วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สารบัญ
ส่วนนา
ส่วนที่ 1

ส่วนที่ 2

หน้า
สารจากคณบดี
บทสรุปผู้บริหาร
ข้อมูลทั่วไปของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
ประวัติวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
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- ผลการดาเนินงานด้านการวิจัย
ผลการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์ที่ 4
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ผลการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์ที่ 5
- ผลการดาเนินงานการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ผลการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์ที่ 6
- ผลการดาเนินงานด้านบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
ผลการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์ที่ 7
- ความภาคภูมิใจของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
- ผลการดาเนินงานบริหารบุคคล
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จำนวนนักศึกษำและผู้สำเร็จกำรศึกษำ
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนชั้นคลินิก ศูนย์แพทยศำสตร์ศึกษำ โรงพยำบำลสรรพสิทธิประสงค์
ผลกำรสอบรวบยอด (Comprehensive Examination) ประจำปีกำรศึกษำ 2555
สรุปผลกำรสอบเพื่อประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรประกอบวิชำชีพเวชกรรม
ประจำปี 2556
สรุปผลกำรสอบประเมินและรับรองควำมรู้ควำมสำมำรถ ในกำรประกอบวิชำชีพเวชกรรม
สรุปผลกำรสอบผ่ำนเกณฑ์ในกำรประกอบวิชำชีพเวชกรรม
สรุปผลกำรได้รับใบอนุญำตประกอบวิชำชีพเวชกรรม ประจำปี 2556
แสดงสถิติกำรรับนักศึกษำเข้ำศึกษำโดยวิธีรับตรงตำมพื้นที่และวิธีรับตรงตำมโควตำ
ปีกำรศึกษำ 2556
แสดงสถิติกำรรับนักศึกษำเข้ำศึกษำโควตำส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรม บำเพ็ญประโยชน์
ช่วยเหลือสังคม และโควตำนักเรียนเรียนดีชนบท
แสดงสถิติกำรรับนักศึกษำเข้ำศึกษำวิธีรับผ่ำนส่วนกลำง (Admissions)
จำนวนนักศึกษำทั้งหมดจำแนกตำมกลุ่มวิชำชีพ และปีกำรศึกษำที่รับเข้ำศึกษำ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548)
จำนวนนักศึกษำใหม่และจำนวนนักศึกษำทั้งหมดจำแนกตำมกลุ่มวิชำชีพและปีกำรศึกษำ
ที่รับเข้ำศึกษำ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
จำนวนนักศึกษำหลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต (สำขำวิชำสำธำรณสุขศำสตร์)
ประจำปีงบประมำณ 2556
ร้อยละของผู้สำเร็จกำรศึกษำตำมระยะเวลำหลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต
(วิชำสำธำรณสุขศำสตร์) ประจำปีกำรศึกษำ 2555 จำแนกตำมกลุ่มวิชำชีพ
จำนวนรำยวิชำที่เปิดสอนในหลักสูตร
รำยวิชำที่มีกำรจัดประสบกำรณ์ภำคสนำม
รำยวิชำที่มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
รำยวิชำที่มีกำรเชิญอำจำรย์พิเศษจำกนอกวิทยำลัยแพทยศำสตร์และกำรสำธำรณสุข
ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภำพกำรศึกษำ
หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต (สำขำวิชำสำธำรณสุขศำสตร์) ภำคกำรศึกษำที่ 2/2555
รำยชื่ออำจำรย์ประจำที่ได้รับรำงวัลทำงวิชำกำร ในปีงบประมำณ 2556
ระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร
โครงกำรงำนเอกสำรสนเทศ ประจำปีงบประมำณ 2556
ข้อมูลเปรียบเทียบหนังสือ ตำรำ วำรสำร ฐำนข้อมูลที่ห้องสมุดจัดให้บริกำร
สถิติกำรใช้บริกำรห้องสมุด วิทยำลัยแพทยศำสตร์และกำรสำธำรณสุข
ปีงบประมำณ 2556
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กำรเปรียบเทียบผลกำรดำเนินโครงกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2555 – 2556
กำรเปรียบเทียบระดับควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำร ห้องปฏิบัติกำรทำงวิทยำศำสตร์
โครงกำร/กิจกรรม ประจำปี 2556
เปรียบเทียบแหล่งทุนภำยในและภำยนอก งบประมำณ ประจำปี 2555 - 2556
เปรียบเทียบเผยแพร่ผลงำนบทควำมตีพิมพ์ตีพิมพ์ในวำรสำร ประจำปี 2555 - 2556
เปรียบเทียบงบประมำณโครงกำรบริกำรวิชำกำร ประจำปี 2555 - 2556
จำแนกประชำกรตำมประเภทในสังกัดมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี
จำแนกตำมสิทธิกำรรักษำของผู้มำรับบริกำร
สรุปกำรมำรับบริกำร ปีงบประมำณ 2556
จำนวนผู้รับบริกำร Skin clinic
กำรให้บริกำรกำรฉีดวัคซีน
เกณฑ์กำรตรวจประเมินตำมหน่วยบริกำรปฐมภูมิ
หัวข้ออบรม/สัมมนำบุคลำกรทำงกำรแพทย์
แสดงจำนวนครูและบุคลำกรภำยในศูนย์พัฒนำเด็ก
เปรียบเทียบกิจกรรม/โครงกำรทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมกำรดำเนินงำน
ประจำปี 2555 - 2556
ผลกำรประเมินตำมองค์ประกอบคุณภำพ (เกณฑ์ สกอ.)
งบประมำณรำยรับ เปรียบเทียบระหว่ำงปีงบประมำณ 2556 และ 2555
งบประมำณรำยจ่ำย เปรียบเทียบระหว่ำงปีงบประมำณ 2555 และ 2556
งบประมำณรำยรับและรำยจ่ำย เปรียบเทียบระหว่ำงปีงบประมำณ 2555 และ 2556
เปรียบเทียบค่ำใช้จ่ำยประเภทค่ำวัสดุโครงกำรจัดซื้อวัสดุเพื่อกำรบริหำรจัดกำรภำยใน
วิทยำลัยแพทยศำสตร์และกำรสำธำรณสุข
เปรียบเทียบแสดงเงินงบประมำณที่ได้รับจัดสรรในกำรจัดซื้อครุภัณฑ์ปี 2555 และ 2556
เปรียบเทียบแสดงเงินรำยได้ที่ได้รับจัดสรรในกำรจัดซื้อครุภัณฑ์ปี 2555 และ 2556
แสดงสถิติเปรียบเทียบค่ำสวัสดิกำรแก่บุคลำกร ปีงบประมำณ 2555 - 2556
แสดงสถิตค่ำตอบแทนและสวัสดิกำร แก่บุคลำกร
แสดงระดับควำมพึงพอใจของบุคลำกรที่ควำมภำคภูฒิใจและควำมสุขในกำรทำงำนภำยใน
หน่วยงำน วิทยำลัยแพทยศษสตร์และกำรสำธำรศุข
จำนวนบุคลำกรสำยวิชำกำรตำมสถำนภำพกำรบรรจุเปรียบเทียบ ย้อนหลัง 2 ปี
รำยชื่ออำจำรย์ประจำที่ปฏิบัติงำนจริง
บุคลำกรสำยวิชำกำร ลำศึกษำต่อ
คุณวุฒิกำรศึกษำของอำจำรย์ประจำ (รวมผู้ลำศึกษำต่อ)
ตำแหน่งทำงวิชำกำร
แสดงจำนวนผู้ส่งผลงำนเสนอขอกำหนดตำแหน่งทำงวิชำกำร
รำยชื่อผู้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถพิเศษ จำนวน 3 ท่ำน
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จำนวนบุคลำกรสำยสนับสนุนตำมสถำนภำพกำรบรรจุเปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลัง 2 ปี
สถำนภำพบุคลำกรสำยสนับสนุนวิชำกำรในสังกัดวิทยำลัยแพทยศำสตร์และกำรสำธำรณสุข
สถิติกำรลำออก ประจำปี 2556
งบประมำณในกำรจ้ำงบุคลำกร
โครงกำรที่ดำเนินกำรในปีงบประมำณ 2556
แสดงจำนวนผู้เข้ำร่วมรับกำรอบรม
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แสดงจำนวนนักศึกษำประจำปี พ.ศ. 2556
แสดงกำรรับนักศึกษำและผู้สำเร็จกำรศึกษำ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 - 2556
แสดงกำรรับนักศึกษำและผู้สำเร็จกำรศึกษำทั้งหมด
แสดงผลกำรสอบประเมินและรับรองควำมรู้ควำมสำมำรถ
ในกำรประกอบวิชำชีพเวชกรรม ประจำปี พ.ศ. 2556
แสดงผลกำรได้รับใบอนุญำตประกอบวิชำชีพเวชกรรม
ประจำปี พ.ศ. 2556
แสดงจำนวนนักศึกษำหลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต (สำขำสำธำรณสุขศำสตร์)
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2556
แสดงกำรรับนักศึกษำและผู้สำเร็จกำรศึกษำ
ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภำพกำรศึกษำ ภำคเรียนที่ 2/2555
แสดงระดับควำมพึงพอใจของผู้มำรับบริกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2556
เปรียบเทียบกำรให้บริกำรระบบเครือข่ำยไร้สำยภำยในอำคำร
เปรียบเทียบกำรให้บริกำรระบบเครือข่ำยไร้สำยภำยในอำคำรวิทยำลัยแพทยศำสตร์
และกำรสำธำรณสุขในแต่ละปีงบประมำณ
แสดงควำมพึงพอใจกำรใช้ระบบสำรสนเทศของบุคลำกร
แสดงควำมพึงพอใจกำรใช้ระบบสำรสนเทศของนักศึกษำ
เปรียบเทียบ หนังสือ ตำรำ วำรสำร และฐำนข้อมูลที่ห้องสมุดให้บริกำร
ประจำปี พ.ศ. 2555 - 2556
เปรียบเทียบสถิติกำรใช้ห้องสมุด ประจำปี พ.ศ. 2555 - 2556
เปรียบเทียบผลกำรดำเนินโครงกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2555 – 2556
เปรียบเทียบระดับควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำร ห้องปฏิบัติกำรทำงวิทยำศำสตร์
กรำฟแสดงกำรเปรียบเทียบสถิติกำรเข้ำร่วมกิจกรรมของนักศึกษำ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2555 - 2556
เปรียบเทียบจำนวนโครงกำรวิจัย ที่ได้รับจัดสรร ตำมแหล่งทุนภำยในและภำยนอก
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2555 - 2556
เปรียบเทียบงบประมำณที่รับจัดสรร ตำมแหล่งทุน ภำยในและภำยนอก
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2555 - 2556
แสดงเปรียบเทียบกำรเผยแพร่ผลงำนบทควำมตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำร
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2555 - 2556
เปรียบเทียบงบประมำณโครงกำรบริกำรวิชำกำร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2555 – 2556
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แสดงจำนวนนักศึกษำที่ลงทะเบียนหลักประกันสุขภำพถ้วนหน้ำ
เปรียบเทียบ จำนวนผู้มำรับบริกำรตำมแผนก ประจำปี พ.ศ. 2556
เปรียบเทียบ จำนวนผู้มำรับบริกำรในเวลำ และนอกเวลำ ประจำปี พ.ศ. 2556
แสดงข้อมูลสถิติกำรตรวจสุขภำพประจำปี พ.ศ. 2556
แสดงข้อมูลสถิติกำรมำใช้บริกำรของงำนอุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน ปี พ.ศ. 2556
กรำฟแสดงข้อมูลสถิติกำรส่งต่อผู้ป่วย ปี พ.ศ. 2556
แสดงข้อมูลสิ่งส่งตรวจภำยในห้องปฏิบัติกำรพยำธิวิทยำคลินิก
ประจำปี พ.ศ. 2556
แสดงจำนวนผู้มำรับบริกำรทำงรังสีวิทยำแยกตำมเครื่องมือทำงรังสีวิทยำ
แสดงข้อมูลควำมพึงพอใจของผู้มำใช้บริกำร อำคำรผู้ป่วยนอก
แสดงแผนผังภำยในศูนย์พัฒนำเด็ก
แสดงเปรียบเทียบจำนวนนักเรียน ประจำปี พ.ศ. 2555 - 2556
แสดงรำยรับ-รำยจ่ำย ศูนย์พัฒนำเด็ก ประจำปี พ.ศ. 2555 - 2556
แสดงกำรเปรียบเทียบโครงกำรทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมปีงบประมำณ พ.ศ. 2555 - 2556
แสดงกำรเปรียบเทียบเทียบผลประเมินคุณภำพกำรศึกษำ
เปรียบเทียบ งบประมำณรำยรับ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2555 และ 2556
เปรียบเทียบ งบประมำณรำยจ่ำย ปีงบประมำณ พ.ศ. 2555 และ 2556
งบประมำณรำยรับและรำยจ่ำย ปีงบประมำณ พ.ศ. 2556
เปรียบเทียบแสดงค่ำปริมำณกำรใช้วัสดุ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2555 - 2556
เปรียบเทียบแสดงเงินงบประมำณที่ได้รับจัดสรรในกำรจัดซื้อครุภัณฑ์
ปี พ.ศ. 2555 และ 2556
เปรียบเทียบแสดงเงินรำยได้ที่ได้รับจัดสรรในกำรจัดซื้อครุภัณฑ์ปี พ.ศ. 2555 และ 2556
แสดงสถิติเปรียบเทียบค่ำสวัสดิกำรแก่บุคลำกร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2555 - 2556
แสดงระดับควำมพึงพอใจของบุคลำกร
แสดงกำรเปรีบเทียบบุคลำกรตำมสถำนภำพกำรบรรจุเปรียบเทียบ ย้อนหลัง 2 ปี
แสดงกำรเปรียบเทียบจำนวนบุคลำกรลำศึกษำต่อ
แสดงสัดส่วนคุณวุฒิกำรศึกษำอำจำรย์ประจำ (รวมผู้ลำศึกษำต่อ)
แสดงสัดส่วนกำรมีตำแหน่งทำงวิชำกำรของบุคลำกรสำยวิชำกำร
แสดงกำรเปรียบเทียบบุคลำกรตำมสถำนภำพ ประจำปี พ.ศ. 2555 - 2556
แสดงกำรเข้ำรับกำรอบรม/สัมมนำ/ศึกษำดูงำน ของบุคลำกร
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2556
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สารบัญภาพ
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สัญลักษณ์วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
โครงสร้างการแบ่งส่วนงานของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประจาปี พ.ศ. 2556
กิจกรรม/โครงการการเสริมสร้าง ด้านเอกลักษณ์ และด้านอัตลักษณ์
กิจกรรมด้านการวิจัยและสร้างสรรค์
กิจกรรมด้านการบริการวิชาการ
กิจกรรมด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
กิจกรรมด้านความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ
โครงสร้างบุคลากรศูนย์แพทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
การปฐมนิเทศนักศึกษาแพทย์ ประจาปีการศึกษา 2555
กิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจาปี พ.ศ. 2555
กิจกรรมถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา
กิจกรรมเทิดพระเกียรติ “วันมหิดล”
กิจกรรมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์
กิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์นักศึกษาแพทย์ อาจารย์แพทย์
กิจกรรมวันปัจฉิมนิเทศนักศึกษา
กิจกรรมแบ่งปันนาใจสู่น้องนักเรียนไทยในชนบท
นักศึกษาฝึกปฏิบัติงานวิชาเวชศาสตร์ชุมชน 4
โครงการพัฒนาวิชาการเสริมประสบการณ์ นักศึกษาแพทย์ชันปีที่ ๖
โครงการทบทวนความรู้สอบในระดับชันคลินิก
โครงสร้างศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชันคลินิก โรงพยาบาลศรีสะเกษ
กิจกรรมวันปฐมนิเทศ วันที่ 11 มีนาคม 2556 ณ โรงพยาบาลศรีสะเกษ
กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง วันที่ 11 มีนาคม 2556 ณ โรงพยาบาลศรีสะเกษ
กิจกรรมพิธีไหว้ครู วันที่ 18 กรกฎาคม 2556 ณ โรงพยาบาลศรีสะเกษ
กิจกรรมพัฒนาจิต วันที่ 13 สิงหาคม 2556 ณ โรงพยาบาลศรีสะเกษ
กิจกรรมวันมหิดล วันที่ 24 กันยายน 2556 ณ โรงพยาบาลศรีสะเกษ
กิจกรรมการพัฒนาสู่การเป็นนักวิชาชีพ วันที่ 9 ตุลาคม 2556 ณ โรงพยาบาลศรีสะเกษ
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านสุขภาพสาหรับนักศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียน
กิจกรรมความร่วมมือระหว่างนักวิชาการศึกษา และเลขานุการกลุ่มงานจาก
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ และโรงพยาบาลศรีสะเกษ
30 กิจกรรมการประชุมแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศ ครังที่ 14
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ภาพที่

31 กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาอาจารย์ด้านการเรียนการสอน
32 กิจกรรมการเรียนการสอน รายวิชาหลักการดูแลผู้ป่วยเบืองต้น หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ชันปีที่ 3
33 การทากิจกรรมกลุ่ม การสร้างพลังส่งเสริมสุขภาพรายวิชา หลักการสร้างเสริมสุขภาพ
นักศึกษา วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) ชันปีที่ 1
34 กิจกรรมการเรียนการสอน และการบูรณาการโครงการบริการวิชาการกับการจัดการเรียน
การสอน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ประจาปีการศึกษา
2/2555 และ 1/2556
35 ฝึกปฏิบัติการป้องกันและควบคุมอัคคีภัยเบืองต้น รายวิชา 1902 411 การป้องกันและ
ควบคุมอัคคีภัย
36 ฝึกปฏิบัติการตวจวัดคุณภาพอากาศและเสียงรายวิชา 1902 326 วิชาการสุ่มเก็บและ
วิเคราะห์ ตัวอย่างด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม
37 ศึกษาดูงานระบบบาบัดมลพิษทางอากาศ รายวิชา 1902 316 การควบคุมมลพิษทาง
อากาศภาพ และศึกษาดูงานระบบฝังกลบขยะอย่างถูกหลักสุขาภิบาลเทศบาล
เมืองวารินชาราบ รายวิชา 1902 315 การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
38 กิจกรรมการดาเนินงานโครงการธนาคารขยะ
39 กิจกรรมการทาปุ๋ยหมักและนาหมักชีวภาพจากขยะอินทรีย์ มีการเรียนการสอน
และการบูรณาการ
40 นักศึกษาดูงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม รายวิชา 1902 406 การศึกษา
ดูงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
41 กิจกรรมรายวิชา การควบคุมแมลงและสัตว์แทะทางสาธารณสุข นักศึกษา วท.บ.
(สาธารณสุขศาสตร์) ชันปีที่ 3
42 กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน รายวิชาเวชศาสตร์ชุมชนนักศึกษาชันปีที่ 4
43 กิจกรรมโครงการบริการวิชาการ : การส่งเสริมภาวะโภชนาการและสุขอนามัย นักเรียน
โรงเรียน ตารวจตระเวนชายแดน กองกากับการตารวจตระเวนชายแดนที่ 22
อุบลราชธานี
44 กิจกรรมนิเทศงานนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานสาธารณสุขชุมชน ณ โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบล ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 2/2555
45 การประชุม 10th Asia Pacific Conference on Tobacco or Health (APACT 2013)
ณ เมือง Chiba ประเทศญี่ปุ่น
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ภาพที่
46 การประชุม ASIA PACIFIC ACADEMIC CONSORTIUM FOR PUBLIC HEALTH
(APACPH) & FACULTY OF PUBLIC HEALTH, MAHIDOL UNIVERSITY
วันที่ 12 - 13 มกราคม 2556
47 กิจกรรมการศึกษาดูงานคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วันที่ 22 สิงหาคม 2556
48 กิจกรรมการศึกษาดูงานคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 23 สิงหาคม 2556
49 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Network) ภายในอาคาร
50 การศึกษาดูงานตามโครงการเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา
(Inter-University Network : UniNet)
51 กิจกรรม การแนะนาการใช้ห้องสมุดสาหรับนักศึกษาชันปีที่ 1
วันที่ 31 พฤษภาคม 2556
52 กิจกรรมห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
53 โครงการอบรมอาจารย์ที่ปรึกษา
54 โครงการสัมมนากิจการนักศึกษา
55 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และบายศรีสู่ขวัญ
56 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาแพทย์
57 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุข
58 โครงการแต่งกายดี มีวินัย ตรงต่อเวลาเพื่อศักดิ์ศรี ว.แพทย์
59 โครงการปลูกคุณธรรม จริยธรรมด้วยวิถีพุทธ
60 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแพทย์
61 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสาธารณสุข
62 โครงการสมาธินาใจ
63 โครงการวันมหิดล
64 โครงการกีฬาเฟรชชี่
65 โครงการกีฬาเชื่อมสัมพันธ์วิทยาศาสตร์สุขภาพ
66 โครงการสานสัมพันธ์ต้อนรับน้องใหม่
67 โครงการสานสัมพันธ์พี่น้องสาธารณสุข
68 โครงการกีฬาเข็มสัมพันธ์
69 โครงการกีฬาสาธารณสุข
70 โครงการพิธีซ้อมรับปริญญา
71 แสดงผลงานที่ได้รับรางวัล/เกียรติยศ/ชื่อเสียง ของนักศึกษา
72 การแข่งขันกีฬาเข็มสัมพันธ์
73 พิธีมอบทุนการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2556
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ภาพที่
74 กิจกรรมงานปฐมนิเทศนักศึกษา
75 กิจกรรมพี่บัณฑิตพบน้องและแสดงความยืนดีพี่บัณฑิต วันที่ 3 เมษายน 2556
76 กิ จ กร รม กา ร เ ชื่ อ มค ว า มสั มพั นธ ไ มต รี แ ละ ท า สั ญ ญา คว าม ร่ ว มมื อ ( MOU)
ร่วมกับมหาวิทยาลัย ไทเหงียน ประเทศเวียดนาม
77 กิจกรรมการเจรจาแสวงหาความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษา ประเทศกัมพูชา
ณ มหาวิทยาลัยเมียนเจย และมหาวิทยาลัยพระตะบอง
78 กิจกรรมการจัดการความรู้ เรื่อง “Bacterial Pathogenesis”
79 กิจกรรม Research Forum
80 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “แนวทางการจัดทาข้อเสนอโครงการวิจัย
81 โครงการการส่งเสริมภาวะโภชนาการและสุขอนามัย นักเรียนโรงเรียนตารวจตระเวน
ชายแดน กองกากับการตารวจตระเวนชายแดนที่ 22 อุบลราชธานี
82 กิจกรรม ค่าย "ฉันอยากเป็น...หมอ มอทราย" ครังที่ 5
83 หมออาสาเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุในชุมชน ตาบลเมืองศรีไค
84 บริการสารวจดัชนีลูกนายุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกแบบมีส่วนร่วมของชุมชน
ในการประเมินผลกระทบและการใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง
85 สัปดาห์วิทยาศาสตร์ "เปิดโลกการเรียนรู้ สู่ร่างอาจารย์ใหญ่ ครังที่ 4"
86 การบูรณาการความรู้ด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมสู่ชุมชน
87 ส่งเสริมศักยภาพในการตรวจคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งแบบองค์รวมแก่ชุมชน
ในเขตบริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตาบล (รพ.สต.)
88 โรงเรียนปลอดภัย อนามัยสิ่งแวดล้อมดี
89 โครงการประชุมวิชาการวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครังที่ 2
90 อาคารผู้ป่วยนอก
91 ประธานพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
92 การรับชมประวัติของศูนย์สุขภาพ
93 ประธานในพิธีเปิดอาคารผู้ป่วยนอก
94 แผนกรังสีวิทยา
95 แผนกพยาธิวิทยาคลินิก
96 การให้บริการทางการรักษาพยาบาล
97 การให้บริการทางการตรวจสุขภาพ
98 การให้บริการทางการตรวจทางห้องปฏิบัติการ
99 การให้บริการตรวจด้วยเครื่องตรวจวินิจฉัยโรคเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
100 การให้บริการ Skin clinic
101 การให้บริการการฉีดวัคซีน
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กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์
โครงการคลินิกฟ้าใส
รศ.นพ.ป่วน สุทธิพินิจธรรม เข้าร่วมพิธีเปิดหน่วยบริการ โครงการคลินิกฟ้าใส
กิจกรรมไข้เลือดออก เนื่องในวันวิทยาศาสตร์
กิจกรรม 5 ส Big cleaning days
ภาพอาคารสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็ก
กิจกรรม ผูกพันฉันรักแม่
กีฬาสีหนูน้อย
กิจกรรม บัณฑิตน้อย
กิจกรรมหนูน้อยเข้าครัว
กิจกรรมการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมสืบสานประเพณีทาบุญอุทิศส่วนกุศล
แด่อาจารย์ใหญ่
กิจกรรมการทอดผ้าป่า Recycle พัฒนาคุณค่าศิลปวัฒนธรรมนาสู่สุขภาพชุมชน
เรียนรู้คุณค่าศิลปวัฒนธรรม ฮีตสิบสอง คองสิบสี่ บุญข้าวประดับดิน
กิจกรรมการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมด้วยวิธีพุทธ
ผู้บริหารกาหนดทิศทางแผนกลยุทธ์และถ่ายทอดแผนกลยุทธ์สู่หน่วยงานและบุคคล
ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข ครังที่ 1
ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข ครังที่ 2
ประชุมเพื่อปรึกษาหารือการปรับปรุงแก้ไขรายงานการประเมินตนเอง (SAR) สมศ.
ประชุมเพื่อปรึกษาหารือการดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555
ประชุมรับการตรวจประเมินพร้อมร่วมรับฟังการประชุมชีแจงการประเมินคุณภาพ
ภายนอก รอบสาม
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับวิทยาลัย ปีการศึกษา 2555
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) หัวข้อ"การประยุกต์ใช้ Microsoft Excel
ในการวิเคราะห์ข้อสอบ"
อาจารย์หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตเข้าร่วมกิจกรรมการจัดการความรู้ในการจัดการ
เรียนการสอน เรื่อง "ตัดเกรดอย่างง่าย สบายใจคนสอน"
อาจารย์ พญ.ศุทธินี ธิราช รับรางวัล ผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ดีเด่น
รางวัลโล่ห์จากแพทยสภา
บุคลากรดีเด่นด้านกีฬา
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๑

สารจากคณบดี
รศ.นพ.ป่วน สุทธิพินิจธรรม
คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
วิท ยาลั ยแพทยศาสตร์ และการสาธารณสุ ข ผ่ า นร้อ นผ่ านหนาวมาครบ 12 ปีแล้ ว ในปี 2556
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้พัฒนาทั้งในด้านบุคคล อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ งบประมาณและ
การบริหารจัดการ มีรายละเอียดดังนี้
ด้านบุคคล เป็นหัวใจสาคัญของการพัฒนาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ทั้งในปัจจุบัน
และอนาคต จานวนบุคลากรของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ต้องมีเพียงพอทั้งด้านจานวนและ
คุณภาพ บุคลากรสายวิชาการ ในปี 2554 มีจานวน 34 คน ในปี 2556 ได้จัดหาเพิ่มเป็น 55 คน จากเดิม
อาจารย์มีคุณวุฒิปริญญาเอกในปี 2554 จานวน 5 คน และอาจารย์ที่มีวุฒิบัตร จานวน 9 คน ในปี 2556
มีอาจารย์ ที่มีคุณวุฒิ ปริ ญญาเอกเพิ่มเป็ นจ านวน 16 คน และอาจารย์ที่มีวุฒิ บัตร จานวน 9 คน ทาให้
งานวิจัยของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เพิ่มจานวนทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ บุคลากรสาย
สนับสนุนจากเดิม ปี 2554 มี 50 คน ปี 2556 เพิ่มเป็น 67 คน ทั้งนี้จะเห็นว่าสายสนับสนุนเพิ่มจานวน
มากกว่าสายวิช าการเพราะมีบุ คลากรสายสนับสนุนปฏิบัติห น้าที่ ณ ตึกผู้ ป่ว ยนอกที่เปิดให้บริการออกสู่
ภายนอกมหาวิทยาลัย และยังมีคุณครูที่สอนเด็กก่อนวัยเรียน ที่ศูนย์พัฒนาเด็ก ซึ่งจัดอยู่ในสายสนับสนุนจึงทา
ให้จานวนบุคคลากรสายสนับสนุนสูงกว่าสายวิชาการ
ด้านอาคารสถานที่ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคาร
ผู้ ป่ ว ยใน ที่ เ ริ่ ม ก่ อ สร้ า งในเดื อ นกุ ม ภาพั น ธ์ 2556 และในปี เ ดี ย วกั น นี้ ยั ง ได้ ง บประมาณสร้ า งตึ ก
กายวิภาคศาสตร์เพื่อรองรับจานวนนักศึกษาแพทย์ที่จะเพิ่มจานวนขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้
ด้ า นวั ส ดุ ครุ ภั ณ ฑ์ วิ ท ยาลั ย แพทยศาสตร์ แ ละการสาธารณสุ ข ได้ รั บ งบไทยเข็ ม แข็ ง จ านวน
248,253,000.00 บาท จึงนามาจัดซื้อเครื่องมือ ทางการแพทย์ที่ทัน สมัย เช่น CT-SCAN 64 สไลซ์
อัลตราซาวน์ เครื่องมือตรวจมะเร็งเต้านม เครื่ องตรวจความหนาแน่นของมวลกระดูก เครื่องเลเซอร์ชนิด
Fractional CO2 และ Pulse-dye laser เป็นต้น เครื่องมือที่ทันสมัยได้รับการติดตั้งและพร้อมให้บริการ
ในปี 2556
ด้านงบประมาณ จากปี 2554 ได้รับงบประมาณปีละ 70,464,300.00 บาท ในปี 2556
วิทยาลั ย แพทยศาสตร์และการสาธารณสุ ข ได้รับ งบประมาณเพิ่มเป็น 90,426,989.00 บาท ซึ่งรวม
งบประมาณค่าหัวนักศึกษาแพทย์จากเดิมจานวน 16 คน ในปี 2550-2552 เพิ่มเป็น 36 คนในปี 2553
รายได้ อีก ทางหนึ่ง ของวิ ทยาลั ย แพทยศาสตร์ แ ละการสาธารณสุ ข ได้ จ ากการขึ้ น ทะเบี ย นนั ก ศึก ษาของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกับ สปสช. ได้ขึ้นทะเบียนนักศึกษาจากเดิมปีละ ๔,๐๐๐ คน เป็นปีละประมาณ
9,000 คน
ด้านการบริหารจัดการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้พัฒนาการบริหารจัดการให้
เป็นระบบมากขึน้ มีรองคณบดีฝ่ายบริหาร ฝ่ายแผนและงบประมาณ ฝ่ายคลังและพัสดุ ฝ่ายบริการการศึกษา
และฝ่ า ยวิ จั ย มี ผู้ ช่ ว ยคณบดี ฝ่ า ยงานพั ฒ นานั ก ศึ ก ษา ผู้ ช่ ว ยคณบดี ฝ่ า ยบริ ห ารบุ ค คล ผู้ ช่ ว ยคณบดี
งานคอมพิว เตอร์และเครือข่าย ผู้ ช่ว ยคณบดีฝ่ ายประกัน คุณภาพการศึกษาฯ และผู้ ช่ว ยคณบดีฝ่ ายวิจัย
ได้พัฒนาด้านคุณภาพการเรียนการสอน ในปีการศึกษา 2555 วิทยาลัย แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
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ผ่านการประเมินของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา อยู่ในระดับดีมากและได้ผ่านการรับรองจาก
สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) อยู่ในระดับดี
งานทุ กด้ านของวิ ท ยาลั ย แพทยศาสตร์ และการสาธารณสุ ข มีก ารพัฒ นามากขึ้น ด้ว ยการพัฒ นา
บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน มีการสื่อสารและรับฟังข้อคิดเห็นจากทุกฝ่ายรอบด้านเป็นความ
ภาคภูมิใจของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขในปีงบประมาณ 2556 และเตรียมพร้อมที่จะก้าว
ต่อไปอย่างยั่งยืน

รองศาสตราจารย์นายแพทย์ป่วน สุทธิพินิจธรรม
คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
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๓

บทสรุปผู้บริหาร
บทสรุปผู้บริหารเป็นการบันทึกการพัฒนาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง
จนถึงปีการศึกษา 2556 ในรายงานประจาปีของวิท ยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้มีการเขียน
บทสรุ ป ผู้ บ ริ ห าร สารคณบดี บั น ทึ ก การเปลี่ ย นแปลงหรื อ การพั ฒ นาของวิ ท ยาลั ย แพทยศาสตร์ แ ละ
การสาธารณสุข เป็นรายปีตั้งแต่ปี 2549 การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแบ่งเป็นด้านต่าง ๆ ดังนี้
ด้านการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้ผลิตบัณฑิตออกมารับใช้ชุมชนอีสานใต้
ทั้งสองหลักสูตร กล่าวคือ
หลักสูตรแพทยศาสตรบันฑิต มีบัณฑิตจบไปแล้ว 2 รุ่น
หลั กสู ตรวิทยาศาสตรบั น ฑิต (สาขาวิช าสาธารณสุ ข ศาสตร์ ) มีบัณฑิตจบมา 4 รุ่น และ
บัณฑิตของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้งานทาตรงตามสายงานร้อยละ 100
ด้านการบุคคล บุคลากรของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้รับการพัฒนาทั้งด้าน
ปริมาณ และคุณภาพตั้งแต่เริ่มก่อตั้งปี 2549 มีจานวนบุคลากรสายวิชาการ 22 คน โดยมีจานวนอาจารย์
คุณวุฒิปริญญาเอก 4 คน และมีวุฒิบัตร 2 คน สาหรับบุคลากรสายสนับสนุน มีจานวน 38 คน ในปัจจุบันปี
2556 ได้มีบุ คลากรสายวิชาการเพิ่มขึ้น 55 คน ซึ่งมีอาจารย์คุณวุฒิป ริญญาเอก 16 คน และมีวุฒิบัตร
9 คน สาหรับบุคลากรสายสนับสนุนเพิ่มขึ้นเป็น 67 คน ทั้งนี้รวมจานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ปฏิบัติ งานที่
ศูนย์พัฒนาเด็กและอาคารผู้ป่วยนอกของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ด้านอาคารสถานที่ เริ่มจากอาคารหอสมุดหลังเดิมในปี 2545 - 2553 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข ได้สร้างอาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ดังนี้
อาคารหลังแรก อาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข แล้วเสร็จในปี 2553
อาคารหอพักอาจารย์แพทย์ พยาบาลและเภสัช แล้วเสร็จในปี 2554
อาคารหอพักนักศึกษาแพทย์ แล้วเสร็จในปี 2554
ในปี 2556 วิทยาลัยได้เปิดใช้อาคารกิจกรรมหรือปั จจุบันเรียกว่า อาคารผู้ป่วยนอก ได้เชิญนายก
สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.จอมจิน จันทรสกุล เป็นประธานเปิดอาคารพร้อมกับ
อาคารศูนย์รังสีวิทยา อาคารผู้ป่วยนอกเปิดให้บริการกั บนักศึกษา บุคลากรและคณาจารย์ ของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี พร้อมเปิดให้บริการแก่ประชาชนทั่วไปด้วย
ในเดือนกุมภาพันธ์ 2556 เริ่มการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน 112 เตียง กาหนดว่าจะแล้วเสร็จใน
วันที่ 26 มีนาคม 2558 ด้วยงบประมาณ 246,750,000.00 บาท
ด้านภูมิสถาปัตย์ มีการปรับปรุงจัดทาที่จอดรถยนต์ 30 คัน ได้รับความอนุเคราะห์จาก SCG (Siam
Cement Group) และวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้หางบประมาณจัดทาหลังคาที่จอด
รถจักรยานยนต์ในปี 2553
 จัดทาพื้นที่จอดรถด้านหน้าตึกวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขโรยด้วยหินคลุก
 จัด ท าสวนหย่ อมด้ า นขวาของตั ว อาคารวิท ยาลั ยแพทยศาสตร์ แ ละการสาธารณสุ ข
ในปี 2556
 จั ด ท าที่ จ อดรถหน้ า อาคารผู้ ป่ ว ยนอกและปรั บ สนามหญ้า ด้ านข้ า งตึ ก ผู้ ป่ ว ยนอกใน
ปี 2556

3

รายงานประจําป วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข ๒๕๕๖

๔

วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 เปิดให้บริการตึกผู้ป่วยนอกออกสู่ชุมชน อาทิ รับตรวจสุขภาพ บุคลากรประชาชนทั่วไป
และเปิดรับตรวจสุขภาพนักศึกษาที่จะเข้ามาสู่รั้วมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต่อไป
ด้านวิจัย บริการวิชาการ และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ในปี 2556
เปิดให้บริการที่อาคารผู้ป่วยนอก ให้บริการแก่บุคลากร คณาจารย์ นักศึกษาของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี และประชาชนทั่วไป
ส าหรั บ การวิ จั ย การบริ ก ารวิ ช าการกั บ ชุ ม ชน และการท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรม วิ ท ยาลั ย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้มีโครงการต่าง ๆ ดังนี้
โครงการวิจัย และบริการวิชาการ
1. การตรวจวินิจฉัยในระดับโมเลกุล เพื่อพยากรณ์โรคมะเร็งปากมดลูกในศูนย์มะเร็งจังหวัดอุบลราชธานี
2. การประเมินการบริโภคอาหารและภาวะโภชนาการของเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
3. การคัดแยกแบคทีเรียกรดแลกติกที่มีคุณสมบัติเป็นโปรไบโอติกจากอุจาระของเด็กแรกเกิดที่มีสุขภาพ
ดีและดื่มนมแม่
4. พฤติกรรมการดูแลสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมของเด็กนักเรียนในพื้นที่โรงเรียนตารวจตระเวน
ชายแดน กองกากับการตารวจตระเวนชายแดนที่ 22 อุบลราชธานี
5. การประเมินผลกระทบสุขภาพของนักเรียนโรงเรียนเครือข่ายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
6. ความรู้ด้านโภชนาการ ทัศนคติด้านอาหาร พฤติกรรมการบริโภคอาหาร และ ภาวะโภชนาการ ของ
นักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
7. การศึกษาฤทธิ์ไฟโตเอสโตรเจนของส่วนสกัดสมุนไพรเข็มแดงในหนูถีบจักร
8. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมทางเพศของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
9. การตรวจหาเชื้อเอ็นการเทอโรคอกคัสที่ดื้อยา ที่แยกได้จากแมลงวันบ้านและแมลงวันหัวเขียวที่จับ
จากบริเวณแหล่งที่อยู่อาศัยของมนุษย์ในจังหวัดอุบลราชธานี
10. ค่าย "ฉันอยากเป็น...หมอ มอทราย" ครั้งที่ 5
11. หมออาสาเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุในชุมชน ตาบลเมืองศรีไค
12. การส่งเสริมภาวะโภชนาการและสุขอนามัย นักเรียนโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน กองกากับการ
ตารวจตระเวนชายแดนที่ 22 อุบลราชธานี
13. บูรณาการความรู้ด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมสู่ชุมชน
14. ส่งเสริมศักยภาพในการตรวจคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งแบบองค์รวมแก่ชุมชนในเขตบริการ
ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตาบล (รพ.สต.) ทุ่งบอน อาเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี
15. บริการสารวจดัชนีลูกน้ายุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกแบบมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
ประเมินผลกระทบและการใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง
16. โรงเรียนปลอดภัย อนามัยสิ่งแวดล้อมดี
17. สัปดาห์วิทยาศาสตร์ “เปิดโลกการเรียนรู้ สู่ร่างอาจารย์ใหญ่ ครั้งที่ 4”
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๕

โครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
1. การศึกษารวบรวมการแพทย์พื้นบ้านในจังหวัดอุบลราชธานี
2. ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมสืบสานประเพณีทาบุญอุทิศส่วนกุศลแด่อาจารย์ใหญ่ วิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจาปี 2556
3. ทอดผ้าป่า Recycle พัฒนาคุณค่าศิลปวัฒนธรรมนาสู่สุขภาพชุมชน
ด้านบริหารจัดการ
 วางแผนจัดทาอัตรากาลังบุคลากรเพื่อทางานบริการวิชาการตึกผู้ป่วยนอก เปิดรับอาจารย์ที่เป็น
แพทย์เพิ่มขึ้น
 จัดทาระเบียบ
- การใช้ เงิ น อุด หนุ น เสนอผ่ านกรรมการบริ ห ารมหาวิทยาลั ย และสภามหาวิ ทยาลั ย เพื่ อ
ประกาศใช้ต่อไป
 จัดทาประกาศ
- การให้เงินค่าตอบแทนนอกเหนือเงินเดือนแก่อาจารย์แพทย์
- เงินค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของบุคลากรที่มาปฏิบัติงานที่ตึกผู้ป่วยนอก
 สร้างตึกผู้ป่วยใน 112 เตียง เริ่มวันที่ 5 มกราคม 2556 งบประมาณทาสัญญา
สิ้นสุดสัญญาในวันที่ 26 มีนาคม 2558 จานวนเงิน 246,750,000.00 บาท
 ดาเนินการจ้างออกแบบ อาการจ่ายกลางและอาคารหอพักแพทย์และพยาบาล ค่าจ้างออกแบบ
1,887,500.00 บาท เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2556
 ได้ทาสัญญาจ้างก่อสร้างตึกกายวิภาคศาสตร์ วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 งบประมาณ
จานวน 72 ล้านบาท
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๗

ประวัติวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
จากการที่ประเทศไทยประสบปัญหาขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข โดยเฉพาะ
แพทย์ในส่วนภูมิภาคมาโดยตลอด ในปี พ.ศ. ๒๕๓๖ รัฐบาลในขณะนั้นจึงได้มีนโยบายเพื่อหาทางแก้ไขปัญหา
ดังกล่าว โดยพยายามจะให้มีการผลิตแพทย์เพิ่มและกระจายแพทย์ลงสู่ส่วนภูมิภาคให้มากขึ้น รัฐบาลจึง ศึกษา
ความเป็นไปได้ถึงความเหมาะสมของการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ขึ้นใหม่ในมหาวิทยาลัยภูมิภาค ในปี ๒๕๓๗
คณะรั ฐ มนตรี ใ นขณะนั้ น จึ ง มี ม ติ เ ห็ น ชอบให้ ก ระทรวงสาธารณสุ ข ร่ ว มมื อ กั บ ทบวงมหาวิ ท ย าลั ย
(กระทรวงศึกษาธิการ) จัดทาโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (The Collaborative Project to
Increase Production of Rural Doctor-CPIRD) โดยมีหลักการที่จะรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ในพื้น ที่ มาเรี ย นต่ อระดับ อุด มศึก ษาในหลั ก สู ตรแพทยศาสตร์บั ณฑิ ต และกลั บไปใช้ ทุน เป็ น แพทย์ ใ นเขต
ภูมิล าเนาของตน ในเวลาต่อมาได้มีการลงนามความร่ ว มมือในโครงการดังกล่ าวระหว่างรั ฐ มนตรี ว่าการ
ทบวงมหาวิทยาลัยและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๗ ในช่วงแรกมี
มหาวิทยาลัย ๗ แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ มหาวิทยาลัยนราธิวาส
ราชนครินทร์ ได้เข้าร่วมในโครงการดังกล่าว แต่ในเวลาต่อมามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ขอยกเลิกโครงการ
ไป จึงเหลือมหาวิทยาลัยที่ดาเนินโครงการเพียง ๖ แห่ง
ในช่วงปี ๒๕๔๔ – ๒๕๔๕ นพ.ไพจิตร ปวะบุตร อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุขในขณะนั้น ได้จัดให้มี
การประชุ ม ร่ ว มกั น ระหว่ า งโรงพยาบาลสรรพสิ ท ธิ ป ระสงค์ จั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อปรึกษาหารือและร่ วมกันดาเนินการตามโครงการ
ร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบทดังกล่าว โดยมีพันธกิจที่จะผลิตแพทย์เพื่อรับใช้ชุมชนในพื้นที่ ๔ จังหวัด
อีส านใต้ต อนล่ าง ได้แ ก่ จั งหวัด อุบ ลราชธานี จัง หวั ดศรีส ะเกษ จัง หวัด ยโสธร และจัง หวั ดอานาจเจริ ญ
ในขั้นต้นได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับผิดชอบและดาเนินการในการรับนักเรียน และจัดการ
เรี ย นการสอนในระดับ ชั้ นเตรี ยมแพทย์ และชั้น ปรี คลิ นิก และให้ โ รงพยาบาลสรรพสิ ท ธิป ระสงค์ จังหวั ด
อุบลราชธานี รั บ ผิดชอบและดาเนิ นการจั ดการเรียนการสอนในระดับ ชั้น คลินิก โดยมีคณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นที่ปรึกษาและให้การสนับสนุนในการดาเนินการด้านการรับนักศึกษา การจัดการ
เรียนการสอน และการผลิตบัณฑิต
เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้มีการจัดตั้ง “วิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี” ขึ้นตามระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วยโครงการจัดตั้งวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๔๕ มีฐานะเป็นหน่วยงานหนึ่งของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่มีลักษณะการบริหารจัดการในรูปแบบองค์กรในกากับของรัฐ และมีหน้าที่เพื่อ
ผลิตแพทย์และบุคลากรทางด้านสาธารณสุข ให้กับประชาชนในพื้นที่เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
ของประเทศไทย โดยเฉพาะ ๔ จั งหวัดอีสานใต้ตอนล่าง อันได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดศรีส ะเกษ
จังหวัดยโสธร และจั งหวัดอานาจเจริ ญ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์อยู่ในอันดับต้นๆ
ของประเทศ
ในปี ๒๕๔๖ ในการประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี ครั้ ง ที่ ๗/๒๕๔๖
สภามหาวิ ทยาลั ย ได้มี ม ติ แ ต่ ง ตั้ง ให้ ศ.นพ.ประสิ ท ธิ์ เพ็ ง สา เป็ น คณบดีผู้ ก่ อ ตั้ ง โครงการจั ดตั้ ง วิ ท ยาลั ย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ในการต่อมาโครงการจัดตั้งวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้
นาเสนอหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต (หลักสูตรใหม่พ.ศ.๒๕๔๗) ต่อการประชุมสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่
6

