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สานส์จากคณบดีประจาปี 2558
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ปี พ.ศ.2558 ได้ก้าวเดินไปท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงที่
รวดเร็วและรุนแรงของ สภาวะทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เช่น ภาวะโลกร้อน ภาวะขาดแคลนน้า
ขยะล้นเมือง การเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม เช่น สังคมทุนนิยม สังคมบริโภคนิยม การเปลี่ยนแปลงจากสังคม
เกษตรกรรมไปเป็นสังคมอุตสาหกรรม การโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่เกินจริง ภาวะการตังครรภ์ก่อนวัยอัน ควร
การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุและการใช้ความรุนแรงในสังคม การระเบิดของความรู้ที่เชื่อมโยงกั นด้วยเทคโนโลยี
ด้านการสื่อสารทางอินเทอร์เน็ต โลกทังโลกเชื่อมโยงถึงกันมีการคมนาคมไปมาหาสู่ ถึงกันและกันทุกทิศทาง
การสื่อสารข้อมูลข่าวสารสะดวกและรวดเร็วที่เรียกกันว่ายุคโลกาภิวัฒน์ การเปลี่ยนแปลงด้านสาธารณสุข การ
ปฏิรูประบบสุขภาพ ประชาธิปไตยทีเ่ บ่งบานประชาชนมีสิทธิเสรีภาพ เรียกร้องความเสมอภาคในด้านต่างๆ มี
การฟ้องร้องบุคลากรด้านสาธารณสุขเพิ่มสูงขึน
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้เติบโตขึนในด้านอาคารสถานที่ วั สดุ ครุภัณฑ์ พร้อมกับ
การเพิ่มจ้านวนของบุคลากรทังสายวิชาการและสายสนับสนุน วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ต้อง
พัฒนาองค์ความรู้ทางด้านวิชาการแก่บุคลากรทังสองสาย ที่ส้าคัญกว่านันก็คือการท้าให้ทุกๆ คนเห็นภาพกว้าง
และภาพใหญ่ ข องวิท ยาลั ย แพทยศาสตร์ แ ละการสาธารณสุ ข มหาวิ ท ยาลั ย และพื นที่ อี ส านใต้ ไ ปจนถึ ง
ระดับประเทศและระดับโลก ท้าให้ทุกๆคนร่วมมือกันพัฒนาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข แต่ต้อง
ไม่ทะเลาะเบาะแว้งกัน พัฒนาการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการและท้านุบ้ารุงศิลปวัฒนธรรม
รวมถึ งการประเมินผลทังของนั กศึกษา บุ คลากรทุก สาย รวมทังผู้ บริห ารวิทยาลั ย แพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข การประเมินผลการปฏิบัติงานต้องโปร่งใสและเป็นไปในทางสร้างสรรค์บนข้อมูลเชิงประจักษ์และ
เป็นที่ยอมรับของบุคลลากรทุกคน
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ต้องเตรียมตัวรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงเหล่านี อย่างมี
ความรู้ มีสติและปัญญาในการที่จะแก้ไขปัญหาร่ว มกัน การศึกษาวิจัย ในทุกๆประเด็นดังกล่ าวเพื่อค้นหา
ทางออกแล้วร่วมมือกันแก้ไขปัญหาและพัฒนาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ให้เจริญก้าวหน้า
ยิ่งๆขึนไป ท้าให้วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข และสังคมมีความสงบเย็นและเป็นสุข ลดการ
ฉ้อฉล เอาเปรียบ คดโกง ค้าก้าไรเกินควร เห็นประโยชน์ส่วนร่วมก่อนประโยชน์ส่วนตน สมดังพระราชด้ารัส
ของสมเด็จพระมหิตราธิเบตอดุลเดชวิกรมพระบรมราชชนก พระบิดาแห่งวงการแพทย์และสาธารณสุขไทย
ในปี พ.ศ.2558 นีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีผลงานที่น่ายินดีหลายๆ เรื่อง ดังนี
 นั ก ศึ ก ษาแพทย์ ชั นปี ที่ 3 ได้ รั บ รางวั ล ชนะเลิ ศ การประกวดของแพทยสภา “โครงการ
ภาพยนต์เ รื่อ งสั นเพื่ อจรรยาบรรณนิ สิ ต นัก ศึกษาแพทย์ที่ ยั่งยื น ” เมื่อ เดือ นพฤศจิ ก ายน
๒๕๕๗ ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร
 นักศึกษาแพทย์ชันปีที่ 3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศโครงการ Bootcamp จากสมาพันธ์นิสิต
นักศึกษาแพทย์นานาชาติ (IFMSA) เรื่อง “A Students’Quest Bringing Happiness to
the Diabetic Elderly” เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
จังหวัดนครปฐม
 นักศึกษาสาธารณสุขชันปีที่ 2 ได้รับรางวัล ชนะเลิศ 2 รางวัลจากการประกวดโปสเตอร์
ถ่ายภาพรณรงค์ ควบคุมบริโ ภคบุ ห รี่แ ละสุ รา จากการน้ าเสนอผลงานวิ ช าการนั กศึ กษา
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สาธารณสุ ข ศาสตร์ แ ห่ ง ประเทศไทยครั งที่ 1 เมื่ อ วั น ที่ 15-16 พฤศจิ ก ายน 2557
ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี
ขอเป็นก้าลังใจให้แก่คณาจารย์และบุคลากรทุกคนรวมทังนักศึกษาของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข ทัง 2 สาขาได้ร่วมแรงรวมใจกัน ปรึกษาหารือ ประชุมปรึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
เพื่อให้เกิดความเข้าใจในบริบทของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม
ขอให้น้าความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่พหุชนโดยรวม

(รองศาสตราจารย์นายแพทย์ป่วน สุทธิพินิจธรรม)
คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

2

Annual Report 2015

2

ว�ทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข

รายงานประจําป 2558

สารบัญ
สานส์จากคณบดี
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สารบัญตาราง
ตารางที่
1 สรุปจุดเด่นและจุดอ่อนของผลการด้าเนินงานด้านการผลิตบัณฑิต
ในปีงบประมาณ 2558
2 สรุปจุดเด่นและจุดอ่อนของผลการด้าเนินงานด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์
ในปีงบประมาณ 2558
3 สรุปจุดเด่นและจุดอ่อนของผลการด้าเนินงานด้านการบริการวิชการ
ในปีงบประมาณ 2558
4 สรุปจุดเด่นและจุดอ่อนของผลการด้าเนินงานด้านการท้านุบ้ารุงศิลปวัฒนธรรม
ในปีงบประมาณ 2558
5 สรุปโครงการ/กิจกรรมภายใต้การเตรียมความพร้อมเข้สู่ประชาคมอาเซียน
ประจ้าปีงบประมาณ 2558 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
6 จ้านวนผลการรับนักศึกษาในทุกหลักสูตร
7 จ้านวนนักศึกษาในทุกหลักสูตร ในปีการศึกษา 2557-2558
8 จ้านวนหลักสูตรที่เปิดสอน
9 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ ในระดับปรีคลินิก
10 ข้อมูลอาจารย์แพทย์ประจ้าศูนย์แพทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
11 จ้านวนนักศึกษาแพทย์ในปีการศึกษา 2558
12 ตารางฝึกปฏิบัติงานนักศึกษาแพทย์ ชันปีที่ 4-6
13 จ้านวนนักศึกษาแพทย์และบัณฑิตแพทย์ (ปีการศึกษา 2547-2558)
14 หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาลศรีสะเกษ
15 ผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์และบุคลากร
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาลศรีสะเกษ
16 จ้านวนอาจารย์แพทย์แยกตามสาขาความเชี่ยวชาญ ประจ้าศูนย์แพทยศาสตรศึกษา
โรงพยาบาลศรีสะเกษ
17 จ้านวนแพทย์ที่ก้าลังศึกษาต่อ
18 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์
19 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมเพื่อฝึกทักษะการท้างานเป็นทีมประสบการณ์จากการ
ท้างานจริง กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์และกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์
20 เปรียบเทียบจ้านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ประจ้าปีงบประมาณ 2557-2558
21 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมเสริมหลักสูตรและนอกหลักสูตร
ประจ้าปีงบประมาณ 2558
22 รายละเอียดทุนการศึกษาจากหน่วยงานภายในและภายนอก ประจ้าปีการศึกษา 2557
23 จ้านวนนักศึกษาที่รับเข้าและจ้านวนนักศึกษาที่ตกออก
24 ห้องเรียนประจ้าอาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
25 โครงการ/กิจกรรมเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ท้าวิจัย และสร้างนวัตกรรม
การเรียนรู้
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โครงการ/กิจกรรม เพื่อพัฒนาระบบกลไกการบริหารงานวิจัย
โครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภายใน
โครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก
รายละเอียดเปรียบเทียบแหล่งทุนที่สนับสนุนโครงการวิจัย
ประจ้าปีงบประมาณ 2557-2558
รายละเอียดผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ในการประชุมวิชาการระดับชาติ
รายละเอียดผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ
รายละเอียดผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
ประเภทโครงการบริการวิชาการแก่สังคม
โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคมบูรณาการกับการวิจัยและการเรียนการสอน
รายละเอียดการเป็นวิทยากรและการบรรยายพิเศษ ของคณาจารย์และบุคลากร
การจ้าแนกประเภทผู้มารับบริการตามประเภทประชากรในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เปรียบเทียบจ้านวนผู้ขึนทะเบียนเบิกจ่ายตรง จ้าแนกประเภทสิทธิในปี 2557-2558
สถิติอันดับโรคของผู้มารับบริการ ณ อาคารผู้ป่วนอก ประจ้าปี 2558
การออกตรวจสุขภาพประจ้าปีให้แก่บุคลากร ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เปรียบเทียบจ้านวนผู้มารับบริการแผนกรังสีวิทยา ประจ้าปีงบประมาณ 2557-2558
สถิติข้อมูลจ้านวนผู้มารับบริการแผนกทันตกรรม ในปีงบประมาณ 2558
ข้อมูลการให้บริการแผนกทันตกรรม ตามการวินิจฉัยโรค/กรณี ที่ท้าการรักษา
ในปี 2558
จ้านวนครูและบุคลากรภายในศูนย์พัฒนาเด็ก
รายละเอียดโครงการด้านการท้านุบ้ารุงศิลปวัฒนธรรม ประจ้าปีงบประมาณ 2558
แนวทางการปรับปรุงผลการด้าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ที่ไม่บรรลุเป้าหมาย
ประจ้าปีงบประมาณ 2558
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาสาธารณสุขศาสตร์
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
รายละเอียดผลการด้าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจ้าปีงบประมาณ 2558
รายละเอียดผลการด้าเนินงานตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ประจ้าปี
งบประมาณ 2558
รายละเอียดงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนในแต่ละโครงการ/กิจกรรมประจ้าปี 2558
บุคลากรสายวิชาการที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีความก้าวหน้าตามสายงาน
รายชื่อบุคลากรที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ในปีงบประมาณ 2558
การรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ในปี 2557-2558
จ้านวนนักศึกษาในทุกหลักสูตร ในปี 2558
เปรียบเทียบจ้านวนผู้ส้าเร็จการศึกษาในทุกหลักสูตร
ภาวะการณ์มีงานท้าในปีการศึกษา 2556
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ตารางที่
57 ภาวะการณ์มีงานท้าในปีการศึกษา 2557
58 เปรียบเทียบงบประมาณรายรับ-รายจ่าย ระหว่างปีงบประมาณ 2557-2558
59 เปรียบเทียบรายละเอียดงบประมาณรายรับ-รายจ่าย ระหว่างปีงบประมาณ 25572558
60 เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัสดุ ในปีงบประมาณ 2557-2558
61 เปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในการจัดซือครุภัณฑ์ ในปี 2557 และ 2558
62 จ้านวนบุคลากรสายวิชาการ จ้าแนกตามประเภทของพนักงาน ในปี 2557-2558
63 จ้านวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จ้าแนกตามประเภทของพนักงาน ในปี 25572558
64 จ้านวนบุคลากรสายวิชาการ จ้าแนกตามระดับการศึกษา
65 จ้านวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จ้าแนกตามระดับการศึกษา
66 เปรียบเทียบจ้านวนบุคลากรสายวิชาการ จ้าแนกตามต้าแหน่งทางวิชาการ ในปี 25572558
67 รายละเอียดการลาศึกษาต่อในประเทศ และต่างประเทศของบุคลากรสายวิชาการ
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รายงานประจําป 2558

สารบัญแผนภูมิ
แผนภูมิที่
1 แสดงการเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนด้านการวิจัย ประจ้าปี
งบประมาณ 2557-2558
2 แสดงการเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนด้านการบริการวิชาการ
ประจ้าปีงบประมาณ 2557-2558
3 แสดงการเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนโครงการด้านการท้านุบ้ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ประจ้าปีงบประมาณ 2557-2558
4 แสดงการเปรียบเทียบการรับนักศึกษาในทุกหลักสูตร ประจ้าปีการศึกษา 2557-2558
5 โครงสร้างส้านักงานศูนย์แพทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
6 แสดงการเปรียบเทียบงบประมาณที่มีใช้ในการจัดซือวัสดุวิทยาศาสตร์ เพื่อสนับสนุน
การจัดการเรียนการสอน ในปีงบประมาณ 2557-2558
7 แสดงเปรียบเทียบจ้านวนสิ่งสนับสนุนที่จัดให้บริการ ในปีงบประมาณ 2557-2558
8 สถิติผู้มารับบริการ งานบริการทางการแพทย์ อาคารผู้ป่วยนอก ประจ้าปีงบประมาณ
2558
9 เปรียบเทียบจ้านวนผู้มารับบริการคลินิกผิวหนัง ในปีงบประมาณ 2557-2558
10 แสดงสัดส่วนการให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ประจ้าปีงบประมาณ
2558
11 เปรียบเทียบการส่งต่อรายการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา ในปี
2557-2558
12 แสดงสัดส่วนรายการการให้บริการตรวจวิเคราะห์ทาลัสซีเมีย ในปีงบประมาณ 2558
13 จ้านวนนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็ก ประจ้าปีงบประมาณ 2557-2558
14 เปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร-ยอดเบิกจ่าย ในปีงบประมาณ 2557-2558
15 เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อการใช้งานระบบสารสนเทศ ประจ้าปี
งบประมาณ 2557-2558
16 เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการใช้งานระบบสารสนเทศ ประจ้าปี
งบประมาณ 2557-2558
17 โครงสร้างการบริหารจัดการด้านประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข
18 เปรียบเทียบผลประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข ปีการศึกษา 2556-2557
19 เปรียบเทียบผลการด้าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจ้าปีงบประมาณ 25572558
20 เปรียบเทียบจ้านวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพ และการน้าเสนอ
ผลงานทางวิชาการของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ประจ้าปี 2557-2558
21 เปรียบเทียบจ้านวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพ และการน้าเสนอ
ผลงานทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ ประจ้าปี 2557-2558
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แผนภูมิที่
22 เปรียบเทียบผลการส้ารวจความสุขในการท้างานของบุคลากร ในปี 2557-2558
23 จ้านวนนักศึกษาที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมในปีการศึกษา
2555 - 2557
24 เปรียบเทียบงบประมาณรายรับ ระหว่างปีงบประมาณ 2557-2558
25 เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่าย ระหว่างปีงบประมาณ 2557-2558
26 เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัสดุ ในปีงบประมาณ 2557-2558
27 เปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในการจัดซือครุภัณฑ์ ในปี 2557 และ 2558
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รายงานประจําป 2558

สารบัญรูปภาพ
ภาพที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

สัญลักษณ์ประจ้าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
คณะกรรมการประจ้าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
โครงสร้างศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชันคลินิก โรงพยาบาลศรีสะเกษ
กิจกรรมการเตรียมความพร้อมสู่สมาคมอาเซียน (1)
กิจกรรมการเตรียมความพร้อมสู่สมาคมอาเซียน (2)
การปรึกษาหารือการเลือกคู่ความร่วมมือของสถาบันผลิตแพทย์ ในปี พ.ศ. 2561-2570
นักศึกษาที่ได้รับการยกย่องหรือยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ (1)
นักศึกษาที่ได้รับการยกย่องหรือยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ (2)
นักศึกษาที่ได้รับการยกย่องหรือยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ (3)
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “DO AND DON’T IN RESEARCH GRANT
APPLICATION”
การประชุมวิฃาการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธาณสุข ครังที่ 4
การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการด้าเนินงานตามเกณฑ์คุณภาการศึกษา
เพื่อการด้าเนินงานที่เป็นเลิศ หรือ Education for Performance Excellence :
EdPEx”
โครงการแพทยศาสตร์สู่สังคม ครังที่ 4
การบริการตรวจวัดระดับน้าตาลในเลือด และการส่งเสริมพฤติกรรมการดูแลตนเองและ
ความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวาน
การสร้างเสริมสุขภาพชุมชนแบบมีส่วนร่วม
การสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศและทักษะชีวิต
การรณรงค์การก้าจัดลูกน้ายุงลายและการป้องกันโรคไข้เลือดออก
โรงเรียนต้นแบบด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การตรวจวินิจฉัยเชือ MIRSA ที่ดือยา Vancomycin”
ค่าย “ฉันอยากเป็น...หมอ มอทราย” ครังที่ 7
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้วิธีทางวิทยาการระบาดและชีวสถิติในการสร้างงานวิจัย
จากงานประจ้าส้าหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ปี 2
ประชุมวิชาการวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครังที่ 4 “ยุทธศาสตร์
ทางด้านสุขภาพของประเทศไทยในทศวรรษหน้า โอกาสและความท้าทาย”
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อสร้างเสริมสุขภาพเด็ก
วัยเรียน
การให้บริการการขอขึนทะเบียนสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้าของนักศึกษาใหม่ ระดับ
ปริญญาตรี ปีการศึกษา 2558
การให้บริการคลินิกทันตกรรม
กิจกรรม วันไหว้ครู (ศูนย์พัฒนาเด็ก)
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กิจกรรมกีฬาสีและส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2558 (ศูนย์พัฒนาเด็ก)
นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจากคณะต่างๆ มาท้ากิจกรรมอาสาที่ศูนย์พัฒนาเด็ก
โครงการเรียนรู้คุณค่าศิลปวัฒนธรรม ฮีตสิบสอง คองสิบสี่ บุญข้าวประดับดิน ปีที่ 3
โครงการพัฒนาตนเองด้านคุณธรรม และจริยธรรม ส้าหรับนักศึกษาและบุคลากร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
การประชุมร่วมกับโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ในการวางแผนเพิ่มจ้านวนนักศึกษา
แพทย์
อาคารหอพักแพทย์และพยาบาล ขนาด 112 ห้อง พร้อมสิ่งอ้านวยความสะดวก
อาคารผู้ป่วยใน โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขนาด 100 เตียง
การก่อสร้างอาคารจ่ายกลาง โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
การก่อสร้างอาคารกายวิภาคศาสตร์ เพื่อรองรับจ้านวนนักศึกษาที่เพิ่มขึน
โครงสร้างการแบ่งส่วนงานภายใน ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสารณสุข
โครงสร้างสายบังคับบัญชา วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสารณสุข
(ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2558)
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก ศูนย์พัฒนาเด็ก
การประชุมเพื่อการก้าหนดเป้าหมายและมอบหมายผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี การประกัน
คุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2557
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาสาธารณสุขศาสตร์) รับการตรวจประเมินคุณภาพ
ภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต รับการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ปี
การศึกษา 2557
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสารณสุข รับการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับ
หลักสูตร ปีการศึกษา 2557
แผนผังระบบกลไก โครงสร้างการบริหารจัดการด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายในของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
การประชุมและวางแผนด้าเนินงานโครงการอนุรักษ์พลังงาน
กิจกรรมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “Google Apps for Education”
โครงการ Research forum และการน้าเสนอโครงการวิจัยเพื่อของบประมาณแผ่นดิน
ประจ้าปี 2560
กิจกรรมประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การใช้ฐานข้อมูล Access Medicine”
บุคลากรที่ได้รับการยกย่องหรือยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ
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บทสรุปผู้บริหารประจาปี พ.ศ.2558
รศ.นพ. ป่วน สุทธิพินิจธรรม
วันเวลาไม่เคยคอยใคร เป็นค้ากล่าวที่เป็นความจริงตามธรรมชาติที่ไม่มีผู้ใดปฏิเสธได้ ในปี พ.ศ. 2558
ที่ผ่านไป วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึนที่ขอบันทึกไว้มี ดังนี
ด้านการศึกษา
1. หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปี พ.ศ. 2558 รับนักศึกษาแพทย์เพิ่ มขึนเป็นจ้านวน 48 คน ทังนี
เพราะคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับนักศึกษาในโครงการ ODOT ได้ไม่เต็มตาม
จ้านวนจึงได้โอนการรับนักศึกษามาให้ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี จ้านวน 12 คน รวมกับจ้านวนนักศึกษาแพทย์เดิม 36 คน ปี พ.ศ.2558 วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จึงรับนักศึกษาเป็นจ้านวน 48 คน
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุข ปีพ.ศ. 2558 รับนักศึกษาได้ จ้านวน 148 คน ซึ่ง
ต่้ากว่าเป้าหมายเล็ กน้อยแต่ปัญหาของหลั กสู ตรสาธารณสุ ขศาสตร์ คือ นั กศึกษาจะลาออก
ระหว่างเรียนอีกจ้านวนหนึ่ง จ้าเป็นต้องหาแนวทางแก้ไขต่อไป
3. เปิ ดรั บ บัณ ฑิ ตศึ ก ษาสาขาวิ ช าชี ว เวชศาสตร์ จ้า นวน 3 คน เป็ น การเริ่ มต้ น บัณ ฑิ ต ศึ ก ษาใน
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ในปี พ.ศ.2558
ผลงานของนักศึกษาที่ได้รับรางวัลในปีการศึกษา 2558
1. นักศึกษาแพทย์ชันปี 3 ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดของแพทยสภา “โครงการภาพยนตร์สัน
เพื่อจรรยาบรรณนิสิตนักศึกษาแพทย์ที่ยั่งยืน ” เดือนพฤศจิกายน 2557 ที่ศูนย์นิทรรศการและ
การประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพมหานคร
2. นักศึกษาแพทย์ชันปี 3 ได้รับรางวัล รองชนะเลิ ศ โครงการ Bootcamp จากสมาพันธ์นิสิ ต
นักศึกษาแพทย์นานาชาติ (IFMSA) เรื่อง “A Students’ Quest: Bringing Happiness to the
Diabetic Elderly” เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จังหวัดนครปฐม
3. นักศึกษาสาธารณสุ ขชันปี 2 ได้รับรางวัล ชนะเลิ ศ 2 รางวัล การประกวดโปสเตอร์ถ่ายภาพ
รณรงค์ควบคุมบริโภคบุหรี่และสุรา จากการน้าเสนอผลงานวิชาการนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์
แห่งประเทศไทยครังที่ 1 เมื่อวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2557 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัด
ชลบุรี
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ด้านการบริการที่ตึกผู้ป่วยนอก
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เปิดให้บริการผู้ป่วยนอก เป็นปีที่ 2
1. การให้ บ ริก ารที่ ตึก ผู้ ป่ ว ยนอกของวิ ทยาลั ย แพทยศาสตร์ และการสาธารณสุ ข เป็ นที่ รู้จั กของ
บุคลากรในมหาวิท ยาลั ย มากขึ นทั ง นัก ศึก ษา คณาจารย์ และบุ คลากรของทุก คณะ จ้า นวน
บุคลากรที่ปฏิบัติงานอยู่ ณ ตึกผู้ป่วยนอก ค่อยๆเพิ่มจ้านวนขึน การให้บริการยังเน้นที่บุคลากร
ของมหาวิทยาลัยและนักศึกษาเป็นหลัก
2. การบริการด้านห้องปฏิบัติการที่ตึกผู้ป่วยนอกท้าได้มากขึน เช่น CBC, BUN, Creatinine, LFT,
Cholesterol, Triglyceride, Uric acid, Hb typing, HBV profile, Anti HCV, Anti HIV เป็น
ต้น ได้ประสานร่วมมือกับห้องปฏิบัติการ ทังภาครัฐบาลและเอกชน ในการบริการการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ
3. ปีพ.ศ. 2558 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้รับตรวจสุขภาพนักศึกษาชันปีที่ 1 ทุก
คน เพื่อตรวจหาปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดโรค เป็นครังแรกพร้อมตรวจหาระดับ คาร์บอนมอนน็อคไซด์
ในลมหายใจ เพื่อหาผู้สูบบุหรี่ พร้อมกับให้ค้าแนะน้าวิธีการเลิกบุหรี่
4. เริ่มเปิดให้บริการด้านทันตกรรมแก่นักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อ เดือน
มิถุนายน พ.ศ.2558 ทุกวันอังคาร พฤหัสบดี ศุกร์ ตังแต่เวลา 09.00 - 12.00 น. และเพิ่มเป็น
ให้บริการตังแต่เวลา 09.00 - 16.30 น. ในปี 2559
5. เริ่มเปิด ให้ บริก ารทางด้ านกายภาพบ้าบั ด เมื่อ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2558 ในเวลาราชการ
(ยกเว้นวันพุธ งดให้บริการตังเวลา 13.00 – 16.30 น.) และเริ่มเปิดให้บริการฟิตเนตครังแรกเมื่อ
เดือนกันยายน 2558 ทังในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ
6. เปิดบริการคลินิกเฉพาะทางด้านผิวหนัง โรคภูมิแพ้ในเด็ก โรคระบบทางเดินปัสสาวะ เป็นต้น
ด้านการวิจัย
ปี 2558 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้รับงบประมาณสนับสนุนงานวิจัย 21 เรื่อง คิด
เป็นเงินงบประมาณ 3,886,200 บาท ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน จ้านวน 6 เรื่อง คิด
เป็นเงินงบประมาณ 1,686,200 บาท และได้รับงบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุนอื่น (สกว. สกอ. สวรส.
มูลนิธิอานันทมหิดล) จ้านวน 9 เรื่อง คิดเป็นเงินงบประมาณ 2,080,000 บาท นอกจากนีวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ยังให้งบสนับสนุน (จากเงินรายได้) ทุนวิจัยจ้านวน 6 เรื่อง คิดเป็นเงิน
งบประมาณ 120,000 บาท
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีแผนการท้าวิจัยมุ่งเป้าและสนับสนุนให้อาจารย์ท้าวิจัยใน
ด้าน ต่อไปนี
1. โรคติดเชือ:โรคเมลิออยโดสิส โรคติดเชือ Staphylococcus ที่ดือยา Methicillin resistant
Staphylococcus aureus (MRSA)
2. โรคโลหิตจาง ธาลัสซีเมีย ซึง่ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญและ
เครื่องมือตรวจ Hb typing พร้อมให้บริการในเขตอีสานใต้
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3. การดูแลผู้สูงอายุในเขตอีสานใต้ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีโครงการวิจัยของ
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์
4. โครงการแยกขยะและการก้าจัดขยะอย่างถูกต้อง
ปี 2558 มีบทความวิจัย ตีพิมพ์ระดับชาติ 9 เรื่อง ระดับนานาชาติ 13 เรื่อง และบทความวิชาการ
ตีพิมพ์ระดับชาติ 3 เรื่อง ระดับนานาชาติ 3 เรื่อง
ด้านบริการวิชาการ
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จัดกิจกรรมบริการวิชาการให้ชุมชนทังภายในมหาวิทยาลัย
และภายนอกมหาวิทยาลัย แบ่งเป็น 3 กลุ่มโครงการ ดังนี
1. โครงการสร้างเสริมสุขภาพให้ชุมชน
- สร้างพลังให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพ
2. โครงการหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรค
- ปลอดบุหรี่ ระดับมหาวิทยาลัย จังหวัด และอีสานใต้
- หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารดิบ เพื่อปลอดจากโรคมะเร็งตับ
- ส้ารวจลูกน้ายุงลาย เพื่อติดตามและควบคุมยุงลาย
- ผลกระทบของอุตสาหกรรมเตาเผาต่อสุขภาพชุมชน
- โรงเรียนต้นแบบความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
3. โครงการอบรมให้ความรู้แก่ชุมชน
- พัฒนาบูรณาการการจัดการเรียนการสอนเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน
- เทคนิคการให้สุขศึกษาและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพแนวใหม่
- ระบบสุขภาพชุมชนแบบมีส่วนร่วมและสร้างพลังชุมชนในการพัฒนาสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
ด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ให้มีการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมการแต่งกายด้วยเสือผ้า
ไทยทุกวันอังคารแทนวันพฤหัสบดี ตามที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีก้าหนด
กิจกรรมที่จัดเป็นประจ้าทุกปี มีดังนี
1. กิจกรรมงานท้าบุญวันอาจารย์ใหญ่
2. กิจกรรมวันไหว้ครู
3. กิจกรรมรดน้าขอพรผู้อาวุโส
4. จัดงานปฏิบัติธรรมแก่นักศึกษาแพทย์ปีที่ 1 ที่วัดป่าบุญล้อม
5. จัดงานปฏิบัติธรรมแก่นักศึกษาแพทย์ปีที่ 2 ที่ตึกผู้ป่วยนอกของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข เป็นเวลา 7 วัน 8 คืน มีอาจารย์สนใจเข้าร่วมกิจกรรมด้วย
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ด้านอาคารสถานที่
ในปี 2558 อาคารสถานที่แล้วเสร็จหลายอาคาร
1. ตึกอาคารผู้ป่วยใน เสร็จสินโครงการแต่อาคารยั งไม่แล้ วเสร็จสมบูรณ์ในปี 2558 ยังไม่ได้รับ
งบประมาณสนับสนุน วิทยาลั ย แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้ท้าแผนของบสนับสนุน
ก่อสร้างอาคารผู้ป่ว ยใน ลานราชานุ เสาวรีย์ และสาธารณูปโภครอบอาคารของโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งได้งบประมาณสนับสนุนจากส้านักงบประมาณ 169,400,000 บาท
เงินนอกงบประมาณสมทบ 24,200,000 บาท ในปี 2559
2. อาคารหอพักแพทย์และพยาบาลแล้วเสร็จในปี 2558 พร้อมรับบุคลากรแพทย์และพยาบาลได้ใน
ปี 2559
3. อาคารจ่ายกลางได้ลงมือก่อสร้างในปี 2558 จะแล้วเสร็จในปลายปี 2559
4. อาคารกายวิภาคศาสตร์ ได้ผู้รับเหมาก่อสร้างและเริ่มด้าเนินการก่อสร้างซึ่งน่าจะแล้วเสร็จในปี
2560
ด้านการบริหารจัดการ
1. วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ยังยึดถือหลักการบริหารแบบธรรมาภิบาล และจัด
โครงสร้างองค์กรเพื่อตอบสนองต่อการบริหารแบบธรรมาภิบาล
2. หาหลักฐานเชิงประจักษ์ พยายามให้มีการบันทึกการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกคนเป็นหลักฐาน
เชิงประจักษ์ และสนับสนุนการมีส่วนร่วมทุกระดับเพื่อใช้ในการประเมินผลปฏิบัติงานอย่ างเป็น
ธรรม
3. ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน พยายามจัดท้าให้เป็น 360 องศา โดยมิให้ผู้ใดรู้ว่าผู้ประเมิน
เป็นใคร วางแนวทางป้องกันการประเมินที่ไม่ถูกต้อง เช่น การให้คะแนนมากหรือน้อยเกินไปจน
ผิดปกติ

14
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ข้อมูลทั่วไป วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
ประวัติความเป็นมา
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม
พ.ศ. 2545 ตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย “โครงการจัดตั้งวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2545” โดยมีฐานะเป็นองค์กรในกากับของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และเกิดขึ้นจากความ
ร่วมมือกันระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการ (ทบวงมหาวิทยาลัยในขณะนั้น) ซึ่งร่วมมือ
กันจัดตั้งเป็นโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (The Collaborative Project to Increase
Production of Rural Doctor : CPIRD) ซึ่งริเริ่มและดาเนินงานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 ตามนโยบายของรัฐบาล
เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนและการกระจายตัวของบุคลากรทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งพื้นที่ในส่วนภูมิภาคของประเทศ ซึ่งประสบปัญหาดังกล่าวอย่างมากในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมา
วิทยาลั ยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุ ข มีพันธกิ จหลั ก ที่ส าคั ญ คือ การผลิ ตแพทย์เพื่ อรับใช้
ประชาชนในพื้นที่ 4 จังหวัดอีสานใต้ทางทิศตะวันออก ได้แก่ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และอานาจเจริญ
โดยได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการดาเนินการรับนักเรียนและจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นเตรียม
แพทย์ (ปี 1) และชั้นปรีคลินิก (ปี 2-3) และให้โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี รับผิดชอบ
ในการด าเนิ น การจั ด การเรี ย นการสอนในระดั บ ชั้ น คลิ นิ ก (ปี 4 -6) โดยมี ค ณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นที่ปรึกษาและให้การสนับสนุนในการรับนักศึกษา การจัดการเรียนการสอน และการ
ผลิตบัณฑิต จนกว่าบัณฑิตแพทย์รุ่นที่หนึ่งของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข สาเร็จการศึกษา
ต่อมาในปี พ.ศ. 2548 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้มีมติมอบหมายให้ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข ดาเนินการเพิ่มเติมนอกเหนือจากการผลิตบัณฑิตแพทย์ โดยให้มีการดาเนินการในการรับนักเรียน
และจัดการเรียนการสอนเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งหลักสูตรคือ หลั กสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุ ข
ศาสตร์ เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทางด้านนักวิชาการสาธารณสุขในพื้นที่ 4 จังหวัดอีสานใต้
ทางด้านตะวันออก

ภาพที่ 1 สัญลักษณ์ประจาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
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ความหมายของสัญลักษณ์
งูและไฟ
กงจักร
งูลอดอยู่ในกรงจักร
สีน้าเงิน
สีแดง
สีเขียวมะกอก
ฟอร์มสามเหลี่ยม
พื้นหลัง

แสดงถึง ความเป็นพื้นถิ่น “อีสาน” ที่มีความหมายทางการแพทย์ เนื่องจาก
สมัยก่อนมีการนาพิษงูมาใช้เป็นยา จึงเปรียบเสมือนงูเป็นสัญลักษณ์ทางการแพทย์
หมายถึง ราชวงศ์จักรี
หมายถึง การอยู่ภายใต้พระบรมโพธิสมภาร
หมายถึง พระมหากษัตริย์
หมายถึง ชาติ
หมายถึง การแพทย์และการสาธารณสุข
แสดงถึง ความมั่นคงและสัมพันธ์กับสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
คือ ตรามหาวิทยาลัยและรัศมี แสดงถึงการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อชุมชน นามาซึ่งแสง
สว่างให้กับท้องถิ่นอย่างแท้จริง

