพสั มพันธ์ ครั้งที่ 1

47

กีฬ าสาธารณสุ ขสั มพันธ์ ครั้งที่ 25 (มะพร้ าวเกมส์ ) ณ มหาวิทยาลัยบูรพา

วัดป่ านานาชาติ

48

49

กิจกรรมวันปิ ดภาคการศึกษา พ.ศ. 2549

50

การวิจัย/การบริการวิชาการ
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การวิจยั
การพัฒนางานวิจยั เป็ นภารกิจที่สาํ คัญอีกการหนึ่งของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุ ขที่มุ่ง
สนับสนุนให้คณาจารย์และบุคลากรทําการศึกษาวิจยั เพือ่ พัฒนาองค์ความรู ้ทางการแพทย์ทางสาธารณสุ ข
และสาขาวิชาต่างๆที่เกี่ยวข้องในปี งบประมาณ 2548 – 2549 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุ ข
ได้รับเงินทุนสนับสนุนงานวิจยั แหล่งต่างๆ ได้แก่ งบประมาณแผ่นดินหมวดเงินอุดหนุน งบวิจยั จาก
หน่วยงานภายนอกเช่น สํานักงานกองทุนสนับสนุนการเสริ มสร้างสุ ขภาพ สํานักงานคณะกรรมการวิจยั
แห่งชาติ เป็ นต้น

โครงการวิจยั ประจําปี 2548
โครงการ

หัวหน้ าโครงการ

ผู้ร่วมโครงการ

แหล่งทุน

งบประมาณ (บาท)

1. ภาวะสุ ขภาพของ
นักศึกษาชั้นปี ที่1
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

อาจารย์มินตรา สาระรักษ์

สุ ฬดี กิตติวรเวช
งบประมาณ
นิชนันท์ สุ วรรณกูฎ แผ่นดิน
จิตตวีร์ ภูมิภาค
ธันยาการย์ สุ ดา
รัตนา เล็กสมบูรณ์

19,576

2. โครงการวิจยั รณรงค์
มหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่

อาจารย์เมรี รัตน์ มัน่ วงค์

คณาจารย์วทิ ยาลัย
แพทยศาสตร์ฯ

งบประมาณ
แผ่นดิน

43,950

3. การเฝ้าระวังด้าน
สุ ขาภิบาลอาหารของ
ร้านค้าในมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

อาจารย์พญ.สรญา แก้วพิทูลย์ ณัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย์ งบประมาณ
แผ่นดิน
สุ ฬดี กิตติวรเวช
นิชนันท์ สุ วรรณกูฎ
ประสิ ทธิ์ เพ็งสา

20,000
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โครงการวิจยั ประจําปี 2549
โครงการ

หัวหน้ าโครงการ

ผู้ร่วมวิจัย

แหล่งทุน

งบประมาณ
(บาท)
20,000

1. การศึกษาต้นทุนต่อ
หน่วยบริ การของศูนย์
สุ ขภาพชุมชน

อาจารย์พญ.สรญา แก้วพิทูลย์ ประสิ ทธิ์ เพ็งสา
สุ ฬดี กิตติวรเวช
นิชนันท์ สุ วรรณกูฎ
ณัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย์

2. อาหารจานด่วนเพื่อ
สุ ขภาพ สําหรับ
นักศึกษามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

อาจารย์มินตรา สาระรักษ์

จารุ วรรณ์ วงบุตดี
สํานักงาน
ดร.เหมวรรณ เหมมะนัด
กองทุน
เมรี รัตน์ มัน่ วงศ์
สนับสนุนการ
ธันยาการย์ สุ ดา
สร้างเสริ ม
สุ ขภาพ

244,500

3. มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ขับขี่
ปลอดภัยสวมใส่ หมวก
กันน็อค

อาจารย์พญ.สรญา แก้วพิทูลย์

ณัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย์

สํานักงาน
กองทุน
สนับสนุนการ
สร้างเสริ ม
สุ ขภาพ

359,600

4. พัฒนาลุ่มนํ้าห้วย
ข้าวสาร เพื่อแก้ปัญหา
ความยากจน ประเด็น
สุ ขภาพ

อาจารย์มินตรา สาระรักษ์

สํานักงาน
คณะกรรมการ
วิจยั แห่งชาติ

221,400

ชุติกาญจน์ พิลาศรี
รัตนา เล็กสมบูรณ์

เมรี รัตน์ มัน่ วงศ์
ธันยาการย์ สุ ดา

งบประมาณ
แผ่นดิน

53

การบริการวิชาการ
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุ ข ได้เล็งเห็นความสําคัญของการบริ การวิชาการสู่ สงั คม
โดยได้มีการเน้นให้บริ การทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยมีการดําเนินโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่
โครงการบริ การตรวจสุ ขภาพประจําปี ศูนย์พฒั นาเด็ก โครงการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีอาหารปลอดภัย
เป็ นต้น

โครงการบริการวิชาการประจําปี 2549
โครงการ

หัวหน้ าโครงการ

ผู้ร่วมวิจัย

แหล่งทุน

งบประมาณ
(บาท)
120,000

งบประมาณ
แผ่นดิน

อาจารย์รัตนา เล็กสมบูรณ์

ณัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย์
พญ.สรญา แก้วพิทูลย์
ชาญวิทย์ มณี นิล
รัตนา เล็กสมบูรณ์
จารุ วรรณ ศิริเทพทวี
ศูนย์พฒั นาเด็ก

งบประมาณ
แผ่นดิน

200,000

อาจารย์มินตรา สาระรักษ์

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ

งบประมาณ
แผ่นดิน

50,000

อ.รัตนา เล็กสมบูรณ์

ศูนย์พฒั นาเด็ก

งบประมาณ
แผ่นดิน

200,000

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ

งบประมาณ
แผ่นดิน

74,000

1. การควบคุมและ
ป้องกันไข้เลือดออก
ใน เขตพื้นที่อาํ เภอ
วาริ นชําราบ

อาจารย์ชุติกาญจน์ พิลาศรี

2. โครงการพัฒนา
บุคลากรศูนย์พฒั นา
เด็กเพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตเยาวชน
ไทย
3. การสร้างเสริ ม
สุ ขภาพ : ทางเลือก
ใหม่ของคุณ
4. โครงการอบรมครู
พี่เลี้ยงเด็ก

5. การอบรมเชิง
อาจารย์เมรี รัตน์ มัน่ วงศ์
ปฏิบตั ิการการทําวิจยั
ทางด้านวิทยาศาสตร์
สุ ขภาพของนักวิจยั
รุ่ นใหม่
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การทํานุบํารุงศิลปวัฒ นธรรม

55

ฝ่ ายทํานุบาํ รุงศิลปวัฒ นธรรม
ในขณะที่ประเทศไทยกําลังพัฒนาในทุกด้าน ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ส่ วนหนึ่งที่บ่งบอกความเป็ นชาติไทยเราได้อย่างชัดเจนคือเอกลักษณ์ดา้ นศิลปวัฒนธรรม
ซึ่งเป็ นศาสตร์หนึ่งที่สาํ คัญที่เราจะปฏิเสธถึงความสําคัญในเรื่ องนี้ไปมิได้ เพื่อเป็ นการอนุรักษ์ไว้ซ่ ึง
ศิลปวัฒนธรรมของไทย โดยเฉพาะศิลปวัฒนธรรมมาจากภูมิปัญญาที่เกิดจากคนในท้องถิ่น ซึ่งถือเป็ น
มรดกทางวัฒนธรรมและเป็ นหนึ่งในความภาคภูมิใจของคนในท้องถิ่น พร้อมทั้งส่ งเสริ มให้นกั ษาศึกษาและ
ประชาชนตระหนักถึงความงดงามที่เกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ด้านทํานุบาํ รุ งศิลปวัฒนธรรมของชาติและฟื้ นฟูวฒั นธรรมอันดีงามเพื่อนํา
กลับมาใช้ในการดําเนินชีวิต และการพัฒนาประเทศในลักษณะของการใช้ “วัฒนธรรมนําการพัฒนา”
จากความสําคัญเบื้องต้นที่กล่าวมา ท่านอธิการบดี ศ.ดร.ประกอบ วิโรจนกูฎ และ ศ.นพ.ประสิ ทธิ์
เพ็งสา คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุ ข ท่านทั้งสองให้ใจความสําคัญในการทํางานว่า "
ขณะนี้เรากําลังจัดตั้งโรงเรี ยนแพทย์แห่ งใหม่ในเขตภูมิภาคอีสานตอนใต้เพื่อเป็ นการช่วยเหลือท้องถิ่นให้
ได้รับการบริ การทางการแพทย์อย่างทัว่ ถึง ซึ่งเป็ นหน้าที่หลัก นอกจากการผลิตแพทย์และบุคลากรทางการ
แพทย์,สาธารณะสุ ข ที่ได้มาตรฐานชั้นนําของประเทศไทยแล้วนั้น สิ่ งหนึ่งที่พึงกระทําควบคู่กนั ไปก็คือ การ
รักษาศิลปวัฒนธรรมที่ดีงามของท้องถิ่น " ดังนั้น วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุ ขได้นอ้ มรับ
นโยบายหลักด้านทํานุบาํ รุ งวัฒนธรรมดังกล่าวซึ่งตรงกับยุทธศาสตร์ที่ 6 ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีซ่ ึง
สนับสนุนด้านการทํานุบาํ รุ งศิลปวัฒนธรรม งานอนุรักษ์และส่ งเสริ มศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุ ขจึงได้ก่อตั้งขึ้น ในวันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2547
1.เพื่อส่ งเสริ มและสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
2.เพื่อส่ งเสริ มและพัฒนาการ การใช้ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิดขึ้นค่ามากที่สุด
3.เพื่อส่ งเสริ มและประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประเพณี วฒั นธรรมท้องถิ่นเพื่อนําไปสู่ การพัฒนา
ที่ยงั่ ยืนและพอเพียง
4.เพื่ออนุรักษ์ส่งเสริ มและเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยเป็ นศูนย์กลางความรู ้ดา้ น
ศิลปวัฒนธรรมของประเทศชาติ
5.เป็ นแหล่งรวบรวมข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อจัดทําเป็ นหลักสูตรการเรี ยนการสอนในระดับ
บัณฑิตศึกษา

6.เพื่อให้นกั ศึกษาแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ สาธารณสุ ขซาบซึ้งในศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่นที่ดีงามให้คงอยูส่ ื บไป
7. เพื่อน้อมถวายแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เนื่องในวโรกาส 5 ธันวามหาราช
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แสดงหน้าเวปไซด์งานอนุรักษ์และส่ งเสริ มศิลปวัฒนธรรม ฝ่ ายทํานุบาํ รุ งศิลปวัฒธรรม วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุ ข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒ นธรรม 2549
โครงการ

หัวหน้ าโครงการ

ผู้ร่วมวิจัย

1.โครงการอนุรักษ์
อาจารย์ชาญวิทย์ มณี นิล คณาจารย์ บุคลากร
และส่ งเสริ ม
นักศึกษา
ศิลปวัฒนธรรม “เสี ยง
วิทยาลัยแพทย์ฯ
พิณหมอ ม.อุบลฯ”

แหล่งทุน

งบประมาณ
(บาท)
งบประมาณแผ่นดิน
147,800
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โครงการทีเ่ ป็ นประโยชน์ กบั นักศึกษา
- โครงการอาหารจานด่ วนเพื่อสุ ขภาพ

59

- โครงการขับขีป่ ลอดภัยสวมใส่ หมวกกันน็อก

- การเข้ าร่ วมประเพณีแห่ เทียนเข้ าพรรษา

60

การแสดงดนตรีพืน้ บ้ านโครงการอนุรักษ์ และส่ งเสริมศิลปะวัฒ นธรรม
เสี ยงพิณหมอ ม.อุบล
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ และการสาธารณสุ ข

61

คณะผู้จัดทําหนังสื อ
ทีป่ รึกษา
ศ.นพ. ประสิ ทธิ์ เพ็งสา
รศ.ดร. สุ พรรณี ศรี อาํ พร
นางสาว จินตนา ศิริบูรณ์พพิ ฒั นา
พญ. สรญา แก้วพิทูลย์
นาย ณัฎฐวุฒิ แก้วพิทูลย์
นาย สง่า ทับทิมหิ น
นาย ชาญวิทย์ มณี นิล

คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุ ข
รองคณบดีฝ่ายการศึกษา
ผูช้ ่วยคณบดีฝ่ายบริ หาร
ผูช้ ่วยคณบดีฝ่ายแพทยศาสตรศึกษา
ผูช้ ่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
ผูช้ ่วยคณบดีฝ่ายวิจยั และบริ การวิชาการ
ผูช้ ่วยคณบดีฝ่ายทํานุบาํ รุ งศิลปวัฒนธรรม

คณะผู้จัดทํา
นาง นันทิญา ทีปิวัฒน์
นายเวชยันต์ กริ นรักษ์

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
ผูช้ ่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

