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คาํนํา 
 รายงานประจาํปีฉบบัน้ี  จดัทาํข้ึนตามปีงบประมาณ พ.ศ.2549 (1ต.ค.48-30ก.ย.49) เพือ่รายงานผลการ
ดาํเนินงานของ วิทยาลยัแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขต่อสาธารณชนทัว่ไป เพื่อแสดงถึงวตัถุประสงคห์ลกั
ของวิทยาลยัแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขในการท่ีผลิตบณัฑิตดา้นการแพทยแ์ละดา้นการสาธารณสุขใน
เขตพื้นท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่างใหมี้คุณภาพมาตรฐานวิชาชีพและเป็นบณัฑิตท่ีพึงประสงคข์อง
สงัคมไทย  และเพยีงพอต่อความตอ้งการของประชาชนในเขตพ้ืนท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง การ
พฒันาในดา้นภารกิจท่ีสาํคญัทางดา้นการศึกษา วทิยาลยัแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ไดมี้การเปิด
หลกัสูตร สาขาแพทยศาสตรบณัฑิต  สาขาวิทยาศาสตรบณัฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) และในปีการศึกษา 2550 
จะมีการเปิดการเรียนการสอนเพ่ิมอีก 1 หลกัสูตร คือสาขาสาธารณสุขศาสตรบณัฑิต (ต่อเน่ือง 2 ปี) เพื่อ
กระจายโอกาสทางการศึกษาใหแ้ก่ประชากรในเขตพื้นท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง 
 ในดา้นการบริการวิชาการแก่สังคม  วิทยาลยัแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ไดเ้ลง็เห็นความสาํคญั
ในดา้นการใหค้วามรู้ทางดา้นการแพทยแ์ละการสาธารณสุขใหแ้ก่ชุมชนเป็นหลกัสาํคญัวิทยาลยัแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุขไดน้าํงานดา้นบริการกบัชุมชนมาเช่ือมโยงในการสร้างพื้นฐานความรู้และประสบการณ์
จริงในดา้นการปฏิบติังานให้กบันกัศึกษาเพื่อนักศึกษาจะไดน้าํประสบการณ์น้ีไปใชใ้ห้เกิดประโยชน์ในการ
ปฏิบติัหน้าท่ีสืบต่อไปในอนาคต ตลอดจนการพฒันาองคค์วามรู้โดยส่งเสริมงานวิจยัทางดา้นสุขภาพอย่าง
ต่อเน่ือง 
 
 
 
 
                                                                                 ( ศ.นพ.ประสิทธิ  เพง็สา) 
                                              รักษาการในตาํแหน่งคณบดีวิทยาลยัแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
       30  มีนาคม 2550 
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ประวตัิความเป็นมาของวทิยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 

จากแผนพฒันาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545-2549  มีเป้าหมายระบุถึง การสร้างเสริมสุขภาพ
และการป้องกนัโรค กบั การสนบัสนุนการพฒันาศกัยภาพทางปัญญาของระบบสุขภาพ  ยทุธศาสตร์การพฒันา
สุขภาพ ขอ้ท่ี 6 ท่ีระบุใหด้าํเนินการพฒันากาํลงัคนดา้นสุขภาพเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงและระบบสุขภาพ
ใหม่ แต่ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือซ่ึงประกอบดว้ย   19 จงัหวดั ประชากร 20 ลา้นคน หรือประมาณ หน่ึงใน
สามของประเทศกลบัมีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่นเพียงแห่งเดียว  จึงเห็นควรมีการจดัตั้งคณะ
แพทยศาสตร์เพิ่มข้ึนในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  เน่ืองจากจงัหวดัอุบลราชธานี เป็นจงัหวดัใหญ่มีโรงพยาบาล
ขนาด 1,000 เตียง และขณะน้ีมหาวิทยาลยัอุบลราชธานีมีความพร้อมท่ีจะขยายการผลิตบุคลากรในสาขาท่ี
จาํเป็นและขาดแคลนอีกทั้งเป็นความตอ้งการของประชาชนส่วนใหญ่  ไดแ้ก่ สาขาแพทยศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยระดมทรัพยากรและตน้ทุนทางสงัคมท่ีมีอยูแ่ลว้ในจงัหวดัอุบลราชธานีมาใชใ้นการ
ผลิตบณัฑิตแพทย ์  ในลกัษณะหลกัสูตรบูรณาการวิชาชีพดา้นการแพทย ์ เนน้หลกัการดูแลรักษาผูรั้บบริการ
อยา่งครบวงจรและเป็นองคร์วม การบริการสาธารณสุขเชิงรุก กระบวนการดูแล  การส่งเสริมสุขภาพ  การ
ป้องกนั  การรักษาและฟ้ืนฟูสุขภาพ   สามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศไดอ้ยา่งเหมาะสม รวมถึงการพฒันา
ศกัยภาพการเรียนรู้ดว้ยตนเองมีความสาํนึกในการรับใชชุ้มชนทอ้งถ่ินเพื่อใหป้ระชาชนในประเทศมีสุขภาพดี
ถว้นหนา้ตามนโยบายการปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติซ่ึงจะเป็นการแกปั้ญหาการขาดแคลนแพทยแ์ละการ
กระจายแพทยใ์นภูมิภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและช่วยเหลือสงัคมตามนโยบายของรัฐบาลสาํหรับอนาคตของ
ภูมิภาคน้ี  กล่าวคือ  เป็นแพทยท่ี์สามารถใชป้ระโยชน์ทั้งจากภูมิปัญญาสากลและภูมิปัญญาไทยโดยเนน้
การแพทยแ์ผนไทย สมุนไพร และการแพทยท์างเลือก ทั้งจากภูมิปัญญาไทยและสากลไดอ้ยา่งรู้เท่าทนั 

  วิทยาลยัแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จดัตั้งข้ึนเม่ือ วนัท่ี 17 ธนัวาคม พ.ศ.2545          
ตามระเบียบมหาวิทยาลยัอุบลราชธานีวา่ดว้ยวิทยาลยัแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลยั
อุบลราชธานี พ.ศ. 2545 โดยมีฐานะเป็นองคก์รในกาํกบัของมหาวิทยาลยัอุบลราชธานี มีการบริหารจดัการเป็น
อิสระจากระบบราชการ  

 

      วิทยาลยัแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลยัอุบลราชธานีร่วมมือกบัโรงพยาบาล
สรรพสิทธิประสงค ์ อุบลราชธานี ร่างหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2547) เพื่อเป็น
หลกัสูตรและเป็นกระบวนการผลิตบณัฑิตในสาขาแพทยศาสตร์ ไดด้าํเนินการเตรียมความพร้อมในการจดั
การศึกษา และทรัพยากรต่างๆ อนัไดแ้ก่ อาจารย ์   การรับนกัศึกษา  หลกัสูตร ความพร้อมในการจดัการศึกษา
ระดบัเตรียมแพทย ์  ความพร้อมในการจดัการศึกษาระดบัปรีคลินิก  ความพร้อมในการจดัการศึกษาระดบั
คลินิก  ระบบการดูแลนกัศึกษา/ระบบอาจารยท่ี์ปรึกษา อาคารสถานท่ี ส่ือการศึกษาและอุปกรณ์การเรียนการ
สอน รวมทั้งงบประมาณดาํเนินการ และในปีการศึกษา 2548 วิทยาลยัฯไดมี้การเตรียมความพร้อมสาํหรับการ
เปิดรับนกัศึกษา 2 หลกัสูตร ในปีการศึกษา 2549  ซ่ึงไดแ้ก่ หลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต และหลกัสูตรวิทยา
ศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์ 
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สถานท่ีตั้ง 
 

วิทยาลยัแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข   ตั้งอยูเ่ลขท่ี  85  มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี   ถ.วาริน-เดช
อุดม  ต.เมืองศรีไค  อ.วารินชาํราบ  จ.อุบลราชธานี  34190   โทรศพัท.์045-353900    โทรสาร  045-353901   

 
วตัถุประสงค์ 
 

เพื่อจดัตั้งวิทยาลยัแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี โดยความร่วมมือ
ระหวา่ง มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี กบั โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค ์  อุบลราชธานี และโรงพยาบาลใน
สงักดักระทรวงสาธารณสุข 
 
 

เป้าหมาย 
 

1. เป็นแหล่งเรียนรู้สาํหรับนกัศึกษาในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
2. ผลิตบุคลากรทางการแพทยแ์ละการสาธารณสุขท่ีมีความรู้ความสามารถในการ 
       ช่วยเหลือชุมชน และประชาชนในพ้ืนท่ีในดา้นการดูแล ส่งเสริมสุขภาพและป้องกนัโรค 
3. สนองนโยบายของรัฐบาลในการแกปั้ญหาการขาดแคลนแพทยแ์ละการกระจายแพทย ์

ในพื้นท่ีชนบทห่างไกล 
4. พฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชนในภูมิภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ใหมี้คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

 
 
 
 

วสัิยทัศน์ (VISION) 
 

 วิทยาลยัแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี จะเป็นสถาบนัผลิตแพทยแ์ละ
บุคลากรทางการแพทยแ์ละการสาธารณสุขท่ีไดม้าตรฐานชั้นนาํของประเทศไทย เพื่อรับใชชุ้มชนและทอ้งถ่ิน 
โดยเฉพาะการส่งเสริมสุขภาพและการพฒันาคุณภาพชีวติ และทาํหนา้ท่ีวิจยัเพื่อแกไ้ขปัญหาสาธารณสุขทอ้งถ่ิน 
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พนัธกิจ (MISSION) 
 

1. เป็นสถาบนัชั้นนาํในการผลิตบณัฑิตแพทย ์ และบณัฑิตวิทยาศาสตร์สุขภาพสาขาอ่ืน ๆ ท่ีมีพฤติ
นิสยั เจตคติ คุณธรรม  จริยธรรม  เหมาะสมต่อการประกอบวิชาชีพ  และสามารถใหบ้ริการ
สุขภาพแบบองคร์วมอยา่งมีคุณภาพ  มีทกัษะการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ  สามารถพฒันาตนเอง
และประยกุตค์วามรู้ดา้นสงัคม  วฒันธรรม  ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  และสามารถปฏิบติังานร่วมกบั
ผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข 

2. เป็นสถาบนัใหบ้ริการชุมชนดา้นสุขภาพแบบองคร์วม  ทั้งดา้น  กาย  ใจ  สงัคม จิตวิญญาณ  อยา่ง
บูรณาการ  ทั้งดา้นส่งเสริมสุขภาพ  ป้องกนั  รักษาโรค  และฟ้ืนฟูสภาพ 

3. เป็นสถาบนัวิจยัเพื่อแกปั้ญหาดา้นสุขภาพและพฒันาคุณภาพชีวิตของสงัคมชนบททอ้งถ่ินอีสาน
ใต ้

4. เป็นศูนยป์ระสานความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์การแพทยแ์ละสาธารณสุขในการแกไ้ขปัญหา
สาธารณสุขในระดบัภูมิภาคร่วมกบัประเทศขา้งเคียงในอีก 10 ปีขา้งหนา้ 

5. ทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมอนัดีงามของทอ้งถ่ินและประเทศชาติ 
 
 
ปณธิาน 
 

  ในอีก 10 ปีขา้งหนา้ มหาวิทยาลยัอุบลราชธานีจะพฒันาการจดัการศึกษาเพื่อประสานความร่วมมือ
ทางวิทยาศาสตร์การแพทยแ์ละสาธารณสุข ในการแกไ้ขปัญหาสาธารณสุขในระดบัภูมิภาคร่วมกบัประเทศ
ขา้งเคียงต่อไป  
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โครงสร้างการบริหารวทิยาลยัแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
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คณาจารย์และบุคลากร วทิยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขในปี พ.ศ.2549 
ช่ือ วุฒิการศึกษา ตําแหน่ง 

1.ศ.นพ.ประสิทธ์ิ  เพง็สา 
 
 
 
 
 
 

-วท.บ.  (วิทยาศาสตร์การแพทย)์     
  มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
- พบ. มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
- วฒิุบตัรผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะทางมีความรู้ความชาํนาญใน 
   การประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาสูติศาสตร์-นรีเวช   
   วิทยา  แพทยสภาประเทศไทย 
- M.B.A. มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
- อนุมติับตัรผูมี้ความรู้ความชาํนาญในการประกอบ 
  วิชาชีพ เวชกรรมสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว 
- อนุมติับตัรแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญ ดา้นสาขามะเร็งนรีเวช 

 ศาสตราจารย ์
 
  
 

2. รศ.ดร.สุพรรณี      ศรีอาํพร 
 
 
 
 

-วท.บ. (พยาบาลศาสตร์)   
  มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
- วท.ม. (วิทยาการระบาด) 
  มหาวิทยาลยัมหิดล 
- Ph.D. (Epidemilogy), University of Tampere, Finland 

รองศาสตราจารย ์
สาขาวิชาระบาดวิทยา 
 
 
 

3. ดร.จารุวรรณ    ศิริเทพทว ี
 
 

-วท.บ.  (เทคนิคการแพทย)์ 
  มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
- วท.ม. (ชีวเคมี)  
  มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
- วท.ด  (ชีวเคมี)                                                      
  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี 

อาจารย ์
สาขาวิชาชีวเคมี 
 
 
 
 
 

4.ดร.จุฑารัตน ์จิตติมณี 
 

- วท.บ. (ชีววทิยา)  
   มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
- วท.ม.  (ชีวเคมี)  
  มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
- ปร.ด. (ชีวเคมีทางการแพทย)์  
   มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

อาจารย ์
สาขาวิชาชีวเคมี 
 

5.ดร. วีระศกัด์ิ ณรงคพ์นัธ์ 
 

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

อาจารย ์
สาขาวิชาชีวเวช
ศาสตร์ 
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ช่ือ วุฒิการศึกษา ตําแหน่ง 

6.พญ.สรญา        แกว้พิทูลย ์
 
 
 
 
 

- พบ.  มหาวิทยาลยัขอนแก่น     
-  ประกาศนียบตัรแพทยเ์ฉพาะทาง หรือเทียบเท่าปริญญา 
    เอก)  สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว The Royal College of   
    Family Physician  
- หนงัสืออนุมติัแสดงความรู้ความชาํนาญในการประกอบ 
  วิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตรครอบครัว แพทยสภา  

อาจารย/์แพทย ์
สาขาวิชาเวชศาสตร์
ครอบครัวและชุมชน 
 
 
 

7. นางสาวจารุวรรณ์ วงบุตดี - วท.บ.  (สตัววิทยา) 
   มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
- วท.ม. (สรีรวทิยา) 
   มหาวิทยาลยัมหิดล 

อาจารย ์
สาขาวิชาสรีรวิทยา 

8.นายชาญวิทย ์      มณีนิล 
 
 

- วท.บ.  (สาธารณสุขศาสตร์) 
- วท.ม. (กายวภิาคศาสตร์) 
    มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

อาจารย ์
สาขาวิชากายวภิาค
ศาสตร์ 
 

9.นางสาวชุติกาญจน์   พิลาศรี 
 
 

-วท.บ (สุขศึกษา) 
  มหาวิทยาลยัราชภฎัอุบลราชธานี 
- วท.ม. (สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์)     
    มหาวิทยาลยัมหิดล 

อาจารย ์
สาขาเวชศาสตร์ 
ครอบครัวและชุมชน 
 

10.นายณฏัฐวฒิุ    แกว้พิทูลย ์   
 
 

- วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) 
   มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
- วท.ม. (ปรสิตวิทยา) 
   มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

อาจารย ์
สาขาวิชาปรสิตวิทยา 

11.นางสาวธนัยาการย ์     สุดา 
 

- วท.บ. (จุลชีววิทยา)  
   มหาวิทยาลยันเรศวร 
- วท.ม. (จุลชีววิทยา)  
  มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

อาจารย ์
สาขาวิชาจุลชีววิทยา 

12.นางสาวนนัทยา  กระสวยทอง -พย.บ. (พยาบาลศาสตร์)   
  มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
- วท.ม. (สรีรวทิยาทางการแพทย)์   
   มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
 
 

อาจารย ์
สาขาวิชาสรีรวิทยา 
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ช่ือ วุฒิการศึกษา ตําแหน่ง 

13.นางสาวปิยนนัท ์     มีเวที 
 
 
 

- วท.บ. (กายภาพบาํบดั)  
   มหาวิทยาลยัมหิดล 
- วท.ม. (กายวภิาคศาสตร์)   
   มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

อาจารย ์
สาขาวิชากายวภิาค
ศาสตร์ 
 

14. นางเมรีรัตน์   มัน่วงศ ์
 

- วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์)  
   มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
- ส.ม. (ชีวสถิติ)  
  มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

อาจารย ์
สาขาวิชาเวชศาสตร์
ครอบครัวและชุมชน 

15.นางรัตนา   เลก็สมบูรณ์ 
 

- วพ.บ.  (พยาบาลศาสตร์)  
  วิทยาลยัพยาบาลศรีมหาสารคาม 
- วท.ม. (กายวภิาคศาสตร์)   
   คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

อาจารย ์
สาขาวิชากายวภิาค
ศาสตร์ 

16.นางสาวมินตรา   สาระรักษ ์
 
 
 

- วท.บ. (พยาบาลศาสตร์)   
   มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
- ศษ.ม.  (การส่งเสริมสุขภาพ) 
   มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

อาจารย ์
สาขาเวชศาสตร์ 
ครอบครัวและชุมชน 
 

17.นายสง่า   ทบัทิมหิน - วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์)  
   สาขาวิทยาศาสตร์สุขาภิบาล มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
- M.Sc. (Environmental Technology and Management)  
   สถาบนัเทคโนโลยแีห่งเอเชีย 

อาจารย ์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 
อนามยัส่ิงแวดลอ้ม 
 

18.นางสาวจินตนา ศิริบูรณ์พิพฒันา - วพ.บ.  พยาบาลศาสตร์และผดุงครรภช์ั้นสูง  
  วิทยาลยัพยาบาลสรรพสิทธิประสงค ์
- รปศ. รัฐประศาสนศาสตร์มหาบณัฑิต  
   สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

อาจารย ์
สาขาบริหาร
สาธารณสุข 
 

 
2. อาจารย์ท่ีลาศึกษาต่อ 
 

ช่ือ วุฒิการศึกษา ตําแหน่ง 

1.นางสาวสุพตัรา   ขจดัโรคา 
 
 

- กาํลงัศึกษาต่อระดบัปริญญาเอก    
   สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ 
   มหาวิทยาลยัมหิดล 
 

อาจารย ์
สาขาวิชากายวภิาค
ศาสตร์ 
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2.นายสุรศกัด์ิ  แวน่รัมย ์
 

- กาํลงัศึกษาต่อระดบัปริญญาเอก  
   สาขา Biomedical  Sciences 
  มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

อาจารย ์
สาขาวิชาพยาธิวิทยา 

3.นางภาวนา   พรมเขต 
 

 
ช่ือ 

- กาํลงัศึกษาระดบัปริญญาเอก  
 สาขา Biomedical  Sciences    
  มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

วุฒิการศึกษา 

อาจารย ์
สาขาวิชาพยาธิวิทยา 

 
ตําแหน่ง 

4.นางสาวธารินี  ไชยวงศ ์
 
 

- กาํลงัศึกษาระดบัปริญญาเอก  สาขาปรสิตวิทยา 
ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

อาจารย/์สาขา 
ปรสิตวิทยา 

5.นางสาวกาญจนา แปงจิตต ์
 

- กาํลงัศึกษาระดบัปริญญาโท สาขาวิชาชีวเคมี   
  มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

อาจารย/์สาขาชีวเคมี 

 
3. บุคลากรสายสนับสนุนการศึกษา 

ช่ือ วุฒิการศึกษา ตําแหน่ง 
1.นางสาวกนกภรณ์    สิงห์คาํ - บธ.บ (การจดัการการตลาด)  

  มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 
- บธ.ม  (บริหารธุรกิจ)                              
  มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

นกัวิชาการพสัดุ 

2.นางนนัทิญา       ทีปิวฒัน ์ - วท.บ  (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
   สถาบนัราชภฏัมหาสารคาม 
- บธ.ม (บริหารธุรกิจ)                   
 มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

เจา้หนา้ท่ีวิเคราะห์
นโยบายและแผน 

3.นายเวนิจ      หงษา - กศ.บ ครุศาสตรบณัฑิตการศึกษา                           
สถาบนัราชภฏัเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ 
- กศ.ม  
 (เทคโนโลย ีการศึกษา) 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

นกัวิชาการศึกษา 

4.นางสาวสมาพร    ศิริลาภ    - ศบ. (ศิลปะไทย) มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
- ศศ.บ  (สงัคมศาสตร์เพื่อการพฒันา) 
  สถาบนัราชภฏัอุบลราชธานี 

นกัวิชาการศึกษา 

5.นายเกียรติศกัด์ิ        ศรีลาพฒัน ์ - วท.บ   (วิทยาการคอมพิวเตอร์)                     
   มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ 
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ช่ือ วุฒิการศึกษา ตําแหน่ง 
7.นางสาวจารุณี  แสวงหา - ศศ.บ  (ประวติัศาสตร์)    

  มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
เจา้หนา้ท่ีบริหารงาน
ทัว่ไป 

8.นางสาวนิภาพร   สิงห์เป้ีย - บธ.บ บริหารธุรกิจ(คอมพวิเตอร์ธุรกิจ)  
  มหาวิทยาลยัราชภฎัอุบลราชธานี 

พนกังานธุรการ 
 
 

9.นางสาวแพรพิไล  คาํใสย - ศศ.บ (เอกการท่องเท่ียว วิชาโทภาษาญ่ีปุ่น)                    
  มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี    

นกัประชาสมัพนัธ์ 

10.นางสาวรัตติกาล  วงัคะฮาด - วท.บ (วิทยาการคอมพิวเตอร์)  
  มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

นกัวิชาการศึกษา 

11.นางรัชฐา   ราตรี   - ศศ.บ. (บริหารธุรกิจบริหารทรัพยากรมนุษย)์ 
 สถาบนัราชภฏัจนัทรเกษม 

เจา้หนา้ท่ีบุคคล 

12.นายวชัรพงษ ์      แสงนิล 
   

- วท.บ (สถิติประยกุต)์                                                  
   สถาบนัราชภฏัอุบลราชธานี 

ผูช่้วยนกัวจิยั 
 

13.นายเวชยนัต ์ กรินรักษ ์ - วท.บ 
   (เทคโนโลยอุีตสาหกรรมก่อสร้าง)    
    มหาวิทยาลยัราชภฎัอุบลราชธานี 

ผูช่้วยเจา้หนา้ท่ีงาน
นโยบายและแผน 

14.นายสายชล    จนัผกา - วท.บ (วิทยาการคอมพิวเตอร์)  
   มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ 

15.นางสาวสุนนัทา   โททอง - วท.บ (ชีววิทยาประยกุต ์จุลชีววิทยา)  
   มหาวิทยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี 

นกัวิทยาศาสตร์ 

16.นางสาวสุวมิล  ยนึประโคน - วท.บ (วิทยาศาสตร์ทัว่ไป)   
   มหาวิทยาลยัราชภฎับุรีรัมย ์

ผูช่้วยนกัวิชาการพสัดุ 

17.นางสาวอุบลวรรณ พรหมจนัทร์ - ศศ.บ  (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)   
  สถาบนัราชภฏัอุบลราชธานี 

พนกังานธุรการ 

18.นายอคัรเดช  อธิปราชญ ์ - วท.บ  ( เวชนิทศัน์) 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

ช่างภาพการแพทย ์

19.นางสาวอภิญญา  สลกัคาํ - บธ.บ (บริหารคอมพิวเตอร์)  
  มหาวิทยาลยัราชภฎัอุบลราชธานี 

พนกังานธุรการ 

20.นางสาวกนกวรรณ  ศิวะรัตน์ - นศ.บ (นิติศาสตร์)  
  มหาวิทยาลยัราชธานี 

พนกังานธุรการ 

21.นายกิตติพงษ ์ ชูราษี - ปวส. ช่างอุตสหกรรม    สาขาช่างอิเลก็ทรอนิกส์           
  วิทยาลยัเทคนิคอุบลราชธานี 

นายช่างเทคนิค 
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ช่ือ วุฒิการศึกษา ตําแหน่ง 
22.นายปราศยั   กอ้นหิน - มธัยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนพระปริยติัธรรม 

  วดัโพธ์ิตาก 
พนกังานคนขบัรถ 

23.นายสมบติั   อคัจนัทร์ - มธัยมศึกษาตอนปลาย  ศูนยบ์ริการการศึกษา 
 โรงเรียนอาํเภอเมือง 