รายงานประจําป วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข ๒๕๕๖

๘

วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งได้ผ่านการรับรองจากแพทยสภา เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
หลังจากนั้น วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้เปิดรับนักศึกษาแพทย์ รุ่นที่ ๑ ใน ปีการศึกษา
๒๕๔๙ จานวน ๕๐ คน ซึ่งทั้งหมดได้สาเร็จการศึกษาไปแล้วเมื่อ ปี ๒๕๕๔ และได้ทาการรับนักศึกษาในรุ่น
ต่อๆมาตามลาดับ กล่าวคือรุ่น ที่ ๒ ในปีการศึกษา ๒๕๕๐ จานวน ๑6 คน รุ่นที่ ๓ ในปีการศึกษา ๒๕๕๑
จานวน ๑๖ คน รุ่นที่ ๔ ในปีการศึกษา ๒๕๕๒ จานวน ๑๖ คน รุ่นที่ ๕ ในปีการศึกษา ๒๕๕๓ จานวน ๓๖
คน รุ่นที่ ๖ ในปีการศึกษา ๒๕๕๔ จานวน ๓๖ คน รุ่นที่ ๗ ในปีการศึกษา ๒๕๕๕ จานวน ๓๖ คน รุ่นที่ 8
ในปีการศึกษา 2556 จานวน 36 คน รวมทั้งสิ้น 242 คน โดยสาเร็จการศึกษาไปแล้วจานวน 65 คน และ
ในปัจจุบันวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขมีนักศึกษาแพทย์ รวมทั้งสิ้น 177 คน
ในระหว่างดาเนินการโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ในปี ๒๕๔๘ วิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข ได้ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์) ในการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๔๘ และได้เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร์) รุ่นที่ ๑ ในปีการศึกษา ๒๕๔๙ จานวน ๔๙ คน รุ่นที่ ๒ ในปีการศึกษา ๒๕๕๐ จานวน
๙๖ คน รุ่นที่ ๓ ในปีการศึกษา ๒๕๕๑ จานวน ๙8 คน รุ่นที่ ๔ ในปีการศึกษา๒๕๕๒ จานวน ๘3 คน รุ่นที่ ๕
ในปีการศึกษา ๒๕๕๓ ได้รับนักศึกษาเพิ่ม จานวน 97 คน รุ่นที่ ๖ ในปีการศึกษา ๒๕๕๔ จานวน 58 คน
และรุ่นที่ ๗ ในปีการศึกษา ๒๕๕๕ จานวน 114 คน รุ่นที่ 8 ปีการศึกษา 2556 จานวน 111 รวมทั้งสิ้น
706 คน โดย ส าเร็ จ การศึ ก ษาไปแล้ ว จ านวน 3 11 คน และในปั จ จุ บั น มี นั ก ศึ ก ษาหลั ก สู ต ร
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์) รวมทั้งสิ้น 376 คน
ภาพที่ 1 สัญลักษณ์วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

ความหมายของสัญลักษณ์
งู - ไฟ
นาเสนอในแบบที่แสดงออกถึงความเป็นพื้นถิ่น “อีสาน” ที่มี
ความหมายต่อทางการแพทย์เนื่องจากสมัยก่อนมีการนาพิษงูมาใช้เป็นยา
จึงเปรียบเสมือนงูเป็นสัญลักษณ์ทางการแพทย์
กงจักร
หมายถึ ง ราชวงศ์ จั ก รี ที่ มี งู ล อดอยู่ ห มายถึ ง อยู่ ภ ายใต้ พ ระบรม
โพธิสมภาร
สีนาเงิน
หมายถึง สีของพระมหากษัตริย์
สัญลักษณ์มหาวิทยาลัย พื้นหลังเป็นรูปตรามหาวิทยาลัยและมีรัศมีแสดงถึงการเป็น มหาวิทยาลัย
เพื่อชุมชน นามาซึ่งแสงสว่างให้กับท้องถิ่นอย่างแท้จริง สีแดง หมายถึง ชาติ
ฟอร์มสามเหลี่ยม
แสดงถึง ความมั่นคงและสัมพันธ์กับสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
สีเขียวมะกอก
หมายถึง การแพทย์และการสาธารณสุข

รายงานประจําป วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข ๒๕๕๖

7

วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ปรัชญา
พอเพียง

๙

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เป็นสติปัญญาของสังคมอีสานใต้ บนพื้นฐานเศรษฐกิจ

วิสัยทัศน์ (Vision)
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขเป็นสถาบันชั้นนาแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ในภูมิภาคลุ่มน้าโขงและอาเซียน
เป้าหมาย
1. เป็นแหล่งเรียนรู้สาหรับนักศึกษาในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2. ผลิตบุคลากรทางการแพทย์และการสาธารณสุขที่มีความรู้ความสามารถในการช่วยเหลือ
ชุมชน และประชาชนในพื้นที่ในด้านการดูแล ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
3. สนองนโยบายของรัฐบาลในการแก้ปัญหาการขาดแคลนแพทย์และการกระจายแพทย์ใน
พื้นที่ชนบทห่างไกล
4. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้ดีขึ้น
อัตลักษณ์
“สร้างสรรค์ สามัคคี สานึกดีต่อสังคม”
เอกลักษณ์
“ภูมิปัญญาทางด้านสุขภาพแห่งภูมิภาคลุ่มน้าโขง”
พันธกิจ (Mission)
1. สร้างบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐานในระดับสากล มีคุณธรรมนาความรู้
คิดเป็น ทาเป็น และดารงชีวิตบนพื้นฐานความพอเพียง
2. วิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่และผลงานสร้างสรรค์ ที่สามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ในภูมิภาคลุ่มน้าโขงและอาเซียน
3. บริการวิชาการ สร้างเสริมสุขภาวะ และสร้างความร่วมมือกับชุมชน สังคม ในภูมิภาคลุ่มน้าโขง
4. ทานุบารุง ฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นและภูมิภาคลุ่มน้าโขง
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กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์

หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาสาธารณสุขศาสตร์

กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์

หลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต
สาขาแพทยศาสตร์

สานักงานเลขานุการ

1. งานบริหารทั่วไป
2. งานบริหารบุคคล
3. งานคลังและพัสดุ
4. งานแผนและงบประมาณ
5. งานประกันคุณภาพ
การศึกษาและสารสนเทศ
6. งานส่งเสริมการวิจัย บริการ
วิชาการและ ทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม
7. งานบริการการศึกษา
8. งานพัฒนาศึกษา
9. งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

ภาพที่ 2 โครงสร้างการแบ่งส่วนงานของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

ศูนย์พัฒนาเด็ก

1. สานักงานศูนย์การศึกษาและวิจัย
ทางการแพทย์
2. ฝ่ายการศึกษาวิจยั และบริการทางการแพทย์
3. กลุ่มงานสนับสนุน

ศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์

9

๑๐
วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

๑๑

คณะกรรมการประจาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประจาปี 2556
1. ความเป็นมาและบทบาทหน้าที่
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เป็นองค์กรบริหารงานและดาเนินงานตามข้อบังคับของ
สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การบริหารและดาเนินงานของส่วนงานภายในที่มีสถานะเทียบเท่าคณะ
พ.ศ.2554 กาหนดให้มีคณะกรรมการประจาวิทยาลัย แพทยศาสตร์และการสาธารสุข ประกอบด้วย คณบดี
รองคณบดี หั ว หน้ ากลุ่ มวิช า เป็ น คณะกรรมการโดยตาแหน่ ง มีว าระการดารงตาแหน่ งตามวาระคณบดี
และให้ ส รรหาบุ ค ลากรเพื่ อเสนออธิก ารบดี แต่ งตั้ งคณาจารย์ ประจ าวิ ทยาลั ยวิ ทยาลั ย แพทยศาสตร์ และ
การสาธารสุข หรือผู้แทนอาจารย์จานวนอีก 2 ท่าน โดยไม่ได้สังกัดกลุ่มวิชาเดียวกัน มีวาระการดารงตาแหน่ง
คราวละ 2 ปี
2. การประชุม
กาหนดให้ คณบดีเป็ นประธานกรรมการ และพิจ ารณาแต่งตั้งบุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นเลขานุการ
การประชุม และกาหนดการประชุมไม่น้อยกว่าเดือนละ 1 ครั้ง กรณีเร่งด่วน ประธานคณะกรรมการสามารถ
นัดประชุมเป็นกรณีพิเศษได้ (ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการประชุมกรรมการประจาคณะ
พ.ศ. 2537)
3. รายนามคณะกรรมการประจาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
รศ.นพ.ป่วน สุทธิพินิจธรรม
คณบดี
ประธานกรรมการ
ดร.รัตนา เล็กสมบรูณ์
รองคณบดีฝ่ายคลังและพัสดุ
กรรมการ
พญ.ปาริชาติ วงศ์เสนา
รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา
กรรมการ
พญ.ชลลดา บุษยรัตน์
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
กรรมการ
ผศ.ดร.ภาวนา พนมเขต
รองคณบดีฝ่ายวิจัย
กรรมการ
พญ.ศุทธินี ธิราช
หัวหน้ากลุ่มวิชาแพทยศาสตร์
กรรมการ
ผศ.มินตรา สาระรักษ์
หัวหน้ากลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์
กรรมการ
ผศ.ดร.ธารินี ไชยวงค์
ผู้แทนอาจารย์
กรรมการ
นางทักษิณ พิมพ์ภักดิ์
ผู้แทนอาจารย์
กรรมการ
นพ.วัฒนา พรรณพานิช
รองคณบดีฝ่ายแผนและ
เลขานุการ
งบประมาณ
ผศ.จารุวรรณ์ วงบุตดี
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารบุคคล
ผู้ช่วยเลขานุการ 1
นางรัชฐา ราตรี
บุคลากร
ผู้ช่วยเลขานุการ 2
4. อานาจ และหน้าที่ คณะกรรมการประจาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และสาธารณสุข
1. วางนโยบายและแผนงานของวิ ท ยาลั ย แพทยศาสตร์ แ ละการสาธารณสุ ข ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
วัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง นโยบายของมหาวิทยาลัยและของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2. พิจารณาหลักสูตรและรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตร เพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
3. พิ จ ารณาร่ า งระเบี ย บ กฎและข้ อ บั ง คั บ ภายในวิ ท ยาลั ย แพทยศาสตร์ แ ละการสาธารณสุ ข
เพื่อนาเสนอต่อมหาวิทยาลัยหรือสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
10
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๑๒

วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

4. พิจ ารณาน าเสนอการประเมิ น เข้า สู่ ต าแหน่ งทางวิช าการของบุ คลากรสายวิช าการหรื อการ
ประเมินเข้าสู่ตาแหน่งทางบริหารหรือวิชาการของบุคลากรสายสนับสนุน
5. จัดการวัดผล ประเมินผล และควบคุมมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข
6. พิจารณาแผนงบประมาณประจาปีของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เพื่อเสนอต่อ
สภามหาวิทยาลัย
7. แต่งตั้งคณะกรรมการหรืออนุกรรมการเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องอื่นๆ ตามที่เห็นสมควร
8. ให้คาปรึกษาและเสนอความเห็นแก่คณบดี
9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ เกี่ยวกับกิจการของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ตามที่อธิการบดี
มอบหมาย
5. เกณฑ์การประเมินผลการดาเนินงานตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการประจาวิทยาลัยแพทยศาสตร์
และสาธารณสุข มีดังนี
1. คณะกรรมการเข้าประชุมคณะกรรมการประจาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข โดยมี
จานวนคณะกรรมการ เข้าร่วมประชุมโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
2. กาหนดให้คณะกรรมการประเมินตนเองตามบทบาทหน้าที่ 10 ด้าน และเผยแพร่ผลการประเมิน
ให้บุคลากรรับทราบทั้ง 10 ด้าน คือ
1. ด้านหลักสูตรการเรียนการสอน
2. ด้านการวิจัยและสร้างสรรค์
3. ด้านบริการวิชาการ
4. ด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
5. ด้านการส่งเสริมกิจการนักศึกษา
6. ด้านการเงิน งบประมาณ
7. ด้านการบริหารความเสี่ยง
8. ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
9. ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
10. ด้านกายภาพ
3. ให้ ค ณะกรรมการประจ าวิ ท ยาลั ย แพทยศาสตร์ แ ละการสาธารณสุ ข และบุ ค ลากรทุ ก คน
ประเมินผลการบริหารงานของผู้บริหาร ประกอบด้วย คณบดี รองคณบดี และหัวหน้ากลุ่มวิชา
ในเรื่องการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล คณะกรรมการประจาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข ประเมินสรุปและเสนอแนะเพื่อนาไปปรับปรุงการบริหารงานต่อไป

รายงานประจําป วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข ๒๕๕๖
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๑๓

ภาพที่ 3 คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประจาปี พ.ศ. 2556
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๑๔

วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สรุปผลการดาเนินงานในภาพรวม

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประจาปี 2556
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ได้เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา 2549 ปัจจุบันมีนักศึกษา
สาเร็จการศึกษาจานวน 2 รุ่น และได้ไปใช้ทุนตามภูมิลาเนาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นับว่าเป็นผลแห่งความตั้งใจที่
จะผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทซึ่งจะช่วยพัฒนาการบริการทางการแพทย์ให้ทั่วถึงเพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน

ด้านการผลิตบัณฑิต

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีการเปิดการเรียนการสอนใน
หลักสูตรต่างๆ โดยจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรีจานวน 2 หลักสูตร ดังนี้
1. หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแพทยศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550 หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2553 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548 และ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
 สาขาวิชาเอกอนามัยชุมชน
 สาขาวิชาเอกอนามัยสิ่งแวดล้อม
ในปีการศึกษา 2556 มีจานวนนักศึกษาใหม่ที่รับเข้าศึ กษาจานวน 147 คน แบ่งเป็น หลักสูตร
แพทยศาสตรบั ณ ฑิ ต จ านวน 36 คน หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าสาธารณสุ ข ศสตร์
(วิช าเอกอนามัย ชุมชน) จานวน 52 คน และหลั กสู ตรวิทยาศาสตรบั ณฑิต สาขาวิช าสาธารณสุ ขศาสตร์
(วิชาเอกอนามัยสิ่งแวดล้อม) จานวน 59 คน และปัจจุบันมีนักศึกษาแพทย์และสาธารณสุข รวมทั้งสิ้นเป็น
จานวน 553 คน
แผนภูมิที่ 1 แสดงจานวนนักศึกษาประจาปี พ.ศ. 2556
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
177

187
189

รายงานประจําป วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข ๒๕๕๖

แพทยศาสตรบัณฑิต
วิชาเอกอนามัยชุมชน
วิชาเอกอนามัยสิ่งแวดล้อม
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๑๕

ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาของวิ ท ยาลั ย แพทยศาสตร์ แ ละการสาธารณสุ ข มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี
ในปีการศึกษา 2555 มีจานวน 109 คน โดยจาแนกเป็น หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต สาเร็จการศึกษา
จานวน 15 คน และสอบผ่านใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม จานวน 15 คน และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาเร็จการศึกษา จานวน 74 คน และจากการสารวจภาวะการได้งานทาใน
ปีการศึกษา 2555 พบว่าร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทา คิดเป็นร้อยละ 91.60 และมีร้อยละความพึงพอใจ
ของนายจ้างที่มีต่อผู้สาเร็จการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 88.20 และพบว่าผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจในระดับดี
มาก ด้วยค่าเฉลี่ย 4.32 หรือร้อยละ 86.40
จากการประเมิ น หลั ก สู ต ร โดยงานบริก ารการศึก ษา โ ด ย ผู ้ใ ช้บ ัณ ฑิต ที ่ม ีต ่อ ห ลัก สูต ร
แพทยศาสตรบัณฑิต พบว่า ผู้ใช้บัณฑิตมีความเห็นในด้านประสิทธิภาพของบัณฑิตด้านวิชาการโดยรวมมี
ความเหมาะสมในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.84 ในด้านประสิทธิภาพของบัณฑิตด้านวิชาชีพ โดยรวมมี
ความเหมาะสมในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.97 ในด้านทักษะการทางาน โดยรวมมีความเหมาะสมใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.04 และในด้านคุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร โดยรวมมีความ
เหมาะสมในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06 ในส่วนของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุข
ศาสตร์ พบว่า ผู้ใช้บัณฑิตมีความเห็นในด้านประสิทธิภาพของบัณฑิตด้านวิชาการโดยรวมมีความเหมาะสมใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.70 ในด้านประสิทธิภาพของบัณฑิตด้านวิชาชีพ โดยรวมมีความเหมาะสมใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.76 ในด้านทักษะการทางาน โดยรวมมีความเหมาะสมในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากั บ 3.78 และในด้านคุณสมบั ติข องบัณ ฑิตที่พึ ง ประสงค์ ตามหลั กสู ตร โดยรวมมีค วามเหมาะสมใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00

ด้านเอกลักษณ์
การเสริมสร้างเอกลักษณ์ที่จะเน้น “ภูมิปัญญาทางด้านสุขภาพแห่งภูมิภาคลุ่มนาโขง”
ตามกรอบแนวคิดของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่จะพัฒนามหาวิทยาลัยให้มีความรู้และเป็นแหล่ง
ศึ ก ษาของบั ณ ฑิ ต โดยเฉพาะเพื่ อ การพั ฒ นาประเทศในภู มิ ภ าคลุ่ ม น้ าโขง วิ ท ยาลั ย แพทยศาสตร์ แ ละ
การสาธารณสุขจึงมีแนวคิดที่เอื้อให้เกิดเอกลักษณ์ดังกล่าวโดยมีการจัดกิจกรรมให้นักศึกษา และการส่งเสริม
พัฒนาให้อาจารย์ทาการศึกษาวิจัยเพื่อแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพของชุมชนภูมิภาคลุ่มน้าโขง
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขได้ กาหนดเป้าหมายหรือกลยุทธ์ในการพัฒนาสู่การเป็น
ภูมิปัญญาสุขภาพทางภูมิภาคลุ่มน้าโขง ผ่านทาง 3 กลยุทธ์หลัก อันได้แก่ การผลิตบัณฑิต การวิจัยและ
การบริการวิชาการ และสร้างความเข้าใจแก่บุคลากร ตลอดจนร่วมกันกาหนดแนวทางและตัวชี้วัดที่ชัดเจน
ด้านการผลิตบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ยังได้มีโครงการร่วมกับโครงการผลิต
แพทย์ เ พิ่ ม เพื่ อ ชาวชนบทร่ ว มกั บ กระทรวงสาธารณสุ ข เพื่ อ แก้ ไ ขการขาดแคลนแพทย์ ใ นส่ ว นภู มิ ภ าค
โดยเฉพาะในส่วน 4 จังหวัดอีสานใต้ตอนล่าง ซึ่งเป็นเขตที่มีปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์และ
สาธารณสุขลาดับต้นๆ ของประเทศ และในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริการวิชาการ ทางวิ ทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข ได้มีการวางแผนเพื่อเปิดให้มีบริการทางการแพทย์ในลักษณะโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ
เพื่อพัฒนาระบบการให้บริการทางการแพทย์แก่ชุมชนในภูมิภาคลุ่มน้าโขงตอนล่าง และในส่วนของหน่วยงาน
วิ จั ย ได้ มี ก ารก าหนดเป้ า หมายของอาจารย์ แ ละนั ก วิ จั ย ในวิ ท ยาลั ย แพทยศาสตร์ แ ละการสาธารณสุ ข
ให้มีการศึกษาและทาวิจัยแบบมุ่งเป้า โดยมีการเน้นในเรื่องของโรคที่พบและเป็ นปัญหาในภูมิภาคลุ่มน้าโขง
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โรคมะเร็งตับ โรคติดเชื้อเมลลิออยโดสีส โรคมะเร็งปากมดลูก และโรคของผู้สูงอายุ เพื่อให้
14
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เกิดองค์ความรู้ ในการแก้ปัญหาของประชาชนในภูมิภาคนี้ ฝ่ายวิจัยจึงให้งบประมาณจัดสรรทุนวิจัยให้กับ
อาจารย์และนักวิจัยที่ทาวิจัย ที่สนใจและทาการวิจัยในกลุ่มโรคดังกล่าว เพื่อทาการศึกษาและแก้ปัญหาที่พบ
ในพื้น ที่ภูมิภาคลุ่ มน้ าโขง อาทิเช่น โครงการส่ งเสริมศักยภาพการประเมิน ปัจจัยเสี่ยงและตรวจคัดกรอง
โรคมะเร็งแก่ชุมชนในเขตบริการของศูนย์สุขภาพชุมชนโคกเถื่อนช้าง ตาบลเมืองเดช อาเภอเดชอุดม จังหวัด
อุบลราชธานี โครงการหมออาสาเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ต่อเนื่อง เป็นต้น

ด้านอัตลักษณ์
การเสริมสร้างอัตลักษณ์ที่เน้น “สร้างสรรค์ สามัคคี สานึกดีต่อสังคม”
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลากรใน
การเสริมสร้างอัตลักษณ์ของบัณฑิต โดยได้เน้นให้ผู้เรียนและบุคลากรมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ ได้มี
การสนับสนุนให้นักศึกษามีโอกาสเรียนรู้วิถีชุมชนแบ่งปันความรู้สู่ชุมชน สร้างจิตสานึกดีต่อสังคม และใช้พลัง
ความสามัคคีเพื่อสร้างสรรค์สังคม อาทิเช่น
1. โครงการวิชาเวชศาสตร์ชุมชน โดยอาจารย์และนักศึกษาเป็นผู้ ดาเนินโครงการในการลงพื้นที่
ชุมชน หมู่บ้านเพื่อศึกษาปัญหาของชุมชนและจัดทาโครงการเพื่อแก้ปัญหาของชุมชน
2. โครงการส่ ง เสริ มภาวะโภชนาการและสุ ข อนามัย นั กเรีย น โรงเรีย นตารวจตระเวนชายแดน
กองกากับการตารวจตระเวรชายแดนที่ 22 อุบลราชธานี ซึ่ง เป็นโครงการที่พัฒนาศักยภาพแกนนาต้นแบบ
ด้านพฤติกรรมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดกิจกรรมค่ายแลกเปลี่ยน
เรี ย นรู้ แ ละถ่ ายทอดประสบการณ์ ในด้า นการสร้า งเสริม สุ ข ภาพ และให้ ค วามรู้ ด้า น อาหาร โภชนาการ
สุขาภิบาลอาหาร รวมถึงการสร้างเสริมสุขภาพอื่นๆ
3. โครงการบริการสารวจดัชนีลูกน้ายุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกแบบมีส่วนร่วมของชุมชนใน
การประเมินผลกระทบและการใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง มีการบูรณาการการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อ
การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในการสารวจลูกน้าและยุงลาย พร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้อ งกัน
โรคไข้เลือดออก
นอกจากนี้ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขยังมีการสนับสนุนงบประมาณผ่านโครงการของงาน
พัฒนานักศึกษา เช่น โครงการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม โครงการกีฬาเข็มสัมพันธ์และสาธารณสุขสัมพันธ์ ร่วม
ทั้งโครงการอื่นๆที่ส่งเสริมการสร้างสรรค์และการพัฒนาชุมชนในพื้นที่ การสร้างความสามัคคี ของนักศึกษาทั้ง
นักศึกษาที่อยู่ในวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข และนักศึกษาแพทย์และสาธารณสุขของคณะอื่นๆ และ
การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมที่มีการดาเนินการภายในวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขและที่เป็นโครงการ
ร่วมกับโรงเรียนแพทย์และคณะสาธารณสุขอื่นๆ
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๑๗

ภาพที่ 4 กิจ กรรม/โครงการการเสริ มสร้ าง ด้านเอกลักษณ์ และด้านอัตลักษณ์

ด้านการวิจัยและสร้างสรรค์
วิ ท ยาลั ย แพทยศาสตร์ แ ละการสาธารณสุ ข มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี ได้ มุ่ ง เน้ น งานวิ จั ย เพื่ อ
สร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ มีการส่งเสริมและสนับสนุน เพื่อพัฒนางานด้านการวิจัยเพื่อยกระดับความเป็นอยู่
ของชุมชนในภูมิภาคลุ่มน้าโขงโดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อส่งเสริมและสนับสนุน ให้บุคลากรสายวิชาการ
และนักวิจัย จัดทาผลงานด้านการวิจัยและมีความร่วมมือด้านงานวิจัยกับหน่วยงานภายนอก รวมทั้งการตีพิมพ์
และเผยแพร่ผลงานวิจัยทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
ทั้งนี้ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งจากงบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณเงินรายได้ รวมถึงแหล่งทุน ภายนอก เพื่อสนับสนุนงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ ในปี 2556 มี
จานวนโครงการ 18 โครงการ รวมเป็นเงิน 3,320,350 บาท จาแนกรายละเอียดดังนี้
1. งบประมาณแผ่นดิน - หมวดอุดหนุนทั่วไป – หมวดอุดหนุนเฉพาะกิจ จานวน 7 โครงการ
เป็นจานวนเงิน 1,301,000 บาท
2. เงินรายได้มอบ/เงินรายได้คณะ จานวน 4 โครงการ เป็นจานวนเงิน 145,550 บาท
3. แหล่งทุนอื่นๆ จานวน 7 โครงการ เป็นจานวนเงิน 1,873,800 บาท
จานวนผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย มหาวิทยาลัยได้สนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยใน
รูปแบบต่างๆ ทั้งในวารสารวิชาการ ระดับชาติและนานาชาติ รวมถึงการประชุมวิชาการ เพื่อให้เกิดการนา
ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์และอ้างอิง โดยใน ปีงบประมาณ 2556 มีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ มีจานวน
ทั้งสิ้น 11 ผลงาน จาแนกรายละเอียดดังนี้
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1. บทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ จานวน 4 ผลงาน คิดเป็นร้อยละ 36.36
2. บทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ จานวน 7 ผลงาน คิดเป็นร้อยละ 63.64
ภาพที่ 5 กิจกรรมงานวิจัยและสร้างสรรค์

ด้านการบริการวิชาการ
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้ดาเนินงานด้านบริการวิชาการ โดยการกาหนดให้มีการ
บริการวิชาการเพื่อเสริมสร้าง ความเป็นเลิศทางด้านฐานข้อมูล องค์ความรู้และผู้รู้ในอีสานใต้ และรวมไปถึง
บริเวณอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขงเพื่อการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสร้างมูลค่าเพิ่ม เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต
ที่ดีของประชาชนในเขตอีสานใต้ซึ่งเป็นเขตบริการของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในปีงบประมาณ 2556
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้รับงบประมาณแผ่นดิน สนับสนุนการบริการวิชาการแก่ชุมชน
จานวนรวมทั้งสิ้น 9 โครงการ เป็นเงิน 1,226,000 บาท โดยในปีงบประมาณ 2556 วิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข ให้ความสาคัญกับการบริการวิชาการเพื่อการดูแลรักษาสุขภาพตนเองของประชาชน
การเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก การอนามัยสิ่งแวดล้อม และการอบรมพัฒนาทักษะการวิจัย รวมถึงการบริการ
วิชาการด้านสุขภาพแก่โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน ดาเนินงานตามกรอบกิจกรรมในการดาเนินงาน
ภาพที่ 6 กิจกรรมด้านการบริการวิชาการ
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๑๙

ด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุน พัฒนาระบบและกลไก
การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ สืบสาน เผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและภูมิภาคลุ่มน้าโขงให้ มี
ประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดการบรูรณาการกับการวิจัย การเรียนการสอน เผยแพร่องค์ความรู้และภูมิปัญญาด้าน
ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรและนั กศึกษาตระหนักถึงคุณค่าของ
ขนบธรรมเนี ย มประเพณี อั นดี ง ามของท้ องถิ่ น โดยในปี ง บประมาณ 2556 วิ ท ยาลั ยแพทยศาสตร์แ ละ
การสาธารณสุข ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ บุคลากร แหล่งค้นคว้าต่างๆ ในการดาเนินงาน กิจกรรม/
โครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม รวมจานวนทั้งสิ้น 4 โครงการ เป็นเงิน 325,500 บาท
ภาพที่ 7 กิจกรรมด้านทานุศลิ ปวัฒนธรรม

ด้านความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ

โครงการแลกเปลี่ ย นนัก ศึกษาไปยั งประเทศในอาเซี ยนเพื่อ ให้ เ กิดการแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ โ ดยรั บ
นั ก ศึ ก ษาแพทย์ จ ากมหาวิ ท ยาลั ย ไทเหงี ย น ประเทศเวี ย ดนาม จ านวน 4 คน และส่ ง นั ก ศึ ก ษาแพทย์
จากวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จานวน 6 คน ไปศึกษาเรียนรู้เพื่อ
แลกเปลี่ยนระบบการเรียนการสอนและระบบบริการสุขภาพ ณ มหาวิทยาลัยไทเหงียน ประเทศเวียดนาม
และจัดให้มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขโดยมีนักศึกษาจากกัมพูชาและ
เวียดนามเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
ภาพที่ 8 กิจกรรมด้านความร่วมมือกับต่างประเทศ
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ผลการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ในปี ง บประมาณ 2556 มหาวิ ท ยาลั ย ได้ จั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี และแผนงบประมาณ
สนับสนุนโครงการและ กิจกรรมต่างๆ ภายใต้มาตรการของกลยุทธ์ทั้ง 7 ด้าน โดยมีผลการดาเนินงานที่สาคัญ
จาแนกตามกลยุทธ์ ดังนี้

แผนกลยุทธ์ด้านที่ 1

สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพและสมรรถนะตามมาตรฐานสากล สามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้ อย่าง
ต่อเนื่ อง มี คุณธรรม ความรั บ ผิ ดชอบ ความพอเพียง จิต ส านึกที่ดี และมีความพร้อมเพื่อรองรับการเปิ ด
ประชาคมอาเซียน
เป้าประสงค์ : บัณฑิตมีความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม ใฝ่รู้ และมีสมรรถนะในการประกอบอาชีพ
เป็นที่ยอมรับของสังคม
มาตรการ
1.1 พัฒนาระบบการรับนักศึกษาเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาและดึงดูดนักเรียนผู้มีความสามารถ
พิเศษหรือ ผู้มีศักยภาพสูง
1.2 พัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัย มีความยืดหยุ่น มีความหลากหลาย มีมาตรฐานระดับสากล
สอดคล้องกับความต้องการของสังคม ทิศทางการพัฒนาประเทศ
1.3 จัดระบบและกลไกการบริหารหลักสูตรทุกระดับให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ
1.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญให้ครบถ้วน
ทุกหลักสูตร ให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง
1.5 ส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ที่ให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะการทางานเป็นทีมการหา
ประสบการณ์ จากการทาจริง การเรียนรู้ร่วมกับชุมชนและหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
1.6 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน
และแหล่งเรียนรู้ให้แก่นักศึกษาอย่างพอเพียงและทั่วถึง
1.7 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมนอกหลักสูตรที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน และมุ่งพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะในการ
ดาเนินชีวิตบน พื้นฐานความพอเพียง ตลอดจนปลูกฝังจิตสานึกรักท้องถิ่นและความรับผิดชอบ
ต่อสังคม
1.8 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการและการสร้างสวัสดิภาพแก่นักศึกษาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีมี
ความปลอดภัยและมีความสุข
1.9 พัฒนาความรู้และทักษะของนักศึกษาและบัณฑิตเพื่อรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน
1.10 สร้างความสัมพันธ์กับศิษย์เก่า ส่งเสริมและสนับสนุนให้ศิษย์เก่ามีส่วนร่วมในการพัฒนา
มหาวิทยาลัย
1.11 ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษาและ
หน่วยงานทั้งใน ประเทศและต่างประเทศ โดยเน้นกลุ่มประเทศอาเซียน
1.12 มีการส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษา
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๒๑

มหาวิทยาลั ยอุบลราชธานี มีนโยบายส่ งเสริมและสนับสนุนการพัฒ นาการรับนักศึกษาเพื่อขยาย
โอกาสทางการศึกษา และดึงดูดนักเรียนเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัย พัฒนาหลักสูตรให้มีมาตรฐานระดับสากล
สอดคล้ องกับความต้องการของสั งคมและทิ ศทางการพัฒ นาประเทศ พัฒ นาระบบและกลไกการบริห าร
หลักสูตรทุกระดับให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน คุณภาพ พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ให้ นั ก ศึ ก ษาสามารถเรี ย นรู้ ไ ด้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ งและได้ มี โ อกาสฝึ ก ทั ก ษะการท างานจากประสบการณ์ จ ริ ง
โดยออกไปเรียนรู้ในชุมชนและสถานประกอบการ การจัดกิจกรรมเสริม หลักสูตรและกิจกรรมนอกหลักสูตรที่
ส่งเสริมการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พัฒนานักศึกษา ให้มีคุณลักษณะอัน
เป็ น อั ต ลั ก ษณ์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย คื อ “สร้ างสรรค์ สามั คคี ส านึ กดี ต่ อสั งคม” และมี ค วามพร้ อ มที่ จ ะเป็ น
พลเมืองอาเซียน สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ
โดยเน้ น กลุ่ ม ประเทศอาเซี ย น ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ ศิ ษ ย์ เ ก่ า มี ส่ ว นร่ ว มในการพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยได้ให้ ความสาคัญในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ สิ่งสนับสนุนการเรียน
การสอนและแหล่งเรียนรู้ให้แก่นักศึกษา อย่างพอเพียงและทั่วถึง ปรับปรุงการจัดสวัสดิการและการสร้าง
สวัสดิภาพแก่นักศึกษาให้ มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัย และมีความสุ ข โดยมี ผลการดาเนิน งานตาม
มาตรการข้างต้น ดังนี้

1. หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต
1.1 การรับนักศึกษา

1.1.1 วิธีการรับนักศึกษา
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มีการคัดเลือกผู้เข้าศึกษาเป็นระบบรับตรงตามโครงการผลิตแพทย์เพิ่ม
เพื่อชาวชนบท โดยจะรับนักเรียนในพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ อานาจเจริญ และ
ยโสธร
1.1.2 นักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษา
ปีการศึกษา 2556 มีการรับนักศึกษาจานวน 36 คน เป็นระดับปริญญาตรี มีนักศึกษาระดับปริญญา
ตรีทั้งหมดจานวน 177 คน และมีผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในปีการศึกษา 2550 จานวน 15 คน ดังนี้
ตารางที่ 1 จานวนนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษา
ปีที่เข้าศึกษา
รับเข้า (คน) พ้นสภาพ (คน) สาเร็จการศึกษา (คน) ปกติ (คน)
2549
50
50
2550
16
15
1
2551
16
16
2552
16
16
2553
36
36
2554
36
36
2555
36
36
2556
36
36
รวม
242
65
177
20
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แผนภูมิที่ 2 แสดงการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษา
ตังแต่ปี พ.ศ. 2549 - 2556
50

50 50

การรับนักศึกษา
ผู้สาเร็จการศึกษา

45
40

36

36

36

36

35
30
25
20
15

16 15 16

16

10
5
0

0

0

0

0

0

0

ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556

แผนภูมิที่ 3 แสดงการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาทังหมด
ปีการศึกษา 2549 - 2556
การรับนักศึกษา

65

ผู้สาเร็จการศึกษา
242

จากการติดตามผลของภาวะการทางานของบัณฑิต พบว่าบัณฑิต ทางานร้อยละ 100 และจากผล
สารวจระดับความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต พบว่าผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจในระดับดีมาก ด้วยค่าเฉลี่ย 4.32
หรือร้อยละ 86.40
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1.2 การพัฒนาหลักสูตร
ในปีการศึกษา 2556 มีการเปิดการเรียน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2553) และหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ซึ่งดาเนินงานด้าน
หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ (TQF)
1.3 การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตมีการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน
(problem-based learning)
- ชั้นปรีคลินิก
มีการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (problem-based learning) ใน
ทุกรายวิชา เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาฝึกค้นคว้าและแก้โจทย์ปัญหาผู้ป่วยด้วยกระบวนการกลุ่ม
- ชันคลินิก
มีการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (problem-based learning) โดย
เป็นการเรียนรู้จากปัญหาผู้ป่วยโดยตรง โดยนักศึกษาแพทย์จะต้องรับดูแลแก้ไขปัญหาผู้ป่วยด้วยตัวเองโดยมี
อาจารย์แพทย์เป็นพี่เลี้ยง
ในปีการศึกษา 2556 โรงพยาบาลหลัก หรือ Teaching hospital ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข มี 2 แห่ง คือ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ โดยใช้หลักสูตรในการจัดการเรียนการสอน 2
หลักสูตร คือ นักศึกษารุ่นที่ 3 - 4 รหัส 51 - 52 ชั้นปีที่ 5 - 6 ใช้หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2550 และนักศึกษารุ่นที่ 5 รหัส 53 ใช้หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุ ง
พ.ศ. 2553 และในส่วนของโรงพยาบาลศรีสะเกษ ได้เปิดรับนักศึกษาชั้นคลินิกรุ่นแรก คือนักศึกษารุ่นที่ 5
รหัส 53 จานวน 20 คน โดยใช้หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553
หลักสูตรชั้นคลินิกมีการปรับให้สอดคล้องกันกับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ส าหรั บ การประเมิ น ผล ใช้ ข้ อ สอบของมหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น ในบางรายวิ ช า อาจารย์ ผู้ ส อนของศู น ย์
แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ออกข้อสอบเองในบางภาควิชา มีการจัดกิจกรรมทางวิชาการทุกเดือน และใน
บางภาควิชามีกิจกรรม Journal club , case conference
คณะกรรมการบริ หารหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตประชุมร่วมกันเป็นประจาทุกเดือน เพื่อกาหนด
แนวทางในการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ ด้านการจัดการเรี ยน การสอน การออกข้อสอบ การวัดและ
ประเมินผล อย่างต่อเนื่อง
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1. การจัดการเรียนการสอนชันคลินิก ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษา โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
1.1 ประวัติความเป็นมาของศูนย์แพทยศาสตรศึกษา

ในช่วงปีพ.ศ. 2534 เศรษฐกิจประเทศไทยกาลังเติบโต มีการขยายโรงพยาบาลทั้งของเอกชนและ
รัฐบาล ทาให้ความต้องการแพทย์เพิ่มขึ้น จนผลิตไม่ทัน และ ทาให้เกิดภาวะสมองไหลจากภาครัฐสู่ภาคเอกชน
ภาวการณ์ขาดแคลนแพทย์ถึงขั้นวิกฤติ
สืบเนื่องจาก ปัญหาดังกล่าวในปี พ.ศ. 2538 โรงพยาบาลสรรพสิท ธิประสงค์ จึงได้รับการประสาน
จากกระทรวงสาธารณสุข ให้ดาเนินการสอนและฝึกอบรมนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิก ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท(The Collaborative Project to Increase
Production of Rural Doctors ; CPIRD) หรือเรียกง่ายๆ ว่า “ซีเพิร์ด” เป็นการเปิดโอกาสทางการศึกษา
ในสาขาแพทย์สาหรับนักเรียนในชนบท จนกระทั่งในปี 2545 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ได้จัดตั้งศูนย์
แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกขึ้น เป็นศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกลาดับที่ 13 ของประเทศ ตามความ
เห็นชอบของสานักงานบริหารโครงการ่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท กระทรวงสาธารณสุข โดยใช้ห้อง
สานักงานและห้องสาหรับการเรียนการสอน ณ ชั้น 5 อาคาร 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ์ ปัจจุบันย้ายมาที่
อาคารศูนย์แพทยศาตรศึกษา โดยมีแพทย์ประจาโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์มาดารงตาแหน่งผู้อานวยการ
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา ตามลาดับดังนี้
1. นายแพทย์ธีรพล
เจนวิทยา
นายแพทย์ ชานาญการพิเศษ ปี พ.ศ.2545 – 2546
2. นายแพทย์มนต์ชัย
วิวัฒนาสิทธิพงศ์ นายแพทย์ ชานาญการพิเศษ ปี พ.ศ.2546 – 2548
3. นายแพทย์หรรษา
แต้ศิริ
นายแพทย์ ชานาญการพิเศษ ปี พ.ศ.2548 – 2556
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ภาพที่ 9 โครงสร้างบุคลากรศูนย์แพทยศาสตรศึกษา
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

นายแพทย์หรรษา แต้ศิริ
ผู้อานวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษา

นางเรวดี อุทธา พยาบาลวิชาชีพ
หัวหน้าสานักงานศูนย์แพทยศาสตรศึกษา

นางณัฐธยาน์ หงษ์พันธ์
พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ

นายณัฐวุฒิ วงษ์สิงห์
นักวิชาการศึกษา

นายสนั่น อุทังสังข์
นางสาวพรสุดา วงศ์วิเศษ
เจ้าหน้าที่งานเภสัช 6
นักบริหารงานทั่วไปและอาคารสถานที่
นักพัฒนาเทคโนโลยีและสื่อการเรียนการสอน

นางฐิตาพร ทานะกิจ
นักวิชาการศึกษา

นางสุนีย์ จงใจ
นักวิชาการศึกษา
24
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นางสาวดรุณี ภูลาสัตย์
นักบริหารงานทั่วไป

นางสาวจิราพร สังกะเพศ
นักวิชาการศึกษา

นางสาวพนัดดา นิลบารันต์
นักวิชาการเงินและบัญชี

นายสุวิทย์ วิเศษรอด
นักพัฒนาเว็บไซด์

นายไกรวัลย์ คาหล่อ
พนักงานขับรถ

นางพิศุทรา วิมลโนช
เจ้าหน้าที่ดูแลอาคารสถานที่

นางประยูร นันทรักษ์
เจ้าหน้าที่ดูแลอาคารสถานที่
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นางดวงจันทร์ สินป้อง
เจ้าหน้าที่ดูแลอาคารสถานที่

นางกัลยา ทองใบ
เจ้าหน้าที่ดูแลอาคารสถานที่
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1.2 การรับนักศึกษา
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ได้เริ่มรับนักศึกษา ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2547 เป็นต้น
มาโดยมีการรับนั กศึกษาเพื่อศึกษาสาขาแพทย์ในโครงการผลิ ตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท รับนักเรียนซึ่งมี
ภู มิ ล าเนาอยู่ ใ นพื้ น ที่ ภ าคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ เข้ า ศึ ก ษาภาคทฤษฎี แ ละห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร (Laboratory)
ชั้นปีที่ 1 – 3 ที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และชั้นปีที่ 4 – 6 ศึกษาและฝึกปฏิบัติงานใน
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี เพื่อให้นักศึกษาได้สัมผัสกับสภาพปัญหาสาธารณสุขของภูมิภาค
รวมทั้งเข้าใจวัฒนธรรมวิถีชีวิตของชาวบ้าน อันจะก่อให้เกิดเจตคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานในชนบท
ในปีพ.ศ. 2552 รับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี จนถึงปัจจุบัน ทาให้เป็นศูนย์แพทยศาสตรศึกษาที่มีนักศึกษาแพทย์ 2 มหาวิทยาลัยเรียนร่วมกัน
ในการจั ดการเรี ย นการสอน ศู น ย์ แ พทยศาสตร์ ศึ กษาได้ ด าเนิ น การเพื่ อ จั ดการศึ ก ษาและจั ด ท า
โครงการและกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน ดังนี้
ตารางที่ 2 การจัดการเรียนการสอนชันคลินิก ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษา โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
หลักสูตร
แพทยศาสตร์บัณฑิต -

วิธีการจัดการศึกษา
การสอน OPD
การสอนบรรยาย
การฝึกทักษะทางคลินิก
การสอนข้างเตียง
การสัมมนากลุ่มย่อย
การวิจัยและปฏิบัติการ

บริการที่ส่งเสริมการเรียนรู้และบริการทางการศึกษา
-

การจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมใน/นอกเวลา
ทุนการศึกษา
ส่งเสริมการวิจัย
ห้องสมุดนอกเวลาราชการ
ห้อง Skill Lab
Internet ตลอด 24 ชั่วโมง
โปรแกรม Uptodate เพื่อสืบค้นข้อมูลทาง
การแพทย์

1.3 กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
1. การดาเนินโครงการ/กิจกรรม สาหรับนักศึกษาต่าง ๆ เช่น ปฐมนิเทศ ปัจฉิมนิเทศ
ถวายเทียนพรรษา ประเพณีสงกรานต์ เทิดพระเกียรติวันมหิดล เป็นต้น
2. การจัดโครงการ/กิจกรรม เพื่อสานสัมพันธ์สาหรับอาจารย์แพทย์และนักศึกษาแพทย์ ดาเนิน
กิจกรรมสรรหาอาจารย์ที่ปรึกษา ประสานงานอานวยความสะดวกต่างๆ
3. การบริการส่งเสริมการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์ เช่น กิจกรรมทบทวนความรู้ NL 2 - 3
กิจกรรมร่วมกับเวชศาสตร์ชุมชน กิจกรรมพัฒนาวิชาการเสริมประสบการณ์ โครงอบรมเชิง
ปฏิบัติการช่วยคืนชีพ
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1. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาแพทย์ ปีการศึกษา 2555
ศูน ย์ แพทยศาสตรศึ กษา โรงพยาบาลสรรพสิ ท ธิป ระสงค์ อุ บ ลราชธานี ศู นย์แ พทยศาสตรศึ กษา
ได้ดาเนินการในวันที่ 11-12 มีนาคม 2555 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 10 อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษา
กิจกรรมวันแรกจะเป็นรุ่นพี่ได้มารับน้องและพาน้องๆ เดินดูโรงพยาบาล กลุ่มงานต่างๆ แผนกต่างๆ และ
อธิบายการปรับตัวเข้ากับโรงพยาบาล กลุ่มงาน ทั้งนี้ นักศึกษาแพทย์ได้รับทราบแนวทางการเรียนการสอน
รวมถึงการดาเนินชีวิต และตระหนักในวัฒนธรรมองค์กรและความมีจิตสาธารณะ
ภาพที่ 10 การปฐมนิเทศนักศึกษาแพทย์ ประจาปี

2. โครงการไหว้ครูสาหรับนักศึกษาแพทย์ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕5
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานีจัดกิจ กรรมไหว้ครูสาหรับ
นักศึกษาแพทย์ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕5 เพื่อทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมอันดีให้คงมีอยู่สืบต่อไป และสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างครู -อาจารย์และนักศึกษา โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม คือ ผู้ อานวยการโรงพยาบาล
สรรพสิทธิประสงค์ คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข นักศึกษาชั้นปีที่ 4 - 6 จานวน 141 คน
แพทย์ เพิ่ มพูน ทักษะ 40 คน อาจารย์ แพทย์ จานวน 20 คน และเจ้ าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้อ งจานวน 16 คน
รวม 217 คน
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา ได้ดาเนินกิจกรรม ในวันที่ 21 มิถุนายน ๒๕๕5 เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น ๑๐ อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

รายงานประจําป วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข ๒๕๕๖

27

วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

๒๙

ภาพที่ 11 กิจกรรมพิธีไหว้ครู 2555

3. โครงการถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๕5
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา ได้ดาเนินการในวันที่ 27 กรกฎาคม ๒๕๕5 ณ วัดมหาวนาราม (วัดป่าใหญ่)
อาเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เวลา 13.๐๐ น. ซึ่งผู้เข้าร่วมงานเป็นนักศึกษาแพทย์ อาจารย์แพทย์ และ
เจ้าหน้าที่ ในพิธีประกอบด้ว ยการถวายสังฆทาน ผ้าอาบน้าฝนและการถวายเทียนพรรษา อาจารย์แพทย์
นักศึกษาแพทย์รวมถึงเจ้าหน้าที่ ร่วมถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้าฝน รับฟังการบรรยายธรรมะ ฝึกเจริญสมาธิ
ณ วั ด มหาวนาราม อ าเภอเมื อ ง จั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี ซึ่ ง เป็ น ช่ ว งวั น ส าคั ญ ของชาวอุ บ ลราชธานี คื อ
วันเข้าพรรษา
ภาพที่ 12 ถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา
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4. โครงการเทิดพระเกียรติ “วันมหิดล” ประจาปีการศึกษา 2555
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา ได้ดาเนินการในวันที่ 24 กันยายน 2555 ณ บริเวณชั้น 1 อาคาร
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่เวลา 08.00 - 15.00 น.
ผู้เข้าร่วมงานคือแพทย์ นักศึกษาแพทย์และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล พยาบาลตามกลุ่มงานต่างๆ ซึ่งมีนักเรียน
ตามโรงเรียนต่างๆ ภายในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี มาร่วมกิจกรรม และรับความรู้เรื่องการแพทย์
กิจกรรมประกอบด้วยการถวายพวงมาลา และการให้ความรู้ของนักศึกษาแพทย์สาหรับนักเรียนที่เข้า
กิจกรรม โดยแบ่งเป็นฐานทั้งหมด 4 ฐานให้ความรู้เกี่ยวกับ สูติ -นรีเวชกรรม ศัลยกรรม อายุรกรรม และ
โธปิดิกส์ ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดนักเรียนได้มีส่วนร่วมในการรับฟังและปฏิบัติจริง
ภาพที่ 13 เทิดพระเกียรติ “วันมหิดล”

5. โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจาปีการศึกษา 2555
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา ได้ดาเนินการร่ วมกับโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ในวันที่ 12 เมษายน
2555 ณ ลานพลั บพลา โรงพยาบาลสรรพสิ ทธิ ประสงค์ จั งหวั ดอุ บ ลราชธานี ผู้ เข้ าร่ วมงานคื อ แพทย์
นักศึกษาแพทย์ และเจ้าหน้าที่
ในกิจกรรมนักศึกษาแพทย์ได้ร่วม สรงน้าพระ และรดน้าดาหัวผู้ใหญ่ ซึ่งโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
ได้มีการแสดงและกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย
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ภาพที่ 14 สืบสานประเพณีวันสงกรานต์

6. โครงการพัฒนากิ จกรรมนักศึกษา กีฬาสานสัมพัน ธ์ นั กศึกษาแพทย์ อาจารย์แพทย์ และ
บุคลากรในประจาปีการศึกษา ๒๕๕5
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา ได้ดาเนินการในวันที่ 28 ธันวาคม 2555 ณ สนามกีฬาวิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์ และสนามสถานีตารวจภูธร จังหวัดอุบลราชธานี โดยผู้ เข้าร่ว มงานคือ
อาจารย์แพทย์ นักศึกษาแพทย์ แพทย์เพิ่มพูนทักษะและเจ้าหน้าที่
กีฬาที่แข่งขัน แบ่งออกเป็ น 3 ประเภทคือ ฟุตซอล และแชร์บอล โดยแบ่งกลุ่มนักศึกษาระหว่าง
อาจารย์แพทย์และนักศึกษาแพทย์ เป็น 2 ทีมเพื่อเชื่อมสัมพันธ์ไม่หวังผลแพ้ชนะ
ภาพที่ 15 กีฬาสานสัมพันธ์นักศึกษาแพทย์ อาจารย์แพทย์
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7. โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาแพทย์ รุ่นที่ 5
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา ได้ดาเนินการในเดือน มกราคม 2556 ณ อาคาร 50 พรรษาวชิราลงกรณ์
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี ผู้เข้าร่วมงานคือแพทย์ นักศึกษาแพทย์และเจ้าหน้าที่
โดยมีผู้อานวยการกล่าวให้โอวาทแนะนาแนวทางในการปฏิบัติตนของการเป็นแพทย์ที่ดี และอาจารย์แพทย์ก็
แสดงความยินดี
กิจกรรมภายในงานจัดในรูปแบแฟนซี มีการมอบรางวัลอาจารย์ดีเด่น และนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6
ดีเด่น มีการแสดงโดยน้องนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 และชั้นปีที่ 5 กิจกรรมภายในงานเป็นรูปแบบกันเองและ
แสดงมุทิตาจิตจุดเทียน เพื่อแสดงความรักและสามัคคีระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง
ภาพที่ 16 ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาแพทย์ รุ่นที่ 5

8. โครงการแบ่งปันนาใจสู่น้องนักเรียนไทยในชนบท
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา ได้ดาเนินการในวันที่ วันที่ 28 ตุลาคม 2555 โรงเรียนบ้านนาทราย ตาบล
พะลาน อาเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี ผู้เข้าร่วมงานคือแพทย์ นักศึกษาแพทย์และเจ้าหน้าที่ โดยมีกิจกรรม
ดังต่อไปนี้
1. การแสดงต้อนรับจากนักเรียนโรงเรียนบ้านนาทราย ตาบลพะลาน อาเภอนาตาล
จังหวัดอุบลราชธานี
2. เลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนบ้านนาทราย ตาบลพะลาน อาเภอนาตาล
จังหวัดอุบลราชธานี
3. การแสดงดนตรีของนักศึกษาแพทย์
4. เกมส์ตอบปัญหา ความรู้เรื่องสุขภาพ
5. บริจาคเสื้อผ้า
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ภาพที่ 17 แบ่งปันนาใจสู่น้องนักเรียนไทยในชนบท

9. โครงการฝึกปฏิบัติงานวิชาเวชศาสตร์ชุมชน 4
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา ได้ดาเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕5 ( พฤษภาคม ๒๕๕5 – กุมภาพันธ์
๒๕๕6) ณ โรงพยาบาลชุมชนม่วงสามสิบ เขื่องใน พิบูลมังสาหาร และโรงพยาบาลชุมชนอื่นๆที่เป็นที่ ฝึ ก
ปฏิบัติงานของนักศึกษาแพทย์ หมู่บ้าน/ชุมชนที่เป็นแหล่งฝึกงานในจังหวัดอุบลราชธานี สถานประกอบการ
โรงงาน ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ผู้เข้าร่วมงานคือแพทย์ นักศึกษาแพทย์และเจ้าหน้าที่ โดยมีการแบ่งกลุ่ม
ระหว่างนักศึกษาแพทย์และอาจารย์แพทย์แบ่งเป็นช่วงตามรายวิชา
ภาพที่ 18 นักศึกษาฝึกปฏิบัติงานวิชาเวชศาสตร์ชุมชน 4
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10. โครงการพัฒนาวิชาการเสริมประสบการณ์ นักศึกษาแพทย์ชันปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕5
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา ได้ดาเนินการในระหว่าง เดือนกุมภาพันธ์ 2556 ณ เกาะเสม็ด จังหวัด
ระยอง ได้ มี ผู้ เ ข้ า ร่ ว มงานคื อ แพทย์ นั ก ศึ ก ษาแพทย์ แ ละเจ้ า หน้ า ที่ เป็ น การถ่ า ยทอดประสบการณ์ ก าร
ปฏิ บั ติ งานร่ ว มกั บ คณาจารย์ และเตรี ย มความพร้ อ มส าหรั บบั ณ ฑิ ตแพทย์ด้ า นความรู้แ ละทัก ษะในการ
ปฏิบัติงาน ปลูกฝังทัศนคติและเจตคติต่อวิชาชีพแพทย์ให้กับบัณฑิตแพทย์ทุกคน
ภาพที่ 19 พัฒนาวิชาการเสริมประสบการณ์ นักศึกษาแพทย์ชันปีที่ ๖

11. โครงการทบทวนความรู้สอบสาหรับการประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม ขันตอนที่ ๒ : ความรู้วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
ศู น ย์ แ พทยศาสตรศึ ก ษา ได้ ด าเนิ น การในวั น ที่ 8 กั น ยายน 2555 – ๓ กุ ม ภาพั น ธ์ ๒๕๕6
ณ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี มีการทบทวนความรู้ใน
ระดับชั้นคลินิก เพื่อนาไปใช้ประโยชน์ในการเรียนและการปฏิบัติงานในขณะที่เป็นนักศึกษาแพทย์ และให้สอบ
ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ ๒ ทุกคน
12. โครงการทบทวนความรู้สอบสาหรับการประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม ขันตอนที่ 3 : ความรู้วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
ศู น ย์ แ พทยศาสตรศึ ก ษา ได้ ดาเนิ น การในวั น ที่ 7 กั น ยายน 2555 – 14 ตุ ล าคม 2555
ณ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี 7 ครั้ง ครั้งละ 3 ชั่วโมง
มีการทบทวนความรู้ในระดับชั้นคลินิก เพื่อนาไปใช้ประโยชน์ในการเรียนและการปฏิบัติงานในขณะที่เป็น
นัก ศึก ษาแพทย์ และให้ส อบผ่า นการประเมิน ความรู ้ค วามสามารถในการประกอบวิช าชีพ เวชกรรม
ขั้นตอนที่ 3 ทุกคน
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ภาพที่ 20 การทบทวนความรู้ในระดับชันคลินิก

2. การเรียนการสอนชันคลินิก ศูนย์แพทยศาสตร์ศกึ ษา โรงพยาบาลศรีสะเกษ
2.1 ประวัติความเป็นมา ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชันคลินิก โรงพยาบาลศรีสะเกษ
กระทรวงสาธารสุขและมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีเจตจานงแน่วแน่ที่จะร่วมมือกันในการผลิตแพทย์
เพื่อชาวชนบทโดยให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวง
สาธารณสุขโดยปลัดกระทรวงสาธารณสุข (นายแพทย์ปราชญ์ บุญยวงศ์วิโรจน์) ในฐานะผู้แทนกระทรวง
สาธารณสุข และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีโดยอธิ การบดี (ศาสตราจารย์ ดร.ประกอบ วิโรจนกุฏ) ในฐานะ
ผู้แทนมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงได้กาหนดข้อตกลงร่วมกัน ดังนี้
1. วิ ท ยาลั ย แพทยศาสตร์ และการสาธารณสุ ข มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี ร่ ว มกั บโรงพยาบาล
สรรพสิทธิประสงค์ และโรงพยาบาลศรีสะเกษ ดาเนินการผลิตแพทย์ในรูปแบบของโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท
2. วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
และโรงพยาบาลศรี ส ะเกษ ร่ ว มกั น คั ดเลื อกนั กศึ กษา พั ฒ นานั กศึ กษา พั ฒ นาหลั กสู ตร การประเมิ นผล
กิจกรรมห้องสมุด โสตทัศนศึกษา และงานวิจัย
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3. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจะประสาทปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต แก่ผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ทั้งนี้ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาเพื่อปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต
4. วิทยาลั ยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับผิดชอบการจัดการเรียน
การสอนในชั้นปีที่ 1 – 3
5. ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสรรสิทธิประสงค์ และโรงพยาบาลศรีสะเกษ รับผิดชอบ
จั ด การเรี ย นการสอนในชั้ น ปี ที่ 4 – 6 ตามหลั ก สู ต รของวิ ท ยาลั ย แพทยศาสตร์ แ ละการสาธารณสุ ข
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
6. กระทรวงสาธารณสุขดาเนินการพัฒนาโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ และโรงพยาบาลศรีสะเกษ
และสถาบันสมทบที่เป็นเครือข่ายในการผลิตแพทย์ ให้มีศักยภาพและความพร้อมในการจัด การศึกษาแพทยศาสตร์
ทุกๆด้าน ทั้งวัสดุ ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง ทรัพยากร บุคคล ระบบการบริการจัดการ ระบบค่าตอบแทนและ
แรงจูงใจที่เหมาะสม
ปัจจุบันการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ยังเป็นปัญหาของสังคมไทย ส่งผลให้ประชาชนที่
เจ็บป่วยไม่สามารถเข้าถึงบริการได้อย่างเต็มที่ทาให้ผู้อานวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษ นพ.ชาย ธีระสุต และ
ผู้บริหารทุกท่านได้เล็งเห็นปัญหานี้ จึงริเริ่มผลักดัน ก่อตั้งศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกขึ้นโดยร่วมมือกับ
วิทยาลั ย แพทยศาสตร์ และการสาธารณสุ ขมหาวิทยาลั ยอุบ ลราชธานี ในการที่จะสร้ างบั ณฑิตผู้ มีความรู้
ความสามารถ สู่ชุมชน และสร้างศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้สุขภาพของทุกคนโดยได้ทาข้อตกลงร่วมกันเมื่อ
ปี พ.ศ.2550 ภายใต้ร่มเงาอันอบอุ่นของโรงพยาบาลศรีสะเกษนี้เอง บุคลากรภายในหลายท่าน ต่างก็มีความ
ยินดีที่จะเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาศูนย์แพทยศาตรศึกษาชั้นคลินิก โดยมี นพ.ชลวิทย์ หลาวทอง
ดารงตาแหน่งผู้อานวยการศูนย์แพทยศาสตรศึก ษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลศรีสะเกษ และประธานบริหารงาน
ทั่วไป นพ.มงคล ภัทรทิวานนท์ ประธานงานพัฒ นาการศึกษาและประเมินผลการศึกษา นพ.นพพล บัว สี
ประธานงานพัฒนาอาจารย์แพทย์ นพ.ชวลิต โพธิ์งาม ประธานงานพัฒนาเทคโนโลยีและสื่อการเรียนการสอน
พญ.วชิรญา จึงเจริญนรสุข ประธานงานกิจการนักศึกษา นพ.สุธี วงค์ละคร ประธานงานศึกษาค้นคว้าวิจัย
ทางการแพทย์ พญ.จินดามัย อังกลมเกลียว ประธานงานโรงเรียนแพทย์ส่งเสริมสุขภาพและอาจารย์แพทย์
อาจารย์จากอีกหลายๆสหสาขาวิชาชีพ เจ้าหน้าที่อื่นๆได้ผนึกสรรพกาลังกาย กาลังใจ ทุ่มเทกับก้าวใหม่ของ
ความเป็นครูผู้ให้
และในปี 2556 นี้ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลศรีสะเกษ จะได้เริ่มเปิดการเรียน
การสอน โดยได้เตรียมความพร้อมในการรองรับนักศึกษาแพทย์รุ่นแรก ไม่ว่าจะเป็นอาคารสถานที่ ห้องเรียน
ห้องประชุม ห้องพักแพทย์ แฟลตแพทย์ การอบรมของอาจารย์แพทย์แ ละบุคลากร การสร้างหลักสูตรแพทย์
สื่อการเรียนการสอน การดูงานโรงเรียนแพทย์ต้นแบบต่างๆ
ด้วยปณิธานที่จะสร้างสรรค์แพทย์ที่มีวิสัยทัศน์มีความรู้คู่จริยธรรม ตระหนักถึงหน้าที่ ความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและชุมชน "เพราะเราคือ สถาบันของปวงชน"
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๓๗

ภาพที่ 21 โครงสร้างศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชันคลินิก โรงพยาบาลศรีสะเกษ

การจัดการเรียนการสอนชั้นคลินิก ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษา โรงพยาบาลศรีสะเกษ ได้มีการเตรียม
ความพร้อมเพื่อจัดการเรียนการสอนในรอบปีที่ผ่านมาโดยมีรายวิชาและโครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนการ
เรียนการสอน ดังนี้
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

นิติเวชศาสตร์
เวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัว
ศัลยศาสตร์ 1
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
ออร์โธปิดิกส์
อายุรศาสตร์ 1
เวชศาสตร์ฟื้นฟู

1901 401
1901 402
1901 403
1901 404
1901 405
1901 406
1901 407
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โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตร
ภาพที่ 22 กิจกรรมวันปฐมนิเทศ วันที่ 11 มีนาคม 2556 ณ โรงพยาบาลศรีสะเกษ

ภาพที่ 23 กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง วันที่ 11 มีนาคม 2556 ณ โรงพยาบาลศรีสะเกษ

ภาพที่ 24 กิจกรรมพิธีไหว้ครู วันที่ 18 กรกฎาคม 2556 ณ โรงพยาบาลศรีสะเกษ

รายงานประจําป วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข ๒๕๕๖

37

วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

๓๙

ภาพที่ 25 กิจกรรมพัฒนาจิต วันที่ 13 สิงหาคม 2556 ณ โรงพยาบาลศรีสะเกษ

ภาพที่ 26 กิจกรรมวันมหิดล วันที่ 24 กันยายน 2556 ณ โรงพยาบาลศรีสะเกษ

ภาพที่ 27 กิจกรรมการพัฒนาสู่การเป็นนักวิชาชีพ วันที่ 9 ตุลาคม 2556 ณ โรงพยาบาลศรีสะเกษ
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1.4 การพัฒนานักศึกษาเพื่อกระบวนการเรียนรู้ของนักศึกษา
มีการพัฒนานักศึกษาโดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาเรียนรู้ด้วยตัวเองในชั่วโมง self-directed learning
ที่มีแทรกอยู่ระหว่างการเรียนในทุกรายวิชาเพื่อให้นักศึกษามีเวลาเพียงพอในการพัฒนาตนเอง นอกจากนั้น
ยังมีการอบรมเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนขึ้นชั้นปรีคลินิก หรือชั้นปีที่ 2 เพื่อให้พร้อมในการเรียน
แบบ แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (problem-based learning) และมีการอบรมก่อนขึ้นชั้นคลินิกเพื่อให้มีความ
พร้อมในการใช้ชีวิตในชั้นคลินิกที่จะแตกต่างจากชั้นปรีคลินิก
1.5 การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
การเตรี ย มความพร้ อมเข้ าสู่ ป ระชาคมอาเซี ยน ได้มีการพัฒ นานักศึก ษาให้ พร้อมในการสื่ อสาร
กับ ชาวต่างชาติ โดยในหลั กสูตรแพทย์ หลั กสู ตรปรับปรุง พศ 2555 ได้มีการเพิ่มหน่ว ยกิตในการเรียน
ภาษาอังกฤษเพื่อให้นักศึกษามีความพร้อมในการใช้ภาษาอังกฤษ
นอกจากนั้นยังมีโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไปยังประเทศในอาเซียนเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ โดยในปีงบประมาณ 2556 ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสานักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี จัดโครงการต่างๆ ดังนี้
1. โครงการรับนักศึกษาแพทย์จากมหาวิทยาลัยไทเหงียน ประเทศเวียดนาม จานวน 4 คน มาศึกษา
เรี ยนรู้ระบบการเรี ยนการสอน ของวิทยาลัยพทยศษสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุ บลราชธานี
และระบบการบริการสุขภาพของจังหวัดอุบลราชธานี
2. โครงการส่ ง นั ก ศึ ก ษาแพทย์ จากวิ ท ยาลั ย แพทยศาสตร์ แ ละการสาธารณสุ ข มหาวิ ท ยาลั ย
อุบลราชธานี จานวน 6 คน ไปศึกษาเรียนรู้แลกเปลี่ยนระบบการเรียนการสอนและระบบบริการสุขภาพ
ณ มหาวิทยาลัยไทเหงียน ประเทศเวียดนาม
3. จั ด อบรมการเขี ย นระดั บ ชาติ และใบสมั ค รงานที่ เ ป็ น สากลระดั บ ประเทศและต่ า งประเทศ
แก่นักศึกษาที่สนใจ
4. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านสุขภาพสาหรับนักศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียน โดยมีตัวแทน
นักศึกษาจากประเทศเวียดนามและกัมพูชาเข้าร่วม
ภาพที่ 28 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านสุขภาพสาหรับนักศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียน

1.6 ความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก
1. มหาวิทยาลัยไทเหงียน ประเทศเวียดนาม
2. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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๔๑

3. วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
1.7 ความร่วมมือกับโรงพยาบาลร่วมผลิต
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ได้มีความร่วมมือกับโรงพยาบาลร่วมผลิตเป็นอย่างดีในการผลิตแพทย์
โดยมีการตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสู ตร และคณะกรรมการวิชาการชั้นคลินิกที่มีตัว แทนจากวิทยาลั ย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข และจากศูนย์แพทย์ ทั้ง 2 แห่ง โดยมีการประชุมปรึกษาหารือในข้อปัญหา
ต่าง ๆ อย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง ซึ่งในวันที่ 4 กรกฎาคม 2556 ได้มีการจัดกิจกรรมความร่วมมือระหว่าง
นักวิชาการศึกษา และเลขานุการกลุ่มงานจากโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ และโรงพยาบาลศรีสะเกษ โดยมี
การรวบรวม มคอ.3 ชั้นคลินิก หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ภาพที่ 29 กิจกรรมความร่วมมือระหว่างนักวิชาการศึกษา และเลขานุการกลุ่มงานจาก
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ และโรงพยาบาลศรีสะเกษ

1.8 ผลการสอบรวบยอด (Comprehensive Examination) ประจาปีการศึกษา 2555
ในหลั กสู ต รแพทยศาสตรบั ณฑิต นอกจากนักศึก ษาจะต้องสอบได้ทุก รายวิช าในหลั กสู ตร มีค่ า
คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ากว่า 2.00 แล้ว นักศึกษาจะต้องสอบรวบยอดผ่านทั้ง 3 ขั้นตอน จึงจะ
ถื อ ว่ า เรี ย นครบหลั ก สู ต รแพทยศาสตรบั ณ ฑิ ต และได้ รั บ พระราชทานปริ ญ ญาแพทยศาสตรบั ณ ฑิ ต ใน
ปีการศึกษา 2555 มีผลการสอบรวบยอดทั้ง 3 ขั้นตอน ดังนี้
ตารางที่ 3 ผลการสอบรวบยอด (Comprehensive Examination) ประจาปีการศึกษา 2555
ผลการสอบ
การสอบ
เข้าสอบ ผ่าน ผ่าน (%)
1. สอบรวบยอดความรู้วิทยาศาสตร์การแพทย์พืนฐาน (Part MCQ I)
นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3 (รหัส 53 )
36
6
16.67
สอบวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2556
2. สอบรวบยอดความรู้วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (Part MCQ II)
นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 (รหัส 51 )
11
2
18.18
สอบวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2556
3. สอบรวบยอดด้านทักษะและหัถการทางคลินิก (Part OSCE)
3.1. Part OSCE (สอบวันที่ 21 ตุลาคม 2555)
นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 (รหัส 50 )
16
11 68.75
3.2. Part MEQ (สอบวันที่ 8 - 9 ธันวาคม 2555)
นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 (รหัส 50 )
16
13 81.30
40
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1.9 บัณฑิตสอบผ่านใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม
ในปี พ.ศ. 2556 นักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตได้เข้าสอบเพื่อขอรับการประเมินและ
รับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา ซึ่งสรุปผลการสอบดังนี้
ตารางที่ 4 สรุปผลการสอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
ประจาปี 2556
ขันตอนที่ 1 (ครังที่1)
ขันตอนที่ 2 (ครังที่1)
ขันตอนที่ 3 (รอบพิเศษ)
นศ.รหัส
ปีการศึกษา จานวน สอบผ่านเกณฑ์ จานวน สอบผ่านเกณฑ์ จานวน สอบผ่านเกณฑ์
เข้าสอบ จานวน ร้อยละ เข้าสอบ จานวน ร้อยละ เข้าสอบ จานวน ร้อยละ
2550
1
1
100
1
0
0
2551
11
10 90.91
2552
1
0
0
2553
36
30 83.33
รวม
37
30 81.08
12
11 91.67
1
0
0
หมายเหตุ : สรุปผลการสอบครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ.2556

ทั้งนี้ในปี พ.ศ. 2556 จานวนบัณฑิตแพทย์ที่สอบผ่านและได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม
สรุปได้ดังนี้
ตารางที่ 5 สรุปผลการสอบประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
นศ.รหัสปีการศึกษา

จานวนนักศึกษา
(คน)

2549
2550
รวม

1
16
17

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม
จานวน (คน)
ร้อยละ
1
100
15
93.75
16
96.88

ตารางที่ 6 สรุปผลการสอบผ่านเกณฑ์ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
ขันตอนที่ 1 (ครังที่1)
ขันตอนที่ 2 (ครังที่1)
ประจาปี จานวน สอบผ่านเกณฑ์ จานวน สอบผ่านเกณฑ์
เข้าสอบ จานวน ร้อยละ เข้าสอบ จานวน ร้อยละ
2555
22
20 90.91
13
13
100
2556
37
30 81.08
12
11 91.67
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ขันตอนที่ 3 (รอบพิเศษ)
จานวน สอบผ่านเกณฑ์
เข้าสอบ จานวน ร้อยละ
2
1
50
1
0
0
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แผนภูมิที่ 4 แสดงผลการสอบประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ประจาปี พ.ศ. 2556
100
91.67
90.91
81.08

100
80
60

ขั้นตอนที่ 1 (ครั้งที1่ )

ขั้นตอนที่ 2 (ครั้งที1่ )

1 0
จานวน

0
ร้อยละ

21
จานวนเข้าสอบ

ร้อยละ

13 12 13 11
สอบผ่านเกณฑ์

0

จานวนเข้าสอบ

20

20

30

จานวนเข้าสอบ

22

ร้อยละ

37

สอบผ่านเกณฑ์

40

50

ประจาปี พ.ศ.2555
ประจาปี พ.ศ.2556

ขั้นตอนที่ 3 (รอบพิเศษ)

ตารางที่ 7 สรุปผลการได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม ประจาปี 2556
ประจาปี
2555
2556

จานวนนักศึกษา (คน)
50
17

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม
จานวน (คน)
49
16

ร้อยละ
98
96.88
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แผนภูมิที่ 5 แสดงผลการได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม
ประจาปี พ.ศ. 2556
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

98.0 96.88
ประจาปี พ.ศ.2555

50

ประจาปี พ.ศ.2556

49
17

16

1.10 การพัฒนาอาจารย์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน
ได้มีการส่งเสริมพัฒนาอาจารย์โดยมีทุนส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมประชุมและอบรมในเรื่องที่สนใจ
และมีการให้เข้าร่วมอบรมแพทยศาสตรศึกษาในทุกปี นอกจากนี้อาจารย์ทุกคนจะได้รับการปฐมนิเทศและผ่าน
การฝึกอบรมด้านแพทยศาสตรศึกษา รวมทั้งมีการจัดประชุมอบรม สัมมนาเชิงปฏิบัติการในด้านการเรียน
การสอนเป็นประจาทุกปี
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๔๕

ภาพที่ 30 กิจกรรมการประชุมแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศ ครังที่ 14
วันที่ 30 ตุลาคม – 1 พ.ย. พ.ศ. 2556

ภาพที่ 31 กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาอาจารย์ด้านการเรียนการสอน
วันที่ 2 - 3 มี.ค. 56, 16 - 17 มี.ค. 56, 23 - 24 มี.ค. 56 โดย อ.ดร.นพ.ดนัย วังสตุรค
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2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์)

2.1 การรับนักศึกษา
2.1.1 วิ ธี ก ารรั บ นั ก ศึ ก ษาหลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าสาธารณสุ ข ศาสตร์ ป ระจ า
ปีการศึกษา 2556
การรับนักศึกษาเข้าศึกษามี 2 วิธี
1. วิธีรับผ่านส่วนกลาง (Admissions) การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาจะดาเนินการคัดเลือกจาก
องค์ประกอบที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) กาหนด
2. วิ ธี รั บ ตรง การคั ด เลื อ กบุ ค คลเข้ า ศึ ก ษาจะด าเนิ น การคั ด เลื อ กโดยมหาวิ ท ยาลั ยก าหนด
โดยแบ่งเป็น 2 วิธี ได้แก่ วิธีรับตรงตามพื้นที่และวิธีรับตรงตามโควตา
 วิธีรับตรงตามพื้นที่ เป็นการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาจากพื้นที่ต่างๆ ได้แก่ พื้นที่บริการ
พื้นที่อีสาน และพื้นที่ภาคอื่นๆ ดังนี้
1) รับตรงพื้นที่บริการ เป็นการรับนักเรียนที่เรียนอยู่ในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่บริการ
ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มี 10 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี ยโสธร
ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ อานาจเจริญ มุกดาหาร สกลนคร นครพนม บุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์
2) รับตรงพื้นที่อีสาน เป็นการรับนักเรียนที่เรียนอยู่ในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 10 จังหวัด ซึ่งไม่ได้อยู่ในเขตพื้นที่บริการ ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา อุดรธานี เลย
หนองบัวลาภู หนองคาย ขอนแก่น ชัยภูมิ กาฬสินธุ์ บึงกาฬ และจังหวัดมหาสารคาม
 วิธีรับตรงตามโควตา เป็นการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเพื่อให้สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และอัตลักษณ์ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยและประเทศ
โดยหลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ข าสาธารณสุ ข ศาสตร์ รั บ นั ก ศึ ก ษาโ ควตาเรี ย นดี ช นบท
โควตาส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรม บาเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคม โควตากีฬาและโควตาศิลปวัฒนธรรม
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ตารางที่ 8 แสดงสถิติการรับนักศึกษาเข้าศึกษา โดยวิธีรับตรงตามพืนที่และวิธีรับตรงตามโควตา ปีการศึกษา 2556
ประเภทโควตา/จานวน

จานวนผู้สมัคร

สาขาวิชาเอกอนามัยชุมชน
โควตาพืน้ ที่บริการ (ในเขตอาเภอเมือง)
โควตาพืน้ ที่บริการ (นอกเขตอาเภอเมือง)
โควตาพืน้ ที่อีสาน
โควตาศิลปวัฒนธรรม
โควตากีฬา
รวม
สาขาวิชาเอกอนามัยสิ่งแวดล้อม
โควตาพืน้ ที่บริการ (ในเขตอาเภอเมือง)
โควตาพืน้ ที่บริการ (นอกเขตอาเภอเมือง)
โควตาพืน้ ที่อีสาน
โควตากีฬา

รวม

จานวนผู้
เข้าสอบ
สัมภาษณ์

จานวนผู้
ขาดสอบ

จานวนผู้รับ
เข้าศึกษา

จานวนผู้
ยืนยันสิทธิ์

81
94
106
4
3
288

22
59
47
0
2
130

14
19
18
1
1
53

6
9
7
1
0
23

57
78
102
1

44
73
49
1

13
18
19
1

7
5
8
0

238

167

51

20

3,260
1,684
26
30
5,000
830
577
7

1,414

รวม
จานวนผู้
ยืนยันสิทธิ์
ทังหมด

42
22
2
1
67
36
27
0

63

ตารางที่ 9 สถิติการรับนักศึกษาเข้าศึกษาโควตาส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรม บาเพ็ญประโยชน์
ช่วยเหลือสังคม และ โควตานักเรียนเรียนดีชนบท ปีการศึกษา 2556
ประเภทโควตา/จานวน

สาขาวิชาเอกอนามัยชุมชน
โควตาส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรมฯ
โควตานักเรียนเรียนดีชนบท
รวม
สาขาวิชาเอกอนามัยสิ่งแวดล้อม
โควตาส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรมฯ
โควตานักเรียนเรียนดีชนบท
รวม

จานวนผู้สมัคร

จานวนผู้
เข้าสอบ
สัมภาษณ์

จานวนผู้
ขาดสอบ

จานวนผู้รับ
เข้าศึกษา

จานวนผู้
ยืนยันสิทธิ์

68
146
214

38
45
83

13
16
29

12
12
24

10
6
16

13
28

2
8

2
4

2
8

1
4

41

10

6

10

5
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ตารางที่ 10 สถิติการรับนักศึกษาเข้าศึกษาวิธีรับผ่านส่วนกลาง (Admissions) ปีการศึกษา 2556
ประเภทโควตา/จานวน
สาขาวิชาเอกอนามัยชุมชน
รวม
สาขาวิชาเอกอนามัยสิ่งแวดล้อม
รวม

จานวน
เรียกเข้า
จานวนผู้สมัคร
สอบ
สัมภาษณ์
506
20

จานวนผู้เข้า
สอบ
สัมภาษณ์

จานวนผู้
ขาดสอบ

จานวนผู้
ยืนยันสิทธิ์

9

11

9

506
403

20
20

9
6

11
14

9
6

403

20

6

14

6

2.1.2 นักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษา
ในปีการศึกษา 2556 กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ได้รับนักศึกษาใหม่ในระดับปริญญาตรี หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต รายละเอียดมีดังนี้
ตารางที่ 11 จานวนนักศึกษาทังหมดจาแนกตามกลุ่มวิชาชีพ และปีการศึกษาที่รับเข้าศึกษา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548)
นักศึกษาชันปีที่ 1-3
นักศึกษาชันปีที่ 4
ปีการศึกษา
สาขาวิชาสาธารณสุข กลุ่มสาธารณสุข กลุ่มวิทยาศาสตร์อนามัย
ที่รับเข้า
ศาสตร์
ชุมชน
สิ่งแวดล้อม
2552
4*
5*
2553
48
49
รวม
52
54

รวม
9*
97
106

หมายเหตุ : * หมายถึง จานวนนักศึกษาที่ยังไม่สาเร็จการศึกษาตามระยะเวลา 4 ปี
แหล่งข้อมูล : www.reg.ubu.ac.th : ข้อมูล ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2556

ตารางที่ 12 จานวนนักศึกษาใหม่และจานวนนักศึกษาทังหมดจาแนกตามกลุ่มวิชาชีพ และปีการศึกษาที่รับเข้า
ศึกษา(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
นักศึกษาชันปีที่ 1 ปีที่ 2 และ ปีที่ 3
ปีการศึกษาที่รับเข้า
รวม
วิชาเอกอนามัยชุมชน วิชาเอกอนามัยสิ่งแวดล้อม
2554
38
18
56
2555
47
56
103
2556
52
59
111
รวม
137
133
270
แหล่งข้อมูล : www.reg.ubu.ac.th : ข้อมูล ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2556
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๔๙

ตารางที่ 13 จานวนนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์)
ประจาปีงบประมาณ 2556
นักศึกษาชันปีที่1-2
นักศึกษาชันปีที่ 3 และ 4
ปีการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548)
รวม
ที่รับเข้า อนามัยชุมชน อนามัยสิ่งแวดล้อม สาธารณสุข วิทยาศาสตร์อนามัย
ชุมชน
สิ่งแวดล้อม
2552
4*
5*
9*
2553
48
49
97
2554
38
18
56
2555
47
56
103
111
2556
52
59
รวม
137
133
52
54
376
หมายเหตุ : * หมายถึง จานวนนักศึกษาที่ยังไม่สาเร็จการศึกษาตามระยะเวลา 4 ปี
แหล่งข้อมูล : www.reg.ubu.ac.th : ข้อมูล ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2556

แผนภูมิที่ 6 แสดงจานวนนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
(สาขาสาธารณสุขศาสตร์) ประจาปีงบประมาณ 2556
นักศึกษาชั้นปีที่1-2 (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2554) อนามัยชุมชน

54
52

133

137

นักศึกษาชั้นปีที่1-2 (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2554) อนามัยสิ่งแวดล้อม
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2548) สาธารณสุขชุมชน
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2548) วิทยาศาสตร์
อนามัยสิ่งแวดล้อม

ในปีงบประมาณ 2556 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2548) มีนักศึกษาจานวนทั้งหมด 106 คน (นักศึกษาชั้นปีที่ 4) โดยแบ่งเป็นสาขาวิชาเอกสาธารณสุข
ชุมชน จานวน 52 คน และ สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม จานวน 54 คน และหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) มีนักศึกษาจานวนทั้งหมด
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270 คน (นักศึกษาชั้นปีที่ 1 - 3) โดยแบ่ งเป็นสาขาวิชาเอกอนามัยชุมชน จานวน 137 คน และสาขา
วิชาเอกอนามัยสิ่งแวดล้อม จานวน 133 คน รวมเป็นนักศึกษาทั้งสิ้น 4 ชั้นปี 376 คน
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขมีจานวนผู้สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์) ประจาปีการศึกษา 2555 จาแนกตามกลุ่มวิชาชีพ ทั้งสิ้น
74 คน โดยรายละเอียดมีดังนี้
ตารางที่ 14 ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาตามระยะเวลาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
(วิชาสาธารณสุขศาสตร์) ประจาปีการศึกษา 2555 จาแนกตามกลุ่มวิชาชีพ
สาขาวิชา

กลุ่มสาธารณสุขชุมชน

กลุ่มวิทยาศาสตร์อนามัย
สิ่งแวดล้อม

รวมทังหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต
(สาธารณสุขศาสตร์)

รับเข้า สาเร็จ ร้อยละ รับเข้า สาเร็จ ร้อยละ รับเข้า สาเร็จ ร้อยละ
ปีการศึกษา 2554 44
39 88.64 55 52 94.55 99 91 91.92
ปีการศึกษา 2555 46
42 91.30 37 32 86.48 83 74 89.15
แหล่งข้อมูล : www.reg.ubu.ac.th : ข้อมูล ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2556

แผนภูมิที่ 7 แสดงการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษา
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

99
83

91.92 89.15

91
74

ปีการศึกษา 2554
ปีการศึกษา 2555

การรับนักศึกษา

ผู้สาเร็จการศึกษา

คิดเป็นร้อยละ

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขมีจานวนผู้สาเร็จการศึกษาตามระยะเวลาในระดับปริญญา
ตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์) ประจาปีการศึกษา 2555 จาแนกตามกลุ่มวิชาชีพ
ทั้งสิ้น 74 คน คิดเป็นร้อยละ 89.15 แยกเป็นสาขาวิชาเอกสาธารณสุขชุมชน ร้อยละ 91.30 และ สาขา
วิชาเอกวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 86.48
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๕๑

2.2 การพัฒนาหลักสูตร
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดการเรียนการสอนในหลักสูตร ระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
(สาขาวิ ช าสาธารณสุ ข ศาสตร์ ) หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2548 และหลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2554
ในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2555 และ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2556
2.3 ด้านการจัดการเรียนการสอน
กลไกการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์
กลุ่ ม วิ ช าสาธารณสุ ข ศาสตร์ ไ ด้ มี ก ารแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รสาธารณสุ ข ศาสตร์
เพื่อทาหน้าที่ ดังนี้
1. วางระบบและกลไกการเปิด - ปิดหลักสูตร การบริหารพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้อง
กับ วิสั ย ทัศน์ และพันธกิจของวิทยาลั ยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุ ขโดยเป็น ไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
2. วางแผน ควบคุมกากับ ติดตาม และดาเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจาปี ด้าน
หลักสูตรและการเรียนการสอน ให้บรรลุวัตถุประสงค์ก่อให้เกิดการพัฒนาด้านวิชาการและพัฒนาคณาอาจารย์
3. กากับดูแลการจัดระบบการเรียนการสอนให้มีความยืดหยุ่นและหลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
4. วางแผนและกาหนดเป้าหมายการรับบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ทุกปีการศึกษา
5. ดาเนินงานเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพด้านการเรียนการสอนต่างๆ เช่นการประเมิน
หลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ใช้บัณฑิต บัณฑิตและโดยนักศึกษาที่กาลังจะสาเร็จการศึกษา การประเมินการสอน
ของอาจารย์ โ ดยนั ก ศึ กษา การประเมิน ประสิ ท ธิ ภ าพการเรีย นรู้ และการวั ดและประเมิ น ผลการเรี ย นรู้
การประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ การประเมินอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการการติดตามประเมินผลคุณภาพ
บัณฑิต และภาวการณ์มีงานทาของบัณฑิต
6. บริหารทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนทุกประเภทให้แก่ผู้รับบริการ เช่น อาจารย์พิเศษ
สื่อประกอบการสอน การจัดหาห้องเรียน ฯลฯ
7. พิ จ ารณาและติ ด ตามผลการเรี ย นของผู้ เ รี ย นเพื่ อ เสนอต่ อ คณะกรรมการประจ า วิ ท ยาลั ย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
8. จัดระบบและกลไกในการกากับดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์
9. ก ากั บ ดู แ ลการรวบรวมข้ อมู ล และสารสนเทศให้ ครบถ้ ว นตามการประกั นคุ ณภาพการศึก ษา
ระดับอุดมศึกษาและสานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
ตารางที่ 15 จานวนรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตร
หลักสูตร
ปีการศึกษา
จานวนรายวิชา
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2/2555
17
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
1/2556
11
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2548)
2/2555
12
วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
1/2556
16
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554)
50
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ตารางที่ 16 รายวิชาที่มีการจัดประสบการณ์ภาคสนาม
ลาดับ
รายชื่อวิชา
ที่
ประจาปีการศึกษา 2/2555
ประจาปีการศึกษา 1/2556
1 วิชาฝึกปฏิบัติงานสาธารณสุขชุมชน
วิชาเวชศาสตร์ชุมชน
2 วิชาฝึกปฏิบัติงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
2.4 ด้านการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ตารางที่ 17 รายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ เช่น การฝึกปฏิบัติในชันเรียน
การศึกษาดูงาน การแสดงบทบาทสมมติ การอภิปรายกลุ่ม และการจัดสัมมนา การทารายงาน
เดี่ยวรายงานกลุ่ม นาเสนอในชันเรียน และการสอนโดยใช้ storyline method
ลาดับ

ชื่อวิชา

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ประจาปีการศึกษา 2/2555
จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
ระเบียบวิธีวิจัย
หลักการดูแลผู้ป่วยเบื้องต้น
หลักการบริการทางการแพทย์
สุขศึกษา
อนามัยครอบครัว
การควบคุมแมลงและสัตว์แทะทางสาธารณสุข
การจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล
การควบคุมมลพิษทางอากาศ
ปฏิบัติการการตรวจวิเคราะห์ด้านสิ่งแวดล้อม
อาชีวเวชศาสตร์
ฝึกปฏิบัติงานสาธารณสุขชุมชน
ฝึกปฏิบัติงานอนามัยสิ่งแวดล้อม

14
15
16
17

หลักการสร้างเสริมสุขภาพ
อนามัยสิ่งแวดล้อม
จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
การสุขาภิบาลอาหาร
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ประจาปีการศึกษา 1/2556
เวชศาสตร์ชุมชน
การควบคุมมลพิษทางอากาศ
สุขภาพจิตชุมชน
อนามัยครอบครัว
การจัดการคุณภาพน้า
การศึกษาดูงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
สุขาภิบาลอาหาร
โภชนศาสตร์
การป้องกันและควบคุมอัคคีภัย
สัมมนาสาธารณสุข
ระเบียบวิธีวิจัย
กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา
การสุ่มเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างด้านสุขศาสตร์
อุตสาหกรรม
การควบคุมมลพิษทางอากาศและเสียง
สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
สารเสพติดและบุหรี่กับสุขภาวะคนไทย
ปัญหาพิเศษทางสาธารณสุข
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๕๓

ภาพกิจกรรมการเรียนการสอน และการบูรณาการโครงการบริการวิชาการ
กับการจัดการเรียนการสอน ประจาปีการศึกษา 2/2555 และ 1/2556
ภาพที่ 32 กิจกรรมการเรียนการสอน รายวิชาหลักการดูแลผู้ป่วยเบืองต้น
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ชันปีที่ 3 ประจาปีการศึกษา 2/2555

ภาพที่ 33 การทากิ จ กรรมกลุ่ ม การสร้ า งพลั ง ส่ งเสริ มสุ ข ภาพรายวิ ช า หลั กการสร้ า งเสริ ม สุข ภาพ
นักศึกษา วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) ชันปีที่ 1 ประจาปีการศึกษา 2/2555
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ภาพที่ 34 กิจกรรมการเรียนการสอน และการบูรณาการโครงการบริการวิชาการกับการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2/2555 และ 1/2556

การฝึกปฏิบัตกิ ารนอกสถานที่ การให้บริการอนามัยโรงเรียน
วันที่ 19 สิงหาคม 2556 โรงเรียนบ้านแฮหนามแท่ง ตาบลคาขวาง อ.วารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี
รายวิชา อนามัยครอบครัวประจาปีการศึกษา 1/2556 นักศึกษา วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) ชันปีที่ 3

ภาพที่ 35 ฝึกปฏิบัติการป้องกันและควบคุมอัคคีภัยเบืองต้น รายวิชา 1902 411 การป้องกันและ
ควบคุมอัคคีภัย
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๕๕

ภาพที่ 36 ฝึกปฏิบัติการตวจวัดคุณภาพอากาศและเสียงรายวิชา 1902 326 วิชาการสุ่มเก็บและ
วิเคราะห์ตัวอย่างด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม

ภาพที่ 37 ภาพศึกษาดูงานระบบบาบัดมลพิษทางอากาศ รายวิชา 1902 316 การควบคุมมลพิษ
ทางอากาศภาพ และศึกษาดูงานระบบฝังกลบขยะอย่างถูกหลักสุขาภิบาลเทศบาลเมืองวารินชาราบ
รายวิชา 1902 315 การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
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ภาพที่ 38 กิจกรรมการดาเนินงานโครงการธนาคารขยะ

ภาพที่ 39 กิจกรรมการทาปุ๋ยหมักและนาหมักชีวภาพจากขยะอินทรีย์ มีการเรียนการสอน
และการบูรณาการ

ภาพที่ 40 ภาพนักศึกษาดู งานด้ า นการจั ด การสิ่งแวดล้อม ณ สานักงานประปาส่วนภูมิภ าค บริ ษัท
อุ บ ลไบโอเอทานอล โรงไฟฟ้ า พลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ จ.อุ บ ลราชธานี เทศบาลนครนครราชสี ม า
จ.นครราชสีมา บริษัทรีไซเคิลเอ็นจิเนียริ่ง จากัด และนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จ.ชลบุรี รายวิชา
1902 406 การศึกษาดูงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
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๕๗

ภาพที่ 41 กิจกรรมรายวิชา การควบคุมแมลงและสัตว์แทะทางสาธารณสุข นักศึกษา วท.บ. (สาธารณสุข
ศาสตร์) ชันปีที่ 3 การสารวจประเมินความชุกของยุงลายตัวแก่ ลูกนายุงลาย และการรณรงค์ป้องกันควบคุม
โรคในชุมชน ณ บ้านดอกนกลางใต้ หมู่ที่ 8 ตาบลธาตุ อาเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี

ภาพที่ 42 กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน รายวิชาเวชศาสตร์ชุมชน นักศึกษาชันปีที่ 4
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รายวิชาเวชศาสตร์ชุมชน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์) ได้นานักศึกษาชั้น
ปีที่ 4 ออกฝึกประสบการณ์ภาคสนาม ณ บ้านคันเปือย ต.คาเขื่อนแก้ว อ. สิรินธร จ.อุบลราชธานี ในระหว่างวันที่
24 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2555 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาสามารถอธิบายปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชม
ประยุกต์ความรู้ที่เกี่ยวกับการป้องกัน ควบคุม และส่งเสริมสุขภาพ มาใช้แก้ปัญหาสาธารณสุขในชุมชน โดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชนฝึกการปฏิบัติงานจริงในพื้นที่ ฝึกการใช้ชีวิตอยู่ในชุมชน การทางานเป็นทีม การเห็นอกเห็นใจ
ผู้อื่น การยอมรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนร่วมกลุ่มและร่วมบ้าน ความสุภาพอ่อนน้อมถ่อมตนต่อประชาชนใน
หมู่บ้าน มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นการทางานให้สาเร็จ ซึ่งจะเป็นพื้นฐานสาคัญสาหรับนักศึกษาต่อไปในอนาคต
นักศึกษาได้ร่วมกันจัดโครงการพัฒนาและแก้ปัญหาสาธารณสุขของหมู่บ้าน จานวน 4 โครงการ คือ
โครงการวัยเรียนวัยใส่ใจสุขภาพ โครงการ 3อ ลดเสี่ยงเลี่ยงเบาหวานและความดันโลหิตสูง โครงการส่งเสริมการ
ใช้ยาที่เหมาะสมในผู้สูงอายุและโครงการ 5ส สร้างสุข โดยแต่ละโครงการจะช่วยแก้ปัญหาทางด้านสุขภาพและ
ปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมให้กับหมู่บ้าน และทุกโครงการชาวบ้ านจะเข้ามามีส่วนร่วมทุกกิจกรรม ในการจัด
โครงการในช่วงระยะเวลา 12 วันที่พักอาศัยในหมู่บ้าน ชาวบ้านคันเปือยได้เข้าร่วมโครงการจานวนมาก หลัง
เสร็ จสิ้ น โครงการตั วแทนนั กศึ กษาได้ สรุ ปงานและข้ อเสนอแนะแก่ ชาวบ้ านและเจ้ าหน้ าที่ ที่ เกี่ ยวข้ องเพื่ อ
ดาเนินการต่อไป
จากการประเมินผลโครงการ พบว่า นักศึกษาพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชานี้
จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน ได้คะแนนเฉลี่ ยเท่ากับ 4.47 (SD=0.59) คิดเป็นร้อยละ 89.4 ซึ่งประเด็นที่
นักศึกษาพึงพอใจมากที่สุด ได้แก่ การฝึกให้เกิดความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง (Mean=4.81, S.D.=0.40)
และการศึกษาการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคม (Mean=4.73, S.D.=0.50) และผลการประเมินความพึงพอใจ
ของประชาชนในหมู่บ้าน ต่อการจัดกิจกรรมของรายวิชานี้ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 100 ซึ่งประเด็นที่
ประชาชนพึงพอใจมากที่สุด ได้แก่ ความมีระเบียบวินัยของนักศึกษา ความเป็นกันเองของนักศึกษากับชาวบ้าน
และ การชักชวนชาวบ้านให้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมต่างๆ
ภาพที่ 43 กิจกรรมโครงการบริการวิชาการ : การส่งเสริมภาวะโภชนาการและสุขอนามัย นักเรียน
โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน กองกากับการตารวจตระเวนชายแดนที่ 22 อุบลราชธานี วันที่ 4 - 5
กรกฎาคม 2556 ณ ห้องประชุมบุษราคัม ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี (การบูรณาการความรู้ใน
รายวิชาโภชนศาสตร์ สาหรับ นักศึกษา วท.บ.(สาธารณสุขศาสตร์) ชันปีที่ 4
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๕๙