จัดพิมพ์โดย
งานนโยบายและแผน วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุ ข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุ ข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
85 ถ.วาริ น-เดชอุดม ต.เมืองศรี ไค อ.วาริ นชําราบ จ.อุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์.045-353900 โทรสาร 045-353901
http:www.cmp.ubu.ac.th
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สารบัญ
หน้า
ประวัติความเป็ นมา
วิสยั ทัศน์
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โครงสร้างการบริ หาร
บุคลากร
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ด้านการศึกษา
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คํานํา
รายงานประจําปี ฉบับนี้ จัดทําขึ้นตามปี งบประมาณ พ.ศ.2549 (1ต.ค.48-30ก.ย.49) เพือ่ รายงานผลการ
ดําเนินงานของ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุ ขต่อสาธารณชนทัว่ ไป เพื่อแสดงถึงวัตถุประสงค์หลัก
ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุ ขในการที่ผลิตบัณฑิตด้านการแพทย์และด้านการสาธารณสุ ขใน
เขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างให้มีคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพและเป็ นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของ
สังคมไทย และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง การ
พัฒนาในด้านภารกิจที่สาํ คัญทางด้านการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุ ข ได้มีการเปิ ด
หลักสู ตร สาขาแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุ ขศาสตร์) และในปี การศึกษา 2550
จะมีการเปิ ดการเรี ยนการสอนเพิ่มอีก 1 หลักสู ตร คือสาขาสาธารณสุ ขศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง 2 ปี ) เพื่อ
กระจายโอกาสทางการศึกษาให้แก่ประชากรในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
ในด้านการบริ การวิชาการแก่สังคม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุ ข ได้เล็งเห็นความสําคัญ
ในด้านการให้ความรู ้ทางด้านการแพทย์และการสาธารณสุ ขให้แก่ชุมชนเป็ นหลักสําคัญวิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุ ขได้นาํ งานด้านบริ การกับชุมชนมาเชื่อมโยงในการสร้างพื้นฐานความรู ้และประสบการณ์
จริ งในด้านการปฏิบตั ิงานให้กบั นักศึกษาเพื่อนักศึกษาจะได้นาํ ประสบการณ์น้ ี ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการ
ปฏิบตั ิหน้าที่ สืบต่อไปในอนาคต ตลอดจนการพัฒนาองค์ความรู ้โดยส่ งเสริ มงานวิจยั ทางด้านสุ ขภาพอย่าง
ต่อเนื่อง

( ศ.นพ.ประสิ ทธิ เพ็งสา)
รักษาการในตําแหน่งคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุ ข
30 มีนาคม 2550
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ประวัติความเป็ นมาของวิทยาลัยแพทยศาสตร์ และการสาธารณสุ ข
จากแผนพัฒนาสุ ขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545-2549 มีเป้าหมายระบุถึง การสร้างเสริ มสุ ขภาพ
และการป้องกันโรค กับ การสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพทางปัญญาของระบบสุ ขภาพ ยุทธศาสตร์การพัฒนา
สุ ขภาพ ข้อที่ 6 ที่ระบุให้ดาํ เนินการพัฒนากําลังคนด้านสุ ขภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและระบบสุ ขภาพ
ใหม่ แต่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งประกอบด้วย 19 จังหวัด ประชากร 20 ล้านคน หรื อประมาณ หนึ่งใน
สามของประเทศกลับมีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเพียงแห่งเดียว จึงเห็นควรมีการจัดตั้งคณะ
แพทยศาสตร์เพิ่มขึ้นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องจากจังหวัดอุบลราชธานี เป็ นจังหวัดใหญ่มีโรงพยาบาล
ขนาด 1,000 เตียง และขณะนี้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีความพร้อมที่จะขยายการผลิตบุคลากรในสาขาที่
จําเป็ นและขาดแคลนอีกทั้งเป็ นความต้องการของประชาชนส่ วนใหญ่
ได้แก่ สาขาแพทยศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยระดมทรัพยากรและต้นทุนทางสังคมที่มีอยูแ่ ล้วในจังหวัดอุบลราชธานีมาใช้ในการ
ผลิตบัณฑิตแพทย์ ในลักษณะหลักสู ตรบูรณาการวิชาชีพด้านการแพทย์ เน้นหลักการดูแลรักษาผูร้ ับบริ การ
อย่างครบวงจรและเป็ นองค์รวม การบริ การสาธารณสุ ขเชิงรุ ก กระบวนการดูแล การส่ งเสริ มสุ ขภาพ การ
ป้องกัน การรักษาและฟื้ นฟูสุขภาพ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม รวมถึงการพัฒนา
ศักยภาพการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองมีความสํานึกในการรับใช้ชุมชนท้องถิ่นเพื่อให้ประชาชนในประเทศมีสุขภาพดี
ถ้วนหน้าตามนโยบายการปฏิรูประบบสุ ขภาพแห่งชาติซ่ ึงจะเป็ นการแก้ปัญหาการขาดแคลนแพทย์และการ
กระจายแพทย์ในภูมิภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือและช่วยเหลือสังคมตามนโยบายของรัฐบาลสําหรับอนาคตของ
ภูมิภาคนี้ กล่าวคือ เป็ นแพทย์ที่สามารถใช้ประโยชน์ท้ งั จากภูมิปัญญาสากลและภูมิปัญญาไทยโดยเน้น
การแพทย์แผนไทย สมุนไพร และการแพทย์ทางเลือก ทั้งจากภูมิปัญญาไทยและสากลได้อย่างรู ้เท่าทัน
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุ ข จัดตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2545
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีวา่ ด้วยวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุ ข
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี พ.ศ. 2545 โดยมีฐานะเป็ นองค์กรในกํากับของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีการบริ หารจัดการเป็ น
อิสระจากระบบราชการ
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุ ข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีร่วมมือกับโรงพยาบาล
สรรพสิ ทธิประสงค์ อุบลราชธานี ร่ างหลักสู ตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2547) เพื่อเป็ น
หลักสู ตรและเป็ นกระบวนการผลิตบัณฑิตในสาขาแพทยศาสตร์ ได้ดาํ เนินการเตรี ยมความพร้อมในการจัด
การศึกษา และทรัพยากรต่างๆ อันได้แก่ อาจารย์ การรับนักศึกษา หลักสู ตร ความพร้อมในการจัดการศึกษา
ระดับเตรี ยมแพทย์ ความพร้อมในการจัดการศึกษาระดับปรี คลินิก ความพร้อมในการจัดการศึกษาระดับ
คลินิก ระบบการดูแลนักศึกษา/ระบบอาจารย์ที่ปรึ กษา อาคารสถานที่ สื่ อการศึกษาและอุปกรณ์การเรี ยนการ
สอน รวมทั้งงบประมาณดําเนินการ และในปี การศึกษา 2548 วิทยาลัยฯได้มีการเตรี ยมความพร้อมสําหรับการ
เปิ ดรับนักศึกษา 2 หลักสู ตร ในปี การศึกษา 2549 ซึ่งได้แก่ หลักสู ตรแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสู ตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สาธารณสุ ขศาสตร์
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สถานทีต่ ้งั
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุ ข ตั้งอยูเ่ ลขที่ 85 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ถ.วาริ น-เดช
อุดม ต.เมืองศรี ไค อ.วาริ นชําราบ จ.อุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์.045-353900 โทรสาร 045-353901
วัตถุประสงค์
เพื่อจัดตั้งวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุ ข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยความร่ วมมือ
ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ โรงพยาบาลสรรพสิ ทธิประสงค์ อุบลราชธานี และโรงพยาบาลใน
สังกัดกระทรวงสาธารณสุ ข
เป้ าหมาย
1. เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้สาํ หรับนักศึกษาในเขตภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ
2. ผลิตบุคลากรทางการแพทย์และการสาธารณสุ ขที่มีความรู ้ความสามารถในการ
ช่วยเหลือชุมชน และประชาชนในพื้นที่ในด้านการดูแล ส่ งเสริ มสุ ขภาพและป้องกันโรค
3. สนองนโยบายของรัฐบาลในการแก้ปัญหาการขาดแคลนแพทย์และการกระจายแพทย์
ในพื้นที่ชนบทห่างไกล
4. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ ึน

วิสัยทัศน์ (VISION)
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุ ข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จะเป็ นสถาบันผลิตแพทย์และ
บุคลากรทางการแพทย์และการสาธารณสุ ขที่ได้มาตรฐานชั้นนําของประเทศไทย เพื่อรับใช้ชุมชนและท้องถิ่น
โดยเฉพาะการส่ งเสริ มสุ ขภาพและการพัฒนาคุณภาพชีวติ และทําหน้าที่วิจยั เพื่อแก้ไขปัญหาสาธารณสุ ขท้องถิ่น
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พันธกิจ (MISSION)
1. เป็ นสถาบันชั้นนําในการผลิตบัณฑิตแพทย์ และบัณฑิตวิทยาศาสตร์สุขภาพสาขาอื่น ๆ ที่มีพฤติ
นิสยั เจตคติ คุณธรรม จริ ยธรรม เหมาะสมต่อการประกอบวิชาชีพ และสามารถให้บริ การ
สุ ขภาพแบบองค์รวมอย่างมีคุณภาพ มีทกั ษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สามารถพัฒนาตนเอง
และประยุกต์ความรู ้ดา้ นสังคม วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสามารถปฏิบตั ิงานร่ วมกับ
ผูอ้ ื่นได้อย่างมีความสุ ข
2. เป็ นสถาบันให้บริ การชุมชนด้านสุ ขภาพแบบองค์รวม ทั้งด้าน กาย ใจ สังคม จิตวิญญาณ อย่าง
บูรณาการ ทั้งด้านส่ งเสริ มสุ ขภาพ ป้องกัน รักษาโรค และฟื้ นฟูสภาพ
3. เป็ นสถาบันวิจยั เพื่อแก้ปัญหาด้านสุ ขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของสังคมชนบทท้องถิ่นอีสาน
ใต้
4. เป็ นศูนย์ประสานความร่ วมมือทางวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุ ขในการแก้ไขปัญหา
สาธารณสุ ขในระดับภูมิภาคร่ วมกับประเทศข้างเคียงในอีก 10 ปี ข้างหน้า
5. ทํานุบาํ รุ งศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นและประเทศชาติ
ปณิธาน
ในอีก 10 ปี ข้างหน้า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจะพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อประสานความร่ วมมือ
ทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์และสาธารณสุ ข ในการแก้ไขปั ญหาสาธารณสุ ขในระดับภูมิภาคร่ วมกับประเทศ
ข้างเคียงต่อไป
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โครงสร้างการบริ หารวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุ ข
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8

9

10

11

12

13

คณาจารย์ และบุคลากร วิทยาลัยแพทยศาสตร์ และการสาธารณสุ ขในปี พ.ศ.2549
ชื่ อ
1.ศ.นพ.ประสิ ทธิ์ เพ็งสา

2. รศ.ดร.สุ พรรณี

ศรี อาํ พร

3. ดร.จารุ วรรณ ศิริเทพทวี

วุฒ ิการศึกษา
-วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- พบ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- วุฒิบตั รผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะทางมีความรู ้ความชํานาญใน
การประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาสู ติศาสตร์-นรี เวช
วิทยา แพทยสภาประเทศไทย
- M.B.A. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- อนุมตั ิบตั รผูม้ ีความรู ้ความชํานาญในการประกอบ
วิชาชีพ เวชกรรมสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว
- อนุมตั ิบตั รแพทย์ผเู ้ ชี่ยวชาญ ด้านสาขามะเร็ งนรี เวช
-วท.บ. (พยาบาลศาสตร์)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- วท.ม. (วิทยาการระบาด)
มหาวิทยาลัยมหิ ดล
- Ph.D. (Epidemilogy), University of Tampere, Finland
-วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- วท.ม. (ชีวเคมี)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- วท.ด (ชีวเคมี)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ตําแหน่ ง
ศาสตราจารย์

รองศาสตราจารย์
สาขาวิชาระบาดวิทยา

อาจารย์
สาขาวิชาชีวเคมี

4.ดร.จุฑารัตน์ จิตติมณี

- วท.บ. (ชีววิทยา)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- วท.ม. (ชีวเคมี)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- ปร.ด. (ชีวเคมีทางการแพทย์)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อาจารย์
สาขาวิชาชีวเคมี

5.ดร. วีระศักดิ์ ณรงค์พนั ธ์

- Ph.D. ( Biomedical Sciences)
University Paris 13 , France

อาจารย์
สาขาวิชาชีวเวช
ศาสตร์
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ชื่ อ
6.พญ.สรญา

แก้วพิทูลย์

7. นางสาวจารุ วรรณ์ วงบุตดี

8.นายชาญวิทย์

มณี นิล

9.นางสาวชุติกาญจน์ พิลาศรี

10.นายณัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย์

11.นางสาวธันยาการย์ สุ ดา

12.นางสาวนันทยา กระสวยทอง

วุฒ ิการศึกษา

ตําแหน่ ง

- พบ. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- ประกาศนียบัตรแพทย์เฉพาะทาง หรื อเทียบเท่าปริ ญญา
เอก) สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว The Royal College of
Family Physician
- หนังสื ออนุมตั ิแสดงความรู ้ความชํานาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตรครอบครัว แพทยสภา
- วท.บ. (สัตววิทยา)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- วท.ม. (สรี รวิทยา)
มหาวิทยาลัยมหิ ดล
- วท.บ. (สาธารณสุ ขศาสตร์)
- วท.ม. (กายวิภาคศาสตร์)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อาจารย์/แพทย์
สาขาวิชาเวชศาสตร์
ครอบครัวและชุมชน