พนกังานคนสวน 
 

24.นางสาวจีรนนัท ์ เขียวกระเบ้ือง - ปวส. (การบญัชี)  วิทยาลยัอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ผูช่้วยนกัวิชาการเงิน
และบญัชี 

 

4. บุคลากรศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 

 
ช่ือ วุฒิการศึกษา ตําแหน่ง 

1.นางศรีวิไล      ยิง่รัตนสุข - ศป.บ (ทศันศิ์ลป์)  
  มหาวิทยาลยัมหาสารคาม  
- กศ.ม (จิตวิทยาการใหค้าํปรึกษา) 

ครูประจาํศูนย ์
พฒันาเดก็ 

2.นางสาวลภสั       ยิง่ยนื - ปวท. (การบญัชี) 
 วิทยาลยั อาชีวศึกษาอุบลราชธานี 
- กศ.บ  (สงัคมศึกษา)                          
   สถาบนัราชภฏัอุบลราชธานี 

พนกังานธุรการ 4  
ระดบั 4 

3.นางประไพพร       กมูลลึก - กศ.บ   (เอกปฐมศึกษา)    
 สถาบนัราชภฏัสุรินทร์                

พนกังานผูดู้แลเดก็ 

4.นางเยาวลกัษณ์  อคัรอาํนวย - ศศ.บ  (การจดัการทัว่ไป)                       
  สถาบนัราชภฏัเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ 

พนกังานผูดู้แลเดก็ 

5.นางรุจิรา         โพธ์ิศรีคุณ - กศ.บ (การศึกษาปฐมวยั)                          
  สถาบนัราชภฏัอุบลราชธานี 

พนกังานผูดู้แลเดก็ 

6.นางวชัฎาพร     กลุบุญญา - ปวช. (การบญัชี )  
   วิทยาลยัอาชีวะศึกษาอุบลราชธานี                              

ผูป้ระกอบอาหาร 

7.นางสมร       ศรีใส - มธัยมศึกษาตอนปลาย    สาขาองักฤษ – สงัคม            
  โรงเรียนท่าวงัผาพิทยาคม 

พนกังานผูดู้แลเดก็ 

8.นางสาววนัวสิา      เพญ็ชาลี - มธัยมศึกษาตอนปลาย   โรงเรียนนารีนุกลู พนกังานผูดู้แลเดก็ 
9.นายสุบรรณ          ทางาม    - มธัยมศึกษาตอนตน้ ศูนยบ์ริการการศึกษานอก   

โรงเรียน อ.วารินชาํราบ จ.อุบลราชธานี 
นกัการภารโรง 

10.นายไวพจน์           สอดศรี - มธัยมศึกษาตอนตน้ ศูนยบ์ริการการศึกษานอก
โรงเรียน อ.วารินชาํราบ จ.อุบลราชธานี 

นกัการภารโรง 
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5. บุคลากรศูนย์สุขภาพชุมชน 

 
ช่ือ วุฒิการศึกษา ตําแหน่ง 

1.นางสุฬดี    กิติวรเวช 
 
 
 
 

- วพ.บ.  (พยาบาลศาสตร์)   
  วิทยาลยัพยาบาลสรรพสิทิประสงค ์อุบลราชธานี 
- ศศ.ม  (พฒันาสงัคม ) 
   เอกการวเิคราะห์และวางแผนทางสงัคม 
   สถาบนับณัฑิตพฒันาบริหารศาสตร์ 

พยาบาล8 ชาํนาญการ 

2.นางนิชนนัท ์ สุวรรณกฏู   - ศศ.ม (พฒันาทรัพยากรมนุษย)์                    
มหาวิทยาลยัขอนแก่น                            

พยาบาล8 ชาํนาญการ 

3.นางสาวจิตตวีร์   ภูมิภาค - ศศ.บ (จิตวิทยา) 
  มหาวิทยาลยันเรศวร 

นกัจิตวิทยา 

4.นายเสกสรรค ์ สุเพญ็ - ศศ.บ  (การจดัการทัว่ไป ) 
   สถาบนัราชภฏับุรีรัมย ์

เจา้หนา้ท่ีบริหารงาน
ทัว่ไป 

5.นางสาวพชัรนนัท ์ พรหมจนัทร์ - ปวส.คอมพิวเตอร์ -ธุรกิจ  วิทยาลยัอาชีวศึกษา  
   อุบลราชธานี 

พนกังานธุรการ 

6.นางสาวอรนิตย ์ เขม็นาค - ปวส.คอมพิวเตอร์ บริหารธุรกิจ  
  วิทยาลยัเทคโนโลยรีาชธานี 

เจา้หนา้ท่ีเวชสถิติ 

7.นางสมยงค ์   ทุมมากรณ์ - มธัยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวิจิตราพทิยา นกัการภารโรง 
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อาจารย์พเิศษ  หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตบัณฑิต 

 
ช่ือ-สกุล ตําแหน่ง คุณวุฒิสูงสุด หน่วยงาน

     นางประภาภรณ์  เพชรมาก นายแพทย ์ 8  พบ.วว. สูติศาสตรและนรี
เวชวิทยา 

  รพ.สมเดจ็พระยพุราชเดชอุดม 

     น.ส.ทิพา             ไกรลาศ นายแพทย ์  พบ.วว. สูตินรีเวชศาสตร์ รพ.สมเดจ็พระยพุราชเดชอุดม 

     นายอดิศกัด์ิ         ประวทิยธ์นา นายแพทย ์  พบ.วว. ออร์โธปิดิกส์ รพ.สมเดจ็พระยพุราชเดชอุดม 

     นายกมล              ดาํริห์ นายแพทย ์ 6  พบ.วว. วฒิุบตัรผูเ้ช่ียวชาญ  
 เฉพาะทาง 

รพ.สมเดจ็พระยพุราชเดชอุดม 

     พญ.ประชุมพร   บูรณ์เจริญ พยาธิแพทย ์8  พบ.วว. พยาธิวิทยา   รพ.สุรินทร์ 

     พญ.ผกาวรรณ    นามสวา่ง พยาธิแพทย ์6  พบ.วว. พยาธิวิทยา   รพ.สุรินทร์ 

     ดร.นพ.ภทัรชยั  กีรติสิน ผศ.  Ph.D. สาขาวิชาจุลชีววิทยา ภาควิชาจุลชีววิทยา 
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราช 

     พญ.สุพตัรา      โล่ห์สิริวฒัน์ รศ. วฒิุบตัรผูมี้ความรู้ความ
ชาํนาญ สาขาวิชา วว.
อายรุศาสตร์ 

ภาควิชาสรีรวทิยาคณะแพทยฯ์  
ศิริราช 

     พญ.สุพรพิมพ ์ เจียสกลุ รศ. วฒิุบตัรฯ 
 สาขาวิชากมุารเวชศาสตร์ 

ภาควิชาสรีรวทิยาคณะแพทยฯ์ 
 ศิริราช 

     ดร.พญ.วฒันา  วฒันาภา ผศ. Doctor of Philosophy  
สาขาวิชา Physiology 

ภาควิชาสรีรวทิยาคณะแพทยฯ์ 
 ศิริราช 

     ดร.นพ.ชยัเลิศ  พิชิตพรชยั รศ. Doctor of 
Philosophy(Medicine) 
สาขาวิชา Medicine 

ภาควิชาสรีรวทิยาคณะแพทยฯ์ 
 ศิริราช 

     พญ.สุวฒัณี     คุปติวฒิุ ผศ. Ph.D.   
สาขาวิชา Mudicine 

ภาควิชาสรีรวทิยาคณะแพทยฯ์  
ศิริราช 

     นพ.สมพล       เทพชุม อาจารย ์ Doctor of Philosophy ภาควิชาสรีรววิทยาคณะแพทยฯ์  
ศิริราช 

     พญ.เรวิกา       ไชยโกมินทร์ 
 

 

อาจารย ์
 
 

กาํลงัศึกษา Ph.D  
สาขาวิชา Medicine 

 

ภาควิชาสรีรวทิยาคณะแพทยฯ์ 
 ศิริราช 
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ช่ือ-สกุล ตําแหน่ง คุณวุฒิสูงสุด หน่วยงาน 

     พญ.สมฤดี      ฉตัรสิริเจริญกลุ อาจารยร์ะดบั  
7 

วว.อายรุศาสตร์  
สาขาวิชาอายรุศาสตร์ 

 ภาควิชาเภสชัวิทยาคณะแพทยฯ์      
ศิริราช 

 
     พญ.สุภทัรา     เตียวเจริญ รศ. ระดบั 9 -อว.เวชศาสตร์ครอบครัว 

-อ.ว.พยาธิวิทยาคลินิก 
ภาควิชาปรสิตวิทยาคณะแพทยฯ์    
ศิริราช 

     พญ.อญัชลี       ตั้งตรงจิตร รศ. อนุมติับตัร(พยาธิวิทยา
คลินิก) 

ภาควิชาปรสิตวิทยาคณะแพทยฯ์    
ศิริราช 

     นพ.โกศล        รุ่งเรืองชยั ผศ. -  วิทยาศาสตร์มหาบณัฑิต 
 สาขาจุลชีววทิยา 
-  แพทยศาสตร์บณัฑิต 

ภาควิชาปรสิตวิทยาคณะแพทยฯ์     
ศิริราช 

     พญ.อุไรวรรณ  เกศสวสัด์ิสกลุพานิช อาจารย ์ Doctor of Philosophy  
 สาขาวิชา Pharmacology 

ภาควิชาเภสชัวิทยาคณะแพทยฯ์       
ศิริราช 

     นพ.ประวติั      นิธิยานนัท ์ ผศ. พยาธิวิทยา คณะแพทยฯ์ รามา 
     นพ.พฒันา       ศรมยรุา อาจารย ์ พยาธิวิทยา คณะแพทยฯ์ รามา 
     พญ.รังสิมา      อรุณโรจน ์ อาจารย ์ พยาธิวิทยา คณะแพทยฯ์ รามา 
     นพ.สุชิน         วรวิชชวงษ ์ อาจารย ์ พยาธิวิทยา คณะแพทยฯ์ รามา 
     นพ.สมคิด       สุริยะเลิศ นพ.ระดบั 8 สูตินรีเวช,เวชศาสตร์

ครอบครัว 
รพ.ศรีสะเกษ 

     นพ.นิมิตร      เลิศพฒันสุวรรณ นพ.ระดบั 8 อายรุศาสตร์,เวชศาสตร์
ครอบครัว 

รพ.ศรีสะเกษ 

     นพ.นพดล      บวัลี นพ.ระดบั 6 อายรุศาสตร์,เวชศาสตร์
ครอบครัว 

รพ.ศรีสะเกษ 

     นพ.ลกัษณะเลิศ  วรรณภาสนี นพ.ระดบั 8 ศลัยศาสตร์ รพ.ศรีสะเกษ 
     นพ.ชลวิทย ์   หลาวทอง นพ.ระดบั 8 อายรุศาสตร์,เวชศาสตร์

ครอบครัว 
รพ.ศรีสะเกษ 

     พญ.สมพร     ยวนพนัธ์ นพ.ระดบั 8 รังสีวิทยา รพ.ศรีสะเกษ 
     ทพ.อชิรวธุ    สุพรรณเภสชั นพ.ระดบั 8 พยาธิวิทยา คณะทตัแพทยฯ์ มข. 
     นพ.สุชาติ      พทุธิเจริญรัตน์ นพ.ระดบั 9 พยาธิวิทยา สถาบนัประสาทวิทยา กรมการ

แพทย ์
     พอ.นพ.บวร  แมลงภู่ทอง นพ.ระดบั 7 กมุารเวชศาสตร์ รพ.ส่งเสริมสุขภาพศูนยอ์นามยัท่ี 7 

อุบลราชธานี 
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งบประมาณ 
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ตารางท่ี 1 แสดงงบประมาณท่ีได้รับจดัสรรในปี 2548 -2549 จาํแนกตามหมวดรายจ่าย 
    

หมวดรายจ่าย 
ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ เพิม่/ลด 
พ.ศ.2548 พ.ศ.2549   

งบดาํเนินการ              8,784,200        14,723,400          5,939,200  
1. เงินเดือนและค่าจา้ง
ประจาํ              3,417,100           4,919,600               1,502,500  
2. ค่าตอบแทนใชส้อย และ
วสัดุ              5,342,100           4,988,800  -         353,300  

3. ค่าสาธารณูปโภค                    25,000  
  

15,000  -                 10,000  
4. เงินอุดหนุน                             -                4,800,000               4,800,000  
งบลงทุน              1,000,000              24,000,000             23,000,000  
1. ครุภณัฑ ์              1,000,000              24,000,000             23,000,000  
2. ส่ิงก่อสร้าง                             -                               -    

รวมทั้งส้ิน         9,784,200        38,723,400       28,939,200  
 

แสดงสดัสว่นงบประมาณทีวิทยาลยัแพทยศาสตรฯ์
 ไดร้บัจดัสรรปี 2548-2549
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จาํนวนเงิน (บาท ) 
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การจดัการศึกษา 
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หลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต 
 

1. ช่ือหลักสูตร  
ภาษาไทย   หลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต 

 ภาษาองักฤษ   Doctor of  Medicine Program 
 
2.   ช่ือปริญญา   

ช่ือเตม็ภาษาไทย   แพทยศาสตรบณัฑิต  
 ช่ือเตม็ภาษาองักฤษ  Doctor of  Medicine  

 ช่ือยอ่ภาษาไทย    พ.บ.  
ช่ือยอ่ภาษาองักฤษ  M.D. 

 
3.   หน่วยงานรับผดิชอบ 

วิทยาลยัแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

 

4.   หลักการและเหตุผล 
   ปัจจุบนัประเทศไทยกาํลงัอยู่ในช่วงการปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ ประชาชนคาดหวงั
บทบาทของแพทยแ์ละการสาธารณสุขของประเทศมากข้ึน ในขณะท่ีการขาดแคลนแพทยแ์ละการกระจาย
แพทยย์งัเป็นปัญหาสาํคญัในระบบสุขภาพของประเทศ  นอกจากน้ียงัพบปัญหาการลาออกของแพทยจ์าก
โรงพยาบาลของรัฐเพิ่มข้ึน ดงันั้นถึงแมมี้การผลิตแพทยท์ั้งระบบปกติในโรงเรียนแพทยแ์ละในโครงการผลิต
แพทยเ์พิ่มเพื่อชาวชนบท ก็ยงัไม่เพียงพอท่ีจะรองรับการสร้างหลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้ได ้  โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ การขาดแคลนแพทยแ์ละการกระจายแพทยย์งัเป็นปัญหาสาํคญัท่ีตอ้งการ
การแกไ้ขอยา่งเร่งด่วน 
   มหาวิทยาลยัอุบลราชธานีเห็นว่าทรัพยากรบุคคลนั้นเป็นปัจจยัสําคญัยิ่งในการพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ดว้ยความตระหนกัภาระหนา้ท่ีในการผลิตทรัพยากรบุคคลดา้นต่าง ๆ ทั้ง
ทางดา้นวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์  และการบริหารมาเป็นเวลา 13 ปี และขณะน้ี        มีความพร้อมท่ีจะขยาย
การผลิตบุคลากรออกไปในสาขาอ่ืน โดยเฉพาะอยา่งยิง่สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพท่ีมีความจาํเป็นและขาดแคลน
อีกทั้งเป็นความตอ้งการของประชาชนส่วนใหญ่  

ดงันั้น วิทยาลยัแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี จึงไดจ้ดัทาํ
หลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต ในลกัษณะหลกัสูตรบูรณาการวิชาชีพดา้นการแพทย ์เนน้หลกัการดูแลรักษา
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ผูรั้บบริการอย่างครบวงจรและเป็นองคร์วม การบริการสาธารณสุขเชิงรุก กระบวนการดูแล การส่งเสริม
สุขภาพ การป้องกนั การรักษาและการฟ้ืนฟูสุขภาพ สามารถใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสม  
รวมถึงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีความสาํนึกในการรับใชชุ้มชนและทอ้งถ่ินเพื่อให้
ประชาชนในประเทศมีสุขภาพดีถว้นหนา้ตามนโยบายการปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ ซ่ึงจะเป็นการ
แกปั้ญหาการขาดแคลนแพทยแ์ละการกระจายแพทยใ์นภูมิภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และช่วยเหลือสังคม
ตามนโยบายของรัฐบาล   

วิทยาลยัแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี ตระหนกัความสาํคญั
ของการเป็นครูแพทยท่ี์ดี อนัเป็นปัจจยัสําคญัยิ่งของการหล่อหลอมให้บณัฑิตแพทยบ์รรลุเป้าหมายตามท่ี
มหาวิทยาลยัไดต้ั้งปณิธานไว ้จึงมีแผนการฝึกอบรมอยา่งต่อเน่ืองดา้นการเป็นครูแพทยใ์ห้แก่แพทยจ์ากทุก
โรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุขท่ีจะร่วมกบัมหาวิทยาลยัอุบลราชธานี รับผิดชอบดูแล หล่อหลอม
วิชาการและคุณสมบติัท่ีพึงประสงคด์า้นต่าง ๆ ให้แพทยเ์หล่าน้ีคุน้เคยกบัหลกัการ แนวทาง และวิธีการท่ี
เหมาะสมทางดา้นแพทยศาสตรศึกษา ในดา้นการเตรียมตวั เตรียมสอนความรู้หมวดต่าง ๆ การจดัการเรียนรู้
ในรูปแบบท่ีนกัศึกษาไดคิ้ดไดป้ฏิบติั   การสอดส่องดูแลใหค้าํแนะนาํเพื่อพฒันานกัศึกษาในดา้นต่าง ๆ การ
ประเมินผลท่ีตรงกบัความรู้ความสามารถของผูป้ระกอบวิชาชีพเวชกรรม  รวมทั้งมหาวิทยาลยัจะไดติ้ดตาม
เพื่อกระชบัการดาํเนินงานและพฒันาครูแพทยเ์หล่านั้นใหมี้คุณภาพยิง่ข้ึนอยา่งสมํ่าเสมอ  

 
 
5. ปรัชญาและวตัถุประสงค์ของหลักสูตร 
 

5.1 ปรัชญาของหลักสูตร 
  เพื่อผลิตบณัฑิตท่ีเพียบพร้อมดว้ยความรู้ ทกัษะ คุณธรรม และจริยธรรม    ตามเกณฑ์
มาตรฐานวิชาชีพท่ีแพทยสภากาํหนด มีเจตคติท่ีหลอมรวมเป็นส่วนหน่ึงของสังคม สามารถทาํการวิจยั
เพื ่อช่วยแก้ไขปัญหาทางการแพทยแ์ละสาธารณสุข  สร้างเสริมสุขภาพ   ป้องก ัน  รักษาโรค  ฟ้ืนฟู
สมรรถภาพและคุณภาพชีวิตของสังคมชนบทโดยเฉพาะทอ้งถิ่นอีสานตอนใต  ้ทั้งระด ับบุคคล 
ครอบครัว ชุมชน และประเทศ  

 
5.2 วตัถุประสงค์ของหลักสูตร 

เม่ือสําเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิตในหลกัสูตรน้ีแล้ว บัณฑิตแพทยต์อ้งมีความรู้ 
ความสามารถ ทกัษะ  คุณธรรม  จริยธรรม  ดงัน้ี 

1) มีความรู้พื้นฐานทางวิชาการและวิชาชีพอย่างน้อยตามเกณฑ์มาตรฐาน 
ผูป้ระกอบวิชาชีพเวชกรรมตามท่ีแพทยสภากาํหนด 

2) มีพฤตินิสัย เจตคติ คุณธรรม จริยธรรมท่ีเหมาะสมต่อการประกอบวิชาชีพแพทย ์และ
การให้บริการสุขภาพแบบองคร์วมแก่ประชาชนทุกระดบั  
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3) มีทักษะการส่ือสาร การให ้บ ริการสุขภาพแบบองค ์รวมอย ่างม ีค ุณ ภาพและ
ประสิทธิภาพ  ทั้งการตรวจวินิจฉัย  การบาํบดัรักษา  การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ การสร้างเสริมสุขภาพ   การ
ป้องกนัการเจ็บป่วยทั้งทางร่างกาย จิตใจ สังคม ในระดบับุคคล ครอบครัว และชุมชน  สามารถวางแผน
สร้างเสริมสุขภาพ รวมทั้งดูแลผูป่้วยในระยะสุดทา้ยไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม  

4)  มีความสามารถในการทาํงานเป็นทีมกบัชุมชน ติดต่อส่ือสาร และสร้างสัมพนัธภาพท่ีดีกบั
ผูร่้วมงาน  บุคคล และชุมชน  มีความสามารถในการปรับตวัและแกไ้ขปัญหาในทุกสถานการณ์ 

5) มีความรู้ความเขา้ใจและมีทกัษะดา้นวิทยาศาสตร์การแพทยพ์ื้นฐาน คน้ควา้หาความรู้
เพิ่มเติมเพื ่อนาํไปประยุกตใ์นการตรวจวินิจฉัย บาํบดัรักษา ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ป้องกนัโรค สร้างเสริม
สุขภาพ  และวางแผนดาํเนินการแกไ้ขปัญหาไดค้รบวงจร  สามารถใชว้ิจารณญาณไดอ้ย่างถูกตอ้ง 
เหมาะสมและทนักาล  
    6) มีทกัษะการคิดอยา่งมีวิจารณญาณหรือคิดอยา่งวิทยาศาสตร์ และมีความสามารถในการ
คิดเชิงประจกัษ ์ และการวิจยัพื้นฐาน 
   7) มีทกัษะการตรวจโดยใชเ้คร่ืองมือพื้นฐาน  การตรวจทางห้องปฏิบตัิการ  การทาํ
หัตถการท่ีจาํเป็น  

8) สามารถพฒันาวิชาชีพ พฒันาตนเองในดา้นการศึกษา รวมทั้งเทคโนโลยี 
สารสนเทศเพ่ือคน้ควา้หาขอ้มูลจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ และระบบบริการสาธารณสุขอยา่งต่อเน่ือง   

9) ประเมินความสามารถและขีดจํากัดของตนเองในการดูแล   บําบัดรักษา ปรึกษา  
ผูเ้ช่ียวชาญและส่งต่อผูป่้วย  และสามารถพฒันาตนเองในดา้นความรู้  ทกัษะ  และเจตคติ 
   10) เขา้ใจและประยุกตค์วามรู้ดา้นสังคมและวฒันธรรมไทย ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ตลอดจน
บทบาทของตนเองต่อสังคมในดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสุข สามารถปฏิบติังานร่วมกบั  ผูอ่ื้นไดท้ั้งใน
ชุมชนเมืองและชนบทอยา่งมีความสุขโดยเฉพาะทอ้งถ่ินอีสานตอนใต ้
  11) ธาํรงเกียรติและศกัด์ิศรีของวิชาชีพ 
 

6.   คุณลักษณะบัณฑิตแพทย์ท่ีพงึประสงค์ 
   บณัฑิตแพทยข์องมหาวิทยาลยัอุบลราชธานีเป็นแพทยท่ี์ดี มีคุณธรรม จริยธรรม สามคัคี   มี
ความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพอย่างเหมาะสม  สามารถประเมินตนเองและพฒันาในด้าน
ความรู้ ทกัษะ เจตคติ และมีคุณสมบติัตามเกณฑม์าตรฐานผูป้ระกอบวิชาชีพเวชกรรมท่ีแพทยสภากาํหนด มี
ความสามารถในการดาํรงชีวิตในชุมชนและสงัคมไดอ้ยา่งมีความสุข เป็นผูมี้สุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ มี
ความเป็นผูน้าํและทกัษะในการทาํงานเป็นทีม เป็นผูมี้วิจารณญาณ ใฝ่รู้และพฒันาตนเองอยูเ่สมอ มีจิตสาํนึก
ในการใหบ้ริการและคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผูป่้วยเป็นหลกั มุ่งแกไ้ขปัญหาดา้นสุขภาพของชุมชน  

 
7.  กําหนดการเปิดสอน  

หลกัสูตรน้ีเร่ิมเปิดสอนในภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา  2549   เป็นตน้ไป 
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8. คุณสมบัติของผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษา 
 

  มีคุณสมบติัดงัต่อไปน้ี 
      กลุ่ม 1 

1) เป็นผูส้ําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   เพิ่มเพื่อชาวชนบท
ระหว่างกระทรวงสาธารณสุขกบัมหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 
2) เป็นขา้ราชการ พนกังานของรัฐในสงักดัสาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข  
3) มีประสบการณ์ในการทาํงานดา้นสุขภาพอย่างนอ้ย 2 ปี (นบัถึงวนัสมคัร) 

  4) มีคุณสมบติัตามท่ีคณะกรรมการกาํหนดแผนและนโยบายการร่วมผลิตแพทย ์
 5) มีคุณสมบติัอ่ืน ๆ ตามพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. 2535  
 