ปรัชญา

เป็นสติปัญญาของสังคมอีสานใต้ บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง

วิสัยทัศน์

เป็นสถาบันชั้นนาแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพในภูมิภาคลุ่มน้าโขงและอาเซียน

อัตลักษณ์

สร้างสรรค์ สามัคคี สานึกดี ต่อสังคม

เอกลักษณ์

ภูมิปัญญาทางด้านสุขภาพแห่งภูมิภาคลุ่มน้าโขงตอนล่าง

พันธกิจ
1. สร้างบัณฑิ ตด้านวิทยาศาสตร์สุ ขภาพที่มีคุ ณภาพมาตรฐานในระดับสากล มีคุณ ธรรมนาความรู้
คิดเป็น ทาเป็น และดารงชีวิตบนพื้นฐานความพอเพียง
2. วิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่และผลงานสร้างสรรค์ ที่สามารถนาไปประยุกต์ใช้
ในภูมิภาคลุ่มน้าโขงและอาเซียน
3. บริการวิชาการ สร้างเสริมสุขภาวะ และสร้างความร่วมมือกับชุมชน สังคม ในภูมิภาคลุ่มน้าโขง
4. ทานุบารุง ฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นและภูมิภาคลุ่มน้าโขง
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คณะกรรมการประจาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

ภาพที่ 2 คณะกรรมการประจาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
รายนามคณะกรรมการประจาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
1. คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
ประธานกรรมการ
2. รองคณบดีฝ่ายคลังและพัสดุ
กรรมการ
3. รองคณบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ
กรรมการ
4. รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา
กรรมการ
5. รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม กรรมการ
6. หัวหน้ากลุ่มวิชาแพทยศาสตร์
กรรมการ
7. หัวหน้ากลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์
กรรมการ
8. นางทักษิณ พิมพ์ภักดิ์
กรรมการประเภทผู้แทนคณาจารย์
9. นางสาวฐานิสรา โฉมเกิด
กรรมการประเภทผู้แทนคณาจารย์
10. รองคณบดีฝ่ายบริหาร
กรรมการและเลขานุการ
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คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

ภาพที่ 3 คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
บทบาทและหน้าที่
1. ควบคุมดูแลเชิงนโยบาย การบริหารจัดการ ควบคุมการปฏิบัติงาน ติดตามประเมินผลการดาเนินงาน
ของหน่วยงานและบุคลากรในกากับ
2. อนุมัติ ลงนาม และดาเนินการในเรื่องต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายหรือมอบอานาจจากคณบดี
ผลการดาเนินงานของคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ในรอบปี 2558
1. ได้มีการดาเนินการให้มีการจัดทาข้อบังคับ ประกาศ และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และการบริหารงานบุคคลของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข ซึ่งมีผลทาให้การบริหารจัดการต่างๆเป็นระบบมากยิ่งขึ้น
2. จัดทาแผนของบประมาณและได้รั บงบลงทุนสนับสนุนจากรัฐ บาลเป็นจานวนเงิน 194 ล้ านบาท
สาหรับการพัฒนาโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในระยะที่ 2 เพื่อเตรียมพร้อมเปิดใช้งานในปี
พ.ศ. 2561-2562 ต่อไป
3. ดาเนินการในการขออนุมัติก่อสร้างพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรมพระ
บรมราชชนก และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พร้อมด้วยลานราชานุสาวรีย์เพื่อประดิษฐาน
บริเวณหน้าอาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข โดยได้รับการอนุมัติจากกรมศิลปากรให้
สามารถดาเนินการได้
4. มีการดาเนินการที่สามารถทาให้ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข รับนักศึกษาเพิ่มขึ้นได้ทั้ง
ในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุขศาสตร์ และวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาชีวเวชศาสตร์
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5. มีการพัฒนาระบบการให้บริการของงานผู้ป่วยนอกทาให้งานบริการทางการแพทย์มีการเปิดให้บริการ
เพิ่มขึ้นในส่วนงานทันตกรรม งานกายภาพบาบัด ศูนย์ฟิตเนส และการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่
ทั้งหมดของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
6. มี ก ารด าเนิ น การในด้ า นต่ า งๆ ที่ ส ามารถท าให้ วิ ท ยาลั ย แพทยศาสตร์ แ ละการสาธารณสุ ข มี
ความสามารถในการบริห ารจัดการงานตามพันธกิจในด้านต่างๆ ที่เป็นไปตามแผนและมีผ ลการ
ดาเนินงานในภาพรวมที่ดีขึ้นเรื่อยๆทุกปีตามลาดับ
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สรุปผลการดาเนินงานของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
ในปีงบประมาณ 2558 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้ดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติการ
ประจาปี และจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานในด้านต่างๆ ภายในวิทยาลัยแพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข โดยมีการสรุปผลการดาเนินงาน ตลอดจนจุดเด่นและจุดอ่อนของผลการดาเนินงาน ในรอบ
ปีงบประมาณ 2558 ดังนี้
ด้านการผลิตบัณฑิต
ในปีการศึกษา 2558 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
จานวน 2 หลักสูตร และระดับปริญญาโท จานวน 1 หลักสูตร โดยมีวิธีและระบบการรับนักศึกษา ดังนี้
หลักสูตรแพทยศาตรบัณฑิต โครงการการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ซึ่งเป็นโครงการระหว่าง
กระทรวงสาธารณสุ ข และกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร โดยเปิ ด รั บ เฉพาะผู้ ที่ มี ภู มิ ล าเนาในเขตพื้ น ที่ ภ าค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 4 จังหวัด ได้แก่ อุบลราชธานี อานาจเจริญ ยโสธร และศรีสะเกษ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ การรับนักศึกษาเข้าศึกษามี 2 วิธี ได้แก่
วิธีรับผ่านส่วนกลาง (Admissions) การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาจะดาเนินการคัดเลือกจากองค์ประกอบที่
ทปอ. กาหนด และวิธีรับตรง การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาจะดาเนินการคัดเลือกโดยมหาวิทยาลัยกาหนด
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ มีวิธีการรับเข้าศึกษา ดังนี้
- แผน ก แบบ ก1 เป็ น ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาปริ ญ ญาบั ณ ฑิ ต แพทยศาสตรบั ณ ฑิ ต ทั น ต
แพทยศาสตรบัณฑิต สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต เภสัชศาสตรบัณฑิต หรือเทียบเท่า โดยมี
คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.00 และเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการทาวิจัยในสาขาที่เกี่ยวข้อง
โดยมีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่หรือได้รับการรับรอง หรือในสาขาวิทยาศาสตร
บั ณ ฑิ ต สาขาเทคนิ ค การแพทย์ กายภาพบ าบั ด รั ง สี เ ทคนิ ค พยาบาลศาสตรบั ณ ฑิ ต
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต หรือวิทยาศาสตรบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์ในสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยมี
คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.25 และเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการทาวิจัยในสาขาที่เกี่ยวข้อง
โดยมีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่หรือได้รับการรับรอง
- แผน ก แบบ ก 2 เป็ น ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาปริ ญ ญาบั ณ ฑิ ต แพทยศาสตรบั ณ ฑิ ต ทั น ต
แพทยศาสตรบัณฑิต สัตวแพทยศาสตรบัณฑิตเภสัชศาสตรบัณฑิต หรือวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาเทคนิคการแพทย์ กายภาพบาบัด รังสีเทคนิค พยาบาลศาสตรบัณฑิต สาธารณสุขศาสตร
บัณฑิต หรือวิทยาศาสตรบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์ในสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสม
ไม่ต่ากว่า 2.50 หากคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้างต้นให้ พิจารณาคุณสมบัติอื่นเพิ่มเติมตาม
ประกาศของมหาวิท ยาลั ย แพทยศาสตร์แ ละการสาธารณสุ ข โดยผ่ า นความเห็ น ชอบของ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ กาหนด
ในปี 2558 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข รับนักศึกษา เข้าศึกษาในทุกหลักสูตรทั้งสิ้น
จานวน 201 คน เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีจานวน 196 คน โดยแบ่งเป็น หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
จานวน 48 คนและหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต จานวน 148 คน ระดับปริญญาโท จานวนทั้งสิ้น 5 คน
ในปีการศึกษา 2557 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีจานวนผู้สาเร็จการศึก ษาในทุก
หลักสูตร จานวนทั้งสิ้ น 69 คน โดยแบ่งเป็น หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต จานวน 15 คน และหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต จานวน 54 คน จากการสารวจข้อมูลภาวะการมีงานทาของผู้ สาเร็จการศึกษา
ภายใน 1 ปี จากผู้สาเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2557 จานวนทั้งสิ้น 69 คน มีผู้ตอบแบบสารวจ จานวน
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ทั้งสิ้น 66 คน คิดเป็นร้อยละ 95.65 ผลการสารวจพบว่า บัณฑิตได้งานทาจานวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ
70.49 และบัณฑิตที่ยังไม่ได้งานทาจานวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 29.51
ตางรางที่ 1 สรุปจุดเด่นและจุดอ่อนของผลการดาเนินงานด้านการผลิตบัณฑิต ในปีงบประมาณ 2558

จุดเด่น
1.หลักสูตรมีรูปแบบการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้ เ รี ย นเป็ น ส าคั ญ ทุ ก หลั ก สู ต ร ซึ่ ง มี ก าร
พั ฒ นารู ป แบบการจั ด การเรี ย นการสอน
ข้ อ เสนอแนะของนั ก ศึ ก ษาและอาจารย์
ผู้สอนมาอย่างต่อเนื่อง ในทุกระดับชั้น
2.มี ก ารจั ด สรรทรั พ ยากรทั้ ง ในรู ป แบบ
งบประมาณ และการประสานความร่วมมือ
กับหน่วยงาน หรื อสถานพยาบาลในชุมชน
เพื่อเตรียมจัดประสบการณ์ การเรียนรู้จาก
สถานการณ์จริง
3.มี ก ารประเมิ น การจั ด การเรี ย นการสอน
โดยเน้นการมีส่วนร่วมของผู้เรียน อาจารย์
และนักวิชาการศึกษาและนาผลการประเมิน
มาปรับ ปรุงการจั ดการเรียนการสอนอย่า ง
ต่อเนื่อง
4.มีการจั ด knowledge management
เกี่ยวกับการเรียนการสอนในองค์กร ทาให้มี
การพั ฒ นาองค์ ค วามรู้ ใ นองค์ ก รอย่ า ง
ต่อเนื่อง
5.มี ก ารสนั บ สนุ น การเรี ย นการสอนโดย
จัด ระบบห้องสมุ ด โดยมี ฐ านข้อมู ล online
ง่ายต่อการสืบ ค้น ข้อมูลของนักศึกษา และ
บุคลากร
6.คณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รฯ มี ก าร
ประชุมอย่างสม่าเสมอและมีส่วนร่วมจากทุก
ภาคส่ ว น สามารถแก้ ไ ขปั ญ หาเกี่ ย วกั บ
จั ด การการด้ า นการเรี ย นการสอนและ
หลักสูตรได้อย่างทันท่วงที
7.มีสถาบันคู่ความร่วมมือที่มีศักยภาพ
8.มี ก ารจั ด ประชุ ม วิ ช าการของวิ ท ยาลั ย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ส่งเสริมให้
บุคลากรสายวิชาการได้นาเสนอผลงานวิจัย
และกระตุ้นให้เกิดงานวิจัยมากขึ้น
9.งานพั ฒ นานั ก ศึ ก ษามี ก ารจั ด กิ จ กรรม
เสริมสร้างการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และเป็น
รูปธรรม

จุดอ่อน
1.จั ด ตั้ ง หน่ ว ยงานที่ ส นั บ สนุ น การท างาน
และพั ฒ นาศั ก ยภาพของหลั ก สู ต รและ
บุ ค ลากรในหลั ก สู ต รและสถาบั น คู่ ค วาม
ร่วมมือ โดยเฉพาะอาจารย์ประจาหลักสูตร
อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้การบริหารจัดการ
การเรียนการสอนเป็นไปอย่างราบรื่นและมี
คุณภาพ รวมไปถึง การก้า วเข้าสู่ ตาแหน่ ง
ทางวิชาการ
2.พัฒ นาระบบการคัด เลื อกอาจารย์ การ
สร้างแรงจูงใจด้านความก้าวหน้าในการขอ
ตาแหน่งทางวิชาการและระบบสวัสดิการ
ให้มีอัตราการคงอยู่ที่สูง สร้างแรงจูงใจให้
บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ เลือกมา
เ ข้ า ท า ง า น ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ใ ห้ วิ ท ย า ลั ย
แพทยศาสตร์ แ ละการสาธารณสุ ข มี
บุ ค ลากรที่ มี ศั ก ยภาพเพี ย งพอต่ อ การ
ดาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ
3.วิ ท ย า ลั ย แ พ ท ย ศ า ส ต ร์ แ ล ะ ก า ร
สาธารณสุ ข มี นั ก ศึ ก ษา 2 หลั ก สู ต ร ที่
จั ด การเรีย นการสอนแตกต่ า งกั น ท าให้ มี
ช่วงเวลาการจัดกิจกรรมร่วมกันได้น้อย
4.สถานที่ จั ด กิ จ กรรมของนั ก ศึ ก ษาใน
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
ยังไม่เพียงพอ

แนวทางแก้ไข/พัฒนาจุดอ่อน
1.จั ด ตั้ ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ห รื อ
หน่วยงานที่จะสนับสนุนการทางาน
ข อ ง ห ลั ก สู ต ร แ ล ะ บุ ค ล า ก ร
โดยเฉพาะอาจารย์ประจาหลักสูตร
-จั ด ให้ มี ก ารท าวิ จั ย การเขี ย น
บทความทางวิ ช าการและการ
เรี ย นการสอนเพื่ อ พั ฒ นาการ
เรี ย นการสอนและการก้ า วสู่
ตาแหน่งทางวิชาการ
-จัดให้มีการอบรมอาจารย์ร่วมกับ
ส ถ า บั น ร่ ว ม ผ ลิ ต อ ย่ า ง เ ป็ น
รูปธรรมต่อเนื่องเป็นประจาทุกปี
เพื่ อ ให้ อ าจารย์ ส ามารถพั ฒ นา
ตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
-สนับสนุนสถาบันร่วมผลิตทั้งใน
ด้า นบุ คลากรและการสนั บ สนุ น
ด้านอื่นๆ อย่างเพียงพอ
2.พัฒนาระบบการคัดเลือกอาจารย์
โดยให้ เ ป็ น ไปตามความต้ อ งการ
ของหลั ก สู ต รอย่ า งแท้ จ ริ ง และมี
คุณภาพ
3.มีหน่วยงานที่เป็นรูปธรรมในการ
สร้ า งแรงจู ง ใจในการท างานและ
ค ว า ม ก้ า ว ห น้ า ร ว ม ทั้ ง ร ะ บ บ
สวัสดิการต่างๆ
4.จัดตารางกิจกรรมร่วมกันระหว่าง
2 หลั ก สู ต ร โดยจั ด ให้ มี กิ จ กรรม
กลางในการเชื่ อ มสั ม พั น ธ์ ข อง
นักศึกษาและอาจารย์ 2 หลักสูตร
อย่างต่อเนื่อง โดยให้มีตัวแทนของ
สโมสรนักศึกษาทั้ง 2 หลักสูตรเข้า
ร่วมในการกาหนดกิจกรรมร่วมกัน
และเป็ น หลั ก ในการจั ด กิ จ กรรม
ทั้ ง นี้ กิ จ กรรมต่ า งๆ ควรสามารถ
พัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ด้วย
5.จัดให้มีสถานที่ในการจัดกิจกรรม
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จุดเด่น
10.มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาที่เป็นระบบและ
มี ก ารเชื่ อ มโยงกั บ นั ก ศึ ก ษาโดยตรงและ
ปฏิบัติได้จริง
11. มี กระบวนการจั ด การเรีย นการสอนที่
เน้ น การน ากระบวนการวิ จั ย มาใช้ ใ นการ
พัฒนาองค์ ความรู้หรือแก้ไ ขปัญ หาสุขภาพ
ชุมชน
12. ผู้บริหารมีนโยบายและให้การสนับสนุน
ก า ร ท า กิ จ ก ร ร ม ก า ร พั ฒ น า นั ก ศึ ก ษ า
โดยเฉพาะในเรื่องของการสร้างเสริมสุขภาพ
และการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม
13.วิ ท ย า ลั ย แ พ ท ย ศ า ส ต ร์ แ ล ะ ก า ร
สาธารณสุ ข มี ร ะบบอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา
อาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปี เพื่อติดตามดูแลและ
ให้คาแนะนาแก่นักศึกษาอย่างทั่วถึง
14.วิ ท ย า ลั ย แ พ ท ย ศ า ส ต ร์ แ ล ะ ก า ร
สาธารณสุ ข มี ก ารประสานงานพั ฒ นา
นักศึกษากับสถาบันร่วมผลิตอย่างสม่าเสมอ
ทาให้นักศึกษาทุกชั้นปีได้ทากิจกรรมร่วมกัน
15.มีการจัดกิจกรรมที่นักศึกษาทั้งหลักสูตร
แพทยศาสตร์ แ ละหลั ก สู ต รสาธารณสุ ข
ศาสตร์ได้ทาร่วมกัน
16.นั ก ศึ ก ษามี โ อกาสได้ เ ข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม
บริการวิชาการ ซึ่งเป็นโครงการที่คณาจารย์
จัดเพื่อเสริมการเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆ
17.มีกิจกรรมด้านส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาตลอดหลั ก สู ต ร ท าให้
นักศึกษาได้รับพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
18.มี ก ารพั ฒ นาหลั ก สู ต รบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา
หลักสูตรชีวเวชศาสตร์ ระดับปริญญาโท ซึ่ง
จะนาไปสู่การพัฒนาอาจารย์ การเรียนการ
สอน บทความและการวิจัยที่เพิ่มขึ้น
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จุดอ่อน

แนวทางแก้ไข/พัฒนาจุดอ่อน
ของนั ก ศึ ก ษา โดยให้ เ ป็ น ไปตาม
กิ จ ก ร ร ม ต่ า ง ๆ ที่ วิ ท ย า ลั ย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
อนุมัติ
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รายงานประจําป 2558

ด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์
ในงบประมาณปี 2558 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้รับงบประมาณสนับสนุนด้าน
โครงการวิ จั ย จ านวน จ านวนทั้ ง สิ้ น 21 โครงการ เป็ น จ านวนเงิ น รวมทั้ ง สิ้ น 3,886,200 บาท แบ่ ง เป็ น
งบประมาณแผ่นดิน 1,686,200 บาท งบประมาณรายได้ 120,000 บาท และงบประมาณสนับสนุนจากแหล่ง
อื่นๆ จานวนทั้งสิ้น 2,080,000 บาท รวมเป็นจานวนเงินรวมทั้งสิ้น 3,886,200 บาท
รางวัลนักวิจัยและโครงการวิจัยดีเด่นประจาปี 2558 ด้านการเรียนการสอนและวิจัยประจาวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข บุคลากรที่ได้รับคัดเลือก ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ แว่นรัมย์ ซึ่ง
ได้รับใบประกาศเกีรยติคุณจากอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 25 ปี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 ณ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระ
ชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)

แผนภูมิที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับสนับสนุนด้านการวิจัย ประจาปีงบประมาณ 25572558
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เฉพาะกิจ

ปีงบประมาณ 2557

แหล่งทุนอื่นๆ

ปีงบประมาณ 2558

ตารางที่ 2 สรุปจุดเด่นและจุดอ่อนของผลการดาเนินงานด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ในปีงบประมาณ 2558
จุดเด่น
จุดอ่อน
แนวทางแก้ไข/พัฒนาจุดอ่อน
1.มี ผ ล ง า น ตี พิ ม พ์ ใ น ว า ร ส า ร 1.ผลงานวิชาการที่ตีพิมพ์ลงวารสารในระดับ 1.ส่งเสริมการเขียนบทความและการใช้
ระดับชาติและนานาชาติสม่าเสมอ นานาชาติที่มีคุณภาพสูงมีปริมาณน้อย
ภาษาอัง กฤษในการเขีย นบทความวิ จั ย
2.ได้ รับทุ นวิจั ยจากทั้งจากภายใน 2.นักวิจัย รุ่นใหม่ยั งไม่กล้าขอทุน จากแหล่ ง โดยการจั ด อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร และ
และภายนอกอย่างต่อเนื่อง
ทุนภายนอก
ติดตามผลโดยให้ผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก
3.มีเครื่องมือและอุปกรณ์ในการทา 3.งานวิ จั ย ที่ น าไปใช้ ป ระโยชน์ ไ ด้ จ ริ ง มี มาให้คาแนะนา
วิจัยที่ครบถ้วน
ปริมาณน้อย
2.ปรับปรุงโครงร่างงานวิจัยให้มี impact
มากขึ้น และให้เห็นประโยชน์ทจี่ ะเกิดขึ้น
จริง โดยการทากิจกรรมนาเสนอโครงร่าง
ก่อนส่งไปขอแหล่งทุน
Annual Report 2015
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ว�ทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข

ด้านการบริการวิชาการ
ในปี ง บประมาณ 2558 วิ ท ยาลั ย แพทยศาสตร์ แ ละการสาธารณสุ ข ได้ รั บ งบประมาณแผ่ น ดิ น
สนับสนุนการบริการวิชาการแก่ชุมชน จานวนรวมทั้งสิ้น 17 โครงการ เป็นจานวนเงิน 2,449,800 บาท โดย
แบ่งเป็นการสร้างเสริมสุขภาวะและบริการสุขภาพ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนจานวน 10 โครงการ
เป็นจานวนเงิน 1,324,900 บาท ถ่ายทอดเทคโนโลยี/ อบรมให้ความรู้ จานวน 7 โครงการ เป็นจานวนเงิน
1,124,900 บาท และเข้าผู้เข้าร่วมและผู้รับบริการ รวมจานวนทั้งสิ้น 2,023 คน
แผนภูมิที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับสนับสนุนด้านการบริการวิชาการประจาปี
งบประมาณ 2557-2558
1,324,900

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)

1,400,000
1,124,900

1,200,000
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ถ่ายทอดเทคโนโลยี/
อบรมให้ความรู้

ปีงบประมาณ 2557

การสร้างเสริมสุขภาวะ
และบริการสุขภาพฯ

ปีงบประมาณ 2558

ตารางที่ 3 สรุปจุดเด่นและจุดอ่อนของผลการดาเนินงานด้านการบริการวิชาการในปีงบประมาณ 2558
จุดเด่น
1.มีการให้บริการวิชาการที่หลากหลาย
โดยเฉพาะการออกให้บริการวิชาการ
ด้านสุขภาพซึ่งถือว่าเป็นพันธะกิจหลัก
ของวิทยาลัย
2.มีการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนเดิม
อย่างต่อเนื่อง
3.มี ก ารบู ร ณาการการให้ บ ริ ก าร
วิ ช าการกั บ การจั ด การเรีย นการสอน
และการวิจัย
4.มีผลงานตีพิมพ์ในระดับชาติจากการ
ให้บริการวิชาการในชุมชน

24

จุดอ่อน
1.การให้บริการวิชาการยังไม่ตรงกับ
ปัญหาและความต้องการของชุมชน
ที่แท้จริง
2.การประเมิน ผลโครงการบริการ
วิชาการหลังสิ้นสุดโครงการยังไม่ได้
รับการนามาแก้ไขหรือหาแนวทาง
สาหรับการจัดบริการวิชาการในครั้ง
ถัดไป

แนวทางแก้ไข/พัฒนาจุดอ่อน
1.สารวจความต้องการของชุมชนด้วย
แบบสอบถาม และจัดลาดับความสาคัญ
ของปัญหา เพื่อนามาจัดทาโครงการ
บริการวิชาการ
2.กาหนดให้ส่งปบบประเมินโครงการ
หลังสิ้นสุดโครงการ และถ้าต้องการทา
โครงการต่อเนื่องจะต้องนาผลประเมิน
โครงการมาปรับแก้ในการขอทุน เพื่อ
ให้บริการวิชาการต่อไป
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ด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ในปีงบประมาณ 2558 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีการส่งเสริมและสนับสนุน เพื่อ
พัฒนางานด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม โดยบูรณาการกับการเรียนการสอน และกิจกรรมของนักศึกษา และ
ร่วมสืบสาร ประเพณี และวัฒนธรรมของชุมชน ซึ่งได้รับงบประมาณแผ่นดิน สนับสนุนการบริการวิชาการแก่
ชุมชน จานวนรวมทั้งสิ้น 3 โครงการ เป็นจานวนเงิน 335,000 บาท และเข้าผู้เข้าร่วมและผู้รับบริการ รวม
จานวนทั้งสิ้น 875 คน
แผนภูมิที่ 3 เปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับบการสนับสนุน โครงการด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ประจาปีงบประมาณ 2555-2558

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)
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ตารางที่ 4 สรุปจุดเด่นและจุดอ่อนของผลการดาเนินงานด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมใน
ปีงบประมาณ 2558
จุดเด่น
1.การจัดโครงการทานุบารุงมีเป็นประจา
ทุกปีและต่อเนื่อง โดยเฉพาะโครงการที่
แสดงความกตั ญ ญู ต่ ออาจารย์ ใหญ่ ของ
นั ก ศึ ก ษาและบุ ค คลากร ในวิ ท ยาลั ย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
2.บุ คลากรและนั กศึกษา ตระหนักและ
สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสม่าเสมอ

จุดอ่อน
1.จั ด โครงการท านุ บ ารุ ง เพี ย งปี ล ะ 1-2
โครงการ เนื่ อ งจากมี ภ ารกิ จ ในการท า
กิจกรรมหลายด้าน
2.ยังไม่มีโครงการทานุบารุงที่เกี่ยวกับการ
ฟื้นฟูวัฒนธรรม
3.ไม่ ไ ด้ บู รณาการการจั ด การเรี ย นการ
สอนและการวิ จั ย เข้ า กั บ โครงการท านุ
บารุง

แนวทางแก้ไข/พัฒนาจุดอ่อน
1.สารวจกิจ กรรมที่เกี่ย วข้องกับการ
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม และบูรณา
การให้เข้ากับการเรียนการสอน
2.ส่งเสริมและสนับสนุนอาจารย์ หรือ
บุคลากรที่สนใจทาโครงการทานุบารุง
ศิ ล ป วั ฒ น ธ ร ร ม เนื่ อ ง จ า ก เ ป็ น
โครงการที่มีผู้สนใจทาน้อย
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งานวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์
ด้านความร่วมมือกับต่างประเทศ
ในปีงบประมาณ 2558 งานวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ ได้จัดโครงการอบรมเพื่อเตรียมความ
พร้อมสู่ประเทศอาเซียน โดยวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้ดาเนินการจัดโครงการเตรียมความ
พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยกิจกรรมภายใต้โครงการประกอบด้วย การจัดอบรม บรรยายให้ความรู้
เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน การอบรมภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียน การแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษา โดย
มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการจัดโครงการดังกล่าว จานวน 114,00 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พัน
บาทถ้วน)
ตารางที่ 5 สรุปโครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ประจาปี
งบประมาณ 2558 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
ลาดับ
1
2
3
4

26

โครงการ/กิจกรรม

วัน/เดือน/ปี/
งบประมาณที่ จานวน
สถานที่
ได้รับจัดสรร ผู้เข้าร่วม
โครงการอบรมความรู้ทั่วไปและการใช้ภาษาของ 17-18 สิงหาคม 58 45,000 บาท
187 คน
ประเทศในกลุ่มอาเซียนเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น
โครงการอบรมภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นเพื่อเตรียม
24 สิงหาคม –
69,000 บาท
103 คน
ความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
4 กันยายน 58
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรกับ
22-28 สิงหาคม 58 15,000 บาท
4 คน
สถาบันการศึกษาหน่วยงานในภูมิภาค
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาแพทย์ระหว่าง
2-10 พฤศจิกายน งบประมาณจาก 4 คน
ประเทศในภูมิภาคเอเชีย (AMSEPT) ณ
57
ส่วนกลาง
ประเทศ ฟิลิปปินส์
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ผลการดาเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ 2558

ในปี 2558 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีและแผน
งบประมาณสนับสนุนการดาเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆภายใต้มาตรการของกลยุทธ์ จานวนทั้งสิ้น 7
กลยุทธ์ โดยมีผลการดาเนินงานที่สาคัญจาแนกตามกลยุทธ์ ดังนี้
กลยุทธ์ที่ 1 สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพและสมรรถนะตามมาตรฐานสากล สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้
อย่างต่อเนื่อง มีคุณธรรม ความรับผิดชอบ ความพอเพียง จิตสานึกที่ดี และมีความพร้อมเพื่อรองรับการเปิด
ประชาคมอาเซียนและการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21โดยพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย และจัดกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ และจัดให้มีทักษะการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง
เป้าประสงค์ : บัณฑิตมีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม ใฝ่รู้ และมีสมรรถนะในการประกอบอาชีพ
เป็นที่ยอมรับของสังคม
มาตรการ
1.1 พัฒนาระบบการรับนักศึกษาเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาแก่นักศึกษาทั้งในและต่างประเทศ
1.2 พัฒ นาหลั กสู ตรให้ มีความทันสมัย มีความยืดหยุ่น มีความหลากหลาย มีมาตรฐานระดับสากล
สอดคล้ องกั บความต้อ งการของสั งคม ทิ ศทางการพัฒ นาประเทศและเตรีย มความพร้อ มเข้า สู่
ศตวรรษที่ 21
1.3 จัดระบบและกลไกการบริหารหลักสูตรทุกระดับให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ
1.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญให้ครบถ้วนทุก
หลักสูตร ให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง
1.5 ส่ งเสริมและสนับ สนุนกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ นักศึก ษาได้ ฝึ กทัก ษะการทางานเป็ นทีม การหา
ประสบการณ์จากการทาจริงหรือสหกิจศึกษา การเรียนรู้ร่วมกับชุมชนและหน่วยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชนทั้งในและต่างประเทศ
1.6 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนและ
แหล่งเรียนรู้ให้แก่นักศึกษาอย่างพอเพียงและทั่วถึง
1.7 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมนอกหลักสูตรที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน และมุ่งพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะในการ
ดาเนินชีวิตบนพื้นฐานความพอเพียง ตลอดจนปลูกฝังจิตสานึกรักท้องถิ่นและความรับผิดชอบต่อ
สังคม
1.8 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการและการสร้างสวัสดิภาพแก่นักศึกษาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มี
ความปลอดภัยและมีความสุข
1.9 พัฒนาความรู้และทักษะของนักศึกษาและบัณฑิตเพื่อรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน
1.10 สร้ า งความสั ม พั น ธ์ กั บ ศิ ษ ย์ เ ก่ า ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ ศิ ษ ย์ เ ก่ า มี ส่ ว นร่ ว มในการพั ฒ นา
มหาวิทยาลัย
1.11 ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การสร้ า งเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการกั บ สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาและ
หน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเน้นกลุ่มประเทศอาเซียน
1.12 มีการส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษา
1.13 พัฒนาระบบและกลไกเพื่อลดจานวนการตกออกการคงจานวนนักศึกษาและให้นักศึกษาสามารถจบ
ได้ตามระยะเวลาในหลักสูตร
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1.14 พัฒนาระบบบริการจัดการอาคารสถานที่ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
1. การรับนักศึกษา
1.1 วิธีการรับนักศึกษา
ในปีการศึกษา 2558 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
จานวน 2 หลักสูตร และระดับปริญญาโท จานวน 1 หลักสูตร โดยมีวิธีและระบบการรับนักศึกษา ดังนี้
1.1.1 หลักสูตรแพทยศาตรบัณฑิต โครงการการผลิ ตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ซึ่งเป็นโครงการ
ระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการ โดยเปิดรับเฉพาะผู้ที่มีภูมิลาเนาในเขตพื้นที่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 จังหวัด ได้แก่ อุบลราชธานี อานาจเจริญ ยโสธร และศรีสะเกษ
1.1.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ การรับนักศึกษาเข้าศึกษามี 2 วิธี
 วิธีรับผ่านส่วนกลาง (Admissions) การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาจะดาเนินการคัดเลือกจาก
องค์ประกอบที่ ทปอ. กาหนด
 วิธีรั บตรง การคั ดเลื อกบุค คลเข้า ศึก ษาจะดาเนิน การคัด เลื อกโดยมหาวิ ทยาลั ย กาหนด
แบ่งเป็น 2 วิธี ได้แก่
1. วิธีรับตรงตามพื้นที่ เป็นการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาจากพื้นที่ต่างๆ ได้แก่ พื้นที่
บริการ พื้นที่อีสาน และพื้นที่ภาคอื่นๆ ดังนี้
 รับตรงพื้นที่บริการ เป็นการรับนักเรียนที่เรียนอยู่ในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตพื้น ที่
บริการของมหาวิทยาลัย ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ อุบลราชธานี ยโสธร
ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ อานาจเจริญ มุกดาหาร สกลนคร นครพนม บุรีรัมย์ และสุรินทร์
 รับตรงพื้นที่อีสาน เป็นการรับนักเรียนที่เรียนอยู่ในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 10 จังหวัด ซึ่งไม่ได้อยู่ในเขตพื้นที่บริการ
2. วิธีรับตรงตามโควตารับนักศึกษาโควตาเรียนดีชนบท และโควตาส่งเสริมผู้มีคุณธรรม
1.1.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ มีวิธีการรับเข้าศึกษา ดังนี้
1. แผน ก แบบ ก1 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาปริญญาบัณฑิต และมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง
ต่อไปนี้
1.1. แพทยศาสตรบัณฑิต ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต เภสั ช
ศาสตรบัณฑิต หรือเทียบเท่า โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.00 และเป็นผู้ที่
มีประสบการณ์ในการทาวิจัยในสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยมีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
หรือเผยแพร่หรือได้รับการรับรอง
1.2. วิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาเทคนิ ค การแพทย์ กายภาพบ าบั ด รั ง สี เ ทคนิ ค
พยาบาลศาสตรบัณฑิต สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต หรือวิทยาศาสตรบัณฑิตด้าน
วิทยาศาสตร์ในสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.25 และเป็นผู้
ที่มีประสบการณ์ในการทาวิจัยในสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยมีผ ลงานวิจัยที่ได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่หรือได้รับการรับรอง
1.3. หากคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้างต้น ให้พิจารณาคุณสมบัติอื่นเพิ่มเติมตามประกาศของ
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรฯ กาหนด
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2. แผน ก แบบ ก 2 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาปริญญาบัณฑิต แพทยศาสตรบัณฑิตทันต
แพทยศาสตรบั ณฑิต สั ตวแพทยศาสตรบั ณฑิต เภสั ช ศาสตรบั ณฑิต หรื อวิทยาศาสตร
บัณ ฑิ ต สาขาเทคนิ ค การแพทย์ กายภาพบาบั ด รั ง สี เ ทคนิ ค พยาบาลศาสตรบั ณ ฑิ ต
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต หรือวิทยาศาสตรบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์ในสาขาที่เกี่ ยวข้อง
โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ากว่า 2.50 หากคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้างต้นให้พิจารณา
คุณสมบัติอื่นเพิ่มเติมตามประกาศของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข โดยผ่าน
ความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ กาหนด
ตารางที่ 6 จานวนผลการรับนักศึกษาในทุกหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี :

วิธีการรับ
หลักสูตร
รับผ่านส่วนกลาง
รับตรง
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแพทยศาสตร์
48
100
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 14
9.46
134 90.54

ระดับปริญญาโท :
หลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์

วิธีการรับ
แผน ก แบบ ก1 แผน ก แบบ ก2
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
5
100

จานวนการรับนักศึกษาทุกหลักสูตร (คน)

แผนภูมิที่ 4 แสดงการเปรียบเทียบการรับนักศึกษาในทุกหลักสูตร ประจาปีการศึกษา 2557-2558
160
140
120
100
80
60
40
20
0

145

36

148

ปี 2557

48

ปี 2558

0
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

5

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์

1.2 จานวนนักศึกษา
ในปีการศึกษา 2558 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข รับนักศึกษาเข้าศึกษาในทุกหลักสูตร
ทั้งสิ้นจานวน 201 คนดังแสดงในตารางที่ 7
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ตารางที่ 7 จานวนนักศึกษาในทุกหลักสูตร ในปีการศึกษา 2557 – 2558
หลักสูตร
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวช
ศาสตร์
รวม

ปี 2557
ปี 2558
ปริญญา ปริญญา ปริญญา รวม ปริญญา ปริญญา ปริญญา รวม
ตรี
โท
เอก
ตรี
โท
เอก

การ
รวม เพิ่มขึ้น/
ทั้งสิ้น ลดลง

198
346

-

-

198
346

229
442

-

-

229
442

427
788

เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น

-

-

-

-

-

5

-

5

5

เปิดรับ
ปีแรก

544

-

-

544

671

5

-

671

1,220

1.3 ผู้สาเร็จการศึกษา
ในการศึกษา 2557 เปิดสอนในระดับปริญญาตรี จานวน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรแพทยศาสตร
บัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ โดยมีจานวนผู้สาเร็จการศึกษา จานวน
72 คน เป็นนักศึกษาในระดับปริญญาตรีทั้งหมด ซึ่งผลการสารวจความพึงพอใจภาพรวมของผู้ใช้บัณฑิตใน
ภาพรวมและรายด้านของคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของบัณฑิต แบ่งตามหลักสูตรที่เปิดสอน ดังนี้
2.1. หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
1. ผลการประเมินด้านประสิทธิภาพของบัณฑิตด้านคุณธรรม จริยธรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.09 คะแนน
2. ผลการประเมินด้า นประสิทธิภาพของบัณฑิตด้านความรู้ วิชาการ วิชาชีพ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.75 คะแนน
3. ผลการประเมินด้า นประสิทธิภาพของบัณฑิตด้านทักษะทางปัญญา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.10 คะแนน
4. ผลการประเมินด้านประสิทธิภาพของบัณฑิตด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10 คะแนน
5. ผลการประเมินด้า นประสิทธิภาพของบัณฑิตด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.75 คะแนน
6. ผลการประเมินด้านประสิทธิภาพของบัณฑิตด้านทักษะการปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.81 คะแนน
7. ผลการประเมินด้านประสิทธิภาพของบัณฑิตด้านอัตลักษณ์ของนักศึกษา มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีฯ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.97 คะแนน
2.2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาธารณสุขศาสตร์
1. ผลการประเมินด้านประสิทธิภาพของบัณฑิตด้านคุณธรรม จริยธรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.21 คะแนน
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2. ผลการประเมินด้า นประสิทธิภาพของบัณฑิตด้านความรู้ วิชาการ วิชาชีพ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.67 คะแนน
3. ผลการประเมินด้า นประสิทธิภาพของบัณฑิตด้านทักษะทางปัญญา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.75 คะแนน
4. ผลการประเมินด้านประสิทธิภาพของบัณฑิตด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.94 คะแนน
5. ผลการประเมินด้า นประสิทธิภาพของบัณฑิตด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.76 คะแนน
6. ผลการประเมินด้านประสิทธิภาพของบัณฑิตด้านทักษะการปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.00 คะแนน
7. ผลการประเมินด้านประสิทธิภาพของบัณฑิตด้านอัตลักษณ์ของนักศึกษา มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีฯ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.93 คะแนน
2. การพัฒนาหลักสูตร
ในปีงบประมาณ 2558 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เปิดการจัดการเรียนการสอนใน
หลักสูตรต่างๆ จานวนทั้งสิ้น 3 หลักสูตร แบ่งเป็นหลักสูตรในระดับปริญญาตรี จานวน 2 หลักสูตร คือ
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และหลักสูตรใน
ระดับปริญญาโท จานวน 1 หลักสูตร โดยดาเนินการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐานตามกรอบ TQF
จานวน 3 หลักสูตร ดังนี้
ตารางที่ 8 จานวนหลักสูตรที่เปิดสอน
รายละเอียดหลักสูตร
จานวนหลักสูตรที่เปิดสอน
จานวนหลักสูตรที่ปรับปรุงมาตรฐานตามกรอบ TQF
จานวนหลักสูตรที่ขออนุมัตเิ ปิดใหม่
จานวนหลักสูตรที่ขออนุมัติปดิ หลักสูตร

ปริญญา
ตรี
2
2
-

ปริญญา
โท
1
1
-

ปริญญา
เอก
-

รวม
3
3
-
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3. การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
3.1. กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์
3.1.1 การจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นปรีคลินิก
ในปีงบประมาณ 2558 ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อดาเนินการจัดโครงการ/กิจกรรม ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ ดังนี้
ตารางที่ 9 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ในระดับชั้นปรีคลินิก
โครงการ/กิจกรรม
(อธิบายรายละเอียดการดาเนินงาน)
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (ชัน้ ปรีคลินิก)
1 โครงการศึกษาดูงานระบบการดูแล
ผู้ป่วยแบบองค์รวม โรคเบาหวาน
รายวิชาระบบต่อมไร้ท่อ
2 โครงการฝึกปฏิบตั ิการจิตปัญญา
ศึกษาและสุนทรียสนทนาในรายวิชา
การพัฒนาความเป็นนักวิชาชีพเวช
กรรม
ลาดับ

3

โครงการศึกษาดูงานในรายวิชา
๑๙๐๑ ๒๐๑ หลักการทั่วไปทาง
วิทยาศาสตร์การแพทย์ 3

4

โครงการฝึกปฏิบตั ิงานในรายวิชาการ
สร้างเสริมสุขภาพและประสบการณ์
วิชาชีพแพทย์

5

6

7
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วัน/เดือน/ปี/สถานที่
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558
โรงพยาบาลวารินชาราบ
วันที่ 4-5 เมษายน 2558 ณ
ห้อง cmp 122 วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข
วันที่ 14 ตุลาคม 2557 ณ
โรงพยาบาลมะเร็งจังหวัดอุบล
ฯ

งบประมาณ

จานวนผู้เข้าร่วม

3,350 บาท อาจารย์ จานวน 3 คน
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 จานวน
36 คน รวมทั้งสิ้น 39 คน
22,920 บาท อาจารย์ จานวน 3 คน
บุคคลภายนอก 2 คน
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 จานวน
36 คน รวมทั้งสิ้น 41 คน
3,580 บาท

วันที่ 13-18 สิงหาคม 2558 85,000 บาท
โรงพยาบาลตาลสุม
โรงพยาบาลนาตาล
โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่
โรงพยาบาลเขื่องใน
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาแพทย์
วันที่ 3 มิถุนายน 2558
1,890 บาท
ชั้นปรีคลินิก
ห้อง cmp 103 ชั้น 1
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาแพทย์
วันที่ 24 มีนาคม 2558 ห้อง 3,600 บาท
ก่อนขึ้นชั้นคลินิก
cmp 101 ชั้น 1 วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข
กิจกรรมเตรียมความพร้อมการจัดการ วันที่ 4 -5 มิถุนายน 2558 ณ 2,880 บาท
เรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็น
ห้อง cmp 122 วิทยาลัย
พื้นฐาน
แพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข

อาจารย์ จานวน 4 คน
นักศึกษาแพทย์ จานวน 36
คน รวมทั้งสิ้น 40 คน
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 จานวน
36 คน

อาจารย์ จานวน 21 คน
นักศึกษาชั้นปีที่ 2-3 จานวน
72 คน รวมทั้งสิ้น 93 คน
อาจารย์จานวน 27 คน
บุคคลภายนอก 5 นักศึกษา
ชั้นปีที่ 3 จานวน 36 คน
รวมทั้งสิ้น 68 คน
อาจารย์ จานวน 18 คน
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 จานวน
36 คน รวมทั้งสิ้น 54 คน
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3.1.2 การจัดเรียนการสอนในระดับชั้นคลิกนิกของโรงพยาบาลร่วมผลิต
3.1.2.1 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
วิสัยทัศน์ เป็นสถาบันร่วมผลิตแพทย์ที่เป็นเลิศ 1 ใน 5 ของศูนย์แพทยศาสตรศึกษาใน
กระทรวงสาธารณสุขภายในปี 2560
วัฒนธรรม มุ่งมั่น สามัคคี พัฒนาต่อเนื่อง
ค่านิยม เก่งดี มีสุข เพียบพร้อมจริยธรรม
เป้าประสงค์และเจตน์จานง
2.1. ร่วมผลิตบัณฑิตแพทย์
2.2. สนับสนุนและพัฒนางานวิจัย
2.3. บริการวิชาการ
2.4. ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
โครงสร้างการทางานและลักษณะบุคลากรโดยรวมของศูนย์แพทย์
- ลักษณะขององค์กร : เป็นจุดศูนย์กลาง ทาหน้าที่ในการประสานงานกับภาควิชา
ต่างๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในโรงพยาบาล
- ลักษณะของบุคลากร : มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านในแต่ละสาขาครอบคลุม
ครบทุกสาขา
แพทย์ประจาโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์มาดารงตาแหน่งผู้อานวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษา มีดังนี้
นายแพทย์ธีรพล
เจนวิทยา
นายแพทย์ชานาญการพิเศษ ปี พ.ศ.2545 – 2546
นายแพทย์มนต์ชัย
วิวัฒนาสิทธิพงศ์ นายแพทย์ชานาญการพิเศษ ปี พ.ศ.2546 – 2548
นายแพทย์หรรษา
แต้ศิริ
นายแพทย์ชานาญการพิเศษ ปี พ.ศ.2548 – 2556
นายแพทย์ศรัณย์
วรณภาสนี
นายแพทย์ชานาญการพิเศษ ปี พ.ศ.2556 – 2557
นายแพทย์เจนฤทธิ์
วิตตะ
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
ปี พ.ศ.2557 – 2557
นายแพทย์เศวต
ศรีศิริ
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
ปี พ.ศ.2557 – ปัจจุบัน

Annual Report 2015

33
33

34

งานพัฒนาเทคโนโลยี
สื่อการเรียนการสอน
นายสนั่น อุทังสังข์
นายณัฐวุฒิ วงษ์สิงห์
ว่าที่รต.ทองใบ ศรีแสง

งานการเรียนการสอน
นางสุนีย์ จงใจ
นางฐิตาพร ทานะกิจ
นายณัฐวุฒิ วงษ์สิงห์
นายศิริราช พิมพบุตร
ว่าที่รต.ทองใบ ศรีแสง

รองผู้อานวยการฯ
ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
และประเมินผลภายใน

งานพัฒนาเว็บไซด์
นายสนั่น อุทังสังข์
นายกฤษณ์ วิเศษรอด

นางสุนีย์ จงใจ
นางฐิตาพร ทานะกิจ
นายณัฐวุฒิ วงษ์สิงห์
นายศิริราช พิมพบุตร
ว่าที่รต.ทองใบ ศรีแสง

งานการศึกษาหลังปริญญา
นางฐิตาพร ทานะกิจ
นายศิริราช พิมพบุตร

งานพัฒนาคุณภาพ
นางสุนีย์ จงใจ
นางฐิตาพร ทานะกิจ
นายณัฐวุฒิ วงษ์สิงห์
นายศิริราช พิมพบุตร
ว่าที่รต.ทองใบ ศรีแสง

งานบริหารงานทั่วไปและครุภณ
ั ฑ์
น.ส.ดรุณี ภูลาสัตย์
น.ส.ศิริรัตน์ เนกอนันต์

นางกัลยา ทองใบ
น.ส.ศิริรัตน์ เนกอนันต์

งานธุรการ

น.ส.ดรุณี ภูลาสัตย์
น.ส.ศิริรัตน์ เนกอนันต์

และพัสดุ

งานบริหาร / แผนงาน

นางสุนีย์ จงใจ

งานพัฒนาบุคลากร

นพ.ปริญญา ชานาญ

รองผู้อานวยการฯ
ฝ่ายวิจยั และพัฒนาอาจารย์

งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ
นายไกรวัลย์ ทองหล่อ
นางดวงจันทร์ สินป้อง
นางรุ่งทิวา อุไรวงค์
นางสาวกัญญาณัฐ ศิลาเกษ
นางสาวรัตติกาล ดาราพันธ์
นางอภิญญา พละบุตร
นางปิยะพร เหง้าเกษ
นางสาวอนงค์ ทาจิตต์
นางสาวจิรตรา แสงทอง

ผช.ผอก.การเงินหมวดเงิน
อุดหนุนฯและตรวจสอบฯ
นางสุภาภรณ์ บุดดาวงศ์

พญ.อมรรัตน์ เทพากรณ์

รองผู้อานวยการฯ
ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ

นพ. เศวต ศรีศิริ

ผู้อานวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษา

นพ.ชลิต ทองประยูร

ผู้อานวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

พญ.กรุณา ระจินดา
แพทย์หญิงจิรา ไตรรงค์จิตเหมาะ
เหมพม
รองผู้อานวยการฯฝ่ายบริหารงานทั่วไป/
หัวหน้าสานักงานศูนย์แพทยศาสตรศึกษา
นางชนินันท์ พุ่มสถิต

รองผู้อานวยการฯ
ฝ่ายการศึกษาหลังปริญญาและ
ประเมินผลภายนอก

งานวิจัยและพัฒนาหลักสูตร

นพ.เกริก สุวรรณกาฬกาฬ

รองผู้อานวยการฯ
ฝ่ายวิชาการและพัฒนา
หลักสูตร

คณะกรรมการบริหาร
1. ผู้อานวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษา
2. รองผู้อานวยการศูนย์ฯ 7 ตาแหน่ง
3. หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน
4. ผู้ช่วยผู้อานวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษา

คณะกรรมการบริหารศูนย์แพทยศาสตรศึกษา

แผนภูมิที่ 5 โครงสร้างสานักงานศูนย์แพทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
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น.ส.พนัดดา นิลบารันต์

งานการเงินและบัญชี

นางสุนีย์ จงใจ
นางฐิตาพร ทานะกิจ
นายณัฐวุฒิ วงษ์สิงห์
นายศิริราช พิมพบุตร
ว่าที่รต.ทองใบ ศรีแสง

งานกิจการนักศึกษา/
กิจการพิเศษ

นพ.ศิริสมบุญ ตอวิวัฒน์

รองผู้อานวยการฯ
ฝ่ายกิจการนักศึกษา
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ตารางที่ 10 แสดงข้อมูลอาจารย์แพทย์ประจาศูนย์แพทยศาสตรศึกษา 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

แพทย์(คน)
41
49
14
21
18
16
7
11
10
8
4
4
2
1
1
1
2
1

การจัดการเรียนการสอนและหลักสูตร
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาลสรรพสิ ทธิประสงค์ มีการจัดการรับนักศึกษาแพทย์เข้าฝึ ก
ปฏิบัติงานในช่ว งชั้นปีที่ 4-6 ระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลั ยอุบลราชธานี ในช่วงปี
การศึกษา 2558 มีจานวนทั้งหมดนักศึกษา ดังนี้
ตารางที่ 11 จานวนนักศึกษาแพทย์ในปีการศึกษา 2558
ชั้นปีที่
นักแพทย์ศึกษาชัน้ ปีที่ 4
นักแพทย์ศึกษาชัน้ ปีที่ 5
นักแพทย์ศึกษาชัน้ ปีที่ 6

จานวนนักศึกษา (คน)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
30
16
30
17
31
18
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ตารางที่ 12 ตารางฝึกปฏิบัติงานนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 4-6
ชั้นปีที่
นักแพทย์ศึกษาชัน้ ปีที่ 4
นักแพทย์ศึกษาชัน้ ปีที่ 5
นักแพทย์ศึกษาชัน้ ปีที่ 6

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
จานวนกลุ่ม นักศึกษาต่อกลุ่ม จานวนกลุ่ม นักศึกษาต่อกลุ่ม
2
15:15
1
16
2
15:15
1
17
3
12:12:6
2
6:12

ตารางที่ 13 จานวนนักศึกษาแพทย์และบัณฑิตแพทย์ (ปีการศึกษา 2547-2558)
ประเภท
แพทย์ 5 ปี
CPIRD
ODOD
รวม

รับเข้าศึกษา
รับเข้าศึกษา ขณะนี้กาลังศึกษา จบการศึกษาแล้ว
ม.ขอนแก่น (คน) ม.อุบลฯ (คน)
(คน)
(คน)
32
26
228
172
180
220
93
54
39
353
172
234
285(6)

งานกิจกรรมนักศึกษา
ศูนย์ แพทยศาสตรศึก ษา โรงพยาบาลสรรพสิ ทธิ ประสงค์ มีก ารดาเนิน การในกิ จกรรมต่า งๆ ใน
โครงการกิจกรรมด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ประกอบไปด้วย
1. กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา
2. กิจกรรมร่วมปั่นจักรยาน
3. ปัจฉิมนิเทศ
4. ถวายเทียนพรรษา
5. เทิดพระเกียรติวันมหิดล
6. ประเพณีสงกรานต์
นอกจากนี้ ยังดาเนินการจัดกิจกรรมเพื่อสานสัมพันธ์สาหรับอาจารย์แพทย์และนักศึกษาแพทย์ ดังนี้
1. กิจกรรมสรรหาอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อเสริมประสบการณ์สาหรับนักเรียนแพทย์
2. กิจกรรมวันศุกร์
3. การศึกษาดูงานโรงงานเอทานอล
4. การศึกษาดูงานศูนย์วิจัยข้าว
5. การศึกษาดูงานเสริมประสบการณ์ สวนสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี
6. การศึกษาดูงาน ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม
7. กิจกรรมไหว้พระ 9 วัด
8. กิจกรรมศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์ อุบลราชธานี
9. กิจกรรมเสริมประสบการณ์ วัดศรีนวล
10. กิจกรรมเสริมประสบการณ์ น้าตกสร้อยสวรรค์ – ผาแต้ม
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11. กิจกรรมเสริมประสบการณ์ กระโดดหอสูงกองบิน 21
12. กิจกรรมวิชาการเสริมประสบการณ์ นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6
13. กิจกรรมพบอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อบริการส่งเสริมการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์
14. กิจกรรมทบทวนความรู้เพื่อสอบ NL 2-3
15. กิจกรรมจัดอบรม ACLS
16. กิจกรรมพัฒนาวิชาการเรื่องกฎหมายสาหรับแพทย์
17. กิจกรรมเตรียมความพร้อม Extern
18. กิจกรรมด้านจริยธรรม
งานการเรียนการสอน
1. แผนการศึกษาศูนย์แพทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี ประสาน
ฝ่ า ยวิ ช าการของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น และคณะแพทยศาสตร์ แ ละการ
สาธารณสุขมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อดาเนินการจัดจัดตารางเรียนนักศึกษาชั้นปีที่ 4-6 พร้อม
ประสานกลุ่มงานต่างๆ ของโรงพยาบาลในการเรียนของนักศึกษาแพทย์แต่ละชั้นปี
2. การจัดการเรียนการสอน มีการอานวยความสะดวกนักศึกษา ตั้งแต่การเริ่มการศึกษา จัดทาคู่มือ
เอกาสาร ตารา โสตทัศนูปกรณ์ หุ่นสาธิต หุ่นจาลอง และสื่อการสอนของนักศึกษาและอาจารย์ทุก
ชนิด รวมทั้งห้องเรียนห้องประชุม อาคารสถานที่ต่างๆ การจัดการสอบต่าง ๆ รวมทั้งการทางาน
ร่วมกับบุคลากรในกลุ่มงานด้านการเรียนการสอนต่าง ๆ
3. การเบิกจ่ายค่าตอบแทน มีการจัดทาและตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินค่าสอนนักศึกษาแพทย์ให้
อาจารย์แพทย์ และกลุ่มงานในการเรียนการสอนต่างๆ ทุกช่วงเวลาการเรียนในแต่ละกลุ่ม
งานพัฒนาการศึกษาและประเมินผล
1. งานประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ศู น ย์ แ พทยศาสตรศึ ก ษาได้ มี ก ารจั ด การวางแผน และติ ด ตาม
ควบคุมดูแลในการประกันคุณภาพ โดยมีการแต่งตั้งอาจารย์แพทย์เป็นผู้ดูแลในการพัฒนางานการ
ประกันคุณภาพโดยตรงและให้อาจารย์แพทย์แต่ละกลุ่มงานนาไปปฏิบัติและพัฒนากลุ่มงานตัวเอง
ด้วย ในฐานะเป็นสถาบันสมทบร่วมผลิตแพทย์เพิ่ม เพื่อชาวชนบทในเรื่องประกันคุณภาพ รวมทั้ง
ประสานงานเพื่อเป็นการพัฒนาให้ได้คุณภาพตามที่มหาวิทยาลัยต้องการ นอกจากนี้ยังจัดทาแผนการ
สอน และประมวลรายวิชาร่วมกับกลุ่มงานเพื่อประกอบการดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษา เช่น
เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา แบบประเมินการสอน เป็นต้น
2. งานประเมินผล
2.1. นักศึกษา มีการจัดทาข้อมูลนักศึกษาแพทย์และเก็บข้อมูลผลการเรียนประวัติ โดยประสาน
กับหน่วยงานของฝ่ายวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายวิชาการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
และประสานสานักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท

Annual Report 2015

37
37

รายงานประจําป 2558

3.

4.

5.

6.

7.

38

ว�ทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข

38

2.2. กิจกรรมการเรียนการสอน โดยดูแล และประสานกลุ่มงานในการพัฒนาการเรียนการสอน
จัดทา รวบรวม แบบประเมินการเรียนการสอนของนักศึกษาแพทย์ สรุปผลการเรียนและการ
ประเมินผลนักศึกษาแพทย์
2.3. บัณฑิตแพทย์โครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ติดตามประเมินผลบัณฑิตแพทย์
โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบทที่สาเร็จการศึกษา และไปปฏิ บัติงานในโรงพยาบาล
ตามภู มิ ล าเนา และดู แ ลอ านวยความสะดวกแกอาจารย์ แ พทย์ ใ นการออกนิ เ ทศ และ
ประเมินผลบัณฑิตแพทย์ในที่ต่างๆ ตามโครงการที่จัดเตรียมและเก็บข้อมูลประเมินผล
งานพัฒนาอาจารย์แพทย์ มีการดาเนินการสนับสนุนงบประมาณอาจารย์แพทย์ เพื่อเข้าร่วมประชุม
ด้านแพทยศาสตรศึกษา นอกจากนี้ยังประสานงานและอานวยความสะดวกให้กับอาจารย์แพทย์ใน
การไปประชุม/ อบรม/สัมมนา เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะด้านแพทยศาสตรศึกษาอย่างต่อเนื่อง
งานพัฒนาบุคลากร
4.1. สนับสนุนบุคลากรเพื่อเข้าร่วมประชุมด้านแพทยศาสตรศึกษา
4.2. ประสานงานและอานวยความสะดวกให้กับบุคลากรในการไปประชุม/อบรม/สัมมนา เพื่อ
พัฒนาความรู้และทักษะด้านแพทยศาสตรศึกษาอย่างต่อเนื่อง
4.3. จัดโครงการศึกษาดูงาน ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาอื่นๆ ปีละ 1 ครั้ง
บริหารงานทั่วไป
5.1. จัดทาแผนงาน/โครงการตามแผนที่วางไว้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ นอกจากนี้มีการควบคุม
ดูแล กากับตรวจสอบประเมินผลตามตัวชี้วัด
5.2. จัดเก็บประวัติเจ้าหน้าที่ ประเมิ นผลการปฏิบัติงานตามแผนบุคลากร จั ดทาแผนพัฒ นา
บุคลากรให้มีความรู้ความสามารถตามตาแหน่ง ดูแลสวัสดิการของบุคลากร
5.3. จัดทาแผนส าหรับสานักงานและกลุ่มงานที่จัดทาการเรียน การสอน รวมถึงพัสดุครุภัณฑ์
อาคารสถานที่ อุปกรณ์เครื่องใช้สานักงานต่าง ๆ ตามระเบียบที่กาหนดไว้ ตรวจสอบเบิกจ่าย
ครุภัณฑ์รวมทั้งจัดซื้อ และทาบัญชีคุมครุภัณฑ์และจัดทาแผนบารุงรักษา
งานธุรการทั่วไป บริหารการะบวนการทางานส านักงานทั่วไป และงานสารบรรณหนังสือราชการ
ภายใน-ภายนอก การลงทะเบียน เสนอเกษียนหนังสือแจ้งเวียนผู้ที่เกี่ยวข้อง ดาเนินงานด้านเอกสาร
การพิมพ์หนังสือราชการ หนังสือเอกสารต่างๆ ของสานักงานศูนย์แ พทยศาสตรศึกษา ประสานงาน
ด้านต่างๆ จัดหายานพาหนะให้พร้อมใช้ และเพียงพอสาหรับอาจารย์และนักศึกษาแพทย์ด้านการ
เรียนการสอน
งานหอพัก/ อาคารสถานที่
7.1. ดูแลอาคารสถานที่ และความปลอดภัย และบริเวณรอบอาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาและ
อาคาร 7 ชั้นที่ศูนย์แพทยศาสตรศึกษารับผิดชอบ ให้พร้อมใช้งานของอุปกรณ์ต่างๆ
7.2. จัดเตรียมห้องพัก และดูแลความสะอาดความเรียบร้อยของห้องพักก่อนเข้าพักและหลังออก
จากห้องพักของแพทย์และนักศึกษาแพทย์ที่มาฝึกและปฏิบัติงาน
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7.3. จัดผู้เข้าพัก และรับประสานงานการเข้าหอพักแก่ผู้มาติดต่อขอพัก ทั้งแพทย์และนักศึกษา
แพทย์
8. งานโสตและทัศนนูปกรณ์
8.1. จัดเตรียมห้องเรียนและห้องประชุม รวมทั้งอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ สาหรับการเรียนการ
สอนนักศึกษาแพทย์ให้พร้อมใช้งาน และบริการห้องประชุมสาหรับผู้ใช้งาน
8.2. มีการจัด ส่ง – ยืม อุปกรณ์ฝึก หุ่นจาลอง กล้องจุลทรรศน์ รวมถึงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
8.3. มีการจัดทาเว็บไซด์และพัฒนาเว็บไซด์ และทาสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ
9. งานบัญชีและการเงิน โดยประสานงานด้านการเงินและบัญชีร ะหว่างหน่วยงานและโรงพยาบาล
ระหว่างสานักบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบทกระทรวงสาธารณสุข ประสานกับ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น และวิ ท ยาลั ย แพทยศาสตร์ แ ละการสาธารณสุ ข
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รวมทั้งการเบิกจ่ายค่าตอบแทนและควบคุมดูแลการเบิกจ่ายงบตาม
แผน
10. แผนการพัฒนาต่อเนื่อง มีระบบการปรับปรุงผลการดาเนินการ โดยใช้กระบวนการ PDCA และ
เกณฑ์ TQA/EdPEx ที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กาหนดไว้ มีการประเมินการ
จัดการเรียนการสอนของนักศึกษาแพทย์ ทุกกลุ่มเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนในรายวิชา และจัด
เวทีประเมินการจัดการเรียนการสอนระหว่างนักศึกษาแพทย์และอาจารย์ปีละ 2 ครั้ง ในกลางภาค
และปลายภาคการศึกษา การประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอกตามรอบเวลา
การเยี่ยมบัณฑิตทุกคนที่จบการศึกษาในแต่ละปี และนาผลการประเมิน ข้อมูลป้อนกลับแจ้งเวียน
หัวหน้ากลุ่มงาน ทุกกลุ่มงานเพื่อนาไปปรับปรุงกระบวนการ นวัตกรรมการเรียนการสอน
3.1.2.2.ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลศรีสะเกษ

ภาพที่ 4 โครงสร้างศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลศรีสะเกษ
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หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน คือหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
โดยประกอบด้วย 3 ชั้นปีดังนี้
ตารางที่ 14 หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาลศรีสะเกษ
ชั้นปีที่
ชั้นปีที่ 4

ชั้นปีที่ 5

ชั้นปีที่ 6

รายวิชา
1901 401 นิติเวชศาสตร์ 1 (Forensic medicine I)
1901 402 เวชศาสตร์ชุมชนและครอบครัว 3
(Family and community medicine III)
1901 403 ศัลยศาสตร์ 1 (Surgery I)
1901 404 สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 1
(Obstetrics and Gynecology I)
1901 405 ออร์โธปิดิกส์ 1 (Orthopedics I)
1901 406 อายุรศาสตร์ 1 (Medicine I)
1901 407 เวชศาสตร์ฟื้นฟู (Rehabilitation medicine)
1901 501 กุมารเวชศาสตร์ 1 (Pediatrics I)
1901 502 จักษุวิทยา (Ophthalmology)
1901 503 จิตเวชศาสตร์ (Psychiatry)
1901 504 นิติเวชศาสตร์ 2 (Forensic medicine II)
1901 505 รังสีวิทยาคลินิก (Clinical radiology)
1901 506 วิสัญญีวิทยา (Anesthesiology)
1901 507 เวชศาสตร์ชุมชนและครอบครัว 4 (Family
and community medicine IV)
1901 508 ศัลยศาสตร์ 2 (Surgery II)
1901 509 โสต ศอ นาสิก และลาริงซ์วทิ ยา
(Otorhinolaryngology)
1901 510 อายุรศาสตร์ 2 (Medicine II)
1901 601 กุมารเวชศาสตร์ 2 (Pediatrics II)
1901 602 ศัลยศาสตร์ 3 (Surgery III)
1901 603 สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 2 (Obstertrics
and Gynecology II)
1901 604 ออร์โธปิดิกส์ 2 (Orthopedics II)
1901 605 อายุรศาสตร์ 3 (Medicine III)
1901 619 เวชศาสตร์ฉุกเฉิน (Medical Emergency)

จานวนหน่วยกิต
1 หน่วยกิต
4 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
5 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
4 หน่วยกิต
4 หน่วยกิต
1 หน่วยกิต
4 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
4 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
4 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
8 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
4 หน่วยกิต

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลศรีสะเกษ มีนักศึกษาปีการศึกษา 2558 รวมทั้งสิ้น 55
คน แบ่งเป็น
นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 จานวน 16 คน
นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 จานวน 23 คน
นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 จานวน 16 คน
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ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลศรีสะเกษจัดให้มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรทั้งหมด 10
กิจกรรม ดังนี้
1. งานปฐมนิเทศนึกศึกษาขึ้นชั้นคลีนิก
2. โครงการสร้างเสริมทักษะชีวิต
3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ CPR
4. กิจกรรมวันไหว้ครู
5. วันมหิดล
6. โครงการหมอของแผ่นดิน
7. โครงการพัฒนาบทบาทนักศึกษาแพทย์
8. กีฬาสี
9. กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพนักศึกษา
10. กิจกรรมเข้าค่ายอาสา ปันน้าใจรักการอ่าน
ผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์
ผลงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ ที่ตีพิมพ์ และเผยแพร่ทั้งในและต่างประเทศของคณาจารย์และ
บุคลากรศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลศรีสะเกษ มีทั้งหมด 10 ผลงาน ดังนี้
ตารางที่ 15 แสดงผลงงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์และบุคลากร ศูนย์
แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลศรีสะเกษ
ที่
ชื่อเรื่องงานวิจัย/Title
1 การศึกษาผลการตรวจสมรรถภาพปอด และปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคในผู้ป่วย
โรคปอดอุดตันเรื้อรังโรงพยาบาลศรีสะเกษ
2 ปัญหาของนักศึกษาแพทย์ที่เริ่มขึ้นชั้นคลินิกของศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
โรงพยาบาลศรีสะเกษ
3 ฟื้นฟูด้วยใจ ใกล้ไกลช่วยกัน เครือข่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู จังหวัดศรีสะเกษ
4 ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราตายของผูป้ ่วย HAP ในโรงพยาบาลศรีสะเกษ
5 เปรียบเทียบการรักษาด้วยสาร Surfactant ในผู้ป่วยเด็กคลอดก่อน กาหนดที่มี
ปัญหา เรื่อง Respiratory distress Syndrome
6 อุบัติการณ์ของ Invasive aspergillosis ในผู้ป่วยมะเร็ง เม็ดเลือดขาวชนิด
เฉียบพลัน Acute myeloid leukemia ที่ได้รับการรักษาด้วยเคมีบาบัด ใน
โรงพยาบาลศรีสะเกษ
7 ปัจจัยที่ทาให้ผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดรอดชีพใน 30 วัน
8 Cecal Perforation from Necator americanus : A case report
9 ปัญหาการพูดช้าในผู้ป่วยเด็ก โรงพยาบาลศรีสะเกษ
10 การศึกษาผลการใช้แนวทางการดูแลผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดกระดูกสันหลังช่วงคอ
โรงพยาบาลศรีสะเกษ