-วท.บ (สุ ขศึกษา)
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
- วท.ม. (สุ ขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์)
มหาวิทยาลัยมหิ ดล
- วท.บ. (สาธารณสุ ขศาสตร์)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- วท.ม. (ปรสิ ตวิทยา)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- วท.บ. (จุลชีววิทยา)
มหาวิทยาลัยนเรศวร
- วท.ม. (จุลชีววิทยา)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
-พย.บ. (พยาบาลศาสตร์)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- วท.ม. (สรี รวิทยาทางการแพทย์)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อาจารย์
สาขาเวชศาสตร์
ครอบครัวและชุมชน

อาจารย์
สาขาวิชาสรี รวิทยา

อาจารย์
สาขาวิชากายวิภาค
ศาสตร์

อาจารย์
สาขาวิชาปรสิ ตวิทยา

อาจารย์
สาขาวิชาจุลชีววิทยา

อาจารย์
สาขาวิชาสรี รวิทยา
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ชื่ อ
13.นางสาวปิ ยนันท์ มีเวที

14. นางเมรี รัตน์ มัน่ วงศ์

15.นางรัตนา เล็กสมบูรณ์

16.นางสาวมินตรา สาระรักษ์

17.นายสง่า ทับทิมหิ น

18.นางสาวจินตนา ศิริบูรณ์พิพฒั นา

วุฒ ิการศึกษา
- วท.บ. (กายภาพบําบัด)
มหาวิทยาลัยมหิ ดล
- วท.ม. (กายวิภาคศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- วท.บ. (สาธารณสุ ขศาสตร์)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- ส.ม. (ชีวสถิติ)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- วพ.บ. (พยาบาลศาสตร์)
วิทยาลัยพยาบาลศรี มหาสารคาม
- วท.ม. (กายวิภาคศาสตร์)
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- วท.บ. (พยาบาลศาสตร์)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- ศษ.ม. (การส่ งเสริ มสุ ขภาพ)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- วท.บ. (สาธารณสุ ขศาสตร์)
สาขาวิทยาศาสตร์สุขาภิบาล มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- M.Sc. (Environmental Technology and Management)
สถาบันเทคโนโลยีแห่ งเอเชีย
- วพ.บ. พยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ช้ นั สู ง
วิทยาลัยพยาบาลสรรพสิ ทธิประสงค์
- รปศ. รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์

ตําแหน่ ง
อาจารย์
สาขาวิชากายวิภาค
ศาสตร์
อาจารย์
สาขาวิชาเวชศาสตร์
ครอบครัวและชุมชน
อาจารย์
สาขาวิชากายวิภาค
ศาสตร์
อาจารย์
สาขาเวชศาสตร์
ครอบครัวและชุมชน
อาจารย์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
อนามัยสิ่ งแวดล้อม
อาจารย์
สาขาบริ หาร
สาธารณสุ ข

2. อาจารย์ ทลี่ าศึกษาต่ อ
ชื่ อ
1.นางสาวสุ พตั รา ขจัดโรคา

วุฒ ิการศึกษา
- กําลังศึกษาต่อระดับปริ ญญาเอก
สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิ ดล

ตําแหน่ ง
อาจารย์
สาขาวิชากายวิภาค
ศาสตร์
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2.นายสุ รศักดิ์ แว่นรัมย์
3.นางภาวนา พรมเขต

ชื่ อ
4.นางสาวธาริ นี ไชยวงศ์

5.นางสาวกาญจนา แปงจิตต์

- กําลังศึกษาต่อระดับปริ ญญาเอก
สาขา Biomedical Sciences
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- กําลังศึกษาระดับปริ ญญาเอก
สาขา Biomedical Sciences
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วุฒ ิการศึกษา
- กําลังศึกษาระดับปริ ญญาเอก สาขาปรสิ ตวิทยา
ภาควิชาปรสิ ตวิทยา คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- กําลังศึกษาระดับปริ ญญาโท สาขาวิชาชีวเคมี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

3. บุคลากรสายสนับสนุนการศึกษา
ชื่ อ
วุฒ ิการศึกษา
1.นางสาวกนกภรณ์ สิ งห์คาํ
- บธ.บ (การจัดการการตลาด)
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
- บธ.ม (บริ หารธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2.นางนันทิญา ทีปิวัฒน์
- วท.บ (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
สถาบันราชภัฏมหาสารคาม
- บธ.ม (บริ หารธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3.นายเวนิจ หงษา
- กศ.บ ครุ ศาสตรบัณฑิตการศึกษา
สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์
- กศ.ม
(เทคโนโลยี การศึกษา)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
4.นางสาวสมาพร ศิริลาภ
- ศบ. (ศิลปะไทย) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ศศ.บ (สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา)
สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี
5.นายเกียรติศกั ดิ์ ศรี ลาพัฒน์ - วท.บ (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

อาจารย์
สาขาวิชาพยาธิวิทยา
อาจารย์
สาขาวิชาพยาธิวิทยา
ตําแหน่ ง
อาจารย์/สาขา
ปรสิ ตวิทยา
อาจารย์/สาขาชีวเคมี

ตําแหน่ ง
นักวิชาการพัสดุ

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์
นโยบายและแผน

นักวิชาการศึกษา

นักวิชาการศึกษา

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
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ชื่ อ
7.นางสาวจารุ ณี แสวงหา
8.นางสาวนิภาพร สิ งห์เปี้ ย

9.นางสาวแพรพิไล คําใสย

วุฒ ิการศึกษา
- ศศ.บ (ประวัติศาสตร์)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
- บธ.บ บริ หารธุรกิจ(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี

- ศศ.บ (เอกการท่องเที่ยว วิชาโทภาษาญี่ปุ่น)
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
10.นางสาวรัตติกาล วังคะฮาด
- วท.บ (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
11.นางรัชฐา ราตรี
- ศศ.บ. (บริ หารธุรกิจบริ หารทรัพยากรมนุษย์)
สถาบันราชภัฏจันทรเกษม
12.นายวัชรพงษ์ แสงนิล
- วท.บ (สถิติประยุกต์)
สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี
13.นายเวชยันต์ กริ นรักษ์
- วท.บ
(เทคโนโลยีอุตสาหกรรมก่อสร้าง)
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
14.นายสายชล จันผกา
- วท.บ (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
15.นางสาวสุ นนั ทา โททอง
- วท.บ (ชีววิทยาประยุกต์ จุลชีววิทยา)
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
16.นางสาวสุ วมิ ล ยึนประโคน
- วท.บ (วิทยาศาสตร์ทวั่ ไป)
มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์
17.นางสาวอุบลวรรณ พรหมจันทร์ - ศศ.บ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี
18.นายอัครเดช อธิปราชญ์
- วท.บ ( เวชนิทศั น์)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
19.นางสาวอภิญญา สลักคํา
- บธ.บ (บริ หารคอมพิวเตอร์)
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
20.นางสาวกนกวรรณ ศิวะรัตน์
- นศ.บ (นิติศาสตร์)
มหาวิทยาลัยราชธานี
21.นายกิตติพงษ์ ชูราษี
- ปวส. ช่างอุตสหกรรม สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ตําแหน่ ง
เจ้าหน้าที่บริ หารงาน
ทัว่ ไป
พนักงานธุรการ

นักประชาสัมพันธ์
นักวิชาการศึกษา
เจ้าหน้าที่บุคคล
ผูช้ ่วยนักวิจยั
ผูช้ ่วยเจ้าหน้าที่งาน
นโยบายและแผน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิทยาศาสตร์
ผูช้ ่วยนักวิชาการพัสดุ
พนักงานธุรการ
ช่างภาพการแพทย์
พนักงานธุรการ
พนักงานธุรการ
นายช่างเทคนิค
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ชื่ อ
22.นายปราศัย ก้อนหิ น

วุฒ ิการศึกษา
- มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม
วัดโพธิ์ตาก
23.นายสมบัติ อัคจันทร์
- มัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนย์บริ การการศึกษา
โรงเรี ยนอําเภอเมือง
24.นางสาวจีรนันท์ เขียวกระเบื้อง - ปวส. (การบัญชี) วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

ตําแหน่ ง
พนักงานคนขับรถ
พนักงานคนสวน
ผูช้ ่วยนักวิชาการเงิน
และบัญชี

4. บุคลากรศูนย์ พ ฒ
ั นาเด็กเล็ก
ชื่ อ
1.นางศรี วิไล ยิง่ รัตนสุ ข

2.นางสาวลภัส

ยิง่ ยืน

3.นางประไพพร

กมูลลึก

4.นางเยาวลักษณ์ อัครอํานวย
5.นางรุ จิรา

โพธิ์ศรี คุณ

6.นางวัชฎาพร กุลบุญญา
7.นางสมร

ศรี ใส

8.นางสาววันวิสา เพ็ญชาลี
9.นายสุ บรรณ
ทางาม
10.นายไวพจน์

สอดศรี

วุฒ ิการศึกษา
- ศป.บ (ทัศน์ศิลป์ )
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
- กศ.ม (จิตวิทยาการให้คาํ ปรึ กษา)
- ปวท. (การบัญชี)
วิทยาลัย อาชีวศึกษาอุบลราชธานี
- กศ.บ (สังคมศึกษา)
สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี
- กศ.บ (เอกปฐมศึกษา)
สถาบันราชภัฏสุ รินทร์
- ศศ.บ (การจัดการทัว่ ไป)
สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์
- กศ.บ (การศึกษาปฐมวัย)
สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี
- ปวช. (การบัญชี )
วิทยาลัยอาชีวะศึกษาอุบลราชธานี
- มัธยมศึกษาตอนปลาย สาขาอังกฤษ – สังคม
โรงเรี ยนท่าวังผาพิทยาคม
- มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรี ยนนารี นุกลู
- มัธยมศึกษาตอนต้น ศูนย์บริ การการศึกษานอก
โรงเรี ยน อ.วาริ นชําราบ จ.อุบลราชธานี
- มัธยมศึกษาตอนต้น ศูนย์บริ การการศึกษานอก
โรงเรี ยน อ.วาริ นชําราบ จ.อุบลราชธานี

ตําแหน่ ง
ครู ประจําศูนย์
พัฒนาเด็ก
พนักงานธุรการ 4
ระดับ 4

พนักงานผูด้ ูแลเด็ก
พนักงานผูด้ ูแลเด็ก
พนักงานผูด้ ูแลเด็ก
ผูป้ ระกอบอาหาร
พนักงานผูด้ ูแลเด็ก
พนักงานผูด้ ูแลเด็ก
นักการภารโรง
นักการภารโรง
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5. บุคลากรศูนย์ สุขภาพชุ มชน
ชื่ อ
1.นางสุ ฬดี กิติวรเวช

2.นางนิชนันท์ สุ วรรณกูฏ
3.นางสาวจิตตวีร์ ภูมิภาค
4.นายเสกสรรค์ สุ เพ็ญ
5.นางสาวพัชรนันท์ พรหมจันทร์
6.นางสาวอรนิตย์ เข็มนาค
7.นางสมยงค์ ทุมมากรณ์

วุฒ ิการศึกษา
- วพ.บ. (พยาบาลศาสตร์)
วิทยาลัยพยาบาลสรรพสิ ทิประสงค์ อุบลราชธานี
- ศศ.ม (พัฒนาสังคม )
เอกการวิเคราะห์และวางแผนทางสังคม
สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริ หารศาสตร์
- ศศ.ม (พัฒนาทรัพยากรมนุษย์)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- ศศ.บ (จิตวิทยา)
มหาวิทยาลัยนเรศวร
- ศศ.บ (การจัดการทัว่ ไป )
สถาบันราชภัฏบุรีรัมย์
- ปวส.คอมพิวเตอร์ -ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษา
อุบลราชธานี
- ปวส.คอมพิวเตอร์ บริ หารธุรกิจ
วิทยาลัยเทคโนโลยีราชธานี
- มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรี ยนวิจิตราพิทยา

ตําแหน่ ง
พยาบาล8 ชํานาญการ

พยาบาล8 ชํานาญการ
นักจิตวิทยา
เจ้าหน้าที่บริ หารงาน
ทัว่ ไป
พนักงานธุรการ
เจ้าหน้าที่เวชสถิติ
นักการภารโรง
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อาจารย์ พ เิ ศษ หลักสู ตรแพทยศาสตรบัณฑิตบัณฑิต
ชื่ อ-สกุล
นางประภาภรณ์ เพชรมาก
น.ส.ทิพา

