สารจากคณบดี

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้ก้าวไปข้างหน้าอีก 1 ปี ในปี 2557 มีเหตุการณ์ดีๆ เกิดขึ้น
หลายเหตุการณ์ดังต่อไปนี้
1. เปิดตึกผูป้ ว่ ยนอกให้บริการทางวิชาการแก่ คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย
2. เปิดบริการทางห้องปฏิบตั กิ าร ทีต่ กึ ผูป้ ว่ ยนอก ปัจจุบนั ในปี 2557 สภาเทคนิคการแพทย์ได้ให้การรับรอง
ระบบบริการงานคุณภาพตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ ต้องขอบคุณ ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ภาวนา  พนมเขต
และทีมงานที่ช่วยกันดำ�เนินการอย่างยอดเยี่ยมจนห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองจากสภาเทคนิคการแพทย์
3. นักศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เพื่อเข้าร่วมโครงการ 2014 Winter Global Leadership Development Programme กับ Far East University
สาธารณรัฐเกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ 6 มกราคม 2557 – 12 กุมภาพันธ์ 2557
		 วิทยาลัยฯ ยังมีโครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคม ASEAN ได้ส่งนักศึกษาแพทย์และนักศึกษา
สาธารณสุขไปแลกเปลี่ยน 2 สัปดาห์ ที่ประเทศเวียดนาม มหาวิทยาลัย Thai Nguyen
4. 	การก่อสร้างตึกผู้ป่วยเริ่มตั้งแต่ปี 2556 ปัจจุบันการก่อสร้างใกล้แล้วเสร็จในปี 2557 แต่ยังต้องการ
งบประมาณสนับสนุนอีกประมาณ 200 ล้าน เพือ่ ทำ�ให้ตกึ ผูป้ ว่ ยในเสร็จสมบูรณ์พร้อมใช้งานได้ ทางวิทยาลัยฯ ต้องหา
งบประมาณมาเพิ่มเติมต่อไป
5. โครงการสร้างราชานุสาวรีย์ ได้มีการวางผังและขออนุญาตจากกรมศิลปากร กรมศิลปากร ได้ส่ง
ผู้ทรงคุณวุฒิมาดูสถานที่ และวิทยาลัยฯ ได้ประสานงานกับปฏิมากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ถนอมจิตร์   ชุ่มวงศ์
ให้ปั้นรูปราชานุสาวรียขนาดเล็กเสนอกรมศิลปากรพิจารณาแล้ว ในโอกาสอันไม่นานวิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจะมีราชานุสาวรีย์
ของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ไว้สกั การะ
และเป็นขวัญกำ�ลังใจแก่คณาจารย์ นักศึกษา บุคลากรทางสาธารณสุข และประชาชนในเขตอีสานใต้
6. ศูนย์พัฒนาเด็ก ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีความก้าวหน้าเพิ่มขึ้นดังนี้ จัดประชุมระดมสมอง
คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมมือกัน พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็ก อาจารย์ด้านศิลปศาสตร์จัดการเรียน
การสอนภาษาต่างประเทศให้เด็ก อาจารย์ด้านวิทยาศาสตร์จัดกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ด้านโภชนาการ
ของเด็กนักเรียน อาจารย์จากคณะพยาบาลศาสตร์ร่วมกับอาจารย์ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
ร่วมกันพัฒนาเมนูอาหารของเด็กนักเรียนให้ถูกต้องตามหลักโภชนาการ เพื่อให้ได้ทั้งคุณภาพและมีรสชาติดี เด็กๆ
รับประทานได้ ภายใต้การสนับสนุนของท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  รองศาสตราจารย์นงนิตย์  ธรี ะวัฒนสุข
ที่ยกเว้นค่าไฟฟ้าและสนับสนุนงบซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กอีกด้วย

ที่กล่าวมานี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของเหตุการณ์ดีๆ ที่เกิดขึ้นในปี 2557 ด้วยความร่วมมือกันของบุคลากร
ทั้ ง สายวิ ช าการและสายสนั บ สนุ น เป็ น นิ มิ ต หมายที่ ดี เหมื อ นไฟส่ อ งทางที่ จ ะนำ � วิ ท ยาลั ย แพทยศาสตร์ แ ละ
การสาธารณสุข ก้าวต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง

รองศาสตราจารย์นายแพทย์ป่วน สุทธิพินิจธรรม
คณบดีวทิ ยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
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จำ�นวนโครงการและทุนสนับสนุนงานวิจัย33
รายงานผลการจัดอบรม/บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
และการอบรมภาษา ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ประจำ�ปี 2557 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
แสดงจำ�นวนการรับนักศึกษาเข้าศึกษาในทุกหลักสูตร
แสดงจำ�นวนหลักสูตรที่เปิดสอน
แสดงจำ�นวนหลักสูตรตามระดับการศึกษา
รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นสำ�คัญ ในระดับชั้นปรีคลินิก
โครงการ/ กิจกรรม นักศึกษาแพทย์ในด้านต่างๆ
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาลศรีสะเกษ
แสดงจำ�นวนบุคลากร สายวิชาการ (อาจารย์แพทย์) จำ�แนกตามสาขา
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาลศรีสะเกษ
รายชื่ออาจารย์แพทย์ที่กำ�ลังศึกษาต่อ
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาลศรีสะเกษ
ข้อมูลอาจารย์แพทย์ จำ�แนกตามสาขา
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
แสดงจำ�นวนนักศึกษาแพทย์และบัณฑิตแพทย์ (ตั้งแต่ปีการศึกษา 2547 – 2557)
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
แสดงแผนการรับนักศึกษา (ตั้งแต่ปีการศึกษา 2547 – 2557)
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
สถิติการรับนักศึกษาแพทย์ ตั้งแต่ปี 2547 – 2557
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
แสดงจำ�นวนร้อยละนักศึกษาแพทย์ที่จบการศึกษา รุ่นที่ 1 – 4
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
รายชื่อนักศึกษาแพทย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ได้รับเกียรตินิยม
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นสำ�คัญ ในกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมกลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ และกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์72
แสดงจำ�นวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ในปี 2556 – 255774
สถิติการใช้บริการห้องสมุด วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
แผนการดำ�เนินงาน/โครงการของงานเอกสารสนเทศ
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมเสริมหลักสูตร และนอกหลักสูตร ปีการศึกษา 2557
แสดงจำ�นวนนักศึกษาที่รับเข้าและจำ�นวนนักศึกษาที่ตกออก
รายละเอียดห้องเรียน อาคาร ปีการศึกษา 2557
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
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จำ�นวนโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม การพัฒนาอาจารย์เพื่อเพิ่มประสิทธิในการเรียนการสอน
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ทำ�วิจัย
สร้างนวัตกรรม การจัดการเรียนรู้
รายละเอียดของบุคลากรสายวิชาการที่ได้รับการจัดสรรทุน
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม เพื่อพัฒนาระบบกลไกการบริหารงานวิจัย
โครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายใน
โครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก
รายละเอียดแหล่งทุนที่สนับสนุนโครงการวิจัย
รายละเอียดผลงานทางวิชาการที่ได้เผยแพร่ในการประชุมวิชาการระดับชาติ
รายละเอียดผลงานทางวิชาการที่ได้เผยแพร่ในวารสารระดับชาติ
รายละเอียดผลงานทางวิชาการที่ได้เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ
รายละเอียดงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำ�ไปใช้ประโยชน์
ประเภทโครงการบริการวิชาการแก่สังคม
รายชื่อโครงการบริการวิชาการที่นำ�มาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน
โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจำ�ปีงบประมาณ 2557
รายละเอียดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม เงินทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนอื่น
รายละเอียดการเป็นวิทยากรและการบรรยายพิเศษ ของคณาจารย์และบุคลากร
จำ�นวนผู้มีสิทธิ์เบิกจ่ายตรง กรมบัญชีกลางในปี พ.ศ.2557
จำ�นวนผู้มารับบริการแผนกโรคผิวหนังและผิวพรรณ (Skin clinic)
ระหว่างเดือนตุลาคม 2556 – เดือนกันยายน 2557
แสดงจำ�นวนการใช้บริการทางรังสีวิทยา แยกตามประเภทการให้บริการ
ระหว่างเดือนตุลาคม – เดือนกันยายน 2557
รายละเอียดแนวทางการตรวจประเมินตามเกณฑ์หน่วยบริการปฐมภูมิ
แสดงจำ�นวนครูและบุคลากรภายในศูนย์พัฒนาเด็ก
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ ศูนย์พัฒนาเด็ก ปีงบประมาณ 2557
รายละเอียดโครงการงานทำ�นุบำ�รุงศิลปวัฒนธรรม ปีงบประมาณ 2557
สรุปผลการปรับปรุงกลยุทธ์ มาตรการ ประจำ�ปี 2557 ตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการฝ่ายวางแผน ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 23 มกราคม 2557
ผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของหน่วยงาน เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา (เกณฑ์ สกอ.)
เปรียบเทียบผลการดำ�เนินงานด้านความเสี่ยง
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 – 2557
เปรียบเทียบผลการดำ�เนินงานด้านควบคุมภายใน
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 - 2557
แสดงจำ�นวน และประเภทของขยะที่สมาชิกนำ�มาฝาก
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รายละเอียดงบประมาณในแต่ละโครงการ/ กิจกรรม
แผน - ผลการดำ�เนินงานโครงการบริหารอัตรากำ�ลังบุคลากร
แผน - ผลการดำ�เนินงานโครงการทุนพัฒนาอาจารย์
รายชื่อบุคลากรสายวิชาการที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน
ให้มีความก้าวหน้าตามสายงาน
รายละเอียดการรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ในปีการศึกษา 2556 - 2557
รายละเอียดการรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ในปี 2557
จำ�นวนผู้สำ�เร็จการศึกษาในทุกหลักสูตร
แสดงภาวะการมีงานทำ� ปีการศึกษา 2555
แสดงภาวะการมีงานทำ� ปีการศึกษา 2556
การจัดสรรงบประมาณประจำ�ปีงบประมาณ 2557 ตามพันธกิจ
เปรียบเทียบงบประมาณรายรับ ระหว่างปีงบประมาณ 2557 และ 2556
เปรียบเทียบงบประมาณรายรับ แยกตามประเภทงบประมาณ
ระหว่างปีงบประมาณ 2556 - 2557
เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่าย ระหว่างปีงบประมาณ 2557 และ 2556
เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่าย แยกตามประเภทงบประมาณ
ระหว่างปีงบประมาณ 2556 – 2557
เปรียบเทียบงบประมาณรายรับ-รายจ่าย ระหว่างปีงบประมาณ 2557 และ 2556
เปรียบเทียบงบประมาณรายรับ-รายจ่าย แยกตามประเภทงบประมาณ
ระหว่างปีงบประมาณ 2556 – 2557
เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายประเภทค่าวัสดุ โครงการจัดซื้อวัสดุเพื่อบริหารจัดการ
ภายในวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
เปรียบเทียบเงินรายได้ที่ได้รับการจัดสรรในการจัดซื้อครุภัณฑ์ปี 2556 และ 2557
จำ�นวนบุคลากรสายวิชาการ จำ�แนกตามประเภทของพนักงาน
ในปี 2556 – 2557
จำ�นวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จำ�แนกตามประเภทของพนักงาน
ในปี 2556 - 2557
จำ�นวนบุคลากรสายวิชาการ จำ�แนกตามระดับการศึกษา
จำ�นวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการจำ�แนกตามระดับการศึกษา
จำ�นวนบุคลากรสายวิชาการ จำ�แนกตามตำ�แหน่งทางวิชาการ ในปี 2556 - 2557
แสดงรายละเอียดการลาศึกษาต่อใน – ต่างประเทศของบุคลากรสายวิชาการ
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สารบัญแผนภูมิ
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขประจำ�ปี พ.ศ.2557
แสดงจำ�นวนนักศึกษาประจำ�ปีการศึกษา 2557
แสดงจำ�นวนงบประมาณโครงการวิจัยแยกตามแหล่งทุนและปีงบประมาณ
แสดงการเปรียบเทียบการรับนักศึกษา ในปี 2556 – 2557
โครงสร้างสำ�นักงาน ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
แสดงการเปรียบเทียบหนังสือ ตำ�รา วารสาร ฐานข้อมูลที่ห้องสมุดจัดให้บริการ
ปีงบประมาณ 2556 - 2557
แสดงการเปรียบเทียบ สถิติการใช้บริการห้องสมุด วิทยาลัยแพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2556 – 2557
แสดงงบประมาณการจัดหาวัสดุวิทยาศาสตร์ ประจำ�ปี 2557
แสดงงบประมาณโครงการบริการวิชาการแก่สังคมแยกตามประเภทโครงการ
แสดงการเปรียบเทียบจำ�นวนผู้รับบริการในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ
ระหว่างเดือนตุลาคม 2556 – เดือนกันยายน 2557
สถิติจำ�นวนผู้มารับบริการแผนกผู้ป่วยนอก (OPD)
เดือนตุลาคม 2556 – เดือนกันยายน 2557
สถิติการตรวจสุขภาพประจำ�ปีสำ�หรับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
แยกตามคณะ/สำ�นักงาน ระหว่างเดือนตุลาคม 2556 – เดือนกันยายน 2557
แสดงการใช้บริการของงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน เทียบกับผู้ป่วยทั้งหมด
ระหว่างเดือนตุลาคม 2556 – เดือนกันยายน 2557
แสดงจำ�นวนสิ่งส่งตรวจภายในห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาคลินิก
แยกตามประเภทสิ่งส่งตรวจ ประจำ�ปีงบประมาณ 2557
แสดงจำ�นวนสิ่งส่งตรวจภายนอกหน่วยงาน ประจำ�ปีงบประมาณ 2557
แสดงจำ�นวนผู้มารับบริการทางรังสีวิทยา
ระหว่างเดือนตุลาคม 2556 – เดือนกันยายน 2557
แผนผังการบริหารงานภายในศูนย์พัฒนาเด็ก
จำ�นวนนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็ก ปีการศึกษา 2556 - 2557
แสดงรายรับ-รายจ่าย ศูนย์พัฒนาเด็ก ประจำ�ปีงบประมาณ 2556 – 2557
เปรียบเทียบการให้บริการระบบเครือข่ายไร้สายภายในอาคาร
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
ผลประเมินความพึงพอใจการใช้ระบบสารสนเทศของบุคลากร ปี 2556 – 2557
ผลประเมินความพึงพอใจการใช้ระบบสารสนเทศของนักศึกษา ปี 2556 – 2557
โครงสร้างบริหารจัดการด้านประกันคุณภาพการศึกษา
แสดงการเปรียบเทียบผลประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555 – 2556
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การดำ�เนินงานระบบและกลไกบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เปรียบเทียบผลการดำ�เนินงานด้านความเสี่ยง
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 – 2557
เปรียบเทียบผลการดำ�เนินงานด้านควบคุมภายใน
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 – 2557
ระดับคะแนนความสุขจำ�แนกตามรายมิติ (ภาพรวม)
ผลการสำ�รวจความสุขภาพรวมของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
แสดงการเปรียบเทียบการรับนักศึกษาในปี 2556 – 2557
แสดงจำ�นวนนักศึกษาทุกหลักสูตร (ปริญญาตรี ภาคปกติ)
แสดงการเปรียบเทียบจำ�นวนผู้สำ�เร็จการศึกษา ในปี 2555 – 2556
แสดงภาวะการมีงานทำ�ของนักศึกษา ในปี 2555 – 2556
จำ�นวนนักศึกษาที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม ในปี 2556 – 2557
แสดงการจัดสรรงบประมาณ ประจำ�ปี 2557 ตามพันธกิจ
เปรียบเทียบงบประมาณรายรับ ระหว่างปีงบประมาณ 2557 และ 2556
เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่าย ระหว่างปีงบประมาณ 2557 และ 2556
เปรียบเทียบงบประมาณรายรับ – รายจ่าย ประจำ�ปีงบประมาณ 2557
แสดงการเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายประเภทค่าวัสดุ ในปี 2556 และ 2557
แสดงการเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในการจัดซื้อครุภัณฑ์
ในปี 2556 และ 2557
แสดงจำ�นวนของบุคลากรสายวิชาการ จำ�แนกตามประเภทพนักงานในปี 2556 และ 2557
เปรียบเทียบจำ�นวนร้อยละของบุคลากรสายวิชาการในปี 2556 และ 2557
แสดงจำ�นวนของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จำ�แนกตามประเภทพนักงาน
ในปี 2556 และ 2557
เปรียบเทียบจำ�นวนร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
ในปี 2556 และ 2557
จำ�นวนบุคลากรสายวิชาการ จำ�แนกตามระดับการศึกษา
เปรียบเทียบจำ�นวนร้อยละของบุคลากรสายวิชาการ
จำ�แนกตามระดับการศึกษา ในปี 2557
จำ�นวนของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จำ�แนกตามระดับการศึกษา
เปรียบเทียบจำ�นวนร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
จำ�แนกตามระดับการศึกษา
แสดงจำ�นวนของบุคลากรสายวิชาการ จำ�แนกตามตำ�แหน่งทางวิชาการในปี 2556 – 2557
เปรียบเทียบจำ�นวนร้อยละของบุคลากรสายวิชาการ
จำ�แนกตามตำ�แหน่งทางวิชาการในปี 2556 - 2557
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สารบัญภาพ
พิธีมอบรางวัลคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2557
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาเข็มสัมพันธ์
กิจกรรม Research Forum วันที่ 28 พฤศจิกายน 2556
กิจกรรม Research Forum วันที่ 6 พฤศจิกายน 2556
กิจกรรม อบรมแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณ
และการดำ�เนินการเอกสารทางการเงิน
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเขียน proposal และจรรยาบรรณนักวิจัย
โครงการโรงเรียนปลอดภัย อนามัยสิ่งแวดล้อมดี  ปี 2557
โครงการสานฝันต้นกล้า สา’สุข ครั้งที่ 1 ปี 2557
โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อการพึ่งตนเองด้านสุขภาพ
อบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการให้สุขศึกษาและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
แนวใหม่ สำ�หรับบุคลากรทางด้านสาธารณสุข
ค่าย “ฉันอยากเป็น...หมอ มอทราย” ครั้งที่ 6
การส่งเสริมภาวะโภชนาการและสุขอนามัย นักเรียนโรงเรียนตำ�รวจตระเวนชายแดน
กองกำ�กับการตำ�รวจตระเวนชายแดนที่ 22 อุบลราชธานี ประจำ�ปีงบประมาณ 2557
บริการสำ�รวจดัชนีลูกน้ำ�ยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกแบบมีส่วนร่วมของชุมชน
ในการประเมินผลกระทบและการใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง ปีที่ 3
สัปดาห์วิทยาศาสตร์ “เปิดโลกการเรียนรู้ สู่ร่างอาจารย์ใหญ่ ครั้งที่ 5”
บริการตรวจวัดระดับน้ำ�ตาลในเลือด และการส่งเสริมพฤติกรรมการดูแลตนเอง
และความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวาน
ประชุมวิชาการวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่ 3
กิจกรรมฝึกกรรมฐานและสุนทรียสนทนา สำ�หรับนักศึกษาและบุคลากรณ วัดป่าบุญล้อม
งานทำ�บุญอุทิศส่วนกุศลแด่อาจารย์ใหญ่
กิจกรรมเรียนรู้คุณค่าศิลปวัฒนธรรม ฮีตสิบสอง คองสิบสี่ บุญข้าวประดับดิน
โครงสร้างศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลศรีสะเกษ
ปฐมนิเทศนักศึกษาแพทย์ 2557
ถวายเทียนพรรษา 2557
ปัจฉิมนิเทศ
เทิดพระเกียรติวันมหิดล
ประเพณีสงกรานต์
กีฬาสานสัมพันธ์
กิจกรรมปันน้ำ�ใจสู่น้องนักเรียนไทยในชนบท
โครงการวิชาการเสริมประสบการณ์ นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6
กิจกรรมพบอาจารย์ที่ปรึกษา
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กิจกรรมทบทวนความรู้ NL 2-3
กิจกรรมร่วมกับเวชศาสตร์ชุมชน  ฝึกปฏิบัติงาน
กิจกรรมพัฒนาวิชาการเรื่องกฎหมายสำ�หรับแพทย์
กิจกรรมเตรียมความพร้อม Extern
กิจกรรมวิชาการจริยธรรม
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และบายศรีสู่ขวัญ
กิจกรรมไหว้ครู ประจำ�ปีการศึกษา  2557
กิจกรรมวันมหิดล
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
โครงการกีฬาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
พิธีมอบทุนการศึกษาในกิจกรรมวันมหิดล
โครงการแต่งกายดี มีวินัย ตรงต่อเวลาเพื่อศักดิ์ศรี ว.แพทย์
โครงการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน
โครงการอบรมภาษาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน
การเตรียมความพร้อมทางด้านภาษาอังกฤษ
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา และบุคลากรกับสถาบันการศึกษาหน่วยงาน
ในภูมิภาคอาเซียน
การเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาเซียน
นางสาวอนรรญพร จึงเจริญนรสุข นักศึกษาแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 2
เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ� 2014 Summer Global Leadership
Development Program กับ Far East University สาธารณรัฐเกาหลีใต้
การเตียมความพร้อมเข้าสู่อาเซียน ณ กรุงโฮจิมิน ประเทศเวียดนาม
กิจกรรมการเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาเซียน ณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลทางสุขภาพระหว่างประเทศเวียดนาม
และศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลศรีสะเกษ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลทางสุขภาพระหว่างประเทศเวียดนาม
และศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
อาจารย์และนักศึกษาแพทย์ชาวเวียดนามเที่ยวชมศิลปวัฒนธรรมพื้นเมือง
จังหวัดอุบลราชธานี
การเข้าร่วมนำ�เสนอผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ
ชมรมศิษย์เก่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
กิจกรรมประชุมก่อตั้งชมรมศิษย์เก่า
ศิษย์เก่าร่วมทำ�บุญ ในงานทำ�บุญอุทิศส่วนกุศลแด่อาจารย์ใหญ่
การขอความร่วมมือในด้านการจัดการเรียนการสอนชั้นคลินิก ในรายวิชารังสีวิทยาคลินิก
ระหว่างวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขและโรงพยาบาลร่วมผลิตทั้ง 2 แห่ง
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การประชุมปรึกษาหารือความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาจิตเวชศาสตร์
ของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 ระหว่างวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
และโรงพยาบาลร่วมผลิต ทั้ง 2 แห่ง
ปรับปรุงพื้นที่ของห้องมหกายวิภาคศาสตร์
ประชุมวิชาการวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่ 3
จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การเขียน proposal
กิจกรรม Research Forum
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อนำ�ไปสู่การทำ�งานได้ผล คนมีความสุข
กิจกรรมส่งเสริมให้อาจารย์เข้าสู่ตำ�แหน่งทางวิชาการ
กิจกรรม อบรมแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณและการดำ�เนินการเอกสารทางการเงิน
การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การเขียน proposal
ประชุมวิชาการวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่ 3
โครงการโรงเรียนปลอดภัยอนามัยสิ่งแวดล้อมดี ปี 2557
โครงการสานฝันต้นกล้า สา’สุข ครั้งที่ 1 ปี 2557
โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อการพึ่งตนเองด้านสุขภาพ
อบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการให้สุขศึกษาและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพแนวใหม่
สำ�หรับบุคลากรทางด้านสาธารณสุข
ค่าย “ฉันอยากเป็น...หมอ มอทราย” ครั้งที่ 6
การส่งเสริมภาวะโภชนาการและสุขอนามัย นักเรียนโรงเรียนตำ�รวจตระเวนชายแดน
กองกำ�กับการตำ�รวจตระเวนชายแดนที่ 22 อุบลราชธานี (ปีที่ 2)
บริการสำ�รวจดัชนีลูกน้ำ�ยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกแบบมีส่วนร่วมของชุมชน
ในการประเมินผลกระทบและการใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง ปีที่ 3
สัปดาห์วิทยาศาสตร์ “เปิดโลกการเรียนรู้ สู่ร่างอาจารย์ใหญ่ ครั้งที่ 5”
บริการตรวจวัดระดับน้ำ�ตาลในเลือด และการส่งเสริมพฤติกรรมการดูแลตนเอง
และความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวาน
กิจกรรมอบรมแกนนำ�นักศึกษา ลด ละ เลิกบุหรี่และแอลกอฮอล์
ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมใจต้านภัยบุหรี่และแอลกอฮอล์
แกนนำ�นักศึกษาร่วมกันทำ�กิจกรรมกลุ่ม เพื่อฝึกการเป็นแกนนำ�ในการที่จะออกรณรงค์
แกนนำ�นักศึกษา จัดกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์เพื่อเป็นสถาบันการศึกษาปลอดบุหรี่
และแอลกอฮอล์ ณ โรงอาหารกลางหลังใหม่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
พิธีมอบป้ายรณรงค์ปลอดบุหรี่และแอลกอฮอล์ ให้กับแกนนำ�ของแต่ละคณะ
เพื่อเป็นหน่วยงานต้นแบบปลอดบุหรี่และแอลกอฮอล์ ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
แกนนำ�ศึกษาในกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์เพื่อเป็นสถาบันการศึกษา
ปลอดบุหรี่และแอลกอฮอล์
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82 พญ.ชลลดา บุษยรัตน์ วิทยากรในโครงการอบรมการพัฒนาเวชศาสตร์ครอบครัว
		 เพื่อโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท กระทรวงสาธารณสุข
83 การให้บริการตรวจสุขภาพแผนกผู้ป่วยนอก (1)
84 การให้บริการตรวจสุขภาพแผนกผู้ป่วยนอก (2)
85 การตรวจประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการจากสภาเทคนิคการแพทย์
		 (Laboratory Accreditation) ในวันที่ 4 กันยายน 2557
86 การให้บริการทางตรวจพิเศษต่างๆทางรังสีวิทยา
87 การให้บริการแผนกโรคผิวหนังและผิวพรรณ (Skin clinic)
88 อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ภายในศูนย์พัฒนาเด็ก
89 กิจกรรม วันไหว้ครู
90 กิจกรรมกีฬาสีหนูน้อย
91 กิจกรรมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย ทัศนศึกษานอกสถานที่ชมสวนสัตว์ จ.อุบลฯ
92 กิจกรรมบัณฑิตน้อยแสดงความยินดีให้นักเรียนที่สำ�เร็จการศึกษาในชั้นอนุบาล ๓
93 กิจกรรมการเรียนรู้การทำ�อาหาร ออกกำ�ลังกาย ศิลปะ
94 กิจกรรมด้านสุขภาพ
95 กิจกรรมพัฒนาบุคลากร โดยทีมแพทย์ และอาจารย์  ร่วมอบรมบุคลากร
		 ด้านสุขอนามัยในการดูแลเด็ก
96 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
97 กิจกรรม ผู้ปกครองจัดวันเกิดให้บุตร และกิจกรรมจิตอาสาเล่านิทาน  
		 เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ สังคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
98 งานทำ�บุญอุทิศส่วนกุศลแด่อาจารย์ใหญ่
99 กิจกรรมเรียนรู้คุณค่าศิลปวัฒนธรรม ฮีตสิบสอง คองสิบสี่ บุญข้าวประดับดิน
100	 กิจกรรมประเมินผลการดำ�เนินงานของคณบดี
101	 แบบจำ�ลอง Resort Hospital
102	 การเปิดให้บริการของอาคารผู้ป่วยนอก (OPD)
103	 การประชุมของอาคารผู้ป่วยนอก (OPD)
104	 การตรวจประเมินรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการเทคนิคทางการแพทย์
105	 การอบรมครูแพทย์ใหม่
106	 กิจกรรมการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการบริหารโครงการ ไม่ยากอย่างที่คิด
107	 กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง KM การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
108	 กิจกรรมการอบรมเรื่องการเขียน proposal เพื่อขอทุนวิจัย
109	 กิจกรรมการอบรมการจัดทำ� มคอ.
110	 โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะห์ค่างานของหน่วยงาน
		 เพื่อกำ�หนดกรอบเส้นทางความก้าวหน้าของตำ�แหน่งวิชาการ ประเภททั่วไป
		 และวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะและการกำ�หนดกรอบอัตรากำ�ลังใหม่
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111	 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Network) ภายในอาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์
		 และการสาธารณสุข และศูนย์วิจัยทางการแพทย์
112	 เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตร 2
113	 เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสถาบันอุดมศึกษา
114	 เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
115	 คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับกลุ่มวิชา
116	 คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับวิทยาลัย
117	 การจัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม สำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
118	 เข้าร่วมรับการติดตามตรวจสอบจากสำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
		 สำ�หรับวงรอบการประเมิน ปีการศึกษา 2556
119	 เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างทักษะ ความเข้มแข็งของผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
120	 ถังกักเก็บน้ำ�รวมขนาดใหญ่ก่อนทำ�ความสะอาด
121	 ถังกักเก็บน้ำ�รวมขนาดใหญ่หลังทำ�ความสะอาด
122	 ถังน้ำ�ดื่มสแตนเลสพร้อมชุดกรอง
123	 โครงการแยกขยะ
124	 ซ่อมแซมบำ�รุงรักษาตัวอาคาร เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากตัวอาคารชำ�รุด
125	 ประชุมวางแผน และเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการทั้งในและนอกพื้นที่
126	 การประชาสัมพันธ์โครงการธนาคารขยะ
127	 ขั้นตอนการทำ�น้ำ�หมักชีวภาพ (1)
128	 ขั้นตอนการทำ�น้ำ�หมักชีวภาพ (2)
129	 โครงการวันสิ่งแวดล้อมโลกเพื่อสุขภาพ
130	 โครงการกิจกรรมสานสัมพันธ์เนื่องในโอกาสสืบทอดประเพณีไทย
131	 การแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์
132	 การจัดงานเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่
133	 การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ โรงแรมทอแสงโขงเจียมรีสอร์ท
		 อำ�เภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี
134	 จัดโครงการอบรมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
135	 ผู้บริหารพบปะบุคลากร
136	 สายตรงคณบดี วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธาณสุข
		 จากเว็บไซต์ http://www.cmp.ubu.ac.th/
137	 กิจกรรมการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการบริหารโครงการ ไม่ยากอย่างที่คิด
138	 กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง KM การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
139	 กิจกรรมการอบรมเรื่องการเขียน proposal เพื่อขอทุนวิจัย
140	 กิจกรรมการอบรมการจัดทำ� มคอ.
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บทสรุปผู้บริหาร

การเปลี่ยนแปลงของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข   ในช่วงปี 2557 เกิดขึ้นในหลายๆ ด้าน
ด้วยความร่วมมือของคณาจารย์และบุคลากรของวิทยาลัยฯ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นสรุปได้ดังนี้
ด้านการศึกษา
วิทยาลัยฯ รับนักศึกษาสาธารณสุขเพิ่มจากเดิม 100 คน/ปี  เพิ่มเป็น 150 คน/ปี
นักศึกษาแพทย์ รุ่นที่ 9 ยังรับได้ 36 คน/ปี วิทยาลัยฯได้เคยดำ�เนินการขอเพิ่มการรับนักศึกษา
		 ที่ศูนย์แพทย์ศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ที่โรงพยาบาลศรีสะเกษ แต่ไม่ผ่านการประเมินของแพทยสภา
		 ในปี 2557
นักศึกษาสาธารณสุข รุ่นที่ 5  สำ�เร็จการศึกษา จำ�นวน 93 คน
นักศึกษาแพทย์ รุ่นที่ 3  สำ�เร็จการศึกษา จำ�นวน 12 คน
ในปี 2557 วิทยาลัยฯ ตั้งเป้าหมายว่าจะประเมินนักศึกษาแพทย์ชั้นปรีคลินิกโดยจัดสอบรวบยอด
		 (Comprehensive examination) เองในปีการศึกษา 2557 และได้ดำ�เนินการเตรียมการรวบรวม
		 ข้อสอบจากอาจารย์ทุกท่าน
วิทยาลัยฯ ได้ประชุมร่วมกับศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ทั้ง 2 ศูนย์ ได้ข้อสรุปร่วมกันว่า
		 จะจัดการสอบ Comprehensive ในชั้นคลินิกร่วมกันในปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป
		 ในการเตรียมการจัดสอบรวบยอด (Comprehensive examination) วิทยาลัยฯ ได้จดั ทำ�คลังข้อสอบ
		 มีอาจารย์ ดร.มารุตพงศ์   ปัญญา เป็นหัวหน้าทีม จัดประเมินสอบรวบยอด ซึ่งเป็นเป้าหมายสำ�คัญ
		 ในการพึง่ พาตนเองได้ของวิทยาลัยฯ ก่อนหน้านีว้ ทิ ยาลัยฯ ต้องขอความสนับสนุนจากคณะแพทยศาสตร์
		 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการสอบรวบยอดทั้งในชั้นปรีคลินิกและชั้นคลินิก
นักศึกษาแพทย์ปี 2 ได้รับรางวัลชนะเลิศการจัดทำ�ภาพยนตร์ (clip) เรื่อง การส่งเสริมคุณธรรม
		 จริยธรรมของแพทยสภา จากแพทยสภาในปี 2557 นับเป็นข่าวที่น่ายินดีอย่างยิ่ง
ด้านการวิจัย
		
		
		
		
		
		

ปี 2557 วิทยาลัยฯ ได้รับงบประมาณสนับสนุนงานวิจัย จำ�นวน 22 โครงการ คิดเป็นงบประมาณรวม
4,216,750 บาท เป็นงบประมาณจากนอกวิทยาลัยฯ 4,096,750 บาท ผลงานวิจัยได้ตีพิมพ์ระดับชาติ
9 เรือ่ ง มีบทความทางวิชาการตีพมิ พ์ในระดับนานาชาติ 3 เรือ่ ง มีงานวิจยั ทีน่ �ำ ไปใช้ประโยชน์กบั ชุมชน
12 เรื่อง
วิทยาลัยฯ มีแผนกลยุทธ์สนับสนุนคณาจารย์ให้ทำ�งานวิจัยเพิ่มขึ้น กำ�หนดตัวชี้วัดใหม่ให้คณาจารย์
เพิ่มความสนใจในการทำ�วิจัยสูงขึ้น อาจารย์ทุกท่านควรต้องเข้าร่วม Research forum อย่างน้อย
ร้อยละ 50 ของการประชุม Research forum อาจารย์ทมี่ ผี ลงานตีพมิ พ์ ทางวิทยาลัยฯ ให้การสนับสนุน
งบประมาณตามความเหมาะสม

ด้านการบริการวิชาการ

ปี 2557 โครงการบริการวิชาการของวิทยาลัยฯ ที่จัดเป็นประจำ�ทุกปี
โครงการ การเรียนรู้สู่ร่างอาจารย์ใหญ่ โครงการบริการวิชาการนี้มีญาติอาจารย์ใหญ่ บุคลากรจาก
		 คณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และคณะต่างๆ นอกมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่มาเรียนรู้
		 จากร่างอาจารย์ใหญ่ รวมถึงประชาชนทั่วไป มีจิตเป็นกุศลร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดอาหารร่วมทำ�บุญ
		 ตักบาตร และจัดซุ้มอาหารมาให้บริการแก่ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้สู่ร่างอาจารย์ใหญ่เป็น
		 จำ�นวนมาก นับเป็นกิจกรรมที่สร้างเสริมจิตสำ�นึกให้นักศึกษามีความกตัญญูรู้พระคุณต่ออาจารย์ใหญ่
		 และเป็นโอกาสที่นักศึกษาแพทย์จะได้พบปะทำ�ความรู้จักคุ้นเคยกับญาติอาจารย์ใหญ่ของแต่ละคน
		 เป็นการสร้างเสริมกิจกรรมทำ�นุบำ�รุงศิลปวัฒนธรรมอีกทางหนึ่งด้วย
โครงการ วันมหิดล เป็นวันสำ�คัญของชาววิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่จะได้ระลึกถึงพระคุณของสมเด็จ
		 พระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ในวันมหิดลนีว้ ทิ ยาลัยฯ จัดให้มกี จิ กรรมจิตอาสา
		 ของนักศึกษาแพทย์และนักศึกษาสาธารณสุข ร่วมกันออกรณรงค์หาทุนสนับสนุนการสร้างโรงพยาบาล
		 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และร่วมเป็นทุนพัฒนาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขอีกด้วย
		 ในปีนี้ได้รับการอนุเคราะห์จาก คุณไพบูลย์ จงสุวัฒน์ อนุญาตให้นำ�กล่องรับบริจาคไปวางที่ร้าน
		 Seven Eleven เป็นเวลา 4 เดือน ต้องขอขอบพระคุณ คุณไพบูลย์ จงสุวัฒน์ ไว้ ณ ที่นี้ด้วย
โครงการใหม่ทเี่ ริม่ ในปี 2557 คือ การเปิดให้บริการทางการแพทย์แก่บคุ ลากรสายวิชาการ สายสนับสนุน
		 วิชาการ และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นอกจากนีก้ ย็ งั ให้บริการกับประชาชนทัว่ ไปด้วย
		 สำ�หรับบุคลากรที่เป็นข้าราชการ สามารถมาลงทะเบียนใช้สิทธิเบิกตรงได้แล้วที่อาคารผู้ป่วยนอก
		 นับเป็นโอกาสอันดีที่จะพัฒนาการให้บริการของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีให้เจริญขึ้น
		 ต่อไป
งานพัฒนาจิตใจของนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร วิทยาลัยฯ มีนโยบายสนับสนุนด้านงบประมาณ
		 เช่น การส่งนักศึกษาแพทย์ อาจารย์ เข้าฝึกปฏิบัติธรรม ณ วัดป่าบุญล้อม เป็นประจำ�ทุกปี
ด้านทำ�นุบำ�รุงศิลปวัฒนธรรม
วิทยาลัยฯ สนับสนุนกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมของอีสานใต้ที่สำ�คัญ คือ
		 - การตรงต่อเวลา มีการบันทึกการเข้าเรียนของนักศึกษาและบุคลากร
		 - การแต่งกายให้ถูกกาลเทศะ
		 - การกตัญญูกตเวทิตาต่อบิดา มารดา และครูบาอาจารย์ มีกิจกรรมวันไหว้ครู
		 - วันลอยกระทง วันสงกรานต์ ซึ่งเป็นขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมของชาวไทยทุกคน
ด้านอาคารสถานที่
ในปี 2557 ตึกอาคารผู้ป่วยในใกล้แล้วเสร็จแต่ยังไม่สมบูรณ์ ต้องการงบประมาณอีก 200 ล้านบาท
		 ที่จะทำ�ให้ตึกอาคารผู้ป่วยในพร้อมใช้งาน ฝ่ายบริหารได้ของบประมาณจากรัฐบาลในปี 2558 แล้ว
		 แต่ไม่ได้รับการสนับสนุนต้องรอของบประมาณในปี 2559 ต่อไป

		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

อาคารหอพักแพทย์และพยาบาล ได้งบประมาณในปี 2557 และได้ลงมือก่อสร้างเมื่อวันที่ 4 มีนาคม
2557 กำ�หนดแล้วเสร็จวันที่ 26 มิถุนายน 2558 ในปี 2557 ได้ดำ�เนินการก่อสร้างถึงชั้นที่ 4 แล้ว
ตึกหอพักแพทย์และพยาบาลน่าจะแล้วเสร็จตามกำ�หนด ทางวิทยาลัยฯ ต้องจัดสรรงบประมาณ
สมทบการก่อสร้างอาคารนี้อีก 13,991,200 บาท
อาคารตึกกายวิภาคศาสตร์ ได้งบประมาณก่อสร้างในปี 2556 แต่เกิดปัญหาอุปสรรคในการดำ�เนินการ
ก่อสร้างกับผู้รับจ้าง มหาวิทยาลัยฯ ได้บอกเลิกสัญญาจ้างแล้วและจะเริ่มประมูลหาผู้รับจ้างรายใหม่
ในปี 2558
ราชานุสาวรีย์ของสมเด็จพระมหิตลา ธิเบศร อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก และสมเด็จพระศรี
นครินทราบรมราชชนนี ได้ดำ�เนินการเขียนแบบภูมิสถาปัตย์โดยรอบราชานุสาวรีย์ ใช้งบประมาณ
ในการออกแบบ 100,000 บาท งบประมาณในการก่อสร้างลานราชานุสาวรีย์ 16,800,000 บาท สำ�หรับ
การปั้นรูปและหล่อราชานุสาวรีย์ของสมเด็จพระมหิตลา ธิเบศร อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก
ใช้งบประมาณ 4,800,000 บาท ทั้งสองพระองค์ต้องใช้งบประมาณรวมทั้งสิ้น 21,600,000 บาท
ซึ่งทางวิทยาลัยฯ กำ�ลังดำ�เนินการจัดหางบประมาณเพื่อทำ�โครงการให้สำ�เร็จในปี 2559

ด้านการบริหารจัดการ
วิทยาลัยฯ บริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล การทำ�งานใดๆของวิทยาลัยฯ จะทำ�อย่างโปร่งใส
		 ตรวจสอบได้ด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์ พยายามที่ทำ�กิจกรรมและโครงการตามฉันทามติของผู้มี
		 ส่วนเกี่ยวข้องทั้งบุคลากรสายวิชาการหรือสายสนับสนุนวิชาการ ด้วยการจัดประชุมผู้บริหารพบปะ
		 บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน นอกจากนี้ยังจัดกล่องแสดงความคิดเห็น เพื่อรับฟัง
		 ข้อเสนอแนะหรือคำ�ท้วงติงจากบุคลากรและนักศึกษา
ต้องขอบคุณบุคลากรทัง้ สายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ นักศึกษาทัง้ สองหลักสูตร และทีมผูบ้ ริหาร
ทุกคนที่ร่วมมือปฏิบัติงานด้วยความรักและสามัคคีตลอดมา

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

1

ข้อมูลทั่วไปของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
ประวัติความเป็นมาของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

จากการที่ประเทศไทยประสบปัญหาขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข โดยเฉพาะแพทย์
ในส่วนภูมิภาคมาโดยตลอด ในปี พ.ศ. ๒๕๓๖ รัฐบาลในขณะนั้นจึงได้มีนโยบายเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว
โดยพยายามจะให้มกี ารผลิตแพทย์เพิม่ และกระจายแพทย์ลงสูส่ ว่ นภูมภิ าคให้มากขึน้ รัฐบาลจึงศึกษาความเป็นไปได้
ถึงความเหมาะสมของการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ขึ้นใหม่ในมหาวิทยาลัยภูมิภาค ต่อมาในปี ๒๕๓๗ คณะรัฐมนตรี
ในขณะนั้นจึงมีมติเห็นชอบให้กระทรวงสาธารณสุข ร่วมมือกับทบวงมหาวิทยาลัย (กระทรวงศึกษาธิการ) จัดทำ�
โครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (The Collaborative Project to Increase Production of Rural
Doctor-CPIRD) โดยมีหลักการที่จะรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในพื้นที่มาเรียนต่อระดับอุดมศึกษา
ในหลักสูตรแพทยศาสตร์บณ
ั ฑิตและกลับไปใช้ทนุ เป็นแพทย์ในเขตภูมลิ �ำ เนาของตน ซึง่ ในเวลาต่อมาได้มกี ารลงนาม
ความร่วมมือในโครงการดังกล่าว ระหว่างรัฐมนตรีวา่ การทบวงมหาวิทยาลัยและรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงสาธารณสุข
เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๗ โดยในช่วงแรกมีมหาวิทยาลัย ๗ แห่ง ได้เข้าร่วมในโครงการดังกล่าว อันได้แก่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ต่อมาทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ได้ขอยกเลิกโครงการไป จึงเหลือเพียง ๖ มหาวิทยาลัยที่ได้มีการพยายามดำ�เนินการต่อ

ต่อมาในช่วงปี ๒๕๔๔–๒๕๔๕ นพ.ไพจิตร ปวะบุตร ปลัดกระทรวงสาธารณสุขในขณะนั้น ได้จัดให้มีการ
ประชุมร่วมกันระหว่างโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพือ่ ปรึกษาหารือและร่วมกันดำ�เนินการตามโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิม่ เพือ่ ชาวชนบท
ดังกล่าว โดยมีพันธกิจที่จะผลิตแพทย์เพื่อรับใช้ชุมชนในพื้นที่ ๔ จังหวัดอีสานใต้ตอนล่าง ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี
จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดยโสธร และจังหวัดอำ�นาจเจริญ โดยในขั้นต้นได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รับผิดชอบและดำ�เนินการในการรับนักเรียน และจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นเตรียมแพทย์และชั้นปรีคลินิก
และให้โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี รับผิดชอบและดำ�เนินการจัดการเรียนการสอน
ในระดับชัน้ คลินกิ โดยมีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นทีป่ รึกษาและให้การสนับสนุนในการดำ�เนินการ
ด้านการรับนักศึกษา การจัดการเรียนการสอน และการผลิตบัณฑิต
ต่อมาเมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๕ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้มีการจัดตั้ง “วิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี” ขึ้นตามระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วยโครงการจัดตั้งวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลั ย อุ บลราชธานี พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยมี ฐ านะเป็ นหน่ วยงานหนึ่ ง
ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่มีลักษณะการบริหารจัดการในรูปแบบองค์กรในกำ�กับของรัฐ และมีหน้าที่
เพื่อผลิตแพทย์และบุคลากรทางด้านสาธารณสุข ให้กับประชาชนในพื้นที่เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
ของประเทศไทย โดยเฉพาะ ๔ จังหวัดอีสานใต้ตอนล่าง อันได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดยโสธร
และจังหวัดอำ�นาจเจริญ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์อยู่ในอันดับต้นๆ ของประเทศ
ต่ อ มาในปี ๒๕๔๖ ในการประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี ครั้ ง ที่ ๗/๒๕๔๖
สภามหาวิทยาลัย ได้มีมติแต่งตั้งให้ ศ.นพ.ประสิทธิ์ เพ็งสา เป็นคณบดีผู้ก่อตั้งโครงการจัดตั้งวิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข ในการต่อมาโครงการจัดตั้งวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้นำ�เสนอหลักสูตร
แพทยศาสตร์บณ
ั ฑิต (หลักสูตรใหม่พ.ศ.๒๕๔๗) ต่อการประชุมสภามหาวิทยาลัย เมือ่ วันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๖
ซึง่ หลักสูตรดังกล่าวต่อมาได้ผา่ นการรับรองจากแพทยสภา เมือ่ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๙ หลังจากนัน้ วิทยาลัยฯ
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ได้เปิดรับนักศึกษาแพทย์ รุ่นที่ ๑ ในปีการศึกษา ๒๕๔๙ จำ�นวน ๕๐ คน ซึ่งทั้งหมดได้สำ�เร็จการศึกษาไปแล้ว
เมือ่ ปี ๒๕๕๔ และได้ท�ำ การรับนักศึกษาในรุน่ ต่อๆมาตามลำ�ดับ กล่าวคือรุน่ ที่ ๒ ในปีการศึกษา ๒๕๕๐ จำ�นวน ๑๖ คน
รุน่ ที่ ๓ ในปีการศึกษา ๒๕๕๑ จำ�นวน ๑๖ คน รุน่ ที่ ๔ ในปีการศึกษา ๒๕๕๒ จำ�นวน ๑๖ คน รุน่ ที่ ๕ ในปีการศึกษา ๒๕๕๓
จำ�นวน ๓๖ คน รุ่นที่ ๖ ในปีการศึกษา ๒๕๕๔ จำ�นวน ๓๖ คน รุ่นที่ ๗  ในปีการศึกษา ๒๕๕๕ จำ�นวน ๓๖ คน รุ่นที่ 8
ในปีการศึกษา 2556 จำ�นวน 36 คน รวมทั้งสิ้น 242 คน โดยสำ�เร็จการศึกษาไปแล้วจำ�นวน 64 คน และในปัจจุบัน
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีนักศึกษาแพทย์ รวมทั้งสิ้น 178 คน

ในระหว่างดำ�เนินการตามโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ในปี ๒๕๔๘ ในการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ครัง้ ที่ ๕/๒๕๔๘ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้ขออนุมตั ปิ รับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต (สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์) และได้เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาสาธารณสุข
ศาสตร์) รุ่นที่ ๑ ในปีการศึกษา ๒๕๔๙ จำ�นวน ๔๙ คน รุ่นที่ ๒ ในปีการศึกษา ๒๕๕๐ จำ�นวน ๙๖ คน รุ่นที่ ๓
ในปีการศึกษา ๒๕๕๑ จำ�นวน ๙๙ คน รุ่นที่ ๔ ในปีการศึกษา๒๕๕๒ จำ�นวน ๘๕ คน รุ่นที่ ๕ ในปีการศึกษา ๒๕๕๓
ได้รบั นักศึกษาเพิม่ จำ�นวน ๙๘ คน รุน่ ที่ ๖ ในปีการศึกษา ๒๕๕๔ จำ�นวน ๗๓ คน และรุน่ ที่ ๗  ในปีการศึกษา ๒๕๕๕
จำ�นวน ๑๒๗ คน รุ่นที่ ๘ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ จำ�นวน ๑๖๖ รวมทั้งสิ้น ๗๔๓ คน โดย สำ�เร็จการศึกษาไปแล้ว จำ�นวน
309 คน และในปัจจุบันมีนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์) รวมทั้งสิ้น 381 คน
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สัญลักษณ์วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

ความหมายของสัญลักษณ์
		 งู - ไฟ
			
			
		 กงจักร
		
สีน้ำ�เงิน
		
สัญลักษณ์มหาวิทยาลัย
			
	 ฟอร์มสามเหลี่ยม  	
		
สีเขียวมะกอก

นำ�เสนอในแบบที่แสดงออกถึงความเป็นพื้นถิ่น “อีสาน” ที่มีความหมายต่อ
ทางการแพทย์ เนือ่ งจากสมัยก่อนมีการนำ�พิษงูมาใช้เป็นยา จึงเปรียบเสมือนงู
เป็นสัญลักษณ์ทางการแพทย์
หมายถึง ราชวงศ์จักรีที่มีงูลอดอยู่  หมายถึงอยู่ภายใต้พระบรมโพธิสมภาร
หมายถึง  สีของพระมหากษัตริย์
พื้นหลังเป็นรูปตรามหาวิทยาลัยและมีรัศมีแสดงถึงการเป็น มหาวิทยาลัย
เพื่อชุมชน นำ�มาซึ่งแสงสว่างให้กับท้องถิ่นอย่างแท้จริง สีแดง หมายถึง ชาติ
แสดงถึง ความมั่นคงและสัมพันธ์กับสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย   
หมายถึง การแพทย์และการสาธารณสุข

ปรัชญา
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เป็นสติปัญญาของสังคมอีสานใต้ บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง
วิสัยทัศน์ (Vision)
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขเป็นสถาบันชั้นนำ�แห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ในภูมิภาคลุ่มน้ำ�โขงและอาเซียน
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เป้าหมาย
๑. เป็นแหล่งเรียนรู้สำ�หรับนักศึกษาในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
๒. ผลิตบุคลากรทางการแพทย์และการสาธารณสุขที่มีความรู้ความสามารถในการช่วยเหลือชุมชน
		 และประชาชนในพื้นที่ในด้านการดูแล ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
๓. สนองนโยบายของรัฐบาลในการแก้ปัญหาการขาดแคลนแพทย์และการกระจายแพทย์ในพื้นที่ชนบท
		 ห่างไกล
๔. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้ดีขึ้น
พันธกิจ (Mission)
๑. สร้างบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐานในระดับสากล มีคุณธรรมนำ�ความรู้
		 คิดเป็น ทำ�เป็น และดำ�รงชีวิตบนพื้นฐานความพอเพียง
๒. วิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่และผลงานสร้างสรรค์ ที่สามารถนำ�ไปประยุกต์ใช้
		 ในภูมิภาคลุ่มน้ำ�โขงและอาเซียน
๓. บริการวิชาการ สร้างเสริมสุขภาวะ และสร้างความร่วมมือกับชุมชน สังคม ในภูมิภาคลุ่มน้ำ�โขง
๔. ทำ�นุบำ�รุง ฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นและภูมิภาคลุ่มน้ำ�โขง
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คณะกรรมการประจำ�วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประจำ�ปี 2557
1. ความเป็นมาและบทบาทหน้าที่
		 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เป็นองค์กรบริหารงานและดำ�เนินงานตามข้อบังคับของสภา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การบริหารและดำ�เนินงานของส่วนงานภายในทีม่ สี ถานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ.2554
กำ�หนดให้มีคณะกรรมการประจำ�วิทยาลัยฯ ประกอบด้วย คณบดี รองคณบดี หัวหน้ากลุ่มวิชา เป็นคณะกรรมการ
โดยตำ�แหน่ง มีวาระการดำ�รงตำ�แหน่งตามวาระคณบดีและให้สรรหาบุคลากรเพื่อเสนออธิการบดีแต่งตั้งคณาจารย์
ประจำ�วิทยาลัยฯ หรือผู้แทนอาจารย์จำ�นวนอีก 2 ท่าน โดยไม่ได้จำ�กัดกลุ่มวิชาเดียวกัน มีวาระการดำ�รงตำ�แหน่ง
คราวละ 2 ปี
2. การประชุม
		 กำ�หนดให้คณบดีเป็นประธานกรรมการ และพิจารณาแต่งตัง้ บุคคลหนึง่ บุคคลใดเป็นเลขานุการ การประชุม
และกำ�หนดการประชุมไม่น้อยกว่าเดือนละ 1 ครั้ง กรณีเร่งด่วน ประธานคณะกรรมการสามารถนัดประชุมเป็นกรณี
พิเศษได้ (ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการประชุมกรรมการประจำ�คณะ พ.ศ.2537)
3. รายนามคณะกรรมการประจำ�วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
1. คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขประธานกรรมการ
2. 	 รองคณบดีฝ่ายบริหารกรรมการ
3. 	 รองคณบดีฝ่ายคลังและพัสดุกรรมการ
4. 	 รองคณบดีฝ่ายแผนและงบประมาณกรรมการ
5. 	 รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษากรรมการ
6. 	 รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ และทำ�นุบำ�รุงศิลปวัฒนธรรมกรรมการ
7. 	 รักษาการแทนหัวหน้ากลุ่มวิชาแพทยศาสตร์กรรมการ
8. 	 รักษาการแทนหัวหน้ากลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์          

กรรมการ
9. 	 นางทักษิณ พิมพ์ภักดิก์ รรมการประเภทผู้แทนคณาจารย์
10. 	นางสาวฐานิสรา โฉมเกิดกรรมการประเภทผู้แทนคณาจารย์
11. 	ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุวรรณ์ วงบุตดีเลขานุการ
4. อำ�นาจ และหน้าที่ คณะกรรมการประจำ�วิทยาลัยแพทยศาสตร์และสาธารณสุข
		 ๑. วางนโยบายและแผนงานของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
			 ในการจัดตั้งและนโยบายของมหาวิทยาลัยและของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
		 ๒. พิจารณาหลักสูตรและรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตร เพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
		 ๓. พิจารณาร่างระเบียบ กฎและข้อบังคับภายในวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เพื่อนำ�เสนอ
			 ต่อมหาวิทยาลัยหรือสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
		 ๔. พิจารณานำ�เสนอการประเมินเข้าสู่ตำ�แหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการหรือการประเมิน
			 เข้าสู่ตำ�แหน่งทางบริหารหรือวิชาการของบุคลากรสายสนับสนุน
		 ๕. จัดการวัดผล ประเมินผล และควบคุมมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
Annual Report Medicine&Pubilc Health 2014

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

		 ๖.
			
		 ๗.
		 ๘.
		 ๙.
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พิจารณาแผนงบประมาณประจำ�ปีของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
เพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
แต่งตั้งคณะกรรมการหรืออนุกรรมการเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องอื่นๆ ตามที่เห็นสมควร
ให้คำ�ปรึกษาและเสนอความเห็นแก่คณบดี
ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ เกี่ยวกับกิจการของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
ตามที่อธิการบดีมอบหมาย

5. เกณฑ์การประเมินผลการดำ�เนินงานตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการประจำ�วิทยาลัยแพทยศาสตร์
และสาธารณสุข มีดังนี้
			 ๑. คณะกรรมการเข้าประชุมคณะกรรมการประจำ�วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ			
				 สาธารณสุข
				 โดยมีจำ�นวนคณะกรรมการ เข้าร่วมประชุมโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
			 ๒. กำ�หนดให้คณะกรรมการประเมินตนเองตามบทบาทหน้าที่ 10 ด้าน และเผยแพร่ผลการประเมิน
				 ให้บุคลากรรับทราบทั้ง 10 ด้าน คือ
					
๑. ด้านหลักสูตรการเรียนการสอน
					
๒. ด้านการวิจัยและสร้างสรรค์
					
๓. ด้านบริการวิชาการ
					
๔. ด้านทำ�นุบำ�รุงศิลปวัฒนธรรม
					
๕. ด้านการส่งเสริมกิจการนักศึกษา
					
๖. ด้านการเงิน งบประมาณ
					
๗. ด้านการบริหารความเสี่ยง
					
๘. ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
					
๙. ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
					
๑๐. ด้านกายภาพ
		 ๓. ให้คณะกรรมการประจำ�วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขและบุคลากรทุกคน ประเมินผล
			 การบริหารงานของผู้บริหาร ประกอบด้วย คณบดี รองคณบดี และหัวหน้ากลุ่มวิชา ในเรื่องการบริหาร
			 งานตามหลักธรรมาภิบาล คณะกรรมการประจำ�วิทยาลัยฯ ประเมินสรุปและเสนอแนะเพือ่ นำ�ไปปรับปรุง
			 การบริหารงานต่อไป
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สรุปผลการดำ�เนินงานของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
ในปีงบประมาณ 2557 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้จัดทำ�แผนปฏิบัติการประจำ�ปี
และแผนงบประมาณสนับสนุนโครงการและ กิจกรรมต่างๆ ภายใต้มาตรการของกลยุทธ์ทั้ง 7 ด้าน โดยมีผล
การดำ�เนินงานที่สำ�คัญ จำ�แนกตามกลยุทธ์ ดังนี้
กลยุทธ์ที่ 1. สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพและสมรรถนะตามมาตรฐานสากล สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้
อย่างต่อเนือ่ ง มีคณ
ุ ธรรม ความรับผิดชอบ ความพอเพียง จิตสำ�นึกทีด่ ี และมีความพร้อมเพือ่ รองรับการเปิดประชาคม
อาเซียน
เพื่อเป็นการสนองตอบต่อกลยุทธ์ดังกล่าว วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้มีการดำ�เนินการ
ผ่านทางโครงการและกิจกรรมประจำ�ปีตา่ งๆ เพือ่ พัฒนาระบบการบริหารหลักสูตรให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ
ที่เน้นกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องและสามารถพัฒนา
ทักษะผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง นอกจากนี้ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขยังได้ให้ความ
สำ�คัญในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ ครุภัณฑ์เพื่อการศึกษาสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนอื่นๆ รวม
ทั้งปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อมและสิ่งอำ�นวยความสะดวกภายในวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
แก่นกั ศึกษาเพือ่ ให้นกั ศึกษาได้มคี ณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ี ปลอดภัยและมีความสุข ทัง้ นีใ้ นปี 2557 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุขได้มีการดำ�เนินการผ่านทางโครงการต่างๆ ดังต่อไปนี้
โครงการหลักสูตรสาธารณสุข จำ�นวน 5  โครงการ
โครงการหลักสูตรแพทย์ศาสตร์ จำ�นวน 4 โครงการ
โครงการสนับสนุนและเตรียมความพร้อมสำ�หรับการสอบประเมินความรู้ความสามารถ
		 ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมและการสอบรวบยอด สำ�หรับนักศึกษาแพทย์
โครงการบริหารจัดการงานห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
โครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการเพื่อรองรับการเรียนการสอน
โครงการจัดหาครุภัณฑ์การเรียนการสอน
โครงการการบริการงานเอกสารสนเทศ
โครงการสนับสนุนการบริการด้านเอกสารสนเทศ
โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนคอมพิวเตอร์ที่ไม่อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีแล้ว
โครงการซ่อมบำ�รุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบตั กิ ารคอมพิวเตอร์เพือ่ สนับสนุนการเรียนการสอน
โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
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โครงการที่ได้ดำ�เนินการร่วมกับศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษา โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์และโรงพยาบาล
ศรีสะเกษ ดังนี้
โครงการนักศึกษาแพทย์พบอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำ�ปีการศึกษา ๒๕๕7
โครงการทบทวนความรูส้ อบสำ�หรับการประเมินความรูค้ วามสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
		 ขั้นตอนที่ ๒ : ความรู้วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
โครงการกุมารเวชศาสตร์ กลุ่มงานกุมารเวชกรรม
โครงการทบทวนความรูส้ อบสำ�หรับการประเมินความรูค้ วามสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
โครงการสร้างสัมพันธภาพระหว่างนักศึกษาแพทย์ และกิจกรรมรับน้องใหม่ปีการศึกษา 2557
โครงการจัดกิจกรรมพิธีไหว้ครูสำ�หรับนักศึกษาแพทย์  ประจำ�ปีการศึกษา 2557
โครงการถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำ�ปีการศึกษา ๒๕๕7
โครงการเทิดพระเกียรติ “วันมหิดล” ประจำ�ปีการศึกษา 2557
โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์  ประจำ�ปีการศึกษา 2557
โครงการพัฒนากิจกรรมนักศึกษา  กีฬาสานสัมพันธ์นกั ศึกษาแพทย์ อาจารย์แพทย์ และบุคลากรภายใน
โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาแพทย์  
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านแพทยศาสตรศึกษา ประจำ�ปี ๒๕๕7
โครงการประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษา โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท (CPIRD)
กลยุทธ์ที่ 2. พัฒนาอาจารย์ให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนาตนเองให้พร้อมทันต่อ
พลวัตรของสังคม
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้มกี ารจัดทำ�โครงการ เพือ่ พัฒนาอาจารย์ให้มคี วามรูแ้ ละทักษะ
ในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำ�คัญ รวมทั้งแนวปฏิบัติที่ส่งเสริมให้อาจารย์มีการทำ�วิจัยและพัฒนา
วิธีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการฝึกปฏิบัติจริง รวมทั้งมีนโยบายให้อาจารย์มีการปฏิบัติวิชาชีพอย่างมีจรรยา
บรรณ และเป็นแบบอย่างทีด่ แี ก่นกั ศึกษา นอกจากนี้ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขยังได้มกี ารสนับสนุน
ทุนต่างๆ เพื่อยกระดับวุฒิการศึกษาและตำ�แหน่งทางวิชาการ โดยการดำ�เนินการต่างๆเพื่อสนับสนุนมาตรการ
ดังกล่าวได้มีการดำ�เนินการผ่านทางโครงการต่างๆ ดังต่อไปนี้
โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
		 กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมบริหารอัตรากำ�ลัง
		 กิจกรรมที่ 2 	กิจกรรมทุนพัฒนาอาจารย์
		 กิจกรรมที่ 3 	กิจกรรมโครงการส่งเสริมศักยภาพในการปฏิบัติงานบุคลากรสายสนับสนุน
				
และสนับสนุนให้บุคลากรมีความก้าวหน้าตามสายงาน
		 กิจกรรมที่ 4 	กิจกรรมโครงการส่งเสริมศักยภาพในการปฏิบัติงานบุคลากรสายวิชาการ
				
และสนับสนุนให้บุคลากรมีความก้าวหน้าตามสายงาน
		 กิจกรรมที่ 5 	กิจกรรมโครงการระบบสวัสดิการและเสริมสร้างสุขภาพที่ดีสำ�หรับบุคลากร
		 กิจกรรมที่ 6 	กิจกรรมประเมินหน่วยงานและบุคลากรวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
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กลยุทธ์ที่ 3. พัฒนาขีดความสามารถด้านการวิจยั เพือ่ ยกระดับสูก่ ารเป็นมหาวิทยาลัยวิจยั และยกระดับความเป็นอยู่
ของชุมชนในภูมิภาคลุ่มน้ำ�โขง
 เพื่อเป็นการสนองตอบต่อกลยุทธ์ดังกล่าว วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขได้มีการดำ�เนินการ
ทีเ่ ป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ตา่ งๆ มีการสร้างงานวิจยั ทีเ่ ป็นการสร้างองค์ความรูใ้ หม่และงานวิชาการ
ที่สามารถนำ�ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน รวมถึงงานวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียน
การสอนรวมทั้งการประสานงานกับหน่วยงานภายนอกอื่นๆโดยผ่านทางโครงการต่างๆ ดังต่อไปนี้
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านงานวิจัยกับสถาบันร่วมผลิต
โครงการประชุมสัมมนาวิจัย วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
โครงการบริหารจัดการงานวิจัยฯ
โครงการจุลสารวิจัยฯ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
โครงการสนับสนุนความร่วมมือด้านการวิจัยกับหน่วยงานภายนอก
โครงการสนับสนุนค่าตอบแทนเผยแพร่ผลงานวิชาการและการนำ�ไปใช้ประโยชน์
โครงการอบรมพัฒนานักวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจำ�ปี 2557
โครงการสนับสนุนทุนวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ
โครงการการประเมินการเป็นวัคซีนของลิวซีนอะมิโนเปปติเดสต่อการติดพยาธิออพิสทอร์คิส วิเวอรินิ
โครงการความชุกของกลุ่มอาการเมตาบอลิกในเด็กและวัยรุ่น ในจังหวัดอุบลราชธานี
โครงการเลปโตสไปโรสิส: กระบวนการศึกษาเชื้อเลปโตสไปร่าและแบบจำ�ลองภูมิศาสตร์และสังคม
		 เพื่อเฝ้าระวังและป้องกัน ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี
โครงการ การประยุกต์ใช้เทคนิคการสำ�รวจระยะไกลและแบบจำ�ลองมาร์คอฟ เพือ่ คาดการณ์การเปลีย่ นแปลง
		 การใช้ที่ดิน และผลกระทบจากน้ำ�ท่วม ในลุ่มน้ำ�มูล จังหวัดศรีสะเกษ ประเทศไทย
กลยุทธ์ที่ 4. ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในเขตอีสานใต้
และภูมิภาคลุ่มแม่น้ำ�โขง
		 เพื่อเป็นการสนองตอบต่อกลยุทธ์ดังกล่าว วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้มีการดำ�เนิน
การและส่งเสริมในด้านการให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
ในเขตอีสานใต้ และภูมิภาคลุ่มแม่น้ำ�โขงและอาเซียน โดยเสริมสร้างความเข้มแข็งของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งเสริม
และสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาวะและบริการสุขภาพ รวมทั้งสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชนทุกภาคส่วน
โดยมีการจัดทำ�โครงการต่างๆ ที่เป็นการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งมีการเปิด
ให้บริการทางด้านการตรวจรักษาแบบผู้ป่วยนอกให้กับประชาชนในชุมชนบริเวณใกล้เคียง ซึ่งในปี 2557 วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุขได้มีการจัดทำ�โครงการบริการวิชาการต่างๆ ดังต่อไปนี้
โรงเรียนปลอดภัย อนามัยสิ่งแวดล้อมดี ปี2
การส่งเสริมภาวะโภชนาการและสุขอนามัย นักเรียนโรงเรียนตำ�รวจตระเวนชายแดน
		 กองกำ�กับการตำ�รวจตระเวนชายแดนที่ 22 อุบลราชธานี
ค่าย “ฉันอยากเป็น...หมอ มอทราย” ครั้งที่ 6
บริการสำ�รวจดัชนีลูกน้ำ�ยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกแบบมีส่วนร่วมของชุมชน
		 ในการประเมินผลกระทบและการใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง (ปีที่ 3)
รายงานประจำ�ปี วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ๒๕๕๗

12

		
		

		

		

Medicine&Pubilc Health Ubon Ratchathani University

โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน (อผส.) จังหวัดอุบลราชธานี
โครงการบริการตรวจวัดระดับน้ำ�ตาลในเลือด และส่งเสริมพฤติกรรมการดูแลตนเอง
และความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวาน
โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนในการประเมินปัจจัยเสี่ยงและคัดกรองโรคเรื้อรัง
(เบาหวาน ความดันโลหิตสูง มะเร็ง)ที่พบบ่อย
สัปดาห์วิทยาศาสตร์ “เปิดโลกการเรียนรู้ สู่ร่างอาจารย์ใหญ่ ครั้งที่ 4”
โครงการสานฝัน ต้นกล้าสา’สุข
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้วิทยาการระบาดในการสร้างงานวิจัยจากงานประจำ�
สำ�หรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
หมออาสาเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุในชุมชน ตำ�บลเมืองศรีไค และตำ�บลคำ�ขวาง
โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อการพึ่งตัวเองด้านสุขภาพ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการให้สุขศึกษาและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพแนวใหม่
สำ�หรับบุคลากรทางด้านสาธารณสุข
โครงการประชุมวิชาการวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่ 3
โครงการสร้างเสริมสุขภาวะและบริการแก่ชุมชน (OPD)
โครงการประกันสุขภาพนักศึกษา
โครงการบริหารจัดการงานวิชาการ(เรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ
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กลยุทธ์ที่ 5.  สืบสาน เผยแผ่ ฟื้นฟูและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น รวมทั้งเรียนรู้
วัฒนธรรมของประเทศในอาเซียน
		 เพื่อเป็นการสนองตอบต่อกลยุทธ์ดังกล่าว วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขได้มีการดำ�เนินการ
ต่างๆ ที่เป็นการสนับสนุนให้นักศึกษาและบุคลากรตระหนักถึงคุณค่าของขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรม
อันดีงามของท้องถิน่ รวมทัง้ ส่งเสริมให้นกั ศึกษามีการฝึกและร่วมปฏิบตั ธิ รรมเพือ่ เป็นการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
โดยวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขมีการดำ�เนินงานผ่านทางโครงการต่างๆ ในปี 2557 ดังต่อไปนี้
การศึกษาสถานการณ์การดูแลสุขภาพและการรักษาโรคด้วยการแพทย์พนื้ บ้านในมุมมองของหมอพืน้ บ้าน
		 จังหวัดอุบลราชธานี
โครงการทอดผ้าป่า Recycle พัฒนาคุณค่าศิลปวัฒนธรรมนำ�สู่สุขภาพชุมชน ปีที่ 2
โครงการทำ�นุบำ�รุงศิลปวัฒนธรรมสืบสานประเพณีทำ�บุญอุทิศส่วนกุศลแด่อาจารย์ใหญ่
		 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำ�ปี 2557
โครงการฝึกกรรมฐานและสุนทรียสนทนา สำ�หรับนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
โครงการบุญข้าวประดับดิน
โครงการสานสัมพันธ์เนื่องในโอกาสสืบทอดประเพณีไทย
โครงการปลูกคุณธรรมและจริยธรรมด้วยวิถีพุทธ
กลยุทธ์ที่ 6. พัฒนาระบบบริหารจัดการทีม่ ธี รรมาภิบาลใช้ขอ้ มูลเป็นฐานในการตัดสินใจ โดยพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหาร และพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
		 ใ นการพัฒนาระบบบริห ารจัดการที่ มีธรรมาภิ บาล วิ ทยาลัย แพทยศาสตร์ แ ละการสาธารณสุข ได้มี
การดำ�เนินการผ่านทางโครงการต่างๆ ที่จะเป็นการพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากร
และมีธรรมาภิบาลที่โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งมีการปรับปรุงในส่วนโครงสร้างการบริหารจัดการให้มีการ
กระจายอำ�นาจและมีประสิทธิภาพมากขึ้น สนับสนุนการใช้ระบบบริหารการเงิน พัสดุ ที่รัดกุมสามารถตรวจสอบ
ได้ พัฒนาระบบการจัดสรรงบประมาณที่มีฐานข้อมูลในการตัดสินใจและมีส่วนร่วมจากทุกๆ หน่วยงาน รวมทั้ง
พัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์และเครือข่ายและพัฒนาระบบกลไกของงานประกันคุณภาพการศึกษาทีม่ คี วามชัดเจน
และนำ�ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น ทั้งนี้ในปี 2557 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขได้มี
การดำ�เนินการต่างๆผ่านทางโครงการหลัก ดังต่อไปนี้
โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
โครงการพัฒนาการจัดการข้อมูลทางการเงินและบริหารจัดการด้านการเงินบัญชี วิทยาลัยแพทยศาสตร์
		 และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
โครงการบริหารจัดการงานผู้บริหารวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
โครงการปรับปรุงซ่อมบำ�รุงอาคารสถานทีแ่ ละสิง่ แวดล้อมภายในวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
โครงการบริหารจัดการงานด้านพัสดุ
โครงการการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและระบบเครือข่าย วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
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โครงการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
		 1. กิจกรรม โครงการสัมมนาประจำ�ปีเพื่อถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงานเพื่อให้สามารถ
			 ทำ�งานตามบรรลุวัตถุประสงค์
		 2. 	 กิจกรรมโครงการผู้บริหารพบปะบุคลากร
		 3. 	 กิจกรรมโครงการประชุมคณะกรรมการประจำ�วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
โครงการการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและระบบเครือข่าย วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
โครงการบริหารงานยานพาหนะ  
โครงการจัดการความรู้มุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ วิทยาลัยฯ
โครงการบริหารความเสี่ยงประจำ�วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
สัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำ�แผนกลยุทธ์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
กลยุทธ์ที่ 7. พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ โดยให้บุคลากรมีวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้
เพื่อการทำ�งานได้เต็มตามศักยภาพอย่างมีความสุข โดยพัฒนาระบบสมรรถนะของบุคลากรและผู้บริหารทุกระดับ
สร้างเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพให้บคุ ลากรส่งเสริมและสนับสนุนความก้าวหน้าของบุคลากรและการจัดการความรู้
เพื่อนำ�ไปสู่การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ เป้าประสงค์ : บุคลากรทำ�งานได้เต็มตามศักยภาพอย่างมีความสุข
		 เพื่อเป็นการสนองตอบต่อกลยุทธ์ดังกล่าว วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้มีการจัดทำ�แผน
กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ และพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน รวมทั้งได้จัดทำ�แผนอัตรากำ�ลัง และแผน
พัฒนาบุคลกร ระยะ 4 - 5 ปี เพือ่ ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ในการทีจ่ ะมุง่ เน้นให้บคุ ลากรมีวฒ
ั นธรรมแห่งการเรียนรู้ มีการ
พัฒนาตนเอง เพือ่ พัฒนาการทำ�งานได้เต็มศักยภาพและมีความสุข โดยในปีงบประมาณ 2557 วิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข ได้จัดระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และจัดให้มีสวัสดิการสำ�หรับบุคลากร เพื่อสร้างขวัญ
และกำ�ลังใจในการปฏิบัติงาน โดยการดำ�เนินงานในปีงบประมาณ 2557 มีการดำ�เนินงาน ดังต่อไปนี้
โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
		 กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมบริหารอัตรากำ�ลัง
		 กิจกรรมที่ 2 	ทุนพัฒนาอาจารย์
		 กิจกรรมที่ 3 	กิจกรรมโครงการส่งเสริมศักยภาพในการปฏิบัติงานบุคลากรสายสนับสนุน
					 และสนับสนุนให้บุคลากรมีความก้าวหน้าตามสายงาน
		 กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมโครงการส่งเสริมศักยภาพในการปฏิบัติงานบุคลากรสายวิชาการ
					 และสนับสนุนให้บุคลากรมีความก้าวหน้าตามสายงาน
		 กิจกรรมที่ 5 	กิจกรรมโครงการระบบสวัสดิการและเสริมสร้างสุขภาพที่ดีสำ�หรับบุคลากร
		 กิจกรรมที่ 6 	กิจกรรมประเมินหน่วยงานและบุคลากรวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
		 กิจกรรมที่ 7 	กิจกรรมโครงการกิจกรรมสานสัมพันธ์เนื่องในโอกาสสืบทอดประเพณีไทย
โครงการจัดทำ�แผนอัตรากำ�ลังและพัฒนาบุคลากร 5 ปี (พ.ศ.2558 – 2562)
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กสูตรต่างๆ โดยจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรีจานวน 2 หลักสูตร ดังนี้
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1. หลั16กสูตรแพทยศาสตรบั
ณฑิต สาขาวิชาแพทยศาสตร์ หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2550 หลักสู ตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2553 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
ด้านการผลิตบัณฑิต
2. หลั		
กสูตรวิวิททยาลั
ยาศาสตรบั
ณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หลั กสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2548 และ
ยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีการเปิดการเรียนการสอน
หลัในหลั
กสูตกรปรั
พ.ศ.
2554
สูตรต่บาปรุ
งๆ งโดยจั
ดการศึ
กษาในระดับปริญญาตรีจำ�นวน 2 หลักสูตร ดังนี้
		 1. หลั
กสูตรแพทยศาสตรบั
สาขาวิ
ชาเอกอนามัณยฑิชุตมสาขาวิ
ชน ชาแพทยศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550  หลักสูตรปรับปรุง
			 พ.ศ. 2553 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
สาขาวิ
แวดล้ชอาสาธารณสุ
ม
		 2. 	 หลั
กสูตรวิชทาเอกอนามั
ยาศาสตรบัณยฑิสิต ่งสาขาวิ
ขศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548
และหลักสูตมีรปรั
บปรุง พ.ศ.
ในปี ก			
ารศึ ก ษา 2557
จ านวนนั
ก ศึ2554
ก ษาใหม่ ที่ รั บ เข้ า ศึ ก ษาจ านวน 179 คน แบ่ ง เป็ น หลั ก สู ต ร
			 สาขาวิชาเอกอนามัยชุมชน
ทยศาสตรบั			
ณฑิต จานวนสาขาวิ
36 ชคน
หลักสูยสิต่งรวิ
ทยาศาสตรบั
ณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศสตร์ (วิชาเอกอนามัย
าเอกอนามั
แวดล้
อม
ในปีกและหลั
ารศึกษา 2557
มีจำท
�นวนนั
กศึกษาใหม่ณทฑิ
ี่รับตเข้าสาขาวิ
ศึกษาจำ�ชนวน
179 คน แบ่ขงศาสตร์
เป็น หลักสู(วิตรแพทย
ชน) จ านวน		
64 คน
ก สู ต รวิ
ยาศาสตรบั
าสาธารณสุ
ช าเอกอนามั ย
ศาสตรบั79
ณฑิตคน
จำ�นวน
36จคน
ยาศาสตรบัณ
ฑิต สาขาวิชาสาธารณสุ
ชุมชน)คน
แวดล้อม) จานวน
และปั
จุบันหลัมีกนสูักตรวิศึกทษาแพทย์
และสาธารณสุ
ข รวมทัขศสตร์
้งสิ้นเป็(วิชนาเอกอนามั
จานวน ย571
จำ�นวน 64 คน และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (วิชาเอกอนามัยสิ่งแวดล้อม)
จำ�นวน 79 คน และปัจจุบันมีนักศึกษาแพทย์และสาธารณสุข รวมทั้งสิ้นเป็นจำ�นวน 571 คน

แผนภูมทิ ี่ 3 แสดงจานวนนักศึกษาประจาปีการศึกษา 2557 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
แผนภูมิที่ 3 แสดงจำ�นวนนักศึกษาประจำ�ปีการศึกษา 2557 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
วิชาเอกอนามัย
ชุมชน, 175

วิชา เอกอนามัย
สิ่งแวดล้อม, 196

แพทยศาสตรบัณฑิต
200

		 ผู้สำ�เร็จการศึกษาของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในปีการศึกษา
2556 มีจ�ำ นวน 116 คน โดยจำ�แนกเป็น หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต สำ�เร็จการศึกษาจำ�นวน 14 คน และสอบผ่าน
ผู้สาเร็ใบประกอบวิ
จการศึกษาของวิ
ทยาลัจำย�แพทยศาสตร์
และการสาธารณสุ
ทยาลั
ยอุบลราชธานี
ชาชีพเวชกรรม
นวน 14 คน และหลั
กสูตรวิทยาศาสตรบัขณฑิมหาวิ
ต สาขาวิ
ชาสาธารณสุ
ขศาสตร์ ใสำนปี
�เร็จการศึกษา
การศึ116
กษา จำคน
�นวนโดยจ
102 คน
56 มีจานวน
าแนกเป็น หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต สาเร็จการศึกษาจานวน 14 คน และ
		 จากการประเมินหลักสูตร โดยงานบริการการศึกษา โดยผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
บผ่านใบประกอบวิ
จานวน
และหลั
ทยาศาสตรบั
ณฑิต สาขาวิชบาสาธารณสุ
ข
พบว่า ผู้ใช้ชบาชี
ัณฑิพตเวชกรรม
มีความเห็นในด้
านประสิ14
ทธิภคน
าพของบั
ณฑิตด้กาสูนวิตชรวิ
าการโดยรวมมี
ความเหมาะสมในระดั
มาก
มีค่าเฉลีก่ยษา
เท่าจกับานวน
3.69 ในด้
านประสิ
สตร์ สาเร็จการศึ
102
คนทธิภาพของบัณฑิตด้านวิชาชีพ โดยรวมมีความเหมาะสมในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.78 ในด้านทักษะการทำ�งาน โดยรวมมีความเหมาะสมในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.01 และในด้าน
จากการประเมิ
นหลักสูตร โดยงานบริก ารการศึก ษา โดยผู้ใ ช้บัณ ฑิต ที่มีต่อ หลัก สูต รแพทยศาสตร
คุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร โดยรวมมีความเหมาะสมในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.90
ณฑิต พบว่า ในส่
ผู้ใช้วนของหลั
บัณฑิตกมีสูคตวามเห็
นในด้าณนประสิ
ทธิชภาสาธารณสุ
าพของบัขณศาสตร์
ฑิตด้าพบว่
นวิชา าการโดยรวมมี
ความเหมาะสมใน
รวิทยาศาสตรบั
ฑิต สาขาวิ
ผู้ใช้บัณฑิตมีความเห็
นในด้าน
ดับมาก มีค่าประสิ
เฉลี่ยทเท่
ากับ 3.69
ทธิภาพของบั
ณฑิตด้าระดั
นวิบชมาก
าชีพมีโดยรวมมี
บ
ธิภาพของบั
ณฑิตด้ในด้
านวิาชนประสิ
าการโดยรวมมี
ความเหมาะสมใน
ค่าเฉลี่ยเท่าคกับวามเหมาะสมในระดั
3.70 ในด้าน

ก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.78 ในด้านทักษะการทางาน โดยรวมมีความเหมาะสมในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
01 และในด้านคุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร โดยรวมมีความเหมาะสมในระดับมาก มี
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บ 3.90
ในส่วนของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ พบว่า ผู้ใช้บัณฑิตมี
ามเห็นในด้านประสิทธิภาพของบัณ ฑิตด้านวิชาการโดยรวมมีความเหมาะสมใน ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
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ประสิทธิภาพของบัณฑิตด้านวิชาชีพ โดยรวมมีความเหมาะสมในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.76 ในด้านทักษะ
การทำ�งาน โดยรวมมีความเหมาะสมในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.78 และในด้านคุณสมบัติของบัณฑิต
ที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร โดยรวมมีความเหมาะสมในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00
ผลงานที่ได้รับรางวัลระดับชาติ
1. รางวัลคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น (โล่ห์จากแพทย์สภา)
		 นพ.สุริยง  แผลงงาม อาจารย์แพทย์
		 นศ.พ.ปราณปริยา  พาดี นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4

ภาพที่ 1 พิธีมอบรางวัลคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2557
2. การแข่งขันกีฬาเข็มสัมพันธ์ ครั้งที่ 26 วันที่ 20- 22 ตุลาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร
		 1. รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง ประเภทกีฬาแบดมินตันชายเดี่ยว
       				 นศ.พ.ชลกร  เชาว์รัตน์  นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่  6
		 2. รางวัลรองชนะเลิศ เหรียญเงิน ประเภท กรีฑาหญิง
     				 นศ.พ.จุฑามาศ  เสนาภักดิ์ นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3

ภาพที่ 2 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาเข็มสัมพันธ์
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ด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์


		
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้รบั จัดสรรงบประมาณทัง้ จากงบประมาณแผ่นดิน งบประมาณ
เงินรายได้ รวมถึงแหล่งทุน ภายนอก เช่น มูลนิธิอนันทมหิดล สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข สกว. และ สกอ.
เพื่อสนับสนุนการวิจัย และงานสร้างสรรค์ ดังนี้ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ตารางที่ 1 จำ�นวนโครงการและทุนสนับสนุนงานวิจัย