ภาพที่ 44 กิ จ กรรมนิ เ ทศงานนั ก ศึ ก ษาฝึ ก ปฏิ บั ติ ง านสาธารณสุ ข ชุ ม ชน ณ โรงพยาบาลส่ ง เสริ ม
สุขภาพตาบล

ในภาคการศึกษาที่ 2/2555 และภาคการศึกษาที่ 1/2556 มีการเชิญอาจารย์พิเศษนอกวิทยาลั ย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ที่มีประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพ ดังตารางที่ 18
ตารางที่ 18 รายวิชาที่มีการเชิญอาจารย์พิเศษจากนอกวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
ลาดับ
รายวิชา
ชื่ออาจารย์พิเศษ
สังกัด
ภาคเรียนที่ 2/2555
1 โรคติดเชื้อและโรคไม่ติดเชื้อ ดร.นายแพทย์ปริญญา ชานาญ สานักระบาดวิทยา กระทรวง
สาธารณสุข
2 วิทยาการระบาด
ดร.นายแพทย์ปริญญา ชานาญ สานักระบาดวิทยา กระทรวง
สาธารณสุข
3 หลักการป้องกันและควบคุม ดร.นายแพทย์ปริญญา ชานาญ สานักระบาดวิทยา กระทรวง
โรค
สาธารณสุข
4 การจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล นายนพดล ธนธรรมสถิต
สานักงานสิ่งแวดล้อมที่ 12
อุบลราชธานี
5 ปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ด้าน นายองอาจ พิมสาร
สานักงานสิ่งแวดล้อมที่ 12
สิ่งแวดล้อม
นางสาววิลาสินี ภาระวงศ์
อุบลราชธานี
6 อาชีวเวชศาสตร์
ผศ.นพ.ฉัตรชัย เอกปัญญาสกุล คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม
นางศุภฐิตา กองสิน
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
7 ประชากรศาสตร์
อ.กิตติพงศ์ พลเสน
คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
8 การควบคุมมลพิษทางอากาศ ดร.สราวุธ เทพานนท์
ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล
คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
9 กฎหมายสาธารณสุข
นายนิธิพัฒน์ ศรีธัญรัตน์
สานักงานทนายความนิธิพัฒน์
จังหวัดอุบลราชธานี
นายแพทย์ศักดิ์สิทธิ์ บุญลักษณ์ งานนิติเวชวิทยา
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ลาดับ

รายวิชา

ภาคเรียนที่ 1/2556
1 กฎหมายสาธารณสุขและ
จริยธรรมวิชาชีพ
2

3
4
5
6

ชื่ออาจารย์พิเศษ

สังกัด
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

สานักงานทนายความนิธิพัฒน์
จังหวัดอุบลราชธานี
นายแพทย์ศักดิ์สิทธิ์ บุญลักษณ์ งานนิติเวชวิทยา
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
การประเมินผลกระทบต่อ
รศ.ดร.ไกรชาติ ตันตระการอาภา ภาควิชาเวชศาสตร์สังคมและ
สุขภาพและสิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม คณะ
เวชศาสตร์เขตร้อน
มหาวิทยาลัยมหิดล
สารเสพติดและบุหรี่กับสุข
รศ.ดร.อนันต์ ไชยกุลวัฒนา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ภาวะคนไทย
อุบลราชธานี
การสุ่มเก็บและวิเคราะห์
นายอดุลย์เดช ไศลบาท
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ตัวอย่างด้านสุขศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุตสาหกรรม
อุบลราชธานี
การจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล นายนพดล ธนธรรมสถิต
สานักงานสิ่งแวดล้อมที่ 12
อุบลราชธานี
การควบคุมมลพิษทางอากาศ ดร.สราวุธ เทพานนท์
ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล
และเสียง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
นายนิธิพัฒน์ ศรีธัญรัตน์

ตารางที่ 19 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์) ภาคการศึกษาที่ 2/2555
หลักสูตร/ชันปี
ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ
ภาคการศึกษาที่ 2/2555
วทบ.ชั้นปีที่ 1
4.55
วทบ.ชั้นปีที่ 2
4.24
วทบ.ชั้นปีที่ 3
4.49
วทบ.ชั้นปีที่ 4
4.52
เฉลี่ยรวมหลักสูตรวทบ.
4.45
แหล่งข้อมูล : www.reg.ubu.ac.th : ข้อมูล ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2556
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แผนภูมิที่ 8 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อ
คุณภาพการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2555
4.6
4.55
4.5
4.45
4.4
4.35
4.3
4.25
4.2
4.15
4.1
4.05

4.55

4.52
4.49

ค่าเฉลี่ยระดับ
ความพึงพอใจ

4.24

วทบ.ชั้นปีที่ 1

วทบ.ชั้นปีที่ 2

วทบ.ชั้นปีที่ 3

วทบ.ชั้นปีที่ 4

2.5 การพัฒนาอาจารย์และบุคลากร กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์
กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มีอาจารย์ประจา จานวน 14 คน และในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา
2556 อาจารย์ 1 คน ได้แก่ อาจารย์เมรีรัตน์ มั่นวงศ์ ลาศึกษาต่อ ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นการ
พัฒนาอาจารย์ในระดับปริญญาเอก และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ได้รับ
อาจารย์ใหม่ เพิ่มขึ้นอีก 2 คน เพื่อพัฒนาการจัดการการเรียนการสอน ในกลุ่มวิชาให้มีความเข้มแข็ง และ
เพื่อให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ได้มีการ
พัฒนาอาจารย์ ทั้งอาจารย์ประจา และอาจารย์ใหม่ ให้มีคุณภาพ และศักยภาพ ที่จะพัฒนานักศึกษา พัฒนา
งานในหน้าที่อย่างเหมาะสมโดยรูปแบบการพัฒนาอาจารย์ แบ่งออกเป็น การพัฒนาในส่วนของอาจารย์ใหม่
และอาจารย์ประจาในกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ดังนี้
1) การพัฒนาอาจารย์ประจากลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์
เป็ นไปตามแผนและนโยบายการพัฒ นาอาจารย์และบุคลากร ของวิทยาลั ยแพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2) การพัฒนาอาจารย์ใหม่
- อาจารย์ใหม่ทุกคนต้องผ่านการปฐมนิเทศก่อนเข้าปฏิบัติงาน
- มีอาจารย์พี่เลี้ยงสาหรับอาจารย์ใหม่แต่ละคน เพื่อคอยแนะนา และให้คาปรึกษาในการทางาน
- อาจารย์ใหม่ได้เข้ารับการฝึกอบรม ตามหัวข้อที่เหมาะสม สามารถนามาพัฒนาตนเองและ
องค์กรได้
- อาจารย์ใหม่ได้เข้าร่วมสังเกตการณ์การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง
- มีการประเมินการสอนของอาจารย์ใหม่ เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขการจัดการเรียน
การสอนของอาจารย์ใหม่
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ในปีงบประมาณ 2556 อาจารย์ประจากลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มีผลงานทางวิชาการที่ได้รับ
รางวัลระดับชาติและระดับนานาชาติ ดังนี้
ตารางที่ 20 รายชื่ออาจารย์ประจาที่ได้รับรางวัลทางวิชาการ ในปีงบประมาณ 2556
รายชื่ออาจารย์ประจาที่ได้รับรางวัลทางวิชาการ ในปีงบประมาณ 2556
อาจารย์นิยม จันทร์นวล
ชื่อผลงานวิจัย Attitude and behavior nonmarrital cohabitation
before marriage of students Ubon Ratchathani
University.
รางวัลทีไ่ ด้รับ The best oral presentation
ระดับ
ระดับชาติ
ชื่องานประชุม การประชุมวิชาการการอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติ ครั้งที่
3 : สิทธิและการเข้าถึงการอนามัยเจริญพันธุ์ : ประเทศไทยสู่
อาเซียน วันที่ 10 - 12 กรกฎาคม 2556
สถานที่
โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร
อาจารย์พัจนภา วงษาพรหม ชื่อผลงานวิจัย Attitude and behavior in food consumption among
high waist circumference worker age: a case study
in Ban Nomknam Thad sub-district Rattanaburi
district Surin province.
รางวัลทีไ่ ด้รับ The best poster presentation of Humanities and
social science
ระดับ
International
ชื่องานประชุม The 1st Nongkhai campus international conference
2013 “Building up of the Research based
knowledge for sustainable development of the
greater Mekong sub-region” Khon kaen University
18 - 19 July 2013
สถานที่
Nongkhai, Thailand

อีกทั้ง ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ได้คั ดเลือกพิจารณาผลงานของนักวิจัย
ทั่วประเทศในการรับทุนเข้าร่วมแสดงผลงานในครั้งนี้ โดยอาจารย์นิยม จันทร์นวล อาจารย์ประจาวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับการพิจารณาทุนและได้เดินทาง
ไปนาเสนอผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ
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ผลงานที่ ได้ รั บทุ น Survey of Knowledge and Attitudes toward Cigarette
Consumption among Young primary School Pupils, Ubonratchathani ในการประชุม 10th Asia Pacific
Conference on Tobacco or Health (APACT 2013) ณ เมือง Chiba ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวัน ที่ 18 - 21
สิ งหาคม 2556
ภาพที่ 45 การประชุม 10th Asia Pacific Conference on Tobacco or Health (APACT 2013)
ณ เมือง Chiba ประเทศญี่ปุ่น

งานเครือข่ายกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ป่วน สุทธิพินิจธรรม และ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มินตรา สาระรักษ์ ตัวแทนจากวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขได้เข้าร่วมการ
ประชุม ASIA PACIFIC ACADEMIC CONSORTIUM FOR PUBLIC HEALTH (APACPH) & FACULTY OF
PUBLIC HEALTH, MAHIDOL UNIVERSITY “APACPH Executive Council Meeting” and “Critical
Issues in Global Health: Accreditation in Public Health Education and Quality of Training” เมื่อ
วัน ที่ 12-13 มกราคม 2556 ณ ห้ องประชุมสุริน ทร์ โอสถานุเคราะห์ ชั้น 2 อาคารสาธารณสุ ขวิศิษฏ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีศาสตราจารย์ นายแพทย์รัชตะ รั ชตะนาวิน อธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีเปิด
ภาพที่ 46 การประชุม ASIA PACIFIC ACADEMIC CONSORTIUM FOR PUBLIC HEALTH
(APACPH) & FACULTY OF PUBLIC HEALTH, MAHIDOL UNIVERSITY “APACPH Executive
Council Meeting” and “Critical Issues in Global Health: Accreditation in Public Health
Education and Quality of Training”
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ภาพกิจกรรมการศึกษาดูงานของคณาจารย์กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ประจาปี 2556
ภาพที่ 47 ศึกษาดูงานคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 22 สิงหาคม 2556

ภาพที่ 48 ศึกษาดูงานคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 23 สิงหาคม 2556

2.6 การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
1. จัด KM สาหรับอาจารย์เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
2. ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศเพื่อพัฒนาการติดต่อสื่อสาร
3. สอดแทรกการนาเสนอด้วยภาษาอังกฤษในรายวิชาสัมมนาทางสาธารณสุขและให้นักศึกษาอ่าน
วารสารภาษาอังกฤษ
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3. การสนับสนุนทรัพยากรและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สาหรับการเรียนการสอน
วิ ท ยาลั ย แพทยศาสตร์ แ ละการสาธารณสุ ข ได้ ด าเนิ น การจั ด ท าประเมิ น ความเหมาะสมใน
ด้านกายภาพการให้บริการที่มีผลต่อการจัดการเรียนการสอน เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดบริการ
ด้านกายภาพที่สนองต่อความต้องการของผู้รับบริการโดยประเมินจากระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ดังนี้
ตารางที่ 21 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ลาดับที่
ประเด็นความคิดเห็น
1
การบริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ
2
การบริการที่เหมาะสมต่อการเรียนการสอน
3
การบริการสิ่งอานวยความสะดวกที่จาเป็น
4
การบริการระบบสาธารณูปโภคและการรักษาความปลอดภัย

ร้อยละ
74.55
71.63
68.53
74.16

แผนภูมิที่ 9 แสดงระดับความพึงพอใจของผู้มารับบริการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
76
74
72
70
68
66
64

74.55

74.16

71.63

ร้อยละ

68.53

วิทยาแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข นาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาพัฒนาการเรียน
การสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการบริหาร ดังนี้
3.1 ด้านการจัดการเรียนการสอน
3.1.1 วิ ท ยาลั ย แพทยศาสตร์ แ ละการสาธารณสุ ข มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี ใช้ ร ะบบ web
conference ที่ได้รับความอนุเคราะห์จากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นแม่ข่ายมีการติดต่อผ่าน
เว็บเบราเซอร์ ในบางรายวิชาร่วมกับและคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โรงพยาบาลศรีสะเกษ
และโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
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3.1.2 ให้บริการระบบ E-Learning ด้วย โปรแกรม Open Source (moodle) แก่อาจารย์และ
นักศึกษา
3.1.3 บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ขนาดความจุ 30 ที่นั่ง (ไม่นับรวมเครื่องที่ให้บริการที่
สืบค้นในห้องสมุด) เพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอน การบริการวิชาการ และการสืบค้นข้อมูล
3.1.4 ระบบจัดเก็บข้อมูลและคลังข้อสอบ
3.2 ด้านการบริหาร
ในรอบปี งบประมาณ 2556 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ และการสาธารณสุ ขมีการกาหนดนโยบาย
พัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามแผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุ ข มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี พ.ศ.2555 - 2559 เพื่ อ สนั บ สนุ น พั น ธกิ จ หลั ก ของวิ ท ยาลั ย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ให้บรรลุเป้าหมาย และการบริหารงาน โดยอยู่ภายใต้การกากับของคณะกรรมการ
บริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้
๑. รองศาสตราจารย์นายแพทย์ป่วน สุทธิพินิจธรรม
ที่ปรึกษา
๒. แพทย์หญิงชลลดา บุญยรัตน์
ประธาน
๓. นายแพทย์สุริยง
แผลงงาม
รองประธาน
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุวรรณ์ วงบุตดี
กรรมการ
๕. ดร.สุรศักดิ์
แว่นรัมย์
กรรมการ
๖. นายพลากร
สืบสาราญ
กรรมการ
๗. นายสายชล
จันผกา
กรรมการ
๘. นายเกียรติศักดิ์
ศรีลาพัฒน์
กรรมการ
๙. นายอัครเดช
อธิปราชญ์
กรรมการ
๑๐. นายกิตติพงศ์
ชูราษี
กรรมการ
๑๑. นางสาวรัตติกาล วังคะฮาด
กรรมการ
๑๒. นางกนกภรณ์
สีห์พิทักเกียรติ
กรรมการ
๑๓. นางสาวสุพัตรา
โฉมงาม
กรรมการและเลขานุการ
3.3 ด้านสารสนเทศ
3.3.1 ติดตั้งระบบการรักษาความปลอดภัยของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Network) ภายในวิทยาลัย
เพื่อให้ควบคุมการรับ-ส่งข้อมูล ในระบบ Network และป้องกันการโจมตีหรือสิ่งไม่พึงประสงค์บุกรุกสู่ระบบ
Network ด้วยระบบของ Firewall ดังภาพ
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๖๗

ภาพที่ 49 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Network) ภายในอาคาร
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขและศูนย์วิจัยทางการแพทย์

ศูนย์วิจยั ทางการแพทย์

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

3.3.2 ให้บริการระบบเครือข่ายไร้สายภายในอาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขโดย
ติดตั้ง Access Point จานวน 8 จุด ได้แก่ ชั้น 1 ติดตั้ง 3 จุด ชั้น 3 ติดตั้ง 4 จุด และชั้น ๔ ติดตั้ง 1 จุด
ดังกราฟแสดงการขายสัญญาณ ตั้งแต่ พ.ศ. 2554 - 2556 ดังนี้
แผนภูมิที่ 10 เปรียบเทียบการให้บริการระบบเครือข่ายไร้สายภายในอาคาร
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขในแต่ละปีงบประมาณ
จานวนจุดให้บริการ
ระบบเครือข่ายไร้ (จุด)
4.5
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0

4

4

4

3

ชัน 1

3

ชัน 2
ชัน 3

2

ชัน 4
1
พ.ศ.2554

พ.ศ.2555

1
พ.ศ.2556

ปีงบประมาณ
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3.4 ด้านระบบฐานข้อมูล
จัดทาฐานข้อมูลการลงเวลาเข้าปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย และการลงเวลาเข้าเรียนของ
นักศึกษาโดยมีการติดตั้งระบบสแกนลายนิ้วมือ ปัจจุบันรวมทั้งสิ้น 23 จุด ดังนี้
3.4.1 สาหรับบุคลากรสายสนับสนุนอาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จานวน 2 จุด
3.4.2 สาหรับบุคลากรอาคารศูนย์วิจัยทางการแพทย์ จานวน 1 จุด
3.4.3 สาหรับนักศึกษาภายในอาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จานวน 20 จุด
แผนภูมิที่ 11 เปรียบเทียบการให้บริการระบบเครือข่ายไร้สายภายใน
อาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขในแต่ละปีงบประมาณ
จานวนจุดให้บริการ
ระบบสแกนลายนิ้วมือ(จุด)
25

บุคลากร (อาคารวิทยาลัยฯ)

20

20

บุคลากร (อาคารศูนย์วิจัยฯ)
นักศึกษา

15
10
5
0

2
พ.ศ.2554

2

2
พ.ศ.2555

1
พ.ศ.2556

ปีงบประมาณ

3.4.4 ระบบลงทะเบียนรับ-ส่งหนังสือราชการออนไลน์ เพื่อความสะดวกในการบริหารจัดการ
ภายในสานักงาน
3.4.5 ระบบขอนัดรับบริการให้คาปรึกษาออนไลน์ เพื่อนัดการให้บริการ สาหรับผู้ประสงค์เข้ารับ
บริการกับศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์
3.4.6 ผลประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บริการระบบสารสนเทศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในรอบปีงบประมาณ ๒๕๕5 - 2556 มีดังนี้
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๖๙

1) บุคลากร
แผนภูมิที่ 12 แสดงความพึงพอใจการใช้ระบบสารสนเทศของบุคลากร
ปีงบประมาณ
2.11
2.14
2.63
2.42

พ.ศ.2556

ระบบการจัดการสารสนเทศ
Website
รักษาความปลอดภัยระบบเครือข่าย
Internet & Wifi

3.715
3.325
3.76
3.85

พ.ศ.2555
0

2

4

6

ระดับความพึงพอใจ

2) นักศึกษา
แผนภูมิที่ 13 แสดงความพึงพอใจการใช้ระบบสารสนเทศของนักศึกษา
ปีงบประมาณ
2.64
2.65
2.42
2.59

พ.ศ.2556

2.47

ห้องปฏิบตั กิ ารคอมพิวเตอร์
ระบบประเมินการเรียนการสอน
ระบบ E-Learning

3.03

Website
ระบบรักษาความปลอดภัยระบบเครือข่าย

3.37
3.33
3.11
3.31
3.54
3.16

พ.ศ.2555

0

1

2

3

Internet&wifi

4

ระดับความพึงพอใจ
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3.5 การศึกษาดูงาน
การศึกษาดูงานตามโครงการเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (Inter-University Network
:UniNet) ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายความเร็วสูงระหว่างมหาวิทยาลัย/สถาบัน โดยสานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 - 17 กรกฎาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
ภาพที่ 50 การศึกษาดูงานตามโครงการเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา
(Inter-University Network : UniNet)

3.6 ระบเอกสารสนเทศ
งานเอกสารสนเทศได้จัดทาแผนของบประมาณประจาปี 2556 เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน
ตามภารกิจของการบริการด้านเอกสารสนเทศ ได้รับอนุมัติให้ดาเนินงาน จานวน 2 โครงการ ดังนี้
3.6.1 โครงการงานเอกสารสนเทศ ประจาปีงบประมาณ 2556
ตารางที่ 22 โครงการงานเอกสารสนเทศ ประจาปีงบประมาณ 2556
ชื่อโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

1

โครงการการบริหารงานเอกสารสนเทศ

566,200

2

โครงการสนับสนุนการบริการด้านเอกสารสนเทศ

11,856

ลาดับที่

รวมเป็นเงินทังสิน
(ห้าแสนเจ็ดหมื่นแปดพันห้าสิบหกบาทถ้วน)

ระยะเวลาการดาเนินงาน
ตุลาคม 2555-กันยายน
2556
ตุลาคม 2555-กันยายน
2556

578,056

3.6.2 การบริการทรัพยากรสารสนเทศ :
ห้องสมุดวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขได้ดาเนินการจัดหาวัสดุ หนังสือ วารสาร ตารา
และสื่อสารสนเทศอื่น ๆ เพื่อรองรับการบริการแก่นักศึกษา คณาจารย์และบุคลากร ดังนี้

รายงานประจําป วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข ๒๕๕๖

69

วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

๗๑

ตารางที่ 23 ข้อมูลเปรียบเทียบหนังสือ ตารา วารสาร ฐานข้อมูลที่ห้องสมุดจัดให้บริการ
ปี 2556
ปี 2555
ลาดับที่
รายการ
จานวน
หน่วย
จานวน
หน่วย
1
หนังสือตาราภาษาไทย
2,434
เล่ม
3,265
เล่ม
2
หนังสือตาราภาษาอังกฤษ
2,072
เล่ม
2,149
เล่ม
3
สื่อวีดีทัศน์ (สารคดีและบันเทิงคดี)
327
แผ่น
429
แผ่น
4
ปัญหาพิเศษด้านสาธารณสุข
280
เล่ม
339
เล่ม
5
หนังสือพิมพ์ จานวน 4 รายการ
1,147
ฉบับ
1,147
ฉบับ
6
ฐานข้อมูลออนไลน์
1
ฐาน
1
ฐาน
7
วารสารภาษาไทย
เล่ม
63
เล่ม

4,297
4,018

2,810

ปีการศึกษา 2555

51
62

81
104

102
103

145
293

ปีการศึกษา 2556

264
255

5,000
4,500
4,000
3,500
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0

4,612

แผนภูมิที่ 14 เปรียบเทียบ หนังสือ ตารา วารสาร และฐานข้อมูลที่ห้องสมุด
ให้บริการ ประจาปี พ.ศ. 2555 - 2556
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ตารางที่ 24 สถิติการใช้บริการห้องสมุด วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2556
ลาดับที่

ปี 2555

รายการ

ปี2556

หมายเหตุ

จานวน (ครัง) จานวน (ครัง)

1
2

การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
การยืมสื่อสารสนเทศห้องสมุด

3
4
5
6
7

การสืบค้นข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์
บริการปัญหาพิเศษ
บริการห้องประชุมกลุ่มย่อย
บริการห้อง Mini Theater
บริการวีดีทัศน์

4,612
4,297

2,810
4,018

264
145
102
81
51

255
293
103
104
62

ฐานข้อมูล Md consult
ข้อมูลในระบบฐานข้อมูล
Walia Auto Lib
จานวน 20 เครื่อง
ยืมถ่ายเอกสาร
จานวน 1 ห้อง (CMP 302)
จานวน 20 ที่นั่ง
จานวน 4 เครื่อง

4,297

4,018

ปีการศึกษา 2555
ปีการศึกษา 2556

51
62

81
104

102
103

145
293

264
255

2,810

5,000
4,500
4,000
3,500
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0

4,612

แผนภูมิที่ 15 เปรียบเทียบสถิติการใช้ห้องสมุด ประจาปี พ.ศ. 2555 - 2556

3.6.3 การจัดอบรม
งานเอกสารสนเทศได้จัดให้มีการอบรมการใช้ส ารสนเทศห้องสมุดเพื่อให้นักศึกษา คณาจารย์และ
บุคลากรสามารถเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้มีการแนะนาการใช้ห้องสมุดสาหรับ
นั ก ศึ ก ษาชั้ น ปี ที่ 1 ในวั น ที่ 31 พฤษภาคม 2556 มี ผู้ เ ข้ า อบรมจ านวน 150 คน ณ ห้ อง CMP 103
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๗๓

ภาพที่ 51 กิจกรรมการแนะนาการใช้ห้องสมุดสาหรับนักศึกษาชันปีที่ 1
วันที่ 31 พฤษภาคม 2556

3.6.4 การดาเนินการด้านความร่วมมือ
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้จัดประชุมเพื่อประสานความร่วมมือการใช้ทรัพยากร
สารสนเทศร่วมกันเครือข่ายผลิตแพทย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือ ได้แก่
วิ ท ยาลั ย แพทยศาสตร์ แ ละการสาธารณสุ ข โรงพยาบาลร่ ว มผลิ ต ทั้ ง 2 แห่ ง ได้ แ ก่ โรงพยาบาล
สรรพสิทธิประสงค์ โรงพยาบาลศรีสะเกษ สานักวิทยบริการและสานักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี โดยมีมติร่วมกันในการให้บริ การทรัพยากรสารสนเทศ 2 ประเภท คือ ประเภทตัว เล่มและ
ประเภทอิเล็ กโทรนิกส์ การบริการประเภทตัว เล่มให้หน่ว ยงานที่มีความร่ว มมือสามารถสมัครเป็น สมาชิก
ห้องสมุดของแต่ละแห่ง ยืมหนังสื อได้ด้ว ยตนเอง และให้ สามารถยืมระหว่างห้ องสมุดได้ ส่ วนการบริการ
ประเภทอิเล็กโทรนิกส์ สามารถให้โรงพยาบาลร่วมผลิตทั้ง 2 แห่ง ใช้ฐานข้อมูลด้านวิชาการผ่านระบบ VPN
โดยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจะให้หมายเลขสมาชิกเครือข่ายแห่งละ 5 Users
3.7 ระบบห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
งานห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข อยู่ภายใต้การกากับ
ของคณะกรรมการงานห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน ทรัพยากร ทางการเรียน
การสอน การวิจัย และบริการวิชาการสู่สังคม ดังนี้
1. เตรียมความพร้อมก่อนมีการเรียนการสอน เพื่อรองรับ การเรียนการสอน งานวิจัย และงาน
บริการวิชาการ
2. อานวยความสะดวกในระหว่างการเรียนการสอนปฏิบัติการแก่นักศึกษา และอาจารย์
3. จัดเก็บวัสดุ/ อุปกรณ์ และดูแลความเรียบร้อยของห้องปฏิบัติการ
4. ตรวจสอบ และดูแล ซ่อมบารุงเครื่องมือ และอุปกรณ์ทางห้องปฏิบัติการ
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ตารางที่ 25 การเปรียบเทียบผลการดาเนินโครงการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 – 2556
ชื่อโครงการ
โครงการจัดหาวัสดุวิทยาศาสตร์
โครงการซ่อมบารุงอุปกรณ์

ปีงบประมาณ 2555
500,000
178,001

ปีงบประมาณ 2556
566,750
112,285

แผนภูมิที่ 16 เปรียบเทียบผลการดาเนินโครงการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2555 – 2556
600,000
500,000
400,000
300,000
200,000
100,000
0

500,000

566,750
โครงการจัดหาวัสดุวิทยาศาสตร์
โครงการซ่อมบารุงอุปกรณ์

178,001

112,285

ปีงบประมาณ 2555 ปีงบประมาณ 2556

ตารางที่ 26 การเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
ปีงบประมาณ
2555
2556
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ร้อยละ
79.40
80.10
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๗๕

แผนภูมิที่ 17 เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

ปีงบประมาณ 2555

79.4

ปีงบประมาณ
2555

80.1

ปีงบประมาณ 2556

ปีงบประมาณ
2556

ภาพที่ 52 กิจกรรมห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
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4. ระบบและกลไกการพัฒนานักศึกษา
4.1 การพัฒนานักศึกษา กิจกรรมเสริมหลักสูตร

งานพัฒนานักศึกษา เป็นหน่วยสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมนอกหลักสูตร เพื่อพัฒนานักศึกษาใน
ด้านการเป็นผู้นาและพัฒนาให้นักศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม และอยู่ในระเบียบวินัยอันดีของมหาวิทยาลัย
สามารถทางานแบบมีส่วนร่วม และมีความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม โดยมีเป้าหมายดังนี้
4.1.1 เสริมสร้างให้นักศึกษามีความรับผิดชอบต่อตนเอง มีวินัย และมีส่วนร่วมเสริมสร้างความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของสังคม
4.1.2 พัฒนากิจกรรมนักศึกษาให้มีความหลากหลาย น่าสนใจ และเพียงพอต่อการพัฒนาของ
นักศึกษาทั้งกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยและกิจกรรมร่วมกับชุมชน
4.1.3 พัฒนาสภาพแวดล้อมของนักศึกษาให้เอื้อต่อการเรียนรู้และการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข
4.1.4. พัฒนาประสิทธิภาพการให้คาปรึกษาและดูแลนักศึกษา
4.1.5 การฟื้นฟูวัฒนธรรมอันดีงามเพื่อนากลับมาใช้ในการดาเนินชีวิตและการพัฒนาประเทศใน
ลักษณะของการใช้วัฒนธรรมนาการพัฒนา
งานพัฒนานักศึกษา ได้ดาเนินโครงการ/กิจกรรม ประจาปี 2556 โดยแบ่งออกเป็น 5 ด้าน
ดังต่อไปนี้
1) ด้านวิชาการ
ใช้จ่ายงบประมาณ ทั้งสิ้น 186,780 บาท
2) ด้านกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ
ใช้จ่ายงบประมาณ ทั้งสิ้น 249,200 บาท
3) ด้านเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
ใช้จ่ายงบประมาณ ทั้งสิ้น 137,980 บาท
4) ด้านส่งเสริมศิลปะ และวัฒนธรรม
ใช้จ่ายงบประมาณ ทั้งสิ้น 197,990 บาท
5) ด้านบาเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม ใช้จ่ายงบประมาณ ทั้งสิ้น 29,200 บาท
ในการจั ด กิ จ กรรมต่ า งๆ ฝ่ า ยกิ จ การนั ก ศึ ก ษาได้เ ก็ บ รวมรวมสถิ ติ ข องการเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมของ
นักศึกษา เพื่อเป็นการประเมินความสาเร็จของโครงการ การร่วมกิจกรรมของนักศึกษาส่วนใหญ่จะเกิดจาก
ความสนใจและสมัครใจเข้าร่วมกิจกรรม ได้จัดกิจกรรมดังต่อไปนี้
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ตารางที่ 27 โครงการ/กิจกรรม ประจาปี 2556
ลา
ดับ

1

2

3

4

5

ด้าน

ด้านวิชาการ

ด้ า นศิ ล ปและ
วัฒนธรรม

ด้ า น บ า เ พ็ ญ
ประโยชน์

ด้ า นคุ ณ ธรรม
และจริยธรรม

ด้านกีฬา

ชื่อโครงการ

1. โครงการอบรมอาจารย์ที่ปรึกษา
2. โครงการสัมมนากิจการนักศึกษา
3. โครงการบริ ห ารจั ด การกิจการ
นักศึกษา
4. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และ
บายศรีสู่ขวัญ
1. โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา
(แพทย์)
2. โครงการปั จ ฉิม นิ เ ทศนั ก ศึก ษา
(สาธารณสุข )
3. โครงการแต่งกายดี มีวินัย
ตรงต่อเวลาเพื่อศักดิ์ศรี ว. แพทย์
4. โครงการทาบุญหอพักนักศึกษา
แพทย์
6. โครงการวันมหิดล
1. โครงการพี่บัณฑิตพบน้องแสดง
ความยินดีพี่บัณฑิตและพิธีซ้อมรับ
ปริญญา
2. โครงการสานสัมพันธ์ต้อนรับ
น้องใหม่
3. โครงการสานสัมพันธ์พี่น้อง
(สาธารณสุข)
5. โครงการทาความสะอาดหอพัก
แพทย์
1. โครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม (แพทย์)
2. โครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม (สาธารณสุข)
3. โครงการสมาธินาใจ
1. โครงการกีฬาเข็มสัมพันธ์
2. โครงการกีฬาสาธารณสุข

ระยะเวลา

เป้าหมาย
เข้าร่วม
(คน)

จานวน
เข้าร่วม
(คน)

ผลการ
ดาเนินงาน
(ร้อยละ)

20 ก.พ.56
15 ม.ค.56
1 ต.ค – 30 กย.55

50
45
463

40
40
463

80
88
100

31 พ.ค.56

105

105

100

76,280 19-22 ก.พ.56

16

16

100

58,800 22-24 มี.ค.56

97

95

98

งบประมาณ
(บาท)

7,500
35,780
137,000
6,500

5,000

มิ.ย-ก.ค.56

463

463

100

4,410

22 มิ.ย.56

108

108

100

53,500
8,200

24 ก.ย.55
31 มี.ค.56

463
160

463
160

100
100

6,500

1-20 มิ.ย.56

105

105

100

6,000

5 ก.ค.56

355

355

100

8,500

25 ส.ค.56

108

108

100

58,520 23-25 ก.พ.56

36

36

100

76,020 12-14 มี.ค.56

60

42

70

28 ม.ค-20 ก.พ.56

463

463

100

20-22 ต.ค.55
1-2 ธ.ค.55

108
150

105
150

97
100

3,440
124,600
100,600
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ด้าน

ชื่อโครงการ

3. โครงการกีฬาเฟรชชี่
4. โครงการกีฬาเชื่อมสัมพันธ์
วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ว.แพทย์,
คณะเภสัชศาสตร์และพยาบาล)

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลา

เป้าหมาย
เข้าร่วม
(คน)

จานวน
เข้าร่วม
(คน)

ผลการ
ดาเนินงาน
(ร้อยละ)

14,500
9,500

10-24 ส.ค.56
10-15 ม.ค.56

105
350

105
320

100
91

100,000
50,000
-

255,200

230,160

ด้านเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม

ปีงบประมาณ 2555
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25,000
53,500

150,000

ด้านกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ
105,000

200,000

173,500

250,000

43,500

300,000

253,600
202,450
144,760

แผนภูมิที่ 18 แสดงการเปรียบเทียบสถิติการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2556

ด้านส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
ด้านบาเพ็ญประโยชน์
ด้านวิชาการ

ปีงบประมาณ 2556

77

วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

๗๙

ภาพกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา ประจาปี 2556
ด้านบริการวิชาการ
ภาพที่ 53 โครงการอบรมอาจารย์ที่ปรึกษา วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556

ภาพที่ 54 โครงการสัมมนากิจการนักศึกษา วันที่ 15 มกราคม 2556

ภาพที่ 55 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และบายศรีสู่ขวัญ วันที่ 31 พฤษภาคม 2556
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ด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ภาพที่ 56 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา (แพทย์) วันที่ 19 - 22 กุมภาพันธ์ 2556

ภาพที่ 57 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา (สาธารณสุข) วันที่ 22 - 24 มีนาคม 2556

ภาพที่ 58 โครงการแต่งกายดี มีวินัย ตรงต่อเวลาเพื่อศักดิ์ศรี ว. แพทย์ ประจาปี 2556
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ภาพที่ 59 โครงการปลูกคุณธรรม จริยธรรมด้วยวิถีพุทธ วันที่ 8 มิถุนายน 2556

ภาพที่ 60 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม (แพทย์) วันที่ 23 - 25 กุมภาพันธ์ 2556

ภาพที่ 61 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม (สาธารณสุข) วันที่ 12 - 14 มีนาคม 2556
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ภาพที่ 62 โครงการสมาธินาใจ วันที่ 28 มกราคม - 20 กุมภาพันธ์ 2556

ภาพที่ 63 โครงการวันมหิดล วันที่ 24 กันยายน 2556

กิจกรรมนักศึกษา (ในภาพรวมของระดับมหาวิทยาลัย)
ภาพที่ 64 โครงการกีฬาเฟรชชี่ วันที่ 10 - 24 สิงหาคม 2556
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ภาพที่ 65 โครงการกีฬาเชื่อมสัมพันธ์วิทยาศาสตร์สุขภาพ (วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
คณะเภสัชศาสตร์ และคณะพยาบาลศาสตร์) วันที่ 10 - 15 มกราคม 2556

ภาพที่ 66 โครงการสานสัมพันธ์ต้อนรับน้องใหม่ วันที่ 1 - 20 มิถุนายน 2556

ภาพที่ 67 โครงการสานสัมพันธ์พี่น้อง (สาธารณสุข) วันที่ 5 กรกฎาคม 2556
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กิจกรรมที่ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก
ภาพที่ 68 โครงการกีฬาเข็มสัมพันธ์ วันที่ 20 - 22 ตุลาคม 2555

ภาพที่ 69 โครงการกีฬาสาธารณสุข วันที่ 1 - 2 ธันวาคม 2555

กิจกรรมที่สาคัญของมหาวิทยาลัย
ภาพที่ 70 โครงการพิธีซ้อมรับปริญญา วันที่ 31 มีนาคม 2556
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4.2 ผลงานที่ได้รับรางวัล/เกียรติยศ/ชื่อเสียง ของนักศึกษา

ภาพที่ 71 นักศึกษาที่มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น รางวัลโลห์จากแพทยสภา
วันที่ 13 มิถุนายน 2556 ณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข


นศ.พ. รัฐพล เกิดสุข นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5

ภาพที่ 72 การแข่งขันกีฬาเข็มสัมพันธ์ วันที่ 20- 22 ตุลาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง ประเภทกีฬาแบตบินตันชายเดี่ยว
นศ.พ.ชลกร เชาว์รัตน์ นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6
 รางวัลรองชนะเลิศ เหรียญเงิน ประเภท กีฑาหญิง
นศ.พ.จุฑามาศ เสนาภักดิ์ นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3
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4.3 การจัดหาทรัพยากรและสิ่งสนับสนุนด้านทุนการศึกษา

4.3.1 ทุนการศึกษา
งานพัฒนานักศึกษา มีหน้าที่ให้บริการสนับสนุนด้านสวัสดิการทุนแก่นักศึกษา เพื่อให้มีความพร้อม
ด้านเศรษฐฐานะสาหรับการศึกษา ตลอดจนส่งเสริมให้นักศึกษา สามารถศึกษาได้สาเร็จการศึกษา ออกไป
ประกอบอาชีพเป็นกาลังสาคัญของประเทศนาไปสู่การพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติต่อไป โดย
แบ่งตามลักษณะของทุนได้ ดังนี้
1) ด้านทุนการศึกษา (ทุนให้เปล่า ทั้งจากภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย)
1.1 ทุนการศึกษา ดร.สมจิตต์ ยอดเศรณี และผู้มีจิตศรัทธา จานวน 4 ทุนๆ ละ 5,000 บาท
1.2 ทุ น การศึ ก ษาโครงการ 1 มหาวิ ท ยาลั ย 1 ทุ น เนื่ อ งในโอกาสมหามงคลเฉลิ ม
พระชนมพรรษา 5 รอบ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมงกุฎราชกุมาร
จานวน 1 ทุน (สาหรับนักศึกษาแพทย์ ตลอดหลักสูตรปริญญาตรี)
1.3 ทุนการศึกษาในโครงการสนับสนุนทุนการศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีประจาปี
การศึกษา 2556 จานวน 5 ทุนๆละ 20,000 บาท
1.4 ทุนการศึกษาบริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) ประจาปีการศึกษา 2556 ทุนละ
25,000 บาท จานวน 1 ทุน
1.5 ทุนการศึกษาวิจิตรพงศ์พันธุ์เพื่อส่งเสริมศาสนาการศึกษาและสังคม ประจาปีการศึกษา
2556 ทุนละ 20,000 บาทจานวน 1 ทุน
1.6 ทุนการศึกษาบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ประจาปีการศึกษา
2556 ทุนละ 10,000 บาทจานวน 1 ทุน
1.7 ทุนการศึกษาคุณแสงจันทร์ วงศ์รัตน์ ทุนละ 10,000 บาท จานวน 1 ทุน
1.8 ทุนการศึกษามูลนิธิตั้งเซ็กกิม ปี 2556 ทุนละ 6,000 บาท จานวน 1 ทุน
2) ด้านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
- กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) จานวน 242 คน
- กองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกติดกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) จานวน 5 ราย
ภาพที่ 73 พิธีมอบทุนการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2556
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๘๗

4.4 การสร้างความสัมพันธ์กับศิษย์เก่า
งานพัฒนานักศึกษาได้สร้างความสัมพันธ์ศิษย์เก่า โดยได้แจ้งข่าวสารข้อมูลต่างๆ ผ่านหลายช่องทาง
ได้แก่ Facebook ของกลุ่มนักศึกษาแพทยศาสตร์ และนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ website ของวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข website สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และกาลังดาเนินการจัด
รวบรวมจัดทาฐานข้อมูลศิษย์เก่าของวิ ทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เพื่อเป็นประโยชน์ในการ
จัดทาระบบสารสนเทศต่อไป
ภาพที่ 74 กิจกรรมงานปฐมนิเทศนักศึกษา นาทีมโดย ศิษย์เก่า วิทยาลัยแพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุขมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2556

ภาพที่ 75 กิจกรรมพี่บัณฑิตพบน้องและแสดงความยินดีพี่บัณฑิต ในวันที่ 3 เมษายน 2556
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แผนกลยุทธ์ด้านที่ 2

การพัฒนาอาจารย์ ให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนาตนเองให้พร้อม ทันต่อ
พลวัตรของสังคม
เป้าประสงค์ : อาจารย์สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนาตนเองให้พร้อมทันต่อ
พลวัตรของสังคม
มาตรการ
2.1 พัฒนาอาจารย์ให้มีความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ทาวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้รูปแบบต่างๆ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ
2.3 ส่งเสริมให้อาจารย์ปฏิบัติวิชาชีพอย่างมีจรรยาบรรณ เป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษา และ
สามารถเป็นที่ปรึกษาให้แก่นักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ
2.4 จัดระบบและกลไก เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการให้อาจารย์มีระดับคุณวุฒิทางการศึกษา
และตาแหน่งทางวิชาการในสัดส่วนที่เหมาะสมตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา
2.5 พัฒนาอาจารย์ให้มีสมรรถนะด้านวิชาการในระดับสากลเพื่อรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาจารย์ให้มีความรู้และทักษะ
ในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ การทาวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ การปฏิบัติ
วิชาชีพอย่างมีจรรยาบรรณเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษา การยกระดับคุณวุฒิทางการศึกษาและตาแหน่งทาง
วิชาการ รวมทั้งการพัฒนาสมรรถนะด้านวิชาการที่เป็นสากลเพื่อรองรับการเปิดประชาคมอาเซีย นโดยมีผล
การดาเนินงานตามมาตรการข้างต้น ดังนี้

1. การพัฒนาอาจารย์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน

1.1 การบริหารงานพัฒนาระบบการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
1.1.1 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการสังคม
ผลการดาเนินงาน : ในปีการศึกษา 2556 มีการเปิดการเรียนการสอน 3 หลักสูตร
คือ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง 2553) และหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต (หลักสูตร
ปรับปรุง 2555) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒติระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ทั้ง 2 หลักสูตร
1.1.2 การสร้างความร่วมมือกับสถาบันร่วมผลิต
ผลการดาเนินงาน : มีการดาเนินการต่างๆ เพื่อสร้างความร่วมมือกับสถาบันร่วมผลิต ดังนี้
1. จัดประชุมความร่ วมมือทางวิชาการ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษา
แพทย์ชั้นคลินิก เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2554 – ปัจจุบัน
2. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องประชุม
CMP 101 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
3. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที 3 ขึ้นชั้นคลินิกเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556
ณ ห้ อ งประชุ ม CMP 101 วิ ท ยาลั ย แพทยศาสตร์ แ ละการสาธารณสุ ข โดยมี
โรงพยาบาลร่วมผลิตเป็นวิทยากรในการบรรยาย
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4. โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาแพทย์ เมื่อวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2556 ณ
ไร่สายหลวง รีสอร์ท จังหวัดอุบลราชธานี มีคณาจารย์จากโรงพยาบาลร่วมผลิตทั้ง 2
โรงพยาบาลร่วมกับคณาจารย์ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
5. โครงการไหว้ครู เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2556 ณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข และโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
1.1.3 พัฒนาการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ผลการดาเนินงาน : ได้กาหนดนโยบายการจัดการเรียนการสอน ดังนี้
1. มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกากับดูแล ควบคุมคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
2. จั ด ประชุ ม อบรม สั ม มนา ก าหนดให้ ทุ ก รายวิ ช าของหลั ก สู ต รจั ด ท าประมวล
การสอนและ มคอ.3
3. ใช้หลักการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของผู้เรียน
4. ประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
5. จัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในทุกรายวิชา
1.1.4 เสริมสร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมเอือต่อการจัดการเรียนรู้และจัดกิจกรรมต่างๆ
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ผลการดาเนินงาน : ได้ดาเนินโครงการต่างๆ ดังนี้
1. โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และบริการระบบ WIFI
ครอบคลุมพื้นที่ทั้งภายในอาคาร และพื้นที่บริเวณโดยรอบ เพื่อสนับสนุนการศึกษา
ค้นคว้าแก่นักศึกษา
2. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และบริเวณรอบอาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข
3. โครงการปรับปรุงห้องสโมสรนักศึกษา
1.1.5 ส่งเสริมการสร้างเอกลักษ์ลักษณ์ของนักศึกษา
ผลการดาเนินงาน : โดยมีการจัดทาโครงการการแต่งกายดีมีวินัย ตรงต่อเวลา เพื่อศักดิ์ศรี
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ผลการดาเนินโครงการ นักศึกษามีความพึงพอใจ
ในการเข้าร่วมกิจกรรมอยู่ในระดับ 3.51

2. การส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ทาวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้