ไกรลาศ

นายอดิศกั ดิ์

ประวิทย์ธนา

นายกมล

ดําริ ห์

พญ.ประชุมพร บูรณ์เจริ ญ
พญ.ผกาวรรณ นามสว่าง
ดร.นพ.ภัทรชัย กีรติสิน
พญ.สุ พตั รา โล่ห์สิริวฒั น์

พญ.สุ พรพิมพ์ เจียสกุล
ดร.พญ.วัฒนา วัฒนาภา
ดร.นพ.ชัยเลิศ พิชิตพรชัย

พญ.สุ วฒั ณี คุปติวฒ
ุ ิ
นพ.สมพล

เทพชุม

พญ.เรวิกา

ไชยโกมินทร์

ตําแหน่ ง
คุณวุฒ ิสูงสุ ด
นายแพทย์ 8 พบ.วว. สู ติศาสตรและนรี
เวชวิทยา
นายแพทย์ พบ.วว. สู ตินรี เวชศาสตร์
นายแพทย์ พบ.วว. ออร์โธปิ ดิกส์

หน่ วยงาน
รพ.สมเด็จพระยุพราชเดชอุดม
รพ.สมเด็จพระยุพราชเดชอุดม
รพ.สมเด็จพระยุพราชเดชอุดม

นายแพทย์ 6 พบ.วว. วุฒิบตั รผูเ้ ชี่ยวชาญ รพ.สมเด็จพระยุพราชเดชอุดม
เฉพาะทาง
พยาธิแพทย์ 8 พบ.วว. พยาธิวิทยา
รพ.สุ รินทร์
พยาธิแพทย์ 6 พบ.วว. พยาธิวิทยา
รพ.สุ รินทร์
ผศ.
Ph.D. สาขาวิชาจุลชีววิทยา ภาควิชาจุลชีววิทยา
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราช
รศ.
วุฒิบตั รผูม้ ีความรู ้ความ ภาควิชาสรี รวิทยาคณะแพทย์ฯ
ชํานาญ สาขาวิชา วว.
ศิริราช
อายุรศาสตร์
รศ.
วุฒิบตั รฯ
ภาควิชาสรี รวิทยาคณะแพทย์ฯ
สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ ศิริราช
ผศ.
Doctor of Philosophy
ภาควิชาสรี รวิทยาคณะแพทย์ฯ
สาขาวิชา Physiology
ศิริราช
รศ.
Doctor of
ภาควิชาสรี รวิทยาคณะแพทย์ฯ
Philosophy(Medicine)
ศิริราช
สาขาวิชา Medicine
ผศ.
Ph.D.
ภาควิชาสรี รวิทยาคณะแพทย์ฯ
สาขาวิชา Mudicine
ศิริราช
อาจารย์ Doctor of Philosophy
ภาควิชาสรี รววิทยาคณะแพทย์ฯ
ศิริราช
อาจารย์ กําลังศึกษา Ph.D
ภาควิชาสรี รวิทยาคณะแพทย์ฯ
สาขาวิชา Medicine
ศิริราช
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ชื่ อ-สกุล
พญ.สมฤดี

ฉัตรสิ ริเจริ ญกุล

ตําแหน่ ง

คุณวุฒ ิสูงสุ ด

อาจารย์ระดับ วว.อายุรศาสตร์
7
สาขาวิชาอายุรศาสตร์

พญ.สุ ภทั รา เตียวเจริ ญ

รศ. ระดับ 9 -อว.เวชศาสตร์ครอบครัว
-อ.ว.พยาธิวิทยาคลินิก
พญ.อัญชลี ตั้งตรงจิตร
รศ.
อนุมตั ิบตั ร(พยาธิวิทยา
คลินิก)
นพ.โกศล รุ่ งเรื องชัย
ผศ.
- วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต
สาขาจุลชีววิทยา
- แพทยศาสตร์บณ
ั ฑิต
พญ.อุไรวรรณ เกศสวัสดิ์สกุลพานิช อาจารย์ Doctor of Philosophy
สาขาวิชา Pharmacology
นพ.ประวัติ นิธิยานันท์
ผศ.
พยาธิวิทยา
นพ.พัฒนา ศรมยุรา
อาจารย์ พยาธิวิทยา
พญ.รังสิ มา อรุ ณโรจน์
อาจารย์ พยาธิวิทยา
นพ.สุ ชิน วรวิชชวงษ์
อาจารย์ พยาธิวิทยา
นพ.สมคิด สุ ริยะเลิศ
นพ.ระดับ 8 สู ตินรี เวช,เวชศาสตร์
ครอบครัว
นพ.นิมิตร เลิศพัฒนสุ วรรณ
นพ.ระดับ 8 อายุรศาสตร์,เวชศาสตร์
ครอบครัว
นพ.นพดล บัวลี
นพ.ระดับ 6 อายุรศาสตร์,เวชศาสตร์
ครอบครัว
นพ.ลักษณะเลิศ วรรณภาสนี
นพ.ระดับ 8 ศัลยศาสตร์
นพ.ชลวิทย์ หลาวทอง
นพ.ระดับ 8 อายุรศาสตร์,เวชศาสตร์
ครอบครัว
พญ.สมพร ยวนพันธ์
นพ.ระดับ 8 รังสี วิทยา
ทพ.อชิรวุธ สุ พรรณเภสัช
นพ.ระดับ 8 พยาธิวิทยา
นพ.สุ ชาติ พุทธิเจริ ญรัตน์
นพ.ระดับ 9 พยาธิวิทยา
พอ.นพ.บวร แมลงภู่ทอง

นพ.ระดับ 7 กุมารเวชศาสตร์

หน่ วยงาน
ภาควิชาเภสัชวิทยาคณะแพทย์ฯ
ศิริราช
ภาควิชาปรสิ ตวิทยาคณะแพทย์ฯ
ศิริราช
ภาควิชาปรสิ ตวิทยาคณะแพทย์ฯ
ศิริราช
ภาควิชาปรสิ ตวิทยาคณะแพทย์ฯ
ศิริราช
ภาควิชาเภสัชวิทยาคณะแพทย์ฯ
ศิริราช
คณะแพทย์ฯ รามา
คณะแพทย์ฯ รามา
คณะแพทย์ฯ รามา
คณะแพทย์ฯ รามา
รพ.ศรี สะเกษ
รพ.ศรี สะเกษ
รพ.ศรี สะเกษ
รพ.ศรี สะเกษ
รพ.ศรี สะเกษ
รพ.ศรี สะเกษ
คณะทัตแพทย์ฯ มข.
สถาบันประสาทวิทยา กรมการ
แพทย์
รพ.ส่ งเสริ มสุ ขภาพศูนย์อนามัยที่ 7
อุบลราชธานี
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งบประมาณ

23

ตารางที่ 1 แสดงงบประมาณทีไ่ ด้ รับจัดสรรในปี 2548 -2549 จําแนกตามหมวดรายจ่ าย
หมวดรายจ่ าย
งบดําเนินการ
1. เงินเดือนและค่าจ้าง
ประจํา
2. ค่าตอบแทนใช้สอย และ
วัสดุ

ปี งบประมาณ
พ.ศ.2548
8,784,200

ปี งบประมาณ
พ.ศ.2549
14,723,400

3,417,100

4,919,600

5,342,100

4,988,800

25,000
1,000,000
1,000,000
9,784,200

15,000
4,800,000
24,000,000
24,000,000
38,723,400

3. ค่าสาธารณูปโภค
4. เงินอุดหนุน
งบลงทุน
1. ครุ ภณ
ั ฑ์
2. สิ่ งก่อสร้าง
รวมทั้งสิ้น

เพิม่ /ลด
5,939,200
1,502,500
-

ั ว่ นงบประมาณทีวิทยาล ัยแพทยศาสตร์ฯ
แสดงสดส
ได้ร ับจ ัดสรรปี 2548-2549
จํานวนเงิน (บาท )
30,000,000
24,000,000

25,000,000
20,000,000

14,723,400

15,000,000
10,000,000
5,000,000

งบดําเนินการ
งบลงทุน

8,784,200

1,000,000

0

2548
1

2549
2

353,300
10,000
4,800,000
23,000,000
23,000,000
28,939,200
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การจัดการศึกษา

25

หลักสู ตรแพทยศาสตรบัณฑิต
1. ชื่ อหลักสู ตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

หลักสู ตรแพทยศาสตรบัณฑิต
Doctor of Medicine Program

ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อย่อภาษาไทย
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ

แพทยศาสตรบัณฑิต
Doctor of Medicine
พ.บ.
M.D.

2. ชื่ อปริญญา

3. หน่ วยงานรับผิดชอบ
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุ ข
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
4. หลักการและเหตุผล
ปั จจุบนั ประเทศไทยกําลังอยู่ในช่วงการปฏิรูประบบสุ ขภาพแห่ งชาติ ประชาชนคาดหวัง
บทบาทของแพทย์และการสาธารณสุ ขของประเทศมากขึ้น ในขณะที่การขาดแคลนแพทย์และการกระจาย
แพทย์ยงั เป็ นปั ญหาสําคัญในระบบสุ ขภาพของประเทศ นอกจากนี้ ยงั พบปั ญหาการลาออกของแพทย์จาก
โรงพยาบาลของรัฐเพิ่มขึ้น ดังนั้นถึงแม้มีการผลิตแพทย์ท้ งั ระบบปกติในโรงเรี ยนแพทย์และในโครงการผลิต
แพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ก็ยงั ไม่เพียงพอที่จะรองรับการสร้างหลักประกันสุ ขภาพถ้วนหน้าได้ โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การขาดแคลนแพทย์และการกระจายแพทย์ยงั เป็ นปัญหาสําคัญที่ตอ้ งการ
การแก้ไขอย่างเร่ งด่วน
มหาวิท ยาลัย อุบ ลราชธานี เห็ น ว่าทรั พ ยากรบุ คคลนั้น เป็ นปั จจัยสําคัญ ยิ่งในการพัฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ด้วยความตระหนักภาระหน้าที่ในการผลิตทรัพยากรบุคคลด้านต่าง ๆ ทั้ง
ทางด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และการบริ หารมาเป็ นเวลา 13 ปี และขณะนี้ มีความพร้อมที่จะขยาย
การผลิตบุคลากรออกไปในสาขาอื่น โดยเฉพาะอย่างยิง่ สาขาวิทยาศาสตร์ สุขภาพที่มีความจําเป็ นและขาดแคลน
อีกทั้งเป็ นความต้องการของประชาชนส่ วนใหญ่
ดังนั้น วิทยาลัยแพทยศาสตร์ และการสาธารณสุ ข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงได้จดั ทํา
หลักสู ตรแพทยศาสตรบัณฑิต ในลักษณะหลักสู ตรบูรณาการวิชาชีพด้านการแพทย์ เน้นหลักการดูแลรักษา
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ผูร้ ับบริ การอย่างครบวงจรและเป็ นองค์รวม การบริ การสาธารณสุ ขเชิ งรุ ก กระบวนการดูแล การส่ งเสริ ม
สุ ขภาพ การป้ องกัน การรักษาและการฟื้ นฟูสุขภาพ สามารถใช้เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศอย่ า งเหมาะสม
รวมถึ ง การพัฒ นาศัก ยภาพการเรี ยนรู ้ ด้ว ยตนเอง มี ความสํานึ กในการรับใช้ชุมชนและท้องถิ่นเพื่อให้
ประชาชนในประเทศมีสุขภาพดีถว้ นหน้าตามนโยบายการปฏิ รู ป ระบบสุ ข ภาพแห่ งชาติ ซึ่ งจะเป็ นการ
แก้ปัญหาการขาดแคลนแพทย์และการกระจายแพทย์ในภูมิภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ และช่วยเหลือสังคม
ตามนโยบายของรัฐบาล
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุ ข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตระหนักความสําคัญ
ของการเป็ นครู แพทย์ที่ดี อันเป็ นปั จจัยสําคัญยิ่งของการหล่อหลอมให้บณ
ั ฑิตแพทย์บรรลุเป้ าหมายตามที่
มหาวิทยาลัยได้ต้ งั ปณิ ธานไว้ จึงมีแผนการฝึ กอบรมอย่างต่อเนื่ องด้านการเป็ นครู แพทย์ให้แก่แพทย์จากทุก
โรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุ ขที่จะร่ วมกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับผิดชอบดูแล หล่อหลอม
วิชาการและคุณสมบัติที่พึงประสงค์ดา้ นต่าง ๆ ให้แพทย์เหล่านี้ คุน้ เคยกับหลักการ แนวทาง และวิธีการที่
เหมาะสมทางด้านแพทยศาสตรศึกษา ในด้านการเตรี ยมตัว เตรี ยมสอนความรู ้หมวดต่าง ๆ การจัดการเรี ยนรู ้
ในรู ปแบบที่นกั ศึกษาได้คิดได้ปฏิบตั ิ การสอดส่ องดูแลให้คาํ แนะนําเพื่อพัฒนานักศึกษาในด้านต่าง ๆ การ
ประเมินผลที่ตรงกับความรู ้ความสามารถของผูป้ ระกอบวิชาชี พเวชกรรม รวมทั้งมหาวิทยาลัยจะได้ติดตาม
เพื่อกระชับการดําเนินงานและพัฒนาครู แพทย์เหล่านั้นให้มีคุณภาพยิง่ ขึ้นอย่างสมํ่าเสมอ

5. ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสู ตร
5.1 ปรัชญาของหลักสู ตร
เพื่อผลิตบัณ ฑิ ตที่เพียบพร้อมด้วยความรู ้ ทัก ษะ คุณ ธรรม และจริ ยธรรม ตามเกณฑ์
มาตรฐานวิชาชี พที่แพทยสภากําหนด มีเจตคติที่หลอมรวมเป็ นส่ วนหนึ่ งของสังคม สามารถทําการวิจ ยั
เพื ่อ ช่ ว ยแก้ไ ขปั ญ หาทางการแพทย์แ ละสาธารณสุ ข สร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพ ป้ อ งกัน รั ก ษาโรค ฟื้ นฟู
สมรรถภาพและคุ ณ ภาพชี ว ิต ของสัง คมชนบทโดยเฉพาะท้อ งถิ ่ น อี ส านตอนใต้ ทั้ง ระดับ บุ ค คล
ครอบครั ว ชุ มชน และประเทศ
5.2 วัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
เมื่ อสําเร็ จการศึ กษาแพทยศาสตรบัณ ฑิ ตในหลักสู ตรนี้ แล้ว บัณ ฑิ ตแพทย์ตอ้ งมี ความรู ้
ความสามารถ ทักษะ คุณธรรม จริ ยธรรม ดังนี้
1) มี ค วามรู ้ พ้ื น ฐานทางวิ ช าการและวิ ช าชี พ อย่ า งน้อ ยตามเกณฑ์ ม าตรฐาน
ผูป้ ระกอบวิชาชี พเวชกรรมตามที่แพทยสภากําหนด
2) มีพฤตินิสัย เจตคติ คุณธรรม จริ ยธรรมที่เหมาะสมต่อการประกอบวิชาชี พแพทย์ และ
การให้บริ การสุ ขภาพแบบองค์รวมแก่ประชาชนทุกระดับ
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3) มี ท ั ก ษะการสื่ อสาร การให้บ ริ ก ารสุ ข ภาพ แบบองค์ร วมอย่า งมี ค ุ ณ ภาพ และ
ประสิ ท ธิ ภาพ ทั้งการตรวจวินิจฉัย การบําบัดรั กษา การฟื้ นฟูสมรรถภาพ การสร้ างเสริ มสุ ขภาพ การ
ป้ องกันการเจ็บป่ วยทั้งทางร่ างกาย จิ ตใจ สังคม ในระดับบุคคล ครอบครั ว และชุ มชน สามารถวางแผน
สร้างเสริ มสุ ขภาพ รวมทั้งดูแลผูป้ ่ วยในระยะสุ ดท้ายได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
4) มีความสามารถในการทํางานเป็ นทีมกับชุมชน ติดต่อสื่ อสาร และสร้างสัมพันธภาพที่ดีกบั
ผูร้ ่ วมงาน บุคคล และชุมชน มีความสามารถในการปรับตัวและแก้ไขปัญหาในทุกสถานการณ์
5) มีความรู ้ความเข้าใจและมีทกั ษะด้านวิทยาศาสตร์ การแพทย์พ้ืนฐาน ค้นคว้าหาความรู ้
เพิ่ม เติม เพื่อนําไปประยุก ต์ในการตรวจวินิ จ ฉัย บําบัด รัก ษา ฟื้ นฟูส มรรถภาพ ป้ องกัน โรค สร้างเสริ ม
สุ ข ภาพ และวางแผนดํา เนิ น การแก้ไ ขปั ญ หาได้ค รบวงจร สามารถใช้ว ิจ ารณญาณได้อ ย่า งถูก ต้อ ง
เหมาะสมและทันกาล
6) มีทกั ษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณหรื อคิดอย่างวิทยาศาสตร์ และมีความสามารถในการ
คิดเชิงประจักษ์ และการวิจยั พื้นฐาน
7) มีท กั ษะการตรวจโดยใช้เครื่ อ งมือ พื้น ฐาน การตรวจทางห้อ งปฏิ บ ตั ิ ก าร การทํา
หัตถการที่ จาํ เป็ น
8) สามารถพัฒนาวิชาชีพ พัฒนาตนเองในด้านการศึกษา รวมทั้งเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อค้นคว้าหาข้อมูลจากแหล่งความรู ้ต่าง ๆ และระบบบริ การสาธารณสุ ขอย่างต่อเนื่ อง
9) ประเมิ น ความสามารถและขี ด จํา กัด ของตนเองในการดู แ ล บํา บัด รั ก ษา ปรึ ก ษา
ผูเ้ ชี่ยวชาญและส่ งต่อผูป้ ่ วย และสามารถพัฒนาตนเองในด้านความรู ้ ทักษะ และเจตคติ
10) เข้าใจและประยุกต์ความรู ้ดา้ นสังคมและวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจน
บทบาทของตนเองต่อสังคมในด้านการแพทย์และสาธารณสุ ข สามารถปฏิ บตั ิงานร่ วมกับ ผูอ้ ื่นได้ท้ งั ใน
ชุมชนเมืองและชนบทอย่างมีความสุ ขโดยเฉพาะท้องถิ่นอีสานตอนใต้
11) ธํารงเกียรติและศักดิ์ศรี ของวิชาชีพ
6. คุณลักษณะบัณฑิตแพทย์ ทพี่ งึ ประสงค์
บัณฑิตแพทย์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็ นแพทย์ที่ดี มีคุณธรรม จริ ยธรรม สามัคคี มี
ความรู ้ ความสามารถในการประกอบวิชาชี พ อย่างเหมาะสม สามารถประเมิ นตนเองและพัฒ นาในด้าน
ความรู ้ ทักษะ เจตคติ และมีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานผูป้ ระกอบวิชาชีพเวชกรรมที่แพทยสภากําหนด มี
ความสามารถในการดํารงชีวิตในชุมชนและสังคมได้อย่างมีความสุ ข เป็ นผูม้ ีสุขภาพดีท้ งั ร่ างกายและจิตใจ มี
ความเป็ นผูน้ าํ และทักษะในการทํางานเป็ นทีม เป็ นผูม้ ีวิจารณญาณ ใฝ่ รู ้และพัฒนาตนเองอยูเ่ สมอ มีจิตสํานึ ก
ในการให้บริ การและคํานึงถึงผลประโยชน์ของผูป้ ่ วยเป็ นหลัก มุ่งแก้ไขปัญหาด้านสุ ขภาพของชุมชน
7. กําหนดการเปิ ดสอน
หลักสู ตรนี้เริ่ มเปิ ดสอนในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2549 เป็ นต้นไป

28

8. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้ าศึกษา
มีคุณสมบัติดงั ต่อไปนี้
กลุ่ม 1
1) เป็ นผูส้ ําเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ สุขภาพ เพิ่มเพื่อชาวชนบท
ระหว่างกระทรวงสาธารณสุ ขกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2) เป็ นข้าราชการ พนักงานของรัฐในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุ ข
3) มีประสบการณ์ในการทํางานด้านสุ ขภาพอย่างน้อย 2 ปี (นับถึงวันสมัคร)
4) มีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการกําหนดแผนและนโยบายการร่ วมผลิตแพทย์
5) มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรื อน พ.ศ. 2535
กลุ่ม 2
1) เป็ นผูส้ าํ เร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์หรื อวิทยาศาสตร์สุขภาพ
กลุ่ม 3
1) เป็ นผูส้ าํ เร็ จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรื อเทียบเท่า สายวิทย์-คณิ ตฯ
ผู้สมัครทั้ง 3 กลุ่ม ต้ องมีคุณสมบัติอื่นๆ ดังนี้
 มีคุณสมบัติตามระเบียบว่าด้วยการศึกษาสาขาแพทยศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุ ข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 ไม่เป็ นคนวิกลจริ ต และเป็ นผูไ้ ม่มีโรคติดต่ออย่างร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจและโรคที่จะ
เบียดเบียนหรื อขัดขวางต่อการศึกษา
 ไม่เป็ นผูท้ ี่มีความประพฤติเสื่ อมเสี ยอย่างร้ายแรง ไม่อยูใ่ นระหว่างต้องโทษในคดีอาญาตาม
คําพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้รับโทษจําคุก เว้น แต่ความผิดที่ได้กระทําโดยประมาท หรื อความผิดลหุ
โทษ
 ไม่เคยถูกคัดชื่อออกจากสถาบันการศึกษา เพราะทําความผิดทางวินยั มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วน
ตามประกาศของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีวา่ ด้วยการรับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย
9. การคัดเลือกผู้เข้ าศึกษา
ให้เป็ นไปตามระเบียบการคัดเลือกนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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10. ระบบการศึกษา และหลักสู ตรการศึกษา
ระบบการจัดการศึ ก ษาแบบทวิภ าค การคิด หน่ ว ยกิ ต จํา นวนหน่ ว ยกิ ต และระยะเวลา
การศึกษาให้เป็ นไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิ การ เรื่ อง เกณฑ์
มาตรฐานหลักสู ตรระดับปริ ญญาตรี พ.ศ. 2548 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษา
ขั้นปริ ญญาตรี พ.ศ. 2547 และประกาศว่าด้วยการศึกษาสาขาวิชาแพทยศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ และการ
สาธารณสุ ข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
13.1 การคิดหน่วยกิต
1) รายวิชาภาคทฤษฎีที่ใช้เวลาบรรยาย หรื ออภิปรายปั ญหาไม่นอ้ ยกว่า 15 ชัว่ โมง ต่อภาค
การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
2) รายวิชาภาคปฏิบตั ิที่ใช้เวลาฝึ กทดลองไม่นอ้ ยกว่า 30 ชัว่ โมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่า
เท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
3) การฝึ กงานหรื อ การฝึ กภาคสนาม ที ่ใ ช้เ วลาฝึ กไม่น ้อ ยกว่า 45 ชัว่ โมงต่อ ภาค
การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
4) การทําโครงงานหรื อ กิ จ กรรมการเรี ย นอื่ น ใดตามที่ ไ ด้รับ มอบหมาย ที่ ใช้เวลาทํา
โครงงานหรื อกิจกรรมนั้นๆ ไม่นอ้ ยกว่า 45 ชัว่ โมงต่อภาคการศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตกับระบบ
ทวิภาค
5) ระดับคลินิกคิดการศึกษา และปฏิบตั ิ 1 สัปดาห์ ต่อ 1 หน่วยกิต
11. ระยะเวลาในการศึกษา
หลักสู ตรแพทยศาสตรบัณ ฑิ ต วิทยาลัยแพทยศาสตร์ และการสาธารณสุ ข มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตลอดหลักสู ตร 6 ปี และอย่างมากไม่เกิน 12 ปี
12. การลงทะเบียนเรียน
ให้เป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีวา่ ด้วยการศึกษาระดับปริ ญญาตรี พ.ศ. 2547
13. การประเมินผลและการสํ าเร็จการศึกษา
การประเมินผลและการสําเร็ จการศึกษาให้เป็ นไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เรื่ อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรระดับปริ ญญาตรี พ.ศ. 2548 ร่ วมกับประกาศมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เรื่ องการจัดการศึกษาการประเมินผลและการตัดสิ นผลสําหรับนักศึกษาแพทยศาสตร์
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุ ข และข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี พ.ศ. 2547
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18. จํานวนนักศึกษา
ตารางแสดงจํานวนนักศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุ ข มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี
จํานวน
ปี การศึกษาทีร่ ับเข้ าและปี ทีจ่ ะสํ าเร็จการศึกษา
นักศึกษา / ชั้นปี 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 รวมทั้งสิ้น
ชั้นปี ที่ 1
48 48 60 60 72 72 96 96 120 120 120 120 120 120 120
ชั้นปี ที่ 2

48 48 60 60 72 72 96 96 120 120 120 120 120 120

ชั้นปี ที่ 3

48 48 60 60 72 72 96 96 120 120 120 120 120

ชั้นปี ที่ 4

48 48 60 60 72 72 96 96 120 120 120 120

ชั้นปี ที่ 5

48 48 60 60 72 72 96 96 120 120 120

ชั้นปี ที่ 6

48 48 60 60 72 72 96 96 120 120

จํานวนนักศึกษารวม 48 96 156 216 288 360 408 456 516 576 624 672 696 720 720

สํ าเร็จการศึกษา

-

-

-

-

-

-

48 48 60 60 72 72 96 96 120

19. หลักสู ตร
19.1 จํานวนหน่ วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร
19.2 โครงสร้ างหลักสู ตร ประกอบด้วยหมวดวิชาและกลุ่มวิชาดังนี้
1) หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
ก. กลุ่มวิชาภาษา
ข. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และพลศึกษา
ค. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์
2) หมวดวิชาเฉพาะ
ก. กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
ข. กลุ่มวิชาชีพ
ค. กลุ่มวิชาชีพเลือก
3) หมวดวิชาเลือกเสรี