กลุ่ม 2   
1) เป็นผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
 

กลุ่ม 3   
1) เป็นผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  สายวิทย-์คณิตฯ 

 
ผู้สมัครท้ัง 3 กลุ่ม ต้องมีคุณสมบัติอ่ืน  ๆดังนี ้

 มีคุณสมบติัตามระเบียบว่าดว้ยการศึกษาสาขาแพทยศาสตร์ วิทยาลยัแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข  มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 
     ไม่เป็นคนวิกลจริต  และเป็นผูไ้ม่มีโรคติดต่ออยา่งร้ายแรง  โรคท่ีสังคมรังเกียจและโรคท่ีจะ
เบียดเบียนหรือขดัขวางต่อการศึกษา 
       ไม่เป็นผูท่ี้มีความประพฤติเส่ือมเสียอยา่งร้ายแรง ไม่อยูใ่นระหว่างตอ้งโทษในคดีอาญาตาม
คาํพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้รับโทษจาํคุก  เวน้แต่ความผิดที่ไดก้ระทาํโดยประมาท หรือความผิดลหุ
โทษ 

 ไม่เคยถูกคดัช่ือออกจากสถาบนัการศึกษา เพราะทาํความผิดทางวินยัมีคุณสมบติัอ่ืนครบถว้น
ตามประกาศของมหาวิทยาลยัอุบลราชธานีวา่ดว้ยการรับเขา้ศึกษาในมหาวิทยาลยั 
 

9.  การคดัเลือกผู้เข้าศึกษา 
  ใหเ้ป็นไปตามระเบียบการคดัเลือกนกัศึกษา มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี  
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10.  ระบบการศึกษา และหลักสูตรการศึกษา  
   ระบบการจดัการศึกษาแบบทวิภาค  การคิดหน่วยกิต จาํนวนหน่วยกิต และระยะเวลา
การศึกษาให้เป็นไปตามประกาศสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑ์
มาตรฐานหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2548  และขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัอุบลราชธานีว่าดว้ยการศึกษา
ขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2547 และประกาศว่าดว้ยการศึกษาสาขาวิชาแพทยศาสตร์ วิทยาลยัแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

13.1  การคิดหน่วยกิต 
      1) รายวิชาภาคทฤษฎีท่ีใชเ้วลาบรรยาย หรืออภิปรายปัญหาไม่นอ้ยกว่า 15 ชัว่โมง ต่อภาค
การศึกษาปกติ ใหมี้ค่าเท่ากบั 1   หน่วยกิตระบบทวิภาค 
 2) รายวิชาภาคปฏิบติัท่ีใชเ้วลาฝึกทดลองไม่นอ้ยกวา่ 30 ชัว่โมงต่อภาคการศึกษาปกติ  ใหมี้ค่า
เท่ากบั 1   หน่วยกิตระบบทวิภาค 
 3) การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม  ที่ใชเ้วลาฝึกไม่น ้อยกว่า 45 ชัว่โมงต่อภาค
การศึกษาปกติ  ใหมี้ค่าเท่ากบั 1   หน่วยกิตระบบทวิภาค 
      4) การทาํโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดตามท่ีได้รับมอบหมาย ท่ีใช้เวลาทาํ
โครงงานหรือกิจกรรมนั้นๆ ไม่นอ้ยกว่า  45  ชัว่โมงต่อภาคการศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิตกบัระบบ
ทวิภาค 

      5) ระดบัคลินิกคิดการศึกษา และปฏิบติั 1 สปัดาห์ ต่อ 1 หน่วยกิต 
 
11.  ระยะเวลาในการศึกษา 
   หลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต วิทยาลยัแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลยั
อุบลราชธานี ใชร้ะยะเวลาในการศึกษาตลอดหลกัสูตร  6  ปี  และอยา่งมากไม่เกิน  12  ปี 
 

12.  การลงทะเบียนเรียน 
   ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัอุบลราชธานีวา่ดว้ยการศึกษาระดบัปริญญาตรี  พ.ศ. 2547  
 
13.  การประเมินผลและการสําเร็จการศึกษา 
      การประเมินผลและการสาํเร็จการศึกษาใหเ้ป็นไปตามประกาศสาํนกังานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เร่ือง เกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี  พ.ศ. 2548  ร่วมกบัประกาศมหาวิทยาลยั
อุบลราชธานี  เร่ืองการจดัการศึกษาการประเมินผลและการตดัสินผลสาํหรับนกัศึกษาแพทยศาสตร์   
วิทยาลยัแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  และขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัอุบลราชธานี วา่ดว้ยการศึกษาระดบั
ปริญญาตรี  พ.ศ. 2547  
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18.  จํานวนนักศึกษา 
  ตารางแสดงจาํนวนนกัศึกษา วิทยาลยัแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลยั
อุบลราชธานี 
 

จํานวน 
นักศึกษา / ช้ันปี 

ปีการศึกษาทีรั่บเข้าและปีทีจ่ะสําเร็จการศึกษา 

2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 รวมท้ังส้ิน 

ชั้นปีท่ี 1 48 48 60 60 72 72 96 96 120 120 120 120 120 120 120  

ชั้นปีท่ี 2  48 48 60 60 72 72 96 96 120 120 120 120 120 120  

ชั้นปีท่ี 3   48 48 60 60 72 72 96 96 120 120 120 120 120  

ชั้นปีท่ี 4    48 48 60 60 72 72 96 96 120 120 120 120  

ชั้นปีท่ี 5     48 48 60 60 72 72 96 96 120 120 120  

ชั้นปีท่ี 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  

สําเร็จการศึกษา - - - - - - 48 48 60 60 72 72 96 96 120 672 

 

 

19.  หลักสูตร  
19.1  จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร                 257     หน่วยกิต 
 
19.2  โครงสร้างหลักสูตร ประกอบดว้ยหมวดวิชาและกลุ่มวิชาดงัน้ี  

1) หมวดวชิาศึกษาท่ัวไป                           38      หน่วยกิต 
 ก. กลุ่มวิชาภาษา                           12      หน่วยกิต 

ข. กลุ่มวิชาสงัคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และพลศึกษา        10       หน่วยกิต 
ค. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์                       16      หน่วยกิต 

2) หมวดวชิาเฉพาะ                             213      หน่วยกิต 
 ก. กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ                        84       หน่วยกิต 
 ข. กลุ่มวิชาชีพ                        116        หน่วยกิต 
 ค. กลุ่มวิชาชีพเลือก                         13      หน่วยกิต 

3) หมวดวชิาเลือกเสรี                          6      หน่วยกิต 
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หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548                        

วทิยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข    มหาวทิยาลัยอุบลราชธานี  

 

1. ช่ือหลักสูตร 

หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์   
Bachelor of Science Program in Public Health 

 2. ช่ือปริญญา 

ภาษาไทย  ช่ือเตม็   : วิทยาศาสตรบณัฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)  
ช่ือยอ่ : วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) 

ภาษาองักฤษ  ช่ือเตม็  : Bachelor of Science (Public Health)  
ช่ือยอ่     : B.Sc. (Public Health) 

3. หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ 

             วิทยาลยัแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี 
 

4. เหตุผลและความจําเป็นในการปรับปรุงหลักสูตร  

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 ไดก้าํหนดใหรั้ฐตอ้งกระจายอาํนาจใหท้อ้งถ่ิน 
เพื่อใหพ้ึ่งตนเอง และตดัสินใจในกิจการทอ้งถ่ินของตนเองได ้เพื่อพฒันาเศรษฐกิจทอ้งถ่ิน ระบบ
สาธารณูปโภค ตลอดจนโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศในทอ้งถ่ินใหท้ัว่ถึงและเท่าเทียมกนัทั้งประเทศ 
รวมทั้งตอ้งการพฒันาจงัหวดัท่ีมีความพร้อมใหเ้ป็นองคก์รปกครองทอ้งถ่ินขนาดใหญ่ โดยคาํนึงถึง
เจตนารมณ์ของประชาชนในจงัหวดั และตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  กาํหนดไวว้า่ 
“การจดัการศึกษาตอ้งเป็นไปเพื่อพฒันาคนไทยใหเ้ป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ 
คุณธรรม จริยธรรมและวฒันธรรมในการดาํรงชีวิตสามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข” 

มหาวิทยาลยัอุบลราชธานีเลง็เห็นความสาํคญัและตอบสนองนโยบายดงักล่าว และจากปรัชญาของ
มหาวิทยาลยัท่ีมุ่งกระจายโอกาสทางการศึกษา เพื่อเสริมสร้างศกัยภาพประชากรทุกหมู่เหล่า สร้างคุณภาพ
ชีวิตดว้ยปัญญาและช้ีนาํทางเลือกท่ีดีแก่ชุมชนและประชาคม โดยเนน้ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือเป็นสาํคญั 
และจากการประชุมสภามหาวิทยาลยัอุบลราชธานี คร้ังท่ี 2/2548 เม่ือวนัท่ี 21 พฤษภาคม 2548 พิจารณาวา่ 
ควรเปิดหลกัสูตรปริญญาตรีสาธารณสุขศาสตร์ใหก้บัทอ้งถ่ิน เพื่อตอบสนองความตอ้งการของทอ้งถ่ิน และ
ผูท่ี้สาํเร็จการศึกษาในหลกัสูตรดงักล่าวสามารถศึกษาต่อในหลกัสูตรระดบัมหาบณัฑิตต่อไปได ้     

เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัมติท่ีประชุม วิทยาลยัแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีมี
ปรัชญาในการผลิตบณัฑิต ท่ีสามารถทาํงานเพื่อแกไ้ขปัญหาสาธารณสุขทั้งการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกนั
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โรค การฟ้ืนฟสูมรรถภาพและคุณภาพชีวติของประชาชนในสงัคมชนบท โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในทอ้งถ่ิน
อีสานตอนใต ้โดยแกปั้ญหาสาธารณสุขทั้งระดบับุคคล ครอบครัว ชุมชน และระดบัประเทศ ตามแนวคิดร่าง
พระราชบญัญติัสุขภาพแห่งชาติ (2547) จึงไดจ้ดัทาํหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิตสาขาวิชาสาธารณสุข
ศาสตร์ เพื่อผลิตบุคลากรท่ีมีความสามารถใหบ้ริการดา้นสาธารณสุขแก่ชุมชนทั้งวิชาการและวิชาชีพ ให้
ตอบสนองต่อประชาชนในทอ้งถ่ิน โดยมุ่งเนน้การบริหารจดัการดา้นสาธารณสุขในชุมชนแบบครบวงจร 
และเป็นผูน้าํดา้นการพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทอ้งถ่ิน เพื่อใหป้ระชาชนมีสุขภาวะท่ีดี 
 

5. ปรัชญาและวตัถุประสงค์ของหลักสูตร 

5.1 ปรัชญาหลักสูตร 
มุ่งเนน้การผลิตนกัวิชาการสาธารณสุข  ท่ีสามารถแกไ้ขปัญหาและใหบ้ริการสาธารณสุขในชุมชน 

ดา้นการสร้างเสริมสุขภาพ  การดูแลรักษาเบ้ืองตน้ การป้องกนัโรค การฟ้ืนฟูสุขภาพ การบริหารจดัการดา้น
สุขาภิบาลส่ิงแวดลอ้ม อาชีวอนามยัและความปลอดภยั การพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทอ้งถ่ิน  
ตลอดจนสามารถวิจยังานจากปัญหาสุขภาพของชุมชน เป็นผูท่ี้มีคุณธรรม จริยธรรมต่อวิชาชีพ มีจิตสาํนึกท่ี
ดีต่อขนบธรรมเนียม ประเพณี  ศิลปวฒันธรรมของทอ้งถ่ิน 

5.2 วตัถุประสงค์ของหลักสูตร  
5.2.1 เพื่อสร้างบณัฑิตใหมี้ความรู้ ความเขา้ใจทางดา้นวทิยาศาสตร์พื้นฐาน ความกา้วหนา้ทาง

เทคโนโลย ี 
5.2.2 เพื่อสร้างบณัฑิตใหเ้ป็นนกัวิชาการสาธารณสุขท่ีสามารถใหบ้ริการสาธารณสุขในชุมชน มี

ความรู้ความสามารถในการทาํงานแบบผสมผสานและครบวงจร มีทกัษะในกระบวนการแกปั้ญหา
สาธารณสุขในเชิงรุก ตามสภาพปัญหาของแต่ละทอ้งถ่ิน  

5.2.3 เพื่อใหส้ามารถใชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตร์และองคค์วามรู้ประยกุตใ์นงานวิจยัดา้น
สาธารณสุขเพื่อแกปั้ญหาสุขภาพของทอ้งถ่ินไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

5.2.4 เพื่อสร้างบัณฑิตให้มีความสามารถเชิงสากล คือ มีความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลย ี ภาษา คอมพิวเตอร์ การบริหารจดัการ สามารถเป็นผูน้าํ และใฝ่การศึกษาตลอดชีวิต 

5.2.5 เพื่อสร้างบัณฑิตให้มีจริยธรรมและสํานึกในจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ สามารถให้บริการ
ประชาชน โดยคาํนึงถึงสิทธิแห่งความเป็นมนุษยอ์ยา่งเท่าเทียมกนั 

5.2.6 เพื่อสร้างบณัฑิตให้เป็นผูมี้จิตวิญญาณความเป็นมนุษย ์รู้จกัการปรับตวัตามค่านิยม ประเพณี 
วฒันธรรม เอกลกัษณ์ต่างๆ ของชุมชนทอ้งถ่ิน  
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6. คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพงึประสงค์ 

 บณัฑิตสาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวทิยาลยัอุบลราชธานีเป็นผูมี้ความรู้ ความสามารถ ดา้น
สาธารณสุขทั้งวิชาการและวิชาชีพ และความสามารถเชิงสากล บริหารจดัการดา้นสาธารณสุขในชุมชนแบบ
ครบวงจร มีความเป็นผูน้าํและทกัษะในการทาํงานเป็นทีม ใฝ่รู้และพฒันาตนเองอยูเ่สมอ มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีจิตสาํนึกในการใหบ้ริการและคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผูม้ารับบริการเป็นหลกั รวมทั้งการเป็น
ผูน้าํดา้นการพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทอ้งถ่ิน เพื่อการมีสุขภาวะท่ีดี 
 

7. ปีการศึกษาท่ีใช้หลักสูตร 

7.1  ปีการศึกษาท่ีใชห้ลกัสูตรเดิม : ปีการศึกษา   2541 
7.2  ปีการศึกษาท่ีกาํหนดใชห้ลกัสูตรปรับปรุงใหม่  :   ปีการศึกษา   2549 

 

8. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  

 8.1  ผูท่ี้จะเขา้ศึกษาในหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ตอ้งเป็นผูมี้
คุณสมบติัครบถว้นตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2548 และตามขอ้บงัคบัของ
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี วา่ดว้ยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2547 หมวดท่ี 2 ขอ้ 5 ดงัน้ี 
  8.1.1 เป็นผูส้าํเร็จการศึกษาชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าทั้งนกัเรียนไทยและ
ต่างประเทศท่ีสามารถส่ือสารภาษาไทยได ้หรือผูท่ี้สภามหาวิทยาลยัอนุมติัใหส้มคัรไดเ้ป็นกรณีพิเศษ  
  8.1.2 เป็นผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัอนุปริญญา หรือผูท่ี้คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรอนุมติั
ใหส้มคัรไดเ้ป็นกรณีพเิศษ 
  8.1.3 ไม่เป็นคนวิกลจริต และเป็นผูไ้ม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคท่ีสงัคมรังเกียจ และเป็นโรค
ท่ีจะเบียดเบียนหรือขดัขวางต่อการศึกษา 
  8.1.4 ไม่เป็นผูท่ี้มีความประพฤติเส่ือมเสียอยา่งร้ายแรง ไม่อยูร่ะหวา่งตอ้งโทษในคดีอาญา
ตามคาํพิพากษาของศาลถึงท่ีสุดใหรั้บโทษจาํคุก เวน้แต่ความผดิท่ีไดก้ระทาํโดยประมาท หรือความผดิลหุ
โทษ 
  8.1.5 ไม่เคยถูกคดัช่ือออกจากสถาบนัการศึกษา เพราะมีกรณีทาํความผดิทางวินยั 

8.1.6 มีคุณสมบติัอ่ืนครบถว้นตามประกาศของมหาวิทยาลยั วา่ดว้ยการรับเขา้ศึกษาใน
มหาวิทยาลยั 
 

9. การคดัเลือกผู้เข้าศึกษา  

การคดัเลือกผูเ้ขา้ศึกษาในหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ตามขอ้บงัคบั
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี  วา่ดว้ยการศึกษาขั้นปริญญาตรี  พ.ศ.  2547  หมวดท่ี 2 ขอ้ 6 ดงัน้ี 
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9.1 สอบคดัเลือก  โดยวิธีท่ีมหาวิทยาลยักาํหนด  ซ่ึงจะเป็นไปตามระเบียบการสอบคดัเลือกเพื่อเขา้
ศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา 

9.2 วิธีอ่ืน ๆ  ท่ีสภามหาวิทยาลยัเป็นผูก้าํหนด 
 

10. ระบบการศึกษาและหลักสูตรการศึกษา 

 10.1 ระบบการศึกษา 
  ระบบการศึกษาในหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์  ใชร้ะบบ
ทวิภาค โดยหน่ึงภาคการศึกษาแบ่งเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ หน่ึงภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษา
ไม่นอ้ยกวา่ 15 สปัดาห์ จดัการเรียนการสอนแบบบูรณาการบางรายวิชา จดัการศึกษาเป็นภาษาไทย  

 10.2 การคดิหน่วยกิต 
10.2.1 รายวิชาภาคทฤษฎี ท่ีใชเ้วลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่นอ้ยกวา่ 15 ชัว่โมงต่อ

ภาคการศึกษาปกติ  หรือ 1 ชัว่โมงต่อสปัดาห์ มีค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิตระบบทวภิาค 
10.2.2   รายวิชาภาคปฏิบติั ท่ีใชเ้วลาฝึกหรือทดลองไม่นอ้ยกว่า 30  ชัว่โมงต่อภาคการศึกษาปกติ 

หรือ 3 ชัว่โมงต่อสปัดาห์ มีค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 
10.2.3 การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ท่ีใชเ้วลาฝึกไม่น้อยกว่า 45 ชัว่โมงต่อภาค

การศึกษาปกติ หรือ 3 ชัว่โมงต่อสปัดาห์มีค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 
10.2.4 การทาํโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดตามท่ีไดรั้บมอบหมาย ท่ีใชเ้วลาในการ

ทาํโครงงานหรือกิจกรรมนั้นๆ ไม่นอ้ยกวา่  45  ชัว่โมงต่อภาคการศึกษาปกติ มีค่าเท่ากบั  1 หน่วยกิตกบัระบบ
ทวิภาค 
 

11. การลงทะเบียนเรียนและระยะเวลาการศึกษา 

 11.1 การลงทะเบียน 
การลงทะเบียนเรียนของนกัศึกษา ใหเ้ป็นไปตามระเบียบขอ้บงัคบัของมหาวิทยาลยัอุบลราชธานี วา่

ดว้ยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2547  หมวดท่ี 5 ถึงหมวดท่ี 7  
 11.2 ระยะเวลาการศึกษา   

  หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เป็นหลกัสูตรปกติเตม็เวลา ใช้
เวลาในการศึกษาตลอดหลกัสูตร  4  ปี  และไม่เกิน  8  ปีการศึกษา มีจาํนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตรไม่
นอ้ยกวา่ 139 หน่วยกิต  
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12. การวดัผลและการสําเร็จการศึกษา 

 การวดัผลและเกณฑ์การสําเร็จการศึกษาในหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสาธารณสุข
ศาสตร์ นกัศึกษาจะตอ้งเรียนครบตามจาํนวนหน่วยกิตท่ีหลกัสูตรกาํหนด และตอ้งไดแ้ตม้คะแนนเฉล่ียไม่ตํ่า
กว่า 2.00 จากระบบ 4 แต้มระดับคะแนนตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี พ.ศ. 2547 หมวดท่ี 8 , 9, 10  

13. จํานวนนักศึกษาและบัณฑิตท่ีคาดว่าจะสําเร็จการศึกษา 

จาํนวนนกัศึกษาท่ีจะรับเขา้ศึกษาในหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และ
จาํนวนบณัฑิตท่ีคาดวา่จะจบในแต่ละปีการศึกษา เป็นระยะเวลา 5 ปีการศึกษา โดยเร่ิมตั้งแต่ปีการศึกษาท่ี
เปิดสอนหลกัสูตรนั้น  ตามรายละเอียด  ดงัน้ี 

จํานวน 
นักศึกษา / ช้ันปี 

ปีการศึกษา 

ช้ันปีท่ี 2549 2550 2551 2552 2553 
ชั้นปีท่ี  1 
ชั้นปีท่ี  2 
ชั้นปีท่ี  3 
ชั้นปีท่ี  4 
รวม 

60 
- 
- 
- 

60 

60 
60 
- 
- 

120 

100 
60 
60 
- 

220 

100 
100 
60 
60 
320 

100 
100 
100 
60 
360 

จาํนวนบณัฑิตท่ีคาดวา่จะ
สาํเร็จการศึกษา 

- - - - 60 

14. หลักสูตร   

14.1  จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   
โครงสร้างหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต   สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  มีจาํนวนหน่วยกิตรวม ตลอด

หลกัสูตรไม่นอ้ยกวา่ 139   หน่วยกิต  โดยมีรายละเอียดในหลกัสูตรต่อไปน้ี 
14.2  โครงสร้างหลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์   

14.2.1 หมวดวชิาศึกษาท่ัวไป    จาํนวน    34   หน่วยกิต   
1) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    10   หน่วยกิต 
2) กลุ่มวิชาภาษา       14 หน่วยกิต 
3) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ สงัคมศาสตร์    10  หน่วยกิต 

14.2.2 หมวดวชิาเฉพาะ     ไม่นอ้ยกวา่         99   หน่วยกิต     
1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ     29   หน่วยกิต 
2) กลุ่มวิชาชีพ       25 หน่วยกิต 
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3) กลุ่มวิชาชีพเฉพาะทาง          ไม่นอ้ยกวา่   30         หน่วยกิต 
            ใหน้กัศึกษาเลือกเรียนกลุ่มวิชาชีพเฉพาะทางโดยเลือกจากกลุ่มวิชาท่ีเปิดสอนในหลกัสูตร
วิทยาศาสตรบณัฑิต (สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์) จาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 30 หน่วยกิต  

3.1) กลุ่มสาธารณสุขชุมชน                31         หน่วยกิต 
3.2) กลุ่มวิทยาศาสตร์อนามยัส่ิงแวดลอ้ม   30 หน่วยกิต 
3.3) กลุ่มอาชีวอนามยัและความปลอดภยั   31 หน่วยกิต 

              4) กลุ่มวิชาชีพเลือก                ไม่นอ้ยกวา่  15         หน่วยกิต 
นกัศึกษาสามารถเลือกเรียนกลุ่มวิชาชีพเลือกท่ีเปิดสอนในหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต 

(สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์)  แต่ตอ้งไม่ตรงกบักลุ่มวชิาชีพเฉพาะทาง  จาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 15 หน่วยกิต  
หรือตามขอ้กาํหนดของหลกัสูตร 
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งานแพทยศาสตรศึกษา 
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งานแพทยศาสตรศึกษาปี 2549 
โครงการ วนั/เดือน/ปี วทิยากร ผู้ร่วมโครงการ 

ทบทวน Course Syllabus ทั้งหมด 26/ม.ค./49 ศ.(เกียรติคุณคลินิก)นพ.
วราวธุ สุมาวงศ ์

อาจารยว์ิทยาลยั
แพทยศาสตร์ฯ 

ศึกษาดูงาน 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

11-17/ก.พ./49  อาจารยว์ิทยาลยั
แพทยศาสตร์ฯ  
และบุคลากร 

กระบวนการรับเขา้ นศ.แพทย ์(สอบ
สมัภาษณ์ + ตรวจสุขภาพจิต + 
ตรวจสุขภาพ) 

เม.ย.-พ.ค.49  วิทยาลยัแพทยศาสตร์ฯ 
โรงพยาบาลพระศรีฯ  
โรงพยาบาล สปส. 

ช้ีแจงทาํความเขา้ใจร่วมกบั
โรงพยาบาลสรรพสิทธ์ิฯ  ณ 
โรงพยาบาล สปส. 

5/ก.ค./49 ศ.(เกียรติคุณคลินิก)นพ.
วราวธุ สุมาวงศ ์

อธิการบดี,คณบดี 
อาจารยว์ิทยาลยั
แพทยศาสตร์ฯ  
 แพทย ์ 
โรงพยาบาล สปส. 