ผู้วิจัย/Reseacher
พญ.กฤษณา ติยวรนันท์
พญ.แคทรียา เทนสิทธิ์
พญ.เดือนฉาย โพธิ์งาม
พญ.ฉัฐสุดา สุกทน
พญ.พิศประภา น้อยมิ่ง
พญ.กัญญาพร เจริญประเสริฐ
นพ.ประกาศิต เทนสิทธิ์
นพ.วสันต์ นันทสันติ
พญ.นิติภรณ์ บุษบงก์
นพ.ปิยพงษ์ ติยวรนันท์
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การบริการวิชาการ
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลศรีสะเกษมีโครงการหรือกิจกรรมด้านการบริการ
วิชาการมีทั้งหมด 10 โครงการดังนี้
1. โครงการคลินิกวิจัย
2. โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง ทักษะการออกข้อสอบ OSCE
3. อบรมหลักสูตร Exploratory Course in Medical Education for “rookie” teacher
 ปีงบประมาณ 2558
 CPIRD Conference 2015
 อบรบหลักสูตร Essential Course for Medical Educator
 อบรมหลักสูตรแพทยศาสตรศึกษาสาหรับเจ้าหน้าที่
 COACHING AND MENTORING roles of medical teachers
 อบรมหลักสูตรการประกันคุณภาพทางการศึกษาตามเกณฑ์ WFME
การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ประกอบด้วย 2 กิจกรรม คือ กิจกรรมพัฒนาจิตปัญญา และเรียนรู้วิธีธรรม
และสมุนไพร
การบริหารจัดการ
ด้านบุคลากร
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลศรีสะเกษมี บุคลากรสายวิชาการ (อาจารย์
แพทย์) จานวน 82 คน แพทย์พี่เลี้ยง จานวน 2 คน และสายสนับสนุน(เจ้าหน้าที่) จานวน 15 คน
ตารางที่ 16 แสดงจานวนอาจารย์แพทย์แยกตามสาขาความเชี่ยวชาญ ประจาศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้น
คลินิก โรงพยาบาลศรีสะเกษ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

42

สาขา
สาขากุมารเวชศาสตร์
สาขากุมารเวชศาสตร์โรคเลือด
สาขาสูติศาสตร์– นรีเวชกรรม
สาขาอายุรศาสตร์
สาขาอายุรศาสตร์โรคไต
สาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ
สาขาอายุรศาสตร์โรคโรคเลือด
สาขาอายุรศาสตร์ประสาทวิทยา
สาขาศัลยศาสตร์
สาขาศัลยศาสตร์ยโู รวิทยา
สาขากุมารศัลยศาสตร์
สาขาศัลยศาสตร์ตกแต่ง
สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
สาขาจักษุวทิ ยา

จานวน
9 (ผู้บริหาร1)
1
9 (ผู้บริหาร1)
10
3 (ผู้บริหาร1)
1
1
1
6
1
1
1
7
4
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16
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19
20
21
22
23
24
25
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สาขา
สาขาโสต ศอ นาสิก
สาขาตจวิทยา
สาขารังสีวิทยา
สาขาเวชศาสตร์ฟนื้ ฟู
สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว
แพทย์ทางเลือกและแพทย์แผนไทย
สาขาระบาดวิทยา
สาขาแพทย์วิสัญญี
สาขานิติเวชศาสตร์
สาขาจิตเวชศาสตร์
สาขาแพทย์เวชปฏิบัติ

รวม

จานวน
3
2
4
1
2
1
1
5
1
3
3
82

ตารางที่ 17 แสดงจานวนแพทย์ที่กาลังศึกษาต่อ
ปี
2559

2560

2561

ชื่อ-สกุล
1. พญ.วิชกุล ชีวภัทร
2. นพ.ปุณรัตน์ ชนะบุตร
3. พญ.จินดาพร ไชยโคตร
4. นพ.คมเสก พรหโมปกรณ์
5. พญ.นิลวรรณ ยังเจริญ
6. พญ.พลอยพรรณ วัฒนากาล
7. นพ.อุลิต ทองสุภาภรณ์
8. นพ.ธิติธร เสาเวียง
1.พญ.มัทนียา จาปาพันธุ์
2.พญ.พัสสวรรณ เจตตจารุรัชต์
3.พญ.ธัธธนันท์ จามิกร
4.นพ.อัครเดช โอภาสพสุ
5.พญ.ขวัญชนก ศรีสุธรรม
6.พญ.ปานวาด เหลืองประเสริฐ
7.พญ.ภัทราภรณ์ ชมเมือง
8.พญ.ศศิธร สายยศ
9.นพ.วทัญญู ประสารสิวมัย
10.พญ.อาริสา มโนชญ์ปิติพงศ์
11.พญ.ณัชชา แซ่เตียว
1.นพ.กิตติพิชญ์ แม้นถาวรสิริ
2.พญ.สจิตรา บุญพบ
3.นพ.พัฒนาพงศ์ รัศมี
4.พญ.มัลลิกา โมทะจิตต์

สาขาความเชี่ยวชาญ

ตจวิทยา
ศัลยศาสตร์
อายุรกรรม
เวชศาสตร์ฟื้นฟู
วิสัญญี
รังสีวินิฉัย
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
จิตเวชเด็กและวัยรุ่น
ศัลยกกรม
ศัลยกกรม
สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
โสต ศอ นาสิก
วิสัญญีวิทยา
เวชศาสตร์ฟื้นฟู
จักษุวิทยา
อายุรศาสตร์ต่อมไร้ท่อและเมตตะบอลิสม
อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ
ศัลยกรรมประสาท
ศัลยศาสตร์
ศัลยศาสตร์
กุมารเวชศาสตร์
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ชื่อ-สกุล
5.นพ.ธนา ปฏิมารัตนานันท์
1.พญ.ศิรดา สุทธิวัฒนะ
2.นพ.พลวัฒน์ อ่วมพันธ์เจริญ
3.นพ.ประกาศชัย พวงนาม
1.นพ.พินัย จิรฐิติวงศ์

สาขาความเชี่ยวชาญ
อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา
ศัลยศาสตร์ตกแต่ง
ศัลยศาสตร์
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
ศัลยศาสตร์ตกแต่ง

การพัฒนาบุคลากร
1. อบรมหลักสูตร Exploratory Course in Medical Education for “rookie” teacher
ปีงบประมาณ 2558 จานวน 12 คน
2. CPIRD Conference 2015 จานวน 11 คน
3. อบรบหลักสูตร Essential Course for Medical Educator จานวน 1 คน
4. อบรมหลักสูตรแพทยศาสตรศึกษาสาหรับเจ้าหน้าที่ (Medical Education Support MES)
จานวน 1 คน
5. อบรมหลักสูตรการประกันคุณภาพทางการศึกษาตามเกณฑ์ WFME จานวน 2 คน
งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร เงินงบประมาณ/เงินรายได้
งบประมาณหมวดอุดหนุนทั่วไปเพื่อจัดการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์ ประจาปีงบประมาณ 2559
จานวนเงิน 16,317,000 บาท
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3.2 กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ในปีงบประมาณ 2558 ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อดาเนินการจัดโครงการ/กิจกรรม ที่เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ ดังนี้
ตารางที่ 18 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม
วัน/เดือน/ปีสถานที่
(อธิบายรายละเอียดการดาเนินงาน)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุขศาสตร์
1

โครงการฝึกปฏิบตั ิการภาคสนาม
รายวิชา1902 401 การวินิจฉัย
ชุมชน

วันที่ 13-23 ตุลาคม 2557 ณ
บ้านเวินบึก หมู่ 8 ตาบลโขง
เจียม อาเภอโขงเจียม จังหวัด
อุบลราชธานี

2

กิจกรรมฝึกปฏิบตั ิงานสาธารณสุข
ชุมชน ชั้นปีที่ 4

3

โครงการฝึกปฏิบตั ิงานอนามัยชุมชน
1 และ 2 กลุ่มวิชาสาธารณสุข
ศาสตร์

4

กิจกรรมเรียนรู้นอกห้องเรียน
รายวิชาปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์
ด้านสิ่งแวดล้อม

วันที่ 8 ธันวาคม 2557 ณ
ห้อง cmp 401 ชั้น 4
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข
12 ม.ค. ถึง 6 มี.ค. 2558 ณ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบลในจังหวัดอุบลราชธานี
15 แห่ง
และ 8 มิย.- 17 กค. 2558 ณ
โรงพยาบาลชุมชนในจังหวัด
อุบลราชธาน๊ 12 แห่ง
วันที่ 8 เมษายน 2558
สานักงานสิ่งแวดล้อมที่ 12
อุบลราชธานี

5

กิจกรรมศึกษาระบบการควบคุม
มลพิษทางอากาศและเสียง ใน
รายวิชาการควบคุมมลพิษทาง
อากาศและเสียง
กิจกรรมฝึกตรวจวัดและวิเคราะห์
ด้านอากาศในสถานประกอบกิจการ
ในรายวิชาการสุม่ เก็บและการ
วิเคราะห์ด้านอากาศ

6

7

19 ธันวาคม 2557
ณ โรงไฟฟ้าและโรงงาน
น้าตาล จังหวัดสุรินทร์

29-30 เมษายน 2558 และ 3
พฤษภาคม 2558
ณ โรงงานเผาอิฐมอญแดง
บ้านหนองกินเพล อาเภอ
วารินชาราบ จังหวัด
อุบลราชธานี
กิจกรรมการอนุรักษ์พลังงาน ใน
เริ่ม ตุลาคม 2557 สิ้นสุด
รายวิชาการควบคุมมลพิษทาง
เดือนกันยายน 2558 ณ
อากาศและเสียง และในรายวิชาการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สุ่มเก็บและวิเคราะห์ด้านอากาศ
สาธารณสุข

งบประมาณ

จานวนผู้เข้าร่วม

66,060 บาท อาจารย์ จานวน 15 คน
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 จานวน
52 คน
บุคคลภายนอกจานวน 105
รวมทั้งสิ้น 172 คน
540 บาท อาจารย์ จานวน 8 คน
บุคคลภายนอกจานวน 10
คน
รวมทั้งสิ้น 18 คน
99,940 บาท อาจารย์ จานวน7คน
บุคคลภายนอกจานวน 30
คน นักศึกษา ชั้นปีที่ 4
จานวน 35 คน และ
นักศึกษา ชั้นปีที่ 4 จานวน
33 คน
3,600 บาท

1,400 บาท

3,120 บาท

อาจารย์ จานวน 2 คน
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 จานวน
53 คน
รวมทั้งสิ้น 55 คน
อาจารย์ จานวน 2 คน
นักศึกษา.ชั้นปีที่ 3 จานวน
52 คน
รวมทั้งสิ้น 54 คน
อาจารย์ จานวน 2 คน
นักศึกษา ชั้นปีที่ 3 จานวน
52 คน รวมทั้งสิ้น 54 คน

16,410 บาท บุคคลากรและนักศึกษาทุก
คน
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โครงการ/กิจกรรม
วัน/เดือน/ปีสถานที่
(อธิบายรายละเอียดการดาเนินงาน)
กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลกสู่ ASEAN วันที่ 10 กันยายน 2558
ณ บริเวณลานกิจกรรมหน้า
ห้อง CMP103 วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข

งบประมาณ
8,500 บาท

จานวนผู้เข้าร่วม
อาจารย์และบุคลากร
จานวน 8 คน
บุคคลภายนอก 9 คน
นักศึกษา ชั้นปีที่ 1-4
จานวน 189 คน รวมทั้งสิ้น
206 คน

4. การส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา เพื่อฝึกทักษะการทางานเป็นทีมประสบการณ์จาก
การทาจริงหรือสหกิจศึกษา
ในปี ง บประมาณ 2558 มี ก ารด าเนิ น การสนั บ สนุน การจั ด โครงการ/กิ จ กรรม เพื่ อ ส่ ง เสริ ม และ
สนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา เพื่อฝึกทักษะการทางานเป็นทีม ประสบการณ์จากการทางานจริงหรือสหกิจ
ศึกษา ทั้ง 2 กลุ่มวิชา ดังนี้
ตารางที่ 19 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมเพื่อฝึกทักษะการทางานเป็นทีมประสบการณ์จากการทาจริง
กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์และกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์
โครงการ/กิจกรรม
(อธิบายรายละเอียดการดาเนินงาน)
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (ชัน้ ปรีคลินิก)
1 โครงการศึกษาดูงานระบบการดูแล
ผู้ป่วยแบบองค์รวม โรคเบาหวาน
รายวิชาระบบต่อมไร้ท่อ
2 โครงการฝึกปฏิบตั ิการจิตปัญญา
ศึกษาและสุนทรียสนทนาในรายวิชา
การพัฒนาความเป็นนักวิชาชีพเวช
กรรม
ลาดับ

46

3

โครงการศึกษาดูงานในรายวิชา
๑๙๐๑ ๒๐๑ หลักการทั่วไปทาง
วิทยาศาสตร์การแพทย์ 3

4

โครงการฝึกปฏิบตั ิงานในรายวิชา
การสร้างเสริมสุขภาพและ
ประสบการณ์วิชาชีพแพทย์

วัน/เดือน/ปี/สถานที่

งบประมาณ

จานวนผู้เข้าร่วม

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558
โรงพยาบาลวารินชาราบ

3,350 บาท อาจารย์ จานวน 3 คน
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 จานวน
36 คน รวมทั้งสิ้น 39 คน
วันที่ 4-5 เมษายน 2558 22,920 บาท อาจารย์จานวน 3 คน
ณ ห้อง cmp 122
บุคคลภายนอก 2 คน
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และ
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 จานวน
การสาธารณสุข
36 คน รวมทั้งสิ้น 41 คน

วันที่ 14 ตุลาคม 2557
ณ โรงพยาบาลมะเร็ง
จังหวัดอุบลฯ

3,580 บาท อาจารย์จานวน 4 คน
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 จานวน
36 คน รวมทั้งสิ้น 40 คน

วันที่ 13-18 สิงหาคม
2558
โรงพยาบาลตาลสุม
โรงพยาบาลนาตาล
โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่
โรงพยาบาลเขื่องใน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุขศาสตร์

85,000 บาท นักศึกษาชั้นปีที่ 3 จานวน
36 คน
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โครงการ/กิจกรรม
วัน/เดือน/ปี/สถานที่
งบประมาณ
จานวนผู้เข้าร่วม
(อธิบายรายละเอียดการดาเนินงาน)
โครงการฝึกปฏิบตั ิการภาคสนาม
วันที่ 13-23 ตุลาคม 2557 66,060 บาท อาจารย์ จานวน 15 คน
รายวิชา1902 401 การวินิจฉัย
ณ บ้านเวินบึก หมู่ 8
นักศึกษาชัน้ ปีที่ 4 จานวน
ชุมชน
ตาบลโขงเจียม อาเภอโขง
52 คนบุคคลภายนอก
เจียม จังหวัดอุบลราชธานี
จานวน 105 รวมทั้งสิ้น
172 คน
กิจกรรมฝึกปฏิบตั ิงานสาธารณสุข
วันที่ 8 ธันวาคม 2557 ณ 540 บาท อาจารย์จานวน 8 คน
ชุมชน ชั้นปีที่ 4
ห้อง cmp 401 ชั้น 4
บุคคลภายนอกจานวน 10
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และ
คน รวมทั้งสิ้น 18 คน
การสาธารณสุข
โครงการฝึกปฏิบตั ิงานอนามัยชุมชน 12 ม.ค. ถึง 6 มี.ค. 2558 99,940 บาท อาจารย์ จานวน7คน
1 และ 2 กลุ่มวิชาสาธารณสุข
ณ โรงพยาบาลส่งเสริม
บุคคลภายนอกจานวน 30
ศาสตร์
สุขภาพตาบลในจังหวัด
คน
อุบลราชธานี 15 แห่ง
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 จานวน
และ 8 มิย.- 17 กค. 2558
35 คน และนักศึกษาชั้นปี
ณ โรงพยาบาลชุมชนใน
ที่ 4 จานวน 33 คน
จังหวัดอุบลราชธาน๊ 12
แห่ง
กิจกรรมเรียนรู้นอกห้องเรียน
วันที่ 8 เมษายน 2558
3,600 บาท อาจารย์จานวน 2 คน
รายวิชาปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์
สานักงานสิ่งแวดล้อมที่ 12
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 จานวน
ด้านสิ่งแวดล้อม
อุบลราชธานี
53 คน
รวมทั้งสิ้น 55 คน
กิจกรรมศึกษาระบบการควบคุม
19 ธันวาคม 2557
1,400 บาท อาจารย์จานวน 2 คน
มลพิษทางอากาศและเสียง ใน
ณ โรงไฟฟ้าและโรงงาน
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 จานวน
รายวิชาการควบคุมมลพิษทาง
น้าตาล จังหวัดสุรินทร์
52 คน
อากาศและเสียง
รวมทั้งสิ้น 54 คน
กิจกรรมฝึกตรวจวัดและวิเคราะห์
29-30 เมษายน 2558
3,120 บาท อาจารย์จานวน 2 คน
ด้านอากาศในสถานประกอบกิจการ และ 3 พฤษภาคม 2558
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 จานวน
ในรายวิชาการสุม่ เก็บและการ
ณ โรงงานเผาอิฐมอญแดง
52 คน
วิเคราะห์ด้านอากาศ
บ้านหนองกินเพล อาเภอ
รวมทั้งสิ้น 54 คน
วารินชาราบ จังหวัด
อุบลราชธานี
กิจกรรมการอนุรักษ์พลังงาน ใน
เริ่ม ตุลาคม 2557 สิ้นสุด 16,410 บาท บุคคลากรและนักศึกษา
รายวิชาการควบคุมมลพิษทาง
เดือนกันยายน 2558 ณ
ทุกคน
อากาศและเสียง และในรายวิชาการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และ
สุ่มเก็บและวิเคราะห์ด้านอากาศ
การสาธารณสุข
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5. การสนับสนุนและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนและแหล่งเรียนรู้
5.1 ด้านคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
ในปีงบประมาณ 2558 วิทยาลั ยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้ดาเนินการจัดการบริการด้าน
เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ เ พื่ อ สื บ ค้ น ส าหรั บ การเรี ย นการสอน จ านวน 20 เครื่ อ ง ณ ห้ อ งสมุ ด ของวิ ท ยาลั ย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข และมีการให้บริการจุดบริการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเครือข่ายไร้สาย
ภายในอาคาร จานวน 11 จุด ได้แก่ ชั้น 1 ติดตั้ง 4 จุด ชั้น 3 ติดตั้ง 5 จุด และชั้น 4 ติดตั้ง 2 จุด
5.2 ด้านห้องปฏิบัติการ
ในปีงบประมาณ 2558 ได้ดาเนินการจัดสรรงบประมาณเพื่ อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนโดย
ผ่านทาง โครงการจัดหาวัสดุเพื่อรองรับ การเรียนการสอนประจาปี พ.ศ. 2558 จานวน 500,000 บาท มี
หน่วยงานที่รับผิดชอบคือ งานห้องปฏิบัติการ มีวัตถุประสงค์ในการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ เพื่อ
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละหลักสูตรแยกตามชั้นปี
โดย จากการประเมินผลสาเร็จของการดาเนินการตามตัวชี้วัดของโครงการจัดหาวัสดุเพื่อรองรับการเรียน
การสอนประจาปี พ.ศ. 2558 พบว่า ผู้ประเมินมีระดับความพึงพอใจในระบบสนับสนุนการเรียนการสอน ร้อย
ละ 87
แผนภูมิที่ 6 แสดงการเปรี ยบเทียบงบประมาณที่ใ ช้ใ นการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ เพื่อสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอน ในปีงบประมาณ 2557 - 2558
120,000

113,223

112,803

105,059
จานวนงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุ (บาท)

100,000

96,185

101,135
83,714

80,000

74,454
56,769

60,000
44,062
40,000

0

ปี 2557
ปี2558
38,450
21,134

20,000

48

102,808

แพทย์ปี 2

แพทย์ปี 3 สาธารณสุขปี 2 สาธารณสุขปี 3 สาธารณสุขปี 4 พยาบาลปี 2
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5.3 ด้านระบบสารสนเทศและห้องสมุด
ในปีงบประมาณ 2558 มีการจัดการด้านสื่อการเรียนการสอนเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ เช่น หนังสือตารา วิทยานิพนธ์ วารสารในและต่างประเทศ และฐานข้อมูล ในให้บริการแก่นักศึกษา และบุคลากร ดังนี้
ตารางที่ 20 เปรียบเทียบจานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ปะจาปีงบประมาณ 2557-2558
ปี 2557
จานวน หน่วยนับ
3,300
เล่ม
2,213
เล่ม
434
เล่ม
1,147
ฉบับ
117
เล่ม
99
เล่ม
453
แผ่น
1
ฐาน

ประเภทสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
1. ตาราภาษาไทย
2. ตาราภาษาอังกฤษ
3. ปัญหาพิเศษด้านสาธารณสุข
4. หนังสืออื่นๆ
5. วารสารวิชาการ
6. นิตยสารบันเทิง
7. สื่อโสตทัศน์
8. ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

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

ปี 2558
เพิ่มขึ้น/
รวม
ลดลง
จานวน หน่วยนับ
3,732
เล่ม
3,732 เพิม่ ขึ้น
2,319
เล่ม
2,319 เพิม่ ขึ้น
507
เล่ม
507 เพิม่ ขึ้น
1,147
ฉบับ
1,147 เท่าเดิม
380
เล่ม
380 เพิ่มขึ้น
198
เล่ม
198 เพิ่มขึ้น
465
แผ่น
465 เพิ่มขึ้น
1
ฐาน
1
เท่าเดิม

แผนภูมิที่ 7 แสดงการเปรียบเทียบจานวนสิ่งสนับสนุนที่จัดให้บริการ ในปีงบประมาณ 2557-2558
ฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์

1
1
465
453

สื่อโสตทัศน์
นิตยสารบันเทิง

198
99

วารสารวิชาการ

117

380
ปี 2558

1,147
1,147

หนังสืออื่นๆ
ปัญหาพิเศษด้าน
สาธารณสุข

ปี 2557

507
434
2,319
2,213

ตาราภาษาอังกฤษ
ตาราภาษาไทย

3,300
0

1,000

2,000
3,000
จานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

3,732
4,000
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6. การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมนอกหลักสูตรที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ในปีงบประมาณ 2558 ได้ดาเนินการจัดสรรงบประมาณจ านวน เพื่อสนับสนุนการจัดโครงการ/
กิจกรรมนอกหลักสูตรเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาสาเร็จการศึกษา มีคุณสมบัติตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ทั้ง 5 ด้าน ดังนี้
ตารางที่ 21 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมเสริมหลักสูตรและนอกหลักสูตร ประจาปีงบประมาณ 2558
โครงการ/กิจกรรม

วัน/เดือน/ปี
สถานที่
1.กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
1.1 โครงการประชุมวิชาการ “สานสัมพันธ์ศิษย์เก่า
21 มี.ค.58
แนะแนวน้อง”
1.2 โครงการประเมินคุณภาพบัณฑิต วิทยาลัย
7 พ.ค.58
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
1.3 โครงการแต่งกายดี มีวินัย ตรงต่อเวลา เพื่อ
เดือนสิงหาคม 58
ศักดิ์ศรี ว.แพทย์
1.4 โครงการเข้าร่วมงานแรกพบ สพท.
6 มิ.ย.-4 ส.ค.58
1.5 โครงการเข้าร่วมงานสมพันธ์นิสติ นักศึกษาแพทย์ 1 ต.ค.57-30 ก.ย.
นานาชาติ (IFMSA) ต่อเนื่อง
58
1.6 โครงการเข้าร่วมงานสมาพันธ์นิสติ นักศึกษา
1 ต.ค.57-30 ก.ย.
สาธารณสุขแห่งประเทศไทย
58
1.7 โครงการอบรมอาจารย์ที่ปรึกษา
20 พ.ค.58
1.8 โครงการบริหารจัดการงานพัฒนานักศึกษา
1 ต.ค.57-30 ก.ย.
58
2. กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ
2.1 โครงการกีฬาเข็มสัมพันธ์
31 พ.ค.-2 มิ.ย.58
2.2 โครงการกีฬาสาธารณสุข
31 ม.ค.-1 ก.พ.58
2.3 โครงการกีฬาเฟรชชี่
28 มี.ค.58
2.4 โครงการกีฬาเชื่อมสัมพันธ์วิทยาศาสตร์สุขภาพ
19 ส.ค.58
3. กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม
3.1 โครงการวันมหิดล
24 ก.ย.58
3.2 โครงการ Big Cleaning Day วิทยาลัย
24 ก.ย.58
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
4. กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
4.1 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
23-24 พ.ค.58
(นักศึกษาสาธารณสุข ชั้นปีที่ 1)
4.2 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
5-11 พ.ค.58
(นักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 1)
4.3 โครงการเข้าร่วมค่ายคุณธรรม จริยธรรม
1 ต.ค.57-30 ก.ย.
(แพทยสภา และ กสพท.)
58
5. กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
5.1 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และบายศรี
22 ก.ค.58

50

งบประมาณ

จานวน
ผู้เข้าร่วม

ระดับความ
พึงพอใจ

16,500 บาท

ร้อยละ 90

ร้อยละ 4.20

1,500 บาท

ร้อยละ 80

ร้อยละ 4.55

1,000 บาท

ร้อยละ 100

ร้อยละ 4.70

18,100 บาท
56,300 บาท

ร้อยละ 92
ร้อยละ 100

ร้อยละ 4.65
ร้อยละ4.85

48,320 บาท

ร้อยละ 100

ร้อยละ 4.55

3,600 บาท
67,512 บาท

ร้อยละ 85
ร้อยละ 100

ร้อยละ 4.00
ร้อยละ 4.75

25,800 บาท
14,960 บาท
20,400 บาท
20,400 บาท

ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ร้อยละ 90
ร้อยละ 100

ร้อยละ 3.80
ร้อยละ 4.75
ร้อยละ 4.25
ร้อยละ 4.55

40,000 บาท
2,500 บาท

ร้อยละ 95
ร้อยละ 91

ร้อยละ 4.00
ร้อยละ 4.00

20,000 บาท

ร้อยละ 98

ร้อยละ 4.00

39,000 บาท

ร้อยละ 83

ร้อยละ 4.15

114,294 บาท ร้อยละ 100
6,000 บาท

ร้อยละ 98

ร้อยละ 4.85
ร้อยละ 4.60
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โครงการ/กิจกรรม
สู่ขวัญ
5.2 โครงการต้อนรับน้องใหม่
5.3 โครงการปัจฉิจนิเทศนักศึกษาแพทย์
5.4 โครงการปัจฉิจนิเทศนักศึกษาสาธารณสุข
รวมทั้งสิ้น

วัน/เดือน/ปี
สถานที่
3-7 ส.ค.58
25-27 ก.พ.58
16 มี.ค.58

งบประมาณ

จานวน
ผู้เข้าร่วม

ระดับความ
พึงพอใจ

8,000 บาท
53,200 บาท
42,280 บาท
619,666 บาท

ร้อยละ 96
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ร้อยละ 95

ร้อยละ 3.90
ร้อยละ 4.75
ร้อยละ 4.55
ร้อยละ 4.33

7. การสนับสนุนด้านทุนการศึกษาและสวัสดิการนักศึกษา
7.1. กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาและทุนการศึกษาจากหน่วยงานภายในและภายนอก
ในปีการศึกษา 2557 วิทยาลัยแพทยศาตร์และการสาธารณสุข ได้ดาเนินการจัดหาทุน เพื่อสนับสนุน
การศึกษาให้กับนักศึกษา จากแหล่งทุนต่างๆ ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ซึ่งมีหน่วยงานที่ให้ทุน เพื่อ
สนับสนุนการศึกษา ดังนี้
1. กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) มีจานวนนักศึกษาที่กู้ยืม จานวนทั้งสิ้น 268 คน
2. กองทุ น เงิ น ให้ กู้ ยื ม ที่ ผู ก พั น กั บ รายได้ ใ นอนาคต (กรอ.) มี นั ก ศึ ก ษาที่ กู้ ยื ม จ านวนทั้ ง สิ้ น
35 คน
3. ทุนสนับสนุนการศึกษาจากหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก จานวนทั้งสิ้น 44 ทุน
ตารางที่ 22 รายละเอียดทุนการศึกษาจากหน่วยงานภายใน และภายนอก ประจาปีการศึกษา 2557
ลาดับ

ชื่อทุนการศึกษา

จานวนเงิน (บาท)

1

ทุนการศึกษาโครงการสนับสนุนทุนการศึกษามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ประจาปีงบประมาณ 2557
มูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง
โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาประจาปีการศึกษา 2557
(เพิ่มเติม)
ทุนการศึกษาธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ประจาปี
การศึกษา 2557
ทุนการศึกษามูลนิธติ ั้งเซ็กกิม ประจาปี 2557
ทุนการศึกษาวิจิตรพงษ์พันธุ์เพื่อส่งเสริมศาสนาการศึกษา
และสังคม
ทุนการศึกษา เทสโก้ โลตัส เพื่อนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัย
ประจาปีการศึกษา 2557
ทุนการศึกษาผู้มจี ิตศรัทธาสนับสนุนทุนการศึกษา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ทุนสมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย ประเภทตลอด
หลักสูตร (ค่าครองชีพรายเดือน)
ทุนสมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย ประเภทประเมินผล
เป็นรายปี ตลอดหลักสูตร (ค่าครองชีพรายเดือน)
ทุนการศึกษาเอสโซ่ สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี
ประจาปีการศึกษา 2557

20,000 บาท

จานวนนักศึกษาที่
ได้รับทุน (คน)
5

30,000 บาท
20,000 บาท

1
3

10,000 บาท

2

8,000 บาท
20,000 บาท

1
1

15,000 บาท

2

ประมาณ 7,000-10,000
บาท
เดือนละ 5,000 บาท

1

เดือนละ 5,000 บาท

5

10,000 บาท

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

1

Annual Report 2015

51
51

รายงานประจําป 2558

ว�ทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข

52

ลาดับ

ชื่อทุนการศึกษา

จานวนเงิน (บาท)

12
13

ทุน ดร.สมจิตต์ ยอดเศรณีและผู้มจี ิตศรัทธา
ทุน คุณทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ (ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร และ
ค่าครองชีพรายเดือน)
ทุนการศึกษาจากศิษย์เก่า พญ.อุทัยวรรณ ภุมราพันธ์
ทุนการศึกษาจากศิษย์เก่า พญ.พรทิพา สืบสารคาม
ทุนการศึกษาจากศิษย์เก่า พญ.สุปราณี บางทราย
ทุนการศึกษาโครงการสนับสนุนทุนการศึกษามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ประจาปีงบประมาณ 2558
รวมจานวนทุนการศึกษา

ภาคเรียนละ 5,000 บาท
เดือนละ 4,000 บาท

จานวนนักศึกษาที่
ได้รับทุน (คน)
5
2

5,000 บาท
5,000 บาท
5,000 บาท
10,000 บาท

2
2
2
8

14
15
16
17
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7.2. การแนะแนวและการจัดหางาน
ในปีง บประมาณ 2558 วิ ทยาลั ย แพทยศาสตร์แ ละการสาธารณสุ ข มี ช่อ งทางการให้ ข้ อมู ล ของ
หน่วยงานที่ให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษาผ่านช่องทาง
ต่างๆ ดังนี้
1. ผ่านทางเว็บไซต์ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
2. หนังสือแจ้งเวียนประชาสัมพันธ์ภายในวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
3. บอร์ดประชาสัมพันธ์ของงานพัฒนานักศึกษา
4. Facebook ของกลุ่มนักศึกษาแพทย์และสาธารณสุข เช่น Facebook ในกลุ่ม หอพัก
นักศึกษาแพทย์ , We love PH UBU ,PH#9, CMP-10
5. กิจกรรมปัจฉิมนิเทศหลักสูตรแพทยศาสตร์ชั้นปีที่ 6 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนไปปฏิบัติงาน
จริง ในวันที่ 25-27 กุมภาพันธ์ 2558 ณ อาคารผู้ป่วยนอกชั้น 3 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี มีการจัดอบรมในหัวข้อต่างๆ ดังนี้
- ทุกข์ของหมอ,ทุกข์ของคนไข้ และการดูแลด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์
- เข้าใจตน เข้าใจคน
- กฎหมายแพทย์น่ารู้
- การบริหารการเงินและภาษี
- ใครเป็นใครในระบบสุขภาพ
6. กิจกรรมปัจฉิมนิเทศหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ชั้นปีที่ 4 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ ใน
วันที่ 16 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลั ยอุบลราชธานี มีการจัดอบรมใน
หัวข้อต่างๆ ดังนี้
- ความก้าวหน้าในสายอาชีพและแนวทางการศึกษาต่อ
- รู้เขา รู้เรา แนวทางการปรับตัวและการทางานร่วมกับบุคคลอื่นในองค์กร
- การเตรียมความพร้อมอย่างไรให้ได้งาน
7.3. การจัดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพ
ในปีงบประมาณ 2558 ได้จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ เตรียมความพร้อมก่อนการรับสมัครงาน
นักศึกษาจะสาเร็จการศึกษาเพื่อให้ นักศึกษามีบุคลิ กภาพทั้งทางกาย วาจา ใจ เช่น การแต่งกาย การมี
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สัมมนาคารวะ การพูดจา และการแสดงออกทางด้านอารมณ์ เป็นต้น ในวันปัจฉิมนิเทศ วันที่ 15 มีนาคม
2558 ณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
7.4. ด้านวินัยและสวัสดิภาพนักศึกษา
ในปีงบประมาณ 2558 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้จัดอบรมให้ความรู้การใช้ชีวิตใน
รั้วมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วินัยที่นักศึกษาควรพึงปฏิบัติและสวัสดิภาพนักศึกษา เช่น
การเคารพกฎจราจร และการประกันอุบัติเหตุในกรณีนักศึกษาเกิดอุบัติ เหตุเป็นต้น ในวันปฐมนิเทศนักศึกษา
22 กรกฏาคม 2558 ณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
8. การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ในปีงบประมาณ 2558 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้เล็งเห็นถึงความสาคัญจากความ
ร่วมมือของประเทศต่างๆ ไปสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC)
ซึ่งเป็นหนึ่งในสามเสาหลักของประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) โดยอีกสองเสาหลักคือ ประชาคม
ความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Security Community) และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN
Socio-Cultural Community) เพื่อเป็นการสนองนโยบายของรัฐ บาล และสอดคล้ องกับพันธกิจ ของ
มหาวิทยาลั ย ในการพัฒ นาให้ มหาวิทยาลั ยก้าวสู่ ความเป็นสากล และสร้างความร่ วมมือทางวิช ากา รกับ
ต่างประเทศ จึงได้มีการบริห ารงานด้านวิเทศสั มพันธ์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดกิจกรรมให้ นักศึกษาและ
บุคลากรเรียนรู้ เข้าใจในวัฒนธรรมและสังคมในประเทศอาเซียน ทางด้านการบริการทางการแพทย์และการ
สาธารณสุข ดังนี้
8.1. โครงการอบรมความรู้ทั่วไปและการใช้ภาษาของประเทศในกลุ่มอาเซียนเพื่อการสื่อสาร
เบื้องต้น
8.2. โครงการอบรมภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซีย
8.3. โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรกับสถาบันการศึกษาหน่วยงานในภูมิภาค
8.4. โครงการแลกเปลี่ ยนนักศึกษาแพทย์ ระหว่างประเทศในภูมิภ าคเอเชีย (AMSEPT) ณ
ประเทศ ฟิลิปปินส์
8.5. เดินทางไปศึกษาดูงานด้านวิเทศสัมพันธ์และ International Office