672

257 หน่ วยกิต

38
12
10
16
213
84
116
13
6

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
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หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุ ขศาสตร์ หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2548
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ และการสาธารณสุ ข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
1. ชื่ อหลักสู ตร
หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุ ขศาสตร์
Bachelor of Science Program in Public Health
2. ชื่ อปริญญา
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

: วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุ ขศาสตร์)
: วท.บ. (สาธารณสุ ขศาสตร์)
: Bachelor of Science (Public Health)
: B.Sc. (Public Health)

3. หน่ วยงานทีร่ ับผิดชอบ
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุ ข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
4. เหตุผลและความจําเป็ นในการปรับปรุงหลักสู ตร
ตามรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ได้กาํ หนดให้รัฐต้องกระจายอํานาจให้ทอ้ งถิ่น
เพื่อให้พ่ งึ ตนเอง และตัดสิ นใจในกิจการท้องถิ่นของตนเองได้ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น ระบบ
สาธารณูปโภค ตลอดจนโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศในท้องถิ่นให้ทวั่ ถึงและเท่าเทียมกันทั้งประเทศ
รวมทั้งต้องการพัฒนาจังหวัดที่มีความพร้อมให้เป็ นองค์กรปกครองท้องถิ่นขนาดใหญ่ โดยคํานึงถึง
เจตนารมณ์ของประชาชนในจังหวัด และตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 กําหนดไว้วา่
“การจัดการศึกษาต้องเป็ นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็ นมนุษย์ที่สมบูรณ์ท้ งั ร่ างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู ้
คุณธรรม จริ ยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิตสามารถอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมีความสุ ข”
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเล็งเห็นความสําคัญและตอบสนองนโยบายดังกล่าว และจากปรัชญาของ
มหาวิทยาลัยที่มุ่งกระจายโอกาสทางการศึกษา เพื่อเสริ มสร้างศักยภาพประชากรทุกหมู่เหล่า สร้างคุณภาพ
ชีวิตด้วยปั ญญาและชี้นาํ ทางเลือกที่ดีแก่ชุมชนและประชาคม โดยเน้นภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็ นสําคัญ
และจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2548 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2548 พิจารณาว่า
ควรเปิ ดหลักสูตรปริ ญญาตรี สาธารณสุ ขศาสตร์ให้กบั ท้องถิ่น เพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น และ
ผูท้ ี่สาํ เร็ จการศึกษาในหลักสู ตรดังกล่าวสามารถศึกษาต่อในหลักสู ตรระดับมหาบัณฑิตต่อไปได้
เพื่อให้สอดคล้องกับมติที่ประชุม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุ ข ซึ่งเป็ นหน่วยงานที่มี
ปรัชญาในการผลิตบัณฑิต ที่สามารถทํางานเพื่อแก้ไขปัญหาสาธารณสุ ขทั้งการสร้างเสริ มสุ ขภาพ ป้องกัน
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โรค การฟื้ นฟูสมรรถภาพและคุณภาพชีวติ ของประชาชนในสังคมชนบท โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในท้องถิ่น
อีสานตอนใต้ โดยแก้ปัญหาสาธารณสุ ขทั้งระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน และระดับประเทศ ตามแนวคิดร่ าง
พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ (2547) จึงได้จดั ทําหลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาสาธารณสุ ข
ศาสตร์ เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความสามารถให้บริ การด้านสาธารณสุ ขแก่ชุมชนทั้งวิชาการและวิชาชีพ ให้
ตอบสนองต่อประชาชนในท้องถิ่น โดยมุ่งเน้นการบริ หารจัดการด้านสาธารณสุ ขในชุมชนแบบครบวงจร
และเป็ นผูน้ าํ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี
5. ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสู ตร
5.1 ปรัชญาหลักสู ตร
มุ่งเน้นการผลิตนักวิชาการสาธารณสุ ข ที่สามารถแก้ไขปัญหาและให้บริ การสาธารณสุ ขในชุมชน
ด้านการสร้างเสริ มสุ ขภาพ การดูแลรักษาเบื้องต้น การป้องกันโรค การฟื้ นฟูสุขภาพ การบริ หารจัดการด้าน
สุ ขาภิบาลสิ่ งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น
ตลอดจนสามารถวิจยั งานจากปั ญหาสุ ขภาพของชุมชน เป็ นผูท้ ี่มีคุณธรรม จริ ยธรรมต่อวิชาชีพ มีจิตสํานึกที่
ดีต่อขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น
5.2 วัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
5.2.1 เพื่อสร้างบัณฑิตให้มีความรู ้ ความเข้าใจทางด้านวิทยาศาสตร์พ้นื ฐาน ความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยี
5.2.2 เพื่อสร้างบัณฑิตให้เป็ นนักวิชาการสาธารณสุ ขที่สามารถให้บริ การสาธารณสุ ขในชุมชน มี
ความรู ้ความสามารถในการทํางานแบบผสมผสานและครบวงจร มีทกั ษะในกระบวนการแก้ปัญหา
สาธารณสุ ขในเชิงรุ ก ตามสภาพปั ญหาของแต่ละท้องถิ่น
5.2.3 เพื่อให้สามารถใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และองค์ความรู ้ประยุกต์ในงานวิจยั ด้าน
สาธารณสุ ขเพื่อแก้ปัญหาสุ ขภาพของท้องถิ่นได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
5.2.4 เพื่ อ สร้ า งบัณ ฑิ ต ให้ มี ค วามสามารถเชิ ง สากล คื อ มี ค วามสามารถทางด้านวิ ท ยาศาสตร์
เทคโนโลยี ภาษา คอมพิวเตอร์ การบริ หารจัดการ สามารถเป็ นผูน้ าํ และใฝ่ การศึกษาตลอดชีวิต
5.2.5 เพื่ อสร้ างบัณ ฑิ ตให้ มีจริ ยธรรมและสํานึ ก ในจรรยาบรรณแห่ งวิชาชี พ สามารถให้บ ริ ก าร
ประชาชน โดยคํานึงถึงสิ ทธิแห่ งความเป็ นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกัน
5.2.6 เพื่อสร้างบัณฑิตให้เป็ นผูม้ ีจิตวิญญาณความเป็ นมนุ ษย์ รู ้จกั การปรับตัวตามค่านิ ยม ประเพณี
วัฒนธรรม เอกลักษณ์ต่างๆ ของชุมชนท้องถิ่น
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6. คุณลักษณะบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์
บัณฑิตสาขาวิชาสาธารณสุ ขศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็ นผูม้ ีความรู ้ ความสามารถ ด้าน
สาธารณสุ ขทั้งวิชาการและวิชาชีพ และความสามารถเชิงสากล บริ หารจัดการด้านสาธารณสุ ขในชุมชนแบบ
ครบวงจร มีความเป็ นผูน้ าํ และทักษะในการทํางานเป็ นทีม ใฝ่ รู ้และพัฒนาตนเองอยูเ่ สมอ มีคุณธรรม
จริ ยธรรม มีจิตสํานึกในการให้บริ การและคํานึงถึงผลประโยชน์ของผูม้ ารับบริ การเป็ นหลัก รวมทั้งการเป็ น
ผูน้ าํ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น เพื่อการมีสุขภาวะที่ดี
7. ปี การศึกษาทีใ่ ช้ หลักสู ตร
7.1 ปี การศึกษาที่ใช้หลักสู ตรเดิม : ปี การศึกษา 2541
7.2 ปี การศึกษาที่กาํ หนดใช้หลักสู ตรปรับปรุ งใหม่ : ปี การศึกษา 2549
8. คุณสมบัติของผู้เข้ าศึกษา
8.1 ผูท้ ี่จะเข้าศึกษาในหลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุ ขศาสตร์ ต้องเป็ นผูม้ ี
คุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรระดับปริ ญญาตรี พ.ศ. 2548 และตามข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริ ญญาตรี พ.ศ. 2547 หมวดที่ 2 ข้อ 5 ดังนี้
8.1.1 เป็ นผูส้ าํ เร็ จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรื อเทียบเท่าทั้งนักเรี ยนไทยและ
ต่างประเทศที่สามารถสื่ อสารภาษาไทยได้ หรื อผูท้ ี่สภามหาวิทยาลัยอนุมตั ิให้สมัครได้เป็ นกรณี พิเศษ
8.1.2 เป็ นผูส้ าํ เร็ จการศึกษาระดับอนุปริ ญญา หรื อผูท้ ี่คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรอนุมตั ิ
ให้สมัครได้เป็ นกรณี พเิ ศษ
8.1.3 ไม่เป็ นคนวิกลจริ ต และเป็ นผูไ้ ม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สงั คมรังเกียจ และเป็ นโรค
ที่จะเบียดเบียนหรื อขัดขวางต่อการศึกษา
8.1.4 ไม่เป็ นผูท้ ี่มีความประพฤติเสื่ อมเสี ยอย่างร้ายแรง ไม่อยูร่ ะหว่างต้องโทษในคดีอาญา
ตามคําพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้รับโทษจําคุก เว้นแต่ความผิดที่ได้กระทําโดยประมาท หรื อความผิดลหุ
โทษ
8.1.5 ไม่เคยถูกคัดชื่อออกจากสถาบันการศึกษา เพราะมีกรณี ทาํ ความผิดทางวินยั
8.1.6 มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามประกาศของมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการรับเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัย
9. การคัดเลือกผู้เข้ าศึกษา
การคัดเลือกผูเ้ ข้าศึกษาในหลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุ ขศาสตร์ ตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริ ญญาตรี พ.ศ. 2547 หมวดที่ 2 ข้อ 6 ดังนี้
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9.1 สอบคัดเลือก โดยวิธีที่มหาวิทยาลัยกําหนด ซึ่งจะเป็ นไปตามระเบียบการสอบคัดเลือกเพื่อเข้า
ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
9.2 วิธีอื่น ๆ ที่สภามหาวิทยาลัยเป็ นผูก้ าํ หนด
10. ระบบการศึกษาและหลักสู ตรการศึกษา
10.1 ระบบการศึกษา
ระบบการศึกษาในหลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุ ขศาสตร์ ใช้ระบบ
ทวิภาค โดยหนึ่งภาคการศึกษาแบ่งเป็ น 2 ภาคการศึกษาปกติ หนึ่งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษา
ไม่นอ้ ยกว่า 15 สัปดาห์ จัดการเรี ยนการสอนแบบบูรณาการบางรายวิชา จัดการศึกษาเป็ นภาษาไทย
10.2 การคิดหน่ วยกิต
10.2.1 รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรื ออภิปรายปัญหาไม่นอ้ ยกว่า 15 ชัว่ โมงต่อ
ภาคการศึกษาปกติ หรื อ 1 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
10.2.2 รายวิชาภาคปฏิบตั ิ ที่ใช้เวลาฝึ กหรื อทดลองไม่นอ้ ยกว่า 30 ชัว่ โมงต่อภาคการศึกษาปกติ
หรื อ 3 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
10.2.3 การฝึ กงานหรื อการฝึ กภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึ กไม่น้อยกว่า 45 ชัว่ โมงต่อภาค
การศึกษาปกติ หรื อ 3 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
10.2.4 การทําโครงงานหรื อกิจกรรมการเรี ยนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย ที่ใช้เวลาในการ
ทําโครงงานหรื อกิจกรรมนั้นๆ ไม่นอ้ ยกว่า 45 ชัว่ โมงต่อภาคการศึกษาปกติ มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตกับระบบ
ทวิภาค
11. การลงทะเบียนเรียนและระยะเวลาการศึกษา
11.1 การลงทะเบียน
การลงทะเบียนเรี ยนของนักศึกษา ให้เป็ นไปตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่า
ด้วยการศึกษาขั้นปริ ญญาตรี พ.ศ. 2547 หมวดที่ 5 ถึงหมวดที่ 7
11.2 ระยะเวลาการศึกษา
หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุ ขศาสตร์ เป็ นหลักสูตรปกติเต็มเวลา ใช้
เวลาในการศึกษาตลอดหลักสู ตร 4 ปี และไม่เกิน 8 ปี การศึกษา มีจาํ นวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสู ตรไม่
น้อยกว่า 139 หน่วยกิต
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12. การวัดผลและการสํ าเร็จการศึกษา
การวัดผลและเกณฑ์การสําเร็ จการศึ กษาในหลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณ ฑิ ต สาขาวิชาสาธารณสุ ข
ศาสตร์ นักศึกษาจะต้องเรี ยนครบตามจํานวนหน่วยกิตที่หลักสู ตรกําหนด และต้องได้แต้มคะแนนเฉลี่ยไม่ต่าํ
กว่ า 2.00 จากระบบ 4 แต้ม ระดับ คะแนนตามข้อ บัง คับ ว่ าด้ว ยการศึ ก ษาขั้น ปริ ญ ญาตรี มหาวิ ท ยาลัย
อุบลราชธานี พ.ศ. 2547 หมวดที่ 8 , 9, 10
13. จํานวนนักศึกษาและบัณฑิตทีค่ าดว่ าจะสํ าเร็จการศึกษา
จํานวนนักศึกษาที่จะรับเข้าศึกษาในหลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุ ขศาสตร์ และ
จํานวนบัณฑิตที่คาดว่าจะจบในแต่ละปี การศึกษา เป็ นระยะเวลา 5 ปี การศึกษา โดยเริ่ มตั้งแต่ปีการศึกษาที่
เปิ ดสอนหลักสู ตรนั้น ตามรายละเอียด ดังนี้
จํานวน
ปี การศึกษา
นักศึกษา / ชั้นปี
ชั้นปี ที่
2549
2550
2551
2552
2553
ชั้นปี ที่ 1
60
60
100
100
100
ชั้นปี ที่ 2
60
60
100
100
ชั้นปี ที่ 3
60
60
100
ชั้นปี ที่ 4
60
60
รวม
60
120
220
320
360
จํานวนบัณฑิตที่คาดว่าจะ
สําเร็ จการศึกษา