ด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์

วิ ท ยาลั ย แพทยศาสตร์ แ ละการสาธารณสุ ข ได้ รั บ ปี
จั ดงสรรงบประมาณทั
น ดิ น 2557
บประมาณ 2556้ ง จากงบประมาณแผ่
ปีงบประมาณ
งบประมาณเงินรายได้ รวมถึงแหล่งทุน ภายนอก เช่น มูลนิธิอนันทมหิดล สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข สกว. และ
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1. โครงการวิ
จัย ประจ
2557เช่เช่
1. โครงการวิ
จัย ประจำ
�ปี าปี
พ.ศ.พ.ศ.2557
นน
1.1 การประเมิ
ซีนของลิ
นอะมิ
โนเปปติเเดสต่
ดสต่ออการติ
ออพิออพิ
สทอร์
คิส วิคเวอริ
ิ นิ
1.1 การประเมิ
นการเป็นการเป็
นวัคซีนนวัคของลิ
วซีวนซีอะมิ
โนเปปติ
การติดพยาธิ
ดพยาธิ
สทอร์
ิส วินเวอริ
ตับ Opisthorchis
viverrini
นปัญหาสาธารณสุ
ญของประเทศไทยโดยเฉพาะ
			 โรคพยาธิโรคพยาธิ
ใบไม้ตใบั บไม้
Opisthorchis
viverrini
เป็นปัญเป็หาสาธารณสุ
ขทีส่ ข�ำ ทีคั่สญาคัของประเทศไทย
โดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งพบผู้ป่วยโรคนี้มากถึง 16.6% และเป็นที่ทราบกันดีว่า การติดพยาธิ
ในภาคตะวั
นออกเฉียงเหนือซึ่งพบผู้ป่วยโรคนี้มากถึง 16.6% และเป็นที่ทราบกันดีว่า การติดพยาธิใบไม้ตับมีความ
ใบไม้ตับมีความสัมพันธ์กับการเกิ้ ดโรคมะเร็งท่อน้าดีและถูกจัดให้เป็นสารก่อมะเร็ง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
สัมพันธ์กับการเกิดโรคมะเร็งท่อนำ�ดีและถูกจัดให้เป็นสารก่อมะเร็ง   มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณสมบัติของลิวซีน
คุณสมบัติของลิวซีนอะมิโนเปปติเดสในการเป็นวัคซีนต่อพยาธิใบไม้ตับ O.viverrini ผลประโยชน์ที่ได้ หน่วย
อะมิโนเปปติ
เดสในการเป็นวัคซีนต่อพยาธิใบไม้ตับ O.viverrini ผลประโยชน์ที่ได้ หน่วยงานวิจัยที่เกี่ยวข้องสามารถ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องสามารถนาผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการวิจัยในการป้องโรคพยาธิใบไม้ตับต่อไป
นำ�ผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการวิจัยในการป้องโรคพยาธิใบไม้ตับต่อไป
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1.2. ความชุกของกลุ่มอาการเมตาบอลิกในวัยรุ่นในจังหวัดอุบลราชธานี
			 เนือ่ งจากเด็กไทยมีแนวโน้มภาวะโภชนาการเกินเพิม่ มากขึน้ รวมทัง้ มีพฤติกรรมสุขภาพทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป
เช่น พฤติกรรมการบริโภค พฤติกรรมการใช้กำ�ลังทางกาย และพฤติกรรมอื่น รวมทั้งปัจจัยส่วนบุคคล เช่น น้ำ�หนัก
แรกเกิด ประวัติครอบครัวป่วยด้วยโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ซึ่งอาจจะนำ�ไปสู่การมีภาวะ Metabolic
Syndrome ในเด็กและวัยรุ่น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อปัญหาโรคเรื้อรังในอนาคต ดังนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการ
ประเมินขนาดของปัญหาภาวะ Metabolic syndrome ในเด็กและวัยรุ่น รวมทั้งศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย
ที่เป็นสาเหตุของการมีภาวะ Metabolic syndrome ในเด็กและวัยรุ่น รวมทั้งการศึกษาความชุกของภาวะ
metabolic syndrome ในเด็กและวัยรุ่น ผลประโยชน์ที่ได้ องค์ความรู้ ประสบการณ์ ปัญหาที่น่าจะต้องคำ�นึงถึง
และข้อเสนอแนะ ในเรือ่ งการหาขนาดของปัญหาขนาดของปัญหาอาการเมตาบอลิก โรคอ้วน รวมทัง้ ปัจจัยทีม่ คี วาม
สัมพันธ์กับอาการเมตาบอลิกของเด็กและวัยรุ่น ข้อมูลขนาดปัญหาภาวะอ้วน ปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ และอาการเมตาบอ
ลิกในการศึกษานี้ สามารถใช้เป็นข้อมูลเพื่อใช้ในการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกิจกรรมการส่งเสริม
สุขภาพ หรือกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์จำ�เพาะในการลดอุบัติการณ์ของโรค หาค่าจุดตัด (Cut-off point) ของค่า
ดัชนีมวลกาย เส้นรอบเอว ประมาณการใช้กำ�ลังทางกาย และน้ำ�หนักแรกเกิดน่าจะมีความแตกต่างจากค่าจุดตัด
ในประเทศที่พัฒนาแล้ว นำ�ไปสู่การกำ�หนดทิศทางการเฝ้าระวังโรคที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับลักษณะทาง
ประชาชนของประเทศอย่างแท้จริง
1.3 เลปโตสไปโรสิส:กระบวนการศึกษาเชือ้ เลปโตสไปร่าและแบบจำ�ลองภูมศิ าสตร์และสังคม เพือ่ เฝ้าระวัง
และป้องกัน ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี
			 เนื่องจากโรคเลปโตสไปโรสิส ได้ส่งผลกระทบทั้งต่อผู้ป่วย ครอบครัว และญาติมิตร ซึ่งผลกระทบ
มีมากมายหลายด้าน ซึ่งเป็นผลกระทบทั้งโดยตรงและทางอ้อมต่อผู้ป่วย ได้แก่ ผลกระทบด้านร่างกายของผู้ป่วย
ด้านจิตใจ ด้านเศรษฐกิจ ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้จึงมีความต้องการที่จะศึกษาการรับรู้ และพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรค
เลปโตสไปโรสิส หาอัตราการติดเชือ้ เลปโตสไปร่าในหนูและน้�ำ ผิวดินในธรรมชาติ รวมถึงการนำ�เทคโนโลยีทเี่ หมาะสม
เกี่ยวกับการจัดการเชิงพื้นที่ โดยการนำ�ระบบการสำ�รวจระยะไกล (remote sensing) ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
(geographic information system) และระบบกำ�หนดพิกัดพื้นผิวโลก (global positional system) เพื่อสร้าง
แบบจำ�ลองภูมศิ าสตร์ เพือ่ สร้างฐานข้อมูลและสามารถนำ�ไปใช้ในการดำ�เนินการสนับสนุนการตัดสินใจเฝ้าระวังทาง
ระบาดวิทยาของการเกิดโรคเลปโตสไปโรสิส และใช้ในการป้องกันและควบคุมโรคเลปโตสไปโรสิส
1.4 การศึกษาการกลายพันธุ์ของเชื้อ Burkholderia pseudomallei ที่แยกได้จากภาคตะวันออก
เฉียงเหนือตอนล่าง ของประเทศไทย
			 โรคเมลิออยโดสีสเป็นโรคติดเชื้อที่มีสาเหตุมาจากเชื้อ Burkholderia pseudomallei โดยเป็นโรค
ติดเชือ้ จากชุมชนมากเป็นอันดับต้นๆ พบมากในกลุม่ ผูป้ ว่ ยทีม่ พี นื้ ฐานมีโรคประจำ�ตัว เช่น โรคเบาหวาน  โรคโลหิตจาง
เป็นต้น และมักพบในประชากรกลุ่มที่มีอาชีพทางเกษตรกรรม ที่มีลักษณะของอาชีพสัมผัสกับดิน โดยทำ�การศึกษา
เชื้อ B. pseudomallei ที่แยกได้จากผู้ป่วยในโรงพยาบาลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนใต้ ได้แก่ โรงพยาบาล
สรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี โรงพยาบาลศรีสะเกษ โรงพยาบาลยโสธร และโรงพยาบาลอำ�นาจเจริญ
ด้วยการศึกษา Minimum inhibitory concentration (MIC) ต่อยาในกลุ่ม beta-lactam ตรวจลำ�ดับเบสและ
การกลายพันธุข์ องเชือ้ จุลชีพด้วยเทคนิคทางโมเลกุล เพือ่ ให้ทราบแนวโน้มของเชือ้   B. pseudomallei ต่อยาในกลุม่
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beta-lactam และพัฒนาการดื้อยาของเชื้อ ในลำ�ดับต่อไป หากพบเชื้อที่กลายพันธุ์ต่อยีนที่สร้าง beta lactamase
จะทำ�การออกแบบไพรเมอร์ เพือ่ ใช้ในการตรวจวินจิ ฉัยด้วยเทคนิค PCR เพือ่ ให้สามารถนำ�มาประยุกต์ใช้ในการตรวจ
วินิจฉัยเชื้อเหล่านี้ต่อไปในห้องปฏิบัติการ
2. กิจกรรมส่งเสริมการวิจัย
		 กิจกรรม Research Forum วันที่ 28 พฤศจิกายน 2556 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัย เช่น ระบบ
ประสาทและการควบคุมการเคลื่อนที่ของพยาธิ อุบัติการณ์และปัจจัยเสี่ยงต่อโรคมะเร็ง รวมถึงจริยธรรมการวิจัย
ในมนุษย์ และในสัตว์ทดลอง เป็นต้น

ภาพที่ 3 กิจกรรม Research Forum วันที่ 28 พฤศจิกายน 2556

		
กิจกรรม Research Forum เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเขียน proposal เพื่อขอทุนวิจัยให้คณะกรรมการ
บริหารงานวิจัยพิจารณา วันที่ 6 พฤศจิกายน 2556

ภาพที่ 4 กิจกรรม Research Forum วันที่ 6 พฤศจิกายน 2556

		
กิจกรรม อบรมแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณ และการดำ�เนินการเอกสารทางการเงิน โครงการวิจัย
โครงการบริการวิชาการและโครงการทำ�นุบำ�รุงฯ เมื่อวันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2556 เวลา 13.30 - 16.00 น.
ณ ห้องประชุม 401

ภาพที่ 5 กิจกรรม อบรมแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณ และการดำ�เนินการเอกสารทางการเงิน
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		 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเขียน proposal และจรรยาบรรณนักวิจัย วันที่ 29 พฤษภาคม 2557  

ภาพที
 ่ 6 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเขียน proposal และจรรยาบรรณนักวิจัย
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ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม


		
ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในเขตอีสานใต้
และภูมิภาคลุ่มแม่น้ำ�โขงและอาเซียน โดยเสริมสร้างความเข้มแข็งของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งเสริมและสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาวะและบริการสุขภาพ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชนทุกภาคส่วน เป้าประสงค์
: มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกการบริหารงานบริการวิชาการที่สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขต
อีสานใต้และอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำ�โขง  
		 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้ดำ�เนินงานด้านบริการวิชาการ โดยการกำ�หนดให้มีการ
บริการวิชาการ เพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิศทางด้านฐานข้อมูล องค์ความรู้และผู้รู้ในอีสานใต้ และรวมไปถึงบริเวณ
อนุ ภู มิ ภ าคลุ่ ม น้ำ � โขง เพื่ อ การบริ ก ารวิ ช าการแก่ ชุ ม ชนและสร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม เพื่ อ ช่ ว ยยกระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต
ที่ดีของประชาชนในเขตอีสานใต้ซึ่งเป็นเขตบริการของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ดำ�เนินการบริการวิชาการ
ตามกิจกรรมทีด่ �ำ เนินการตามยุทธศาสตร์ และแนวทางทีก่ �ำ หนดในแผนการให้บริการวิชาการ ในปีงบประมาณ 2557
ดังนี้ 
		 1. โรงเรียนต้นแบบด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม เป็นการบริการวิชาการโรงเรียนเครือข่าย
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ด้านความปลอดภัยและสิง่ แวดล้อม ทีก่ ระทบต่อนักเรียนในโรงเรียนไม่วา่ จะเป็น ผลกระทบ
ของแสงสว่างในห้องเรียน เสียงดัง การจัดการขยะภายในโรงเรียน การสุขาภิบาลอาหาร ความเสี่ยงในสนามเด็กเล่น
และรวมถึงยกระดับความสามารถในการจัดการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมจนเป็นโรงเรียนต้นแบบ
ด้านความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม ในโรงเรียนเครือข่ายของมหาวิทยาลัยอุบลราชนี

ภาพที่ 7 โครงการโรงเรียนปลอดภัย อนามัยสิ่งแวดล้อมดี ปี 2557
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		2. สานฝันต้นกล้า สา’สุข ครัง้ ที่ 1  เป็นโครงการบริการวิชาการทีจ่ ดั ขึน้ ระหว่างวันที่ 18-20 มกราคม 2557
เพื่อเป็นการแนะแนวการเรียนการสอนในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ กิจกรรมจิตปัญญาศึกษา กิจกรรมการตรวจ
คุณภาพน้ำ� และกิจกรรมทางห้องปฏิบัติการแก่นักเรียนมัธยมศึกษา ที่สนใจจะเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตร์ ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก

ภาพที่ 8 โครงการสานฝันต้นกล้า สา’สุข ครั้งที่ 1 ปี 2557
		 3. พัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อการพึ่งตัวเองด้านสุขภาพ   เป็นโครงการจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 21-26
พฤศจิกายน 2556 เพื่อสร้างองค์ความรู้และต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น นำ�ไปสู่การแก้ไขปัญหา และเพิ่มขีด
ความสามารถของชุมชนในการดูแลตนเองด้านสุขภาพ เพื่อบริการวิชาการและถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการ
ของวิทยาลัยในการแก้ไขปัญหาของชุมชนเชือ่ มโยงไปสูก่ ารวิจยั ซึง่ บูรณาการกับการเรียนการสอนรายวิชา เวชศาสตร์
ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชน

ภาพที่ 9 โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อการพึ่งตนเองด้านสุขภาพ
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		 4. อบรมเชิงปฏิบตั กิ าร เทคนิคการให้สขุ ศึกษาและการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพแนวใหม่ สำ�หรับ
บุคลากรทางด้านสาธารณสุข ทำ�ให้เกิดความเชื่อมั่นและเป็นการสนับสนุนให้บุคลากรกลุ่มนี้ได้มีการพัฒนา
กระบวนการในการดำ�เนินงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ อันจะนำ�ไปสู่การลดปัญหาสุขภาพของประชาชน
ที่มีสาเหตุจากพฤติกรรม มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรทางด้านสาธารณสุขมีความรู้ทางทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
ในเทคนิคและกระบวนการการให้สุขศึกษาสำ�หรับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย มีความรู้ทางทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
ในเทคนิคและกระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ

ภาพที่ 10 อบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการให้สุขศึกษาและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพแนวใหม่
สำ�หรับบุคลากรทางด้านสาธารณสุข
		
5. ค่าย “ฉันอยากเป็น...หมอ มอทราย” ครั้งที่ 6 เป็นการประชาสัมพันธ์ แนวทางการเรียนและวิถีชีวิต
ทีเ่ ป็นเอกลักษณ์ของนักศึกษาแพทย์วทิ ยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข แก่นกั เรียน ชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย
เพื่อประกอบการตัดสินใจศึกษาต่อ พร้อมทั้งเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง วิทยาลัยแพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุขกับชุมชน ทางคณะผู้จัดทำ�จึงได้จัดทำ�โครงการ ค่าย “ฉันอยากเป็น...หมอ มอทราย” ระหว่างวันที่
5 - 7 ตุลาคม 2556 มีผู้เข้าร่วม 100 คน

ภาพที่ 11 ค่าย “ฉันอยากเป็น...หมอ มอทราย” ครั้งที่ 6
		 6. การส่งเสริมภาวะโภชนาการและสุขอนามัย นักเรียนโรงเรียนตำ�รวจตระเวนชายแดน กองกำ�กับ
การตำ�รวจตระเวนชายแดนที่ 22 อุบลราชธานี (ปีที่ 2) เป็นการดำ�เนินโครงการต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมภาวะโภชนาการ และป้องกันปัญหาสุขภาพ ที่อาจเกิดขึ้นกับนักเรียนในระยะยาว รวมทั้งยังเป็นการกระตุ้น
การส่งเสริม และสร้างความตระหนักในการดูแลสุขภาพของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง มีผู้เข้าร่วม 80 คนได้แก่ แกนนำ�
นักเรียน (ชั้นป. 4 - ป 6.)  ครูอนามัยโรงเรียน ครูโภชนาการ แกนนำ�ผู้ปกครอง และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่
โรงเรียนตำ�รวจตระเวนชายแดน กองกำ�กับการตำ�รวจตระเวนชายแดน ที่ 22 อุบลราชธานี (เขตจังหวัดอุบลราชธานี
ยโสธร อำ�นาจเจริญ และ ศรีสะเกษ) จำ�นวน 7 โรงเรียน
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ภาพที่ 12 การส่งเสริมภาวะโภชนาการและสุขอนามัย นักเรียนโรงเรียนตำ�รวจตระเวนชายแดน
กองกำ�กับการตำ�รวจตระเวนชายแดนที่ 22 อุบลราชธานีประจำ�ปีงบประมาณ 2557
		
7. บริการสำ�รวจดัชนีลกู น้�ำ ยุงลาย เพือ่ ป้องกันโรคไข้เลือดออกแบบมีสว่ นร่วมของชุมชนในการประเมิน
ผลกระทบและการใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง ปีที่ 3 เป็นการบูรณาการการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อการ
ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ในการสำ�รวจลูกน�้ำ และยุงลาย การสำ�รวจพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก
และการรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคไข้เลือดออกในหมู่บ้านดอนกลาง อำ�เภอวารินชำ�ราบ จังหวัด
อุบลราชธานี เป็นกิจกรรมต่อเนื่องและมีการดำ�เนินงานทุกปี ซึ่งมีประชาชนเข้าร่วมจำ�นวน 100 คน และร่วมกัน
สำ�รวจลูกน้ำ�ยุงลาย โดยได้รับความร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บลวัด

ภาพที่ 13 บริการสำ�รวจดัชนีลูกน้ำ�ยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกแบบมีส่วนร่วมของชุมชน
ในการประเมินผลกระทบและการใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง ปีที่ 3
		
8. สัปดาห์วิทยาศาสตร์ “เปิดโลกการเรียนรู้ สู่ร่างอาจารย์ใหญ่ ครั้งที่ 5” เป็นกิจกรรมที่จัดในงาน
วันวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 18-19 สิงหาคม 2557 ซึ่งมีนักเรียนให้ความสนใจในกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้น เช่น การเรียน
รู้ร่างอาจารย์ใหญ่ แนะนำ�ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ จุลชีววิทยา เรียนรู้วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม และการ
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น มีผู้เข้าร่วม 1,000 คน

ภาพที่ 14 สัปดาห์วิทยาศาสตร์ “เปิดโลกการเรียนรู้ สู่ร่างอาจารย์ใหญ่ ครั้งที่ 5”
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9. บริการตรวจวัดระดับน้�ำ ตาลในเลือด และการส่งเสริมพฤติกรรมการดูแลตนเองและความรูเ้ กีย่ วกับ
โรคเบาหวาน เป็นบริการตรวจวัดระดับน�้ำ ตาลในเลือด และการส่งเสริมพฤติกรรมการดูแลตนเองและความรูเ้ กีย่ วกับ
โรคเบาหวาน จะเป็นการส่งเสริมให้ชุมชนรู้จักการดูแลสุขภาพตนเอง นอกจากนี้ยังช่วยให้หน่วยงานทางราชการ
ด้านสุขภาพในการสร้างเสริมสุขภาพประชาชนได้ดียิ่งขึ้น  มีประชาชนหมู่ที่ 2 ตำ�บลวัด อำ�เภอวารินชำ�ราบ จังหวัด
อุบลราชธานี จำ�นวน 47 คน อาจารย์และบุคลากร จำ�นวน 10 คน นักศึกษา จำ�นวน 36 คน

ภาพที่ 15 บริการตรวจวัดระดับน้ำ�ตาลในเลือด และการส่งเสริมพฤติกรรมการดูแลตนเอง
และความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวาน
		 10. ประชุมวิชาการวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่ 3 “การพัฒนากำ�ลังคนและ
การวิจยั ด้านสุขภาพในยุค AEC” ได้เห็นความสำ�คัญในด้านการแพทย์และสาธารณสุขในทุกมิติ โดยให้ความสำ�คัญ
กับการสร้างเสริมสุขภาพ การสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่จะสนับสนุนให้กับงานส่งเสริม ควบคุม ป้องกันและ
รักษาโรค และภัยสุขภาพ ให้มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ตลอดจนเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการ
ดำ�เนินงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข การเผยแพร่องค์ความรู้ นวัตกรรมสุขภาพ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เช่น
การคัดกรอง และการตรวจวินิจฉัยโรคธาลัสซีเมีย การพัฒนากำ�ลังคน และการวิจัยด้านสุขภาพ ระบาดวิทยา
การวิจยั และการคัดกรองโรคมะเร็ง โรคผิวหนังทีเ่ ป็นปัญหาทางสาธารณสุข เป็นต้น ระหว่างวันที่ 13-14 มีนาคม 2557
มีผู้เข้าร่วม 300 คน

ภาพที่ 16 ประชุมวิชาการวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่ 3
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ด้านการทำ�นุบำ�รุงศิลปวัฒนธรรม

		 สืบสาน เผยแผ่ ฟืน้ ฟูและอนุรกั ษ์ศลิ ปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีทอ้ งถิน่ รวมทัง้ เรียนรูว้ ฒ
ั นธรรม
ของประเทศในอาเซียน โดยศึกษา ค้นคว้า วิจัย รวบรวมและจัดการความรู้ให้นักศึกษาและบุคลากรตระหนักถึง
คุณค่าของศิลปวัฒนธรรม ประวัตศิ าสตร์และภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ เป้าประสงค์:เป็นแหล่งเรียนรูด้ า้ นศิลปวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่นและประเทศในอาเซียน กิจกรรมทำ�นุบำ�รุงศิลปวัฒนธรรมของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
ที่จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการดำ�เนินงาน ในปีงบประมาณพ.ศ.  2557 ดังนี้
		
1. กิจกรรมฝึกกรรมฐานและสุนทรียสนทนา สำ�หรับนักศึกษาและบุคลากร ณ วัดป่าบุญล้อม
(วัดสาขาวัดหนองป่าพง) ระหว่างวันที่ 15-21 มีนาคม 2557 โดยผูร้ ว่ มโครงการได้รบั ประสบการณ์จริงในการฝึกปฏิบตั ิ
รักษาศีล 8 สวดมนต์ทำ�วัตรเช้า-เย็น นั่งสมาธิ เดินจงกรมและสนทนาธรรม และทำ�ความสะอาด เพื่อฝึกฝนจิตใจ
ให้ก่อเกิดสติและปัญญา และสามารถประยุกต์ใช้ในการเรียน การพัฒนาตนเองด้านคุณธรรมจริยธรรมตลอดจน
การปฏิบัติงาน ทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยมีการบูรณาการกับการเรียนการสอนรายวิชา การพัฒนาความเป็น
นักวิชาชีพเวชกรรม ในหัวข้อ การเรียนรู้ในมนุษย์ (learning process)

ภาพที่ 17 กิจกรรมฝึกกรรมฐานและสุนทรียสนทนา สำ�หรับนักศึกษาและบุคลากร ณ วัดป่าบุญล้อม
		
2. ทำ�นุบ�ำ รุงศิลปวัฒนธรรมสืบสานประเพณีท�ำ บุญอุทศิ ส่วนกุศลแด่อาจารย์ใหญ่ วิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำ�ปี 2557 เป็นกิจกรรมทำ�บุญอุทิศส่วนกุศลแด่อาจารย์ใหญ่
ซึ่งเป็นผู้เสียสละร่างกายเป็นวิทยาทาน โดยมีกำ�หนดจัดทุกปี ในปีนี้จัดเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2557 โดยมีกิจกรรม
การทำ�บุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายอาหารเพล พิธีรำ�ลึกพระคุณอาจารย์ใหญ่ กิจกรรมโรงทาน และอ่าน
บทร้อยกรองทำ�นองเสนาะ ซึ่งมีคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และญาติมิตรอาจารย์ใหญ่มาร่วมงานกว่า 400 คน

ภาพที่ 18 งานทำ�บุญอุทิศส่วนกุศลแด่อาจารย์ใหญ่
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		 3. กิจกรรมเรียนรู้คุณค่าศิลปวัฒนธรรม ฮีตสิบสอง คองสิบสี่ บุญข้าวประดับดิน เป็นการทำ�กิจกรรม
และการทำ�บุญตามประเพณีอีสาน บุญเดือนเก้า บุญข้าวประดับดิน ซึ่งนักศึกษาได้มีการจัดนิทรรศการ เพื่อเผยแพร่
ความเป็นมาและวีธีการทำ�บุญข้าวประดับดิน ในวันที่ 23-24 สิงหาคม 2557 ร่วมกันทำ�ข้าวประดับดินเพื่ออุทิศ
ส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับ อีกทั้ง เป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้ ที่เชื่อมโยงจากเนื้อหาวิชาสุขภาพประชาชน โดยให้
เรียนรู้ผ่านจารีตประเพณีของชุมชน และร่วมกิจกรรมตักบาตร และถวายอาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ ณ วัดบ้านศรีไค
ตำ�บลเมืองศรีไค อำ�เภอวารินชำ�ราบ จังหวัดอุบลราชธานี มีประชาชน และนักศึกษาเข้าร่วม 100 คน

ภาพที่ 19 กิจกรรมเรียนรู้คุณค่าศิลปวัฒนธรรม ฮีตสิบสอง คองสิบสี่ บุญข้าวประดับดิน
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ด้านความร่วมมือกับต่างประเทศ

		 ในปีงบประมาณ 2557 วิทยาลัยฯ ได้รับจัดสรรงบประมาณ เพื่อดำ�เนินโครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน โดยกิจกรรมภายใต้โครงการประกอบด้วยการจัดอบรม บรรยาย ให้ความรู้เกี่ยวกับประชาคม
อาเซียน การอบรมภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียนการแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษา และการจัดกิจกรรมส่ง
เสริมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และการสร้างเครือข่ายความรู้ทางด้านวิชาการ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจำ�นวนทั้งสิ้น 390,000 บาท โดยมีกิจกรรม ดังนี้
ตารางที่ 2 รายงานผลการจัดอบรม/บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน และการอบรมภาษา
			 ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ประจำ�ปี 2557 วิทยาลัยแพทยศาสตร์
			 และการสาธารณสุข
ลำ�ดับที่

โครงการ/ กิจกรรม

งบประมาณที่จัดสรร

1

การอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประเทศอาเซียน

20,000

2

อบรมภาษาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประเทศอาเซียน

20,000

3

การแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรกับสถาบันการศึกษา/ หน่วยงาน
ในภูมิภาคอาเซียน

150,000

4

การแลกเปลี่ยนอาจารย์และบุคลากรกับสถาบันการศึกษา/หน่วยงานใน
ภูมิภาคอาเซียน

100,000

5

พัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ� 2014 Summer Global Leadership
Development Program กับ Far East University

15,000

6

ฝึกประสบการณ์นักศึกษาแพทย์และการสาธารณสุขในต่างประเทศ

100,000

7

ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษจากมหาวิทยาลัยฮาวาย
(University of Hawaii) ประเทศสหรัฐอเมริกา

เงินงบประมาณจาก
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

8

เน้นผู้บริหารเพื่อไปทำ� MOU ในการร่วมมือทางวิชาการ
กับมหาวิทยาลัยต่างๆ ในอาเซียน 3 โครงการ

เงินงบประมาณจาก
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

9

การรับนักศึกษาและอาจารย์จากประเทศในภูมิภาคอาเซียน
มาแลกเปลี่ยนที่คณะ

74,400
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ผลการดำ�เนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ ประจำ�ปี 2557

		 ในปี 2557 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้จัดทำ�แผนปฏิบัติการประจำ�ปีและแผนงบ
ประมาณสนับสนุนการดำ�เนินโครงการและกิจกรรมต่างๆ ภายใต้มาตรการของกลยุทธ์ จำ�นวน 7 กลยุทธ์ โดยมีผล
การดำ�เนินงานที่สำ�คัญ จำ�แนกตามกลยุทธ์ ดังนี้
กลยุทธ์ที่ 1
สร้างบัณฑิตทีม่ คี ณ
ุ ภาพและสมรรถนะตามมาตรฐานสากล สามารถเรียนรูแ้ ละพัฒนาตนเองได้อย่าง
ต่อเนื่อง มีคุณธรรม ความรับผิดชอบ ความพอเพียง จิตสำ�นึกที่ดี และมีความพร้อมเพื่อรองรับการเปิดประชาคม
อาเซียนและการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 โดยพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย และจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำ�คัญ และจัดให้มีทักษะการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง
เป้าประสงค์ : บัณฑิตมีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม ใฝ่รู้ และมีสมรรถนะในการประกอบอาชีพ
เป็นที่ยอมรับของสังคม
มาตรการ
1.1 พัฒนาระบบการรับนักศึกษาเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาแก่นักศึกษาทั้งในและต่างประเทศ
1.2 พัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัย มีความยืดหยุ่น มีความหลากหลาย มีมาตรฐานระดับสากล สอดคล้อง
		 กับความต้องการของสังคม ทิศทางการพัฒนาประเทศและเตรียมความพร้อมเข้าสู่ศตวรรษที่ 21
1.3 จัดระบบและกลไกการบริหารหลักสูตรทุกระดับให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ
1.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำ�คัญให้ครบถ้วน
		 ทุกหลักสูตร ให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง
1.5 ส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการเรียนรูท้ ใี่ ห้นกั ศึกษาได้ฝกึ ทักษะการทำ�งานเป็นทีม การหาประสบการณN
		 จากการทำ�จริงหรือสหกิจศึกษา การเรียนรู้ร่วมกับชุมชนและหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งใน
		 และต่างประเทศ
1.6 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน
		 และแหล่งเรียนรู้ให้แก่นักศึกษาอย่างพอเพียงและทั่วถึง
1.7 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมนอกหลักสูตรที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตามกรอบ
		 มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน และมุ่งพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะในการดำ�เนินชีวิต
		 บนพื้นฐานความพอเพียง ตลอดจนปลูกฝังจิตสำ�นึกรักท้องถิ่นและความรับผิดชอบต่อสังคม
1.8 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการและการสร้างสวัสดิภาพแก่นักศึกษาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
		 มีความปลอดภัยและมีความสุข
1.9 พัฒนาความรู้และทักษะของนักศึกษาและบัณฑิตเพื่อรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน
1.10	 สร้างความสัมพันธ์กับศิษย์เก่า ส่งเสริมและสนับสนุนให้ศิษย์เก่ามีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัย
1.11	 ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษา
		 และหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเน้นกลุ่มประเทศอาเซียน
1.12	 มีการส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษา
1.13	 พัฒนาระบบและกลไกเพื่อลดจำ�นวนการตกออก การคงจำ�นวนนักศึกษาและให้นักศึกษาสามารถจบได้
		 ตามระยะเวลาในหลักสูตร
1.14	 พัฒนาระบบบริการจัดการอาคารสถานที่ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
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1. การรับนักศึกษา
1.1 วิธีการรับนักศึกษา :
		 หลักสูตรแพทยศาตรบัณฑิต ดำ�เนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาโดยวิธีรับตรงตามโควตา ประเภท
			 กลุม่ ความร่วมมือกับหน่วนงานภายนอก ทีเ่ รียกว่า โครงการการผลิตแพทย์เพิม่ เพือ่ ชาวชนบท ซึง่ เป็น
			 โครงการผลิตแพทย์ตามข้อตกลงความร่วมมือด้านการผลิตแพทย์เพิ่ม เพื่อชาวชนบทระหว่าง
			 กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการ โดยเปิดรับเฉพาะผู้ที่มีภูมิลำ�เนาในเขตพื้นที่ภาค
			 ตะวันออกเฉียงเหนือ 4 จังหวัด ได้แก่ อุบลราชธานี อำ�นาจเจริญ ยโสธร และศรีสะเกษ  
		 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ การรับนักศึกษาเข้าศึกษามี 2 วิธี
			 1. วิธีรับผ่านส่วนกลาง (Admissions) การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาจะดำ�เนินการคัดเลือกจากองค์
				 ประกอบที่ ทปอ. กำ�หนด
			 2. วิธีรับตรง การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาจะดำ�เนินการคัดเลือกโดยมหาวิทยาลัยกำ�หนด
				 แบ่งเป็น 2 วิธี ได้แก่ วิธีรับตรงตามพื้นที่และวิธีรับตรงตามโควตา
				 2.1 วิธรี บั ตรงตามพืน้ ที่ เป็นการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาจากพืน้ ทีต่ า่ งๆ ได้แก่ พืน้ ทีบ่ ริการ
					 พื้นที่อีสาน และพื้นที่ภาคอื่นๆ ดังนี้
					 2.1.1 รับตรงพื้นที่บริการ เป็นการรับนักเรียนที่เรียนอยู่ในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่
						
บริการของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มี 10 จังหวัด
						
ได้แก่ อุบลราชธานี ยโสธร ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ อำ�นาจเจริญ มุกดาหาร สกลนคร
						
นครพนม บุรีรัมย์ และสุรินทร์
					 2.1.2 	 รับตรงพื้นที่อีสาน เป็นการรับนักเรียนที่เรียนอยู่ในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่
						
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 10 จังหวัด ซึ่งไม่ได้อยู่ในเขตพื้นที่บริการ ได้แก่ 	
						
นครราชสีมา อุดรธานี เลย หนองบัวลำ�ภู หนองคาย ขอนแก่น ชัยภูมิ กาฬสินธุ์
						
บึงกาฬ และมหาสารคาม
				 2.2 	วิธีรับตรงตามโควตา เป็นการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเพื่อให้ สอดคล้องกับ
					 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และอัตลักษณ์ของคณะ มหาวิทยาลัยและประเทศ โดยหลักสูตรวิทยา
					 ศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ รับนักศึกษาโควตาเรียนดีชนบท โควตาส่งเสริม
					 ผู้มีคุณธรรม
1.2 จำ�นวนนักศึกษา
		 ในปีการศึกษา 2557 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขรับนักศึกษา เข้าศึกษาในทุกหลักสูตร
ทั้งสิ้นจำ�นวน 181 คน เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีจำ�นวน 181 คน

รายงานประจำ�ปี วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ๒๕๕๗
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1.2 จานวนนักศึกษา
ในปีการศึกษา 2557 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขรับนักศึกษา เข้าศึกษาในทุกหลักสูตร
ตารางที่ 3 แสดงจำ�นวนการรับนักศึกษาเข้าศึกษาในทุกหลักสูตร
ทั้งสิ้นจานวน 181 คน เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีจานวน 181 คน
ตารางที่ 3 แสดงจานวนการรับนักศึกษาเข้าศึกษาในทุกหลักสูตร
การ
หลักสูตร
หลักสูตร

ปี 2556
ปี 2557
รวม
ปี 2556
ปี 2557
ทั้ง
ปริญญา
ปริญญา
ญาญญาปริญ
ญญา
ปริญญา
ปริญปริ
ญาญญา
ปริญญารวม ปริญปริ
ปริญา
ญญาปริปริ
ญญา รวม รวม
รวม
รวม
ทังสิ
ตรี ตรี โท โท เอก เอก
ตรี ตรี โท โท เอกเอก
สิ้นน

หลักกสูสูตตรแพทยศาสตร
รแพทยศาสตร 178
หลั
178
บับัณณฑิฑิตต
หลักสูตรวิทยาศาสตร
238
หลักสูตรวิทยาศาสตบัณฑิต
บัณฑิต สาขาวิชา
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 238
สาธารณสุขศาสตร์
รวมรวม
416 416 -

-

-

-

178
238

200
200

-

371
238 371

-

178

- 416 416571571

-

- -

-

-

200 378
200 378

-

371 609
371 609

- -

571
571 987
987

-

การ
เพิ่ม
เพิ่มขึน
ขึ้น/
/ลดลง
ลดลง

เพิ่มขึ้น
ขึ้น
เพิ่มขึ้น
เพิ่ม
ขึ้น

แผนภูมทิ ี่ 5 แสดงการเปรียบเทียบการรับนักศึกษา ในปี 2556 – 2557
แผนภูมิที่ 5 แสดงการเปรียบเทียบการรับนักศึกษา ในปี 2556 – 2557
450

371

400
350
300
250
178

200

200

238
ปี 2556
ปี 2557

150
100
50
0

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

1.3
1.3ผู้สผูำ�้สเร็าเร็จการศึ
จการศึกษา
กษา
			 วิทยาลั
ข เปิขดสอนในระดั
บปริญบญาตรี
จำ�นวนจ2านวน
หลักสูต2ร หลั
คือกหลั
ยาลัยยแพทยศาสตร์
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุ
แ ละการสาธารณสุ
เปิ ด สอนในระดั
ปริ ญ ญาตรี
สู ตกรสูตคืรอ
แพทยศาสตรบั
ณฑิต และหลั
รวิทยาศาสตรบั
ฑิต สาขาวิชณาสาธารณสุ
ในปีการศึ
กษา 2557
จำ�นวน
หลักสูตรแพทยศาสตรบั
ณฑิกสูตตและหลั
กสูตรวิทณยาศาสตรบั
ฑิต สาขาวิขศาสตร์
ชาสาธารณสุ
ขศาสตร์
ในปีกมีารศึ
กษา
มีจานวนนั
ที่รับคน
เข้าเป็จนานวน
นักศึกทษาระดั
ปริญการศึ
ญาตรี
หมด ในปี
กษา
นั2557
กศึกษาใหม่
ที่รับเข้กา ศึจำก�ษาใหม่
นวน 181
นักศึก181
ษาระดัคนบปริเป็ญนญาตรี
ั้งหมด บในปี
กษาทั้ง2556
มีผู้สกำ�ารศึ
เร็จการ
มีผู้สาเร็
กษาจ
117บคน
นนักทศึั้งกหมด
ษาระดับปริญญาตรีทั้งหมด
ศึ2556
กษาจำ�นวน
117จการศึ
คน  เป็
นนัานวน
กศึกษาระดั
ปริญเป็ญาตรี
			 ผลการส
ผลการสำารวจความพึ
�รวจความพึงพอใจในภาพรวมของผู้ใช้บัณฑิต ในภาพรวมและรายด้าน
			 1.
1. หลั
หลักกสูสูตตรแพทยศาสตรบั
รแพทยศาสตรบัณณฑิฑิตต
				 1.1 ผลการประเมินด้านประสิทธิภาพของบัณฑิตด้านวิชาการ ซึ่งพิจารณาจากค่าเฉลี่ย จะเห็นว่า
					 ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตมีความเห็นในด้านประสิทธิภาพของบัณฑิตด้านวิชาการ โดยรวมแล้วมีความเหมาะสม
					 ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.69
รายงานประจาปี พ.ศ.2557 หน้า | 47
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				 1.2. ผลการประเมินด้านประสิทธิภาพของบัณฑิตด้านวิชาชีพ ซึ่งพิจารณาจากค่าเฉลี่ย จะเห็นว่า
					 ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตมีความเห็นในด้านประสิทธิภาพของบัณฑิตด้านวิชาชีพโดยรวมแล้วมีความเหมาะสม
					 ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.78  
				 1.3 	 ผลการประเมินด้านประสิทธิภาพของบัณฑิตด้านทักษะการทำ�งาน ซึ่งพิจารณาจากค่าเฉลี่ย
					 จะเห็ น ว่ า ผู้ ใช้ บั ณ ฑิ ต มี ค วามเห็ น ในด้ า นประสิ ท ธิ ภ าพของบั ณ ฑิ ต ด้ า นทั ก ษะการทำ � งาน
					 โดยรวมแล้วมีความเหมาะสมในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.01  
				 1.4 ผลการประเมินด้านคุณสมบัติบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร ซึ่งพิจารณาจากค่าเฉลี่ย
					 จะเห็นว่า ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตมีความเห็นในด้านคุณสมบัตบิ ณ
ั ฑิตทีพ่ งึ ประสงค์ตามหลักสูตรโดยรวมแล้ว
					 มีความเหมาะสมในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.90  
			 2. 	หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาธารณสุขศาสตร์
				 2.1 ผลการประเมินด้านประสิทธิภาพของบัณฑิตด้านวิชาการ ซึ่งพิจารณาจากค่าเฉลี่ย จะเห็นว่า
					 ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตมีความเห็นในด้านประสิทธิภาพของบัณฑิตด้านวิชาการ โดยรวมแล้วมีความเหมาะสม
					 ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.26
				 2.2 ผลการประเมินด้านประสิทธิภาพของบัณฑิตด้านวิชาชีพ ซึ่งพิจารณาจากค่าเฉลี่ย จะเห็นว่า
					 ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตมีความเห็นในด้านประสิทธิภาพของบัณฑิตด้านวิชาชีพโดยรวมแล้วมีความเหมาะสม
					 ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33
				 2.3 ผลการประเมินด้านประสิทธิภาพของบัณฑิตด้านทักษะการทำ�งาน ซึ่งพิจารณาจากค่าเฉลี่ย
					 จะเห็นว่า ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตมีความเห็นในด้านประสิทธิภาพของบัณฑิตด้านทักษะการทำ�งานโดยรวมแล้ว
					 มีความเหมาะสมในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07
2. การพัฒนาหลักสูตร
		ในปีการศึกษา 2557 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เปิดการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรต่างๆ
จำ�นวนทั้งสิ้น  2 หลักสูตร เป็นหลักสูตรในระดับปริญญาตรี จำ�นวน 2 หลักสูตร โดยดำ�เนินการปรับปรุงหลักสูตรให้
เป็นไปตามมาตรฐานตามกรอบ TQF. จำ�นวน 2 หลักสูตร และขออนุมัติเปิดใหม่ จำ�นวน 1 หลักสูตร ดังนี้
ตารางที่ 4 แสดงจำ�นวนหลักสูตรที่เปิดสอน
รายละเอียดหลักสูตร
จำ�นวนหลักสูตรที่เปิดสอน
จำ�นวนหลักสูตรที่ปรับปรุงมาตรฐานตามกรอบ TQF
จำ�นวนหลักสูตรที่ขออนุมัติเปิดใหม่
จำ�นวนหลักสูตรที่ขออนุมัติปิดหลักสูตร

ปริญญาตรี
2
2
-

ปริญญาโท ปริญญาเอก
2
-

รวม
2
2
2
-

รายงานประจำ�ปี วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ๒๕๕๗
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สามารถจำ�แนกหลักสูตรตามระดับการศึกษา ภาควิชาต่างๆ ในวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้ดังนี้
ตารางที่ 5 แสดงจำ�นวนหลักสูตรตามระดับการศึกษา
รายละเอียดหลักสูตร
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุข
ศาสตร์
รวม

ปริญญาตรี
1

ปริญญาโท ปริญญาเอก
-

รวม
1

1

-

-

1

2

-

-

2

3. การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำ�คัญ
3.1 กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์
1. การจัดการเรียนในระดับชั้นปรีคลินิก
			 ในปีการศึกษา 2557 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีการดำ�เนินการจัดโครงการ/กิจกรรม
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำ�คัญ ในระดับชั้นปรีคลินิก ดังนี้
ตารางที่ 6 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นสำ�คัญ ในระดับชั้นปรีคลินิก
ลำ�ดับ
ที่

โครงการ/ กิจกกรม
(อธิบายรายละเอียดการดำ�เนินงาน)

วัน/เดือน/ปี/สถานที่

งบประมาณ

จำ�นวนผู้เข้าร่วม

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
1
2

โครงการศึกษาดูงานระบบการดูแลผู้ป่วย
แบบองค์รวม โรคเบาหวาน
รายวิชาระบบต่อมไร้ท่อ
โครงการฝึกปฏิบัติจิตปัญญาศึกษา
และสุนทรียสนทนาในรายวิชาการพัฒนา
ความเป็นนักวิชาชีพเวชกรรม

3

โครงการฝึกปฏิบัติงานในรายวิชาการ
สร้างเสริมสุขภาพและประสบการณ์
วิชาชีพแพทย์

4

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาแพทย์
ก่อนขึ้นชั้นคลินิก

5

3 มกราคม 2557
โรงพยาบาลวารินชำ�ราบ

2,835 บาท นั ก ศึ ก ษาแพทย์ ชั้ น ปี ที่ 2
จำ�นวน 36 คน

17 – 18 มกราคม 2557
ณ ห้อง CMP 122
วิทยาลัยแพทยศาสตร
และการสาธารณสุข
27-30 มกราคม 2557
โรงพยาบาลสิรินธร
โรงพยาบาลโขงเจียม
โรงพยาบาลน้ำ�ยืน
โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่
10 มีนาคม 2557
ห้อง cmp 101 ชั้น 1
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข

14,000 บาท บุคคลภายนอกจำ�นวน 1 คน
นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1
จำ�นวน 36 คน
รวมทั้งสิ้น 37 คน
65,400 บาท นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3
จำ�นวน 36 คน

3,820 บาท อาจารย์ สังกัดวิทยาลัยแพทย์
จำ�นวน 19 คน บุคคลภายนอก
3 คนนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3
จำ�นวน 36 คน
รวมทั้งสิ้น 58 คน
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียม
25 - 26 มีนาคม 2557
2,300 บาท อาจารย์และบุคลากร สังกัด
ความพร้อมเพื่อการเรียนในชั้นปรีคลินิก ห้อง cmp 103 ชั้น 1
วิทยาลัยแพทย์จำ�นวน 3 คน
สำ�หรับนักศึกษาแพทย์
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และ
บุคคลภายนอก จำ�นวน 2 คน
การสาธารณสุข
รวมทั้งสิ้น 5 คน
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6

กิจกรรมทวนสอบมาตรฐานการจัดการเรียน 24 เมษายน 2557
2,400 บาท
การสอนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
ห้อง cmp 316 ชั้น 3
วิวิทท
ยาลัยาลั
ยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข

อาจารย์และบุคลากร
สังกัดวิทยาลัยแพทย์
จานวน 3 คน 35
บุคคลภายนอก จานวน
2 คน รวมทั้งสิ้น 5 คน
ลำ�ดับ
โครงการ/ กิจกกรม
วัน1/เดืมิอถน/ปี
/สถานที
่
งบประมาณ
้เข้าร่แวมละบุคลากร
7 ที่ กิจกรรมปฐมนิ
เทศนัยกดการดำ
ศึกษาแพทย์
ุนายน
2557
2,080 บาท จำ�นวนผู
อาจารย์
(อธิบายรายละเอี
�เนินงาน)
คลินิก ประจาปีการศึกษา ด2557
ห้อง cmp
สังกัคดลากร
วิทยาลั
6 ชั้นกิปรี
จกรรมทวนสอบมาตรฐานการจั
การ 24 เมษายน
2557103 ชั้น 1 2,400 บาท อาจารย์และบุ
สังกัยดแพทย์
วิทยาลั
จานวน
253คน
เรียนการสอนหลักสูตรแพทยศาสตร
ห้อง cmp
316ยแพทยศาสตร์
ชั้น 3
วิทยาลัยแพทย์
จำ�นวน
คน นักศึกษา
แพทย์จำ�ชนวน
ั้นปีท2ี่ 2คนและ 3
บัณฑิต
วิทยาลัและการสาธารณสุ
ยแพทยศาสตร์และข
บุคคลภายนอก
การสาธารณสุข
รวมทั้งสิ้น จ5านวน
คน 55 คน
รวมทั
้งสิ้น 80
7 กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาแพทย์
1 มิถุนายน 2557
2,080 บาท อาจารย์และบุ
คลากร
สังกัคน
ด
8
กิจชักรรมอบรมแนวทางการพั
ฒ
นาข้
อ
สอบ
12-23
มิ
ถ
น
ุ
ายน
29,500
บาท
อาจารย์
แ
ละบุ
ค
้นปรีคลินิก ประจำ�ปีการศึกษา 2557 ห้อง cmp 103 ชั้น 1
วิทยาลัยแพทย์ จำ�นวน 25 คนลากร
วิทยาลั2557
ยแพทยศาสตร์
นักศึกษาแพทย์
ที่ 2ยแพทย์
สังกัดชัวิ้นทปียาลั
และการสาธารณสุ
ข ชั้น 1
และ 3 จำ�นวน
55 คน
ห้อง cmp 103
จานวน
48 คน
รวมทั
ง
้
สิ
น
้
80
คน
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
บุคคลภายนอกจานวน
8 กิจกรรมอบรมแนวทางการพัฒนาข้อสอบ 12-23และการสาธารณสุ
มิถุนายน 2557 ข 29,500 บาท อาจารย์ แ ละบุ
23 คคนลากรสั ง กั ด
ห้อง cmp 103 ชั้น 1
วิทยาลัยแพทย์
48 คนคน
รวมทัจำ�้งนวน
สิ้น 71
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข

2. การจัดการเรียนสอนในระดับชันคลินกิ ของโรงพยาบาลร่วมผลิต
2. การจัดการเรียนสอนในระดับชั้นคลินิกของโรงพยาบาลร่วมผลิต
แพทยศาสตรศึ
กษาชั
นิก โรงพยาบาลศรี
		 2.12.1ศูนศูย์นแย์พทยศาสตรศึ
กษาชั
้นคลินคลิ
นิก โรงพยาบาลศรี
สะเกษสะเกษ

บุคคลภายนอกจำ�นวน 23 คน
รวมทั้งสิ้น 71 คน

ภาพที่ 20 โครงสร้างศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลศรีสะเกษ
ภาพที
่ 20 โครงสร้างศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชันคลินิก โรงพยาบาลศรีสะเกษ

			 2.1.1 หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน : หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์         
รายงานประจาปี พ.ศ.2557 หน้า | 50
และการสาธารณสุข
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ชั้นปีที่ 4
1.  	นิติเวชศาสตร์ 1 (Forensic medicine I) 	
2. เวชศาสตร์ชุมชนและครอบครัว 3 (Family and community medicine III)
3 ศัลยศาสตร์ 1  (Surgery I) 	
4 สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 1  (Obstetrics and Gynecology I)
5. ออร์โธปิดิกส์ 1  (Orthopedics I) 	
6. อายุรศาสตร์ 1  (Medicine I)
7. เวชศาสตร์ฟื้นฟู  (Rehabilitation medicine)
รวม
ชั้นปีที่ 5
1. กุมารเวชศาสตร์ 1  (Pediatrics I)
2. จักษุวิทยา  (Ophthalmology)
3. จิตเวชศาสตร์  (Psychiatry)
4. นิติเวชศาสตร์ 2  (Forensic medicine II)
5. รังสีวิทยาคลินิก  (Clinical radiology)
6. วิสัญญีวิทยา (Anesthesiology)
7. เวชศาสตร์ชุมชนและครอบครัว 4  (Family and community medicine IV)
8. ศัลยศาสตร์ 2  (Surgery II)
9. โสต ศอ นาสิก และลาริงซ์วิทยา  (Otorhinolaryngology)
10.	 อายุรศาสตร์ 2 (Medicine II)
รวม
ในปีการศึกษา 2557  มีจำ�นวนนักศึกษาทั้งสิ้น 39 คน แบ่งเป็น
1. นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4
จำ�นวน 23 คน
2. นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5
จำ�นวน 16 คน
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1 หน่วยกิต
4 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
5 หน่วยกิต
12 	หน่วยกิต
2 หน่วยกิต
48 หน่วยกิต
12
4
4
1
4
3 	
4
6
4
6
48

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
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			 2.1.2 โครงการ/ กิจกรรมนักศึกษา
ตารางที่ 7 โครงการ/กิจกรรมนักศึกษาแพทย์ในด้านต่างๆ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาลศรีสะเกษ
โครงการ/กิจกรรม

ภาพประกอบโครงการ/กิจกรรม

โครงการ/กิจกรรม ด้านพัฒนานักศึกษา
1. กิจกรรมงานปฐมนิเทศนักศึกษาแพทยศาสตร์

2. โครงการสร้างเสริมทักษะชีวิต

3. กิจกรรมรับน้อง นักศึกษาแพทย์

4. กิจกรรมวันไหว้ครู

รายงานประจำ�ปี วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ๒๕๕๗
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โครงการ/กิจกรรม

ภาพประกอบโครงการ/กิจกรรม

5. กิจกรรมวันมหิดล

โครงการ/ กิจกรรมด้านการทำ�นุบำ�รุงศิลปวัฒนธรรม
1. กิจกรรมพัฒนาจิตปัญญา

โครงการ/ กิจกรรมด้านการบริการวิชาการ
๑. โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดการเรียนการสอน ตามหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 		
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธรณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
๒. โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง ทักษะการออกข้อสอบ OSCE
๓. อบรมหลักสูตร Exploratory Course in Medical Education for “rookie” teacher  			
ปีงบประมาณ2557
๔. CPIRD Conference 2014  
5. อบรบหลักสูตร Essential Course for Medical Educator  

Annual Report Medicine&Pubilc Health 2014

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

39

			 2.1.3 การพัฒนาบุคลากร
				
บุคลากร สายวิชาการ (อาจารย์แพทย์)          		        จำ�นวน  77  คน
ตารางที่ 8 แสดงจำ�นวนบุคลากร สายวิชาการ (อาจารย์แพทย์) จำ�แนกตามสาขา
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาลศรีสะเกษ
ลำ�ดับ
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

สาขา
สาขากุมารเวชศาสตร์
สาขากุมารเวชศาสตร์โรคเลือด
สาขาสูติศาสตร์ นรีเวชกรรม
สาขาอายุรศาสตร์
สาขาอายุรศาสตร์โรคไต
สาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ
สาขาอายุรศาสตร์โรคโรคเลือด
สาขาอายุรศาสตร์ประสาทวิทยา
สาขาศัลยศาสตร์
สาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
สาขากุมารศัลยศาสตร์
สาขาศัลยศาสตร์ตกแต่ง
สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
สาขาจักษุวิทยา
สาขาโสต  ศอ  นาสิก
สาขาตจวิทยา
สาขารังสีวิทยา
สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว
แพทย์ทางเลือกและแพทย์แผนไทย
สาขาระบาดวิทยา
สาขาแพทย์วิสัญญี
สาขานิติเวชศาสตร์
สาขาจิตเวชศาสตร์
สาขาแพทย์เวชปฏิบัติ
รวม

จำ�นวน (คน)
8 (ผู้บริหาร 2)
1
9
9
3 (ผู้บริหาร 1)
1
1
1
6
1
1
1 (ช่วยราชการ)
7
4
4
2
3
1
3
1
1
4
1
2
2
77
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ตารางที่ 9 รายชื่ออาจารย์แพทย์ที่กำ�ลังศึกษาต่อ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาลศรีสะเกษ
ปี
2558

2559

2560

2561

ชื่อ - สกุล
นพ. ชาตรี   หมายมั้น
นพ.วนันดร   โกเมศ
นพ.สิทธิพงษ์   บุญพยัคฆ์
นพ.วงศกร    กัลยพฤกษ์
นพ.สิทธิกรณ์    เล้าเจริญวาณิชย์
พญ.ณิชา     พิทักษ์นิตินันท์
พญ.วิชกุล    ชีวภัทร
พญ.ปุณยวีร์    บัวหุ่ง
นพ.ปุณรัตน์    ชนะบุตร
พญ.จินดาพร   ไชยโคตร
นพ.คมเสก    พรหโมปกรณ์
พญ.นิลวรรณ    ยังเจริญ
พญ.พลอยพรรณ    วัฒนากาล
นพ.อุลิต     ทองสุภาภรณ์
นพ.ธิติธร     เสาเวียง
พญ.มัทนียา     จำ�ปาพันธุ์
พญ.พัสสวรรณ    เจตตจารุรัชต์
พญ.ธัธธนันท์    จามิกร
นพ.อัครเดช    โอภาสพสุ
พญ.ขวัญชนก    ศรีสุธรรม
พญ.ปานวาด     เหลืองประเสริฐ
พญ.ภัทราภรณ์    ชมเมือง
พญ.ศศิธร     สายยศ
นพ.วทัญญู     ประสารสิวมัย
นพ.กิตติพิชญ์    แม้นถาวรสิริ
พญ.สจิตรา    บุญพบ
นพ.พัฒนาพงศ์    รัศมี
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สาขา
ศัลยศาสตร์
ศัลยศาสตร์
อายุรศาสตร์
อายุรศาสตร์
จักษุวิทยา
รังสีวินิฉัย
ตจวิทยา
จิตเวชเด็กและวัยรุ่น
ศัลยศาสตร์
อายุรศาสตร์
เวชศาสตร์ฟื้นฟู
วิสัญญี
รังสีวินิฉัย
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
จิตเวชเด็กและวัยรุ่น
ศัลยศาสตร์
ศัลยศาสตร์
สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
โสต ศอ นาสิก
วิสัญญีวิทยา
เวชศาสตร์ฟื้นฟู
จักษุวิทยา
ศัลยกรรมประสาท
ศัลยศาสตร์
ศัลยศาสตร์
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		 โครงการ/กิจกรรม การพัฒนาบุคลากร จำ�แนกตามหัวข้อตังนี้
				 1. อบรมหลักสูตร Exploratory Course in Medical Education for “rookie” teacher  
					 ปีงบประมาณ 2557		
จำ�นวน 9 คน
				 2. CPIRD Conference 2014		
จำ�นวน  8 คน
				 3. อบรมหลักสูตร Essential Course for Medical Educator
จำ�นวน  1 คน
2.2 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี
			 2.2.1 ประวัติความเป็นมา
			 ในช่วงปี 2534 เศรษฐกิจประเทศไทยกำ�ลังเติบโต มีการขยายโรงพยาบาลทั้งของเอกชนและรัฐบาล
ทำ�ให้ความต้องการแพทย์เพิ่มขึ้น จนผลิตไม่ทัน และ ทำ�ให้เกิดภาวะสมองไหลจากภาครัฐสู่ภาคเอกชน สภาวการณ์
ขาดแคลนแพทย์ถึงขั้นวิกฤติ
		 สืบเนื่องจาก ปัญหาดังกล่าวในปี พ.ศ. 2538 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จึงได้รับการประสาน
จากกระทรวงสาธารณสุข ให้ดำ�เนินการสอนและฝึกอบรมนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิก ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท (The Collaborative Project to Increase
Production of Rural Doctors ; CPIRD) เป็นการเปิดโอกาสทางการศึกษา ในสาขาแพทย์สำ�หรับนักเรียนในชนบท
จนกระทั่งในปี 2545 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ได้จัดตั้งศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกขึ้น เป็นศูนย์แพทย
ศาสตรศึกษาชั้นคลินิกลำ�ดับที่ 13 ของประเทศ ตามความเห็นชอบของสำ�นักงานบริหารโครงการ่วมผลิตแพทย์เพิ่ม
เพื่อชาวชนบท กระทรวงสาธารณสุข โดยใช้ห้องสำ�นักงานและห้องสำ�หรับการเรียนการสอน   ณ ชั้น 5  อาคาร 50
พรรษามหาวชิราลงกรณ ปัจจุบันย้ายมาที่อาคารศูนย์แพทยศาตรศึกษา โดยมีแพทย์ประจำ�โรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค์มาดำ�รงตำ�แหน่งผู้อำ�นวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษา ตามลำ�ดับดังนี้
1. นายแพทย์ธีรพล   เจนวิทยา           	 นายแพทย์ชำ�นาญการพิเศษ
ปี พ.ศ.2545 – 2546
2. นายแพทย์มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์
นายแพทย์ชำ�นาญการพิเศษ
ปี พ.ศ.2546 – 2548
3. นายแพทย์หรรษา แต้ศิริ
นายแพทย์ชำ�นาญการพิเศษ
ปี พ.ศ.2548 – 2556
4. นายแพทย์ศรัณย์   วรณภาสนี          	 นายแพทย์ชำ�นาญการพิเศษ
ปี พ.ศ.2556 – 2557
5. นายแพทย์เจนฤทธิ์	  วิตตะ
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
ปี พ.ศ.2557 – 2557
6. นายแพทย์เศวต   ศรีศิริ
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
ปี พ.ศ.2557 – ปัจจุบัน
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2.2.2 วิสัยทัศน์
			 เป็นสถาบันร่วมผลิตแพทย์ที่เป็นเลิศ 1 ใน 5 ของศูนย์แพทยศาสตรศึกษาในกระทรวง
				 สาธารณสุข ภายในปี 2560
2.2.3 ลักษณะเฉพาะของวัฒนธรรมศูนย์แพทย์ฯ คือ
			 มุ่งมั่น สามัคคี พัฒนาต่อเนื่อง
2.2.4 ค่านิยมศูนย์แพทย์ฯ คือ
			 เก่งดี มีสุข เพียบพร้อมจริยธรรม
2.2.5 หน้าที่และความรับผิดชอบ (พันธกิจ) ขอศูนย์แพทย์ฯ คือ
			 ร่วมผลิตบัณฑิตแพทย์
			 สนับสนุน และพัฒนางานวิจัย
			 บริการวิชาการ
			 ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อทำ�นุบำ�รุงศิลปวัฒนธรรม
2.2.6 เป้าประสงค์/เจตจำ�นง
			 ร่วมผลิตบัณฑิตแพทย์
			 สนับสนุนและพัฒนางานวิจัย
			 บริการวิชาการ
			 ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อทำ�นุบำ�รุงศิลปวัฒนธรรม
2.2.7 อาคารสถานที่
			 อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาประกอบไปด้วยชั้นต่างๆดังนี้คือ
			 ชั้นที่ 1 ห้องสมุดประชาชนทั่วไป
			 ชั้นที่ 2 สำ�นักงานศูนย์แพทย์,ห้องสมุดศูนย์แพทย์,ห้องประชุมศูนย์แพทย์
			 ชั้นที่ 3 ห้องเรียน, Skill Lab
			 ชั้นที่ 4 ห้องพักอาจารย์แพทย์,แพทย์พี่เลี้ยง
			 ชั้นที่ 5-9 หอพักนักศึกษาแพทย์
			 ชั้นที่ 10 ห้องประชุม, ห้องเรียน
			
ชั้นดาดฟ้า ห้องออกกำ�ลังกาย / ลานกีฬา
2.2.8 โครงสร้างการทำ�งานและลักษณะบุคลากรโดยรวมของศูนย์แพทย์
			 ลักษณะขององค์กร : เป็นจุดศูนย์กลาง ทำ�หน้าที่ในการประสานงานกับภาควิชาต่างๆ
				 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในโรงพยาบาล
			 ลักษณะของบุคลากร : มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านในแต่ละสาขา
				 ครอบคลุมครบทุกสาขา
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รองผู้อำ�นวยการฯ
ฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา
และประเมินผลภายนอก
นพ.วรวุฒิ  ศิวประภากร

งานวิจัยและพัฒนาหลักสูตร
นางสุนีย์  จงใจ
นางฐิตาพร  ทานะกิจ
นายณัฐวุฒิ  วงษ์สิงห์
นายศิริราช พิมพบุตร
ว่าที่รต.ทองใบ  ศรีแสง
น.ส.จิราภรณ์  สังกะเพศ

งานพัฒนาเว็บไซต์
นายสนั่น  อุทังสังข์
นายสุวิทย์  วิเศษรอด

งานการเรียนการสอน
นางสุนีย์  จงใจ
นางฐิตาพร  ทานะกิจ
นายณัฐวุฒิ  วงษ์สิงห์
นายศิริราช พิมพบุตร
ว่าที่รต.ทองใบ  ศรีแสง
น.ส.จิราภรณ์  สังกะเพศ

งานพัฒนาเทคโนโลยีสื่อสาร
การเรียนการสอน
นายสนั่น  อุทังสังข์
นายณัฐวุฒิ  วงษ์สิงห์

งานการศึกษาหลังปริญญา
นางฐิตาพร  ทานะกิจ
นายณัฐวุฒิ  วงษ์สิงห์

งานพัฒนาคุณภาพ
นางสุนีย์  จงใจ
นางฐิตาพร  ทานะกิจ
นายณัฐวุฒิ  วงษ์สิงห์
นายศิริราช พิมพบุตร
ว่าที่รต.ทองใบ  ศรีแสง
น.ส.จิราภรณ์  สังกะเพศ

รองผู้อำ�นวยการฯ
ฝ่ายวิจัยและพัฒนา
อาจารย์
นายปริญญา  ชำ�นาญ

งานบริหารงานทั่วไปและ
ครุภัณฑ์
น..ส ดรุณี  ภูลำ�สัตย์
น.ส. ศิริรัตน์  เนกอนันต์

งานธุรการ
น.ส.จิราภรณ์  สังกะเพศ
น.ส. ศิริรัตน์  เนกอนันต์

งานอาคารสถานที่และ
ยานพาหนะ
นายไกรวัลย์  ทองหล่อ
นางดวงจันทร์  สินป้อง
นางประยูร  นันทรักษ์
นางสาวกัญญาณัฐ  ศิลาเกษ
นางกัลยา  ทองใบ

งานพัฒนาบุคลากร
นายบรรเจิด นาควานิช

ผช.ผอก.การเงินหมวดเงินอุดหนุนฯและตรวจสอบฯ
นางสุภาภรณ์  บุดดาวงศ์

รองผู้อำ�นวยการฯ
ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ
พญ.อมรรัตน์  เทพากรณ์

งานบริหาร/ แผนงาน
และพัสดุ
นายบรรเจิด  นาควานิช
น..ส ดรุณี  ภูลำ�สัตย์
น.ส. ศิริรัตน์  เนกอนันต์

รองผู้อำ�นวยการฯ
ฝ่ายประกันคุณภาพการ
ศึกษาและประเมินผลภายใน
พญ.กรุณา  ระจินดา

ผู้อำ�นวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษา
นพ. เศวต   ศรีศิริ

ผู้อำ�นวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
นพ.ชลิต   ทองประยูร

รองผู้อำ�นวยการฯฝ่ายบริหารงานทั่วไป/หัวหน้าสำ�นักงานศูนย์แพทย
ศาสตรศึกษา
นายบรรเจิด  นาควานิช

รองผู้อำ�นวยการฯ
ฝ่ายวิชาการและพัฒนา
หลักสูตร
นพ.เกริก สุวรรณกาฬ

คณะกรรมการบริหารศูนย์แพทยศาสตรศึกษา
คณะกรรมการบริหาร
1.   ผู้อำ�นวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษา
2.   รองผู้อำ�นวยการศูนย์ฯ 7 ตำ�แหน่ง
3.   หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน
4.   ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษา

แผนภูมิที่ 6 โครงสร้างสำ�นักงานศูนย์แพทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

งานการเงินและบัญชี
น.ส. พนัดดา  นิลบารันต์
น.ส. ศศิลิยะ  วงศ์สวัสดิ์

งานกิจการนักศึกษา/
กิจการพิเศษ
นางสุนีย์  จงใจ
นางฐิตาพร  ทานะกิจ
นายณัฐวุฒิ  วงษ์สิงห์
นายศิริราช พิมพบุตร
ว่าที่รต.ทองใบ  ศรีแสง
น.ส.จิราภรณ์  สังกะเพศ

รองผู้อำ�นวยการฯ
ฝ่ายกิจการนักศึกษา
นพ.ศิริสมบุญ  ตอวิวัฒน์
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2.2.9 คณะกรรมการบริหารศูนย์แพทยศาสตรศึกษา
1. นายแพทย์เศวต   ศรีศิริ
ผู้อำ�นวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษา
2. นายแพทย์ เกริก   สุวรรณกาฬ
รองผู้อำ�นวยการฝ่ายวิชาการและพัฒนาการศึกษาและหลักสูตร
3. นายแพทย์ศิริสมบุญ   ตอวิวัฒน์
รองผู้อำ�นวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา
4. แพทย์หญิงอมรรัตน์   เทพากรณ์
รองผู้อำ�นวยการพัฒนาด้านส่งเสริมสุขภาพ
5. แพทย์หญิงกรุณา   ระจินดา
รองผู้อำ�นวยการฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและประเมินผลภายใน
6. นายแพทย์ปริญญา   ชำ�นาญ
รองผู้อำ�นวยฝ่ายวิจัยและพัฒนาอาจารย์
7. นายแพทย์วรวุฒิ    ศิวประภากร
รองผู้อำ�นวยการฝ่ายการศึกษาหลังปริญญาและประเมินผลภายนอก
8. นายบรรเจิด   นาควานิช
รองผู้อำ�นวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป
9. นางสุภาภรณ์   บุดดาวงษ์         	 ผูช้ ว่ ยผูอ้ �ำ นวยการฝ่ายการเงินหมวดอุดหนุนทัว่ ไปและตรวจสอบการเงิน
2.2.10 เจ้าหน้าที่ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา
1. นายบรรเจิด   นาควานิช
นักจัดการงานทั่วไปชำ�นาญการ (หัวหน้าสำ�นักงาน)
2. นายสนั่น   อุทังสังข์
เจ้าหน้าที่งานเภสัชชำ�นาญงาน
3. นายสุวิทย์   วิเศษรอด
นักออกแบบเว็บไซด์
4. นางสาวดรุณี   ภูลำ�สัตย์
นักจัดการงานทั่วไป
5. นางสาวศิริรัตน์   เนกอนันต์
เจ้าพนักงานธุรการ		
6. นางสาวฐิตาพร   ทานะกิจ
นักวิชาการศึกษา
7. นายณัฐวุฒิ   วงษ์สิงห์
นักวิชาการศึกษา
8. นางสุนีย์   จงใจ
นักวิชาการศึกษา
9. นางสาวจิราภรณ์   สังกะเพศ
นักวิชาการศึกษา
10.	 นายศิริราช   พิมพบุตร
นักวิชาการศึกษา
11.	 ว่าที่รต.ทองใบ    ศรีแสง
นักวิชาการศึกษา
12.	 นางสาวพนัดดา   นิลบารันต์
นักวิชาการการเงินและบัญชี
13.	 นางสาวศศิลิยะ   วงศ์สวัสดิ์  	
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
14.	 นายไกรวัลย์   คำ�หล่อ
พนักงานขับรถ
15.	 นางประยูร   นันทรักษ์
พนักงานบริการ
16.	 นางดวงจันทร์   สินป้อง
พนักงานบริการ
17.	 นางสาวกัญญาณัฐ   ศิลาเกษ
พนักงานบริการ
18.	 นางกัลยา   ทองใบ
พนักงานบริการ
19.	 นางสาวรัตติกาล   ดาราพันธ์
พนักงานบริการ
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ตารางที่ 10 ข้อมูลอาจารย์แพทย์ จำ�แนกตามสาขา ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
สาขา
1. อายุรศาสตร์
2. ศัลยศาสตร์
3. ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
4. กุมารเวชศาสตร์
5. สูติ-นรีเวชวิทยา
6. วิสัญญีวิทยา
7. เวชกรรมสังคม
8. รังสีวิทยา
9. โสต ศอ นาสิก
10. จักษุวิทยา
11. เวชศาสตร์ฟื้นฟู
12. เวชศาสตร์ฉุกเฉิน       
13. จิตเวช
14. นิติเวช
15. พยาธิวิทยากายภาค
16. แพทย์แผนไทยฯ
17. อาชีวอนามัย                       
18. ธนาคารเลือด
รวม

จำ�นวน (คน)
39
36
14
20
14
17
7
7
8
8
4
2
2
1
1
1
2
1
184

2.2.11 การจัดการเรียนการสอนและหลักสูตร
		 2.2.11.1 การจัดการเรียนการสอน
		 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ มีการจัดการรับนักศึกษาแพทย์เข้าฝึกปฏิบัติงาน
ในช่วงชัน้ ปีที่ 4-6 ระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น  และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในช่วงปีการศึกษา 2557  มีจ�ำ นวน
นักศึกษาทั้งหมด ดังนี้
		 จำ�นวนนักศึกษาแพทย์ปีการศึกษา 2557
			 - นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4
จำ�นวน 46  คน
			 - มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จำ�นวน 30  คน
			 - มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน
จำ�นวน 16  คน
			 - นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5
จำ�นวน 47  คน
			 - มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จำ�นวน 30  คน
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			 - มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
จำ�นวน 17  คน
			 - นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6
จำ�นวน 49  คน
			 - มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จำ�นวน 31  คน
			 - มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน
จำ�นวน 18  คน
ตารางฝึกปฏิบัติงานนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 4-6
1. นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4
จำ�นวน 46   คน
		 - มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็น 2 กลุ่ม
จำ�นวน 15 : 15 คน  
		 - มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็น 1 กลุ่ม
จำ�นวน 16 คน
2. นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5
จำ�นวน 47 คน
		 - มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็น 2 กลุ่ม
จำ�นวน 15 : 15 คน  
		 - มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็น 1 กลุ่ม
จำ�นวน 17 คน
3. นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 	
จำ�นวน 49 คน
		 - มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็น 4 กลุ่ม
จำ�นวน 12 : 12 : 4 : 3  คน  
		 - มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็น 2 กลุ่ม
จำ�นวน 9 : 9 คน
ตารางที่ 11 แสดงจำ�นวนนักศึกษาแพทย์และบัณฑิตแพทย์ (ตั้งแต่ปีการศึกษา 2547-2557)
ประเภท
แพทย์ 5 ปี
CPIRD
ODOD
รวม

รับเข้าศึกษา (คน)
30
388
110
528

ขณะนี้กำ�ลังศึกษา (คน)
7
269
71
347

จบการศึกษาแล้ว (คน)
23
153
53
229

2.2.11.2 แผนการรับนักศึกษาแพทย์ จำ�นวนการรับนักศึกษา แบ่งดังนี้
			 - มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จำ�นวน 32 คน/ปี
			 - มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
จำ�นวน 16 คน/ปี
ตารางที่ 12 แสดงแผนการรับนักศึกษา (ปีการศึกษา 2547 - 2557)
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
ปี พ.ศ.
2547
2548
2549
2550
2551
2552
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แผนรับคน
32
32
32
32
32
32 + 16

จำ�นวนรับจริง
17
31
31
32
32
50
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ปี พ.ศ.
2553
2554
2555
2556
2557
2558

แผนรับคน
32 + 16*
32 + 16*
32 + 16*
32 + 16*
32 + 16*
400

47

จำ�นวนรับจริง
17
31
31
32
32
376

หมายเหตุ : * รับนักศึกษาแพทย์ปี 4 จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำ�นวน 16 คน
ตารางที่ 13 สถิติการรับนักศึกษาแพทย์ตั้งแต่ปี 2547 – 2557
     	 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

ตารางที่ 14 แสดงจำ�นวนร้อยละนักศึกษาแพทย์ที่จบการศึกษา รุ่นที่ 1 - 4
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

หมายเหตุ : นักศึกษาแพทย์ที่เรียนจบ ทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 96.2
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ตารางที่ 15 รายชื่อนักศึกษาแพทย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ได้รับเกียรตินิยม

		 2.2.12 งานกิจกรรมนักศึกษาแพทย์ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
				 ดำ�เนินการในกิจกรรมต่างๆ
				 1. โครงการกิจกรรมด้านทำ�นุบำ�รุงศิลปวัฒนธรรม ประกอบไปด้วย
 					 1.1 ปฐมนิเทศนักศึกษา  			 
 					 1.2 ปัจฉิมนิเทศ			 
 					 1.3 ถวายเทียนพรรษา 		 
 					 1.4 เทิดพระเกียรติวันมหิดล		 
 					 1.5 ประเพณีสงกรานต์

ภาพที่ 21 ปฐมนิเทศนักศึกษาแพทย์ 2557
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ภาพที่ 22 ถวายเทียนพรรษา 2557

ภาพที่ 23 ปัจฉิมนิเทศ

ภาพที่ 24 เทิดพระเกียรติวันมหิดล
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ภาพที่ 25 ประเพณีสงกรานต์
2.
		
 		
 		
 		
 		

จัดกิจกรรมเพื่อสานสัมพันธ์สำ�หรับอาจารย์แพทย์และนักศึกษาแพทย์ ดำ�เนินกิจกรรมสรรหาอาจารย์
ที่ปรึกษา ประสานงานอำ�นวยความสะดวกต่างๆ
2.1 กีฬาสานสัมพันธ์
2.2 ปันน้ำ�ใจสู่น้องนักเรียนไทยในชนบท
2.3 วิชาการเสริมประสบการณ์ นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6  
2.4 พบอาจารย์ที่ปรึกษ

ภาพที่ 26 กีฬาสานสัมพันธ์

￼￼

ภาพที่ 27 กิจกรรมปันน้ำ�ใจสู่น้องนักเรียนไทยในชนบท
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ภาพที่ 28 โครงการวิชาการเสริมประสบการณ์ นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6
￼￼

ภาพที่ 29 กิจกรรมพบอาจารย์ที่ปรึกษา
  3. บริการส่งเสริมการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์
 		 3.1 กิจกรรมทบทวนความรู้ NL 2-3
 		 3.2 กิจกรรมร่วมกับเวชศาสตร์ชุมชน  ฝึกปฏิบัติงาน
 		 3.3 กิจกรรมพัฒนาวิชาการเรื่องกฎหมายสำ�หรับแพทย์
 		 3.4 กิจกรรมเตรียมความพร้อม Extern
 		 3.5 วิชาการจริยธรรม

ภาพที่ 30 กิจกรรมทบทวนความรู้ NL 2-3
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￼￼

ภาพที่ 31 กิจกรรมร่วมกับเวชศาสตร์ชุมชน ฝึกปฏิบัติงาน
￼￼

ภาพที่ 32 กิจกรรมพัฒนาวิชาการเรื่องกฎหมายสำ�หรับแพทย์

ภาพที่ 33 กิจกรรมเตรียมความพร้อม Extern
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ภาพที่ 34 กิจกรรมวิชาการจริยธรรม

2.2.13 งานการเรียนการสอน
			 1. แผนการศึกษา  
				 - ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี ประสาน
					 ฝ่ายวิชาการของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และวิทยาลัยแพทยศาสตร์ และ
					 การสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อดำ�เนินการจัดจัดตารางเรียนนักศึกษาชั้นปี
					 ที่ 4 - 6 พร้อมประสานกลุ่มงานต่างๆ ของโรงพยาบาลในการเรียนของนักศึกษาแพทย์
					 แต่ละชั้นปี
				 - ประสานงาน และจัดทำ�เอกสาร หนังสือ สื่อที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนของนักศึกษาแพทย์
				 - ติดตามและประเมินผลการเรียนการสอนของนักศึกษาแพทย์ทุกกลุ่มงาน
				 - ติดตามและประสานงาน รวมทั้งการจัดส่งนักศึกษากลับไปเรียนในภาควิชาต่างๆ
					 ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
			 2. 	 การจัดการเรียนการสอน
				 - อำ�นวยความสะดวกนักศึกษา ตั้งแต่การเริ่มการศึกษา จัดทำ�คู่มือ เอกาสาร ตำ�รา
					 โสตทัศนูปกรณ์ หุ่นสาธิต หุ่นจำ�ลอง และสื่อการสอนของนักศึกษาและอาจารย์ทุกชนิด
					 รวมทั้งห้องเรียน ห้องประชุม อาคารสถานที่ต่างๆ การจัดการสอบต่างๆ รวมทั้งการทำ�งาน
					 ร่วมกับบุคลากรในกลุ่มงานด้านการเรียนการสอนต่างๆ  
				 - จัดกิจกรรมนักศึกษา การจัดงานภายในกิจกรรม ดูแลร่วมด้วยกับสโมสรนักศึกษา
				 - สรุปเกรดนักศึกษาแพทย์ทุกชั้นปี รวบรวมส่งมหาวิทยาลัย
				 - สรุปการประเมินผลนักศึกษาแพทย์ทุกกลุ่มงานเพื่อวัดและประเมินผล
			 3. 	 การเบิกจ่ายค่าตอบแทน
				 - มีการจัดทำ�และตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินค่าสอนนักศึกษาแพทย์ให้อาจารย์แพทย์
					 และกลุ่มงานในการเรียนการสอนต่างๆ ทุกช่วงเวลาการเรียนในแต่ละกลุ่ม
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2.2.14 งานพัฒนาการศึกษาและประเมินผล
			 1 งานประกันคุณภาพการศึกษา
				 - ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาได้มกี ารจัดการวางแผน และติดตามควบคุมดูแลในการประกันคุณภาพ
					 โดยมีการแต่งตั้งอาจารย์แพทย์เป็นผู้ดูแลในการพัฒนางานการประกันคุณภาพโดยตรง
					 และให้อาจารย์แพทย์แต่ละกลุ่มงานนำ�ไปปฏิบัติและพัฒนากลุ่มงานตัวเองด้วย ในฐานะ
					 เป็นสถาบันสมทบร่วมผลิตแพทย์เพิม่ เพือ่ ชาวชนบทในเรือ่ งประกันคุณภาพ รวมทัง้ ประสานงาน
					 เพื่อเป็นการพัฒนาให้ได้คุณภาพตามที่มหาวิทยาลัยต้องการ
				 - จัดทำ�แผนการสอน และประมวลรายวิชาร่วมกับกลุม่ งาน  เพือ่ ประกอบการดำ�เนินการประกัน
					 คุณภาพการศึกษา เช่น เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
					 แบบประเมินการสอน เป็นต้น
2.2.15 งานประเมินผล
			 1. 	 นักศึกษา
				 - จัดทำ�ข้อมูลนักศึกษาแพทย์และเก็บข้อมูลประวัติ ผลการเรียน โดยประสานกับหน่วยงาน
					 ของฝ่ายวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายวิชาการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และประสาน
					 สำ�นักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท
			 2. 	 กิจกรรมการเรียนการสอน
				 - ดูแล ประสานกลุม่ งานในการพัฒนาการเรียนการสอน จัดทำ� รวบรวม แบบประเมินการเรียน
					 การสอนของนักศึกษาแพทย์ สรุปผลการเรียนและการประเมินผลนักศึกษาแพทย์
			 3. บัณฑิตแพทย์โครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท  
				 - ติดตามประเมินผลบัณฑิตแพทย์ โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบทที่สำ�เร็จการศึกษา
					 และไปปฏิบตั งิ านในโรงพยาบาลตามภูมลิ �ำ เนา  และดูแลอำ�นวยความสะดวกแก่อาจารย์แพทย์
					 ในการออกนิเทศ และประเมินผลบัณฑิตแพทย์ในที่ต่างๆ ตามโครงการที่จัดเตรียมและ
					 เก็บข้อมูลประเมินผล
2.2.16 	งานพัฒนาอาจารย์แพทย์
			 1. สนับสนุนงบประมาณอาจารย์แพทย์ เพื่อเข้าร่วมประชุมด้านแพทยศาสตรศึกษา
			 2. ประสานงานและอำ�นวยความสะดวกให้กับอาจารย์แพทย์ในการไปประชุม/อบรม/สัมมนา
				 เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะด้านแพทยศาสตรศึกษาอย่างต่อเนื่อง
2.2.17 	งานพัฒนาบุคลากร
			 1. สนับสนุนบุคลากรเพื่อเข้าร่วมประชุมด้านแพทยศาสตรศึกษา
			 2. ประสานงานและอำ�นวยความสะดวกให้กับบุคลากรในการไปประชุม/อบรม/สัมมนา
				 เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะด้านแพทยศาสตรศึกษาอย่างต่อเนื่อง
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2.2.18 	งานบริหารของสำ�นักงานศูนย์แพทยศาสตรศึกษา
 			 1. บริหารงานทั่วไป
				 - งานบริหารงาน โดยจัดทำ�แผนงาน/ โครงการ ตามแผนที่วางไว้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำ�คัญ
					 นอกจากนี้มีการควบคุม ดูแล กำ�กับตรวจสอบประเมินผลตามตัวชี้วัด
				 - งานบริหารแผนบุคลากร โดยจัดเก็บประวัติเจ้าหน้าที่ ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน
					 บุคลากร จัดทำ�แผนพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถตามตำ�แหน่ง ดูแลสวัสดิการ
					 ของบุคลากร
				 - งานบริหารแผนพัสดุและครุภัณฑ์ โดยจัดทำ�แผน สำ�หรับสำ�นักงานและกลุ่มงานที่จัดทำ�
					 การเรียน การสอนรวมถึงพัสดุครุภัณฑ์อาคารสถานที่ อุปกรณ์เครื่องใช้สำ�นักงานต่างๆ
					 ตามระเบียบที่กำ�หนดไว้ ตรวจสอบเบิกจ่ายครุภัณฑ์รวมทั้งจัดซื้อ และทำ�บัญชีคุมครุภัณฑ์
					 และจัดทำ�แผนบำ�รุงรักษา
			 2. 	 งานธุรการทั่วไป
				 - บริหารกระบวนการทำ�งานสำ�นักงานทัว่ ไป และงานสารบรรณหนังสือราชการ ภายใน-ภายนอก
					 การลงทะเบียน เสนอเกษียนหนังสือแจ้งเวียนผูท้ เี่ กีย่ วข้อง  ดำ�เนินงานด้านเอกสาร  การพิมพ์
					 หนังสือราชการ หนังสือเอกสารต่างๆ ของสำ�นักงานศูนย์แพทยศาสตรศึกษา ประสานงาน
					 ด้านต่าง ๆ จัดหายานพาหนะให้พร้อมใช้ และเพียงพอสำ�หรับอาจารย์และนักศึกษาแพทย์
					 ด้านการเรียนการสอน
			 3. 	 งานหอพัก/ อาคารสถานที่
				 - ดูแลอาคารสถานที่ และความปลอดภัย และบริเวณรอบอาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษา
					 และอาคาร 7 ชั้นที่ศูนย์แพทยศาสตรศึกษารับผิดชอบ ให้พร้อมใช้งานของอุปกรณ์ต่างๆ
				 - จัดเตรียมห้องพัก และดูแลความสะอาดความเรียบร้อยของห้องพักก่อนเข้าพักและหลัง
					 ออกจากห้องพักของแพทย์และนักศึกษาแพทย์ที่มาฝึกและปฏิบัติงาน
				 - จัดผูเ้ ข้าพัก และรับประสานงานการเข้าหอพักแก่ผมู้ าติดต่อขอพัก ทัง้ แพทย์และนักศึกษาแพทย์
2.2.19 	งานโสตและทัศนูปกรณ์
				 - จัดเตรียมห้องเรียนและห้องประชุม รวมทัง้ อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์  สำ�หรับการเรียนการสอน
					 นักศึกษาแพทย์ให้พร้อมใช้งาน และบริการห้องประชุมสำ�หรับผู้ใช้งาน  
				 - มีการจัด ส่ง – ยืม อุปกรณ์ฝึก หุ่นจำ�ลอง กล้องจุลทรรศน์ รวมถึงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
				 - มีการจัดทำ�เว็บไซด์และพัฒนาเว็บไซด์ และทำ�สื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ
2.2.20 	งานบัญชีและการเงิน
				 - งานบริหารแผนเงินทั้งหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป และครุภัณฑ์การศึกษา โดยประสานงาน
					 ด้านการเงินและบัญชี ระหว่างหน่วยงานและโรงพยาบาล ระหว่างสำ�นักบริหารโครงการ
					 ร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท กระทรวงสาธารณสุข ประสานกับคณะแพทยศาสตร์
					 มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น และวิ ท ยาลั ย แพทยศาสตร์ แ ละการสาธารณสุ ข มหาวิ ท ยาลั ย
					 อุบลราชธานี  รวมทั้งการเบิกจ่ายค่าตอบแทน และควบคุมดูแลการเบิกจ่ายงบตามแผน

รายงานประจำ�ปี วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ๒๕๕๗

แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รวมทั้งการเบิกจ่ายค่าตอบแทน และควบคุมดูแลการ
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3.2 กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์
3.2 กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ในปี
การศึ
กษา
วิทยาลั
แพทยศาสตร์
และการสาธารณสุ
ข มีการดำ
นการจั
โครงการ/กิ
จกรรม
ในปี
การศึ
กษา2557
2557
วิทยยาลั
ยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุ
ข มี�กเนิารด
าเนินดการจั
ดโครงการ/
่เน้นผู้เรี่เยน้นเป็
�คัญนในกลุ
ชาสาธารณสุ
ขศาสตร์ขศาสตร์
ดังนี้ ดังนี้
กิทีจกรรมที
นผู้เนรียสำนเป็
สาคัญ่มวิในกลุ
่มวิชาสาธารณสุ
ตารางที่ 16
่ 16รายละเอี
รายละเอียยดโครงการ/กิ
ดโครงการ/กิจจกรรมที
กรรมที่เ่เน้น้นนผูผู้เ้เรีรียยนเป็
นเป็นนสสำาคั
�คัญญ ในกลุ
ในกลุ่ม่มวิวิชชาสาธารณสุ
าสาธารณสุขขศาสตร์
ศาสตร์
ตารางที
โครงการ/กิจกรรม
(อธิบายรายละเอียดการดาเนินงาน)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุขศาสตร์
ลาดับ

วัน/เดือน/ปี/
สถานที่

1

โครงการฝึกปฏิบตั ิการภาคสนามรายวิชา
เวชศาสตร์ชุมชน

24 ตุลาคม ถึง
3 พฤศจิกายน 2556
บ้านหนองไฮ หมู่ 2, 3,
10 และ 12
ตาบลโนนกลาง
อาเภอพิบูลมังสาหาร
จังหวัดอุบลราชธานี
15 พฤศจิกายน 2556
ห้อง cmp 401 ชั้น 4
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข

2

กิจกรรมปฐมนิเทศและสรุปผลการฝึก
ปฏิบัติงานของนักศึกษาโดยอาจารย์พี่เลี้ยง
ประจาแหล่งฝึก

3

กิจกรรมเตรียมพร้อมนักศึกษาก่อนฝึก
ปฏิบัติงานสาธารณสุขชุมชน

25-27 พฤศจิกายน
2556
ห้อง cmp 310 ชั้น 3
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข

4

กิจกรรมฝึกปฏิบัติงานในรายวิชาการสร้าง
พลังชุมชน

17-25 กุมภาพันธ์
2557
บ้านหนองบัว หมู่ 13
ตาบลขามใหญ่ อาเภอ
เมือง จังหวัด
อุบลราชธานี และบ้าน
แคหมู่ 2 ตาบลคาขวาง
อาเภอวา-รินชาราบ

งบประมาณ

จานวนผู้เข้าร่วม

90,205
บาท

อาจารย์สังกัดวิทยาลัย
แพทย์ฯ จานวน 15 คน
นักศึกษาสาธารณสุขชั้น
ปีที่ 4 จานวน 101 คน
รวมทั้งสิ้น 116 คน

3,040 บาท อาจารย์สังกัดวิทยาลัย
แพทย์ฯ จานวน 7 คน
บุคคลภายนอกจานวน
21 คน
รวมทั้งสิ้น 28 คน
8,940 บาท อาจารย์สังกัดวิทยาลัย
แพทย์ จานวน 9 คน
บุคคลภายนอกจานวน
3 คน นักศึกษา
สาธารณสุข.ชั้นปีที่ 4
จานวน 101 คน
รวมทั้งสิ้น 113 คน
5,850 บาท อาจารย์สังกัดวิทยาลัย
แพทย์ฯ จานวน 4คน
บุคคลภายนอกจานวน
10คน นักศึกษา วท.บ.
ชั้นปีที่ 3 จานวน 38
คน
รวมทั้งสิ้น 52 คน
รายงานประจาปี พ.ศ.2557
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ทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
วิวิททวิยาลั
ยาลัยยแพทยศาสตร์
แพทยศาสตร์แและการสาธารณสุ
ละการสาธารณสุขข มหาวิ
มหาวิททยาลั
ยาลัยยอุอุบบลราชธานี
ลราชธานี

ลลาดั
าดับบ

โครงการ/กิ
โครงการ/กิจจกรรม
กรรม
(อธิ
(อธิบบายรายละเอี
ายรายละเอียยดการด
ดการดาเนิ
าเนินนงาน)
งาน)
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กรรมเรียยนรู
นรู้น้นอกห้
อกห้อองเรี
งเรียยนน รายวิ
รายวิชชาา
กิกิจจกรรมเรี
ปฏิบบัตัติกิการตรวจวิ
ารตรวจวิเเคราะห์
คราะห์ดด้า้านสิ
นสิ่ง่งแวดล้
แวดล้ออมม
ปฏิ

6.
6.