2.1 ด้านการพัฒนาให้เป็นหน่วยงานที่มุ่งเน้นการวิจัย
2.1.1 การวิจัย
2.1.1.1 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จัดทาแผนกลยุทธ์การบริหาร
งานวิจัยของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย
ผลการดาเนินงาน : มีแผนกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาวิจัย ปี 2556-2560 และได้มี
การถ่ายทอดในการสัมมนาประจาปี 2556
2.1.1.2 สร้างความร่วมมือเครือข่ายการวิจัย
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ผลการดาเนินงาน : การสร้างความร่วมมือเครือข่ายการวิจัย มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการสร้างเครือข่ายการวิจัยโรงพยาบาลร่วมผลิต เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และจัดประชุมวิชาการและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัยให้มีประสิทธิภาพ
2.1.1.3 สนับสนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยของบุคลากร
ผลการดาเนินงาน :
1. สนับสนุนและส่งเสริมการทาวิจัย โดยจัดสรรงบประมาณให้บุคลากรทาวิจัย ปี
ละ 120,000 บาท
2. ทุนพัฒนานักวิจัยหน้าใหม่ 45,000 บาท ต่อปี
3. ทุนวิจัย(งบประมาณแผ่นดิน) โครงการเดี่ยวไม่เกิน 350,000 บาท /โครงการ
โครงการชุดไม่จากัดงบประมาณ
2.1.1.4 สนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์
ผลการดาเนินงาน: จัดสรรงบประมาณสนับสนุนและส่งเสริมการตีพิมพ์ระดับชาติ
รวมทั้งการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุม (full proceeding) นอกจากนี้ยัง
สนับสนุนการนาเสนอผลงานทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ จานวนเงิน
10,000 บาท/คน/ปี
ในส่ วนของมหาวิทยาลั ย มีงบประมาณสนับสนุนบุคลากรในการทาวิจัย บริการ
วิชาการ และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ดังนี้
1. ทุนสนับสนุนตีพิมพ์ระดับนานาชาติ จ่ายตามจริง (ค่าธรรมเนียมตีพิมพ์ ไม่เกิน
10,000 บาท)
2. ค่าตอบแทนผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ตามค่า Impact Factor จะมี
ค่าตอบแทน ดังนี้
- อยู่ในฐานข้อมูล ISI ได้รับค่าตอบแทน 10,000 บาท
- ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ISI ได้รับค่าตอบแทน 7,500 บาท
3. ทุนสนับสนุนตีพิมพ์วารสารวิชาการระดับชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI
1,000 บาท และ full Proceeding 800 บาท/เรื่อง
2.1.2 การส่งเสริมให้อาจารย์ปฏิบัติวิชาชีพอย่างมีจรรยาบรรณ
แนวทางการบริหารงาน
- ส่งเสริมกิจกรรม หรือ โครงการเชิงรุกด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ผลการดาเนินงาน : โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ตามวันสาคัญ
ทางศิลปวัฒนธรรมและศาสนาและในโอกาสสาคัญๆตลอดปี ได้แก่
- โครงการวันมหิดล
- โครงการทาบุญหอพัก
- โครงการทาบุญอาจารย์ใหญ่
- โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและศาสนา
- โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา โดยครูบาร์สุธินันท์ ปรัชญพฤทธิ์ เป็นปราชญ์
ชาวบ้าน ณ มหาชีวลัย จ.บุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 22-25 กุมภาพันธ์ 2556
- โครงการสมาธินาใจ เพื่อให้นักศึกษา มีความพร้อมมีสติก่อนเข้าเรียน
- โครงการทาบุญข้าวประดับดิน เพื่ออนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมภาคอีสาน
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2.1.3 การส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์มีระดับคุณวุฒิทางการศึกษาและตาแหน่งทางวิชาการ

3. การพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์

ผลการดาเนินงาน : โครงการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรตามแผนยุทธศาสตร์” จัดทา
แผนพัฒนาบุคลากรสนับสนุนวิชาการและบุคลากรสายวิชาการ ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์การ
ดาเนินงานของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข และเป็นแผนพัฒนาบุคลากรระยะ 4 ปี (25552559) นอกจากนี้ยังได้จัดทาคู่มือบุคลากรใหม่ รวมทั้งคู่มือภาระงานบุคลากรสายวิชาการโดยมีการ
ดาเนินการตามแผน ดังนี้
1. สนับสนุนงบประมาณในการจัดสรรเพื่อสนับสนุน ในการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์
ในการปฏิบัติงาน ดังนี้
- สายวิชาการ 15,000 บาท /คน/ ปี
- สายสนับสนุน 10,000 บาท /คน/ ปี
2. สนั บ สนุ น การน าเสนอผลงานทางวิช าการระดั บ ชาติ ไ ม่ เกิ น 10,000 บาท/ปี และ
สนับสนุนเฉพาะชื่อที่ 1 เท่านั้น
3. สนับสนุนวิจัย 120,000 (โครงการละไม่เกิน 40,000 บาท)
4. ทุนค่าตอบแทนผลงานวิจัยและบทความวิชาการในวารสารระดับชาติ 1,000 บาท/เรื่อง
และ Full Proceeding 800 บาท/เรื่อง
5. สนับสนุนการลาศึกษาต่อ อย่างน้อยปีละ 2 ทุน เพื่อให้ได้จานวนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกเป็นไปตามที่ สกอ. กาหนด

4. การพัฒนาอาจารย์ให้มีสมรรถนะด้านวิชาการเพื่อรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน

1. ดร.รัตนา เล็กสมบรูณ์ ได้เข้าร่วมกับรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณบดีเภสัชศาสตร์ และ
คณบดีพยาบาลศาสตร์ ได้เชื่อมความสัมพันธไมตรีและทาสัญญาความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับมหาวิทยาลัย
ไทเหงี ยน ประเทศเวี ยดนาม เพื่อแลกเปลี่ ยนอาจารย์ นักศึกษา กิจกรรมทางวิชาการ ตลอดจนวัฒนธรรมอื่นๆ
ร่วมกัน
ภาพที่ 76 กิจกรรมเชื่อมความสัมพันธไมตรีและทาสัญญาความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับมหาวิทยาลัย
ไทเหงียน ประเทศเวียดนาม
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2. ผศ.มิ น ตรา สาระรั ก ษ์ ได้ เ ข้ า ร่ ว มโครงการเดิ น ทางไปเจรจาแสวงหาความร่ ว มมื อ กั บ
สถาบันอุดมศึกษา ประเทศกัมพูชา ณ มหาวิทยาลัยเมียนเจย และมหาวิทยาลัยพระตะบอง ระหว่างวันที่
19-22 ก.ย. พ.ศ. 2556
ภาพที่ 77 กิ จ กรรมการเจรจาแสวงหาความร่ ว มมื อ กั บ สถาบั น อุ ด มศึ ก ษา ประเทศกั ม พู ช า ณ
มหาวิทยาลัยเมียนเจย และมหาวิทยาลัยพระตะบอง
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๙๓

แผนกลยุทธ์ด้านที่ 3

การพัฒนาขีดความสามารถด้านการวิจัยเพื่อยกระดับสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยและยกระดับความ
เป็นอยู่ของชุมชนในภูมิภาค ลุ่มน้าโขงโดยพัฒ นาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการวิจัย และส่งเสริมและ
สนับสนุนความร่วมมือด้านการวิจัยกับหน่วยงาน ทั้งในและต่างประเทศ
เป้าประสงค์ : องค์ความรู้นวัตกรรมที่พัฒนาขีดความสามารถและยกระดับความเป็นอยู่ของชุมชน
มาตรการ
3.1 พัฒนาระบบกลไกการบริหารงานวิจัยให้สามารถดาเนินงานเชิงรุกได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
3.2 ส่ งเสริม และสนับ สนุน งานวิจั ย เพื่อแก้ปัญหาและยกระดับคุณภาพชีวิตของชุ มชนในท้องถิ่นให้
เข้มแข็ง และโดดเด่นเป็นชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย
3.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของนักวิจัย และสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่
3.4 ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือด้านการวิจัยกับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ และเพิ่มขีด
ความสามารถในการแสวงหาแหล่งทุนวิจัย
3.5 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการวิจัยศูนย์ความเชี่ยวชาญอุทยานวิทยาศาสตร์
3.6 การเผยแพร่ ประยุกต์ใช้ จัดการความรู้ การบูรณาการวิจัย การเรียนการสอน บริการวิชาการ
เชื่อมโยงงานวิจัย สู่อุตสาหกรรม
3.7 การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้มีการส่งเสริมและสนับสนุน เพื่อพัฒนางานด้านการวิจัย
เพื่อยกระดับสู่การเป็นมหาวิทยาลัย วิจัย เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของชุมชนในภูมิภาคลุ่มน้าโขงโดยพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อส่งเสริมและ สนับสนุนให้บุคลากรสายวิชาการ จัดทาผลงานด้านการวิจัย
กลยุทธ์การวิจัย ๑ พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานวิจัย โดยจัดทาแผนแม่บทงานวิจัย จัดสรร
งบประมาณ ทรัพยากร เทคโนโลยี และอุปกรณ์ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ สร้างแรงจูงใจเพื่อ
ส่งเสริมและสนับสนุนการทาวิจัยของบุคลากร รวมทั้งสร้างเครือข่ายการวิจัย ตลอดจนมีระบบนักวิจัยพี่เลี้ยง
กลยุทธ์การวิจัย ๒ สร้างและพัฒนาองค์ความรู้งานวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพที่ เน้นโรคที่เป็นปัญหาใน
ภูมิภาคลุ่มน้าโขงเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่ชุมชนและเผยแพร่ผลงานสู่ระดับสากล
ผลงานที่ผ่านมา
วิทยาลั ยแพทยศาสตร์ และการสาธารณสุ ข ได้รับ จัดสรรงบประมาณทั้งจากงบประมาณแผ่ น ดิน
งบประมาณเงินรายได้ รวมถึงแหล่งทุนภายนอก เช่น มูลนิธิอนันทมหิดล สถาบันวิจัยระบบสาธาณสุข (สวรส)
เป็นต้น เพื่อสนับสนุนงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ ดังนี้
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ตารางที่ 28 เปรียบเทียบแหล่งทุนภายในและภายนอก งบประมาณ ประจาปี 2555 - 2556
แหล่งทุน
งบประมาณแผ่นดิน -หมวดอุดหนุน
ทั่วไป -หมวดอุดหนุนเฉพาะกิจ
เงินรายได้มอบ./เงินรายได้คณะ
แหล่งทุนอื่นๆ
รวม

ปีงบประมาณ 2555
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
1
675,400
4
6
11

143,000
1,439,500
2,257,900

ปีงบประมาณ 2556
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
7
1,301,000
4
7
18

145,550
1,873,800
3,320,350

แผนภูมิที่ 19 เปรียบเทียบจานวนโครงการวิจัย ที่ได้รับจัดสรร ตามแหล่งทุน
ภายในและภายนอก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2556
8

7

7

7

6

6
5

4

4

ปีงบประมาณ 2555

ปีงบประมาณ 2556

4

งบประมาณแผ่นดิน -หมวดอุดหนุน
ทั่วไป -หมวดอุดหนุนเฉพาะกิจ
เงินรายได้มอบ./เงินรายได้คณะ
แหล่งทุนอื่นๆ

3
2
1
0

1
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๙๕

แผนภูมิที่ 20 เปรียบเทียบงบประมาณที่รับจัดสรร ตามแหล่งทุน ภายในและ
ภายนอก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2556
2,000,000
1,800,000
1,600,000
1,400,000
1,200,000
1,000,000
800,000
600,000
400,000
200,000
0

1,873,800
1,439,500
1,301,000

งบประมาณแผ่นดิน -หมวดอุดหนุน
ทั่วไป -หมวดอุดหนุนเฉพาะกิจ
เงินรายได้มอบ./เงินรายได้คณะ
แหล่งทุนอื่นๆ

675,400
143,000

145,550

ปีงบประมาณ 2555

ปีงบประมาณ 2556

ด้า นการเผยแพร่ผ ลงานวิจั ย วิ ท ยาลั ย แพทยศาสตร์ แ ละการสาธารณสุ ข สนั บ สนุ น การเผยแพร่
ผลงานวิจัยในรูปแบบต่างๆ ทั้งในวารสารวิชาการ ระดับชาติและนานาชาติ รวมถึงการประชุมวิชาการ เพื่อให้
เกิดการนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์และอ้างอิง โดยใน ปีงบประมาณ 2555-2556 มีผลงานวิจัยที่ได้
รับการตีพิมพ์ ดังนี้
ตารางที่ 29 เปรียบเทียบเผยแพร่ผลงานบทความตีพิมพ์ตีพิมพ์ในวารสาร ประจาปี 2555-2556
การเผยแพร่ผลงาน

ปีงบประมาณ 2555
จานวน

ปีงบประมาณ 2556
จานวน

1.บทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

10

4

2.บทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ

13

7

23

11

รวม
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แผนภูมิที่ 21 แสดงเปรียบเทียบการเผยแพร่ผลงานบทความตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2556
70

63.64

56.52

60
50

43.48

36.36

40

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติ
บทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติ

30
20
10

0

10

13

จานวน

4
ร้อยละ

ปีงบประมาณ 2555

7

จานวน

ร้อยละ

ปีงบประมาณ 2556

ความร่วมมือด้านการวิจัยกับหน่วยงานต่างๆ

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตผลงานวิจัย การอบรม
พั ฒ นานั ก วิ จั ย และการสร้ า งเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ ด้ า นการวิ จั ย กั บ หน่ ว ยงานภายนอกและชุ ม ชน
เพื่อแก้ปัญหาและยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนในท้องถิ่นให้เข้มแข็ง โดยมีการดาเนินงานต่างๆ ดังนี้
1. แต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายวิจัยโรงพยาบาลร่วมผลิต เพื่อให้การบริหารงานวิจัย การพัฒนา
งานวิจัย และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการจัดกิจกรรม
ประชุมวิชาการ ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ศูนย์แพทยศาสตร์
ศึกษาโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ และศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาโรงพยาบาลศรีสะเกษ
2. กิจ กรรมการจั ดการความรู้ เรื่ อง “Bacterial Pathogenesis” โดยมีวิ ทยากร Professor
Dr. Janet I. Maclnnes จาก Department of Pathobiology, Ontario Veterinary College, University
of Guelph, Ontario, Canada ในวันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2556 เวลา 08.30–16.30 น. เพื่อให้เกิดความ
ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก โดยเฉพาะในต่างประเทศ
3. จัดกิจกรรม Research Forum โดยนาเสนอผลงานทางวิชาการที่ได้รับการพิจารณาลงตีพิมพ์ใน
วารสารระดับชาติและระดับนานาชาติ จากอาจารย์และบุคลากรในวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
โดยมีทั้งหมด 2 ครั้ง ดังนี้
1. วันพฤหัสบดัที่ 25 เมษายน 2556 เวลา 10.00-11.00 น. โดยมีผู้บรรยายจาวน 3 ท่าน คือ
1) ดร.มารุตพงศ์ ปัญญา บรรยายเรื่อง “Development of Recombinant
Lactic Acid Bacteria as Live Oral Vaceine”
2) ดร.ปรีดา ปราการกมานันท์ บรรยายเรื่อง “The development of DNAbased quartz crystal microbalance integrated with isothermal DNA
amplification system for human papillomavirus type 58 detection”
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๙๗

3) ดร.ลติพร อุดมสุข บรรยายเรื่อง “Biological activities of miroestrol,
a potent phytoestrogen from Pueraria mirifica”
2. วันพฤหัสบดัที่ 15 สิงหาคม 2556 เวลา 13.30-16.30 น. โดยมีผู้บรรยายจานวน 4 ท่าน คือ
1) ดร.กาญจนา แปงจิตต์ บรรยายเรื่อง “Efficacy of 3-hydroxypyridin-4-one
derivative in treatment of iron loaded B-thalassemic mice”
2) ดร.อนุวัตร ภิญญะชาติ บรรยายเรื่อง “Protein expression of snake venom
in budding yeast”
3) ดร.วัลวิสาข์ สุวรรณเลิศ บรรยายเรื่อง “Combined effect of Hyaluronic
Acid and Diacerein on Chondrogenic Potential of Mesenchymal
Stem cell: in vitro and in vivo studies”
4) ดร.สุวภรณ์ แดนดี บรรยายเรื่อง “Effect of time of estrogen deprivation
on anxiety- like behavior and GABA A receptor plasticity in
ovariectomized rats”
3. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “แนวทางการจัดทาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อของบประมาณ
ประจาปี 2558” ในวันพฤหัส บดีที่ 18 กรกฎาคม 2556 ณ เวลา 13.30-16.30 น. โดย ส านักงาน
ส่งเสริมการวิจัย บริการวิชาการและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นวิทยากร เพื่อให้
อาจารย์และบุคลาการ เข้าในแนวทางในการเขียนขอทุนวิจัย ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมด 18 คน
ภาพกิจกรรมการผลิตผลงานวิจัย ประจาปี 2556
ภาพที่ 78 กิจกรรมการจัดการความรู้ เรื่อง “Bacterial Pathogenesis” โดยมีวิทยากร Professor
Dr.Janet I. Maclnnes จาก Department of Pathobiology, Ontario Veterinary College,
University of Guelph, Ontario, Canada ในวันที่ 25 มกราคม 2556

ภาพที่ 79 กิจกรรม Research Forum วันที่ 25 เมษายน 2556 และวันที่ 15 สิงหาคม 2556
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ภาพที่ 80 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “แนวทางการจัดทาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อของบประมาณ
ประจาปี 2558” วันที่ 18 กรกฎาคม 2556
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แผนกลยุทธ์ด้านที่ 4

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ดาเนินงานด้านบริการวิชาการ โดยการกาหนดให้มีการบริการวิชาการ
เพื่อเสริมสร้าง ความเป็นเลิศทางด้านฐานข้อมูล องค์ความรู้และผู้รู้ในอีสานใต้ และรวมไปถึงบริเวณอนุภูมิภาค
ลุ่มน้าโขงเพื่อการบริการ วิชาการแก่ชุมชนและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
ในเขตอีสานใต้ซึ่งเป็นเขตบริการของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข การให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในเขตอีส านใต้ และภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขงและอาเซียน โดยเสริม สร้างความ
เข้มแข็งของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาวะและบริการสุขภาพ และสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือกับชุมชนทุกภาคส่วน
เป้ าประสงค์ : มหาวิทยาลั ยมีร ะบบและกลไกการบริห ารงานบริการวิช าการที่ส ามารถยกระดั บ
คุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตอีสานใต้และอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง
มาตรการ
4.1 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานบริการวิชาการให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดการบูรณาการกับ
การวิจัยและการเรียนการสอน
4.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชน หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนภาคธุรกิจอุตสาหกรรม เพื่อการ
เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม
4.3 ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีที่เหมาะสมบนฐานวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ดีงาม เพื่อเสริมสร้างความ
เข้มแข็งและการพึ่งพาตนเองของชุมชนท้องถิ่น
4.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาวะและบริการสุขภาพ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ชุมชน
4.5 เสริมสร้างความเข้มแข็งของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตพื้นที่เป้าหมาย เพื่อพัฒนาศักยภาพการ
เรียนรู้ของเด็ก เยาวชน และชุมชน
กลยุทธ์
พัฒนาระบบและกลไกการให้บริการด้านสุขภาพแบบองค์รวม โดยการให้บริการทั้งในสถานบริการ
และในชุมชนที่ได้มาตรฐาน และเท่าเทียมกัน สร้างองค์ความรู้ด้านสุขภาพแบบองค์รวมที่ได้มาตรฐานผ่าน
เครือข่ายสุขภาพและสหสาขาวิชาชีพที่บูรณาการวิชาการกับภูมิปัญญาท้องถิ่น อย่างเป็นระบบเพื่อส่งเสริมการ
วิจัย บริการวิชาการ การเรียนการสอน อย่างมีคุณภาพ ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสร้างเสริม เพื่อพัฒนา
ชุมชน โดยใช้ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ รวมทั้ง สร้างแม่แบบ (role model) ในการ
สร้างเสริมสุขภาพของบุคลากร นักศึกษา และชุมชน
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้ดาเนินงานด้านบริการวิชาการ โดยการกาหนดให้มีการ
บริการวิชาการเพื่อเสริมสร้าง ความเป็นเลิศทางด้านองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและการประยุกต์ใช้
กับ ชุมชนอีส านใต้ องค์ความรู้ และผู้ รู้ ในอีส านใต้ รวมไปถึงบริเวณอนุ ภูมิภ าคลุ่ มน้าโขง เพื่อการบริ การ
วิชาการแก่ชุมชนและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในเขตอีสานใต้ซึ่งเป็นเขต
บริการของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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ในปี ง บประมาณ 2556 วิ ท ยาลั ย แพทยศาสตร์แ ละการสาธารณสุ ข ได้รั บงบประมาณแผ่ น ดิ น
สนับสนุนการบริ การวิชาการแก่ชุมชน จานวนรวมทั้งสิ้น 9 โครงการ เป็นเงิน 1,226,000 บาท โดยใน
ปีงบประมาณ 2556 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ให้ความสาคัญกับการบริการวิชาการเพื่อการ
ดูแลรักษาสุขภาพตนเองของประชาชน การเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก การอนามัยสิ่งแวดล้อม และการอบรม
พัฒนาทักษะการวิจัย รวมถึงการบริการวิ ชาการด้านสุขภาพแก่โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน ดาเนินงาน
ตามกรอบกิจกรรมในการดาเนินงาน ดังนี้
ตารางที่ 30 เปรียบเทียบงบประมาณโครงการบริการวิชาการ ประจาปี 2555-2556
ปี พ.ศ. 2555

ประเภทโครงการ
1.โครงการ
พระราชดาริ
2.ก า ร ถ่ า ย ท อ ด
เท ค โ น โ ล ยี /
อบรมให้ความรู้
3.การสร้ า งเสริ ม
สุ ข ภ า ว ะ แ ล ะ
บริ ก ารสุ ข ภาพ
เพื่ อ ยกระดั บ
คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต
ของชุมชน
รวม

ปี พ.ศ. 2556

ร้อยละ
จานวน จานวน
โครงการ โครงการ
ทังหมด

งบ
ประมาณ

ร้อยละ
งบประมาณ

ร้อยละ
จานวน
โครงการ
ทังหมด

จานวน
โครงการ

งบ
ประมาณ

ร้อยละ
งบประมาณ

1

194,000

21.65

16.67

1

200,000

16.31

11.11

2

345,000

38.50

33.33

-

-

-

-

3

357,000

39.84

50.00

8

1,026,000

83.69

88.89

6

896,000

100

100

9

1,226,000

100

100

แผนภูมิที่ 22 เปรียบเทียบงบประมาณโครงการบริการวิชาการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2556
1,200,000

1,026,000

400,000
200,000
0

357,000

600,000

194,000

800,000

345,000

1,000,000

ปีงบประมาณ 2555
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1. โครงการพระราชดาริ

2. ถ่ายทอดเทคโนโลยี /อบรมให้ความรู้

200,000
ปีงบประมาณ 2555

3. การสร้างเสริมสุขภาวะและบริการ
สุขภาพ เพื่อ ยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ชุมชน
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๑๐๑

วิทยาลัยแพทยศาสต์และการสาธารณสุข ได้ดาเนินการบริการวิชาการตามกิจกรรมที่ดาเนินการทั้ง
5 ด้าน โดยมีการจั ดกิจกรรมที่จาแนกตามกรอบ และแนวทางที่กาหนดในแผนการให้ บริการวิชาการ ใน
ปีงบประมาณ 2556 ดังนี้

1. การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพการศึกษาขันพืนฐานและโครงการพระราชดาริ

1.1 โครงการการส่งเสริมภาวะโภชนาการและสุขอนามัย นักเรียนโรงเรียนตารวจตระเวน
ชายแดน กองกากับการตารวจตระเวนชายแดนที่ 22 อุบลราชธานี
เป็นโครงการที่พัฒนาศักยภาพแกนนาต้นแบบด้านพฤติกรรมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดกิจกรรมค่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ในด้านการสร้างเสริม
สุขภาพ เพื่อให้ความรู้ด้าน อาหาร โภชนาการ สุขาภิบาลอาหาร และการสร้างเสริมสุขภาพอื่นๆ สถานที่จัด
กิจกรรม : ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี มีผู้เข้าร่วมเป็นแกนนานักเรียน 25 คน แกนนาผู้ปกครอง 15 คน
และแกนนาเจ้าหน้าที่ ครู จานวน 14 คน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข จานวน 5 คน ซึ่งมีการดาเนินงาน 2 ครั้ง คือ
ครั้งที่ 1 วันที่ 4-5 กรกฎาคม 2556 : จัดอบรม และจัดกิจกรรมฐานเรียนรู้ด้านโภชนาการและสุขอนามัย
และจัดกิจกรรมกลุ่มสะท้อนพลังเขียนโครงงานเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพ ครั้งที่ 2 วันที่ 3-5 กันยายน 2557 :
คณะทางานติดตามประเมินผลการจัดทาโครงงานด้านสุขภาพในพื้นที่ โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน 5 แห่ง
ภาพที่ 81 โครงการการส่งเสริมภาวะโภชนาการและสุขอนามัย นักเรียนโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน
กองกากับการตารวจตระเวนชายแดนที่ 22 อุบลราชธานี

2. การสร้างเสริมสุขภาวะและบริการสุขภาพเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน

2.1 ค่าย "ฉันอยากเป็น...หมอ มอทราย" ครังที่ 5
เป็นโครงการบริการวิชาการ เพื่อประชาสัมพันธ์วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขให้เป็นที่
รู้จักแก่สาธารณชน และเพื่อแนะแนวกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน และแนวทางการศึกษาต่อหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิตของวิทยาลัยแพทยศาสตร์ และการสาธารณสุข เมื่อวันที่ 5 - 7 ตุลาคม 2555 โดย
กิจ กรรมมีการละลายพฤติกรรมให้ นั กเรี ย นและนักศึกษาแพทย์ไ ด้มีความคุ้นเคยกันก่อนเริ่มกิจ กรรมอื่ น
การแชร์ประสบการณ์การเป็นนักศึกษาแพทย์และแพทย์จากนักศึกษาแพทย์ชั้นปรีคลินิก คลินิก และอาจารย์
แพทย์ กิจกรรมวิชาการ ให้ นักเรียนได้สัมผัสถึงการเรียนแพทย์ เช่น กิจกรรม clinical skill กิจกรรมไหว้พระ
พรหมและเคารพอาจารย์ใหญ่ กิจกรรมแนะนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
และ 5 จากโรงเรียนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จาก 4 จังหวัด ได้แก่ อุบลราชธานี ยโสธร ศรีสะเกษ
และอานาจเจริญ เข้าร่วมจานวน 100 คน
ภาพที่ 82 โครงการ ค่าย "ฉันอยากเป็น...หมอ มอทราย" ครังที่ 5
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2.2 หมออาสาเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุในชุมชน ตาบลเมืองศรีไค
การเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุในชุมชนตาบลเมืองศรีไค เพื่อทาการตรวจสุขภาพเบื้องต้น ตรวจโรคทางตา
พร้อมทั้งให้ความรู้ และวิธีการป้องกัน ดูแล รักษา โรคทางตา สนับสนุนการดูแลรักษาสุขภาวะในผู้สูงอายุ
และครอบครั ว สนับสนุนให้เกิดระบบการบริการสาธารณสุ ขโดยใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลาง โดยมีผู้ นาชุมชุม
อาสาสมัครประจาหมู่บ้าน และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเข้าร่วม การดาเนินงานระหว่าง 1 ตุลาคม 2555 ถึง
31 ธันวาคม 2556
ภาพที่ 83 โครงการหมออาสาเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุในชุมชน ตาบลเมืองศรีไค

2.3 บริการสารวจดัชนีลูกนายุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกแบบมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
ประเมินผลกระทบและการใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง
การบูรณาการการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ในการสารวจ
ลูกน้าและยุงลาย การสารวจพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก และการรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ป้องกันโรคไข้เลือดออกในหมู่บ้านดอนกลาง อาเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี เป็นกิจกรรมต่อเนื่อง
และมีการดาเนินงานทุกปี ซึ่งมีประชาชนเข้าร่วมจานวน 100 คน และร่วมกันสารวจลูกน้ายุงลาย โดยได้รับ
ความร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบัววัด
ภาพที่ 84 โครงการสารวจดัชนีลูกนายุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกแบบมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
ประเมินผลกระทบและการใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง

2.4 สัปดาห์วิทยาศาสตร์ "เปิดโลกการเรียนรู้ สู่ร่างอาจารย์ใหญ่ ครังที่ 4"
เป็นกิจกรรมที่จัดในงานวันวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 19-20 สิงหาคม 2556 ซึ่งมีนักเรียนให้ความ
สนใจในกิ จ กรรมต่ า งๆ ที่ จั ด ขึ้ น เช่ น การเรี ย นรู้ ร่ า งอาจารย์ ใ หญ่ แนะน าห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารวิ ท ยาศาสตร์
จุลชีววิทยา เรียนรู้วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น มีผู้เข้าร่วม 1,000 คน
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๑๐๓

ภาพที่ 85 สัปดาห์วิทยาศาสตร์ "เปิดโลกการเรียนรู้ สู่ร่างอาจารย์ใหญ่ ครังที่ 4"

2.5 การบูรณาการความรู้ด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมสู่ชุมชน
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพตนเองให้กับประชาชนในเรื่อง การออก
กาลังกาย การบริโภคอาหาร การดูแลสภาพสิ่งแวดล้อม การดูแลสภาพจิตใจของตนเอง และการป้องกันโรค
เรื้อรัง เพื่อสร้างกิจกรรมหรือโครงการในการแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชน โดยชุมชนมีส่วนร่วม และเพื่อ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนในการดูแลตนเองในเรื่อง การออกกาลังกาย การบริโภคอาหาร การดูแล
สภาพสิ่งแวดล้อม และการดูแลสภาพจิตใจของตนเอง ในการป้องกันโรคเรื้อรัง โดยมีผู้เข้าร่วม วันที่ 30 ตุลาคม
2555 ณ บ้านคันเปือย ตาบลคาเขื่อนแก้ว อาเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี มีผู้เข้าร่วม 200 คน
ภาพที่ 86 โครงการบูรณาการความรู้ด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมสู่ชุมชน

2.6 ส่งเสริมศักยภาพในการตรวจคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งแบบองค์รวมแก่ชุมชนในเขต
บริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตาบล (รพ.สต.)
ได้จัดกิจกรรมเมื่อวันที่ 2 - 5 กันยายน 2556 ณ หมู่บ้านวังยาง ตาบลบุ่งหวาย อาเภอวารินชาราบ
จังหวัดอุบลราชธานี
ภาพที่ 87 โครงการส่งเสริมศักยภาพในการตรวจคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งแบบองค์รวมแก่ชุมชน
ในเขตบริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตาบล

102

รายงานประจําป วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข ๒๕๕๖

๑๐๔

วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

2.7 โรงเรียนปลอดภัย อนามัยสิ่งแวดล้อมดี
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ครูสามารถประยุกต์ใช้ การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและ
สิ่งแวดล้อม ในการจัดการประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน ซึ่งมีการจัดอบรม
เชิงปฏิบัติการบริการวิชาการโรงเรียนปลอดภัยสิ่งแวดล้อมดี ให้โรงเรียนเครือข่ายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ระหว่างวันที่ 25 - 26 มีนาคม 2556
ภาพที่ 88 โครงการโรงเรียนปลอดภัย อนามัยสิ่งแวดล้อมดี

3. การบริการวิชาการของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ที่จัดกิจกรรมเพื่อ
ส่งเสริมการดาเนินงาน ในปีงบประมาณพ.ศ. 2556

3.1 โครงการประชุมวิชาการวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครังที่ 2
ประชุมวิชาการ ครั้งที่ 2 “1 ทศวรรษวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข Education and
Research for Better Health” เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมี
วัตถุประสงค์ เพื่อจัดประชุมให้เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ วิจัย และการบริการทาง
การแพทย์ เพื่อพัฒนานักวิจัย และสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานในภาครัฐและเอกชน โดยมีหัวข้อ
บรรยาย ดังนี้ การพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัยในโรงเรียนแพทย์ แนวทางการบริหารและเครือข่าย
งานวิจัยในโรงเรียนแพทย์ ความท้าทาย ทิศทางและอนาคตระบบสาธารณสุข โรงพยาบาล และโรงเรียนแพทย์
ในทศวรรษหน้า การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับโรคติดต่ออุบัติใหม่ อุบัติซ้าและโรคติดต่อข้ามพรมแดน
และการวินิจฉัยเชื้อดื้อยาด้วย เทคนิคทางโมเลกุล มีผู้เข้าร่วม 300 คน
ภาพที่ 89 โครงการประชุมวิชาการวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครังที่ 2
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๑๐๕

4. อาคารการให้บริการทางการแพทย์ (OPD)

4.1 ข้อมูลทั่วไปของอาคารผู้ป่วยนอก OPD
สถานพยาบาลกลางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เดิมสังกัดหน่ว ยบริการสุขภาพงานกิจการนักศึกษา
กองบริการการศึกษา สานักงานอธิการบดี ได้จัดตั้งขึ้น เมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๔ จากแนวคิดของรองศาสตราจารย์
ดร.สมจิตต์ ยอดเศรณี อธิการบดีผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีซึ่งเห็นความสาคัญว่านอกจากนักศึกษา
จะต้องตั้งใจศึกษาเล่ าเรียนแล้ ว จาเป็นต้องมีสุขภาพกายและจิตที่ดีด้วย และมหาวิทยาลัยอยู่ห่างจากตัวอาเภอ
วารินชาราบ เป็นระยะทางประมาณ ๑๑ กิโลเมตร จึงควรได้รับการปฐมพยาบาลก่อนส่งต่อ เพื่อความปลอดภัย
แก่นักศึกษาและบุคลากรที่เจ็บป่วย
เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๔๗ ได้เข้าร่ว มโครงการประกัน สุ ขภาพถ้ว นหน้าตามนโยบายของรัฐ
ได้ เ ปลี่ ย นชื่ อ เป็ น “ศู น ย์ สุ ข ภาพชุ ม ชนมหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี ” รหั ส หน่ ว ยงาน ๑๕๐๗๘ เมื่ อ วั น ที่
๒๐ ตุ ล าคม ๒๕๔๗ และได้ เ ปลี่ ย นสั ง กั ด มาขึ้ น กั บ วิ ท ยาลั ย แพทยศาสตร์ แ ละการสาธารณสุ ข และใน
ปีพ.ศ.๒๕๕๒ ได้เปลี่ยนชื่อเป็น“ศูนย์สุขภาพวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข”
ต่อมาในปี ๒๕๕๖ ศูนย์สุขภาพวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้ย้ายมาเปิดให้บริการ
ทางการแพทย์ ณ อาคารผู้ป่วยนอก แผนกผู้ป่วยนอกเต็มรูปแบบ ตั้งแต่วันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ โดย
ยกระดับจากสถานพยาบาลปฐมภูมิ เป็น อาคารผู้ป่วยนอก ระดับทุติยภูมิ โดยมีเป้าหมายขยายโอกาสในการ
เข้าถึงการให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชนในพื้นที่และเพิ่มโอกาสในการผลิตบุคลากรทางด้านสาธารณสุข
ซึ่ ง ในอนาคตจะมี ศั ก ยภาพเที ย บเท่ า โรงพยาบาลตติ ย ภู มิ ข นาด ๔๐๐ เตี ย ง (โรงพยาบาลมหาวิ ท ยาลั ย
อุบลราชธานี) ทั้งนี้เพื่อเพิ่มสัดส่วนจานวนแพทย์ต่อประชากรให้ดีขึ้นลดความแออัดของผู้ป่วยในโรงพยาบาล
ศูนย์และโรงพยาบาลชุมชนของรัฐที่อยู่โดยรอบ และพัฒนาสุขภาวะของชาวอีสานใต้ในดีขึ้นในระยะยาว
4.1.1 วัตถุประสงค์
1) ผลิตแพทย์เพิ่มอย่างต่อเนื่องขยายศักยภาพการให้บริการด้านการแพทย์
2) รักษามาตรฐานการผลิตแพทย์ตามเกณฑ์มาตรฐานการประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่
กาหนดโดยแพทยสภา และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของสถาบันผลิตแพทย์ให้รองรับกับ
การผลิตแพทย์เพิ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3) เพิ่มขีดความสามารถในการรับและจัดการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์ ที่ตรงกับความ
ต้องการของสถาบันและตรงกับความต้องการของชุมชนที่สถาบันผลิตแพทย์รับผิดชอบ
4) เป็นแหล่งฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาและบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ เช่น
แพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ และสาธารณสุขศาสตร์
5) เป็นแหล่งศึกษาและวิจัยทางการแพทย์และสุขภาพ เพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาวะของชุมชน
ประเทศและของโลก ให้ก้าวไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ เน้นการแก้ไขปัญหาท้องถิ่นและ
ภูมิภาคลุ่มน้าโขง
6) เป็นศูนย์ในการให้บริการทางการแพทย์ที่มีมาตรฐานให้กับประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง
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4.1.2 อาคาร สถานที่
พิธีเปิดอาคารผู้ป่วยนอก วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์และการสาธารณสุข ในวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2556
ภาพที่ 90 อาคารผู้ป่วยนอก

ภาพที่ 92 รับชมประวัติของศูนย์สุขภาพ

ภาพที่ 94 แผนกรังสีวิทยา

ภาพที่ 91 ประธานพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

ภาพที่ 93 ประธานในพิธีเปิดงาน

ภาพที่ 95 แผนกพยาธิวิทยาคลินิก

4.2 ส่งเสริมการให้บริการด้านสุขภาพ เพื่อเป็นศูนย์กลาง

4.2.1 ประชากรในเขตรับผิดชอบ ประชากรที่ศูนย์สุขภาพดูแลด้านสุขภาพ จานวน 15,454 คน
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ตารางที่ 31 จาแนกประชากรตามประเภทในสังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประเภทประชากร
จานวน (คน)
1. นักศึกษา
13,966
2. ข้าราชการ
416
3. พนักงานมหาวิทยาลัย
747
4. ลูกจ้างประจา
113
5. ลูกจ้างชั่วคราว
212
รวม
15,454
ที่มา : กองบริการการศึกษาและกองการเจ้าหน้าที่ ปีงบประมาณ 2556
ตารางที่ 32 จาแนกตามสิทธิการรักษาของผู้มารับบริการ
ประเภทสิทธิ
จานวน (คน)
ข้าราชการ
408
ประกันสังคม
456
ประกันสุขภาพถ้วนหน้า
1,613
อื่น ๆ
27
รวม
2,504
ที่มา : โปรแกรม JHCIS ปีงบประมาณ 2556

จานวน (ครัง)
859
1,061
3,033
42
4,995

แผนภูมิที่ 23 แสดงจานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
10,000
8,000
6,000
4,000

UC

ก.ย.-56

ส.ค.-56

ก.ค.-56

มิ.ย.-56

พ.ค.-56

เม.ย.-56

มี.ค.-56

ก.พ.-56

ม.ค.-56

ธ.ค.-55

พ.ย.-55

-

ต.ค.-55

2,000
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จะเห็นได้ว่า นักศึกษาที่ลงทะเบียนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ในปีการศึกษา ๒๕๕๖ มีจานวน
เพิ่ ม ขึ้ น ล่ า สุ ด เดื อ น ตุ ล าคม พ.ศ. ๒๕๕๖ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ ๗๕ เมื่ อ เที ย บกั บ จ านวนนั ก ศึ ก ษาทั้ ง หมด
ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ คิดเป็นร้อยละ ๘๒ เมื่อเทียบเฉพาะจานวนนักศึกษาใหม่ที่ลงทะเบียน
ปีแรก
ภาพที่ 96 การให้บริการทางการรักษาพยาบาล

4.3 การให้บริการแผนกผู้ป่วยนอก

การเปิดให้บริการในปัจจุบัน ในช่วงแรกวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เปิดให้บริการ
ทางการแพทย์และสุขภาพใน 4 ด้าน ที่สาคัญ
4.3.1 ด้านการให้บริการทางการรักษาพยาบาล
1) เปิดให้บริการตรวจโรคทั่วไปทุกวันในเวลาราชการตั้งแต่ 08.30 – 16.30 น. และนอก
เวลา ตั้งแต่เวลา 16.30 – 20.30 น. และ ในวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.30 – 12.30 น.
2) เปิดให้บริการคลินิกเฉพาะทางบางสาขา ทุกวันในเวลาราชการตั้งแต่ 13.3–16.30 น.
3) เปิดให้บริการคลินิกโรคผิวหนังและผิวพรรณ ทุกวันพุธในเวลาราชการตั้งแต่ 13.30–
16.30 น.
ภาพที่ 97 การให้บริการทางการตรวจสุขภาพ

4.3.2 ด้านการให้บริการทางการตรวจสุขภาพ
ให้ บ ริ การตรวจสุขภาพแก่ป ระชาชนในกลุ่ มอายุต่างๆ โดยแบ่งตามปัจจัยเสี่ ยงต่อการเกิดโรคที่
แตกต่างกัน โดยจัดทาเป็นลักษณะการบริการจุดเดียว (One stop service) ภายในอาคารผู้ป่วยนอกพร้อม
เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐานเดียวกับที่ใช้ในประเทศสหรัฐอเมริกาและในยุโรป เช่น
รายงานประจําป วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข ๒๕๕๖
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๑๐๙

เครื่องเอกซเรย์ระบบดิจิตอลเครื่องอัลตราซาวด์รุ่นล่าสุดเครื่องตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม (แมมโมแกรม)
เครื่องตรวจมวลกระดูกเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ๖๔ สไลซ์ ซึ่งทันสมัยที่สุดในจังหวัดอุบลราชธานี
นอกจากนี้พร้อมเปิดให้บริการตรวจสุขภาพบุคลากรขององค์กรต่างๆ นอกสถานที่โดยมีโปรแกรมการ
ตรวจหลากหลายที่เหมาะสาหรับแต่ละบุคลคล และความต้องการของแต่ละองค์กรทุกกลุ่มอายุ เปิดให้บริการ
ทุกวันในเวลาราชการ ตั้งแต่ ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
ภาพที่ 98 การให้บริการทางการตรวจทางห้องปฏิบัติการ

4.3.3 ด้านการให้บริการทางการตรวจทางห้องปฏิบัติการ
ให้บริการตรวจทางห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาคลินิก ประกอบด้วย การตรวจ เลือด ปัสสาวะ อุจจาระ
และสารคัดหลั่งต่างๆในร่างกาย โดยเน้นการให้บริการในระยะแรกเป็นการให้บริการตรวจที่ครอบคลุมการ
ตรวจสุขภาพทั่วไป เช่น การตรวจดูค วามสมบูรณ์ของเม็ดเลือด การทางานของ ตับ ไต ระดับน้าตาลในเลือด
ระดับไขมันในเลือด การวิเคราะห์ปัสสาวะ ตลอดจนการตรวจดูการติดเชื้อในสิ่งส่งตรวจ เช่น แบคทีเรีย เชื้อรา
เชื้อปรสิต เป็นต้น ในระยะที่สองเพิ่มศักยภาพของห้องปฏิบัติการหลังผ่านการรับรองคุณภาพ เปิดบริการตรวจ
พิเศษ โรคธาลัสซีเมีย ไทรอยด์ มะเร็ง และการตรวจวินิจฉัยในระดับสูง เช่น การวิเคราะห์โปรตีน ยีน ที่เป็น
สาเหตุของโรคต่างๆ ด้วยเทคนิคทางโมเลกุล (Molecular technology)
4.3.4 ด้านการให้บริการทางตรวจพิเศษต่างๆทางรังสี ดังนี
ภาพที่ 99 การให้บริการตรวจด้วยเครื่องตรวจวินิจฉัยโรคเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT scan)
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1) การให้บริการทางรังสีวิทยาทั่วไป (General X-ray) โดยใช้เครื่อง Digital radiography
เพื่อให้บริการการถ่ายภาพ Plain film เอกซเรย์ เช่น เอกซเรย์ปอด เอกซเรย์กระดูกแขน
หรือขา
2) การให้บริการการตรวจด้วยคลื่นอัลตราซาวนด์โดยรังสีแพทย์ โดยทางศูนย์ ได้มีเครื่องอัล
ตราซาวนด์ทั้งหมดสี่เครื่อง เพื่อให้บริการตรวจอัลตราซาวนด์ เช่น ช่องท้อง ไต เส้นเลือด
(Doppler ultrasound ) เต้านม รวมทั้งการตรวจสาหรับโรคทางสูติ-นรีเวช เช่น ตรวจ
สภาวะเด็กในครรภ์ โรคทางช่องท้องน้อย มดลูก และรังไข่ เป็นต้น
3) การให้บริการตรวจมวลกระดูกด้วยรังสีเอกซเรย์ (Dual energy absorbdometry:
DXA) ให้บริการตรวจวัดมวลกระดูกโดยวิธีมาตรฐาน เพื่อวัดความหนาแน่นของกระดูกใน
ผู้ป่วยที่มีข้อบ่งชี้
4) การให้บริการตรวจทางรังสีวิทยาด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (64-slice multidetector
computed tomography: 64-slice CT-scan) เป็นการตรวจวินิจฉัยโรค ด้วยการใช้
เครื่องเอกซเรย์ภาพตัดขวางชนิด 64 สามารถให้บริการตรวจโรคต่าง เช่น โรคทางสมอง
ช่องท้อง ช่องปอด หัวใจ
5) การให้บริการตรวจเอกซเรย์เต้านม (Digital mammography) โดยใช้เครื่องเอกซเรย์
เต้านม ชนิดดิจิตอล เป็นการตรวจเต้านมเพื่อหารอยโรคในเต้านม โดยใช้รังสีเอกซเรย์ เช่น
การตรวจคัดกรองหาโรค มะเร็งเต้านม
6) การให้บริการด้วยเครื่องฟลูออโรสโคป (Digital fluoroscopy) ให้บริการในการตรวจโดย
ใช้รังสีส่องตรวจ เช่น การตรวจหลอดอาหาร (Esophagogram), การตรวจกระเพาะอาหาร
(Upper GI study), การตรวจระบบย่อยอาหารทั้งระบบ(Long GI ) หรือ การตรวจลาไส้
ใหญ่ (Barium enema), การตรวจการทางานของมดลูก (Hysterosalpinggogram), การ
ตรวจการทางานของกระดูกและไชสันหลัง (Myelogram), รวมทั้งการตรวจพิเศษทางหลอด
เลือดในสมอง (Cerebral vascular angiogram) และการตรวจการทางานของระบบ
ปัสสาวะ (Intavenus pyelography)
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4.4 ข้อมูลผู้ป่วยและงานบริการรักษาพยาบาล

4.4.1 สถิติการดาเนินงานด้านการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก
แผนภูมิที่ 24 เปรียบเทียบจานวนผู้มารับบริการตามแผนก ประจาปี พ.ศ. 2556
1200

ER

1000

OPD
ตรวจสุขภาพ

800
600

400
200
0

1
2
3
4
5
6
7
8
9
ER
92 57 39 49 72 146 162 127 154
OPD
262 275 158 101 231 572 568 989 770
ตรวจสุขภาพ 1 123 31 135 23 56 21 75 4
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แผนภูมิที่ 25 เปรียบเทียบจานวนผู้มารับบริการในเวลา และนอกเวลา
ประจาปี พ.ศ. 2556
1200
1000

จานวน (คน)