แพทยศาสตรศึกษา (คร้ังท่ี 1) 
หลกัสูตรและไตรยางคก์ารศึกษา 
(หลกัการเขียนแผนการศึกษา 
วตัถุประสงคก์ารศึกษาและการเขียน
แผนการศึกษาหมวดพทุธพสิยั 
(Cognitive Domain) กระบวนการ
คิดแกปั้ญหาผูป่้วย Traditional VS 
Case based teaching & learning 

17-18/ส.ค./49 ศ.(เกียรติคุณคลินิก)นพ.
วราวธุ สุมาวงศ ์

โรงพยาบาล สปส. 

จดังานวนัวิทยาศาสตร์+ตลาดนดั
หลกัสูตร+เปิดบา้น 

17-18/ส.ค./49  วิทยาลยัแพทยศาสตร์ฯ 

จดัสอนเสริมให ้นศ. รุ่น 1 
 (เคมี+E1+Math) 

ส.ค.-ก.ย.49  นกัศึกษาวิทยาลยั
แพทยศาสตร์ฯ 

จดัประชุมวิชาการ  
(แง่คิดในการคดัเลือกนกัศึกษา
แพทย)์ 

18/ก.ย./49 ศ.พญ.บุญมี สถาปัต
ยวงศ+์รศ.พญ.โฉมชบา  
สิรินนัทน ์

อาจารยว์ิทยาลยั
แพทยศาสตร์ฯ  
แพทยโ์รงพยาบาลสปส. 
อาจารยค์ณะวิทย ์
อาจารยค์ณะศิลปศาสตร์ 
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โครงการ วนั/เดือน/ปี วทิยากร ผู้ร่วมโครงการ 
แพทยศาสตรศึกษา (คร้ังท่ี 2) การ
จดัการเรียนการสอนหมวดทกัษะ
พิสยั + เจตคติพิสยั , ประชุมจดั
โครงสร้างหลกัสูตร+เตรียมการสอน
ของอาจารย ์, ทบทวน Course 
Syllabus pre clinic ทกัษะพ้ืนฐาน 

21-23/ก.ย./49 ศ.(เกียรติคุณคลินิก)นพ.
วราวธุ สุมาวงศ ์

อาจารยว์ิทยาลยั
แพทยศาสตร์ฯ 

จดัเฉลิมฯ วนัมหิดล 24/ก.ย./49  อาจารย ์
วิทยาลยัแพทยศาสตร์ฯ  
นกัศึกษา รุ่น 1 

จดัทาํประมวลการสอนรายวชิา
ทกัษะพื้นฐานคลินิก I, II,III 

5-6/ต.ค./49 ศ.(เกียรติคุณคลินิก)นพ.
วราวธุ สุมาวงศ ์

อาจารย ์
วิทยาลยัแพทยศาสตร์ฯ 

ปรึกษาหารือ สสจ. อุบลฯ 16/ต.ค./49  คณบดี 
รองฯฝ่ายการศึกษา 

ปรึกษาหารือโรงพยาบาลวารินฯ 14/พ.ย./49  คณบดี 
รองฯฝ่ายการศึกษา 
ผช.แพทยศาสตร์ฯ 
ผช.วิชาการ 
ผช.กิจการฯ 
นกัวิชาการการศึกษา 

ปรึกษาหารือ โรงพยาบาลศรีสะเกษ 21/พ.ย./49  คณบดี 
รองฯฝ่ายการศึกษา 
ผช.แพทยศาสตร์ฯ 
ผช.วิชาการ 
ผช.กิจการฯ 
นกัวิชาการการศึกษา 

ปรึกษาหารือ โรงพยาบาลยโสธร 27/พ.ย./49  คณบดี 
รองฯฝ่ายการศึกษา 
ผช.แพทยศาสตร์ฯ 
ผช.วิชาการ,ผช.กิจการฯ 
นกัวิชาการการศึกษา 



 40

 
 

โครการ วนั/เดือน/ปี วทิยากร ผู้ร่วมโครงการ 
จดัประชุมแพทยศาสตรศึกษา 
(ประชุมทาํความเขา้ใจความรู้ดา้น
แพทยศาสตรศึกษา เพื่อพฒันา
อาจารยแ์พทยใ์นดา้นการเรียนการ
สอนและการประเมินผล) 

30พ.ย.-1ธ.ค.
49 

ศ.พญ.หม่อมราชวงศ์
จนัทร์นิวทัธ์ เกษม
สนัต+์นส.วินิตา จนัทร
รักษา (กมุารฯ รามาฯ) 

อาจารยว์ิทยาลยั
แพทยศาสตร์ฯ 
แพทยโ์รงพยาบาล สปส. 
โรงพยาบาลวารินฯ 
โรงพยาบาลศรีสะเกษ 

ปรึกษาหารือโรงพยาบาล
อาํนาจเจริญ 

20/ธ.ค./49  คณบดี 
รองฯฝ่ายการศึกษา 
ผช.แพทยศาสตร์ฯ 
ผช.วิชาการ,ผช.กิจการฯ
นกัวิชาการการศึกษา 

ปรึกษาหารือ คณะเภสชัฯ 
โรงพยาบาลพิบูลฯ 

21/ธ.ค./49  คณบดี 
รองฯฝ่ายการศึกษา 
ผช.แพทยศาสตร์ฯ 
ผช.วิชาการ,ผช.กิจการฯ 
นกัวิชาการการศึกษา 

ปรึกษาหารือ โรงพยาบาลตระการ
พืชผล 

22/ธ.ค./49  คณบดี 
รองฯฝ่ายการศึกษา 
ผช.แพทยศาสตร์ฯ 
ผช.วิชาการ,ผช.กิจการฯ 
นกัวิชาการการศึกษา  

จดัประชุมแพทยศาสตรศึกษา 22/ธ.ค./49  อาจารย ์  
วิทยาลยัแพทยศาสตร์ฯ 

ประชุมทาํความเขา้ใจความรู้
แพทยศาสตรศึกษาเพื่อพฒันา
อาจารยแ์พทย ์ในดา้นการเรียนการ
สอนและการประเมินผล คร้ังท่ี 1 

17-18/ส.ค./49  อาจารย ์  
วิทยาลยัแพทยศาสตร์ฯ 

ประชุมทาํความเขา้ใจความรู้
แพทยศาสตรศึกษา ชั้นปรีคลินิก 
คร้ังท่ี 2 

18/ก.ย./49  อาจารย ์  
วิทยาลยัแพทยศาสตร์ฯ 
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โครงการ วนั/เดือน/ปี วทิยากร ผู้ร่วมโครงการ 
ประชุมทาํความเขา้ใจความรู้
แพทยศาสตรศึกษาเพื่อพฒันา
อาจารยแ์พทย ์ในดา้นการเรียนการ
สอนและการประเมินผล คร้ังท่ี 3 

21-23/ก.ย./49  อาจารย ์  
วิทยาลยัแพทยศาสตร์ฯ 

ประชุมทาํความเขา้ใจความรู้
แพทยศาสตรศึกษาเพื่อพฒันา
อาจารยแ์พทย ์ในดา้นการเรียนการ
สอนและการประเมินผล คร้ังท่ี 4 

5-6/ต.ค./49  อาจารย ์  
วิทยาลแัพทยศาสตร์ฯ 

ประชุมทาํความเขา้ใจความรู้
แพทยศาสตรศึกษาเพื่อพฒันา
อาจารยแ์พทย ์ในดา้นการเรียนการ
สอนและการประเมินผล คร้ังท่ี 5 

23/พ.ย.49  อาจารย ์  
วิทยาลยัแพทยศาสตร์ฯ 

จดัทาํโปสเตอร์นาํเสนอผลงาน 
(แพทยศาสตรศึกษา) 

13-15/ธ.ค./49   

ประชุมทาํความเขา้ใจความรู้
แพทยศาสตรศึกษาเพื่อพฒันา
อาจารยแ์พทย ์ในดา้นการเรียนการ
สอนและการประเมินผล คร้ังท่ี 6 

พ.ย. - ธ.ค. 49  อาจารย ์  
วิทยาลยัแพทยศาสตร์ฯ 
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งานกิจการนักศึกษา 
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งานกิจการนักศึกษา 
        วิทยาลยัแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขไดเ้ลง็เห็นถึงความสาํคญัในการผลิตบณัฑิตท่ีคุณภาพและ
เป็นหวัเร่ียวหวัแรงสาํคญัต่อชุมชนในเขตอีสานใต ้ทางดา้นการแพทย ์และการสาธารณสุข ดงันั้นทาง 
วิทยาลยัแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขจึงไดจ้ดักิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัชุมชนใหน้กัศึกษามีส่วนร่วมใน
กิจกรรมนั้นๆ กิจกรรมเช่ือมสมัพนัธ์ระหวา่งหมู่คณะ และกิจกรรมท่ีทางวิทยาลยัแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุขเลง็เห็นวา่เกิดประโยชนก์บัตวันกัศึกษาโดยตรง หรือทางออ้ม เป็นตน้ 

 พธีิบายศรีสู่ขวญั ต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจําปีการศึกษา 2549 
 

           
 

        กิจกรรมงานวนัรับน้องใหม่ 
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 นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรวทิยาลัยแพทยศาสตร์ฯ ร่วมทําบุญอุทิศส่วน
กุศลให้อาจารย์ใหญ่  

             
 

                            
 
จัดทําซุ้มสุขศาลาสโมสรนักศึกษาวทิยาลัยแพทยศาสตร์และสาธารณสุข 
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ถวายพระพร & กีฬ า 4 สีสัมพนัธ์ 
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กีฬ า 13 เขม็สัมพนัธ์ ณ มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ 
 

           
 

               
 

ภาพงานแข่งขนักีฬ าวทิยาศาสตร์สุขภาพสัมพนัธ์ คร้ังท่ี 1 
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กีฬ าสาธารณสุขสัมพนัธ์คร้ังท่ี 25 (มะพร้าวเกมส์) ณ มหาวทิยาลัยบูรพา 
 

       
 

      
 
วดัป่านานาชาต ิ
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กิจกรรมวนัปิดภาคการศึกษา พ.ศ. 2549  
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การวจิัย/การบริการวชิาการ 
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การวจิยั 
  การพฒันางานวิจยั เป็นภารกิจท่ีสาํคญัอีกการหน่ึงของวิทยาลยัแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขท่ีมุ่ง
สนบัสนุนใหค้ณาจารยแ์ละบุคลากรทาํการศึกษาวจิยั เพือ่พฒันาองคค์วามรู้ทางการแพทยท์างสาธารณสุข
และสาขาวิชาต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งในปีงบประมาณ 2548 – 2549  วิทยาลยัแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
ไดรั้บเงินทุนสนบัสนุนงานวจิยัแหล่งต่างๆ ไดแ้ก่ งบประมาณแผน่ดินหมวดเงินอุดหนุน งบวิจยัจาก
หน่วยงานภายนอกเช่น สาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ  สาํนกังานคณะกรรมการวิจยั
แห่งชาติ เป็นตน้  

                                  โครงการวจิยัประจาํปี 2548 
โครงการ หัวหน้าโครงการ ผู้ร่วมโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ (บาท) 

1. ภาวะสุขภาพของ
นกัศึกษาชั้นปีท่ี1 
มหาวทิยาลยั
อุบลราชธานี 

อาจารยมิ์นตรา สาระรักษ ์ สุฬดี กิตติวรเวช 
นิชนนัท ์สุวรรณกฎู 
จิตตวร์ี ภูมิภาค 
ธนัยาการย ์สุดา 
รัตนา เลก็สมบูรณ์ 
 

งบประมาณ
แผน่ดิน 

  
  
  

  

19,576 
  
  
  
  

2. โครงการวจิยัรณรงค์
มหาวทิยาลยัปลอดบุหร่ี 

อาจารยเ์มรีรัตน์  มัน่วงค ์ คณาจารยว์ทิยาลยั 
แพทยศาสตร์ฯ 
 

งบประมาณ
แผน่ดิน 

  

43,950 
  

3. การเฝ้าระวงัดา้น
สุขาภิบาลอาหารของ
ร้านคา้ในมหาวิทยาลยั
อุบลราชธานี 
  
  

อาจารยพ์ญ.สรญา แกว้พิทูลย ์
  
  

ณฏัฐวฒิุ แกว้พิทูลย ์
 สุฬดี กิตติวรเวช 
นิชนนัท ์สุวรรณกฎู 
ประสิทธ์ิ เพง็สา 
 

งบประมาณ
แผน่ดิน 

  
  
  

20,000 
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โครงการวจิยัประจาํปี 2549 
โครงการ หัวหน้าโครงการ ผู้ร่วมวจิัย แหล่งทุน งบประมาณ 

(บาท) 
1. การศึกษาตน้ทุนต่อ
หน่วยบริการของศูนย์
สุขภาพชุมชน 

อาจารยพ์ญ.สรญา แกว้พิทูลย ์ ประสิทธ์ิ เพง็สา 
 สุฬดี กิตติวรเวช 
นิชนนัท ์สุวรรณกฎู 
ณฏัฐวฒิุ แกว้พิทูลย ์
 

งบประมาณ
แผน่ดิน 

  
  
  

20,000 
  
  
  

2. อาหารจานด่วนเพื่อ
สุขภาพ สาํหรับ
นกัศึกษามหาวทิยาลยั
อุบลราชธานี 

อาจารยมิ์นตรา สาระรักษ ์ จารุวรรณ์  วงบุตดี 
ดร.เหมวรรณ เหมมะนดั
เมรีรัตน์  มัน่วงศ์ 
ธนัยาการย ์สุดา 
 
 
 
 
 
 

สาํนกังาน
กองทุน

สนบัสนุนการ
สร้างเสริม
สุขภาพ 

  
  
  

244,500 
  
  
  

3. มหาวทิยาลยั
อุบลราชธานี ขบัข่ี
ปลอดภยัสวมใส่หมวก
กนัน็อค 

อาจารยพ์ญ.สรญา แกว้พิทูลย ์  ณฏัฐวฒิุ แกว้พิทูลย ์

ชุติกาญจน์ พลิาศรี 

 รัตนา เลก็สมบูรณ์ 

สาํนกังาน
กองทุน

สนบัสนุนการ
สร้างเสริม
สุขภาพ 

  

359,600 
  

4. พฒันาลุ่มนํ้าหว้ย
ขา้วสาร เพ่ือแกปั้ญหา
ความยากจน ประเดน็ 
สุขภาพ 

อาจารยมิ์นตรา สาระรักษ ์ เมรีรัตน์  มัน่วงศ์ 
ธนัยาการย ์สุดา 
 
 
 

สาํนกังาน
คณะกรรมการ
วจิยัแห่งชาติ 

221,400 
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การบริการวชิาการ 
  วิทยาลยัแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  ไดเ้ลง็เห็นความสาํคญัของการบริการวิชาการสู่สงัคม 
โดยไดมี้การเนน้ใหบ้ริการทางดา้นวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยมีการดาํเนินโครงการหน่วยแพทยเ์คล่ือนท่ี     
โครงการบริการตรวจสุขภาพประจาํปีศูนยพ์ฒันาเดก็  โครงการมหาวทิยาลยัอุบลราชธานีอาหารปลอดภยั 
เป็นตน้  
 

โครงการบริการวชิาการประจาํปี 2549 

 

โครงการ หัวหน้าโครงการ ผู้ร่วมวจัิย แหล่งทุน งบประมาณ
(บาท) 

1. การควบคุมและ
ป้องกนัไขเ้ลือดออก
ใน   เขตพื้นท่ีอาํเภอ
วารินชาํราบ 

อาจารยชุ์ติกาญจน์ พิลาศรี ณฏัฐวฒิุ แกว้พิทูลย ์
พญ.สรญา แกว้พิทูลย์
ชาญวิทย ์มณีนิล 
รัตนา เลก็สมบูรณ์ 
จารุวรรณ ศิริเทพทว ี

งบประมาณ
แผน่ดิน 

120,000 

2. โครงการพฒันา
บุคลากรศูนยพ์ฒันา
เดก็เพื่อยกระดบั
คุณภาพชีวิตเยาวชน
ไทย 

อาจารยรั์ตนา เลก็สมบูรณ์ ศูนยพ์ฒันาเดก็ งบประมาณ
แผน่ดิน 

200,000 

3. การสร้างเสริม
สุขภาพ : ทางเลือก
ใหม่ของคุณ 

อาจารยมิ์นตรา สาระรักษ ์ วิทยาลยัแพทยศาสตร์ฯ 
  

งบประมาณ
แผน่ดิน 

  

50,000 
  

4. โครงการอบรมครู
พี่เล้ียงเดก็ 

อ.รัตนา เลก็สมบูรณ์ ศูนยพ์ฒันาเดก็ 
  

งบประมาณ
แผน่ดิน 

  

200,000 
  

5. การอบรมเชิง
ปฏิบติัการการทาํวิจยั
ทางดา้นวิทยาศาสตร์
สุขภาพของนกัวิจยั
รุ่นใหม่ 

อาจารยเ์มรีรัตน์ มัน่วงศ ์ วิทยาลยัแพทยศาสตร์ฯ งบประมาณ
แผน่ดิน 

74,000 
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การทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรม 
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ฝ่ายทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรม 
 
   ในขณะท่ีประเทศไทยกาํลงัพฒันาในทุกดา้น  ทั้งทางดา้นเศรษฐกิจ   สงัคม   การเมือง วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี  ส่วนหน่ึงท่ีบ่งบอกความเป็นชาติไทยเราไดอ้ยา่งชดัเจนคือเอกลกัษณ์ดา้นศิลปวฒันธรรม
ซ่ึงเป็นศาสตร์หน่ึงท่ีสาํคญัท่ีเราจะปฏิเสธถึงความสาํคญัในเร่ืองน้ีไปมิได ้ เพื่อเป็นการอนุรักษไ์วซ่ึ้ง
ศิลปวฒันธรรมของไทย  โดยเฉพาะศิลปวฒันธรรมมาจากภูมิปัญญาท่ีเกิดจากคนในทอ้งถ่ิน  ซ่ึงถือเป็น
มรดกทางวฒันธรรมและเป็นหน่ึงในความภาคภูมิใจของคนในทอ้งถ่ิน พร้อมทั้งส่งเสริมใหน้กัษาศึกษาและ
ประชาชนตระหนกัถึงความงดงามท่ีเกิดจากภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของตนเอง   ซ่ึงสอดคลอ้งกบัพนัธกิจของ
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี  ดา้นทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมของชาติและฟ้ืนฟูวฒันธรรมอนัดีงามเพ่ือนาํ
กลบัมาใชใ้นการดาํเนินชีวิต และการพฒันาประเทศในลกัษณะของการใช ้“วฒันธรรมนาํการพฒันา”   
 จากความสาํคญัเบ้ืองตน้ท่ีกล่าวมา ท่านอธิการบดี ศ.ดร.ประกอบ วิโรจนกฎู และ ศ.นพ.ประสิทธ์ิ 
เพง็สา คณบดีวิทยาลยัแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ท่านทั้งสองใหใ้จความสาํคญัในการทาํงานวา่ " 
ขณะน้ีเรากาํลงัจดัตั้งโรงเรียนแพทยแ์ห่งใหม่ในเขตภูมิภาคอีสานตอนใตเ้พื่อเป็นการช่วยเหลือทอ้งถ่ินให้
ไดรั้บการบริการทางการแพทยอ์ยา่งทัว่ถึง ซ่ึงเป็นหนา้ท่ีหลกั นอกจากการผลิตแพทยแ์ละบุคลากรทางการ
แพทย,์สาธารณะสุข ท่ีไดม้าตรฐานชั้นนาํของประเทศไทยแลว้นั้น ส่ิงหน่ึงท่ีพึงกระทาํควบคู่กนัไปกคื็อ การ
รักษาศิลปวฒันธรรมท่ีดีงามของทอ้งถ่ิน "   ดงันั้น วิทยาลยัแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขไดน้อ้มรับ
นโยบายหลกัดา้นทาํนุบาํรุงวฒันธรรมดงักล่าวซ่ึงตรงกบัยทุธศาสตร์ท่ี 6 ของมหาวทิยาลยัอุบลราชธานีซ่ึง
สนบัสนุนดา้นการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม  งานอนุรักษแ์ละส่งเสริมศิลปวฒันธรรม วิทยาลยัแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุขจึงไดก่้อตั้งข้ึน ในวนัจนัทร์ท่ี 27 ธนัวาคม พ.ศ. 2547  
  1.เพื่อส่งเสริมและสนบัสนุนศิลปวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 

  2.เพื่อส่งเสริมและพฒันาการ การใชศิ้ลปวฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินใหเ้กิดข้ึนค่ามากท่ีสุด 
         3.เพื่อส่งเสริมและประยกุตใ์ชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ิน ประเพณีวฒันธรรมทอ้งถ่ินเพื่อนาํไปสู่การพฒันา
ท่ีย ัง่ยนืและพอเพียง 
    4.เพื่ออนุรักษส่์งเสริมและเผยแพร่ศิลปวฒันธรรมทอ้งถ่ินโดยเป็นศูนยก์ลางความรู้ดา้น
ศิลปวฒันธรรมของประเทศชาติ 
     5.เป็นแหล่งรวบรวมขอ้มูลดา้นศิลปวฒันธรรมเพ่ือจดัทาํเป็นหลกัสูตรการเรียนการสอนในระดบั
บณัฑิตศึกษา 
 
 
     6.เพื่อใหน้กัศึกษาแพทยแ์ละบุคลากรทางการแพทย ์สาธารณสุขซาบซ้ึงในศิลปวฒันธรรม
ทอ้งถ่ินท่ีดีงามใหค้งอยูสื่บไป 
     7. เพื่อนอ้มถวายแด่องคพ์ระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั เน่ืองในวโรกาส 5 ธนัวามหาราช 
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   แสดงหนา้เวปไซดง์านอนุรักษแ์ละส่งเสริมศิลปวฒันธรรม ฝ่ายทาํนุบาํรุงศิลปวฒัธรรม วิทยาลยั
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี  

 
โครงการทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรม 2549 

โครงการ หัวหน้าโครงการ ผู้ร่วมวจัิย แหล่งทุน งบประมาณ
(บาท) 

1.โครงการอนุรักษ์
และส่งเสริม
ศิลปวฒันธรรม “เสียง
พิณหมอ ม.อุบลฯ” 

อาจารยช์าญวทิย ์มณีนิล คณาจารย ์บุคลากร 
นกัศึกษา 
วิทยาลยัแพทยฯ์ 

 
 
 
 
 
 

งบประมาณแผน่ดิน 147,800 
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ภาคผนวก 
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โครงการทีเ่ป็นประโยชน์กับนักศึกษา 
- โครงการอาหารจานด่วนเพื่อสุขภาพ 
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- โครงการขบัขีป่ลอดภัยสวมใส่หมวกกันน็อก 

     
 

      
 

- การเข้าร่วมประเพณแีห่เทียนเข้าพรรษา 
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การแสดงดนตรีพืน้บ้านโครงการอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปะวฒันธรรม  
เสียงพณิหมอ ม.อุบล                                           

วทิยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
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คณะผู้จัดทาํหนังสือ 
 
ท่ีปรึกษา   
ศ.นพ. ประสิทธ์ิ เพง็สา                                             คณบดีวิทยาลยัแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
รศ.ดร. สุพรรณี ศรีอาํพร     รองคณบดีฝ่ายการศึกษา 
นางสาว จินตนา ศิริบูรณ์พพิฒันา                   ผูช่้วยคณบดีฝ่ายบริหาร 
พญ. สรญา  แกว้พิทูลย ์    ผูช่้วยคณบดีฝ่ายแพทยศาสตรศึกษา 
นาย ณฎัฐวฒิุ แกว้พิทูลย ์    ผูช่้วยคณบดีฝ่ายกิจการนกัศึกษา 
นาย สง่า ทบัทิมหิน    ผูช่้วยคณบดีฝ่ายวจิยัและบริการวิชาการ 
นาย ชาญวิทย ์มณีนิล    ผูช่้วยคณบดีฝ่ายทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม 

 
คณะผู้จัดทํา 
นาง นนัทิญา ทีปิวฒัน ์    เจา้หนา้ท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน 
นายเวชยนัต ์ กรินรักษ ์                                             ผูช่้วยเจา้หนา้ท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 

จัดพมิพ์โดย     
งานนโยบายและแผน วิทยาลยัแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 
 
 
 
 
 