กิกิจจกรรมประชุ
กรรมประชุมมประเมิ
ประเมินนการเรี
การเรียยนการสอน
นการสอน
หลั
ก
สู
ต
รวิ
ท
ยาศาสตรบั
ณ
ฑิ
ต
สาขาวิ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชชาา
สาธารณสุ
สาธารณสุขขศาสตร์
ศาสตร์

77

กรรมนานั
านักกศึศึกกษาออกประชาคม
ษาออกประชาคม ใน
ใน
กิกิจจกรรมน
รายวิชชาการวิ
าการวินนิจิจฉัฉัยยชุชุมมชน
ชน
รายวิ

88

กิกิจจกรรมวั
กรรมวันนสิสิ่ง่งแวดล้
แวดล้ออมเพื
มเพื่อ่อสุสุขขภาพ
ภาพ

วัวันน/เดื
/เดืออน/ปี
น/ปี//
สถานที
สถานที่่
จัจังงหวั
หวัดดอุอุบบลราชธานี
ลราชธานี

งบประมาณ
งบประมาณ

จจานวนผู
านวนผู้้เเข้ข้าาร่ร่ววมม

าคม 2557
2557
55 มีมีนนาคม
านักกงานสิ
งานสิ่ง่งแวดล้
แวดล้ออมที
มที่่
สสานั
12 อุอุบบลราชธานี
ลราชธานี
12

1,800 บาท
บาท อาจารย์
อาจารย์สสังังกักัดดวิวิททยาลั
ยาลัยย
1,800
แพทย์ฯฯจจานวน
านวน 22 คน
คน
แพทย์
ษาสาธารณสุขขชัชั้น้น
นันักกศึศึกกษาสาธารณสุ
ปีปีทที่ี่ 33 จจานวน
านวน 17
17 คน
คน
รวมทั
ง
้
สิ
น
้
19
คน
รวมทั้งสิ้น 19 คน
14
4,620
14 พฤษภาคม
พฤษภาคม 2557
2557
4,620 บาท
บาท อาจารย์
อาจารย์แและบุ
ละบุคคลากร
ลากร
ห้ห้อองง cmp
412
สั
ง
กั
ด
วิ
ท
ยาลั
ย
แพทย์
cmp 412
สังกัดวิทยาลัยแพทย์ฯฯ
วิวิททยาลั
จจานวน
ยาลัยยแพทยศาสตร์
แพทยศาสตร์
านวน 17
17 คน
คน
และการสาธารณสุ
ข
บุ
ค
คลภายนอก
และการสาธารณสุข
บุคคลภายนอก
จจานวน
านวน 11 คน
คน
รวมทั
ง
้
สิ
น
้
รวมทั้งสิ้น 18
18 คน
คน
12
กั
น
ยายน
2557
2,080
บาท
อาจารย์
ส
ง
ั
กั
ด
วิ
ท
ยาลัยย
12 กันยายน 2557
2,080 บาท อาจารย์สังกัดวิทยาลั
นเวินนบึบึกก หมู
หมู่่ 88 ตตาบล
าบล
แพทย์ฯฯ จจานวน
านวน 9คน
9คน
บ้บ้าานเวิ
แพทย์
โขงเจียยมม ออาเภอโขงเจี
าเภอโขงเจียยมม
ษาสาธารณสุขขชัชั้น้น
โขงเจี
นันักกศึศึกกษาสาธารณสุ
หวัดดอุอุบบลราชธานี
ลราชธานี
ปีปีทที่ี่ 44 จจานวน
จัจังงหวั
านวน 52
52 คน
คน
รวมทั
ง
้
สิ
น
้
61
คน
รวมทั้งสิ้น 61 คน
15
กั
น
ยายน
2557
5,000
บาท
15 กันยายน 2557
5,000 บาท อาจารย์
อาจารย์สสังังกักัดดวิวิททยาลั
ยาลัยย
วิวิททยาลั
แพทย์
านวน 8คน
8คน
ยาลัยยแพทยศาสตร์
แพทยศาสตร์
แพทย์ฯฯ จจานวน
และการสาธารณสุ
บุบุคคคลภายนอกจ
และการสาธารณสุขข
คลภายนอกจานวน
านวน
23คน
นั
ก
ศึ
ก
ษา
23คน นักศึกษา
สาธารณสุ
สาธารณสุขขชัชั้น้นปีปีทที่ี่ 1-4
1-4
จจานวน
านวน 192
192 คน
คน
รวมทั
รวมทั้ง้งสิสิ้น้น 223
223 คน
คน

4. การส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา เพื่อฝึกทักษะการทำ�งานเป็นทีม ประสบการณ์จากการ
4.
งงเสริ
บบสนุ
นนการเรี
4. การส่
การส่
เสริหรืมมอและสนั
และสนั
สนุ
การเรียยนรู
นรู้้ขของนั
องนักกศึศึกกษา
ษา เพื
เพื่่ออฝึฝึกกทัทักกษะการท
ษะการทางานเป็
างานเป็นนทีทีมม ประสบการณ์
ประสบการณ์จจากการ
ากการ
ทำ
�
จริ
ง
สหกิ
จ
ศึ
ก
ษา
ททาจริ
าจริงงหรื
หรืออสหกิ
สหกิจจศึศึกกษา
ษา
		
ในปี
ก
ารศึ
กษา 2557
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข มีการดำ
�เนินการจั
ดโครงการ/
กิจกรรม
ในปี
ในปีกการศึ
ารศึกกษา
ษา 2557
2557 วิวิททยาลั
ยาลัยยแพทยศาสตร์
แพทยศาสตร์แและการสาธารณสุ
ละการสาธารณสุขข มีมีกการด
ารดาเนิ
าเนินนการจั
การจัดดโครงการ/
โครงการ/
อ่ ส่งเสริม่อและสนั
บสนุนการเรี
ยนรูข้ องนัยนรู
กศึกษา เพืกศึอ่ กฝึษา
กทักษะการทำ
�งานเป็นางานเป็
ทีม ประสบการณ์จากการทำจ�จริ
งหรือ
กิกิเพื
จจกรรม
กรรม เพื
เพื่อส่ส่งงเสริ
เสริมมและสนั
และสนับบสนุ
สนุนนการเรี
การเรียนรู้ข้ของนั
องนักศึกษา เพื
เพื่อ่อฝึฝึกกทัทักกษะการท
ษะการทางานเป็นนทีทีมม ประสบการณ์
ประสบการณ์จากการ
ากการ
ศึกออษา
2 กลุในทั
่มวิ้ง้งชา22ดักลุ
งนี่ม่ม้ วิวิชชาา ดัดังงนีนี้้
ททสหกิ
าจริ
สหกิ
จจศึศึ้งกกษา
าจริงงจหรื
หรื
สหกิในทั
ษา
ในทั
กลุ
ตารางที่่ 17
่ 17 รายละเอี
รายละเอียยยดโครงการ/กิ
ดโครงการ/กิจจจกรรมกลุ
กรรมกลุ่ม่ม่มวิวิวิชชชาแพทยศาสตร์
าแพทยศาสตร์ และกลุ
และกลุ่ม่มวิวิชชาสาธารณสุ
าสาธารณสุขขศาสตร์
ศาสตร
ตารางที
ตารางที
17
รายละเอี
ดโครงการ/กิ
กรรมกลุ
าแพทยศาสตร์
ศาสตร์
โครงการ/กิจจกรรม
กรรม
โครงการ/กิ
(อธิ
(อธิบบายรายละเอี
ายรายละเอียยดการด
ดการดาเนิ
าเนินนงาน)
งาน)
หลั
หลักกสูสูตตรแพทยศาสตรบั
รแพทยศาสตรบัณ
ณฑิฑิตต (ชั
(ชันปรี
นปรีคคลิลินนิกิก))
11
โครงการศึกกษาดู
ษาดูงงานระบบการดู
านระบบการดูแแลผู
ลผู้ป้ป่ว่วยย
โครงการศึ
แบบองค์รรวม
วม โรคเบาหวาน
โรคเบาหวาน รายวิ
รายวิชชาระบบ
าระบบ
แบบองค์
ต่ต่ออมไร้
มไร้ทท่อ่อ
22
โครงการฝึกกปฏิ
ปฏิบบตตัั ิงิงานในรายวิ
านในรายวิชชาการสร้
าการสร้าางง
โครงการฝึ
เสริ
เสริมมสุสุขขภาพและประสบการณ์
ภาพและประสบการณ์ววิชิชาชี
าชีพพ
ลลาดั
าดับบทีที่่

วัวันน/เดื
สถานที่่
/เดืออน/ปี
น/ปี//สถานที

งบประมาณ
งบประมาณ

จจานวนผู
านวนผู้้เเข้ข้าาร่ร่ววมม

33 มกราคม
มกราคม 2557
2557
โรงพยาบาลวาริ
โรงพยาบาลวารินนชชาราบ
าราบ

2,835
2,835 บาท
บาท

นันักกศึศึกกษาแพทย์
ษาแพทย์ชชั้นั้นปีปีทที่ี่ 22
จจานวน
านวน 36
36 คน
คน

27-30
มกราคม
27-30 มกราคม
2557
2557

65,400
ษาแพทย์ชชั้นั้นปีปีทที่ี่ 33
65,400 บาท
บาท นันักกศึศึกกษาแพทย์
จจานวน
านวน 36
36 คน
คน
รายงานประจ
รายงานประจาปี
าปี พ.ศ.2557
พ.ศ.2557
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วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ลาดับที่

3

โครงการ/กิจกรรม
(อธิบายรายละเอียดการดาเนินงาน)
แพทย์

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความ
พร้อมเพื่อการเรียนในชั้นปรีคลินิกสาหรับ
นักศึกษาแพทย์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุขศาสตร์
1

โครงการฝึกปฏิบตั ิการภาคสนามรายวิชา
เวชศาสตร์ชุมชน

2

กิจกรรมเตรียมพร้อมนักศึกษาก่อนฝึก
ปฏิบัติงานสาธารณสุขชุมชน

3

กิจกรรมฝึกปฏิบัติงานในรายวิชาการสร้าง
พลังชุมชน

4

กิจกรรมเรียนรู้นอกห้องเรียน รายวิชา
ปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ด้านสิ่งแวดล้อม

5

กิจกรรมนานักศึกษาออกประชาคม ใน
รายวิชาการวินิจฉัยชุมชน

วัน/เดือน/ปี/สถานที่

งบประมาณ

จานวนผู้เข้าร่วม

โรงพยาบาลสิรินธร
โรงพยาบาลโขงเจียม
โรงพยาบาลน้ายืน
โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่
25 - 26 มีนาคม
2557
ห้อง cmp 103 ชั้น 1
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข

2,300 บาท

อาจารย์ สังกัดวิทยาลัย
แพทย์จานวน 19 คน
นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1
และ2 จานวน 44 คน
รวมทั้งสิ้น 63 คน

24 ตุลาคม – 3
90,205 บาท
พฤศจิกายน 2556
บ้านหนองไฮ หมู่
2,3,10 และ 12 ตาบล
โนนกลาง อาเภอพิบูลมัง
สาหาร จังหวัด
อุบลราชธานี
25-27 พฤศจิกายน
8,940 บาท
2556
ห้อง cmp 310 ชั้น 3
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข

อาจารย์สังกัดวิทยาลัย
แพทย์ฯ จานวน 15 คน
นักศึกษา สาธารณสุขชั้น
ปีที่ 4 จานวน 101 คน
รวมทั้งสิ้น 116 คน

17-25 กุมภาพันธ์
2557
บ้านหนองบัว หมู่ 13
ตาบลขามใหญ่ อาเภอ
เมือง จังหวัด
อุบลราชธานี และบ้าน
แคหมู่ 2 ตาบลคาขวาง
อาเภอวา-รินชาราบ
จังหวัดอุบลราชธานี
5 มีนาคม 2557
สานักงานสิ่งแวดล้อมที่
12 อุบลราชธานี
12 กันยายน 2557
บ้านเวินบึก หมู่ 8
ตาบลโขงเจียม อาเภอ

5,850 บาท

อาจารย์สังกัดวิทยาลัย
แพทย์ฯ จานวน 9 คน
บุคคลภายนอกจานวน
3 คน นักศึกษา
สาธารณสุขชั้นปีที่ 4
จานวน 101 คน
รวมทั้งสิ้น 113 คน
อาจารย์สังกัดวิทยาลัย
แพทย์ฯ จานวน 4คน
บุคคลภายนอกจานวน
10คน นักศึกษา
สาธารณสุขชั้นปีที่ 3
จานวน 38 คน
รวมทั้งสิ้น 52 คน

1,800 บาท

อาจารย์สังกัดวิทยาลัย
แพทย์ฯ จานวน 2 คน
นักศึกษา สาธารณสุขชั้น
ปีที่ 3 จานวน 17 คน
รวมทั้งสิ้น 19 คน
2,080 บาท อาจารย์สังกัดวิทยาลัย
แพทย์ฯ จานวน 9 คน
นักศึกษา สาธารณสุขชั้น
รายงานประจาปี พ.ศ.2557
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ลาดับที่

โครงการ/กิจกรรม
(อธิบายรายละเอียดการดาเนินงาน)

วัน/เดือน/ปี/สถานที่

งบประมาณ

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

โขงเจียม จังหวัด
อุบลราชธานี

จานวนผู้เข้าร่วม
59
ปีที่ 4 จานวน 52คน
รวมทั้งสิ้น 61 คน

5. การสนับสนุนและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนและแหล่งเรียนร
5. การสนับสนุนและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนและแหล่งเรียนรู้
		
5.1 ห้องสมุด วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
5.1 ห้องสมุด วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
			 ในปี
ในปี2557
2557 ห้ห้อองสมุ
งสมุดดวิวิททยาลั
ยาลัยยแพทยศาสตรื
แพทยศาสตรืแและการสาธารณสุ
ละการสาธารณสุขขมีมีสสื่อื่อการเรี
การเรียยนการสอน
นการสอน หนั
หนังงสืสืออ
�รา วิวิททยานิ
ยานิพพนธ์
นธ์ วารสารในและต่
วารสารในและต่าางประเทศ
งประเทศ และฐานข้
และฐานข้ออมูมูลลจัจัดดให้
ให้บบริริกการ
าร ดัดังงนีนี้้
ตตำารา
ตารางที่ ่ 18
18 แสดงจำ
นวนสิ่ง่งสนั
ตารางที
แสดงจ�านวนสิ
สนับบสนุ
สนุนนการเรี
การเรียยนรู
นรู้ ้ ในปี
ในปี 2556
2556- 2557
- 2557
ปี 2556
จานวน หน่วยนับ
เล่ม
3,265
2,149 เล่ม
339 เล่ม
1,147 ฉบับ
63 เล่ม
0 เล่ม
429 เล่ม
1 เล่ม

ประเภทสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
1. หนังสือตาราภาษาไทย
2. หนังสือตาราภาษาอังกฤษ
3. ปัญหาพิเศษด้านสาธารณสุข
4. หนังสือพิมพ์ จานวน 4 รายการ
5. วารสารวิชาการ
6. นิตยสารบันเทิง
7. สื่อโสตทัศน์ (สารคดีและบันเทิงคดี)
8. ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

รวม

3,265
2,149
339
1,147
63
0
429
1

ปี 2557
จานวน หน่วยนับ
3,300 เล่ม
2,213 เล่ม
434 เล่ม
1,147 ฉบับ
117 เล่ม
99 เล่ม
453 เล่ม
1 เล่ม

รวม

3,300
2,213
434
1,147
117
99
453
1

เพิ่มขึ่น/
ลดลง
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
เท่าเดิม

แผนภูมทิ ี่ 7 แสดงการเปรียบเทียบหนังสือ ตารา วารสาร ฐานข้อมูลที่ห้องสมุดจัดให้บริการ
ปีงบประมาณ 2556 - 2557
1
1

ฐานข้อมูลออนไลน์

453
429

สารคดีและบันเทิงคดี
นิตยสารบันเทิง

0

99

117
63

วารสารวิชาการ

ปี 2557

1,147
1,147

หนังสือพิมพ์

ปี 2556

434
339

ปัญหาพิเศษด้านสาธารณสุข

2,213
2,149

ตาราภาษาอังกฤษ

3,300
3,265

ตาราภาษาไทย
0

500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500
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ตารางที
่ 19
ติกตสถิ
ารใช้
ริบกริารห้
ดอวิงสมุ
และการสาธารณสุ
ขข ข
ตารางที
่ 19่ สถิ
ิการใช้
กบารห้
องสมุ
ดทวิยาลั
ทดยาลั
ยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุ
ตารางที
19สถิ
ติกบารใช้
ริอกงสมุ
ารห้
วิยทแพทยศาสตร์
ยาลั
ยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุ

ลาดัลบาดั
ที่ บที่
รายการ
2556
หมายเหตุ
รายการ
2556 2557
2557
หมายเหตุ
1 1 การสืการสื
บค้นบฐานข้
อมูลอออนไลน์
2,810
Medicine
ค้นฐานข้
มูลออนไลน์
2,810 3,558
Access
Medicine
3,558Access
2 2 การยืการยื
มสื่อมสารสนเทศห้
องสมุองสมุ
ด ด
4,018
อมูลอWalia
Autolib
สื่อสารสนเทศห้
4,018 3,632
3,632ข้อมูข้ลอในระบบฐานข้
มูลในระบบฐานข้
มูล Walia
Autolib
3 3 การสืการสื
บค้นบข้ค้อนมูข้ลอด้มูวลยคอมพิ
วเตอร์
20 20
เครื่อเครื
ง ่อง
ด้วยคอมพิ
วเตอร์ 255255 202202จานวน
จานวน
4 4 บริกบริ
ารปัการปั
ญหาพิ
เศษเศษ
293293 201201ยืมถ่ยืามยเอกสาร
ญหาพิ
ถ่ายเอกสาร
5 5 บริกบริ
ารห้การห้
องประชุ
มกลุม่มกลุ
ย่อ่มยย่อย
103103
302302
71 71CMPCMP
องประชุ
6 6 บริกบริ
ารห้การห้
อง Min
Theater
104104
20 20
ที่นั่งที่นั่ง
18 18จานวน
อง Min
Theater
จานวน
7 7 บริกบริ
ารวีกดารวี
ีทัศดน์ีทัศน์
62 62
4 เครื
ง ่อง
90 90จานวน
จานวน
4 ่อเครื
8 8 บริกบริ
ารวารสารและนิ
ตยสาร
43 43
73 73บริกบริ
ารยืกมารยืม
การวารสารและนิ
ตยสาร
9 9 บริกบริ
ารกDVD
ภาพยนต์
465465 523523บริกบริ
ารยืกมารยืม
าร DVD
ภาพยนต์

แผนภู
มิทมี่ ิท8ี่ม8ิทแสดงการเปรี
ยยบเที
บยบสถิ
ริบกริารห้
งสมุ
ดอวิงสมุ
และการสาธารณสุ
ข ข ข
แผนภู
บเที
ิการใช้
กบารห้
องสมุ
ดทวิยาลั
ทดยาลั
ยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุ
แผนภู
ี่ แสดงการเปรี
8 แสดงการเปรี
ยยบเที
ยสถิ
บติกตสถิารใช้
ติกบารใช้
ริกอารห้
วิยทแพทยศาสตร์
ยาลั
ยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุ
ปีง2556
บประมาณ
ปีงบประมาณ
- 2557
ปีงบประมาณ
2556
- 2556
2557- 2557
บริการ
ภาพยนต์
บริกDVD
าร DVD
ภาพยนต์

523523
465465
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วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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		 5.1.2 การดำ�เนินการด้านความร่วมมือ
			 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขได้จัดประชุมเพื่อประสานความร่วมมือ การใช้ทรัพยากร
สารสนเทศร่วมกับเครือข่ายผลิตแพทย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือ ได้แก่ วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข โรงพยาบาลร่วมผลิต ทัง้ 2 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ โรงพยาบาล
ศรีสะเกษ สำ�นักวิทยบริการและสำ�นักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีมติร่วมกันใน
การให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ 2 ประเภท คือ ประเภทตัวเล่มและประเภทอิเล็กทรอนิกส์ การบริการประเภท
ตัวเล่มให้หน่วยงานที่มีความร่วมมือสามารถสมัครเป็นสมาชิกห้องสมุดของแต่ละแห่ง ยืมหนังสือได้ด้วยตนเอง
และให้สามารถยืมระหว่างห้องสมุดได้ ส่วนการบริการประเภทอิเล็กทรอนิกส์ สามารถให้โรงพยาบาล ร่วมผลิตทั้ง
2 แห่ง ใช้ฐานข้อมูลด้านวิชาการผ่านระบบ VPN โดยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจะให้หมายเลขสมาชิกเครือข่าย
แห่งละ 5 Users
		 5.1.3 ด้านการประเมินการบริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ
			 จากผลการประเมินความเหมาะสมการให้บริการด้านกายภาพที่มีผลต่อการจัดการเรียนการสอน
ตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำ�กว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม  5 คะแนน
โดยสรุปผลการประเมินการบริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ผ่านระบบเครือข่ายฯ โดยมีประเด็นความคิดเห็น
ที่ประเมิน จำ�นวน 2 ข้อ ดังนี้ ประเด็นเรื่องการให้บริการแหล่งเรียนรู้ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ได้ระดับ
คะแนนความพึงพอใจที่ 3.98 ประเด็นมีการแนะนำ�การใช้งานแหล่งเรียนรู้   ได้ระดับคะแนนความพึงพอใจที่ 4.13
คิดเป็นร้อยละ 81.10 ผ่านเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา ตัวบ่งชี้ ที่ 2.5 โดยมีขอ้ เสนอแนะการให้บริการ เรียงลำ�ดับ
ความสำ�คัญ ได้แก่ น่าจะมีหนังสือหลายหลายมากกว่านี้  และอยากให้มีสัญญาณอินเตอร์เน็ต wifi ทั่วถึงในห้องสมุด
5.2 การจัดการด้านระบบเทคโนโลยีสื่อสาร
		 จุดการให้บริการระบบเครือข่ายไร้สาย/มีสายภายในอาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
ทุกจุดจะต้องได้รับการเข้ารหัสเพื่อระบุตัวตนก่อนเข้าใช้ Internet ทุกครั้ง โดยมีจุดให้บริการสำ�หรับนักศึกษา
และบุคคลทั่วไป ดังนี้  
		 1. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์จำ�นวนทั้งสิ้น 50 เครื่อง โดยติดตั้งไว้ที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
			 จำ�นวน 30 เครื่องและห้องสมุด จำ�นวน 20 เครื่อง เพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอน  การบริการ
			 วิชาการ และการสืบค้นข้อมูล
		 2. การบริการระบบเครือข่ายไร้สายภายในอาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ซึง่ จะติดตัง้
			 Access Point ไว้ให้บริการจำ�นวน  11 จุด ได้แก่ ชั้น 1 ติดตั้ง 4 จุด ชั้น 3 ติดตั้ง 5 จุด และชั้น ๔
			 ติดตั้ง 2 จุด ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 – 2557
5.3 ห้องปฏิบัติการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
		 ห้องปฏิบัติการได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำ�ปี พ.ศ. 2557 จำ�นวน 1 โครงการ คือ โครงการจัดหา
วัสด ุเพื่อรองรับการเรียนการสอนประจำ�ปี พ.ศ. 2557 เป็นเงิน 341,100 บาท และได้ของบประมาณเพิ่มเติม
ในไตรมาสที่ 4 เป็นเงิน 100,000 บาท และได้จัดสรรเพื่อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ สรุปแยกตามกลุ่มวิชาได้  ดังนี้

รายงานประจำ�ปี วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ๒๕๕๗
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รและนอกหลั
กสูตร ปีกข ารศึ
ษาย2557
วิทยาลั
และการสาธารณสุ
มหาวิกทยาลั
อุบลราชธานี
ด้าน

ด้าน

ด้านวิชาการที่ส่งเสริม
คุณลักษณะบัด้ณาฑินตที่พึง

ด้านวิชาการที่ส่งเสริม
คุณลักประสงค์
ษณะบัณฑิตที่พึง

โครงการ

โครงการ

1. โครงการสัมมนากิจการนักศึกษา
โครงการ
โครงการบริ
หารจัจดการนั
การกิกจศึการนั
1. 2.
โครงการสั
มมนากิ
กษากศึกษา
3.ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และบายศรีสู่ขวัญ

2. โครงการบริหารจัดการกิจการนักศึกษา
4.โครงการแรกพบ สพท.

ด้านศิลปและวัฒนธรรม

ระยะเวลาจัด

าปี พ.ศ.2557
หน้า | 77 4.50
1 ต.ค 56 –รายงานประจ
30 ก.ย 57
100%

3.12

รายงานประจาปี พ.ศ.2557

หน้า | 77

81.25%

4.75

2.โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา (สาธารณสุข ) 11-12 มี.ค 57

100%

4.82

3. โครงการแต่งกายดี มีวินัย ตรงต่อเวลาเพื่อ 1 ต.ค 56 – 30 ก.ย 57
ศักดิ์ศรี ว.แพทย์
4. โครงการสานสัมพันธ์ต้อนรับน้องใหม่
4-8 ส.ค 57

100%

4.40

100%

4.10

5.โครงการสาสุข มอทราย สานสายใยพี่น้อง

15 ก.ย 57

80%

4.35

15 ส.ค 57

100 %

4.50

24 ก.ย 57

100 %

4.22

1.โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา (แพทย์ )

าบุญหอพักนักศึกษาแพทย์
Annual Report Medicine&Pubilc Health4.โครงการท
2014
ด้านบาเพ็ญประโยชน์

ระยะเวลาจัด

1. โครงการวันมหิดล

6-7 ก.พ. 57

ประสงค์

3.ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และบายศรีสู่ขวัญ

1 ส.ค 57

100%

4.00

4.โครงการแรกพบ สพท.

22 มิ.ย.57

100%

3.12
63

81.25%

4.75

2.โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา (สาธารณสุข ) 11-12 มี.ค 57

100%

4.82

3. โครงการแต่งกายดี มีวินัย ตรงต่อเวลาเพื่อ 1 ต.ค 56 – 30 ก.ย 57
ศักดิ์ศรี ว.แพทย์
4. โครงการสานสัมพันธ์ต้อนรับน้องใหม่
4-8 ส.ค 57

100%

4.40

100%

4.10

5.โครงการสาสุข มอทราย สานสายใยพี่น้อง

15 ก.ย 57

80%

4.35

4.โครงการทาบุญหอพักนักศึกษาแพทย์

15 ส.ค 57

100 %

4.50

1. โครงการวันมหิดล

24 ก.ย 57

100 %

4.22

2. โครงการทาความสะอาดหอพักแพทย์

15 ส.ค 57

100%

4.25
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ด้านศิลปและวัฒนธรรม

ด้านบาเพ็ญประโยชน์

1.โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา (แพทย์ )

6-7 ก.พ. 57

ด้านคุณธรรมและจริยธรรม

1. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม(แพทย์ ) 22-24 มี.ค. 57

100%

4.00

100%

4.25

85%

4.80

ด้านกีฬา

2. โครงการส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม 15-16 มี.ค. 57
(สาธารณสุข)
3. โครงการค่ า ยคุ ณ ธรรมจริยธรรมสมาพัน ธ์ 10-12 ม.ค .57
นิสิตนักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทย
1. โครงการกีฬาเข็มสัมพันธ์
19-21 ต.ค 56

96%

4.50

2. โครงการกีฬาสาธารณสุข

6-9 ธ.ค 26

100%

4.08

3. โครงการกีฬาเฟรชชี่

22-23 ส.ค.57

100 %

4.45

4. โครงการกีฬาเชื่อมสัมพันธ์วิทยาศาสตร์ 11-12 ม.ค. 57
สุ ข ภาพ (ว.แพทย์ ,คณะเภสั ช ศาสตร์ แ ละ
พยาบาล)

95 %

4.25

		 6.1
นวิชชาการที
าการที่ส่ส่ง่งเสริ
เสริมมคุคุณณลัลักกษณะบั
ษณะบัณ
ณฑิฑิตตทีที่พ่พึงึงประสงค์
ประสงค์
6.1 ด้ด้าานวิ
		 กิกิจกรรมปฐมนิ
เทศนั
กศึกกษาใหม่
และบายศรี
สู่ขวัญสวัู่ ขนวัทีญ่ 1วัสินงทีหาคม
วิทยาลัยณ
แพทยศาสตร์
จ กรรมปฐมนิ
เ ทศนั
ศึ ก ษาใหม่
แ ละบายศรี
่ 1 สิ2557
ง หาคมณ 2557
วิ ท ยาลั ย
และการสาธารณสุ
ข
แพทยศาสตร์
และการสาธารณสุ
ข

รายงานประจาปี พ.ศ.2557
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		 6.2 ด้านส่งเสริมศิลปและวัฒนธรรม
  			 กิจกรรมไหว้ครู ประจำ�ปีการศึกษา 2557  วันที่ 14 สิงหาคม 2557 ณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข

ภาพที่ 36 กิจกรรมไหว้ครู ประจำ�ปีการศึกษา 2557
		 6.3 ด้านบำ�เพ็ญประโยชน์
			 กิจกรรมวันมหิดล  วันที่ 24 กันยายน  2557  ณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

ภาพที่ 37 กิจกรรมวันมหิดล
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		 6.4 	 ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
			 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  22 - 24 มีนาคม  2557

ภาพที่ 38 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
		 6.5 ด้านกีฬา
			 โครงการกีฬาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  ระหว่างวันที่ 11 - 12 มกราคม 2557 ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

ภาพที่ 39 โครงการกีฬาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
7. การสนับสนุนด้านทุนการศึกษาและสวัสดิการนักศึกษา
		 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขได้ด�ำ เนินการ ในการจัดหาทุนสนับสนุนการศึกษาให้กบั นักศึกษา
จากแหล่งทุนต่างๆ ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย หน่วยงานต่างๆ ภาครัฐและเอกชน และหน่วยงานอื่นๆ ซึ่งมี
หน่วยงานที่ให้ทุนสนับสนุน ดังนี้
		 7.1 	 กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
			 1. เงินกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ในปีการศึกษา   2557 มีจำ�นวนนักศึกษาวิทยาลัย
				 แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  ที่เป็นผู้กู้ยืมฯ จำ�นวนทั้งสิ้น  218  คน
			 2. เงินกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ในปีการศึกษา  2557
				 มีจำ�นวนนักศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ที่เป็นผู้กู้ยืมฯ จำ�นวนทั้งสิ้น 11 คน
รายงานประจำ�ปี วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ๒๕๕๗
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			 3. ทุนการศึกษาจากหน่วยงานภายใน และภายนอก ดังนี้
				 3.1 ทุนการศึกษาโครงการสนับสนุนทุนการศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
					 ประจำ�ปีงบประมาณ 2557 จำ�นวน 5 คน
				 3.2 มูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง จำ�นวน 1 คน
				 3.3 โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาประจำ�ปีการศึกษา 2557 (เพิ่มเติม) จำ�นวน 3 คน
				 3.4 ทุนการศึกษาธนาคารไทยพาณิชย์ จำ�กัด (มหาชน) ประจำ�ปีการศึกษา 2557 จำ�นวน 2 คน
				 3.5 ทุนการศึกษามูลนิธิตั้งเซ็กกิม ประจำ�ปี 2557 จำ�นวน 1 คน
				 3.6 ทุนการศึกษาวิจิตรพงษ์พันธุ์เพื่อส่งเสริมศาสนา การศึกษา และสังคม จำ�นวน 1 คน
				 3.7 ทุนการศึกษา เทสโก้ โลตัส เพื่อนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัย ประจำ�ปีการศึกษา 2557
					 จำ�นวน 2 คน
				 3.8 ทุนการศึกษาผู้มีจิตศรัทธาสนับสนุนทุนการศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำ�นวน 1 คน
				 3.9 ทุนสมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย ประเภทตลอดหลักสูตร จำ�นวน  1 คน
				 3.10	 ทุนสมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย ประเภทประเมินผลเป็นรายปี จำ�นวน 5 คน
				 3.11	 ทุนการศึกษาเอสโซ่ ทุนสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปีประจำ�ปีการศึกษา 2557
					 จำ�นวน 1 คน
				 3.12	 ทุน ดร.สมจิตต์ ยอดเศรณี และผู้มีจิตศรัทธา จำ�นวน 7  คน
				 3.13	 ทุนการศึกษาจากศิษย์เก่า พญ.อุทัยวรรณ ภุมราพันธ์ จำ�นวน 2  คน
				 3.14	 ทุนการศึกษาจากศิษย์เก่า พญ.พรทิพา สืบสารคาม จำ�นวน  2 คน
				 3.15	 ทุนการศึกษาจากศิษย์เก่า พญ.สุปราณี บางทราย จำ�นวน  2  คน
				 3.16	 ทุนการศึกษาจากท่านรองผู้ว่าการสโมสรโรตารี่ จังหวัดอุบลราชธานี จำ�นวน 1 คน

ภาพที่ 40 พิธีมอบทุนการศึกษาในกิจกรรมวันมหิดล
		 7.2 การจัดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพ
			 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้จัดโครงการ  “โครงการแต่งกายดี  มีวินัย ตรงต่อเวลา
เพือ่ ศักดิศ์ รี ว.แพทย์” เพือ่ สอดคล้องกับอัตลักษณ์บณ
ั ฑิตทีพ่ งึ่ ประสงค์ ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ สาธารสุข
และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์ประจำ�รายวิชาดูแลเรื่องการแต่งกาย
และตรงต่อเวลาของนักศึกษา
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ภาพที่ 41 โครงการแต่งกายดี มีวินัย ตรงต่อเวลาเพื่อศักดิ์ศรี ว.แพทย์
		 7.3 	 สวัสดิการสำ�หรับนักศึกษา
			 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขได้มีสวัสดิการหอพักนักศึกษาแพทย์ ดังนี้
			 1. จัดบริการหอพักนักศึกษาให้กับนักศึกษาแพทย์จำ�นวน 44 ห้อง  1 อาคาร
			 2. จัดบริการ สวัสดิการ และสิ่งอำ�นวยความสะดวกภายในหอพัก
			 3. จัดกิจกรรมนักศึกษาภายในหอพัก  
			 4. กิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษา เช่น ทำ�บุญหอพัก Open House
				 และกิจกรรมทำ�ความสะอาดหอพัก
8. การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
		 8.1 	 โครงการอบรมเพือ่ เตรียมความพร้อมสูป่ ระเทศอาเซียน ได้รบั จัดสรรงบประมาณ จำ�นวน 20,000 บาท
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้จัดกิจกรรมการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประเทศอาเซียน
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุม CMP 101 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
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ภาพที่ 42 โครงการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประเทศอาเซียน
			 การเตรียมความพร้อมด้านวัฒนธรรมสู่อาเซียน โดยการนำ�เสนอข้อมูลทางวัฒนธรรมด้วยการให้
ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมในกลุ่มประเทศอาเซียน และประกวด Freshy boy and girl ใน Theme AEC โดยได้รับ
ความร่วมมือจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธารินี ไชยวงศ์ ผู้ช่วยคณบดีงานพัฒนานักศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
		 8.2 	 โครงการอบรมภาษาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประเทศอาเซียน ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำ�นวน
20,000 บาท วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้จัดกิจกรรมการอบรมภาษาเพื่อเตรียมความพร้อม
สู่ประเทศอาเซียน เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุม CMP 101 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

ภาพที่ 43 โครงการอบรมภาษาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประเทศอาเซียน
			 โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย คงเพียรธรรม และดร.สิริวงษ์ หงษ์สวรรค์
อาจารย์จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นวิทยากรในการอบรมภาษาเพื่อเตรียมความพร้อม
สู่ประเทศอาเซียน
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ภาพที่ 44 การเตรียมความพร้อมทางด้านภาษาอังกฤษ
			 การเตรียมความพร้อมทางด้านภาษาอังกฤษโดยได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย Hawaii
ส่งนักศึกษา (Miss.Jill) ด้านภาษาอังกฤษทำ�การสอนภาษาแก่นักศึกษาแพทยศาสตร์ นักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์
บุคลากร และอาจารย์ โดยมีอาจารย์สมเจตน์ ทองดำ� และอาจารย์จรี าพร ทิพย์พลิ า เป็นอาจารย์ทมี งานวิเทศสัมพันธ์
อยู่ดำ�เนินการ
		 8.3 โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา และบุคลากรกับสถาบันการศึกษา/หน่วยงานในภูมิภาคอาเซียน ได้รับ
จัดสรรงบประมาณ จำ�นวน 250,000 บาท วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้รว่ มกิจกรรมการแลกเปลีย่ น
นักศึกษา และบุคลากรกับสถาบันการศึกษา/หน่วยงานในภูมิภาคอาเซียน ณ University of Muhammadiyah
Yogyakarta และ University of Indonesia ประเทศอินโดนีเซีย
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ภาพที่ 45 โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา และบุคลากรกับสถาบันการศึกษา/หน่วยงานในภูมิภาคอาเซียน
			 รองอธิการบดีฝา่ ยวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นำ�ตัวแทนคณาจารย์วทิ ยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข โดยมีดร.รัตนา เล็กสมบูรณ์ ดร.สุพตั รา ขจัดโรคา ดร.รสริน การเพียร และอาจารย์กรกนก พลท้าว
พร้อมด้วยนายแพทย์วรวุฒิ ศิวประภากร และแพทย์หญิงศรัญญา ประทัยเทพ อาจารย์แพทย์จากศูนย์แพทยศาสตร์
ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ และนายแพทย์วินัย ดวงแก้ว โรงพยาบาลศรีสะเกษ ร่วมกับคณะ
พยาบาลศาสตร์ เดินทางไปเจรจาเพื่อความร่วมมือด้านวิชาการกับ University of Muhammadiyah Yogyakarta
และ University of Indonesia ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อ 5-10 เมษายน 2557
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ภาพที่ 46 การเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาเซียน
			 ตัวแทนนักศึกษาแพทยศาสตร์ และนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ จำ�นวน 6 คน เดินทางไปแลกเปลีย่ น
ความรู้ด้านวิชาการกับ Universitas Muhammadiyah Yogyakarta และ University of Indonesia ประเทศ
อินโดนีเซีย เมื่อ 10-15 กรกฏาคม 2557 เพื่อเป็นการให้นักศึกษาได้เรียนรู้วัฒนธรรมและความรู้ด้านการแพทย์
เพื่อเตรียมความพร้อมการเข้าสู่สังคมเศรษฐกิจอาเซีย
		 8.4 	 โครงการพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ�  2014 Summer Global Leadership Development
Program กับ Far East University สาธารณรัฐเกาหลีใต้ งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 15,000 บาท วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้สง่ ผูแ้ ทนนักศึกษา คือ นางสาวอนรรญพร จึงเจริญนรสุข นักศึกษาแพทยศาสตร์
ชั้นปีที่ 2 เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ�  2014 Summer Global Leadership Development
Program กับ Far East University สาธารณรัฐเกาหลีใต้ เมื่อวันที่ 6 มกราคม – 12 กุมภาพันธ์ 2557 และวันที่ 28
กุมภาพันธ์ – 23 มิถุนายน 2557 ณ University Korea สาธารณรัฐเกาหลีใต้
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Far East University, South Korea
Our Map

In class

Winter Global Leadership Development Program 2014

ภาพที่ 47 นางสาวอนรรญพร จึงเจริญนรสุข นักศึกษาแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
ความเป็นผู้นำ� 2014 Summer Global Leadership Development Program กับ Far East University
สาธารณรัฐเกาหลีใต้
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		 8.5 	 โครงการเน้นผู้บริหารเพื่อไปทำ�  MOU ในการร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยต่างๆ การเตรียม
ความพร้อมสู่อาเซียน โดย รองศาสตราจารย์นายแพทย์ป่วน สุทธิพินิจธรรม คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข ร่วมเดินทางไปกับผูบ้ ริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพือ่ ไปเจรจาแลกเปลีย่ นความรู้ และความร่วมมือ
ทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยต่างๆ เกี่ยวกับสาขาวิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขา
การแพทยศาสตร์ ที่กรุงโฮจิมิน ประเทศเวียดนาม

ภาพที่ 48 การเตียมความพร้อมเข้าสู่อาเซียน ณ กรุงโฮจิมิน ประเทศเวียดนาม
		 8.6 	 โครงการการรับนักศึกษาและอาจารย์จากประเทศในภูมิภาคอาเซียนมาแลกเปลี่ยนที่คณะ กิจกรรม
การเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพสูอ่ าเซียน โดยการนำ�เสนอข้อมูลทางสุขภาพและพัฒนาการทางแพทย์ โดยอาจารย์
แพทย์ และนักศึกษาแพทย์ชาวเวียดนาม โดยมี รองศาสตราจารย์นายแพทย์ป่วน สุทธิพินิจธรรม คณบดีวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข และแพทย์หญิงชลลดา บุษยรัตน์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ให้การต้อนรับและเข้า
ร่วมกิจกรรม

ภาพที่ 49 กิจกรรมการเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาเซียน ณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
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ภาพที่ 50 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลทางสุขภาพระหว่างประเทศเวียดนาม
และศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลศรีสะเกษ
			 การเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพสูอ่ าเซียน โดยการแลกเปลีย่ นความรูแ้ ละข้อมูลทางสุขภาพระหว่าง
ประเทศเวียดนามกับศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลศรีสะเกษ โดยอาจารย์และนักศึกษาแพทย์
ชาวเวียดนามเดินทางไปเยี่ยมชม

￼
ภาพที่ 51 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลทางสุขภาพระหว่างประเทศเวียดนาม
และศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
			 การเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพสู่อาเซียน โดยการแลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลทางสุขภาพ
ระหว่างประเทศเวียดนามกับอาจารย์แพทย์ ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
โดย ดร.สุพัตรา  ขจัดโรคา ได้นำ�คณะอาจารย์และนักศึกษาแพทย์ชาวเวียดนามเข้าเยี่ยมชมโรงพยาบาล
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ภาพที่ 52 อาจารย์และนักศึกษาแพทย์ชาวเวียดนามเที่ยวชมศิลปวัฒนธรรมพื้นเมืองจังหวัดอุบลราชธานี
			 สนับสนุนการท่องเทีย่ วในจังหวัดอุบลราชธานี โดย ดร.รัตนา เล็กสมบูรณ์ ดร.ปรีดา ปราการกมานันท์
และดร.ลติพร อุดมสุข อาจารย์งานวิเทศสัมพันธ์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
นำ�อาจารย์และนักศึกษาแพทย์ชาวเวียดนามเที่ยวชมศิลปวัฒนธรรมพื้นเมืองจังหวัดอุบลราชธานี
		 8.7 การเข้าร่วมนำ�เสนอผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ โดย ดร.รัตนา เล็กสมบูรณ์ อาจารย์กลุ่มวิชา
แพทยศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายคลังและพัสดุ ได้นำ�เสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ The 18th Congress of the
International Federation of Associations of Anatomists (IFAA) is scheduled for August 8-10, 2014
in Beijing, China. เรื่อง The effect of acetylcholine on motility reaction in Opistorchis viverrini

ภาพที่ 53 การเข้าร่วมนำ�เสนอผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ
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9. การสร้างความสัมพันธ์กับศิษย์เก่า
			 ศิษย์เก่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้จดั ตัง้ ชมรมศิษย์เก่าขึน้ ในวันที  ่ 24 เมษายน 2557
ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และ สร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างศิษย์เก่า
และศิษย์ปัจจุบัน  และมีคณะกรรมการทำ�งานอันจะส่งผลให้การทำ�งานประสบความเร็จด้วยดี

ภาพที่ 54 ชมรมศิษย์เก่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

ภาพที่ 55 กิจกรรมประชุมก่อตั้งชมรมศิษย์เก่า

ภาพที่ 56 ศิษย์เก่าร่วมทำ�บุญ ในงานทำ�บุญอุทิศส่วนกุศลแด่อาจารย์ใหญ่
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10. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ
			 วันที่ 14 สิงหาคม 2556 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
นำ�ทีมโดยคณบดี รศ.นพ.ป่วน สุทธิพินิจธรรม และคณะ ร่วมด้วย ผู้อำ�นวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาล
ศรีสะเกษ นพ.ชลวิทย์ หลาวทอง และคณะ เข้าปรึกษาหารือกับผู้อำ�นวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี
นพ.ถวิล กลิ่นวิมล เพื่อขอความร่วมมือในด้านการจัดการเรียนการสอนชั้นคลินิก ในรายวิชารังสีวิทยาคลินิก
ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี

ภาพที่ 57 การขอความร่วมมือในด้านการจัดการเรียนการสอนชั้นคลินิก ในรายวิชารังสีวิทยาคลินิก
ระหว่างวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข และโรงพยาบาลร่วมผลิต ทั้ง 2 แห่ง
			 วันที่ 6 กันยายน 2556 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
พร้อมด้วยตัวแทนศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ และโรงพยาบาลศรีสะเกษ
เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาจิตเวชศาสตร์ ของนักศึกษาแพทย์
ชั้นปีที่ 5 ท่านผู้อำ�นวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ นพ.ธรณินทร์ กองสุข ยินดีให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

ภาพที่ 58 การประชุมปรึกษาหารือความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาจิตเวชศาสตร์
		
ของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 ระหว่างวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
		
และโรงพยาบาลร่วมผลิต ทั้ง 2 แห่ง
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11.11.
นาระบบและกลไกเพื
ลดจำ
�นวนการตกออกการคงจำ
�นวนนั
11.
พัพัฒฒพันาระบบและกลไกเพื
่อ่อลดจ
านวนการตกออกการคงจ
านวนนั
กกศึศึกกกษา
ฒนาระบบและกลไกเพื
่อลดจ
านวนการตกออกการคงจ
านวนนั
ศึษา
กษา
			
ก
สู
ต
รมี
ร
ะบบอาจารย์
ท
่
ี
ป
รึ
ก
ษา
เพื
่
อ
ให้
ค
ำ
�
แนะนำ
�
กั
บ
นั
ก
ศึ
ก
และมี
การติ
ษาที
่มี
หลักหลั
สูตหลั
รมี
ร
ะบบอาจารย์
ท
่
ี
ป
รึ
ก
ษา
เพื
่
อ
ให้
ค
าแนะน
ากั
บ
นั
ก
ศึ
ก
ษา
และมี
การติ
ดตามนั
กดศึตามนั
กกษาที
่มศึีผกลการ
กสูตรมีระบบอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อให้คาแนะนากับนักศึกษา ษา
และมี
การติ
ดตามนั
ศึกกษาที
่มีผลการ
เรีผลการเรี
ยนต่
ในปี
มีจานวนนั
กศึกกษาตกออก
ดังนีดั้ งดันีง้ นี้
ซึ2557
่งในปี
2557
จำ�นวนนั
กษาตกออก
เรียานต่ซึย่งานต่
ซึำ� ่งในปี
2557
มีจมีานวนนั
ศึกกศึษาตกออก
ตารางที
่ 22่ 22
แสดงจ
เข้่ราับาและจำ
และจ
ษาที
กออก
ตารางที
แสดงจำ
�านวนนั
นวนนั
กศึกกษาที
่รับเข้
�านวนนั
นวนนั
กกศึศึกกกษาที
่ต่ตกออก
ตารางที
แสดงจ
านวนนั
ศึกษาที
เข้าและจ
านวนนั
ศึกษาที
่ตกออก
ปีการศึ
ษากษา
ปีกการศึ
2557
2557
2556
2556

จานวนรั
บเข้าบเข้า
จานวนรั
145145
116116

จานวนตกออก
จานวนตกออก
2 2
29 29

13.13.
การจั
บริดกกบริ
ารด้
นอาคารสถานที
ดการเรี
ยนการสอน
13.
การจั
ดดบริ
ารด้
าานอาคารสถานที
่ ่ ทีที่ใ่ใ่ช้ทีใ่ในการจั
การจั
การด้
านอาคารสถานที
ช้ในการจั
ดการเรี
ยนการสอน
		 วิทยาลั
วิ
ท
ยาลั
ย
แพทยศาสตร์
แ
ละการสาธารณสุ
ข
ได้
ด
�
ำ
เนิ
ดดการบริ
กการด้
านอาคารสถานที
ใ่ในการ
ย
แพทยศาสตร์
แ
ละการสาธารณสุ
ข
ได้
ด
าเนิ
น
การจั
ดการบริ
การด้
านอาคารสถานที
่ ที่ ที่ใช้่ ่ใทีช้ในการ
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขได้ ดาเนินนการจั
การจั
การบริ
ารด้
านอาคารสถานที
ช้ในการ
จัจัดดการเรี
การเรี
ย
นการสอน
โดยแบ่
ง
ออกเป็
น
ห้
อ
งต่
า
งๆ
ดั
ง
นี
้
จัดการเรียนการสอน โดยแบ่งออกเป็น ห้องต่างๆ ดังนี้
ตารางที
23 แสดงรายละเอี
ยยดห้
งเรี
นอาคาร
วิวิททยาลั
ยยแพทยศาสตร์
แและการสาธารณสุ
ขขปีปีกการศึ
กกษา
ตารางที
่ ่ 23
แสดงรายละเอี
ดห้ยออดห้
งเรีอยยงเรี
นอาคาร
ยาลั
แพทยศาสตร์
ละการสาธารณสุ
ษาก2557
2557
ตารางที
่ 23
แสดงรายละเอี
ยนอาคาร
วิทยาลั
ยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุ
ขารศึ
ปีการศึ
ษา
2557
หมายเลข
หมายเลข
คาอธิคบาอธิ
ายบาย
ห้องห้อง
1 1 CMPCMP
101101 ห้องบรรยาย
ห้องบรรยาย
2 2 CMPCMP
103103 ห้องบรรยาย
ห้องบรรยาย

ลาดับลาดับ

3
4
5
6
7
8

3
4
5
6
7
8

CMPCMP
115115
CMPCMP
116116
CMPCMP
117117
CMPCMP
118118
CMPCMP
119119
CMPCMP
122122

9 9 CMPCMP
126126
10 10 CMPCMP
127127
11 11 CMPCMP
128128
12 12 CMPCMP
129129
13 13 CMPCMP
130130
14 14 CMPCMP
216216
15 15 CMPCMP
219219
16 16 CMPCMP
220220
17 17 CMPCMP
310310
18 18 CMPCMP
201201
19 19 CMPCMP
202202

รายละเอี
ยด ยด
ความจุ
รายละเอี
ความจุ ชันทีชั่ นที่
Projector,
เครื่อเครื
งเสี่อยงเสี
ง ยง
300300
ที่นั่งที่นั่ง 1 1
Projector,
Projector,
งเสี่อยงเสี
ง, ยง,150150
ที่นั่งที่นั่ง 1 1
Projector,Visualizer,
Visualizer,เครื่อเครื
คอมพิคอมพิ
วเตอร์วเตอร์
1 เครื1่อเครื
ง ่อง
ห้องเรีห้อยงเรี
นกลุยนกลุ
่มย่อ่มยย่1อย 1 กระดานไวท์
บอร์ดบอร์
จานวน
2 ชุด2 ชุด
15 ที15
่นั่งที่นั่ง
1 1
กระดานไวท์
ด จานวน
ห้องเรีห้อยงเรี
นกลุยนกลุ
่มย่อ่มยย่2อย 2 กระดานไวท์
บอร์ดบอร์
จานวน
2 ชุด2 ชุด
15 ที15
่นั่งที่นั่ง
1 1
กระดานไวท์
ด จานวน
ห้องเรีห้อยงเรี
นกลุยนกลุ
่มย่อ่มยย่3อย 3 กระดานไวท์
บอร์ดบอร์
จานวน
2 ชุด2 ชุด
15 ที15
่นั่งที่นั่ง
1 1
กระดานไวท์
ด จานวน
ห้องเรีห้อยงเรี
นกลุยนกลุ
่มย่อ่มยย่4อย 4 กระดานไวท์
บอร์ดบอร์
จานวน
2 ชุด2 ชุด
15 ที15
่นั่งที่นั่ง
1 1
กระดานไวท์
ด จานวน
ห้องเรีห้อยงเรี
นกลุยนกลุ
่มย่อ่มยย่5อย 5 กระดานไวท์
บอร์ดบอร์
จานวน
2 ชุด2 ชุด
15 ที15
่นั่งที่นั่ง
1 1
กระดานไวท์
ด จานวน
ห้องบรรยาย
Projector,
งเสี่อยงเสี
ง, ยง,100100
ที่นั่งที่นั่ง 1 1
ห้องบรรยาย
Projector,Visualizer,
Visualizer,เครื่อเครื
คอมพิคอมพิ
วเตอร์วเตอร์
1 เครื1่อเครื
ง ่อง
ห้องเรีห้อยงเรี
นกลุยนกลุ
่มย่อ่มยย่10
บอร์ดบอร์
จานวน
2 ชุด2 ชุด
15 ที15
่นั่งที่นั่ง
1 1
อย 10 กระดานไวท์
กระดานไวท์
ด จานวน
ห้องเรีห้อยงเรี
นกลุยนกลุ
่มย่อ่มยย่11
บอร์ดบอร์
จานวน
2 ชุด2 ชุด
15 ที15
่นั่งที่นั่ง
1 1
อย 11 กระดานไวท์
กระดานไวท์
ด จานวน
ห้องเรีห้อยงเรี
นกลุยนกลุ
่มย่อ่มยย่12
บอร์ดบอร์
จานวน
2 ชุด2 ชุด
15 ที15
่นั่งที่นั่ง
1 1
อย 12 กระดานไวท์
กระดานไวท์
ด จานวน
ห้องเรีห้อยงเรี
นกลุยนกลุ
่มย่อ่มยย่13
บอร์ดบอร์
จานวน
2 ชุด2 ชุด
15 ที15
่นั่งที่นั่ง
1 1
อย 13 กระดานไวท์
กระดานไวท์
ด จานวน
ห้องเรีห้อยงเรี
นกลุยนกลุ
่มย่อ่มยย่14
บอร์ดบอร์
จานวน
2 ชุด2 ชุด
15 ที15
่นั่งที่นั่ง
1 1
อย 14 กระดานไวท์
กระดานไวท์
ด จานวน
ห้องบรรยาย
Projector,
Visualizer,
เครื่อเครื
งเสี่อยงเสี
ง, ยง, 70 ที70
่นั่งที่นั่ง
2 2
ห้องบรรยาย
Projector,
Visualizer,
คอมพิคอมพิ
วเตอร์วเตอร์
1 เครื1่อเครื
ง ่อง
ห้องบรรยาย
Projector,
Visualizer,
เครื่อเครื
งเสี่อยงเสี
ง, ยง, 50 ที50
่นั่งที่นั่ง
2 2
ห้องบรรยาย
Projector,
Visualizer,
คอมพิคอมพิ
วเตอร์วเตอร์
1 เครื1่อเครื
ง ่อง
ห้องบรรยาย
Projector,
Visualizer,
เครื่อเครื
งเสี่อยงเสี
ง, ยง, 50 ที50
่นั่งที่นั่ง
2 2
ห้องบรรยาย
Projector,
Visualizer,
คอมพิคอมพิ
วเตอร์วเตอร์
1 เครื1่อเครื
ง ่อง
ห้องบรรยาย
Projector,
งเสี่อยงเสี
ง, ยง,60 ที60
่นั่งที่นั่ง
3 3
ห้องบรรยาย
Projector,Visualizer,
Visualizer,เครื่อเครื
คอมพิคอมพิ
วเตอร์วเตอร์
1 เครื1่อเครื
ง ่อง
ห้องปฏิ
ัติกบารหน่
วยวิจวัยยวิจัย 6 เบนส์
60 ที60
่นั่งที่นั่ง
2 2
ห้อบงปฏิ
ัติการหน่
6 เบนส์
ทางคลิ
นิก นิก
ทางคลิ
ห้องพัห้กอนังพักกวิทนัยาศาสตร์
2 2
กวิทยาศาสตร์
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20

หมายเลข
ห้อง
CMP 203

21
22

CMP 205
CMP 206

ห้องมืด
ห้องเก็บรักษาเชื้อจุลินทรีย์

23

CMP 209

24
25

CMP 210
CMP 211

26

CMP 212

27

CMP 213

28
29
30

CMP 214
CMP 215
CMP 315

31

CMP 1103

ห้องเก็บของ สารเคมีและ
อาหารเลี้ยงเชื้อ
ห้องล้างอุปกรณ์
ห้องปฏิบัติการชีวเคมีและ
อนามัยสิ่งแวดล้อม
ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา
และปรสิตวิทยา
ปฏิบัติการสรีรวิทยาและ
พยาธิวิทยา
ห้องสอนแสดง
ห้องเก็บ Museum
ห้องปฏิบัติการทักษะ
พื้นฐานทางคลินิค
ห้องปฏิบัติการมหกาย
วิภาคศาสตร๋

ลาดับ

คาอธิบาย
ห้องเตรียมสารเคมีและ
อาหารเลี้ยงเชื้อ

รายละเอียด

ความจุ

ตู้ ป ลอดเชื้ อ 1 ตู้ เครื่ อ งปั่ น ตั ว อย่ า ง 1
เครื่อง ตู้บ่มเพาะเชื้อ 1 ตู้ เครื่องวัด pH 2
เครื่อง เครื่องชั่ง 4 ตาแหน่ง 1 เครื่อง

ชันที่
2
2
2

ตู้เย็น 4 องศา 3 เครื่อง ตู้เย็น -20 องศา
1 เครื่อง

2

9 เบนส์

90 ที่นั่ง

2
2

7 เบนส์

70 ที่นั่ง

2

8 เบนส์

80 ที่นั่ง

2

เครื่องสแกนสไลด์พยาธิวิทยา
ห้องปฏิบัติการทักษะพื้นฐานทางคลินิกย่อย 50 ที่นั่ง
16 ห้อง
อาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์ (หลังเดิม)

2
2
3
1

		
ในปีงบประมาณ 2557 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขได้ปรับปรุงห้องเรียนบางส่วน        
ในปี ง บประมาณ 2557 วิ ท ยาลั ย แพทยศาสตร์ แ ละการสาธารณสุ ข ได้ ป รั บ ปรุ ง ห้ อ งเรี ย นบางส่ ว น
่อรองรั
บจำ�นวนนั
ศึกษาที
่มีแนวโน้
่มมากขึ
้น รวมถึ
งจัดหาและจั
เพื้อ่อประโยชน์
เอื้อประโยชน์
ต่อการเรี
เพื่อเพื
รองรั
บจานวนนั
กศึกกษาที
่มีแนวโน้
มเพิม่มเพิ
มากขึ
้น รวมถึ
งจัดหาและจั
ดซื้อดครุซื้อภครุ
ัณฑ์ภเัณพืฑ์่อเอื
ต่อการเรี
ย น ยน
การสอน
และจากการประเมิ
บความพึ
งพอใจจากบุ
คลากร
ศึกษาภายในวิ
ยแพทยศาสตร์
การสอน
และจากการประเมิ
นระดันระดั
บความพึ
งพอใจจากบุ
คลากร
และนัและนั
กศึกกษาภายในวิ
ทยาลัทยยาลั
แพทยศาสตร์
และและ
การสาธารณสุ
ขพบว่
บความพึ
งพอใจโดยภาพรวมอยู
่ที่ 77%
การสาธารณสุ
ขพบว่
าระดัาระดั
บความพึ
งพอใจโดยภาพรวมอยู
่ที่ 77%

ภาพที่ 59 ปรับปรุงพื้นที่ของห้องมหกายวิภาคศาสตร์
ภาพที่ 59 ปรับปรุงพืนที่ของห้องมหกายวิภาคศาสตร์

รายงานประจาปี พ.ศ.2557

หน้า | 94

รายงานประจำ�ปี วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ๒๕๕๗

80

Medicine&Pubilc Health Ubon Ratchathani University

ทยาลั
มหาวิทยาลัยอุพ
บลราชธานี
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาอาจารย์ให้สามารถจัดการเรียวินรู
อ้ ย่ยาแพทยศาสตร์
งมีประสิทแธิละการสาธารณสุ
ภาพและพัฒขนาตนเองให้
ร้อมทันต่อพลวัตร
ของสังคม โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้ทำ�วิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ และพัฒนสมรรถนะ
กลยุ
ทธ์ชทาการในระดั
ี่ 2 พัฒนาอาจารย์
ด้านวิ
บสากลให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนาตนเองให้พร้อมทันต่อพล
วัตเป้รของสั
งคม :โดยส่
งเสริใมห้และสนั
บสนุ
นให้ทยาวิ
ฒนานวั
กรรมการจั
ดการเรียนรูพร้้ และพั
าประสงค์
อาจารย์
สามารถจั
ดการเรี
นรูจ้อัยย่และพั
างมีประสิ
ทธิภตาพและพั
ฒนาตนเองให้
อมทันฒต่อนสมรรถนะ
พลวัตร   
ด้	     		
านวิชาการในระดั
บ
สากล
ของสังคม
เป้าประสงค์ : อาจารย์ให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนาตนเองให้พร้อมทันต่อพลวัตร
มาตรการ
ของสังคม
		 2.1 พัฒนาอาจารย์ให้มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำ�คัญ
มาตรการ
		 2.2 	
มและสนัใบห้สนุ
ให้อาจารย์
วิจัย สร้าทงนวั
ตกรรมการจั
ดการเรี
การศึ
ษาญตำ�รา
2.1 ส่พังฒเสริ
นาอาจารย์
มีคนวามรู
้ความเข้ทาำ�ใจและมี
ักษะในการจั
ดการเรี
ยนรูย้ทนรูี่เน้้ ผลิ
นผูต้เรีสืย่อนเป็
นสกาคั
			2.2 และผลงานทางวิ
าการในรู
ปแบบต่
คุณตภาพ
ส่งเสริมและสนับชสนุ
นให้อาจารย์
ทาวิางๆ
จัยอย่
สร้าางมี
งนวั
กรรมการจัดการเรียนรู้ ผลิตสื่อการศึกษา ตารา
		 2.3 	 ส่และผลงานทางวิ
งเสริมและกำ�กับชให้
อ
าจารย์
ป
ฏิ
บ
ต
ั
ห
ิ
น้
า
ที
อ
่
ย่
า
งมี
จ
รรยาบรรณ
เป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษา
าการในรูปแบบต่างๆ อย่างมีคุณภาพ
			2.3 และสามารถเป็
ษาให้แปก่ฏินบักัตศึิหกษาได้
งมีจปรรยาบรรณ
ระสิทธิภาพและคุ
ณภาพางที่ดีแก่นักศึกษา และ
ส่งเสริมและกากันทีบ่ปให้รึอกาจารย์
น้าที่ออย่ย่าางมี
เป็นแบบอย่
		 2.4 	 จัสามารถเป็
ดระบบและกลไก
เพือ่ ส่แงเสริ
มรี ะดับณคุภาพ
ณวุฒทิ างการศึกษาและตำ�แหน่ง
นที่ปรึกษาให้
ก่นักมศึและสนั
กษาได้บอสนุ
ย่านงมีการให้
ประสิอทาจารย์
ธิภาพและคุ
			2.4 ทางวิ
ชาการในสัดส่วนที
คุณนภาพการศึ
กษา (คงเดิ
จัดระบบและกลไก
เพือ่เหมาะสมตามเกณฑ์
ส่ง เสริมและสนับสนุ
การให้อาจารย์
มีระดัมบ) คุณวุฒิทางการศึกษาและ
		 2.5 	 พัตฒาแหน่
นาอาจารย์
มสี มรรถนะด้
านวิ่เหมาะสมตามเกณฑ์
ชาการในระดับสากลรวมทั
ง้ การใช้กเษา
ทคโนโลยี
งทางวิชให้าการในสั
ดส่วนที
คุณภาพการศึ
(คงเดิมส)ารสนเทศ เพือ่ รองรับ
พัฒนาอาจารย์
ให้มีสมรรถนะด้
านวิชฒาการในระดั
บสากลรวมทั
			2.5 การเปิ
ดประชาคมอาเซี
ยนและการพั
นาในศตวรรษที
่ 21   ้งการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ
รองรับการเปิดประชาคมอาเซียนและการพัฒนาในศตวรรษที่ 21
			 ในปี
งบประมาณ
งานบริ
หารบุหคารบุ
คลคได้
่อดำ�เนิ่ อนดการพั
นาบุฒ
คลากร
ในปี
งบประมาณ2557
2557
งานบริ
คลรับได้จัดรั บสรรงบประมาณเพื
จัดสรรงบประมาณเพื
าเนินฒการพั
นา
เพื
่
อ
ให้
ส
ามารถจั
ด
การเรี
ย
นรู
้
อ
ย่
า
งมี
ป
ระสิ
ท
ธิ
ภ
าพและพั
ฒ
นาตนเองให้
พ
ร้
อ
มทั
น
ต่
อ
พลวั
ต
รของสั
ง
คม
โดยส่
ง
เสริ
บุคลากรเพื่อให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนาตนเองให้พร้อมทันต่อพลวัตรของสังคม โดย ม
บสนุนบให้สนุทนำ�วิให้จัยทาวิเพืจ่อัยพัเพืฒ่อนาสมรรถนะด้
านวิชาาการให้
เท่าทัเท่นาระดั
บสากล
พร้อพร้มทัอ้งมทัพั้งฒพันาระบบและ
ส่งและสนั
เสริมและสนั
พัฒนาสมรรถนะด้
นวิชาการให้
ทันระดั
บสากล
ฒนาระบบ
การพัฒนาทรั
พยากรมนุ
ษย์ทษี่มย์ุ่งทเน้ี่มนุ่ งผลสั
มฤทธิม์ใฤทธิ
ห้บุค์ใลากรมี
วัฒนธรรมแห่
งการเรีงการเรี
ยนรู้เพืย่อนรู
ทำ�้เงานได้
เต็มศักยภาพ
และการพั
ฒนาทรั
พยากรมนุ
เน้นผลสั
ห้บุคลากรมี
วัฒนธรรมแห่
พื่อทางานได้
เต็ม
างมีความสุ
อมไปสู
่การปฏิ
บัติอ่ กย่ารปฏิ
างมีปบระสิ
โดยได้
บสนุนทั้งสิ้น 36,200,157
ศัอย่
ก ยภาพอย่
า งมีข คพร้วามสุ
ข พร้
อ มไปสู
ั ติ อทย่ธิาภงมีาพป ระสิ
ท ธิรภับงบประมาณสนั
าพ โดยได้ รั บ งบประมาณสนั
บ สนุ น ทั้ ง สิบาท
้น
เมื่อเทียบกับงบประมาณปี
เป็นร้อยละ 93.04
ซึ่งมีจคิำ�ดนวน
7 กิจกรรม
ดังนี้
36,200,157
บาท เมื่ อ เที2556
ย บกัคิบดงบประมาณปี
2556
เป็ น ร้2อโครงการ
ยละ 93.04
ซึ่ ง มี จรายละเอี
านวน 2ยดมี
โครงการ
7 กิจกรรม รายละเอียดมีดังนี้
ตารางทีตารางที
่ 24 แสดงจำ
�นวนโครงการ/
กิจกรรมจกรรม
ที่ได้รับทีการจั
สรรงบประมาณ
่ 24 แสดงจ
านวนโครงการ/กิ
่ได้รับดการจั
ดสรรงบประมาณ

ลาดับ
1
2
3

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณที่จัดสรร

5
6

บริหารอัตรากาลังบุคลากร
ทุนพัฒนาอาจารย์
โครงการส่งเสริมศักยภาพในการปฏิบัติงานบุคลากรสายสนับสนุน และสนับสนุนให้บุคลากรมี
ความก้าวหน้าตามสายงาน
โครงการส่งเสริมศักยภาพในการปฏิบัติงานบุคลากรสายวิชาการ และสนับสนุนให้บุคลากรมี
ความก้าวหน้าตามสายงาน
โครงการระบบสวัสดิการและเสริมสร้างสุขภาพที่ดีสาหรับบุคลากร
โครงการกิจกรรมสานสัมพันธ์เนื่องในโอกาสสืบทอดประเพณีไทย

7

ประเมินหน่วยงานและบุคลากรวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

4

รวมงบประมาณทังสิน
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33,684,857
1,104,000
450,000
676,400
150,000
50,000
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1. การพัฒนาอาจารย์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน
1. การพัฒวิทนาอาจารย์
เพื่อเพิ่มแประสิ
ทธิภาพในการจั
ยนการสอนโดยได้สนับสนุนงบประมาณให้พัฒนา
			
ยาลัยแพทยศาสตร์
ละการสาธารณสุ
ข ได้ดพการเรี
ัฒนาคณาจารย์
ยาลัยชแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุ
ข ได้พัฒ่อนาคณาจารย์
โดยได้าสใจทั
นับสนุ
นงบประมาณให้
ความรู้และทัวิกทษะวิ
าชีพ โดยการเข้
าร่วมประชุมฝึกอบรมเพื
ให้มีความรู้ และเข้
กษะในการจั
ดการเรีพยัฒนรูนา้
ความรู้และทักษะวิชาชีพ โดยการเข้าร่วมประชุมฝึกอบรมเพื่อให้มีความรู้ และเข้าใจทักษะในการจัดการเรียนรู้ที่
ทีเ่ น้นผูเ้ รียนเป็นสำ�คัญ โดยในปี 2557 ได้รบั การจัดสรรงบประมาณ จำ�นวนทัง้ สิน้ 676,400 บาท เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ
เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ โดยในปี 2557 ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จานวนทั้งสิ้น 676,400 บาท เพื่อเพิ่ม
ในการจัดการเรียนการสอน จำ�นวน 46 คน คนละ 15,000 บาท/ปี และทุนสนับสนุนเพื่อการนำ�เสนอผลงาน
ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน จานวน 46 คน คนละ 15,000 บาท/ปี และทุนสนับสนุนเพื่อการ
ทางวิ
ชาการระดับชาติชคาการระดั
นละ 10,000
และฝึกอบรมเพื
่อเพิ่มประสิ
ทธิภ่อาพในการจั
ยนการสอน
นาเสนอผลงานทางวิ
บชาติคบาท/ปี
นละ 10,000
บาท/ปี และฝึ
กอบรมเพื
เพิ่มประสิทดธิการเรี
ภาพในการจั
ดการ
รายละเอี
ย
ดมี
ด
ง
ั
นี
้
เรียนการสอน รายละเอียดมีดังนี้
ตารางที
ยดโครงการ/กิ
จกรรม
ฒนาอาจารย์
เพืเ่อพืเพิ่อเพิ
่มประสิ
ทธิทภธิาพในการเรี
ยนการสอน
ตารางที่ 25
่ 25รายละเอี
รายละเอี
ยดโครงการ/กิ
จกรรมการพั
การพั
ฒนาอาจารย์
่มประสิ
ภาพในการเรี
ยนการสอน

ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
1 ประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่ง
ประเทศไทย ครั้งที่ 14
ประชุม Transformative Learning
Equity และประชุมปรึกษาหารือ
ข้าราชการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรแพทยศาสตร์
ประชุม Medicine Tournament
ประชุมวิชาการประจาปี ครั้งที่ 30
2

ประชุมวิชาการโครงการเยาวชนรางวัล
สมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล 2014 ครั้งที่ 2
การพัฒนาหลักสูตรการเสริมสมรรถนะ
การบริหารจัดการระบบสุขภาพอาเภอ
(District Health System
Management Learning : DHML)
ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการ
พัฒนาการธารงบันไดขั้นที่ 2 สู่ HA
ด้วย SPA in Action
ประชุม Asia Pacific Regional
Conference 2014
เข้าร่วมประชุมวิชาการประจาปี 2557
“ 21th Century Skills for Primary
Care Poviders”

3
4

ประชุมเพื่อนาเสนอคาถามวิจัย
แพทยศาสตรศึกษาและชี้แจงการ
สนับสนุนทุนวิจัย
ประชุมวิชาการสรีรวิทยาสามคมแห่ง
ประเทศไทย ครั้งที่ 43 ประจาปี
2557

ระยะเวลา/สถานที่
วันที่ 30 ต.ค. - 1 พ.ย. 56
ณ โรงแรมรอยับริเวอร์ กรุงเทพฯ
วันที่ 28-2 ก.พ. 57
ณ Royal Cliff Hotel, pattaya
จ.ชลบุรี

งบประมาณ
1,950 บาท

วันที่ 18 เม.ย. 57 ณ กรุงเทพฯ

-

7,482.80 บาท

วันที่ 23-24 เม.ย. 57
ณ โรงแรมรอยัลคลิฟ บีช รีสอร์ท
พัทยา
วันที่ 27 ม.ค. 57 ณ โรงแรมเซ็น 8,240 บาท
ทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์
กรุงเทพฯ
วันที่ 23-25 ม.ค. 57 ณ
โรงแรมทีเค พาเลส
กรุงเทพมหานคร
วันที่ 25 ก.พ. 57 ณ ห้อง
ประชุมรัตนโกสินทร์ โรงแรม
นารายณ์ กรุงเทพฯ
วันที่ 19-24 พ.ค. 57 ณ เมืองคู
ชิง รัฐซาราวัค ประเทศมาเลเซีย
วันที่ 5-9 ส.ค. 57 ณ ห้องสยาม
กุฎราชกุมาร อาคารเฉลิมพระ
บารมี 50 ปี ซอยศูนย์วิจัย
กรุงเทพฯ
วันที่ 30 ก.ค. 57
ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอน
เวนชั่น กรุงเทพฯ
วันที่ 22-26 เม.ย. 57
ณ โรงแรมการ์เด้น คลิฟ รีสอร์ท
แอนด์ สปา พัทยา จังหวัดชลบุรี

ผู้เข้าร่วม
รศ.นพ.ป่วน สุทธิพินิจธรรม

พญ.ชลลดา บุษยรัตน์

-

-

นพ.ศิริพงษ์ สิระมนต์

-

ดร.เชาวลิต ยั่วจิตร

รายงานประจาปี พ.ศ.2557

หน้า | 96

รายงานประจำ�ปี วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ๒๕๕๗

82

Medicine&Pubilc Health Ubon Ratchathani University

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
5 ประชุมวิชาการมหกรรมการจัดการ
ความรู้ (10 th Anniversary Siriraj KM)
หัวข้อ "Driving KM Strategy: LinkShare Learn" Toward Becoming A Learning
Organization"
6 ประชุมเพื่อวางแผนขับเคลื่อนการ
พัฒนาหลักสูตรคุณภาพและความ
ปลอดภัยของผู้ป่วยสาหรับ
สถาบันการศึกษาภายใต้หลักสูตรของ
WHO
7 การประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษา
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14
ประชุมเครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่ม
สถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
(UHOSNET) ครั้งที่ 50

8

9

ประชุมเพื่อวางแผนขับเคลื่อนการ
พัฒนาหลักสูตรคุณภาพ และความ
ปลอดภัยของผู้ป่วยสาหรับ
สถาบันการศึกษาภายใต้หลักสูตรของ
WHO
สัมมนาเชิงปฏิบัติการและร่วมออก
ข้อสอบขั้นตอนที่ 1 และ 2

สัมมนาเชิงปฏิบัติการและร่วมออก
ข้อสอบขั้นตอนที่ 1 และ 2
การประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษา
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14

10

ประชุมวิชาการ The 3rd CURRENT
DRUGDEVELOPMENT Internationnal
Conference (CDD)
นาเสนอผลงาน ในการประขุมวิชาการ
โรคเลปโตไปโรซิสประจาปี 2557
"Leptospirosis:Nowand than"

ระยะเวลา/สถานที่
วันที่ 8-10 ต.ค. 56
ณ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราช
พยาบาล

งบประมาณ
ผู้เข้าร่วม
5,699.40 บาท ผศ.ธันยาการณ์ ศรีวรมาศ

วันที่ 24 มิ.ย. 57
ณ ห้องแซฟไฟร์ 2-3 ดรงแรมริ
ชมอนต์ จังหวัดนนทบุรี

3,688 บาท

พญ.ธัลยาธรณ์ ธนาภาโพธิวัฒน์

วันที่ 30 ต.ค. 56 - 1 พ.ย. 56
ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบาง
พลัด กรุงเทพฯ

8,228 บาท

พญ.นวินดา รัตนวัน

วันที่ 28-29 พ.ย. 56
8,120 บาท
ณ ห้องประชุม ชั้นที่ 15 อาคาร
จอดรถหลัง 3 ภายในโรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์
วันที่ 24-27 ม.ค. 57
4,928 บาท
ณ ห้องแซฟไฟร์ 202 อิมแพค
ฟอรัม เมืองทองธานี
วันที่ 12 พ.ค. 57
ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลศรี
นครินทร์ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

1,280 บาท

ดร.สุพัตรา ขจัดโรคา

วันที่ 12 พ.ค. 57
ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลศรี
นครินทร์ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 30 ต.ค. 56 - 1 พ.ย. 56
ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบาง
พลัด กรุงเทพฯ
วันที่ 1-3 พ.ค. 57 ณ โรงแรม
พาวิลเลี่ยน ควีนส์ เบย์
หาดอ่าวนาง กระบี่
วันที่ 24-25 ก.ค. 57
ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ หลักสี่
กรุงเทพมหานคร

1,280 บาท

ดร.กาญจนา แปงจิตต์

8,228 บาท
13,782 บาท

ผศ.จารุวรรณ์ วงบุตดี

2,250 บาท

รายงานประจาปี พ.ศ.2557
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ลาดับ

11

โครงการ/กิจกรรม
อบรม English Conversation

ระยะเวลา/สถานที่
วันที่ 5 ก.ย. 57 ณ สถาบันอาภา
พร ตาบลในเมือง อาเภอเมือง
จังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ 24-26 ต.ค. 56
ณ อาคารแพทยพัฒน์ คณะ
แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
วันที่ 15-19 ต.ค. 56
ณ โรงแรมเดอะ รีเจนท์ ชะอาบีช
รีสอร์ท หัวหิน ชะอา จังหวัด
เพชรบุรี
วันที่ 25 พ.ย. 56 ณ โรงแรมมิ
ราเคิล แกรนด์ กรุงเทพมหานคร
วันที่ 10 ม.ค. 57 ณ อาคาร
วิทยาลัยพยาบาลราชชนนี
สถาบันบาราศนราดูร จังหวัด
นนทบุรี

งบประมาณ
3,000 บาท

เข้าร่วมประชุมวิชาการครบรอบ 36 ปี
คณะเทคนิคการแพทย์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันที่ 14-16 ก.ค. 57 ณ ห้อง
ประชุมออคิดบอลรูม ชั้น 2
โรงแรมพลูแมน ขอนแก่น ราชา
ออคิด จ.ขอนแก่น

8,774 บาท

ประชุมประจาปี "นักวิจัยรุ่นใหม่ พบ
เมธีวิจัยอาวุโส สกว." ครั้งที่ 13

วันที่ 15-19 ต.ค. 56
4,232 บาท
ณ โรงแรมเดอะ รีเจนท์ ชะอาบีช
รีสอร์ท หัวหิน ชะอา จังหวัด
เพชรบุรี
วันที่ 11-13 มิ.ย. 57 ณ อาคาร 5,768 บาท
คุณากร คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อบรม เรื่อง "เวชพันธุศาสตร์ (Genetic
Medicine)"
ประชุมประจาปี "นักวิจัยรุ่นใหม่ พบ
เมธีวิจัยอาวุโส สกว." ครั้งที่ 13
การนาเสนอมิติและแนวคิดใหม่ของ
งานวิจัยพื้นฐานด้านการแพทย์
แนวทางการดาเนินงานร่วมกันของ
เครือข่ายคณะแพทยศาสตร์

12

อบรมเชิงปฏิบัติการ “Applied
Clinical Statistics Series 2014”

13

3,488 บาท

ผศ.ดร.ภาวนา พนมเขต

4,232 บาท

4,688 บาท
4,840 บาท

ประชุมวิชาการครบรอบ 36 ปี
คณะเทคนิคการแพทย์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันที่ 14-16 ก.ค. 57 ณ ห้อง
ประชุมออคิดบอลรูม ชั้น 2
โรงแรมพลูแมน ขอนแก่น ราชา
ออคิด จ.ขอนแก่น

8,774 บาท

การประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษา
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14

วันที่ 30 ต.ค. 56 - 1 พ.ย. 56
ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์
เขตบางพลัด กรุงเทพฯ
วันที่ 18-19 พ.ย. 56
ณ ห้องภาณุรังสี โรงแรมรอยัลริ
เวอร์ บางพลัด กทม.