ภาพที่ 5 กิจกรรมการเตรียมความพร้อมสู่สมาคมอาเซียน (1)
Annual Report 2015

5353

รายงานประจําป 2558

ว�ทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข

54

ภาพที่ 6 กิจกรรมการเตรียมความพร้อมสู่สมาคมอาเซียน (2)
9. การสร้างความสัมพันธ์กับศิษย์เก่า
ในปีงบประมาณ 2558 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
ความรู้และประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า ดังนี้
2.1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้วิธีทางวิทยาการระบาดและชีวสถิติในการสร้างงานวิจัย
จากงานประจาสาหรับเจ้า หน้าที่สาธารณสุข ในระหว่างวันที่ 27-29 กรกฏาคม 2558 ณ
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
2.2. การประชุมวิชาการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง “ยุทธศาสตร์ทางด้าน
สุขภาพของประเทศไทยในทศวรรษหน้า : โอกาสและการท้าทาย ในวันที่ 27 มีนาคม 2558
ณ โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2.3. มี Facebook ชมรมศิษย์เก่า เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสาร และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์
2.4. โครงการประชุมวิชาการ สานสัมพันธ์ศิษย์เก่าแนะแนวน้อง ในวันที่ 21 มีนาคม 2558 ณ
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
2.5. กิจกรรมแนะแนวแลกเปลี่ยนประสบการณ์รุ่นพี่รุ่นน้อง ในพิธีมอบใบประกอบวิชาชีพเวช
กรรมสาหรับบัณฑิตแพทย์ที่สาเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2556 ในวันจันทร์ที่ 1 ธันวาคม
2557 ณ ห้องประชุม CMP103 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
10. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ
โดย กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์มีการประสานความร่วมมือ 2 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ 1 วันที่ 23 กรกฎาคม 2558 เวลา 14.00 น. นาทีมโดย รศ.ดร.นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข
อธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รศ.ดร.อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ, รศ.นพ.ป่วน
สุ ท ธิ พิ นิ จ ธรรม คณบดี วิ ท ยาลั ย แพทยศาสตร์ แ ละการสาธารณสุ ข และคณะฯ ร่ ว มด้ ว ย ผู้ อ านวยการ
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ นพ.ชลิต ทองประยูร, ผู้อานวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาลสรรพ
สิทธิประสงค์ นพ.เศวต ศรีศิริ และคณะฯ เข้าปรึกษาหารือเรื่องการเลือกคู่ความร่วมมือของสถาบันร่วมผลิต
แพทย์ ในปี พ.ศ.2561 – 2570 (ครั้งที่ 1) ณ อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
ครั้งที่ 2 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.00 น. นาทีมโดย ศาสตราจารย์(พิเศษ)จอม
จิน จันทรสกุล นายกสภามหาวิทยาลัย , ศาสตราจารย์(คลินิก)เกียรติคุณ นพ.วราวุธ สุมาวงศ์ อุปนายกสภา
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มหาวิทยาลัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาศ จิตต์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา, รศ.นพ.ป่วน
สุ ท ธิ พิ นิ จ ธรรม คณบดี วิ ท ยาลั ย แพทยศาสตร์ แ ละการสาธารณสุ ข และคณะฯ ร่ ว มด้ ว ย ผู้ อ านวยการ
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ นพ.ชลิต ทองประยูร , ผู้อานวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาล
สรรพสิทธิประสงค์ นพ.เศวต ศรีศิริ และคณะฯ เข้าปรึกษาหารือเรื่องการเลือกคู่ความร่วมมือของสถาบันร่วม
ผลิตแพทย์ ในปี พ.ศ.2561 – 2570 (ครั้งที่ 2) ณ อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค์

ภาพที่ 7 การปรึกษาหารือการเลือกคู่ความร่วมมือของสถาบันร่วมผลิตแพทย์ ในปี พ.ศ.2561 – 2570
นอกจากนี้วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกสามัญของสภาคณบดีคณะ
สาธารณสุขแห่งประเทศไทย ซึ่งคณบดีได้รับการเลือกตั้งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการบริหารสภาคณบดี ซึ่งสภา
คณบดีฯจะมีการประชุมคระกรรมการบริหารทุก 2 เดือน และมีการประชุมใหญ่สามัยประจาปีทุก 4 เดือนโดย
หมุนเวียนสถาบันที่เป็นสมาชิกร่วมเป็นเจ้าภาพ
11. พัฒนาระบบและกลไกเพื่อลดจานวนการตกออกการคงจานวนนักศึกษา
หลักสูตรมีระบบอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อให้คาแนะนากับนักศึกษา และมีการติดตามนักศึกษาที่มีผลการ
เรียนต่า ซึ่งในปี 2558 มีจานวนนักศึกษาตกออก ดังนี้
ตารางที่ 23 จานวนนักศึกษาที่รับเข้าและจานวนนักศึกษาที่ตกออก
ปีการศึกษา
2558
2557

จานวนรับเข้า (คน) จานวนตกออก (คน)
201
4
145
2
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12. นักศึกษาที่ได้รับการยกย่องหรือยอมรับในระดับชาติ หรือนานาชาติ
รางวัลนักศึกษาคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น จากแพทยสภา ผู้ได้รับรางวัลคือ นางสาวณัชชา บุญลี
นักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 4 โดยทาพิธีมอบโล่แพทยสภา ในพิธีวันไหว้ครูปีการศึกษา 2558 วันที่ 20 สิงหาคม
2558 ณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ภาพที่ 8 นักศึกษาที่ได้รับการยกย่องหรือยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ (1)
นักศึกษาแพทย์ ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวด “โครงการภาพยนตร์สั้นเพื่อจรรยาบรรณนิสิตนักศึกษา
แพทย์ที่ยั่งยืน” จัดโดยแพทยสภาโครงการเข้าร่วมงานสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์นานาชาติ IFMSA จัดขึ้น
ระหว่างวันที่ 5-7 พฤศจิกายน 2557 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร

ภาพที่ 9 นักศึกษาที่ได้รับการยกย่องหรือยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ (2)
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นักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 เข้าร่วมงานสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาสาธารณสุขแห่งประเทศไทย ได้รับ
รางวัลชนะเลิศ การประกวดโปสเตอร์ภาพถ่ายรณรงค์ควบคุมบริโภคบุหรี่และสุรา จากงานนาเสนอ ผลงาน
วิชาการนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1516 พฤศจิกายน 2557 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี

ภาพที่ 10 นักศึกษาที่ได้รับการยกย่องหรือยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ (3)
13. การจัดบริการด้านอาคารสถานที่ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้จัดบริการด้านอาคารสถานที่ ที่ใช้ในการจัดการเรียน
การสอน โดยแบ่งออกเป็น ห้องต่างๆ ดังนี้
ตารางที่ 24 ห้องเรียน ประจาอาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
ลาดับ
1
2

หมายเลขห้อง
CMP 101
CMP 103

คาอธิบาย
ห้องบรรยาย
ห้องบรรยาย

3
4
5
6
7
8

CMP 115
CMP 116
CMP 117
CMP 118
CMP 119
CMP 122

ห้องเรียนกลุม่ ย่อย 1
ห้องเรียนกลุม่ ย่อย 2
ห้องเรียนกลุม่ ย่อย 3
ห้องเรียนกลุม่ ย่อย 4
ห้องเรียนกลุม่ ย่อย 5
ห้องบรรยาย

9
10
11
12

CMP 126
CMP 127
CMP 128
CMP 129

ห้องเรียนกลุม่ ย่อย 10
ห้องเรียนกลุม่ ย่อย 11
ห้องเรียนกลุม่ ย่อย 12
ห้องเรียนกลุม่ ย่อย 13

รายละเอียด
Projector, เครื่องเสียง
Projector, Visualizer, เครื่องเสียง,
คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง
กระดานไวท์บอร์ด จานวน 2 ชุด
กระดานไวท์บอร์ด จานวน 2 ชุด
กระดานไวท์บอร์ด จานวน 2 ชุด
กระดานไวท์บอร์ด จานวน 2 ชุด
กระดานไวท์บอร์ด จานวน 2 ชุด
Projector, Visualizer, เครื่องเสียง,
คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง
กระดานไวท์บอร์ด จานวน 2 ชุด
กระดานไวท์บอร์ด จานวน 2 ชุด
กระดานไวท์บอร์ด จานวน 2 ชุด
กระดานไวท์บอร์ด จานวน 2 ชุด

ความจุ
300 ที่นั่ง
150 ที่นั่ง

ชั้นที่
1
1

15 ที่นั่ง
15 ที่นั่ง
15 ที่นั่ง
15 ที่นั่ง
15 ที่นั่ง
100 ที่นั่ง

1
1
1
1
1
1

15 ที่นั่ง
15 ที่นั่ง
15 ที่นั่ง
15 ที่นั่ง

1
1
1
1
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ลาดับ
13
14

หมายเลขห้อง
CMP 130
CMP 216

คาอธิบาย
ห้องเรียนกลุม่ ย่อย 14
ห้องบรรยาย

15

CMP 219

ห้องบรรยาย

16

CMP 220

ห้องบรรยาย

17

CMP 310

ห้องบรรยาย

18

CMP 201

19
20

CMP 202
CMP 203

ห้องปฏิบัติการหน่วย
วิจัยทางคลินิค
ห้องพักนักวิทยาศาสตร์
ห้องเตรียมสารเคมีและ
อาหารเลี้ยงเชื้อ

21
22

CMP 205
CMP 206

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

ห้องมืด
ห้องเก็บรักษา
เชื้อจุลินทรีย์
ห้องเก็บของ สารเคมี
และอาหารเลีย้ งเชื้อ
ห้องล้างอุปกรณ์
ห้องปฏิบัติการชีวเคมี
และอนามัยสิ่งแวดล้อม
ห้องปฏิบัติการจุล
ชีววิทยาและปรสิตวิทยา
ปฏิบัติการสรีรวิทยาและ
พยาธิวิทยา
ห้องสอนแสดง
ห้องเก็บ Museum
ห้องปฏิบัติการทักษะ
พื้นฐานทางคลินิค
ห้องปฏิบัติการมหกาย
วิภาคศาสตร๋

รายละเอียด
กระดานไวท์บอร์ด จานวน 2 ชุด
Projector, Visualizer, เครื่องเสียง,
คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง
Projector, Visualizer, เครื่องเสียง,
คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง
Projector, Visualizer, เครื่องเสียง,
คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง
Projector, Visualizer, เครื่องเสียง,
คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง
6 เบนส์

ความจุ
15 ที่นั่ง
70 ที่นั่ง

ชั้นที่
1
2

50 ที่นั่ง

2

50 ที่นั่ง

2

60 ที่นั่ง

3

60 ที่นั่ง

2
2
2

ตู้ปลอดเชื้อ 1 ตู้ เครื่องปั่นตัวอย่าง
1 เครื่อง ตู้บ่มเพาะเชื้อ 1 ตู้
เครื่องวัด pH 2 เครื่อง เครื่องชั่ง 4
ตาแหน่ง 1 เครื่อง

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

50 ที่นั่ง

2
2
3

เครื่องสแกนสไลด์พยาธิวิทยา
ห้องปฏิบัติการทักษะพื้นฐานทาง
คลินิกย่อย 16 ห้อง
อาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์ (หลัง
เดิม)

1

ในปีงบประมาณ 2558 งานอาคารสถานที่ ได้รับจัดจัดสรรงบประมาณในโครงการปรับปรุงซ่อมบารุง
อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมภายในวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จานวน 300,000 บาท เพื่อใช้
ในการดาเนินการจ้างเหมา จ้างเหมาดูแลระบบลิฟท์โดยสาร เครื่องปรับอากาศ ระบบโทรศัพท์ ระบบไฟฟ้า
และการปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนบางส่วน เพื่อรองรับจานวนนักศึกษาที่แนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น และจากการ
ประเมินความพึงพอใจของบุคลากร และนักศึกษาที่ใช้บริการพว่ามีระดับความพึงพอใจโดยภาพรวมที่ 3.98
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กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาอาจารย์ให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิท ธิภาพและพัฒนาตนเองให้พร้อมทันต่อ
พลวัตรของสังคม โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้ทาวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ และพัฒนา
สมรรถนะด้านวิชาการในระดับสากล
เป้าประสงค์ : อาจารย์ให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนาตนเองให้พร้อมทันต่อ
พลวัตรของสังคม
มาตรการ
1. พัฒนาอาจารย์ให้มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ทาวิจัย สร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ผลิตสื่อการศึกษา
ตารา และผลงานทางวิชาการในรูปแบบต่างๆ อย่างมีคุณภาพ
3. ส่งเสริมและกากับให้อาจารย์ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีจรรยาบรรณ เป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษา
และสามารถเป็นที่ปรึกษาให้แก่นักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ
4. จัดระบบและกลไก เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการให้อาจารย์มีระดับคุณวุฒิทางการศึกษา
และตาแหน่งทางวิชาการในสัดส่วนที่เหมาะสมตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา(คงเดิม)
5. พัฒนาอาจารย์ให้มีสมรรถนะด้านวิชาการในระดับสากลรวมทั้งการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อรองรับการเปิดประชาคมอาเซียนและการพัฒนาในศตวรรษที่ 21
1. การส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ทาวิจัย สร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
การส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ทาวิจัย สร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ โดยมีการจัดประชุม
วิช าการ การจัดอบรม และกิจกรรมแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ด้านการวิจัย เพื่อให้ อาจารย์และนักวิจัยได้พัฒ นา
งานวิจัย และแนวทางการดาเนินงานวิจัยให้มีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น โดยมีจานวน 3 โครงการ มีรายละเอียด
ดังนี้
ตารางที่ 25 โครงการ/กิจกรรมเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ทาวิจัย และสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้
ลาดับ
1
2

3

โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลา/สถานที่

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เ รื่อง “Do AND 25 มีนาคม 2558
DON’T IN RESEARCH GRANT APPLICATION”
ประชุมวิ ชาการ วิทยาลัย แพทยศาสตร์ และการ 27 มีนาคม 2558
สาธารณสุข ครั้งที่ 4 เรื่อง “ยุทธศาสตร์ทางด้าน
สุขภาพของประเทศไทยในทศวรรษหน้าโอกาส
และความท้าทาย”
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Research Forum
14 พฤษภาคม 2558

งบประมาณ
จานวน
(บาท)
ผู้เข้าร่วม (คน)
16
470,000

151

-

44
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1.1.กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “DO AND DON’T IN RESEARCH GRANT APPLICATION”
โดย งานวิจัย บริการวิชาการและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรมเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้แนวทางการเขียนข้อเสนอโครงากรวิจัยเพื่อขอทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนด้านวิทยาศาสตร์
สุขภาพ โดยศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทัศน์ ฟู่เจริญ ผู้มีประสบการณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้ความสามารถ
ด้านวิชาการที่เกี่ยวกับโรคเลือด โรคธาลัสเมีย ความเชี่ยวชาญทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ในห้องปฏิบัติการ
ชันสูตรต่อกระบวนการทางการแพทย์ในการดูแล รักษา การติดตามโรคของผู้ป่วยเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ ในวันที่ 25 มีนาคม 2558 ณ ห้อง CMP 401 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

ภาพที่ 11 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง“DO AND DON’T IN RESEARCH GRANT APPLICATION”
1.2.ประชุมวิชาการวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่ 4 “ยุทธศาสตร์ทางด้านสุขภาพของ
ประเทศไทยในทศวรรษหน้าโอกาสและความท้าทาย”
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้ตระหนักถึงปัญหาท้าทายดังกล่าวในแง่ค่าใช้จ่ายในการ
ดูแลสุขภาพของประชาชนที่สูงเพิ่มขึ้นอย่างมาก การใช้เทคโนโลยี ยาชนิดต่างๆ ที่ไม่เหมาะสม จึงได้เชิญ
วิท ยากรผู้ รู้ แ ละเชี่ ย วชาญด้ า นเศรษฐศาสตร์ ส าธารณสุ ข ได้ แ ก่ ศาสตราจารย์ ดร.อั ม มาร สยามวาลา ,
นายแพทย์สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ และนายแพทย์วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร มาให้แง่คิด มุมมอง เรื่องค่าใช้จ่าย
ด้านสุ ขภาพว่าควรมียุทธศาสตร์ที่จะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงเหล่ านี้อย่างไร และการบรรยายชนิดของ
โรคธาลั ส ซี เ มี ย ที่ พ บบ่ อ ยในภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ โดยศาสตราจารย์ น ายแพทย์ สุ ทั ศ น์ ฟู่ เ จ ริ ญ ,
แพทย์หญิงสุมลมาลย์ คล้าชื่น รพ.สรรพสิทธิประสงค์วันที่ 27 มีนาคม 2558 มีผู้เข้าร่วม 151 คน

ภาพที่ 12 การประชุมวิชาการวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่ 4
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กลยุทธ์ ที่ 3 พัฒนาขีดความสามารถด้า นการวิจัยเพื่อยกระดับสู่การเป็น มหาวิทยาลัยวิจัยระดับชาติ
ภูมิภาคลุ่มน้าโขง และอาเซียน โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการวิจัย และส่งเสริม
และสนับสนุนความร่วมมือด้านการวิจัยกับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ
เป้าประสงค์ : องค์ความรู้นวัตกรรมที่พัฒนาขีดความสามารถ และยกระดับความเป็นอยู่ของชุมชน
มาตรการ
4.1. พัฒนาระบบกลไกการบริหารงานวิจัยให้สามารถดาเนินงานเชิงรุกได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
4.2. ส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม
4.3. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของนักวิจัย และสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่
4.4. ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือด้านการวิจัยกับหน่วยงานในและต่างประเทศ โดยเน้น
ภูมิภาคลุ่มน้าโขง และอาเซียน ทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแสวงหาแหล่งทุนวิจัย
4.5. สนับสนุนและส่งเสริมให้มีศูนย์ความเชี่ยวชาญเพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านงานวิจัย และความ
มีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย
4.6. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการเผยแพร่ การประยุกต์ใช้ การจัดการความรู้ การบูรณาการวิจัย
การเรียนการสอน และบริการวิชาการ และเชื่อมโยงงานวิจัยสู่อุตสาหกรรม
4.7. พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านทรัพย์สินทางปัญญาอย่างมีประสิทธิภาพ
1.พั ฒ นาระบบกลไกการบริ ห ารงานวิ จั ย ให้ ส ามารถด าเนิ น งานเชิ ง รุ ก ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผล
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัย เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ตามแผนด้านการวิจัย และมีการดาเนินการตามระบบที่กาหนดคือ มีแผนกลยุทธ์ด้านการวิจัย ขั้นตอนการ
บริหารงานวิจัยและการดาเนินงาน ผ่านกระบวนการจัดการและการบริหารคณะกรรมการบริหารงานวิจัย เพื่อ
ทาหน้าที่กาหนดนโยบาย แผนงานและกรอบการดาเนินงานวิจัย ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทางานวิจัย
งานสร้างสรรค์ ตลอดจนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานอย่างต่อเนื่อง มีการดาเนินงานและจัดกิจกรรมด้านการวิจัย
อย่างต่อเนื่องตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาในการพัฒนาระบบกลไกการบริหารงานวิจัย จานวน 3
โครงการ มีรายละเอียด ดังนี้
ตารางที่ 26 โครงการ/กิจกรรม เพื่อพัฒนาระบบกลไกการบริหารงานวิจัย
โครงการ/กิจกรรม
1.กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูเ้ รื่อง “Do AND
DON’T IN RESEARCH GRANT APPLICATION”

คณะ/หน่วยงาน
ระยะเวลา
วิทยาลัย
25 มีนาคม 2558
แพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข
2.ประชุม วิชาการ วิท ยาลั ยแพทยศาสตร์แ ละการ วิทยาลัย
27 มีนาคม 2558
สาธารณสุ ข ครั้ ง ที่ 4 เรื่ อ ง “ยุ ท ธศาสตร์ ท างด้ า น แพทยศาสตร์และการ
สุขภาพของประเทศไทยในทศวรรษหน้าโอกาสและ สาธารณสุข
ความท้าทาย”
3.อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางการ วิทยาลัย
20 มีนาคม 2558
ด าเนิ น งานตามเกณฑ์ คุ ณ ภาพการศึ ก ษาเพื่ อ การ แพทยศาสตร์และการ
ดาเนินงานที่เป็นเลิศ หรือ Education Criteria for สาธารณสุข
Performance Excellence : EdPEx”

ผู้เข้าร่วม
16 คน

งบประมาณ
-

151 คน

470,000 บาท

55 คน

18,24762บาท

การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางการดาเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึ
กษาเพื่อการ
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ในศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2558 เวลา 9.30 – 16.30 น. ณ ห้องบรรยาย CMP122 ชั้น 1 วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข โดยมี รศ.นพ.สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ ตาแหน่ง รองคณบดีฝ่ายการศึกษา
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Performance Excellence : EdPEx”

การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางการดาเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการ
ดาเนินงานที่เป็นเลิศ หรือ Education Criteria for Performance Excellence: EdPEx”
ในศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2558 เวลา 9.30 – 16.30 น. ณ ห้องบรรยาย CMP122 ชั้น 1 วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข โดยมี รศ.นพ.สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ ตาแหน่ง รองคณบดีฝ่ายการศึกษา
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้บรรยายและอบรม

ภาพที่ 13 การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการดาเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการ
ดาเนินงานที่เป็นเลิศ หรือ Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx”
2.งานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุน
2.1 งานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภายใน
ในปีงบประมาณ 2558 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีงานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก
หน่วยงานภายใน จานวน 12 โครงการ ดังนี้
ตารางที่ 27 โครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภายใน
ลาดับ

ชื่อโครงการวิจัย

ผู้วิจัย

1

การประเมินฤทธิ์การสร้างไซโต
ไคน์ในเซลล์ human monocytic
THP1 ที่ถูกกระตุ้นด้วยแบคทีเรีย
โปรไบโอติก
อุบัติการณ์โรคมาลาเรีย และการ
วิเคราะห์เชิงพื้นที่แบบลาดับขั้น
เพื่อวางแผนและป้องกันในพื้นที่
ลุ่มน้าโขง จังหวัดอุบลราชธานี
ผลของฮอร์โมนเอสโตรเจนต่อ
ระบบประสาทนอร์อดรีเนอจิก ใน
สมองส่วนที่มีความเกี่ยวข้องกับ
การเกิดพฤติกรรมซึมเศร้าในหนูที่
ถูกตัดรังไข่
การศึกษาต้นทุนประสิทธิผลของ
โปรแกรมการป้องกันการสูบบุหรี่
ของนักเรียนกลุ่มเสี่ยงระดับ

นายมารุตพงศ์ ปัญญา

2

3

4

ประเภทโครงการ
โครงการ โครงการ
งบประมาณ งบประมาณ เดิมสิ้นสุดปี ใหม่ ปี
2558
2558
แผ่นดิน
รายได้
256,300

จานวนเงิน (บาท)

นายวัชรพงษ์ แสงนิล

251,900



นางสาวสุวภรณ์ แดนดี

298,100



นายนิยม จันทร์นวล

293,700
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ลาดับ

5
6

7

8

9

10
11
12

ชื่อโครงการวิจัย
มัธยมศึกษาปีท1ี่ จังหวัด
อุบลราชธานี
โครงข่ายประสาทเทียมสาหรับ
รูปแบบพยากรณ์โรคของผู้ป่วย
มะเร็งปากมดลูก
เลปโตสไปโรสิส: กระบวน
การศึกษาเชื้อเลปโตสไปร่าและ
แบบจาลองภูมิศาสตร์และสังคม
เพื่อเฝ้าระวังและป้องกัน ในพื้นที่
จังหวัดอุบลราชธานี
ปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพของคนงาน
รับจ้างขนส่งสินค้าการเกษตรใน
ตลาดเจริญศรี ตาบลแสนสุข
อาเภอวารินชาราบ จังหวัด
อุบลราชธานี
ผลกระทบทางด้านสุขภาพของ
แรงงานคุ้ยขยะในหลุมฝังกลบขยะ
เทศบาลเมืองวารินชาราบ อาเภอ
วารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี
ความเครียด ความฉลาดทาง
อารมณ์และคุณภาพชีวิตของ
นักศึกษาแพทย์ วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ฤทธิ์ป้องกันเซลล์ตับจากเอทานอล
ของสารสกัดผักกาดฮีนในเซลล์ตับ
เพราะเลี้ยง
ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมส่งเสริม
สุขภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี
ประวัติครอบครัวป่วยเป็น
เบาหวาน และปัจจัยเสี่ยงต่อการ
เกิดเบาหวานในกลุ่มประชาชนที่มี
อายุ 15 ปี ขึ้นไป จากการสารวจ
400,471 คน จังหวัดอุบลราชธานี

รายงานประจําป 2558
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ผู้วิจัย

ประเภทโครงการ
โครงการ โครงการ
งบประมาณ งบประมาณ เดิมสิ้นสุดปี ใหม่ ปี
2558
2558
แผ่นดิน
รายได้
จานวนเงิน (บาท)

ผศ.สุรศักดิ์ แว่นรัมย์

277,200

ผศ.จารุวรรณ์ วงบุตดี

309,000




นส.จิราภรณ์ หลานคา

20,000



นายสมเจตน์ ทองดา

20,000



นางสาววรารัตน์
สังวะลี

20,000



นางสาวรัตติยา ทองรุ่ง

25,000



ผศ.มินตรา สาระรักษ์

20,000



นายพลากร สืบสาราญ

15,000
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2.2.งานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก
ในปีงบประมาณ 2558 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีงานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุน
ภายใต้โ ครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒ นามหาวิทยาลั ยวิจัยแห่ งชาติ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558 จานวน 9 โครงการ ดังนี้
ตารางที่ 28 โครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก
ลาดับที่

ชื่อโครงการวิจัย

1

การตรวจหาเชื้อในกลุ่ม
Enterobacteriaceae ดื้อยาที่แยกได้จาก
แมลงวันบ้านและแมลงวันหัวเขียวใน
จังหวัดอุบลราชธานี
การตรวจหา ESBL ในแบคทีเรียวงศ์
Enterobacteriaceae
การดัดแปลงเชื้อ Lactobacillus
rhamnosus NH37 เพื่อพัฒนาเป็นวัคซีน
สาหรับป้องกันโรคเอนเตอโรสายพันธุ์ 71
ประสิทธิภาพของสารสกัดฝักบัวหลวงใน
การต้านภาวะเครียดออกซิเดชันและลด
ภาวะเหล็กเกิน ในผู้ป่วยและหนู
ทดลองธาลัสซีเมียชนิดบีด้า
การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดจากใบหญ้า
หวาน (สตีวิออล) ต่อการแสดงออก
ของโปรตีน polycystin 1 เพื่อยับยั้งการ
เจริญเติบโตของซีสต์ในโรคถุงน้าในไต
การศึกษาผลของสารสกัดจากใบและผล
ของต้นยอต่อการสร้างกระดูกอ่อนและ
เอนไซม์แมทริกซ์เมทัลโลโปรทิเนสของ
เซลล์กระดูกอ่อน
การต้านการติดพยาธิออร์พิสทอร์คิส วิเวอ
รินิของสารสกัดจากพืช
การแสดงออกของ CD55 และ CD59 บน
เม็ดเลือดแดงของผู้ป่วยบีตา-ธาลัสซีเมีย/
ฮีโมโกลบินอีที่มีอาการแตกต่างกัน
การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดทองพันชั่งต่อ
การแสดงออกยีนที่เกี่ยวข้องกับการก่อ
มะเร็งนอกตับหนูเมาส์

2
3
4

5

6

7
8
9

ผู้วิจัย
ผศ.ดร.ธารินี ไชยวงศ์

จานวนเงิน
(บาท)
250,000

ประเภทโครงการ
โครงการ
โครงการ
เดิมสิ้นสุดปี
ใหม่ ปี
2558
2558


ผศ.ดร.ภาวนา พนมเขต

250,000



นายมารุตพงศ์ ปัญญา

250,000



นางสาวกาญจนา แปงจิตต์

180,000



นายเชาวลิต ยั่วจิตร

250,000



นางสาววัลวิสาข์ สุวรรณเลิศ 150,000



นางสาวจิตติยวดี ศรีภา

300,000



นางสาวรสริน การเพียร

250,000



นางสาวลติพร อุดมสุข

200,000



สรุป ในปีงบประมาณ 2558 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีคณาจารย์และนักวิจัย
ประจา จานวนทั้งสิ้น 20 คน ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย จานวน 21 โครงการ ได้รับงบประมาณรวมทั้งสิ้น
3,886,200 บาท
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ตารางที่ 29 รายละเอียดเปรียบเทียบแหล่งทุนที่สนุบสนุนโครงการวิจัย ประจาปีงบประมาณ 2557-2558
แหล่งทุนสนับสนุนงานวิจัย
1.งบประมาณแผ่นดิน-หมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป และหมวดเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ
2.เงินรายได้ ม.อบ./เงินรายได้คณะ
3.แหล่งทุนอื่นๆ
รวมจานวนทั้งสิน้

ปีงบประมาณ 2557
ปีงบประมาณ 2558
จานวน งบประมาณ งบประมาณ/ จานวน งบประมาณ งบประมาณ/
โครงการ
(บาท)
จานวนอาจารย์ โครงการ
(บาท)
จานวนอาจารย์
และนักวิจัย
และนักวิจัย
5
1,119,000
58,894.73
6
1,686,200
84,130
5
12
22

120,000
2,977,750
4,216,750

6,315.78
156,723.68
221,934.21

6
9
21

120,000
2,080,000
3,886,200

6,000
104,000
194,310
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รัตติยา ทองรุ่ง รสริน การเพียร
ปรารถนา โฉมเฉลา
จุฑารัตน์ จิตติมณี และคณะ

จินตนา ศิริบรู ณ์พิพัฒนา และ
ละอองดาว ปาละสี

วัลวิสาข์ สุวรรณเลิศ,
ปรีดา ปราการกมานันท์,
กาญจนา แปงจิตต์,
เชาวลิต ยั่วจิตร และคณะ
อนุวัตร ภิญญะชาติ,
ปาริชาติ วงศ์เสนา,
สุรศักดิ์ แว่นรัมย์, และคณะ

2

3

4

5

นิยม จันทร์นวล และ
นิดา สาครเจริญ

ชื่อ-สกุล

1

ลาดับ
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ประเภทผลงาน()
การประชุมวิชาการ
บทความ บทความ
วิจัย
วิชาการ

ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติต่อสือ่ รณรงค์เลิก
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่ 4 “ยุทธศาสตร์
สูบบุหรี่กับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ ของนักศึกษา
ทางด้านสุขภาพของประเทศไทยในทศวรรษหน้าโอกาสและ
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
ความท้าทาย” 27 มีนาคม 2558. วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเสีย่ งในกระบวนการ
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่ 4 “ยุทธศาสตร์
ทาไม้กวาดกับการเกิดผื่นในกลุม่ ผูผ้ ลิตไม้กวาด
ทางด้านสุขภาพของประเทศไทยในทศวรรษหน้าโอกาสและ
ทางมะพร้าวในหมู่บ้านขัวไม้แก่นหมู่ อาเภอวา
ความท้าทาย” 27 มีนาคม 2558. วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
รินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี
สาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วย
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่ 4 “ยุทธศาสตร์
โรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มารับบริการในคลินิก
ทางด้านสุขภาพของประเทศไทยในทศวรรษหน้าโอกาสและ
โรคเบาหวานโรงพยาบาลพนมไพร อาเภอพนม
ความท้าทาย” 27 มีนาคม 2558. วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
ไพร จังหวัดร้อยเอ็ด
สาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ปัจจัยที่มีผลต่อการเลิกใช้ยาเสพติด ในชุมชน
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่ 4 “ยุทธศาสตร์
บ้านขัวไม้แก่น ตาบลหนองกินเพล อาเภอวาริน
ทางด้านสุขภาพของประเทศไทยในทศวรรษหน้าโอกาสและ
ชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี
ความท้าทาย” 27 มีนาคม 2558. วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ปัจจัยเสี่ยงต่างๆของโรคหืดในหมูบ่ ้านที่ตั้งอยู่
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่ 4 “ยุทธศาสตร์
ท่ามกลางเตาเผาอิฐมอญ บ้านขัวไม้แก่น ตาบล
ทางด้านสุขภาพของประเทศไทยในทศวรรษหน้าโอกาสและ
หนองกินเพล อาเภอวารินชาราบ จังหวัด
ความท้าทาย” 27 มีนาคม 2558. วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ

ชื่อผลงาน

ตารางที่ 30 รายละเอียดผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ในการประชุมวิชาการระดับชาติ

3. ผลงานทางวิชาการที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่
3.1 การเผยแพร่ผลงานในประชุมวิชาการระดับชาติ
ในปีงบประมาณ 2558 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีผลงานทางวิชาการ ประเภทบทความวิจัย ที่ได้รับการเผยแพร่ผลงานในการประชุมวิชาการ
ระดับชาติจานวนทั้งสิ้น 10 บทความ ดังนี้
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นิยม จันทร์นวล

วัชรพงษ์ แสงนิล,
จารุวรรณ์ วงบุตดี,
จุฑารัตน์ จิตติมณี, และ
สุวภรณ์ แดนดี
จารุวรรณ์ วงบุตดี

8

9

10

7

ลติพร อุดมสุข,
ทักษิณ พิมพ์ภักดิ,์
จารุวรรณ์ วงบุตดี,
ศิริพงษ์ สิระมนต์, และคณะ
นิยม จันทร์นวล,
ทักษิณ พิมพ์ภักดิ์ และ
ผกาวดี วิรณ
ุ พันธ์

ชื่อ-สกุล

6

ลาดับ

การศึกษาฤทธิ์ไฟโตเอสโตรเจนของส่วนสกัด
หยาบสมุนไพรเข็มแดงต่อขนาดมดลูกของหนูถีบ
จักรที่ถูกตัดรังไข่
รวม

อุบลราชธานี
พฤติกรรม การรับรู้ และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการป้องกันโรคไข้เลือดออก ใน
หมู่บ้านขัวไม้แก่น ตาบลหนองกินเพล อาเภอวา
รินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี
ผลของการประยุกต์ทฤษฎีการรับรู้
ความสามารถตนเองในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของประชาชนชาย อาเภอ
เลิงนกทา จังหวัดยโสธร
สานพลังชุมชน ม.อุบลฯ ลด ละ เลิกบุหรี่ สู่
ชุมชนแห่งความผาสุก
การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อ
เฝ้าระวังเชื้อเลปโตสไปร่าในหนู ในหมู่บ้านพระ
โรจน์ จังหวัดอุบลราชธานี

ชื่อผลงาน

ประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏสุราษฏร์ธานี ครั้งที่ 10; 20-21
พ.ย. 2557.