 
วิทยาลยัแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี   
85    ถ.วาริน-เดชอุดม  ต.เมืองศรีไค   อ.วารินชาํราบ  จ.อุบลราชธานี  34190    
โทรศพัท.์045-353900    โทรสาร  045-353901   
http:www.cmp.ubu.ac.th 
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คาํนํา 
 รายงานประจาํปีฉบบัน้ี  จดัทาํข้ึนตามปีงบประมาณ พ.ศ.2549 (1ต.ค.48-30ก.ย.49) เพือ่รายงานผลการ
ดาํเนินงานของ วิทยาลยัแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขต่อสาธารณชนทัว่ไป เพื่อแสดงถึงวตัถุประสงคห์ลกั
ของวิทยาลยัแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขในการท่ีผลิตบณัฑิตดา้นการแพทยแ์ละดา้นการสาธารณสุขใน
เขตพื้นท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่างใหมี้คุณภาพมาตรฐานวิชาชีพและเป็นบณัฑิตท่ีพึงประสงคข์อง
สงัคมไทย  และเพยีงพอต่อความตอ้งการของประชาชนในเขตพ้ืนท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง การ
พฒันาในดา้นภารกิจท่ีสาํคญัทางดา้นการศึกษา วทิยาลยัแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ไดมี้การเปิด
หลกัสูตร สาขาแพทยศาสตรบณัฑิต  สาขาวิทยาศาสตรบณัฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) และในปีการศึกษา 2550 
จะมีการเปิดการเรียนการสอนเพ่ิมอีก 1 หลกัสูตร คือสาขาสาธารณสุขศาสตรบณัฑิต (ต่อเน่ือง 2 ปี) เพื่อ
กระจายโอกาสทางการศึกษาใหแ้ก่ประชากรในเขตพื้นท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง 
 ในดา้นการบริการวิชาการแก่สังคม  วิทยาลยัแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ไดเ้ลง็เห็นความสาํคญั
ในดา้นการใหค้วามรู้ทางดา้นการแพทยแ์ละการสาธารณสุขใหแ้ก่ชุมชนเป็นหลกัสาํคญัวิทยาลยัแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุขไดน้าํงานดา้นบริการกบัชุมชนมาเช่ือมโยงในการสร้างพื้นฐานความรู้และประสบการณ์
จริงในดา้นการปฏิบติังานให้กบันกัศึกษาเพื่อนักศึกษาจะไดน้าํประสบการณ์น้ีไปใชใ้ห้เกิดประโยชน์ในการ
ปฏิบติัหน้าท่ีสืบต่อไปในอนาคต ตลอดจนการพฒันาองคค์วามรู้โดยส่งเสริมงานวิจยัทางดา้นสุขภาพอย่าง
ต่อเน่ือง 
 
 
 
 
                                                                                 ( ศ.นพ.ประสิทธิ  เพง็สา) 
                                              รักษาการในตาํแหน่งคณบดีวิทยาลยัแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
       30  มีนาคม 2550 
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ประวตัิความเป็นมาของวทิยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 

จากแผนพฒันาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545-2549  มีเป้าหมายระบุถึง การสร้างเสริมสุขภาพ
และการป้องกนัโรค กบั การสนบัสนุนการพฒันาศกัยภาพทางปัญญาของระบบสุขภาพ  ยทุธศาสตร์การพฒันา
สุขภาพ ขอ้ท่ี 6 ท่ีระบุใหด้าํเนินการพฒันากาํลงัคนดา้นสุขภาพเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงและระบบสุขภาพ
ใหม่ แต่ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือซ่ึงประกอบดว้ย   19 จงัหวดั ประชากร 20 ลา้นคน หรือประมาณ หน่ึงใน
สามของประเทศกลบัมีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่นเพียงแห่งเดียว  จึงเห็นควรมีการจดัตั้งคณะ
แพทยศาสตร์เพิ่มข้ึนในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  เน่ืองจากจงัหวดัอุบลราชธานี เป็นจงัหวดัใหญ่มีโรงพยาบาล
ขนาด 1,000 เตียง และขณะน้ีมหาวิทยาลยัอุบลราชธานีมีความพร้อมท่ีจะขยายการผลิตบุคลากรในสาขาท่ี
จาํเป็นและขาดแคลนอีกทั้งเป็นความตอ้งการของประชาชนส่วนใหญ่  ไดแ้ก่ สาขาแพทยศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยระดมทรัพยากรและตน้ทุนทางสงัคมท่ีมีอยูแ่ลว้ในจงัหวดัอุบลราชธานีมาใชใ้นการ
ผลิตบณัฑิตแพทย ์  ในลกัษณะหลกัสูตรบูรณาการวิชาชีพดา้นการแพทย ์ เนน้หลกัการดูแลรักษาผูรั้บบริการ
อยา่งครบวงจรและเป็นองคร์วม การบริการสาธารณสุขเชิงรุก กระบวนการดูแล  การส่งเสริมสุขภาพ  การ
ป้องกนั  การรักษาและฟ้ืนฟูสุขภาพ   สามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศไดอ้ยา่งเหมาะสม รวมถึงการพฒันา
ศกัยภาพการเรียนรู้ดว้ยตนเองมีความสาํนึกในการรับใชชุ้มชนทอ้งถ่ินเพื่อใหป้ระชาชนในประเทศมีสุขภาพดี
ถว้นหนา้ตามนโยบายการปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติซ่ึงจะเป็นการแกปั้ญหาการขาดแคลนแพทยแ์ละการ
กระจายแพทยใ์นภูมิภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและช่วยเหลือสงัคมตามนโยบายของรัฐบาลสาํหรับอนาคตของ
ภูมิภาคน้ี  กล่าวคือ  เป็นแพทยท่ี์สามารถใชป้ระโยชน์ทั้งจากภูมิปัญญาสากลและภูมิปัญญาไทยโดยเนน้
การแพทยแ์ผนไทย สมุนไพร และการแพทยท์างเลือก ทั้งจากภูมิปัญญาไทยและสากลไดอ้ยา่งรู้เท่าทนั 

  วิทยาลยัแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จดัตั้งข้ึนเม่ือ วนัท่ี 17 ธนัวาคม พ.ศ.2545          
ตามระเบียบมหาวิทยาลยัอุบลราชธานีวา่ดว้ยวิทยาลยัแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลยั
อุบลราชธานี พ.ศ. 2545 โดยมีฐานะเป็นองคก์รในกาํกบัของมหาวิทยาลยัอุบลราชธานี มีการบริหารจดัการเป็น
อิสระจากระบบราชการ  

 

      วิทยาลยัแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลยัอุบลราชธานีร่วมมือกบัโรงพยาบาล
สรรพสิทธิประสงค ์ อุบลราชธานี ร่างหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2547) เพื่อเป็น
หลกัสูตรและเป็นกระบวนการผลิตบณัฑิตในสาขาแพทยศาสตร์ ไดด้าํเนินการเตรียมความพร้อมในการจดั
การศึกษา และทรัพยากรต่างๆ อนัไดแ้ก่ อาจารย ์   การรับนกัศึกษา  หลกัสูตร ความพร้อมในการจดัการศึกษา
ระดบัเตรียมแพทย ์  ความพร้อมในการจดัการศึกษาระดบัปรีคลินิก  ความพร้อมในการจดัการศึกษาระดบั
คลินิก  ระบบการดูแลนกัศึกษา/ระบบอาจารยท่ี์ปรึกษา อาคารสถานท่ี ส่ือการศึกษาและอุปกรณ์การเรียนการ
สอน รวมทั้งงบประมาณดาํเนินการ และในปีการศึกษา 2548 วิทยาลยัฯไดมี้การเตรียมความพร้อมสาํหรับการ
เปิดรับนกัศึกษา 2 หลกัสูตร ในปีการศึกษา 2549  ซ่ึงไดแ้ก่ หลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต และหลกัสูตรวิทยา
ศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์ 
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สถานท่ีตั้ง 
 

วิทยาลยัแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข   ตั้งอยูเ่ลขท่ี  85  มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี   ถ.วาริน-เดช
อุดม  ต.เมืองศรีไค  อ.วารินชาํราบ  จ.อุบลราชธานี  34190   โทรศพัท.์045-353900    โทรสาร  045-353901   

 
วตัถุประสงค์ 
 

เพื่อจดัตั้งวิทยาลยัแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี โดยความร่วมมือ
ระหวา่ง มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี กบั โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค ์  อุบลราชธานี และโรงพยาบาลใน
สงักดักระทรวงสาธารณสุข 
 
 

เป้าหมาย 
 

1. เป็นแหล่งเรียนรู้สาํหรับนกัศึกษาในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
2. ผลิตบุคลากรทางการแพทยแ์ละการสาธารณสุขท่ีมีความรู้ความสามารถในการ 
       ช่วยเหลือชุมชน และประชาชนในพ้ืนท่ีในดา้นการดูแล ส่งเสริมสุขภาพและป้องกนัโรค 
3. สนองนโยบายของรัฐบาลในการแกปั้ญหาการขาดแคลนแพทยแ์ละการกระจายแพทย ์

ในพื้นท่ีชนบทห่างไกล 
4. พฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชนในภูมิภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ใหมี้คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

 
 
 
 

วสัิยทัศน์ (VISION) 
 

 วิทยาลยัแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี จะเป็นสถาบนัผลิตแพทยแ์ละ
บุคลากรทางการแพทยแ์ละการสาธารณสุขท่ีไดม้าตรฐานชั้นนาํของประเทศไทย เพื่อรับใชชุ้มชนและทอ้งถ่ิน 
โดยเฉพาะการส่งเสริมสุขภาพและการพฒันาคุณภาพชีวติ และทาํหนา้ท่ีวิจยัเพื่อแกไ้ขปัญหาสาธารณสุขทอ้งถ่ิน 
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พนัธกิจ (MISSION) 
 

1. เป็นสถาบนัชั้นนาํในการผลิตบณัฑิตแพทย ์ และบณัฑิตวิทยาศาสตร์สุขภาพสาขาอ่ืน ๆ ท่ีมีพฤติ
นิสยั เจตคติ คุณธรรม  จริยธรรม  เหมาะสมต่อการประกอบวิชาชีพ  และสามารถใหบ้ริการ
สุขภาพแบบองคร์วมอยา่งมีคุณภาพ  มีทกัษะการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ  สามารถพฒันาตนเอง
และประยกุตค์วามรู้ดา้นสงัคม  วฒันธรรม  ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  และสามารถปฏิบติังานร่วมกบั
ผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข 

2. เป็นสถาบนัใหบ้ริการชุมชนดา้นสุขภาพแบบองคร์วม  ทั้งดา้น  กาย  ใจ  สงัคม จิตวิญญาณ  อยา่ง
บูรณาการ  ทั้งดา้นส่งเสริมสุขภาพ  ป้องกนั  รักษาโรค  และฟ้ืนฟูสภาพ 

3. เป็นสถาบนัวิจยัเพื่อแกปั้ญหาดา้นสุขภาพและพฒันาคุณภาพชีวิตของสงัคมชนบททอ้งถ่ินอีสาน
ใต ้

4. เป็นศูนยป์ระสานความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์การแพทยแ์ละสาธารณสุขในการแกไ้ขปัญหา
สาธารณสุขในระดบัภูมิภาคร่วมกบัประเทศขา้งเคียงในอีก 10 ปีขา้งหนา้ 

5. ทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมอนัดีงามของทอ้งถ่ินและประเทศชาติ 
 
 
ปณธิาน 
 

  ในอีก 10 ปีขา้งหนา้ มหาวิทยาลยัอุบลราชธานีจะพฒันาการจดัการศึกษาเพื่อประสานความร่วมมือ
ทางวิทยาศาสตร์การแพทยแ์ละสาธารณสุข ในการแกไ้ขปัญหาสาธารณสุขในระดบัภูมิภาคร่วมกบัประเทศ
ขา้งเคียงต่อไป  
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โครงสร้างการบริหารวทิยาลยัแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
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คณาจารย์และบุคลากร วทิยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขในปี พ.ศ.2549 
ช่ือ วุฒิการศึกษา ตําแหน่ง 

1.ศ.นพ.ประสิทธ์ิ  เพง็สา 
 
 
 
 
 
 

-วท.บ.  (วิทยาศาสตร์การแพทย)์     
  มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
- พบ. มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
- วฒิุบตัรผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะทางมีความรู้ความชาํนาญใน 
   การประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาสูติศาสตร์-นรีเวช   
   วิทยา  แพทยสภาประเทศไทย 
- M.B.A. มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
- อนุมติับตัรผูมี้ความรู้ความชาํนาญในการประกอบ 
  วิชาชีพ เวชกรรมสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว 
- อนุมติับตัรแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญ ดา้นสาขามะเร็งนรีเวช 

 ศาสตราจารย ์
 
  
 

2. รศ.ดร.สุพรรณี      ศรีอาํพร 
 
 
 
 

-วท.บ. (พยาบาลศาสตร์)   
  มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
- วท.ม. (วิทยาการระบาด) 
  มหาวิทยาลยัมหิดล 
- Ph.D. (Epidemilogy), University of Tampere, Finland 

รองศาสตราจารย ์
สาขาวิชาระบาดวิทยา 
 
 
 

3. ดร.จารุวรรณ    ศิริเทพทว ี
 
 

-วท.บ.  (เทคนิคการแพทย)์ 
  มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
- วท.ม. (ชีวเคมี)  
  มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
- วท.ด  (ชีวเคมี)                                                      
  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี 

อาจารย ์
สาขาวิชาชีวเคมี 
 
 
 
 
 

4.ดร.จุฑารัตน ์จิตติมณี 
 

- วท.บ. (ชีววทิยา)  
   มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
- วท.ม.  (ชีวเคมี)  
  มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
- ปร.ด. (ชีวเคมีทางการแพทย)์  
   มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

อาจารย ์
สาขาวิชาชีวเคมี 
 

5.ดร. วีระศกัด์ิ ณรงคพ์นัธ์ 
 

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

อาจารย ์
สาขาวิชาชีวเวช
ศาสตร์ 
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ช่ือ วุฒิการศึกษา ตําแหน่ง 

6.พญ.สรญา        แกว้พิทูลย ์
 
 
 
 
 

- พบ.  มหาวิทยาลยัขอนแก่น     
-  ประกาศนียบตัรแพทยเ์ฉพาะทาง หรือเทียบเท่าปริญญา 
    เอก)  สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว The Royal College of   
    Family Physician  
- หนงัสืออนุมติัแสดงความรู้ความชาํนาญในการประกอบ 
  วิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตรครอบครัว แพทยสภา  

อาจารย/์แพทย ์
สาขาวิชาเวชศาสตร์
ครอบครัวและชุมชน 
 
 
 

7. นางสาวจารุวรรณ์ วงบุตดี - วท.บ.  (สตัววิทยา) 
   มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
- วท.ม. (สรีรวทิยา) 
   มหาวิทยาลยัมหิดล 

อาจารย ์
สาขาวิชาสรีรวิทยา 

8.นายชาญวิทย ์      มณีนิล 
 
 

- วท.บ.  (สาธารณสุขศาสตร์) 
- วท.ม. (กายวภิาคศาสตร์) 
    มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

อาจารย ์
สาขาวิชากายวภิาค
ศาสตร์ 
 

9.นางสาวชุติกาญจน์   พิลาศรี 
 
 

-วท.บ (สุขศึกษา) 
  มหาวิทยาลยัราชภฎัอุบลราชธานี 
- วท.ม. (สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์)     
    มหาวิทยาลยัมหิดล 

อาจารย ์
สาขาเวชศาสตร์ 
ครอบครัวและชุมชน 
 

10.นายณฏัฐวฒิุ    แกว้พิทูลย ์   
 
 

- วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) 
   มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
- วท.ม. (ปรสิตวิทยา) 
   มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

อาจารย ์
สาขาวิชาปรสิตวิทยา 

11.นางสาวธนัยาการย ์     สุดา 
 

- วท.บ. (จุลชีววิทยา)  
   มหาวิทยาลยันเรศวร 
- วท.ม. (จุลชีววิทยา)  
  มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

อาจารย ์
สาขาวิชาจุลชีววิทยา 

12.นางสาวนนัทยา  กระสวยทอง -พย.บ. (พยาบาลศาสตร์)   
  มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
- วท.ม. (สรีรวทิยาทางการแพทย)์   
   มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
 
 

อาจารย ์
สาขาวิชาสรีรวิทยา 
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ช่ือ วุฒิการศึกษา ตําแหน่ง 

13.นางสาวปิยนนัท ์     มีเวที 
 
 
 

- วท.บ. (กายภาพบาํบดั)  
   มหาวิทยาลยัมหิดล 
- วท.ม. (กายวภิาคศาสตร์)   
   มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

อาจารย ์
สาขาวิชากายวภิาค
ศาสตร์ 
 

14. นางเมรีรัตน์   มัน่วงศ ์
 

- วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์)  
   มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
- ส.ม. (ชีวสถิติ)  
  มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

อาจารย ์
สาขาวิชาเวชศาสตร์
ครอบครัวและชุมชน 

15.นางรัตนา   เลก็สมบูรณ์ 
 

- วพ.บ.  (พยาบาลศาสตร์)  
  วิทยาลยัพยาบาลศรีมหาสารคาม 
- วท.ม. (กายวภิาคศาสตร์)   
   คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

อาจารย ์
สาขาวิชากายวภิาค
ศาสตร์ 

16.นางสาวมินตรา   สาระรักษ ์
 
 
 

- วท.บ. (พยาบาลศาสตร์)   
   มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
- ศษ.ม.  (การส่งเสริมสุขภาพ) 
   มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

อาจารย ์
สาขาเวชศาสตร์ 
ครอบครัวและชุมชน 
 

17.นายสง่า   ทบัทิมหิน - วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์)  
   สาขาวิทยาศาสตร์สุขาภิบาล มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
- M.Sc. (Environmental Technology and Management)  
   สถาบนัเทคโนโลยแีห่งเอเชีย 

อาจารย ์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 
อนามยัส่ิงแวดลอ้ม 
 

18.นางสาวจินตนา ศิริบูรณ์พิพฒันา - วพ.บ.  พยาบาลศาสตร์และผดุงครรภช์ั้นสูง  
  วิทยาลยัพยาบาลสรรพสิทธิประสงค ์
- รปศ. รัฐประศาสนศาสตร์มหาบณัฑิต  
   สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

อาจารย ์
สาขาบริหาร
สาธารณสุข 
 

 
2. อาจารย์ท่ีลาศึกษาต่อ 
 

ช่ือ วุฒิการศึกษา ตําแหน่ง 

1.นางสาวสุพตัรา   ขจดัโรคา 
 
 

- กาํลงัศึกษาต่อระดบัปริญญาเอก    
   สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ 
   มหาวิทยาลยัมหิดล 
 

อาจารย ์
สาขาวิชากายวภิาค
ศาสตร์ 
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2.นายสุรศกัด์ิ  แวน่รัมย ์
 

- กาํลงัศึกษาต่อระดบัปริญญาเอก  
   สาขา Biomedical  Sciences 
  มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

อาจารย ์
สาขาวิชาพยาธิวิทยา 

3.นางภาวนา   พรมเขต 
 

 
ช่ือ 

- กาํลงัศึกษาระดบัปริญญาเอก  
 สาขา Biomedical  Sciences    
  มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

วุฒิการศึกษา 

อาจารย ์
สาขาวิชาพยาธิวิทยา 

 
ตําแหน่ง 

4.นางสาวธารินี  ไชยวงศ ์
 
 

- กาํลงัศึกษาระดบัปริญญาเอก  สาขาปรสิตวิทยา 
ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

อาจารย/์สาขา 
ปรสิตวิทยา 

5.นางสาวกาญจนา แปงจิตต ์
 

- กาํลงัศึกษาระดบัปริญญาโท สาขาวิชาชีวเคมี   
  มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

อาจารย/์สาขาชีวเคมี 

 
3. บุคลากรสายสนับสนุนการศึกษา 

ช่ือ วุฒิการศึกษา ตําแหน่ง 
1.นางสาวกนกภรณ์    สิงห์คาํ - บธ.บ (การจดัการการตลาด)  

  มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 
- บธ.ม  (บริหารธุรกิจ)                              
  มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

นกัวิชาการพสัดุ 

2.นางนนัทิญา       ทีปิวฒัน ์ - วท.บ  (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
   สถาบนัราชภฏัมหาสารคาม 
- บธ.ม (บริหารธุรกิจ)                   
 มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

เจา้หนา้ท่ีวิเคราะห์
นโยบายและแผน 

3.นายเวนิจ      หงษา - กศ.บ ครุศาสตรบณัฑิตการศึกษา                           
สถาบนัราชภฏัเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ 
- กศ.ม  
 (เทคโนโลย ีการศึกษา) 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

นกัวิชาการศึกษา 

4.นางสาวสมาพร    ศิริลาภ    - ศบ. (ศิลปะไทย) มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
- ศศ.บ  (สงัคมศาสตร์เพื่อการพฒันา) 
  สถาบนัราชภฏัอุบลราชธานี 

นกัวิชาการศึกษา 

5.นายเกียรติศกัด์ิ        ศรีลาพฒัน ์ - วท.บ   (วิทยาการคอมพิวเตอร์)                     
   มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ 
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ช่ือ วุฒิการศึกษา ตําแหน่ง 
7.นางสาวจารุณี  แสวงหา - ศศ.บ  (ประวติัศาสตร์)    

  มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
เจา้หนา้ท่ีบริหารงาน
ทัว่ไป 

8.นางสาวนิภาพร   สิงห์เป้ีย - บธ.บ บริหารธุรกิจ(คอมพวิเตอร์ธุรกิจ)  
  มหาวิทยาลยัราชภฎัอุบลราชธานี 

พนกังานธุรการ 
 
 

9.นางสาวแพรพิไล  คาํใสย - ศศ.บ (เอกการท่องเท่ียว วิชาโทภาษาญ่ีปุ่น)                    
  มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี    

นกัประชาสมัพนัธ์ 

10.นางสาวรัตติกาล  วงัคะฮาด - วท.บ (วิทยาการคอมพิวเตอร์)  
  มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

นกัวิชาการศึกษา 

11.นางรัชฐา   ราตรี   - ศศ.บ. (บริหารธุรกิจบริหารทรัพยากรมนุษย)์ 
 สถาบนัราชภฏัจนัทรเกษม 

เจา้หนา้ท่ีบุคคล 

12.นายวชัรพงษ ์      แสงนิล 
   

- วท.บ (สถิติประยกุต)์                                                  
   สถาบนัราชภฏัอุบลราชธานี 

ผูช่้วยนกัวจิยั 
 

13.นายเวชยนัต ์ กรินรักษ ์ - วท.บ 
   (เทคโนโลยอุีตสาหกรรมก่อสร้าง)    
    มหาวิทยาลยัราชภฎัอุบลราชธานี 

ผูช่้วยเจา้หนา้ท่ีงาน
นโยบายและแผน 

14.นายสายชล    จนัผกา - วท.บ (วิทยาการคอมพิวเตอร์)  
   มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ 

15.นางสาวสุนนัทา   โททอง - วท.บ (ชีววิทยาประยกุต ์จุลชีววิทยา)  
   มหาวิทยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี 

นกัวิทยาศาสตร์ 

16.นางสาวสุวมิล  ยนึประโคน - วท.บ (วิทยาศาสตร์ทัว่ไป)   
   มหาวิทยาลยัราชภฎับุรีรัมย ์

ผูช่้วยนกัวิชาการพสัดุ 

17.นางสาวอุบลวรรณ พรหมจนัทร์ - ศศ.บ  (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)   
  สถาบนัราชภฏัอุบลราชธานี 

พนกังานธุรการ 

18.นายอคัรเดช  อธิปราชญ ์ - วท.บ  ( เวชนิทศัน์) 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

ช่างภาพการแพทย ์

19.นางสาวอภิญญา  สลกัคาํ - บธ.บ (บริหารคอมพิวเตอร์)  
  มหาวิทยาลยัราชภฎัอุบลราชธานี 

พนกังานธุรการ 

20.นางสาวกนกวรรณ  ศิวะรัตน์ - นศ.บ (นิติศาสตร์)  
  มหาวิทยาลยัราชธานี 

พนกังานธุรการ 

21.นายกิตติพงษ ์ ชูราษี - ปวส. ช่างอุตสหกรรม    สาขาช่างอิเลก็ทรอนิกส์           
  วิทยาลยัเทคนิคอุบลราชธานี 

นายช่างเทคนิค 
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ช่ือ วุฒิการศึกษา ตําแหน่ง 
22.นายปราศยั   กอ้นหิน - มธัยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนพระปริยติัธรรม 

  วดัโพธ์ิตาก 
พนกังานคนขบัรถ 

23.นายสมบติั   อคัจนัทร์ - มธัยมศึกษาตอนปลาย  ศูนยบ์ริการการศึกษา 
 โรงเรียนอาํเภอเมือง 