-

-

-

-
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14. หลักสู ตร
14.1 จํานวนหน่ วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร
โครงสร้างหลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุ ขศาสตร์ มีจาํ นวนหน่วยกิตรวม ตลอด
หลักสู ตรไม่นอ้ ยกว่า 139 หน่วยกิต โดยมีรายละเอียดในหลักสู ตรต่อไปนี้
14.2 โครงสร้ างหลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุ ขศาสตร์
14.2.1 หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
จํานวน
34 หน่วยกิต
1) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์
10
หน่วยกิต
2) กลุ่มวิชาภาษา
14
หน่วยกิต
3) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์
10
หน่วยกิต
14.2.2 หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่นอ้ ยกว่า
99
หน่วยกิต
29
หน่วยกิต
1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2) กลุ่มวิชาชีพ
25
หน่วยกิต
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3) กลุ่มวิชาชีพเฉพาะทาง
ไม่นอ้ ยกว่า
30 หน่วยกิต
ให้นกั ศึกษาเลือกเรี ยนกลุ่มวิชาชีพเฉพาะทางโดยเลือกจากกลุ่มวิชาที่เปิ ดสอนในหลักสู ตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาสาธารณสุ ขศาสตร์) จํานวนไม่นอ้ ยกว่า 30 หน่วยกิต
3.1) กลุ่มสาธารณสุ ขชุมชน
31 หน่วยกิต
3.2) กลุ่มวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่ งแวดล้อม
30
หน่วยกิต
3.3) กลุ่มอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
31
หน่วยกิต
4) กลุ่มวิชาชีพเลือก
ไม่นอ้ ยกว่า
15 หน่วยกิต
นักศึกษาสามารถเลือกเรี ยนกลุ่มวิชาชีพเลือกที่เปิ ดสอนในหลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
(สาขาวิชาสาธารณสุ ขศาสตร์) แต่ตอ้ งไม่ตรงกับกลุ่มวิชาชีพเฉพาะทาง จํานวนไม่นอ้ ยกว่า 15 หน่วยกิต
หรื อตามข้อกําหนดของหลักสู ตร
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งานแพทยศาสตรศึกษา
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งานแพทยศาสตรศึกษาปี 2549
โครงการ
ทบทวน Course Syllabus ทั้งหมด

วัน/เดือน/ปี
26/ม.ค./49

วิทยากร

ผู้ร่วมโครงการ

ศ.(เกียรติคุณคลินิก)นพ. อาจารย์วิทยาลัย
วราวุธ สุ มาวงศ์
แพทยศาสตร์ฯ
ศึกษาดูงาน
11-17/ก.พ./49
อาจารย์วิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
แพทยศาสตร์ฯ
และบุคลากร
กระบวนการรับเข้า นศ.แพทย์ (สอบ เม.ย.-พ.ค.49
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ
สัมภาษณ์ + ตรวจสุ ขภาพจิต +
โรงพยาบาลพระศรี ฯ
ตรวจสุ ขภาพ)
โรงพยาบาล สปส.
ชี้แจงทําความเข้าใจร่ วมกับ
5/ก.ค./49
ศ.(เกียรติคุณคลินิก)นพ. อธิการบดี,คณบดี
โรงพยาบาลสรรพสิ ทธิ์ฯ ณ
วราวุธ สุ มาวงศ์
อาจารย์วิทยาลัย
โรงพยาบาล สปส.
แพทยศาสตร์ฯ
แพทย์
โรงพยาบาล สปส.
แพทยศาสตรศึกษา (ครั้งที่ 1)
17-18/ส.ค./49 ศ.(เกียรติคุณคลินิก)นพ. โรงพยาบาล สปส.
หลักสู ตรและไตรยางค์การศึกษา
วราวุธ สุ มาวงศ์
(หลักการเขียนแผนการศึกษา
วัตถุประสงค์การศึกษาและการเขียน
แผนการศึกษาหมวดพุทธพิสยั
(Cognitive Domain) กระบวนการ
คิดแก้ปัญหาผูป้ ่ วย Traditional VS
Case based teaching & learning
จัดงานวันวิทยาศาสตร์+ตลาดนัด
17-18/ส.ค./49
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ
หลักสู ตร+เปิ ดบ้าน
จัดสอนเสริ มให้ นศ. รุ่ น 1
ส.ค.-ก.ย.49
นักศึกษาวิทยาลัย
(เคมี+E1+Math)
แพทยศาสตร์ฯ
จัดประชุมวิชาการ
18/ก.ย./49
ศ.พญ.บุญมี สถาปัต
อาจารย์วิทยาลัย
(แง่คิดในการคัดเลือกนักศึกษา
ยวงศ์+รศ.พญ.โฉมชบา แพทยศาสตร์ฯ
แพทย์)
สิ รินนั ทน์
แพทย์โรงพยาบาลสปส.
อาจารย์คณะวิทย์
อาจารย์คณะศิลปศาสตร์
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โครงการ

วัน/เดือน/ปี

แพทยศาสตรศึกษา (ครั้งที่ 2) การ 21-23/ก.ย./49
จัดการเรี ยนการสอนหมวดทักษะ
พิสยั + เจตคติพิสยั , ประชุมจัด
โครงสร้างหลักสู ตร+เตรี ยมการสอน
ของอาจารย์ , ทบทวน Course
Syllabus pre clinic ทักษะพื้นฐาน
จัดเฉลิมฯ วันมหิ ดล
24/ก.ย./49

จัดทําประมวลการสอนรายวิชา
ทักษะพื้นฐานคลินิก I, II,III
ปรึ กษาหารื อ สสจ. อุบลฯ

5-6/ต.ค./49
16/ต.ค./49

ปรึ กษาหารื อโรงพยาบาลวาริ นฯ

14/พ.ย./49

ปรึ กษาหารื อ โรงพยาบาลศรี สะเกษ 21/พ.ย./49

ปรึ กษาหารื อ โรงพยาบาลยโสธร

27/พ.ย./49

วิทยากร

ผู้ร่วมโครงการ

ศ.(เกียรติคุณคลินิก)นพ. อาจารย์วิทยาลัย
แพทยศาสตร์ฯ
วราวุธ สุ มาวงศ์

อาจารย์
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ
นักศึกษา รุ่ น 1
ศ.(เกียรติคุณคลินิก)นพ. อาจารย์
วราวุธ สุ มาวงศ์
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ
คณบดี
รองฯฝ่ ายการศึกษา
คณบดี
รองฯฝ่ ายการศึกษา
ผช.แพทยศาสตร์ฯ
ผช.วิชาการ
ผช.กิจการฯ
นักวิชาการการศึกษา
คณบดี
รองฯฝ่ ายการศึกษา
ผช.แพทยศาสตร์ฯ
ผช.วิชาการ
ผช.กิจการฯ
นักวิชาการการศึกษา
คณบดี
รองฯฝ่ ายการศึกษา
ผช.แพทยศาสตร์ฯ
ผช.วิชาการ,ผช.กิจการฯ
นักวิชาการการศึกษา
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โครการ
จัดประชุมแพทยศาสตรศึกษา
(ประชุมทําความเข้าใจความรู ้ดา้ น
แพทยศาสตรศึกษา เพื่อพัฒนา
อาจารย์แพทย์ในด้านการเรี ยนการ
สอนและการประเมินผล)
ปรึ กษาหารื อโรงพยาบาล
อํานาจเจริ ญ

วัน/เดือน/ปี

วิทยากร

ผู้ร่วมโครงการ

30พ.ย.-1ธ.ค.
49

ศ.พญ.หม่อมราชวงศ์
จันทร์นิวทั ธ์ เกษม
สันต์+นส.วินิตา จันทร
รักษา (กุมารฯ รามาฯ)

อาจารย์วิทยาลัย
แพทยศาสตร์ฯ
แพทย์โรงพยาบาล สปส.
โรงพยาบาลวาริ นฯ
โรงพยาบาลศรี สะเกษ
คณบดี
รองฯฝ่ ายการศึกษา
ผช.แพทยศาสตร์ฯ
ผช.วิชาการ,ผช.กิจการฯ
นักวิชาการการศึกษา
คณบดี
รองฯฝ่ ายการศึกษา
ผช.แพทยศาสตร์ฯ
ผช.วิชาการ,ผช.กิจการฯ
นักวิชาการการศึกษา
คณบดี
รองฯฝ่ ายการศึกษา
ผช.แพทยศาสตร์ฯ
ผช.วิชาการ,ผช.กิจการฯ
นักวิชาการการศึกษา
อาจารย์
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ
อาจารย์
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ

20/ธ.ค./49

ปรึ กษาหารื อ คณะเภสัชฯ
โรงพยาบาลพิบูลฯ

21/ธ.ค./49

ปรึ กษาหารื อ โรงพยาบาลตระการ
พืชผล

22/ธ.ค./49

จัดประชุมแพทยศาสตรศึกษา

22/ธ.ค./49

ประชุมทําความเข้าใจความรู ้
แพทยศาสตรศึกษาเพื่อพัฒนา
อาจารย์แพทย์ ในด้านการเรี ยนการ
สอนและการประเมินผล ครั้งที่ 1
ประชุมทําความเข้าใจความรู ้
แพทยศาสตรศึกษา ชั้นปรี คลินิก
ครั้งที่ 2

17-18/ส.ค./49

18/ก.ย./49

อาจารย์
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ
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โครงการ

วัน/เดือน/ปี

วิทยากร

ผู้ร่วมโครงการ

ประชุมทําความเข้าใจความรู ้
แพทยศาสตรศึกษาเพื่อพัฒนา
อาจารย์แพทย์ ในด้านการเรี ยนการ
สอนและการประเมินผล ครั้งที่ 3
ประชุมทําความเข้าใจความรู ้
แพทยศาสตรศึกษาเพื่อพัฒนา
อาจารย์แพทย์ ในด้านการเรี ยนการ
สอนและการประเมินผล ครั้งที่ 4
ประชุมทําความเข้าใจความรู ้
แพทยศาสตรศึกษาเพื่อพัฒนา
อาจารย์แพทย์ ในด้านการเรี ยนการ
สอนและการประเมินผล ครั้งที่ 5
จัดทําโปสเตอร์นาํ เสนอผลงาน
(แพทยศาสตรศึกษา)
ประชุมทําความเข้าใจความรู ้
แพทยศาสตรศึกษาเพื่อพัฒนา
อาจารย์แพทย์ ในด้านการเรี ยนการ
สอนและการประเมินผล ครั้งที่ 6

21-23/ก.ย./49

อาจารย์
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ

5-6/ต.ค./49

อาจารย์
วิทยาลัแพทยศาสตร์ฯ

23/พ.ย.49

อาจารย์
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ

13-15/ธ.ค./49
พ.ย. - ธ.ค. 49

อาจารย์
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ
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งานกิจการนักศึกษา

43

งานกิจการนักศึกษา
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุ ขได้เล็งเห็นถึงความสําคัญในการผลิตบัณฑิตที่คุณภาพและ
เป็ นหัวเรี่ ยวหัวแรงสําคัญต่อชุมชนในเขตอีสานใต้ ทางด้านการแพทย์ และการสาธารณสุ ข ดังนั้นทาง
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุ ขจึงได้จดั กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับชุมชนให้นกั ศึกษามีส่วนร่ วมใน
กิจกรรมนั้นๆ กิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างหมู่คณะ และกิจกรรมที่ทางวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุ ขเล็งเห็นว่าเกิดประโยชน์กบั ตัวนักศึกษาโดยตรง หรื อทางอ้อม เป็ นต้น

พิธีบายศรีสู่ ขวัญ ต้ อนรับนักศึกษาใหม่ ประจําปี การศึกษา 2549

กิจกรรมงานวันรับน้ องใหม่

44

นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ฯ ร่ วมทําบุญอุทศิ ส่ วน
กุศลให้ อาจารย์ ใหญ่

จัดทําซุ้มสุ ขศาลาสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ และสาธารณสุ ข

45

ถวายพระพร & กีฬ า 4 สี สัมพันธ์

46

กีฬ า 13 เข็มสั มพันธ์ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพงานแข่ งขันกีฬ าวิทยาศาสตร์ สุขภาพสั มพันธ์ ครั้งที่ 1