800
600
400
200
0

Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep
นอกเวลา 14 41 5 93 100 32 6 43 168 194 227 219
ในเวลา 212 161 160 262 355 197 279 283 606 557 969 714
ตารางที่ 33 สรุปการมารับบริการ ปีงบประมาณ 2556
10 อันดับโรคผู้ป่วยนอกที่ป่วยสูงสุด
1. Common cold (โรคหวัด)
2. Acute pharyngitis (โรคคออักเสบ)
3. Dressing (ทาแผล)
4. Influenza vaccine (ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่)
5. Muscle strain (กล้ามเนื้ออักเสบ)
6. Acute diarrhea (โรคอุจจาระร่วง)
7. Dyspepsia (ภาวะปวดท้องเฉียบพลัน)
8. Dermatitis (โรคผื่นคัน)
9. Dizziness (ภาวะวิงเวียน)
10. Dysmenorrhea (ภาวะปวดท้องประจาเดือน)
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10 อันดับโรคที่มีการส่งต่อ
1. Dental condition (โรคทางทันตกรรม)
2. Eye ENT condition (โรคทางตา หู คอ จมูก)
3. MCA (อุบัติเหตุรถจักรยานยนต์)
4. Bone fracture (ภาวะกระดูกหัก)
5. Acute appendicitis (โรคไส้ติ่งอักเสบ)
6. Hypertension (โรคความดันโลหิตสูง)
7. Dysmenorrhea (ภาวะปวดท้องประจาเดือน)
8. Vertigo (ภาวะวิงเวียน บ้านหมุน)
9. Chest pain (อาการเจ็บหน้าอก)
10. Suspected DHF (สงสัยไข้เลือดออก)
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๑๑๓

สถิติสรุปข้อมูลประจาปี 2556 จานวนผู้รับบริการ Skin clinic
ตารางที่ 34 จานวนผู้รับบริการ Skin clinic
เดือน
สิงหาคม
กันยายน

ผู้มารับบริการ (คน)
20
31

ภาพที่ 100 การให้บริการ Skin clinic

สถิติสรุปข้อมูลประจาปี 2556 จานวนผู้ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 2012
ตารางที่ 35 การให้บริการการฉีดวัคซีน
วัน/เดือน/ปี

จานวน (คน)

1 – 30 มิถุนายน 2556

108

1 กรกฎาคม - 31 สิงหาคม 2556

115

ภาพที่ 101 การให้บริการการฉีดวัคซีน
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แผนภูมิที่ 26 แสดงข้อมูลสถิติการตรวจสุขภาพประจาปี พ.ศ. 2556

โรงพิมพ์, 8
ศิลปประยุกต์, 19

คณะกรรมการ
ส่งเสริม, 7
คณะเภสัชศาสตร์,
48
สนง อธิการบดี, 76

คณะพยาบาล, 16

คณะรัฐศาสตร์, 23

ปี 2556 ที่ผ่านมา มีผู้มารับบริการตรวจสุขภาพประจาปี ทั้งสิ้น 197 คน ทั้งบุคลากรภายใน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และบุคคลภายนอกผู้สนใจ
4.4.2 งานอุบัติเหตุฉุกเฉินและส่งต่อ
สรุปข้อมูล 10 อันดับ โรค ที่มาใช้บริการ ณ ห้องฉุกเฉิน มีดังนี้
1. Dressing (ทาแผล)
2. MCA (อุบัติเหตุรถจักรยานยนต์)
3. Hyperventilation (ภาวะหายใจเร็ว)
4. Other accident (อุบัติเหตุอื่นๆ)
5. Hypertension (โรคความดันโลหิตสูง)
6. Fainting (ภาวะเป็นลม)
7. Acute appendicitis (โรคไส้ติ่งอักเสบ)
8. Vertigo (ภาวะวิงเวียน บ้านหมุน)
9. Dysmenorrhea (ภาวะปวดท้องประจาเดือน)
10. Food poisoning (โรคอาหารเป็นพิษ)
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๑๑๕

แผนภูมิที่ 27 แสดงข้อมูลสถิติการมาใช้บริการของงานอุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน ปี พ.ศ. 2556
1400

จานวนผู้ป่วย(คน)

1200
1000
600
200
0

ผู้ป่วยฉุกเฉิน

774 751

800
400

ผู้ป่วยทั้งหมด

1196

384
166
0

229
53

285 326
49

39

460
146 162 127

72

93

แผนภูมิที่ 28 แสดงข้อมูลสถิติการส่งต่อผู้ป่วย ปี พ.ศ. 2556
ร.พ.ค่ายสรรพสิทธิฯ

จานวนผู้ป่วย(คน)

14
12
10
8
6
4
2
0

ร.พ.วารินชาราบ

13

ร.พ.สรรพสิทธิฯ
ศูนย์อนามัยที่ 7

9

8

ต่างจังหวัด

6
4

4 4

11

1

มิถุนายน

4

กรกฎาคม

สิงหาคม

3 3
1

กันยายน
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4.4.3 งานพยาธิวิทยาคลินิก
ปีงบประมาณ 2556 ที่ผ่านมา ห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาคลินิกได้เปิดให้บริการตรวจวิเคราะห์
ภายใน ทั้งหมด 18 รายการตรวจวิเคราะห์แต่ละรายการ ตรวจวิเคราะห์มีจานวนสิ่งส่งตรวจ
แผนภูมิที่ 29 แสดงข้อมูลสิ่งส่งตรวจภายในห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาคลินิก
ประจาปี พ.ศ. 2556
700

634

600

481

500
400

250 229 258

300

282
215

239 239 242 241 237

200

98 98

100

8

7

9

9

0

4.4.4 งานรังสีวิทยา
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้เปิด ทาการให้บริการด้านงานรังสีวิทยา ประจาปี
งบประมาณ 2556 โดยมีจานวนผู้มารับบริการทางรังสีวิทยา ตั้งแต่ มกราคม – กันยายน 2556 รวมทั้งสิ้น
559 คน แสดงดังตารางต่อไปนี้
แผนภูมิที่ 30 แสดงจานวนผู้มารับบริการทางรังสีวิทยาแยกตามเครื่องมือทางรังสีวิทยา

จานวนผู้มารับบริการทางรังสี
ตังแต่1 มค. - 13 กย. 56 แยกตาม Modality
500

456

DR – การตรวจเอ็กซเรย์ทั่วไประบบดิจติ อล

400

CT – การตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์

300

US – การตรวจอัลตร้าซาวด์

200

BMD – การตรวจความหนาแน่นของกระดูก

100
0

DR

16

56

25

6

CT

US

BMD

MG
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๑๑๗

งานรังสีวิทยามีผู้เข้ารับบริการทางรังสีตั้งแต่ 1 มกราคม 2556 – 13 กันยายน 2556 จานวน
ทั้งสิ้น 559 คน โดยแยกตามชนิดเครื่องมือทางรังสีได้ดังนี้
1. DR – Digital radiography การตรวจเอ็กซเรย์ทั่วไประบบดิจิตอล ผู้รับบริการ 456 คน
2. CT – Computed tomography การตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ ผู้รับบริการ 16 คน
3. US – Ultrasound การตรวจอัลตร้าซาวด์ ผู้รับบริการ 56 คน
4. BMD – การตรวจความหนาแน่นของกระดูก ผู้รับบริการ 25 คน
5. MG – การตรวจเอ็กซเรย์เต้านม ผู้รับบริการ 6 คน

4.5 การพัฒนาคุณภาพ เพื่อให้เป็นมาตรฐานอ้างอิง

เกณฑ์การประเมินหน่วยบริการตามมาตรฐานสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2556
ผลการตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนหน่วยบริการตามมาตรฐานสานักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ ปี 2556 ของศูนย์สุขภาพ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข หมายเลขสมาชิก 15078
ผ่านตามเกณฑ์ห น่ ว ยบริ การปฐมภูมิและหน่ว ยบริการประจา แต่มีห มวดที่ผ่ านแบบมีเงื่อนไข ต้องมีแผน
ดาเนินการต่อไป ดังนี้
แนวทางการตรวจประเมินตามเกณฑ์หน่วยบริการปฐมภูมิ
หมวดที่ 1 ศักยภาพในการจัดบริการให้ประชาชนเข้าถึง
หมวดที่ 2 จัดบริการในระดับปฐมภูมิได้ครบถ้วน ครอบคลุมประเภทและขอบเขตของบริการ
สาธารณสุข
หมวดที่ 3 บุคลากร ต้องมีหรือจัดให้มีบุคลากร เพื่อทาหน้าที่ให้บริการปฐมภูมิโดยเฉพาะ
หมวดที่ 4 การบริหารจัดการ*
หมวดที่ 5 สถานที่ เครื่องมือและอุปกรณ์ที่จาเป็น ต้องมีสถานที่ อุปกรณ์ และเครื่องมือ
ตารางที่ 36 เกณฑ์การตรวจประเมินตามหน่วยบริการปฐมภูมิ
เกณฑ์ตรวจ
หน่วยบริการ
ปฐมภูมิ
ม.2.1
ม.2.2
ม.2.3
ม.2.4
ม.3.5

คะแนนเต็ม 2 คะแนน
มีบริการสร้างเสริมสุขภาพตามชุดสิทธิประโยชน์ UC
ตั้งแต่ 90% ของรายการ
มีการจัดบริการทุกข้อครบถ้วน (ก)-(ง)
มีการจัดบริการทันตกรรมในข้อ (ก) และหรือ (ข)
ได้ครบตาม (ค)
ออกเยี่ยมบ้านสัปดาห์ละมากกว่าหรือเท่ากับ 12 ชั่วโมง
-มีทันตแพทย์อย่างน้อย 1 คน ปฏิบัติงานมากกว่าหรือ
เท่ากับ 3 ชม.ต่อสัปดาห์ ต่อ 1,000 คน
-ในพื้นที่ที่ขาดแคลนทันตแพทย์ ให้มีทันตภิบาล
ปฏิบัติงานภายใต้การกากับของทันตแพทย์อย่างน้อย
2:1 คน โดยปฏิบตั ิงานมากกว่าหรือเท่ากับ 6 ชม.ต่อ
สัปดาห์ ต่อ 1,000 คน

คะแนนที่ได้ 1 คะแนน
(ผ่านแบบมีเงื่อนไข)
ข้อเสนอแนะ
ข้อจากัด เนื่องจากประชากรไม่
ครบทุกกลุ่มอายุ
ข้อจากัด เนื่องจากประชากรไม่
ครบทุกกลุ่มอายุ
โครงการปี 57
โครงการปี 57
โครงการปี 57
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4.6 การสนับสนุนการฝึกอบรมบุคลากรวิชาชีพและการวิจัยทางการแพทย์

4.6.1 ด้านบุคลากร
บุคลากรทางการแพทย์เป็น สิ นทรัพย์ที่มีค่าขององค์กรและเป็นทรัพย์สินที่มีความสาคัญที่สุดต่อ
ความสาเร็จและความอยู่รอดขององค์กร เมื่อบุคลากรทางการแพทย์ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ามาปฏิบัติงานการ
พัฒนาบุคลากรเป็นกระบวนการที่สาคัญ เนื่องจากการพัฒนาบุคลากรเป็นขั้นตอนที่สาคัญในการบริหารงาน
บุค คล ซึ่ ง จะเป็ น การเพิ่ ม พู น ความรู้ ค วามสามารถและประสิ ทธิ ภ าพในการท างาน เพื่ อ ให้ กิจ กรรมของ
หน่วยงานบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ได้ดีขึ้น การบริหารงานองค์กร ก็เช่นกันการพัฒนาบุคลากรทาง
การแพทย์ นั บ เป็ น สิ่ ง จ าเป็ น อย่ างหนึ่ ง ในการบริ ห ารงานบุค ลากรแพทย์ เพราะวิ ทยาการต่ างๆทางด้ า น
วิทยาศาสตร์การแพทย์และการพยาบาลได้เจริญก้าวหน้ามีการเปลี่ยนแปลงในด้านเทคนิคของการทางานอยู่
เสมอ ดังนั้นจึงหวังไม่ได้ว่าเจ้าหน้าที่พยาบาลและเจ้าหน้าที่ที่ได้รับสรรหาคัดเลือกและบรรจุแต่งตั้งเข้าทางาน
จะสามารถปฏิบัติงานได้ดีตลอดไป ศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์ จึงส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม ดังนี้
ภาพที่ 102 กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์
ตารางที่ 37 หัวข้ออบรม/สัมมนาบุคลากรทางการแพทย์
หัวอบรม/สัมมนา

โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้ปฎิบัติการฉุกเฉิน
โครงการฝึกซ้อมภาคสนาม
การควบคุมอัคคีภัย
การปฐมนิเทศหน่วย
บริการใหม่ในระบบ UC
สปสช. ปีงบประมาณ
2557

ผู้เข้าร่วมอบรม

1.นายสุพรชัย เขาทอง
1.นายสุพรชัย เขาทอง

1.น.ส.อภิญญา สลักคา
2.น.ส.ณภัทรวรัญญ์ คาจันทร์
3.น.ส.พิศมัย หงส์หา
4.นายวงศกร อารยะพงศ์
5.น.ส.ไพรวรรณ สาจันทร์

4.6.2 สรุปแบบสอบถามความพึงพอใจผู้รับบริการศูนย์สุขภาพ
ศูนย์สุขภาพ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ดาเนินการเปิด
บริการทางการแพทย์ ณ อาคารผู้ป่วยนอก ตั้งแต่ เดือน มกราคม พ.ศ. 2556 เพื่อเป็นการให้บริการนักศึ กษา
และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย รวมทั้งบุคคลทั่วไป ดังนั้นเพื่อเป็นการเพิ่มความความไว้วางใจ ความมั่นใจ
ให้กับผู้มารับบริการ ทางศูนย์สุขภาพ วิทยาลัยแพทยศาสตร์การและการสาธารณสุข จึงได้จัดทาแบบสอบถาม
ความคิ ด เห็ น ต่ อ การให้ บ ริ ก ารด้ า นต่ า งๆ ของศู น ย์ ฯ เพื่ อ น ามาปรั บ ปรุ ง ในการด าเนิ น งานต่ อ ไป จาก
แบบสอบถามที่ได้แจกแก่ผู้มารับบริการ
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แผนภูมิที่ 31 แสดงข้อมูลความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการ
อาคารผู้ป่วยนอก
90
75
60
45

75

89.8

81.5

๑๑๙

ปีงบประมาณ 2555
ปีงบประมาณ 2556

30
15
0

ระดับบุคคล

ระดับองค์กร/หน่วยงาน ทังภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

หมายเหตุ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ไม่มีการสารวจความพึงพอใจระดับองค์กร/หน่วยงาน

4.6.3 ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการจัดบริการศูนย์สุขภาพ
1) อยากให้มีหมออยู่ 24 ชั่วโมง
2) อยากให้มีผู้ให้บริการมีมากกว่า 1 คน เพื่อความรวดเร็วกว่าเดิม แต่โดยรวมการ
บริการดีมาก
3) มีการจัดประชาสัมพันธ์ศูนย์สุขภาพ ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรม
4) ควรมียาดมหรือสิ่งที่ทาให้รู้สึกดีขึ้นวางไว้ในที่หยิบง่ายๆ
5) อยู่ในเกณฑ์ที่ดี ให้บริการรวดเร็ว
6) เจ้าหน้าที่ทางานด้วยใจและให้คาแนะนาดีมาก อยากให้มีการประชาสัมพันธ์ศูนย์ให้เป็นที่
รู้จักมากขึ้น
7) การให้บริการมีความรวดเร็วดีค่ะ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
8) อยากให้มีการออกกาลังกายทุกวันหลังเลิกเรียน
9) ควรมีหมอประจาทุกวัน
10) เหมาะสมดีแล้ว
11) ไม่มีสิ่งที่ควรปรับปรุงเท่าไร
4.6.4 แนวทางปรับปรุงแก้ไขที่ได้ดาเนินการแล้ว
1) ห้องน้า อุปกรณ์ชารุดได้ซ่อมแซมแก้ไขและเน้นเรื่องความสะอาดเป็นสาคัญ
2) การดูแล เอาใจใส่ ความกระตอลือล้นในการให้บริการ ได้ชี้แจงกับเจ้าหน้าที่เพื่อถือปฏิบัติ
3) ขั้นตอนการบริการ ได้จัดทาเป็น One Stop Service เพื่อสะดวกในการรับบริการ
4) อุปกรณ์ เครื่องมือที่ทันสมัยในการให้บริการ กาลังอยู่ในระหว่างดาเนินการจัดชื้อ/จัดหา
5) เอกสารแผ่นพับ ได้จัดวางในที่ที่สะดวกในการใช้บริการ
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4.7 ความร่วมมือกับทุกภาพส่วน

4.7.1 คลินิกฟ้าใส
เริ่มเปิดบริการตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2556 ที่ผ่านมา ผู้รับบริการทั้งสิ้น 112 ราย (ม.อุบล 57 ราย
กองพัน ร.6 55 ราย) มีการส่งรายงานข้อมูลผู้ป่วยทุกเดือนที่ผ่านมา และได้รับรางวัลชมเชยบทความวิจัย
ดีเด่นของทางเครือข่ายวิชาชีพแพทย์
ภาพที่ 103 โครงการคลินิกฟ้าใส

ภาพที่ 104 รศ.นพ.ป่วน สุทธิพินิจธรรม เข้าร่วมพิธีเปิดหน่วยบริการคัดกรองรักษาให้คาปรึกษา
เลิกบุหรี่ โครงการคลินิกฟ้าใส สาขาย่อย ณ รพ.สต.บัววัด อ.วารินชาราบ
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๑๒๑

4.7.2 กิจกรรมไข้เลือดออก เนื่องในวันวิทยาศาสตร์
ฝ่ายเภสัชกรรม อาคารผู้ป่วยนอก วิท ยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จัดกิจกรรมให้ความรู้
นาเสนอผลงานวิจัย และทากิจกรรมเชิงรุก เช่น การให้ความรู้เรื่องโรค การดูแลรักษาผู้ป่วยและการป้องกัน
โรคไข้เลือดออกด้วยวิธีการต่างๆ รวมถึงการนาทรายอะเบทไปแจกในงานด้วย ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นที่
ชั้น 1 ตึกวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ ในวันที่ 18 - 20 สิงหาคม 2556 รวมระยะเวลา 3 วัน โดยมีผู้สนใจและ
ลงชื่อเข้างานทั้งสิ้น 669 คน ผู้ตอบแบบสอบถาม 49 คน
ภาพที่ 105 กิจกรรมไข้เลือดออก เนื่องในวันวิทยาศาสตร์

4.7.3 กิจกรรม 5 ส (Big cleaning days) ในเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2556
ภาพที่ 106 กิจกรรม 5 ส (Big cleaning days)
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5. ศูนย์พัฒนาเด็ก
5.1 ข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็ก

ศูนย์ พัฒ นาเด็กวิทยาลั ยแพทยศาสตร์ และการสาธารณสุข มี วัตถุประสงค์ในการก่อตั้ง ก็เพื่อเป็น
สวัสดิการสาหรับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จะได้ลดความกังวลในการดูแลบุตรหลานระหว่าง
เวลาปฏิบัติงานประจาวัน เป็นเสมือนบ้านและโรงเรียนซึ่งให้ความสุขสาหรับเด็ก ๆ ที่มีอายุตั้งแต่ ๑ ปี ถึง ๕ ปี
แบ่งการจัดการศึกษาเป็น 2 ระดับคือ ชั้นบริบาล มีจานวนห้องเรียน 3 ห้องเรียน ชั้ นอนุบาลมีห้องเรียน 3
ห้องเรียน เพื่อให้เด็กมีความพร้อมสมบูรณ์ในด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ให้เด็กได้เรียนรู้อย่าง
อิสระตามความสนใจและความสามารถของตนเองสามารถฝึกฝนตนเอง พัฒนาตนเองให้เด็กเป็นผู้มีเหตุผล มี
มารยาทเรียบร้อยน่ารัก พูดจาไพเราะ มีจิตใจดีงาม รู้จักหน้าที่ รู้จักแบ่งปัน สามารถเรียนและเล่นร่วมกับผู้อื่น
ได้อย่างมีความสุข และเจริญเติบโตเป็นคนดีและมีคุณภาพของสังคม

5.2 จานวนนักเรียนและครูประจาชันเรียน
แผนภูมิที่ 32 ผังภายในศูนย์พัฒนาเด็ก

คณบดี
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
รองคณบดีฝ่ายคลังและพัสดุ
ศูนย์พัฒนาเด็ก

ชันบริบาล
ห้องเด็กอ่อน
(8 เดือน - 1ปี 3เดือน)
ครู 2:6

ห้องเด็กโต
(1ปี4เดือน-2ปี3เดือน)
ครู 2:12

ห้องเด็กโต
(2ปี4เดือน-3ปีขึ้นไป)
ครู 1:18

ชันอนุบาล
อนุบาลปีที่ 1
(อายุ 3 ปี)
ครู 1:15

อนุบาลปีที่ 2
(อายุ 4 ปี)
ครู 1:9

อนุบาลปีทื่ 3
(อายุ 4 ปี)
ครู 1:6

ข้อมูลจานวนนักเรียน เมื่อ สิงหาคม 2556
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๑๒๓

แผนภูมิที่ 33 แสดงเปรียบเทียบจานวนนักเรียน
ประจาปี พ.ศ. 2555 - 2556

40

34

30

33
26

ปี 2555
ปี 2556

30

20
10
0

นักเรียนบริบาล

นักเรียนอนุบาล

5.3 จานวนครูและบุคลากรภายในศูนย์พัฒนาเด็ก วิทยาลัยแพทยศาสตร์ และ
การสาธารณสุข
ตารางที่ 38 แสดงจานวนครูและบุคลากรภายในศูนย์พัฒนาเด็ก

ลาดับ
1
2
3
4
5
6

ตาแหน่ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ครูผู้ดูแลเด็ก
ผู้ดูแลเด็ก
นักการภารโรง
คนสวน
แม่บ้าน
รวม

จานวนครูและบุคลากร
(คน)
1
7
1
1
1
2
13

5.4 มาตรฐานด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็ก

5.4.1 มาตรฐานด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็ก
มีการดาเนิ นการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาศูนย์ โดยมีผูแทนจากคณะต่างๆ เป็น กรรมการเพื่อ
กาหนดนโยบายและแผนบริหารจัดการศูนย์ในด้านต่างๆ ดังนี้
1) ด้านการบริการ
2) ด้านอาคารสถานที่
3) ด้านการพัฒนาคุณภาพบุคลากรและหลักสูตร
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5.4.2 มาตรฐานด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
มีการดาเนินการปรับปรุง ฝ้าเพดาน และหลังคา จากปัญหาการรั่วซึมของอาคารตามจุดต่างๆ และมี
แผนปรับปรุงส่วนที่เหลือโดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย
5.4.3 มาตรฐานด้านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร
มีการดาเนินการทบทวนหลักสูตร และกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการตามวัย จัดหาอุปกรณ์ เครื่องเล่น
เสริมทักษะทั้งในร่มและกลางแจ้ง
5.4.4 มาตรฐานด้านการมีส่วนร่วม และการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน
ได้รับการตอบรับร่วมเป็นกรรมการ ทุกคณะ
5.4.5 มาตรฐานด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย
ได้มีการส่งผู้แทนศูนย์เข้าอบรมสัมมนากับเครือข่ายศูนย์พัฒนาเด็กทุกภาคส่วนของประเทศ

5.5 ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็ก
เงินรายได้ของศูนย์พัฒนาเด็ก
1. ค่าบริการรายเดือน
(รวมค่าอาหารค่าให้บริการรายเดือนจากเด็กชั้นบริบาล
และค่าเล่าเรียนชั้นอนุบาล)
2. เงินโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
แบ่งเป็นโครงการย่อยดังนี้
- โครงการแบ่งเบาภาระผู้ปกครองนักเรียน
ตามนโยบายรัฐบาล
- โครงการสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
รวมเป็นรายรับทังสิน

จานวน 590,490 บาท

จานวน 21,00๐ บาท
จานวน ๖๓,๙๐๐

บาท

จานวน 675,390 บาท

เงินค่าใช้จ่ายภายในศูนย์พัฒนาเด็ก
๑. เงินรายจ่ายภายในศูนย์พัฒนาเด็ก
จานวน
๔๕๔,๙๖๔
บาท
- ค่าตอบแทนผู้ดูแลเด็ก
จานวน
๖๘,๕๓๒
บาท
- ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารเด็ก
จานวน
๓๔๔,๘๓๒
บาท
- ค่าวัสดุ
จานวน
๔๑,๖๐๐
บาท
๒. เงินโครงการการสนับสนุนการจัดการศึกษา รวมเป็น
๘4,900
บาท
(ค่าสนับสนุนนักเรียน ค่าจัดการศึกษา ค่าจัดกิจกรรม ค่าวัสดุอุปกรณ์สาหรับนักเรียน)
รวมเป็นรายจ่ายทังสิน
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513,450
402,621

๑๒๕

เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี
รายจ่ายเรียนฟรี 15 ปี
เงินรายได้ศูนย์พัฒนาเด็ก
รายจ่ายเงินรายได้ศูนย์พัฒนาเด็ก

178,290

200,000

178,290

300,000

219,300

500,000

221,100

600,000

400,000

590,490

แผนภูมิที่ 34 แสดงรายรับ-รายจ่าย ศูนย์พัฒนาเด็ก
ประจาปี พ.ศ. 2555 - 2556
700,000

550,814
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100,000
-

ปีงบประมาณ 2555

ปีงบประมาณ 2556

5.6 ด้านอาคาร สถานที่ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

สถานที่ ตั้ ง ศู น ย์ พั ฒ นาเด็ กอยู่ ใ นพื้ น ที่ ซึ่ งมี ข นาดเหมาะสม ไม่ เสี่ ย งต่ อ อั น ตราย เป็ น อาคารชั้ น เดี ย ว
สามารถมองเห็นเด็กได้ทุกมุม
ทางเข้า – ออก จากตัวอาคาร สามารถเคลื่อนย้ายเด็กออกจากตัวอาคารได้สะดวก หากเกิดอุบัติภัยหรือ
เหตุร้ายแรงใด ๆ ขึ้น ซึ่งมีทางเข้า – ออก 2 ทาง และแต่ละทางนั้น และมีความกว้างสะดวกต่อการเคลื่อนย้าย
ภาพที่ 107 อาคารสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็ก
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5.7 ด้านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร

มีการส่งเสริมพัฒนาการทุกด้านให้เหมาะสมกับวัย และปลูกฝัง เจตคติที่ดี ต่อเพื่อนๆ คุณครูและ
ครอบครั ว การคิ ด การสั งเกต และการแก้ ปั ญหา โดยให้ เ ด็ ก มี ค วามสุ ข ในการเรี ย นรู้ ต ามหลั ก การการ
จัดการศึกษาแก่เด็ก อายุระหว่าง 0-6 ปี มีความสาคัญ อย่างยิ่งเพราะเด็กวัยนี้ เป็นวัยที่กาลังเติบโตพัฒนา
ทุกด้านอย่างรวดเร็ว การเรียนรู้ ของเด็กในวัยนี้ จะเรียนรู้ ได้ดี จากการเล่นการมีประสบการณ์ตรง กับสิ่งของ
และการกระทา การเคลื่อนไหว
5.7.1 จุดมุ่งหมายของอนุบาลศึกษา
การจัดการศึกษามีจุดมุ่งหมายดังต่อไปนี้
1. ส่งเสริมพัฒนาการ ของเด็ก ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา
2. อบรมเลี้ยงดู และปลูกฝัง ให้เด็ก สามารถช่วยตัวเอง และอยู่ร่วม กับผู้อื่นได้ อย่างมี
ความสุข
3. ปลูกฝังให้มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรักให้ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงาม
5.7.2 จุดมุ่งหมายของการจัดประสบการณ์
ในการจัดประสบการณ์ต่างๆ ให้แก่เด็ก มีจุดมุ่งหมาย เพื่อส่งเสริม พัฒนาการ ทุกด้านดังนี้
พัฒนาการด้านร่างกาย
1. เพื่อพัฒนาร่างกาย ให้เจริญเติบโต ตามวัย
2 เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่ กล้ามเนื้อเล็ก และประสาทสัมผัส
3. เพื่อปลูกฝังสุขนิสัยที่ดี
พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ และสังคม
1. เพื่อให้มีสุขภาพจิตดี มีอารมณ์ร่าเริง แจ่มใส
2. เพื่อให้มีเจตคติที่ดีต่อตนเอง
3. เพื่อให้รู้จักตนเองและช่วยตนเอง
4. เพื่อปลูกฝังให้มีสังคม นิสัยที่ดี และเจตคติ ประชาธิปไตย
5. เพื่อส่งเสริมให้มีวินัย ในตนเอง และมีความรับผิดชอบงาน ที่ได้รับมอบหมาย
6. เพื่อปลูกฝังคุณธรรม และจริยธรรม
7. เพื่อปลูกฝังให้เกิดความมั่นใจ มีบทบาท ในการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม ขนบธรรมเนียม
ประเพณี และวัฒนธรรม
พัฒนาการด้านสติปัญญา
1. เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการใช้ภาษา ในการสื่อสาร ความหมาย
2. เพื่อส่งเสริมการสังเกต ด้วยประสาทรับรู้ ต่างๆ
3. เพื่อส่งเสริมทักษะ การคิดแบบต่างๆ ความจา เหตุผล และ แก้ปัญหา
4. เพื่อพัฒนาและส่งเสริม ความคิดสร้างสรรค์
5. เพื่อปลูกฝังให้เป็นคนรักในการเรียนรู้
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๑๒๗

ภาพการจัดกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็ก ประจาปี ๒๕56
ภาพที่ 108 กิจกรรม ผูกพันฉันรักแม่ : เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียนรู้จักการแสดงออกที่ดีต่อแม่ผู้ให้กาเนิด

ภาพที่ 109 กีฬาสีหนูน้อย : เพื่อสร้างสร้างให้เด็กรักในการออกกาลังกายของหนูน้อย
และรู้จักการมีกติกาต่าง ๆ

ภาพที่ 110 กิจกรรม บัณฑิตน้อย : เพื่อแสดงความยินดีให้นักเรียนที่สาเร็จการศึกษาในชั้นอนุบาล ๓

ภาพที่ 111 กิจกรรมหนูน้อยเข้าครัว : เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้แบบบูรณาการ ซึ่งกิจกรรมนี้ นักเรียนได้
จะได้เรียนทั้งคณิตศาสตร์ การจัดลาดับ การนับเลข วิทยาศาสตร์ การต้มแป้ง การผสมสี ภาษาอังกฤษ
คาศัพท์ พละศึกษา การใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก การใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่
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แผนกลยุทธ์ด้านที่ 5

การสืบสาน เผยแผ่ ฟื้นฟูและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น รวมทั้งเรียนรู้
วัฒ นธรรมของประเทศใน อาเซียน โดยศึกษา ค้น คว้า วิจัย รวบรวมและจัดการความรู้ให้ นักศึกษาและ
บุคลากรตระหนักถึงคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์และภูมิปัญญาท้องถิ่น
เป้าประสงค์ : เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนนธรรมของท้องถิ่น และประเทศในอาเซียน
มาตรการ
5.1 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดการ
บูรณาการกับ การวิจัย การเรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษา
5.2 ศึกษา ค้นคว้า วิจัย รวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้และภูมิปัญญาด้านศิลปวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียม และ ประเพณี โดยเน้นภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภูมิภาค
ลุ่มน้าโขง และประเทศในอาเซียน
5.4 ส่ งเสริมและสนับสนุนการจั ดการความรู้ด้านศิ ล ปวัฒ นธรรม ประวัติศาสตร์ และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
5.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาและบุคลากรตระหนักถึงคุณค่าของขนบธรรมเนียมประเพณี
วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น และมีสุนทรียภาพทางศิลปะ ตลอดจนรู้เท่าทันวัฒนธรรมของ
ประเทศต่างๆ
กลยุทธ์
พัฒนาระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ สืบสาน เผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
และภูมิภาคลุ่มน้าโขง
ในปีงบประมาณ 2556 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
บุคลากร แหล่งค้นคว้าต่างๆ ในการดาเนินงาน กิจกรรม/โครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม รวมจานวนทั้งสิ้น
4 โครงการ เป็นเงิน 325,500 บาท จาแนกรายละเอียดการจัดกิจกรรม ดังนี้
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ตารางที่ 39 เปรียบเทียบกิจกรรม/โครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมการดาเนินงาน
ประจาปี พ.ศ. 2555 - 2556
ปี พ.ศ. 2555
งบ
ร้อยละ
งบประมาณ
ประมาณ

จานวน
โครงการ

กิจกรรมการดาเนินงาน

1.การส่งเสริมให้ตระหนักถึง
คุณค่า ความงามของ
ศิลปะวัฒนธรรมประเพณี
2.การศึกษาวิจัย รวบรวม
องค์ความรู้ภูมิปญ
ั ญา
ท้องถิ่นเพื่อการอนุรักษ์
3.การถ่ายทอดและเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรม
4.ความร่วมมือกับจังหวัด
5.การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจาก พระราชดาริ
ฯ(ระยะที่5ตุลาคม2554–
กันยายน2559)
รวม

ร้อยละ
จานวนโครงการ
ทังหมด

จานวน
โครงการ

ปี พ.ศ. 2556
งบ
ร้อยละ
ประมาณ
งบประมาณ

ร้อยละ
จานวนโครงการ
ทังหมด

1

89,000

100.0

100.0

3

227,250

69.81

75

-

-

-

-

1

98,250

30.18

25

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

89,000

100.0

100.0

4

325,500

100.0

100.0

แผนภูมิที่ 35 เปรียบเทียบโครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2556
250,000

227,250

1.การส่งเสริมให้ตระหนักถึงคุณค่า
ความงามของศิลปะวัฒนธรรม
ประเพณี

200,000

2.การศึกษาวิจัย รวบรวมองค์ความรู้
ภูมิปัญญา ท้องถิ่นเพื่อการอนุรักษ์

150,000

3.การถ่ายทอดและเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรม

100,000

89,000

98,250

4.ความร่วมมือกับจังหวัด

50,000
0

0
ปีงบประมาณ 2555

ปีงบประมาณ 2556

5.การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก พระราชดาริฯ(ระยะที่5
ตุลาคม2554– กันยายน2559)

128

รายงานประจําป วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข ๒๕๕๖

๑๓๐

วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะและหน่วยงานจัดกิจกรรม/
โครงการเพื่อศึกษาวิจัย เพื่อ รวบรวมองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการอนุรักษ์ และเผยแพร่องค์ความรู้
และภูมิปัญญาด้านศิลปวัฒนธรรม โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. กิจกรรมด้านการส่งเสริมให้ตระหนักถึงคุณค่า ความงามของศิลปะวัฒนธรรมประเพณี
จานวน 3 โครงการ คือ
1.1 กิจกรรมการทานุบารุงศิล ปวัฒนธรรมสืบสานประเพณีทาบุญอุทิศส่ว นกุศลแด่อาจารย์ใหญ่
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจาปี 2556 งบประมาณ 89,250
บาท
งานทาบุญอุทิศส่วนกุศลแด่อาจารย์ใหญ่ ซึ่งเป็นผู้เสียสละร่างกายเป็นวิทยาทาน โดยมีกาหนดจัด
กิ จ กรรมทุ ก ปี ในปี นี้ จั ด เมื่ อ วั น ที่ 24 กั น ยายน 2556 ในงานมี กิ จ กรรม การท าบุ ญ ตั ก บาตรข้ า วสาร
อาหารแห้ง ถวายอาหารเพล พิธีราลึกพระคุณอาจารย์ใหญ่ กิจกรรมโรงทาน และอ่านบทร้อยกรองทานอง
เสนาะ ซึ่งมีคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และญาติอาจารย์ใหญ่มาร่วมงานกว่า 400 คน
ภาพที่ 112 กิจกรรมการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมสืบสานประเพณีทาบุญอุทิศส่วนกุศลแด่อาจารย์ใหญ่

1.2 กิจกรรมการทอดผ้าป่า Recycle พัฒนาคุณค่าศิลปวัฒนธรรมนาสู่สุขภาพชุมชน งบประมาณ
58,000 บาท
การพัฒนาสุขภาวะชุมชนโดยบูรณาการหลักวิชาการกับการใช้การทาบุญทอดผ้าป่าเป็นการกระตุ้น
การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนที่อยากให้เกิดการพัฒนา การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และสร้าง
ความกระตือรือร้นของคนในชุมชน ทาให้คนในชุมชนเกิดการเรียนรู้การทางานร่วมกัน ปลูกจิตสานึกด้านความ
เสียสละ ซึ่งจะส่งผลต่อการดาเนินการสร้างเสริมสุขภาพ
วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่ออนุรักษ์ สืบสานและส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามของชุมชน และ
ให้นักศึกษา บุคลากรเกิดความเข้าใจในขนบธรรมเนียมประเพณีการทาบุญผ้าป่าของชุมชน โดยจัดขึ้นในวันที่
30 ตุลาคม 2555 ณ บ้านคันเปือย ตาบลคาเขื่อนแก้ว อาเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี มีชาวบ้าน
คันเปือย นักศึกษา คณาจารย์เข้าร่วม จานวน 200 คน
ภาพที่ 113 กิจกรรมการทอดผ้าป่า Recycle พัฒนาคุณค่าศิลปวัฒนธรรมนาสู่สุขภาพชุมชน
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๑๓๑

1.3 เรียนรู้คุณค่าศิลปวัฒนธรรม ฮีตสิบสอง คองสิบสี่ บุญข้าวประดับดิน งบประมาณ
80,000 บาท
เป็นการทากิจกรรมและการทาบุญตามประเพณีอีสาน บุญเดือนเก้า บุญข้าวประดับดิน ซึ่งนักศึกษา
ได้มีการจัดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ความเป็นมาและวีธีการทาบุญข้าวประดับดิน ในวันที่ 27 สิงหาคม 2556
และวันที่ 4 กันยายน 2556 ร่วมกันทาข้าวประดับดิน เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับ อีกทั้ง เป็นการจัด
กระบวนการเรียนรู้ ที่เชื่อมโยงจากเนื้อหาวิชาสุขภาพประชาชน โดยให้เรียนรู้ผ่านจารีตประเพณีของชุมชน
และร่ ว มกิ จ กรรมตั ก บาตร และถวายอาหารแด่ พ ระภิ ษุ ส งฆ์ ณ วั ด บ้ า นศรี ไ ค ต าบลเมื อ งศรี ไ ค อ าเภอ
วารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี มีประชาชน และนักศึกษาเข้าร่วม 300 คน
ภาพที่ 114 กิจกรรมเรียนรู้คุณค่าศิลปวัฒนธรรม ฮีตสิบสอง คองสิบสี่ บุญข้าวประดับดิน

2. กิจกรรมด้านการศึกษาวิจัย รวบรวมองค์ความรู้ภูมิปัญญา ท้องถิ่นเพื่อการอนุรักษ์
จานวน 2 โครงการ คือ
2.1 การศึกษารวบรวมการแพทย์พื้นบ้านในจังหวัดอุบลราชธานี งบประมาณ 98,250 บาท
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้สนับสนุนให้มีกิจกรรมปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมด้วยวิถีพุทธ
งบประมาณ 27,500 บาท โดยมีความร่วมมือกับชุมชนในพื้นที่บริเวณมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ส่งเสริมการ
ทากิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง
2.2 กิจกรรมการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมด้วยวิธีพุทธ
มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้บุ คลากรและนักศึกษาได้ตระหนักถึงหลักคุณธรรมจริยธรรมในการทางาน
การเรียนการสอนและการดารงชีวิตประจาวัน และเพื่อทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น วัน
เสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2556 ณ วัดป่าอรัญญวาสี อาเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี
ภาพที่ 115 กิจกรรมการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมด้วยวิธีพุทธ
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แผนกลยุทธ์ด้านที่ 6

การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาลใช้ข้อมูลเป็นฐานในการตัดสินใจ โดยพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร และพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
เป้าประสงค์ : ระบบบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล
มาตรการ
6.1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล
6.1.1 กาหนดวิสัยทัศน์ / กลยุ ทธ์ในการพัฒ นามหาวิทยาลัยและถ่ายทอดสู่ การปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม
6.1.2 กระจายอานาจบริหาร และจัดให้มีระบบติดตามผลการปฏิบัติงาน
6.1.3 การบริหารจัดการที่ตอบสนองต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
6.1.4 ปรับปรุงและจัดทามาตรฐานการปฏิบัติงานของกระบวนการที่สร้างคุณค่าและกระบวนการ
สนับสนุน
6.1.5 ปรับปรุงงานกฎหมายและนิติการของมหาวิทยาลัย เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
6.1.6 มีการจัดการความรู้เพื่อมุ่งสู่สถาบันแห่งการเรียนรู้
6.2 ปรับปรุงโครงสร้างและกรอบอัตรากาลังของส่วนงานและหน่วยงานภายในให้เหมาะสม
6.3 ปรับปรุงระบบงบประมาณและการเงินให้มีเสถียรภาพ มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้
โดยปรับปรุง ระบบสารสนเทศทางการเงิน และบัญชี ให้ถูกต้องครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และสามารถ
ใช้ในการตัดสินใจเพื่อ การบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6.4 พัฒนาประสิทธิภาพการกากับติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย
6.4.1 ยกระดับขีดความสามารถและประสิทธิภาพของหน่วยตรวจสอบภายใน
6.4.2 ปรับปรุงระบบการบริหารความเสี่ยงให้ มีประสิทธิภาพ
6.4.3 พัฒนาระบบและกลไกการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนงาน
6.4.4 กากับติดตามการดาเนินงานตามกลยุทธ์/แผน
6.4.5 พัฒนาระบบและกลไกการกากับ ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามคารับรองการปฏิบัติ
ราชการการ ประกันคุณภาพภายในและการประกันคุณภาพภายนอก
6.4.6 พัฒนาระบบและกลไกการกากับ ติดตามประเมินผลที่มีต่ อคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ รวมทั้งการให้บริการด้านต่างๆ เพื่อให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
คุณภาพ
6.5 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
6.5.1 ปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจให้มีความเชื่อมโยงกันระหว่างหน่วยงานภายในที่
เกี่ยวข้อง เช่น ระบบลงทะเบียน REG ระบบบัญชี 3 มิติ ระบบบุคลากร และมีการประเมิน
ประสิทธิภาพและ ความปลอดภัยของระบบฐานข้อมูลและประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้
ฐานข้อมูล
6.6 พัฒนาระบบการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการ
ถ่ายทอด นโยบาย แผนงาน ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ตลอดจนการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัย
6.7 พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาให้บูรณาการสู่การปฏิบัติงานประจา
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๑๓๓

6.8 ปรับปรุงกายภาพ ระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของนักศึกษาและ
บุคลากร
6.9 ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน เพิ่มพื้นที่สีเขียวและลดภาวะโลกร้อน
6.9.1 ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า
6.9.2 สร้างพื้นที่สีเขียว
6.9.3 สร้างจิตสานึกการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
การบริหารงาน วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ในปีงบประมาณ 2556 ได้มีการพัฒนา
กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล หรือการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี โดยมีการปกครองที่เป็นธรรม ใช้ข้อมูลเป็นฐานในการตัดสินใจ และมีการดาเนินการ
พัฒนาระบบสารสนเทศ ตามแผนแม่บทเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2555 – 2559
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร แผนแม่บทเพื่อการพัฒนาบุคลากรและแผนแม่บททางการเงิน
รวมทั้งการปรับปรุงการบริหารงานในด้านต่างๆเพื่อให้สอดคล้องในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ โดยมี
บริบทที่สอด รับกับเกณฑ์มาตรฐานของหน่วยงานที่ตรวจประเมิน เพื่ อพัฒนาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุขเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และเป็นสถาบันชั้น นาแห่งการเรียนรู้ในภูมิภาคลุ่มน้าโขงและอาเซียน
นอกจากนี้วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขในด้านพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารและการ
ตัดสินใจตาม พันธกิจ รวม 7 ระบบคือ
1 การบริการการศึกษา (ระบบ REG)
2 การเงิน (ระบบ UBUFMIS)
3 การบริหารจัดการ (ระบบฐานข้อมูลบุคลากร)
4 การวิจัย (ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย)
5 การให้บริการทางการแพทย์ ระบบ HIS
6 ระบบขอนัดรับบริการให้คาปรึกษาออนไลน์
7 ระบบลงทะเบียนรับ-ส่ง หนังสือราชการออนไลน์
นอกเหนื อจากการปรั บ ปรุ งและพัฒ นาระบบงานที่ก ล่ าวมา ทางวิทยาลั ย แพทยศาสตร์ และการ
สาธารณสุ ข จั ดให้ มี ก ล่ อ งรั บ แสดงความคิ ด เห็ น ต่ า งๆ เพื่ อ ให้ โ อกาสบุ ค ลากรได้ เ สนอเรื่อ งเข้ า ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการประจาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้ในทุกประเด็นรวมทั้งกับประเด็นเรื่องความ
โปร่ ง ใสในความเป็ น ธรรมหรื อ ทุ จ ริ ต ต่ า งๆ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ภายในวิ ท ยาลั ย แพทยศาสตร์ แ ละการสาธารณสุ ข
นอกเหนือไปจากนี้ การดาเนินการในด้านต่างๆ เช่น การรับบุคลากรเข้าทางาน การจัดซื้อครุภัณฑ์หรือการจัด
จ้างต่างๆ ก็จะมีการดาเนิน การตามระเบียบงานบริหารบุคคล งานคลังและพัสดุ ทั้งของระเบียบราชการ
แผ่ น ดิ น และมหาวิท ยาลั ย รวมทั้ง เปิ ดโอกาสให้ มี ก รรมการจากภายนอกวิ ทยาลั ย แพทยศาสตร์ และการ
สาธารณสุ ข เข้ามามีส่ วนในการดาเนิ น การต่างๆ อาทิเช่น การออกข้อสอบรั บ เข้า หรือการจั ดซื้อจั ดจ้าง
ครุภัณฑ์หรือการก่อสร้างที่มีค่อนข้างราคาสูงเพื่อให้โปร่งใสและเป็นธรรม
นอกจากนี้ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ยังเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกคนในวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุขได้มีโอกาสในการประเมินการทางานของผู้บริหารตามหลักธรรมาภิบาลทั้ง
10 ด้าน เป็นประจาทุกปีเพื่อให้ทีมผู้บริหารทราบว่าควรจะต้องมีการดาเนินการปรับ ปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขใน
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ประเด็ น ใดบ้ า งรวมถึ ง ด้ า นคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และหลั ก ธรรมาภิ บ าลในด้ า นต่ า งๆ และส าหรั บ
กระบวนการพัฒนางานบริหารบุคคล วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขได้มีการจัดระบบ คือ
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขยังได้จัดให้มีโครงการเพื่อส่งเสริมการบริ หารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล ดังนี้
1. โครงการสัมมนาประจาปีเพื่อถ่ายทอดความรู้และพัฒนาส่งเสริมผู้ร่วมงานเพื่อให้สามารถทางาน
บรรลุตามวัตถุประสงค์ ซึ่งมีวัตถุป ระสงค์เพื่อให้บุคลากรทั้งใหม่และเก่าได้เข้าใจในนโยบายของวิทยาลั ย
แพทยศาสตร์ แ ละการสาธารณสุ ข และด าเนิ น การในด้ า นต่ า งๆให้ ถู ก ต้ อ งตามระเบี ย บของวิ ท ยาลั ย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
2. โครงการผู้บริหารพบปะบุคลากร ซึ่งเป็นโครงการที่จัดทาขึ้นเพื่อให้บุคลากรทุกฝ่ายในวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุขได้มีโอกาสพบปะพูดคุย ซักถาม ในประเด็นต่างๆกับผู้บริหารโดยตรง และ
เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดการสื่อสารในแต่ละฝ่าย
3. โครงการส่งเสริมคณะกรรมการประจาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ซึ่งเป็นโครงการ
ที่จัดขึ้นเพื่อให้ผู้บริหารวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีการประชุมปรึกษาหารือ เพื่อพัฒนางาน
ต่างๆเป็นประจาทุกเดือน รวมทั้งนาเรื่ องร้องเรียนหรือเรื่องแจ้งจากกล่องแสดงความคิดเห็น นาเข้ามาเพื่อ
พิจารณา
การถ่ายทอดตัวชี้วัดของ องค์กรสู่ระดับบุคคล และระบบประเมินผลการปฏิบัติงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
และวิทยาลั ยแพทยศาสตร์ และการสาธารณสุ ข ได้จัดให้ มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ การกาหนดสมรรถนะ
ความรู้ ความสามารถและทักษะที่จาเป็นในการปฏิบัติงานสาหรับบุคลากร
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๑๓๕