พนกังานคนสวน 
 

24.นางสาวจีรนนัท ์ เขียวกระเบ้ือง - ปวส. (การบญัชี)  วิทยาลยัอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ผูช่้วยนกัวิชาการเงิน
และบญัชี 

 

4. บุคลากรศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 

 
ช่ือ วุฒิการศึกษา ตําแหน่ง 

1.นางศรีวิไล      ยิง่รัตนสุข - ศป.บ (ทศันศิ์ลป์)  
  มหาวิทยาลยัมหาสารคาม  
- กศ.ม (จิตวิทยาการใหค้าํปรึกษา) 

ครูประจาํศูนย ์
พฒันาเดก็ 

2.นางสาวลภสั       ยิง่ยนื - ปวท. (การบญัชี) 
 วิทยาลยั อาชีวศึกษาอุบลราชธานี 
- กศ.บ  (สงัคมศึกษา)                          
   สถาบนัราชภฏัอุบลราชธานี 

พนกังานธุรการ 4  
ระดบั 4 

3.นางประไพพร       กมูลลึก - กศ.บ   (เอกปฐมศึกษา)    
 สถาบนัราชภฏัสุรินทร์                

พนกังานผูดู้แลเดก็ 

4.นางเยาวลกัษณ์  อคัรอาํนวย - ศศ.บ  (การจดัการทัว่ไป)                       
  สถาบนัราชภฏัเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ 

พนกังานผูดู้แลเดก็ 

5.นางรุจิรา         โพธ์ิศรีคุณ - กศ.บ (การศึกษาปฐมวยั)                          
  สถาบนัราชภฏัอุบลราชธานี 

พนกังานผูดู้แลเดก็ 

6.นางวชัฎาพร     กลุบุญญา - ปวช. (การบญัชี )  
   วิทยาลยัอาชีวะศึกษาอุบลราชธานี                              

ผูป้ระกอบอาหาร 

7.นางสมร       ศรีใส - มธัยมศึกษาตอนปลาย    สาขาองักฤษ – สงัคม            
  โรงเรียนท่าวงัผาพิทยาคม 

พนกังานผูดู้แลเดก็ 

8.นางสาววนัวสิา      เพญ็ชาลี - มธัยมศึกษาตอนปลาย   โรงเรียนนารีนุกลู พนกังานผูดู้แลเดก็ 
9.นายสุบรรณ          ทางาม    - มธัยมศึกษาตอนตน้ ศูนยบ์ริการการศึกษานอก   

โรงเรียน อ.วารินชาํราบ จ.อุบลราชธานี 
นกัการภารโรง 

10.นายไวพจน์           สอดศรี - มธัยมศึกษาตอนตน้ ศูนยบ์ริการการศึกษานอก
โรงเรียน อ.วารินชาํราบ จ.อุบลราชธานี 

นกัการภารโรง 
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5. บุคลากรศูนย์สุขภาพชุมชน 

 
ช่ือ วุฒิการศึกษา ตําแหน่ง 

1.นางสุฬดี    กิติวรเวช 
 
 
 
 

- วพ.บ.  (พยาบาลศาสตร์)   
  วิทยาลยัพยาบาลสรรพสิทิประสงค ์อุบลราชธานี 
- ศศ.ม  (พฒันาสงัคม ) 
   เอกการวเิคราะห์และวางแผนทางสงัคม 
   สถาบนับณัฑิตพฒันาบริหารศาสตร์ 

พยาบาล8 ชาํนาญการ 

2.นางนิชนนัท ์ สุวรรณกฏู   - ศศ.ม (พฒันาทรัพยากรมนุษย)์                    
มหาวิทยาลยัขอนแก่น                            

พยาบาล8 ชาํนาญการ 

3.นางสาวจิตตวีร์   ภูมิภาค - ศศ.บ (จิตวิทยา) 
  มหาวิทยาลยันเรศวร 

นกัจิตวิทยา 

4.นายเสกสรรค ์ สุเพญ็ - ศศ.บ  (การจดัการทัว่ไป ) 
   สถาบนัราชภฏับุรีรัมย ์

เจา้หนา้ท่ีบริหารงาน
ทัว่ไป 

5.นางสาวพชัรนนัท ์ พรหมจนัทร์ - ปวส.คอมพิวเตอร์ -ธุรกิจ  วิทยาลยัอาชีวศึกษา  
   อุบลราชธานี 

พนกังานธุรการ 

6.นางสาวอรนิตย ์ เขม็นาค - ปวส.คอมพิวเตอร์ บริหารธุรกิจ  
  วิทยาลยัเทคโนโลยรีาชธานี 

เจา้หนา้ท่ีเวชสถิติ 

7.นางสมยงค ์   ทุมมากรณ์ - มธัยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวิจิตราพทิยา นกัการภารโรง 
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อาจารย์พเิศษ  หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตบัณฑิต 

 
ช่ือ-สกุล ตําแหน่ง คุณวุฒิสูงสุด หน่วยงาน

     นางประภาภรณ์  เพชรมาก นายแพทย ์ 8  พบ.วว. สูติศาสตรและนรี
เวชวิทยา 

  รพ.สมเดจ็พระยพุราชเดชอุดม 

     น.ส.ทิพา             ไกรลาศ นายแพทย ์  พบ.วว. สูตินรีเวชศาสตร์ รพ.สมเดจ็พระยพุราชเดชอุดม 

     นายอดิศกัด์ิ         ประวทิยธ์นา นายแพทย ์  พบ.วว. ออร์โธปิดิกส์ รพ.สมเดจ็พระยพุราชเดชอุดม 

     นายกมล              ดาํริห์ นายแพทย ์ 6  พบ.วว. วฒิุบตัรผูเ้ช่ียวชาญ  
 เฉพาะทาง 

รพ.สมเดจ็พระยพุราชเดชอุดม 

     พญ.ประชุมพร   บูรณ์เจริญ พยาธิแพทย ์8  พบ.วว. พยาธิวิทยา   รพ.สุรินทร์ 

     พญ.ผกาวรรณ    นามสวา่ง พยาธิแพทย ์6  พบ.วว. พยาธิวิทยา   รพ.สุรินทร์ 

     ดร.นพ.ภทัรชยั  กีรติสิน ผศ.  Ph.D. สาขาวิชาจุลชีววิทยา ภาควิชาจุลชีววิทยา 
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราช 

     พญ.สุพตัรา      โล่ห์สิริวฒัน์ รศ. วฒิุบตัรผูมี้ความรู้ความ
ชาํนาญ สาขาวิชา วว.
อายรุศาสตร์ 

ภาควิชาสรีรวทิยาคณะแพทยฯ์  
ศิริราช 

     พญ.สุพรพิมพ ์ เจียสกลุ รศ. วฒิุบตัรฯ 
 สาขาวิชากมุารเวชศาสตร์ 

ภาควิชาสรีรวทิยาคณะแพทยฯ์ 
 ศิริราช 

     ดร.พญ.วฒันา  วฒันาภา ผศ. Doctor of Philosophy  
สาขาวิชา Physiology 

ภาควิชาสรีรวทิยาคณะแพทยฯ์ 
 ศิริราช 

     ดร.นพ.ชยัเลิศ  พิชิตพรชยั รศ. Doctor of 
Philosophy(Medicine) 
สาขาวิชา Medicine 

ภาควิชาสรีรวทิยาคณะแพทยฯ์ 
 ศิริราช 

     พญ.สุวฒัณี     คุปติวฒิุ ผศ. Ph.D.   
สาขาวิชา Mudicine 

ภาควิชาสรีรวทิยาคณะแพทยฯ์  
ศิริราช 

     นพ.สมพล       เทพชุม อาจารย ์ Doctor of Philosophy ภาควิชาสรีรววิทยาคณะแพทยฯ์  
ศิริราช 

     พญ.เรวิกา       ไชยโกมินทร์ 
 

 

อาจารย ์
 
 

กาํลงัศึกษา Ph.D  
สาขาวิชา Medicine 

 

ภาควิชาสรีรวทิยาคณะแพทยฯ์ 
 ศิริราช 
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ช่ือ-สกุล ตําแหน่ง คุณวุฒิสูงสุด หน่วยงาน 

     พญ.สมฤดี      ฉตัรสิริเจริญกลุ อาจารยร์ะดบั  
7 

วว.อายรุศาสตร์  
สาขาวิชาอายรุศาสตร์ 

 ภาควิชาเภสชัวิทยาคณะแพทยฯ์      
ศิริราช 

 
     พญ.สุภทัรา     เตียวเจริญ รศ. ระดบั 9 -อว.เวชศาสตร์ครอบครัว 

-อ.ว.พยาธิวิทยาคลินิก 
ภาควิชาปรสิตวิทยาคณะแพทยฯ์    
ศิริราช 

     พญ.อญัชลี       ตั้งตรงจิตร รศ. อนุมติับตัร(พยาธิวิทยา
คลินิก) 

ภาควิชาปรสิตวิทยาคณะแพทยฯ์    
ศิริราช 

     นพ.โกศล        รุ่งเรืองชยั ผศ. -  วิทยาศาสตร์มหาบณัฑิต 
 สาขาจุลชีววทิยา 
-  แพทยศาสตร์บณัฑิต 

ภาควิชาปรสิตวิทยาคณะแพทยฯ์     
ศิริราช 

     พญ.อุไรวรรณ  เกศสวสัด์ิสกลุพานิช อาจารย ์ Doctor of Philosophy  
 สาขาวิชา Pharmacology 

ภาควิชาเภสชัวิทยาคณะแพทยฯ์       
ศิริราช 

     นพ.ประวติั      นิธิยานนัท ์ ผศ. พยาธิวิทยา คณะแพทยฯ์ รามา 
     นพ.พฒันา       ศรมยรุา อาจารย ์ พยาธิวิทยา คณะแพทยฯ์ รามา 
     พญ.รังสิมา      อรุณโรจน ์ อาจารย ์ พยาธิวิทยา คณะแพทยฯ์ รามา 
     นพ.สุชิน         วรวิชชวงษ ์ อาจารย ์ พยาธิวิทยา คณะแพทยฯ์ รามา 
     นพ.สมคิด       สุริยะเลิศ นพ.ระดบั 8 สูตินรีเวช,เวชศาสตร์

ครอบครัว 
รพ.ศรีสะเกษ 

     นพ.นิมิตร      เลิศพฒันสุวรรณ นพ.ระดบั 8 อายรุศาสตร์,เวชศาสตร์
ครอบครัว 

รพ.ศรีสะเกษ 

     นพ.นพดล      บวัลี นพ.ระดบั 6 อายรุศาสตร์,เวชศาสตร์
ครอบครัว 

รพ.ศรีสะเกษ 

     นพ.ลกัษณะเลิศ  วรรณภาสนี นพ.ระดบั 8 ศลัยศาสตร์ รพ.ศรีสะเกษ 
     นพ.ชลวิทย ์   หลาวทอง นพ.ระดบั 8 อายรุศาสตร์,เวชศาสตร์

ครอบครัว 
รพ.ศรีสะเกษ 

     พญ.สมพร     ยวนพนัธ์ นพ.ระดบั 8 รังสีวิทยา รพ.ศรีสะเกษ 
     ทพ.อชิรวธุ    สุพรรณเภสชั นพ.ระดบั 8 พยาธิวิทยา คณะทตัแพทยฯ์ มข. 
     นพ.สุชาติ      พทุธิเจริญรัตน์ นพ.ระดบั 9 พยาธิวิทยา สถาบนัประสาทวิทยา กรมการ

แพทย ์
     พอ.นพ.บวร  แมลงภู่ทอง นพ.ระดบั 7 กมุารเวชศาสตร์ รพ.ส่งเสริมสุขภาพศูนยอ์นามยัท่ี 7 

อุบลราชธานี 
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งบประมาณ 
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ตารางท่ี 1 แสดงงบประมาณท่ีได้รับจดัสรรในปี 2548 -2549 จาํแนกตามหมวดรายจ่าย 
    

หมวดรายจ่าย 
ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ เพิม่/ลด 
พ.ศ.2548 พ.ศ.2549   

งบดาํเนินการ              8,784,200        14,723,400          5,939,200  
1. เงินเดือนและค่าจา้ง
ประจาํ              3,417,100           4,919,600               1,502,500  
2. ค่าตอบแทนใชส้อย และ
วสัดุ              5,342,100           4,988,800  -         353,300  

3. ค่าสาธารณูปโภค                    25,000  
  

15,000  -                 10,000  
4. เงินอุดหนุน                             -                4,800,000               4,800,000  
งบลงทุน              1,000,000              24,000,000             23,000,000  
1. ครุภณัฑ ์              1,000,000              24,000,000             23,000,000  
2. ส่ิงก่อสร้าง                             -                               -    

รวมทั้งส้ิน         9,784,200        38,723,400       28,939,200  
 

แสดงสดัสว่นงบประมาณทีวิทยาลยัแพทยศาสตรฯ์
 ไดร้บัจดัสรรปี 2548-2549
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จาํนวนเงิน (บาท ) 
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การจดัการศึกษา 
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หลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต 
 

1. ช่ือหลักสูตร  
ภาษาไทย   หลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต 

 ภาษาองักฤษ   Doctor of  Medicine Program 
 
2.   ช่ือปริญญา   

ช่ือเตม็ภาษาไทย   แพทยศาสตรบณัฑิต  
 ช่ือเตม็ภาษาองักฤษ  Doctor of  Medicine  

 ช่ือยอ่ภาษาไทย    พ.บ.  
ช่ือยอ่ภาษาองักฤษ  M.D. 

 
3.   หน่วยงานรับผดิชอบ 

วิทยาลยัแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

 

4.   หลักการและเหตุผล 
   ปัจจุบนัประเทศไทยกาํลงัอยู่ในช่วงการปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ ประชาชนคาดหวงั
บทบาทของแพทยแ์ละการสาธารณสุขของประเทศมากข้ึน ในขณะท่ีการขาดแคลนแพทยแ์ละการกระจาย
แพทยย์งัเป็นปัญหาสาํคญัในระบบสุขภาพของประเทศ  นอกจากน้ียงัพบปัญหาการลาออกของแพทยจ์าก
โรงพยาบาลของรัฐเพิ่มข้ึน ดงันั้นถึงแมมี้การผลิตแพทยท์ั้งระบบปกติในโรงเรียนแพทยแ์ละในโครงการผลิต
แพทยเ์พิ่มเพื่อชาวชนบท ก็ยงัไม่เพียงพอท่ีจะรองรับการสร้างหลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้ได ้  โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ การขาดแคลนแพทยแ์ละการกระจายแพทยย์งัเป็นปัญหาสาํคญัท่ีตอ้งการ
การแกไ้ขอยา่งเร่งด่วน 
   มหาวิทยาลยัอุบลราชธานีเห็นว่าทรัพยากรบุคคลนั้นเป็นปัจจยัสําคญัยิ่งในการพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ดว้ยความตระหนกัภาระหนา้ท่ีในการผลิตทรัพยากรบุคคลดา้นต่าง ๆ ทั้ง
ทางดา้นวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์  และการบริหารมาเป็นเวลา 13 ปี และขณะน้ี        มีความพร้อมท่ีจะขยาย
การผลิตบุคลากรออกไปในสาขาอ่ืน โดยเฉพาะอยา่งยิง่สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพท่ีมีความจาํเป็นและขาดแคลน
อีกทั้งเป็นความตอ้งการของประชาชนส่วนใหญ่  

ดงันั้น วิทยาลยัแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี จึงไดจ้ดัทาํ
หลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต ในลกัษณะหลกัสูตรบูรณาการวิชาชีพดา้นการแพทย ์เนน้หลกัการดูแลรักษา
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ผูรั้บบริการอย่างครบวงจรและเป็นองคร์วม การบริการสาธารณสุขเชิงรุก กระบวนการดูแล การส่งเสริม
สุขภาพ การป้องกนั การรักษาและการฟ้ืนฟูสุขภาพ สามารถใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสม  
รวมถึงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีความสาํนึกในการรับใชชุ้มชนและทอ้งถ่ินเพื่อให้
ประชาชนในประเทศมีสุขภาพดีถว้นหนา้ตามนโยบายการปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ ซ่ึงจะเป็นการ
แกปั้ญหาการขาดแคลนแพทยแ์ละการกระจายแพทยใ์นภูมิภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และช่วยเหลือสังคม
ตามนโยบายของรัฐบาล   

วิทยาลยัแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี ตระหนกัความสาํคญั
ของการเป็นครูแพทยท่ี์ดี อนัเป็นปัจจยัสําคญัยิ่งของการหล่อหลอมให้บณัฑิตแพทยบ์รรลุเป้าหมายตามท่ี
มหาวิทยาลยัไดต้ั้งปณิธานไว ้จึงมีแผนการฝึกอบรมอยา่งต่อเน่ืองดา้นการเป็นครูแพทยใ์ห้แก่แพทยจ์ากทุก
โรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุขท่ีจะร่วมกบัมหาวิทยาลยัอุบลราชธานี รับผิดชอบดูแล หล่อหลอม
วิชาการและคุณสมบติัท่ีพึงประสงคด์า้นต่าง ๆ ให้แพทยเ์หล่าน้ีคุน้เคยกบัหลกัการ แนวทาง และวิธีการท่ี
เหมาะสมทางดา้นแพทยศาสตรศึกษา ในดา้นการเตรียมตวั เตรียมสอนความรู้หมวดต่าง ๆ การจดัการเรียนรู้
ในรูปแบบท่ีนกัศึกษาไดคิ้ดไดป้ฏิบติั   การสอดส่องดูแลใหค้าํแนะนาํเพื่อพฒันานกัศึกษาในดา้นต่าง ๆ การ
ประเมินผลท่ีตรงกบัความรู้ความสามารถของผูป้ระกอบวิชาชีพเวชกรรม  รวมทั้งมหาวิทยาลยัจะไดติ้ดตาม
เพื่อกระชบัการดาํเนินงานและพฒันาครูแพทยเ์หล่านั้นใหมี้คุณภาพยิง่ข้ึนอยา่งสมํ่าเสมอ  

 
 
5. ปรัชญาและวตัถุประสงค์ของหลักสูตร 
 

5.1 ปรัชญาของหลักสูตร 
  เพื่อผลิตบณัฑิตท่ีเพียบพร้อมดว้ยความรู้ ทกัษะ คุณธรรม และจริยธรรม    ตามเกณฑ์
มาตรฐานวิชาชีพท่ีแพทยสภากาํหนด มีเจตคติท่ีหลอมรวมเป็นส่วนหน่ึงของสังคม สามารถทาํการวิจยั
เพื ่อช่วยแก้ไขปัญหาทางการแพทยแ์ละสาธารณสุข  สร้างเสริมสุขภาพ   ป้องก ัน  รักษาโรค  ฟ้ืนฟู
สมรรถภาพและคุณภาพชีวิตของสังคมชนบทโดยเฉพาะทอ้งถิ่นอีสานตอนใต  ้ทั้งระด ับบุคคล 
ครอบครัว ชุมชน และประเทศ  

 
5.2 วตัถุประสงค์ของหลักสูตร 

เม่ือสําเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิตในหลกัสูตรน้ีแล้ว บัณฑิตแพทยต์อ้งมีความรู้ 
ความสามารถ ทกัษะ  คุณธรรม  จริยธรรม  ดงัน้ี 

1) มีความรู้พื้นฐานทางวิชาการและวิชาชีพอย่างน้อยตามเกณฑ์มาตรฐาน 
ผูป้ระกอบวิชาชีพเวชกรรมตามท่ีแพทยสภากาํหนด 

2) มีพฤตินิสัย เจตคติ คุณธรรม จริยธรรมท่ีเหมาะสมต่อการประกอบวิชาชีพแพทย ์และ
การให้บริการสุขภาพแบบองคร์วมแก่ประชาชนทุกระดบั  
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3) มีทักษะการส่ือสาร การให ้บ ริการสุขภาพแบบองค ์รวมอย ่างม ีค ุณ ภาพและ
ประสิทธิภาพ  ทั้งการตรวจวินิจฉัย  การบาํบดัรักษา  การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ การสร้างเสริมสุขภาพ   การ
ป้องกนัการเจ็บป่วยทั้งทางร่างกาย จิตใจ สังคม ในระดบับุคคล ครอบครัว และชุมชน  สามารถวางแผน
สร้างเสริมสุขภาพ รวมทั้งดูแลผูป่้วยในระยะสุดทา้ยไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม  

4)  มีความสามารถในการทาํงานเป็นทีมกบัชุมชน ติดต่อส่ือสาร และสร้างสัมพนัธภาพท่ีดีกบั
ผูร่้วมงาน  บุคคล และชุมชน  มีความสามารถในการปรับตวัและแกไ้ขปัญหาในทุกสถานการณ์ 

5) มีความรู้ความเขา้ใจและมีทกัษะดา้นวิทยาศาสตร์การแพทยพ์ื้นฐาน คน้ควา้หาความรู้
เพิ่มเติมเพื ่อนาํไปประยุกตใ์นการตรวจวินิจฉัย บาํบดัรักษา ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ป้องกนัโรค สร้างเสริม
สุขภาพ  และวางแผนดาํเนินการแกไ้ขปัญหาไดค้รบวงจร  สามารถใชว้ิจารณญาณไดอ้ย่างถูกตอ้ง 
เหมาะสมและทนักาล  
    6) มีทกัษะการคิดอยา่งมีวิจารณญาณหรือคิดอยา่งวิทยาศาสตร์ และมีความสามารถในการ
คิดเชิงประจกัษ ์ และการวิจยัพื้นฐาน 
   7) มีทกัษะการตรวจโดยใชเ้คร่ืองมือพื้นฐาน  การตรวจทางห้องปฏิบตัิการ  การทาํ
หัตถการท่ีจาํเป็น  

8) สามารถพฒันาวิชาชีพ พฒันาตนเองในดา้นการศึกษา รวมทั้งเทคโนโลยี 
สารสนเทศเพ่ือคน้ควา้หาขอ้มูลจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ และระบบบริการสาธารณสุขอยา่งต่อเน่ือง   

9) ประเมินความสามารถและขีดจํากัดของตนเองในการดูแล   บําบัดรักษา ปรึกษา  
ผูเ้ช่ียวชาญและส่งต่อผูป่้วย  และสามารถพฒันาตนเองในดา้นความรู้  ทกัษะ  และเจตคติ 
   10) เขา้ใจและประยุกตค์วามรู้ดา้นสังคมและวฒันธรรมไทย ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ตลอดจน
บทบาทของตนเองต่อสังคมในดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสุข สามารถปฏิบติังานร่วมกบั  ผูอ่ื้นไดท้ั้งใน
ชุมชนเมืองและชนบทอยา่งมีความสุขโดยเฉพาะทอ้งถ่ินอีสานตอนใต ้
  11) ธาํรงเกียรติและศกัด์ิศรีของวิชาชีพ 
 

6.   คุณลักษณะบัณฑิตแพทย์ท่ีพงึประสงค์ 
   บณัฑิตแพทยข์องมหาวิทยาลยัอุบลราชธานีเป็นแพทยท่ี์ดี มีคุณธรรม จริยธรรม สามคัคี   มี
ความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพอย่างเหมาะสม  สามารถประเมินตนเองและพฒันาในด้าน
ความรู้ ทกัษะ เจตคติ และมีคุณสมบติัตามเกณฑม์าตรฐานผูป้ระกอบวิชาชีพเวชกรรมท่ีแพทยสภากาํหนด มี
ความสามารถในการดาํรงชีวิตในชุมชนและสงัคมไดอ้ยา่งมีความสุข เป็นผูมี้สุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ มี
ความเป็นผูน้าํและทกัษะในการทาํงานเป็นทีม เป็นผูมี้วิจารณญาณ ใฝ่รู้และพฒันาตนเองอยูเ่สมอ มีจิตสาํนึก
ในการใหบ้ริการและคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผูป่้วยเป็นหลกั มุ่งแกไ้ขปัญหาดา้นสุขภาพของชุมชน  

 
7.  กําหนดการเปิดสอน  

หลกัสูตรน้ีเร่ิมเปิดสอนในภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา  2549   เป็นตน้ไป 
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8. คุณสมบัติของผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษา 
 

  มีคุณสมบติัดงัต่อไปน้ี 
      กลุ่ม 1 

1) เป็นผูส้ําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   เพิ่มเพื่อชาวชนบท
ระหว่างกระทรวงสาธารณสุขกบัมหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 
2) เป็นขา้ราชการ พนกังานของรัฐในสงักดัสาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข  
3) มีประสบการณ์ในการทาํงานดา้นสุขภาพอย่างนอ้ย 2 ปี (นบัถึงวนัสมคัร) 

  4) มีคุณสมบติัตามท่ีคณะกรรมการกาํหนดแผนและนโยบายการร่วมผลิตแพทย ์
 5) มีคุณสมบติัอ่ืน ๆ ตามพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. 2535  
 