47

กีฬ าสาธารณสุ ขสั มพันธ์ ครั้งที่ 25 (มะพร้ าวเกมส์ ) ณ มหาวิทยาลัยบูรพา

วัดป่ านานาชาติ

48

49

กิจกรรมวันปิ ดภาคการศึกษา พ.ศ. 2549

50

การวิจัย/การบริการวิชาการ

51

การวิจยั
การพัฒนางานวิจยั เป็ นภารกิจที่สาํ คัญอีกการหนึ่งของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุ ขที่มุ่ง
สนับสนุนให้คณาจารย์และบุคลากรทําการศึกษาวิจยั เพือ่ พัฒนาองค์ความรู ้ทางการแพทย์ทางสาธารณสุ ข
และสาขาวิชาต่างๆที่เกี่ยวข้องในปี งบประมาณ 2548 – 2549 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุ ข
ได้รับเงินทุนสนับสนุนงานวิจยั แหล่งต่างๆ ได้แก่ งบประมาณแผ่นดินหมวดเงินอุดหนุน งบวิจยั จาก
หน่วยงานภายนอกเช่น สํานักงานกองทุนสนับสนุนการเสริ มสร้างสุ ขภาพ สํานักงานคณะกรรมการวิจยั
แห่งชาติ เป็ นต้น

โครงการวิจยั ประจําปี 2548
โครงการ

หัวหน้ าโครงการ

ผู้ร่วมโครงการ

แหล่งทุน

งบประมาณ (บาท)

1. ภาวะสุ ขภาพของ
นักศึกษาชั้นปี ที่1
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

อาจารย์มินตรา สาระรักษ์

สุ ฬดี กิตติวรเวช
งบประมาณ
นิชนันท์ สุ วรรณกูฎ แผ่นดิน
จิตตวีร์ ภูมิภาค
ธันยาการย์ สุ ดา
รัตนา เล็กสมบูรณ์

19,576

2. โครงการวิจยั รณรงค์
มหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่

อาจารย์เมรี รัตน์ มัน่ วงค์

คณาจารย์วทิ ยาลัย
แพทยศาสตร์ฯ

งบประมาณ
แผ่นดิน

43,950

3. การเฝ้าระวังด้าน
สุ ขาภิบาลอาหารของ
ร้านค้าในมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

อาจารย์พญ.สรญา แก้วพิทูลย์ ณัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย์ งบประมาณ
แผ่นดิน
สุ ฬดี กิตติวรเวช
นิชนันท์ สุ วรรณกูฎ
ประสิ ทธิ์ เพ็งสา

20,000
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โครงการวิจยั ประจําปี 2549
โครงการ

หัวหน้ าโครงการ

ผู้ร่วมวิจัย

แหล่งทุน

งบประมาณ
(บาท)
20,000

1. การศึกษาต้นทุนต่อ
หน่วยบริ การของศูนย์
สุ ขภาพชุมชน

อาจารย์พญ.สรญา แก้วพิทูลย์ ประสิ ทธิ์ เพ็งสา
สุ ฬดี กิตติวรเวช
นิชนันท์ สุ วรรณกูฎ
ณัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย์

2. อาหารจานด่วนเพื่อ
สุ ขภาพ สําหรับ
นักศึกษามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

อาจารย์มินตรา สาระรักษ์

จารุ วรรณ์ วงบุตดี
สํานักงาน
ดร.เหมวรรณ เหมมะนัด
กองทุน
เมรี รัตน์ มัน่ วงศ์
สนับสนุนการ
ธันยาการย์ สุ ดา
สร้างเสริ ม
สุ ขภาพ

244,500

3. มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ขับขี่
ปลอดภัยสวมใส่ หมวก
กันน็อค

อาจารย์พญ.สรญา แก้วพิทูลย์

ณัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย์

สํานักงาน
กองทุน
สนับสนุนการ
สร้างเสริ ม
สุ ขภาพ

359,600

4. พัฒนาลุ่มนํ้าห้วย
ข้าวสาร เพื่อแก้ปัญหา
ความยากจน ประเด็น
สุ ขภาพ

อาจารย์มินตรา สาระรักษ์

สํานักงาน
คณะกรรมการ
วิจยั แห่งชาติ

221,400

ชุติกาญจน์ พิลาศรี
รัตนา เล็กสมบูรณ์

เมรี รัตน์ มัน่ วงศ์
ธันยาการย์ สุ ดา

งบประมาณ
แผ่นดิน
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การบริการวิชาการ
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุ ข ได้เล็งเห็นความสําคัญของการบริ การวิชาการสู่ สงั คม
โดยได้มีการเน้นให้บริ การทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยมีการดําเนินโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่
โครงการบริ การตรวจสุ ขภาพประจําปี ศูนย์พฒั นาเด็ก โครงการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีอาหารปลอดภัย
เป็ นต้น

โครงการบริการวิชาการประจําปี 2549
โครงการ

หัวหน้ าโครงการ

ผู้ร่วมวิจัย

แหล่งทุน

งบประมาณ
(บาท)
120,000

งบประมาณ
แผ่นดิน

อาจารย์รัตนา เล็กสมบูรณ์

ณัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย์
พญ.สรญา แก้วพิทูลย์
ชาญวิทย์ มณี นิล
รัตนา เล็กสมบูรณ์
จารุ วรรณ ศิริเทพทวี
ศูนย์พฒั นาเด็ก

งบประมาณ
แผ่นดิน

200,000

อาจารย์มินตรา สาระรักษ์

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ

งบประมาณ
แผ่นดิน

50,000

อ.รัตนา เล็กสมบูรณ์

ศูนย์พฒั นาเด็ก

งบประมาณ
แผ่นดิน

200,000

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ

งบประมาณ
แผ่นดิน

74,000

1. การควบคุมและ
ป้องกันไข้เลือดออก
ใน เขตพื้นที่อาํ เภอ
วาริ นชําราบ

อาจารย์ชุติกาญจน์ พิลาศรี

2. โครงการพัฒนา
บุคลากรศูนย์พฒั นา
เด็กเพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตเยาวชน
ไทย
3. การสร้างเสริ ม
สุ ขภาพ : ทางเลือก
ใหม่ของคุณ
4. โครงการอบรมครู
พี่เลี้ยงเด็ก

5. การอบรมเชิง
อาจารย์เมรี รัตน์ มัน่ วงศ์
ปฏิบตั ิการการทําวิจยั
ทางด้านวิทยาศาสตร์
สุ ขภาพของนักวิจยั
รุ่ นใหม่

54

การทํานุบํารุงศิลปวัฒ นธรรม

55

ฝ่ ายทํานุบาํ รุงศิลปวัฒ นธรรม
ในขณะที่ประเทศไทยกําลังพัฒนาในทุกด้าน ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ส่ วนหนึ่งที่บ่งบอกความเป็ นชาติไทยเราได้อย่างชัดเจนคือเอกลักษณ์ดา้ นศิลปวัฒนธรรม
ซึ่งเป็ นศาสตร์หนึ่งที่สาํ คัญที่เราจะปฏิเสธถึงความสําคัญในเรื่ องนี้ไปมิได้ เพื่อเป็ นการอนุรักษ์ไว้ซ่ ึง
ศิลปวัฒนธรรมของไทย โดยเฉพาะศิลปวัฒนธรรมมาจากภูมิปัญญาที่เกิดจากคนในท้องถิ่น ซึ่งถือเป็ น
มรดกทางวัฒนธรรมและเป็ นหนึ่งในความภาคภูมิใจของคนในท้องถิ่น พร้อมทั้งส่ งเสริ มให้นกั ษาศึกษาและ
ประชาชนตระหนักถึงความงดงามที่เกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ด้านทํานุบาํ รุ งศิลปวัฒนธรรมของชาติและฟื้ นฟูวฒั นธรรมอันดีงามเพื่อนํา
กลับมาใช้ในการดําเนินชีวิต และการพัฒนาประเทศในลักษณะของการใช้ “วัฒนธรรมนําการพัฒนา”
จากความสําคัญเบื้องต้นที่กล่าวมา ท่านอธิการบดี ศ.ดร.ประกอบ วิโรจนกูฎ และ ศ.นพ.ประสิ ทธิ์
เพ็งสา คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุ ข ท่านทั้งสองให้ใจความสําคัญในการทํางานว่า "
ขณะนี้เรากําลังจัดตั้งโรงเรี ยนแพทย์แห่ งใหม่ในเขตภูมิภาคอีสานตอนใต้เพื่อเป็ นการช่วยเหลือท้องถิ่นให้
ได้รับการบริ การทางการแพทย์อย่างทัว่ ถึง ซึ่งเป็ นหน้าที่หลัก นอกจากการผลิตแพทย์และบุคลากรทางการ
แพทย์,สาธารณะสุ ข ที่ได้มาตรฐานชั้นนําของประเทศไทยแล้วนั้น สิ่ งหนึ่งที่พึงกระทําควบคู่กนั ไปก็คือ การ
รักษาศิลปวัฒนธรรมที่ดีงามของท้องถิ่น " ดังนั้น วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุ ขได้นอ้ มรับ
นโยบายหลักด้านทํานุบาํ รุ งวัฒนธรรมดังกล่าวซึ่งตรงกับยุทธศาสตร์ที่ 6 ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีซ่ ึง
สนับสนุนด้านการทํานุบาํ รุ งศิลปวัฒนธรรม งานอนุรักษ์และส่ งเสริ มศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุ ขจึงได้ก่อตั้งขึ้น ในวันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2547
1.เพื่อส่ งเสริ มและสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
2.เพื่อส่ งเสริ มและพัฒนาการ การใช้ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิดขึ้นค่ามากที่สุด
3.เพื่อส่ งเสริ มและประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประเพณี วฒั นธรรมท้องถิ่นเพื่อนําไปสู่ การพัฒนา
ที่ยงั่ ยืนและพอเพียง
4.เพื่ออนุรักษ์ส่งเสริ มและเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยเป็ นศูนย์กลางความรู ้ดา้ น
ศิลปวัฒนธรรมของประเทศชาติ
5.เป็ นแหล่งรวบรวมข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อจัดทําเป็ นหลักสูตรการเรี ยนการสอนในระดับ
บัณฑิตศึกษา

6.เพื่อให้นกั ศึกษาแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ สาธารณสุ ขซาบซึ้งในศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่นที่ดีงามให้คงอยูส่ ื บไป
7. เพื่อน้อมถวายแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เนื่องในวโรกาส 5 ธันวามหาราช
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แสดงหน้าเวปไซด์งานอนุรักษ์และส่ งเสริ มศิลปวัฒนธรรม ฝ่ ายทํานุบาํ รุ งศิลปวัฒธรรม วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุ ข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒ นธรรม 2549
โครงการ

หัวหน้ าโครงการ

ผู้ร่วมวิจัย

1.โครงการอนุรักษ์
อาจารย์ชาญวิทย์ มณี นิล คณาจารย์ บุคลากร
และส่ งเสริ ม
นักศึกษา
ศิลปวัฒนธรรม “เสี ยง
วิทยาลัยแพทย์ฯ
พิณหมอ ม.อุบลฯ”

แหล่งทุน

งบประมาณ
(บาท)
งบประมาณแผ่นดิน
147,800
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ภาคผนวก
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โครงการทีเ่ ป็ นประโยชน์ กบั นักศึกษา
- โครงการอาหารจานด่ วนเพื่อสุ ขภาพ
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- โครงการขับขีป่ ลอดภัยสวมใส่ หมวกกันน็อก

- การเข้ าร่ วมประเพณีแห่ เทียนเข้ าพรรษา
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การแสดงดนตรีพืน้ บ้ านโครงการอนุรักษ์ และส่ งเสริมศิลปะวัฒ นธรรม
เสี ยงพิณหมอ ม.อุบล
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ และการสาธารณสุ ข
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คณะผู้จัดทําหนังสื อ
ทีป่ รึกษา
ศ.นพ. ประสิ ทธิ์ เพ็งสา
รศ.ดร. สุ พรรณี ศรี อาํ พร
นางสาว จินตนา ศิริบูรณ์พพิ ฒั นา
พญ. สรญา แก้วพิทูลย์
นาย ณัฎฐวุฒิ แก้วพิทูลย์
นาย สง่า ทับทิมหิ น
นาย ชาญวิทย์ มณี นิล

คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุ ข
รองคณบดีฝ่ายการศึกษา
ผูช้ ่วยคณบดีฝ่ายบริ หาร
ผูช้ ่วยคณบดีฝ่ายแพทยศาสตรศึกษา
ผูช้ ่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
ผูช้ ่วยคณบดีฝ่ายวิจยั และบริ การวิชาการ
ผูช้ ่วยคณบดีฝ่ายทํานุบาํ รุ งศิลปวัฒนธรรม

คณะผู้จัดทํา
นาง นันทิญา ทีปิวัฒน์
นายเวชยันต์ กริ นรักษ์

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
ผูช้ ่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

จัดพิมพ์โดย
งานนโยบายและแผน วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุ ข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุ ข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
85 ถ.วาริ น-เดชอุดม ต.เมืองศรี ไค อ.วาริ นชําราบ จ.อุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์.045-353900 โทรสาร 045-353901
http:www.cmp.ubu.ac.th