8,228 บาท

ประชุมวิชาการประจาปี ครั้งที่ 23
สมาคมไวรัสวิทยา (ประเทศไทย)

ผู้เข้าร่วม

ผศ.ดร.สุรศักดิ์ แว่นรัมย์

ดร.มารุตพงศ์ ปัญญา

5,128 บาท
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ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
14 นาเสนอผลงานวิชาการ ประเภท
โปสเตอร์ ในการประชุมวิชาการ
นานาชาติ The 18th Congress of the
International Federation of
Associations of Anatomists (IFAA
2014)
15 อบรมแนวทางใหม่ในการควบคุมยุงและ
แมลงที่เป็นปัญหาสาธารณสุข
(Medical Insects Management and
control 2014 : MIMC 2014)
16 อบรมเชิงปฏิบัติการ Exploratory
Course in Medical Education
17

18

19

20

ระยะเวลา/สถานที่
วันที่ 8-10 ส.ค. 57 ณ กรุง
ปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

งบประมาณ
25,000 บาท

ผู้เข้าร่วม
ดร.รัตนา เล็กสมบูรณ์

วันที่ 20-21 ก.ค. 57
ณ โรงแรมดิเอมเพลส
จังหวัดเชียงใหม่

6,659 บาท

ผศ.ดร.ธารินี ไชยวงศ์

วันที่ 17-23 ส.ค. 57 ณ
โรงแรม เซอร์เจมส์ รีสอร์ท ตาบล
มิตรภาพ อาเภอมวกเหล็ก
จังหวัดสระบุรี
อบรมเชิงปฏิบัติการ Exploratory
วันที่ 17-23 ส.ค. 57 ณ
Course in Medical Education
โรงแรม เซอร์เจมส์ รีสอร์ท ตาบล
มิตรภาพ อาเภอมวกเหล็ก
จังหวัดสระบุรี
อบรมเชิงปฏิบัติการ Exploratory
วันที่ 17-23 ส.ค. 57 ณ
Course in Medical Education
โรงแรม เซอร์เจมส์ รีสอร์ท ตาบล
มิตรภาพ อาเภอมวกเหล็ก
จังหวัดสระบุรี
อบรมเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขประยุกต์ วันที่ 27-29 ส.ค. 57 ณ ห้อง
ครั้งที่ 5
ประชุมประกิตเวชศักดิ์ (312/3)
ชั้น 3 อาคาร อปร. คณะ
แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
ประชุมวิชาการ CPRD 2014 20th
วันที่ 15-19 ก.ย. 57 ณ
Anniversary
โรงแรม เดอะ กรีนเนอรี่ รีสอร์ท
เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

7,244 บาท

พญ.นิชนันท์ จิรายุพัฒน์

7,244 บาท

พญ.ชรชล สัชฌบดี

7,244 บาท

นพ.สุพจน์ ฉัตรทินกร

อบรมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางคลินิกด้าน
รังสีวินิจฉัยเต้านม

15,000 บาท

วันที่ 14 ต.ค. - 13 ธ.ค. 56
ณ ศูนย์ถันยรักษ์ อาคาร 100 ปี
สมเด็จพระศรีนครินทร์
รพ.ศิริราช
ประชุมวิชาการประจาปี กลุ่มรังสีแพทย์ วันที่ 4-10 มี.ค. 57 ณ ศูนย์
2014 (Europe Congress of
ถันยรักษ์ อาคาร 100 ปี สมเด็จ
Radiology 2014)
พระศรีนครินทร์ รพ.ศิริราช
อบรมระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร วันที่ 26-29 มิ.ย. 57 ณ คณะ
จัดการโรงพยาบาล การทาบัตร
แพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
ประจาตัว และรับเสื้อฟอร์ม ปี
การศึกษา 2557

7,252.60 บาท นพ.วัฒนา พรรณพานิช

-

นพ.สุริยง แผลงงาม

-
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ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
21 การประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษา
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14

22
23

ประชุมวิชาการ
The 3rd CURRENT DRUG
DEVELOPMENT Internationnal
Conference (CDD)
อบรมเทคนิคการแพทย์กับการมีส่วน
ร่วมในระบบสุขภาพ
“Smart Pratcice in Common
Pediatic Respiratory Problems”

25

งบประมาณ
8,828 บาท

วันที่ 22-26 เม.ย. 57 ณ
จังหวัดอุดรธานี

11,284 บาท

ผู้เข้าร่วม
ดร.อนุวัตร ภิญญะชาติ

13,782 บาท

ดร.รสริน การเพียร

วันที่ 26-28 มี.ค. 57 ณ ห้อง
8,328 บาท
ประชุมเฉลิมพรมมาส ชั้น 1 ตึก
อปร. คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันที่ 30 ก.ค. 57 ณ โรงแรมมิรา เคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
กรุงเทพฯ

พญ.ศุทธินี ธิราช

ประชุมประจาปี "นักวิจัยรุ่นใหม่ พบ
เมธีวิจัยอาวุโส สกว." ครั้งที่ 13

วันที่ 15-19 ต.ค. 56 ณ
โรงแรมเดอะ รีเจนท์ ชะอาบีช
รีสอร์ท หัวหิน ชะอา
จังหวัดเพชรบุรี

4,232 บาท

ดร.จิตติยวดี ศรีภา

The 13 th Annual Workshop of the
Regional Network on Asian
Schistosomiasis and Other
Helminth Zoonosis (RNAS+)
การประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษา
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14

วันที่ 24-26 ต.ค. 56
ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

5,714 บาท

วันที่ 30 ต.ค. 56 - 1 พ.ย. 56
ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบาง
พลัด กรุงเทพฯ
วันที่ 15-18 ก.ย. 57 ณ
โรงแรมพลูแมน ขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น

6,020 บาท

ประชุมเพื่อนาเสนอคาถามวิจัย
แพทยศาสตรศึกษาและชี้แจ่งการ
สนับสนุนทุนวิจัย
24

ระยะเวลา/สถานที่
วันที่ 30 ต.ค. 56 - 1 พ.ย. 56
ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบาง
พลัด กรุงเทพฯ
วันที่ 1-3 พ.ค. 57 ณ โรงแรม
พาวิลเลี่ยน ควีนส์ เบย์
หาดอ่าวนาง กระบี่

ประชุม TRF Senior Scholar
Symposium : Neglected
Tropical Disaese in Asia
(NTDASIA 2014)
อบรม เรื่อง "เวชพันธุศาสตร์ (Genetic
Medicine)"
ประชุมประจาปี "นักวิจัยรุ่นใหม่ พบ
เมธีวิจัยอาวุโส สกว." ครั้งที่ 13

85

4,574 บาท

วันที่ 24-26 ต.ค. 56 ณ อาคาร 3,488 บาท
แพทยพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันที่ 15-19 ต.ค. 56 ณ
4,232 บาท
โรงแรมเดอะ รีเจนท์ ชะอาบีช รี
สอร์ท หัวหิน ชะอา จังหวัด
เพชรบุรี

ดร.จุฑารัตน์ จิตติมณี
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ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
26 ประชุมวิชาการมหกรรมการจัดการ
ความรู้ (10 th Anniversary Siriraj KM)
หัวข้อ "Driving KM Strategy :
LinkShare-Learn" Toward
Becoming A Learning
Organization"
การประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษา
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14

ระยะเวลา/สถานที่
วันที่ 8-10 ต.ค. 56 ณ คณะ
แพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

งบประมาณ
ผู้เข้าร่วม
5,699.40 บาท ดร.ลติพร อุดมสุข

วันที่ 30 ต.ค. 56 - 1 พ.ย. 56 6,020 บาท
ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบาง
พลัด กรุงเทพฯ
ประชุมปฐมนิเทศ เพื่อรับฟังและซักถาม วันที่ 11 มิ.ย. 57 ณ ห้องประชุม 3,688 บาท
แนวทางการบริหารจัดการทุนระเบียบ ราชเทวีแกนด์ โรงแรมเอเชีย
การเงินและบัญชี
กรุงเทพฯ

27

ประชุมวิชาการพยาธิวิทยาแห่งชาติ ครั้ง
ที่ 25 ประจาปี พ.ศ.2557
การประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษา
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14
ประชุมเชิงปฏิบัติการสังคมและสุขภาพ
ปี 2557 เรื่อง
“Transcending HealthTransforming Medicine” จากวิกฤติ
ความรู้สู่ปฏิบัติการสุขภาพใหม่
ประชุมวิชาการ CPRD 2014 20th
Anniversary

28

9,809.40 บาท พญ.ปาริชาติ วงศ์เสนา
6,220.80 บาท
-

วันที่ 15-19 ก.ย. 57 ณ
โรงแรม เดอะ กรีนเนอรี่ รีสอร์ท
เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
วันที่ 30 ต.ค. 56 - 1 พ.ย. 56
ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบาง
พลัด กรุงเทพฯ
วันที่ 14-15 ส.ค. 57 ณ ห้อง
ประชุมเท่า-ทอง 2 ศูนย์
ปฏิบัติการโรงแรมเทา-ทอง
มหาวิทยาลัยบูรพา

-

การประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษา
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14

วันที่ 30 ต.ค. 56 - 1 พ.ย. 56
ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบาง
พลัด กรุงเทพฯ

8,228 บาท

ประชุมวิชาการ เรื่อง Chast
Physical Therapy For
Atelectasis Pervention.
Treament and Management”

วันที่ 14-15 ส.ค. 57
ณ ห้องประชุมเท่า-ทอง 2 ศูนย์
ปฏิบัติการโรงแรมเทา-ทอง
มหาวิทยาลัยบูรพา

4,422 บาท

การประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษา
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14
ประชุมวิชาการ เรื่อง Chast
Physical Therapy For
Atelectasis Pervention.
Treament and Management”

29

วันที่ 1-5 ต.ค. 56 ณ โรงแรม
ตะวันนา กรุงเทพฯ
วันที่ 30 ต.ค. 56 - 1 พ.ย. 56
ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบาง
พลัด กรุงเทพฯ
วันที่ 1-3 ก.ย. 57 ณ กระทรวง
สาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี

8,228 บาท

อ.สุธารกมล ครองยุติ

4,422 บาท

ดร.สุวภรณ์ แดนดี
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ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
30 การประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษา
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14

31

32

33

34

ระยะเวลา/สถานที่
วันที่ 30 ต.ค. 56 - 1 พ.ย. 56
ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์
เขตบางพลัด กรุงเทพฯ

งบประมาณ
8,228 บาท

อบรมฟื้นฟูวิชาการประจาปี พ.ศ.
วันที่ 9-10 ม.ค. 57 ณ ห้อง
2557 เรื่อง “SOS in dermatology” ประชุมตรีเพ็ชร์ อาคาร 100 ปี
สมเด็จพระศรีนครินทร์ ชั้น 15

5,720 บาท

การประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษา
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14

วันที่ 30 ต.ค. 56 - 1 พ.ย. 56
ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบาง
พลัด กรุงเทพฯ
วันที่ 1-3 พ.ค. 57 ณ โรงแรม
พาวิลเลี่ยน ควีนส์ เบย์ หาดอ่าว
นาง กระบี่

8,228 บาท

วันที่ 30 ต.ค. 56 - 1 พ.ย. 56
ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบาง
พลัด กรุงเทพฯ
วันที่ 1-3 พ.ค. 57 ณ โรงแรม
พาวิลเลี่ยน ควีนส์ เบย์
หาดอ่าวนาง กระบี่

8,228 บาท

วันที่ 30 ต.ค. 56 - 1 พ.ย. 56
ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบาง
พลัด กรุงเทพฯ
วันที่ 1-3 พ.ค. 57 ณ โรงแรม
พาวิลเลี่ยน ควีนส์ เบย์
หาดอ่าวนาง กระบี่

8,228 บาท

วันที่ 26 พ.ค. 57 ณ ห้องบอล
รูม เอ ชั้น 2 โรงแรม มารวย การ์
เด้น กรุงเทพฯ
วันที่ 30 ต.ค. 56 - 1 พ.ย. 56
ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์
เขตบางพลัด กรุงเทพฯ
วันที่ 7-9 พ.ค. 57 ณ ศูนย์
วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง
จังหวัดพิษณุโลก
วันที่ 1-3 พ.ค. 57 ณ โรงแรม
พาวิลเลี่ยน ควีนส์ เบย์
หาดอ่าวนาง กระบี่

3,738 บาท

ประชุมวิชาการ
The 3rd CURRENT DRUG
DEVELOPMENT Internationnal
Conference (CDD)
การประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษา
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14
ประชุมวิชาการ
The 3rd CURRENT DRUG
DEVELOPMENT Internationnal
Conference (CDD)
การประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษา
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14
ประชุมวิชาการ
The 3rd CURRENT DRUG
DEVELOPMENT Internationnal
Conference (CDD)
อบรม “การสลบสัตว์ทดลองและการ
จัดการ vivarium ให้มี
ประสิทธิภาพ”
การประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษา
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14
ประชุมวิชาการกายวิภาคศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย ครั้งที่ 37
ประชุมวิชาการ
The 3rd CURRENT DRUG
DEVELOPMENT Internationnal
Conference (CDD)

87

ผู้เข้าร่วม
พญ.ปิยะรัตน์ ธัญนิพัทธ์

ดร.รัตติยา ทองรุ่ง

10,182 บาท

อ.ปรารถนา โฉมเฉลา

13,782 บาท

ดร.วัลวิสาข์ สุวรรณเลิศ

10,182 บาท

8,228 บาท

อ.ฐานิสรา โฉมเกิด

1,218 บาท
10,182 บาท
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ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
35 การประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษา
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14

36
37

ประชุมเทคนิคการแพทย์กับการมีส่วน
ร่วมในระบบสุขภาพ
อบรมคอมพิวเตอร์ประจาไตรมาสเดือน
มีนาคม - พฤษภาคม 2557 “การ
สร้างและจัดการเว็บไซต์องค์กรด้วย
Joomla 3.x (รุ่นที่ 22)
ประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้ง
ที่ 7 เรื่อง "ความมั่นคงด้านอาหารและ
โภชนาการในบริบทของอาเซียน"
ประชุมรับฟังความคิดเห็นในร่าง
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา
สิ่งแวดล้อม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทา
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษา สาขาสาธารณสุขศาสตร์
ศึกษาดูงานนอกสถานที่เพื่อศึกษาแนว
ปฏิบัติด้านการจัดการขยะและของเสีย
อันตราย
อบรมหลักสูตรผู้จัดการงานวิจัย

38

อบรมการฝึกอบรมหลักสูตร การ
ประยุกต์ใช้สารสนเทศทางภูมิศาสตร์
เพื่อการจัดการทรัพยาการธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
อบรมหลักสูตรผู้จัดการงานวิจัย

39

อบรมหลักสูตรผู้จัดการงานวิจัย

40

อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การ
วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลด้วยวิธี
ทางสถิติสาหรับงานวิจัย”
ประชุมฟังการบรรยายหลักสูตรพิเศษ
เรื่อง “Industrial Hygiene and
Exposure Assessment โดย AIHA

ระยะเวลา/สถานที่
วันที่ 30 ต.ค. 56 - 1 พ.ย. 56
ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบาง
พลัด กรุงเทพฯ
วันที่ 22-26 เม.ย. 57
ณ จังหวัดอุดรธานี
วันที่ 21-22 เม.ย. 57 ณ
จังหวัดขอนแก่น

งบประมาณ
8,228 บาท

ผู้เข้าร่วม

ดร.ปรีดา ปราการกมานันท์

9,124 บาท
5,876 บาท

วันที่ 6-10 ต.ค. 56 ณ ศูนย์
นิทรรศการและการประชุม ไบ
เทค บางนา กรุงเทพฯ
วันที่ 28 ต.ค. 56 ณ ห้องประชุม
วัฒนาสวรรยาธิปัติ ชั้น 4
ศูนย์ประชุม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วันที่ 8 พ.ย. 56
ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
วันที่ 1-5 พ.ค. 57
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี และบริษัทรี
ไซเคิลเอ็นจิเนียริ่ง จากัด
จังหวัดชลบุรี
วันที่ 15-19 ก.ย. 57 ณ
โรงแรมมารวยการ์เด้น
วันที่ 7-10 ก.ค. 57 ณ สถาบัน
พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อม จังหวัดปทุมธานี

8,628 บาท

อ.พัจนภา วงษาพรหม

3,688 บาท

อ.สมเจตน์ ทองดา

วันที่ 15-19 ก.ย. 57 ณ
โรงแรมมารวยการ์เด้น
วันที่ 15-19 ก.ย. 57 ณ
โรงแรมมารวยการ์เด้น
วันที่ 29-31 มี.ค. 57
ณ ห้องฝึกอบรม 605 อาคารวิทย
บริการ สานักส่งเสริมและฝึกอบรม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยา
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
วันที่ 3-5 ก.ค. 57 ณ ศูนย์การ
แสดงนิทรรศการและการ
ประชุมไบเทคบางนา

5,728 บาท

1,040 บาท
4,400 บาท

5,728 บาท
7,398 บาท

อ.จิราภรณ์ หลาบคา

5,728 บาท

อ.จินตนา ศิริบูรณ์พิพัฒนา

13,528 บาท

อ.ลักษณีย์ บุญขาว

1,472 บาท
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ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
41 ประชุม “Think Thank” การจัดทา
ข้อสอบกลาง

อบรมการฝึกอบรมหลักสูตร การ
ประยุกต์ใช้สารสนเทศทางภูมิศาสตร์
เพื่อการจัดการทรัพยาการธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
อบรมหลักสูตรผู้จัดการงานวิจัย
42

43

44
45

ประชุมวิชาการและความร่วมมือ
สาธารณสุขสิ่งแวดล้อมและความ
ปลอดภัย ครั้งที่ 2 หัวข้อ “เริ่มต้น
อย่างไร....เมื่อกฎหมายวิชาชีพการ
สาธารณสุขชุมชนมีผลบังคับใช้”
ประชุมวิชาการ “รวมพลังยกระดับ
มาตรฐานวิชาชีพนักสาธารณสุขสูส่ ภา
การสาธารณสุขชุมชน”
อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การ
วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลด้วยวิธี
ทางสถิติสาหรับงานวิจัย”

ระยะเวลา/สถานที่
วันที่ 24 พ.ค. 57 ณ ห้อง
ประชุมสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์
ชั้น 2 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
วันที่ 7-10 ก.ค. 57 ณ สถาบัน
พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อม จังหวัดปทุมธานี

งบประมาณ
3,990 บาท

วันที่ 15-19 ก.ย. 57 ณ
โรงแรมมารวยการ์เด้น
วันที่ 27-29 พ.ย. 56 ณ
โรงแรมพูลแมน อาเภอเมือง
จังหวัดขอนแก่น

5,728 บาท

วันที่ 22-24 ธ.ค. 56 ณ โรงแรม
อมรินทร์ลากูน อาเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก
วันที่ 29-31 มี.ค. 57
ณ ห้องฝึกอบรม 605 อาคารวิทย
บริการ สานักส่งเสริมและฝึกอบรม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยา
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
ประชุม “Think Thank” การจัดทา
วันที่ 24 พ.ค. 57 ณ ห้อง
ข้อสอบกลาง
ประชุมสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์
ชั้น 2 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
อบรมผู้ประเมินคุณภาพภายใน
วันที่ 17-19 มี.ค. 57 ณ คณะ
หลักสูตร 2 (สาหรับผู้ไม่มีประสบการณ์ เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ประเมินคุณภาพ)
อุบลราชธานี
สัมมนาอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษา
วันที่ 29-30 ม.ค. 57
ทั่วไป สถาบันในเครือข่ายพัฒนาบัณฑิต ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อุดมคติไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานการ วันที่ 13-15 มี.ค. 57 ณ ห้อง
ป้องกันควบคุมโรคแห่งชาติ ประจาปี
ประชุมวายุภักษ์ 2,3,4 ชั้น 4
2557
โรงแรมเซ็นทรัล ศูนย์ราชการและ
คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ถนนแจ้ง
วัฒนะ กรุงเทพมหานคร
การเสวนาโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยน วันที่ 17 พ.ค. 57 ณ โรงแรม
การเรียนรู้และสร้างเครือข่ายผู้บริหาร อารยารีสอร์ท อาเภอโขงเจียม
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ผู้เข้าร่วม
อ.นิตยา จิตบรรเทิง

7,398 บาท

8,574 บาท

ดร.รพีพรรณ ยงยอด

2,200 บาท

ผศ.มินตรา สาระรักษ์

13,528 บาท

3,990 บาท

2,200 บาท

อ.ทักษิณ พิมพ์ภักดิ์

1,280 บาท

อ.นิยม จันทร์นวล

960 บาท

480 บาท
รายงานประจาปี พ.ศ.2557

หน้า | 104
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วิทวิยาลั
ทยาลัยแพทยศาสตร์
ยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุ
และการสาธารณสุข ขมหาวิ
มหาวิทยาลั
ทยาลัยอุยบอุลราชธานี
บลราชธานี

ลาดั
ลาดับบ

โครงการ/กิ
โครงการ/กิจกรรม
จกรรม
ระยะเวลา/สถานที
ระยะเวลา/สถานที่ ่
และครู
และครูแนะแนวการศึ
แนะแนวการศึกษาในภาค
กษาในภาค
จังจัหวั
งหวัดอุดบอุลราชธานี
บลราชธานี
ตะวั
ตะวันออกเฉี
นออกเฉียงเหนื
ยงเหนือ อกลุกลุ่มพื่มพื้นที้นที่บ่บริกริาร
การ
1010จังจัหวั
งหวัด ดครัครั้งที้งที่ 2่ 2
ประชุ
ประชุมและน
มและนาเสนอผลงานทางวิ
าเสนอผลงานทางวิชาการ
ชาการ วันวัทีนที่ 17-18
่ 17-18ก.ค.
ก.ค.5757
มอบ.วิ
มอบ.วิจัยจัยครัครั้งที้งที่ 8่ 8
ณณสานั
สานักงานส่
กงานส่งเสริ
งเสริมบริ
มบริหาร
หาร
งานวิจัยจฯัยฯมหาวิ
มหาวิททยาลั
ยาลัย ย
งานวิ
อุบอุลราชธานี
บลราชธานี
ประชุ
ประชุมวิมชวิาการบุ
ชาการบุหรีห่กรีับ่กสุับขสุภาพแห่
ขภาพแห่งชาติ
งชาติ วันวัทีนที่ 28-30
่ 28-30ก.ค.
ก.ค.5757
ครัครั้งที้งที่ 13
่ 13เรืเรื่อง่อง“ภาษี
“ภาษีบุหบรีุห่ รีลดคนสู
่ ลดคนสูบบ ณณโรงแรมมิ
โรงแรมมิราเคิ
ราเคิล ลแกรนด์
แกรนด์คอน
คอน
ลดคนตาย”
เวนชั่น่นถนนวิ
ถนนวิภาวดี
ภาวดีรังรสิังตสิต
ลดคนตาย”
เวนชั
กรุกรุงเทพมหานคร
งเทพมหานคร
4646 การเข้
การเข้าร่าวร่มแข่
วมแข่งขังนขักีนฬกีฬาบุาบุคลากร
คลากร
วันวัทีนที่ 28
่ 28เม.ย.
เม.ย.- 10
- 10พ.ค.
พ.ค.5757
สานั
สานักงานคณะกรรมการอุ
กงานคณะกรรมการอุดมศึ
ดมศึกษา
กษาครัครั้ง ้ง ณณมหาวิ
มหาวิทยาลั
ทยาลัยเชียเชียงใหม่
ยงใหม่อาเภอ
อาเภอ
ทีที่ 33
่ 33“อ่“อ่างแก้
างแก้วเกมส์
วเกมส์” ”
เมืเมืององจังจัหวั
งหวัดเชี
ดเชียงใหม่
ยงใหม่
อบรมเชิ
อบรมเชิงปฏิ
งปฏิบัตบิกัตาร
ิการ“Applied
“Applied
วันวัทีนที่ 6-8
่ 6-8พ.ค.
พ.ค.5757ณณอาคาร
อาคาร
Clinical
ClinicalStatistics
StatisticsSeries
Series2014”
2014”
คุณ
คุณากร
ากรคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิ
มหาวิททยาลั
ยาลัยธรรมศาสตร์
ยธรรมศาสตร์
นาเสนอบทความการประชุ
นาเสนอบทความการประชุมวิมชวิาการ
ชาการ วันวัทีนที่ 10-14
่ 10-14มิ.มิย..ย.5757ณณ
ระดับชาติ
บชาติและระดั
และระดับนานาชาติ
บนานาชาติการ
การ
โรงแรมเซ็นทาราแอนด์
นทาราแอนด์คอน
คอน
ระดั
โรงแรมเซ็
นาชนบทที่ยั่งยยืั่งนยืนครัครั้งที้งที่ 4่ 4ประจ
ประจาปีาปี เวนชั
เวนชั่นเซ็
่นเซ็นเตอร์
นเตอร์จังจัหวั
งหวัดขอนแก่
ดขอนแก่นน
พัพัฒฒนาชนบทที
2557หัวหัข้วอข้อ“Rethink
“Rethink: Social
: Social
2557
DevelopmentforforSustainability
Sustainabilityinin
Development
ASEAN
ASEANCommunity”
Community”

งบประมาณ
งบประมาณ

ผู้เผูข้้เาข้ร่าวร่มวม

800
800บาท
บาท

5,968
5,968บาท
บาท

960
960บาท
บาท

อ.พลากร
อ.พลากรสืบสืบสาราญ
สาราญ

11,528
11,528บาท
บาท
3,500
3,500บาท
บาท

2.2.การส่
งเสริ
และสนั
บสนุ
นสนุ
ให้
อให้
าจารย์
ทำ�ทวิทาวิ
จาวิ
ัยจจัยสร้
าสร้
งนวั
ตกรรมการจั
ดการเรี
ยนรูยยนรู
้ 				
2.การส่
การส่
งเสริ
งมเสริ
มมและสนั
และสนั
บบสนุ
นนให้
ออาจารย์
าจารย์
ัย สร้
างนวั
างนวั
ตตกรรมการจั
กรรมการจั
ดดการเรี
การเรี
นรู้ ้
			 การส่
งงเสริ
มมและสนั
บสนุ
นสนุ
ให้นนอให้าจารย์
ท�ำ วิทจทาวิ
ยั าวิสร้
ดการเรีดยดการเรี
นรู
้ โดยมี
ก้ ารจั
ดประชุ
มดวิชดประชุ
าการ
การส่
การส่
เสริ
งเสริ
มและสนั
และสนั
บบสนุ
ให้ออาจารย์
าจารย์
จัจยาัยงนวั
สร้สร้าตงนวั
ากรรมการจั
งนวัตตกรรมการจั
กรรมการจั
การเรี
ยยนรูนรู
โดยมี
้ โดยมี
กการจั
ารจั
ประชุมม
การจั
ดาการ
อบรมการจั
และกิ
จอบรม
กรรมแลกเปลี
ย่ นเรียนรูด้ า้ นการวิ
อ่้านการวิ
ให้อาจารย์
วิาจารย์
จยั ได้แพและนั
ฒ
ั ละนั
นางานวิ
จได้
ยั พและแนวทาง
วิชวิชาการ
การจั
ดดอบรม
และกิ
และกิจกรรมแลกเปลี
จกรรมแลกเปลี
่ย่ยนเรี
นเรียจยนรูยั นรู้ดเพื้ดานการวิ
จัจยัยเพืแเพื่อละนั
่อให้ให้อกอาจารย์
กกวิจวิัจยัยได้
พัฒัฒนางานวิ
นางานวิจัจยัย
และแนวทางการด
และแนวทางการด
นงานวิ
งานวิ
ัยให้ให้มมีปีประสิ
ผธิผลมากยิ
ลมากยิ
่งขึ่งขึ้น4้นโดยมี
โดยมีจานวน
จานวน
4โครงการ
โครงการ
ร้ ายละเอียยดดดัดังนีงนี้ ้
การดำ
�เนินงานวิจัยให้าเนิ
มาเนิ
ีปนระสิ
ทธิจผัยจลมากยิ
่งระสิ
ขึ้นททธิโดยมี
จำ�นวน
โครงการ
มีร4ายละเอี
ยด ดัมีงมีรนีายละเอี

ตารางที
ตารางที
่ 26
แสดงรายละเอี
แสดงรายละเอี
ยยดโครงการ/กิ
ดโครงการ/กิ
จจกรรม
กรรม
ส่งเสริ
งมเสริ
มมและสนั
และสนั
บบสนุ
ออาจารย์
าจารย์
ตารางที
่ 26่ 26
แสดงรายละเอี
ยดโครงการ/กิ
จกรรม
เพืเพื
่อเพื
ส่่อง่อส่เสริ
และสนั
บสนุ
นสนุ
ให้นนอให้ให้
าจารย์
ทำ�ทวิทจาวิัยาวิจจัยัย
างนวั
างนวั
ตตกรรม
กรรม
การจั
การจั
ดดการเรี
การเรี
ยยนรู
สร้สร้าสร้
งนวั
ตกรรม
การจั
ดการเรี
ยนรู
้ นรู้ ้
ลาดั
ลาดับบ
โครงการ/กิ
โครงการ/กิจกรรม
จกรรม
11 ประชุ
ประชุมวิมชวิาการ
ช าการวิทวิทยาลั
ยาลัยแพทยศาสตร์
ยแพทยศาสตร์และการ
และการ
สาธารณสุข ขครัครั้งที้งที่ 3่ 3เรืเรื่อง่อง“การพั
“การพัฒฒนาก
นากาลัาลังคน
งคน
สาธารณสุ
และการวิ
และการวิจัยจด้ัยาด้นสุ
านสุขภาพในยุ
ขภาพในยุค คAEC”
AEC”
22 การพั
การพัฒฒนางานประจ
นางานประจาและการแลกเปลี
าและการแลกเปลี่ยนเรี
่ยนเรียนรู
ยนรู้ ้
33 กิจกิกรรมแลกเปลี
จ กรรมแลกเปลี่ ย่นเรี
ยนเรีย นรู
ย นรู้ ก้ารเขี
การเขียนยนproposal
proposal
และจรรยาบรรณนั
และจรรยาบรรณนักวิกจวิัยจัย
44 กิจกิกรรม
จกรรมResearch
ResearchForum
Forum

ระยะเวลา/สถานที
ระยะเวลา/สถานที่ ่ งบประมาณ
งบประมาณ จานวนผู
จานวนผู้เข้้เาข้ร่าวร่มวม
13-14
13-14มีนมีาคม
นาคม2557
2557
420,000
420,000
266
266
2727มกราคม
มกราคม2557
2557
2929พฤษภาคม
พฤษภาคม2557
2557

37,426.60
37,426.60
--

3636
3030

2828พฤศจิ
พฤศจิกายน
กายน2556
2556

--

1515
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		 2.1 ประชุมวิชาการวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่ 3
			 “การพัฒนากำ�ลังคน และการวิจัยด้านสุขภาพในยุค AEC” ได้เห็นความสำ�คัญในด้านการแพทย์
และสาธารณสุขในทุกมิติ โดยให้ความสำ�คัญกับการสร้างเสริมสุขภาพ การสร้างนวัตกรรม และเทคโนโลยีทจี่ ะสนับสนุน
ให้กับงานส่งเสริม ควบคุม ป้องกันและรักษาโรคและภัยสุขภาพให้มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ตลอดจน
เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการดำ�เนินงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข การเผยแพร่องค์ความรู้ นวัตกรรม
สุขภาพ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เช่น การคัดกรอง และการตรวจวินิจฉัย  โรคธาลัสซีเมีย การพัฒนากำ�ลังคน และการ
วิจัยด้านสุขภาพ ระบาดวิทยา การวิจัย และการคัดกรองโรคมะเร็ง โรคผิวหนังที่เป็นปัญหาทางสาธารณสุข เป็นต้น
ระหว่างวันที่ 13-14 มีนาคม 2557 มีผู้เข้าร่วม 266 คน
￼ ￼ ￼ ￼

ภาพที่ 60 ประชุมวิชาการวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่ 3
		 2.2 การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การเขียน proposal เพื่อขอทุนวิจัย
			 งานวิจัย บริการวิชาการและทำ�นุบำ�รุงศิลปวัฒนธรรมได้จัดกิจกรรมเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
แนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการวิจยั โดยจากผูม้ ปี ระสบการณ์และได้รบั ทุนสนับสนุนโครงการวิจยั จากหน่วยงาน
ภายใน และหน่วยงานภายนอก เช่น ทุนสนับสนุนงบประมาณแผ่นดิน ทีม่ คี ณะกรรมการจากสำ�นักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติเป็นผู้ประเมิน ทุนสำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสำ�นักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
(สกอ.) เป็นต้น ซึ่งได้อาจารย์ในวิทยาลัยฯ ที่มีประสบการณ์ในการขอทุนวิจัย เป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ลักษณะการถามตอบ และแนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการ รวมถึงเรื่อง จรรยาบรรณของ
นักวิจัย

ภาพที่ 61 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การเขียน proposal
			 กิจกรรม Research Forum วันที่ 28 พฤศจิกายน 2556 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน การวิจัย เช่น
ระบบประสาทและการควบคุมการเคลื่อนที่ของพยาธิ อุบัติการณ์และปัจจัยเสี่ยงต่อโรคมะเร็ง รวมถึงจริยธรรมการ
วิจัยในมนุษย์ และในสัตว์ทดลอง เป็นต้น
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ภาพที่ 62 กิจกรรม Research Forum
3. การส่งเสริมให้อาจารย์ปฏิบัติตามวิชาชีพอย่างมีจรรยาบรรณเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษา
		 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม
เพื่อนำ�ไปสู่การทำ�งานได้ผล คนมีความสุข วันที่ 27 พฤษภาคม 2557 เวลา 08.30-16.30 น. ณ สถานปฏิบัติการ
โรงแรมและการท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำ�นวน 23 คน เป็นการอบรมรับฟังการบรรยาย ในหัวข้อเรื่อง
“การรักษาวินยั และจรรยาบรรณ ของบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และส่งเสริมให้บคุ ลากรปฏิบตั ิตามจรรยา
บรรณวิชาชีพ โดยวิทยากร นายทองสุข มันตาทร ผูอ้ �ำ นวยการสถาบันพัฒนาผูบ้ ริหารการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ
วัดไร่ขงิ โดยผูไ้ ด้รบั การอบรมได้ประเมินความรูค้ วามเข้าใจ และนำ�ความรูป้ ระสบการณ์จากการอบรมนำ�ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริง อยู่ในระดับ พึงพอใจมาก

ภาพที่ 63 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อนำ�ไปสู่การทำ�งานได้ผล คนมีความสุข
4. การส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์มีระดับคุณวุฒิทางการศึกษาและตำ�แหน่งทางวิชาการ
		 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีงบประมาณให้อาจารย์ มีระดับคุณวุฒิทางการศึกษา
และตำ�แหน่งทางวิชาการ โดยสนับสนุนงบประมาณเพื่อการพัฒนา มีดังนี้
		 4.1 ทุนพัฒนาในการลาศึกษาต่อ
			 ในปีงบประมาณ 2557 มีการดำ�เนินการจัดสรรทุนเพือ่ ลาศึกษาต่อของบุคลากรสายวิชาการ จำ�นวน
2 ทุน เป็นเงินทั้งสิ้น 1,104,000 บาท ดังนี้
			 1. กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ จำ�นวน 2 ราย ได้แก่
				 - นพ.สุริยง แผลงงาม		 ระดับปริญญาเอก
				 - พญ.ปิยะรัตน์ ธัญนิพัทธ์		 ระดับปริญญาเอก
			 2.  กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จำ�นวน 2 ราย ได้แก่
				 - อ.ลักษณีย์ บุญขาว		 ระดับปริญญาเอก
				 - อ.ปัณฑิตา สุขุมาลย์		 ระดับปริญญาเอก
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ตารางที
ยดของบุ
คลากรสายวิ
ชาการที
่ได้่ไรด้ับรการจั
ดสรรทุ
นน
ตารางที่ 27
่ 27รายละเอี
รายละเอี
ยดของบุ
คลากรสายวิ
ชาการที
บั การจั
ดสรรทุ

ลาดับ

ชื่อ- สกุล

ระดับ
ปริญญา

กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์
1 อ.ลักษณีย์ บุญขาว
2

อ.ปัณฑิตา สุขุมาลย์

กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์
1 นพ.สุริยง แผลงงาม
2

พญ.ปิยะรัตน์ ธัญนิพัทธ์

สาขา

สถานศึกษา

ทุนสนับสนุน
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ปริญญาเอก อาชี ว อนามั ยและ มหาวิทยาลัยมหิดล
ความปลอดภัย
ปริญญาเอก สาธารณสุข
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ศาสตร์

กองทุ น พั ฒ นา
บุคลากร
อุดหนุน
วิทยาลัยฯ

1 ส.ค.57 31 ก.ค.60
1 ส.ค.57 31 ก.ค.60

ปริญญาเอก ภาพวินิจฉัยชั้นสูง

อุดหนุน
วิทยาลัยฯ
อุดหนุน
วิทยาลัยฯ

1 ก.ค. 57 30 มิ.ย. 59
1 มิ.ย. 57 30 มิ.ย. 61

ปริญญาเอก ตจวิทยา

คณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล
คณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล

		 4.2 	ส่
มให้มอให้าจารย์
เข้าเสูข้่ตาำ�สูแหน่
งทางวิ
ชาการ
4.2งส่เสริ
งเสริ
อาจารย์
่ตาแหน่
งทางวิ
ชาการ
			 โดยให้
ส่งอาจารย์
เข้าร่เข้วามการอบรมเชิ
งปฏิงปฏิ
บัตบิกัตาริการการจั
ดทำด�ทผลงานทางวิ
โดยให้
ส่งอาจารย์
ร่วมการอบรมเชิ
การจั
าผลงานทางวิชาการเพื
ชาการเพื่อ่อขอตำ
ขอต�แหน่
าแหน่งง
ทางวิชาการ
ชาการสำ�สหรัาหรั
คลากรสายวิ
ชาการ
นิก การจั
ทาผลงานทางวิ
ชาการ)
่อวัมีนนทีาคม
่ 242557  ณ
มีนาคมโรงแรม
2557
ทางวิ
บบุบคบุลากรสายวิ
ชาการ
(คลีน(คลี
กิ การจั
ดทำ�ดผลงานทางวิ
ชาการ)
เมือ่ วันทีเมื่ 24
โรงแรมยูทเพลสมหาวิ
ทยาลัยอุบเพืลราชธานี
เพื่อให้บุคลากรทราบหลั
เกณฑ์
วิธีการพิงจตัารณาแต่
งตัด้งบุำ�รงตำ
คคลให้
ดารง
ยูเณพลสมหาวิ
ยาลัยอุบลราชธานี
่อให้บุคลากรทราบหลั
กเกณฑ์วิธี การพิ
จารณาแต่
้งบุคคลให้
�แหน่
ง
งผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
และศาสตราจารย์
ที่ได้มบีกปรุ
ารปรั
งแก้กเกณฑ์
ไขหลักเพิเกณฑ์
พิ่มทเติราบ
มให้
ผู้ชต่วาแหน่
ยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
และศาสตราจารย์
ที่ได้มีการปรั
งแก้บไปรุ
ขหลั
่มเติมเให้
ทาผลงานทางการวิ
่อขอตงทางวิ
าแหน่ชงาการได้
ทางวิชาการได้
กต้องรและได้
รับงการแต่
งตั้ง จ8านวน
เพืทราบเพื
่อจะได้ท่อำ�จะได้
ผลงานทางการวิ
ชาการเพืชาการเพื
่อขอตำ�แหน่
อย่างถูกอต้ย่อางงถูและได้
ับการแต่
ตั้ง จำ�นวน
คน
8 คน

ภาพที่ 64 กิจกรรมส่งเสริมให้อาจารย์เข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ
ภาพที่ 64 กิจกรรมส่งเสริมให้อาจารย์เข้าสู่ตำ�แหน่งทางวิชาการ
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กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาขีดความสามารถด้านการวิจัยเพื่อยกระดับสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยระดับชาติ ภูมิภาค
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาขีดความสามารถด้านการวิจัยเพื่อยกระดับสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยระดับชาติ ภูมิภาค
ลุม่ นลุ�้ำ ่มโขง
และอาเซี
ยน โดยพั
างพืน้ ฐานเพื
ส่งเสริม่อการวิ
จยั มและส่
มและสนั
นความร่
วมมื
อ
นาโขง
และอาเซี
ยน ฒนาโครงสร้
โดยพัฒนาโครงสร้
างพือ่ นฐานเพื
ส่งเสริ
การวิงจเสริ
ัย และส่
งเสริบมสนุและสนั
บสนุ
นความ
ด้านการวิ
หน่วยงานทั
้งในและต่
างประเทศ
ร่วมมืจอัยด้กัาบนการวิ
จัยกับหน่
วยงานทั
งในและต่างประเทศ
เป้าประสงค์
:
องค์
ค
วามรู
น
้
วั
ต
กรรมที
พ
่
ฒ
ั
ความสามารถ
และยกระดั
บความเป็
นอยู่ของชุ
เป้าประสงค์ : องค์ความรู้นวัตกรรมทีนาขี
่พัฒดนาขี
ดความสามารถ
และยกระดั
บความเป็
นอยูม่ขชนองชุมชน
มาตรการ
3.1 พัฒนาระบบกลไกการบริหารงานวิจัยให้สามารถดาเนินงานเชิงรุกได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
		 3.1 พัฒนาระบบกลไกการบริ
ประสิทธิผล หารงานวิจัยให้สามารถดำ�เนินงานเชิงรุกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
			 และประสิ
ผล     
3.2 ส่ทงธิเสริ
มและสนับสนุนงานวิจัยที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม
		 3.2 	 ส่งเสริ3.3
มและสนั
นงานวิ
จัยนทีการพั
่ตอบสนองความต้
องการของชุมชนและสั
งคม      
ส่งเสริบมสนุ
และสนั
บสนุ
ฒนาขีดความสามารถของนั
กวิจัย และสร้
างนักวิจัยรุ่นใหม่
ส่งบเสริ
สนุนดความร่
วมมือด้านการวิ
กับหน่วายงานในและต่
		 3.3 	 ส่งเสริ3.4
มและสนั
สนุมนและสนั
การพัฒบนาขี
ความสามารถของนั
กวิจจัยัยและสร้
งนักวิจัยรุ่นใหม่างประเทศ โดยเน้น
ภูมิภาคลุ
าโขง และอาเซี
น ทั้งเพิ
ความสามารถในการแสวงหาแหล่
งทุนนภูวิมจิภัยาค
		 3.4 	 ส่งเสริมและสนั
บสนุ่มนน้ความร่
วมมือด้ายนการวิ
จัย่มกัขีบดหน่
วยงานในและต่างประเทศ โดยเน้
้ำ�โขง สนั
บสนุนยและส่
เสริ่มขีมดให้ความสามารถในการแสวงหาแหล่
มีศูนย์ความเชี่ยวชาญเพื่อสร้างความเข้
			 ลุ่มน3.5
และอาเซี
น ทั้งงเพิ
งทุนวิจมัยแข็
    งด้านงานวิจัย และความมี
ชื่อเสียงเสริ
งของมหาวิ
ย ย่ วชาญเพือ่ สร้างความเข้มแข็งด้านงานวิจยั และความมีชอื่ เสียง
		 3.5 	 สนับสนุนและส่
มให้มศี นู ทย์ยาลั
ความเชี
3.6 ทส่ยาลั
งเสริย      
มและสนับสนุนให้มีการเผยแพร่ การประยุกต์ใช้ การจัดการความรู้ การบูรณาการวิจัย
			 ของมหาวิ
การเรีบยสนุ
นการสอน
และบริการวิ
ชาการ และเชื
่อมโยงงานวิ
จัยสู่อ้ ุตการบู
สาหกรรม
		 3.6 	 ส่งเสริมและสนั
นให้มีการเผยแพร่
การประยุ
กต์ใช้ การจั
ดการความรู
รณาการวิจัย
3.7
พั
ฒ
นาระบบการบริ
ห
ารจั
ด
การด้
า
นทรั
พ
ย์
ส
น
ิ
ทางปั
ญ
ญาอย่
า
งมี
ป
ระสิ
ท
			 การเรียนการสอน และบริการวิชาการ และเชื่อมโยงงานวิจัยสู่อุตสาหกรรม ธิภาพ
		 3.7 	 พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านทรัพย์สินทางปัญญาอย่างมีประสิทธิภาพ
1. พัฒนาระบบกลไกการบริหารงานวิจัยให้สามารถดาเนินงานเชิงรุกได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
วิทยาลัยฯ มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัย เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนด้านการวิจัย และมีการ
1. พัฒนาระบบกลไกการบริหารงานวิจัยให้สามารถดำ�เนินงานเชิงรุกได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ดาเนินการตามระบบที่กาหนด คือ มีแผนกลยุทธ์ด้านการวิจัย ขั้นตอนการบริหารงานวิจัยและการดาเนินงาน ผ่าน
		 วิทยาลัยฯ มีระบบและกลไกบริหารงานวิจยั เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายตามแผนด้านการวิจยั และมีการดำ�เนินการ
กระบวนการจั
หารงานวิ
จัย เพืจยั่อและการดำ
ทาหน้าที่ก�เนิ
าหนดนโยบาย
แผนงานและ
ตามระบบที
ก่ �ำ หนดดคืการและการบริ
อ มีแผนกลยุทธ์หดารคณะกรรมการบริ
า้ นการวิจยั ขัน้ ตอนการบริ
หารงานวิ
นงาน ผ่านกระบวนการ
กรอบการดาเนิ
นงานวิจัย ส่งเสริมหและสนั
ุคลากรท
างานวิจัย งานสร้
างสรรค์ ตลอดจนการตี
จัดการและการบริ
หารคณะกรรมการบริ
ารงานวิจบยั สนุเพืนอ่ ให้
ทำ�บหน้
าทีก่ �ำ หนดนโยบาย
แผนงานและกรอบการดำ
�เนินงานพิม พ์
ผลงานอย่
างต่
อเนืบุค่อลากรทำ
ง มีการด
าเนินจงานและจั
กิจกรรมด้
านการวิจัยพอย่ิมพ์างต่
อเนื่องผลงานอย่
ที่สนับสนุางต่
นให้
วิจัย เผยแพร่
ส่งเสริมและสนั
บสนุ
นให้
�งานวิ
ัย งานสร้าดงสรรค์
ตลอดจนการตี
เผยแพร่
อเนือาจารย์
่อง
และบุ
้ความเข้
าใจการการวิ
หารงานวิ
จัยมคีจวามรู
านวนค้ 3วามเข้
โครงการ
มีการดำ
�เนินคลากรให้
งานและจัมีคดกิวามรู
จกรรมด้
านการวิ
จยั อย่างต่จอัยเนืการพั
อ่ ง ทีส่ ฒนันาระบบกลไกการบริ
บสนุนให้อาจารย์และบุ
คลากรให้
าใจ มี
รายละเอี
ยด ดังฒนีนาระบบกลไกการบริ
้
การการวิ
จัย  การพั
หารงานวิจัย จำ�นวน 3 โครงการ มีรายละเอียด ดังนี้
ตารางที
่ 28 ่ แสดงรายละเอี
ยดโครงการ/กิ
จกรรม
เพื่อพัเพืฒอ่ นาระบบกลไกการบริ
หารงานวิ
จัย จัย
ตารางที
28 แสดงรายละเอี
ยดโครงการ/กิ
จกรรม
พัฒนาระบบกลไกการบริ
หารงานวิ
โครงการ/กิจกรรม
อบรมแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณ และ
การดาเนินการเอกสารทางการเงิน
โครงการวิจัย โครงการบริการวิชาการและ
โครงการทานุบารุงฯ
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเขียน
proposal และจรรยาบรรณนักวิจัย

คณะ/หน่วยงาน
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จานวน
ผู้เข้าร่วม
15
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ 20 พฤศจิกายน 2556
และการสาธารณสุข

งบประมาณ
-

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ 29 พฤษภาคม 2557
และการสาธารณสุข

30

-

ประชุมวิชาการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และ
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ 13-14 มีนาคม 2557
การสาธารณสุข ครั้งที่ 3 เรื่อง “การพัฒนา และการสาธารณสุข
กาลังคนและการวิจัยด้านสุขภาพในยุค AEC”

266

420,000
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95

		 1.1. กิจกรรม อบรมแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณ และการดำ�เนินการเอกสารทางการเงิน โครงการวิจยั
โครงการบริการวิชาการและโครงการทำ�นุบำ�รุงฯ วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2556 เวลา 13.30-16.00 น.
ณ ห้องประชุม 401

ภาพที่ 65 กิจกรรม อบรมแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณ และการดำ�เนินการเอกสารทางการเงิน
		 1.2. 	การจัดกิจกรรมแลกเปลีย่ นเรียนรูเ้ รือ่ ง การเขียน proposal เพือ่ ขอทุนวิจยั ซึง่ งานวิจยั บริการวิชาการ
และทำ�นุบำ�รุงศิลปวัฒนธรรมได้จัดกิจกรรม เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย
โดยจากผู้มีประสบการณ์และได้รับทุนสนับสนุนโครงการวิจัยจากหน่วยงานภายใน และหน่วยงานภายนอก เช่น
ทุนสนับสนุนงบประมาณแผ่นดิน ที่มีคณะกรรมการจากสำ�นักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติเป็นผู้ประเมิน
ทุนสำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.) และสำ�นักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) เป็นต้น ซึง่ ได้อาจารย์
ในวิทยาลัยฯ ทีม่ ปี ระสบการณ์ในการขอทุนวิจยั เป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้ และแลกเปลีย่ นเรียนรู้ ลักษณะ
การถามตอบ และแนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการ รวมถึงเรื่อง จรรยาบรรณของนักวิจัย

ภาพที่ 66 การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การเขียน proposal
		 1.3. 	ประชุมวิชาการวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่ 3 “การพัฒนากำ�ลังคน และการวิจัย
ด้านสุขภาพในยุค AEC” ได้เห็นความสำ�คัญในด้านการแพทย์และสาธารณสุขในทุกมิติ โดยให้ความสำ�คัญกับการ
สร้างเสริมสุขภาพ การสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่จะสนับสนุนให้กับงานส่งเสริม ควบคุม ป้องกันและรักษาโรค
และภัยสุขภาพให้มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ตลอดจนเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการดำ�เนินงาน
ด้านการแพทย์และสาธารณสุข การเผยแพร่องค์ความรู้ นวัตกรรมสุขภาพ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เช่น การคัดกรอง
และการตรวจวินิจฉัยโรคธาลัสซีเมีย การพัฒนากำ�ลังคน และการวิจัยด้านสุขภาพ ระบาดวิทยา การวิจัย และการ
คัดกรองโรคมะเร็ง โรคผิวหนังที่เป็นปัญหาทางสาธารณสุข เป็นต้น ระหว่างวันที่ 13 - 14 มีนาคม 2557 มีผู้เข้าร่วม
266 คน
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ภาพที่ 67
่ 67ประชุ
ประชุมวิมชวิาการวิ
ชาการวิทยาลั
ทยาลัยแพทยศาสตร์
ยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุ
และการสาธารณสุข ขครัครั้งทีงที่ 3่ 3
ภาพที
2. งานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุน
2. งานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุน
		 2.1 งานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภายใน
2.1 งานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภายใน
			 ในปีงบประมาณ  
2557 2557
วิทยาลัยวิแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุ
ข มีงานวิจขัยมีทีง่ได้านวิ
รับทุจันยทีสนั่ ไ ด้บรสนุ
ในปี งบประมาณ
ทยาลัยแพทยศาสตร์
แ ละการสาธารณสุ
ับทุนน
จากหน่
วยงานภายใน
จำ�นวน 10 จโครงการ
นี้
สนับสนุ
นจากหน่วยงานภายใน
านวน 10ดังโครงการ
ดังนี้
ตารางที
่ได้่ไรด้ับรทุับนทุสนั
บสนุ
นจากหน่
วยงานภายใน
ตารางที่ 29
่ 29แสดงโครงการที
แสดงโครงการที
นสนั
บสนุ
นจากหน่
วยงานภายใน
ลาดับ

1

2

3

4

ชื่อโครงการวิจัย

การประเมินการเป็นวัคซีนของ
ลิวซีนอะมิโนเปปติเดสต่อการติด
พยาธิออพิสทอร์คิส วิเวอรินิ
ความชุกของกลุ่มอาการเมตา
บอลิกในวัยรุ่นในจังหวัด
อุบลราชธานี
การประยุกต์ใช้เทคนิคการ
สารวจระยะไกลและแบบจาลอง
มาร์คอฟเพื่อคาดการณ์การ
เปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินและ
ผลกระทบจากน้าท่วมในลุ่มน้า
มูลจังหวัดศรีสะเกษ ประเทศ
ไทย
แผนงานโครงการ เลปโตสไปโร
สิส: กระบวนการศึกษาเชื้อเลป
โตสไปร่าและแบบจาลอง
ภูมิศาสตร์และสังคมเพื่อเฝ้า
ระวังและป้องกันในพื้นที่จังหวัด
อุบลราชธานี โครงการย่อย 1
แบบจาลองภูมิศาสตร์และสังคม
เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันโรคเลป
โตสไปโรสิส จังหวัดอุบลราชธานี

ผู้วิจัย

จานวนเงิน (บาท)

งบประมาณ
รายได้

ประเภทโครงการ
โครงการ โครงการ
เดิมสินสุด ใหม่ ปี
ปี 2557 2557


อ.จิตติยวดี ศรีภา

งบประมาณ
แผ่นดิน
270,000.00

อ.พลาการ สืบสาราญ

289,300.00



นายวัชรพงษ์ แสงนิล

187,000.00



ผศ.จารุวรรณ์ วงบุตดี

172,700.00
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ลาดับ

5

6

7
8

9

10

ชื่อโครงการวิจัย

โครงการย่อย 2 การตรวจหา
เชื้อเลปโตสไปร่าในหนูและน้าผิว
ดินในธรรมชาติโดยวิธีโพลิเมอ
เรสเชนรีแอกชั่น (PCR) ในพื้นที่
จังหวัดอุบลราชธานี
ความชุกและพฤติกรรมเสี่ยงด้าน
สุขภาพต่อการป่วยด้วยโรค
เรื้อรังของพระภิกษุสงฆ์ ความ
ดันโลหิตสูงใน อ.วารินชาราบ
จ.อุบลราชธานี
ความรู้และพฤติกรรมการ
ป้องกันโรคเมลิออยโดสิส
การตรวจหาฤทธิ์ต้านจุลชีพจาก
สารคัดหลั่งของแมลงวันหัวเขียว
(Chrysomya megacephala)
และแมลงวันบ้าน ( Musca
domestica )
ผลของสารสกัดทองพันชั่งต่อ
การแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้อง
กับตัวรับเอริลไฮโดรคาร์บอนใน
ตับหนูเมาส์
การศึกษาฤทธิ์กระตุ้นการเจริญ
ของเซลล์และฤทธิ์ต้านอนุมูล
อิสระในสารสกัดสมุนไพร
พื้นบ้าน

ผู้วิจัย

อ.จุฑารัตน์ จิตติมณี

จานวนเงิน (บาท)
งบประมาณ งบประมาณ
แผ่นดิน
รายได้
173,000.00

ประเภทโครงการ
โครงการ โครงการ
เดิมสินสุด ใหม่ ปี
ปี 2557 2557


ผศ.มินตรา สาระรักษ์

15,000.00



อ.วรารัตน์ สังวะลี

20,000.00



ผศ.ธันยาการณ์ ศรีวรมาศ

25,000.00



อ.ลติพร อุดมสุข

30,000.00



อ.ปรารถนา โฉมเฉลา

30,000.00
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		 2.2 งานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก
2.2 งานวิจัยที่ได้รบั ทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก
			 ในปีในปี
งบประมาณ
25572557
วิทยาลัวิยทแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุ
ข มีงานวิขจัมียทีง านวิ
่ได้รับจทุั ยนทีสนั
ง บประมาณ
ยาลั ย แพทยศาสตร์
แ ละการสาธารณสุ
่ ไ ด้ รบั บสนุทุ นน
จากหน่
จำ�นวน 12จานวน
โครงการ
งนี้
สนับสนุวนยงานภายนอก
จากหน่วยงานภายนอก
12ดัโครงการ
ดังนี้
ตารางที
่
30
แสดงโครงการที
ไ
่
ด้
ร
บ
ั
ทุ
น
สนั
บ
สนุ
น
จากหน่
ตารางที่ 30 แสดงโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนจากหน่ววยงานภายนอก
ยงานภายนอก
ลาดับ

ชื่อโครงการวิจัย

1

การศึกษา D17S5 และ APO B VNTR ในคน
ไทยและการประยุกต์ใช้ในงานวินิจฉัยทารกใน
ครรภ์ก่อนคลอด
การศึกษาผลของการสกัดบัวหลวงในการจับ
ธาตุเหล็กและลดอนุมูลอิสระในหลอดทดลอง
การพัฒนาการตรวจหาเชื้อฮิวแมนแปปิโลมา
ไวรัสที่ก่อมะเร็งแบบหลายไทป์ด้วยเทคนิค
loop-mediated isothermal amplification
ร่วมกับ lateral-flow dipstick (LAMP-LFD)
การประเมินคุณค่าทางโภชนาการของอาหาร
พื้นบ้านของครัวเรือนในพื้นที่ อ.วารินชาราบ
จ.อุบลราชธานี
ความไวต่อสารฆ่าแมลงของแมลงวันบ้านและ
แมลงวันหัวเขียวในจังหวัดอุบลราชธานี
การคัดแยกและศึกษาคุณสมบัตขิ องแบคทีเรีย
กรดแลกติกที่มีคุณสมบัติเป็นโปรไบโอติกจาก
อุจจาระของเด็กแรกเกิดที่มีสุขภาพดีและดื่ม
นมแม่

อ.รสริน การเพียร

ประเภทโครงการ
โครงการ
โครงการ
เดิมสินสุดปี
ใหม่ ปี
2557
2557
210,000


อ.กาญจนา แปงจิตต์

250,000



อ.ปรีดา ปราการกมานันท์

250,000



อ.พัจนภา วงษาพรหม

140,000



ผศ.ธารินี ไชยวงศ์

200,000



ดร.มารุตพงศ์ ปัญญา

250,000



การศึกษาการกลายพันธุ์ของเชื้อ
Burkholderia pseudomallei ที่แยกได้จาก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนใต้
การศึกษาลาดับเบสทั้งหมดของ
Burkholderia pseudomallei
การตรวจหา van ยีน ในแบคทีเรียกลุ่มแกรม
บวกที่พบในโรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ประสงค์
การตรวจหาเชื้อ Escherichia coli และ
Salmonella typhi ที่ดื้อยาที่แยกได้จาก
แมลงวันบ้านและแมลงวันหัวเขียวที่จับจาก
บริเวณแหล่งที่อยู่อาศัยของมนุษย์ในจังหวัด
อุบลราชธานี

ผศ.ดร.ภาวนา พนมเขต

519,750

2
3

4

5
6

7
8
9
10

ผู้วิจัย

จานวน
เงิน
(บาท)



ผศ.ดร.สุรศักดิ์ แว่นรัมย์ 240,000


(สิ้นสุดปี58)

ผศ.ดร.ภาวนา พนมเขต

240,000


(สิ้นสุดปี58)

ผศ.ดร.ธารินี ไชยวงศ์

240,000


(สิ้นสุดปี59)
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ประเภทโครงการ
จานวน
โครงการ
โครงการ
ประเภทโครงการ
ลาดับ
ชื่อโครงการวิจัย
ผู้วิจัย
จานวนเงิน
เดิมสินสุดปี โครงการ
ใหม่ ปี
โครงการ
ลาดับ
ชื่อโครงการวิจัย
ผู้วิจัย
เงิน(บาท)
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ลติพร อุดมสุข

ลักษณีย์ บุญขาว

อนุวัตร ภิญญะชาติ

ลติพร อุดมสุข

ปัณฑิตา สุขุมาลย์
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ชื่อ-สกุล
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ลาดับ

ความชุกของโรคซึมเศร้าและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะ
ซึมเศร้าในผู้สูงอายุตาบลคาขวาง อาเภอวารินชาราบ จังหวัด
อุบลราชธานี

การศึกษาปัจจัยเสี่ยงที่ทาให้เกิดภาวะอ้วนลงพุงในหมู่บ้านวังยาง
ตาบลบุ่งหวาย อาเภอวารินชาราบจังหวัดอุบลราชธานี

การวิจัยเชิงวิเคราะห์แบบย้อนหลังแบบไม่จับคู่เพือ่ ศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างประวัติครอบครัวกับโรคความดันโลหิตสูงใน
ประชากรหมู่บ้าน วังยาง จังหวัดอุบลราชธานี

Antimicrobial susceptibilities of bacterial
enteropathogens in Srinagarind Hospital, Khon Kaen,
Thailand
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนเครือข่าย
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่3 “การพัฒนากาลังคน
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แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่ 3 “การพัฒนากาลังคน
และการวิจัยด้านสุขภาพในยุค AEC” 13-14 มีนาคม 2557. วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่3 “การพัฒนากาลังคน
และการวิจัยด้านสุขภาพในยุค AEC” 13-14 มีนาคม 2557. วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

การประชุมวิชาการ

3. ผลงานทางวิชาการที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่
			 3.1 การเผยแพร่ผลงานในประชุมวิชาการระดับชาติ
ยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
					 ในปีงบประมาณ  2557 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีผลงานทางวิชาการวิทยาลั
ประเภท
บทความวิจัย ที่ได้เผยแพร่ผลงานในการประชุมวิชาการ
บชาติ จำ�นวน
9 บทความ
3.ระดั
ผลงานทางวิ
ชาการที
่มีการตีพดัิมงพ์นีเ้ ผยแพร่
ตารางที่ 3.1
32 แสดงรายละเอี
ยดผลงานทางวิ
าการที่ได้บเชาติ
ผยแพร่ในการประชุมวิชาการระดับชาติ
การเผยแพร่ผลงานในประชุ
มวิชชาการระดั
ในปีงบประมาณ 2557 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มี ผลงานทางวิชาการ ประเภท บทความวิจัย ที่ได้เผยแพร่ผลงานในการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ จานวน 9 บทความ ดังนี้
ตารางที่ 32 แสดงรายละเอียดผลงานทางวิชาการที่ได้เผยแพร่ในการประชุมวิชาการระดับชาติ
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ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ทัศนคติ และพฤติกรรมการป้องกันโรค
ไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่ชนิดเอ เอช1 เอ็น1 ในนักศึกษา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

พฤติกรรมการแปรงฟันและการเกิดฟันผุในเด็กก่อนวัยเรียน

พลากร สืบสาราญ

ปรีดา ปราการกมานันท์

8

9

ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะบุคคลกับพฤติกรรมการป้องกันโรค
ไข้เลือดออก หมู่บ้านดอนกลาง อาเภอวารินชาราบ จังหวัด
อุบลราชธานี

วัชรพงษ์ แสงนิล

7

ชื่อผลงาน

ผศ.จารุวรรณ์ วงบุตดี ความรู้และพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคเบาหวานของประชาชน ตาบลบุง่
หวาย อาเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี

ชื่อ-สกุล
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ผลสารวจสถานการณ์การบริโภคยาเส้นและ
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับพิษภัยยาเส้นในพื้นที่
ตัวอย่าง ตาบลเมืองศรีไค และธาตุ จังหวัด
อุบลราชธานี

Incidence of metopic suture in skulls
of Northeastern Thai adults

Chanwit Maneenin, Naowarat
Tungsrithong, Yanyong Toomsan,
et., al.
อนันต์ ไชยกุลวัฒนา, เมรีรัตน์ มั่นวงศ์,
วิชชุดา ศรีภูวงศ์, ธนัชชัย คมใส, และคณะ

1

2

ชื่อผลงาน
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การประชุมวิชาการ
ชื่อวารสารที่ตีพิมพ์/ ปีที่พิมพ์/ฉบับที่พิมพ์/วันเดือนปีที่
ตีพิมพ์/หน้าที่ลงพิมพ์/
Chiang Mai Med J 2013; 52(1-2):16.

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
			 3.2 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติิ
					 ในปีงบประมาณ  2557 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีผลงานทางวิชาการ ประเภท บทความวิจยั ทีไ่ ด้รบั การตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการระดับ
3.3 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ
ชาติ จำ�นวน 2 บทความ
ดังนี้ 2557 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มี ผลงานทางวิชาการ ประเภท บทความวิจัย ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ในปีงบประมาณ
ตารางที
แสดงรายละเอี
ชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ
ระดั
บชาติ ่ จ33านวน
2 บทความ ยดัดผลงานทางวิ
งนี้
ตารางที่ 33 แสดงรายละเอียดผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ
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Antibiotic Resistance Patterns of
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Surasak Wanram, Metee
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Parichart Wongsena,
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Nophawan Bunchu, Malai Silaram,
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บทความ
บทความวิจัย
วิชาการ


			 3.3 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
3.4 งานวิในปี
จัยทีง่ไบประมาณ  2557
ด้รบั การตีพมิ พ์ในวารสารวิ
ชาการระดับนานาชาติ
					
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข มีผลงานทางวิชาการ ประเภท บทความวิจยั จำ�นวน 9 บทความ และประเภท บทความ
งบประมาณ
ยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุ
วิชการ จำ�นวน 3ในปี
บทความ
ที่ได้รับ2557
การตีพวิิมทพ์ยาลั
ในวารสารวิ
ชาการระดั
บนานาชาติ ดังขนี้ มีผลงานทางวิชาการ ประเภท บทความวิจัย จานวน 9 บทความ และประเภท
บทความวิ
จานวน 3 บทความ
ที่ได้รับการตีชาการที
พิมพ์ในวารสารวิ
ชาการระดั
บนานาชาติชาการระดั
ดังนี้ บนานาชาต
ตารางที่ ช34การแสดงรายละเอี
ยดผลงานทางวิ
่ได้รับการตี
พิมพ์ในวารสารวิ
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ผศ.จารุวรรณ์ วงบุตดี

3

ผศ.จารุวรรณ์ วงบุตดี

ผศ.จารุวรรณ์ วงบุตดี

2

4.

ผศ.มินตรา สาระรักษ์

1

ลาดับ

ชื่อ-สกุลของอาจารย์และ
นักวิจัยประจา

โคงการวิจัยความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะ
บุคคลกับพฤติกรรมการป้องกันโรค
ไข้เลือดออก หมู่บ้านดอนกลาง อาเภอวาริน
ชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี

โคงการวิจัยการรับรู้และพฤติกรรมการ
ป้องกันโรคไข้เลือดออกของประชาชน จังหวัด
อุบลราชธานี

โคงการวิจัยความรู้ด้านโภชนาการ ทัศนคติ
ด้านอาหาร พฤติกรรมการบริโภคอาหาร และ
ภาวะโภชนาการ ของนักศึกษาสาธารณสุข
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
โคงการวิจัยความชุกของลูกน้ายุงลาย และ
พฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก
กรณีศึกษา: หมู่บ้านนาโหนนน้อย

ชื่อผลงาน









วิจัย

ลักษณะการใช้ประโยชน์

หน่วยงานนาไปใช้
ประโยชน์
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เพื่อส่งเสริมสุขภาพ และเชิง นาไปใช้ประโยชน์ด้านการส่งเสริม วิทยาลัยการ
นโยบาย
สุขภาพ และเชิงนโยบาย
สาธารณสุข
สิรินธร จังหวัด
อุบลราชธานี
เพื่อการป้องกันและควบคุม นาไปใช้ประโยชน์ด้านการป้องกัน โรงพยาบาลส่งเสริม
ยุงลายและโรคไข้เลือดออก แ ล ะ ค ว บ คุ ม ยุ ง ล า ย แ ล ะ โ ร ค สุขภาพตาบลบัววัด
อาเภอวารินชาราบ
ไข้เลือดออก และเชิงนโยบาย
จังหวัดอุบลราชธานี
เพื่อการป้องกันและควบคุม นาไปใช้ประโยชน์ด้านการป้องกัน โรงพยาบาลส่งเสริม
ยุงลายและโรคไข้เลือดออก และควบคุมยุงลายและโรค
สุขภาพตาบลบัววัด
ไข้เลือดออก และเชิงนโยบาย
อาเภอวารินชาราบ
จังหวัดอุบลราชธานี
เพื่อการป้องกันและควบคุม นาไปใช้ประโยชน์ด้านการป้องกัน โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบลบัววัด
ยุงลายและโรคไข้เลือดออก และควบคุมยุงลายและโรค
อาเภอวารินชาราบ
ไข้เลือดออก และเชิงนโยบาย
จังหวัดอุบลราชธานี

สรุปวัตถุประสงค์และ/หรือ
ข้อเสนอแนะการใช้ประโยชน์ที่
สร้างสรรค์
ระบุไว้ในผลงาน

ประเภทผลงาน()

			 4. งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำ�ไปใช้ประโยชนิ
4. งานวิ
จัยหรืองานสร้างสรรค์
ทนี่ าไปใช้ประโยชน์
					
ในปีงบประมาณ  2557
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำ�ไปใช้ประโยชน์ จำ�นวน 12 งานวิจัย ดังนี้ี
ในปี
ง
บประมาณ
2557
วิ
ท
ยาลั
ย
แพทยศาสตร์
ละการสาธารณสุ
มีงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์ จานวน 12 งานวิจัย ดังนี้
ตารางที่ 35 แสดงรายละเอียดงานวิจัยหรืองานสร้าแงสรรค์
ที่นำ�ไปใช้ปขระโยชน์
ตารางที่ 35 แสดงรายละเอียดงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์
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โคงการวิจัยการตรวจวินิจฉัยในระดับ
โมเลกุล เพื่อพยากรณ์โรคผู้ป่วยมะเร็งปาก
มดลูก ในศูนย์มะเร็งจังหวัดอุบลราชธานี

ผศ.สุรศักดิ์ แว่นรัมย์

นางสาวกาญจนา แปงจิต์

ผศ.ธารินี ไชยวงศ์

6

7

8

โคงการวิจัย รูปแบบของเชื้อ
Enterococcus spp. ต่อการดื้อยา
ปฏิชีวนะ ที่แยกได้จากแมลงวันบ้าน
(Musca domestica) และแมลงวันหัว
เขียว (Chrysomya megacephala) ใน
อุบลราชธานี

โคงการวิจัย Iron-chelating, Free Radical
Scavenging, and Anti-proliferative
Activities of Azadirachta indica

โคงการวิจัย Methicillin-resistant
Staphylococcus aureus with Reduced
Susceptibility to Vancomycin in
Sanprasitthiprasong Hospital

ผศ.ภาวนา พนมเขต

ชื่อผลงาน

5

ลาดับ

ชื่อ-สกุลของอาจารย์และ
นักวิจัยประจา









วิจัย

ลักษณะการใช้ประโยชน์

หน่วยงานนาไปใช้
ประโยชน์
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เพื่อเป็นแนวทางและ
นาไปใช้ประโยชน์ด้านเชิงนโยบาย หน่วยพยาธิวิทยา
นโยบายในการใช้และตรวจ
โรงพยาบาลสรรพสิทธิ
วิเคราะห์
ประสงค์ จังหวัด
อุบลราชธานี
เพื่อช่วยประเมินคนไข้
ได้ใช้ประโยชน์จากแบบบันทึกผล กลุ่มงานมะเร็งวิทยานรี
มะเร็งปากมดลูก โดยจักได้ สาหรับช่วยประเมินคนไข้มะเร็ง
เวช โรงพยาบาลมะเร็ง
จัดกลุ่มให้ผู้ป่วยที่มี
ปากมดลูก โดยจักได้จัดกลุ่มให้
อุบลราชธานี
ความสาคัญทางคลินิกให้
ผู้ป่วยที่มีความสาคัญทางคลินิกให้
ได้รับการบาบัด ดูแล รักษา ได้รับการบาบัด ดูแล รักษา
เพื่อเป็นแนวทางและ
นาไปใช้ประโยชน์ด้านเชิงนโยบาย โรงพยาบาลดอกคาใต้
นโยบายในการใช้และตรวจ
จังหวัดพะเยา
วิเคราะห์
เพื่อเฝ้าระวังป้องกันควบคุม สาหรับการเฝ้าระวังป้องกัน
สานักงานป้องกัน
จานวนแมลงวัน
ควบคุมจานวนแมลงวันในพื้นที่
ควบคุมโรคที่ 7
ต่างๆ ในจังหวัดอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี
ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุน
การปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง ในการลดจานวน
แมลงวันซึ่งจะเป็นการลดการเป็น
พาหะนาเชื้อจากแมลงวัน

สรุปวัตถุประสงค์และ/หรือ
ข้อเสนอแนะการใช้ประโยชน์ที่
สร้างสรรค์
ระบุไว้ในผลงาน

ประเภทผลงาน()

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

106
Medicine&Pubilc Health Ubon Ratchathani University

ผศ.ธารินี ไชยวงศ์

นายนิยม จันทร์นวล

นายนิยม จันทร์นวล

นางลักษณีย์ บุญขาว

9

10

11

12

ลาดับ

ชื่อ-สกุลของอาจารย์และ
นักวิจัยประจา

โคงการวิจัย การประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมโรงเรียนเครือข่ายมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

โคงการวิจัย Effects of the cigarette
smoking prevention program among
high school students in northeastren of Thailand: a pilot study

โคงการวิจัย การจาแนกไข่พยาธิ
Toxocara แมลงวันที่ชอบตอมสิ่งสกปรก
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ
ไทย
โคงการวิจัย ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมติดเกมออนไลน์ของนักเรียน
มัธยม ศึกษาตอนต้น อาเภอนาดูน
จังหวัดมหาสารคาม

ชื่อผลงาน

เพื่อสุขภิบาลอาหาร ผู้ให้ผู้
สัมผัสอาหารได้ปฏิบัติตนที่
ถูกต้อง



หน่วยงานนาไปใช้
ประโยชน์
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โรงพยาบาลสมเด็จ
พระยุพราชกุฉิ
นารายณ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์
โรงพยาบาลสมเด็จ
พระยุพราชกุฉิ
นารายณ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์
โรงเรียนบ้านแฮหนาม
แท่ง

สานักงานป้องกัน
ควบคุมโรคที่ 7
จังหวัดอุบลราชธานี
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เป็นนโยบายด้านสุขภิบาลอาหาร
ผู้ให้ผู้สัมผัสอาหารได้ปฏิบัติตนที่
ถูกต้อง

เพื่อดาเนินการเฝ้าระวังการ เป็นนโยบายในพัฒนากิจกรรมเพื่อ
ติดเกมออนไลน์ของกลุ่ม
ดาเนินการเฝ้าระวังการติดเกม
นักเรียนและเยาวชน
ออนไลน์ของกลุ่มนักเรียนและ
เยาวชน
เพื่อการป้องกันการสูบบุหรี่ เป็นนโยบายในการป้องกันการสูบ
เพื่อส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับ บุหรี่ เพื่อส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับ
พิษภัยของบุหรี่
พิษภัยของบุหรี่





เพื่อเฝ้าระวังป้องกันควบคุม สาหรับการเฝ้าระวังป้องกัน
การเฝ้าระวังโรคติดต่อ
ควบคุมการเฝ้าระวังโรคติดต่อ
ทางเดินอาหารและน้า
ทางเดินอาหารและน้า

ลักษณะการใช้ประโยชน์



วิจัย

สรุปวัตถุประสงค์และ/หรือ
ข้อเสนอแนะการใช้ประโยชน์ที่
สร้างสรรค์
ระบุไว้ในผลงาน

ประเภทผลงาน()
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กลยุทธ์ที่ 4 ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพือ่ ยกระดับคุณภาพชีวติ ของประชาชนเน้นในเขตภูมภิ าค
ลุ่มน้ำ�โขง และอาเซียน โดยเสริมสร้างความเข้มแข็งของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาวะและบริการสุขภาพ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชนทุกภาคส่วน
เป้าประสงค์ : มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกการบริหารงานบริการวิชาการที่สามารถยกระดับคุณภาพชีวิต
				 ของประชาชนในเขตอีสานใต้และอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำ�โขง
มาตรการ
		 4.1 	 กำ�หนดกรอบและทิศทางงานบริการวิชาการเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม
		 4.2 	 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานบริการวิชาการให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดการบูรณาการ
			 กับการวิจัยและการเรียนการสอน
		 4.3 	 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชน หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนภาคธุรกิจอุตสาหกรรม
			 เพื่อการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม
		 4.4 	 ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีที่เหมาะสมบนฐานวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ดีงาม
			 เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและการพึ่งพาตนเองของชุมชนท้องถิ่น
		 4.5	 ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาวะและบริการสุขภาพ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
			 ของผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และชุมชน
		 4.6 	 เสริมสร้างความเข้มแข็งของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตพื้นที่เป้าหมาย เพื่อพัฒนาศักยภาพ
			 การเรียนรู้ของเด็ก เยาวชน และชุมชน
		 4.7 	 ส่งเสริมและพัฒนาด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดอุบลราชธานีและภูมิภาคลุ่มน้ำ�โขง เพื่อรองรับ
			 การเป็นประชาคมอาเซียน
1. กรอบและทิศทางงานบริการวิชาการเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม
			 ให้บริการด้านสุขภาพแบบองค์รวม โดยการให้บริการทัง้ ในสถานบริการและในชุมชน  สร้างองค์ความรู้
ด้านสุขภาพแบบองค์รวมทีไ่ ด้มาตรฐานผ่านเครือข่ายสุขภาพและสหสาขาวิชาชีพที่ บูรณาการวิชาการกับภูมปิ ญ
ั ญา
ท้องถิ่น อย่างเป็นระบบเพื่อส่งเสริมวิจัย บริการวิชาการ การเรียนการสอน อย่างมีคุณภาพ และสร้างสุขภาวะ
สิง่ แวดล้อม เพือ่ พัฒนาชุมชน โดยใช้ชมุ ชนเป็นแหล่งเรียนรูด้ า้ นวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ รวมทัง้ สร้างแม่แบบ (role model)
ในการสร้างเสริมสุขภาพของบุคลากร นักศึกษา และชุมชน ในปีงบประมาณ 2557 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข ได้รับงบประมาณแผ่นดิน สนับสนุนการบริการวิชาการแก่ชุมชน จำ�นวนรวมทั้งสิ้น 14 โครงการ
เป็นจำ�นวนเงิน 1,990,700 บาท โดยเป็นโครงการพระราชดำ�ริ จำ�นวน 1 โครงการ และการสร้างเสริมสุขภาวะ
และบริการสุขภาพ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนจำ�นวน 13 โครงการ เป็นจำ�นวนเงิน 1,990,700 บาท
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ตารางที่ 36
ตารางที่ 36 ประเภทโครงการบริการวิชาการแก่สังคม
ตารางที่ 36 ประเภทโครงการบริ
ประเภทโครงการ การวิชาการแก่สังคม
ประเภทโครงการ
1. โครงการพระราชดาริ
1.
2. ถ่โครงการพระราชด
ายทอดเทคโนโลยีาริ/ อบรมให้ความรู้
2.
ายทอดเทคโนโลยี
/ อบรมให้คกวามรู
3. ถ่การสร้
างเสริมสุขภาวะและบริ
ารสุข้ ภาพ เพื่อ ยกระดับ
3.
มสุมขชน
ภาวะและบริการสุขภาพ เพื่อ ยกระดับ
คุณการสร้
ภาพชีวาิตงเสริ
ของชุ
คุณภาพชีวิตของชุมชน รวม
รวม

ปี พ.ศ. 25556
ปี พ.ศ. 25556
จานวน
งบประมาณ
จานวน
งบประมาณ
1
200,000
1200,000
81,026,000
8
1,026,000
9
1,226,000
9
1,226,000

ปี พ.ศ. 2557
จานวนปี พ.ศ. 2557
งบประมาณ
จานวน
งบประมาณ
1
175,400
16
175,400
893,700
67
893,700
921,600
7
921,600
14
1,990,700
14
1,990,700

แผนภูมทิ ี่ 10 แสดงงบประมาณโครงการบริการวิชาการแก่สังคมแยกตามประเภทโครงการ
แผนภู
แผนภูมทิ มี่ ิท10
ี่ 10แสดงงบประมาณโครงการบริ
แสดงงบประมาณโครงการบริกการวิ
ารวิชชาการแก่
าการแก่สสังังคมแยกตามประเภทโครงการ
คมแยกตามประเภทโครงการ
1,200,000
1,200,000

1,026,000
1,026,000

1,000,000
1,000,000
800,000
800,000

921,600
893,700 921,600
893,700

600,000
600,000
400,000
400,000
200,000
200,000
0
0

200,000
200,000
0
0
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2556

175,400
175,400

1. โครงการพระราชดาริ
1. โครงการพระราชดาริ
2. ถ่ายทอดเทคโนโลยี/ อบรมให้
2.
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
/ อบรมให้
ความรู
้
ความรู
้ างเสริมสุขภาวะและบริการ
3.
การสร้
3.
การสร้างเสริมสุขภาวะและบริการ
สุขภาพ
สุขภาพ

พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2557

2. ระบบและกลไกการบริหารงานบริการวิชาการบูรณาการกับการวิจัยและการเรียนการสอน
2.2.ระบบและกลไกการบริ
หหารงานบริ
ชชาการบู
บบการวิ
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
แารวิ
ละการสาธารณสุ
ขมีระบบและกลไกการบริ
ารทางวิ
ชาการแก่สังคมโดย
ระบบและกลไกการบริ
ารงานบริกการวิ
าการบูรรณาการกั
ณาการกั
การวิจจัยัยและการเรี
และการเรียกยนการสอน
นการสอน
ทยาลั
ยหแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุ
มีรานุ
ะบบและกลไกการบริ
การทางวิ
าการแก่
ังคมโดย
แต่			
งตั้งคณะกรรมการบริ
ารงานวิจแัยละการสาธารณสุ
บริ
การวิชาการขและท
บารุงศิลปวั ฒนธรรม
เพืช่อาการแก่
ขับชเคลื
การ
วิทวิยาลั
ยแพทยศาสตร์
มีรขะบบและกลไกการบริ
การทางวิ
ส่องั นการบริ
คมสโดยแต่
งตัง้
แต่
ง
ตั
้
ง
คณะกรรมการบริ
ห
ารงานวิ
จ
ั
ย
บริ
ก
ารวิ
ช
าการ
และท
านุ
บ
ารุ
ง
ศิ
ล
ปวั
ฒ
นธรรม
เพื
่
อ
ขั
บ
เคลื
่
อ
นการบริ
ก
าร
วิชคณะกรรมการบริ
าการ มีการจัดทหาแผนกลยุ
บริกการวิ
ารวิชชาการ
าการแก่
สังคม
5 ปี กาหนดแผนปฏิ
บัติงานกประจ
าปี
ารงานวิจัยทธ์บริ
และทำ
�นุบในระยะเวลา
ำ�รุงศิลปวัฒนธรรม
เพื่อขับเคลื่อนการบริ
ารวิชาการ
วิงบประมาณ
ชมีาการ
าแผนกลยุ
ทธ์ชดบาการแก่
การวิ
ชสาการแก่
สังคม ในระยะเวลา
5 ปี กสาหนดแผนปฏิ
บัตยิง�าน
ประจาปี
การจัดมีทำก�ารจั
แผนกลยุ
ทธ์บมีริการจั
ารวิ
ังคม หในระยะเวลา
5การวิ
ปี กำช�าการแก่
หนดแผนปฏิ
ัติงานทประจำ
บประมาณ
พ.ศ.ดท2557
ทริาคู
่มือการบริ
ารโครงการบริ
ังคมบมหาวิ
ยาลั
อุปีบงลราชธานี
งบประมาณ
พ.ศ.
2557
ดทบาคูหสนุ่มารโครงการบริ
หารโครงการบริ
การวิสชังบคม
าการแก่
ังทคม
ทลราชธานี
ยาลัยอุบลราชธานี
มีการจั
ดบทำัต�ิแคูมีละขอสนั
่มกือารจั
การบริ
การวินดิชนาการแก่
มหาวิ
ยาลัมหาวิ
ยสอุังบคม
เพื่อให้เป็น
เพืพ.ศ.
่อให้เ2557
ป็นแนวทางปฏิ
นือการบริ
งบประมาณแผ่
ในการให้
ริการวิ
ชสาการแก่
เพืแนวทางปฏิ
่อให้เป็นแนวทางปฏิ
บัติแบละขอสนั
บสนุนงบประมาณแผ่
นดินบในการให้
ริการวิชสาการแก่
บัติและขอสนั
สนุนงบประมาณแผ่
นดินในการให้
ริการวิชบาการแก่
ังคม สังคม
ทยาลั
การบูรณาการงานบริ
รณาการงานบริกการทางวิ
ารทางวิชชาการแก่
าการแก่สสัังงคมกั
 			 วิทวิยาลั
ยฯยฯมีกมีารบู
คมกับบการเรี
การเรียยนการสอน
นการสอนโดยให้
โดยให้ออาจารย์
าจารย์
วิ
ท
ยาลั
ย
ฯ
มี
ก
ารบู
ร
ณาการงานบริ
ก
ารทางวิ
ช
าการแก่
ส
ั
ง
คมกั
บ
การเรี
ย
นการสอน
โดยให้
อ
าจารย์
สอดแทรกเนื
ษาไปบริกการวิ
ารวิชชาการแก่
าการแก่สสังังคม
คม ซึซึ่ง่งมีมีกการดำ
ารด�าเนิ
งานโดยจั
โดย ด
สอดแทรกเนื้อ้อหาในการเรี
หาในการเรียยนการสอนและมี
นการสอนและมีกการน
ารนำ�านันักกศึศึกกษาไปบริ
เนินนงาน
สอดแทรกเนื
้อหาในการเรีการวิ
นการสอนและมี
านักศึกชษาไปบริ
กวข้ารวิ
สังคม ซึ่งมีการด
จัทำดท�ข้าข้อเสนอโครงการบริ
อเสนอโครงการบริ
กยารวิ
ชาการและได้
และได้กกการน
าหนดรายวิ
ชาทีาที่เกี่เกี่ย่ยวข้
รายงานผลการประเมิ
นาเนิ
ผลส
าเร็
จโดย
จาก
ชาการ
ำ�หนดรายวิ
ออง งชมีาการแก่
รมีายงานผลการประเมิ
นผลสำ
�นเร็งาน
จจากการ
จัการบู
าข้รณาการบริ
อเสนอโครงการบริ
กบารวิ
าการ
กเพืาหนดรายวิ
าที่เกี่ยวข้องบปรุมีรงายงานผลการประเมิ
าเร็
จจาก
การวิ
ชาการกั
บชการเรี
ยและได้
นการสอน
เป็นชแนวทางในการปรั
บปรุงดการเรี
การจัยดนการสอนให้
การเรีนยผลส
นการสอนให้
บูดทรณาการบริ
การวิ
ชาการกั
การเรี
ยนการสอน
อ่ เป็เพืน่อแนวทางในการปรั
การจั
สอดแทรก
การบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุง การจัดการเรียนการสอนให้
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ในโครงการบริการวิชาการ และการดำ�เนินงานและกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีโครงการบูรณาการการเรียนการสอน
จำสอดแทรกในโครงการบริ
�นวน 7 โครงการ ดังนี้ การวิชาการ และการดาเนินงานและกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีโครงการบูรณาการการ
ตารางที
่ 37 รายชื
่อโครงการบริ
เรียนการสอนจ
านวน
7 โครงการกดัารวิ
งนี้ ชาการที่นำ�มาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน
ตารางที่ 37 รายชื่อโครงการบริการวิชาการที่นามาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน
ลาดับ

ชื่อกิจกรรม/โครงการ

1

บริการสารวจดัชนีลูกน้ายุงลาย เพื่อป้องกันโรค
ไข้เลือดออกแบบมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
ประเมินผลกระทบและการใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง
ปีที่ 3
บริการสารวจดัชนีลูกน้ายุงลาย เพื่อป้องกันโรค
ไข้เลือดออกแบบมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
ประเมินผลกระทบและการใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง
หมออาสาเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุในชุมชนตาบลเมืองศรีไค
และตาบลคาขวาง

2

3

4

5

6

7

ลักษณะการนาไปบูรณาการ
นานักศึกษาออกเก็บข้อมูล และจัด
กิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรค
ไข้เลือดออก

บูรณาการด้านการเรียน
การสอน รายวิชา
การควบคุมแมลงและสัตว์
แทะทางสาธารณสุข รหัส
วิชา 1902 307

จัดทาโครงการวิจัย และนาเสนอ
รายวิชาการควบคุมแมลง
ผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการ
และสัตว์กัดแทะ
ระดับชาติ
นานักศึกษาออกเก็บข้อมูลและการ สุขภาพจิตชุมชน รหัสวิชา
ตรวจสุขภาพเบื้องต้น และได้เรียนรู้ 1902 304
สภาพความเป็นอยู่ และประสบการณ์
จริงจากผู้สูงอายุ
พัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อการพึ่งตัวเองด้านสุขภาพ 1. นานักศึกษาออกพื้นที่ให้ความรู้และ เวชศาสตร์ครอบครัวและเวช
ต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น นาไปสู่การ ศาสตร์ชุมชน
แก้ไขปัญหา และเพิ่มขีดความสามารถ
ของชุมชนในการดูแลตนเองด้าน
สุขภาพ
2. ต่อยอดโครงการวิจัย และนาเสนอ
ผลงานในงานประชุมวิชาการ
บริการตรวจวัดระดับน้าตาลในเลือด และการส่งเสริม นานักศึกษาออกเก็บข้อมูลและการ สรีรวิทยาของมนุษย์ รหัส
พฤติกรรมการดูแลตนเองและความรู้เกี่ยวกับ
ตรวจวัดระดับน้าตาลในเลือด และการ วิชา 1904 202
โรคเบาหวาน
ส่งเสริมพฤติกรรมการดูแลตนเองและ
ความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวาน
การส่งเสริมภาวะโภชนาการและสุขอนามัยนักเรียน นานักศึกษาออกพื้นที่เพื่อร่วม
โภชนาศาสตร์
โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนกองกากับการตารวจ ให้บริการวิชาการ และร่วมประเมิน
ภาวะโภชนาการของเด็นในพื้นที่
ตระเวนชายแดน ที่22 อุบลราชธานี
โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน
โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนโรงเรียนตารวจ
นานักศึกษาออกพื้นที่ และจัดกิจกรรม โรคติดเชื้อและโรคไม่ติดเชื้อ
ตระเวนชายแดนบ้านหนองใหญ่ ตาบลรุง อาเภอ
ส่งเสริมสุขภาพ
กันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ต่อเนื่องปีที่ 2
ประจาปี 2556
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		 2.1. 	โครงการบริการวิชาการแก่สังคม
	 		 2.1.
วิทยาลั
ยแพทยศาสตร์
ละการสาธารณสุ
โครงการบริ
การวิชแาการแก่
สังคม ข เห็นความสำ�คัญในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน
โดยเน้นการบริการสุวิขทภาพ
การตรวจรักแษาโรค
การคัดกรองโรค
จ่ ะเป็ฒนนาคุ
อันณตรายต่
ยาลัยบริ
แพทยศาสตร์
ละการสาธารณสุ
ข เห็นและการป้
ความสาคัญองกั
ในด้นโรคที
านการพั
ภาพชีอวประชาชน
ิตของ
และชุ
มชนโดยเน้
วิทยาลั
ยฯ มีการสุ
ารดำข�ภาพ
เนินงาน
ยนรู้และเสริ
มสร้าการคั
งความเข้
มแข็งของชุ
มชนและการแก้
ชุมชน
นการบริ
บริกเรีารตรวจรั
กษาโรค
ดกรองโรค
และการป้
องกันโรคที่จไขปั
ะเป็ญนหาของสั
อันตรายงคม
ด้าต่นต่
างๆ ดังนี้ และชุมชน วิทยาลัยฯ มีการดาเนินงาน เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการแก้ไข
อประชาชน
ปัญหาของสั
งคมด้านต่างๆ
ดังนีช้ าการแก่สังคม ประจำ�ปีงบประมาณ 2557
ตารางที
่ 38 โครงการบริ
การวิ
ตารางที่ 38 โครงการบริการวิชาการแก่สงั คม ประจาปีงบประมาณ 2557
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