กลุ่ม 2   
1) เป็นผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
 

กลุ่ม 3   
1) เป็นผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  สายวิทย-์คณิตฯ 

 
ผู้สมัครท้ัง 3 กลุ่ม ต้องมีคุณสมบัติอ่ืน  ๆดังนี ้

 มีคุณสมบติัตามระเบียบว่าดว้ยการศึกษาสาขาแพทยศาสตร์ วิทยาลยัแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข  มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 
     ไม่เป็นคนวิกลจริต  และเป็นผูไ้ม่มีโรคติดต่ออยา่งร้ายแรง  โรคท่ีสังคมรังเกียจและโรคท่ีจะ
เบียดเบียนหรือขดัขวางต่อการศึกษา 
       ไม่เป็นผูท่ี้มีความประพฤติเส่ือมเสียอยา่งร้ายแรง ไม่อยูใ่นระหว่างตอ้งโทษในคดีอาญาตาม
คาํพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้รับโทษจาํคุก  เวน้แต่ความผิดที่ไดก้ระทาํโดยประมาท หรือความผิดลหุ
โทษ 

 ไม่เคยถูกคดัช่ือออกจากสถาบนัการศึกษา เพราะทาํความผิดทางวินยัมีคุณสมบติัอ่ืนครบถว้น
ตามประกาศของมหาวิทยาลยัอุบลราชธานีวา่ดว้ยการรับเขา้ศึกษาในมหาวิทยาลยั 
 

9.  การคดัเลือกผู้เข้าศึกษา 
  ใหเ้ป็นไปตามระเบียบการคดัเลือกนกัศึกษา มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี  
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10.  ระบบการศึกษา และหลักสูตรการศึกษา  
   ระบบการจดัการศึกษาแบบทวิภาค  การคิดหน่วยกิต จาํนวนหน่วยกิต และระยะเวลา
การศึกษาให้เป็นไปตามประกาศสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑ์
มาตรฐานหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2548  และขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัอุบลราชธานีว่าดว้ยการศึกษา
ขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2547 และประกาศว่าดว้ยการศึกษาสาขาวิชาแพทยศาสตร์ วิทยาลยัแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

13.1  การคิดหน่วยกิต 
      1) รายวิชาภาคทฤษฎีท่ีใชเ้วลาบรรยาย หรืออภิปรายปัญหาไม่นอ้ยกว่า 15 ชัว่โมง ต่อภาค
การศึกษาปกติ ใหมี้ค่าเท่ากบั 1   หน่วยกิตระบบทวิภาค 
 2) รายวิชาภาคปฏิบติัท่ีใชเ้วลาฝึกทดลองไม่นอ้ยกวา่ 30 ชัว่โมงต่อภาคการศึกษาปกติ  ใหมี้ค่า
เท่ากบั 1   หน่วยกิตระบบทวิภาค 
 3) การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม  ที่ใชเ้วลาฝึกไม่น ้อยกว่า 45 ชัว่โมงต่อภาค
การศึกษาปกติ  ใหมี้ค่าเท่ากบั 1   หน่วยกิตระบบทวิภาค 
      4) การทาํโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดตามท่ีได้รับมอบหมาย ท่ีใช้เวลาทาํ
โครงงานหรือกิจกรรมนั้นๆ ไม่นอ้ยกว่า  45  ชัว่โมงต่อภาคการศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิตกบัระบบ
ทวิภาค 

      5) ระดบัคลินิกคิดการศึกษา และปฏิบติั 1 สปัดาห์ ต่อ 1 หน่วยกิต 
 
11.  ระยะเวลาในการศึกษา 
   หลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต วิทยาลยัแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลยั
อุบลราชธานี ใชร้ะยะเวลาในการศึกษาตลอดหลกัสูตร  6  ปี  และอยา่งมากไม่เกิน  12  ปี 
 

12.  การลงทะเบียนเรียน 
   ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัอุบลราชธานีวา่ดว้ยการศึกษาระดบัปริญญาตรี  พ.ศ. 2547  
 
13.  การประเมินผลและการสําเร็จการศึกษา 
      การประเมินผลและการสาํเร็จการศึกษาใหเ้ป็นไปตามประกาศสาํนกังานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เร่ือง เกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี  พ.ศ. 2548  ร่วมกบัประกาศมหาวิทยาลยั
อุบลราชธานี  เร่ืองการจดัการศึกษาการประเมินผลและการตดัสินผลสาํหรับนกัศึกษาแพทยศาสตร์   
วิทยาลยัแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  และขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัอุบลราชธานี วา่ดว้ยการศึกษาระดบั
ปริญญาตรี  พ.ศ. 2547  
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18.  จํานวนนักศึกษา 
  ตารางแสดงจาํนวนนกัศึกษา วิทยาลยัแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลยั
อุบลราชธานี 
 

จํานวน 
นักศึกษา / ช้ันปี 

ปีการศึกษาทีรั่บเข้าและปีทีจ่ะสําเร็จการศึกษา 

2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 รวมท้ังส้ิน 

ชั้นปีท่ี 1 48 48 60 60 72 72 96 96 120 120 120 120 120 120 120  

ชั้นปีท่ี 2  48 48 60 60 72 72 96 96 120 120 120 120 120 120  

ชั้นปีท่ี 3   48 48 60 60 72 72 96 96 120 120 120 120 120  

ชั้นปีท่ี 4    48 48 60 60 72 72 96 96 120 120 120 120  

ชั้นปีท่ี 5     48 48 60 60 72 72 96 96 120 120 120  

ชั้นปีท่ี 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  

สําเร็จการศึกษา - - - - - - 48 48 60 60 72 72 96 96 120 672 

 

 

19.  หลักสูตร  
19.1  จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร                 257     หน่วยกิต 
 
19.2  โครงสร้างหลักสูตร ประกอบดว้ยหมวดวิชาและกลุ่มวิชาดงัน้ี  

1) หมวดวชิาศึกษาท่ัวไป                           38      หน่วยกิต 
 ก. กลุ่มวิชาภาษา                           12      หน่วยกิต 

ข. กลุ่มวิชาสงัคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และพลศึกษา        10       หน่วยกิต 
ค. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์                       16      หน่วยกิต 

2) หมวดวชิาเฉพาะ                             213      หน่วยกิต 
 ก. กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ                        84       หน่วยกิต 
 ข. กลุ่มวิชาชีพ                        116        หน่วยกิต 
 ค. กลุ่มวิชาชีพเลือก                         13      หน่วยกิต 

3) หมวดวชิาเลือกเสรี                          6      หน่วยกิต 
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หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548                        

วทิยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข    มหาวทิยาลัยอุบลราชธานี  

 

1. ช่ือหลักสูตร 

หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์   
Bachelor of Science Program in Public Health 

 2. ช่ือปริญญา 

ภาษาไทย  ช่ือเตม็   : วิทยาศาสตรบณัฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)  
ช่ือยอ่ : วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) 

ภาษาองักฤษ  ช่ือเตม็  : Bachelor of Science (Public Health)  
ช่ือยอ่     : B.Sc. (Public Health) 

3. หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ 

             วิทยาลยัแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี 
 

4. เหตุผลและความจําเป็นในการปรับปรุงหลักสูตร  

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 ไดก้าํหนดใหรั้ฐตอ้งกระจายอาํนาจใหท้อ้งถ่ิน 
เพื่อใหพ้ึ่งตนเอง และตดัสินใจในกิจการทอ้งถ่ินของตนเองได ้เพื่อพฒันาเศรษฐกิจทอ้งถ่ิน ระบบ
สาธารณูปโภค ตลอดจนโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศในทอ้งถ่ินใหท้ัว่ถึงและเท่าเทียมกนัทั้งประเทศ 
รวมทั้งตอ้งการพฒันาจงัหวดัท่ีมีความพร้อมใหเ้ป็นองคก์รปกครองทอ้งถ่ินขนาดใหญ่ โดยคาํนึงถึง
เจตนารมณ์ของประชาชนในจงัหวดั และตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  กาํหนดไวว้า่ 
“การจดัการศึกษาตอ้งเป็นไปเพื่อพฒันาคนไทยใหเ้ป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ 
คุณธรรม จริยธรรมและวฒันธรรมในการดาํรงชีวิตสามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข” 

มหาวิทยาลยัอุบลราชธานีเลง็เห็นความสาํคญัและตอบสนองนโยบายดงักล่าว และจากปรัชญาของ
มหาวิทยาลยัท่ีมุ่งกระจายโอกาสทางการศึกษา เพื่อเสริมสร้างศกัยภาพประชากรทุกหมู่เหล่า สร้างคุณภาพ
ชีวิตดว้ยปัญญาและช้ีนาํทางเลือกท่ีดีแก่ชุมชนและประชาคม โดยเนน้ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือเป็นสาํคญั 
และจากการประชุมสภามหาวิทยาลยัอุบลราชธานี คร้ังท่ี 2/2548 เม่ือวนัท่ี 21 พฤษภาคม 2548 พิจารณาวา่ 
ควรเปิดหลกัสูตรปริญญาตรีสาธารณสุขศาสตร์ใหก้บัทอ้งถ่ิน เพื่อตอบสนองความตอ้งการของทอ้งถ่ิน และ
ผูท่ี้สาํเร็จการศึกษาในหลกัสูตรดงักล่าวสามารถศึกษาต่อในหลกัสูตรระดบัมหาบณัฑิตต่อไปได ้     

เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัมติท่ีประชุม วิทยาลยัแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีมี
ปรัชญาในการผลิตบณัฑิต ท่ีสามารถทาํงานเพื่อแกไ้ขปัญหาสาธารณสุขทั้งการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกนั
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โรค การฟ้ืนฟสูมรรถภาพและคุณภาพชีวติของประชาชนในสงัคมชนบท โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในทอ้งถ่ิน
อีสานตอนใต ้โดยแกปั้ญหาสาธารณสุขทั้งระดบับุคคล ครอบครัว ชุมชน และระดบัประเทศ ตามแนวคิดร่าง
พระราชบญัญติัสุขภาพแห่งชาติ (2547) จึงไดจ้ดัทาํหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิตสาขาวิชาสาธารณสุข
ศาสตร์ เพื่อผลิตบุคลากรท่ีมีความสามารถใหบ้ริการดา้นสาธารณสุขแก่ชุมชนทั้งวิชาการและวิชาชีพ ให้
ตอบสนองต่อประชาชนในทอ้งถ่ิน โดยมุ่งเนน้การบริหารจดัการดา้นสาธารณสุขในชุมชนแบบครบวงจร 
และเป็นผูน้าํดา้นการพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทอ้งถ่ิน เพื่อใหป้ระชาชนมีสุขภาวะท่ีดี 
 

5. ปรัชญาและวตัถุประสงค์ของหลักสูตร 

5.1 ปรัชญาหลักสูตร 
มุ่งเนน้การผลิตนกัวิชาการสาธารณสุข  ท่ีสามารถแกไ้ขปัญหาและใหบ้ริการสาธารณสุขในชุมชน 

ดา้นการสร้างเสริมสุขภาพ  การดูแลรักษาเบ้ืองตน้ การป้องกนัโรค การฟ้ืนฟูสุขภาพ การบริหารจดัการดา้น
สุขาภิบาลส่ิงแวดลอ้ม อาชีวอนามยัและความปลอดภยั การพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทอ้งถ่ิน  
ตลอดจนสามารถวิจยังานจากปัญหาสุขภาพของชุมชน เป็นผูท่ี้มีคุณธรรม จริยธรรมต่อวิชาชีพ มีจิตสาํนึกท่ี
ดีต่อขนบธรรมเนียม ประเพณี  ศิลปวฒันธรรมของทอ้งถ่ิน 

5.2 วตัถุประสงค์ของหลักสูตร  
5.2.1 เพื่อสร้างบณัฑิตใหมี้ความรู้ ความเขา้ใจทางดา้นวทิยาศาสตร์พื้นฐาน ความกา้วหนา้ทาง

เทคโนโลย ี 
5.2.2 เพื่อสร้างบณัฑิตใหเ้ป็นนกัวิชาการสาธารณสุขท่ีสามารถใหบ้ริการสาธารณสุขในชุมชน มี

ความรู้ความสามารถในการทาํงานแบบผสมผสานและครบวงจร มีทกัษะในกระบวนการแกปั้ญหา
สาธารณสุขในเชิงรุก ตามสภาพปัญหาของแต่ละทอ้งถ่ิน  

5.2.3 เพื่อใหส้ามารถใชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตร์และองคค์วามรู้ประยกุตใ์นงานวิจยัดา้น
สาธารณสุขเพื่อแกปั้ญหาสุขภาพของทอ้งถ่ินไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

5.2.4 เพื่อสร้างบัณฑิตให้มีความสามารถเชิงสากล คือ มีความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลย ี ภาษา คอมพิวเตอร์ การบริหารจดัการ สามารถเป็นผูน้าํ และใฝ่การศึกษาตลอดชีวิต 

5.2.5 เพื่อสร้างบัณฑิตให้มีจริยธรรมและสํานึกในจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ สามารถให้บริการ
ประชาชน โดยคาํนึงถึงสิทธิแห่งความเป็นมนุษยอ์ยา่งเท่าเทียมกนั 

5.2.6 เพื่อสร้างบณัฑิตให้เป็นผูมี้จิตวิญญาณความเป็นมนุษย ์รู้จกัการปรับตวัตามค่านิยม ประเพณี 
วฒันธรรม เอกลกัษณ์ต่างๆ ของชุมชนทอ้งถ่ิน  
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6. คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพงึประสงค์ 

 บณัฑิตสาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวทิยาลยัอุบลราชธานีเป็นผูมี้ความรู้ ความสามารถ ดา้น
สาธารณสุขทั้งวิชาการและวิชาชีพ และความสามารถเชิงสากล บริหารจดัการดา้นสาธารณสุขในชุมชนแบบ
ครบวงจร มีความเป็นผูน้าํและทกัษะในการทาํงานเป็นทีม ใฝ่รู้และพฒันาตนเองอยูเ่สมอ มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีจิตสาํนึกในการใหบ้ริการและคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผูม้ารับบริการเป็นหลกั รวมทั้งการเป็น
ผูน้าํดา้นการพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทอ้งถ่ิน เพื่อการมีสุขภาวะท่ีดี 
 

7. ปีการศึกษาท่ีใช้หลักสูตร 

7.1  ปีการศึกษาท่ีใชห้ลกัสูตรเดิม : ปีการศึกษา   2541 
7.2  ปีการศึกษาท่ีกาํหนดใชห้ลกัสูตรปรับปรุงใหม่  :   ปีการศึกษา   2549 

 

8. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  

 8.1  ผูท่ี้จะเขา้ศึกษาในหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ตอ้งเป็นผูมี้
คุณสมบติัครบถว้นตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2548 และตามขอ้บงัคบัของ
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี วา่ดว้ยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2547 หมวดท่ี 2 ขอ้ 5 ดงัน้ี 
  8.1.1 เป็นผูส้าํเร็จการศึกษาชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าทั้งนกัเรียนไทยและ
ต่างประเทศท่ีสามารถส่ือสารภาษาไทยได ้หรือผูท่ี้สภามหาวิทยาลยัอนุมติัใหส้มคัรไดเ้ป็นกรณีพิเศษ  
  8.1.2 เป็นผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัอนุปริญญา หรือผูท่ี้คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรอนุมติั
ใหส้มคัรไดเ้ป็นกรณีพเิศษ 
  8.1.3 ไม่เป็นคนวิกลจริต และเป็นผูไ้ม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคท่ีสงัคมรังเกียจ และเป็นโรค
ท่ีจะเบียดเบียนหรือขดัขวางต่อการศึกษา 
  8.1.4 ไม่เป็นผูท่ี้มีความประพฤติเส่ือมเสียอยา่งร้ายแรง ไม่อยูร่ะหวา่งตอ้งโทษในคดีอาญา
ตามคาํพิพากษาของศาลถึงท่ีสุดใหรั้บโทษจาํคุก เวน้แต่ความผดิท่ีไดก้ระทาํโดยประมาท หรือความผดิลหุ
โทษ 
  8.1.5 ไม่เคยถูกคดัช่ือออกจากสถาบนัการศึกษา เพราะมีกรณีทาํความผดิทางวินยั 

8.1.6 มีคุณสมบติัอ่ืนครบถว้นตามประกาศของมหาวิทยาลยั วา่ดว้ยการรับเขา้ศึกษาใน
มหาวิทยาลยั 
 

9. การคดัเลือกผู้เข้าศึกษา  

การคดัเลือกผูเ้ขา้ศึกษาในหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ตามขอ้บงัคบั
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี  วา่ดว้ยการศึกษาขั้นปริญญาตรี  พ.ศ.  2547  หมวดท่ี 2 ขอ้ 6 ดงัน้ี 



 34

9.1 สอบคดัเลือก  โดยวิธีท่ีมหาวิทยาลยักาํหนด  ซ่ึงจะเป็นไปตามระเบียบการสอบคดัเลือกเพื่อเขา้
ศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา 

9.2 วิธีอ่ืน ๆ  ท่ีสภามหาวิทยาลยัเป็นผูก้าํหนด 
 

10. ระบบการศึกษาและหลักสูตรการศึกษา 

 10.1 ระบบการศึกษา 
  ระบบการศึกษาในหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์  ใชร้ะบบ
ทวิภาค โดยหน่ึงภาคการศึกษาแบ่งเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ หน่ึงภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษา
ไม่นอ้ยกวา่ 15 สปัดาห์ จดัการเรียนการสอนแบบบูรณาการบางรายวิชา จดัการศึกษาเป็นภาษาไทย  

 10.2 การคดิหน่วยกิต 
10.2.1 รายวิชาภาคทฤษฎี ท่ีใชเ้วลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่นอ้ยกวา่ 15 ชัว่โมงต่อ

ภาคการศึกษาปกติ  หรือ 1 ชัว่โมงต่อสปัดาห์ มีค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิตระบบทวภิาค 
10.2.2   รายวิชาภาคปฏิบติั ท่ีใชเ้วลาฝึกหรือทดลองไม่นอ้ยกว่า 30  ชัว่โมงต่อภาคการศึกษาปกติ 

หรือ 3 ชัว่โมงต่อสปัดาห์ มีค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 
10.2.3 การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ท่ีใชเ้วลาฝึกไม่น้อยกว่า 45 ชัว่โมงต่อภาค

การศึกษาปกติ หรือ 3 ชัว่โมงต่อสปัดาห์มีค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 
10.2.4 การทาํโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดตามท่ีไดรั้บมอบหมาย ท่ีใชเ้วลาในการ

ทาํโครงงานหรือกิจกรรมนั้นๆ ไม่นอ้ยกวา่  45  ชัว่โมงต่อภาคการศึกษาปกติ มีค่าเท่ากบั  1 หน่วยกิตกบัระบบ
ทวิภาค 
 

11. การลงทะเบียนเรียนและระยะเวลาการศึกษา 

 11.1 การลงทะเบียน 
การลงทะเบียนเรียนของนกัศึกษา ใหเ้ป็นไปตามระเบียบขอ้บงัคบัของมหาวิทยาลยัอุบลราชธานี วา่

ดว้ยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2547  หมวดท่ี 5 ถึงหมวดท่ี 7  
 11.2 ระยะเวลาการศึกษา   

  หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เป็นหลกัสูตรปกติเตม็เวลา ใช้
เวลาในการศึกษาตลอดหลกัสูตร  4  ปี  และไม่เกิน  8  ปีการศึกษา มีจาํนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตรไม่
นอ้ยกวา่ 139 หน่วยกิต  
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12. การวดัผลและการสําเร็จการศึกษา 

 การวดัผลและเกณฑ์การสําเร็จการศึกษาในหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสาธารณสุข
ศาสตร์ นกัศึกษาจะตอ้งเรียนครบตามจาํนวนหน่วยกิตท่ีหลกัสูตรกาํหนด และตอ้งไดแ้ตม้คะแนนเฉล่ียไม่ตํ่า
กว่า 2.00 จากระบบ 4 แต้มระดับคะแนนตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี พ.ศ. 2547 หมวดท่ี 8 , 9, 10  

13. จํานวนนักศึกษาและบัณฑิตท่ีคาดว่าจะสําเร็จการศึกษา 

จาํนวนนกัศึกษาท่ีจะรับเขา้ศึกษาในหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และ
จาํนวนบณัฑิตท่ีคาดวา่จะจบในแต่ละปีการศึกษา เป็นระยะเวลา 5 ปีการศึกษา โดยเร่ิมตั้งแต่ปีการศึกษาท่ี
เปิดสอนหลกัสูตรนั้น  ตามรายละเอียด  ดงัน้ี 

จํานวน 
นักศึกษา / ช้ันปี 

ปีการศึกษา 

ช้ันปีท่ี 2549 2550 2551 2552 2553 
ชั้นปีท่ี  1 
ชั้นปีท่ี  2 
ชั้นปีท่ี  3 
ชั้นปีท่ี  4 
รวม 

60 
- 
- 
- 

60 

60 
60 
- 
- 

120 

100 
60 
60 
- 

220 

100 
100 
60 
60 
320 

100 
100 
100 
60 
360 

จาํนวนบณัฑิตท่ีคาดวา่จะ
สาํเร็จการศึกษา 

- - - - 60 

14. หลักสูตร   

14.1  จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   
โครงสร้างหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต   สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  มีจาํนวนหน่วยกิตรวม ตลอด

หลกัสูตรไม่นอ้ยกวา่ 139   หน่วยกิต  โดยมีรายละเอียดในหลกัสูตรต่อไปน้ี 
14.2  โครงสร้างหลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์   

14.2.1 หมวดวชิาศึกษาท่ัวไป    จาํนวน    34   หน่วยกิต   
1) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    10   หน่วยกิต 
2) กลุ่มวิชาภาษา       14 หน่วยกิต 
3) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ สงัคมศาสตร์    10  หน่วยกิต 

14.2.2 หมวดวชิาเฉพาะ     ไม่นอ้ยกวา่         99   หน่วยกิต     
1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ     29   หน่วยกิต 
2) กลุ่มวิชาชีพ       25 หน่วยกิต 
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3) กลุ่มวิชาชีพเฉพาะทาง          ไม่นอ้ยกวา่   30         หน่วยกิต 
            ใหน้กัศึกษาเลือกเรียนกลุ่มวิชาชีพเฉพาะทางโดยเลือกจากกลุ่มวิชาท่ีเปิดสอนในหลกัสูตร
วิทยาศาสตรบณัฑิต (สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์) จาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 30 หน่วยกิต  

3.1) กลุ่มสาธารณสุขชุมชน                31         หน่วยกิต 
3.2) กลุ่มวิทยาศาสตร์อนามยัส่ิงแวดลอ้ม   30 หน่วยกิต 
3.3) กลุ่มอาชีวอนามยัและความปลอดภยั   31 หน่วยกิต 

              4) กลุ่มวิชาชีพเลือก                ไม่นอ้ยกวา่  15         หน่วยกิต 
นกัศึกษาสามารถเลือกเรียนกลุ่มวิชาชีพเลือกท่ีเปิดสอนในหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต 

(สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์)  แต่ตอ้งไม่ตรงกบักลุ่มวชิาชีพเฉพาะทาง  จาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 15 หน่วยกิต  
หรือตามขอ้กาํหนดของหลกัสูตร 
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งานแพทยศาสตรศึกษา 
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งานแพทยศาสตรศึกษาปี 2549 
โครงการ วนั/เดือน/ปี วทิยากร ผู้ร่วมโครงการ 

ทบทวน Course Syllabus ทั้งหมด 26/ม.ค./49 ศ.(เกียรติคุณคลินิก)นพ.
วราวธุ สุมาวงศ ์

อาจารยว์ิทยาลยั
แพทยศาสตร์ฯ 

ศึกษาดูงาน 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

11-17/ก.พ./49  อาจารยว์ิทยาลยั
แพทยศาสตร์ฯ  
และบุคลากร 

กระบวนการรับเขา้ นศ.แพทย ์(สอบ
สมัภาษณ์ + ตรวจสุขภาพจิต + 
ตรวจสุขภาพ) 

เม.ย.-พ.ค.49  วิทยาลยัแพทยศาสตร์ฯ 
โรงพยาบาลพระศรีฯ  
โรงพยาบาล สปส. 

ช้ีแจงทาํความเขา้ใจร่วมกบั
โรงพยาบาลสรรพสิทธ์ิฯ  ณ 
โรงพยาบาล สปส. 

5/ก.ค./49 ศ.(เกียรติคุณคลินิก)นพ.
วราวธุ สุมาวงศ ์

อธิการบดี,คณบดี 
อาจารยว์ิทยาลยั
แพทยศาสตร์ฯ  
 แพทย ์ 
โรงพยาบาล สปส. 