1. การพัฒนาระบบและกลไกการบริหารบุคคลให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม
เรื่อง “ผู้บริหารกาหนดทิศทางแผนกลยุทธ์และถ่ายทอดแผนกลยุทธ์สู่หน่วยงานและบุคคล”
ระหว่างวันที่ 17 – 20 เมษายน 2556 ณ เกาะช้าง จังหวัดตราด
ภาพที่ 116 ผู้บริหารกาหนดทิศทางแผนกลยุทธ์และถ่ายทอดแผนกลยุทธ์สู่หน่วยงานและบุคคล

2. การพัฒนาผู้บริหารทุกระดับให้มีสมรรถนะด้านการบริหารโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
และทันต่อการเปลี่ยนแปลง ได้มกี ารจัดอบรมสัมมนา เพื่อพัฒนา ดังนี

ด้านการบริหารจัดการหน่วยงานตามหลักการบริหารจัดการที่ดี และพัฒนาสู่ระดับสากล
1. แนวทางการบริหารงาน
บริหารจัดการโดยใช้ระบบธรรมาภิบาล ระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา
1.1 บริหารจัดการโดยใช้ระบบธรรมาภิบาล
ผลการดาเนินงาน : กาหนดเป็นนโยบายและผลักดันให้ผู้บริหารทุกระดับทุกฝ่าย มีการบริหารจัดการ
การมอบหมาย การสั่งการ และการบังคับบัญชาโดยคานึงถึงประโยชน์ของส่วนงานและผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้
หลักประสิทธิผล มีการกาหนดยุทธศาสตร์เป้าหมายของแผนและตัวชี้วัดความสาเร็จที่ชัดเจน มีการ
กาหนดรอบการติดตาม ในการดาเนินการในแผนปฏิบัติการที่ชัดเจน ในปี 2556 ได้มีการทบทวนตัวบ่งชี้แผน
กลยุ ทธ์ เพื่อการพัฒ นาวิท ยาลั ย แพทยศาสตร์และการสาธารณสุ ข ปี 2556 ณ ทอแสงโขงเจียมรีส อร์ ท
จ.อุบลราชธานี
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หลักประสิทธิภาพ ได้นาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ เป็นเครื่องมือในการบริหาร
จัดการ ในด้านต่างๆ ดังนี้
- บริหารงบประมาณตามระบบงบประมาณแบบมุ่งผลงานตามยุทธศาสตร์
- พัฒนาหน่วยงาน ให้เป็นองค์การการเรียนรู้
- พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ เพื่อการตัดสินใจในการบริหารจัดการ
- พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์
- สร้างขวัญ กาลังใจ และความสุขในการทางาน
หลักการตอบสนอง : มีการสารวจความต้องการ ดังนี้
1. ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการจัดการเรียนการสอน และผู้ใช้บัณฑิต มหาบัณฑิตและ
ดุษฎีบัณฑิต เพื่อรวบรวมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะมาปรับปรุงและพัฒนางานตามพันธกจิ
ของคณะ
2. สารวจความต้องการพัฒนา ตนเองของคณาจารย์และบุคลากร เพื่อเป็นข้อมูล
ประกอบการ จัดทาคารับรองของผู้ขอรับการประเมิน แผนพัฒนาตนเองของคณาจารย์และ
บุคลากร
3. สำรวจความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ในสานักงานคณะ เพื่อเป็น
ข้อมูลประกอบการ จัดทาแผนปรับปรุงกระบวนการและประสิทธิภาพของงาน
4. สารวจความพึงพอใจในด้านระบบกายภาพ สิ่งแวดล้อม อาคารสถานทีเ่ พื่อเป็นข้อมูล
ประกอบการจัดทาแผนพัฒนาระบบกายภาพ สิ่งแวดล้อมและอาคารสถานที่ของวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
หลักภาระรับผิดชอบ : มีการกาหนดขอบเขตความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ทไี่ ด้รับมอบหมาย
รวมทั้งตัวชี้วัดและการดาเนินงานของหน่วยงานเพื่อให้ผลการปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมาย
หลักความโปร่ งใส และหลัก การมีส่ว นร่ว ม : ส่ง เสริม สนั บ สนุ น ก ากั บ และดู แ ลนโยบายของ
หน่วยงาน มีการจัดทา รายงานการประเมินตนเอง รายงานประจาปี จุลสาร เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
ข้อมูล นอกจากนี้ ได้มีการเผยแพร่ผลการดาเนินงานผู้บริหาร ให้แก่บุคลากรทุกระดับได้รับทราบและเสนอ
ข้อคิดเห็น ในการประชุม ผู้บริหารพบปะบุคคลากร และการสัมมนาประจาปี นอกจากนี้ได้ส่งเสริมให้มีการ
สื่ อ ส า ร ที่ ดีในองค์กรเพื่อให้บุคลากรทุกระดับสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆ ผ่านทางเว็บไซต์ สายตรง
คณบดี และบอร์ดประชาสัมพันธ์ โดยด้านการบริหารจัดการงานคลังและพัสดุ แต่ละปีงบประมาณมีผู้สอบบัญชี
เข้าตรวจสอบผลการดาเนินงานทุกปี
หล ัก การกระจายอ านาจ หล กั นิ ติ ธ รรม หล ัก ความเสนอภาค และหล ัก ม ุ่ง เน้ น ฉั น ทามต ิ :
มี การมอบหมายอานาจและความร ับ ผ ิด ชอบในการตัดสิ น ใจและการด าเนิน งานให้ แก่ผู้ บ ริห ารทุกระด ับ
อาจารย์ แ ละบุค ลากรตามขอบเขตหน้ าที่ที่ร ับ ผ ิดชอบ ในการบริห ารจัด การได้ยึด ระเบีย บขอบัง คับ ของ
มหาวิทยาลัย ประกาศ และนโยบายร่วมกัน เป็นกรอบปฏิบัติในการดาเนินงาน ในขณะเดยี วกันก็เป็นโอกาสให้
บุคลากรและหน่วยงานได้เสนอความคิดเห็นต่อระเบียบข้อบังคับ ประกาศและนโยบายดังกล่าวเพื่อการปรับปรุง
กระบวนการปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนร่วมกันของทุกฝ่าย มีการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร
ทุกระดับและกาหนดงบประมาณสนับสนุนเป็นรายบุคคล (โควตาพัฒนาบุคลากร) เพื่อให้บุคลากรทุกระดบั ได้
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดับรวมเป็นคณะกรรมการ อนุกรรมการ คณะทางาน
เพื่อนร่วมกันให้คา ปรึกษาวางแผน เสนอขอคิดเห็น และปฏิบัติงานให้สาเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ร่วมกัน
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๑๓๗

4. การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2555 (รอบการดาเนินงานปีงบประมาณ 2556)

1. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาโดยมี การประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันอุดมศึกษาของสานักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา เป็นครั้งแรกในปีการศึกษา 2548 โดยกาหนดจุดเน้น คือ เป็น กลุ่มสถาบันที่เน้น
การผลิตบัณฑิตและการวิจัย
ในปีการศึกษา 2555 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 2 ชุด โดยมีบ ทบาทในการดาเนิน งานประกัน คุณภาพการศึกษาตลอดปี ในชุ ด
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาดังกล่าวได้มีคณะกรรมการจากศูนย์แพทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาล
สรรพสิทธิประสงค์ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาลศรีสะเกษ เข้าร่วมกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขด้วย
1. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วย
- นโยบายประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
- โครงสร้างการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
- แนวทางการประกันคุณภาพ ปีการศึกษา
- แผนการดาเนินงานประกันคุณภาพภายใน วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข รอบปี
การศึกษา
2. ผลการประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา 2555
2.1 ผลการประเมินระดับคณะและสานัก
วิ ท ยาลั ย แพทยศาสตร์ แ ละการสาธารณสุ ข ได้ รั บ การ และได้ รั บ การประเมิ น คุ ณ ภาพภายใน
ในปี ก ารศึ ก ษา 2555 เมื่ อ วั น ที่ 25 - 26 มิ ถุ น ายน 2556 โดยคณะกรรมการประเมิ น คุ ณ ภาพภายใน
โดยศาสตราจารย์ เ กี ย รติ คุ ณ พลตรี ห ญิ ง แพทย์ ห ญิ ง วณิ ช วรรณพฤกษ์ (คณบดี ส านั ก วิ ช าแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลั ย เทคโนโลยี สุ ร นารี ) ผู้ ทรงคุณวุฒิ จากภายนอกมหาวิทยาลั ยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุ ข
เป็นประธานคณะกรรมการตรวจประเมิน และผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
จานวน 7 ท่าน ร่วมเป็นกรรมการ และเลขานุการ สรุปผลการประเมิน ดังตารางที่ 40
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ตารางที่ 40 ผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ (เกณฑ์ สกอ.)
องค์ประกอบ
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน
วัตถุประสงค์ และแผนดาเนินการ
องค์ประกอบที่ 2 การเรียนการสอน
องค์ประกอบที3่ กิจกรรมการพัฒนานิสิต
นักศึกษา
องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย
องค์ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการ
องค์ประกอบที่ 6 การทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารจัดการ
องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
องค์ประกอบที่ 9 การประกันคุณภาพ
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชีของทุกองค์ประกอบ
ผลการประเมิน

คะแนนการประเมินเฉลี่ย (สกอ.)
I
P
O
รวม
(Input) (Process) (Output)

ระดับ

0.00

5.00

0.00

5.00

ดีมาก

3.98

4.75

4.00

4.37

ดี

0.00

5.00

0.00

5.00

ดีมาก

4.99

4.50

0.00

4.66

ดีมาก

0.00

5.00

0.00

5.00

ดีมาก

0.00

4.00

0.00

4.00

ดี

0.00
0.00
0.00

4.75
5.00
4.00

0.00
0.00
0.00

4.75
5.00
4.00

ดีมาก
ดีมาก
ดี

4.23

4.72

4.00

4.61

ดีมาก

เกณฑ์การประเมิน
0.00 - 1.50 การดาเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน
1.51 - 2.50 การดาเนินงานต้องปรับปรุง
2.51 - 3.50 การดาเนินงานระดับพอใช้
3.51 - 4.50 การดาเนินงานระดับดี
4.51 - 5.00 การดาเนินงานระดับดีมาก
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๑๓๙

แผนภูมิที่ 36 แสดงการเปรียบเทียบเทียบผลประเมินคุณภาพการศึกษา
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
ปีการศึกษา 2554 - 2555
5

5 5

4.314.37

5 5

4.66
4.33

5 5

4

5

5
4

4.75

5 5
4 4

3
2
1
0

องค์ 1 องค์ 2 องค์ 3 องค์ 4 องค์ 5 องค์ 6 องค์ 7 องค์ 8 องค์ 9
คะแนนการประเมินเฉลี่ย (สกอ.) ปี 2554

คะแนนการประเมินเฉลี่ย (สกอ.) ปี 2555

ข้อเสนอแนะการประเมินคุณภาพภายใน และแนวทางพัฒนา ปรับปรุง กิจกรรมโครงการในภาพรวม
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
ข้อเสนอแนะจาการประเมิน ปีการศึกษา 2553-2555
เสริมสร้างเอกลักษณ์ที่จะเน้นภูมิปั ญญาทางด้านสุขภาพ
แห่ ง ภู มิ ภ าคลุ่ มนาโขง วิ ท ยาลั ย แพทยศาสตร์แ ละการ
สาธารณสุข มีปัจจัยที่เอื้อให้เกิดจุดควรพัฒนา อาทิ การ
พัฒนาอาจารย์ให้เข้าใจถึงความเหมาะสมของเอกลักษณ์ การ
จัดกิจกรรมให้นักศึกษา การส่งเสริมให้อาจารย์ทาการศึกษา
วิจัยเพื่อแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับสุข ภาพของ
ชุมชนภูมิภาคลุ่มน้าโขง การกาหนดชุมชนเป้าหมายที่จะเป็น
ภูมิภาคลุ่มน้าโขง โดยภายใต้ปัจจัยเหล่านี้ จากการวิเคราะห์
เชื่อว่าน่าจะมีสาเหตุมาจาก ยังไม่มีแผนกลยุทธ์ที่ชัดเจนใน
การสร้างภูมิปัญญาสุขภาพแห่งลุ่มน้าโขง บุคลากรยังขาด
ความเข้าใจในการจัดการโครงการดาเนิ นการ มีโครงการ
ด าเนิ น การเป็ น กิ จ กรรมนั ก ศึ ก ษาในบางพื้ น ที่ ชุ ม ชนของ
มหาวิทยาลัยเท่านั้น ดังนั้น เพื่อให้พัฒนาต่อไป จึงขอเสนอ
แนวทางในการพัฒนาต่อไปคือ กาหนดเป้าหมาย หรือกลยุทธ์
ในการพัฒนาสู่การเป็นภูมิปัญญาสุขภาพแห่งภูมิภาคลุ่มน้า
โขง และสร้างความเข้าใจแก่บุคลากร ตลอดจนร่วมกัน

แนวทางการพัฒนา/ปรับปรุง/กิจกรรมโครงการ
ปัจจุบันฝ่ายวิจัยได้กาหนดเป้าหมายของอาจารย์
และนั ก วิ จั ย ใน วิ ท ยาลั ย แพทยศาสตร์ แ ละการ
สาธารณสุข ให้มีการศึกษาและทาวิจัยแบบมุ่งเป้า โดย
ในเน้นในเรื่องของโรคที่พบและเป็นปัญหาในภูมิภาค
ลุ่มน้าโขง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โรคมะเร็งตับ โรคติดเชื้อ
เมลลิ อ อยโดสี ส โรคมะเร็ง ปาดมดลู ก และโรคของ
ผู้สูงอายุ เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ในการแก้ปัญหาของ
ประชาชนในภูมิภาคนี้ ฝ่ายวิจัย จึงให้งบประมาณ
จั ด สรรทุ น วิ จั ย ให้ กั บ อาจารย์ แ ละนั ก วิ จั ย ที่ ท าวิ จั ย
ที่ ส น ใ จ แ ล ะ ท า ก า ร วิ จั ย ใ น ก ลุ่ ม โ ร ค ดั ง ก ล่ า ว
เพื่อทาการศึกษาและแก้ปัญหาที่ พบในพื้นที่ภูมิภาค
ลุ่มน้าโขง
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๑๔๐
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ข้อเสนอแนะจาการประเมิน ปีการศึกษา 2553-2555
กาหนดแนวทางและตัวชี้วัดที่ชัดเจน
ควรพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็ก ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ และบูรณา
การการเรียนการสอนของนักศึกษาทังสองสาขา เนื่องจาก
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขมีปัจจัยที่เอื้อให้เกิด
จุดที่ควรพัฒนา อาทิ มีศูนย์พัฒนาเด็กฯ เพื่อเป็นสวัสดิการแก่
บุคลากรของมหาวิทยาลัย ดาเนินการโดยบุคลากรที่เป็น
ลูกจ้างชั่วคราว มีการเปลี่ยนหัวหน้าผู้ดูแลศูนย์ฯ บ่อย เป็น
หน่วยงานที่ขึ้นอยู่กับโครงสร้างของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข โดยภายใต้ปัจจัยนั้น จากผลการวิเคราะห์เชื่อ
ว่าน่าจะมีสาเหตุให้พัฒนาจากการที่แนวทางการบริหารศูนย์
พัฒนาเด็กฯ ยังไม่ชัดเจน ประโยชน์ที่ได้รับจากศูนย์พัฒนา
เด็กฯ นี้ยังไม่ชัดเจน ดังนั้น เพื่อให้พัฒนาต่อไปจึงขอเสนอ
แนวทางในการพัฒนา คือ ควรกาหนดแนวทางการบริหาร
ศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก ฯ ให้ มี เ ป้ า หมายที่ ชั ด เจนมี ก ลยุ ท ธ์ ก าร
ดาเนินงาน และมีตัวชี้วัดผลงานที่ชัดเจน ควรให้ศูนย์พัฒนา
เด็กฯ เป็นหน่วยงานสาหรับเรียนรู้และบริการวิชาการของ
นักศึกษาทั้งสองสาขาด้านสุขภาพ
การสื่อสารประสานงาน มีปัจจัยที่เอื้อให้ให้เกิดจุดที่ควร
พัฒนา อาทิ โรงพยาบาลหลักที่ร่วมมือในการผลิตแพทย์เพิ่ม
อยู่ห่างไกลจากคณะ การเชื่อมโยงระบบ IT ในการทางานของ
บุคลากรสายสนับสนุน ระบบ IT สาหรับ distance learning
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีการจัดอุปกรณ์
ต่างๆเพียงพอ สาหรับการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งระบบ
ฐานข้อมูลทางการแพทย์ มีความพร้อมและเพียงพอ ภายใต้
ปัจจัยนั้น จากผลการวิเคราะห์เชื่อว่า น่าจะมีสาเหตุมาจาก
ระบบฐานข้อมูลของแต่ละหน่วยงานยังไม่สามารถเชื่อมโยงกัน
ได้ อ ย่ า งสมบู ร ณ์ คุ ณ ภาพของอุ ป กรณ์ ที่ ใ ช้ ใ นการท า
teleconference ยังไม่ดีพอ เนื่องจากมีข้อมูลสนับสนุน คือ
การทา teleconference ระหว่างคณะ และโรงพยาบาลร่วม
ผลิตฯ ดาเนินการได้ไม่เต็มที่ ดังนั้น จึงควรพัฒนาโดยการเพิ่ม
ประสิทธิภาพของอุปกรณ์ พัฒนาให้มีความเชื่อมโยงของ
ฐานข้อมูลแต่ละหน่วยงาน (2553,2555)
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์ วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุ ข มีปั จจัยที่ เอื้อให้เกิดการ
พัฒ นา คื อ มี อาจารย์ ที่ ส นใจด าเนิ น การวิ จั ย เพื่ อตี พิ ม พ์
เผยแพร่ มีแหล่งงบประมาณภายนอกที่สามารถขอทุนวิจัยได้
มีการพัฒนาอาจารย์ด้านงานวิจัย โดยภายใต้ปัจจัยนั้น จาก
ผลการวิเคราะห์เชื่อว่า จะมีสาเหตุมาจากผลงานวิจัยที่ ทาไว้
ไม่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ทั้งด้านนโยบาย การใช้เพื่อการ
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แนวทางการพัฒนา/ปรับปรุง/กิจกรรมโครงการ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
จัดตั้งกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กที่มาจากตัวแทนคณะ
ต่างๆ เพื่อร่วมกันกาหนดนโยบาย เป้าหมาย ตัวชี้วัด
และวางแผนการดาเนินงาน

ปัจจุบนั วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข ใช้ระบบ web conference ที่ได้รับความ
อนุเคราะห์จากคณะแพทยศาตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เป็นแม่ข่ายมีการติดต่อผ่านเว็บเบราเซอร์จึงทาให้
คุณภาพของภาพและเสียงด้อยกว่าระบบ
teleconference ค่อนข้างมาก ดังนั้นจึงควรที่จะมี
การติดตั้งระบบ teleconference แทนระบบเดิม
โดยมีอุปกรณ์เพิ่มเติมดังนี้
1. อุปกรณ์ชุด teleconference
2. เช่า internet ความเร็วสูงทั้งต้นทางและ
ปลายทาง

ฝ่ายวิจัยได้จัดสรรค่าตอบแทน โดยมีทุกระดับ
ของการเผยแพร่ผลงานวิจัย ตั้งแต่ระดับ proceeding
ตีพิมพ์ระดับชาติ และตีพิมพ์ระดับนานาชาติ เพื่อให้
อาจารย์และนักวิจัยที่ทางานวิจัยมีขวัญและกาลังใจใน
ก า ร ท า ง า น วิ จั ย เ พิ่ ม ม า ก ขึ้ น แ ล ะ มี ก า ร ตั้ ง
คณะกรรมการดาเนินของโรงพยาบาลร่วมผลิตทั้งจาก
โรงพยาบาลศรี ษ ะเกษและโรงพยาบาลสรรพสิ ท ธิ

139

วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ข้อเสนอแนะจาการประเมิน ปีการศึกษา 2553-2555
เรียนการสอน การใช้เพื่อเชิงพาณิชย์ ยังขาดการเชื่อมโยง
ระหว่ า งอาจารย์ ผู้ ท าวิ จั ย และผู้ ใช้ ป ระโยชน์ จ ากงานวิ จั ย
เนื่องจากมีข้อมูลสนับสนุน คือ ร้อยละของผลงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์ที่นาไปใช้ประโยชน์ต่ออาจารย์ประจา
ทั้งหมด มีเพียงร้อยละ 1.96 ดังนั้น ควรพัฒนาด้านการ
ประชาสัม พัน ธ์ เผยแพร่ผลงานวิจั ย ให้ถึง กลุ่ม เป้ า หมาย
กว้างขวางยิ่งขึ้น
ตาแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข มีปั จ จัย เอื้อให้เกิด การพั ฒ นา อาทิ
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ยังมีน้อย การเขียนตารายังมี
น้อย มีการพัฒนาอาจารย์ด้านงานวิจัย การสร้างผลงานทาง
วิชาการ มีงบประมาณสนับสนุนงานวิจัย โดยภายใต้ปัจจัยนั้น
จากผลการวิ เคราะห์เชื่อว่ าน่ าจะมีส าเหตุ ม าจาก วิท ยาลั ย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ยังตั้งมาไม่นาน อาจารย์ยัง
เป็นอาจารย์ใหม่และทุ่มเทให้กับงานการสอน ดังนั้น จึงควร
พัฒนาโดย หากลยุทธ์เพื่อจูงใจให้อาจารย์สร้างผลงานทาง
วิชาการ พัฒนาอาจารย์ด้านการเขียนตาราและการเขียน
บทความเพิ่มมากขึ้น และพัฒนาแนวทางการเข้าสู่ตาแหน่ง
ทางวิชาการให้ชัดเจน

๑๔๑

แนวทางการพัฒนา/ปรับปรุง/กิจกรรมโครงการ
ประสงค์ เพื่อให้เกิดเวทีแลกเปลี่ยนงานวิจัยที่เกิดขึ้นใน
วิทยาลัยและนาไปใช้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาล
ร่วมผลิตทั้ง 2 แห่ง และมีการจัดงานประชุมวิชา
เพื่อให้เกิดการเผยแพร่ผลงานวิจัยเป็นประจาทุกปีด้วย

1.จัดทาแผนพัฒนาคณาจารย์เพื่อขอตาแหน่งทาง
วิชาการ
2.สนับสนุนทุนวิจัย เพื่อขอตาแหน่งทางวิชาการ

ภาพโครงการ/กิจกรรม
ภาพที่ 117 ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา และผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้เกณฑ์ สมศ. เพื่อเตรียม
ความพร้อมรั บ การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษารอบสาม รอบปีการศึกษา พ.ศ.2552-2554 ในวัน
พฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2555

ภาพที่ 118 ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา และผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้เกณฑ์ สมศ. เพื่อเตรียม
ความพร้ อ มรั บ การตรวจประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา รอบสาม รอบปี ก ารศึ ก ษา พ.ศ.2552 -2554
(ครั้งที่2) ในวันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2555
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๑๔๒
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ภาพที่ 119 ประชุมเพื่อปรึกษาหารือการปรับปรุงแก้ไขรายงานการประเมินตนเอง (SAR) สมศ. รอบสามของ
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขรอบปีการศึกษา พ.ศ. 2552-2554 ในวันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556

ภาพที่ 120 ประชุมเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา รอบปีการศึกษา
2555 และการดาเนินงานการประกันคุณภาพภายนอก (สมศ.) ในวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2556

ภาพที่ 121 ประชุมรับการตรวจประเมินพร้อมร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงการประเมินคุณภาพภายนอก
รอบสาม โดยคณะกรรมการตรวจประเมิน และเข้าร่วมรับการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการตรวจประเมิน
ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นข้อซักถามเพื่อให้เกิดประโยชน์กับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของวิทยาลั ย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ในวันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2556
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๑๔๓

ภาพที่ 122 คณะกรรมการตรวจประเมิน คุณภาพภายนอก รอบสาม โดยมี ศ. (เกียรติคุณ) พล.ต.หญิง
พญ.วณิ ช วรรณพฤกษ์ เป็ น ประธานคณะกรรมการตรวจประเมิ น คุ ณ ภาพ และคณะได้ เ ข้ า ตรวจเยี่ ย ม
ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษา โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นข้อซักถามเพื่อให้เกิด
ประโ ยช น์ กั บ การพั ฒ นาคุ ณ ภ าพการศึ ก ษาของ วิ ท ยาลั ย แพทยศาสตร์ แ ละการสาธ ารณสุ ข
ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2556

ภาพที่ 123 คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับวิทยาลัย ปีการศึกษา 2555 โดย
มี ศ. (เกีย รติคุณ) พล.ต.หญิง พญ.วณิช วรรณพฤกษ์ เป็นประธานคณะกรรมการตรวจประเมิน คุณภาพ
และคณะได้เข้าตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ในวันที่ 25 – 26
มิถุนายน 2556
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5. งานบริหารความเสี่ยง
ผลการบริหารความเสี่ยงประจาปี 2556
1. มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ระดับวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข โดยมีผู้บริหาร
ระดับสู งและตัวแทนที่รับผิ ดชอบพันธกิจ หลัก ร่วมเป็นคณะกรรมการซึ่งได้กาหนดแผนบริหารความเสี่ยง
ประจาปีงบประมาณ 2556 จานวน 5 ด้าน (9 ความเสี่ยง) ดังนี้
1. ด้านความปลอดภัยจากอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน
1.1 การป้องกันความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากอันตรายของสารเคมีทางวิทยาศาสตร์ หรือ
ทางห้องปฏิบัติการ และการควบคุมการเผยแพร่เชื้อโรคต่างๆ
2. ด้านการปฏิบัติงาน (การบริหารหลักสูตร, ระบบประกันคุณภาพ)
2.1 นักศึกษาและบุคลากรมีการสื่อสารด้านภาษาต่างประเทศมีน้อย
2.2 ผลการประเมินในระดับวิทยาลัย คาดว่าไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน สมศ. รอบสาม
ส่งผลต่อการประเมินระดับมหาวิทยาลัย
3. ด้านบุคลากรและด้านธรรมาภิบาล
3.1 อาจารย์ประจาสาขาในระดับปริญญาเอกไม่เป็นตามเกณฑ์ที่กาหนด (กลุ่มวิชา
สาธารณสุขศาสตร์)
3.2 ตาแหน่งทางวิชาการมีน้อย
4. ด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ)
4.1 งบประมาณเงินรายได้ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
5. ด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์
5.1 เกณฑ์การประเมินตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรมบางตัวยังไม่ชัดเจน
5.1 จานวนนักศึกษาใหม่ที่มาลงทะเบียนไม่เป็นไปตามแผนการรับ
5.2 จานวนนักศึกษาที่ไม่สาเร็จการศึกษาตามแผนการศึกษาในหลักสูตร
2. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลาดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์
และระบุความเสี่ยง
3. มีการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงที่สูง และได้ดาเนินการตามแผน
4. มีการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามแผนและรายงานต่อกรรมการประจาวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ในรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 55 – มีนาคม 56) และ
ในรอบ 12 เดือน ( เมษายน 2556 – กันยายน 2556 )
5. มีการนาผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากกรรมการประจาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข ไปใช้ปรับปรุงแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในปีปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ต่อไป
กระบวนการบริหารความเสี่ยงของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการตัดสินใจ ทางวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้จัดทาแผน
บริหารความเสี่ยง โดยคานึงถึงปัจจัยเสี่ยงและความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ ที่น่าจะมีผลกระทบกับการดาเนินงานมี
การกาหนดวัตถุประสงค์ และนโยบายในการบริหารความเสี่ยง หลังจากนั้นได้มีการพิจารณาหาแนวทางในการ
ป้องกันหรือจัดการกับความเสี่ยงเหล่านั้น ก่อนที่จะเริ่มปฏิบัติงาน หรือดาเนินงานตามแผน ซึ่งผลการดาเนินงาน
ด้านบริหารความเสี่ยงในปี 2556 พบว่าผลการดาเนินงานอยู่ในเกณฑ์ดี
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6. งบประมาณการเงิน วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
6.1 การดานินงานด้านการรับและเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2556
วิท ยาลัย แพทยศาสตร์แ ละการสาธารณสุข ได้ร ับ จัด สรรงบประมาณในการดาเนิน งานจาก
งบประมาณแผ่นดิน (งบดาเนินงานด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ) งบเงินอุดหนุนผลิตแพทย์เพิ่ม งบประมาณด้าน
ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง งบประมาณด้านการวิจัย บริการวิชาการ และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งได้รับ
จัดสรรเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้)ในการดาเนินงานตามพันธกิจ ให้มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์
และเป้าหมายตามแผนงานของวิทยาลัยที่ได้รับอนุมัติโดยมีรายละเอียดงบประมาณรายรับ และงบประมาณ
รายจ่าย ระหว่างปีงบประมาณ 2556 และ 2555 ดังนี้
ตารางที่ 41 งบประมาณรายรับ เปรียบเทียบระหว่างปีงบประมาณ 2556 และ 2555
งบประมาณรายรับ (บาท)
ลาดับที่
1
1.1
1.2
2
2.1
2.2
3
3.1
3.2
4
5
6
7
7.1

7.2

ประเภทงบประมาณ
งบดาเนินงานด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
งบบุคลากร
- ค่าจ้างชั่วคราว (ค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญ)
งบดาเนินงาน
- ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ
งบเงินอุดหนุนผลิตแพทย์
เงินอุดหนุนทั่วไป (300,000 บาท/คน/
ปี) จากสานักงบประมาณ
เงินอุดหนุนทั่วไป (300,000 บาท/คน/
ปี) จากกระทรวงสาธารณสุข
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์ (ไทยเข้มแข็ง)
ค่าสิ่งก่อสร้าง อาคารศูนย์การศึกษาและ
วิจัยทางการแพทย์
งบประมาณด้านการวิจัย
งบประมาณด้านการบริการวิชาการ
งบประมาณด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
เงินนอกเงินประมาณ (เงินรายได้)
เงินรายได้ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข
- เงินค่าหน่วยกิต ค่าธรรมเนียมการศึกษา
พิเศษ
- เงินรายได้อื่น ๆ
เงินรายได้ศูนย์สุขภาพ

เพิ่มขึน / ลดลง (-)
จานวน
ร้อยละ

ปี 2556

ปี 2555

635,700.00

635,700.00

-

-

2,434,300.00

2,510,200.00

15,200,000.00

44,914,200.00

(75,900.00)
(29,714,200.00)

(3.02)
(66.16)

31,752,000.00

21,168,000.00

10,584,000.00

50.00

(248,253,000.00) (100.00)
7,167,200.00
45.79

0
22,818,200.00

248,253,000.00
15,651,000.00

772,200.00
1,177,700.00
247,050.00

675,400.00
896,000.00
89,000.00

96,800.00
281,700.00
158,050.00
-

14.33
31.44
177.58

8,511,290.00

10,308,967.00

(1,797,677.00)

(17.44)

1,469,956.20

3,553,539.00

(2,083,582.80)
-

(58.63)
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งบประมาณรายรับ (บาท)
ลาดับที่

7.3

ประเภทงบประมาณ
- เงินจัดสรรจาก ม.อบ.
- เงินค่ารักษาพยาบาล
เงินรายได้ศูนย์เด็ก
- ค่าอาหารและค่าเลี้ยงเด็ก
- เงินอุดหนุนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี
รวมทังสิน

ปี 2556

ปี 2555

4,597,002.85

2,429,769.00
3,599,608.05

590,490.00
221,100.00
90,426,989.05

513,450.00
219,300.00
355,417,133.05

เพิ่มขึน / ลดลง (-)
จานวน
ร้อยละ
(2,429,769.00) (100.00)
997,394.80
27.71
77,040.00
15.00
1,800.00
0.82
264,990,144.00 (74.56)

6.2 ข้อมูลงบประมาณรายรับ
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้รับงบประมาณรายรับในปีงบประมาณ 2556 จานวน
ทั้งสิ้น 90,426,989.05 บาท
ซึ่งน้อยกว่าปีงบประมาณ 2555 จานวน 264,990,144.00 บาท เมื่อเทียบกับงบเดิมที่ได้รับจานวนเงิน
อยู่ที่ 355,417,133.05 บาท หรือได้รับงบประมาณลดลงเหลือเพียง ประมาณ ร้อยละ 25.44 จากงบที่ได้
ในปี 2555 เนื่องจากในปีนี้ไม่ได้งบลงทุนเพิ่มเติม
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แผนภูมิที่ 37 เปรียบเทียบ งบประมาณรายรับ ปีงบประมาณ 2555 และ 2556
ปีงบประมาณ 2556

เงินรายได้ศูนย์เด็ก
เงินรายได้ศูนย์สุขภาพ
เงินรายได้ วิทยาลัยฯ
ด้านทานุศิลปวัฒนธรรม
ด้านบริการวิชาการ
ด้านการวิจัย

ปีงบประมาณ 2555

811,590
732,7๕๐
4,597,0๐๓
6,029,377
9,981,246
13,862,506
247,050
0
1,177,700
896,000
772,200
675,400

46,952,000

เงินอุดหนุนผลิตแพทย์
งบดาเนินงาน
ค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญ

66,082,200

2,434,300
2,510,200
635,700
635,700

ตารางที่ 42 งบประมาณรายจ่าย เปรียบเทียบระหว่างปีงบประมาณ 2555 และ 2556
ลาดับ
ที่
1
1.1
1.2
2
2.1

2.2

งบประมาณรายจ่าย (บาท)
ประเภทงบประมาณ
งบดาเนินงานด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
งบบุคลากร
- ค่าจ้างชั่วคราว (ค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญ)
งบดาเนินงาน
- ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ
งบเงินอุดหนุนผลิตแพทย์
เงินอุดหนุนทั่วไป
(300,000 บาท/คน/ปี) จากสานัก
งบประมาณ
- เงินเดือนบุคลากร
- ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
- ค่าใช้จ่ายอุดหนุนโรงพยาบาลร่วมผลิต
เงินอุดหนุนทั่วไป (300,000 บาท
/คน/ปี) จากกระทรวงสาธารณสุข

เพิ่มขึน / ลดลง (-)
จานวน
ร้อยละ

ปี 2556

ปี 2555

635,700.00

619,805.00

15,895.00

2.56

2,434,300.00

2,510,200.00

13,939,695.76

34,531,519.18

(75,900.00)
(20,591,823.42)

(3.02)
(59.63)

4,339,695.76
9,600,000.00
21,590,327.99

12,344,112.00
7,787,407.18
14,400,000.00
9,016,031.04

(12,344,112.00)
(3,447,711.42)
(4,800,000.00)
12,574,296.95

139.47
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ลาดับ
ที่

3
3.1
3.2
4
5
6
7
7.1

7.2

7.3

งบประมาณรายจ่าย (บาท)
ประเภทงบประมาณ
- เงินเดือนบุคลากร
- ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
- ค่าใช้จ่ายอุดหนุนโรงพยาบาลร่วมผลิต
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์ (ไทยเข้มแข็ง)
ค่าสิ่งก่อสร้าง
งบประมาณด้านการวิจัย
งบประมาณด้านการบริการวิชาการ
งบประมาณด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
เงินนอกเงินประมาณ (เงินรายได้)
เงินรายได้ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข
- เงินเดือนบุคลากร
- ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
- ค่าครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง
เงินรายได้ศนู ย์สุขภาพ
- เงินเดือนบุคลากร
- ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
- ค่าครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง
เงินรายได้ศนู ย์เด็ก
- เงินเดือนบุคลากร
- ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
- ค่าครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง
- เงินอุดหนุนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี
รวมทังสิน
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เพิ่มขึน / ลดลง (-)
จานวน
ร้อยละ
9,738,925.00
2,835,371.95
-

ปี 2556

ปี 2555

9,738,925.00
11,851,402.99
-

9,016,031.04
-

22,818,800.00
772,200.00
1,177,700.00
247,050.00

248,253,000.00
15,651,000.00
675,400.00
896,000.00
89,000.00

(248,253,000.00)
7,167,800.00
96,800.00
281,700.00
158,050.00

(100.00)
45.80
14.33
31.44
177.58

8,678,282.40

11,162,289.25

(2,484,006.85)

(22.25)

3,796,466.00
4,881,816.40
5,832,993.13
1,659,513.00
4,102,290.13
71,190.00
604,104.00
389,814.00
36,000.00
178,290.00
78,731,153.28

3,419,505.00
6,262,784.25
1,480,000.00
4,740,476.54
68,834.00
3,182,200.54
1,489,442.00
402,861.00
402,621.00
73,093.00
328,547,582.01

376,961.00
(1,380,967.85)
(1,480,000.00)
1,092,516.59
1,590,679.00
920,089.59
(1,418,252.00)
201,243.00
(12,807.00)
36,000.00
105,197.00
(249,816,428.73)

23.05

49.95

76.04
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๑๔๙

6.3 ข้อมูลงบประมาณรายจ่าย
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีงบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณ 2556 จานวน
ทั้งสิ้น 78,731,153.28 บาท ซึ่งน้อยกว่าปีงบประมาณ 2555 จานวน 249,816,428.73 บาท
คิดเป็นร้อยละ 76.04 เนื่องจากในปีงบประมาณ 2556 ไม่ได้รับงบประมาณด้านงบลงทุน จึงทาให้งบประมาณ
รายจ่ายในปีงบประมาณ 2556 น้อยกว่าปีงบประมาณ 2555
แผนภูมิที่ 38 เปรียบเทียบ งบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2555 และ 2556
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
บริการวิชาการ
วิจัย
อุดหนุนโรงพยาบาลร่วมผลิต
ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง

247,050
89,000
1,177,700
896,000
772,200
675,400
9,600,000
14,400,000
22,818,800
263,904,000

งบดาเนินงาน (ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ)
งบบุคลากร (ค่าจ้างพนักงาน)

28,177,609
29,234,337
15,830,604
16,383,422

ปีงบประมาณ 2556

ปีงบประมาณ 2555
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ตารางที่ 43 งบประมาณรายรับและรายจ่าย เปรียบเทียบระหว่างปีงบประมาณ 2555 และ 2556
ปีงบประมาณ 2556

ลาดับ
ที่
1
1.1

ประเภทงบประมาณ

งบประมาณรายจ่าย
(บาท)

งบประมาณรายรับ
(บาท)

งบประมาณรายจ่าย
(บาท)

635,700.00

635,700.00

635,700.00

619,805.00

2,434,300.00

2,434,300.00

2,510,200.00

2,510,200.00

งบบุคลากร
งบดาเนินงาน
- ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ

2

งบประมาณรายรับ
(บาท)

งบดาเนินงานด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- ค่าจ้างชั่วคราว (ค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญ)

1.2

ปีงบประมาณ 2555

งบเงินอุดหนุนผลิตแพทย์

2.1

เงินอุดหนุนทั่วไป (300,000 บาท/คน/ปี)
จากสานักงบประมาณ

15,200,000.00

13,939,695.76

44,914,200.00

34,531,519.18

2.2

เงินอุดหนุนทั่วไป (300,000 บาท/คน/ปี)
จากกระทรวงสาธารณสุข

31,752,000.00

21,590,327.99

21,168,000.00

9,016,031.04

-

-

3

งบลงทุน

3.1

ค่าครุภัณฑ์ (ไทยเข้มแข็ง)

3.2

22,818,200.00

22,818,800.00

15,651,000.00

15,651,000.00

4

ค่าสิ่งก่อสร้าง อาคารศูนย์การศึกษาและวิจัย
ทางการแพทย์
งบประมาณด้านการวิจัย

772,200.00

772,200.00

675,400.00

675,400.00

5

งบประมาณด้านการบริการวิชาการ

1,177,700.00

1,177,700.00

896,000.00

896,000.00

6

งบประมาณด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

247,050.00

247,050.00

89,000.00

89,000.00

7

เงินนอกเงินประมาณ (เงินรายได้)
9,981,246.00

8,678,282.40

13,862,506.00

11,162,289.25

4,597,002.85

5,832,993.13

6,029,377.00

4,740,476.54

811,590.00

729,104.00

732,750.00

475,714.00

90,426,988.85

78,856,153.28

7.1
7.2

เงินรายได้ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข
เงินรายได้ศูนย์สุขภาพ

7.3

เงินรายได้ศูนย์เด็ก
รวมทังสิน
ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ

รายงานประจําป วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข ๒๕๕๖

87.20

248,253,000.00 248,253,000.00

355,417,133.00 328,620,435.01
92.46
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แผนภูมิที่ 39 งบประมาณรายรับและรายจ่าย ปีงบประมาณ 2556
เงินนอกเงินประมาณ (เงินรายได้)

งบประมาณด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

งบประมาณด้านการบริการวิชาการ

งบประมาณด้านการวิจัย

15,240,379
15,389,83๙
247,050
247,050
1,177,700
1,177,700
772,200
772,200

งบลงทุน

22,818,800
22,818,200

งบเงินอุดหนุนผลิตแพทย์

35,530,02๔

46,952,000
งบดาเนินงานด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

3,070,000
3,070,000
งบประมาณรายจ่าย (บาท)

งบประมาณรายรับ (บาท)
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7. ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
7.1 วัสดุ
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้รับงบประมาณจัดหา วัสดุ ครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง
เพื ่อ สนับ สนุน การเรีย นการสอนและการพัฒ นาส่ง เสริม การด าเนิ นกิ จกรรมต่ างๆ ได้ ด าเนิ นการแล้ ว
ตามรายละเอียดต่อไปนี้
ตารางที่ 44 เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายประเภทค่าวัสดุโครงการจัดซือวัสดุเพื่อการบริหารจัดการ
ภายในวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
ลาดับที่
1
2
3
4
5

ประเภทวัสดุ

วัสดุสานักงาน
วัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุการเกษตร
รวมเป็นเงินทังสิน

ปี 2555

ปี 2556

637,280.65
389,235.00
13,928.00
82,490.00
1,500.๐๐
1,124,433.65

881,671.60
493,650.00
62,060.00
61,237.00
1,498,618.60

แผนภูมิที่ 40 เปรียบเทียบแสดงค่าปริมาณการใช้วัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2556
1,000,000
900,000
800,000
700,000
600,000
500,000
400,000
300,000
200,000
100,000
0

ปีงบประมาณ 2555
ปีงบประมาณ 2556

ตารางเปรียบเทียบค่าใช้จ่าย ประเภทค่าวัส ดุ โครงการจัดซื้อวัส ดุเพื่อการบริห ารจัดการภายใน
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ และการสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2555 และ ปีงบประมาณ 2556 จากกราฟ
แสดงให้เห็นว่า ปีงบประมาณ 2556 มีปริมาณการจัดซื้อวัสดุประเภทวัสดุสานักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ และ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพิ่มสูงขึ้นจากปีงบประมาณ 2555 เนื่องจากในปีงบประมาณ 2556 มีการรับบุคลากร
เพิ่มจานวนหลายอัตรา ทาให้ต้องจัดซื้อวัสดุสาหรับบุคลากรใหม่เพิ่ม จัดซื้อเก้าอี้สาหรับใช้ในห้องเรียนเพิ่ม

รายงานประจําป วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข ๒๕๕๖

151

๑๕๓

วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

จัดทาบอร์ดประชาสัมพันธ์เพิ่มตามจุดต่างๆ รวมถึงค่าใช่จ่ายเกี่ยวกับของที่ระลึ กสาหรับหน่วยงานภายนอก
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์เพิ่มเนื่องจากมีปริมาณการใช้วัสดุเพิ่มจากเดิม มีการติดตั้งเครื่องปริ๊นสาหรับให้บริการ
เพิ่มขึ้น ต้องจัดซื้อหมึกปริ๊นสาหรับเตรียมให้บริการ ทาให้ปริมาณการจัดซื้อมียอดค่าใช้จ่ายสูงเพิ่มจากเดิม
7.2 ครุภัณฑ์ : โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อการเรียนการสอนและการดาเนินงาน
7.2.1 เงินงบประมาณ
ตารางที่ 45 เปรียบเทียบแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในการจัดซือครุภัณฑ์ปี 2555 และ 2556
ลาดับ
รายละเอียด
ปี 2555
ปี 2556
1. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
7,964,510.๐๐
634,480.๐๐
2. งบประมาณที่เบิกจ่าย
6,778,039.99
607,870.๐๐
3. งบประมาณที่คงเหลือ
1,186,470.01
26,610.๐๐
4. จานวนรายการครุภัณฑ์ทั้งหมด
27.๐๐
10.๐๐
5. จานวนรายการครุภัณฑ์ที่จัดซื้อ
24.๐๐
10.๐๐
6. จานวนรายการครุภัณฑ์ที่ยกเลิก
2.๐๐
0
แผนภูมิที่ 41 เปรียบเทียบแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในการจัดซือครุภณ
ั ฑ์ปี พ.ศ. 2555 และ 2556
9,000,000
8,000,000
7,000,000
6,000,000
5,000,000
4,000,000
3,000,000
2,000,000
1,000,000
0

ปี 2555
ปี 2556

จากตารางดังกล่ าว จะเห็น ได้ว่า จานวนเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรในการจัดซื้อครุภัณฑ์ส าหรับ
ปีงบประมาณ 2555 มีจ านวนมากกว่างบประมาณที่ได้รับ จัดสรรในปีงบประมาณ 2556 เนื่องจากใน
ปีงบประมาณ 2556 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้รับเงินสนับสนุนจากกระทรวงสาธารณสุข
และมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้แจ้งว่าเงินที่ได้รับจัดสรรดังกล่าวให้ถือว่าเป็นเงินรายได้
ของมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข และวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ทาให้
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรสาหรับเงินงบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑ์ปีงบประมาณ 2556 จึงน้อยกว่าเงิน
งบประมาณปีงบประมาณ 2555
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7.2.2 เงินรายได้
ตารางที่ 46 เปรียบเทียบแสดงเงินรายได้ที่ได้รับจัดสรรในการจัดซือครุภัณฑ์ปี 2555 และ 2556
ลาดับ
รายละเอียด
ปี 2555
ปี 2556
1. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
1,565,500.๐๐
3,286,190.๐๐
2. งบประมาณที่เบิกจ่าย
1,489,442.๐๐
2,589,345.๐๐
3. งบประมาณที่คงเหลือ
76,058.๐๐
696,655.๐๐
4. จานวนรายการครุภัณฑ์ทั้งหมด
46.๐๐
34.๐๐
5. จานวนรายการครุภัณฑ์ที่จัดซื้อ
46.๐๐
32.๐๐
6. จานวนรายการครุภัณฑ์ที่ยกเลิก
0
2.๐๐
แผนภูมิที่ 42 เปรียบเทียบแสดงเงินรายได้ที่ได้รับจัดสรรในการจัดซือครุภัณฑ์ปี พ.ศ. 2555 และ 2556
3,500,000
3,000,000
2,500,000
2,000,000
1,500,000
1,000,000
500,000
0