1

การส่งเสริมภาวะโภชนาการและ
สุขอนามัย นักเรียน ร.ร. ตารวจ
ตระเวนชายแดนกองกากับการตารวจ
ตระเวนชายแดนที่ 22 อุบลราชธานี

อ.มินตรา สาระรักษ์

2

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้
วิทยาการระบาดในการสร้างงานวิจัย
จากงานประจา สาหรับเจ้าหน้าที่
สาธารณสุข
ค่าย “ฉันอยากเป็นหมอ มอทราย”
ครั้งที่ 6
โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร
ดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน (อผส.) จ.
อุบลราชธานี
บริการตรวจวัดระดับน้าตาลในเลือด
และส่งเสริมพฤติกรรมการดูแลตนเอง
และความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวาน
บริการสารวจดัชนีลูกน้ายุงลายเพื่อ
ป้องกันไข้เลือดออกแบบมีส่วนร่วม
ของชุมชนในการประเมินผลกระทบ
และการใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง
(ปีที่ 3)
ประชุมวิชาการวิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุขมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ครั้งที่ 3
พัฒนาศักยภาพชุมชนในหารประเมิน
ปัจจัยเสี่ยงและคัดกรองโรคเรื้อรัง
(เบาหวาน ความดันโลหิตสูง มะเร็ง )
ที่พบบ่อย

อ.พลากร สืบสาราญ

3
4

5

6

7

8

พญ.ศุทธินี ธิราช

งบประมาณ (บาท)
แผ่นดิน
รายได้
175,400

60,000

ผู้เข้ารับบริการ
แกนนานักเรียน (ชั้นป.4- ป 6.)
ครูอนามัยโรงเรียน ครูโภชนาการ
แกนนาผู้ปกครอง และเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขในพื้นที่โรงเรียนตารวจ
ตระเวนชายแดน กองกากับการ
ตารวจตระเวนชายแดน ที่ 22
อุบลราชธานี ผู้เข้าร่วม 80 คน
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข จานวน 40
คน

130,000

นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย 100 คน

อ.พลากร สืบสาราญ

57,700

อาสาสมัครสาธารณสุขประจา
หมู่บ้านเข้าร่วมจานวน 80 คน

ผศ.จารุวรรณ์ วงบุตดี

100,000

ประชาชนหมู่ทื่ 2 ตาบลวัด
อาเภอวารินชาราบ จังหวัด
อุบลราชธานี จานวน 47 คน

ผศ.จารุวรรณ์ วงบุตดี

100,000

หมู่บ้านดอนกลาง มีประชาชนเข้า
ร่วมจานวน 100 คน

ผศ.ดร.ภาวนา พนมเขต

420,000

แพทย์ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
นักศึกษา ประชาชนทั่วไป มี
ผู้เข้าร่วม 300 คน

พญ.ปาริชาติ วงศ์เสนา

160,600

ประชาชนทั่วไป และนักศึกษา
จานวน 100 คน
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ลาดับ
9
10
11
12
13
14

โครงการ/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

พัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อการพึ่ง
ตัวเองด้านสุขภาพ
โรงเรียนปลอดภัย อนามัยสิ่งแวดล้อม
ดี ปี 2
สัปดาห์วิทยาศาสตร์ “เปิดโลกการ
เรียนรู้ สู่ร่างอาจารย์ใหญ่ ครั้งที่ 5”
สานฝันต้นกล้าสา' สุข

ดร.อนุวัตร ภิญญะชาติ

งบประมาณ (บาท)
แผ่นดิน
รายได้
161,000

อ.ลักษณีย์ บุญขาว

100,000

นักเรียนโรงเรียนเครือข่าย
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

อ.นิยม จันทร์นวล

126,000

นักเรียน นักศึกษา และประชาชน
ทั่วไป ผู้เข้าร่วม 1,000 คน

อ.สมเจตน์ ทองดา

100,000

หมออาสาเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุในชุมชน
ต.เมืองศรีไคและต.คาขวาง (ต่อเนื่อง)
อบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการให้สุข
ศึกษาและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพแนวใหม่ สาหรับบุคลากร
ทางด้านสาธารณสุข

รศ.นพ.ป่วน สุทธิพินิจธรรม

200,000

นักเรียนมัธยมศึกษา นักศึกษา
สาธารณสุขศาสตร์ และครู
จานวน 207 คน
ประชาชนผู้สูงอายุ จานวน 100
คน

อ.ปัณฑิตา สุขุมาลย์

100,000

ผู้เข้ารับบริการ
ประชาชนทั่วไป และนักศึกษา
แพทยศาสตร์ จานวน 100 คน

บุคลากรทางด้านสาธารณสุข 50
คน

		 2.1.1
ยนต้
นแบบด้
2.1.1โรงเรี
โรงเรี
ยนต้
นแบบด้านความปลอดภั
านความปลอดภัยยและสิ
และสิ่ง่งแวดล้
แวดล้ออมม
				 โครงการโรงเรี
ยนปลอดภั
ย อนามั
ยสิ่งยแวดล้
อมดีอ  มดี
ปี 2557
เป็นการบริ
การวิชกาการโรงเรี
ยนเครืยอนข่าย
โครงการโรงเรี
ยนปลอดภั
ย อนามั
สิ่งแวดล้
ปี 2557
เป็นการบริ
ารวิชาการโรงเรี
มหาวิ
ยอุบลราชธานี
ด้านความปลอดภั
ยและสิย่งและสิ
แวดล้่งอแวดล้
ม ทีอ่กมระทบต่
อนักอเรีนักยเรีนในโรงเรี
ยนไม่
เครืทอยาลั
ข่ายมหาวิ
ทยาลัยอุบลราชธานี
ด้านความปลอดภั
ที่กระทบต่
ยนในโรงเรี
ยนไม่ว่าวจะเป็
่าจะ น
เป็น ผลกระทบของแสงสว่
งในห้
น เสี
งดัง ดการจั
ดการขยะภายในโรงเรี
ยน ขการสุ
าภิบาลอาหาร
ความ
ผลกระทบของแสงสว่
างในห้อางเรี
ยนองเรี
เสียงดั
ง ยการจั
การขยะภายในโรงเรี
ยน การสุ
าภิบขาลอาหาร
ความเสี
่ยงใน
เสี่ยงในสนามเด็
กเล่น และรวมถึ
บความสามารถในการจั
การด้านความปลอดภั
อมจนเป็
สนามเด็
กเล่น และรวมถึ
งยกระดับงยกระดั
ความสามารถในการจั
ดการด้าดนความปลอดภั
ยและสิย่งและสิ
แวดล้่งอแวดล้
มจนเป็
นโรงเรีนยน
น แบบด้ า นความปลอดภั
่ ง แวดล้
อ มอข่ในโรงเรี
ยมหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี
ต้นโรงเรี
แบบด้ยานต้
นความปลอดภั
ยและสิ่งแวดล้อยมและสิ
ในโรงเรี
ยนเครื
ายมหาวิยทนเครื
ยาลัยออุข่บาลราชธานี

ภาพที่ 68 โครงการโรงเรียนปลอดภัยอนามัยสิ่งแวดล้อมดี ปี 2557

ภาพที่ 68 โครงการโรงเรียนปลอดภัยอนามัยสิ่งแวดล้อมดี ปี 2557

รายงานประจาปี พ.ศ.2557
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		 2.1.2 สานฝันต้นกล้า สา’สุข ครั้งที่ 1
 				 โครงการสานฝันต้นกล้า สา’สุข ครั้งที่ 1 ปี 2557 เป็นโครงการบริการวิชาการที่จัดขึ้นระหว่าง
วันที่ 18-20 มกราคม 2557 เพือ่ เป็นการแนะแนวการเรียนการสอนในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ กิจกรรมจิตปัญญา
ศึกษา กิจกรรมการตรวจคุณภาพน้ำ� และกิจกรรมทางห้งอปฏิบัติการแก่นักเรียนมัธยมศึกษา ที่สนใจจะเข้าศึกษาต่อ
ในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก

ภาพที่ 69 โครงการสานฝันต้นกล้า สา’สุข ครั้งที่ 1 ปี 2557
		 2.1.3 พัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อการพึ่งตัวเองด้านสุขภาพ
			 โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อการพึ่งตนเองด้านสุขภาพ เป็นโครงการจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 21-26
พฤศจิกายน 2556 เพื่อสร้างองค์ความรู้และต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น นำ�ไปสู่การแก้ไขปัญหา และเพิ่มขีด
ความสามารถของชุมชนในการดูแลตนเองด้านสุขภาพ เพื่อบริการวิชาการและถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการของ
วิทยาลัยในการแก้ไขปัญหาของชุมชนเชื่อมโยงไปสู่การวิจัย ซึ่งบูรณาการกับการเรียนการสอนรายวิชา เวชศาสตร์
ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชน

ภาพที่ 70 โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อการพึ่งตนเองด้านสุขภาพ
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		 2.1.4 อบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการให้สุขศึกษาและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพแนวใหม่
สำ�หรับบุคลากรทางด้านสาธารณสุข
				 อบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการให้สุขศึกษาและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพแนวใหม่ สำ�หรับ
บุคลากรทางด้านสาธารณสุข ซึ่งจะทำ�ให้เกิดความเชื่อมั่นและเป็นการสนับสนุนให้บุคลากรกลุ่มนี้ได้มีการพัฒนา
กระบวนการในการดำ�เนินงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ อันจะนำ�ไปสู่การลดปัญหาสุขภาพของประชาชน
ที่มีสาเหตุจากพฤติกรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรทางด้านสาธารณสุขมีความรู้ทางทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
ในเทคนิคและกระบวนการการให้สุขศึกษาสำ�หรับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย มีความรู้ทางทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
ในเทคนิคและกระบวนการการการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ

ภาพที่ 71 อบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการให้สุขศึกษาและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพแนวใหม่
		
สำ�หรับบุคลากรทางด้านสาธารณสุข
		 2.1.5 ค่าย “ฉันอยากเป็น...หมอ มอทราย” ครั้งที่ 6
				 เนื่ อ งด้ ว ยวิ ท ยาลั ย แพทยศาสตร์ แ ละการสาธารณสุ ข เป็ น โรงเรี ย นแพทย์ แห่ ง ใหม่ ดั ง นั้ น
เพือ่ เป็นการประชาสัมพันธ์ แนวทางการเรียนและวิถชี วี ติ ทีเ่ ป็นเอกลักษณ์ของนักศึกษาแพทย์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข แก่นกั เรียน ชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลายเพือ่ ประกอบการตัดสินใจศึกษาต่อ พร้อมทัง้ เพือ่ เสริมสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่าง วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขกับชุมชน ทางคณะผู้จัดทำ�จึงได้จัดทำ�
โครงการ ค่าย “ฉันอยากเป็น...หมอ มอทราย” ระหว่างวันที่ 5-7 ตุลาคม 2556 มีผู้เข้าร่วม 100 คน

ภาพที่ 72 ค่าย “ฉันอยากเป็น...หมอ มอทราย” ครั้งที่ 6
		
2.1.6 การส่งเสริมภาวะโภชนาการและสุขอนามัย นักเรียนโรงเรียนตำ�รวจตระเวนชายแดน กองกำ�กับ
การตำ�รวจตระเวนชายแดนที่ 22 อุบลราชธานี (ปีที่ 2)
			 การส่งเสริมภาวะโภชนาการและสุขอนามัย นักเรียนโรงเรียนตำ�รวจตระเวนชายแดน กองกำ�กับการ
ตำ�รวจตระเวนชายแดนที่ 22 อุบลราชธานีประจำ�ปีงบประมาณ 2557 ซึ่งเป็นการดำ�เนินโครงการต่อเนื่องเป็น
ปีที่ 2 เพื่อเป็นการส่งเสริมภาวะโภชนาการ และป้องกันปัญหาสุขภาพ ที่อาจเกิดขึ้นกับนักเรียนในระยะยาวรวมทั้ง
ยังเป็นกระตุ้นการส่งเสริม และสร้างความตระหนักในการดูแลสุขภาพของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง มีผู้เข้าร่วม 80 คน
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ได้แก่ แกนนำ�นักเรียน (ชัน้ ป.4- ป 6.)  ครูอนามัยโรงเรียน ครูโภชนาการ แกนนำ�ผูป้ กครอง และเจ้าหน้าทีส่ าธารณสุข
ในพื้นที่โรงเรียนตำ�รวจตระเวนชายแดน กองกำ�กับการตำ�รวจตระเวนชายแดน ที่ 22 อุบลราชธานี (เขตจังหวัด
อุบลราชธานี ยโสธร อำ�นาจเจริญ และ ศรีสะเกษ) จำ�นวน  7 โรงเรียน

ภาพที่ 73 การส่งเสริมภาวะโภชนาการและสุขอนามัย นักเรียนโรงเรียนตำ�รวจตระเวนชายแดน
กองกำ�กับการตำ�รวจตระเวนชายแดนที่ 22 อุบลราชธานี (ปีที่ 2)
		 2.1.7 บริการสำ�รวจดัชนีลูกน้ำ�ยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกแบบมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
ประเมินผลกระทบและการใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง ปีที่ 3
			 การบูรณาการการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ในการสำ�รวจ
ลูกน้ำ�และยุงลาย การสำ�รวจพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก และการรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน
โรคไข้เลือดออกในหมู่บ้านดอนกลาง อำ�เภอวารินชำ�ราบ จังหวัดอุบลราชธานี เป็นกิจกรรมต่อเนื่อง และมีการ
ดำ�เนินงานทุกปี ซึ่งมีประชาชนเข้าร่วมจำ�นวน 100 คน และร่วมกันสำ�รวจลูกน้ำ�ยุงลาย โดยได้รับความร่วมมือกับ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บลวัด

ภาพที่ 74 บริการสำ�รวจดัชนีลูกน้ำ�ยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกแบบมีส่วนร่วมของชุมชนใน
การประเมินผลกระทบและการใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง ปีที่ 3
		 2.1.8 สัปดาห์วิทยาศาสตร์ “เปิดโลกการเรียนรู้ สู่ร่างอาจารย์ใหญ่ ครั้งที่ 5”
 				 เป็นกิจกรรมที่จัดในงานวันวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 18-19 สิงหาคม 2557 ซึ่งมีนักเรียนให้ความสนใจ
ในกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้น เช่น การเรียนรู้ร่างอาจารย์ใหญ่ แนะนำ�ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ จุลชีววิทยา เรียนรู้
วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น มีผู้เข้าร่วม 1,000 คน
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ภาพที่ 75 สัปดาห์วิทยาศาสตร์ “เปิดโลกการเรียนรู้ สู่ร่างอาจารย์ใหญ่ ครั้งที่ 5”
		 2.1.9 บริการตรวจวัดระดับน้ำ�ตาลในเลือด และการส่งเสริมพฤติกรรมการดูแลตนเอง
และความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวาน
 			 บริการตรวจวัดระดับน้ำ�ตาลในเลือด และการส่งเสริมพฤติกรรมการดูแลตนเองและความรู้เกี่ยวกับ
โรคเบาหวาน จะเป็นการส่งเสริมให้ชุมชนรู้จักการดูแลสุขภาพตนเอง นอกจากนี้ยังช่วยให้หน่วยงานทางราชการ
ด้านสุขภาพในการสร้างเสริมสุขภาพประชาชนได้ดียิ่งขึ้น มีประชาชนหมู่ที่ 2 ตำ�บลวัด อำ�เภอวารินชำ�ราบ จังหวัด
อุบลราชธานี จำ�นวน 47 คน อาจารย์และบุคลากร จำ�นวน 10 คน นักศึกษา จำ�นวน 36 คน

ภาพที่ 76 บริการตรวจวัดระดับน้ำ�ตาลในเลือด และการส่งเสริมพฤติกรรมการดูแลตนเอง
และความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวาน
		 2.1.9 ประชุมวิชาการวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่ 3
				 ประชุมวิชาการวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครัง้ ที่ 3 “การพัฒนากำ�ลังคน และการวิจยั
ด้านสุขภาพในยุค AEC” ได้เห็นความสำ�คัญในด้านการแพทย์และสาธารณสุขในทุกมิติ โดยให้ความสำ�คัญกับการ
สร้างเสริมสุขภาพ การสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่จะสนับสนุนให้กับงานส่งเสริม ควบคุม ป้องกันและรักษาโรค
และภัยสุขภาพให้มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ตลอดจนเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการดำ�เนินงาน
ด้านการแพทย์และสาธารณสุข การเผยแพร่องค์ความรู้ นวัตกรรมสุขภาพ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เช่น การคัดกรอง
และการตรวจวินิจฉัยโรคธาลัสซีเมีย การพัฒนากำ�ลังคน และการวิจัยด้านสุขภาพ ระบาดวิทยา การวิจัย และการ
คัดกรองโรคมะเร็ง โรคผิวหนังที่เป็นปัญหาทางสาธารณสุข เป็นต้น ระหว่าง วันที่ 13-14 มีนาคม 2557 มีผู้เข้าร่วม
300 คน
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โครงการ/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

1

โครงการนาร่องจังหวัดปลอดบุหรี่

สานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด
อุบลราชธานี

2

โครงการลด ละ เลิกบุหรี่และแอลกอฮอล์สู่ สานักงานกองทุน
ชุมชนแห่งความสุขอย่างยั่งยืน
สนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ (สสส.)

งบประมาณ (บาท)
ผู้เข้ารับบริการ
แผ่นดิน
รายได้
337,600 นักเรียนโรงเรียน
มัธยมศึกษา 4
โรงเรียนๆ ละ 100 คน
รวมเป็น 400 คน
30,000 1.นักศึกษาและ
บุคลากรมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี จานวน
400 คน
2.นักศึกษาแกนนาทั้ง
11 คณะ รวมเป็น
จานวน 90 คน

ภาพที่ 77 กิจกรรมอบรมแกนนานักศึกษา ลด ละ เลิกบุหรี่และแอลกอฮอล์ ภายใต้โครงการมหาวิทยาลั ย
อุบลราชธานี ร่วมใจต้านภัยบุหรี่และแอลกอฮอล์

ภาพที่ 77 กิจกรรมอบรมแกนนำ�นักศึกษา ลด ละ เลิกบุหรี่และแอลกอฮอล์
ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมใจต้านภัยบุหรี่และแอลกอฮอล์
รายงานประจาปี พ.ศ.2557
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นักศึกษาร่วมกันทำ�กิจกรรมกลุ่ม เพื่อฝึกการเป็นแกนนำ�ในการที่จะออกรณรงค์

ภาพที่ 79 แกนนำ�นักศึกษา จัดกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์เพื่อเป็นสถาบันการศึกษาปลอดบุหรี่
และแอลกอฮอล์ ณ โรงอาหารกลางหลังใหม่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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ภาพที่ 80 พิธีมอบป้ายรณรงค์ปลอดบุหรี่และแอลกอฮอล์ ให้กับแกนนำ�ของแต่ละคณะ
เพื่อเป็นหน่วยงานต้นแบบปลอดบุหรี่และแอลกอฮอล์ ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน

ภาพที่ 81 แกนนำ�ศึกษาในกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์เพื่อเป็นสถาบันการศึกษาปลอดบุหรี่
และแอลกอฮอล
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		 2.3. การเป็นวิทยากรและการบรรยายพิเศษ
2.3. การเป็นวิทยากรและการบรรยายพิเศษ
			 ในปีงบประมาณ  2557 มีคณาจารย์และบุคลากร วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
ในปีงบประมาณ 2557 มีคณาจารย์และบุคลากร วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
ถู
ก
เชิ
ญ
เป็
น
วิ
ท
ยากรและการบรรยายพิ
เศษในหั
ในหัวข้วอข้ต่อาต่งๆ
างๆดังดันีง้ นี้
ถูกเชิญเป็นวิทยากรและการบรรยายพิเศษ
ตารางที่ ่ 40
40 รายละเอี
ตารางที
รายละเอียยดการเป็
ดการเป็นนวิวิททยากรและการบรรยายพิ
ยากรและการบรรยายพิเเศษ
ศษ ของคณาจารย์
ของคณาจารย์แและบุ
ละบุคคลากร
ลากร
ลาดับ
1.

2

ชื่อ-นามสกุล
ผู้เป็นวิทยากร
พญ.ชลลดา บุษยรัตน์

อ.สุธารกมล ครองยุติ
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หัวข้อในการบรรยาย

ระยะเวลา

การพัฒนาเวชศาสตร์ครอบครัว
เพื่อโครงการผลิดแพทย์เพื่อชาว
ชนบท กระทรวงสาธารณสุข

21-22 ก.ค.
2557

โครงการพัฒนาแพทย์เวชศาสตร์
ครอบครัวภายใต้โครงการ
ปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตร
แสดงความรู้ความชานาญในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
ประชุมเพื่อกาหนดแนวทางในการ
ดาเนินโครงการพัฒนาแพทย์เวช
ศาสตร์ครอบครัว
- บทนา (Introduction)
- ระบบผิวหนังและเนื้อเยื่อ
เกี่ยวพัน
- ระบบกระดูกและโครงร่าง
- ระบบกล้ามเนื้อ

3-4 ธ.ค. 2555

- Lab : ระบบกระดูกและโครง
ร่าง/ระบบกล้ามเนื้อ (anatomy)

19 พ.ย. 2556

- Lab : ระบบประสาท/ระบบ
ไหลเวียนโลหิต (anatomy)

24 ธ.ค. 2556

- Lab : ระบบหายใจ/ระบบ
ขับถ่ายปัสสาวะ (anatomy)

28 ม.ค.2557

- สรุปการเรียนการสอนทฤษฎี
และศึกษาในห้องปฏิบัติการกาย
วิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา
- Lab : ระบบทางเดินอาหาร/
ระบบสืบพันธุ์

6 – 7 ก.พ.
2557

สถานที่

องค์กร/
หน่วยงานที่จัด
ศูนย์แพทย์ศาสตร์
ศึกษาชั้นคลินิก

ห้องประชุม
โรงแรมอมารี
พัทยา จังหวัด
ชลบุรี
โรงแรมทีเคพาเลส ปลัดกระทรวง
กรุงเทพมหานคร สาธารณสุข

6 พ.ย 2555

สถาบันบรมราช
ชนก กระทรวง
สาธารณสุข

สถาบันพระบรม
ราชชนก

29 ต.ค. 2556

วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข

วิทยาลัย
สาธารณสุขสิรินธร

5 พ.ย. 2556

วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข
วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข
วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข
วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข
วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข

วิทยาลัย
สาธารณสุขสิรินธร

วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข

วิทยาลัย
สาธารณสุขสิรินธร
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4 มี.ค.2557

วิทยาลัย
สาธารณสุขสิรินธร
วิทยาลัย
สาธารณสุขสิรินธร
วิทยาลัย
สาธารณสุขสิรินธร
ม.เฉลิมกาญจนา
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ลาดับ
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ชื่อ-นามสกุล
ผู้เป็นวิทยากร

หัวข้อในการบรรยาย

ระยะเวลา

- บทนา (Introduction) ระบบ
ผิวหนังและเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน

19 ส.ค.2557

- ระบบกระดูกและโครงร่าง
- ระบบกล้ามเนื้อ

26 ส.ค.57

- Lab : ระบบกระดูกและโครง
ร่าง/ระบบกล้ามเนื้อ (anatomy)

2 ก.ย.2557

- ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และ
สรีรวิทยา 1

11 ก.ย.2557

- ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และ
สรีรวิทยา 1

11 ก.ย.2557

- Lab : ระบบประสาท/ระบบ
ไหลเวียนโลหิต (anatomy)

23 ก.ย.2557

ดร.รัตนา เล็กสมบูรณ์ - บทนา (Introduction) ระบบ
ผิวหนังและเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน

29 ต.ค. 2556

- Lab : ระบบกระดูกและโครง
ร่าง/ระบบกล้ามเนื้อ (anatomy)

19 พ.ย. 2556

- Lab : ระบบประสาท/ระบบ
ไหลเวียนโลหิต (anatomy)

24 ธ.ค. 2556

- ระบบหายใจ

14 ม.ค.57

- Lab : ระบบหายใจ/ระบบ
ขับถ่ายปัสสาวะ (anatomy)

28 ม.ค.2557

- สรุปการเรียนการสอนทฤษฎี
และศึกษาในห้องปฏิบัติการกาย
วิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา
- ระบบอวัยวะสืบพันธุ์

6 – 7 ก.พ.
2557
25 ก.พ.2557

สถานที่
วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข
วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข
วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข
วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข
วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข
วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข
วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข
วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข
วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข
วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข
วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข
วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข

121

องค์กร/
หน่วยงานที่จัด
วิทยาลัย
สาธารณสุขสิรินธร
วิทยาลัย
สาธารณสุขสิรินธร
วิทยาลัย
สาธารณสุขสิรินธร
วิทยาลัย
สาธารณสุขสิรินธร
คณะเภสัชศาสตร์
วิทยาลัย
สาธารณสุขสิรินธร
วิทยาลัย
สาธารณสุขสิรินธร
วิทยาลัย
สาธารณสุขสิรินธร
วิทยาลัย
สาธารณสุขสิรินธร
วิทยาลัย
สาธารณสุขสิรินธร
วิทยาลัย
สาธารณสุขสิรินธร
ม.เฉลิมกาญจนา

วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข

วิทยาลัย
สาธารณสุขสิรินธร
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ชื่อ-นามสกุล
ผู้เป็นวิทยากร

อ.ทักษิณ พิมพ์ภักดิ์

หัวข้อในการบรรยาย

ระยะเวลา

- Lab : ระบบทางเดินอาหาร/
ระบบสืบพันธุ์

4 มี.ค.2557

- บทนา (Introduction) ระบบ
ผิวหนังและเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน

19 ส.ค.2557

- Lab : ระบบกระดูกและโครง
ร่าง/ระบบกล้ามเนื้อ (anatomy)

2 ก.ย.2557

- ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และ
สรีรวิทยา 1

11 ก.ย.2557

- ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และ
สรีรวิทยา 1

11 ก.ย.2557

- Lab : ระบบประสาท/ระบบ
ไหลเวียนโลหิต (anatomy)

23 ก.ย.2557

- แนวคิดและหลักการทางชีวสถิติ

30 ต.ค.2556

- ระเบียบวิธีทางสถิติ

6 พ.ย.2556

- ระเบียบวิธีทางสถิติ

13 พ.ย.2556

- ระเบียบวิธีทางสถิติ

20 พ.ย.2556

- สถิติเชิงพรรณนา

27 พ.ย.2557

- สถิติเชิงพรรณนา

4 ธ.ค.2556

- สถิติเชิงพรรณนา

11 ธ.ค.2556

- ความน่าจะเป็นและการแจกแจง 18 ธ.ค.2556
ความน่าจะเป็น
- ความน่าจะเป็นและการแจกแจง 25 ธ.ค.2556
ความน่าจะเป็น
- การแจกแจงการสุ่มตัวอย่างและ 8 ม.ค.2557
การประมาณค่าประชากร

สถานที่
วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข

วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข
วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข
วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข
วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข
วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข

วิทยาลัย
สาธารณสุขสิรินธร

วิทยาลัย
สาธารณสุขสิรินธร
วิทยาลัย
สาธารณสุขสิรินธร
วิทยาลัย
สาธารณสุขสิรินธร
วิทยาลัย
สาธารณสุขสิรินธร
วิทยาลัย
สาธารณสุขสิรินธร
วิทยาลัย
สาธารณสุขสิรินธร
วิทยาลัย
สาธารณสุขสิรินธร
วิทยาลัย
สาธารณสุขสิรินธร

วิทยาลัย
สาธารณสุขสิรินธร
วิทยาลัย
สาธารณสุขสิรินธร
วิทยาลัย
สาธารณสุขสิรินธร
วิทยาลัย
สาธารณสุขสิรินธร
วิทยาลัย
สาธารณสุขสิรินธร
วิทยาลัย
สาธารณสุขสิรินธร
วิทยาลัย
สาธารณสุขสิรินธร
วิทยาลัย
สาธารณสุขสิรินธร

วิทยาลัย
สาธารณสุขสิรินธร
วิทยาลัย
สาธารณสุขสิรินธร
คณะเภสัชศาสตร์
วิทยาลัย
สาธารณสุขสิรินธร

วิทยาลัย
วิทยาลัย
สาธารณสุขสิรินธร สาธารณสุขสิรินธร
วิทยาลัย
วิทยาลัย
สาธารณสุขสิรินธร สาธารณสุขสิรินธร
รายงานประจาปี พ.ศ.2557
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องค์กร/
หน่วยงานที่จัด
วิทยาลัย
สาธารณสุขสิรินธร
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วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ลาดับ

ชื่อ-นามสกุล
ผู้เป็นวิทยากร

หัวข้อในการบรรยาย

ระยะเวลา

- การแจกแจงการสุ่มตัวอย่างและ 15 ม.ค.2557
การประมาณค่าประชากร
- การแจกแจงการสุ่มตัวอย่างและ 22 ม.ค.2557
การประมาณค่าประชากร

123

องค์กร/
หน่วยงานที่จัด
วิทยาลัย
วิทยาลัย
สาธารณสุขสิรินธร สาธารณสุขสิรินธร
สถานที่

วิทยาลัย
วิทยาลัย
สาธารณสุขสิรินธร สาธารณสุขสิรินธร

- สถิติเชิงอ้างอิงด้านการทดสอบ
สมมติฐานทางสถิติ

29 ม.ค.2557

วิทยาลัย
วิทยาลัย
สาธารณสุขสิรินธร สาธารณสุขสิรินธร

- สถิติเชิงอ้างอิงด้านการทดสอบ
สมมติฐานทางสถิติ

5 ก.พ.2557

วิทยาลัย
วิทยาลัย
สาธารณสุขสิรินธร สาธารณสุขสิรินธร

- สถิติเชิงอ้างอิงด้านการทดสอบ
สมมติฐานทางสถิติ
- การวิเคราะห์ทางประชากร
สถิติชีพ

12 ก.พ.2557

วิทยาลัย
วิทยาลัย
สาธารณสุขสิรินธร สาธารณสุขสิรินธร

- สถิติเชิงอ้างอิงด้านการทดสอบ
สมมติฐานทางสถิติ
- การวิเคราะห์ทางประชากรและ
สถิติชีพและการใช้สถิติชีพในงาน
สาธารณสุข
- Tool development &
pretest
- Sample size determination,
Population and sampling
- Sample size determination,
Poplation and sampling
- Data collection and Quality
control
- Plan for data peocessing
and analysis
- สถิติพรรณนา และสถิติอนุมาน
(ค่าเฉลี่ยและค่าสัดส่วน)

19 ก.พ.2557

วิทยาลัย
วิทยาลัย
สาธารณสุขสิรินธร สาธารณสุขสิรินธร

26 ก.พ.2557

วิทยาลัย
วิทยาลัย
สาธารณสุขสิรินธร สาธารณสุขสิรินธร

4 มิ.ย.2557

ศูนย์แพทยศาสตร
ศึกษาชั้นคลินิก
โรงพยาบาล
ศรีสะเกษ

ศูนย์แพทยศาสตร
ศึกษาชั้นคลินิก
โรงพยาบาล
ศรีสะเกษ

5 มิ.ย.2557

ศูนย์แพทยศาสตร
ศึกษาชั้นคลินิก
โรงพยาบาล
ศรีสะเกษ

ศูนย์แพทยศาสตร
ศึกษาชั้นคลินิก
โรงพยาบาล
ศรีสะเกษ
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ลาดับ
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วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ชื่อ-นามสกุล
ผู้เป็นวิทยากร

หัวข้อในการบรรยาย

ระยะเวลา

- Lab : Research
Preparation2 (Advisors)

13 มิ.ย.2557

- Research preparation 3
(Advisor)

20 มิ.ย.2557

-Research Preparation 4
23 มิ.ย.2557
(Advisors)
-Research preparation 5
(Advisors)
- Lab : Research prearation 6 24 มิ.ย.2557
(ฝึกปฏิบัติโปรแกรมสถิติ)
5

อ.ฐานิสรา โฉมเกิด

- ระบบกระดูกและโครงร่าง
- ระบบกล้ามเนื้อ

5 พ.ย. 2556

- Lab : ระบบกระดูกและโครง
ร่าง/ระบบกล้ามเนื้อ (anatomy)

19 พ.ย. 2556

- ระบบประสาทและอวัยวะสัมผัส 3 ธ.ค. 2556
พิเศษ

Annual Report Medicine&Pubilc Health 2014

- Lab : ระบบประสาท/ระบบ
ไหลเวียนโลหิต (anatomy)

24 ธ.ค. 2556

- Lab : ระบบหายใจ/ระบบ
ขับถ่ายปัสสาวะ (anatomy)

28 ม.ค.2557

- สรุปการเรียนการสอนทฤษฎี
และศึกษาในห้องปฏิบัติการกาย
วิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา
- ระบบต่อมไร้ท่อ

6 – 7 ก.พ.
2557

- Lab : ระบบทางเดินอาหาร/
ระบบสืบพันธุ์

4 มี.ค.2557

18 ก.พ.2557

องค์กร/
หน่วยงานที่จัด
ศูนย์แพทยศาสตร ศูนย์แพทยศาสตร
ศึกษาชั้นคลินิก
ศึกษาชั้นคลินิก
โรงพยาบาล
โรงพยาบาล
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศูนย์แพทยศาสตร ศูนย์แพทยศาสตร
ศึกษาชั้นคลินิก
ศึกษาชั้นคลินิก
โรงพยาบาล
โรงพยาบาล
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศูนย์แพทยศาสตร ศูนย์แพทยศาสตร
ศึกษาชั้นคลินิก
ศึกษาชั้นคลินิก
โรงพยาบาล
โรงพยาบาล
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
สถานที่

ศูนย์แพทยศาสตร
ศึกษาชั้นคลินิก
โรงพยาบาล
ศรีสะเกษ
วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข
วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข
วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข
วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข
วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข
วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข

ศูนย์แพทยศาสตร
ศึกษาชั้นคลินิก
โรงพยาบาล
ศรีสะเกษ
วิทยาลัย
สาธารณสุขสิรินธร
วิทยาลัย
สาธารณสุขสิรินธร
วิทยาลัย
สาธารณสุขสิรินธร
วิทยาลัย
สาธารณสุขสิรินธร
วิทยาลัย
สาธารณสุขสิรินธร
ม.เฉลิมกาญจนา

วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข
วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข

วิทยาลัย
สาธารณสุขสิรินธร
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ลาดับ

ชื่อ-นามสกุล
ผู้เป็นวิทยากร

หัวข้อในการบรรยาย

ระยะเวลา

- ระบบกระดูกและโครงร่าง
- ระบบกล้ามเนื้อ

26 ส.ค.57

- Lab : ระบบกระดูกและโครง
ร่าง/ระบบกล้ามเนื้อ (anatomy)

2 ก.ย.2557

- ระบบประสาทและอวัยวะสัมผัส 9 ก.ย.2557
พิเศษ

6

ดร.สุวภรณ์ แดนดี

- ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และ
สรีรวิทยา 1

11 ก.ย.2557

- ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และ
สรีรวิทยา 1

11 ก.ย.2557

- Lab : ระบบประสาท/ระบบ
ไหลเวียนโลหิต (anatomy)

23 ก.ย.2557

- รายวิชาสรีรวิทยาการทางาน
และการยศาสตร์

12,19,25 พ.ย.
2556 และ 3,9
ธ.ค.2556

- ระบบประสาทและอวัยวะสัมผัส 3 ธ.ค. 2556
พิเศษ
- ระบบไหลเวียนโลหิต

17 ธ.ค. 2556

- ขับถ่ายปัสสาวะ

21 ม.ค.2557

- สรุปการเรียนการสอนทฤษฎี
และศึกษาในห้องปฏิบัติการกาย
วิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา

6 – 7 ก.พ.
2557

- ระบบประสาทและอวัยวะสัมผัส 9 ก.ย.2557
พิเศษ
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องค์กร/
หน่วยงานที่จัด
วิทยาลัย
สาธารณสุขสิรินธร

สถานที่
วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข
วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข
วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข
วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข
วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข
วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข
ภาควิชา
วิทยาศาสตร์
ชีวภาพ คณะ
วิทยาศาสตร์
วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข
วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข
วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข

วิทยาลัย
สาธารณสุขสิรินธร
วิทยาลัย
สาธารณสุขสิรินธร
วิทยาลัย
สาธารณสุขสิรินธร
คณะเภสัชศาสตร์
วิทยาลัย
สาธารณสุขสิรินธร
ภาควิชา
วิทยาศาสตร์
ชีวภาพ คณะ
วิทยาศาสตร์
วิทยาลัย
สาธารณสุขสิรินธร
วิทยาลัย
สาธารณสุขสิรินธร
วิทยาลัย
สาธารณสุขสิรินธร

วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข

ม.เฉลิมกาญจนา

วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข

วิทยาลัย
สาธารณสุขสิรินธร
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ลาดับ
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ชื่อ-นามสกุล
ผู้เป็นวิทยากร

ดร.สุพัตรา ขจัดโรคา
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หัวข้อในการบรรยาย

ระยะเวลา

องค์กร/
หน่วยงานที่จัด
วิทยาลัย
สาธารณสุขสิรินธร

สถานที่

- ปฏิบัติการทดสอบสมรรถภาพ
การทางานของปอด

9 ก.ย.2557

วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข

- ระบบไหลเวียนโลหิต

16 ก.ย.2557

วิทยาลัย
สาธารณสุขสิรินธร

- รายวิชาสรีรวิทยาการทางาน
และการยศาสตร์

23,30 ส.ค.
2557 และ 9
ก.ย.2557

- ระบบกล้ามเนื้อ (สรีรวิทยา)

3 ก.ย.2557

วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข
ภาควิชา
วิทยาศาสตร์
ชีวภาพ คณะ
วิทยาศาสตร์
ภาควิชา
วิทยาศาสตร์
ชีวภาพ คณะ
วิทยาศาสตร์

- Lab : ระบบกระดูกและโครง
ร่าง/ระบบกล้ามเนื้อ (anatomy)

19 พ.ย. 2556

วิทยาลัย
สาธารณสุขสิรินธร

- ระบบไหลเวียนโลหิต

17 ธ.ค. 2556

- Lab : ระบบประสาท/ระบบ
ไหลเวียนโลหิต (anatomy)

24 ธ.ค. 2556

- ขับถ่ายปัสสาวะ

21 ม.ค.2557

- Lab : ระบบหายใจ/ระบบ
ขับถ่ายปัสสาวะ (anatomy)

28 ม.ค.2557

- สรุปการเรียนการสอนทฤษฎี
และศึกษาในห้องปฏิบัติการกาย
วิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา
- ทางเดินอาหาร

6 – 7 ก.พ.
2557

วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข
วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข
วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข
วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข
วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข
วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข

- Lab : ระบบทางเดินอาหาร/
ระบบสืบพันธุ์

4 มี.ค.2557

11 ก.พ.2557

ภาควิชา
วิทยาศาสตร์
ชีวภาพ คณะ
วิทยาศาสตร์
ภาควิชา
วิทยาศาสตร์
ชีวภาพ คณะ
วิทยาศาสตร์

วิทยาลัย
สาธารณสุขสิรินธร
วิทยาลัย
สาธารณสุขสิรินธร
วิทยาลัย
สาธารณสุขสิรินธร
วิทยาลัย
สาธารณสุขสิรินธร
ม.เฉลิมกาญจนา

วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข
วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข

วิทยาลัย
สาธารณสุขสิรินธร
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ลาดับ

8

ชื่อ-นามสกุล
ผู้เป็นวิทยากร

ผศ.จารุวรรณ์ วงบุตดี

หัวข้อในการบรรยาย

ระยะเวลา

- Lab : ระบบกระดูกและโครง
ร่าง/ระบบกล้ามเนื้อ (anatomy)

2 ก.ย.2557

- ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และ
สรีรวิทยา 1

11 ก.ย.2557

- ระบบไหลเวียนโลหิต

16 ก.ย.2557

- ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และ
สรีรวิทยา 1

11 ก.ย.2557

- Lab : ระบบประสาท/ระบบ
ไหลเวียนโลหิต (anatomy)

23 ก.ย.2557

- รายวิชาสรีรวิทยาการทางาน
และการยศาสตร์

26 พ.ย.2556
และ 3 ธ.ค.
2556

- ระบบหายใจ

14 ม.ค.57

- สรุปการเรียนการสอนทฤษฎี
และศึกษาในห้องปฏิบัติการกาย
วิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา
- ทางเดินอาหาร

6 – 7 ก.พ.
2557

- ระบบต่อมไร้ท่อ

18 ก.พ.2557

- ระบบอวัยวะสืบพันธุ์

- ปฏิบัติการทดสอบสมรรถภาพ
การทางานของปอด

11 ก.พ.2557

สถานที่
วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข
วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข
วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข
วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข
วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข
ภาควิชา
วิทยาศาสตร์
ชีวภาพ คณะ
วิทยาศาสตร์
วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข
วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข

127

องค์กร/
หน่วยงานที่จัด
วิทยาลัย
สาธารณสุขสิรินธร
วิทยาลัย
สาธารณสุขสิรินธร
วิทยาลัย
สาธารณสุขสิรินธร
คณะเภสัชศาสตร์
วิทยาลัย
สาธารณสุขสิรินธร
ภาควิชา
วิทยาศาสตร์
ชีวภาพ คณะ
วิทยาศาสตร์
วิทยาลัย
สาธารณสุขสิรินธร
ม.เฉลิมกาญจนา

วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข
วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข

วิทยาลัย
สาธารณสุขสิรินธร

25 ก.พ.2557

วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข

วิทยาลัย
สาธารณสุขสิรินธร

9 ก.ย.2557

วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข

วิทยาลัย
สาธารณสุขสิรินธร
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ระยะเวลา

- รายวิชาสรีรวิทยาการทางาน
และการยศาสตร์

23,30 ส.ค.
2557 และ 9
ก.ย.2557

9

อ.นิตยา จิตบรรเทิง

- PHSE 686 AIR QUALITY
MODELING AND
MANAGEMRNT

9 และ 10 ธ.ค.
2556

10

ดร.เชาวลิต ยั่วจิตร

- สรุปการเรียนการสอนทฤษฎี
และศึกษาในห้องปฏิบัติการกาย
วิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา
- ปฏิบัติการทดสอบสมรรถภาพ
การทางานของปอด

6 – 7 ก.พ.
2557

- รายวิชาสรีรวิทยาการทางาน
และการยศาสตร์

16 ก.ย.2557
และ 9 ก.ย.
2557

- ระบบประสาท (สรีรวิทยา)

17 ก.ย.2557

11

12

13

อ.สมเจตน์ ทองดา

9 ก.ย.2557

วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข
ภาควิชา
วิทยาศาสตร์
ชีวภาพ คณะ
วิทยาศาสตร์
ภาควิชา
วิทยาศาสตร์
ชีวภาพ คณะ
วิทยาศาสตร์
สานักคอมพิวเตอร์
และเครือข่าย

วิทยาลัย
สาธารณสุขสิรินธร

30 ก.ย.2557

คณะพยาบาล
ศาสตร์

คณะพยาบาล
ศาสตร์

24 ก.พ.2557

คณะแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
ม.ขอนแก่น
ม.ขอนแก่น

7 มี.ค.2557

คณะเทคนิค
การแพทย์ ม.
ขอนแก่น
ศูนย์แพทยศาสตร
ศึกษาชั้นคลินิก
โรงพยาบาล
ศรีสะเกษ

คณะเทคนิค
การแพทย์ ม.
ขอนแก่น
ศูนย์แพทยศาสตร
ศึกษาชั้นคลินิก
โรงพยาบาล
ศรีสะเกษ
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- รายวิชาพยาบาลครอบครัวและ
ชุมชน 1 หัวข้อ “อนามัย
สิ่งแวดล้อม”
- รายวิชาการพยาบาลครอบครัว
และชุมชน 1 หัวข้อ “แนว
ทางการดาเนินงานอนามัย
สิ่งแวดล้อม”
ผศ.ดร.สุ ร ศั ก ดิ์ แว่ น - คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
รัมย์
นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาจุล
ชีววิทยาทางการแพทย์
- คณะกรรมการสอบโครงงานวิจัย
ทางเทคนิคการแพทย์

21 ก.พ.2557

พญ.ปาริชาติ วงศ์เสนา

7 มี.ค.2557
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- การจัดการเรียนการสอน ตาม
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

องค์กร/
หน่วยงานที่จัด
ภาควิชา
ภาควิชา
วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ชีวภาพ คณะ
ชีวภาพ คณะ
วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรม ภาควิชาวิศวกรรม
สุขาภิบาล คณะ สุขาภิบาล คณะ
สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์
ม.มหิดล
ม.มหิดล
วิทยาลัย
ม.เฉลิมกาญจนา
แพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข
สถานที่

ภาควิชา
วิทยาศาสตร์
ชีวภาพ คณะ
วิทยาศาสตร์
ภาควิชา
วิทยาศาสตร์
ชีวภาพ คณะ
วิทยาศาสตร์
คณะพยาบาล
ศาสตร์

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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ลาดับ

ชื่อ-นามสกุล
ผู้เป็นวิทยากร

หัวข้อในการบรรยาย

ระยะเวลา

14

พญ.ธัลยาธรณ์
ธนาภาโพธิวัฒน์

- การจัดการเรียนการสอน ตาม
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

7 มี.ค.2557

15

ดร.ลติพร อุดมสุข

- กรรมการสอบวิทยานิพนธ์
นักศึกษาระดับปริญญาโท
สาขาวิชาเภสัชภัณฑ์ คณะคณะ
เภสัชศาสตร์ ม.ขอนแก่น
- โครงการศาสตราจารย์
อาคันตุกะ (Visiting Professor)
- ผู้ทรงคุณวุฒิและประธาน
คณะกรรมการการสอบป้องกัน
วิทยานิพนธ์
- Lab : Literature review
- Lab : Topic selection
(Advisors)

10 เม.ย.2557

- สถิติพรรณนา และสถิติอนุมาน
(ค่าเฉลี่ยและค่าสัดส่วน)

5 มิ.ย.2557

16

ดร.รสริน การเพียร

17

อ.พลากร สืบสาราญ

องค์กร/
หน่วยงานที่จัด
ศูนย์แพทยศาสตร ศูนย์แพทยศาสตร
ศึกษาชั้นคลินิก
ศึกษาชั้นคลินิก
โรงพยาบาลศรีสะ โรงพยาบาลศรีสะ
เกษ
เกษ
คณะเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์
ม.ขอนแก่น
ม.ขอนแก่น
สถานที่

7 – 9 ก.ค.
2557
3 มิ.ย.2557

คณะเภสัชศาสตร์
ม.ขอนแก่น

คณะเภสัชศาสตร์
ม.ขอนแก่น

คณะเทคนิค
การแพทย์ ม.
ขอนแก่น

คณะเทคนิค
การแพทย์ ม.
ขอนแก่น

3 มิ.ย.2557

ศูนย์แพทยศาสตร
ศึกษาชั้นคลินิก
โรงพยาบาล
ศรีสะเกษ
ศูนย์แพทยศาสตร
ศึกษาชั้นคลินิก
โรงพยาบาล
ศรีสะเกษ
ศูนย์แพทยศาสตร
ศึกษาชั้นคลินิก
โรงพยาบาล
ศรีสะเกษ

ศูนย์แพทยศาสตร
ศึกษาชั้นคลินิก
โรงพยาบาล
ศรีสะเกษ
ศูนย์แพทยศาสตร
ศึกษาชั้นคลินิก
โรงพยาบาล
ศรีสะเกษ
ศูนย์แพทยศาสตร
ศึกษาชั้นคลินิก
โรงพยาบาล
ศรีสะเกษ

ศูนย์แพทยศาสตร
ศึกษาชั้นคลินิก
โรงพยาบาล
ศรีสะเกษ
ศูนย์แพทยศาสตร
ศึกษาชั้นคลินิก
โรงพยาบาล
ศรีสะเกษ

ศูนย์แพทยศาสตร
ศึกษาชั้นคลินิก
โรงพยาบาล
ศรีสะเกษ
ศูนย์แพทยศาสตร
ศึกษาชั้นคลินิก
โรงพยาบาล
ศรีสะเกษ
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- Stratfied Analysis,
6 มิ.ย.2557
Introduction to Multivariable
Analysis, Survival Analysis,
Cox Proposional Hazard
Mode
- Introduction to
Multivariable Analysis,
Survuval Analysis, Cox
Proposional Hazard Model
- Lab : Research
13 มิ.ย.2557
Preparation2 (Advusors)
- Research preparation 3
(Advisors)
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20 มิ.ย.2557
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ชื่อ-นามสกุล
ผู้เป็นวิทยากร

หัวข้อในการบรรยาย

ระยะเวลา

- Lab : Research Preparation 23 มิ.ย.2557
4 (Advisors)
- Research preparation 5
(Advisors)
- Lab : Research prearation 6 24 มิ.ย.2557
(ฝึกปฏิบัติโปรแกรมสถิติ)
18

ผศ.ดร.ภาวนา พนม - Experimental study
9 มิ.ย.2557
เขต
- manuscript, poster and oral
presentation

19

อ.ลักษณีย์ บุญขาว

20

พญ.ศุทธินี ธิราช

21

22

ดร.มารุตพงศ์ ปัญญา

พญ.นวินดา รัตนวัน

Annual Report Medicine&Pubilc Health 2014

- อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 23 ก.ค.2557
ที่เกี่ยวข้องกับเคมีบาบัด
- หลักการวินิจฉัยโรคระบบ
26 ส.ค.2557
ทางเดินหายใจในเด็ก
- การติดเชื้อในทางเดินหายใจ
- ภาวะฉุกเฉินในระบบทางเดิน
หายใจ
- โรคหอบหืดในเด็ก

27 ส.ค.2557

- คณะกรรมการสอบเค้าโครง
วิทยานิพนธ์
- การวิเคราะห์และแปลผลลาดับ
เบสจากเชื้อแบคทีเรีย
- ภาวะทุพโภชนาการและการ
รักษา

29 ส.ค.2557

- การให้โภชนาบาบัด
- โรคขาดวิตามินและโรคทาง
nutrition ที่พบบ่อบ

2 ก.ย.2557

25 – 29 ส.ค.
2557
1 ก.ย.2557

องค์กร/
หน่วยงานที่จัด
ศูนย์แพทยศาสตร ศูนย์แพทยศาสตร
ศึกษาชั้นคลินิก
ศึกษาชั้นคลินิก
โรงพยาบาล
โรงพยาบาล
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
สถานที่

ศูนย์แพทยศาสตร
ศึกษาชั้นคลินิก
โรงพยาบาล
ศรีสะเกษ
ศูนย์แพทยศาสตร
ศึกษาชั้นคลินิก
โรงพยาบาล
ศรีสะเกษ
โรงพยาบาลมะเร็ง

ศูนย์แพทยศาสตร
ศึกษาชั้นคลินิก
โรงพยาบาล
ศรีสะเกษ
ศูนย์แพทยศาสตร
ศึกษาชั้นคลินิก
โรงพยาบาล
ศรีสะเกษ
โรงพยาบาลมะเร็ง

ศูนย์แพทยศาสตร
ศึกษาชั้นคลินิก
โรงพยาบาล
ศรีสะเกษ
ศูนย์แพทยศาสตร
ศึกษาชั้นคลินิก
โรงพยาบาล
ศรีสะเกษ
คณะแพทยศาสตร์
ม.ขอนแก่น

ศูนย์แพทยศาสตร
ศึกษาชั้นคลินิก
โรงพยาบาล
ศรีสะเกษ
ศูนย์แพทยศาสตร
ศึกษาชั้นคลินิก
โรงพยาบาล
ศรีสะเกษ
คณะแพทยศาสตร์
ม.ขอนแก่น

คณะแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
ม.ขอนแก่น
ม.ขอนแก่น
ศูนย์แพทยศาสตร
ศึกษาชั้นคลินิก
โรงพยาบาล
ศรีสะเกษ
ศูนย์แพทยศาสตร
ศึกษาชั้นคลินิก
โรงพยาบาล
ศรีสะเกษ

ศูนย์แพทยศาสตร
ศึกษาชั้นคลินิก
โรงพยาบาล
ศรีสะเกษ
ศูนย์แพทยศาสตร
ศึกษาชั้นคลินิก
โรงพยาบาล
ศรีสะเกษ
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ภาพที่ 82 พญ.ชลลดา บุษยรัตน์ วิทยากรในโครงการอบรมการพัฒนาเวชศาสตร์ครอบครัวเพื่อโครงการผลิด
แพทย์เพืภาพที
่อชาวชนบท
กระทรวงสาธารณสุ
่ 82 พญ.ชลลดา
บุษยรัตน์ วิขทยากรในโครงการอบรมการพัฒนาเวชศาสตร์ครอบครัว
เพื่อโครงการผลิดแพทย์เพื่อชาวชนบท กระทรวงสาธารณสุข
5.5.การสร้
การสร้าางเสริ
งเสริมมสุสุขขภาวะและบริ
ภาวะและบริกการสุ
ารสุขขภาพ
ภาพ
แ ละการสาธารณสุ
ข ขได้ได้
เริ่มเริเปิ
ดรัดบรัขึบ้น
			 ศูศูนนย์กย์ารศึ
การศึกษาและวิ
กษาและวิจัยจัทางการแพทย์
ยทางการแพทย์วิทวิยาลั
ทยาลัยแพทยศาสตร์
ยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุ
่มเปิ
ขึทะเบี
้นทะเบียนสิ
ยนสิทธิท์เธิบิ์เกบิจ่กาจ่ยตรง
ายตรงกรมบั
กรมบัญญชีกชีลางในปี
กลางในปีพ.ศ.2557
พ.ศ.2557 มีมีผผู้ขู้ขึ้นึ้นทะเบี
ทะเบียนแยกตามประเภท
นแยกตามประเภท ดังนีนี้
ตารางที่ 41
รายละเอี
ดจำ�นวนผูยดจ
้มีสานวนผู
ิทธิ์เบิกจ่้มาีสยตรง
ญชีกกรมบั
ลางในปี
ตารางที
่ 41ยรายละเอี
ิทธิเ์ บิกกรมบั
จ่ายตรง
ญชีกพ.ศ.2557
ลางในปี พ.ศ.2557
หน่วยงาน
จานวน(คน)
ข้าราชการ
252
องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น (อปท.)
7

รวม
259
ที่มา: โปรแกรมลงทะเบี
สานักกงานหลั
นสุขงภาพแห่
ที่มา  : 	โปรแกรมลงทะเบี
ยนเบิกจ่ยานเบิ
ยตรงกจ่สำา�ยตรง
นักงานหลั
ประกันกสุประกั
ขภาพแห่
ชาติ งชาติ
่ 30 กั2557
นยายน 2557
		 ข้อมูล ณข้อวัมูนลที่ ณ30วักันนทียายน
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ภาพที่ 83 การให้บริการตรวจสุขภาพแผนกผู้ป่วยนอก (1)
		 5.1		 การให้บริการแผนกผู้ป่วยนอก
				 การเปิดให้บริการในปัจจุบัน ในช่วงแรกวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เปิดให้บริการ
ทางการแพทย์และสุขภาพใน 4 ด้านที่สำ�คัญ ได้แก่
				 5.1.1 ด้านการให้บริการทางการรักษาพยาบาล
						 เปิดให้บริการตรวจโรคทั่วไปทุกวันในเวลาราชการตั้งแต่ 08.30 – 16.30 น.
							 และนอกเวลา ตั้งแต่เวลา  16.30 – 20.30 น. และ ในวันเสาร์-อาทิตย์
							 เวลา  08.30 – 12.30 น.
						 เปิดให้บริการคลินิกศัลยกรรมตกแต่งและเสริมสร้าง ทุกวันอังคารในเวลาราชการ
							 ตั้งแต่เวลา 13.30 – 16.30 น.
						 เปิดให้บริการคลินิกโรคผิวหนังและผิวพรรณ ทุกวันพุธในเวลาราชการ
							 ตั้งแต่ 13.30 – 16.30 น.
						 เปิดให้บริการคลินิกโรคระบบทางเดินปัสสาวะ ทุกวันอังคารในสัปดาห์ที่ 2 และ 4
							 ของเดือน ตั้งแต่ 13.30-16.30 น.
						 เปิดให้บริการคลินิกกุมารเวชกรรม ทุกวันพฤหัสบดีในเวลาราชการ
							 ตั้งแต่ 13.30 - 16.30 น.
						 เปิดให้บริการคลินิกฟ้าใสทุกวันในเวลาราชการ ตั้งแต่ 9.00 - 15.00 น.
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ภาพที่ 84 การให้บริการตรวจสุขภาพแผนกผู้ป่วยนอก(2)

		
			 5.1.2 ด้านการให้บริการทางการตรวจสุขภาพ
					 ศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์ ให้บริการตรวจสุขภาพแก่ประชาชนในกลุ่มอายุต่างๆ
โดยแบ่งตามปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคที่แตกต่างกัน โดยจัดทำ�เป็นลักษณะการบริการจุดเดียว (One stop service)
ภายในอาคารผูป้ ว่ ยนอกพร้อมเครือ่ งมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ทไี่ ด้มาตรฐานเดียวกับทีใ่ ช้ในประเทศสหรัฐอเมริกา
และในยุโรป เช่น เครื่องเอกซเรย์ระบบดิจิตอล เครื่องอัลตราซาวด์รุ่นล่าสุด เครื่องตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม
(แมมโมแกรม) เครือ่ งตรวจมวลกระดูกเครือ่ งเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ๖๔ สไลด์ ซึง่ ทันสมัยทีส่ ดุ ในจังหวัดอุบลราชธานี
นอกจากนี้ยังให้บริการตรวจสุขภาพบุคลากรขององค์กรต่างๆ นอกสถานที่โดยมีโปรแกรมการตรวจหลากหลาย
ทีเ่ หมาะสำ�หรับแต่ละบุคลคล และความต้องการของแต่ละองค์กรทุกกลุม่ อายุ เช่น โปรแกรมตรวจคูส่ มรสก่อนแต่งงาน
โดยเปิดให้บริการ ทุกวันในเวลาราชการ ตั้งแต่ ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
			 5.1.3 ด้านการให้บริการทางการตรวจทางห้องปฏิบัติการ
					 ศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์ ให้บริการตรวจทางห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาคลินิก
ประกอบด้วย การตรวจ เลือด ปัสสาวะ อุจจาระ และสารคัดหลัง่ ต่างๆในร่างกาย โดยเน้นการให้บริการ ในระยะแรก
เป็นการให้บริการตรวจทีค่ รอบคลุมการตรวจสุขภาพทัว่ ไป เช่น การตรวจดูความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด การทำ�งานของ
ตับ ไต ระดับน้ำ�ตาลในเลือด ระดับไขมันในเลือด การวิเคราะห์ปัสสาวะ ตลอดจนการตรวจดูการติดเชื้อในสิ่ง
ส่งตรวจ เช่น แบคทีเรีย เชื้อรา เชื้อปรสิต เป็นต้น ในระยะที่สองเพิ่มศักยภาพของห้องปฏิบัติการหลังผ่านการรับรอง
คุณภาพ เปิดบริการตรวจพิเศษ โรคธาลัสซีเมีย ไทรอยด์ มะเร็ง และการตรวจวินิจฉัยในระดับสูง เช่น การวิเคราะห์
โปรตีน ยีน ที่เป็นสาเหตุของโรคต่างๆ ด้วยเทคนิคทางโมเลกุล (Molecular technology)   ในปี พ.ศ.2557
ห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาคลินิก ได้เปิดให้บริการการตรวจโรคธาลัสซีเมียอย่างครบวงจรตั้งแต่การคัดกรองโรค
ธาลัสซีเมีย จนถึงการตรวจระดับโมเลกุล และวันที่ 4 กันยายน 2557 ห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาคลินิก ได้ผ่าน
การตรวจประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการจากสภาเทคนิคการแพทย์ (Laboratory Accreditation)
รายงานประจำ�ปี วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ๒๕๕๗
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ภาพที่ 85 การตรวจประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการจากสภาเทคนิคการแพทย์
(Laboratory Accreditation) ในวันที่ 4 กันยายน 2557
			 5.1.4 ด้านการให้บริการทางตรวจพิเศษต่างๆ ทางรังสี

￼

ภาพที่ 86 การให้บริการทางตรวจพิเศษต่างๆทางรังสีวิทยา
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การให้บริการทางรังสีวิทยาทั่วไป (General X-ray) โดยใช้เครื่อง Digital radiography
เพื่อให้บริการการถ่ายภาพ Plain film เอกซเรย์ เช่น เอกซเรย์ปอด เอกซเรย์กระดูกแขน
หรือขา
การให้บริการการตรวจด้วยคลื่นอัลตราซาวนด์โดยรังสีแพทย์ โดยทางศูนย์ได้มีเครื่อง
อัลตราซาวนด์ ทั้งหมดสี่เครื่อง เพื่อให้บริการตรวจอัลตราซาวนด์ เช่น ช่องท้อง ไต เส้นเลือด
(Doppler ultrasound ) เต้านม รวมทัง้ การตรวจสำ�หรับโรคทางสูต-ิ นรีเวช เช่น ตรวจสภาวะ
เด็กในครรภ์ โรคทางช่องท้องน้อย มดลูก และรังไข่ เป็นต้น
การให้บริการตรวจมวลกระดูกด้วยรังสีเอกซเรย์ (Dual energy absorbdometry : DXA)
ให้บริการตรวจวัดมวลกระดูกโดยวิธีมาตรฐาน เพื่อวัดความหนาแน่นของกระดูกในผู้ป่วย
ที่มีข้อบ่งชี้
การให้บริการตรวจทางรังสีวิทยาด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (64-slice multidetector
computed tomography: 64-slice CT-scan) เป็นการตรวจวินิจฉัยโรคด้วยการใช้
เครื่องเอกซเรย์ภาพตัดขวางชนิด 64 สามารถให้บริการตรวจโรคต่าง เช่น โรคทางสมอง
ช่องท้อง ช่องปอด หัวใจ
การให้บริการตรวจเอกซเรย์เต้านม (Digital mammography) โดยใช้เครื่องเอกซเรย์เต้านม
ชนิดดิจิตอล เป็นการตรวจเต้านมเพื่อหารอยโรคในเต้านม โดยใช้รังสีเอกซเรย์ เช่น การตรวจ
คัดกรองหาโรค มะเร็งเต้านม

			 5.1.5 ด้านการให้บริการด้วยเครื่องฟลูออโรสโคป (Digital fluoroscopy)
					 ศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์ ให้บริการในการตรวจโดยใช้รังสีส่องตรวจ เช่น การตรวจ
หลอดอาหาร (Esophagogram), การตรวจกระเพาะอาหาร (Upper GI study), การตรวจระบบย่อยอาหารทัง้ ระบบ
(Long GI study) หรือ การตรวจลำ�ไส้ใหญ่ (Barium enema), การตรวจการทำ�งานของมดลูก (Hysterosalpinggogram), การตรวจการทำ�งานของกระดูกและไชสันหลัง (Myelogram), รวมทั้งการตรวจพิเศษทางหลอดเลือด
ในสมอง (Cerebral vascular angiogram) และการตรวจการทำ�งานของระบบปัสสาวะ (Intavenus pyelography)
5.2 ข้อมูลผู้ป่วยและงานบริการรักษาพยาบาล
			 5.2.1 สถิติการดำ�เนินงานด้านการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก
					 ศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์ มีผู้มารับบริการ โดยจำ�แนกตามแผนกการรักษา ได้แก่
ห้องฉุกเฉิน(ER), ห้องตรวจผู้ป่วยนอก(OPD) และการตรวจสุขภาพ ในระหว่างเดือนตุลาคม 2556 – เดือนกันยายน
2557 ดังนี้
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136 แผนภูมทิ ี่ 11 แสดงการเปรี
ยบเทีUbon
ยบจRatchathani
านวนผูUniversity
้มารับบริการในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ ระหว่าง

แผนภูมทิ ี่ 11 แสดงการเปรียบเทียบจานวนผู้มารับบริการในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ ระหว่าง
เดือนตุลาคม 2556 – เดือนกันยายน 2557
เดือนตุลาคม 2556 – เดือนกันยายน 2557
แผนภูมิที่ 11 แสดงการเปรียบเทียบจำ�นวนผู้มารับบริการในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ
1400
				 ระหว่
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			 5.2.2 สถิติ 10 อันดับโรคผู้ป่วยนอกที่ป่วยสูงสุด
ติ 10(Acute
อันดับโรคผู้ป่วยนอกที
่ป่วยสูงสุด
					 1. 5.2.2
โรคคออัสถิ
unspecified)
5.2.2
สถิกเสบ
ติ 10 อันดับpharyngitis,
โรคผู้ป่วยนอกที
่ป่วยสูงสุด
1. โรคคออั
กเสบ (Acute pharyngitis, unspecified)
					 2. โรคหวัด (Acute
nasopharyngitis)
1. โรคคออักเสบ (Acute pharyngitis, unspecified)
2. โรคหวั
nasopharyngitis)
					 3. ตรวจสุขภาพทั
่วไป ดด (Acute
2. โรคหวั
(Acute nasopharyngitis)
ตรวจสุhealth
ขภาพทั่วไป (Routine
general
healthsubpopulations)
check-up of other defined
						 (Routine3.
of other
defined
3.general
ตรวจสุขภาพทั่วcheck-up
ไป (Routine
general
health check-up of other defined
subpopulations)
					 4. บาดแผลถลอกที
่เข่าและเท้า (Abrasion of knee and leg)
subpopulations)
4. บาดแผลถลอกที่เข่าและเท้า (Abrasion of knee and leg)
					 5. โรคทอนซิ4.ลอักบาดแผลถลอกที
เสบ (Acute tonsillitis)
่เข่าและเท้า (Abrasion of knee and leg)
5. โรคทอนซิลอักเสบ (Acute tonsillitis)
5. โรคทอนซิ
ลอักเสบ (Acute
tonsillitis)
					 6. บาดแผลถลอกที
่ข้อศอกและแขน
(Abrasion
of(Abrasion
elbow and
6. บาดแผลถลอกที
่ข้อศอกและแขน
of foearm)
elbow and foearm)
6. บาดแผลถลอกที(Dyspepsia)
่ข้อศอกและแขน (Abrasion of elbow and foearm)
					 7. โรคปวดแสบกระเพาะอาหาร
7. โรคปวดแสบกระเพาะอาหาร (Dyspepsia)
7. โรคปวดแสบกระเพาะอาหาร
(Dyspepsia)
					 8. โรคหลอดลมอั
กเสบ (Acute bronchitis, unspecified)
รายงานประจาปี พ.ศ.2557 หน้า | 151
					 9. ตรวจสุขภาพก่อนเข้างาน (Occupational health examination)
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					 10. ทำ�แผล (Attention to surgical dressings and sutures)
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8. โรคหลอดลมอักเสบ (Acute bronchitis, unspecified)
9. ตรวจสุขภาพก่อนเข้างาน (Occupational health examination)
วิทยาลั
ยแพทยศาสตร์dressings
และการสาธารณสุขand
มหาวิทsutures)
ยาลัยอุบลราชธานี
10. ทาแผล (Attention to
surgical

137

ตารางที
่ 42่ สถิ
ิจานวนผู
้มารั้มบารั
บริบกบริ
ารแผนกโรคผิ
วหนัวงหนั
และผิ
วพรรณ
(Skin
clinic)
ตารางที
42ตสถิ
ติจำ�นวนผู
การแผนกโรคผิ
งและผิ
วพรรณ
(Skin
clinic)
ระหว่างเดืระหว่
อนตุลาาคม
นยายน
งเดือ2556
นตุลาคม– กั2556
– กั2557
นยายน 2557
ปี พ.ศ.
2556

2557

เดือน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน

ผู้มารับบริการ (คน)
5
17
8
19
28
16
15
5
29
23
35
27

ภาพที่ 87 การให้บริการแผนกโรคผิวหนังและผิวพรรณ (Skin clinic)
ภาพที่ 87 การให้บริการแผนกโรคผิวหนังและผิวพรรณ (Skin clinic)

รายงานประจาปี พ.ศ.2557
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ทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

แผนภูแผนภู
มทิ ี่ 13
กิ ารตรวจสุ
คลากรภายในมหาวิ
ยอุบลราชธานี แยกตาม
มิที่ สถิ
13ตสถิ
ติการตรวจสุขขภาพประจ
ภาพประจำ�าปี
ปีสสำ�าหรั
หรับบุบคบุลากรภายในมหาวิ
ทยาลัทยอุยาลั
บลราชธานี
แยกตามคณะ/สำ
�นัานั
กงาน
ระหว่ระหว่
างเดือานตุ
กันยายน– 2557
คณะ/ส
กงาน
งเดืลอาคม
นตุ2556
ลาคม–2556
กันยายน 2557
สานักงานอธิการบดี

คณะวิศวกรรมศาสตร์

96

46
85

50
21 22

คณะเภสัชศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข

77

ศิลปประยุกต์
คณะศิลปประยุกต์
และการออกแบบ

คณะศิลปศาสตร์

			 5.2.3 สถิติการตรวจสุขภาพประจำ�ปีสำ�หรับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ระหว่างเดือนตุลาคม 2556 – กันยายน 2557
5.2.3การออกตรวจสุ
สถิติการตรวจสุ
ขภาพประจ
าหรับหน่วยงานภายนอกมหาวิ
ทยาลัยอุบลราชธานี
					
ขภาพประจำ
�ปีแก่หาปี
น่วสยงานภายนอกรวม
2 ครั้ง ดังนี้
1. 	สำ�นัก–งานเขตพื
้นที2557
่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4      จำ�นวน 43 คน
ระหว่า					
งเดือนตุลาคม 2556
กันยายน
					 2. โรงเรี
ยนเดชอุดม 					            จำ
การออกตรวจสุ
ขภาพประจาปีแก่หน่วยงานภายนอกรวม 2 ครั�นวน
้ง ดัง90
นี้ คน
			 ปีงบประมาณ 2557 ทีผ่ า่ นมา มีผมู้ ารับบริการตรวจสุขภาพประจำ�ปี ทัง้ สิน้   530 คน เป็นบุคลากรภายใน
1. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 จานวน 43 คน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 397 คน และหน่วยงานภายนอกรวม 133 คน

2. โรงเรียนเดชอุดม
จานวน 90 คน
ง บประมาณ
2557
		 5.3		ปีงานอุ
บัติเหตุฉุกเฉิ
นและส่ทีงต่่ ผอ่ า นมา
(ER) มี ผู้ ม ารั บ บริ ก ารตรวจสุ ข ภาพประจ าปี ทั้ ง สิ้ น 530 คน
10 	อันทดัยาลั
บโรคที
บริการ ณ397
ห้องฉุคน
กเฉินและหน่
มากที่สวุดยงานภายนอกรวม 133 คน
เป็นบุค				
ลากรภายในมหาวิ
ยอุ่มบาใช้
ลราชธานี
					 1. 	ทำ�แผล (Dressing wound)
					
วง (Diarrhea)
5.3 งานอุบตั เิ 2. 	อุ
หตุฉจุกจาระร่
เฉินและส่
งต่อ (ER)
					
ัติเหตุ่มรถจั
10 อั3. 	อุ
นดับบโรคที
าใช้กบรยานยนต์
ริการ ณ (MCA)
ห้องฉุกเฉินมากที่สุด
					 4. 	เวียนศีรษะบ้านหมุน (Vertigo)
1. ทาแผล (Dressing wound)
					 5. 	ปวดแสบกระเพาะอาหาร (Dyspepsia)
2. อุจจาระร่
ง (Diarrhea)
					 6. อาหารเป็
นพิษ ว(Food
poisoning)
3. อุษบัต(Urticaria)
ิเหตุรถจักรยานยนต์ (MCA)
					 7. 	ลมพิ
					 8. 	โรคหอบจากอารมณ์
(Hyperventilation
4. เวียนศีรษะบ้านหมุ
น (Vertigo) syndrome)
					 9. 	ปวดประจำ
�เดือน (Dysmenorrhea)
5. ปวดแสบกระเพาะอาหาร
(Dyspepsia)
					 10. อุบัติเหตุอื่นๆ (Other accident)

6. อาหารเป็นพิษ (Food poisoning)
7. ลมพิษ (Urticaria)
8. โรคหอบจากอารมณ์(Hyperventilation syndrome)
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9. ปวดประจาเดือน (Dysmenorrhea)
10. อุบัติเหตุอนื่ ๆ (Other accident)

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุ
และการสาธารณสุข มหาวิ
ทยาลัยอุทบยาลั
ลราชธานี
วิทยาลัวิยทแพทยศาสตร์
ข มหาวิ
ยอุบลราชธานี
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แผนภูมทิ ี่ 14 แสดงการมาใช้บริการของงานอุบัติเหตุฉกุ เฉินเทียบกับผู้ป่วยทังหมด
แผนภู
มทิ ี่ 14
แสดงการมาใช้
ริการของงานอุบัติเฉหตุ
นยบกั
เทียบบกั
้ป่ว้งยทั
งหมด
แผนภูมิที่ 14
แสดงการมาใช้
ริกบารของงานอุ
ุกเฉิฉนกุ เฉิ
เที
ผู้ปบ่วผูยทั
หมด
ระหว่างเดือบนตุ
ลาคม 2556บัต–ิเหตุ
กันยายน
2557
ระหว่
ลาคม
2556
กันยายน
				 ระหว่
างเดืาองเดื
นตุอลนตุ
าคม
2556
– กัน–ยายน
25572557
1600

1600
1400
1400
1200
1200
1000
1000
800
800
600
600
400
400
200
200
0
0

1335
12471335
1247

594
594

724
724

934
875 934
875
536
536

572
572
356
356

ผู้ป่วยทังหมด
ผู้ป่วยทังหมด
ผู้ป่วยฉุกเฉิน
ผู้ป่วยฉุกเฉิน

503 526 531
503 526 531

182
149 135
110 73 149
106 107 82 182 113 89
67
135
113 89 46
110 73
106 107 82
46 67

แผนภู
มทิ มี่ 15
านวนสิ
่งส่ง่งตรวจภายในห้
องปฏิ
บตั กิ บารพยาธิ
วทิ ยาคลิ
นิก นแยกตามประเภทสิ
่งส่ง่งตรวจ
แผนภู
ิที่ 15แสดงจ
แสดงจำ
�นวนสิ
ส่งตรวจภายในห้
องปฏิ
ัติการพยาธิ
วิทยาคลิ
ิก แยกตามประเภทสิ
ส่งตรวจ
แผนภูมทิ ี่ 15 แสดงจานวนสิ่งส่งตรวจภายในห้องปฏิบตั กิ ารพยาธิวทิ ยาคลินิก แยกตามประเภทสิ่งส่งตรวจ
2557
				ปีงบประมาณ
ปีงบประมาณ
2557
ปีงบประมาณ 2557
18
18
16
16
14
14
12
12
10
10
8
8
6
6
4
4
2
2
0
0

รพ.สรรพสิทธิประสงค์
รพ.สรรพสิทธิประสงค์
รพ.วารินชาราบ
รพ.วารินชาราบ
รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์
รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์
รพ.อื่น ๆ
รพ.อื่น ๆ

Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep
Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep
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วิทยาลั
ยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุ
ยอุบลราชธานี
วิทยาลั
ยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุ
ข มหาวิขทมหาวิ
ยาลัยอุทบยาลั
ลราชธานี
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5.4
งานพยาธิววทิ Medicine&Pubilc
ทิ ยาคลิ
ยาคลินนิก ิกHealth Ubon Ratchathani University
5.4 งานพยาธิ
งปฏิบบัตัติกิการพยาธิ
ารพยาธิวิทวยาคลิ
ิทยาคลิ
มีการให้
ริการตรวจวิ
เคราะห์
บัตาิกนต่ารด้
ห้ห้อองปฏิ
นิกนิกมีการให้
บริกบารตรวจวิ
เคราะห์
ทางห้ทอางห้
งปฏิบองปฏิ
ัติการด้
างๆานต่างๆ
วติทตวิยาคลิ
นิกนิกนิกงานจุ
งานเคมี5.4		
คลิลินนงานพยาธิ
ิกิก งานโลหิ
ทวิทยาคลิ
ลทรรศน์
ศาสตร์
คลินคิกลิงานภู
มิคุ้มกัมนิควิุ้มทกัยาคลิ
ิก และงานจุ
ล
ได้ได้แแก่ก่		
งานเคมี
งานโลหิ
ยาคลิ
งานจุ
ลทรรศน์
ศาสตร์
นิก งานภู
นวิทนยาคลิ
นิก และงานจุ
ล
				 ห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาคลินิก มีการให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการด้านต่างๆ ได้แก่
ยาคลินิก โดยมี
งบประมาณ
2557
รวมจรวมจ
านวนทั
้งหมด้งหมด
3,454
รายการทดสอบ
ชีชีวววิวิททยาคลิ
โดยมีรรายการสิ
ายการสิ่งตรวจในปี
่งตรวจในปี
งบประมาณ
2557
านวนทั
3,454
รายการทดสอบ
งานเคมีคลินกิ งานโลหิตวิทยาคลินกิ งานจุลทรรศน์ศาสตร์คลินกิ งานภูมคิ มุ้ กันวิทยาคลินกิ และงานจุลชีววิทยาคลินกิ
ในปี
งงบประมาณ2557
ห้อห้งปฏิ
บัตบิการพยาธิ
วิทยาคลิ
นิก ได้นิกมีกได้
ารส่มีกงตรวจภายนอกหน่
วยงานใน
ในปี
บประมาณ2557
องปฏิ
ารพยาธิ
วิทยาคลิ
ารส่งตรวจภายนอกหน่
วยงานใน
โดยมีรายการสิ
่งตรวจในปี
งบประมาณ 2557
รวมจำัต�ิกนวนทั
้งหมด  3,454
รายการทดสอบ
รายการตรวจวิ
เเคราะห์
ี่ไี่ม่ไม่สสามารถตรวจได้
องเองจบานวน
472472
รายการทดสอบ
ได้สซึ่ง่งตรวจไปยั
งโรงพยาบาล
รายการตรวจวิ
คราะห์
ามารถตรวจได้
รายการทดสอบ
ได้ส่งตรวจไปยั
งโรงพยาบาล
				
ในปีทงทบประมาณ2557
ห้อเงปฏิ
ตั จกิ านวน
ารพยาธิ
วทิ ยาคลิ
นกิ ได้มกี ารส่ซึง่งตรวจภายนอกหน่
วยงานในรายการ
สรรพสิ
244
บัทลเซ็
ทรันลทรั
แลบลซึแลบ
175
รายการทดสอบ
และบริและบริ
ษัท ทธิษัท
ตรวจวิ
เคราะห์จจทานวน
ี่ไม่สามารถตรวจได้
เอง จำ�นวน, บริ472
่งได้ส175
่งตรวจไปยั
งโรงพยาบาลสรรพสิ
สรรพสิ
ททธิธิปประสงค์
ระสงค์
านวน
244 รายการทดสอบ
รายการทดสอบ
, ษบริัทอุษรายการทดสอบ
อุบนลเซ็
รายการทดสอบ
ลพยาธิ
53จำ�รายการทดสอบ
ประสงค์
นวน 244 รายการทดสอบ, บริษัทอุบลเซ็นทรัลแลบ 175 รายการทดสอบ และบริษัทอุบลพยาธิ 53
อุอุบบลพยาธิ
53
รายการทดสอบ
รายการทดสอบแผนภูมทิ ี่ 16 แสดงจานวนสิ่งส่งตรวจภายนอกหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2557
แผนภู�มนวนสิ
ทิ ี่ 16่งส่แสดงจ
านวนสิ่งส่งตรวจภายนอกหน่
วยงาน
แผนภูมิที่ 16 แสดงจำ
งตรวจภายนอกหน่
วยงาน ปีงบประมาณ
2557ปีงบประมาณ 2557
53
175

175

53

รพ.สรรพสิทธิประสงค์

244

รพ.สรรพสิ
ทธิประสงค์
บ.อุบลเซ็
นทรัลแลบ

244

บ.อุบลเซ็นทรัลแลบ
บ.อุบลพยาธิ
บ.อุบลพยาธิ

		5.5 5.5		
สีวิทยา
งานรังานรั
งสีวิทงยา
ตารางที
่ 43่ 43
แสดงจำ
�นวนครั
้งการให้
บริกบารทางรั
งสีวงิทสียาแยกตามประเภทการให้
บริกบารริการ ระหว่าง
ตารางที
แสดงจ
านวนครั
งการให้
ริการทางรั
วิทยาแยกตามประเภทการให้
5.5
งานรั
ง
สี
ว
ท
ิ
ยา
				 ระหว่
งเดืลอาคม
นตุลาคม
กันยายน
2557
เดือานตุ
25562556
ถึงกัถึนงยายน
2557

ตารางที่ 43 แสดงจานวนครังการให้บริการทางรังสีวิทยาแยกตามประเภทการให้บริการ ระหว่าง
ปี พ.ศ.
เดือน
DR
CT
MAM
US
BMD
รวม
เดื
อ
นตุ
ล
าคม
2556
ถึ
ง
กั
น
ยายน
2557
2556
ตุลาคม
103
3
0
3
0
109
ปี พ.ศ.
2556

2557

2557

เดือน
พฤศจิกายน
ธันตุวาคม
ลาคม
มกราคม
พฤศจิกายน
กุธัมนภาพั
นธ์
วาคม
มีมกราคม
นาคม
เมษายน
กุมภาพันธ์
พฤษภาคม
มีนาคม
มิถุนายน
เมษายน
กรกฎาคม
พฤษภาคม
สิงหาคม
ุนายน
กัมินถยายน
รวมกรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
รวม

DR
94
21103
30 94
73 21
38 30
64 73
84 38
90
64
16
84
117
109 90
839 16
117
109
839

CT
1

1
0
0
0
1
2
0
1
2
1
12

3
1
1
0
0
0
1
2
0
1
2
1
12

MAM
0

0US
1 BMD 96 รวม
5 3 0
0 28 109
0 0 0
1 31 96
20 5 13
0 112 28
3 0 3
0 44 31
16 20 7 13 95 112
5 3 7
3 100 44
22
6
120
16
7
95
9
6
39
5 0 7 131 100
8
6 152 120
18 22 12
61057 39
109 9 55

0
0
1
1
6
0
7
2
2
7
4
8
12 าปี พ.ศ.2557
18
รายงานประจ
42
109

1
1
6
0
7
2
2
7
4
12
42

0
131
12า | 155 152
หน้
55
1057
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แผนภู
�นวนผู
้มารั
บบริ
การทางรั
งสีงวสีิทวยา
างาตุง ลตุาคม
- กัน- ยายน
2557
แผนภูมิทมทิี่ 17
ี่ 17แสดงจำ
แสดงจ
านวนผู
้มารั
บบริ
การทางรั
ทิ ยาระหว่
ระหว่
ลาคม2556
2556
กันยายน
2557
160
140
120
BMD

100

US

80

MAM

60

CT

40

DR

20
0

ตค

พย

ธค

มค

กพ

มีค

เมย

พค

มิย

กค

สค

กย

หมายเหตุ : DR-Digital radiography (การตรวจเอกซเรย์ทั่วไประบบดิจิตอล), CT-Computer tomography
หมายเหตุ : DR-Digital radiography (การตรวจเอกซเรย์ทั่วไประบบดิจิตอล), CT-Computer tomography
(การตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์), US-Ultrasound (การตรวจอัลตราซาวน์), BMD-Bone Mineral Density
(การตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์), US-Ultrasound (การตรวจอัลตราซาวน์), BMD-Bone Mineral Density
(การตรวจความหนาแน่
นมวลกระดู
ก), กMG-Mammography
(การตรวจเอกซเรย์
เต้าเนม)
(การตรวจความหนาแน่
นมวลกระดู
), MG-Mammography
(การตรวจเอกซเรย์
ต้านม)
5.6 งานพัฒนาคุณภาพ
		 5.6 งานพั
นาคุณภาพ
เกณฑ์ฒการประเมิ
นหน่วยบริการตามมาตรฐานสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2557
				 เกณฑ์การประเมิ
นหน่วยบรินกเพื
ารตามมาตรฐานสำ
นักงานหลั
กประกันสุขภาพแห่
งชาติกประกั
ปี 2557
ผลการตรวจประเมิ
่อขึ้นทะเบียนหน่ว�ยบริ
การตามมาตรฐานส
านักงานหลั
น
					