แพทยศาสตรศึกษา (คร้ังท่ี 1) 
หลกัสูตรและไตรยางคก์ารศึกษา 
(หลกัการเขียนแผนการศึกษา 
วตัถุประสงคก์ารศึกษาและการเขียน
แผนการศึกษาหมวดพทุธพสิยั 
(Cognitive Domain) กระบวนการ
คิดแกปั้ญหาผูป่้วย Traditional VS 
Case based teaching & learning 

17-18/ส.ค./49 ศ.(เกียรติคุณคลินิก)นพ.
วราวธุ สุมาวงศ ์

โรงพยาบาล สปส. 

จดังานวนัวิทยาศาสตร์+ตลาดนดั
หลกัสูตร+เปิดบา้น 

17-18/ส.ค./49  วิทยาลยัแพทยศาสตร์ฯ 

จดัสอนเสริมให ้นศ. รุ่น 1 
 (เคมี+E1+Math) 

ส.ค.-ก.ย.49  นกัศึกษาวิทยาลยั
แพทยศาสตร์ฯ 

จดัประชุมวิชาการ  
(แง่คิดในการคดัเลือกนกัศึกษา
แพทย)์ 

18/ก.ย./49 ศ.พญ.บุญมี สถาปัต
ยวงศ+์รศ.พญ.โฉมชบา  
สิรินนัทน ์

อาจารยว์ิทยาลยั
แพทยศาสตร์ฯ  
แพทยโ์รงพยาบาลสปส. 
อาจารยค์ณะวิทย ์
อาจารยค์ณะศิลปศาสตร์ 
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โครงการ วนั/เดือน/ปี วทิยากร ผู้ร่วมโครงการ 
แพทยศาสตรศึกษา (คร้ังท่ี 2) การ
จดัการเรียนการสอนหมวดทกัษะ
พิสยั + เจตคติพิสยั , ประชุมจดั
โครงสร้างหลกัสูตร+เตรียมการสอน
ของอาจารย ์, ทบทวน Course 
Syllabus pre clinic ทกัษะพ้ืนฐาน 

21-23/ก.ย./49 ศ.(เกียรติคุณคลินิก)นพ.
วราวธุ สุมาวงศ ์

อาจารยว์ิทยาลยั
แพทยศาสตร์ฯ 

จดัเฉลิมฯ วนัมหิดล 24/ก.ย./49  อาจารย ์
วิทยาลยัแพทยศาสตร์ฯ  
นกัศึกษา รุ่น 1 

จดัทาํประมวลการสอนรายวชิา
ทกัษะพื้นฐานคลินิก I, II,III 

5-6/ต.ค./49 ศ.(เกียรติคุณคลินิก)นพ.
วราวธุ สุมาวงศ ์

อาจารย ์
วิทยาลยัแพทยศาสตร์ฯ 

ปรึกษาหารือ สสจ. อุบลฯ 16/ต.ค./49  คณบดี 
รองฯฝ่ายการศึกษา 

ปรึกษาหารือโรงพยาบาลวารินฯ 14/พ.ย./49  คณบดี 
รองฯฝ่ายการศึกษา 
ผช.แพทยศาสตร์ฯ 
ผช.วิชาการ 
ผช.กิจการฯ 
นกัวิชาการการศึกษา 

ปรึกษาหารือ โรงพยาบาลศรีสะเกษ 21/พ.ย./49  คณบดี 
รองฯฝ่ายการศึกษา 
ผช.แพทยศาสตร์ฯ 
ผช.วิชาการ 
ผช.กิจการฯ 
นกัวิชาการการศึกษา 

ปรึกษาหารือ โรงพยาบาลยโสธร 27/พ.ย./49  คณบดี 
รองฯฝ่ายการศึกษา 
ผช.แพทยศาสตร์ฯ 
ผช.วิชาการ,ผช.กิจการฯ 
นกัวิชาการการศึกษา 
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โครการ วนั/เดือน/ปี วทิยากร ผู้ร่วมโครงการ 
จดัประชุมแพทยศาสตรศึกษา 
(ประชุมทาํความเขา้ใจความรู้ดา้น
แพทยศาสตรศึกษา เพื่อพฒันา
อาจารยแ์พทยใ์นดา้นการเรียนการ
สอนและการประเมินผล) 

30พ.ย.-1ธ.ค.
49 

ศ.พญ.หม่อมราชวงศ์
จนัทร์นิวทัธ์ เกษม
สนัต+์นส.วินิตา จนัทร
รักษา (กมุารฯ รามาฯ) 

อาจารยว์ิทยาลยั
แพทยศาสตร์ฯ 
แพทยโ์รงพยาบาล สปส. 
โรงพยาบาลวารินฯ 
โรงพยาบาลศรีสะเกษ 

ปรึกษาหารือโรงพยาบาล
อาํนาจเจริญ 

20/ธ.ค./49  คณบดี 
รองฯฝ่ายการศึกษา 
ผช.แพทยศาสตร์ฯ 
ผช.วิชาการ,ผช.กิจการฯ
นกัวิชาการการศึกษา 

ปรึกษาหารือ คณะเภสชัฯ 
โรงพยาบาลพิบูลฯ 

21/ธ.ค./49  คณบดี 
รองฯฝ่ายการศึกษา 
ผช.แพทยศาสตร์ฯ 
ผช.วิชาการ,ผช.กิจการฯ 
นกัวิชาการการศึกษา 

ปรึกษาหารือ โรงพยาบาลตระการ
พืชผล 

22/ธ.ค./49  คณบดี 
รองฯฝ่ายการศึกษา 
ผช.แพทยศาสตร์ฯ 
ผช.วิชาการ,ผช.กิจการฯ 
นกัวิชาการการศึกษา  

จดัประชุมแพทยศาสตรศึกษา 22/ธ.ค./49  อาจารย ์  
วิทยาลยัแพทยศาสตร์ฯ 

ประชุมทาํความเขา้ใจความรู้
แพทยศาสตรศึกษาเพื่อพฒันา
อาจารยแ์พทย ์ในดา้นการเรียนการ
สอนและการประเมินผล คร้ังท่ี 1 

17-18/ส.ค./49  อาจารย ์  
วิทยาลยัแพทยศาสตร์ฯ 

ประชุมทาํความเขา้ใจความรู้
แพทยศาสตรศึกษา ชั้นปรีคลินิก 
คร้ังท่ี 2 

18/ก.ย./49  อาจารย ์  
วิทยาลยัแพทยศาสตร์ฯ 
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โครงการ วนั/เดือน/ปี วทิยากร ผู้ร่วมโครงการ 
ประชุมทาํความเขา้ใจความรู้
แพทยศาสตรศึกษาเพื่อพฒันา
อาจารยแ์พทย ์ในดา้นการเรียนการ
สอนและการประเมินผล คร้ังท่ี 3 

21-23/ก.ย./49  อาจารย ์  
วิทยาลยัแพทยศาสตร์ฯ 

ประชุมทาํความเขา้ใจความรู้
แพทยศาสตรศึกษาเพื่อพฒันา
อาจารยแ์พทย ์ในดา้นการเรียนการ
สอนและการประเมินผล คร้ังท่ี 4 

5-6/ต.ค./49  อาจารย ์  
วิทยาลแัพทยศาสตร์ฯ 

ประชุมทาํความเขา้ใจความรู้
แพทยศาสตรศึกษาเพื่อพฒันา
อาจารยแ์พทย ์ในดา้นการเรียนการ
สอนและการประเมินผล คร้ังท่ี 5 

23/พ.ย.49  อาจารย ์  
วิทยาลยัแพทยศาสตร์ฯ 

จดัทาํโปสเตอร์นาํเสนอผลงาน 
(แพทยศาสตรศึกษา) 

13-15/ธ.ค./49   

ประชุมทาํความเขา้ใจความรู้
แพทยศาสตรศึกษาเพื่อพฒันา
อาจารยแ์พทย ์ในดา้นการเรียนการ
สอนและการประเมินผล คร้ังท่ี 6 

พ.ย. - ธ.ค. 49  อาจารย ์  
วิทยาลยัแพทยศาสตร์ฯ 
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งานกิจการนักศึกษา 
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งานกิจการนักศึกษา 
        วิทยาลยัแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขไดเ้ลง็เห็นถึงความสาํคญัในการผลิตบณัฑิตท่ีคุณภาพและ
เป็นหวัเร่ียวหวัแรงสาํคญัต่อชุมชนในเขตอีสานใต ้ทางดา้นการแพทย ์และการสาธารณสุข ดงันั้นทาง 
วิทยาลยัแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขจึงไดจ้ดักิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัชุมชนใหน้กัศึกษามีส่วนร่วมใน
กิจกรรมนั้นๆ กิจกรรมเช่ือมสมัพนัธ์ระหวา่งหมู่คณะ และกิจกรรมท่ีทางวิทยาลยัแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุขเลง็เห็นวา่เกิดประโยชนก์บัตวันกัศึกษาโดยตรง หรือทางออ้ม เป็นตน้ 

 พธีิบายศรีสู่ขวญั ต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจําปีการศึกษา 2549 
 

           
 

        กิจกรรมงานวนัรับน้องใหม่ 
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 นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรวทิยาลัยแพทยศาสตร์ฯ ร่วมทําบุญอุทิศส่วน
กุศลให้อาจารย์ใหญ่  

             
 

                            
 
จัดทําซุ้มสุขศาลาสโมสรนักศึกษาวทิยาลัยแพทยศาสตร์และสาธารณสุข 
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ถวายพระพร & กีฬ า 4 สีสัมพนัธ์ 
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กีฬ า 13 เขม็สัมพนัธ์ ณ มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ 
 

           
 

               
 

ภาพงานแข่งขนักีฬ าวทิยาศาสตร์สุขภาพสัมพนัธ์ คร้ังท่ี 1 
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กีฬ าสาธารณสุขสัมพนัธ์คร้ังท่ี 25 (มะพร้าวเกมส์) ณ มหาวทิยาลัยบูรพา 
 

       
 

      
 
วดัป่านานาชาต ิ
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กิจกรรมวนัปิดภาคการศึกษา พ.ศ. 2549  
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การวจิัย/การบริการวชิาการ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 51

การวจิยั 
  การพฒันางานวิจยั เป็นภารกิจท่ีสาํคญัอีกการหน่ึงของวิทยาลยัแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขท่ีมุ่ง
สนบัสนุนใหค้ณาจารยแ์ละบุคลากรทาํการศึกษาวจิยั เพือ่พฒันาองคค์วามรู้ทางการแพทยท์างสาธารณสุข
และสาขาวิชาต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งในปีงบประมาณ 2548 – 2549  วิทยาลยัแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
ไดรั้บเงินทุนสนบัสนุนงานวจิยัแหล่งต่างๆ ไดแ้ก่ งบประมาณแผน่ดินหมวดเงินอุดหนุน งบวิจยัจาก
หน่วยงานภายนอกเช่น สาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ  สาํนกังานคณะกรรมการวิจยั
แห่งชาติ เป็นตน้  

                                  โครงการวจิยัประจาํปี 2548 
โครงการ หัวหน้าโครงการ ผู้ร่วมโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ (บาท) 

1. ภาวะสุขภาพของ
นกัศึกษาชั้นปีท่ี1 
มหาวทิยาลยั
อุบลราชธานี 

อาจารยมิ์นตรา สาระรักษ ์ สุฬดี กิตติวรเวช 
นิชนนัท ์สุวรรณกฎู 
จิตตวร์ี ภูมิภาค 
ธนัยาการย ์สุดา 
รัตนา เลก็สมบูรณ์ 
 

งบประมาณ
แผน่ดิน 

  
  
  

  

19,576 
  
  
  
  

2. โครงการวจิยัรณรงค์
มหาวทิยาลยัปลอดบุหร่ี 

อาจารยเ์มรีรัตน์  มัน่วงค ์ คณาจารยว์ทิยาลยั 
แพทยศาสตร์ฯ 
 

งบประมาณ
แผน่ดิน 

  

43,950 
  

3. การเฝ้าระวงัดา้น
สุขาภิบาลอาหารของ
ร้านคา้ในมหาวิทยาลยั
อุบลราชธานี 
  
  

อาจารยพ์ญ.สรญา แกว้พิทูลย ์
  
  

ณฏัฐวฒิุ แกว้พิทูลย ์
 สุฬดี กิตติวรเวช 
นิชนนัท ์สุวรรณกฎู 
ประสิทธ์ิ เพง็สา 
 

งบประมาณ
แผน่ดิน 

  
  
  

20,000 
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โครงการวจิยัประจาํปี 2549 
โครงการ หัวหน้าโครงการ ผู้ร่วมวจิัย แหล่งทุน งบประมาณ 

(บาท) 
1. การศึกษาตน้ทุนต่อ
หน่วยบริการของศูนย์
สุขภาพชุมชน 

อาจารยพ์ญ.สรญา แกว้พิทูลย ์ ประสิทธ์ิ เพง็สา 
 สุฬดี กิตติวรเวช 
นิชนนัท ์สุวรรณกฎู 
ณฏัฐวฒิุ แกว้พิทูลย ์
 

งบประมาณ
แผน่ดิน 

  
  
  

20,000 
  
  
  

2. อาหารจานด่วนเพื่อ
สุขภาพ สาํหรับ
นกัศึกษามหาวทิยาลยั
อุบลราชธานี 

อาจารยมิ์นตรา สาระรักษ ์ จารุวรรณ์  วงบุตดี 
ดร.เหมวรรณ เหมมะนดั
เมรีรัตน์  มัน่วงศ์ 
ธนัยาการย ์สุดา 
 
 
 
 
 
 

สาํนกังาน
กองทุน

สนบัสนุนการ
สร้างเสริม
สุขภาพ 

  
  
  

244,500 
  
  
  

3. มหาวทิยาลยั
อุบลราชธานี ขบัข่ี
ปลอดภยัสวมใส่หมวก
กนัน็อค 

อาจารยพ์ญ.สรญา แกว้พิทูลย ์  ณฏัฐวฒิุ แกว้พิทูลย ์

ชุติกาญจน์ พลิาศรี 

 รัตนา เลก็สมบูรณ์ 

สาํนกังาน
กองทุน

สนบัสนุนการ
สร้างเสริม
สุขภาพ 

  

359,600 
  

4. พฒันาลุ่มนํ้าหว้ย
ขา้วสาร เพ่ือแกปั้ญหา
ความยากจน ประเดน็ 
สุขภาพ 

อาจารยมิ์นตรา สาระรักษ ์ เมรีรัตน์  มัน่วงศ์ 
ธนัยาการย ์สุดา 
 
 
 

สาํนกังาน
คณะกรรมการ
วจิยัแห่งชาติ 

221,400 
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การบริการวชิาการ 
  วิทยาลยัแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  ไดเ้ลง็เห็นความสาํคญัของการบริการวิชาการสู่สงัคม 
โดยไดมี้การเนน้ใหบ้ริการทางดา้นวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยมีการดาํเนินโครงการหน่วยแพทยเ์คล่ือนท่ี     
โครงการบริการตรวจสุขภาพประจาํปีศูนยพ์ฒันาเดก็  โครงการมหาวทิยาลยัอุบลราชธานีอาหารปลอดภยั 
เป็นตน้  
 

โครงการบริการวชิาการประจาํปี 2549 

 

โครงการ หัวหน้าโครงการ ผู้ร่วมวจัิย แหล่งทุน งบประมาณ
(บาท) 

1. การควบคุมและ
ป้องกนัไขเ้ลือดออก
ใน   เขตพื้นท่ีอาํเภอ
วารินชาํราบ 

อาจารยชุ์ติกาญจน์ พิลาศรี ณฏัฐวฒิุ แกว้พิทูลย ์
พญ.สรญา แกว้พิทูลย์
ชาญวิทย ์มณีนิล 
รัตนา เลก็สมบูรณ์ 
จารุวรรณ ศิริเทพทว ี

งบประมาณ
แผน่ดิน 

120,000 

2. โครงการพฒันา
บุคลากรศูนยพ์ฒันา
เดก็เพื่อยกระดบั
คุณภาพชีวิตเยาวชน
ไทย 

อาจารยรั์ตนา เลก็สมบูรณ์ ศูนยพ์ฒันาเดก็ งบประมาณ
แผน่ดิน 

200,000 

3. การสร้างเสริม
สุขภาพ : ทางเลือก
ใหม่ของคุณ 

อาจารยมิ์นตรา สาระรักษ ์ วิทยาลยัแพทยศาสตร์ฯ 
  

งบประมาณ
แผน่ดิน 

  

50,000 
  

4. โครงการอบรมครู
พี่เล้ียงเดก็ 

อ.รัตนา เลก็สมบูรณ์ ศูนยพ์ฒันาเดก็ 
  

งบประมาณ
แผน่ดิน 

  

200,000 
  

5. การอบรมเชิง
ปฏิบติัการการทาํวิจยั
ทางดา้นวิทยาศาสตร์
สุขภาพของนกัวิจยั
รุ่นใหม่ 

อาจารยเ์มรีรัตน์ มัน่วงศ ์ วิทยาลยัแพทยศาสตร์ฯ งบประมาณ
แผน่ดิน 

74,000 
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การทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรม 
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ฝ่ายทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรม 
 
   ในขณะท่ีประเทศไทยกาํลงัพฒันาในทุกดา้น  ทั้งทางดา้นเศรษฐกิจ   สงัคม   การเมือง วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี  ส่วนหน่ึงท่ีบ่งบอกความเป็นชาติไทยเราไดอ้ยา่งชดัเจนคือเอกลกัษณ์ดา้นศิลปวฒันธรรม
ซ่ึงเป็นศาสตร์หน่ึงท่ีสาํคญัท่ีเราจะปฏิเสธถึงความสาํคญัในเร่ืองน้ีไปมิได ้ เพื่อเป็นการอนุรักษไ์วซ่ึ้ง
ศิลปวฒันธรรมของไทย  โดยเฉพาะศิลปวฒันธรรมมาจากภูมิปัญญาท่ีเกิดจากคนในทอ้งถ่ิน  ซ่ึงถือเป็น
มรดกทางวฒันธรรมและเป็นหน่ึงในความภาคภูมิใจของคนในทอ้งถ่ิน พร้อมทั้งส่งเสริมใหน้กัษาศึกษาและ
ประชาชนตระหนกัถึงความงดงามท่ีเกิดจากภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของตนเอง   ซ่ึงสอดคลอ้งกบัพนัธกิจของ
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี  ดา้นทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมของชาติและฟ้ืนฟูวฒันธรรมอนัดีงามเพ่ือนาํ
กลบัมาใชใ้นการดาํเนินชีวิต และการพฒันาประเทศในลกัษณะของการใช ้“วฒันธรรมนาํการพฒันา”   
 จากความสาํคญัเบ้ืองตน้ท่ีกล่าวมา ท่านอธิการบดี ศ.ดร.ประกอบ วิโรจนกฎู และ ศ.นพ.ประสิทธ์ิ 
เพง็สา คณบดีวิทยาลยัแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ท่านทั้งสองใหใ้จความสาํคญัในการทาํงานวา่ " 
ขณะน้ีเรากาํลงัจดัตั้งโรงเรียนแพทยแ์ห่งใหม่ในเขตภูมิภาคอีสานตอนใตเ้พื่อเป็นการช่วยเหลือทอ้งถ่ินให้
ไดรั้บการบริการทางการแพทยอ์ยา่งทัว่ถึง ซ่ึงเป็นหนา้ท่ีหลกั นอกจากการผลิตแพทยแ์ละบุคลากรทางการ
แพทย,์สาธารณะสุข ท่ีไดม้าตรฐานชั้นนาํของประเทศไทยแลว้นั้น ส่ิงหน่ึงท่ีพึงกระทาํควบคู่กนัไปกคื็อ การ
รักษาศิลปวฒันธรรมท่ีดีงามของทอ้งถ่ิน "   ดงันั้น วิทยาลยัแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขไดน้อ้มรับ
นโยบายหลกัดา้นทาํนุบาํรุงวฒันธรรมดงักล่าวซ่ึงตรงกบัยทุธศาสตร์ท่ี 6 ของมหาวทิยาลยัอุบลราชธานีซ่ึง
สนบัสนุนดา้นการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม  งานอนุรักษแ์ละส่งเสริมศิลปวฒันธรรม วิทยาลยัแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุขจึงไดก่้อตั้งข้ึน ในวนัจนัทร์ท่ี 27 ธนัวาคม พ.ศ. 2547  
  1.เพื่อส่งเสริมและสนบัสนุนศิลปวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 

  2.เพื่อส่งเสริมและพฒันาการ การใชศิ้ลปวฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินใหเ้กิดข้ึนค่ามากท่ีสุด 
         3.เพื่อส่งเสริมและประยกุตใ์ชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ิน ประเพณีวฒันธรรมทอ้งถ่ินเพื่อนาํไปสู่การพฒันา
ท่ีย ัง่ยนืและพอเพียง 
    4.เพื่ออนุรักษส่์งเสริมและเผยแพร่ศิลปวฒันธรรมทอ้งถ่ินโดยเป็นศูนยก์ลางความรู้ดา้น
ศิลปวฒันธรรมของประเทศชาติ 
     5.เป็นแหล่งรวบรวมขอ้มูลดา้นศิลปวฒันธรรมเพ่ือจดัทาํเป็นหลกัสูตรการเรียนการสอนในระดบั
บณัฑิตศึกษา 
 
 
     6.เพื่อใหน้กัศึกษาแพทยแ์ละบุคลากรทางการแพทย ์สาธารณสุขซาบซ้ึงในศิลปวฒันธรรม
ทอ้งถ่ินท่ีดีงามใหค้งอยูสื่บไป 
     7. เพื่อนอ้มถวายแด่องคพ์ระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั เน่ืองในวโรกาส 5 ธนัวามหาราช 
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   แสดงหนา้เวปไซดง์านอนุรักษแ์ละส่งเสริมศิลปวฒันธรรม ฝ่ายทาํนุบาํรุงศิลปวฒัธรรม วิทยาลยั
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี  

 
โครงการทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรม 2549 

โครงการ หัวหน้าโครงการ ผู้ร่วมวจัิย แหล่งทุน งบประมาณ
(บาท) 

1.โครงการอนุรักษ์
และส่งเสริม
ศิลปวฒันธรรม “เสียง
พิณหมอ ม.อุบลฯ” 

อาจารยช์าญวทิย ์มณีนิล คณาจารย ์บุคลากร 
นกัศึกษา 
วิทยาลยัแพทยฯ์ 

 
 
 
 
 
 

งบประมาณแผน่ดิน 147,800 
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ภาคผนวก 
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โครงการทีเ่ป็นประโยชน์กับนักศึกษา 
- โครงการอาหารจานด่วนเพื่อสุขภาพ 
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- โครงการขบัขีป่ลอดภัยสวมใส่หมวกกันน็อก 

     
 

      
 

- การเข้าร่วมประเพณแีห่เทียนเข้าพรรษา 
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การแสดงดนตรีพืน้บ้านโครงการอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปะวฒันธรรม  
เสียงพณิหมอ ม.อุบล                                           

วทิยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
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คณะผู้จัดทาํหนังสือ 
 
ท่ีปรึกษา   
ศ.นพ. ประสิทธ์ิ เพง็สา                                             คณบดีวิทยาลยัแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
รศ.ดร. สุพรรณี ศรีอาํพร     รองคณบดีฝ่ายการศึกษา 
นางสาว จินตนา ศิริบูรณ์พพิฒันา                   ผูช่้วยคณบดีฝ่ายบริหาร 
พญ. สรญา  แกว้พิทูลย ์    ผูช่้วยคณบดีฝ่ายแพทยศาสตรศึกษา 
นาย ณฎัฐวฒิุ แกว้พิทูลย ์    ผูช่้วยคณบดีฝ่ายกิจการนกัศึกษา 
นาย สง่า ทบัทิมหิน    ผูช่้วยคณบดีฝ่ายวจิยัและบริการวิชาการ 
นาย ชาญวิทย ์มณีนิล    ผูช่้วยคณบดีฝ่ายทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม 

 
คณะผู้จัดทํา 
นาง นนัทิญา ทีปิวฒัน ์    เจา้หนา้ท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน 
นายเวชยนัต ์ กรินรักษ ์                                             ผูช่้วยเจา้หนา้ท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 

จัดพมิพ์โดย     
งานนโยบายและแผน วิทยาลยัแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 
 
 
 
 
 
 
วิทยาลยัแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี   
85    ถ.วาริน-เดชอุดม  ต.เมืองศรีไค   อ.วารินชาํราบ  จ.อุบลราชธานี  34190    
โทรศพัท.์045-353900    โทรสาร  045-353901   
http:www.cmp.ubu.ac.th 