10



การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เครือข่ายพัฒนา
บัณฑิตอุดมคติไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏสุราษฏร์ธานี ครั้งที่ 10; 20-21
พ.ย. 2557.

สาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่ 4 “ยุทธศาสตร์
ทางด้านสุขภาพของประเทศไทยในทศวรรษหน้าโอกาสและ
ความท้าทาย” 27 มีนาคม 2558. วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
การประชุมวิชาการสุขศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 17 จังหวัดชลบุร.ี
14-16 พฤษภาคม 2558. จังหวัดชลบุรี

การประชุมวิชาการ







ประเภทผลงาน()
บทความ บทความ
วิจัย
วิชาการ
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67

68

มินตรา สาระรักษ์,
เมรีรัตน์ มั่นวงศ์,
ปัณฑิตา สุขุมาลย์,
พัจนภา วงษาพรหม
สมเจตน์ ทองดา,
จิราภรณ์ หลาบคา และ
ลักษณีย์ บุญขาว
มินตรา สาระรักษ์

สุพจน์ ฉัตรทินกร
สุพจน์ ฉัตรทินกร

3

6
7

5

4

2

นิยม จันทร์นวล,
เมรีรัตน์ มั่นวงศ์,
พลากร สืบสาราญ,และ
สุบรรณ สิงโต
มินตรา สาระรักษ์ และ
เสาวลักษณ์ แสนนาม

ชื่อ-สกุล

1

ลาดับ

แนวทางการรักษาแผลเป็นคีลอยด์ในปัจจุบัน
มะเร็งผิวหนังชนิด Basal Cell Carcinoma

ความมั่นคงทางอาหารในครัวเรือนของ
ประชาชนบ้านเมืองหมีน้อย ตาบลกวนวัน
อาเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
ความรู้ด้านโภชนาการ ทัศนคติเกีย่ วกับอาหาร
พฤติกรรมการบริโภคอาหารและภาวะ
โภชนาการของนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในพืน้ ที่โรงเรียน
ตารวจตระเวนชายแดน กองกากับการตารวจ
ตระเวนชายแดนที่ 22 อุบลราชธานี
การส่งเสริมกิจกรรมทางกายในวัยสูงอายุ

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการมี
เพศสัมพันธ์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
แห่งหนึ่งในจังหวัดอุบลราชธานี

ชื่อผลงาน




วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี;
ม.ค. -เม.ย. 2558, Vol.17 No.1.
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วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี;
ม.ค. -เม.ย. 2558, Vol.17 No.1.
ศรีนครินทร์เวชสาร; พ.ย.-ธ.ค. 2014, Vol. 29 No.6.
ศรีนครินทร์เวชสาร; พ.ย.-ธ.ค. 2014, Vol. 29 No.6.

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม;
พ.ย. -ธ.ค. 2557, Vol.33 No.6.





วารสารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน;
ก.ย.-ต.ค. 2557, Vol. 16 No.3.



ประเภทผลงาน()
การประชุมวิชาการ
ชื่อวารสารที่ตีพิมพ์/ ปีที่พิมพ์/ฉบับที่พิมพ์/วันเดือนปีที่
บทความ บทความ
ตีพิมพ์/หน้าที่ลงพิมพ์/
วิจัย
วิชาการ

วารสารสาธารณสุขมหาวิทยาลัยบูรพา; ก.ค.-ธ.ค. 2557, Vol. 9
No.2.

ตารางที่ 31 รายละเอียดผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ

3.2. งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ
ในปีงบประมาณ 2558 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีบทความจากผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่มีชื่อปรากฏอยู่ใน
ฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) หรือวารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศของ กกอ. จานวนทั้งสิ้น 12 บทความ แบ่งเป็น บทความวิจัย จานวน 9
บทความ และบทความวิชการ จานวน 3 บทความ ดังนี้
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จิราภรณ์ หลาบคา,
นิตยา จิตบรรเทิง,
สมเจตน์ ทองดา และ
สายันต์ จันทรดี
พิชญา สมานมิตร, เศรษฐิญานี
ดวงใจ, รัตนา เล็กสมบูรณ์,
ปรีชา บุญจูง.
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Marutpong Panya and
Baltasar Mayo
มารุตพงศ ปญญา, วีระพงศลุลิ
ตานนท, พงศศักดิ์ รัตนชัยกุล
โสภณ,ธันยาการ ศรีวรมาศ

Jaruwan Wongbutdee and
Wacharapong Saengnill
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Aedes aegypti Larval Habitats and
Dengue Vector Indices in a Village of
Ubonratchathani Province in the NorthEast of Thailand
รูปแบบการจัดการน้าบาดาลให้ถูกหลัก
สุขาภิบาลโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านเก่า
น้อย ตาบลธาตุ อาเภอวารินชาราบ จังหวัด
อุบลราชธานี
ฤทธิ์กระตุ้นการหายของบาดแผลในสัตว์ทดลอง
ของตารับครีมทีม่ ีส่วนผสมของสารสกัดด้วย
เอธิลอะซิเตทของ Curcuma cf. comosa
Roxb
Lactic Acid Bacteria: an Alternative
Platform for Live Vaccine Development
คุณสมบัติโปรไบโอติกของแบคทีเรียกรดแลคติก
ที่คัดแยกไดจากอุจจาระเด็กแรกเกิด
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วารสารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี;
ก.ย.-ต.ค. 2014, Vol. 16 No.3.
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Pawana Panomket, Parichart
Wongsana, Surasak Wanram,
Surasakdi
Wongratanacheewin ,
Thanatchaporn Bartpho
Marupong Panya, Suthinee
Thirat, Surasak Wanram,
Pawana Panomket, Jiraporn
Nilsakul

Tarinee Chaiwong,
Thunyakarn Srivoramas,
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Kanjana Pangjit, Ratana
Banjerdpongchai, Chada
Phisalaphong, et., al.
Pawana Panomket
Niyom Junnual, Anun
Chaikoolvatana, et., al.
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Prevalence of blaPenA and blaOXA in
Burkholderia pseudomallei isolated from
Patients at Sanprasitthiprasong Hospital
and their Susceptibility to Ceftazidime
and Carbapenems
Antibacterial activity of excretionssecretions from Chrysomya megacephala

Characterisation of a novel oral iron
chelator: 1-(N-Acetyl-6-Aminohexyl)-3Hydroxy-2-Methylpyridin-4-one
Burkholderia pseudomallei and biofilms
Evaluation of quit-calendar in smoking
cessation at sapasithiprasong hospital,
Ubon Ratchathani
Relapsed melioidosis model in C57BL/6
mice
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Asian Biomedicine; June 2015; Vol 9 No.3.
Southeast asian journal tropical medicine and public
health; Vol 46 No.1: January 2015.
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Pharmacy and Pharmacology; May 2015, Vol.67 No 5.
p.703-13.

ตารางที่ 32 รายยละเอียดผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

3.3. งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
ในปีงบประมาณ 2558 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีบทความจากผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่ปรากฏในฐานข้อมูล
สากล ได้แก่ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR, ฐานข้อมูล ISI Web of Science, ฐานข้อมูล Scopus และวารสารวิชาการระดับนานาชาติตามประกาศของ กกอ. จานวน
ทั้งสิ้น 16 บทความ แบ่งเป็น บทความวิจัย จานวน 13 บทความ และบทความวิชการ จานวน 3 บทความ ดังนี้
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Overview: Detection of Human
Papillomavirus in Clinical Samples

againt Escherichis coli

ชื่อผลงาน

Association between alcohol
consumption and pre-diabetes among
383,442 Thai population aged 15 years
and older in Ubon Ratchathani
: Analytical cross-sectional study
Kanjana Pangjit,Latiporn
Iron-chelating and anti-hemolytic
Udomsuk, Supranee Upanan, properties of ethanolic extract of lotus
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Chansiw, and Somdet
Srichairatanakool
Anursara Pongjanta, Kanjana Antioxidant Activity and Cytotoxic Effect
Pangjit, Somdet
of Ventilago denticulata Willd Leaves
Srichairatanakool
Extracts
Marutpong Panya, Viraphong Isolation, Identification, and Evaluation of
Lulitanond, Pongsak
Novel Probiotic Strains isolated from
Rattanachaikunsopon ,
Feces of Breast-Fed Infants
Thanyakarn Srivoramas.
Tarinee Chaiwong
Chaowalit Yuajit, Varanuj
Nutraceutical for autosomal dominant
Chatsudthipong
polycystic kidney disease therapy
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Wanram, Pawana Panomket
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Prakrankamanant and Metee
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Phalakorn Suebsamran,
Hansa Choenchoopon, Suvit
Rojanasaksothorn, Surapron
Loiha, Parinya Chamnan
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Detection of Leptospira in Rats Trapped
The Medical Association of Thailand; January 2016, Vol
99 Suppl. 1.
from Households in Phraroj village, Muang
Sam Sip District, Ubon Ratchathani
Province using Polymerase chain reaction
Technique

Andrographolide Ameliorates BetaThe Medical Association of Thailand; January 2016, Vol
naphthoflavone-induced CYP1A Enzyme
99 Suppl. 1.
Activity and Lipid Peroxidation in
Hamsters with Acute Opisthorchiasis
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4. รางวัลนักวิจัยและโครงการวิจัยดีเด่นประจาปี 2558
1. รางวัลบุลากรดีเด่นด้านการเรียนการสอนและวิจัย ประจาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ แว่นรัมย์ ซึ่งได้รับใบประกาศเกรียติคุณจากอธิการบดี ในวัน
คล้ายวันสถาปนาครบรอบ 25 ปี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 ณ ชั้น 2
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2. รางวัลในการนาเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย ดีเด่น กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพและสิ่งแวดล้อม ได้แก่
อาจารย์นิยม จันทร์นวล โดยนาเสนอผลงานวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอลของนักศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดอุบลราชธานี ในการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อบ.วิจัย ครั้งที่ 9 วันที่ 3 กรกฏาคม 2558
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กลยุทธ์ที่ 4 ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนเน้นในเขต
ภูมิภาคลุ่มน้าโขง และอาเซียน โดยเสริมสร้างความเข้มแข็งของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งเสริมและสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาวะและบริการสุขภาพ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชนทุกภาคส่วน
เป้าประสงค์ : มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกการบริหารงานบริการวิชาการที่สามารถยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในเขตอีสานใต้และอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง
มาตรการ
4.1 กาหนดกรอบและทิศทางงานบริการวิชาการเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม
4.2 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานบริการวิชาการให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดการบูรณาการกับ
การวิจัยและการเรียนการสอน
4.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชน หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนภาคธุรกิจอุตสาหกรรม เพื่อการ
เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม
4.4 ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีที่เหมาะสมบนฐานวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ดีงาม เพื่อเสริมสร้างความ
เข้มแข็งและการพึ่งพาตนเองของชุมชนท้องถิ่น
4.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาวะและบริการสุขภาพ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และชุมชน
4.6 เสริมสร้างความเข้มแข็งของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตพื้นที่เป้าหมาย เพื่อพัฒนาศักยภาพการ
เรียนรู้ของเด็ก เยาวชน และชุมชน
4.7 ส่งเสริมและพัฒนาด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดอุบลราชธานีและภูมิภาคลุ่มน้าโขง เพื่อรองรับการเป็น
ประชาคมอาเซียน
1.กรอบและทิศทางงานบริการวิชาการเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม
ให้บริการด้านสุขภาพแบบองค์รวม โดยการให้บริการทั้งในสถานบริการและในชุมชน สร้างองค์ความรู้
ด้านสุขภาพแบบองค์รวมที่ได้มาตรฐานผ่านเครือข่ายสุขภาพและสหสาขาวิชาชีพที่ บูรณาการวิชาการกับภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น อย่างเป็นระบบเพื่อส่งเสริมวิจัย บริการวิชาการ การเรียนการสอน อย่างมีคุณภาพ และสร้างสุข
ภาวะ สิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาชุมชน โดยใช้ชุมชนเป็ นแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ รวมทั้งสร้างเสริม
สุขภาพของบุคลากร และนักศึกษาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ในปีงบประมาณ 2558 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข ได้รับงบประมาณแผ่นดิน สนับสนุนการบริการวิชาการแก่ชุมชน จานวนรวมทั้งสิ้น 17 โครงการ เป็น
จานวนเงิน 2,449,800 บาท โดยเป็นการสร้างเสริมสุขภาวะและบริการสุขภาพ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ชุมชนจานวน 10 โครงการ เป็นจานวนเงิน 1,324,900 บาท ถ่ายทอดเทคโนโลยี/อบรมให้ความรู้ เป็นจานวนเงิน
1,124,900 บาท ดังนี้
ตารางที่ 33 ประเภทโครงการบริการวิชาการแก่สังคม
ประเภทโครงการ
1. โครงการพระราชดาริ
2. ถ่ายทอดเทคโนโลยี/ อบรมให้ความรู้
3. การสร้างเสริมสุขภาวะและบริการสุขภาพ เพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน
รวม

74

ปี พ.ศ. 25557
จานวน
งบประมาณ
1
175,400
6
893,700
7
921,600
14

1,990,700

ปี พ.ศ. 2558
จานวน
งบประมาณ
7
1,124,900
10
1,324,900
17

2,449,800
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2. ระบบและกลไกการบริหารงานบริการวิชาการบูรณาการกับการวิจัยและการเรียนการสอน
ในปีงบประมาณ 2558 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุ ข มีระบบและกลไกการบริการทาง
วิชาการแก่สังคมโดยแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อ
ขับเคลื่อนการบริการวิชาการ มีการจัดทาแผนกลยุทธ์บริการวิชาการแก่สังคมและมีการบูรณาการงานบริการทาง
วิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน โดยให้อาจารย์สอดแทรกเนื้อหาในการเรียนการสอนและมีการนานักศึกษา
ไปบริการวิชาการแก่สังคม ซึ่งมีการดาเนินงาน โดยจัดทาข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ และได้กาหนดรายวิชา
ที่เกี่ยวข้อง และการดาเนินงานและกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
2.1. โครงการบริการวิชาการแก่สังคม
ในปีงบประมาณ 2558 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เห็นความสาคัญในด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของชุมชน โดยเน้นการบริการสุขภาพ บริการตรวจรักษาโรค การคัดกรองโรค และการป้องกันโรคที่
จะเป็นอันตรายต่อประชาชน และชุมชน โดยมีการดาเนินงาน เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็ งของชุมชนและ
การแก้ไขปัญหาของสังคมด้านต่างๆ จานวนรวมทั้งสิ้น 17 โครงการ เป็นจานวนเงิน 2,449,800 บาท
ตารางที่ 34 โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคมบูรณาการกับการวิจัยและการเรียนการสอน
ลาดับ
1

2
3

4

5
6

อบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการให้สุข
ศึกษาและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพแนวใหม่ สาหรับบุคลากร
ทางด้านสาธารณสุข ปีที่ 2
ค่าย “ฉันอยากเป็น...หมอ มอทราย”
ครั้งที่ 7
อบรมเชิงปฏิบัติการการตรวจวินิจฉัย
เชื้อ MRSA ที่ดื้อยา vancomycin

นายนิยม จันทร์นวล

งบประมาณ (บาท)
แผ่นดิน
รายได้
97,300

พญ.ศุทธินี ธิราช

150,000

ผู้ช่วยศาสตรจารย์
ภาวนา พนมเขต

100,000

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้วิธีทาง
วิทยาการระบาดและชีวสถิติในการสร้าง
งานวิจัยจากงานประจาสาหรับเจ้าหน้าที่
สาธารณสุข
ตระหนักรู้และใส่ใจ เยาวชนรุ่นใหม่
ห่างไกลโรคมะเร็งตับและท่อน้าดี
พัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อการพึ่งตัวเอง
ด้านสุขภาพ ครั้งที่ 2

นายพลากร
สืบสาราญ

63,600

ผู้ช่วยศาสตรจารย์
สุรศักดิ์ แว่นรัมย์
นายอนุวัตร
ภิญญะชาติ

100,000

โครงการ/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

150,000

ผู้เข้ารับบริการ

นักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปี
ที่ 4–5 จานวน 100 คน
นักเทคนิคการแพทย์และ
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ
จุลชีววิทยา จังหวัด
อุบลราชธานี อานาจเจริญ
ศรีษะเกษ ยโสธร ร้อยเอ็ด
จานวน 40 คน
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
โรงพยาบาล จานวน 40
คน

อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจาหมู่บ้าน (อสม.)
ผู้นาชุมชน ปราชญ์ชุมชน
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
ชุมชน นักศึกษาแพทย์
และสาธารณสุข อาจารย์
แพทย์และสาธารณสุข
จานวน 106 คน
Annual Report 2015 75 75

รายงานประจําป 2558

76

ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

7

เสริมสร้างความเข้าใจสุขภาวะทางเพศ
และการพัฒนาทักษะชีวิตสาหรับ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน
เครือข่ายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
การสร้างเสริมสุขภาพชุมชนอย่างมีส่วน
ร่วม

8

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวพัจนภา
วงษาพรหม

งบประมาณ (บาท)
แผ่นดิน
รายได้
95,700

นางสาวพัจนภา
วงษาพรหม

150,000

9

บริการตรวจวัดระดับน้าตาลในเลือด
และดัชนีมวลกายเพื่อการป้องกันและ
ควบคุมโรคเบาหวาน (ปีที่ 2)

ผู้ช่วยศาสตรจารย์
จารุวรรณ์ วงบุตดี

100,000

10

บริการสารวจดัชนีลูกน้ายุงลายและ
ตรวจหาสายพันธุ์เชื้อเดงกี่ เพื่อป้องกัน
โรคไข้เลือดออกแบบมีส่วนร่วมของ
ชุมชน (ปีที่ 4)
แพทยศาสตร์สสู่ ังคม ครั้งที่ 4

ผู้ช่วยศาสตรจารย์
จารุวรรณ์ วงบุตดี

165,000

นางสาวรัตติกาล
วังคะฮาด

136,200

การศึกษาระบบสุขภาพชุมชนแบบมี
ส่วนร่วมและสร้างพลังชุมชนในการ
พัฒนาสุขภาพและสิ่งแวดล้อมบ้านเวิน
บึก
สร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชนใน
การประเมินและลดผลกระทบของ
อุตสาหกรรมเตาเผาอิฐที่มีต่อ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
สัปดาห์วิทยาศาสตร์ “เปิดโลกการ
เรียนรู้ สู่ร่างอาจารย์ใหญ่ ครั้งที่ 6”
โรงเรียนต้นแบบด้านความปลอดภัยและ
สิ่งแวดล้อม ปี 2
ประชุมวิชาการวิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ครั้งที่ 4
การอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาบูรณา
การการจัดการเรียนการสอนเพื่อการ

นางทักษิณ
พิมพ์ภักดิ์

128,000

แพทย์หญิงปาริชาติ
วงศ์เสนา

200,000

นายนิยม จันทร์นวล

124,000

นางสาวจิราภรณ์
หลาบคา
ผู้ช่วยศาสตรจารย์
ภาวนา พนมเขต

100,000

ผู้ช่วยศาสตรจารย์
มินตรา สาระรักษ์

120,000

11

12

13

14
15
16
17
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470,000

ผู้เข้ารับบริการ
นักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนต้น โรงเรียนเครือข่าย
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
จานวน 150 คน
ประชาชนพื้นที่รับผิดชอบ
ของโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบลห้วยข่า
อาเภอบุณฑริก จังหวัด
อุบลราชธานี
จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
รวมทั้งสิ้น 235 คน
ประชาชน หมู่ที่ 5 ตาบล
วัด อาเภอวารินชาราบ
จังหวัดอุบลราชธานี เข้า
ร่วม จานวน 50 คน
ป ร ะ ช า ช น เ ข้ า ร่ ว ม
โครงการ จานวน 60 คน
อาสาสมัครสาธารณสุข
และแกนนาด้านสุขภาพ
ตาบลโนน โหนน
อาเภอวารินชาราบ
จังหวัดอุบลราชธานี
จานวน 423 คน

นักเรียน ครู ประชาชน
400 คน
นักเรียน และครูโรงเรียน
5 โรงเรียน 185 คน
ประชาชน ผู้เข้าร่วม 151
คน
ครู นักเรียน ตารวจ ตชด.
ผู้เข้าร่วม 83 คน
Annual Report 2015
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โครงการ/กิจกรรม
สร้างเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน สาหรับครู
โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน กอง
กากับการตารวจตระเวนชายแดนที่ 22
อุบลราชธานี

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ (บาท)
แผ่นดิน
รายได้

ผู้เข้ารับบริการ

โดยมีรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคมบูรณาการกับการวิจัยและการเรียนการสอน
เพื่อการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการแก้ไขปัญหาของสังคมด้านต่างๆ ดังนี้
2.1.1. โครงการแพทยศาสตร์สู่สังคม ครั้งที่ 4
โครงการแพทยศาสตร์สู่สังคม ได้ดาเนินจัดกิจกรรมการให้ความรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ การปฐม
พยาบาลเบื้องต้นโดยฝึกปฏิบัติจริงจากหุ่นจาลอง และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพสาหรับ
ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่เป็นโรคเรื้อรัง และมีการติดตามผลการดาเนินโครงการใน 3 ครั้งที่ผ่านมา ซึ่งมีอาสาสมัคร
สาธารณสุขและแกนนาด้านสุขภาพ ตาบลโนนโหนน อาเภอวารินชาราบ จานวน 20 คน คณาจารย์ นักศึกษา
และบุคลากร วิทยาลัยแพทยศาสตร์การสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ภาพที่ 14 โครงการแพทยศาสตร์สู่สังคม ครั้งที่ 4
2.1.2. บริการตรวจวัดระดับน้าตาลในเลือด และการส่งเสริมพฤติกรรมการดูแลตนเองและความรู้
เกี่ยวกับโรคเบาหวาน
โครงการมีกิจกรรมตรวจวัดระดับน้าตาลในเลือด ส่งเสริมพฤติกรรมการดูแลตนเองและความรู้เกี่ยวกับ
โรคเบาหวาน การจัดทาฐานข้อมูลผู้ป่วยโรคบาหวาน โดยมีประชาชน หมู่ที่ 5 ตาบลวัด อาเภอวารินชาราบ
จังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วม จานวน 50 คน รวมถึงอาจารย์และนักศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข

ภาพที่ 15 การบริการตรวจวัดระดับน้าตาลในเลือด และการส่งเสริมพฤติกรรมการดูแลตนเองและความรู้
เกี่ยวกับโรคเบาหวาน
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2.1.3. สร้างเสริมสุขภาพชุมชนแบบมีส่วนร่วม
โครงการสร้างเสริมสุขภาพชุมชนแบบมีส่วนร่วม เป็นโครงการบริการวิชาการที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30
พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 2558 โดยมีคณาจารย์และนักศึกษา จานวน 80 คน เข้าร่วมโครงการทากิจกรรมเพื่อ
สร้างเสริมและพัฒนาสุขภาพชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนเอง

ภาพที่ 16 การสร้างเสริมสุขภาพชุมชนแบบมีส่วนร่วม
2.1.4. เสริมสร้างสุขภาวะทางเพศและทักษะชีวิต
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จัดโครงการ “สร้างเสริมสุขภาวะทางเพศและทักษะชีวิต ใน
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเครือข่ายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ” ระหว่างวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2558
ซึ่งมีคณาจารย์และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจานวน 150 คน โดยกิจกรรมจัดเพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจในเรื่องของสุขภาวะทางเพศและทักษะชีวิต

ภาพที่ 17 การเสริมสร้างสุขภาวะทางเพศและทักษะชีวิต
2.1.5. รณรงค์การกาจัดลูกน้ายุงลายและการป้องกันโรคไข้เลือดออก
โครงการรณรงค์การกาจัดลูกน้ายุงลายและการป้องกันโรคไข้เลือดออก เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อสร้าง
องค์ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออก วิธีการป้องกันและการเฝ้าระวังของโรคไข้เลือดออก และให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการสารวจลูกน้ายุงลายด้วย โดยมีประชาชนเข้าร่วมโครงการ จานวน 60 คน

ภาพที่ 18 การรณรงค์การกาจัดลูกน้ายุงลายและการป้องกันโรคไข้เลือดออก
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2.1.6. โรงเรียนต้นแบบด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงเรียนปลอดภัย อนามัยสิ่งแวดล้อมดี ปี 2558 เป็นการบริการวิชาการโรงเรียนเครือข่าย
มหาวิทยาลั ยอุบลราชธานี ด้านความปลอดภัยและสิ่ งแวดล้ อมที่กระทบต่อนักเรียนในโรงเรียนไม่ว่าจะเป็ น
ผลกระทบของแสงสว่างในห้องเรียน เสียงดัง การจัดการขยะภายในโรงเรียน การสุขาภิบาลอาหาร ความเสี่ยงใน
สนามเด็กเล่น และรวมถึงความเสี่ยงโดยทั่วไปในโรงเรียน โดยมีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 5 โรงเรียน และ
แต่ละโรงเรียนจะรับผิดชอบการดาเนินโครงการโรงเรียนต้นแบบในแต่ละด้าน อีกทั้งยังบูรณาการกับการเรียนการ
สอนรายวิชา การสุ่มเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม

ภาพที่ 19 โรงเรียนต้นแบบด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
2.1.7. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การตรวจวินิจฉัยเชื้อ MIRSA ที่ดื้อยา Vancomycin”
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การตรวจวินิจฉัยเชื้อ MIRSA ที่ดื้อยา Vancomycin”เพื่อให้ เจ้าหน้ าที่
ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเชื้อ MRSA ที่มีความไวต่อยา vancomycin ลดลง และ
สามารถตรวจคัดกรองหาเชื้อ hVISA ได้อย่างถูกต้อง เพื่อให้แพทย์ได้รับผลการตรวจวินิจฉัยที่ถูกต้องและสามารถ
เลือกใช้ยาต้านจุลชีพที่เหมาะสม ลดภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลและลดอัตราการครองเตียงของผู้ป่วย
ดังนั้นการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการจะช่วยให้ เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยามีทักษะ และความชานาญในการ
วินิ จฉั ยเชื้อ ดื้ อยา มี นั กเทคนิค การแพทย์ และเจ้ าหน้า ที่ ห้ อ งปฏิบั ติก ารจุ ล ชี ว วิ ท ยา จั งหวัด อุ บลราชธานี
อานาจเจริญ ศรีษะเกษ ยโสธร ร้อยเอ็ดจานวน 40 คน

ภาพที่ 20 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การตรวจวินิจฉัยเชื้อ MIRSA ที่ดื้อยา Vancomycin”
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2.1.8. ค่าย “ฉันอยากเป็น...หมอ มอทราย” ครั้งที่ 7
โครงการค่าย “แนอยากเป็น...หมอ มอทราย” ครั้งที่ 7 เป็นโครงการที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10–12 ตุลาคม
2557 โดยกิจกรรมเพื่อเป็นการแนะแนวการเรียนการสอนในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต แก่นักเรียนมัธยมศึกษา
ชั้นปีที่ 4–5 จานวน 100 คน

ภาพที่ 21 ค่าย “ฉันอยากเป็น...หมอ มอทราย” ครั้งที่ 7
2.1.9. การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้วิธีทางวิทยาการระบาดและชีวสถิติในการสร้างงานวิจัยจาก
งานประจาสาหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ปี 2
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้วิธีทางวิทยาการระบาดและชีวสถิติในการสร้างงานวิจัยจากงาน
ประจาสาหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ปี 2 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-29 สิงหาคม 2558 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการจานวน
40 คน เป็นโครงการเพื่อสร้างองค์ความรู้และสามารถนาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการทาวิจัยในพื้นที่และ
วิเคราะห์ข้อมูลได้

ภาพที่ 22 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้วิธีทางวิทยาการระบาดและชีวสถิติในการสร้างงานวิจัยจากงาน
ประจาสาหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ปี 2
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2.1.10. ประชุมวิชาการวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่ 4 “ยุทธศาสตร์ทางด้าน
สุขภาพของประเทศไทยในทศวรรษหน้าโอกาสและความท้าทาย”
ได้เชิญวิทยากรผู้รู้และเชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.อัมมาร สยามวา
ลา นายแพทย์สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ นายแพทย์วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร มาให้แง่คิด มุมมอง เรื่องค่าใช้จ่ายด้าน
สุขภาพ ควรมียุทธศาสตร์ที่จะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้อย่างไร และการบรรยายชนิดของโรคธาลัสซีเมียที่
พบบ่อยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยศาสตราจารย์นายแพทย์สุทัศน์ ฟู่เจริญแพทย์หญิงสุมลมาลย์ คล้าชื่น รพ.
สรรพสิทธิประสงค์วันที่ 27 มีนาคม 2558 มีผู้เข้าร่วม 151 คน

ภาพที่ 23 ประชุมวิชาการวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่ 4 “ยุทธศาสตร์ทางด้านสุขภาพ
ของประเทศไทยในทศวรรษหน้าโอกาสและความท้าทาย”
วัยเรียน

2.1.11. การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพเด็ก

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อการสร้างเสริมสุ ขภาพเด็กวัยเรี ย น
สาหรับครูสั งกัดโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน กองกากับการตารวจตระเวนชายแดนที่ 22 อุบลราชธานี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาพและสุขอนามัย และเพื่อร่วมกันพัฒนาการบูรณาการการ
จัดการเรียนทางด้านการสร้างเสริมสุขภาพและสุขอนามัย มีผู้เข้าร่วม 83 คน

ภาพที่ 24 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน
2.2.การเป็นวิทยากรและการบรรยายพิเศษ
ในปีงบประมาณ 2558 มีคณาจารย์และบุคลากร วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ถูกเชิญเป็น
วิทยากรและการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อต่างๆ ดังนี้
ตารางที่ 35 รายละเอียดการเป็นวิทยากรและการบรรยายพิเศษ ของคณาจารย์และบุคลากร
ลาดับ
1

ชื่อ-นามสกุล
ผู้เป็นวิทยากร
นายกิตติ เหลาสุภาพ

หัวข้อในการบรรยาย

ระยะเวลา

เข้าร่วมเป็นวิทยากรประชุม
เชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนา
งานวิจัยและวิชาการ

19 พ.ค. 2558

เข้าร่วมเป็นวิทยากร ในการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา

27-29 พ.ค.
2558

สถานที่
ห้องประชุมสานักงาน
สาธารณสุขอาเภอวาริน
ชาราบ จังหวัด
อุบลราชธานี
ศูนย์อนามัยที่ 7
อุบลราชธานี

องค์กร/
หน่วยงานที่จัด
สานักงาน
สาธารณสุขอาเภอ
วารินชาราบ
ศูนย์อนามัยที่ 7
อุบลราชธานี
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82

ลาดับ

2

3

4

5

82

ชื่อ-นามสกุล
ผู้เป็นวิทยากร

แพทย์หญิงชลลดา
บุษยรัตน์

หัวข้อในการบรรยาย

ระยะเวลา

โจทย์ชุดโครงการวิจัยด้านการ
ส่งเสริมคุณภาพและอนามัย
สิ่งแวดล้อมศูนย์อนามัยที่ 7
อุบลราชธานี
เข้าร่วมเป็นวิทยากรประชุม
5,12,19,23,16
เชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนา มิ.ย. 2558
งานวิจัยและวิชาการ

เข้าร่วมเป็นวิทยากร หลักการ
และบทบาทของแพทย์เวช
ศาสตร์ครอบครัวและเวช
ศาสตร์
นางทักษิณ พิมพ์ภักดิ์ เข้าร่วมเป็นวิทยากร ในการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
โจทย์ชุดโครงการวิจัยด้านการ
ส่งเสริมคุณภาพและอนามัย
สิ่งแวดล้อมศูนย์อนามัยที่ 7
อุบลราชธานี
เข้าร่วมเป็นวิทยากรในการ
บรรยายในรายวิชาเวชศาสตร์
ชุมชนและครอบครัว 4 (1901
507) ประจาปีการศึกษา
2558
เข้าร่วมเป็นวิทยากรในการ
บรรยายในรายวิชาเวชศาสตร์
ชุมชนและครอบครัว 4 (1901
507) ประจาปีการศึกษา
2558
แพทย์หญิงปาริชาติ
เข้าร่วมเป็นวิทยากร "การ
วงศ์เสนา
จัดการเรียนการสอน ตาม
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข ม.อุบลฯ ศูนย์
แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
โรงพยาบาลศรีสะเกษ
นายพลากร สืบสาราญ เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย
พิเศษในโครงการสัมมนา
เครือข่ายผู้บริหารและครูแนะ
แนวการศึกษาในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 10
จังหวัด ครั้งที่ 3

31 ต.ค. 2557

27-29 พ.ค.
2558

องค์กร/
หน่วยงานที่จัด

สถานที่

ห้องประชุมสานักงาน
สาธารณสุขอาเภอวาริน
ชาราบ จังหวัด
อุบลราชธานี
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
ศูนย์อนามัยที่ 7
อุบลราชธานี

สานักงาน
สาธารณสุขอาเภอ
วารินชาราบ
คณะ
แพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
ศูนย์อนามัยที่ 7
อุบลราชธานี

25,31 ส.ค. 2558 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา ศูนย์แพทยศาสตร
ชั้นคลินิก โรงพยาบาลศรี ศึกษาชั้นคลินิก
สะเกษ
โรงพยาบาลศรีสะ
เกษ
1,3,11 ก.ย.
2558

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา ศูนย์แพทยศาสตร
ชั้นคลินิก โรงพยาบาลศรี ศึกษาชั้นคลินิก
สะเกษ
โรงพยาบาลศรีสะ
เกษ

28-29 ม.ค. 2558 โรงพยาบาลศรีสะเกษ

โรงพยาบาลศรีสะ
เกษ

22-24 เม.ย.
2558

-

ชื่นวารินรีสอร์ท อาเภอ
แกลง จังหวัดระยอง
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ลาดับ