ผลการตรวจประเมิ
ขึ้นทะเบี
ยนหน่วยบริ
การตามมาตรฐานสำ
�นักงานหลักประกั
นสุขภาพ
สุขภาพแห่
งชาติ ปี 2557
ของศูนย์สุขภาพนเพืวิท่อยาลั
ยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุ
ข หมายเลขสมาชิ
ก 15078
แห่งชาติ ปีหน่2557
นย์สมุขิแภาพ
ยาลักยารประจ
แพทยศาสตร์
ก าเนิ
15078
ผ่านตามเกณฑ์
วยบริของศู
การปฐมภู
ละหน่วิทวยบริ
า แต่มแีหละการสาธารณสุ
มวดที่ผ่านแบบมีขเงือ่ หมายเลขสมาชิ
นไข ต้องมีแผนด
นการผ่าน
ตามเกณฑ์หน่วยบริการปฐมภูมิและหน่วยบริการประจำ�  แต่มีหมวดที่ผ่านแบบมีเงื่อนไข ต้องมีแผนดำ�เนินการ
ต่อไป ดังนี้
ต่อไป ดังนี้
แนวทางการตรวจประเมินตามเกณฑ์หน่วยบริการปฐมภูมิ
				 แนวทางการตรวจประเมินตามเกณฑ์หน่วยบริการปฐมภูมิ
หมวดที่ ่ 11 ศัศักกยภาพในการจั
					 หมวดที
ยภาพในการจัดดบริ
บริกการให้
ารให้ปประชาชนเข้
ระชาชนเข้าาถึถึงง
หมวดที่ ่ 22 จัจัดดบริ
					 หมวดที
บริกการในระดั
ารในระดับบปฐมภู
ปฐมภูมมิไิได้ด้คครบถ้
รบถ้ววนน ครอบคลุ
ครอบคลุมมประเภทและขอบเขตของ
ประเภทและขอบเขตของ       
             						 บริ
บริกการสาธารณสุ
ารสาธารณสุขข
หมวดที่ ่ 3 	บุ
3 บุคลากร ต้องมีหรือจัดให้มีบุคลากร เพื่อททำาหน้
					 หมวดที
�หน้าที่ให้บริการปฐมภูมิโดยเฉพาะ
หมวดที่ ่ 4 	การบริ
4 การบริหารจัดการ
					 หมวดที
					 หมวดที
ำ�เป็น ต้องมีสถานที่ อุปกรณ์ และเครื่องมือ
หมวดที่ ่ 5 	สถานที
5 สถานที่ เครื่องมือและอุปกรณ์ที่จาเป็
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ตารางที
่ 44่ 44
รายละเอี
ยดแนวทางการตรวจประเมิ
นตามเกณฑ์
หน่หวน่ยบริ
การปฐมภู
มิ มิ
ตารางที
รายละเอี
ยดแนวทางการตรวจประเมิ
นตามเกณฑ์
วยบริ
การปฐมภู
เกณฑ์ตรวจหน่วย
คะแนนเต็ม 2 คะแนน
คะแนนที่ได้ 1 คะแนน
บริการปฐมภูมิ
(ผ่านแบบมีเงื่อนไข) ข้อเสนอแนะ
ม.2.1
มีบริการสร้างเสริมสุขภาพตามชุดสิทธิประโยชน์ ข้อจากัด เนื่องจากประชากรไม่ครบทุก
UC ตั้งแต่ 90% ของรายการ
กลุ่มอายุ
ม.2.2
มีการจัดบริการทุกข้อครบถ้วน (ก)-(ง)
ข้อจากัด เนื่องจากประชากรไม่ครบทุก
กลุ่มอายุ
ม.2.3
มีการจัดบริการทันตกรรมในข้อ (ก) และหรือ (ข) โครงการปี 58
ได้ครบตาม (ค)
ม.2.4
ออกเยี่ยมบ้านสัปดาห์ละมากกว่าหรือเท่ากับ 12 โครงการปี 58
ชั่วโมง
ม.3.5
-มีทันตแพทย์อย่างน้อย 1 คน ปฏิบัติงาน
โครงการปี 58
มากกว่าหรือเท่ากับ 3 ชม.ต่อสัปดาห์ ต่อ 1,000
คน
-ในพื้นที่ทขี่ าดแคลนทันตแพทย์ ให้มีทันตภิบาล
ปฏิบัติงานภายใต้การกากับของทันตแพทย์อย่าง
น้อย 2:1 คน โดยปฏิบัติงานมากกว่าหรือเท่ากับ
6 ชม.ต่อสัปดาห์ ต่อ 1,000 คน
6. เสริมสร้างความเข้มแข็งของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตพื้นที่เป้าหมาย เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของ
เสริมสร้และชุ
างความเข้
เด็6.
ก เยาวชน
มชน มแข็งของการศึกษาขันพืนฐาน ในเขตพืนที่เป้าหมาย เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้
ของเด็6.1
ก เยาวชน
มชน
		
ข้อมูลศูและชุ
นย์พัฒ
นาเด็ก
6.1
ข้
อ
มู
ล
ศู
น
ย์
พ
นาเด็ยกแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีวัตถุประสงค์ในการก่อตั้ง ก็เพื่อเป็น
	 			 ศูนย์พัฒนาเด็กวิัฒทยาลั
นย์พัฒนาเด็กวิทยาลั
ยแพทยศาสตร์
มีวัตถุประสงค์
นการก่อตั้ง ก็าเงเวลา
พื่อเป็น
สวัสดิการสำ�หรับบุคศูลากรภายในมหาวิ
ทยาลั
ยอุบลราชธานีและการสาธารณสุ
จะได้ลดความกังขวลในการดู
แลบุตใรหลานระหว่
การสาหรั�วับนบุเป็
คลากรภายในมหาวิ
ทยาลัยยนซึ
อุบง่ ลราชธานี
างเวลา
ปฏิสวับตัสงิดิานประจำ
นเสมือนบ้านและโรงเรี
ให้ความสุขจะได้
สำ�หรัลบดความกั
เด็ก ๆ ทีงม่ วลในการดู
อี ายุตงั้ แต่แ๑ลบุปี ตถึรหลานระหว่
ง ๕ ปี  แบ่งการจั
ด
ปฏิบัติงานประจาวัน เป็นเสมือนบ้านและโรงเรียนซึ่งให้ความสุขสาหรับเด็ก ๆ ที่มีอายุตั้งแต่ ๑ ปี ถึง ๕ ปี แบ่ง
การศึกษาเป็น 2 ระดับคือ ชั้นบริบาล มีจำ�นวน 3 ห้องเรียน ชั้นอนุบาลมีจำ�นวน 3 ห้องเรียน เพื่อให้เด็กมี
การจัดการศึกษาเป็น 2 ระดับคือ ชั้นบริบาล มีจานวน 3 ห้องเรียน ชั้นอนุบาลมีจานวน 3 ห้องเรียน เพื่อให้เด็ก
ความพร้อมสมบูรณ์ในด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ให้เด็กได้เรียนรู้อย่างอิสระตามความสนใจ
มีความพร้อมสมบูรณ์ในด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ให้เด็กได้เรียนรู้อย่างอิสระตามความสนใจและ
และความสามารถของตนเองสามารถฝึ
กฝนตนเอง
ฒนาตนเองให้
เด็กนเป็
ผู้มผีเหตุ
มีมารยาทเรี
บร้าอรัยน่
ความสามารถของตนเองสามารถฝึกฝนตนเอง
พัฒพันาตนเองให้
เด็กเป็
ผู้มนีเหตุ
ล มีผมลารยาทเรี
ยบร้อยยน่
ก พูารัดกจา
พูดไพเราะ
จาไพเราะ
มีจิตงใจดี
่ รูง้จปัักนแบ่สามารถเรี
งปัน สามารถเรี
ื่นได้
อย่างมี
ความสุญขเติ
และ
มีจิตใจดี
าม รูง้จามักหน้รู้จาักทีหน้
่ รู้จาักทีแบ่
ยนและเล่ยนนและเล่
ร่วมกับนผูร่้อวื่นมกั
ได้อบย่ผูา้องมี
ความสุ
ขและเจริ
บโต
เจริเป็ญนเติคนดี
บโตเป็
น
คนดี
แ
ละมี
ค
ณ
ุ
ภาพของสั
ง
คม
และมีคุณภาพของสังคม
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วิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุขขมหาวิ
ทยาลัทยยาลั
อุบลราชธานี
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุ
มหาวิ
ยอุบลราชธานี

6.2 จ6.2
านวนนั
เรียนและครู
ประจาชัประจำ
นเรีย�นชั้นเรียน
		
จำ�กนวนนั
กเรียนและครู
แผนภูมทิ ี่ 18 แผนผังการบริหารงานภายในศูนย์พัฒนาเด็ก
แผนภูมิที่ 18 แผนผังการบริหารงานภายในศูนย์พัฒนาเด็ก
คณบดี
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
รองคณบดีฝา่ ยคลังและพัสดุ
ศูนย์พัฒนาเด็ก

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

ชันอนุบาล
อนุบาลปีที่ 1
(อายุ 3 -4 ปี)
ครู 1:15

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

อนุบาลปีที่ 2
(อายุ 4-5 ปี)
ครู 1:10

อนุบาลปีทื่ 3
(อายุ 5-6 ปี)
ครู 1:6

ห้องเด็กโต
(2ปี4เดือน-3ปีขึ้นไป)
ครู 2:20

แผนภูมทิ ี่ 19 จานวนนักเรียน ศูนย์พฒ
ั นาเด็ก ปีการศึกษา2556-2557
35
30
25
20

30

26

33

20
จานวนนักเรียน 2556

15

จานวนนักเรียน 2557

10
5
0

บริบาล

อนุบาล

ข้อมูลจานวนนักเรียน ณ เดือนพฤศจิกายน 2557
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6.3 จำ�นวนครูและบุคลากรภายในศูนย์พัฒนาเด็ก วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

6.3 จานวนครู
และบุ่ 45
คลากรภายในศู
นย์พและบุ
ฒ
ั นาเด็
ก วิทยาลัยแพทยศาสตร์
ตารางที
แสดงจำ�นวนครู
คลากรภายในศู
นย์พัฒนาเด็แกละการสาธารณสุข
ตารางที่ 45 แสดงจานวนครูและบุคลากรภายในศูนย์พฒ
ั นาเด็ก
จานวนครูและบุคลากร
ลาดับ
ตาแหน่ง
(คน)
1
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
1
2
นักวิชาการศึกษา
1
3
ครูและพี่เลี้ยง
3
4
พี่เลี้ยง
4
5
ผู้ดูแลเด็กอ่อน
1
6
พนักงานสถานที่
1
7
พนักงานทั่วไป
1
8
แม่บ้าน
2
รวม
14
ั นาเด็ก
6.4 การบริ6.4
หารจัการบริ
ดการศูหารจั
นย์พดัฒการศู
นาเด็นกย์พฒ
6.4.1
การบริ
หารจั
นย์กพฒ
ั นาเด็ก
			 6.4.1 การบริ
หารจั
ดการศู
นย์ดพการศู
ัฒนาเด็
ก ารดดาเนิ
น การจัด ตั้ง คณะกรรมการพั
นาหลั
ศูน ย์ โดยมีผาู้แงๆทนจากคณะต่
					 มีการดำ�เนินมีการจั
ตั้งคณะกรรมการพั
ฒนาหลักศูนย์ ฒโดยมี
ผู้แกทนจากคณะต่
เป็นกรรมการา งๆ
กรรมการเพื่อ กาหนดนโยบายและแผนบริ
การศู
เพื่อเป็
กำ�นหนดนโยบายและแผนบริ
หารจัดการศูนย์ในด้หาารจั
นต่ดางๆ
ดังนนีย์้ ในด้านต่างๆ ดังนี้
1) ด้กาารนการบริการ
	       			 1) 	ด้านการบริ
2) ด้านอาคารสถานที
่
	       			 2) 	ด้านอาคารสถานที
่
3)ฒด้นาคุ
านการพั
ฒนาคุ
ณภาพบุคลากรและหลั
	       			 3) 	ด้านการพั
ณภาพบุ
คลากรและหลั
กสูตร กสูตร
6.4.2 ด้านอาคารสถานที่ สิง่ แวดล้อมและความปลอดภัย
			 6.4.2 ด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
สถานที่ตั้งศูนย์พัฒนาเด็กอยู่ในพื้นที่ซึ่งมีขนาดเหมาะสม ไม่เสี่ยงต่ออันตราย เป็นอาคาร
					 สถานที่ตั้งศูนย์พัฒนาเด็กอยู่ในพื้นที่ซึ่งมีขนาดเหมาะสม ไม่เสี่ยงต่ออันตราย เป็นอาคารชั้นเดียว
ชั้นเดียว สามารถมองเห็นเด็กได้ทุกมุม ปรับภูมิทัศน์สภาพแวดล้อมให้เหมาะสมและปลอดภัยตามเกณฑ์ของกรม
สามารถมองเห็
นเด็าก–ได้ออก
ทุกมุจากตั
ม ปรัวบอาคาร
ภูมิทัศน์สามารถเคลื
สภาพแวดล้่ออนย้
มให้
เหมาะสมและปลอดภั
ยตามเกณฑ์
ของกรมอนามั
อนามัย ทางเข้
ายเด็
กออกจากตัวอาคารได้
สะดวก หากเกิ
ดอุบัติภัยยหรือ
ทางเข้
จากตัวขึอาคาร
่อนย้2ายเด็
อาคารได้
สะดวกความกว้
หากเกิาดงสะดวกต่
อุบัติภัยหรืออการเคลื
เหตุร้ายแรง
เหตุา ร–้าออก
ยแรงใดๆ
้น ซึ่งมีทสามารถเคลื
างเข้า – ออก
ทางกออกจากตั
และแต่ลวะทางนั
้น และมี
่อนย้าย
ใดๆนอกจากนี
ขึ้น ซึ่งมีท้ยางเข้
า
–
ออก
2
ทาง
และแต่
ล
ะทางนั
น
้
และมี
ค
วามกว้
า
งสะดวกต่
อ
การเคลื
อ
่
นย้
า
ย
นอกจากนี
้ยังมี
ังมีการปรับปรุงซ่อมแซมทางกายภาพเป็นประจาทุกปี
การปรับปรุงซ่อมแซมทางกายภาพเป็
นประจำ�ทุก2557
ปี ศูนย์พัฒนาเด็ก ได้ดาเนินการปรับปรุง ฝ้าเพดาน และหลังคา
ในปีงบประมาณ
					
2557 ดศูต่นาย์งๆพัฒปรั
นาเด็
บปรุง ฝ้าเพดาน
และหลั
งคา จากปั
ญหาแผน
จากปัญหาการรัในปี
่วซึมงบประมาณ
ของอาคารตามจุ
บปรุก งได้ภูมดิทำ�เนิ
ัศน์นใการปรั
ห้เป็นไปตามเกณฑ์
อนามั
ยสิ่งแวดล้
อมและมี
การรัปรั่วบซึปรุ
มของอาคารตามจุ
ดต่ราับงๆงบประมาณสนั
ปรับปรุงภูมิทบัศสนุน์ในห้จากมหาวิ
เป็นไปตามเกณฑ์
ยสิ่งแวดล้อมและมี
บปรุ
ง
งส่วนที่เหลือโดยได้
ทยาลัย อมีนามั
การตรวจประเมิ
นอนามัแยผนปรั
สิ่งแวดล้
อมโดย
ส่วนที
อโดยได้
รับทงบประมาณสนั
บสนุนแจากมหาวิ
ทยาลัยขมีการตรวจประเมินอนามัยสิ่งแวดล้อมโดยทีมอาจารย์
ทีม่เหลื
อาจารย์
จากวิ
ยาลัยแพทยศาสตร์
ละการสาธารณสุ
จากวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
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ภาพที่ 88 อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ศูนย์พัฒนาเด็ก
			 6.4.3 ด้านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร
					 มีการส่งเสริมพัฒนาการทุกด้านให้เหมาะสมกับวัย และปลูกฝัง เจตคติที่ดีต่อเพื่อนๆ คุณครู
และครอบครัว การคิด การสังเกต และการแก้ปญ
ั หา โดยให้เด็ก มีความสุข ในการเรียนรูต้ ามหลักการการจัดการศึกษา
แก่เด็ก อายุระหว่าง 8 เดือน-6 ปี มีความสำ�คัญ อย่างยิง่ เพราะเด็กวัยนี้ เป็นวัยทีก่ �ำ ลังเติบโตพัฒนา ทุกด้านอย่างรวดเร็ว
การเรียนรู้ ของเด็กในวัยนี้ จะเรียนรู้ ได้ดี จากการเล่นการมีประสบการณ์ตรง กับสิ่งของ และการกระทำ�
การเคลื่อนไหว
			 	 การจัดการศึกษา มีจุดมุ่งหมายดังต่อไปนี้
				 1. จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการ ของเด็ก ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา  เช่น
					 กิจกรรมการเล่านิทาน  การปั้นดินน้ำ�มัน  การจัดมุมสมมุติ  การวาดภาพ การติดปะ การพิมพ์
					 ภาพจากวัสดุธรรมชาติ
				 2. โครงการอบรมเลีย้ งดู และปลูกฝัง ให้เด็ก สามารถช่วยตัวเอง และอยูร่ ว่ ม กับผูอ้ นื่ ได้ อย่างมีความสุข
					 เช่น  การรู้จักเข้าแถวลำ�ดับก่อนหลัง  ฝึกการถอด-สวมเสื้อผ้าเอง  แบ่งปันสิ่งของให้เพื่อน
					 การให้อภัยและขอโทษ การขอบคุณ
				 3. โครงการปลูกฝังให้มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรักให้ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงาม เช่น  
					 กิจกรรมลอยกระทง  กิจกรรมทัศนศึกษาชมการแกะสลักต้นเทียน การทำ�บุญในวัน สำ�คัญ
					 การฝึกสมาธิก่อนนอน  ฝึกมารยาทการไหว้ผู้อาวุโส
				 4. มีการประเมินพัฒนาการด้านต่าง ๆ ของผู้เรียนและรายงานผู้ปกครองและผู้บริหารเป็นระยะ
					 โดยสมุดประเมินพัฒนาการประจำ�ตัวเด็ก
			 	  กิจกรรมเสริมประสบการณ์ มีจุดมุ่งหมาย เพื่อส่งเสริม พัฒนาการ ทุกด้านดังนี้
				 1. 	พัฒนาการด้านร่างกาย
					 - พัฒนาร่างกาย ให้เจริญเติบโต ตามวัย เช่น  การเล่นกีฬา  การเคลื่อนไหวตามจังหวะ
						 และตามคำ�สั่ง  การเล่นเกมต่าง ๆ
					 - พัฒนากล้ามเนื้อใหญ่ กล้ามเนื้อเล็ก และประสาทสัมผัส เช่น การร้อยดอกไม้-ลูกปัด
						 การออกกำ�ลังกาย การละเล่นต่าง ๆ การทำ�อาหาร  
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					 - ปลูกฝังสุขนิสัยที่ดี  เช่น  ฝึกการล้างมือที่ถูกวิธีก่อนและหลังรับประทานอาหารทุกครั้ง
						 การดูแลความสะอาดด้านร่างกาย
					 - มีการประเมินพัฒนาการด้านสุขภาพร่างกายและจิตใจ และรายงานผู้ปกครองและผู้บริหาร
						 ทุกภาคการศึกษา  โดยสมุดรายงานประจำ�ตัวเด็ก
				 2. 	 พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ และสังคม
					 - กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิตดี มีอารมณ์ร่าเริง แจ่มใส เช่น  การร้องเพลง   การเล่นกีฬา
						 กิจกรรมเคลื่อนไหว
					 - มีเจตคติที่ดีต่อตนเอง เช่น  การรู้จักยอมรับและขอโทษเมื่อทำ�ผิด
					 - รู้จักตนเองและช่วยตนเอง เช่น  การสวมใส่เสื้อผ้า  การรับประทานอาหารด้วยตนเอง
						 เก็บสิ่งของตนเองให้เป็นระเบียบ
					 - ปลูกฝังให้มีสังคม นิสัยที่ดี และเจตคติ ประชาธิปไตย เช่น ปฏิบัติตามกฎของห้องเรียน
						 การเก็บสิ่งของให้เป็นระเบียบ  การรอคอยตามลำ�ดับก่อนหลัง
					 - ส่งเสริมให้มีวินัย ในตนเอง และมีความรับผิดชอบงาน ที่ได้รับมอบหมาย
					 - ปลูกฝังคุณธรรม และจริยธรรม เช่น การรอคอยตามลำ�ดับก่อนหลัง การรู้จักกช่วยเหลือผู้อื่น
					 - ปลูกฝังให้เกิดความมั่นใจ มีบทบาท ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ขนบธรรมเนียม ประเพณี
						 และวัฒนธรรม เช่น  การเล่าข่าวในห้องเรียน  ทิ้งขยะลงในถัง  นำ�เศษวัสดุที่เหลือใช้งาน
						 ด้านศิลปะ ทำ�บุญวันสำ�คัญ
			 	 3. พัฒนาการด้านสติปัญญา
					 - จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาและส่งเสริมการใช้ภาษา ในการสื่อสาร ความหมาย เช่น
						 จัดการเรียนการสอนโดยนักศึกษาด้านภาษาอังกฤษและภาษาจีน
					 - จัดกิจกรรมส่งเสริมการสังเกต ด้วยประสาทรับรู้ ต่างๆ เช่น  ทัศนศึกษาสวนสัตว์นอกสถานที่
						 กิจกรรมเคลื่อนไหวตามคำ�สั่ง
					 - จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะ การคิดแบบต่างๆ ความจำ� เหตุผล และแก้ปัญหา เช่น
						 การเล่นเกมจับคู่ภาพเหมือน  เกมต่อภาพ  
					 - จัดกิจกรรมส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ เช่น  ด้านศิลปะ การวาดรูปตามจิตนาการ
						 การระบายสีภาพ
					 - จัดกิจกรรมส่งเสริมและปลูกฝัง่ ให้เป็นคนรักในการเรียนรู้ เช่น กิจกรรมห้องสมุด  การเล่านิทาน
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ภาพการจัดกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็ก ประจำ�ปี 2557

ภาพที่ 89 กิจกรรม วันไหว้ครู

ภาพที่ 90 กิจกรรมกีฬาสีหนูน้อย

ภาพที่ 91 กิจกรรมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย ทัศนศึกษานอกสถานที่ชมสวนสัตว์ จ.อุบลฯ
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ภาพที่ 92 กิจกรรม บัณฑิตน้อย แสดงความยินดีให้นักเรียนที่สำ�เร็จการศึกษาในชั้นอนุบาล ๓

ภาพที่ 93 กิจกรรมการเรียนรู้การทำ�อาหาร ออกกำ�ลังกาย ศิลปะ

 ￼ ￼
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ภาพที่ 94 กิจกรรมด้านสุขภาพ
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ภาพที่ 95 กิจกรรมพัฒนาบุคลากร โดยทีมแพทย์ อาจารย์ ร่วมอบรมบุคลากร
ด้านสุขอนามัยในการดูแลเด็ก

ภาพที่ 96 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร

ภาพที่ 97 กิจกรรม ผู้ปกครองจัดวันเกิดให้บุตร  และกิจกรรมจิตอาสาเล่านิทาน
เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ สังคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
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			 6.4.4 6.4.4
ด้านการมี
ส่วนร่วสม่วนร่
และการสนั
บสนุนจากทุ
ภาคส่กวภาคส่
น วน
ด้านการมี
วม และการสนั
บสนุนกจากทุ
					 - เป็นแหล่
บัตงิงฝึานของคณะพยาบาลศาสตร์
และวิทยาลัแยละวิ
แพทยศาสตร์
ฯ ให้คำ�แนะนำฯ �ให้
- งฝึเป็กนปฏิ
แหล่
กปฏิบัติงานของคณะพยาบาลศาสตร์
ทยาลัยแพทยศาสตร์
นอนามัยเด็้ปกกครอง
แก่บุคลากรและผู้ปกครอง
						 ด้านอนามัคยาแนะน
เด็กแก่บาดุ้คาลากรและผู
นักศึกษาจากคณะต่
ร่วมจัดตกิอาสาเป็
จกรรมจินตประจำ
อาสาเป็
					 - นักศึก-ษาจากคณะต่
าง ๆ ร่วมจัาดง กิๆจกรรมจิ
�ทุนกประจ
ปี าทุกปี
- ได้รับบการตอบรั
บร่วมเป็นคณะกรรมการพั
นาหลักกคณะ
สูตรจากทุ
กากับดูแล
					 - ได้รบั การตอบรั
ร่วมเป็นคณะกรรมการพั
ฒนาหลักสูตฒรจากทุ
กำ�กับกดูคณะ
แลด้านโภชนาการ
ด้าวนโภชนาการจากอาจารย์
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ คณะพยาบาลศาสตร์
						 จากอาจารย์
ิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ คณะพยาบาลศาสตร์
		
มาตรฐานด้
านส่มเครื
งเสริอมข่เครื
อข่ายการพั
			 6.4.5 6.4.5
มาตรฐานด้
านส่งเสริ
ายการพั
ฒนาเด็ฒกนาเด็
ปฐมวักยปฐมวัย
- งได้ผู้แมทนศู
ีการส่นงย์ผูเข้้แาทนศู
นย์มเข้มนากั
าอบรมสั
ายศูกนทุย์กพภาคส่
ัฒนาเด็
กทุกภาคส่วน
					 - ได้มีการส่
อบรมสั
บเครืมอมนากั
ข่ายศูบนเครื
ย์พัฒอข่นาเด็
วนของประเทศ
ของประเทศ
		
			 6.4.6 ด้านงบประมาณศูนย์พัฒนาเด็ก
6.4.6 ด้านงบประมาณศูนย์พฒ
ั นาเด็ก
					 ในปีงบประมาณ
2557
ศู
น
ย์
พ
ฒ
ั
ับจัดสรรงบประมาณในการดำ
�เนินงานต่างๆาเนินงาน
ในปีงบประมาณ 2557นาเด็
ศูนกย์พได้ัฒรนาเด็
ก ได้รับจัดสรรงบประมาณในการด
จากเงิ
งบประมาณแผ่
นดิน และได้
รับจัดสรรเงิ
นอกงบประมาณ
(เงินรายได้
ดังนี้ ) ดังนี้
ต่างๆ นจากเงิ
นงบประมาณแผ่
นดิน และได้
รับจัดนสรรเงิ
นนอกงบประมาณ
(เงิน)รายได้
ตารางที
จ่าจยงบประมาณ
ในปีในปี
งบประมาณ
25572557
ตารางที่ ่46
46รายละเอี
รายละเอียดการใช้
ยดการใช้
่ายงบประมาณ
งบประมาณ

งบประมาณ 2557(บาท)
เงินงบประมาณ เงินรายได้

หมวดรายจ่าย
หมวดค่าตอบแทน
- ค่าอุปกรการณ์เรียน (จ่ายผู้ปกครอง)
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน (จ่ายผู้ปกครอง)
- ค่าครองชีพ(12 เดือน@ 1,500* 6คน)

13,000
19,500
108,000

- ค่าทาการนอกเวลา (๑๑ คน @ ๔๒๐ บาท 1 ครั้ง)
หมวดค่าใช้สอย
- ค่าอาหารว่างสาหรับจัดประชุมและอาหารว่างสาหรับผู้ปกครองที่เข้าร่วมกิจกรรม
(13 คน*12 ครั้ง)
- ค่าจ้างเหมาผู้ดูแลเด็กอ่อน (เหมาจ่าย ๑๒ เดือน @ 6,600.- บาท)
- ค่าอาหารเด็ก (เหมาจ่าย ๑๒ เดือน @ ๒๓,๐๐๐.- บาท )
- ค่าจ้างเหมาครูสอนภาษา
- จ้างเหมาจัดกิจกรรมทัศนศึกษา
- ค่าจ้างเหมาตรวจสุขภาพ
- ค่าจ้างทาป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์และแผ่นพับ
หมวดค่าวัสดุ
- ค่าน้ามันเชื้อเพลิง ๑๒ เดือน @7๐๐ บาท

4,620
13,600

16,500
6,000
3,000
6,000

8,400

- ค่าแก๊สหุงต้ม ถังละ ๓6๐ จานวน 4 เดือน
- ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว (กระดาษชาระ, ผ้าเช็ดมือ, น้ายาล้างมือ, น้ายาล้างจาน, น้ายาล้าง
ห้องน้า, สเปรย์ดับกลิ่น,ผงซักฟอก,สบู่,น้ายาล้างเชื้อ, ถุงมือ,อุปกรณ์ทาครัว,ไม้กวาด)
- วัสดุสนับสนุนการจัดการศึกษาสาหรับนักเรียน

1,440
4,740
34,000

รายงานประจาปี พ.ศ.2557
Annual Report Medicine&Pubilc Health 2014

79,200
276,000

หน้า | 165

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

หมวดรายจ่
าย าย
หมวดรายจ่
- วัสดุ-ทวัาแบบเรี
ยนสาหรั
นักเรีบยนันของนั
กเรียนกเรียน
สดุทาแบบเรี
ยนสบาหรั
กเรียนของนั
- วัสดุ-หวันัสงดุสืหอนินัทงสืานเข้
ห้องสมุ
อนิทาานเข้
าห้ดองสมุด

- วัสดุ-เครื
กรรมการแสดงความสามารถของนั
กเรียนกเรียน
วัส่อดุงแต่
เครืง่อกายกิ
งแต่งจกายกิ
จกรรมการแสดงความสามารถของนั

- อุปกรณ์
ีฬา กีฬา
- อุปกกรณ์

- วัสดุ-กวัารเกษตร
สดุการเกษตร
- วัสดุ-สังวัฆทาน
สดุสังฆทาน
- วัสดุ-สานั
้นวาง)
วัสดุกสงาน
านัก(ชังาน
(ชั้นวาง)
- วัสดุ-หวันัสงดุสืหอแบบเรี
ย
น/ต
าหรับาหรั
นักเรีบยนันกเรี2ยชุนดต่2อชุปีดกต่ารศึ
นังสือแบบเรีารา(ส
ยน/ตารา(ส
อปีกกษา)
ารศึกษา)
- จัดซื-้อจัสืด่อซืวั้อสดุสื่อสวั่งเสริ
ม
พั
ฒ
นาการ
สดุส่งเสริมพัฒนาการ
- วัสดุ-งานครั
(ภาชนะใส่
อาหารส
าหรับาหรั
เด็ก)บเด็ก)
วัสดุงวานครั
ว(ภาชนะใส่
อาหารส

รวมงบประมาณทั
งสิน งสิน
รวมงบประมาณทั

151

งบประมาณ
2557(บาท)
งบประมาณ
2557(บาท)
เงินงบประมาณ
เงินรายได้
เงินงบประมาณ
เงินรายได้
3,1503,150
2,0002,000
6,0006,000

2,0002,000
4,0004,000
1,5001,500
5,7005,700
13,000
13,000
20,000
20,000

15,000
15,000
183,950
183,950 482,400
482,400

6.5
ขของศู
นนย์ย์พพัฒ
นาเด็
กก
6.5 เงิ6.5
เงินนรายได้
รายได้
องศู
ฒ
ั
นาเด็
นรายได้
ของศูอน					  จำ
นย์พฒ
ั นาเด็ก
			 1.	  ค่เงิาบริ
การรายเดื
�นวน   565,850 บาท
1. ค่า1.บริค่กาารรายเดื
อ
น
565,850 บาท บาท
บริการรายเดื
น อนจากเด็กชั้นบริบาลและค่าเล่จาานวน
านวน
				  (รวมค่าอาหารค่
าให้บริกอารรายเดื
เรียจนชั
้นอนุบ565,850
าล)
(รวมค่(รวมค่
าอาหารค่
า
ให้
บ
ริ
ก
ารรายเดื
อ
นจากเด็
ก
ชั
น
้
บริ
บ
าลและค่
า
เล่
า
เรี
ย
นชั
น
้
อนุ
าบอาหารค่
าให้ดบการศึ
ริการรายเดื
อนจากเด็กชั้นบริบาลและค่าเล่าเรียนชับ้นาล)
อนุบาล)
           	 2.	  เงิ
น
โครงการสนั
สนุ
น
การจั
ก
ษา
2. เงิ2.
นโครงการสนั
บ
สนุ
น
การจั
ด
การศึ
ก
ษา
นโครงการสนั
บนีสนุ
				  แบ่งแบ่
เป็งนเป็เงิโครงการย่
อยดัองยดั
้ งนีน้ การจัดการศึกษา
น
โครงการย่
แบ่งเป็นงเบาภาระผู
โครงการย่้ปอยดั
งนี้ กเรียน		  จำ�นวน   45,500 บาท
				  - 	 โครงการแบ่
กครองนั
- โครงการแบ่
ง
เบาภาระผู
้ปกครองนั
กเรียนกเรียน
จานวน
45,50๐
- โครงการแบ่
งเบาภาระผู
้ปกครองนั
จานวน
45,50๐บาท บาท
	   				 ตามนโยบายรั
ฐ
บาล   				     
ตามนโยบายรั
ฐบาลฐบาล
ตามนโยบายรั
				  -  	โครงการสนั
บสนุนกิจบกรรมพั
นาผู้เรีฒยน		  จำ
บาท       บาท
- โครงการสนั
สนุนบกิสนุจฒกรรมพั
นาผูฒ้เนาผู
รียน้เรียน �นวน  138,450
จานวน
138,450
- โครงการสนั
นกิจกรรมพั
จานวน
138,450 บาท
					  			 รวมเป็นรายรัรวมเป็
บทั้งสิ้นน	     	  	  จำ
�นวน  749,800
บาท
รายรั
บ
ทั
งสิ
น
จ
านวน
749,800
บาท บาท
รวมเป็นรายรับทังสิน
จานวน 749,800

มทิ แสดงรายรั
ี่ 20
บ –ายรายจ่
าพยัฒศูนาเด็
ันประจำ
าปีงบประมาณ
2556-2557
แผนภูแผนภู
มิที่ 20
– รายจ่
�กปีประจ
งบประมาณ
แผนภู
มทิ ี่ แสดงรายรั
20บแสดงรายรั
บศู–นย์รายจ่
านยย์พศูกฒ
ย์นาเด็
พฒ
ั นาเด็
ก ประจ
าปี2556-2557
งบประมาณ
2556-2557
900,000
900,000 811,590
811,590
800,000
729,104
749,800
800,000
729,104
749,800
700,000
612,413
700,000
612,413
600,000
600,000
500,000
500,000
ปี 2556
ปี 2556
400,000
400,000
ปี 2557
300,000
ปี 2557
300,000
200,000
200,000
100,000
100,000
- รายรับรายรับ
รายจ่ารายจ่
ย าย
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กลยุทธ์ที่ 5 สืบสาน เผยแผ่ ฟื้นฟู และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น รวมทั้งเรียนรู้
วัฒนธรรมของประเทศในภูมิภาคลุ่มน้ำ�โขง และอาเซียน โดยศึกษา ค้นคว้า วิจัย รวบรวมและจัดการความรู้
ให้นักศึกษาและบุคลากรตระหนักถึงคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และภูมิปัญญาท้องถิ่น
เป้าประสงค์ : เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น และประเทศในอาเซียน
มาตรการ
		 5.1 กำ�หนดกรอบและนโยบายการทำ�นุบำ�รุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมภูมิปัญญาภูมิภาคแห่ง
			 ลุ่มน้ำ�โขงและอาเซียน
		 5.2 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานทำ�นุบำ�รุงศิลปวัฒนธรรมให้มีประสิทธิภาพ
			 เพื่อให้เกิดการบูรณาการกับการวิจัย การเรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษา  
		 5.3 ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และรวบรวม เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีแหล่งเรียนรู้ในชุมชนในการเผยแพร่
			 องค์ความรู้และภูมิปัญญาด้านศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและประเพณี ในภูมิภาคลุ่มน้ำ�โขง
			 และอาเซียน
		 5.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และภูมิปัญญาท้องถิ่น
		 4.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาและบุคลากรตระหนักถึงคุณค่าของขนบธรรมเนียมประเพณี
			 มีสุนทรียภาพทางศิลปะ และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น และนานาชาติ
1. กรอบและนโยบายการบริหารงานทำ�นุบำ�รุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมภูมิปัญญาภูมิภาคแห่งลุ่มน้ำ�โขง
และอาเซียน
		 ส่งเสริมและสนับสนุน เพื่อพัฒนางานด้านทำ�นุบำ�รุงศิลปวัฒนธรรม โดยบูรณาการกับการเรียนการสอน
และกิจกรรมของนักศึกษา และร่วมสืบสาร ประเพณี และวัฒนธรรมของชุมชน ในปีงบประมาณ 2557 วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้รบั งบประมาณแผ่นดิน สนับสนุนการบริการวิชาการแก่ชมุ ชน จำ�นวนรวมทัง้ สิน้
14 โครงการ เป็นจำ�นวนเงิน 1,990,700 บาท โดยเป็นโครงการพระราชดำ�ริ จำ�นวน 1 โครงการ และการสร้างเสริม
สุขภาวะและบริการสุขภาพ เพือ่ ยกระดับคุณภาพชีวติ ของชุมชนจำ�นวน 13 โครงการ เป็นจำ�นวนเงิน 1,990,700 บาท
2. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานทำ�นุบำ�รุงศิลปวัฒนธรรม บูรณาการกับการวิจัย การเรียนการสอน
และกิจกรรมนักศึกษา
		 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและ
ทำ�นุบำ�รุงศิลปวัฒนธรรม ดำ�เนินงานสนับสนุนส่งเสริมการทำ�นุบำ�รุงศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งเน้นกิจกรรมที่ต้องมี
นักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการดำ�เนินงานและร่วมกิจกรรม มีการจัดทำ�แผนกลยุทธ์ด้านทำ�นุบำ�รุงศิลปวัฒนธรรม
ในระยะเวลา 5 ปี มีคู่มือการบริหารโครงการทำ�นุบำ�รุงศิลปวัฒนธรรม ของมหาวิทยาลัย เป็นแนวทางในการปฏิบัติ  
มีการจัดทำ�ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง แนวปฏิบัติในด้านการทำ�นุบำ�รุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อให้มีการปฏิบัติด้าน
ทำ�นุบำ�รุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกัน
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		 โครงการที่วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ดำ�เนินงานบริหารงานทำ�นุบำ�รุงศิลปวัฒนธรรมให้มี
ประสิทโครงการที
ธิภาพ เพืว่ ่อิทให้ยาลั
เกิดยแพทยศาสตร์
การบูรณาการกั
บการวิจัย การเรีขยดนการสอน
และกิ
จกรรมนั
5 โครงการ
และการสาธารณสุ
าเนินงานบริ
หารงานท
านุกบศึารุกษา
งศิลจำปวั�นวน
ฒนธรรมให้
มี
จำ�นวนงบประมาณ
บาท มีผบู้เข้การวิ
าร่วมจำ
คน  มีรายละเอี
ด ดังนีก้ ศึกษา จานวน 5 โครงการ
ประสิ
ทธิภาพ เพื่อให้เกิ482,000
ดการบูรณาการกั
จัย�นวน
การเรี875
ยนการสอน
และกิจยกรรมนั
จานวนงบประมาณ 482,000 บาท มีผู้เข้าร่วมจานวน 875 คน มีรายละเอียด ดังนี้
ตารางที
รายละเอี
ยดโครงการงานทำ
บำ�งรุศิงลศิปวั
ลปวั
นธรรมปีงปีบประมาณ
งบประมาณ2557
2557
ตารางที
่ 47่ 47รายละเอี
ยดโครงการงานท
านุ�บนุารุ
ฒฒ
นธรรม
ลาดับ

โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

1

ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมประเพณี นางสาวฐานิสรา โฉมเกิด
ทาบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ร่างอาจารย์
ใหญ่ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

2

ฝึกกรรมฐานและสุนทรียสนทนา
สาหรับนักศึกษาและบุคลากร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

นางสาวฐานิสรา โฉมเกิด

3

ทอดผ้าป่าสามัคคี ขยะ Recycle
เรียนรู้คุณค่าศิลปวัฒนธรรม นาสู่
สุขภาพชุมชน ปีที่ 2

นายสมเจตน์ ทองดา

4

การศึกษาสถานการณ์การดูแล
นายนิยม จันทร์นวล
สุขภาพและการรักษาโรคด้วย
การแพทย์พนื้ บ้าน มุมมองหมอ
ชาวบ้าน จ.อุบลราชธานี
เรียนรู้คุณค่าศิลปวัฒนธรรม ฮีตสิบ นายพลากร สืบสาราญ
สอง คองสิบสี่ บุญข้าวประดับดิน
ปีที่ 2

5

งบประมาณ (บาท)
แผ่นดิน
รายได้
150,000

120,000

57,000

100,000

55,000

วัน/เดือน/ปี
สถานที่
วันที่ 24 สิงหาคม
พ.ศ. 2557
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี
วันที่ 15 มีนาคม
พ.ศ. 2557
วัดป่าบุญล้อม
(วัดสาขาวัดหนองป่า
พง) อาเภอสว่างวีรวงศ์
จังหวัด อุบลราชธานี
วันที่ 1 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2556
วัดสว่างรัตนาราม
อ.พิบูลมังสาหาร
จ.อุบลราชธานี
ตุลาคม 2556 กันยายน 2557

ผู้เข้า
ร่วม
548

63

214

-

23 - 24 สิงหาคม
50
พ.ศ.2557
วัดบ้านศรีไคออก อ.วา
รินชาราบ จังหวัด
อุบลราชธานี

รายงานประจาปี พ.ศ.2557
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3. ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และรวบรวม เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีแหล่งเรียนรู้ในชุมชนในการเผยแพร่
องค์ความรูแ้ ละภูมปิ ญ
ั ญาด้านศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและประเพณี ในภูมภิ าคลุม่ น�้ำ โขง และอาเซียน
			 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากร อาจารย์ และนักวิจัย ศึกษา
ค้นคว้า วิจัย โดยเลือกปัญหาและโรคที่พบมากในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนใต้ เช่น มะเร็งตับ โรคติดเชื้อ
เมลลิออยโดสีส ไข้เลือดออก โรคฉี่หนู และสมุนไพรที่มีฤทธิ์ทางการแพทย์เป็นต้น เพื่อรวบรวมและเผยแพร่
องค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นตลอดจนการเผยแพร่ทางด้านศิลปวัฒนธรรม โดยวิทยาลัยได้โครงการเผยแพร่
องค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง ดังนี้
			
จัดประชุมวิชาการประจำ�ปี ร่วมกับวารสารนานาชาติ จดหมายเหตุทางการแพทย์ เพื่อเป็นเวที
				 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาของวิทยาลัยฯ และของคณาจารย์
				 จากคณะต่างๆของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ในหัวข้อ การพัฒนากำ�ลังคนและการวิจยั ด้านสุขภาพ
				 ในยุค AEC โดยศาสตราจารย์นายแพทย์ภิเศก ลุมพิกานนท์ และการเสวนาเรื่องระบาดวิทยา
				 และการคัดกรองโรคมะเร็ง โดยแพทย์หญิงอิสราภรณ์ แสงสีแก้ว และศาสตราจารย์แพทย์หญิงเอมอร
				 ไม้เรียง ตลอดงานวิจยั เกีย่ วกับโรคมะเร็งทีก่ �ำ ลังศึกษาและผลงานทีผ่ า่ นมาของคณาจารย์ในวิทยาลัย
				 แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข และมีการนำ�เสนอผลงาน ด้วยวาจาในหัวข้อที่ตีพิมพ์ลงวารสาร
				 จดหมายเหตุทางการแพทย์ จำ�นวน 10 บทความ และการนำ�เสนอผลงานทางวิชาการในรูปแบบ
				 โปสเตอร์ สำ�หรับผลงานที่ตีพิมพ์ลงในหนังสือสืบเนื่องในงานประชุม จำ�นวน 12 บทความ
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และภูมิปัญญาท้องถิ่น
			 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากร อาจารย์ และนักศึกษา
ตั้งอยู่ในความกตัญญู มีศีล สติ สมาธิ ในการเรียน การทำ�งาน โดยจัดกิจกรรมสำ�คัญๆในรอบปี ดังนี้
			
จัดพิธที �ำ บุญอุทศิ ส่วนกุศลให้อาจารย์ใหญ่ เพือ่ ให้นกั ศึกษาวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ ได้แก่ นักศึกษาแพทย์
				 สาธารณสุข และพยาบาล ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและสถาบันใกล้เคียง และอาจารย์ บุคลากร
				 ญาติอาจารย์ใหญ่ และประชาชนโดยรอบมหาวิทยาลัยมีความสำ�นึกในพระคุณอาจารย์ใหญ่
				 ที่อุทิศร่างกายให้นักศึกษา เพื่อให้ได้ศึกษาเล่าเรียน ให้เกิดความอบอุ่นใจของญาติอาจารย์ใหญ่
				 ในการน้อมรำ�ลึกพระคุณอันยิ่งใหญ่
			
ฝึกปฏิบัติธรรมที่วัดป่าบุญล้อม อ.สว่างวีระวงศ์ โครงการบูรณาการกับรายวิชาการพัฒนาสู่วิชาชีพ
				 เวชกรรม เพือ่ ให้นกั ศึกษาและบุคลากรได้ฝกึ ปฏิบตั ธิ รรมร่วมกับฟังและสนทนาธรรม เพือ่ นำ�หลักธรรม
				 ในพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำ�วันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาและบุคลากรตระหนักถึงคุณค่าของขนบธรรมเนียมประเพณี มีสุนทรียภาพ
ทางศิลปะ และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น และนานาชาติ
		 1. ทำ�นุบำ�รุงศิลปวัฒนธรรมสืบสานประเพณีทำ�บุญอุทิศส่วนกุศลแด่อาจารย์ใหญ่
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำ�ปี 2557
			 งานทำ�บุญอุทิศส่วนกุศลแด่อาจารย์ใหญ่ ซึ่งเป็นผู้เสียสละร่างกายเป็นวิทยาทาน โดยมีกำ�หนด
จัดกิจกรรมทุกปี ในปีนี้จัดเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2557 โดยมีกิจกรรม การทำ�บุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
ถวายอาหารเพล พิธรี �ำ ลึกพระคุณอาจารย์ใหญ่ กิจกรรมโรงทาน และอ่านบทร้อยกรองทำ�นองเสนาะ ซึง่ มีคณาจารย์
บุคลากร นักศึกษา และญาติมิตรอาจารย์ใหญ่มาร่วมงานกว่า 400 คน

ภาพที่ 98 งานทำ�บุญอุทิศส่วนกุศลแด่อาจารย์ใหญ่
		 2. กิจกรรมเรียนรู้คุณค่าศิลปวัฒนธรรม ฮีตสิบสอง คองสิบสี่ บุญข้าวประดับดิน
 			 เป็นการทำ�กิจกรรมและการทำ�บุญตามประเพณีอีสาน บุญเดือนเก้า บุญข้าวประดับดิน ซึ่งนักศึกษา
ได้มีการจัดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ความเป็นมาและวีธีการทำ�บุญข้าวประดับดิน ในวันที่ 23-24 สิงหาคม 2557
ร่วมกันทำ�ข้าวประดับดินเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับ อีกทั้ง เป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้ ที่เชื่อมโยง
จากเนื้อหาวิชาสุขภาพภาคประชาชน โดยให้เรียนรู้ผ่านจารีตประเพณีของชุมชน และร่วมกิจกรรมตักบาตร
และถวายอาหารแด่พระภิษสุ งฆ์ ณ วัดบ้านศรีไค ตำ�บลเมืองศรีไค อำ�เภอวารินชำ�ราบ จังหวัดอุบลราชธานี มีประชาชน
และนักศึกษาเข้าร่วม 100 คน

ภาพที่ 99 กิจกรรมเรียนรู้คุณค่าศิลปวัฒนธรรม ฮีตสิบสอง คองสิบสี่ บุญข้าวประดับดิน

รายงานประจำ�ปี วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ๒๕๕๗

156

Medicine&Pubilc Health Ubon Ratchathani University

กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาลใช้ข้อมูลเป็นฐานในการตัดสินใจ
โดยพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาและส่งเสริมการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน
เป้าประสงค์ : ระบบบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล
มาตรการ
		 6.1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล  
			 6.1.1 กำ�หนดนโยบายเชิงรุกในการถ่ายทอดวิสัยทัศน์/กลยุทธ์ และนำ�จุดแข็งของมหาวิทยาลัย
					 ไปสู่การพัฒนาการดำ�เนินงานทุกระดับอย่างเป็นรูปธรรม
			 6.1.2 	 กระจายอำ�นาจบริหาร กำ�กับติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ
					 และเป็นรูปธรรม
			 6.1.3 	 กำ�หนดนโยบายเชิงรุกในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้ตอบสนองต่อผู้รับบริการ
					 และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
			 6.1.4 	 ปรับปรุงและจัดทำ�มาตรฐานการปฏิบัติงานของกระบวนการที่สร้างคุณค่า
					 และกระบวนการสนับสนุน
			 6.1.5 	 ปรับปรุงงานกฎหมายและนิติการของมหาวิทยาลัย เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย
					 กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
			 6.1.6 	 มีการจัดการความรู้เพื่อมุ่งสู่สถาบันแห่งการเรียนรู้
		 6.2 	 ปรับปรุงโครงสร้างและกรอบอัตรากำ�ลังของส่วนงานและหน่วยงานภายในให้เหมาะสม
			 6.2.1 	 ทบทวนนโยบายและปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการในการรวมศูนย์หรือการกระจาย
					 การปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบันและที่จะเกิดขึ้นในอนาคตโดยเร่งด่วน
			 6.2.2 	 ทบทวนหลักการและกำ�หนดมาตรการในการบริหารอัตรากำ�ลัง เช่น ทบทวนสัดส่วนอัตรากำ�ลัง
					 สายวิชาการและสายสนับสนุนให้เหมาะสม การบริหารกรอบอัตรากำ�ลัง เป็นต้น
		 6.3 	 ปรับปรุงระบบงบประมาณและการเงินให้มีเสถียรภาพ มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้
			 โดยปรับปรุงระบบสารสนเทศทางการเงิน และบัญชี ให้ถูกต้องครบถ้วน เป็นปัจจุบัน
			 และสามารถใช้ในการตัดสินใจเพื่อการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
		 6.4 	 พัฒนาประสิทธิภาพการกำ�กับติดตามและประเมินผลการดำ�เนินงานของมหาวิทยาลัย     
		 6.5 	 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
			 6.5.1 ปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจให้มีความเชื่อมโยงกันระหว่างหน่วยงานภายใน
					 ที่เกี่ยวข้อง เช่น ระบบลงทะเบียน REG ระบบบัญชี UBUFMIS ระบบบุคลากร
			 6.5.2 	 จัดให้มีการประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบฐานข้อมูล
			 6.5.3 	 ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ฐานข้อมูล
		 6.6 	 พัฒนาระบบการสื่อสาร จัดทำ�แผนกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เชิงรุก และประชาสัมพันธ์ทั้งภายใน
			 และภายนอกองค์กรที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการถ่ายทอดนโยบาย แผนงาน ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ฃ
			 ตลอดจนการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัย
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		 6.7 พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาให้บูรณาการสู่การปฏิบัติงานประจำ�
			 โดยปรับปรุงระบบการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลให้สามารถใช้ร่วมกันทั้ง
		 6.8 	 ปรับปรุงกายภาพ ระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของนักศึกษาและบุคลากร
		 6.9 	 ส่งเสริมและสร้างจิตสำ�นึกการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน รวมทั้งเพิ่มพื้นที่สีเขียว
			 และลดภาวะโลกร้อน
1. การบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล
		 1.1 กำ�หนดนโยบายเชิงรุกในการถ่ายทอดวิสัยทัศน์/กลยุทธ์ และนำ�จุดแข็งของมหาวิทยาลัย
ไปสู่การพัฒนาการดำ�เนินงานทุกระดับอย่างเป็นรูปธรรม
			 กรรมการประจำ�วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้มกี ารกำ�หนดนโยบาย  เชิงรุกในการจัดทำ�
แผนยุทธศาสตร์ ทีว่ เิ คราะห์แล้วว่าเป็นจุดแข็งของมหาวิทยาลัยเพิม่ เติมไปจากงานประจำ�  อันได้แก่ การเปิดให้บริการ
ลักษณะผูป้ ว่ ยนอกและแผนการก่อสร้างโรงพยาบาลแนวคิดรีสอร์ต ขนาด 500 เตียง ขึน้ ไป ทีย่ งั ไม่เคยมีการดำ�เนินงาน
มาก่อนในประเทศไทย รวมทั้งวางแผนการพัฒนาระบบการตรวจทางห้องปฏิบัติการทางคลินิค การตรวจวินิฉัย
และรักษาทางรังสีวิทยา ที่ทันสมัยที่สุดในเขตภาคอีสานตอนล่าง โดยมีการเชิญที่ปรึกษา ที่เป็นบริษัทสถาปนิก
ทางด้านการก่อสร้างโรงพยาบาลชัน้ นำ�ของประเทศ เช่น บริษทั สถาปนิก 110, บริษทั TEAK รวมทัง้ อาจารย์ผเู้ ชีย่ วชาญ
ทางด้านการออกแบบโรงพยาบาลจาก คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมทัง้ บริษทั ทีใ่ ห้บริการ
ทางด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ระดับโลก เช่น บริษัท GETINGE ประเทศไทย, บริษัท SEIMENS ประเทศไทย
และบริษัท GE Healthcare ประเทศไทย เพื่อขอข้อมูลและข้อคิดเห็นต่างๆ มาวางแผนในการดำ�เนินการจัดทำ�แผน
แม่บทและแผนการให้บริการผู้ป่วยนอก ส่วนการพัฒนางานด้านอื่นๆ เช่น การศึกษา การเรียนการสอน การวิจัย
และอื่นๆ ได้มีการประชุมและจัดทำ�แผนพัฒนาทุกปี โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำ�วิทยาลัยฯ
หลังจากที่มีการประชุมดังกล่าว ทางคณะกรรมการประจำ�วิทยาลัยฯ ได้มีการถ่ายทอดแผนผ่านทางคณะกรรมการ
ชุดต่างๆ และฝ่ายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งแก่บุคลากรของวิทยาลัย เช่น โครงการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ประจำ�วิทยา
ลัยฯ, โครงการผู้บริหารพบปะบุคลาการ, กิจกรรมประเมินผลการดำ�เนินงานของคณบดี วิทยาลัยแพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข เป็นต้น

ภาพที่ 100 กิจกรรมประเมินผลการดำ�เนินงานขอคณบดี
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ภาพที่ 101 แบบจำ�ลอง Resort Hospital

ภาพที่ 102 การเปิดให้บริการของอาคารผู้ป่วยนอก (OPD)
		 1.2 การกระจายอำ�นาจบริหาร กำ�กับติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ
และเป็นรูปธรรม
			 ภายหลังที่มีการจัดทำ�แผนกลยุทธ์แล้ว คณะกรรมการประจำ�วิทยาลัยได้มีการประชุมมอบหมายงาน
รวมทัง้ กำ�หนดตัวชีว้ ดั และการติดตามผลปฏิบตั งิ านผ่านทางการรายงานไตรมาสและผ่านทางการประชุมของกรรมการ
ประจำ�วิทยาลัยทุกเดือน นอกจากนี้ยังมีการติดตามผ่านทางการประชุมของกรรมการชุดต่างๆ ที่มีรองคณบดีและ
ผู้ช่วยคณบดีเป็นปนระธานอีกทางหนึ่ง เพื่อให้การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนที่วางไว้
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ภาพที่ 103 การประชุมของอาคารผู้ป่วยนอก (OPD)
		
1.3 กำ�หนดนโยบายเชิงรุกในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้ตอบสนองต่อผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
			 ทางวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้มกี ารดำ�เนินการเพือ่ พัฒนาระบบบริหารจัดการต่างๆ
ให้มีการปรับปรุงและพัฒนาขึ้นจากผู้รับบริการที่สำ�คัญ 2 ส่วน คือ นักศึกษา และผู้มารับบริการตรวจรักษาที่อาคาร
ผูป้ ว่ ยนอก โดยในด้านการศึกษาได้มกี ารนำ�ผลประเมินการเรียนการสอนและอาคารสถานทีม่ าเป็นข้อมูลในการพัฒนา
และจัดทำ�โครงการต่างๆ ที่ตอบสนองต่อข้อเสนอแนะของนักศึกษา เช่น การปรับปรุงระบบ IT, การปรับปรุงและ
พัฒนาระบบการเรียนการสอน และการติวสอบ National License การแจ้งผลการประเมินอาจารย์ของนักศึกษา
เพือ่ ให้อาจารย์น�ำ ไปพัฒนาและปรับปรุงในแต่ละรายวิชา รวมทัง้ การปรับปรุงสภาพภูมสิ ถาปัตย์โดยรอบของวิทยาลัยฯ
และการจัดหาห้องสำ�หรับทำ�กิจกรรมเพิ่มเติมของสโมสรนักศึกษาแพทย์และสาธารณสุข
			 ส่วนในด้านการให้บริการผู้ป่วยนอก วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้มีการดำ�เนินการ
ร่วมกับสำ�นักงานหลัประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.), คณะกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
ทางคลินกิ และการประชุมประจำ�เดือนของคณะผูบ้ ริการอาคารผูป้ ว่ ยนอก เพือ่ พัฒนางานให้ตอบสนองต่อผูร้ บั ริการ
และเพื่อให้ผ่านตามเกณฑ์วิชาชีพ เพื่อให้การบริการทางการแพทย์มีมาตรฐาน เป็นที่เชื่อมั่นของผู้มารับริการ
และตอบสนองการให้บริการดียิ่งขึ้นขึ้น
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ภาพที่ 104 การตรวจประเมินรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการเทคนิคทางการแพทย์
		 1.4 ปรับปรุงและจัดทำ�มาตรฐานการปฏิบตั งิ านของกระบวนการทีส่ ร้างคุณค่าและการบวนการสนับสนุน
			 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้มีการจัดให้บุคลากรเข้ารับการอบรมเกี่ยวแนวทาง
ในการพัฒนาตนเองในสายงาน เพือ่ ให้มคี วามก้าวหน้าในหน้าทีก่ ารงานเพิม่ ขึน้ โดยมีการเชิญ รองอธิการบดีฝา่ ยบริหาร
บุคคลและทีมงานกองการเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังจัดให้งานบริหารบุคคลเข้าร่วมการจัดวิเคราะห์
ภาระงานเพื่อนำ�มาประยุกต์ใช้ในวิทยาลัยฯ รวมทั้งมีการส่งอาจารย์ใหม่เข้าร่วมการฝึกอบรมครูแพทย์ใหม่ ทั้งที่
จัดโดยคณะแพทย์ต่างๆ ในส่วนกลางและที่จัดโดยสถาบันผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท เพื่อให้ความรู้ด้านการสอน
นักศึกษาและอบรมจรรยาบรรณของอาจารย์ใหม่ร่วมด้วย

ภาพที่ 105 การอบรมครูแพทย์ใหม่
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		 1.5 ปรับปรุงกฎหมายและนิติการของมหาวิทยาลัย เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
			 ในปีที่ผ่านมา วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้มีการจัดทำ�ประกาศต่างๆ ขึ้นมาเพื่อใช้
ภายในวิทยาลัยฯ เพื่อใช้ในการควบคุมและการดำ�เนินการของโครงการต่างๆ เช่น การเรียนการสอน การพัฒนา
และให้ทนุ บุคลากรไปศึกษาต่อ รวมทัง้ ประกาศอืน่ ๆ ทีใ่ ช้ใการดำ�เนินงานของอาคารผูป้ ว่ ยนอก เช่น ประกาศค่าตอบแทน
ปฏิบัติงานนอกเวลาที่อาคารผู้ป่วยนอก ประกาศการพิจารณาการเบิกจ่ายโครงการต่างๆ  เป็นต้น
		 1.6 มีการจัดการความรู้เพื่อมุ่งสู่สถาบันแห่งการเรียนรู้
			 ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
ในการดำ�เนินงานจัดโครงการจัดการความรูม้ งุ่ สูอ่ งค์กรแห่งการเรียนรู้ รวมทัง้ สิน้ ๓ โครงการ เป็นเงิน ๗๒,๓๗๐ บาท
ดังรายละเอียดต่อไปนี้
			 1. ตัวอย่างการเขียนโครงการ “การบริหารโครงการไม่ยากอย่างที่คิด”
				 การบริหารโครงการไม่ยากอย่างทีค่ ดิ เป็นการประชุมเพือ่ แลกเปลีย่ นความรูข้ องอาจารย์ นักวิชาการ
และบุคลากรของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จำ�นวน ๓๐ คน เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
ณ ห้อง CMP ๔๐๑ โดยมีคุณกฤติยา จันทร์พันธ์ นักวิชาการ ฝ่ายงานบริการการศึกษา ให้ความรู้และรายละเอียด
ของการบริหารโครงการวิจัย ทำ�นุบำ�รุงศิลปวัฒนธรรม และบริการวิชาการ จากนั้นทางคณะกรรมการ KM
ร่วมกับงานบริการวิชาการได้จัดทำ�คู่มือการบิหารโครงการ ไม่ยากอย่างที่คิดขึ้น ซึ่งคู่มือฉบับนี้นี้ได้กล่าวถึงลักษณะ
การเขียนขอโครงการต่างๆ ของทั้งระดับวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยโดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับเนื้อหาของการเขียน
ขอโครงการ จำ�นวนเงิน ขัน้ ตอนการดำ�เนินการ พร้อมทัง้ บทสรุป เพือ่ ขอปิดโครงการเมือ่ ดำ�เนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ทั้งนี้เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายทั้งอาจารย์และบุคลากรภายในวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขผู้ที่ยังไม่มี
ประสบการณ์ในการเขียนขอโครงการได้นำ�ไปใช้

￼

 ￼
ภาพที่ 106 กิจกรรมการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการบริหารโครงการ ไม่ยากอย่างที่คิด
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			 2. KM การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยนายแพทย์สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์
				 ทางวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขได้เชิญ นายแพทย์สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ และทีมงาน
มาบรรยายเชิงปฏิบัติการเรื่อง KM การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๗ เพื่อให้บุคลากรทุกคน
ในสังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จำ�นวน ๑๐๐ คน ได้เข้าใจถึงการจัดการความรู้ ได้มกี ารแลกเปลีย่ น
ประสบการณ์เพื่อจัดการองค์ความรู้ ซึ่งได้รับความรู้ทั้งเรื่องเทคนิคการระดมความคิดแลกเปลี่ยนความรู้ฝังลึก
(tacit knowledge) เทคนิคการประชุมโดยการเล่าเรือ่ ง (storytelling) วิธสี กัดความรูจ้ ากการปฏิบตั ิ ทัง้ นีใ้ นภาคบ่าย
บุคลากรทุกท่านที่เข้าร่วมอบรมได้ลงมือปฏิบัติการเพื่อจัดการองค์ความรู้โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยนำ�เอา
ความรู้จากการบรรยายมาประยุกต์ใช้ ทำ�ให้บุคลากรของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขได้เข้าใจและ
มีประสบการณ์ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี

ภาพที่ 107 กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง KM การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
			 3. การเขียน proposal เพือ่ ขอทุนวิจยั โดยงานวิจยั ทำ�นุบ�ำ รุงศิลปวัฒนธรรมและบริการวิชาการ
				 ในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ทางงานวิจยั ได้จดั โครงการจัดการความรูม้ งุ่ สูอ่ งค์กรแห่งการเรียนรูเ้ รือ่ ง
การเขียน proposal เพื่อขอทุนวิจัย โดยเชิญอาจารย์ในสังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขผู้ที่มี
ประสบการณ์ให้ด้านการเขียนขอทุนวิจัยอาทิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธารินี ไชยวงศ์ อาจารย์ ดร.จุฑารัตน์ จิตติมณี
(อาจารย์กลุม่ วิชาแพทยศาสตร์) และอาจารย์พลากร สืบสำ�ราญ (อาจารย์กลุม่ วิชาสาธารณสุขศาสตร์) โดยกลุม่ เป้าหมาย
คืออาจารย์และนักวิจยั ในสังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขทัง้ บุคลากรใหม่และบุคลากรเดิมผูท้ สี่ นใจ
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เขียนขอทุนวิจัย จำ�นวน ๔๐ คน เนื้อหาส่วนใหญ่จะเน้นรายละเอียดเกี่ยวกับหัวข้อของการเขียนขอทุน ลักษณะ
การเขียนขอทุนวิจัย เรื่องที่จะทำ�งานวิจัย ซึ่งส่วนใหญ่ควรเป็นเรื่องที่ต่อยอดกับงานวิจัยของตนเองที่เคยทำ�มาก่อน
หรือเป็นงานวิจัยที่น่าสนใจและสามารถนำ�ไปบูรณาการกับสาขาวิชาอื่นได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ภาพที่ 108 กิจกรรมการอบรมเรื่องการเขียน proposal เพื่อของทุนวิจัย
			 4. การอบรมการจัดทำ� มคอ. โดยงานบริการวิชาการ
				 เมือ่ วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ งานบริการการศึกษาได้เชิญอาจารย์ปณ
ั ฑิตา สุขมุ าลย์ อาจารย์กลุม่ วิชา
สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้มาอบรมการจัดทำ�  มคอ. โดยมีกลุ่มเป้าหมาย
คืออาจารย์ใหม่สังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จำ�นวน ๑๕ คน เนื้อหาเน้นการอธิบายความหมาย
และรายละเอียดของ มคอ. ๑ – ๗ พร้อมทั้งแสดงการกรอกรายละเอียดของ มคอ. ๓ และ มคอ. ๕ ของแต่ละ
ภาคการศึกษา ทั้งนี้เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้รู้จักวิธีการกรอกข้อมูล การสรุปข้อมูลและการบันทึกข้อมูลของ
แต่ละรายวิชาที่เปิดในภาคการศึกษานั้นๆ ได้อย่างถูกต้องแม่นยำ�

￼

 ￼

ภาพที่ 109 กิจกรรมการอบรมการจัดทำ� มคอ.
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2. ปรับปรุงโครงสร้างและกรอบอัตรากำ�ลังของส่วนงานและหน่วยงานภายในให้
			 ในปีงบประมาณ 2557 ได้มีการทบทวน แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำ�ปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2556 ขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีความสอดคล้องและสนับสนุน
แผนกลยุ ท ธ์ ข องวิ ท ยาลั ย ฯ อี ก ทั้ ง ยั ง เป็ น เครื่ อ งมื อ ในการประเมิ น ผลด้ า นการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลระดั บ
หน่วยงานอย่างเป็นระบบ นำ�ไปสู่การพัฒนาขีดสมรรถนะกำ�ลังคนของวิทยาลัยฯ ให้มีความเข้มแข็งสอดคล้องกับ
ภารกิจมากขึ้นโดยมีการกำ�หนดประเด็นยุทธศาสตร์ที่สำ�คัญประการหนึ่ง คือ “กำ�ลังคนให้เหมาะสมสอดคล้องกับ
ปริมาณงานและทันต่อความเปลี่ยนแปลง” เพื่อเป็นการเตรียมคสามพร้อมเพื่อรับรองการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
โดยเฉพาะอย่างยิ่งจัดเตรียมกำ�ลังคนให้เพียงพอ มีความพร้อม และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยมีการบริหาร
จัดการอัตรากำ�ลังอย่างเป็นระบบ งานบริหารบุคคลจึงได้จดั ทำ�โครงการประชุม เชิงปฏิบตั กิ าร “การวางแผนอัตรากำ�ลัง
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประจำ�ปีงบประมาณ   พ.ศ2557” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมทบทวน
การจัดอัตรากำ�ลังของวิทยาลัยฯ ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจ กลยุทธ์ และโครงสร้าง ตลอดจน
ความต้องการของวิทยาลัยฯ ในอนาคตอย่างเป็นรับบพื้นฐานของเหตุและผล และพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล โดยงานบริหารบุคคลจัดสัมนา
ประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร เรือ่ ง การวิเคราะห์คา่ งานของหน่วยงาน เพือ่ กำ�หนดกรอบเส้นทางความก้าวหน้าของตำ�แหน่ง
และวิ ช าการ ประเภททั่ ว ไป และวิ ช าชี พ เฉพาะหรื อ เชี่ ย วชาญเฉพาะและการกำ � หนดกรอบอั ต รากำ � ลั ง ใหม่
ของวิทยาลัยฯ และผูเ้ ข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะผูบ้ ริหารและบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ
รวมจำ�นวนทั้งสินประมาณ 80 คน เมื่อวันที่ 3 – 4 ตุลาคม 2556 ณ โรงแรมทองแสงโขงเจียมรีสอร์ท
โดยมี ผศ.ดร.ธนพรรณ ธานี เป็นวิทยากรในการบรรยาย

ภาพที่ 110 โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะห์ค่างานของหน่วยงานเพื่อกำ�หนดกรอบเส้นทาง
ความก้าวหน้าของตำ�แหน่งและวิชาการ ประเภททัว่ ไป และวิชาชีพเฉพาะหรือเชีย่ วชาญเฉพาะและการกำ�หนด
กรอบอัตรากำ�ลังใหม่
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4. พัฒนาประสิทธิภาพการกากับติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย
วิทยาลัทยแพทยศาสตร์
ข ได้นปผลการดำ
ฏิบัติราชการตามแนวทางการก
ากัยบดูแลกิจการที่ดี ควบคู่
4. พัฒนาประสิ
ธิภาพการกำ�กัแบละการสาธารณสุ
ติดตามและประเมิ
�เนินงานของมหาวิทยาลั
ไปกับการมีความรั
บผิยดแพทยศาสตร์
ชอบต่อสังคมและการสาธารณสุ
ชุมชน และสิ่งแวดล้
อมปจนกลายเป็
นวัฒนธรรมองค์กร โดยมี
			
วิทยาลั
ข ได้
ฏิบัติราชการตามแนวทางการกำ
�กับดูกแารบู
ลกิจรณาการ
การที่ดี
กั บ วิ สไ่ ั ยปกัทับศการมี
น์ พั นคธกิ
จ บกลยุ
ท ธ์ และเป้
ก ร อเพืม่ อจนกลายเป็
เพิ่ ม ความเชื
มั่ น ให้ แ ก่ ผกู้ บรริโดยมี
ห ารมหาวิ
ยาลั ย
ควบคู
วามรั
ผิดชอบต่
อสังคมา หมายขององค์
ชุมชน และสิง่ แวดล้
นวัฒ่ อนธรรมองค์
การบูรทณาการ
กัอุบวิลราชธานี
สยั ทัศน์ พับุนคธกิลากร
จ กลยุและผู
ทธ์ และเป้
าหมายขององค์
ร เพือ่ กเพิ
ม่ ความเชื
ให้แก่อผบู้มกัริหบารมหาวิ
ยอุบลราชธานี
้มีส่วนได้
เสียทุกฝ่าย นกาไปสู
ารพั
ฒนา ทีอ่ ่กมั้าน่ วไปพร้
การมีส่วทนร่ยาลั
วมในการพั
ฒนา
บุและส่
คลากร
้มีสก่วนได้
ทุกฝ่สัางยคมและสิ
นำ�ไปสู่กงารพั
ที่ก่อ้าให้
วไปพร้
อมกับนการมี
วมในการพับฒภาวการณ์
นาและส่งเสริ
งเสริและผู
มการศึ
ษา เชุสีมยชน
แวดล้ฒอนาม เพื
มีความเป็
ปัจจุสบ่วันนร่เหมาะสมกั
และม
การศึ
กษา ชุอมมทางสั
ชน สังงคม
คมและสิ
อมองกัเพืบ่อแนวทางที
ให้มีความเป็
นปัจจุบนันคุณเหมาะสมกั
และสภาพแวดล้
สภาพแวดล้
รวมทั่ง้งแวดล้
สอดคล้
่ การประกั
ภาพการศึบกภาวการณ์
ษา และการบริ
หารความเสีอ่ยมง
ทางสั
งคม รวมทั
ง้ สอดคล้องกับแนวทางที่ การประกันคุณภาพการศึกษา และการบริหารความเสีย่ งและควบคุมภายใน
และควบคุ
มภายใน
			กลยุทกลยุ
ท ธ์ กฒารพั
นาวิยทฯยาลั
ฯ สเพื
่ อ ให้อสงกัอดคล้
งกั บ ทิ ศ ทางการเปลี
่ ย นแปลงและบริ
บ ทปั จ จุ บั น
ธ์การพั
นาวิฒทยาลั
เพื่อยให้
อดคล้
บทิศอทางการเปลี
่ยนแปลงและบริ
บทปัจจุบัน และอนาคต
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มกราคม
2557
เดิม (ปี พ.ศ. ๒๕๕๖)
กลยุทธ์ที่ ๑. สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพและสมรรถนะตาม
มาตรฐานสากล สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อย่าง
ต่อเนื่อง มีคุณธรรม ความรับผิดชอบ ความพอเพียง
จิตสานึกที่ดี และมีความพร้อมเพื่อรองรับการเปิดประชาคม
อาเซียน โดยพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย และจัด
กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ และจัดให้
มีทักษะการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง
๑.๑ พัฒนาระบบการรับนักศึกษาเพื่อขยายโอกาสทาง
การศึกษาและดึงดูดนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษหรือผู้มี
ศักยภาพสูง
๑.๒ *พัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัย มีความยืดหยุ่น มี
ความหลากหลาย มีมาตรฐานระดับสากล สอดคล้องกับ
ความต้องการของสังคม ทิศทางการพัฒนาประเทศ

ปรับใหม่(ปี พ.ศ. ๒๕๕๗)
กลยุทธ์ที่ ๑. สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพและสมรรถนะตาม
มาตรฐานสากล สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อย่าง
ต่อเนื่อง มีคุณธรรม ความรับผิดชอบ ความพอเพียง
จิตสานึกที่ดี และมีความพร้อมเพื่อรองรับการเปิด
ประชาคมอาเซียนและการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑
โดยพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย และจัดกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ และจัดให้มีทักษะการเรียนรู้
จากประสบการณ์จริง
๑.๑ พัฒนาระบบการรับนักศึกษาเพื่อขยายโอกาสทาง
การศึกษาแก่นักศึกษาทั้งในและต่างประเทศ
๑.๒ *พัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัย มีความยืดหยุ่น มี
ความหลากหลาย มีมาตรฐานระดับสากล สอดคล้องกับ
ความต้องการของสังคม ทิศทางการพัฒนาประเทศและ
เตรียมความพร้อมเข้าสู่ศตวรรษที่ ๒๑

รายงานประจาปี พ.ศ.2557

หน้า | 180

รายงานประจำ�ปี วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ๒๕๕๗

166

Medicine&Pubilc Health Ubon Ratchathani University

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เดิม (ปี พ.ศ. ๒๕๕๖)
๑.๕ ส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ที่ให้นักศึกษา
ได้ฝึกทักษะการทางานเป็นทีม การหาประสบการณ์จากการ
ทาจริง การเรียนรู้ร่วมกับชุมชนและหน่วยงานทั้งภาครัฐ
และเอกชน

ปรับใหม่(ปี พ.ศ. ๒๕๕๗)
๑.๕ ส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ที่ให้
นักศึกษาได้ฝึกทักษะการทางานเป็นทีม การหา
ประสบการณ์จากการทาจริงหรือสหกิจศึกษา การเรียนรู้
ร่วมกับชุมชนและหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งใน
และต่างประเทศ

๑.๑๒ *มีการส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรม
จริยธรรมให้แก่นักศึกษา

๑.๑๓ พัฒนาระบบและกลไกเพื่อลดจานวนการตกออก
การคงจานวนนักศึกษาและให้นักศึกษาสามารถจบได้ตาม
ระยะเวลาในหลักสูตร
๑.๑๔ พัฒนาระบบบริการจัดการอาคารสถานที่ที่ใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน

กลยุทธ์ที่ ๒. พัฒนาอาจารย์ให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนาตนเองให้พร้อมทันต่อพลวัตรของ
สังคม โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้ทาวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ และพัฒนาสมรรถนะด้านวิชาการใน
ระดับสากล
๒.๒ *ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ทาวิจัยและพัฒนา
๒.๒ *ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ทาวิจัย สร้าง
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้รูปแบบต่างๆ ได้อย่างมี
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ผลิตสื่อการศึกษา ตารา และ
ประสิทธิภาพและคุณภาพ
ผลงานทางวิชาการในรูปแบบต่างๆ อย่างมีคุณภาพ
๒.๓ *ส่งเสริมให้อาจารย์ปฏิบัติวิชาชีพอย่างมีจรรยาบรรณ
เป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษา และสามารถเป็นที่ปรึกษา
ให้แก่นักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ
๒.๕ *พัฒนาอาจารย์ให้มีสมรรถนะด้านวิชาการในระดับ
สากลเพื่อรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน
กลยุทธ์ที่ ๓. พัฒนาขีดความสามารถด้านการวิจัยเพื่อ
ยกระดับสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยระดับชาติและภูมิภาค
ลุ่มน้าโขง โดยพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานเพื่อส่งเสริมการวิจัย
และส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือด้านการวิจัยกับ
หน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ
๓.๒ ส่งเสริม และสนับสนุนงานวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนในท้องถิ่นให้เข้มแข็งและ
โดดเด่นเป็นชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย
๓.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือด้านการวิจัยกับ
หน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ และเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแสวงหาแหล่งทุนวิจัย

๒.๓ *ส่งเสริมและกากับให้อาจารย์ปฏิบัติหน้าที่อย่างมี
จรรยาบรรณ เป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษา และสามารถ
เป็นที่ปรึกษาให้แก่นักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
คุณภาพ
๒.๕ *พัฒนาอาจารย์ให้มีสมรรถนะด้านวิชาการในระดับ
สากลรวมทั้งการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อรองรับการ
เปิดประชาคมอาเซียนและการพัฒนาในศตวรรษที่ ๒๑
กลยุทธ์ที่ ๓. พัฒนาขีดความสามารถด้านการวิจัยเพื่อ
ยกระดับสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยระดับชาติ ภูมิภาคลุ่ม
น้าโขง และอาเซียน โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
ส่งเสริมการวิจัย และส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือ
ด้านการวิจัยกับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ
๓.๒ ส่งเสริม และสนับสนุนงานวิจัยที่ตอบสนองความ
ต้องการของชุมชนและสังคม

๓.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือด้านการวิจัยกับ
หน่วยงานในและต่างประเทศ โดยเน้นภูมิภาคลุ่มน้าโขง
และอาเซียน ทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแสวงหาแหล่ง
ทุนวิจัย
๓.๕ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการวิจัยศูนย์ความ ๓.๕ สนับสนุนและส่งเสริมให้มีศูนย์ความเชี่ยวชาญเพื่อ
เชี่ยวชาญอุทยานวิทยาศาสตร์
สร้างความเข้มแข็งด้านงานวิจัย และความมีชื่อเสียงของ
มหาวิทยาลัย
รายงานประจาปี พ.ศ.2557

Annual Report Medicine&Pubilc Health 2014

หน้า | 181

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

167

เดิม (ปี พ.ศ. ๒๕๕๖)
ปรับใหม่(ปี พ.ศ. ๒๕๕๗)
๓.๖ การเผยแพร่ ประยุกต์ใช้ จัดการความรู้ การบูรณาการ ๓.๖ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการเผยแพร่ การ
วิจัย การเรียนการสอน บริการวิชาการ เชื่อมโยงงานวิจัยสู่ ประยุกต์ใช้ การจัดการความรู้ การบูรณาการวิจัย การ
อุตสาหกรรม
เรียนการสอน และบริการวิชาการ และเชื่อมโยงงานวิจัยสู่
อุตสาหกรรม
๓.๗ การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
๓.๗ พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านทรัพย์สินทาง
ปัญญาอย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ ๔. ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในเขตอีสานใต้และ
ภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง โดยเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาวะและบริการสุขภาพ และสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือกับชุมชนทุกภาคส่วน

กลยุทธ์ที่ ๔. ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนเน้นในเขตภูมิภาค
ลุ่มน้าโขง และอาเซียน โดยเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาวะและบริการสุขภาพ และสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือกับชุมชนทุกภาคส่วน
๔.๑ กาหนดกรอบและทิศทางงานบริการวิชาการเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม

๔.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาวะและ
บริการสุขภาพ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน
กลยุทธ์ที่ ๕. สืบสาน เผยแผ่ ฟื้นฟูและอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น รวมทั้ง
เรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศในอาเซียน โดยศึกษา ค้นคว้า
วิจัย รวบรวมและจัดการความรู้ให้นักศึกษาและบุคลากร
ตระหนักถึงคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

๔.๕ ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาวะและ
บริการสุขภาพ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และชุมชน
กลยุทธ์ที่ ๕. สืบสาน เผยแผ่ ฟื้นฟู และอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น รวมทั้ง
เรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศในภูมิภาคลุ่มน้าโขง และ
อาเซียน โดยศึกษา ค้นคว้า วิจัย รวบรวมและจัดการ
ความรู้ให้นักศึกษาและบุคลากรตระหนักถึงคุณค่าของ
ศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๕.๒ ศึกษา ค้นคว้า วิจัย รวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้
และภูมิปัญญาด้านศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและ
ประเพณี โดยเน้นภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและ
ภูมิภาคลุ่มน้าโขง และประเทศในอาเซียน
๕.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาและบุคลากร
ตระหนักถึงคุณค่าของขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม
อันดีงามของท้องถิ่น และมีสุนทรียภาพทางศิลปะ ตลอดจน
รู้เท่าทันวัฒนธรรมของประเทศต่างๆ

๕.๓ ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และรวบรวม เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนให้มีแหล่งเรียนรู้ในชุมชนในการเผยแพร่องค์
ความรู้และภูมิปัญญาด้านศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
และประเพณี ในภูมิภาคลุ่มน้าโขง และอาเซียน
๕.๕ ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาและบุคลากร
ตระหนักถึงคุณค่าของขนบธรรมเนียมประเพณี มี
สุนทรียภาพทางศิลปะ และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
และนานาชาติ

กลยุทธ์ที่ ๖. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาลใช้
ข้อมูลเป็นฐานในการตัดสินใจ โดยพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหาร และพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา

กลยุทธ์ที่ ๖. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาลใช้
ข้อมูลเป็นฐานในการตัดสินใจ โดยพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหาร พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน
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เดิม (ปี พ.ศ. ๒๕๕๖)
๖.๑.๑ กาหนดวิสัยทัศน์/ กลยุทธ์ในการพัฒนา
มหาวิทยาลัยและถ่ายทอดสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

ปรับใหม่(ปี พ.ศ. ๒๕๕๗)
๖.๑.๑ กาหนดนโยบายเชิงรุกในการถ่ายทอดวิสัยทัศน์/
กลยุทธ์ และนาจุดแข็งของมหาวิทยาลัยไปสู่การ
พัฒนาการดาเนินงานทุกระดับอย่างเป็นรูปธรรม

๖.๑.๒ กระจายอานาจบริหาร และจัดให้มีระบบติดตาม
ผลการปฏิบัติงาน

๖.๑.๒ กระจายอานาจบริหาร กากับติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรม

๖.๑.๓ การบริหารจัดการที่ตอบสนองต่อผู้รับบริการและผู้ ๖.๑.๓ กาหนดนโยบายเชิงรุกในการพัฒนาระบบการ
มีส่วนได้ส่วนเสีย
บริหารจัดการให้ตอบสนองต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย
๖.๒ ปรับปรุงโครงสร้างและกรอบอัตรากาลังของส่วนงานและหน่วยงานภายในให้เหมาะสม
๖.๒.๑ ทบทวนนโยบายและปรับปรุงโครงสร้างการ
บริหารจัดการในการรวมศูนย์ หรือการกระจายการ
ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบันและที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคตโดยเร่งด่วน
๖.๒.๒ ทบทวนหลักการและกาหนดมาตรการในการ
บริหารอัตรากาลัง เช่น ทบทวนสัดส่วนอัตรากาลังสาย
วิชาการและสายสนับสนุนให้เหมาะสม การบริหารกรอบ
อัตรากาลัง เป็นต้น
๖.๖ พัฒนาระบบการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ทั้งภายใน ๖.๖ พัฒนาระบบการสื่อสาร จัดทาแผนกลยุทธ์การ
ประชาสัมพันธ์เชิงรุก และประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและ
และภายนอกองค์กรที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการถ่ายทอด
นโยบาย แผนงาน ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ตลอดจนการสร้าง ภายนอกองค์กรที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการถ่ายทอด
นโยบาย แผนงาน ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ตลอดจนการสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัย
ภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัย
๖.๗ พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาให้บูรณาการสู่
การปฏิบัติงานประจา

๖.๗ พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาให้บูรณาการสู่
การปฏิบัติงานประจา โดยปรับปรุงระบบการรวบรวมและ
จัดเก็บข้อมูลให้สามารถใช้ร่วมกันทั้งมหาวิทยาลัย

๖.๙ ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน เพิ่มพื้นที่
สีเขียวและลดภาวะโลกร้อน

๖.๙ ส่งเสริมและสร้างจิตสานึกการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
และประหยัดพลังงาน รวมทั้งเพิ่มพื้นที่สีเขียวและลดภาวะ
โลกร้อน
กลยุทธ์ที่ ๗. พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ โดยให้บุคลากรมีวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ เพื่อการ
ทางานได้เต็มตามศักยภาพอย่างมีความสุข โดยพัฒนาระบบสมรรถนะของบุคลากรและผู้บริหารทุกระดับ สร้างเสริม
สวัสดิการและสวัสดิภาพให้บุคลากร ส่งเสริมและสนับสนุนความก้าวหน้าของบุคลากร และการจัดการความรู้เพื่อนาไปสู่
การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
๗.๑ *พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานบุคคลให้มี
๗.๑ *พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานบุคคลให้มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม
ประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม โดยมีการประเมิน
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ เพื่อ
นามาปรับปรุงระบบให้เป็นมาตรฐานและนามาใช้ทุกส่วน
ราชการภายใน
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5. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
		 5.1 ปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจให้มีความเชื่อมโยงกันระหว่างหน่วยงานภายใน
			 ที่เกี่ยวข้อง
				 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขได้นำ�ระบบสารสนเทศเข้ามาช่วยให้การบริหารจัดการ
		 มีความสะดวก รวดเร็ว มากขึ้น ได้แก่
			
ระบบบันทึกการมาปฏิบัติงาน (ระบบสแกนลายนิ้วมือ)
				 วิทยาลัยได้นำ�ระบบบันทึกการมาปฏิบัติงาน (ระบบสแกนลายนิ้วมือ) มาในการลงเวลา
		 ปฏิบัติงานเข้า-ออก ของพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการปัจจุบันรวมทั้งสิ้น 4 จุด ดังนี้
			 (1)	 อาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขจำ�นวน 2 จุด
			 (2)	 อาคารศูนย์วิจัยทางการแพทย์ จำ�นวน 1 จุด
			 (3)	 ศูนย์พัฒนาเด็ก จำ�นวน 1 จุด
			
ใช้ระบบ web conference ที่คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นแม่ข่ายมีการติดต่อ
				 ผ่านเว็บเบราเซอร์ ในบางรายวิชาร่วมกับและคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
				 โรงพยาบาลศรีสะเกษ และโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
			
ให้บริการระบบ E-Learning ด้วย โปรแกรม Open Source (moodle) แก่อาจารย์ และนักศึกษา
				 ส่วนระบบการบริการการศึกษาอื่นๆ จะใช้ร่วมกับทางมหาวิทยาลัย เช่น UBU SIS
				 และ REG เป็นต้น
			
ระบบการบริหารจัดการด้านแผน การเงิน และพัสดุ (UBUFMIS)  
			