ปี 2555
ปี 2556

จากตารางดั ง กล่ า ว จะเห็ น ได้ ว่ า จ านวนเงิ น รายได้ ที่ ไ ด้ จั ด สรรในการจั ด ซื้ อ ครุ ภั ณ ฑ์ ส าหรั บ
ปี ง บประมาณ 2555 มี จ านวนน้ อ ยกว่ าเงิ นรายได้ ที่ไ ด้รั บ จัด สรรในปี งบประมาณ 2556 เนื่ องจากใน
ปีงบประมาณ 2556 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้รับเงินสนับสนุนจากกระทรวงสาธารณสุข
และมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้แจ้งว่าเงินที่ได้รับจัดสรรดังกล่าวให้ถือว่าเป็นเงินรายได้
ของมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข และวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ทาให้
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรสาหรับเงินรายได้ในการจัดซื้อครุภัณฑ์ปีงบประมาณ 2556 จึงมากกว่าเงินรายได้
ปีงบประมาณ 2555
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7.3 สิ่งก่อสร้าง
7.3.1 อาคารศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์
งบประมาณผูกพันตั้งแต่ปีงบประมาณ 2554 – 2558 ได้รับสนับสนุนงบประมาณปี 2554 จานวน
31,725,000 บาท / ปี 2555 จานวน 15,651,000 บาท / ปี 2556 จานวน 22,818,800 บาท
ซึ่งได้เบิกจ่ายงบประมาณทั้งสามปี เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างก่อสร้าง วันเริ่มต้นสัญญา วันที่ 5 มกราคม
2556 วันสิ้นสุดสัญญาจ้างวันที่ 26 มีนาคม 2558
7.3.2 ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์
งบประมาณผูกพันตั้งแต่ปีงบประมาณ 2556 – 2558 วันเริ่มต้นสัญญา วันที่ 5 มกราคม 2556
วันสิ้นสุดสัญญา วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 ระยะเวลาในการจ้าง 780 วัน งบประมาณในการจ้าง จานวน
3,500,000.-บาท ซึ่งภายในปีงบประมาณ 2556 รวมยอดเบิกจ่ายทั้งสิ้น 1,211,535 บาท
7.3.3 จ้างออกแบบอาคารหอพักแพทย์และพยาบาลและอาคารจ่ายกลาง
งบประมาณ ปี 2556 วั น เริ่ ม ต้ น สั ญ ญา วั น ที่ 21 มี น าคม 2556 วั น สิ้ น สุ ด สั ญ ญา วั น ที่
19 สิ ง หาคม 2556 ระยะเวลาในการจ้ า ง 153 วั น งบประมาณในการจ้ า งและเบิ ก จ่ า ย จานวน
1,887,500.-บาท
7.3.4 จ้างเหมาปรับปรุงห้องมหกายวิภาคศาสตร์
งบประมาณ ปี 2556 วันเริ่มต้นสัญญา วันที่ 29 มิถุนายน 2556 วันสิ้นสุดสัญญาวันที่ 21 ตุลาคม
2556 ระยะเวลาในการจ้าง 115 วัน งบประมาณในการจ้างและเบิกจ่าย จานวน 394,000.- บาท
7.3.5 จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารกิจกรรมด้านสุขภาพ
งบประมาณ ปี 2556 วั น เริ่ ม ต้ น สั ญ ญา วั น ที่ 15 สิ ง หาคม 2556 วั น สิ้ น สุ ด สั ญ ญา
วัน ที่ 12 ธัน วาคม 2556 ระยะเวลาในการจ้าง 120 วัน งบประมาณในการจ้างและเบิกจ่าย จานวน
1,810,000.- บาท
7.3.6 จ้างเหมาจัดทารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
งบประมาณ ปี 2556 – 2558 วัน เริ่มต้น สั ญ ญา วัน ที่ 7 กุมภาพัน ธ์ 2556 วัน สิ้ น สุ ดสั ญญา
วันที่ 28 มีนาคม 2558 ระยะเวลาในการจ้าง 780 วัน งบประมาณในการจ้าง 1,850,000.- บาท
ซึ่งภายในปีงบประมาณ 2556 รวมยอดเบิกจ่ายทั้งสิ้น 639,700 บาท
สรุ ป งบประมาณที่ เ กี่ ย วข้ อ งด้ า นการก่ อ สร้ า ง ภายในปี ง บประมาณ 2556 ใช้ จ่ า ยไปทั้ ง สิ้ น
76,137,535 บาท (เจ็ดสิบหกล้านหนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน) ส่วนปีงบประมาณ
2555 ไม่มีรายการเบิกจ่ายสาหรับค่าก่อสร้าง
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แผนกลยุทธ์ด้านที่ 7

พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ โดยให้บุคลากรมีวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้
เพื่อการทางานได้เต็มตามศักยภาพอย่างมีความสุข โดยพัฒนาระบบสมรรถนะของบุคลากรและผู้บริหารทุก
ระดับ สร้างเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพให้บุคลากรส่งเสริมและสนับสนุนความก้าวหน้าของบุคลากรและการ
จัดการความรู้เพื่อนาไปสู่การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์ : บุคลากรทางานได้เต็มศักยภาพอย่างมีความสุข
มาตรการ
7.1 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม
7.2 พัฒนาสมรรถนะบุคลากร จัดให้มีระบบการถ่ายทอดตัวชี้วัดขององค์กรสู่ระดับบุคคล และระบบการ
ประเมินผล การปฏิบัติงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
7.3 พัฒนาผู้บริหารทุกระดับให้มีสมรรถนะด้านการบริหารโดยยึดหลักธรรมภิบาล และทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง
7.4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีความก้าวหน้าตามสายงาน โดยการเพิ่มพูนคุณวุฒิศักยภาพและ
ประสบการณ์
7.5 สร้างเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพเพื่อให้บุคลากรทางานในองค์กรอย่างมีความสุข
7.6 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการความรู้เพื่อนาไปสู่การปฏิบัติ
7.7 ส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพ และยกย่อง เชิดชูเกียรติบุคลากรที่เป็นแบบอย่างที่ดี
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีการจัดทาแผนกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ ทั้ง
ด้านวิชาการ เทคนิคการสอน และการวัดผล รวมทั้งพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ใน
การที่จะมุ่งเน้นให้บุคลากรมีวัฒนธรรม แห่งการเรียนรู้ เพื่อการทางานได้เต็มศักยภาพและมีความสุข และใน
ปีงบประมาณ 2556 มหาวิทยาลัยได้จัดระบบบริหาร ทรัพยากรมนุษย์และจัดให้มีสวัสดิการสาหรับบุคลากร
ของมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงาน และมี การดาเนินงานในปีงบประมาณ 2556
ดังนี้
1. การส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีความก้าวหน้าตามสายงาน โดยการเพิ่มพูนคุณวุฒิ
ศักยภาพและ ประสบการณ์ ดังนี้
1.1 พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ผลการดาเนินงาน : โครงการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรตามแผนยุทธศาสตร์” ขึน้ ในปี 2555-2559
โดยเริ่มจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรสนับสนุนวิชาการและบุคลากรสายวิชาการ จัดทาเป็นแผนพัฒนาบุคลากรที่
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์การดาเนินงานของคณะ เป็นแผนพัฒนาบุคลากรระยะ 4 ปี (25552559) และมีการจัดทาคู่มือบุคลากรใหม่ รวมทั้งคู่มือภาระงานบุคลากรสายวิชากา โดยมีการดาเนินการตาม
แผน ดังนี้
1. สนับสนุนงบประมาณในการจัดสรรเพื่อสนับสนุน ในการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์
ในการปฏิบัติงาน ดังนี้
- สายวิชาการ 15,000 บาท /คน/ ปี
- สายสนับสนุน 10,000 บาท /คน/ ปี
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2. ทุนสนับสนุนนาเสนอผลทางวิชาการระดับชาติไม่เกิน 10,000 บาท/ปี และสนับสนุนเฉพาะ
ชื่อที่ 1 เท่านั้น
3. ทุนสนับสนุนทุนวิจัย 120,000 (โครงการละไม่เกิน 40,000 บาท)
4. ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยวิทยาศาสตร์สุภาพ 40,000 บาท/ทุน ต่อปี
5. ทุนค่าตอบแทนผลงานวิจัยและบทความวิชาการในวารสารระดับชาติ 1,000 บาท และ
Full Proceeding 800 บาท
6. การสนับสนุนเพื่อลาศึกษาต่อ อย่างน้อยปีละ 2 ทุน ทาให้ผลการดาเนินงานปีที่ผ่าน จานวน
อาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นไปตามที่ สกอ. กาหนด

2. การสร้างเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพเพื่อให้บุคลากรทางานในองค์กรอย่างมีความสุข

ในปี 2556 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้ดาเนินโครงการ เพื่อการสร้างเสริมสวัสดิการ
และสวัสดิภาพเพื่อให้บุคลากร รายละเอียด ดังนี้
2.1 การสร้างเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพ
ตารางที่ 47 แสดงสถิติเปรียบเทียบค่าสวัสดิการแก่บุคลากร ปีงบประมาณ 2555 - 2556
ปีงบประมาณ 2555
ปีงบประมาณ 2556
ลาดับที่ รายการ
บุคลากร
บุคลากร
บุคลากร
บุคลากร
รวม
ภายใน
ภายนอก
ภายใน
ภายนอก
1
ค่าคลอดบุตร
6
6
6
2
ค่าป่วย
7
7
22
3
ค่าพวงหรีด
4
1
5
4
3
4
ค่าสมรส
7
7
2
5
ค่าสวดอภิธรรม
3
13
16
8
8
6
ค่าอื่นๆ
6
2
8
5
2
รวม
33
16
49
47
13

รวม
6
22
7
2
16
7
60

จากตารางที่ 47 พบว่า ในปี 2556 มีการให้งบประมาณ เพื่อช่วยเหลือบุคลากรในสวัสดิการเรื่อง
การเจ็บป่วยมากขึ้น และรองลงมาเรื่องการสวดอภิธรรม
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แผนภูมิที่ 43 แสดงสถิติเปรียบเทียบค่าสวัสดิการแก่บุคลากร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2556
25

22

ปีงบประมาณ 2555

20

ปีงบประมาณ 2556

16 16

15
10

6 6

7

5

5

7

8 7

7
2

0

ตารางที่ 48 แสดงสถิตค่าตอบแทนและสวัสดิการ แก่บุคลากร
ประเด็นคาถาม
1. เงินเดือนและค่าตอบแทนที่ท่านได้รับเพียงพอต่อค่าครองชีพ
2. เงินเดือนและค่าตอบแทน เป็นปัจจัยที่นาไปสู่ผลสัมฤทธิ์ของงาน
3. การเลื่อนเงินเดือนประจาปีมีความโปร่งใส เป็นธรรมและ
ตรวจสอบได้
4. ความเหมาะสมของสวัสดิการที่คณะฯ และหน่วยงานจัดให้

ระดับของการดาเนินงาน ร้อยละการสารวจ
(คะแนนเฉลี่ย)
(เพิม่ ขึน/ลดลง)
ปี 2555 ปี 2556 เพิ่มขึน ลดลง
5.14
5.75
0.06
6.48

6.96

0.05

-

6.23

6.93

0.07

-

5.78

6.44

0.07

-

จากตาราง พบว่า บุคลากรมีความพึงพอใจค่าตอบแทนและสวัสดิการ แก่บุคลากร ในระดับที่เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 0.07 อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าการเลื่อนเงินเดือนประจาปีมีความโปร่งใส
เป็ น ธรรมและตรวจสอบได้ ความเหมาะสมของสวั ส ดิ ก ารที่ วิ ท ยาลั ย แพทยศาสตร์ แ ละการสาธารณสุ ข
และหน่วยงานจัดให้มีค่าเฉลี่ย 0.07 อยู่ในระดับมาก รองลงมาเงินเดือนและค่าตอบแทนที่ท่านได้รับเพียงพอ
ต่อค่าครองชีพ มีค่าเฉลี่ย 0.06 อยู่ในระดับปานกลาง
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๑๕๙

2.2 บุคลากรมีความสุขในการทางาน
จากการประเมินความสุขและความพึงพอใจต่อการทางานของบุคลากรวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข ประจาปี 2556 พบว่าบุคลากรวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีความสุขในการ
ทางานคิดป็นร้อยละ 55.40 ส่วนความพึงพอใจในการทางานพบว่าบุคลากรมีความพึงพอใจต่อการทางาน
ในวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข คิดเป็นร้อยละ 79.15
ตารางที่ 49 แสดงระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่ความภาคภูฒิใจและความสุขในการทางานภายใน
หน่วยงาน วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารศุข
ระดับของการดาเนินงาน ร้อยละการสารวจ
(คะแนนเฉลี่ย)
(เพิ่มขึน/ลดลง)
ประเด็นคาถาม
ปี 2555 ปี 2556 เพิ่มขึน ลดลง
1. ความภาคภูมิใจที่มีต่อหน่วยงานและวิทยาลัยแพทยศาสตร์
7.17
7.49
0.03
และการสาธารณสุข
2.ความสุขและความพึงพอใจในการทางานในหน่วยงานและ
6.96
7.49
0.05
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
แผนภูมิที่ 44 แสดงระดับความพึงพอใจของบุคลากร
7.6
7.4
7.2
7.0
6.8
6.6

7.49 7.49

2.ความสุขและความพึงพอใจในการ
ทางานในหน่วยงาน

7.17
6.96

ปี 2555

1. ความภาคภูมิใจที่มีต่อหน่วยงาน

ปี 2556

จากตาราง พบว่า บุคลากรมีความสุขและความพึงพอใจ ในระดับที่เพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.05 อยู่ในระดับ
มาก และเพิ่มขึ้นจากปี ที่ผ่ านมา และความภาคภูมิใจที่มีต่อหน่ว ยงานและวิทยาลั ยแพทยศาสตร์ และการ
สาธารณสุข มีค่าเฉลี่ย 0.03 อยู่ในระดับน้อย
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3. การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการความรู้เพื่อนาไปสู่การปฏิบัติ
ภาพที่ 124 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) หัวข้อ"การประยุกต์ใช้ Microsoft Excel ในการ
วิเคราะห์ข้อสอบ"

ภาพที่ 125 อาจารย์หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตเข้าร่วมกิจกรรมการจัดการความรู้ในการจัดการ
เรียนการสอน เรื่อง "ตัดเกรดอย่างง่าย สบายใจคนสอน"

4. ส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพ และยกย่อง เชิดชูเกียรติบุคลากรที่เป็นแบบอย่างที่ดี
1. อาจารย์ที่ได้รับรางวัล ผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ดีเด่น รางวัลโล่ห์จากแพทยสภา
เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2556 ณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
ภาพที่ 126 อาจารย์ พญ.ศุ ท ธิ นี ธิ ร าช รั บ รางวั ล ผู้ มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ดี เ ด่ น รางวั ล โล่ ห์
จากแพทยสภา
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๑๖๑

5. ความภาคภูมิใจและรางวัลดีเด่น ประจาปีงบประมาณ 2556
5.1 บุคลากรดีเด่นด้านกีฬา
1. นางกนกภรณ์ สีห์พิทักษ์เกียรติ์ ด้านกีฬา หมากกระดาน -หมากฮอส ประเภทหมากฮอส
ทีมหญิง 2 คน เหรียญทองแดง และ ประเภทหมากฮอส หญิงเดี่ยว เหรียญเงิน
2. นางสาวอรนิตย์ เข็มนาค ด้านกีฬา กรีฑา ประเภทวิ่งผลัด medley หญิง อายุไม่เกิน
34 ปี เหรียญทองแดง
3. นางสาวอุบลวรรณ พรหมจันทร์ เดินทน 3,000 เมตร หญิงรุ่นอายุ 30 - 34 ปี
เหรียญทอง
ภาพที่ 127 บุคลากรดีเด่นด้านกีฬา
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6. งานบริหารบุคคล
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีจานวนบุคลากรในสังกัดที่
ปฏิ บั ติ งานในรอบปี งบประมาณ 2556 ทั้ งหมดจ านวน 122 คน จ าแนกตามประเภทของสายงานและ
วุฒิการศึกษา ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้
6.1 จานวนอาจารย์และบุคลากร
ตารางที่ 50 จานวนบุคลากรสายวิชาการตามสถานภาพการบรรจุเปรียบเทียบ ย้อนหลัง 2 ปี
ปีงบประมาณ 2555
ปีงบประมาณ 2556
สายวิชาการ สายสนับสนุน ผู้เชี่ยวชาญ สายวิชาการ สายสนับสนุน ผู้เชี่ยวชาญ

สถานภาพ
1. ข้าราชการ
2. พนักงาน
มหาวิทยาลัย
3. ลูกจ้างชั่วคราว
4. ลูกจ้างประจา
รวม

41

1
44

-

52

1
55

-

41

11
1
57

2
2

41

10
1
67

3
3

แผนภูมิที่ 45 แสดงการเปรีบเทียบบุคลากรตามสถานภาพการบรรจุเปรียบเทียบ ย้อนหลัง 2 ปี
50
40

36

32

45

41

30

1. ข้าราชการ
2. พนักงานมหาวิทยาลัย

20

11

10
0

00

3. ลูกจ้างฃั่วคราว

11
1

020

00

1

020

สายวิชาการ สายสนับสนุน ผู้เชี่ยวชาญ

สายวิชาการ สายสนับสนุน ผู้เชี่ยวชาญ

ปีงบประมาณ 2554

ปีงบประมาณ 2555
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4. ลูกจ้างประจา
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ตารางที่ 51 รายชื่ออาจารย์ประจาที่ปฏิบัติงานจริง
ลาดับ

ชื่อ-สกุล

กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์
1. รศ.นพ.ป่วน สุทธิพินิจธรรม

2.
3.

พญ.ปาริชาติ วงศ์เสนา
นพ.วัฒนา พรรณพานิช

4.
5.

นพ.สุริยง แผลงงาม

6.

พญ.ศุทธินี ธิราช

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

ผศ.ธันยาการย์ ศรีวรมาศ
ผศ.จารุวรรณ์ วงบุตดี
ดร.จุฑารัตน์ จิตติมณี

พญ.ชลลดา บุษยรัตน์

ผศ.ดร.ภาวนา พนมเขต
ผศ.ดร.สุรศักดิ์ แว่นรัมย์
ผศ.ดร.ธารินี ไชยวงศ์
ดร.สุพตั รา ขจัดโรคา
ดร.จิตติยวดี ศรีภา
ดร.สุวภรณ์ แดนดี
อ.สุธารกมล ครองยุติ
ดร.รัตนา เล็กสมบูรณ์
ดร.อนุวัตร ภิญญะชาติ
ดร.มารุตพงศ์ ปัญญา
อ.ฐานิสรา โฉมเกิด
อ.ปรารถนา โฉมเฉลา

22. อ.รัตติยา ทองรุ่ง

วุฒิการศึกษา
วว.ตจวิทยา
วว.อายุรศาสตร์
ประกาศนียบัตรชั้นสูง วิทยาศาสตร์
การแพทย์คลินิก
วว.พยาธิวิทยากายวิภาค
วว.ศัลยแพทย์ระบบทางเดิน
ปัสสาวะ
วว.รังสีวิทยาทั่วไป
อว.เวชศาสตร์ครอบครัว
อว.เวชศาสตร์ป้องกัน
อว.เวชปฏิบัติทั่วไป
วว.กุมารเวชศาสตร์
วว.กุมารเวชศาสตร์ อนุสาขา
ระบบหายใจและเวชบาบัดวิกฤต
วท.ม./จุลชีววิทยา
วท.ม./สรีรวิทยา
ปร.ด./ชีวเคมี
ปร.ด./ชีวเวชศาสตร์
ปร.ด./ชีวเวชศาสตร์
ปร.ด./ปรสิตวิทยา
ปร.ด./กายวิภาคศาสตร์
ปร.ด./ปรสิตวิทยา
ปร.ด./สรีรวิทยา
วท.ม./กายวิภาคศาสตร์
ปร.ด./กายวิภาคศาสตร์
ปร.ด./ชีวเวชศาสตร์
ปร.ด./จุลชีววิทยาทางการแพทย์
วท.ม./วิทยาศาสตร์การแพทย์
วท.ม./เภสัชวิทยาและวิทยาศาสตร์
ชีวโมเลกุล
วท.ม./เภสัชวิทยาและวิทยาศาสตร์

วันที่บรรจุ

ปีงบ

สถานะบรรจุ

1 ต.ค. 2551

2552

ปฏิบัติงาน

1 มิ.ย. 2552
18 เม.ย.
2554
1 มิ.ย. 2553
1 ต.ค. 2553

2552
2554

ปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงาน

2553
2554

ปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงาน

1 มิ.ย. 2551

2554

ปฏิบัติงาน

14 มิ.ย 2547
1 ก.พ. 2548
3 ม.ค. 2550
1 มี.ค. 2551
1 เม.ย. 2551
3 พ.ย. 2551
3 พ.ย. 2551
1 มิ.ย. 2554
1 ส.ค. 2554
16 ส.ค. 2554
2 เม.ย. 2555
2 เม.ย. 2555
2 เม.ย. 2555
2 เม.ย. 2555
1 มิ.ย. 2555

2547
2549
2550
2551
2551
2552
2552
2554
2554
2554
2555
2555
2555
2555
2555

ปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงาน

1 มิ.ย. 2555

2525

ปฏิบัติงาน
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ลาดับ

ชื่อ-สกุล

วุฒิการศึกษา

วันที่บรรจุ

ปีงบ

23. ดร.วัลวิสาข์ สุวรรณเลิศ
24. อ.พิสมัย หงษ์หา
25. ดร.ลติพร อุดมสุข

ชีวโมเลกุล
ปร.ด./เภสัชวิทยา
วท.บ./สุขศึกษา
ปร.ด./วิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์

1 พ.ย. 2555
1 ต.ค. 2554
1 มี.ค. 2556

2556
2555
2556

ปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงาน

26. พญ.ศิราพร รัตนวัน

วว./กุมารเวชศาสตร์

15 ก.พ. 2556 2556

ปฏิบัติงาน

27. พญ.ปิยะรัตน์ ธัญนิพัทธ์

26 ก.พ. 2556 2556

ปฏิบัติงาน

28. ดร.กาญจนา แปงจิตต์

พบ./แพทยศาสตรบัณฑิต / MSc
PGDip PHARMACEUTICAL
SCIENCES
ปร.ด./ชีวเคมี

1 เม.ย. 2556

2556

ปฏิบัติงาน

29. ดร.ปรีดา ปราการ

ปร.ด./ชีวเวชศาสตร์

18 มี.ค. 2556 2556

ปฏิบัติงาน

30. นพ.สมฤทธิ์ สิทธิพงศ์พิทยา

วว./ศัลยกรรมตกแต่ง

1 ก.ค. 2556

2556

ปฏิบัติงาน

31. ดร.รสริน การเพียร

ปร.ด./ชีวเวชศาสตร์

1 ส.ค. 2556

2556

ปฏิบัติงาน

14 มิ.ย. 2547 2547
1 พ.ย. 2549 2550
1 ต.ค. 2552 2552

ปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงาน

1 พ.ย. 2552
1 พ.ย. 2552
4 ม.ค. 2554
2 พ.ค. 2554
1 ก.ย. 2554
1 ก.ย. 2554
2 เม.ย. 2555
2 ก.ค. 2555
9 ก.ค. 2555
1 ต.ค. 2555

ปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงาน

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
1. อ.มินตรา สาระรักษ์
ศษ.ม./ส่งเสริมสุขภาพ
รป.ม./การบริหารจัดการสาหรับนักริหาร
2. อ.จินตนา ศิริบูรณ์พิพัฒนา
3. อ.ลักษณีย์ บุญขาว
ส.ม./การจัดการสิ่งแวดล้อม
อุตสาหกรรม
4. อ.ปัณฑิตา สุขุมาลย์
ส.ม./สาธารณสุขศาสตร์
5. อ.พลากร สืบสาราญ
วท.ม./วิทยาการระบาด
6. อ.นิยม จันทร์นวล
ส.ม./สาธารณสุขศาสตร์
7. อ.สมเจตน์ ทองดา
วท.ม./อนามัยสิ่งแวดล้อม
8. อ.ทักษิณ พิมพ์ภักดิ์
ส.ม./ชีวสถิติ
9. อ.พัจนภา วงษาพรหม
วท.ม./พิษวิทยาทางอาหารและโภชนาการ
10. อ.จิราภรณ์ หลาบคา
ส.ม/.อนามัยสิ่งแวดล้อม
11. ดร.รพีพรรณ ยงยอด
ปร.ด/.สาธารณสุขศาสตร์
12. อ.นิตยา จิตบรรเทิง
วท.ม./เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
13. อ.กรกนก พลท้าว
ส.ม./สาธารณสุขศาสตร์
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ตารางที่ 52 บุคลากรสายวิชาการ ลาศึกษาต่อ
ลาดับ ชื่อ – สกุล

สาขาวิชา / สถาบัน ที่ลาศึกษา

ประเภททุน

วันที่ลาศึกษา

อุดหนุนวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข
อุดหนุนวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข
อุดหนุนวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข
ทุนส่วนตัว

1 มิ.ย.52

1 ก.ค. 56

ทุนส่วนตัว

1 มิ.ย. 56

หลักสูตรแพทยศาสตร์
1.

นพ.สุพจน์ ฉัตรทินกร

วุฒิบัตร สาขาศัลยกรรมตกแต่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2.

อ.นันทยา กระสวยทอง

ปร.ด./วิทยาศาสตร์การออกกาลังกายและ
การกีฬามหาวิทยาลัยขอนแก่น

3.

อ.ปิยนันท์ มีเวที

ปร.ด./กายวิภาคศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

4.

พญ.พิชญา ประไพพานิช

5.

อ.ชาญวิทย์ มณีนิล

ลาศึกษาแพทย์ประจาบ้านต่อยอด
สาขาวิชากระจกตา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปร.ด./สาขาวิภาคศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

1 ต.ค.54
1 มิ.ย.55

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์
1.

อ.ปวีณา ลิมปิทีปราการ

ปร.ด./เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

ทุนผู้ช่วยวิจัยโครงการ
1 พ.ย.54
ปริญญาเอกกาญจนาภิเษก
รุ่นที่ 12

2.

อ.ฐิติรัช งานฉมัง

ปร.ด./สาธารณสุขศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

3.

อ.สง่า ทับทิมหิน

ปร.ด./สาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

4.

อ.เมรีรตั น์ มั่นวงศ์

ปร.ด./สาขาวิชาการวิจัยและการจัดการ
ด้านสุขภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อุดหนุนวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข
อุดหนุนวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข
อุดหนุนวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข

1 ต.ค.55
1 มิ.ย.55
17 มิ.ย.56

164

รายงานประจําป วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข ๒๕๕๖

๑๖๖

วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

แผนภูมิที่ 46 แสดงการเปรียบเทียบจานวนบุคลากรลาศึกษาต่อ
ลาศึกษา 9 คน

ลาศึกษา
ปฏิบัติงานประจา

ปฏิบัติงานประจา
44 คน

ตารางที่ 53 คุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ประจา (รวมผู้ลาศึกษาต่อ)
วุฒิอาจารย์ทังหมด
หน่วยงาน

ปริญญา
ตรี

ปริญญา
โท

ปริญญา
เอก

วว./อว.

กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์

1

6

15

9

กลุ่มวิชาสาธารณสุข
ศาสตร์

-

12

1

จานวน
อาจารย์ที่
ปฏิบัติงาน
จริง (1)

จานวน
อาจารย์ที่ลา
ศึกษาต่อ
(2)

31

5

0

36

13

4

0

17

-

จานวน
นักวิจัย

จานวน
อาจารย์
ทังหมด
(1)+(2)

แผนภูมิที่ 47 แสดงสัดส่วนคุณวุฒิการศึกษาอาจารย์ประจา (รวมผู้ลาศึกษาต่อ)
สัดส่วนคุณวุฒิกรรมการประจา
ลาศึกษาต่อ 9 คน
วุฒิบัตร 9 คน

ปริญญ่โท 21 คน
ปริญญาเอก 16 คน

ปริญญาโท
ปริญญาเอก
วุฒิบัตร
ลาศึกษาต่อ

6.2 ตาแหน่งทางวิชาการ
ผลการดาเนินการกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556)
บั ญ ชี ร ายชื่ อ ข้ า ราชการที่ เ สนอขอก าหนดต าแหน่ ง ทางวิ ช าการด าเนิ น งานโดยคณะกรรมการพิ จ ารณา
ตาแหน่งทางวิชาการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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ตารางที่ 54 ตาแหน่งทางวิชาการ
ลาดับ
ที่

ชื่อ - สกุล

สาขาที่ได้รับแต่งตัง

1
2
3
4
5

ผศ.มินตรา สาระรักษ์
ผศ.ดร.ภาวนา พนมเขต
ผศ.ดร.ธารินี ไชยวงศ์
ผศ.ดร.สุรศักดิ์ แว่นรัมย์
ผศ.ธันยาการย์ ศรีวรมาศ

สาขาสาธารณสุขศาสตร์

สาขาจุลชีววิทยา
สาขาปรสิตวิทยา
สาขาชีวเวชศาสตร์
สาขาจุลชีววิทยา

ตาแหน่งที่ขอ
วันที่อนุมัติแต่งตังให้
กาหนดทางวิชาการ/
ดารงตาแหน่ง
ตาแหน่งที่ได้รับแต่งตัง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
23 มกราคม 2555
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
18 เมษายน 2555
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
28 พฤษภาคม 2555
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
11 กันยายน 2555
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
6 กันยายน 2555

ตารางที่ 55 แสดงจานวนผู้ส่งผลงานเสนอขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
จานวนผู้ส่งผลงานเพื่อ
เสนอขอกาหนด
ตาแหน่งทางวิชาการ

3

ขอกาหนดตาแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ผศ.)
จานวน
จานวนผู้ที่
ผู้ได้รับ
ไม่ได้รับ
แต่งตั้ง
แต่งตั้ง

5

-

ขอกาหนดตาแหน่ง
รองศาสตราจารย์ (รศ.)
จานวน
จานวนผู้ที่
ผู้ได้รับ
ไม่ได้รับ
แต่งตั้ง
แต่งตั้ง

-

-

ขอกาหนดตาแหน่ง
ศาสตราจารย์ (ศ.)
จานวน จานวนผู้ที่
ผู้ได้รับ
ไม่ได้รับ
แต่งตั้ง
แต่งตั้ง

-

อยู่ระหว่างรอ
ดาเนินการ
ผศ.

รศ.

3

-

-

แผนภูมิที่ 48 แสดงสัดส่วนการมีตาแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ
ตาแหน่ง ผศ. 6 คน

ตาแหน่ง รศ. 1 คน

จานวนอาจารย์ประจา
ตาแหน่ง ผศ.
ตาแหน่ง รศ.
จานวนอาจารย์ประจา
ที่ไม่ดารงตาแหน่งทาง
วิชาการ 55 คน
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ตารางที่ 56 รายชื่อผู้มีความรู้ ความสามารถพิเศษ จานวน 3 ท่าน
รายชื่ออาจารย์
วุฒิการศึกษา
วว.ตจวิทยา วุฒิบัตรอายุรศาสตร์
รศ.นพ.ป่วน สุทธิพินิจธรรม
ประกาศนียบัตรชั้นสูง วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
นางสาวพิศมัย หงษ์หา
วท.บ. สุขศึกษา
อนุมัติบัตร พยาบาลเวชปฏิบัติ
พญ.ชลลดา บุษยรัตน์
อว.เวชศาสตร์ครอบครัว / อว.เวชศาสตร์ป้องกัน
อว.เวชปฏิบัติทั่วไป
6.3 จานวนบุคลากรสายสนับสนุน
ตารางที่ 57 จานวนบุคลากรสายสนับสนุนตามสถานภาพการบรรจุเปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลัง 2 ปี
สายสนับสนุนวิชาการ
สายสนับสนุนวิชาการ
สถานภาพการบรรจุ
ปี 2555
ปี 2556
1. ข้าราชการ
1
1
2. พนักงานมหาวิทยาลัย
44
55
3. ลูกจ้างชั่วคราว
11
10
4. ลูกจ้างประจา
1
1
รวม
57
67
แผนภูมิที่ 49 แสดงการเปรียบเทียบบุคลากรตามสถานภาพ ประจาปี 2555 - 2556
60

55

50

ปี 2555
ปี 2556

44

40

30
20
10

0

11 10
1

1
ข้าราชการ

1
พนักงานมหาวิทยาลัย
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1

ลูกจ้างประจา

167

๑๖๙

วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ตารางที่ 58 สถานภาพบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

ชื่อ
สานักงานคณบดี
นางรัชฐา ราตรี
นางสาวจรูญศรี นิลกิจ
นางสาวจิราภรณ์ ศรีสุวรรณ
นางสาวจริยาพร ธรรมราช
นางสาวอรนิตย์ เข็มนาค
นางสาวพัชรนันท์ พรหมจันทร์
นางนันทิญา ทีปิวัฒน์
นางสาวสุธาสินี ลักขนัติ
นางสาวธัญฉัตร ศรีธัญรัตน์
นางสาวจารุภรณ์ มุ่งหมาย
นางสาวธัญญาลักษณ์ ถาวร
นางสาวไพรวรรณ สาใจ
นางกนกภรณ์ สีห์พิทักษ์เกียรติ
นางสุวิมล สะโสดา
นางสาวเสาวณีย์ โอ้อารีย์
นายภานุวัฒน์ แหวนวงษ์
นางสาวลภัส ยิ่งยืน
นางสาวณรัญญา มีชัย
นางสาวรัตติกาล วังคะฮาด
นางสาวกฤติญา จันทร์พันธ์
นางสาวนิภาพร สิงห์เปี้ย
นางสาวกนกวรรณ ศิวะรัตน์
นางสาวจิวรา โสดากุล
นางสาวลินดา คามุงคุณ
นางสาวเฉลิมรัฐ คุณละทิ
นางสาวธีรานันทน์ บุราไกร
น.ส.อนุสรา สารักษ์
น.ส.มาลัย ศิลารัมย์
นายทักษกร วงศ์สีดา
นางสาวไพเราะ แสนหวัง
นายสุพจน์ อ่อนรัตน์
นายวัชรพงษ์ แสงนิล
นางสาวอุบลวรรณ พรหมจันทร์

ตาแหน่ง
บุคลากร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการพัสดุ
นักวิชาการพัสดุ
นักวิชาการพัสดุ
นักวิชาการพัสดุ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
นักวิชาการศึกษา
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
บรรณารักษ์
นักวิทยาศาสตร์
นักวิทยาศาสตร์
นักวิทยาศาสตร์
นักวิทยาศาสตร์
พนักงานรักษาศพ
นักวิจัย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ปฏิบัติการ
ปฏิบัติการ
ปฏิบัติงาน
ปฏิบัติการ
ปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงาน
ปฏิบัติการ
ปฏิบัติการ
ปฏิบัติการ
ปฏิบัติการ
ปฏิบัติการ
ปฏิบัติการ
ปฏิบัติการ
ปฏิบัติการ
ปฏิบัติการ
ปฏิบัติการ
ปฏิบัติการ
ปฏิบัติการ
ปฏิบัติการ
ปฏิบัติการ
ปฏิบัติงาน
ปฏิบัติการ
ปฏิบัติงาน
ปฏิบัติการ
ปฏิบัติงาน
ปฏิบัติการ
ปฏิบัติการ
ปฏิบัติการ
ปฏิบัติการ
ปฏิบัติการ
ปฏิบัติการ
ปฏิบัติการ

เลขที่

บรรจุเมื่อ

สถานภาพ

382
36
174
411
429
246
151
551
363
258
53
567
381
402
52
564
201
146
380
400
383
437
414
425
403
468
408
407
562
434
152
274

3 ก.ค. 49
3 ก.ย. 55
1 มี.ค. 56
2 เม.ย. 50
1 เม.ย. 51
1 ต.ค. 49
17 ม.ค. 48
17 ธ.ค. 55
1 พ.ย. 50
3 ต.ค. 48
3 ก.ย. 55
1 ก.ค. 56
26 พ.ค. 49
2 เม.ย. 50
4 ก.ย. 55
1 ก.ค. 56
11 ม.ค. 36
10 ม.ค. 48
4 ต.ค. 49
2 เม.ย. 50
4 ต.ค. 49
2 เม.ย. 50
2 เม.ย. 50
13 ก.พ. 55
21 พ.ค. 56
2 เม.ย. 50
1 ส.ค. 51
21 มี.ค. 50
1 ก.ค. 51
1 ก.ค. 56
3 ก.ย. 50
1 ก.พ. 48
1 ต.ค. 48

พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
ข้าราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
ลูกจ้างชั่วคราว
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
ลูกจ้างชั่วคราว
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
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ที่
34
35
36
47
48
49
50
51
52
53
54
55
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
56
57
58
59
60
61
62
63

ชื่อ
ตาแหน่ง
นายเวนิจ หงษา
นักวิชาการศึกษา
นางสาวชญาดา สิทธิโชติ
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
นางสาวจิตตวีร์ ภัทรวัชช์รวีร์ นักจิตวิทยา
นายสายชล จันผกา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นายเกียรติศักดิ์ ศรีลาพัฒน์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นางสาวสุพัตรา โฉมงาม
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นายกิตติพงศ์ ชูราษี
นายช่างเทคนิค
นายอัครเดช อธิปราชญ์
นักเวชนิทัศน์
นายปราศัย ก้อนหิน
พนักงานขับรถ
นายพงษ์ธร อ่อนรัตน์
พนักงานขับรถ
นายประสงค์ เพ็งพงษ์
คนสวน
นายหงษ์ ซาหลักคา
คนงาน
ศูนย์พัฒนาเด็ก
นางสาวปาณริญ ยิ่งรัตนสุข
ครูประจาศูนย์พัฒนาเด็ก
นางสมร ศรีใส
ผู้ดูแลเด็ก
นางเยาวลักษณ์ อัครอานวย
ผู้ดูแลเด็ก
นางรุจิรา โพธิ์ศรีคุณ
ผู้ดูแลเด็ก
นางนงลักษณ์ ชินโคตร
ผู้ดูแลเด็ก
นางพรมมา ชื่นพิมาย
ผู้ดูแลเด็ก
นางประไพพร กมูลลึก
ผู้ดูแลเด็ก
นายสุบรรณ ทางาม
นักการภารโรง
นางสาวปาริชาติ สุภสร
ผู้ดูแลเด็ก
นายสุบรรณ์ ด้วงทอง
คนสวน
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
นางสาวเพ็ญพรรณ แววศรี
พยาบาลวิชาชีพ
นางภัทรชรัญ ทุมมากรณ์
พนักงานช่วยเหลือคนไข้
นางสุวคนธ์ ทรัพย์สกุล
พยาบาลวิชาชีพ
นางสาวกมลชนก งามดี
นักเทคนิคการแพทย์
นางสาวสุพิศ ดวงกล้า
นักรังสีการแพทย์
นางสาวอภิญญา สลักคา
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
นางสาวณภัทร์วรัญญ์ คาจันทร์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
นายสุพรชัย เขาทอง
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
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ปฏิบัติการ
ปฏิบัติงาน
ปฏิบัติการ
ปฏิบัติการ
ปฏิบัติการ
ปฏิบัติการ
ปฏิบัติงาน
ปฏิบัติการ
ปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงาน
-

เลขที่
310
412
111
61
204
405
382
381
385
463
417
415

บรรจุเมื่อ
1 ต.ค. 48
2 เม.ย. 50
21 มิ.ย. 47
6 ม.ค. 49
6 ม.ค. 49
2 เม.ย. 50
4 ต.ค. 49
4 ต.ค. 49
4 ต.ค. 49
1 พ.ค. 51
2 เม.ย. 50
2 เม.ย. 50

สถานภาพ
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
ลูกจ้างชั่วคราว
ลูกจ้างชั่วคราว

ปฏิบัติการ
-

132
75
76
77
313
427
320
129
426
322

1 ธ.ค. 46
26 ธ.ค. 46
26 ธ.ค. 46
26 ธ.ค. 46
1 มี.ค. 51
2 ก.ค. 50
4 ก.ค. 49
1 ม.ค. 48
1 ส.ค. 53
1 ก.ค. 53

พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
ลูกจ้างชั่วคราว
ลูกจ้างชั่วคราว
ลูกจ้างชั่วคราว
ลูกจ้างชั่วคราว
ลูกจ้างชั่วคราว
ลูกจ้างชั่วคราว

ปฏิบัติการ
ปฏิบัติการ
ปฏิบัติการ
ปฏิบัติการ
ปฏิบัติการ
ปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงาน

47
9
42
40
552
409
568
569

3 ก.ย. 55
11 พ.ค. 35
3 ก.ย. 55
3 ก.ย. 55
17 ธ.ค. 55
2 เม.ย. 50
3 มิ.ย. 56
3 มิ.ย. 56

พนักงานมหาวิทยาลัย
ลูกจ้างประจา
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
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ที่
ชื่อ
64 นายวงศกร อารยะพงศ์

ตาแหน่ง

นายช่างเทคนิค

65 นางสาวสุภาพร ช่างคา
66 นายสรศักดิ์ เสดา
67 นางสาวนิลลุบล เกณทวี

นักเทคนิคการแพทย์
เภสัชกร
นักรังสีการแพทย์

ตารางที่ 59 สถิติการลาออก ประจาปี 2556
ลาดับที่ ชื่อ – สกุล
1
สายวิชาการ
2
สายสนับสนุนวิชาการ

ปฏิบัติงาน
ปฏิบัติการ
ปฏิบัติการ
ปฏิบัติการ

เลขที่
177
561
560
167

บรรจุเมื่อ
1 ก.ค. 56
1 ก.ค. 56
1 ก.ค. 56
1 ส.ค. 56

สถานภาพ
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย

จานวน (ราย)
5
1

ตารางที่ 60 งบประมาณในการจ้างบุคลากร
ประเภทค่าใช้จ่าย
ปี 2555
ปี 2556
งบประมาณเพิ่มจากปี 2555
ค่าจ้างพนักงาน
29,507,505.00 35,807,338.00 6,299,833.00

ร้อยละ
21.35

ตารางที่ 61 โครงการที่ดาเนินการในปีงบประมาณ 2556
ลาดับที่

โครงการ

1
2
3
4
5

เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์
กิจกรรมสานสัมพันธ์เนื่องในโอกาสสืบทอดประเพณีไทย
บริหารอัตรากาลังบุคลากร
ทุนพัฒนาอาจารย์
สัมมนาประจาปีเพื่อถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนา
ผู้ร่วมงานเพื่อให้สามารถทางานตามบรรลุวัตถุประสงค์
จัดประชุมกรรมการประจาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข
ประเมินหน่วยงานและบุคลากรวิทยาลัยแพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข
พัฒนาศักยภาพของอาจารย์เพื่อการขอตาแหน่งทางวิชาการ
ผู้บริหารพบปะบุคลากร
ส่งเสริมศักยภาพในการปฏิบัติงานบุคลากรสายวิชาการฯ
ระบบสวัสดิการและเสริมสร้างสุขภาพที่ดีสาหรับบุคลากร
ส่งเสริมศักยภาพในการปฏิบัติงานบุคลากรสายสนับสนุนฯ

6
7
8
9
10
11
12

งบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร (บาท)
21,097,180.00
267,200.00
6,344,920.00
3,267,800.00
917,000.00

งบที่ใช้ไป
(บาท)
173,417.00
623,574.00
770,041.00

129,600.00

168,020.00

76,000.00

78,363.00

290,000.00
4,000.00
740,000.00
170,000.00
380,000.00

35,661.00
581,377.50
106,362.00
230,179.00
170
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6.4 การพัฒนาบุคลากร / การประชุม / สัมมนา / ฝึกอบรม / ดูงาน
สรุป การเข้ารับการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ของบุคลากรสังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข ประจาปี 2556 มีดังนี้
ตารางที่ 62 แสดงจานวนผู้เข้าร่วมรับการอบรม
ลาดับที่ รายละเอียด
จานวนผู้เข้าร่วมรับการอบรม
1
2

สายวิชาการ
สายสนับสนุนวิชาการ

51 คน
46 คน

คิดเป็นร้อยละ
100 %
67.64 %

แผนภูมิที่ 50 แสดงการเข้ารับการอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
ของบุคลากร ประจาปีงบประมาณ 2556
สายวิชาการ 51 คน
สายสนับสนุนวิชาการ 46 คน

40%
60%
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๑๗๓

คณะกรรมการจัดทารายงานประจาปี 2556 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
คณะกรรมการอานวยการจัดทารายงานประจาปี
คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
ประธาน
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
กรรมการ
รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา
กรรมการ
รองคณบดีฝ่ายคลังและพัสดุ
กรรมการ
รองคณบดีฝ่ายวิจัย
กรรมการ
ผู้อานวยการศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก
กรรมการ
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
ผู้อานวยการศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก
กรรมการ
โรงพยาบาลศรีสะเกษ
รองคณบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารบุคคล
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย์ นพ.ป่วน สุทธิพินิจธรรม คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
อนุกรรมการจัดทารายงานประจาปี
อาจารย์ น.พ.วัฒนา
พรรณพานิช
ประธานคณะกรรมการ
อาจารย์ พญ.ศุทธินี
ธิราช
กรรมการ
อาจารย์ ดร.สุวภรณ์
แดนดี
กรรมการ
ผศ.มินตรา
สาระรักษ์
กรรมการ
อาจารย์ลักษณีย์
บุญขาว
กรรมการ
อาจารย์ พญ.ศิราพร
รัตนวัน
กรรมการ
ผศ.ธันยาการณ์
ศรีวรมาศ
กรรมการ
ผศ.ดร.ธารินี
ไชยวงศ์
กรรมการ
อาจารย์ปัณฑิตา
สุขุมาลย์
กรรมการ
อาจารย์ ดร.รัตนา
เล็กสมบูรณ์
กรรมการ
ผศ.ดร.สุรศักดิ์
แว่นรัมย์
กรรมการ
ผศ.ดร.ภาวนา
พนมเขต
กรรมการ
อาจารย์พัจนภา
วงษาพรหม
กรรมการ
นางสาวจิราภรณ์
ศรีสุวรรณ
กรรมการ
นางสาวสุพัตรา
โฉมงาม
กรรมการ
นางสาวพิสมัย
หงษ์หา
กรรมการ
นางสาวณรัญญา
มีชัย
กรรมการ
นางสาวรัตติกาล
วังคะฮาด
กรรมการ
นางสาวลินดา
คามุงคุณ
กรรมการ
นางสาวมาลัย
ศิลารัมย์
กรรมการ
172
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นางสาวจรูญศรี
นางสาวธีรานันทน์
นางสาวชญาดา
นางสาวธัญฉัตร
นางรัชฐา
นายวัชรพงษ์
นางสาวจารุภรณ์
นางสาวอภิญญา
นางสาวปาณริญ
นายอัครเดช
นางนันทิญา
นางสาวสุธาสินี

นิลกิจ
บุราไกร
สิทธิโชติ
ศรีธัญรัตน์
ราตรี
แสงนิล
มุ่งหมาย
สลักคา
ยิ่งรัตนสุข
อธิปราชญ์
ทีปิวัฒน์
ลักขนัติ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

รวบรวมข้อมูล/วิเคราะห์/เรียบเรียง
อาจารย์ นพ.วัฒนา
พรรณพานิช
อาจารย์ ดร.สุวภรณ์
แดนดี
นางนันทิญา
ทีปิวัฒน์
นางสาวสุธาสินี
ลักขนัติ
ออกแบบปก รูปเล่ม
นายอัครเดช

อธิปราชญ์
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