ระบบลงทะเบียนรับ-ส่งหนังสือราชการ
			
ทดลองใช้ระบบ IP-Phone หรือที่เรียกว่า IP Telephone คือ โทรศัพท์ที่ใช้รองรับเทคโนโลยี
				 VoIP (VOIP–Voice Over IP) ได้นำ�มาทดลองใช้สำ�หรับอาจารย์แพทย์และอาจารย์ที่มีหน้าที่
				 รับผิดชอบของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยฯ
		 5.2 จัดให้มีการประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบฐานข้อมูล
         		 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขได้มีการติดตั้งระบบการรักษาความปลอดภัยของเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ (Network) ภายในอาคารวิทยาลัย เพื่อควบคุมการรับ-ส่งข้อมูล ในระบบ Network และป้องกัน
การโจมตีหรือสิ่งไม่พึงประสงค์บุกรุกสู่ระบบ Network ด้วยระบบของ Firewall
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บเทีงลบประมาณ
ยบการให้
บริการระบบเครือข่ายไร้สายภายในอาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
และการสาธารณสุ
ขในแต่
ะปี
งบประมาณ
สาธารณสุ
ลยะปี
สาธารณสุ
6 ขในแต่ละปีงบประมาณ
6
5
5
4
4
3
3
2
2
1
1
0
0

4
4
2
2
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พ.ศ. 2554

3
3

4
4

3
3

4
4

4
4

1
1

1
1

พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2556

5
5

2
2

ชัชันน 43
ชัน 4

พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2557
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ยาลัยแพทยศาสตร์แและการสาธารณสุ
ละการสาธารณสุข มหาวิ
ยาลัยอุทบยาลั
ลราชธานี
วิทยาลัวิยทแพทยศาสตร์
ข ทมหาวิ
ยอุบลราชธานี

นความพึ
งพอใจของผู
้ใช้้ใฐช้านข้
		5.35.3ผลประเมิ
ผลประเมิ
นความพึ
งพอใจของผู
ฐานข้ออมูมูลล
ทยาลั
ยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุ
ข ข
	 		 ผลประเมิ
ผลประเมินนความพึ
ความพึงงพอใจผู
พอใจผู้ใช้้ใช้บบริกริารระบบสารสนเทศวิ
การระบบสารสนเทศวิ
ทยาลั
ยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุ
มหาวิมหาวิ
ทยาลัทยาลั
ยอุบยลราชธานี
ในรอบปี
งบประมาณ
๒๕๕5-2557
กลุ่ม่ม ได้ได้แแก่ก่   (1)
(1)กลุกลุ่ม่มบุบุคคลากร
ลากร
อุบลราชธานี
ในรอบปี
งบประมาณ
๒๕๕5-2557 ประกอบด้
ประกอบด้ววยย 22 กลุ
และและ
(2) (2)
กลุ่มกลุ
นัก่มศึนักกษา
ดังนีดั้ งนี้
ศึกษา
			 บุคบุลากร
คลากรกลุกลุ่ม่มตัตัววอย่
อย่าางง คืคือ บุคลากรสายวิ
บสนุ
น ศูนนศูย์วนิจย์ัยวสุิจขัยภาพ
ลากรสายวิชชาการ
าการบุบุคคลากรสายสนั
ลากรสายสนั
บสนุ
สุขภาพ
				และศู
และศู
ัฒนาเด็
ก ผลการวิ
เคราะห์
บความพึ
งพอใจดังดัแสดงในแผนภู
งแสดงในแผนภู
ี่ 22
นย์นพย์ัฒพนาเด็
ก ผลการวิ
เคราะห์
ระดัระดั
บความพึ
งพอใจ
มิทมี่ ิท22
มิทผลประเมิ
ี่ 22 ผลประเมิ
นความพึ
งพอใจการใช้
ระบบสารสนเทศของบุ
คลากร
ปี 25562557
แผนภูแผนภู
มทิ ี่ 22
นความพึ
งพอใจการใช้
ระบบสารสนเทศของบุ
คลากร
ปี 25562557
4
3.5
3
2.5

3.67
3.23
2.42

2.68

2.63

ระดับ 2
ความพึง
พอใจ 1.5
1-5 1
ระดับ

3.53

3.43

2.14

2.84

2.11
2556
2557

0.5

0

Internet/wifi security,antivirus

Website

Management
systems

E-Learning

service

จากแผนภูมิที่ 22 จะเห็นว่าบุคลากร มีระดับความพึงพอใจ ดังนี้
จากแผนภูมิที่ 22 จะเห็นว่าบุคลากร มีระดับความพึงพอใจ ดังนี้
(1) Internet คือ การใช้งานระบบ Internet (CMP Wireless หรือ UBU wifi) ภายในอาคาร
		 (1) Internet คือ การใช้งานระบบ Internet (CMP Wireless หรือ UBU wifi) ภายในอาคารวิทยาลัย
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีระดับความพึงพอใจ ปีงบประมาณ 2556 (ค่าเฉลี่ย 2.42)
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีระดับความพึงพอใจ ปีงบประมาณ 2556 (ค่าเฉลี่ย 2.42)  อยู่ในระดับน้อย และ
อยู่ในระดับ2557
น้อย (ค่และ
2557บปานกลาง
(ค่าเฉลี่ย 3.23)
ปีงบประมาณ
าเฉลีปี่ยงบประมาณ
3.23) อยู่ในระดั
ตามลำ�ดัอยูบ่ในระดับปานกลาง ตามลาดับ
Security,Antivirus
การรักกษาความปลอดภั
ษาความปลอดภัยยระบบเครื
ระบบเครืออข่ข่าายย ของวิ
ของวิททยาลั
ยาลัยยแพทยศาสตร์
แพทยศาสตร์และ
		 (2) (2)
Security,
Antivirus คือคือการรั
และการสาธารณสุ
น การก
ทธิ์การใช้งอานระบบเครื
สเพือ่อนเข้
ระบุ
ตนก่และการมี
อนเข้าใช้ระบบ
การสาธารณสุ
ข เช่น การกำข�เช่
หนดสิ
ทธิก์ าหนดสิ
ารใช้งานระบบเครื
ข่าย การเข้าอรหัข่าสยเพืการเข้
อ่ ระบุตารหั
วั ตนก่
าใช้ตงัวาน
ระบบป้
ต้น มีระดับ2556   (ค่
ความพึงาพอใจ
ปีงบประมาณ
ป้องกังาน
นไวรัและการมี
สคอมพิวเตอร์
เป็นอต้งกันนมีไวรั
ระดัสบคอมพิ
ความพึวเตอร์
งพอใจเป็ปีนงบประมาณ
เฉลีย่ 2.63)
อยู่ในระดั2556
บปานกลาง
เฉลี่ย 2.63)
และ บปีมาก
งบประมาณ
และปี(ค่งาบประมาณ
2557อยู(ค่่ในระดั
าเฉลี่ยบปานกลาง
3.67) อยู่ในระดั
ตามลำ�ดับ2557
   (ค่าเฉลี่ย 3.67) อยู่ในระดับมาก
		ตามล
(3) 	
าดับWebsite คือ Website วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีระดับความพึงพอใจ ปีงบประมาณ
2556 (ค่าเฉลี(3)
่ย 2.14)
อยู่ในระดั
อย และ วิปีทงบประมาณ
2557 (ค่แาละการสาธารณสุ
เฉลี่ย 3.43) อยู่ใขนระดั
บมาก
ตามลำง�พอใจ
ดับ  
Website
คือบน้Website
ยาลัยแพทยศาสตร์
มีระดั
บความพึ
		ปีงบประมาณ
(4) Management
คือ อยู
ระบบการจั
ระบบ scan
ลายนิ(ค่้วามืเฉลี
อ ่ยระบบลงทะเบี
2556 (ค่าsystems
เฉลี่ย 2.14)
่ในระดับน้ดอการออนไลน์
ย และ ปีงบประมาณ
2557
3.43) อยู่ ยน
รับ-ส่ในระดั
ง หนังบสืมาก
อราชการ
ตามลเป็าดันบต้น มีระดับความพึงพอใจ ปีงบประมาณ 2556 (ค่าเฉลี่ย 2.11)  อยู่ในระดับน้อย
และปีงบประมาณ 2557 (ค่าเฉลี่ย 2.68) อยู่ในระดับปานกลาง ตามลำ�ดับ  
รายงานประจาปี พ.ศ.2557
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รายงานประจำ�ปี วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ๒๕๕๗

(4) Management systems คือ ระบบการจัดการออนไลน์ ระบบ scan ลายนิ้วมือ ระบบ
Health Ubon
University
172 ลงทะเบียนรับ-ส่Medicine&Pubilc
ง หนังสือราชการ
เป็นRatchathani
ต้น มีระดั
บความพึงพอใจ ปีงบประมาณ 2556 (ค่าเฉลี่ย 2.11)
อยู่ในระดับน้อย และ ปีงบประมาณ 2557 (ค่าเฉลี่ย 2.68) อยู่ในระดับปานกลาง ตามลาดับ
E-Learning
คือ การใช้
งานระบบ
E-Learning
ยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุ
		 (5) (5)
E-Learning
คือ การใช้
งานระบบ
E-Learning
วิทยาลัวิยทแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุ
ข ข
บความพึ
งพอใจ
ปีงบประมาณ
่ย 2.84)
อยู่ใบนระดั
บปานกลาง
มีระดัมีรบะดั
ความพึ
งพอใจ
ปีงบประมาณ
25572557
(ค่าเฉลี(ค่่ยาเฉลี
2.84)
อยู่ในระดั
ปานกลาง
		 (6) 	 (6)
Service
คือ คืความพึ
งพอใจต่
อการให้
บริกบารของงานคอมพิ
วเตอร์
และเครื
อข่าอยข่ามียระดั
Service
อ ความพึ
งพอใจต่
อการให้
ริการของงานคอมพิ
วเตอร์
และเครื
มีรบะดัความพึ
บความงพอใจ
ปีงบประมาณ
(ค่าเฉลี2557
่ย 3.53)(ค่อยู
่ในระดั
บมากอยู่ในระดับมาก
พึงพอใจ ปี2557
งบประมาณ
าเฉลี
่ย 3.53)
			
นักศึกษา กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตร์ และหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์
				 ผลการวิ
บความพึ
ดังแสดงในแผนภู
มิที่ 23 และหลั กสู ตรสาธารณสุ ข
นั ก ศึ ก ษาเคราะห์
กลุ่ มรตัะดั
วอย่
าง คือ งนัพอใจ
กศึกษาหลั
กสู ตรแพทยศาสตร์
ศาสตร์ ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจ ดังแสดงในแผนภูมิที่ 23
แผนภูมิที่ 23 ผลประมินความพึงพอใจการใช้ระบบสารสนเทศของนักศึกษา ในปี 2556 – 2557
แผนภูมทิ ี่ 23 ผลประมินความพึงพอใจการใช้ระบบสารสนเทศของนักศึกษา ในปี 2556 – 2557
4
3.5
3

3.14

3.62
3.47

3.36

3.313.2
2.8

2.68

3

2.89

3.09

2.5
2

2556

1.5

2557

1
0.5
0

Internet/wifi

security

Website

E-Learning

บริการคอมพิวเตอร์ การให้บริการ

จากแผนภูมิที่ 23 จะเห็นว่านักศึกษา มีระดับความพึงพอใจ ดังนี้
(1) Internet
คือ การใช้
านระบบ
(CMP
อ UBU
จากแผนภู
มิทงี่ 23
จะเห็นInternet
ว่านักศึกษา
มีระดัWireless
บความพึหรื
งพอใจ
ดังนีwifi)
้ ภายในอาคาร
		
(1) ย Internet
คือ การใช้
งานระบบ
Internet2556
(CMP Wireless
อ UBU
ภายในอาคารวิ
ยาลัย
วิทยาลั
มีระดับความพึ
งพอใจ
ปีงบประมาณ
(ค่าเฉลี่ย หรื
3.14)
อยูwifi)
่ในระดั
บปานกลาง ทและ
มีระดัปีงบบประมาณ
ความพึงพอใจ
ปีงบประมาณ
2556 (ค่
่ย 3.14)
อยู่ในระดับปานกลาง และ ปีงบประมาณ 2557
2557
(ค่าเฉลี่ย 2.68)
อยูา่ใเฉลี
นระดั
บปานกลาง
(ค่าเฉลี่ย 2.68)
่ในระดับปานกลาง  คือ การรักษาความปลอดภัยระบบเครือข่าย ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์
(2)อยู
Security,Antivirus
		
(2) Security,Antivirus
คือ การรั
อข่าารหั
ย สของวิ
ทยาลัตัวยตนก่
แพทยศาสตร์
และการสาธารณสุ
ข เช่น การกาหนดสิ
ทธิก์กษาความปลอดภั
ารใช้งานระบบเครืยระบบเครื
อข่าย การเข้
เพื่อระบุ
อนเข้าใช้ และ
การสาธารณสุ
ข เช่นรการกำ
ธิ์กสารใช้
งานระบบเครื
รหัสเพื่องระบุ
อนเข้าใช้งาน
และการมี
งาน และการมี
ะบบป้�หนดสิ
องกันทไวรั
คอมพิ
วเตอร์ เป็นอต้ข่านยมีการเข้
ระดับาความพึ
พอใจตัวตนก่
ปีงบประมาณ
2556
ระบบป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ เป็นต้น มีระดับความพึงพอใจ ปีงบประมาณ 2556 (ค่าเฉลี่ย 3.62) อยู่ในระดับมาก
(ค่าเฉลี่ย 3.62) อยู่ในระดับมาก และ ปีงบประมาณ 2557 (ค่าเฉลี่ย 3.47) อยู่ในระดับมาก ตามลาดับ
และปีงบประมาณ 2557 (ค่าเฉลี่ย 3.47) อยู่ในระดับมาก ตามลำ�ดับ    
		 (3) 	 Website คือ Website วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีระดับความพึงพอใจ ปีงบประมาณ
2556 (ค่าเฉลี่ย 3.31) อยู่ในระดับปานกลาง และ ปีงบประมาณ 2557 (ค่าเฉลี
่ย 3.20)าปีอยูพ.ศ.2557
่ในระดับปานกลาง   
รายงานประจ
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		 (4) E-Learning คือ การใช้งานระบบ E-Learning วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีระดับ
ความพึงพอใจ ปีงบประมาณ 2556 (ค่าเฉลี่ย 2.80) อยู่ในระดับปานกลาง และ ปีงบประมาณ 2557
(ค่าเฉลี่ย 3.00) อยู่ในระดับปานกลาง  
		 (5) 	 บริการคอมพิวเตอร์ คือ การใช้งานคอมพิวเตอร์ ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และห้องสมุด   มีระดับ
ความพึงพอใจ ปีงบประมาณ 2556 (ค่าเฉลี่ย 3.36) อยู่ในระดับปานกลาง และ ปีงบประมาณ 2557
(ค่าเฉลี่ย 2.89) อยู่ในระดับปานกลาง
		 (6) 	 การให้บริการ คือ ความพึงพอใจต่อการให้บริการของงานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
มีระดับความพึงพอใจปีงบประมาณ 2557 (ค่าเฉลี่ย 3.09) อยู่ในระดับปานกลาง  
6. พัฒนาระบบการสือ่ สาร จัดทำ�แผนกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เชิงรุก และประชาสัมพันธ์ทงั้ ภายในและภายนอก
องค์กรที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการถ่ายทอดนโยบาย แผนงาน ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ตลอดจนการสร้างภาพลักษณ์
ที่ดีของมหาวิทยาลัย
		 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขมีนโยบายในการพัฒนาระบบสื่อสาร การจัดทำ�แผนกลยุทธ์
และถ่ า ยทอดแผนกลยุ ท ธ์ เพื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้ บุ ค ลากรทราบโดยทั่ ว ถึ ง ทั้ ง นี้ วิ ท ยาลั ย แพทยศาสตร์ แ ละ
การสาธารณสุข โดยคณะผูบ้ ริหารได้เปิดโอกาส/ ช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นของผูร้ บั บริการและผูม้ สี ว่ นได้เสีย
เพื่อนำ�มาปรับปรุง โดยมีกิจกรรม/โครงการ เพื่อดำ�เนินการตามนโยบาย ดังนี้
			 1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเปิดโอกาสซักถาม เสนอแนะใน “ผู้บริหารพบบุคลากร
				 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข” เป็นประจำ�ทุกภาคการศึกษา เพื่อแถลงผลงาน
				 และรับฟังข้อเสนอแนะ
			 2. จัดทำ�รายงานประจำ�ปี เพื่อเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ผลงานของวิทยาลัยแพทยศาสตร์
				 และการสาธารณสุขในแต่ละรอบปี
			 3. ส่งเสริมให้งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ปรับปรุง/พัฒนา เว็ปไซต์ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์
				 และการสาธารณสุข ให้เป็นปัจจุบันเห็นเป็นรูปธรรมในระยะเวลาอันใกล้
			 4. ประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ และโทรทัศน์
				 ในวาระที่เหมาะสม ตามแต่โอกาสเป็นประจำ�

รายงานประจำ�ปี วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ๒๕๕๗

174

Medicine&Pubilc Health Ubon Ratchathani University

7. พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาให้บูรณาการสู่การปฏิบัติงานประจำ� โดยปรับปรุงระบบการรวบรวม
และจัดเก็บข้อมูลให้สามารถใช้ร่วมกันทั้ง
		  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีแนวทางการดำ�เนินงานประกันคุณภาพภายใน ประจำ�ปีการศึกษา
มุ่งพัฒนาคุณภาพให้สอดรับกับจุดเน้นของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เพื่อเตรียมความพร้อม
เพือ่ รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ และเกณฑ์พฒ
ั นาคุณภาพการศึกษาสูค่ วามเป็นเลิศ (EdPEx) และมุง่ พัฒนา
คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้มีแนวทาง
การประกันคุณภาพการศึกษา ดังนี้
		  1.
			
			
		  2.
			
			
			
		  3.
			
		  4.
			
		  5.
		  6.
			
		  7.

จัดทำ�ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ โดยยึดองค์ประกอบและตัวบ่งชีข้ องสำ�นักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.), ตัวบ่งชี้ของสำ�นักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.),
สำ�นักงานพัฒนาระบบข้าราชการ (กพร.) และเกณฑ์พฒ
ั นาคุณภาพการศึกษาสูค่ วามเป็นเลิศ (EdPEx)
ปรับปรุงโครงสร้างคณะกรรมการประกันคุณภาพ ประกอบด้วย คณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา ระดับวิทยาลัยฯ, คณะกรรมการจัดทำ�รายงานการประเมินตนเองและจัดเก็บหลักฐาน
วิทยาลัยฯ  และคณะทำ�งานเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำ�เนินงานเพื่อคุณภาพวิทยาลัยฯ
ตามเกณฑ์ EdPEx เพื่อทำ�หน้าที่พัฒนา บริหารและติดตามการดำ�เนินงานประกันคุณภาพภายใน
จัดทำ�แผนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในระบบ
ประกันคุณภาพ การติดตามและตรวจสอบประเมินคุณภาพภายใน
พัฒนาบุคลากรภายในวิทยาลัยฯ ให้ตระหนักและมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษา
ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
ติดตามประเมินผลการดำ�เนินงาน ตามรอบระยะเวลา 3 เดือน, 6 เดือน, 9 เดือน และ 12 เดือน
ในการประเมินคุณภาพ กำ�หนดให้มีการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร
(รวมทั้งศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก), ระดับวิทยาลัย และมหาวิทยาลัย
นำ�ผลประเมินไปปรับปรุงและพัฒนา  ในรอบปีการศึกษาถัดไป

		 7.1 นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาวิทยาลัยฯ
				 1. จัดให้มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาทีมีประสิทธิภาพ  โดยเน้นหลักการชี้แจง
					 ให้บุคลากรและนักศึกษาเข้าใจและเห็นประโยชน์ของการทำ�ประกันคุณภาพ พร้อมกำ�กับ
					 ตรวจสอบ ประเมิน และปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง   ให้มีความสอดคล้องกับเกณฑ์
					 ของสำ�นักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) พร้อมรับการ
					 ประเมินและรับรองจากหน่วยงานภายนอก
				 2. กำ�หนดให้มีคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับวิทยาลัยฯ ทำ�หน้าที่พัฒนา บริหาร
					 และติดตามการดำ�เนินการประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง
				 3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้กิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของงานประจำ�
					 ตามภารกิจของวิทยาลัยฯ
				 4. กำ�หนดให้มีปัจจัยคุณภาพเกณฑ์มาตรฐาน และดัชนีชี้วัดคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยฯ
					 เพื่อใช้ในการควบคุม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับภารกิจ
					 ของวิทยาลัยฯ
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เสริบมสนุ
สนันบให้
สนุบนุคให้ลากรและนั
บุคลากรและนั
ศึกษาของวิ
ทยาลั
่วนร่ววมในกระบวนการ
มในกระบวนการ
5. ส่ง5.เสริส่มงสนั
กศึกกษาของวิ
ทยาลั
ยฯยฯได้ได้มีมส่ีสวนร่
					
นคุณภาพการศึ
กษาภายในอย่
ประกันประกั
คุณภาพการศึ
กษาภายในอย่
างต่อเนืางต่
่องอเนื่อง
				
ติดตาม
ตรวจสอบ
และประเมิ
ภาพการศึกกษาอย่
ษาอย่างต่ออเนืเนื่อ่ องโดยใช้
6. พั 6.
ฒ นาพัฒติ ดนาตาม
ตรวจสอบ
และประเมิ
น คุนณคุณภาพการศึ
งโดยใช้กลไก
ก ลไก
					
Plan - Do - Check
- Act (PDCA)
Plan-Do-Check-Act
(PDCA)

แผนภูมแผนภู
ทิ ี่ 24มโครงสร้
างบริหาารจั
นประกั
นคุณภาพการศึ
กษา กษา
ิที่ 24 โครงสร้
งบริดหการด้
ารจัดาการด้
านประกั
นคุณภาพการศึ
วิทยาลัวิยทแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุ
ข ข
ยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุ

		 7.2 กิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาในรอบปีงบประมาณ 2557
			
ส่งผู้แทนเข้าร่วนมโครงการฝึ
กอบรมผู
้ประเมินงคุบประมาณ
ณภาพการศึ2557
กษาภายใน หลักสูตร 2
7.2 กิจกรรมการประกั
คุณภาพการศึ
กษาในรอบปี
(สำ�หรับ1.ผูท้ ส่ไี่ ม่งผูม้แปี ทนเข้
ระสบการณ์
ประเมินคุณ
ภาพ) โดยมี
ศ.นพ.วุ
ชิ ยั ธนาพงศธร
เป็นวิทหลั
ยากรผู
วุฒใิ บนการอบรม
าร่วมโครงการฝึ
กอบรมผู
้ประเมิ
นคุณฒ
ภาพการศึ
กษาภายใน
กสูตรท้ รงคุ
2 (สณาหรั
ผู้ที่
ไม่มีปมกราคม
ระสบการณ์
ประเมิ
นคุณทภาพ)
โดยมีฏศ.นพ.วุ
ฒิชัย ธนาพงศธร เป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิใน
ในวันที่ 27-29
2557
ณ มหาวิ
ยาลัยราชภั
ศรีสะเกษ
การอบรม ในวันที่ 27-29 มกราคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

￼￼￼

ภาพที
วมโครงการฝึ
กอบรมผู
้ประเมิ
ณภาพการศึ
กษาภายในหลัหลั
ภาพที
1่ 12่112เข้าเข้ร่วาร่มโครงการฝึ
กอบรมผู
้ประเมิ
นคุนณคุภาพการศึ
กษาภายใน
กสูกตสูรต2ร 2
รายงานประจาปี พ.ศ.2557
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		  2.
 			
			
			

￼￼￼

เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อขยายผล
หลักสูตรขยายผลหลักสูตร 2 สำ�หรับผู้ไม่มีประสบการณ์เป็นผู้ประเมินคุณภาพภายในของสำ�นักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมี ผศ.จินดา งามสุทธิ เป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในการอบรม
ในวันที่ 17-19 มีนาคม 2557ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ภาพที่ 113 เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสถาบันอุดมศึกษา

		  3. เข้ าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติก ารเลขานุ ก ารคณะกรรมการประเมิ นคุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน โดยมี
ศ.นพ.วุฒิชัย  ธนาพงศธร และ รศ.นพ.จิตเจริญ  ไชยาคำ�  เป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในการอบรม ในวันที่ 28-29
เมษายน 2557 ณ สถานปฏิบัติการท่องเที่ยวและการโรงแรม และสำ�นักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

￼￼￼

ภาพที่ 114 เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเลขานุการคระกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

		  4. คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับกลุ่มวิชา ปีการศึกษา 2556 โดยมี
ผศ.ดร.จันทร์ฉาย   กรรภิรมย์ จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ
พร้อมด้วยทีมผู้ตรวจประเมินคุณภาพจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้เข้าตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับกลุ่มวิชา (วิทย์-เทคโน-สุขภาพ) ในวันที่ 24 – 27 มิถุนายน 2557 ณ สำ�นักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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ภาพที่ 115 คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับกลุ่มวิชา
		  5. คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับวิทยาลัย ปีการศึกษา 2556 โดยมี
ศ.เกียรติคุณ พล.ต.หญิง พญ.วณิช วรรณพฤกษ์ จากสำ�นักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เป็นประธานคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพท่านที่ 1 และรศ.ดร.เดชพล ปรีชากุล จากคณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานคณะกรมการตรวจประเมินท่านที่ 2 พร้อมคณะกรรมการตรวจประเมินจาก
ทางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้เข้าตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ (กลุ่มวิทย์-สุขภาพ)
ในวันที่ 15-17 กรกฎาคม 2557 ณ สำ�นักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ภาพที่ 116 คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับวิทยาลัย
		  6. วิทยาลัยฯ จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม ตามที่สำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
ได้มีการปรับเปลี่ยนเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รอบปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 20 สิงหาคม 2557
เวลา 9.30-12.00 น. ณ ห้อง CMP401 ชั้น 4 วิทยาลัยฯ
￼￼￼

ภาพที่ 117 การจัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม ตามที่สำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
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		  7.
			
			
			
￼￼￼

เข้าร่วมรับการติดตามตรวจสอบจากสำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาสำ�หรับวงรอบการประเมิน
7. เข้าร่วมรับการติดตามตรวจสอบจากสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาสาหรับวงรอบการ
ปีการศึกษา 2556 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการติดตาม ตรวจสอบและประเมินการดำ�เนินงาน
ประเมินปีการศึกษา 2556 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการติดตาม ตรวจสอบและประเมินการ
ของสถาบั น ให้ เ ป็ น ไปตามนโยบายเป้ า หมายและระดั บ คุ ณ ภาพตามมาตรฐานของสำ� นั ก งาน
ดาเนินงานของสถาบั
ให้เป็นไปตามนโยบายเป้
าหมายและระดั
คณะกรรมการการอุ
ดมศึกษาน ในระหว่
างวันที่ 1 - 3 กันยายน
2557 บคุณภาพตามมาตรฐานของ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในระหว่างวันที่ 1 - 3 กันยายน 2557

ภาพที่ 118 เข้าร่วมรับการติดตามตรวจสอบจากสำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ภาพที่ 118 เข้าร่วมรับการติดตามตรวจสอบจากส
านักงานคณะกรรมการการอุ
สำ�หรับวงรอบการประเมิ
นปีการศึกษา 2556 ดมศึกษาสาหรับวงรอบการ
ประเมินปีการศึกษา 2556
		  8. เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างทักษะ ความเข้มแข็งของผูป้ ระเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557
8. เข้ าร่วมโครงการเสริมสร้างทักษะ ความเข้มแข็งของผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปี
โดยมีวทิ ยากรผูท้ รงคุณวุฒิ ผศ.จินดา งามสุทธิ เป็นวิทยากรผูท้ รงคุณวุฒใิ นการอบรม ระหว่างวันที่ 3-4 กันยายน 2557
การศึกษา 2557 โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ผศ.จินดา งามสุทธิ เป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิใน
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
การอบรม ระหว่างวันที่ 3-4 กันยายน 2557 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
 ￼  ￼  ￼

ภาพที่ 119 เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างทักษะ ความเข้มแข็งของผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ภาพที่ 119 เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างทักษะ ความเข้มแข็งของผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ตารางที
นคุนณคุภาพการศึ
กษาภายในของหน่
วยงาน
ยบเที
ยบกั
บปีบทปีี่ผท่าผี่ นมา(เกณฑ์
ตารางที่ 49
่ 49ผลการประเมิ
ผลการประเมิ
ณภาพการศึ
กษาภายในของหน่
วยงานเปรีเปรี
ยบเที
ยบกั
่านมา(เกณฑ์สกอ.)
สกอ.)
ผลประเมินปี 2555
ผลประเมิน 2556
องค์ประกอบคุณภาพ
คะแนน
ผลการประเมิน คะแนน ผลการประเมิน
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน
5.00
ดีมาก
5.00
ดีมาก
วัตถุประสงค์ และแผนดาเนินการ
องค์ประกอบที่ 2 การเรียนการสอน
4.37
ดี
4.48
ดี
องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
5.00
ดีมาก
3.50
พอใช้
องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย
4.66
ดีมาก
5.00
ดีมาก
องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่
5.00
ดีมาก
5.00
ดีมาก
สังคม
องค์ประกอบที่ 6 การทานุบารุงศิลปะและ
4.00
ดี
5.00
ดีมาก
วัฒนธรรม
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องค์ประกอบคุณภาพ
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพ
รวมเฉลี่ย
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ผลประเมินปี 2555
คะแนน
ผลการประเมิน
4.75
ดีมาก
5.00
ดีมาก
4.00
ดี

ผลประเมิน 2556
คะแนน ผลการประเมิน
5.00
ดีมาก
5.00
ดีมาก
4.00
ดี

4.61

4.65

ดีมาก

ดีมาก

แผนภูมทิ ี่ 25 แสดงการเปรียบเทียบเทียบผลประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555 -2556
ผลประเมินปี 2555

ผลประเมิน 2556

5
คะแนนปประเมิน

4
3
2
1
0
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8. ระบบและกลไกการบริ
หารความเสี
่ยงและควบคุ
มภายใน
8.ระบบและกลไกการบริ
หารความเสี
่ยงและควบคุ
มภายใน
		 ระบบและกลไก
ระบบและกลไก โครงสร้
หารความเสี
ย่ งและควบคุ
มภายในของวิ
ทยาลัย
โครงสร้าางการบริ
งการบริหหารจั
ารจัดดการ
การด้าด้นการการบริ
านการการบริ
หารความเสี
่ยงและควบคุ
มภายในของ
แพทยศาสตร์
และการสาธารณสุ
ข โดย ขอ้าโดย
งอิงการดำ
นงานระบบและกลไกบริ
หารความเสี
่ยงและควบคุ
มภายใน
วิทยาลั
ย แพทยศาสตร์
และการสาธารณสุ
อ้างอิ�งเนิการด
าเนินงานระบบและกลไกบริ
หารความเสี
่ยงและ
ของมหาวิ
ทยาลัยอุบลราชธานี
ควบคุ
มภายในของมหาวิ
ทยาลัยอุบลราชธานี
แผนภู
ทิ ี่ 26การด
การดำ
นงานระบบและกลไกบริหารความเสี
หารความเสี่ยงและควบคุ
ย่ งและควบคุมมภายในของมหาวิ
ภายในของมหาวิททยาลั
ยาลัยยอุอุบบลราชธานี
ลราชธานี
แผนภู
มทิ ี่ม26
าเนิ�เนิ
นงานระบบและกลไกบริ
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		 เพือ่ ให้การบริหารความเสีย่ งและควบคุมภายในของวิทยาลัยฯ ดำ�เนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบังเกิดผลดี
ต่อการบรรลุเป้าหมายการดำ�เนินงานตามแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาวิทยาลัยฯ ในระยะ 5 ปี (พ.ศ.2555 – พ.ศ.2559)
วิทยาลัยฯจึงได้น�ำ นโยบายการบริหารความเสีย่ งและการควบคุมภายในของทางมหาวิทยาลัยฯ ดำ�เนินการตามแนวทาง
ดังนี้
		 1) การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในเป็นการดำ�เนินงานที่สำ�คัญ หน่วยงานภายในวิทยาลัยฯ
			 ต้องดำ�เนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานทีก่ �ำ หนด อย่างต่อเนือ่ ง และให้ถอื เป็นภารกิจทีต่ อ้ งปฏิบตั ติ ามปกติ
		 2) ผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับ ต้องให้ความสำ�คัญ และมีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารความเสี่ยง
			 และควบคุมภายใน
		 3) ให้ความสำ�คัญเรื่องการป้องกันความเสี่ยงที่เกิดจากอันตรายของสารเคมี สารทางชีวะ
			 และการแพร่เชื้อโรคต่างๆ ทั้งระดับมหาวิทยาลัย และคณะ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
		 4) มีการปรับปรุงระบบในการสร้างการเชือ่ มโยงระหว่างการจัดวางระบบควบคุมภายใน การบริหารความเสีย่ ง
			 และการประกันคุณภาพ เพื่อประโยชน์ในการดำ�เนินการ ลำ�ดับขั้นตอน วิธีการและระยะเวลาในการ
			 ดำ�เนินงานมีการและติดตามการจัดทำ�รายงาน เพื่อช่วยให้การจัดทำ�รายงานของแผนควบคุมภายใน
			 แผนบริหารความเสี่ยงและการประกันคุณภาพให้มีความสอดคล้องกันมากยิ่งขึ้น
		 8.1 ด้านการบริหารความเสี่ยง
			  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้ดำ�เนินการติดตามการรายงานผลการดำ�เนินงาน
ตามแผนการบริหารความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2556 – 30 กันยายน 2557)  ระดับวิทยาลัยฯ และมี
ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวิทยาลัยฯ จำ�นวน 5 ด้าน (10 ความเสี่ยง) โดยได้ติดตามจากหน่วยงาน
ทีร่ บั ผิดชอบ เพือ่ รายงานสถานการณ์ด�ำ เนินการความเสีย่ งทัง้ หมด จำ�นวน 10 ความเสีย่ ง มีการดำ�เนินการแล้วเสร็จ
จำ�นวน 8 ความเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 80 จากจำ�นวนความเสี่ยงทั้งหมด ดังนี้
			
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (การบริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบการประกันคุณภาพ)
				 จำ�นวน 5 ความเสี่ยง
				 1.1 ให้มีการนำ�ผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงวิธีการทำ�งานและให้มีการ
					 โครงการและผลการดำ�เนินงานของตัวบ่งชี้ตามแผนกลยุทธ์ที่ยังไม่ครอบคลุมทุกตัวบ่งชี้
					 ผลการดำ�เนินงานเทียบกับแผน: ดำ�เนินการแล้วเสร็จ
						 1. มี ก ารรายงานแก่ ค ณะกรรมการประจำ � วิ ท ยาลั ย ฯในประเด็ น ดั ง กล่ า ว และคณะ
							 กรรมการฯ ได้ มี ก ารพิ จ าณามอบหมายหน่ ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบต่ า งๆ ให้ มี ก าร
							 ปรับปรุงและพัฒนาโครงการให้สอดคล้องกับ KPI ที่ยังไม่ครอบคลุม
						 2. ประสานกั บ งานแผนและงบประมาณ ในการจั ด ทำ � แผนการปรั บ ปรุ ง โครงการ
							 ตามข้อเสนอแนะของผู้ ประเมิ น เพื่ อ จั ดทำ � โครงการที่ ยั ง ไม่ ครอบคลุ ม ลงในแผน
							 Action Plan ประจำ�ปี 2557
						 3. งานแผนและงบประมาณ ได้มีการติดตามโครงการและการดำ�เนินงานตามแผน
							 กลยุทธ์ ทุกไตรมาส   และเสนอเข้าคณะกรรมการประจำ�วิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณา
							 ให้ข้อเสนอแนะ
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				 1.2 ผลงานวิจัยที่นำ�ไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชุมและหน่วยงานภายนอก
					 ผลการดำ�เนินงานเทียบกับแผน: ดำ�เนินการแล้วเสร็จ
						 1. ได้มีการจัดทำ�ประกาศหลักเกณฑ์การสนับสนุนค่าตอบแทนผลงานวิจัยที่นำ�ไปใช้
							 ประโยชน์ต่อชุมชนและหน่วยงานภายนอก
						 2. มีผลงานวิจัยที่นำ�ไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชนและหน่วยงานภายนอกเพิ่มขึ้นเดิม
							 ในปีการศึกษา 2556 มี ผลงานร้อยละ 1.96 แต่ในปี 2557 พบว่ามีค่าเพิ่มขึ้น
							 เป็นร้อยละ 21.24
				 1.3 ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ
					 ผลการดำ�เนินงานเทียบกับแผน: ดำ�เนินการแล้วเสร็จ
						 1. ได้จัดทำ�ประกาศหลักเกณฑ์การสนับสนุนค่าตอบแทนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์
							 บทความวิชาการในวารสาร
						 2. มีผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ ร้อยละ 2.65
				 1.4 ผลการชี้นำ� ป้องกัน หรือแก้ไขปัญหาของสังคมภายในองค์กรประเด็นสุขภาพ
					 ผลการดำ�เนินงานเทียบกับแผน: ดำ�เนินการแล้วเสร็จ
						 1. จัดกิจกรรมประชุมวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านงานวิจัยทางการแพทย์		
						 สาธารณสุข และวิทยาศาสตร์สุขภาพ
				 1.5. นักศึกษาสำ�เร็จการศึกษาไม่สามารถยื่นเรื่องเพื่อขอสำ�เร็จการศึกษาตามกำ�หนด
					 เนื่องจากปัญหาการโอนเงิน กยศ. ล่าช้า
					 ผลการดำ�เนินงานเทียบกับแผน: อยู่ระหว่างดำ�เนินการ
						 1. มีการรวบรวมปัญหาจากคณะ/ ส่วนกลาง   
						 2. จัดประชุมคณะกรรมการงานสวัสดิการทุนการศึกษา เพื่อช่วยเหลือนักศึกษา
							 นักศึกษาที่มีปัญหาดังกล่าว
						 3. มีการพิจารณาในการดำ�เนินการเพื่อตัดโอนหนี้ให้ผู้ที่คาดว่าจะสำ�เร็จการศึกษา
							 เป็นอันดับแรก
			
ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสานสนเทศ)
				 จำ�นวน 2 ความเสี่ยง
					 2.1 งบประมาณที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนไม่เพียงพอ
				 		 ผลการดำ�เนินงานเทียบกับแผน: ดำ�เนินการแล้วเสร็จ
						 1. คณะกรรมการประจำ�วิทยาลัยฯ ได้พิจารณาเพิ่มงบประมาณ
							 เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
					 2.2 ระบบยืม - คืนห้องสมุดของมหาวิทยาลัยไม่เสถียรภาพ
						 ผลการดำ�เนินงานเทียบกับแผน: ดำ�เนินการแล้วเสร็จ
						 1. มีคณะทำ�งานรับผิดชอบดูแลระบบของห้องสมุดวิทยาลัยแพทย์ฯ
						 2. มีการจดบันทึก / แจ้งปัญหาแก่ผู้รับผิดชอบของห้องสมุดวิทยาลัยแพทย์ฯ
							 ในคณะทำ�งาน
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				 3. ผู้รับผิดชอบของห้องสมุดวิทยาลัยแพทย์ฯได้แก้ไขปัญหาในเบื้องต้นเมื่อมีความผิดพลาด
				 4. มีการรวบรวมปัญหาส่งผู้พัฒนาระบบ และประชุมบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
			
ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จำ�นวน 1 ความเสี่ยง
				 3.1 เกณฑ์การประเมินคุณภาพ ของวิทยาลัยฯ มีหลายหลักเกณฑ์จากหลายสถาบัน หลายองค์กร
					 ในการประเมินคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยฯ ทำ�ให้ไม่สามารถดำ�เนินการพัฒนาระบบ
					 การประกันคุณภาพได้บรรลุตามเกณฑ์การประเมินของทุกสถาบันที่ตรวจประเมิน
					 ผลการดำ�เนินงานเทียบกับแผน: อยู่ระหว่างดำ�เนินการ
						 เกณฑ์ QA ทางวิทยาลัยฯได้มีการปรับปรุงกระบวนการและมีขั้นตอนต่างๆ เพื่อให้มี
				 การพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐานQA ซึ่งในปัจจุบันในรอบการประเมิน 3 ปีล่าสุดที่ผ่านมา วิทยาลัยฯ
				 ได้คะแนน QA อยู่ในระดับคะแนนที่มากกว่า 4.61 มาโดยตลอดและในปีการศึกษา 2557
				 มี โ ครงการที่ จ ะจั ด ทำ � และพั ฒ นาวิ ท ยาลั ย ฯเพื่ อ ขอประเมิ น ในเกณฑ์ EdPEx นอกจากนั้ น
				 งานแผนและงบประมาณและงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ ยังมีการวิเคราะห์
				 และรวบรวมเกณฑ์ต่างๆ ตัวชี้วัดของแผนกลยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ และของวิทยาลัยฯ
				 มารวบรวมเข้ า ด้ ว ยกั น เพื่ อ สร้ า งความเข้ า ใจให้ บุ ค ลากรเห็ น ความเชื่ อ มโยง และสามารถ
				 หลอมรวมเข้าไปในแต่ละโครงการได้อย่างเหมาะสม โดยปัจจุบันได้มีการปรับปรุงมาแล้ว 3 ปี
				 ซึ่งกระบวนการดังกล่าวที่ผ่านมาช่วยให้วิทยาลัยฯ สามารถพัฒนาระบบการประกันคุณภาพต่างๆ
				 ได้บรรลุตามเกณฑ์ของแต่ละสถาบันที่ตรวจประเมิน
			
ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์มหาวิทยาลัยฯ จำ�นวน 1 ความเสี่ยง
			 4.1 การดำ�เนินงานของโครงการที่ไม่บรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ
			    		 ผลการดำ�เนินงานเทียบกับแผน: ดำ�เนินการแล้วเสร็จ
						 มี ก ารติ ด ตามโครงการครบทุ ก ไตรมาส ผลการดำ � เนิ น งานตามแผนเกิ น ร้ อ ยละ 80
				 ของทุกครั้ง และมีการจัดโครงการทบทวนงานแผนเพื่อหาแนวทางปรับปรุงการดำ�เนินงาน
				 ของโครงการที่ไม่บรรลุตามแผนของปี 2557 ในช่วงเดือน พ.ย. 2557 นี้
			
ความเสี่ยงด้านบุคลากร จำ�นวน 1 ความเสี่ยง
				 5.1 อาจารย์และบุคลากรมีทักษะด้านภาษาอังกฤษไม่เพียงพอ
      					 ผลการดำ�เนินงานเทียบกับแผน: ดำ�เนินการแล้วเสร็จ
						 ประสานงานกับงานวิเทศน์สัมพันธ์ ให้เกิดโครงการอบรมภาษาอังกฤษ
				 สำ�หรับบุคลากรโดยวิทยากรจากมหาวิทยาลัยฮาวาย
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				การด
การดำ
นการ
ุปกรณ์
คอมพิ
วเตอร์
ริการแก่
กษาแน่
นหนาขึ
าเนิ�นเนิการ
ใช้อใชุ้ปอกรณ์
ยึดยติึดดติวัดสวัดุสคดุอมพิ
วเตอร์
ที่ให้ทบี่ให้ริบการแก่
นักนศึักกศึษาแน่
นหนาขึ
้น ้น
			  6.
การรื
ปกรณ์
โดยไม่
ดชอบส่งส่ผลให้
งผลให้
้องเรี
องบรรยายห้อห้งประชุ
องประชุม มอยู่ในสภาพ
6. มีกมีารรื
้ออุ้อปอุกรณ์
โดยไม่
แจ้แงผูจ้้งรผูับ้รผิับดผิชอบ
ห้อหงเรี
ยนยนห้อห้งบรรยาย
				 ไม่พอยูร้อ่ในสภาพไม่
พร้อ้งต่มใช้
มใช้งานในครั
อไปงานในครั้งต่อไป
				การด
การดำ
นการติติดดสติ
สติ๊ ก๊กเกอร์
เกอร์การบอกวิ
้องต้
นทีน่ตทีัว่อุตปั ว อุกรณ์
าเนิ�เนิ
น การ
ารบอกวิธธีกี การใช้
ารใช้งานเบื
ง านเบื
้ อ งต้
ป กรณ์ และมี ก ารแจ้ ง ให้
				 ประสานงานกั
และมีการแจ้บงฝ่ให้
ประสานงานกั
ฝ่ายคอมพิ
วเตอร์ทแยาลั
ละเครื
อข่ตายของวิ
ทยาลัยฯได้ตลอดเวลา
ายคอมพิ
วเตอร์แบละเครื
อข่ายของวิ
ยฯได้
ลอดเวลา
			  7.
ือ/แนวทาง/ขั
้นตอนการปฏิ
ัติงาน
ครบและครอบคลุ
วยงาน
7. คู่มคูือ่ม/แนวทาง/ขั
้นตอนการปฏิ
บัตบิงาน
ยังมียัไงม่มีคไม่รบและครอบคลุ
มทุมกทุหน่กหน่
วยงาน
				การด
การดำ
นการ
ยนทุ
กหน่
วยงานของวิ
ทยาลั
้นตอนการปฏิ
ิงานครอบคลุ
ม
าเนิ�นเนิการ
แจ้งแจ้เวีงยเวีนทุ
กหน่
วยงานของวิ
ทยาลั
ยฯยจัฯดจัทดาขัทำ�้นขัตอนการปฏิ
บัตบิงัตานครอบคลุ
มการ
				 ทางานของทุ
การทำ�งานของทุ
กหน่วพร้
ยงาน
ส่งแก่หงานบริ
ารบุคคลในรอบการประเมิ
น ณ ต.ค.2557
กหน่วยงาน
อมจัพร้
ดส่องมจั
แก่ดงานบริ
ารบุคหคลในรอบการประเมิ
น ณ ต.ค.2557
			  8. ระบบฐานข้อมูลยังถูกก่อกวนจาก Source Code  Program  ภายนอก
8. ระบบฐานข้อมูลยังถูกก่อกวนจาก Source Code Program ภายนอก
				การด
การดำ
นการในปี
ในปี
งบประมาณ2557
2557 ได้
าเนิ�นเนิการ
งบประมาณ
ได้มมกี ีการออกแบบฐานข้
ารออกแบบฐานข้ออมูมูลลชุชุดดใหม่
ใหม่แและใช้
ละใช้ฐฐานข้
านข้ออมูมูลลชุชุดดใหม่
				 ภายใต้การออกแบบโดยผู้ช่วยคณบดีงานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย และคณะกรรมการทำ�งาน
ใหม่ภายใต้การออกแบบโดยผู้ช่วยคณบดีงานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย และคณะกรรมการ
				 คอมพิวเตอร์และเครือข่าย
ทางานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
			 ตารางที
ตารางที
ยบเที
ยบการควบคุ
มภายใน
ประจำ
ปีงบประมาณ
พ.ศ.2556–2557
2557
่ 51่ 51
เปรีเปรี
ยบเที
ยบการควบคุ
มภายใน
ประจ
าปีง�บประมาณ
พ.ศ.2556–
สถานะการดาเนินการ
1. ยังไม่ได้ดาเนินการ
2. อยู่ระหว่างดาเนินการ ยังไม่แล้วเสร็จ
3. ดาเนินการแล้วเสร็จ
รวม

ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ดาเนินการแล้ว
ดาเนินการแล้วเสร็จ
จานวนความเสี่ยง เสร็จคิดเป็นร้อยละ จานวนความเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ
0
1
3
4

75

0
0
8
8

100

รายงานประจาปี พ.ศ.2557

หน้า | 200

รายงานประจำ�ปี วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ๒๕๕๗

186

Medicine&Pubilc Health Ubon Ratchathani University

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

แผนภูแผนภู
มที่ 28มทีเปรี
�เนินงานด้
นการควบคุ
มภายใน
ประจำ�ประจ
ปีงบประมาณ
พ.ศ.2556-2557
่ 28ยบเที
เปรียยบการดำ
บเทียบการด
าเนินางานด้
านการควบคุ
มภายใน
าปีงบประมาณ
พ.ศ.2556-2557
9

8

8
7
6
5

ปีพ.ศ. 2556

4

3

3
2

1

1
0

ปีพ.ศ. 2557

ยังไม่ได้ดาเนินการ อยู่ระหว่างดาเนินการ ดาเนินการแล้วเสร็จ

9. ปรับปรุงกายภาพ ระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของนักศึกษาและบุคลากร
9. ปรับปรุงกายภาพ ระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของนักศึกษาและบุคลากร
9.1 ด้9.1
านการปรั
บปรุงบกายภาพ
ระบบสาธารณู
ปโภคปโภค
ด้านการปรั
ปรุงกายภาพ
ระบบสาธารณู
			 ในปีงบประมาณ 2557 งานอาคารสถานที่ได้รับจัดจัดสรรงบประมาณในโครงการปรับปรุงซ่อมบำ�รุง
ในปีงบประมาณ 2557 งานอาคารสถานที่ได้รับจัดจัดสรรงบประมาณในโครงการปรับปรุงซ่อม
อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมภายในวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขจำ�นวน 300,000 บาท เพื่อใช้
บารุงอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมภายในวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขจานวน 300,000 บาท
ในการดำ�เนินการจ้างเหมากำ�จัดปลวกระบบอัดสารเคมีลงใต้ดนิ จ้างเหมาดูแลระบบลิฟท์โดยสาร เครือ่ งปรับอากาศ  
เพื่อใช้พในการด
าเนินาการจ้
าจัดปลวกระบบอั
ล งใต้ดิน จ้วาอาคาร
งเหมาดูเป็แนลระบบลิ
ท์โดยสาร
ระบบโทรศั
ท์ ระบบไฟฟ้
  และค่างเหมาก
าวัสดุในการจั
ดทำ�ซ่อมแซมส่ดวสารเคมี
นทีเ่ สียหายภายในตั
ต้น ในช่วฟงปลายปี
เครื่องปรั
บอากาศ
ระบบโทรศัไ่ ด้พตท์ดิ ตัระบบไฟฟ้
า �้ำ และ
าวัมสเพื
ดุใอ่ นการจั
ทาซ่อมแซมส่วนที�้ำ ดื่เสีม่ ยของนั
หายภายในตั
งบประมาณ
2555
งานอาคารสถานที
ง้ จุดบริการน
ดืม่ เพิม่ค่เติ
แก้ปญ
ั ดหาการขาดแคลนน
กศึกษา   ว
วงปลายปีงบประมาณ
ิดตั้งจุดบริการน้าดื่ม้ำ�โดยเริ
เพิ่มเติ่มมทำ�เพื่อ
และบุอาคาร
คคลที่มเป็าตินดต้ต่นอในช่
ประสานงานภายในวิ
ทยาลัย2555
   ในปี งานอาคารสถานที
2557 ได้จ้างเหมาทำ่ได้�ตความสะอาดระบบน
แก้ปัญหาการขาดแคลนน้
าดื่มของนัและเปลี
กศึกษา ่ยและบุ
ดต่อประสานงานภายในวิ
ความสะอาดถั
งกักเก็บน้ำ�รวมขนาดใหญ่
นถ่ายวัคสคลที
ดุที่ใมช้าติ
ในการกรองน้
ำ�ดื่มรวมถึงฟิวส์ทเยาลั
ตอร์ย   ในปี 2557 ได้
จ้างเหมาทาความสะอาดระบบน้าโดยเริ่มทาความสะอาดถังกักเก็บน้ารวมขนาดใหญ่ และเปลี่ยนถ่ายวัสดุที่ใช้
ในการกรองน้าดื่มรวมถึงฟิวส์เตอร์

￼￼

ภาพที่ 120 ถังกักเก็บน้ำ�รวมขนาดใหญ่ก่อนทำ�ความสะอาด

ภาพที่ 120 ถังกักเก็บนารวมขนาดใหญ่ก่อนทาความสะอาด
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ภาพที่ 121 ถังกักเก็บน้ำ�รวมขนาดใหญ่หลังทำ�ความสะอาด

ภาพที่ 122 ถังน้ำ�ดื่มสแตนเลสพร้อมชุดกรอง
		 สนับสนุนโครงการการจัดการขยะรีไซเคิล โดยจัดแจงพื้นที่ในการวางถังขยะและจัดทำ�ที่ทิ้งขยะ
แบบแยกประเภทไว้ในจุดที่เหมาะสม

ภาพที่ 123 โครงการแยกขยะ
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ภาพที่ 124 ซ่อมแซมบำ�รุงรักษาตัวอาคาร เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากตัวอาคารชำ�รุด
ภาพที่ 124 ซ่อมแซมบารุงรักษาตัวอาคาร เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึนจากตัวอาคารชารุด
9.2
9.2สรุ
สรุปปผลการประเมิ
ผลการประเมินนระดั
ระดับบความพึ
ความพึงงพอใจ
พอใจ
				 จากการประเมิ
จากการประเมินระดั
นระดับความพึ
บความพึงพอใจจากบุ
งพอใจจากบุคลากร
คลากรและนั
และนักศึกกศึษาภายในวิ
กษาภายในวิทยาลั
ทยาลัยแพทยศาสตร์
ยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุ
ขพบว่
าระดั
บความพึ
งพอใจโดยภาพรวมอยู
ี่ 77%
และการสาธารณสุ
ขพบว่
าระดั
บความพึ
งพอใจโดยภาพรวมอยู
่ที่ ่ท77%
งเสริมมและสร้
และสร้างจิ
างจิตตสสำานึ�นึกกการอนุ
การอนุรรักักษ์ษ์สสิ่งิ่งแวดล้
แวดล้ออมและประหยั
มและประหยัดพลังงาน รวมทั้งงเพิ
เพิ่มพื้นนที
ที่สสีเีเขีขียยววและลด
10.10.ส่งส่เสริ
และลดภาวะโลกร้
อน
ภาวะโลกร้
อน
10.1
โครงการธนาคารขยะ
“เปลี“เปลี
่ยนขยะให้
เป็นทุเป็นน”ทุน”
10.1
โครงการธนาคารขยะ
่ยนขยะให้
เพืเ่อพืจั่อดจัตัด้งตัธนาคารขยะภายในวิ
ทยาลั
ยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุ
ข ขนักนัศึกกศึษากษา
				 มีวมีัตวถุัตปถุระสงค์
ประสงค์
้งธนาคารขยะภายในวิ
ทยาลั
ยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุ
และบุ
คลากรภายในวิ
นร่ววมในการจั
มในการจัดดการขยะ
การขยะโดยดำ
โดยด
นโครงการง้ แต่
และบุ
คลากรภายในวิททยาลั
ยาลัยยแพทยศาสตร์
แพทยศาสตร์แและการสาธารณสุ
ละการสาธารณสุขมีสว่ นร่
�เนิาเนิ
นโครงการตั
ตั้งวัแต่
สิงหาคม
ถึง 17
นทีวัน่ 1ทีสิ่ 1งหาคม
ถึง 17
พฤศจิพฤศจิ
กายนกายน
25572557
จากการด
กิจกรรมของโครงการธนาคารขยะที
่ผ่านมา
			 จากการดำ
�เนิาเนิ
นกิจนกรรมของโครงการธนาคารขยะที
่ผ่านมา
พบว่พบว่
า า
จานวนสมาชิ
กนาขยะมาฝากทั
้งหมด 144 คน
				 1) 	 จำ�1)นวนสมาชิ
กนำ�ขยะมาฝากทั
้งหมด   144   คน
มีขายขยะทั
้งหมดจ
้ง ซึน่งจำเป็�นวนเงิ
นจานวนเงิ
นทั้งหมด 11,636
				 2)	 มี2)
ขายขยะทั
้งหมดจำ
�นวนานวน
5 ครั5้ง ซึครั่งเป็
นทั้งหมด   11,636
บาท บาท
ตารางที
ตารางที่ 52
่ 52แสดงจำ
แสดงจ�นวน
านวนและประเภทของขยะ
และประเภทของขยะที่สทีมาชิ
่สมาชิกนำก�นมาฝาก
ามาฝาก
ประเภทขยะ
1. กระดาษ
- กระดาษขาว-ดา
- กระดาษรวม
- กระดาษลัง
- กระดาษหนังสือพิมพ์
รวม
2. แก้ว
- ขวดแก้ว
รวม
3. กล่องนม
รวม

จานวน (กก.)
(ปี 2555)

จานวน (กก.)
(ปี 2556)

จานวน (กก.)
(ปี 2557) (รอบแรก)

จานวน (กก.)
(ปี 2557)(รอบสอง)

973.7
514
151.7
1,639.4

274
309.5
233.3
152
941.8

593.1
224.9
167.6
158.2
1,143.8

1,042
120.6
108.2
1,270.8

84.5
84.5
-

62.2
62.2
0.1
0.1

87.3
87.3
-

145.8
145.8
-
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ประเภทขยะ
4. พลาสติก
- พลาสติกใส(ขวด PET)
- พลาสติกแข็ง
- พลาสติกรวม
รวม
5. โลหะ
- อะลูมิเนียม
- สังกะสี
- เหล็ก
- ทองแดง
รวม
รวมทังสิน
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จานวน (กก.)
(ปี 2555)

จานวน (กก.)
(ปี 2556)

จานวน (กก.)
(ปี 2557) (รอบแรก)

จานวน (กก.)
(ปี 2557)(รอบสอง)

95.9
55.7
140.6

109
24.9
133.9

93.3
24.1
60.3
177.7

221.7
3
70.4
295.1

20.25
1.6
2.0
23.85
1,888.35

109
24.9
9.6
143.5
1,159.9

4.124
8.5
0.5
13.124
1,421.924

5.8
8.1
3.2
17.1
1,728.8

ภาพที
ภาพที่ 125
่ 125 ประชุ
ประชุมมวางแผนออกประชาสั
วางแผนออกประชาสัมมพัพันนธ์ธ์ททังในและนอกพื
ั้งในและนอกพืนที
้นที่ ่ และเตรี
และเตรียยมอุ
มอุปปกรณ์
กรณ์ตตา่ ่างๆ
งๆ

ภาพที่ 126 การประชาสัมพันธ์โครงการธนาคารขยะ

ภาพที่ 126 การประชาสัมพันธ์โครงการธนาคารขยะ
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10.2 โครงการน้ำ�หมักชีวภาพ
				 จากการดำ�เนินงานโครงการน้ำ�หมักชีวภาพ โดยการนำ�เศษผักที่เหลือจากการตกแต่งพืชผักและ
ไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้วนำ�มาเพิม่ มูลค่าโดยการนำ�เศษผักมาทำ�ให้เป็นชิน้ เล็กๆผสมกับน้�ำ ทีป่ ราศจากคลอรีน กากน�้ำ ตาล
และหัวเชื้อ E.M. จนกระทั่งได้น้ำ�หมักชีวภาพ
				 ทางกายภาพจะเห็นได้ว่า
					 สี			 มีลักษณะเป็นสารละลายสีน้ำ�ตาลเข้ม
					 กลิ่น		 มีกลิ่นคล้ายกลิ่นของหัวเชื้อจุลินทรีย์ผสมกับกลิ่นของเศษผัก
					 ค่า pH อยู่ในช่วง 3 -4
				 ระยะเวลาทีใ่ ช้ในการหมักเริม่ ตัง้ แต่ 22 สิงหาคม 2557 เริม่ บรรจุผลิตภัณฑ์วนั ที่ 10 พฤศจิกายน 2557
ซึ่งอยู่ในรูปผลิตภัณฑ์  จำ�นวน 120 ลิตร
			
ขั้นตอนการทำ�น้ำ�หมักชีวภาพจาก
					 1. ทำ�การคัดแยกเศษผักที่เน่าเสียมากๆออกก่อนและนำ�เศษผักมาหั่นเป็นชิ้นเล็ก ๆ
					 2. คลุกเค้าเศษผักเข้ากับกากน้ำ�ตาลและเติมน้ำ�สะอาดลงไป
					 3. เติมหัวเชื้อจุลินทรีย์ลงไปและคนให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากัน ปิดฝาภาชนะ
						 หมักไว้ 7-15 วัน
					 4. ครอบตามกำ�หนดปุ๋ยหมักน้ำ�ชีวภาพจะมีกลิ่นหอม ควรหมักอย่างน้อย 1 เดือน
						 จึงนำ�ไปใช้ได้ และระหว่างหมักให้หมั่นคนส่วนผสม 1 ครั้ง/สัปดาห์
					 5. กรองกากเศษผักออกจากน้ำ�หมักและบรรจุใส่ขวด   

ภาพที่ 127 ขั้นตอนการทำ�น้ำ�หมักชีวภาพ(1)
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ภาพที่ 128 ขั้นตอนการทำ�น้ำ�หมักชีวภาพ(2)
10.3 โครงการวันสิ่งแวดล้อมโลกเพื่อสุขภาพ
				 จากการดำ�เนินงานโครงการน�้ำ หมักชีวภาพ มีนกั ศึกษาเข้าร่วมโครงการตามจำ�นวนเป้าหมาย 211 คน
คิดเป็นร้อยละ 100.00 และมีบุคลากรเข้าร่วมโครงการตามจำ�นวนเป้าหมาย 7 คน คิดเป็นร้อยละ 46.6
จากการประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการในภาพรวม อยู่ในระดับมากขึ้นไป คือร้อยละ  92.00
ภาพที่ 129 โครงการวังสิ่งแวดล้อมโลกเพื่อสุขภาพ
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กลยุททธ์ธ์ทที่ ี่ 7 พัฒ
นาระบบบริ
หารทรั
พยากรมนุ
ษย์ษทย์ี่มทุ่งี่มเน้งุ่ นเน้ผลสั
มฤทธิ
์ โดยให้
บุคบลากรมี
วัฒวนธรรม
กลยุ
พัฒ
นาระบบบริ
หารทรั
พยากรมนุ
นผลสั
มฤทธิ
์ โดยให้
ุคลากรมี
ัฒนธรรมแห่งการ
งการเรี
นรู้ เพืางานได้
่อการทำเ�ต็งานได้
ตามศักยภาพอย่
างมีขความสุโดยพั
ข โดยพั
ฒนาระบบสมรรถนะของบุ
คลากร
เรีแห่
ยนรู
้ เพื่อยการท
มตามศัเต็กมยภาพอย่
างมีความสุ
ฒนาระบบสมรรถนะของบุ
คลากรและ
้บริหการทุ
สร้ามงเสริ
สดิการและสวั
สดิภาพให้
บุคลากรส่งส่เสริ
งเสริ
มและสนั
บสนุ
นความก้
าวหน้
า
ผูและผู
้บริหารทุ
ระดักบระดั
สร้าบงเสริ
สวัสมดิสวั
การและสวั
สดิภาพให้
บุคลากร
มและสนั
บสนุ
นความก้
าวหน้
าของ
และการจั
ดการความรู
พื่อนำ่ก�ไปสู
บัติงานอย่
งมีปทระสิ
ทธิภาพ
บุของบุ
คลากรคลากร
และการจั
ดการความรู
้เพื่อน้เาไปสู
ารปฏิ่การปฏิ
บัติงานอย่
างมีปาระสิ
ธิภาพ
เป้าประสงค์ : บุคลากรทำ�งานได้เต็มตามศักยภาพอย่างมีความสุข
เป้าประสงค์ : บุคลากรทางานได้เต็มตามศักยภาพอย่างมีความสุข
มาตรการ
มาตรการ
		 7.1
7.1 พัพัฒฒนาระบบและกลไกการบริ
นาระบบและกลไกการบริหหารงานบุ
ารงานบุคคคลให้
คลให้มมีปีประสิ
ระสิททธิธิภภาพ
าพ โปร่
โปร่งงใส
ใส เป็
เป็นนธรรม
ธรรม โดยมี
โดยมีกการประเมิ
ารประเมินน
			 เครื
เครื่อ่องมืงมืออทีที่ใ่ใช้ช้ใในการประเมิ
นการประเมินนผลการปฏิ
เป็เนป็มาตรฐาน
ผลการปฏิบบัตัติริราชการ
าชการเพืเพื่อ่อนำน�มาปรั
ามาปรับบปรุปรุงระบบให้
งระบบให้
นมาตรฐานและ
			 นและนำ
�
มาใช้
ท
ก
ุ
ส่
ว
นราชการภายใน
ามาใช้ทุกส่วนราชการภายใน
		 7.2
7.2 พัพัฒฒนาสมรรถนะบุ
นาสมรรถนะบุคคลากร
ลากรจัจัดดให้ให้มมีรีระบบการถ่
ะบบการถ่าายทอดตั
ยทอดตัววชีชี้ว้วัดัดขององค์
ขององค์กกรสู
รสู่ร่ระดั
ะดับบบุบุคคคล
คล และระบบการ
			 ประเมิ
และระบบการประเมิ
ผลการปฏิ่งผลสั
บัติงมานแบบมุ
นผลการปฏิบัติงนานแบบมุ
ฤทธิ์ ่งผลสัมฤทธิ์
		 7.3
7.3 	พั
นาผู้ ้บริหารทุกกระดั
านการบริ
หารโดยยึ
ดหลัดกหลั
ธรรมภิ
บาล บ าลและทั น ต่ อ การ
พั ฒฒนาผู
ระดับบให้ให้มมีสี สมรรถนะด้
มรรถนะด้
า นการบริ
ห ารโดยยึ
ก ธรรมภิ
			 เปลี
และทั
นต่อการเปลี่ยนแปลง
่ยนแปลง
โดยการเพิ่ม่มพูพูนนคุคุณณวุวุฒฒิศิศักักยภาพ
ยภาพและ
		 7.4
7.4 	ส่ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีความก้าวหน้าตามสายงาน โดยการเพิ
			 ประสบการณ์
และประสบการณ์
สร้างเสริ
		 7.5
7.5 	สร้
างเสริมมสวัสวัสสดิดิกการและสวั
ารและสวัสสดิดิภภาพเพื
าพเพื่อ่อให้ให้บบุคุคลากรท
ลากรทำางานในองค์
�งานในองค์กกรอย่
รอย่างมี
างมีคความสุ
วามสุขข
ส่งเสริ
		 7.6
7.6 	ส่
งเสริมมและสนั
และสนับบสนุสนุนนการจั
การจัดดการความรู
การความรู้เพื้เพื่อ่อนนำาไปสู
�ไปสู่ก่การปฏิ
ารปฏิบบัตัติ ิ
ส่งเสริ
		 7.7
7.7 	ส่
งเสริมมจรรยาบรรณวิ
จรรยาบรรณวิชชาชีาชีพพและยกย่
และยกย่อองงเชิเชิดดชูชูเกีเกียยรติรติบบุคุคลากรที
ลากรที่เป็่เป็นนแบบอย่
แบบอย่าางทีงที่ด่ดี ี

1.1.พัพัฒฒนาระบบและกลไกการบริ
นาระบบและกลไกการบริหหารงานบุ
ารงานบุคคคลให้
คลให้มมีปีประสิ
ระสิททธิธิภภาพ
าพโปร่
โปร่งงใสใสเป็เป็นนธรรม
ธรรม
งานบริ ห ารบุ ค คล ได้ จั ด ท าแผนกลยุ ท ธ์ เ พื่ อ การพั ฒ นาบุ ค ลากร ปี 2555-2558 โดยมี เ นื้ อ หาที่
		 งานบริหารบุคคล ได้จัดทำ�แผนกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาบุคลากร ปี 2555-2558 โดยมีเนื้อหาที่สอดคล้อง
สอดคล้องกับแผนกลยุทธการพัฒนาวิทยาลัยฯ ปี 2555-2559 โดยแผนกลยุทธ์การพัฒนาบุคคล แผนการ
กับแผนกลยุทธการพัฒนาวิทยาลัยฯ ปี 2555-2559 โดยแผนกลยุทธ์การพัฒนาบุคคล แผนการพัฒนาบุคลากร
พัฒนาบุคลากรตลอดจนแผนความต้องการ ได้กาหนดมาตราการ โครงการ/กิจกรรม และตัวชี้วัดความสาเร็จ เพื่อ
กำ�หนดมาตราการ
่อขับกเคลื
่อนและส่
ขัตลอดจนแผนความต้
บเคลื่อนและส่งเสริมอให้งการ
การดได้าเนิ
นงานตามพันธกิโครงการ/กิ
จหลักของวิจทกรรม
ยาลัยและตั
ฯ ไปสูว่วชีิส้วัยัดทัความสำ
ศน์ที่ต�ั้งเร็ไว้จ เพื
โดยมี
ิจกรรมย่
อย ง
ดัเสริ
งนี้ มให้การดำ�เนินงานตามพันธกิจหลักของวิทยาลัยฯ ไปสู่วิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ โดยมีกิจกรรมย่อย ดังนี้
ตารางที่ 53
่ 53 แสดงรายละเอี
แสดงรายละเอียยดงบประมาณในแต่
ตารางที
ดงบประมาณในแต่ลละโครงการ/กิ
ะโครงการ/กิจกรรม
จกรรม
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7

โครงการ/กิจกรรม
โครงการบริหารอัตรากาลังบุคลากร
โครงการทุนพัฒนาอาจารย์
โครงการส่งเสริมศักยภาพในการปฏิบัติงานบุคลากรสายสนับสนุน และสนับสนุนให้บุคลากรมี
ความก้าวหน้าตามสายงาน
โครงการส่งเสริมศักยภาพในการปฏิบัติงานบุคลากรสายวิชาการ และสนับสนุนให้บุคลากรมี
ความก้าวหน้าตามสายงาน
โครงการระบบสวัสดิการและเสริมสร้างสุขภาพที่ดีสาหรับบุคลากร
โครงการกิจกรรมสานสัมพันธ์เนื่องในโอกาสสืบทอดประเพณีไทย
โครงการประเมินหน่วยงานและบุคลากรวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
รวมงบประมาณทังสิน

งบประมาณที่จัดสรร
33,684,857
1,104,000
450,000
676,400
150,000
50,000
84,900
36,200,157

รายงานประจาปี พ.ศ.2557
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งานบริหารบุคคล ได้ดำ�เนินกิจกรรมตามแผนที่ตั้งไว้ ดังนี้
		 งานบริ
กิจกรรมที
โครงการบริ
ตรากำ�ลังบุคลากร
หารบุ่ ค1คล
ได้ดาเนินหกิจารอั
กรรมตามแผนที
่ตั้งไว้ ดังนี้
			 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำ�นวนเงินทั้งสิ้น 33,684,857 บาท และได้ดำ�เนินการสรรหา
 กิจกรรมที่ 1 โครงการบริหารอัตรากาลังบุคลากร
และบรรจุบุคลากรผลการดำ
�เนินงานตามเป้
าหมายที
รายละเอียดมีดบาท
ังนี้ และได้ดาเนินการสรรหาและ
ได้รับจัดสรรงบประมาณ
จานวนเงิ
นทั้ง่ตสิั้ง้นไว้33,684,857

บรรจุบุคลากรผลการดาเนินงานตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ รายละเอียดมีดังนี้
ตารางที
�เนิาเนิ
นงานโครงการบริ
หารอั
ตรากำ
�ลัาลั
งบุงคบุลากร
ตารางที่ 54
่ 54แผน-ผลการดำ
แผน-ผลการด
นงานโครงการบริ
หารอั
ตราก
คลากร
แผนการดาเนินงาน

ผลการดาเนินงาน

บุคลากรอัตราใหม่
1. สายวิชาการ
1. สายวิชาการ จานวน 3 อัตรา
1.1 กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ จานวน 2 อัตรา คือ
- กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ 2 อัตรา
- สาขาแพทยศาสตร์ บรรจุวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557
- กลุ่มสาธารณสุขศาสตร์ 1 อัตรา
- สาขาแพทยศาสตร์ บรรจุวันที่ 1 พฤษภาคม 2557
2. อาคารกิจกรรม
1.2 แพทย์ใช้ทุนและนักเรียนทุน สกอ. จานวน 3 อัตรา คือ
- สายวิชาการ/สายสนับสนุน
- สาขาสรีรวิทยา บรรจุวันที่ 2 มกราคม 2557
- ผู้ช่วยเหลือคนไข้ 2 อัตรา
- สาขาแพทยศาสตร์ บรรจุวันที่ 1 เมษายน 2557
- พยาบาลวิชาชีพ 4 อัตรา
- สาขาแพทยศาสตร์ บรรจุวันที่ 1 เมษายน 2557
- นักวิชาการการเงิน 1 อัตรา
1.3 กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ บรรลุ 2 อัตรา คือ
- ค่าตอบแทนนอกเหนือจากค่าจ้าง
- สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ บรรจุวันที่ 1 พฤษภาคม 2557
- สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน บรรจุวันที่ 2 ตุลาคม 2557
2. สายสนับสนุนวิชาการ มีดังนี้
2.1 ตาแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร พนักงานมหาวิทยาลัย จานวน
1 อัตรา สังกัดงานบริหารบุคคล เข้าบรรจุวันที่ 1 พฤษภาคม 2557
2.2 ตาแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จานวน 2 อัตรา และตาแหน่ง
ผู้ช่วยเหลือคนไข้ จานวน 1 อัตรา สังกัดศูนย์การศึกษาและวิจัย
ทางการแพทย์เข้าบรรจุ 1 พฤษภาคม 2557
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กิจกรรมที่ 2 ทุนพัฒนาอาจารย์
 กิจกรรมที่ 2 ทุนพัฒนาอาจารย์
ตารางที
ตารางที่ 55
่ 55แผน-ผลการดำ
แผน-ผลการด�เนิ
าเนินงานโครงการทุ
นงานโครงการทุนพันพัฒฒนาอาจารย์
นาอาจารย์

แผนการดาเนินงาน
ทุนพัฒนาอาจารย์ใหม่ (3 อัตรา)
* ปรีคลินิก 1
* คลินิก 1
* สาธารณสุขศาสตร์
ทุนพัฒนาอาจารย์อัตราเดิม 5 อัตรา

ผลการดาเนินงาน
ทุนพัฒนาอาจารย์ใหม่
1. กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จานวน 2 ราย ดังนี้
1.1 อ.ลักษณีย์ บุญขาว ระดับปริญญาเอก สาขาอา
ชีวอนามัยและความปลอดภัย ณ มหาวิทยาลัยมหิดล
ทุนกองทุนพัฒนาบุคลากร ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2557 31 กรกฎาคม 2560
1.2 อ.ปัณฑิตา สุขุมาลย์ ระดับปริญญาเอก สาขา
สาธารณสุ ข ศาสตร์ ณ มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น
ทุนอุดหนุนวิทยาลัยฯ ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2557 - 31
กรกฎาคม 2560
2. กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ จานวน 2 ราย ดังนี้
2.1 นพ.สุริยง แผลงงาม ระดับปริญญาเอก สาขา
ภาพวิ นิ จ ฉั ย ชั้ น สู ง ณ คณะแพทยศาสตร์ ศิ ริ ร าช
พยาบาล ทุนอุดหนุนวิทยาลัยฯ ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม
2557 - 30 มิถุนายน 2559
2.2 พญ.ปิยะรัตน์ ธัญนิพัทธ์ ระดับปริญญาเอก
สาขาตจวิทยา ณ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
ทุนส่วนตัว ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2557 - 30 มิถุนายน
2561

		
กิจกรรมที่ 3 โครงการส่งเสริมศักยภาพในการปฏิบัติงานบุคลากรสายวิชาการ
 กิจบกรรมที
งเสริมาวหน้
ศักยภาพในการปฏิ
			 และสนั
สนุนให้่ 3บุคโครงการส่
ลากรมีความก้
าตามสายงาน บตั งิ านบุคลากรสายวิชาการ และสนับสนุน
คุ ลากรมี
ความก้าแวหน้
			 เพื่อให้ให้กบารพั
ฒนาอาจารย์
ละบุาคตามสายงาน
ลากรสายสนับสนุน มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ทั้งด้านเทคนิค
เพื
่
อ
ให้
ก
ารพั
ฒ
นาอาจารย์
และบุคลากรสายสนั
บสนุ
น มีคบุณกระบวนการเรี
ภาพและประสิยทนการสอน
ธิภาพ ทั้ง
การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ และการใช้สื่อการสอนที
่ทันสมัย รวมทั
้งการปรั
ด้านเทคนิคการสอน การประเมินผลการเรียนรู้ และการใช้สื่อการสอนที่ทันสมัย รวมทั้งการปรับกระบวนการเรียน
โดยใช้ผลการเรียนรูแ้ ละข้อมูลจากความคิดเห็นของผูเ้ รียน ซึง่ จะทำ�ใหเกิดประโยชน์สงู สุดในการจัด กระบวนการเรียน
การสอนโดยใช้ผลการเรียนรู้และข้อมูลจากความคิดเห็นของผู้เรียน ซึ่งจะทาใหเกิดประโยชน์สูงสุดในการจัด
การสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำ�คัญ งานบริหารบุคคลจึงได้กำ�หนดแนวปฏิบัติในการ ติดตาม ประเมินผลสัมฤทธิ์
กระบวนการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ งานบริหารบุคคลจึงได้กาหนดแนวปฏิบัติในการ ติดตาม
ของการพั
ฒนาอาจารย์
จากการอบรม
ประชุจมากการอบรม
สัมมนาวิชาการประชุ
หรือมการแลกเปลี
่ยนเรีหรื
ยนรูอการแลกเปลี
้ประสบการณ์่ยรนเรี
ะหว่ยานรูง ้
ประเมินผลสั
มฤทธิ์ของการพั
ฒนาอาจารย์
สัมมนาวิชาการ
หน่
วยงาน และสามารถนำ
ี่ได้รับมาพัฒนางานของตนให้
ีประสิ
ทธิภาพเพิ่มขึ้น ทัม้งีปทางด้
ประสบการณ์
ระหว่างหน่�วความรู
ยงาน ้ทและสามารถน
าความรู้ที่ได้รับมมาพั
ฒนางานของตนให้
ระสิาทนธิภการเข้
าพเพิ่ามรัขึบ้น
การอบรม
ม สัามรัมนา
การศึกษาดู
งาน/แลกเปลี
นเรียกนรูษาดู
้ ในปี
งบประมาณ่ย2557
ับจัดงสรรงบประมาณใน
ทั้งทางด้าประชุ
น การเข้
บการอบรม
ประชุ
ม สัมมนา ่ยการศึ
งาน/แลกเปลี
นเรียนรูได้้ รในปี
บประมาณ 2557
การพั
กยภาพ จำ�นวนเงินทั้งฒ
สิ้นนาศั
676,400
โดยแบ่
น รายละเอีบาท
ยดมีโดยแบ่
ดังนี้ งออกเป็น รายละเอียด
ได้รับฒจันาศั
ดสรรงบประมาณในการพั
กยภาพบาท
จานวนเงิ
นทังออกเป็
้งสิ้น 676,400
มีดังนี้
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					 1. มีบคุ ลากรสายวิชาการ ทัง้ หมดมี 45 คน จัดสรรงบประมาณ 676,400 บาท เพือ่ การอบรม
						 ประชุม สัมมนาวิชาการ ท่านละ 15,000 บาท/ปี และนำ�เสนอผลงานทางวิชาการ
						 ท่านละ 10,000 บาท/ปี
						ผลการดำ�เนินงาน
							 - เข้ารับการเพิ่มพูนทักษะ		
จำ�นวน 36 คน	     คิดเป็นร้อยละ 80
							 - นำ�เสนอผลงานทางวิชาการ   
จำ�นวน 8   คน	     คิดเป็นร้อยละ  17.8
		
กิจกรรมที่ 4 โครงการส่งเสริมศักยภาพในการปฏิบัติงานบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
			 และสนับสนุนให้บุคลากรมีความก้าวหน้าตามสายงาน
			 เพื่ อ ให้ ก ารพั ฒ นาบุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น มี คุ ณ ภาพและประสิ ท ธิ ภ าพทั้ ง ด้ า นเทคนิ ค การสอน
การประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ และการใช้ สื่ อ การสอนที่ ทั น สมั ย รวมทั้ ง การปรั บ กระบวนการเรี ย นการสอน
โดยใช้ผลการเรียนรู้และข้อมูลจากความคิดเห็นของผู้เรียน ซึ่งจะทำ�ใหเกิดประโยชน์สูงสุดในการจัดกระบวนการ
เรี ย นการสอน โดยเน้ น ผู้ เรี ย นเป็ น สำ � คั ญ งานบริ ห ารบุ ค คลจึ ง ได้ กำ � หนดแนวปฏิ บั ติ ใ นการติ ด ตามประเมิ น
ผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนจากการอบรม ประชุมสัมมนาวิชาการหรือการแลกเปลี่ยนเรียน
รูประสบการณ์ระหว่างหน่วยงาน และสามารถนำ�ความรู้ท่ีได้รับมาพัฒนางานของตนให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
ทั้งทางด้าน การเข้ารับการอบรม ประชุม สัมมนา การศึกษาดูงาน/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในปีงบประมาณ 2557
ได้รับจัดสรรงบประมาณการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จำ�นวนเงินทั้งสิ้น 450,000 บาท
โดยแบ่งออกเป็น รายละเอียดมีดังนี้
					 1. มีบคุ ลากรสายสนับสนุนวิชาการ จำ�นวนทัง้ หมดมี 71 คน จัดสรรงบประมาณ 450,000 บาท
						 เพื่อการอบรม ประชุม สัมมนาวิชาการ ท่านละ 10,000 บาท/ปี และเสนอผลงาน
						 ทางวิชาการ ท่านละ 15,000 บาท/ปี
						ผลการดำ�เนินงาน
							 - เข้ารับการเพิ่มพูนทักษะ		
จำ�นวน 26 คน	    คิดเป็นร้อยละ 36.62
							 - นำ�เสนอผลงานทางวิชาการ   
จำ�นวน 1 คน	    คิดเป็นร้อยละ 1.41
		
กิจกรรมที่ 5 โครงการระบบสวัสดิการและเสริมสร้างสุขภาพที่ดีสำ�หรับบุคลากร
			 ในปีงบประมาณ 2557 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข สำ�รวจและวัดความสุขของบุคลากร
ด้วยระบบออนไลน์ โดยเครื่องมือแบบวัดความสุข HAPPINOMETER เมื่อวันที่ 3-14 มีนาคม 2557ในการวัด
ความสุ ข ของบุ ค ลากรวิ ท ยาลั ย แพทยศาสตร์ แ ละการสาธารณสุ ข จากจำ � นวนทั้ ง หมด 125 คน จำ � นวน
ผู้ตอบแบบสอบถาม 51 คน คิดเป็นร้อยละ 40.80 และไม่ตอบแบบสอบถาม 74 คน คิดเป็นร้อยละ 59.20 และ
ผลการสำ�รวจความสุขภาพรวมของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข อยูท่ ี่ 64.90 สะท้อนให้เห็นว่าบุคลากร
ในองค์กรอยู่ในระดับ “มีความสุข” Happy
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แผนภู
มิทมี่ 29
ระดัระดั
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ขจำ�ขแนกตามรายมิ
ติ (ภาพรวม)
แผนภู
ทิ ี่ 29
บคะแนนความสุ
จาแนกตามรายมิ
ติ (ภาพรวม)
80
70
60
50
40
30
20
10
0

72.3
63.6

57.4

72.9

71.1

63.2

68.6

62.4

64.9

53.4

		  กิกิจจกรรมที
กรรมที่ 6่ 6โครงการประเมิ
โครงการประเมินนหน่หน่วยงานและบุ
วยงานและบุคลากรวิ
คลากรวิททยาลั
ยาลัยฯยฯ
			 1. วิทยาลั
มีระบบการประเมิ
นผู้บริหนารบุ
ัดเจน ่ชอย่ัดเจน
างเป็อย่
นระบบและต่
อเนื่อง อเนื่อง
๑. ยวิฯทยาลั
ยฯ มีระบบการประเมิ
ผู้บคริลากรที
หารบุค่ชลากรที
างเป็นระบบและต่
			 2. ผู้บ๒.
ริหารผู้บบุริคหลากร
วยงานหน่ได้วรยงาน
ับทราบผลการปฏิ
บัติงานของตนเองในตำ
�แหน่งผู้บริหาแหน่
าร ง
าร บุหน่
คลากร
ได้รับทราบผลการปฏิ
บัติงานของตนเองในต
				 และได้นผูำ�้บผลการประเมิ
่ได้รับมาทบทวนและปรั
ปรุงพัฒนางานได้มบากยิ
ริหารและได้นนทีาผลการประเมิ
นที่ได้รับบมาทบทวนและปรั
ปรุง่งพัขึฒ้น นางานได้มาก
ขึ้น บที่ได้จากการประเมินผลงานปฏิบัติงาน จะช่วยให้บุคลากร ผู้บริหาร
			 3. ข้อมูลย้อยิ่งนกลั
๓. ้งผูข้้รอับมูผิลดย้ชอบงานบริ
อนกลับที่ไหด้ารงานบุ
จากการประเมิ
นผลงานปฏิ
ัติงาน่เหมาะสมเพื
จะช่วยให้บ่อุคปรัลากร
				 รวมทั
คคลกำ�หนดวิ
ธีการทำบ�งานที
บปรุงผู้บริหาร
รวมทั
้รับผิดดียชอบงานบริ
หารงานบุคคลกาหนดวิธีการทางานที่เหมาะสมเพื่อปรับปรุง
				 ผลการปฏิ
บัต้งิ ผูานได้
ิ่งขึ้น
ผลการปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น
		
กิจกรรมที่ 7 โครงการกิจกรรมสานสัมพันธ์เนื่องในโอกาสสืบทอดประเพณีไทย
กิจกรรมที
โครงการกิ
มพันธ์เนื่องในโอกาสสื
ไทย2557 โดยมีการจัด
			  ในปี
2557 ่ มี7การส่
งเสริมกิจจกรรมสานสั
กรรมสันทนาการในหน่
วยงาน ในวับนทอดประเพณี
ที่ 25 ธันวาคม
ในปีมพั2557
มีการส่งเสริน มและจั
กิจกรรมสั
นทนาการในหน่
นที่ 25 ธันนวาคม 2557 โดยมี
แข่งขันกีฬาสานสั
นธ์ในเวลากลางวั
ดงานเฉลิ
มฉลองวันขึ้นวปียงาน
ใหม่ใในวั
นเวลากลางคื
การจัดแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ในเวลากลางวัน และจัดงานเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ในเวลากลางคืน

ภาพที
่ 130
จกรรมสานสั
มพัมนพัธ์นเนืธ์่อเนืงในโอกาสสื
บทอดประเพณี
ไทยไทย
ภาพที
่ 130โครงการกิ
โครงการกิ
จกรรมสานสั
่องในโอกาสสื
บทอดประเพณี
รายงานประจาปี พ.ศ.2557
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ภาพที่ 131 การแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์
			 การจัดแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ในเวลากลางวัน ในวันที่ 25 ธันวาคม 2557 ณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ภาพที่ 132 การจัดงานเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่
			 การจัดงานเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ในเวลากลางคืน ในวันที่ 25 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรมยูเพลส
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2. พัฒนาสมรรถนะบุคลากร
		 2.1 การจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ระหว่างวันที่ 3-4 ตุลาคม 2556 เรื่อง “การวิเคราะห์ค่างานของ
หน่วยงาน เพือ่ กำ�หนดกรอบเส้นทางความก้าวหน้าของตำ�แหน่งประเภทวิชาการ ประเภททัว่ ไป และประเภทวิชาชีพ
เฉพาะหรือเชีย่ วชาญเฉพาะ และกำ�หนดกรอบอัตรากำ�ลังเพิม่ ใหม่ของสถาบันอุดมศึกษา” ณ โรงแรมทอแสงโขงเจียม
รีสอร์ท อำ�เภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี
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ภาพที่ 133 การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ โรงแรมทอแสงโขงเจียมรีสอร์ อำ�เภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี
		 2.2 กำ�หนดการจัดโครงการอบรมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ระหว่างวันที่ 10 มิถุนายน 2557
เรื่อง “การจัดทำ�คู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ”

ภาพที่ 134 จัดโครงการอบรมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
3. พัฒนาผู้บริหารทุกระดับให้มีสมรรถนะด้านการบริหารโดยยึดหลักธรรมภิบาลและทันต่อการเปลี่ยนแปลง
		 คณะกรรมการประจำ�วิทยาลัยฯ มีบทบาทหน้าทีก่ �ำ หนด กำ�กับ ติดตาม และบริหารจัดการ ให้เกิดการปฏิบตั ิ
ตามนโยบายและพันธกิจ ให้เป็นอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้วิทยาลัยฯ มีระบบการบริหาร
จัดการที่ดีตามระบบคุณธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้  โดยมีการดำ�เนินงานสรุปได้ดังนี้
			 1. ด้านสภาวะผู้นำ�ทางด้านการบริหาร วิทยาลัยฯ มีแผนกลยุทธ์การพัฒนาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี
				 (พ.ศ.2555-2559) และมีแผนกลยุทธ์ทจี่ ะลงลึก ทางด้านการเงิน การพัฒนาบุคลากร และเทคโนโลยี
				 และสารสนเทศ และมีการทบทวนทุกปีก่อนการออกแผนปฏิบัติการประจำ�ปี
			 2. ด้านหลักธรรมมาภิบาล มีการบริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล ในการบริหารเพื่อให้เกิด
				 ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลต่อการปฏิบัติงาน ดังนี้
				 2.1 หลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผู้บริหารกำ�หนดนโยบาย แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติ
					 ราชการที่กำ�หนดตัวชี้วัดและเป้าหมาย โดยมีการติดตามประเมินผล ทุกไตรมาส พร้อมให้ข้อ
					 เสนอแนะ เพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
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				 2.2 หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) มีการจัดทำ�แผนความเสี่ยงและมีการรับฟังความคิดเห็น
					 การใช้ทรัพยากรของหน่วยงาน และแผนกลยุทธ์ทางการเงิน เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการ
					 ตัดสินใจในการลงทุนและการบริหารจัดการในแต่ละปีงบประมาณ
				 2.3 หลักการตอบสนอง (Responsiveness)
					 ในการพัฒนาบุคลากรผู้บริหาร จัดสรรงบประมาณประจำ�ปีเพื่อการสนับสนุนการพัฒนา
						 บุคลากรให้มีการฝึกอบรม ประชุม สัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อให้สามารถปฏิบัติงาน
						 ตามพันธกิจ
					 มีการสำ�รวจและจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศตามความต้องการของผู้ใช้บริการทุกปีี
						 เพื่อให้อาจารย์และนักศึกษาได้ใช้ทรัพยากรอย่างเกิดประโยชน์สูงสุด
				 2.4 หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) มีการกำ�หนดหน้าที่ความรับผิดชอบและกระจายตัว
					 บ่งชี้สู่ผู้บริหารและบุคลากรตามแผนปฏิบัติการประจำ�ปี 2557
				 2.5 หลักความโปร่งใส (Transparency)
					 มีการประชาสัมพันธ์ และแจ้งข่าวสารทางสื่อต่างๆ เช่น ทางเว็บไซต์ เช่น รายงานประจำ�ปี
						 แผนการดำ�เนินงานโครงการกิจกรรมต่างๆ เช่น รายงานทางการเงินเป็นไตรมาส ช่องทาง
						 สำ�หรับรับรับฟัง, เสนอแนะ สำ�หรับบุคลากร นักศึกษาทางกล่องความคิดเห็นในส่วน
						 ภายนอก  เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นทางสายตรงคณบดี
					 มีการสอบบัญชีและรายงานผลเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยทุกปีงบประมาณ
					 มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ควบคุมภายใน และ มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน
						 ของมหาวิทยาลัยเข้าทุกปี
				 2.6 หลักการมีส่วนร่วม (Participation) บุคลากรมีส่วนร่วมในการประเมินการบริหารงาน
					 ของผู้บริหาร ด้านหลักธรรมมาภิบาล โดยการประชุมผู้บริหารพบปะบุคลากรอย่างน้อยปีละ
					 2 ครั้ง เพื่อให้บุคลากรเสนอแนะ หรือหาแนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรในการดำ�เนินงาน
				 2.7 หลักการกระจายอำ�นาจ (Decentralization) มีการมอบหมายอำ�นาจหน้าที่ให้แก่รองคณบดี
					 ผูช้ ว่ ยคณบดี และมีการแต่งตัง้ คณะกรรมการ คณะทำ�งาน และผูร้ บั ผิดชอบโครงการผูร้ บั ผิดชอบ
					 ตัวบ่งชี้ ในการประกันคุณภาพ การจัดทำ�แผนงบประมาณประจำ�ปี
				 2.8 หลักนิตธิ รรม (Rule of Law) ผูบ้ ริหาร ปฏิบตั งิ านตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบาย
					 ของมหาวิทยาลัยอย่าง เคร่งครัด  และถ่ายทอดให้บุคลากรทราบและถือปฏิบัติ ทางเว็บไซต์
					 ของหน่วยงาน และก่อนการดำ�เนินการเรื่องระเบียบที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสีย จะมีการ
					 ประชุมชี้แจงเกณฑ์ต่างๆ ก่อนการดำ�เนินการ
				 2.9 หลักความเสมอภาค (Equity)  มีการกำ�หนดข้อตกลงการมาปฏิบัติงานสายวิชาการและสาย
					 สนับสนุนวิชาการ ในการกำ�หนดกลยุทธ์เพือ่ การพัฒนาของ บุคลากรระยะ 5 ปี (2555–2559)
					 การแผนการพัฒนาบุคลากร ตำ�แหน่งคนงาน คนสวน จนถึงผูบ้ ริหาร โดยคำ�นึงถึงความเสมอภาค
				 2.10   หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented)    ผู้บริหาร ดำ�เนินการหาข้อสรุปที่เน้น
					   ฉันทามติในประเด็นที่เป็นส่วนได้ส่วนเสียของคลากร ทุกครั้ง โดยจัดประชุมผู้บริหาร
					   พบปะบุคลากร เช่นการเสนอชื่อเลือกผู้แทนอาจารย์เป็นต้น
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บุคลากรระยะ5ปี (2555–2559) การแผนการพัฒนาบุคลากร ตาแหน่ง
คนงาน คนสวน จนถึง ผู้บริหาร โดยคานึงถึงความเสมอภาค
2.10 หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented)
ผู้บริหาร ดาเนินการหา
ข้อสรุปที่เน้นฉันทามติในประเด็นที่เป็นส่วนได้ส่วนเสียของคลากร ทุกครั้ง โดย
จัดประชุมผู้บริหารพบปะบุคลากร เช่นการเสนอชื่อเลือกผู้แทนอาจารย์เป็นต้น

ภาพที
ภาพที่ 135
่ 135โครงการผู
โครงการผู้บ้บริริหหารพบปะบุ
ารพบปะบุคคลากร
ลากร

ภาพที่ 136 สายตรงคณบดี วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
จาก เว็บไซต์ http://www.cmp.ubu.ac.th/
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ทยาลัยแพทยศาสตร์
ยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุ
และการสาธารณสุข ขมหาวิ
มหาวิทยาลั
ทยาลัยอุยบอุลราชธานี
บลราชธานี
วิทวิยาลั

201

4.ส่ส่ส่งเสริ
เสริมมมและสนั
และสนับบบสนุสนุ
สนุนนนให้ให้
ให้บบบุคุคุคลากรมี
ลากรมี
วามก้
าาวหน้
งงเสริ
และสนั
ลากรมีคคความก้
วามก้าวหน้
วหน้าาตามสายงาน
าตามสายงาน
ตามสายงาน
4.4.
			 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้ดำ�เนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากร
ยาลัยยแพทยศาสตร์
แพทยศาสตร์แและการสาธารณสุ
ละการสาธารณสุขขได้ได้ดดาเนิ
าเนินนการส่
การส่งเสริ
งเสริมมและสนั
และสนับบสนุสนุนนให้ให้บบุคุคลากรมี
ลากรมี
วิวิททยาลั
มีความก้าวหน้าตามสายงาน โดยการเพิ่มพูนคุณวุฒิ ศักยภาพ ดังนี้
ความก้าวหน้
าวหน้าตามสายงาน
าตามสายงานโดยการเพิ
โดยการเพิ่ม่มพูพูนนคุคุณณวุฒ
วุฒิ ศัิ ศักกยภาพ
ยภาพดัดังนีงนี้ ้
ความก้
		 4.1 สายวิชาการ
4.1รายชื
สายวิ
สายวิ
ตารางที่ 4.1
56
่อชบุชาการ
คาการ
ลากรสายวิชาการที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีความก้าวหน้าตามสายงาน
ตารางที่ 56
่ 56รายชื
รายชื่อ่อบุบุคคลากรสายวิ
ลากรสายวิชชาการที
าการที่ได้่ได้รับรับการส่
การส่งเสริ
งเสริมมและสนั
และสนับบสนุสนุนนให้ให้มมีคีความก้
วามก้าวหน้
าวหน้าตามสายงาน
าตามสายงาน
ตารางที
-สกุลล
ความก้าวหน้
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6. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการความรู้เพื่อนำ�ไปสู่การปฏิบัติ
		 6.1 ตัวอย่างการเขียนโครงการ “การบริหารโครงการไม่ยากอย่างที่คิด”
			 การบริหารโครงการไม่ยากอย่างที่คิด เป็นการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ของอาจารย์ นักวิชาการ
และบุคลากรของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จำ�นวน ๓๐ คน เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
ณ ห้อง CMP ๔๐๑ โดยมีคุณกฤติยา จันทร์พันธ์ นักวิชาการ ฝ่ายงานบริการการศึกษา ให้ความรู้และรายละเอียด
ของการบริหารโครงการวิจัย ทำ�นุบำ�รุงศิลปวัฒนธรรม และบริการวิชาการ จากนั้นทางคณะกรรมการ KM ร่วมกับ
งานบริการวิชาการได้จัดทำ�คู่มือการบิหารโครงการ ไม่ยากอย่างที่คิดขึ้น ซึ่งคู่มือฉบับนี้ได้กล่าวถึงลักษณะการ
เขียนขอโครงการต่างๆ ของทั้งระดับวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับเนื้อหาของการเขียน
ขอโครงการ จำ�นวนเงิน ขัน้ ตอนการดำ�เนินการ พร้อมทัง้ บทสรุปเพือ่ ขอปิดโครงการเมือ่ ดำ�เนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ทั้งนี้เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายทั้งอาจารย์และบุคลากรภายในวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ผู้ที่ยังไม่มี
ประสบการณ์ในการเขียนขอโครงการได้นำ�ไปใช้

ภาพที่ 137 กิจกรรมการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการบริหารโครงการ ไม่ยากอย่างที่คิด
		 6.2 KM การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยนายแพทย์สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์
			 ทางวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขได้เชิญ นายแพทย์สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ และทีมงาน
มาบรรยายเชิงปฏิบัติการเรื่อง KM การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๗ เพื่อให้บุคลากรทุกคน
ในสังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จำ�นวน ๑๐๐ คน ได้เข้าใจถึงการจัดการความรู้ ได้มกี ารแลกเปลีย่ น
ประสบการณ์เพือ่ จัดการองค์ความรู้ ซึง่ ได้รบั ความรูท้ งั้ เรือ่ งเทคนิคการระดมความคิดแลกเปลีย่ นความรูฝ้ งั ลึก (tacit
knowledge) เทคนิคการประชุมโดยการเล่าเรื่อง (storytelling) วิธีสกัดความรู้จากการปฏิบัติ ทั้งนี้ในภาคบ่าย
บุคลากรทุกท่านที่เข้าร่วมอบรมได้ลงมือปฏิบัติการเพื่อจัดการองค์ความรู้โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยนำ�เอา
ความรู้จากการบรรยายมาประยุกต์ใช้ ทำ�ให้บุคลากรของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขได้เข้าใจและมี
ประสบการณ์ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี
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ภาพที่ 138 กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง KM การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
		 6.3 การเขียน proposal เพื่อขอทุนวิจัย โดยงานวิจัย ทำ�นุบำ�รุงศิลปวัฒนธรรมและบริการวิชาการ
			 ในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ทางงานวิจัยได้จัดโครงการจัดการความรู้มุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
เรื่อง การเขียน proposal เพื่อขอทุนวิจัย โดยเชิญอาจารย์ในสังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
ผู้ที่มีประสบการณ์ให้ด้านการเขียนขอทุนวิจัยอาทิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธารินี   ไชยวงศ  อาจารย์ ดร.จุฑารัตน์
จิตติมณี (อาจารย์กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์) และอาจารย์พลากร สืบสำ�ราญ (อาจารย์กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์)
โดยกลุ่มเป้าหมายคืออาจารย์และนักวิจัยในสังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขทั้งหน้าใหม่และเก่า
ผู้ที่สนใจเขียนขอทุนวิจัย จำ�นวน ๔๐ คน เนื้อหาส่วนใหญ่จะเน้นรายละเอียดเกี่ยวกับหัวข้อของการเขียน
ขอทุน ลักษณะการเขียนขอทุนวิจัย เรื่องที่จะทำ�งานวิจัย ซึ่งส่วนใหญ่ควรเป็นเรื่องที่ต่อยอดกับงานวิจัยของตนเอง
ที่เคยทำ�มาก่อนหรือเป็นงานวิจัยที่น่าสนใจ และสามารถนำ�ไปบูรณาการกับสาขาวิชาอื่นได้จะได้รับการพิจารณา
เป็นพิเศษ
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ภาพที่ 139 กิจกรรมการอบรมเรื่องการเขียน proposal เพื่อของทุนวิจัย
		 6.4 การอบรมการจัดทำ� มคอ. โดยงานบริการวิชาการ
			 เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ งานบริการการศึกษาได้เชิญอาจารย์ปัณฑิตา สุขุมาลย์ อาจารย์
กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้มาอบรมการจัดทำ�  มคอ. โดยมี
กลุ่มเป้าหมายคืออาจารย์ใหม่สังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จำ�นวน ๑๕ คน เนื้อหาเน้น
การอธิบายความหมายและรายละเอียดของ มคอ.๑–๗ พร้อมทัง้ แสดงการกรอกรายละเอียดของ มคอ.๓ และ มคอ.๕
ของแต่ละภาคการศึกษา ทั้งนี้เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้รู้จักวิธีการกรอกข้อมูล การสรุปข้อมูลและการบันทึกข้อมูล
ของแต่ละรายวิชาที่เปิดในภาคการศึกษานั้นๆ ได้อย่างถูกต้องแม่นยำ�

ภาพที่ 140 กิจกรรมการอบรมการจัดทำ� มคอ.
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ข้อมูลสารสนเทศ

ข้อมูลสารสนเทศ

ด้านการผลิตบัณฑิต

1. นักศึกษาเข้าใหม่ ปี 2557

ด้		
านการผลิ
ตบัณฑิต
ในปี 2557 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข รับนักศึกษา เข้าศึกษาในทุกหลักสูตรทั้งสิ้น

1. นักศึกษาเข้าใหม่ ปี 2557
จำ�นวน 181 คน เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีจำ�นวน 181 คน
ในปี 2557 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข รับนักศึกษา เข้าศึกษาในทุกหลักสูตรทั้งสิ้น
จานวน 181 คน เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีจานวน 181 คน
ตารางที่ 57
่ 57 รายละเอี
รายละเอียยดการรั
ดการรับบนันักกศึศึกกษาเข้
ษาเข้าาศึศึกกษาต่
ษาต่ออ ในปี
ในปีกการศึ
ารศึกกษา
ษา 2556
2556 --2557
ตารางที
2557

ปี 2556
ปี 2557
การ
ปริญญา ปริญญา ปริญญา รวม ปริญญา ปริญญา ปริญญา รวม รวม เพิ่มขึน
ทังสิน /ลดลง
ตรี
โท
เอก
ตรี
โท
เอก

หลักสูตร
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
รวม

36
116

-

-

36
116

36
145

-

-

-

72
261

152

-

-

152

181

-

-

-

333

เท่าเดิม
เพิ่มขึ้น

แผนภูมทิ ี่ 31 แสดงการเปรียบเทียบการรับนักศึกษาในปี 2556 - 2557
160

145

140
116

120
100
80

ปี 2556

60

ปี 2557

40

36

36

20
0

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
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2. จำ�นวนนักศึกษาทั้งหมด ปีการศึกษา 2557 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
		 ในปี 2557 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีจำ�นวนนักศึกษาในทุกหลักสูตรทั้งสิ้น
2. จานวนนักศึกษาทังหมด ปีการศึกษา 2557
จำ�นวน 581  คน เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีจำ�นวน 581 คน
ในปี 2557 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีจานวนนักศึกษาในทุกหลักสูตรทั้งสิ้นจานวน
581 คน เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีจานวน 581 คน
ตารางที่่ 58
58 รายละเอี
อในระดั
บปริ
ญญาตรี
ในปีในปี
2557
ตารางที
รายละเอียยดการรั
ดการรับบนันักกศึศึกกษาเข้
ษาเข้าศึากศึษาต่
กษาต่
อในระดั
บปริ
ญญาตรี
2557
หลักสูตร
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
รวม

ปริญญาตรี
ภาคปกติ โครงการพิเศษ
200
381
581

-

รวม
200
381

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

รวม

-

-

200
381

581

-

-

581

แผนภูมทิ ี่ 32 แสดงจานวนนักศึกษาทุกหลักสูตร (ปริญญาตรี ภาคปกติ)

200
381

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

Annual Report Medicine&Pubilc Health 2014

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

รายงานประจาปี พ.ศ.2557

หน้า | 221

207

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

3. จำ�นวนผู้สำ�เร็จการศึกษา
		 ในปีการศึกษา 2556 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีจำ�นวนนักศึกษาในทุกหลักสูตรทั้งสิ้น
3. จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
จำ�นวน 117
ศึกษาระดั
บปริยญแพทยศาสตร์
ญาตรีจำ�นวนและการสาธารณสุ
117 คน
ในปีกคน
ารศึเป็กนษานัก2556
วิทยาลั
ข มีจานวนนักศึกษาในทุกหลักสูตรทั้งสิ้น

จานวน 117 คน เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีจานวน 117 คน
ตารางที่่ 59
นวนผู้ส้สำ�เร็าเร็จการศึ
กษาในทุ
กหลั
กสูกตสูรตร
ตารางที
59จำจ�านวนผู
จการศึ
กษาในทุ
กหลั

ปี 2555
ปี 2556
การ
ปริญญา ปริญญา ปริญญา รวม ปริญญา ปริญญา ปริญญา รวม รวม เพิ่มขึน
ทังสิน /ลดลง
เอก
ตรี
โท
เอก
ตรี
โท

หลักสูตร
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
รวม

14
85

-

-

14
85

15
102

-

-

15
102

31
187

99

-

-

99

117

-

-

117

218

เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น

แผนภูมทิ ี่ 33 แสดงการเปรียบเทียบจานวนผูส้ าเร็จการศึกษา ในปี 2555 -2556
120
102

100

85

80
60

ปี 2555
ปี 2556

40
20
0

14

15

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

4. ภาวะการมีงานทำ�
		
ในปีการศึ
กษา
4.
ภาวะการมี
งานท
า 2556 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ผู้สำ�เร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ทั้งสิ้นจำ�นวน
คนกโดยหลั
กสูตรแพทยศาสตร์
บัณฑิต จำแ�ละการสาธารณสุ
นวน 14 คน และหลั
รวิจทการศึ
ยาศาสตรบั
ณฑิบปริ
ต สาขาวิ
ชา
ในปี96
การศึ
ษา 2556
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
ข กผูสู้สตาเร็
กษาระดั
ญญาตรี
ทัสาธารณสุ
้งสิ้นจานวน
96 จำคน
โดยหลั
ตรแพทยศาสตร์
ฑิต จานวน
คนส้ �ำ และหลั
ตรวิทยาศาสตรบั
ขศาสตร์
�นวน  
82 คนกสูจากการสำ
�รวจข้อมูบลัณภาวะการมี
งานทำ14
�ของผู
เร็จการศึกกสูษาภายใน
1 ปี จากผูณส้ �ำ ฑิเร็ตจ
สาขาวิ
าสาธารณสุ
ศาสตร์
คน จากการส
าของผู
ษาบ
การศึกชษาในปี
การศึกขษา
2556จานวน
ผลการสำ82
�รวจพบว่
า บัณฑิตารวจข้
ได้งานทำอมู� ลคิภาวะการมี
ดเป็นร้อยละงานท
98.91
และ้สาเร็
เปรีจยการศึ
บเทียกบกั
ภายใน
1 มปีีงจากผู
จการศึ
ษาในปี
ภาวการณ์
านทำ�ปี้สาเร็
การศึ
กษา ก2555
ดังกนีารศึ
้ กษา 2556 ผลการสารวจพบว่า บัณฑิตได้งานทา คิดเป็นร้อยละ
98.91 และ เปรียบเทียบกับภาวการณ์มีงานทาปีการศึกษา 2555 ดังนี้
รายงานประจ
าปียพ.ศ.2557
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�ปี วิทยาลั
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุ
ข ๒๕๕๗
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ตารางที่ 60
่ 60 แสดงภาวะการมี
แสดงภาวะการมีงงานท
านทำา� ปีปีกการศึ
ารศึกกษา
ษา 2555
2555
ตารางที
ผู้สาเร็จ
การศึกษา
(คน)
50

หลักสูตร
หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
รวม

ผู้ตอบแบบสอบถาม
จานวน
ร้อยละ
(คน)
39
78
82

88.17

65

79.27

15

18.29

143

121

84.46

104

85.95

15

12.39

ผู้สาเร็จ
การศึกษา
(คน)
14

หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต

บัณฑิตที่ยังไม่ได้งานทา
จานวน
ร้อยละ
(คน)
-

93

ตารางที่ 61 แสดงภาวะการมีงานทา ปีการศึกษา 2556
หลักสูตร

บัณฑิตที่ได้งานทา*
จานวน ร้อยละ
(คน)
39
78

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
รวม

ผู้ตอบแบบสอบถาม
จานวน
ร้อยละ
(คน)
14
100

บัณฑิตที่ได้งานทา*
จานวน ร้อยละ
(คน)
14
100

บัณฑิตที่ยังไม่ได้งานทา
จานวน
ร้อยละ
(คน)
-

82

79

96.34

77

97.47

1

1.26

96

93

96.87

91

98.91

1

1.04

* หมายถึง ผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
แผนภูมทิ ี่ 34 แสดงภาวะการมีงานทาของนักศึกษา ในปี 2555 - 2556
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

77
65
39

ปีการศึกษา 2555
14

ปีการศึกษา 2556

หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
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ทยาลัยยแพทยศาสตร์
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุ
ข มหาวิทยาลั
อุบลราชธานี
วิทวิยาลั
และการสาธารณสุ
ข ยมหาวิ
ทยาลัยอุบลราชธานี

แผนภูมทิ ี่ 35 แสดงจานวนผลการได้รบั ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม ในปี 2556 – 2557
แผนภูมิที่ 35 แสดงจำ�นวนผลการได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม ในปี 2556 – 2557
แผนภูมทิ ี่ 35 แสดงจานวนผลการได้รบั ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม ในปี 2556 – 2557
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6
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4
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ปีการศึกษา 2556
ปีการศึกษา 2556

ด้าด้นงบประมาณ
านงบประมาณ

จานวนนักศึกษาที่สอบ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
จานวนนั
กศึกษาที
เวชกรรม(ผ่
าน)่สอบ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
จานวนนักศึกษาทังหมด
เวชกรรม(ผ่าน)
(คน)
จานวนนักศึกษาทังหมด
(คน)

ปีการศึกษา 2557
ปีการศึกษา 2557

		 การดำ�เนินงานด้านการรับและเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2556				
การดาเนินงานด้านการรับและเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2556
ด้านงบประมาณ
			
วิทยาลัยวิแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุ
ข ได้รบั จัดขสรรงบประมาณในการดำ
�เนินงานตามพั
ธกิจต่างๆนธ
ทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุ
ได้รับจัดสรรงบประมาณในการด
าเนินนงานตามพั
การดาเนินนดิงานด้
านการรั
และเบิ
กจ่ทายาศาสตร์
ยงบประมาณ ปีงบประมาณ
จากงบประมาณแผ่
น (งบดำ
�เนินนดิบงานด้
านวิ
งบเงินสอุุ ขดภาพ)
หนุ2556
นผลิ
ตแพทย์
เพิ่มน ผลิ
งบประมาณ
กิ จ ต่ า งๆ จากงบประมาณแผ่
น (งบด
าเนิ น งานด้ าสนวิุขภาพ)
ท ยาศาสตร์
งบเงิ
น อุ ด หนุ
ต แพทย์ เ พิ่ ม
วิก่ทอยาลั
ยงแพทยศาสตร์
แนการวิ
ละการสาธารณสุ
ขาการ
ได้รับและทำ
จัดสรรงบประมาณในการด
าเนินงานตามพั
นธ
ด้านครุ
ภ
ณ
ั
ฑ์
แ
ละสิ
ง
่
สร้
า
งบประมาณด้
า
จ
ย
ั
บริ
ก
ารวิ
ช
�
นุ
บ
�
ำ
รุ
ง
ศิ
ล
ปวั
ฒ
นธรรม
รวมทั
ง
้
ได้
บั จัฒดนธรรม
สรร
งบประมาณด้านครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง งบประมาณด้านการวิจัย บริการวิชาการ และทานุบารุงศิลรปวั
ต่ า งๆ จากงบประมาณแผ่
น) ในการดำ
ดิ น (งบด
น งานด้ า นวิ
ุ ขธิภาพ)
งบเงิวนัตอุถุดปหนุ
น ผลิ ต แพทย์
เ พิ่ ม
เงิกินจรวมทั
นอกงบประมาณ
(เงินรายได้
�เนิาเนิ
น(เงิ
งานตามพั
กทจยาศาสตร์
ให้มีปาเนิ
ระสินสทงานตามพั
ภาพ บรรลุ
้งได้รับจัดสรรเงิ
นนอกงบประมาณ
นรายได้น)ธิในการด
นธิกจ ให้ระสงค์
มีประสิและเป้
ทธิภาาพหมาย
บรรลุ
งบประมาณด้านครุทยาลั
ภัณฑ์ยแทีละสิ
่งก่อนุอสร้
าิ  ง โดยมี
งบประมาณด้
ายนการวิ
จัย บริการวิชบาการ
และทานุบารุงศิลปวั
ฒระหว่
นธรรม
ตามแผนงานของวิ
่
ไ
ด้
ร
ั
บ
ม
ั
ต
ร
ายละเอี
ดงบประมาณรายรั
และงบประมาณรายจ่
า
ย
ง
วัตถุประสงค์และเป้าหมายตามแผนงานของวิทยาลั ที่ได้รับอนุมัติ โดยมี รายละเอียดงบประมาณรายรับาและ
รวมทั
้
ง
ได้
ร
ั
บ
จั
ด
สรรเงิ
น
นอกงบประมาณ
(เงิ
น
รายได้
)
ในการด
าเนิ
น
งานตามพั
น
ธิ
ก
จ
ให้
ม
ี
ป
ระสิ
ท
ธิ
ภ
าพ
บรรลุ
ปีงบประมาณ
2557 าและ
2556  ดั
นี้
งบประมาณรายจ่
ย ระหว่
างปีงงบประมาณ
2557 และ 2556 ดังนี้
วัตถุประสงค์และเป้าหมายตามแผนงานของวิทยาลัยที่ได้รับอนุมัติ โดยมี รายละเอียดงบประมาณรายรับ และ
ตารางที่ 62 การจัดสรรงบประมาณประจาปี 2557 ตามพันธกิจ
งบประมาณรายจ่าย ระหว่างปีงบประมาณ 2557 และ 2556 ดังนี้
งบประมาณที่
		 ตารางที่ 62 การจัดสรรงบประมาณประจำ�ปี 2557 ตามพันธกิจ งบประมาณที่
ตารางที
่
62
การจั
ด
สรรงบประมาณประจ
าปี
2557
ตามพั
น
ธกิ
จ
ลาดับ
ประเด็น
ได้รับจัดสรร
ได้รับจัดสรร งบประมาณที่
(ร้อยละ)
งบประมาณที่
ได้
ร
บ
ั
จั1.6
ดสรร
ลาดั1บ
ประเด็
น
กลยุทธ์ที่ 1 การผลิตบัณฑิต
ได้ร4,755,018
ับจัดสรร
(ร้อยละ)
2
กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาอาจารย์
42,482,417
14.3
1 3 กลยุกลยุ
ทธ์ทที่ ธ์1ที่ การผลิ
ต
บั
ณ
ฑิ
ต
4,755,018
1.6
3 การวิจัย พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
2,449,200
0.8
2 4 กลยุกลยุ
ทธ์ทที่ ธ์2ที่ การพั
ฒ
นาอาจารย์
42,482,417
14.3
4 การบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน 218,967,820
73.6
3 5 กลยุกลยุ
ทธ์ทที่ ธ์3ที่ การวิ
จ
ย
ั
พั
ฒ
นาเทคโนโลยี
แ
ละนวั
ต
กรรม
2,449,200
0.8
5 การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
355,000
0.1
4 6 กลยุกลยุ
ทธ์ทที่ ธ์4ที่ การบริ
ก
ารวิ
ช
าการและถ่
า
ยทอดเทคโนโลยี
ส
ช
่
ู
ม
ุ
ชน
218,967,820
73.6
6 การพัฒนาการบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล
27,621,045
9.3
5 7 กลยุกลยุ
ทธ์ทที่ ธ์5ที่ การท
านุ
บ
ารุ
ง
ศิ
ล
ปวั
ฒ
นธรรม
355,000
0.1
7 การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรณ์มนุษย์ที่มุ่งเน้น
1,020,600
0.3
6
กลยุผลสั
ทธ์ทมี่ ฤทธิ
6 การพั
ฒ
นาการบริ
ห
ารจั
ด
การที
ม
่
ธ
ี
รรมาภิ
บ
าล
27,621,045
9.3
์
7
กลยุทธ์ที่ 7 การพัฒนาระบบบริหรวม
ารทรัพยากรณ์มนุษย์ที่มุ่งเน้น
1,020,600
0.3
297,651,100
100.0
ผลสัมฤทธิ์
รวม
297,651,100
100.0
รายงานประจาปี พ.ศ.2557
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แผนภูมทิ ี่ 36 แสดงการจัดสรรงบประมาณประจาปี 2557 ตามพันธกิจ
		 แผนภูมิที่ 36แผนภู
แสดงการจั
�ปี 2557 ตามพั
นธกิจ ตามพันธกิจ
มทิ ี่ 36ดสรรงบประมาณประจำ
แสดงการจัดสรรงบประมาณประจ
าปี 2557

กลยุทธ์ที่ 1 การผลิตบัณฑิต

0% 2%

0%
0%

0% 14%
2%

9%
9%

กลยุทธ์ที่ 1 การผลิตบัณฑิต
กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาอาจารย์

1%
1%

14%

74%
74%

กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาอาจารย์
กลยุทธ์ที่ 3 การวิจัย พัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม
กลยุทธ์ที่ 3 การวิจัย พัฒนาเทคโนโลยีและ
กลยุทนวั
ธ์ทตี่ 4กรรม
การบริการวิชาการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีสู่ชุมชน
กลยุทธ์ที่ 4 การบริการวิชาการและถ่ายทอด
กลยุทเทคโนโลยี
ธ์ที่ 5 การท
บารุงศิลปวัฒนธรรม
สู่ชานุุมชน
กลยุทธ์ที่ 5 การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
กลยุทธ์ที่ 6 การพัฒนาการบริหารจัดการที่มี
ธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ที่ 6 การพัฒนาการบริหารจัดการที่มี
กลยุทธรรมาภิ
ธ์ที่ 7 การพั
บาลฒนาระบบบริหาร
ทรัพยากรณ์มนุษย์ที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
กลยุทธ์ที่ 7 การพัฒนาระบบบริหาร
ทรัพยากรณ์มนุษย์ที่มุ่ง		
เน้นผลสัมฤทธิ์

ข้อมูลงบประมาณรายรับ									

ข้อมูลงบประมาณรายรับ
		 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้รับงบประมาณรายรับในปีงบประมาณ 2557 จำ�นวน
วิงบประมาณรายรั
ทยาลัยแพทยศาสตร์
ข ได้รับงบประมาณรายรับในปีงบประมาณ 2557 จานวน
ข้้งสิอ้นมูล189,930,980.25
บบาทและการสาธารณสุ
ทั
ซึ
่
ง
มากกว่
า
ปี
ง
บประมาณ
2556 จำจ�านวน
นวน 95,891,931.70
บาท เมืบาท
่อเปรีเมืย่อบเทียบ
ทั้งสิ้น 189,930,980.25
บาท ซึ่งแมากกว่
าปีงบประมาณ
2556
95,891,931.70
วิ
ท
ยาลั
ย
แพทยศาสตร์
ละการสาธารณสุ
ข
ได้
ร
บ
ั
งบประมาณรายรั
บ
ในปี
ง
บประมาณ
2557
จานวน
ปี งยบประมาณ
2556 2556
ที่ ไ ด้ รั บทีจั่ไดด้สรรงบประมาณเพี
ย ง ย94,039,048.55
บาท บาท
คิ ด เป็คินดร้เป็อนยละ
49.52
เปรีกัยทับบเที
บกั
บ
ปี
ง
บประมาณ
ร
บ
ั
จั
ด
สรรงบประมาณเพี
ง
94,039,048.55
ร้
อ
ยละ
ง
้
สิ
น
้
189,930,980.25
บาท
ซึ
ง
่
มากกว่
า
ปี
ง
บประมาณ
2556
จ
านวน
95,891,931.70
บาท
เมืก่อษา
ของงบประมาณที
่ได้รับเพิ
่มรับขึเพิ
้นจากปี
งบประมาณ
25562556
เนื่องจาได้
รับงบลงทุ
นค่าก่อนสร้ค่าาก่งอาคารศู
นย์การศึ
49.52
ของงบประมาณที
ไ
่
ด้
ม
่
ขึ
น
้
จากปี
ง
บประมาณ
เนื
อ
่
งจากได้
ร
บ
ั
งบลงทุ
อ
สร้
า
งอาคารศู
น
ย์
เปรียบเทียบกับปีงบประมาณ 2556 ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณเพียง 94,039,048.55 บาท คิดเป็นร้อยละ
และวิ
จัยทางการแพทย์
ในปี 2557
เพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น
การศึ
กษาและวิ
จัยทางการแพทย์
49.52
ของงบประมาณที
่ได้ในปี
รับเพิ2557
่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2556 เนื่องจากได้รับงบลงทุนค่าก่อสร้างอาคารศูนย์
ตารางที
่
63
เปรี
ย
บเที
ย
บงบประมาณรายรั
บ ระหว่
การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์ในปี 2557
เพิ่มาขึงปี้นงบประมาณ 2557 และ 2556
ตารางที
ยบเที
ยบงบประมาณรายรั
บ บระหว่
างปี
งบประมาณ
2557
และและ
2556
งบประมาณรายรั
บ (บาท)
ตารางที่ 63
่ 63เปรีเปรี
ยบเที
ยบงบประมาณรายรั
ระหว่
างปี
งบประมาณ
2557
2556

ลาดับ

ประเภทงบประมาณ

ลาดับ
ประเภทงบประมาณ
งบดาเนินงานด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
งบบุคลากร
1 งบดาเนินงานด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- ค่าจ้างชั่วคราว (ค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญ)
งบบุคลากร
งบดาเนินงาน
- ค่าจ้างชั่วคราว (ค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญ)
- ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ
งบดาเนินงาน
รวม
- ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ
2 งบเงินอุดหนุนผลิตแพทย์
รวม
เงินอุดหนุนทั่วไป (300,000 บาท/คน/
2 งบเงินอุดหนุนผลิตแพทย์
ปี) จาก สานักงบประมาณ
เงินอุดหนุนทั่วไป (300,000 บาท/คน/
เงินอุดหนุนทั่วไป (300,000 บาท/คน/
ปี) จาก สานักงบประมาณ
ปี) จากกระทรวงสาธารณสุข
เงินอุดหนุนทั่วไป (300,000 บาท/คน/
รวม
ปี) จากกระทรวงสาธารณสุข
รวม
1

ปี 2557

ปี 2557
1,146,780.00

เพิ่มขึน / ลดลง (-)
งบประมาณรายรับ (บาท)
ปี 2556
จานวน
ร้อยละ
เพิ่มขึน / ลดลง (-)
ปี 2556
จานวน
ร้อยละ

635,700.00

511,080.00

80.40

1,146,780.00
635,700.00
511,080.00
2,293,900.00 2,434,300.00
-140,400.00
3,440,680.00 3,070,000.00
370,680.00
2,293,900.00 2,434,300.00
-140,400.00
3,440,680.00 3,070,000.00
370,680.00
15,645,900.00 15,200,000.00
445,900.00
15,645,900.00 15,200,000.00
31,752,000.00 31,752,000.00

445,900.00
0.00

31,752,000.00 31,752,000.00
0.00
47,397,900.00 46,952,000.00
445,900.00
47,397,900.00 46,952,000.00

445,900.00
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80.40
- 5.77
12.07
- 5.77
12.07
2.93

-

0.95
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ลาดับ
3

ประเภทงบประมาณ

งบประมาณรายรับ (บาท)
ปี 2557

เพิ่มขึน / ลดลง (-)
จานวน
ร้อยละ

ปี 2556

งบลงทุน
ค่าสิ่งก่อสร้าง อาคารศูนย์การศึกษาและ
102,492,000.00 22,818,200.00 79,673,800.00
วิจัยทางการแพทย์
ค่าสิ่งก่อสร้าง อาคารหอพักบุคลากรทาง
9,900,000.00
- 9,900,000.00
การแพทย์
รวม
112,392,000.00 22,818,200.00 89,573,800.00
งบประมาณด้านการวิจัย
1,119,000.00
772,200.00
346,800.00
งบประมาณด้านการบริการวิชาการ
1,990,700.00 1,177,700.00
813,000.00
งบประมาณด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
482,000.00
247,050.00
234,950.00
เงินนอกเงินประมาณ (เงินรายได้)
เงินรายได้ วิทยาลัยฯ
- เงินค่าหน่วยกิต ค่าธรรมเนียม
9,183,690.00 8,511,290.00
672,400.00
การศึกษาพิเศษ
- เงินรายได้อื่น ๆ
952,419.75 1,469,956.20
-517,536.45
- เงินบริจาค
1,086,795.00 1,060,759.50
26,035.50
เงินรายได้ศูนย์สุขภาพ
- เงินค่ารักษาพยาบาล
8,275,945.50 4,597,002.85 3,678,942.65
- เงินประกันสุขภาพนักศึกษา
2,719,000.00 2,551,300.00
167,700.00
เงินรายได้ศูนย์พัฒนาเด็ก
- ค่าอาหารและค่าเลี้ยงเด็ก
687,550.00
590,490.00
97,060.00
- เงินอุดหนุนสนับสนุนการศึกษาขั้น
203,300.00
221,100.00
-17,800.00
พื้นฐาน
รวม
23,108,700.25 19,001,898.55 4,106,801.70
รวมทังสิน
189,930,980.25 94,039,048.55 95,891,931.70

4
5
6
7
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349.17
100.00
392.55
44.91
69.03
95.10

7.90
- 35.21
2.45
80.03
6.57
16.44
- 8.05
21.61
101.97

ตารางที่ 64 เปรียบเทียบงบประมาณรายรับแยกตามประเภทงบประมาณ ระหว่างปีงบประมาณ2557 - 2556
ลาดับ

ประเภทงบประมาณ

1
2
3
4
5
6
7

งบดาเนินงานด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
งบเงินอุดหนุนผลิตแพทย์
งบลงทุน
งบประมาณด้านการวิจัย
งบประมาณด้านการบริการวิชาการ
งบประมาณด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
เงินนอกเงินประมาณ (เงินรายได้)
รวมทังสิน

งบประมาณรายรับ (บาท)
ปี 2557

ปี 2556

3,440,680.00
47,397,900.00
112,392,000.00
1,119,000.00
1,990,700.00
482,000.00
23,108,700.25
189,930,980.25

3,070,000.00
46,952,000.00
22,818,200.00
772,200.00
1,177,700.00
247,050.00
19,001,898.55
94,039,048.55

เพิ่มขึน / ลดลง (-)
จานวน
ร้อยละ
370,680.00
12.07
445,900.00
0.95
89,573,800.00
392.55
346,800.00
44.91
813,000.00
69.03
234,950.00
95.10
4,106,801.70
21.61
95,891,931.70
101.97
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ยาลัยยแพทยศาสตร์
แพทยศาสตร์แและการสาธารณสุ
ละการสาธารณสุขขมหาวิ
มหาวิททยาลั
ยาลัยยอุอุบบลราชธานี
ลราชธานี
วิวิททยาลั
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แผนภูมมทิ ทิ ี่ 37
ี่ 37งบประมาณรายรั
งบประมาณรายรับบเปรี
เปรียยบเที
บเทียยบระหว่
บระหว่าางปี
งปีงงบประมาณ
บประมาณ2557
2557และ
และ2556
2556
แผนภู
งบประมาณรายรับบ(บาท)
(บาท)ปีปี2556
2556
งบประมาณรายรั
19,001,898.55
19,001,898.55
23,108,700.25
23,108,700.25

นอกเงินนประมาณ
ประมาณ (เงิ(เงินนรายได้
รายได้) )
เงิเงินนนอกเงิ
งบประมาณด้าานท
นทานุานุบบารุารุงศิงศิลลปวัปวัฒฒนธรรม
นธรรม
งบประมาณด้

247,050.00
247,050.00
482,000.00
482,000.00

งบประมาณด้าานการบริ
นการบริกการวิ
ารวิชชาการ
าการ
งบประมาณด้

1,177,700.00
1,177,700.00
1,990,700.00
1,990,700.00

งบประมาณด้าานการวิ
นการวิจจัยัย
งบประมาณด้

772,200.00
772,200.00
1,119,000.00
1,119,000.00
22,818,200.00
22,818,200.00

งบลงทุนน
งบลงทุ

46,952,000.00
46,952,000.00
47,397,900.00
47,397,900.00

งบเงินนอุอุดดหนุ
หนุนนผลิผลิตตแพทย์
แพทย์
งบเงิ
งบดาเนิ
าเนินนงานด้
งานด้าานวินวิททยาศาสตร์
ยาศาสตร์สสุขุขภาพ
ภาพ
งบด

งบประมาณรายรับบ(บาท)
(บาท)ปีปี2557
2557
งบประมาณรายรั

112,392,000.00
112,392,000.00

3,070,000.00
3,070,000.00
3,440,680.00
3,440,680.00

ข้ข้ออมูมูลลงบประมาณรายจ่
งบประมาณรายจ่
าย าย

ข้อมูลงบประมาณรายจ่าย
		 จำ�วินวนทั
สิแพทยศาสตร์
้น 175, 861,และการสาธารณสุ
407.56 บาท ซึ่งมากกว่
าปีงบประมาณายในปี
2556 บประมาณ
จำ�นวน 94,2557
579, 554.28
ยาลัย้งยแพทยศาสตร์
บประมาณรายจ่
านวนทั้งบาท
้งสิสิ้น้น
วิททยาลั
และการสาธารณสุขขมีมีงงบประมาณรายจ่
ายในปีงงบประมาณ
2557 จจานวนทั
เมื175,861,407.56
่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ ปี งบาท
บประมาณ
2556
ที่ ไ ด้ รั บ จั ด สรรงบประมาณ
ย ง 81, 281, 853.28
มากกว่
บประมาณ
2556 จจานวน
านวนเพี94,579,554.28
94,579,554.28
บาทบาท                                                                                                                           
175,861,407.56 บาท
ซึซึ่ ง่ งมากกว่
าาปีปีงงบประมาณ
2556
บาท
เมืเมื่ อ่ อ
คิเปรี
ด
เป็
น
ร้
อ
ยละ
53.78
ของงบประมาณที
ไ
่
ด้
ร
บ
ั
เพิ
ม
่
ขึ
น
้
จากปี
ง
บประมาณ
2556  เนื
อ
่
งจากได้
เ
บิ
ก
จ่
า
ย
ในส่
ว
นของงบ
เปรียยบเที
บเทียยบกั
บกับบปีปีงงบประมาณ
บประมาณ 2556
2556 ทีที่ ไ่ ได้ด้รรั บั บจัจัดดสรรงบประมาณ
สรรงบประมาณ เพีเพียยงง 81,281,853.28
81,281,853.28 บาท
บาท
ลงทุ
นนค่นร้าร้อก่อยละ
อยละ
สร้า53.78
งอาคารศู
นย์การศึกษาและวิ
ใบประมาณ
นปี 2557 เพิ
่มขึ้น เนืเนื่อ่องจากได้
53.78ของงบประมาณที
ของงบประมาณที
จากปีงงบประมาณ
2556
งจากได้เบิเบิกกจ่จ่าายยในส่
ในส่ววนของ
นของ
คิคิดดเป็เป็
่ไ่ได้ด้จรรับัยับทางการแพทย์
เพิเพิ่ม่มขึขึ้น้นจากปี
2556
งบลงทุนนค่ค่าาก่ก่ออสร้สร้าางอาคารศู
งอาคารศูนนย์ย์กการศึ
ารศึกกษาและวิ
ษาและวิจจัยัยทางการแพทย์
ทางการแพทย์ในปี
ในปี2557
2557เพิเพิ่ม่มขึขึ้น้น
งบลงทุ
ตารางที
และ
2556
ตารางที่่ 65
่ 65เปรี
เปรียยบเที
ยบเที
บเทียยบงบประมาณรายจ่
ยบงบประมาณรายจ่
บงบประมาณรายจ่าายายยระหว่
ระหว่าางปี
างปี
งปีงงบประมาณ
งบประมาณ
บประมาณ2557
2557
และ
2556
ตารางที
65
เปรี
ระหว่
2557
และ
2556
ลลาดัาดับบ

ประเภทงบประมาณ
ประเภทงบประมาณ

11

งบดาเนิ
าเนินนงานด้
งานด้าานวิ
นวิททยาศาสตร์
ยาศาสตร์สสุขุขภาพ
ภาพ
งบด
งบบุคคลากร
ลากร
งบบุ
คราว(ค่(ค่าาจ้จ้าางผูงผู้เชี้เชี่ย่ยวชาญ)
วชาญ)
- - ค่ค่าาจ้จ้าางชังชั่ว่วคราว
งบดาเนิ
าเนินนงาน
งาน
งบด
ตอบแทนใช้ใช้สสอยอยวัวัสสดุดุ
- -ค่ค่าาตอบแทน
รวม
รวม
งบเงินนอุอุดดหนุ
หนุนนผลิ
ผลิตตแพทย์
แพทย์
งบเงิ
หนุนนทัทั่ว่วไปไปโครงการผลิ
โครงการผลิตตแพทย์
แพทย์เพิเพิ่ม่ม
เงิเงินนอุอุดดหนุ
(300,000บาท/คน/ปี
บาท/คน/ปี) ) จาก
จาก สสานัานักก
(300,000
งบประมาณ
งบประมาณ

22

2557
ปีปี2557

1,146,780.00
1,146,780.00

งบประมาณรายจ่าายย(บาท)
(บาท)
งบประมาณรายจ่
ลดลง(-)(-)
เพิเพิ่ม่มขึขึนน//ลดลง
2556
ปีปี2556
านวน
ยละ
จจานวน
ร้ร้ออยละ
635,700.00
635,700.00

511,080.00
511,080.00

80.40
80.40

2,293,900.00 2,434,300.00
2,434,300.00
2,293,900.00
3,440,680.00 3,070,000.00
3,070,000.00
3,440,680.00

-140,400.00
-140,400.00
370,680.00
370,680.00

5.77
- -5.77
12.07
12.07

12,204,071.54 13,939,695.76
13,939,695.76 -1,735,624.22
-1,735,624.22
12,204,071.54

12.45
- - 12.45

รายงานประจาปีาปีพ.ศ.2557
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ลาดับ

3

4
5
6
7

ประเภทงบประมาณ
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งบประมาณรายจ่าย (บาท)
เพิ่มขึน / ลดลง (-)
ปี 2557
ปี 2556
จานวน
ร้อยละ
25,493,900.90 21,590,327.99 3,903,572.91
18.08

เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการผลิตแพทย์เพิ่ม
(300,000 บาท/คน/ปี) จากกระทรวง
สาธารณสุข
รวม
37,697,972.44 35,530,023.75 2,167,948.69
งบลงทุน
ค่าสิ่งก่อสร้าง อาคารศูนย์การศึกษาและ
102,492,000.00 22,818,200.00 79,673,800.00
วิจัยทางการแพทย์
ค่าสิ่งก่อสร้าง อาคารหอพักบุคลากรทาง
9900,000.00
- 9,900,000.00
การแพทย์
รวม
112,392,000.00 22,818,200.00 89,573,800.00
งบประมาณด้านการวิจัย
1,119,000.00
772,200.00
346,800.00
งบประมาณด้านการบริการวิชาการ
1,990,700.00 1,177,700.00
813,000.00
งบประมาณด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
482,000.00
247,050.00
234,950.00
เงินนอกเงินประมาณ (เงินรายได้)
เงินรายได้ วิทยาลัยฯ
- งบบุคลากร (เงินเดือนพนักงาน/ลูกจ้าง
5,183,404.13 3,796,466.00 1,386,938.13
ชั่วคราว)
- งบดาเนินงาน (ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ)
4,781,624.10 4,881,816.40
- 100,192.30
- งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง)
- เงินบริจาค
377,981.00
377,981.00
เงินรายได้ศูนย์สุขภาพ
- งบบุคลากร (เงินเดือนพนักงาน/ลูกจ้าง
3,011,496.81 1,659,513.00 1,351,983.81
ชั่วคราว)
- งบดาเนินงาน (ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ)
4,469,493.36 4,102,290.13
367,203.23
- งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง)
321,302.72
71,190.00
250,112.72
- เงินประกันสุขภาพนักศึกษา
- 2,551,300.00 - 2,551,300.00
เงินรายได้ศูนย์พัฒนาเด็ก
- งบบุคลากร (เงินเดือนพนักงาน/ลูกจ้าง
ชั่วคราว)
- งบดาเนินงาน (ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ)
415,463.00
389,814.00
25,649.00
- งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง)
36,000.00 - 36,000.00
- เงินอุดหนุนสนับสนุนการศึกษาขั้น
178,290.00
178,290.00
พื้นฐาน
รวม
18,739,055.12 17,666,679.53 1,072,375.59
รวมทังสิน
175,861,407.56 81,281,853.28 94,579,554.28

รายงานประจาปี พ.ศ.2557

6.10
349.17
100.00
392.55
44.91
69.03
95.10
36.53
- 2.05
100.00
81.47
8.95
351.33
- 100.00
6.58
- 100.00
6.07
116.36
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ตารางที่ 66 เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่าย แยกตามประเภทงบประมาณ ระหว่างปีงบประมาณ
2557 - 2556
ลาดับ

ประเภทงบประมาณ

1
2
3
4
5
6
7

งบดาเนินงานด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
งบเงินอุดหนุนผลิตแพทย์
งบลงทุน
งบประมาณด้านการวิจัย
งบประมาณด้านการบริการวิชาการ
งบประมาณด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
เงินนอกเงินประมาณ (เงินรายได้)
รวมทังสิน

ปี 2557
3,440,680.00
37,697,972.44
112,392,000.00
1,119,000.00
1,990,700.00
482,000.00
18,739,055.12
175,861,407.56

งบประมาณรายจ่าย (บาท)
เพิ่มขึน / ลดลง (-)
ปี 2556
จานวน
ร้อยละ
3,070,000.00
370,680.00
12.07
35,530,023.75 2,167,948.69
6.10
22,818,200.00 89,573,800.00
392.55
772,200.00
346,800.00
44.91
1,177,700.00
813,000.00
69.03
247,050.00
234,950.00
95.10
17,666,679.53 1,072,375.59
6.07
81,281,853.28 94,579,554.28
116.36

แผนภูมทิ ี่ 38 งบประมาณรายจ่าย เปรียบเทียบระหว่างปีงบประมาณ 2557 และ 2556
งบประมาณรายจ่าย (บาท) ปี 2556
เงินนอกเงินประมาณ (เงินรายได้)
งบประมาณด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

17,666,679.53
18,739,055.12
247,050.00
482,000.00

งบประมาณด้านการบริการวิชาการ

1,177,700.00
1,990,700.00

งบประมาณด้านการวิจัย

772,200.00
1,119,000.00

งบลงทุน

22,818,200.00
35,530,023.75
37,697,972.44

งบเงินอุดหนุนผลิตแพทย์
งบดาเนินงานด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

งบประมาณรายจ่าย (บาท) ปี 2557

112,392,000.00

3,070,000.00
3,440,680.00

รายงานประจาปี พ.ศ.2557
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ตารางที่ 67 เปรียบเทียบงบประมาณรายรับรายจ่าย ระหว่างปีงบประมาณ 2557 และ 2556
ลาดับ

ประเภทงบประมาณ

1

งบดาเนินงานด้านวิทยาศาสตร์
สุขภาพ
งบบุคลากร
- ค่าจ้างชั่วคราว (ค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญ)
งบดาเนินงาน
- ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ
รวม
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการผลิตแพทย์
เพิ่ม (300,000 บาท/คน/ปี)
จาก สานักงบประมาณ
เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการผลิตแพทย์
เพิ่ม
(300,000 บาท/คน/ปี)
จากกระทรวงสาธารณสุข
รวม
งบลงทุน
ค่าสิ่งก่อสร้าง อาคารศูนย์การศึกษา
และวิจัยทางการแพทย์
ค่าสิ่งก่อสร้าง อาคารหอพักบุคลากร
ทางการแพทย์
รวม
งบประมาณด้านการวิจัย
งบประมาณด้านการบริการวิชาการ
งบประมาณด้านทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม
เงินนอกเงินประมาณ (เงินรายได้)
เงินรายได้ วิทยาลัยฯ
เงินรายได้ศูนย์สุขภาพ
เงินรายได้ศูนย์เด็ก
รวม
รวมทังสิน

2

3

4
5
6
7

ปีงบประมาณ 2557
งบประมาณรายรับ งบประมาณรายจ่าย
(บาท)
(บาท)

ปีงบประมาณ 2556
งบประมาณรายรับ
งบประมาณ
(บาท)
รายจ่าย (บาท)

1,146,780.00

1,146,780.00

635,700.00

635,700.00

2,293,900.00
3,440,680.00

2,293,900.00
3,440,680.00

2,434,300.00
3,070,000.00

2,434,300.00
3,070,000.00

15,645,900.00

12,204,071.54

15,200,000.00

13,939,695.76

31,752,000.00

25,493,900.90

31,752,000.00

21,590,327.99

47,397,900.00

37,697,972.44

46,952,000.00

35,530,023.75

102,492,000.00

102,492,000.00

22,818,200.00

22,818,200.00

9,900,000.00

9,900,000.00

-

-

112,392,000.00 112,392,000.00
1,119,000.00
1,119,000.00
1,990,700.00
1,990,700.00
482,000.00
482,000.00

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

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

11,222,904.75 10,343,009.23
10,994,945.50
7,802,292.89
890,850.00
593,753.00
23,108,700.25 18,739,055.12
189,930,980.25 175,861,407.56

11,042,005.70
7,148,302.85
811,590.00
19,001,898.55
94,039,048.55

8,678,282.40
8,384,293.13
604,104.00
17,666,679.53
81,281,853.28

รายงานประจาปี พ.ศ.2557
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ตารางที่ 68 เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายแยกตามประเภทงบประมาณ ระหว่างปีงบประมาณ 2557-2556
ลาดับ

ประเภทงบประมาณ

1
2
3
4
5

งบดาเนินงานด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
งบเงินอุดหนุนผลิตแพทย์
งบลงทุน
งบประมาณด้านการวิจัย
งบประมาณด้านการบริการวิชาการ
งบประมาณด้านทานุบารุง
6
ศิลปวัฒนธรรม
7 เงินนอกเงินประมาณ (เงินรายได้)
รวมทังสิน
ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ

ปีงบประมาณ 2557
ปีงบประมาณ 2556
งบประมาณรายรับ งบประมาณรายจ่าย งบประมาณรายรับ
งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
รายจ่าย (บาท)
3,440,680.00
3,440,680.00
3,070,000.00
3,070,000.00
47,397,900.00 37,697,972.44 46,952,000.00 35,530,023.75
112,392,000.00 112,392,000.00 22,818,200.00 22,818,200.00
1,119,000.00
1,119,000.00
772,200.00
772,200.00
1,990,700.00
1,990,700.00
1,177,700.00
1,177,700.00
482,000.00
482,000.00
247,050.00
247,050.00
23,108,700.25 18,739,055.12
189,930,980.25 175,861,407.56
92.59

19,001,898.55 17,666,679.53
94,039,048.55 81,281,853.28
86.43

แผนภูมทิ ี่ 39 เปรียบเทียบงบประมาณรายรับ-รายจ่าย ประจาปีงบประมาณ 2557
ปีงบประมาณ 2557 งบประมาณรายรับ(บาท)
เงินนอกเงินประมาณ (เงินรายได้)
งบประมาณด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

ปีงบประมาณ 2557 งบประมาณรายจ่าย (บาท)

23,108,700.25
18,739,055.12
482,000.00
482,000.00

งบประมาณด้านการบริการวิชาการ

1,990,700.00
1,990,700.00

งบประมาณด้านการวิจัย

1,119,000.00
1,119,000.00
112,392,000.00
112,392,000.00

งบลงทุน
47,397,900.00
37,697,972.44

งบเงินอุดหนุนผลิตแพทย์
งบดาเนินงานด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

3,440,680.00
3,440,680.00
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ข้อมูลการจัดหา วัสดุ ครุภณ
ั ฑ์ และสิ่งก่อสร้าง ประจาปีงบประมาณ 2557
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้รับงบประมาณจัดหา วัสดุ ครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง เพื่อ
สนับสนุนการเรียนการสอนและการพัฒนาส่งเสริมการดาเนินกิจกรรมต่างๆ ได้ดาเนินการแล้ว ตามรายละเอียด
ต่อไปนี้
ตารางที่ 69 เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายประเภทค่าวัสดุโครงการจัดซือวัสดุเพื่อการบริหารจัดการภายในวิทยาลัย
แพทยศาสตร์
ลาดับ
1
2
3
4

ประเภทวัสดุ

ปี 2556
881,671.60
493,650.00
62,060.00
61,237.00
1,498,618.60

วัสดุสานักงาน
วัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
รวมเป็นเงินทังสิน

ปี 2557
824,777.40
556,914.00
5,900.00
69,899.00
1,457,490.40

แผนภูมทิ ี่ 40 แสดงการเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายประเภทค่าวัสดุในปี 2556 และ 2557
1,000,000.00
900,000.00
800,000.00

881,671.60
824,777.40

700,000.00

556,914.00
493,650.00

600,000.00
500,000.00
400,000.00
300,000.00
200,000.00

62,060.00

100,000.00
0.00

วัสดุสานักงาน

วัสดุคอมพิวเตอร์
ปี 2556

5,900.00

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

61,237.00 69,899.00
วัสดุงานบ้านงานครัว

ปี 2557

			 ตารางเปรียบเทียบค่าใช้จา่ ย ประเภทค่าวัสดุ โครงการจัดซือ้ วัสดุเพือ่ การบริหารจัดการภายในวิทยาลัย
แพทยศาสตร์
ฯ ปีงบประมาณ
2556
ปีงบประมาณ
2557 ดจากกราฟแสดงให้
ว่า ดปีการภายในวิ
งบประมาณทยาลั
2557ย
ตารางเปรี
ยบเทียบค่าใช้
จ่าย และ
ประเภทค่
าวัสดุ โครงการจั
ซื้อวัสดุเ พื่อการบริเห็หนารจั
มีแพทยศาสตร์
ปริมาณการจัฯดซืปี้อวังบประมาณ
สดุประเภทวั2556
สดุคอมพิและ
วเตอร์
(หมึกปริ๊น) 2557
และวัสดุจากกราฟแสดงให้
งานบ้านงานครัว เ(นห็น้ำ�ยาทำ
ปีงบประมาณ
ว่า ปี�ความสะอาด
งบประมาณ
พื2557
้น, ถุงขยะ,
ฯลฯ)สดุเพิ
่มสูงวขึเตอร์
้นจากปี(หมึ
งบประมาณ
2556
เนื่องจากปี
าง
มีปริมกระดาษชำ
าณการจัด�ซืระม้
้อวัสวนใหญ่
ดุประเภทวั
คอมพิ
กปริ๊น) และวั
สดุงานบ้
า นงานครั2557
ว (น้โครงการจ้
ายาทาความ
สะอาดพื
, ถุงขยะ, กระดาษช
ฯลฯ) เพิ่มสูงขึ้นจากปี
2557
แม่
บา้ นทำ�้นความสะอาดประจำ
�อาคาราระม้
ได้รบั วจันใหญ่
ดสรรงบประมาณในการจั
ดซือ้ งวับประมาณ
สดุนอ้ ย แต่ค2556
วามวัสดุเนื
ทใี่ อช้งจากปี
ในการโครงการ
างแม่
บ้านท�ทุาความสะอาดประจ
ับจัในการดำ
ดสรรงบประมาณในการจั
วัสสดุดุนค้ออมพิ
ย แต่
ความวั
ดุที่
ต้โครงการจ้
องใช้งานเป็
นประจำ
กวัน ทำ�ให้ต้องจัดาอาคาร
ซื้อวัสดุเได้
พื่อรใช้
�เนินงานดังกล่าว ดส่ซืว้อนวั
วเตอร์
มีคสวาม
นการโครงการต้
ประจาทุกวันนประจำ
ทาให้�ทุตก้อวังจันดทำซื�้อให้วัสปดุริเมพืาณความต้
่อใช้ในการด
าเนินงานดั
วนวังขึส้นดุ
สิใช้้นใเปลื
องเนื่องจากมีอกงใช้
ารใช้งงานเป็
านด้านนเอกสารเป็
องการใช้
งานวังสกล่
ดุดาังวกล่าส่วสู
คอมพิวเตอร์มีความสิ้นเปลืองเนื่องจากมีการใช้งานด้า นเอกสารเป็นประจาทุกวัน ทาให้ปริมาณความต้องการใช้
งานวัสดุดังกล่าวสูงขึ้น
ครุภัณฑ์
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โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อการเรียนการสอนและการดำ�เนินงาน
โครงการจั
ซือครุ
ภัณยฑ์บแสดงเงิ
เพื่อการเรี
ยนการสอนและการด
าเนินงาน ดซื้อครุภัณฑ์ในปี 2556 และ 2557
ตารางที
่ 70 ดเปรี
ยบเที
นรายได้
ที่ได้รับการจัดสรรในการจั
ตารางที่ 70 เปรียบเทียบแสดงเงินรายได้ที่ได้รับการจัดสรรในการจัดซือครุภัณฑ์ในปี 2556 และ 2557
ลาดับ
1
2
3
4
5
6

ประเภทวัสดุ
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณที่เบิกจ่าย
งบประมาณที่คงเหลือ
จานวนรายการครุภัณฑ์ทั้งหมด
จานวนรายการครุภัณฑ์ที่จัดซื้อ
จานวนรายการครุภัณฑ์ที่ยกเลิก

ปี 2556
3,286,190.00
2,589,345.00
696,655.00
34.00
32.00
2.00

ปี 2557
3,381,000.00
437,880.00
2,946,120.00
18.00
3.00
15.00

แผนภูมทิ ี่ 41 แสดงการเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รบั จัดสรรในการจัดซือครุภณ
ั ฑ์ปี 2556 และ 2557
4,000,000.00
3,500,000.00

3,381,000.00

3,286,190.00

3,000,000.00

2,946,120.00
2,589,345.00

2,500,000.00
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร

2,000,000.00

งบประมาณที่เบิกจ่าย
งบประมาณที่คงเหลือ

1,500,000.00
1,000,000.00

696,655.00

500,000.00
0.00

ปี 2556

437,880.00

ปี 2557

		 จากตารางดังกล่าว จะเห็นได้ว่า จำ�นวนเงินรายได้ที่ได้จัดสรรในการจัดซื้อครุภัณฑ์ สำ�หรับปีงบประมาณ
จะเห็ทนี่ได้ได้รวับ่าจัดจานวนเงิ
รายได้ที่ได้จัด2557
สรรในการจั
ดซื้อครุกภจ่ัณาฑ์ยปีสาหรั
บปีงมากกว่
บประมาณ
2556 มีจำ�จากตารางดั
นวนน้อยกว่งากล่
เงินาวรายได้
สรรในปีนงบประมาณ
แต่ยอดการเบิ
2556
าปี
2556เนื่อมีงจากในปี
จานวนน้อ2557
ยกว่าเงิมีนกรายได้
ที่ไกด้รายการครุ
รับจัดสรรในปี
2557
ยอดการเบิ
กจ่ายปี
2557
ารยกเลิ
ภัณฑ์งบประมาณ
จากหน่วยงานผู
้ขอซืแต่
้อครุ
ภัณฑ์ มากกว่
าปี 2556
2556 ทำมากกว่
�ให้มี า
ปี 2557 เนื่องจากในปี
รายการครุ
ฑ์จนากหน่
วยงานผู้ขอซื้ออครุในส่
ภัณวฑ์นนีมากกว่
ปี 2556หารทา
งบประมาณคงเหลื
อปี 25572557
มากกว่มีากปีารยกเลิ
2556 กและวิ
ทยาลัยภฯัณได้
ำ�งบประมาณคงเหลื
้ ไปใช้ใานการบริ
จัดให้การด้
านอื่นๆต่อไป อปี 2557 มากกว่าปี 2556 และวิทยาลัยฯ ได้นางบประมาณคงเหลือในส่วนนี้ ไปใช้ใน
มีงบประมาณคงเหลื
การบริหารจัดการด้านอื่นๆต่อไป
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สิ่งก่อสร้าง

1. อาคารศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์
			 งบประมาณผูกพันตั้งแต่ปีงบประมาณ 2554 – 2558 วงเงินในสัญญาจ้าง จำ�นวน 246,750,000 บาท
ได้รับสนับสนุนงบประมาณปี 2554 จำ�นวน 31,725,000 บาท/ ปี 2555 จำ�นวน 15,651,000 บาท/ ปี 2556
จำ�นวน 22,818,800 บาท / ปี 2557 จำ�นวน 102,492,000 บาท เงินนอกงบประมาณ จำ�นวน 15,948,000 บาท
รวมงบประมาณปี 2558 จำ�นวน 118,440,000 บาท ซึง่ ได้เบิกจ่ายงบประมาณทัง้ สีป่ ี เรียบร้อยแล้ว ขณะนีอ้ ยูร่ ะหว่าง
ก่อสร้าง วันเริ่มต้นสัญญาวันที่ 5 มกราคม 2556 วันสิ้นสุดสัญญาจ้างวันที่ 5 เมษายน 2558
2. ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์
			 งบประมาณผูกพันตั้งแต่ปีงบประมาณ 2556 – 2558 วันเริ่มต้นสัญญา วันที่ 5 มกราคม 2556 วัน
สิน้ สุดสัญญา วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 ระยะเวลาในการจ้าง 780 วัน งบประมาณในการจ้าง จำ�นวน 3,500,000 บาท
ในปีงบประมาณ 2556 รวมยอดเบิกจ่ายทั้งสิ้น 1,211,535 บาท ซึ่งภายในปีงบประมาณ 2557 รวมยอดเบิกจ่าย
ทั้งสิ้น 1,615,380 บาท
3. อาคารหอพักแพทย์และพยาบาล
			 งบประมาณผูกพันปีงบประมาณ 2557 – 2558 วงเงินในสัญญาจ้าง จำ�นวน 79,950,000 บาท
ได้รับสนับสนุนงบประมาณปี 2557 จำ�นวน 9,900,000 บาท เบิกจ่ายทั้งสิ้น 9,098,310 บาท คงเหลืองบประมาณ
ที่ยังไม่ได้เบิกจ่ายจำ�นวน 801,690 บาท เป็นงานงวดที่ 6 ซึ่งต้องรองบประมาณสบทบปีงบประมาณ 2558
จึงจะสามารถเบิกจ่ายได้ครบตามวงเงินในงวดงาน ขณะนี้อยู่ระหว่างก่อสร้าง วันเริ่มต้นสัญญาวันที่ 4 มีนาคม 2557
วันสิ้นสุดสัญญาจ้างวันที่ 26 มิถุนายน 2558
4. ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารหอพักแพทย์และพยาบาล
			 งบประมาณผูกพันตั้งแต่ปีงบประมาณ 2557 – 2558 วันเริ่มต้นสัญญา 4 มีนาคม 2557 วัน
สิน้ สุดสัญญาจ้างวันที่ 26 มิถนุ ายน 2558 ระยะเวลาในการจ้าง 480 วัน งบประมาณในการจ้าง จำ�นวน 1,360,000 บาท
ในปีงบประมาณ 2557 รวมยอดเบิกจ่ายทั้งสิ้น 510,000 บาท ซึ่งภายในปีงบประมาณ
5. จ้างเหมาจัดทำ�รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ
			 งบประมาณ ปี 2556 – 2558 วันเริ่มต้นสัญญา วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556 วันสิ้นสุดสัญญาวันที่
28 มีนาคม 2558 ระยะเวลาในการจ้าง 780 วัน งบประมาณในการจ้าง 1,850,000. บาท ในปีงบประมาณ 2556
รวมยอดเบิกจ่ายทั้งสิ้น 639,700 บาท ซึ่งภายในปีงบประมาณ 2557 รวมยอดเบิกจ่ายทั้งสิ้น 719,600 บาท
			 งบประมาณทีเ่ กีย่ วข้องด้านการก่อสร้าง ภายในปีงบประมาณ 2557 ใช้จา่ ยไปทัง้ สิน้ 130,383,290 บาท
(หนึ่งร้อยสามสิบล้านสามแสนแปดหมื่นสามพันสองร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) ส่วนในปีงบประมาณ 2556 ใช้จ่ายไป
ทั้งสิ้น 76,137,535 บาท (เจ็ดสิบหกล้านหนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน)
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ด้านบุคลากร
�แนกตามประเภทของประเภทบุ
คลากร
ด้าจำนบุ
คลากร
		 1. จาแนกตามประเภทของประเภทบุ
สายวิชาการ
คลากร

			  ในปี
2557
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีบคุ ลากรสายวิชาการ
สายวิ
ชาการ
จำ�นวนทั้งสิในปี
้น 592557
คน  พนัวิทกงานมหาวิ
ทยาลัย 56และการสาธารณสุ
คน และ ลูกจ้างชัข่วคราว
นวนยอุ3บคน
ยาลัยแพทยศาสตร์
มหาวิจำท�ยาลั
ลราชธานี มีบุคลากรสาย

วิชาการ จานวนทั้งสิ้น 59 คน พนักงานมหาวิทยาลัย 56 คน และ ลูกจ้างชั่วคราว จานวน 3 คน
ตารางที
จำ�นวนบุ
คลากรสายวิ
ชาการจาแนกตามประเภทของพนั
จำ�แนกตามประเภทของพนั
กงานในปี
ในปี2556
2556--2557
2557
ตารางที
่ 71่ 71จานวนบุ
คลากรสายวิ
ชาการ
กงาน
ภาควิชา/สาขา/
หน่วยงาน
กลุ่มวิชา
แพทยศาสตร์
กลุ่มวิชา
สาธารณสุขศาสตร์
รวม
ร้อยละ

ปี 2556
ลูกจ้าง
พนักงาน
ข้าราชการ มหาวิทยาลัย ชั่วคราว

ปี 2557
ลูกจ้าง
พนักงาน
ข้าราชการ มหาวิทยาลัย ชั่วคราว

รวม

รวม

เพิ่มขึน/
ลดลง

-

33

3

36

-

38

3

41

5

-

17

-

17

-

18

-

18

1

-

50
94.33

3
5.67

53
100

-

56
94.92

3
5.08

59
100

6
5.66

แผนภูมทิ ี่ 42 แสดงจานวนของบุคลากรสายวิชาการ จาแนกตามประเภทของพนักงาน ในปี 2556 - 2557
60
50

50

56

40
ปี 2556

30

ปี 2557

20
10
0
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แผนภูมทิ ี่ 43 เปรียบเทียบจานวนร้อยละของบุคลากรสายวิชาการ ในปี 2556 – 2557
แผนภูมทิ ี่ 43 เปรียบเทียบจานวนร้อยละของบุคลากรสายวิชาการ ในปี 2556 – 2557
แผนภูมิที่ 43 เปรียบเทียบจำ�นวนร้อยละของบุคลากรสายวิชาการ ในปี 2556 – 2557

52.68%
52.68%

47.32%
47.32%
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ปี 2556
ปี 2556
ปี 2557
ปี 2557

		
สายสนับสนุนวิชาการ

สายสนั
บสนุวิทนยาลั
วิชาการ
			  สายสนั
ในปี
2557
ยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีบุคลากร
บ
สนุ
น
วิ
ในปี 2557 วิชทาการ
ยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีบุคลากรสาย
สายสนับสนุนในปี
วิชาการ
จำ�นวนทั้งสิ้น แพทยศาสตร์
72 คน จำ�แนกเป็
นข้าราชการจำ�ขนวน
1 คน  พนั
60 คน
2557
และการสาธารณสุ
มหาวิ
ยอุกกบงานมหาวิ
ลราชธานีททยาลั
มียาลั
บุคยลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ
จานวนทัวิ้งสิท้นยาลัย72
คน จาแนกเป็
นข้าราชการจานวน
1 ทคนยาลัพนั
งานมหาวิ
ย 60 คน
ลูกจ้างชัน่ววิคราว
�จนวน
10 คน
างประจำ
� จำ�นวน
1 คน านวน 1 คน พนักงานมหาวิทยาลัย 60 คน
สนั
ชาการจจำานวน
านวนทั
สิ้นและลู
72กกจ้คน
จาแนกเป็
นข้าราชการจ
ลูกบจ้สนุ
างชั่วคราว
10้งคน
และลู
จ้างประจ
า จานวน
1 คน
ลูกจ้างชั่วคราว จานวน 10 คน และลูกจ้างประจา จานวน 1 คน
ตารางที่่ 72
72 จำจ�านวนบุ
นวนบุคคลากรสายสนั
แนกตามประเภทของพนักกงานในปี
ตารางที
ลากรสายสนับบสนุ
สนุนนวิวิชชาการ
าการ จำจ�าแนกตามประเภทของพนั
งานในปี2556
2556-2557
-2557
ตารางที่ 72 จานวนบุคลากรสายสนั
บ
สนุ
น
วิ
ช
าการ
จ
าแนกตามประเภทของพนั
ก
งานในปี
2556
-2557
ปี 2556
ปี 2557

ปี 2556
พนักงาน
ลูกจ้าง
ข้าราช
พนั
ก
งาน
ลู
กจ้าง
ข้าการ
ราช มหาวิทยาลัย ชั่วคราว
มหาวิทยาลัย ชั่วคราว
การ
สานักงานคณบดี
1
40
4
สานักงานคณบดี
1
40
4
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
4
6
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
4
6
ศูนย์การศึกษาและ
11
1
ศูวินจย์ัยกทางการแพทย์
ารศึกษาและ
11
1
วิจัยทางการแพทย์
รวม
1
55
11
รวม
1
55
11
ร้อยละ
1.49
82.09
16.42
ร้อยละ
1.49
82.09
16.42
ภาควิชา/สาขา/
ภาควิ
หน่ชวา/สาขา/
ยงาน
หน่วยงาน

45
45
10
10
12
12

ปี 2557
พนักงาน
ลูกจ้าง
ข้าราช พนักงาน
ลู
กจ้าง
ข้าการ
ราช มหาวิทยาลัย ชั่วคราว
มหาวิทยาลัย ชั่วคราว
การ
42
4
42
4
1
4
6
1
4
6
14
1
14
1

67
67
100
100

1
1
1.39
1.39

รวม
รวม

60
60
83.33
83.33

11
11
15.28
15.28

รวม
รวม

เพิ่มขึน/
เพิลดลง
่มขึน/
ลดลง

46
46
11
11
15
15

1
1
1
1
3
3

72
72
100
100

5
5
7.46
7.46
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แผนภู
มทิ ี่ 44
แสดงจ
านวนบุ
คลากรสายสนั
บสนุบนสนุ
วิชนาการ
จาแนกตามประเภทของพนั
กงาน
แผนภู
มิที่ 44
แสดงจำ
�นวนบุ
คลากรสายสนั
วิชาการ
จำ�แนกตามประเภทของพนั
กงาน
ในปี 2556 -2557
แผนภูมทิ ี่ 44 แสดงจานวนบุคลากรสายสนั
บสนุ2556
นวิชาการ
ในปี
-255 จาแนกตามประเภทของพนักงาน
ในปี 2556 -2557
70

60

70
60

55

60
50

60

55

50
40

ปี 2556

40
30

ปี 2557
ปี 2556

30
20

ปี 2557
11 11

20
10
10
0
0

1

11 11

1

1
ข้1าราชการ

พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างชั่วคราว

ข้าราชการ

พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างชั่วคราว

แผนภูมทิ ี่ 45 เปรียบเทียบจานวนร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ในปี 2556 – 2557
แผนภูมิที่ 45 เปรียบเทียบจำ�นวนร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
แผนภูมทิ ี่ 45 เปรียบเทียบจานวนร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ในปี 2556 – 2557
ในปี 2556 – 2557

52%

48%

52%

48%

ปี 2556
ปีปี 2557
2556
ปี 2557
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จำ�แนกตามระดับการศึกษา
		 2. จสายวิ
ชาการ
าแนกตามระดั
บการศึกษา

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

			 ในปี 2557 วิท ยาลัยแพทยศาสตร์ แ ละการสาธารณสุ ข มหาวิ ท ยาลั ย อุ บลราชธานี มี บุค ลากร
 สายวิชาการ
สายวิชาการ จำ�นวนทั้งสิ้น 59 คน จำ�แนกตามระดับการศึกษาเป็นระดับปริญญาตรีจำ�นวน 1 คน ปริญญาโท 33 คน
ในปี 2557 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีบุคลากรสาย
และปริ
ญ
ญาเอกจำ
คนจาแนกตามระดับการศึกษาเป็นระดับปริญญาตรีจานวน 1 คน ปริญญาโท 33
วิชาการ จานวนทั้ง�สินวน
้น 5925คน

คน และ ปริญญาเอกจานวน 25 คน
ตารางที่ ่73
73 จจำานวนของบุ
�นวนของบุคคลากรสายวิ
ลากรสายวิชชาการ
าการ จจำาแนกตามระดั
�แนกตามระดับบการศึ
การศึกกษา
ตารางที
ษา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ภาควิชา/สาขา/หน่วยงาน/
(คน)
(คน)
ภาควิชา/สาขากลุ่มวิชาแพทยศาสตร์
ภาควิชา/สาขากลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์
รวม
ร้อยละ

1
1
1.69

ปริญญาเอก
(คน)

15
18
33
55.93

25
25
42.37

รวม
(คน)
41
18
59
100

แผนภูมทิ ี่ 46 แสดงจานวนของบุคลากรสายวิชาการ จาแนกตามระดับการศึกษา
30

25

25
20

18

15

15

ปริญญาตรี
ปริญญาโท

10
5
0

ปริญญาเอก
1
กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์

แผนภูมทิ ี่ 47 เปรียบเทียบจานวนร้อยละของบุคลากรสายวิชาการ จาแนกตามระดับการศึกษาใน ปี 2557
1.69
42.37

ปริญญาตรี
55.93

ปริญญาโท
ปริญญาเอก

รายงานประจ
หน้า | 238ข ๒๕๕๗
รายงานประจำ
�ปี วิทาปี
ยาลัพ.ศ.2557
ยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุ
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สายสนับสนุนวิชาการ
			 ในปี 2557 วิท ยาลัยแพทยศาสตร์ แ ละการสาธารณสุ ข มหาวิ ท ยาลั ย อุ บลราชธานี มี บุค ลากร
 สายสนับสนุนวิชาการ
สายสนับสนุนวิชาการ จำ�นวนทัง้ สิน้ 72 คน จำ�แนกตามระดับการศึกษาเป็นระดับปริญญาตรีจ�ำ นวน 54 คน ปริญญาโท
ในปี 2557 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีบุคลากรสาย
6 คน ปริญญาเอกจำ�นวน 0 คน และต่ำ�กว่าปริญญาตรี จำ�นวน 12 คน
สนั บสนุน วิช าการ จ านวนทั้ ง สิ้ น 72 คน จ าแนกตามระดั บการศึก ษาเป็ นระดั บปริญ ญาตรี จานวน 54 คน
ปริญญาโท 6 คน ปริญญาเอกจานวน 0 คน และต่ากว่าปริญญาตรี จานวน 12 คน
ตารางที
นวนของบุคคลากรสายสนั
แนกตามระดับบการศึ
ตารางที่ ่ 74
74จำจ�านวนของบุ
ลากรสายสนับบสนุ
สนุนนวิวิชชาการจำ
าการจ�าแนกตามระดั
การศึกกษา
ษา
ปริญญาตรี
(คน)
33
6
15
54
90

หน่วยงาน/ภาควิชา/สาขา
สานักงานคณบดี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์
รวม
ร้อยละ

ปริญญาโท
(คน)
6
6
10

ปริญญาเอก
(คน)
-

รวม
(คน)
39
6
15
60
100

แผนภูมทิ ี่ 48 แสดงจานวนของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการจาแนกตามระดับการศึกษา
35

33

30
25

สานักงานคณบดี

20

10

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

15

15
6

ศูนย์การศึกษาและวิจัย
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3. จำ�แนกตามตำ�แหน่งวิชาการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
			 ในปี 2557 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีบคุ ลากรสายวิชาการ
3. จาแนกตามตาแหน่งวิชาการ
จำ�นวนทั้งสิ้น 59 คน จำ�แนกตามตำ�แหน่งทางวิชาการ ตำ�แหน่งอาจารย์ จำ�นวน 51 คน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำ�นวน

ในปี 2557 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีบุคลากร
7 คน  และรองศาสตราจารย์ จำ�นวน 1 ค
สายวิชาการ จานวนทั้งสิ้น 59 คน จาแนกตามตาแหน่งทางวิชาการ ตาแหน่งอาจารย์ จานวน 51 คน ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ จานวน 7 คน และรองศาสตราจารย์ จานวน 1 คน
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คณะกรรมการจัดทำ�รายงานประจำ�ปี 2557 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

คณะกรรมการอำ�นวยการจัดทำ�รายงานประจำ�ปี
คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
ประธาน
แพทย์หญิงชลลดา บุษยรัตน์
ที่ปรึกษา
ผู้อำ�นวยการศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก
โรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ประสงค์
ที่ปรึกษา
ผู้อำ�นวยการศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก
โรงพยาบาลศรีสะเกษ
ที่ปรึกษา
รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา
กรรมการ
รองคณบดีฝ่ายคลังและพัสดุ
กรรมการ
รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ และทำ�นุฯ
กรรมการ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารบุคคล
กรรมการ
ผู้ช่วยคณบดีงานศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์
กรรมการ
ผู้ช่วยคณบดีงานพัฒนานักศึกษา			
กรรมการ
ผู้ช่วยคณบดีงานประกันคุณภาพการศึกษาฯ
กรรมการ
ผู้ช่วยคณบดีงานคอมพิวเตอร์และครือข่าย
กรรมการ
หัวหน้ากลุ่มวิชาแพทยศาสตร์
กรรมการ
หัวหน้ากลุ่มสาธารณสุขศาสตร์
กรรมการ
รองคณบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ
กรรมการและเลขานุการ
อาจารย์ ดร.กาญจนา แปงจิตต์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ที่ปรึกษา
รองศาตราจารย์ นายแพทย์ป่วน สุทธิพินิจธรรม                   คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
คณะอนุกรรมการจัดทำ�รายงานประจำ�ปี
อาจารย์ น.พ.วัฒนา  พรรณพานิช
อาจารย์ ดร.กาญจนา  แปงจิตต์
อาจารย์ ดร.สุวภรณ์  แดนดี
อาจารย์พลาการ  สืบสำ�ราญ
อาจารย์ทักษิณ  พิมพ์ภักดิ์
อาจารย์ พญ.นวินดา  รัตนวัน
ผศ.ธันยาการย์  ศรีวรมาศ
ผศ.ดร.ธารินี  ไชยวงศ์
อาจารย์ ดร.รัตนา  เล็กสมบูรณ์
ผศ.ดร.สุรศักดิ์  แว่นรัมย์ 	
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ประธานคณะกรรมการ
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ผศ.ดร.ภาวนา  พนมเขต
อาจารย์พัจนภา  วงษาพรหม
อาจารย์ ดร.ลติพร  อุดมสุข
นางสาวจิราภาณ์  ศรีสุวรรณ
นางสาวสุพัตรา  โฉมงาม
นางสาวพิสมัย  หงส์หา
นางสาวณรัญญา  มีชัย
นางสาวรัตติกาล  วังคะฮาด
นางสาวลินดา  คำ�มุงคุณ
นางสาวมาลัย  ศิลารัมย์
นางสาวจรูญศรี  นิลกิจ
นางสาวธีรานันทน์  บุราไกร
นายเวนิจ  หงษา
นางสาวชญาดา  สิทธิโชติ
นางสาวธัญฉัตร  ศรีธัญรัตน์
นางรัชฐา  ราตรี
นายวัชรพงษ์  แสงนิล
นางสาวจารุภรณ์  มุ่งหมาย
นางสาวอภิญญา  สลักคำ�
นางสาวลภัส  ยิ่งยืน
นายอัครเดช  อธิปราชญ์ 	
นางสาวอนุสรา  สารักษ์
นางนันทิญา  ทีปิวัฒน์ 	
นางสาวเบญจพร  โคตรแก้ว
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กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

รวบรวมข้อมมูล/วิเคราะห์/เรียบเรียง
อาจารย์ น.พ.วัฒนา  พรรณพานิช				
อาจารย์ ดร.กาญจนา  แปงจิตต์
นางนันทิญา  ทีปิวัฒน์					
นางสาวเบญจพร  โคตรแก้ว
ออกแบบปก
นายอัครเดช  อธิปราชญ์

รายงานประจำ�ปี วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ๒๕๕๗
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