6

7

8

9

ชื่อ-นามสกุล
ผู้เป็นวิทยากร

หัวข้อในการบรรยาย

เข้าร่วมเป็นวิทยากร ในการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
โจทย์ชุดโครงการวิจัยด้านการ
ส่งเสริมคุณภาพและอนามัย
สิ่งแวดล้อมศูนย์อนามัยที่ 7
อุบลราชธานี
เข้าร่วมเป็นวิทยากรในการ
บรรยายในรายวิชาเวชศาสตร์
ชุมชนและครอบครัว 4 (1901
507) ประจาปีการศึกษา
2558
เข้าร่วมเป็นวิทยากรในการ
บรรยายในรายวิชาเวชศาสตร์
ชุมชนและครอบครัว 4 (1901
507) ประจาปีการศึกษา
2558
นางภาวนา พนมเขต เข้าร่วมเป็นวิทยากรในการ
บรรยายในรายวิชาเวชศาสตร์
ชุมชนและครอบครัว 4 (1901
507) ประจาปีการศึกษา
2558
เข้าร่วมเป็นวิทยากรในการ
บรรยายในรายวิชาเวชศาสตร์
ชุมชนและครอบครัว 4 (1901
507) ประจาปีการศึกษา
2558
นางรัตนา เล็กสมบูรณ์ เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย
พิเศษในโครงการสัมมนา
เครือข่ายผู้บริหารและครูแนะ
แนวการศึกษาในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 10
จังหวัด ครั้งที่ 3
นางศุทธินี ธิราช
เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย
พิเศษในโครงการสัมมนา
เครือข่ายผู้บริหารและครูแนะ
แนวการศึกษาในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 10
จังหวัด ครั้งที่ 3
นายสุพรชัย เขาทอง เข้าร่วมเป็นวิทยากรสอบรวบ
ยอดภาคปฏิบัติหลักสูตร
พยาบาลเวชปฏิบตั ิฉุกเฉิน รุ่น
ที่ 4

ระยะเวลา

สถานที่

องค์กร/
หน่วยงานที่จัด
ศูนย์อนามัยที่ 7
อุบลราชธานี

27-29 พ.ค.
2558

ศูนย์อนามัยที่ 7
อุบลราชธานี

24-25,27-28,31
ส.ค. 2558

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา ศูนย์แพทยศาสตร
ชั้นคลินิก โรงพยาบาลศรี ศึกษาชั้นคลินิก
สะเกษ
โรงพยาบาลศรีสะ
เกษ

1,3,11 ก.ย.
2558

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา ศูนย์แพทยศาสตร
ชั้นคลินิก โรงพยาบาลศรี ศึกษาชั้นคลินิก
สะเกษ
โรงพยาบาลศรีสะ
เกษ

31 ส.ค. 2558

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา ศูนย์แพทยศาสตร
ชั้นคลินิก โรงพยาบาลศรี ศึกษาชั้นคลินิก
สะเกษ
โรงพยาบาลศรีสะ
เกษ

1,3,14 ก.ย.
2558

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา ศูนย์แพทยศาสตร
ชั้นคลินิก โรงพยาบาลศรี ศึกษาชั้นคลินิก
สะเกษ
โรงพยาบาลศรีสะ
เกษ

22-24 เม.ย.
2558

ชื่นวารินรีสอร์ท อาเภอ
แกลง จังหวัดระยอง

-

22-24 เม.ย.
2558

ชื่นวารินรีสอร์ท อาเภอ
แกลง จังหวัดระยอง

-

25-27 ม.ค. 2558 สนามสอบโรงพยาบาล
ค่ายสรรพสิทธิประสงค์
จังหวัดอุบลราชธานี

โรงพยาบาลค่าย
สรรพสิทธิ
ประสงค์ จังหวัด
อุบลราชธานี
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84

ลาดับ

84

ชื่อ-นามสกุล
ผู้เป็นวิทยากร

หัวข้อในการบรรยาย
เข้าร่วมเป็นวิทยากรผู้ช่วยครู
ฝึก

ระยะเวลา

สถานที่

14-18 ก.ค. 2558 โรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค์

องค์กร/
หน่วยงานที่จัด
โรงพยาบาลสรรพ
สิทธิประสงค์
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3. การสร้างเสริมสุขภาวะและบริการสุขภาพ
ในปีงบประมาณ 2558 ศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
เปิดให้บริการทางการแพทย์และสุขภาพ ใน 5 ด้านที่สาคัญ ได้แก่
1. ด้านการให้บริการทางการรักษาพยาบาล
1. บริการตรวจโรคทั่วไปทุกวันในเวลาราชการตั้งแต่ 08.30 – 16.30 น. และนอกเวลา ตั้งแต่
เวลา 16.30 – 20.30 น. และ ในวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.30 – 12.30 น.
2. บริการคลินิกศัลยกรรมตกแต่งและเสริมสร้าง ทุกวันอังคารในเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 13.30
– 16.30 น.
3. บริการคลินิกโรคผิวหนังและผิวพรรณ ทุกวันพุธ ในเวลาราชการ ตั้งแต่13.30 – 16.30 น.
4. บริการคลินิกโรคระบบทางเดินปัสสาวะ ทุกวันอังคารในสัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของเดือน ตั้งแต่
13.30-16.30 น.
5. บริการคลินิกกุมารเวชกรรม ทุกวันพฤหัสบดีในเวลาราชการ ตั้งแต่13.30 - 16.30 น.
6. บริการคลินิกฟ้าใสทุกวันในเวลาราชการ ตั้งแต่ 9.00 - 15.00 น.
7. เปิดให้บริการคลินิกทันตกรรมทั่วไปและเฉพาะทางในเวลาราชการ ทุกวันอังคาร พฤหัสบดี
และศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.
8. เปิดให้บริการคลินิกกายภาพบาบัดในเวลาราชการทุกวัน ตั้งแต่ 08.30 – 16.30 น.
9. เปิดให้บริการฟิตเนสทุกวันในเวลาราชการตั้งแต่ 08.30 – 16.30 น.และนอกเวลา ตั้งแต่เวลา
16.30 – 20.30 น. และ ในวันเสาร์เวลา 08.30 – 12.30 น.
2. ด้านการให้บริการทางการตรวจทางห้องปฏิบัติการ
ให้ บ ริการตรวจทางห้ องปฏิบัติ การพยาธิวิท ยาคลิ นิก ประกอบด้ว ย การตรวจเลื อ ด
ปัสสาวะอุจจาระและสารคัดหลั่งต่างๆ ในร่างกายโดยเน้นการให้บริการในระยะแรก เป็นการ
ให้บริการตรวจที่ครอบคลุมการตรวจสุขภาพทั่วไป เช่น การตรวจดูความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด
การทา งานของ ตั บ ไต ระดับ น้ าตาลในเลื อด ระดั บ ไขมั น ในเลื อ ด การวิ เคราะห์ ปั ส สาวะ
ตลอดจนการตรวจดูการติดเชื้อในสิ่งส่งตรวจ เช่น แบคทีเรีย เชื้อรา เชื้อปรสิต เป็นต้น ในระยะที่
สองเพิ่ ม ศั ก ยภาพของห้ อ งปฏิ บัติ ก ารหลั ง ผ่ า นการรั บ รอง คุณ ภาพ เปิ ด บริก ารตรวจพิ เ ศษ
โรคธาลัสซีเมีย ไทรอยด์มะเร็ง และการตรวจวินิจฉัยในระดับสูง เช่น การวิเคราะห์ โปรตีน ยีน ที่
เป็นสาเหตุของโรคต่างๆ ด้วยเทคนิคทางโมเลกุล (Molecular technology) ในปี พ.ศ.2557
ห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาคลินิก ได้เปิดให้บริการการตรวจโรคธาลัสซีเ มียอย่างครบวงจรตั้งแต่
การคัดกรองโรค ธาลัสซีเมีย จนถึงการตรวจระดับโมเลกุล และ ห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาคลินิก
ได้ ผ่ า น การตรวจประเมิ น คุ ณ ภาพห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารจากสภาเทคนิ ค การแพทย์ ( Laboratory
Accreditation) ในวันที่ 4 กันยายน 2557
3. ด้านการให้บริการทางตรวจพิเศษต่างๆ ทางรังสี มีรายละเอียดการให้บริการ ดังนี้
1. การให้บริการทางรังสีวิทยาทั่วไป (General X-ray) โดยใช้เครื่อง Digital radiography เพื่อ
ให้บริการการถ่ายภาพ Plain film เอกซเรย์ เช่น เอกซเรย์ปอด เอกซเรย์กระดูกแขน หรือขา
2. การให้บริการการตรวจด้ว ยคลื่นอัลตราซาวนด์โดยรัง สีแพทย์ทางศูนย์ได้มีเครื่อง อัลตราซา
วนด์ ทั้ ง หมดสี่ เ ครื่ อ ง เพื่ อ ให้ บ ริ ก ารตรวจอั ล ตราซาวนด์ เช่ น ช่ อ งท้ อ ง ไต เส้ น เลื อ ด
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(Dopplerultrasound) เต้านมรวม ทั้งการตรวจสาหรับโรคทางสูติ-นรีเวช เช่น ตรวจสภาวะ
เด็กในครรภ์โรคทางช่องท้องน้อย มดลูก และรังไข่ เป็นต้น
3. การให้บริการตรวจมวลกระดูกด้วยรังสีเอกซเรย์ (Dual energy absorbdometry : DXA)
ให้บริการตรวจวัดมวลกระดูกโดยวิธีมาตรฐาน เพื่อวัดความหนาแน่นของกระดูกในผู้ป่วย ที่มี
ข้อบ่งชี้
4. การให้บริการตรวจทางรังสีวิทยาด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (64-slice multidetector
computed tomography: 64-slice CT-scan) เป็นการตรวจวินิจฉัยโรคด้วยการใช้
เครื่องเอกซเรย์ภาพตัดขวางชนิด 64 สามารถให้บริการตรวจโรคต่าง เช่น โรคทางสมอง ช่อง
ท้อง ช่องปอด หัวใจ เป็นต้น
5. การให้บริการตรวจเอกซเรย์เต้านม (Digital mammography) โดยใช้เครื่องเอกซเรย์เต้านม
ชนิดดิจิตอล เป็นการตรวจเต้านมเพื่อหารอยโรคในเต้านมโดยใช้รังสีเอกซเรย์ เช่น การตรวจ
คัดกรองหาโรค มะเร็งเต้านม
4. แผนกกายภาพบาบัด ให้บริการตรวจวินิจฉัย บาบัดรักษา และฟื้นฟูสภาพกลุ่มผู้ป่วย ดังต่อไปนี้
1. ผู้ป่วยทางกายภาพบาบัดที่เกิดจากระบบกระดูก กล้ามเนื้อและข้อต่อ
2. ผู้ป่วยทางกายภาพบาบัดที่เกิดจากระบบประสาท เช่น อัมพฤกษ์ อัมพาตและผู้ที่ความ
บกพร่องทางการเคลื่อนไหว
3. ผู้ป่วยทางกายภาพบาบัดที่เกิดจากระบบทางเดินหายใจและไหลเวียนเลือด
4. ให้บริการในการสร้างเสริมสุขภาพและให้คาแนะนาในการลดการบาดเจ็บจากการทางาน
5. ฟิตเนส มีรายละเอียดการให้บริการ ดังนี้
1. ให้บริการเครื่องออกกาลังกายทั้งประเภท Aerobic exercise และ Weight training
2. ให้คาปรึกษาในการออกกาลังกายเพื่อช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อ และลดการบาดเจ็บจากการ
ออกกาลังกาย
3. ให้บริการตรวจวัดองค์ประกอบของร่างกายด้วยเครื่องวิเคราะห์องค์ประกอบของร่างกาย
3.1. ข้อมูลและสถิติของผู้มารับบริการ
ในปีงบประมาณ 2558 ศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
มีผู้มารับบริการรักษาทางการแพทย์ ดังนี้
ตารางที่ 36 การจาแนกประเภทผู้มารับบริการตามเขตพื้นที่ดูแลในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประเภทของผู้มารับบริการ
1.นักศึกษา
2.ข้าราชการ
3.พนักงานมหาวิทยาลัย
4.ลูกจ้างประจา
5.ลูกจ้างชั่วคราว
รวม

ปีงบประมาณ 2557
จานวน (คน)
13,488
414
805
110
212
15,029

ปีงบประมาณ 2558
จานวน (คน)
15,784
406
853
108
196
17,347

หมายเหตุ : ไม่นับรวมนักศึกษาที่สังกัดวิทยาเขตมุกดาหาร และเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ
ที่มา : กองบริการการศึกษาและกองการเจ้าหน้าที่ สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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ตารางที่ 37 เปรียบเทียบจานวนผู้ขึ้นทะเบียนสิทธิเบิกจ่ายตรง จาแนกตามประเภทสิทธิ ในปี 2557-2558
สังกัด

1.กรมบัญชีกลาง
2.กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
รวม

ปี 2557
763
76
839

ปี 2558
721
0
721

รวม(คน)
1484
76
1560

หมายเหตุ : ไม่นับรวมนักศึกษาที่สังกัดวิทยาเขตมุกดาหาร และเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ
ที่มา : โปรแกรมลงทะเบียนเบิกจ่ายตรง สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (NSHO Client)
แผนภูมิที่ 8 สถิติผู้มารับบริการ งานบริการทางการแพทย์ อาคารผู้ป่วยนอก ประจาปีงบประมาณ 2558
1,758 1,821

2,000
จานวนผู้มารับบริการ (ครั้ง)

1,500
1,000
500

925
594

1,122 1,053
875 925934
807
771
724
572 470356
534

1,128
773
503 526

984

1247 1335

531

0

ปี 2558

ปี 2557

ภาพที่ 25 การให้บริการการขอขึ้นทะเบียนสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้าของนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปี
การศึกษา 2558
3.2. ข้อมูลผู้ป่วยและงานบริการรักษาพยาบาล
3.2.1. สถิติ 10 อันดับโรคผู้ป่วยนอกที่ป่วยสูงสุด ประจาปีงบประมาณ 2558
ในปีงบประมาณ 2558 ศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข ได้มีการรวบรวมข้อมูลสถิติโรคของผู้ป่วยที่มารับบริการทางการแพทย์ ณ อาคารผู้ป่วยนอกตลอด
ปีงบประมาณ ดังนี้
Annual Report 2015 8787

รายงานประจําป 2558

ว�ทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข

88

ตารางที่ 38 สถิติอันดับโรคของผู้มารับบริการ ณ อาคารผู้ป่วยนอก ประจาปี 2558
สถิติอันดับโรคของผู้มารับบริการ ปีงบประมาณ 2557
1. โรคคออักเสบ (Acute pharyngitis, unspecified)
2. โรคหวัด (Acute nasopharyngitis)
3. ตรวจสุขภาพทั่วไป
(Routine general health check-up of other
defined subpopulations)
4. บาดแผลถลอกที่เข่าและเท้า (Abrasion of knee
and leg)
5. โรคทอนซิลอักเสบ (Acute tonsillitis)
6. บาดแผลถลอกที่ข้อศอกและแขน (Abrasion of
elbow and foearm)
7. โรคปวดแสบกระเพาะอาหาร (Dyspepsia)
8. โรคหลอดลมอักเสบ (Acute bronchitis,
unspecified)
9. ตรวจสุขภาพก่อนเข้างาน (Occupational health
examination)
10. ทาแผล (Attention to surgical dressings and
sutures)

สถิติอันดับโรคของผู้มารับบริการ ปีงบประมาณ 2558
1. โรคหวัด (Acute nasopharyngitis)
2. โรคคออักเสบ (Acute pharyngitis, unspecified)
3. โรคปวดแสบกระเพาะอาหาร (Dyspepsia)
4. โรคทอนซิลอักเสบ (Acute tonsillitis)
5. โรคกล้ามเนื้ออักเสบ (Muscle strain)
6. บาดเจ็บเล็กน้อยตามร่างกาย (Superficial injury of
unspecified body region)
7. โรคผื่นผิวหนัง (Dermatitis)
8. โรคตากุ้งยิง (Hordeolum and other deep
inflammation of eyelid)
9. โรคลาไส้ติดเชื้อ (Viral and other specified
intestinal infections)
10. โรคข้ออักเสบ (Dislocation, sprain and strain
of unspecified body)

3.2.2. ผลการดาเนินงานคลินิกผิวหนัง
คลินิกผิวหนังเปิดให้บริการทุกวันพุธ เวลา 13.00 น.-15.00น. โดย รศ.นพ.ป่วน สุทธิพนิ ิจธรรม
คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จานวนผู้มารับบริการในปีงบประมาณ 2558 จานวน 337 คน
จาแนกเป็นรายเดือน ดังนี้

จานวนผู้มารับบริการ (คน)

แผนภูมิที่ 9 เปรียบเทียบจานวนผู้มารับบริการคลินิกผิวหนัง ในปีงบประมาณ 2557-2558
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3.2.3 ผลการดาเนินงานการให้บริการตรวจสุขภาพประจาปี
ในปีงบประมาณ 2558 ศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข ดาเนินการออกตรวจสุขภาพประจาปีให้แก่บคุลากรของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดังนี้
ตารางที่ 39 การออกตรวจสุขภาพประจาปีให้แก่บุคลากร ภายในและภายนอก มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประเภทหน่วยงาน
หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายนอก

สังกัด

ปีงบประมาณ 2557
จานวน (คน)
คณะศิลปศาสตร์
77
คณะวิศวกรรมศาสตร์
96
สานักคอมพิวเตอร์
0
สานักงานโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์
0
สานักวิทยบริการ
0
คณะเภสัชศาสตร์
50
คณะเกษตรศาสตร์
0
คณะศิลปประยุกต์และออกแบบ
22
คณะพยาบาลศาสตร์
0
การไฟฟ้า เขต2
0
นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558
0
รวมจานวทั้งสิ้น
291

ปีงบประมาณ 2558
จานวน (คน)
52
96
8
5
16
56
16
24
13
39
3,385
3,710

3.2.4 ผลการดาเนินงานศูนย์รังสีวิทยา
ในปีงบประมาณ 2558 ศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข มีผู้มารับบริการตรวจรักษาในแผนกรังสีวิทยา ดังนี้
ตาราง 40 เปรียบเทียบจานวนผู้มารับบริการแผนกรังสีวิทยา ประจาปีงบประมาณ 2557-2558
บริการทางรังสีวิทยา
1.เอกซเรย์ทั่วไประบบดิจิตอล ( DR )
2.เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ( CT )
3.ตรวจอัลตร้าซาวด์ ( US )
4.ตรวจความหนาแน่นของกระดูก ( BMD )
5.ตรวจเอกซเรย์เต้านม ( MAM )
รวมจานวนผู้รับบริการ

จานวนผู้รับบริการ (คน)
ปี 2557
ปี 2558
839
4,255
12
14
109
67
55
94
42
39
1,057
4,469
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3.2.5. ผลการดาเนินงานห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาคลินิก
ห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาคลินิก มีการให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการด้านต่างๆ
ได้แก่ งานโลหิตวิทยา งานจุลทรรนศาสตร์คลินิก งานเคมีคลินิก งานภูมิคุ้มกันวิทยา และงานจุลชีววิทยา โดยใน
ปีงบประมาณ 2558 มีรายการตรวจวิเคราะห์จานวน 14,279 รายการ มีรายละเอียด ดังนี้
แผนภูมิที่ 10 แสดงสัดส่วนการให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2558
โลหิตวิทยา
30%

ภูมิคุ้มกันวิทยา
3%

จุลชีววิทยา
1%
เคมีคลิกนิก
35%

จุลทรรศนศาสตร์
คลินิก
31%

การส่งตรวจต่อภายนอกหน่วยงาน ในรายการตรวจวิเคราะห์ที่ทางห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา
คลินิกไม่สามารถตรวจวิเคราะห์ได้เอง ห้องปฏิบัติการได้คัดเลือกห้องปฏิบัติการสาหรับส่งต่อตัวอย่างเพื่อให้มี
คุณภาพ ได้ผลการตรวจที่ถูกต้องและรวดเร็ว โดยในปีงบประมาณ 2558 มีห้องปฏิบัติการที่รับส่งต่อ 4 แห่ง คือ
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น บริษัทอุบลเซ็นทรัลแลบ และบริษัทอุบลพยาธิแลบ โดยมี
จานวนรายการตรวจวิเคราะห์ที่ส่งต่อ ดังนี้

จานวนรายงานตรวจวิเคราะห์ที่ส่งต่อ

แผนภูมิที่ 11 เปรียบเทียบการส่งต่อรายการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา ในปี 2557-2558
350
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305

244 245
175

43

78

0
โรงพยาบาล
สรรพสิทธิประสงค์

มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น
ปี 2557

90

53
บริษัทอุบล
เซ็นทรัลแลบ

บริษัทอุบลพยาธิแลบ

ปี 2558
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การให้บริการตรวจทาลัสซีเมีย ในปีงบประมาณ 2558 มีหน่วยงานภายนอกส่งตรวจทาลัสซีเมีย
มายังห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาคลิกนิก จานวน 279 ราย ได้แก่ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10, โรงพยาบาล
ค่ายสรรพสิทธิประสงค์, บริษัทอุบลเซ็นทรัลแลบ, บริษัทอุบลเอแอนด์เอ็มแลบ และบริษัททอปคลินิกแลบ เป็นต้น
โดยสามารถแบ่งประเภทของการตรวจหาทาลัสซีเมีย ดังนี้
แผนภูมิที่ 12 แสดงสัดส่วนรายการการให้บริการตรวจวิเคราะห์ทาลัสซีเมีย ในปีงบประมาณ 2558
188

จานวนรายการตรวจ

200
150
100

70

50
12

9
0

Hb Typing Alpha thal 1 Alpha thal 2

Beta thal

3.2.7.ผลการดาเนินงานแผนกทันตกรรม
ในปีงบประมาณ 2558 ศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข เปิดให้บริการทางการแพทย์ในแผนกทันตกรรม ณ เดือนมิถุนายน 2558 โดยมีจานวนผู้มารับบริการ
และข้อมูลการให้บริการ ดังนี้
ตารางที่ 41 สถิติข้อมูลจานวนผู้มารับบริการแผนกทันตกรรม ในปีงบประมาณ 2558
เดือน
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
รวม

จานวนผู้มารับบริการ (ราย)
25
41
73
70
209

ตารางที่ 42 ข้อมูลการให้บริการแผนกทันตกรรม ตามการวินิจฉัยโรค/กรณีที่ทาการรักษา ในปี 2558
การวินิจฉัยโรค
ปรึกษาทันตแพทย์
ถอนฟัน
ผ่าฟันคุด
อุดฟัน
ขูดหินปูน/เกลารากฟัน
ตัดไหม

จานวนผู้มารับบริการในแต่ละเดือน (คน)
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
2
4
20
18
2
0
1
8
3
7
6
8
5
14
23
10
10
10
13
11
3
3
6
5
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การวินิจฉัยโรค
ส่งต่อพบแพทย์
หัตถการอื่นๆ
รวม

จานวนผู้มารับบริการในแต่ละเดือน (คน)
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
0
0
1
0
2
5
6
10
27
43
76
70

ภาพที่ 26 การให้บริการคลินิกทันตกรรม
3.2.8.ผลการดาเนินงานแผนกกายภาพบาบัด
ในปีงบประมาณ 2558 ศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข เปิดให้บริการทางการแพทย์ในแผนกกายภาพบาบัด ณ เดือนกรกฎาคม 2558 และมีผู้มารับบริการ
ตรวจรักษา จานวนทั้งสิ้น 84 คน นอกจากนี้ยังเปิดให้บริการฟิตเนต ณ เดือนกันยายน 2558 โดยมีจานวนผู้ใช้รับ
บริการ จานวนทั้งสิ้น 245 คน

92

Annual Report 2015

92

ว�ทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข

รายงานประจําป 2558

93

4. เสริมสร้างความเข้มแข็งของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตพื้นที่เป้าหมาย เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้
ของเด็ก เยาวชน และชุมชน
ศูนย์พัฒนาเด็กวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีวัตถุประสงค์ในการก่อตั้ง ก็เพื่อเป็นสวัสดิการ
ส าหรั บ บุ ค ลากรภายในมหาวิ ทยาลั ย อุ บ ลราชธานี จะได้ ล ดความกั ง วลในการดู แ ลบุ ต รหลานระหว่ า งเวลา
ปฏิบัติงานประจาวัน เป็นเสมือนบ้านและโรงเรียนซึ่งให้ความสุขสาหรับเด็ก ๆ ที่มีอายุตั้งแต่ 1 ปี ถึง 5 ปี แบ่ง
การจัดการศึกษาเป็น 2 ระดับคือ ชั้นบริบาล มีจานวน 3 ห้องเรียน ชั้นอนุบาลมีจานวน 3 ห้องเรียน เพื่อให้เด็กมี
ความพร้อมสมบูรณ์ในด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ให้เด็กได้เรี ยนรู้อย่างอิสระตามความสนใจและ
ความสามารถของตนเองสามารถฝึกฝนตนเอง พัฒนาตนเองให้เด็กเป็นผู้มีเหตุผล มีมารยาทเรียบร้อยน่ารัก พูดจา
ไพเราะ มีจิตใจดีงาม รู้จักหน้าที่ รู้จักแบ่งปัน สามารถเรียนและเล่นร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและเจริญเติบโต
เป็นคนดีและมีคุณภาพของสังคม

จานวนนักเรียน (คน)

แผนภูมิที่ 13 จานวนนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็ก ประจาปีงบประมาณ 2557-2558
40
35
30
25
20
15
10
5
0

33

31

34

20

นักเรียนชั้นบริบาล
ปี 2557

นักเรียนชั้นอนุบาล
ปี 2558

ตารางที่ 43 จานวนครูและบุคลากรภายในศูนย์พัฒนาเด็ก
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8

ตาแหน่ง
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทั่วไป
นักวิชาการศึกษา
ครูและพี่เลี้ยง
พี่เลี้ยง
ผู้ดูแลเด็กอ่อน
พนักงานสถานที่
พนักงานทั่วไป
แม่บ้าน
รวม

จานวนครูและบุคลากร (คน)
1
1
3
4
1
1
1
2
14
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4.1. การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็ก
4.1.1. ด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
ในปีงบประมาณ 2558 ศูนย์พัฒนาเด็ก ได้ดาเนินการปรับปรุง ฝ้าเพดาน และหลังคา จากปัญหา
การรั่วซึมของอาคารตามจุดต่างๆ ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เป็นไปตามเกณฑ์อนามัยสิ่งแวดล้อมและมีแผนปรับปรุงส่วน
ที่เหลือโดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย มีการตรวจประเมินอนามัยสิ่งแวดล้อมโดยทีมอาจารย์
จากวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
4.1.2. ด้านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร
มีการส่งเสริมพัฒนาการทุกด้านให้เหมาะสมกับวัย และปลูกฝัง เจตคติที่ดีต่อเพื่อนๆ คุณครูและ
ครอบครั ว การคิ ด การสั ง เกต และการแก้ปั ญหา โดยให้ เด็ ก มีค วามสุ ข ในการเรี ยนรู้ต ามหลั ก การการจั ด
การศึกษาแก่เด็ก อายุระหว่าง 8 เดือนถึง 6 ปี มีความสาคัญ อย่างยิ่งเพราะเด็กวัยนี้ เป็นวัยที่กาลังเติบโตพัฒนา
ทุกด้านอย่างรวดเร็ว การเรียนรู้ ของเด็กในวัยนี้ จะเรียนรู้ ได้ดี จากการเล่นการมีประสบการณ์ตรง กับสิ่งของ
และการกระทา การเคลื่อนไหว

ภาพที่ 27 กิจกรรม วันไหว้ครู (ศูนย์พัฒนาเด็ก)

ภาพที่ 28 กิจกรรมกีฬาสีและส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2558 (ศูนย์พัฒนาเด็ก)

ภาพที่ 29 นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจากคณะต่างๆมาทากิจกรรมจิตอาสา (ศูนย์พัฒนาเด็ก)
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4.1.3. ด้านการมีส่วนร่วม และการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน
5.1. เป็นแหล่งฝึกปฏิบัติงานของคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ ให้
คาแนะนาด้านอนามัยเด็กแก่บุคลากรและผู้ปกครอง
5.2. นักศึกษาจากคณะต่าง ๆ ร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาเป็นประจาทุกปี
5.3. ได้รับการตอบรับร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรจากทุกคณะกากับดูแลด้าน
โภชนาการจากอาจารย์วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ คณะพยาบาลศาสตร์
5.4. ได้เข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย และได้รับตราพระราชทาน
4.1.4. มาตรฐานด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย
ได้มีการส่งผู้แทนศูนย์เข้าอบรมสัมมนากับเครือข่ายศูนย์พัฒนาเด็กทุกภาคส่วนของประเทศ
4.1.5. ด้านงบประมาณศูนย์พัฒนาเด็ก
ในปีงบประมาณ 2558 ศูนย์พัฒนาเด็ก ได้รับจัดสรรงบประมาณในการดาเนินงานต่างๆ จากเงิน
งบประมาณแผ่ น ดิ น และได้ รั บ จั ด สรรเงิ น นอกงบประมาณ (เงิ น รายได้ ) และมี ย อดการเบิ ก จ่ า ย ณ สิ้ น
ปีงบประมาณ ดังนี้
แผนภูมิที่ 14 เปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับจัดสรร-ยอดการเบิกจ่าย ในปีงบประมาณ 2557-2558
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กลยุทธ์ที่ 5 สืบสาน เผยแผ่ ฟื้นฟู และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น รวมทั้งเรียนรู้
วัฒนธรรมของประเทศในภูมิภาคลุ่มน้าโขง และอาเซียน โดยศึกษา ค้นคว้า วิจัย รวบรวมและจัดการความรู้
ให้นักศึกษาและบุคลากรตระหนักถึงคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และภูมิปัญญาท้องถิ่น
เป้าประสงค์ : เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น และประเทศในอาเซียน
มาตรการ

6.1. กาหนดกรอบและนโยบายการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมภูมิปัญญาภูมิภาคแห่งลุ่มน้า
โขงและอาเซียน
6.2. พัฒ นาระบบและกลไกการบริห ารงานทานุบารุงศิล ปวัฒ นธรรมให้ มีประสิ ทธิภาพ เพื่อให้ เกิด
การบูรณาการกับการวิจัย การเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
6.3. ศึกษา ค้น คว้า วิจัย และรวบรวม เพื่อส่ งเสริมและสนั บสนุ นให้ มีแหล่งเรียนรู้ในชุมชนในการ
เผยแพร่องค์ความรู้และภูมิปัญญาด้านศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและประเพณี ในภูมิภาคลุ่ม
น้าโขง และอาเซียน
6.4. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และภูมิปัญญาท้องถิ่น
6.5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาและบุคลากรตระหนักถึงคุณค่าของขนบธรรมเนียมประเพณี มี
สุนทรียภาพทางศิลปะ และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น และนานาชาติ

1.กรอบและนโยบายการบริหารงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมภูมิปัญญาภูมิภาคแห่งลุ่มน้าโขงและ
อาเซียน
ในปี ง บประมาณ 2558 วิ ท ยาลั ย แพทยศาสตร์ แ ละการสาธารณสุ ข ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ในการ
ดาเนินการพั ฒ นางานด้า นท านุบ ารุง ศิล ปวัฒ นธรรม โดยบูร ณาการกับการเรียนการสอน และกิจกรรมของ
นักศึกษา และร่วมสืบสาร ประเพณี และวัฒนธรรมของชุมชน ซึ่งได้รับงบประมาณแผ่นดิน สนับสนุนการบริการ
วิชาการแก่ชุมชน จานวนรวมทั้งสิ้น 3 โครงการ เป็นจานวนเงิน 335,000 บาท
2.พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมบูรณาการกับการวิจัยการเรียนการสอนและ
กิจกรรมนักศึกษา
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ
และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ดาเนินงานสนับสนุนส่งเสริมการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งเน้นกิจกรรมที่
ต้อ งมี นั กศึ กษาเข้ ามามีส่ ว นร่ ว มในการดาเนิน งานและร่ ว มกิ จกรรม มี ก ารจัด ท าแผนกลยุ ทธ์ ด้ านทานุ บารุ ง
ศิลปวัฒนธรรม ในระยะเวลา 5 ปี มีคู่มือการบริหารโครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ของมหาวิทยาลัย เป็น
แนวทางในการปฏิบัติ มีการจัดทาประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง แนวปฏิบัติในด้านการ
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อให้มีการปฏิบัติด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกัน
ในปีงบประมาณ 2558 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีการจัดโครงการเพื่อสนับสนุนการ
ดาเนินงานบริหารงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมให้มีประสิทธิภาพ ให้เกิดการบูรณาการกับการวิจัย การเรียนการ
สอน และกิจกรรมนักศึกษา จานวน 3 โครงการ เป็นจานวนเงิน 335,000 บาท มีผู้เข้าร่วมจานวน 875 คน มี
รายละเอียด ดังนี้
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ตารางที่ 44 รายละเอียดโครงการด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ประจาปีงบประมาณ 2558
ลาดับ

โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

1

ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมสืบสาน
ประเพณีทาบุญอุทิศส่วนกุศลแด่
อาจารย์ใหญ่ วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประจาปี 2558
พัฒนาตนเองด้านคุณธรรม และ
จริยธรรม สาหรับนักศึกษาและ
บุคลากร มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

นางสาวสุพัตรา
ขจัดโรคา

2

3

นางสาวฐานิสรา
โฉมเกิด

เรียนรูค้ ุณค่าศิลปวัฒนธรรม ฮีตสิบ นายกิตติ
สอง คองสิบสี่ บุญข้าวประดับดิน
เหลาสุภาพ
ปีที่ 3

งบประมาณ (บาท)
แผ่นดิน
รายได้
150,000

วัน/เดือน/ปี
สถานที่
วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.
2557 วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

150,000

25-31 พฤษภาคม
2558 วัดป่าบุญล้อม
(วัดสาขาวัดหนองป่า
พง) อาเภอสว่างวีรวงศ์
จังหวัดอุบลราชธานี
23-24 สิงหาคม 2557
วัดบ้านศรีไคออก อ.วา
รินชาราบ จังหวัด
อุบลราชธานี

55,000

ผู้เข้าร่วม
ประชาชน
นักศึกษา และ
อาจารย์
จานวน 548

ประชาชน
นักศึกษา และ
อาจารย์
จานวน 55
ประชาชน
นักศึกษา และ
อาจารย์
จานวน 90 คน

3. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมประวัติศาสตร์ และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ในปีงบประมาณ 2558 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้จัดดาเนินการจัดโครงการที่ส่งเสริม
และสนับสนุนการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และภูมิปัญญา ดังนี้
3.1. โครงการเรียนรู้คุณค่าศิลปวัฒนธรรม ฮีตสิบสองคองสิบสี่ บุญข้าวประดับดินปีที่ 3
การทาบุญข้าวประดับดิน เป็นประเพณีหนึ่งในฮีตสิบสอง นิยมทากันในวันแรม 14 ค่า เดือนเก้า หรือที่
เรียกว่า บุญเดือนเก้า บุญข้าวประดับดิน เป็นบุญที่ทาเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ เปรต หรือญาติมิตรที่ตายไปแล้ว
ข้าวประดับดิน ได้แก่ ข้าวและอาหารคาวหวาน พร้อมหมากพลู บุหรี่ที่ห่อด้วยใบตอง กล้วย นาไปวางไว้ตามใต้
ต้นไม้ แขวนไว้ตามกิ่งไม้ หรือวางไว้ตามพื้นดิน พร้อมกับเชิญวิญญาณของญาติมิตร นาภัตตาหารไปถวายแด่
พระภิกษุ สามเณร แล้วอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้ ตาย โดยหยาดน้า (กรวดน้า) ไปให้ด้วย ประชาชน นักศึกษา และ
อาจารย์ จานวน 90 คน ณ วัดบ้านศรีไคออก อ.วารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี

ภาพที่ 30 โครงการเรียนรู้คุณค่าศิลปวัฒนธรรม ฮีตสิบสอง คองสิบสี่ บุญข้าวประดับดิน ปีที่ 3
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4. ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ นั ก ศึ ก ษาและบุ ค ลากรตระหนั ก ถึ ง คุ ณ ค่ า ของขนบธรรมเนี ย มประเพณี มี
สุนทรียภาพทางศิลปะ และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น และนานาชาติ
ในปีงบประมาณ 2558 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้จัดดาเนินการจัดโครงการส่งเสริม
และสนับสนุนให้นักศึกษาและบุ คลากรตระหนักถึงคุณค่าของขนบธรรมเนียมประเพณี มีสุนทรียภาพทางศิลปะ
และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น และนานาชาติ ดังนี้
4.1. โครงการพัฒนาตนเองด้านคุณธรรม และจริยธรรม สาหรับนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี
กิจกรรมการฝึกกรรมฐานและการฝึกปฏิบัติสติปัฏฐานสี่ สาหรับนักศึกษาและบุคลากร ณ วัดป่าบุญล้อม
(วัดสาขาวัดหนองป่าพง) ระหว่างวัน ที่ 25-31 พฤษภาคม 2558 เพื่อฝึกฝนจิ ตใจให้ เกิดสติและปัญญา และ
สามารถประยุกต์ใช้ในการเรียน การพัฒนาตนเองด้านคุณธรรมจริยธรรมตลอดจนการปฏิบั ติงาน โดยมีการบูรณา
การกั บ การเรี ย นการสอนรายวิ ช า การพั ฒ นาความเป็น นั ก วิ ช าชี พ เวชกรรม ในหั ว ข้ อ การเรี ย นรู้ ใ นมนุ ษ ย์
(Learning process)

ภาพที่ 31 โครงการพัฒนาตนเองด้านคุณธรรม และจริยธรรม สาหรับนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี
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กลยุทธ์ที่ 6

พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาลใช้ข้อมูลเป็นฐานในการตัดสินใจ โดยพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร พัฒนาระบบประกัน คุณ ภาพการศึกษา และส่งเสริ มการอนุรั กษ์
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน
เป้าประสงค์ : ระบบบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล
มาตรการ
6.1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล
6.1.1. กาหนดนโยบายเชิงรุกในการถ่ายทอดวิสัยทัศน์/กลยุทธ์ และนาจุดแข็งของมหาวิทยาลัยไปสู่
การพัฒนาการดาเนินงานทุกระดับอย่างเป็นรูปธรรม
6.1.2. กระจายอานาจบริหาร กากับติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและเป็น
รูปธรรม
6.1.3. กาหนดนโยบายเชิงรุกในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้ตอบสนองต่อผู้รับบริการและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
6.1.4. ปรับปรุงและจัดทามาตรฐานการปฏิบัติงานของกระบวนการที่สร้างคุณค่าและกระบวนการ
สนับสนุน
6.1.5. ปรั บ ปรุ ง งานกฎหมายและนิ ติ ก ารของมหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ ให้ ก ารปฏิ บั ติ ง านเป็ น ไปตาม
กฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
6.1.6. มีการจัดการความรู้เพื่อมุ่งสู่สถาบันแห่งการเรียนรู้
6.2. ปรับปรุงโครงสร้างและกรอบอัตรากาลังของส่วนงานและหน่วยงานภายในให้เหมาะสม
6.2.1. ทบทวนนโยบายและปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการในการรวมศูนย์หรือการกระจาย
การปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบันและที่จะเกิดขึ้นในอนาคตโดยเร่งด่วน
6.2.2. ทบทวนหลั ก การและก าหนดมาตรการในการบริ ห ารอั ต ราก าลั ง เช่ น ทบทวนสั ด ส่ ว น
อัตรากาลังสายวิชาการและสายสนับสนุนให้เหมาะสม การบริหารกรอบอัตรากาลัง เป็นต้น
6.3. ปรับปรุงระบบงบประมาณและการเงินให้มีเสถียรภาพ มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้
โดยปรับปรุงระบบสารสนเทศทางการเงิน และบัญชี ให้ถูกต้องครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และสามารถใช้
ในการตัดสินใจเพื่อการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6.4. พัฒนาประสิทธิภาพการกากับติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย
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 จัดทาแผนกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เชิงรุก และประชาสัมพันธ์ทั้งภายใน
และภายนอกองค์กรที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการถ่ายทอดนโยบาย แผนงาน ข้อมูลข่าวสารต่างๆ
ตลอดจนการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัย
6.7. พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาให้บูรณาการสู่การปฏิบัติงานประจา โดยปรับปรุงระบบการ
รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลให้สามารถใช้ร่วมกันทั้ง
6.8. ปรับปรุงกายภาพ ระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของนั กศึกษาและ
บุคลากร
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6.9. ส่งเสริมและสร้างจิตสานึกการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน รวมทั้งเพิ่มพื้นที่สีเขียว
และลดภาวะโลกร้อน
1.การบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล
ในปีงบประมาณ 2558 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้ดาเนินการสนับสนุนการดาเนินงาน
ด้านต่างๆ เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการบริหารจัดการในองค์องค์อย่างมีธรรมมาภิบาล
1.1 กาหนดนโยบายเชิงรุกในการถ่ายทอดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และนาจุดแข็งของมหาวิทยาลัยไปสู่การ
พัฒนาการดาเนินงานทุกระดับอย่างเป็นรูปธรรม
กรรมการประจาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้มีการกาหนดนโยบายเชิงรุกในการจัดทา
แผนยุทธศาสตร์ ที่วิเคราะห์แล้วว่าเป็นจุดแข็งของมหาวิทยาลัยเพิ่มเติมไปจากงานประจา ได้มีการประชุมแ ละ
จั ด ท าแผนพั ฒ นา 2558 โดยผ่ า นความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการประจ าวิ ท ยาลั ย แพทยศาสตร์ แ ละการ
สาธารณสุข หลังจากที่มีการประชุมดังกล่าว ทางคณะกรรมการประจาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
ได้มีการถ่ายทอดแผนผ่านทางคณะกรรมการชุดต่างๆ และฝ่ายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งแก่บุคลากรของวิทยาลัย เช่น
โครงการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ประจาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประจาปี 2558 โครงการผู้บริหาร
พบปะบุคลากร กิจกรรมประเมินผลการดาเนินงานของคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เป็นต้น
ด้านการเรียนการสอน มีการดาเนินการเชิงรุกโดย ได้พิจารณาจัดตั้งชุดทางานประสานงานร่ว มกับ
โรงพยาบาลร่วมผลิตในการวางแผนเพิ่มจานวนนักศึกษาแพทย์ ให้ได้ 80 คน ในปี 2561 พิจารณาเปิดรับนักศึกษา
บัณฑิตศึกษาได้ 2 รุ่นในปี การศึกษา 2558 จานวน 6 คน พิจารณาด้านสิ่งก่อสร้างเพื่อรองรับการเพิ่มจานวน
นักศึกษา เช่น อาคารหอพักนักศึกษาเพิ่มอีก 1 หลัง การจัดการเรื่องการก่อสร้างอาคารและจัดหาครุภัณฑ์ให้
อาคารผู้ป่วยในเพื่อเตรียมเปิดใช้งาน การเร่งรัดการก่อสร้างอาคารกายวิภาคศาสตร์ และอาคารจ่ายกลางให้แล้ว
เสร็จ บริหารจัดการอาคารหอพักแพทย์และพยาบาล (แฟลต7) เพื่อรองรับโรงพยาบาลและการเรียนการสอน การ
พิจารณาให้ทุนพัฒนาอาจารย์สาขาต่างๆ พิจารณาด้านเทคโนโลยีสนับสนุนให้มีการวางแผนจัดทาห้องเรียนอัจริยะ
ส่งเสริมการเรียนการสอน
ด้านการวิจัย ได้พิจารณาให้มีการจัดประชุมวิชาการของวิทยาลัยปี 2558 พิจารณาเพิ่มงบประมาณจาก
ภายในและภายนอกวิทยาลัยเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการทาวิจัย ปรับคะแนนภาระงานเพื่อจูงใจการทาวิจัย ส่งเสริม
การจัดกิจกรรมเพื่อ ทานุบารุงประเพณีวัฒนธรรม ในเทศกาลสาคัญระดับชาติ และท้องถิ่น เช่น ประเพณีแห่เทียน
พรรษา ลอยกระทง สงกรานต์ ฮีตสิบสองคลองสิบสี่ พีธีไหว้ครู และทาบุญครูใหญ่
ด้านการบริการวิชาการ มีการรับบุคลากรเพิ่ม จัดสรรงบประมาณ จัดหาครุภัณฑ์ และพัฒนาระบบต่างๆ
ในการบริหารจัดการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทั้งด้านบุคลากร ครุภัณฑ์ ระบบสารสนเทศ เพื่อ
พัฒ นาการให้ บริ การที่ ดีขึ้ น ปรับ ปรุ งอาคารของศู นย์ พัฒ นาเด็ก ออกแบบการประเมิ นผลการปฏิ บัติ งานให้
สอดคล้องกับงานประจา เพื่อพัฒนาคุณภาพบุคลากร สนับสนุนบุคลากรให้บริการวิชาการในรูปแบบโครงการ
ต่างๆ สนับสนุนการเป็นอาจารย์หรือวิทยากรภายนอก
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ภาพที่ 32 การประชุมร่วมกับโรงพยาบาลสรรพประสิทธิประสงค์ ในการวางแผนเพิ่มจานวนนักศึกษาแพทย์
การประชุมร่วมกับโรงพยาบาลสรรพประสิทธิประสงค์ ในการวางแผนเพิ่มจานวนนักศึกษาแพทย์ ในปี
2560 ผู้เข้าประชุมฝ่ายมหาวิทยาลัยนาโดย รศ.ดร.นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รศ.
นพ.ป่วน สุทธิพินิจธรรม คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข พร้อมผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้บริหาร
วิทยาลัย ฝ่ายโรงพยาบาลนาโดย นพ. ชลิต ทองประยูร ผู้อานวยการโรงพยาบาลสรรพประสิทธิประสงค์ และ
ผู้บริหารโรงพยาบาล เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 ณ โรงพยาบาลสรรพประสิทธิประสงค์

ภาพที่ 33 อาคารหอพักแพทย์พยาบาลขนาด 112 ห้อง พร้อมสิ่งอานวยความสะดวก
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ภาพที่ 34 อาคารผู้ป่วยใน โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขนาด 100 เตียง

ภาพที่ 35 การก่อสร้างอาคารจ่ายกลาง โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ภาพที่ 36 การก่อสร้างอาคารกายวิภาคศาสตร์ เพื่อรองรับจานวนนักศึกษาที่เพิ่มขึ้น
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รูปธรรม

1.2. กระจายอานาจบริ หาร กากับติดตามและประเมิน ผลการปฏิบัติงานอย่า งเป็นระบบและเป็น

ในปีงบประมาณ 2558 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีการมอบอานาจในการตัดสินใจให้แก่
ผู้บริหาร หรือผู้ปฏิบัติในลาดับถัดไปตามโครงสร้างการบริหาร เพื่อลดขั้นตอนการทางาน เน้นรูปแบบการบริหาร
จัดการแนวใหม่ที่เพิ่มความคล่องตัว และให้อานาจในการตัดสินใจของบุคลากรตามความเหมาะสม ภายหลังที่มี
การจัดทาแผนกลยุทธ์แล้ว คณะกรรมการประจาวิทยาลัยได้มีการประชุมมอบหมายงานรวมทั้งกาหนดตัวชี้วัดและ
การติดตามผลปฏิบัติงานผ่านทางการรายงานไตรมาสและผ่านทางการประชุมของกรรมการประจาวิทยาลัยทุก
เดือน นอกจากนี้ยังมีการติดตามผ่านทางการประชุมของกรรมการชุดต่างๆ ที่ มีรองคณบดีและผู้ช่วยคณบดีเป็น
ประธานอีกทางหนึ่ง เพื่อให้การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนที่วางไว้
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ภาพที่ 37 โครงสร้างการแบ่งส่วนงานภายใน ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
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ภาพที่ 38 โครงสร้างสายบังคับบัญชา วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข (ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2558)
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1.3. กาหนดนโยบายเชิงรุกในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้ตอบสนองต่อผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้มีการดาเนินการเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการต่างๆ เช่น
การมอบหมายให้ รองคณบดี ฝ่ ายแผนและงบประมาณ นพ.วัฒ นา พรรณพานิ ช และคณะกรรมการบริห าร
โรงพยาบาลปรับระบบบริหารจัดการ การให้บริการโรงพยาบาลใหม่ทั้งระบบ เพื่อพัฒนาคุณภาพ และเพิ่มความ
พึงพอใจแก่ผู้รับบริการโดยมีการวางแผนเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารโรงพยาบาลเป็นที่ปรึกษา เปิดให้มีหน่วย
บริการเพิ่มขึ้นเช่น แผนกฟิตเนส กายภาพบาบัด และแผนกทันตกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
ได้มีการดาเนินการร่วมกับสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) คณะกรรมการตรวจประเมินมาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการทางคลินิก และการประชุมประจาเดือนของคณะผู้บริการอาคารผู้ ป่วยนอก เพื่อพัฒนางานให้
ตอบสนองต่อผู้ รับริก ารและเพื่อให้ผ่ านตามเกณฑ์วิชาชีพ เพื่อให้ การบริการทางการแพทย์มีมาตรฐาน เป็น ที่
เชื่อมั่นของผู้มารับบริการ และตอบสนองการให้บริการดียิ่งขึ้นขึ้น
ปรับปรุงระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งสายสนับสนุน และสายวิช าการ มีการส ารวจความ
คิดเห็นและข้อตกลงร่วมกันทุกฝ่ายทั้งผู้ถูกประเมินและผู้ประเมิน เพื่อการประเมินที่เหมาะสมตามความเป็นจริง
และเป็นธรรม
ปรับปรุงระบบการจัดการเรียนการสอน โดยจัดให้มีการอบรมระบบการเรียนการสอนศตวรรษที่ 21 โดย
มีการเชิญผู้เข้าอบรมจากหน่วยงานภายนอกเพื่อได้แลกเปลี่ยนความรู้ และทักษะการสอนรูปแบบต่างๆ ได้มีการ
นาผลประเมิ น การเรี ย นการสอนและอาคารสถานที่ ม าเป็น ข้ อ มู ล ในการพัฒ นาและจั ด ท าโครงการต่ า งๆ ที่
ตอบสนองต่อข้อเสนอแนะของนักศึกษา เช่น การปรับปรุงระบบ IT, การปรับปรุงและพัฒนาระบบการเรียนการ
สอน และการติวสอบ National License การแจ้งผลการประเมินอาจารย์ของนักศึก ษา เพื่อให้อาจารย์นาไป
พัฒนาและปรับปรุงในแต่ละรายวิชา รวมทั้งการปรับปรุงสภาพภูมิสถาปัตย์โดยรอบของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข และการจัดหาห้องสาหรับทากิจกรรมเพิ่มเติมของสโมสรนักศึกษาแพทย์และสาธารณสุข
1.4. ปรับปรุงและจัดทามาตรฐานการปฏิบัติงานของกระบวนการที่สร้างคุณค่าและกระบวนการ
สนับสนุน
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้มีการจัดให้ผู้บริหารได้เข้าอบรมหลักสูตรบริหารสถาบันผลิต
แพทย์ คือรองคณบดีฝ่ายแผนและนโยบาย และรองคณบดีฝ่ายบริหาร เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริ หารอย่างมี
มาตรฐาน และสอดคล้องกับการผลิตแพทย์และบุคลากรสาธารณสุข ส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับ
แนวทางในการพัฒ นาตนเองในสายงานทั้งสายวิช าการและสายสนับสนุน รวมถึงสายวิช าชีพที่ให้ บริการทั้ง
โรงพยาบาล และศูนย์พัฒนาเด็ก เพื่อให้มีความก้าวหน้าในหน้าที่ก ารงานเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังจัดให้งานบริหาร
บุคคลเข้าร่วมการจัดวิเคราะห์ภาระงานเพื่อนามาประยุกต์ใช้ในวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข รวมทั้ง
มีการส่งอาจารย์ใหม่เข้าร่วมการฝึกอบรมครูแพทย์ใหม่ ทั้งที่จัดโดยคณะแพทย์ต่างๆ ในส่วนกลางและที่จัดโดย
สถาบันผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท เพื่อให้ความรู้ด้านการสอนนักศึกษาและอบรมจรรยาบรรณของอาจารย์ใหม่
ร่วมด้วย
1.5. ปรับปรุงงานกฎหมายและนิติการของมหาวิทยาลัย เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ในปีงบประมาณ 2558 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้มีการจัดทาประกาศต่างๆ ขึ้นมา
เพื่อใช้ภายในวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เพื่อใช้ในการควบคุมและการดาเนินการของโครงการ
ต่างๆ เช่น ระเบียบการบริหารโรงพยาบาล หลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนต่างๆ ข้อบังคับการบริหารหอพัก
หลักเกณฑ์การจัดสรรบุคคลเข้าพักหอพัก ระเบียบการบริหารเงินรายได้จากหอพัก เป็นต้น
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2. พัฒนาประสิทธิภาพการกากับติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้ปฏิบัติราชการตามแนวทางการกากับดูแลกิจการที่ดี ควบคู่
ไปกับการมีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม จนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร โดยมีการบูรณาการ
กับวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และเป้าหมายขององค์กร เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริหารวิทยาลัย บุคลากร
และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย นาไปสู่การพัฒนาที่ก้าวไปพร้อมกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและส่ งเสริมการศึกษา
ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้มีความเป็นปัจจุบัน เหมาะสมกับภาวการณ์และสภาพแวดล้อมทางสังคม
รวมทั้งสอดคล้องกับแนวทางที่ การประกันคุณภาพการศึกษา และการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
กลยุ ท ธ์ ก ารพั ฒ นาวิ ท ยาลั ย แพทยศาสตร์ แ ละการสาธารณสุ ข เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ทิ ศ ทางการ
เปลี่ยนแปลงและบริบทปัจจุบัน และอนาคต วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขได้เข้าร่วมการทบทวนและ
ปรับปรุงแผนกลยุทธ์เพื่อมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2555 – 2559) เพื่อผลการประชุมนามา
ปรับปรุงทิศทางและค่าเป้าหมายของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข และในปี 2558 ผู้บริหารวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้กากับดูแลพัฒนาประสิทธิภาพการกับติดตามและประสิทธิผลการดาเนินงาน
พบว่ายังมีตัวบ่งชี้ที่มีผลการดาเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยกาหนด และยังไม่มีมาตรการที่ยั งไม่
สามารถดาเนินการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ได้ เพื่อให้การดาเนินงานของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เพื่อ
เกิดประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายกาหนดไว้ ในการประชุมคณะกรรมการประจาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข ครั้งที่ 10/2558 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2558 ได้มีการประชุมพิจารณาแนวทางแก้ไข ในแต่ละตัวบ่งชี้
ของแผนกลยุทธ์ (ไม่บรรลุความสาเร็จ) เพื่อนาไปพัฒนาในปีงบประมาณถัดไป ที่ประชุมมีมติเห็นควรให้ดาเนินการ
ตามข้อเสนอจากที่ประชุม ในปรับปรุงผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้แผนกลยุทธ์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ 2558 ดังนี้
ตารางที่ 45 แนวทางการปรับปรุงผลการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์ ที่ไม่บรรลุเป้าหมาย ประจาปี 2558
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1

กลยุทธ์ที่ 2
กลยุทธ์ที่ 3

แนวทางการปรับปรุงผลการดาเนินงาน
1.ควรมีการปรับปรุงระบบการจัดการเรียนการสอนตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจ
ประเมิน ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาระบบงานต่างในส่วน
ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องให้มีการดาเนินการที่ดีขึ้น
2.ปรับปรุงกระบวนการพัฒนานักศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต เพื่อให้มีทักษะและ
ความรู้ ค วามสามารถในการสอบใบประกอบวิ ช าชี พ เวชกรรม เช่ น กิ จ กรรมเ สริ ม ทั ก ษะ
ภาษาอังกฤษ เพื่อทาให้นักศึกษามีผลการสอบที่ดีขึ้น
3.นาข้อเสนอแนะจากผู้ใช้บัณฑิตมาเป็นข้อมูลในการจัดการปรับปรุงการเรียนการสอนนักศึกษา
ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ให้ดีขึ้น
4.ปรับปรุงระบบการประเมินการได้งานทาของบัณฑิตและการประชาสัมพันธ์ให้บัณฑิตลงข้อมูล
ในส่วนของการตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทาให้ถูกต้อง
1.นาผลการประเมินด้านการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนมาปรับปรุงตามที่ได้รับข้อเสนอแนะ
2.มีการจัดอบรมและแผนพัฒนาอาจารย์และสถาบันร่วมผลิตเพื่อนาไปสู่ตาแหน่งทางวิชาการ
โดยคาดว่าในปี 2559 จะสามารถเพิ่มอาจารย์ที่ได้รับตาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 ราย
1.ผู้ วิจัย ประสานกับหน่วยงานที่นางานวิจัย ไปใช้ประโยชน์เ พื่อรวบรวมจ านวนผลงานที่ถู ก
นาไปใช้ ป ระโยชน์ และปรับ ปรุ ง การด าเนิ น งานในด้า นต่ า งๆ เพื่อ ให้ ง านวิ จั ยของวิ ท ยาลั ย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีการนาไปใช้ประโยชน์ให้มากขึ้น
2.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อช่วยให้อาจารย์ใหม่และอาจารย์ทุกคนสามารถเขียนผลงานทาง
วิชาการได้ โดยเน้นในเรื่องของการเขียนบทความวิชาการ การเขียนตารา/หนังสือ และการเขียน
Annual Report 2015 107107

รายงานประจําป 2558

ว�ทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข

108

กลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ 4
กลยุทธ์ที่ 5
กลยุทธ์ที่ 6

กลยุทธ์ที่ 7

แนวทางการปรับปรุงผลการดาเนินงาน

บทความวิจัย
3.จัดกลุ่มสัมมนากันภายในของคณาจารย์ เพื่อช่ว ยแลกเปลี่ยนมุมมอง การเขียนบทความและ
ปรึกษาหารือ กระบวนการต่างๆ เพื่อให้เกิดผลงานทางวิชาการเพิ่มขึ้น
1.บูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ
1.เร่งดาเนินโครงการและสรุปให้แล้วเสร็จเพื่อให้เกิดการปรับปรุงโครงการ
2.พัฒนาศักยภาพและยกระดับกิจกรรมทานุบารุง และการจัดโครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ร่วมกับมหาวิทยาลัยให้เป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาคอีสานใต้ตอนล่าง
1.บริหารงานบุคลากรที่ให้บริการ ให้เกิดประสิทธิผลมากขึ้นด้วยการพัฒนาเชิงระบบ
2.มีการวางแผนการดาเนินงานและสร้างบริการเชิงรุกมากขึ้นเพื่อเพิ่มระดับความพึงพอใจ
3.นาผลการประเมินมาปรับปรุง ปรึกษา เพื่อกาหนดแนวทางในการแก้ปัญหาให้เป็นระบบมาก
ขึ้น
4.ดาเนินการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคและระบบสารสนเทศต่างๆในปี 2559 ให้เป็นไปตาม
ข้อเสนอแนะจากแบบประเมินความพึงพอใจ โดยเฉพาะส่วนที่ได้รับผลการประเมินที่น้อยกว่า 4
5.ปรับปรุงกระบวนการสื่อสารระหว่างผู้บริหารและบุคลากรภายในวิทยาลัยแพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข ให้มีความเข้าใจในการปฏิบัติงานและแนวทางการดาเนินงานที่เป็นไปตาม
เป้าหมายของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
6.ปรับปรุงระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์มาใช้ในการประเมินผล
การทดลองการปฏิบัติงานที่เป็นระบบมากขึ้น
1.ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขในการปรับปรุงระบบบริหารจัดการ
งานบริหารบุคคลเพื่อให้บุคคลทางานได้เต็มศักยภาพอย่างมีความสุข
2.พัฒนาระบบงานบริหารบุคคลทั้งในเรื่องของการสรรหาและคัดเลือก การพัฒนาบุคลากรและ
การธารงรักษาบุคคล โดยการศึกษาเรียนรู้จากหน่วยงานอื่นๆ หรือผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน
งานบริหารบุคคล และในความรู้ด้านบริหารจัดการแก่ผู้บริหารและหัวหน้างาน

3. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
ในปีงบประมาณ 2558 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้นาระบบสารสนเทศเข้ามาช่วยให้
การบริหารจัดการมีความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น เช่น ระบบลงทะเบียน REG, ระบบบัญชี UBUFMIS, ระบบลง
เวลาปฏิบัติงานด้ว ยสแกนลายนิ้ว มือ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการดาเนินการประเมินประสิทธิภาพและความ
ปลอดภัยของระบบฐานข้อมูล โดยได้ มีการติด ตั้งระบบการรั กษาความปลอดภั ย ของเครื อข่า ยคอมพิว เตอร์
(Network) ภายในอาคารวิทยาลัย เพื่อควบคุมการรับ -ส่งข้อมูล ในระบบ Network และป้องกันการโจมตีหรือสิ่ง
ไม่พึงประสงค์บุกรุกสู่ระบบ Network ด้วยระบบของ Firewall
การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ฐานข้อมูล ในรอบปีงบประมาณ 2558 ประกอบด้วยผู้ประเมินจานวน
2 กลุ่ม ดังนี้
1.1. บุคลากร ประกอบด้ว ยบุคลากรสายวิช าการ บุคลากรสายสนับสนุน ศูนย์วิจัยสุ ขภาพ และศูน ย์
พัฒนาเด็ก ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจ ดังนี้
1.1.1. เครือข่าย Internet/wifi คือ การใช้งานระบบ Internet (CMP Wireless หรือ UBU
wifi) ภายในอาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีระดับความพึงพอใจ
ปีงบประมาณ 2557 (ค่าเฉลี่ย 3.23) อยู่ในระดับปานกลาง และ ปีงบประมาณ 2558
(ค่าเฉลี่ย 3.41) อยู่ในระดับมาก ตามลาดับ
1.1.2. ระบบความปลอดภั ย คื อ การรั ก ษาความปลอดภั ย ระบบเครื อ ข่ า ย ของวิ ท ยาลั ย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้แก่ ระบบรักษาความปลอดภัยระบบเครือข่าย การ
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กาหนดสิทธิ์การใช้งานระบบเครือขาย การเข้ารหัสเพื่อระบุตัวตนก่อนเข้าใช้งาน และ
การมีระบบป้องกันไวรัส คอมพิว เตอร์ เป็นต้น มีระดับความพึงพอใจ ปีงบประมาณ
2557 (ค่าเฉลี่ย 3.67) อยู่ในระดับมากและ ปีงบประมาณ 2558 (ค่าเฉลี่ย 3.68) อยู่ใน
ระดับมาก ตามลาดับ
1.1.3. เว็บไซต์ คือ เว็บไซต์วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีระดับความพึงพอใจ
ปีงบประมาณ 2557 (ค่าเฉลี่ย 3.43) อยู่ในระดับมาก และ ปีงบประมาณ 2558
(ค่าเฉลี่ย 3.53) อยู่ในระดับมาก ตามลาดับ
1.1.4. ระบบสารสนเทศ คือ ระบบการจัด การออนไลน์ ระบบ scan ลายนิ้ว มือ ระบบ
ลงทะเบียนรับ-ส่ง หนังสือราชการ เป็นต้น มีระดับความพึงพอใจ ปีงบประมาณ 2557
(ค่าเฉลี่ย 2.68) อยู่ในระดับปานกลางและ ปีงบประมาณ 2558 (ค่าเฉลี่ย 3.72) อยู่ใน
ระดับมาก ตามลาดับ
1.1.5. การให้บริการ คือ ความพึงพอใจต่อการให้บริการของงานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มี
ระดับความพึงพอใจ ปีงบประมาณ 2557 (ค่าเฉลี่ย 3.53) อยู่ในระดับมาก และ
ปีงบประมาณ 2558 (ค่าเฉลี่ย 3.57) อยู่ในระดับมาก ตามลาดับ

ระดับความพึงพอใจของบุคลากร

แผนภู มิ ที่ 15 เปรี ย บเที ย บระดั บ ความพึ ง พอใจของบุ ค ลากรต่ อ การใช้ ง านระบบสารสนเทศ ประจ าปี
งบประมาณ 2557-2558
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1.2. นักศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธาณสุข ประกอบด้วย นักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตร์
และหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจ ดังนี้
1.2.1. เครือข่าย Internet/wifi คือ การใช้งานระบบ Internet (CMP Wireless หรือ UBU
wifi) ภายในอาคารวิทยาลัย มีระดับความพึงพอใจ ปีงบประมาณ 2557 (ค่าเฉลี่ย 2.68)
อยู่ ในระดั บ ปานกลาง และ ปี ง บประมาณ 2558 (ค่า เฉลี่ ย 3.80) อยู่ใ นระดั บมาก
ตามลาดับ
1.2.2. ระบบความปลอดภั ย คื อ การรั ก ษาความปลอดภั ย ระบบเครื อ ข่ า ย ของวิ ท ยาลั ย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เช่น การกาหนดสิทธิ์การใช้งานระบบเครือข่าย การ
เข้ารหัสเพื่อระบุตัวตนก่อนเข้าใช้งาน และการมีระบบป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
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มีร ะดั บความพึ งพอใจ ปีง บประมาณ 2557 (ค่ าเฉลี่ ย 3.47) อยู่ใ นระดั บมาก และ
ปีงบประมาณ 2558 (ค่าเฉลี่ย 3.54) อยู่ในระดับมาก ตามลาดับ
1.2.3. เว็บไซต์ คือ เว็บไซต์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีระดับความพึงพอใจ
ปีงบประมาณ 2557 (ค่าเฉลี่ย 3.20) อยู่ในระดับปานกลาง และ ปีงบประมาณ 2558
(ค่าเฉลี่ย 3.31) อยู่ในระดับปานกลาง ตามลาดับ
1.2.4. บริการคอมพิว เตอร์สื บค้น คือ การใช้บ ริ การคอมพิว เตอร์สื บค้น ในห้ องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์และห้องสมุด มีระดับความพึงพอใจ ปีงบประมาณ 2557 (ค่าเฉลี่ย 2.89)
อยู่ในระดับปานกลาง และ ปีงบประมาณ 2558 (ค่าเฉลี่ย 3.13) อยู่ในระดับปานกลาง
ตามลาดับ
1.2.5. การให้บริการ คือ ความพึงพอใจต่อการให้บริการของงานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มี
ระดับความพึงพอใจปีงบประมาณ 2557 (ค่าเฉลี่ย 3.09) อยู่ในระดับปานกลาง และ
ปีงบประมาณ 2558 (ค่าเฉลี่ย 3.13) อยู่ในระดับปานกลาง ตามลาดับ

ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา

แผนภู มิ ที่ 16 เปรี ย บเที ย บระดั บ ความพึ ง พอใจของนั ก ศึ ก ษาต่ อ การใช้ ง านระบบสารสนเทศ ประจ าปี
งบประมาณ 2557-2558
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4. พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาให้บูรณาการสู่การปฏิบัติงานประจา โดยปรับปรุงระบบการรวบรวม
และจัดเก็บข้อมูลให้สามารถใช้ร่วมกันทั้ง
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีแนวทางการดาเนินงานประกันคุณภาพภายใน ประจาปี
การศึกษา 2558 โดยมุ่งพัฒนาคุณภาพให้สอดรับกับจุดเน้นของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เพื่อ
เตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ เกณฑ์พัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
(EdPEx) และมุ่งพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข ได้มีแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา ดังนี้
1. จั ด ท าระบบและกลไกการประกั น คุ ณ ภาพ โดยยึ ด ตามองค์ ป ระกอบและตั ว บ่ ง ชี้ ข องส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.), ตัวบ่งชี้ของสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.), สานักงานพัฒนาระบบข้า ราชการ (กพร.) และเกณฑ์พัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่
ความเป็นเลิศ (EdPEx)
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2. ปรับปรุงโครงสร้างคณะกรรมการประกันคุณภาพ ประกอบด้ว ย คณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา ระดับวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข, คณะกรรมการจัดทารายงานการประเมิน
ตนเองและจัดเก็บหลักฐาน วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข และคณะทางานเพื่อเตรียม
ความพร้อมในการดาเนิน งานเพื่อคุณภาพวิทยาลั ยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุ ข ตามเกณฑ์
EdPExเพื่อทาหน้าที่พัฒนา บริหารและติดตามการดาเนินงานประกันคุณภาพภายใน
3. จัดทาแผนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในระบบประกัน
คุณภาพ การติดตามและตรวจสอบประเมินคุณภาพภายใน
4. พัฒนาบุคลากรภายในวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ให้ตระหนักและมีส่วนร่วมในการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
5. ติดตามประเมินผลการดาเนินงาน ตามรอบระยะเวลา 3 6 9 และ 12 เดือน
6. ในการประเมิ น คุ ณ ภาพ ก าหนดให้ มี ก ารประเมิ น คุ ณ ภาพภายใน ระดั บ หลั ก สู ต ร (รวมทั้ ง ศู น ย์
แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก), ระดับวิทยาลัย และมหาวิทยาลัย
7. นาผลประเมินไปปรับปรุงและพัฒนา ในรอบปีการศึกษาถัดไป
4.1. นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
1. จัดให้มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาทีมีประสิทธิภาพ โดยเน้นหลักการชี้แจงให้
บุคลากรและนักศึกษาเข้าใจและเห็นประโยชน์ของการทาประกันคุณภาพ พร้อมกากั บ ตรวจสอบ
ประเมิน และปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ให้มีความสอดคล้องกับเกณฑ์ของสานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) พร้อมรับการประเมินและรับรองจาก
หน่วยงานภายนอก
2. กาหนดให้มีคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
ทาหน้าที่พัฒนา บริหารและติดตามการดาเนินการประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้กิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของงานประจา ตาม
ภารกิจของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
4. ก าหนดให้ มี ปั จ จั ย คุ ณ ภาพเกณฑ์ ม าตรฐาน และดั ช นี ชี้ วั ด คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของวิ ท ยาลั ย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เพื่อใช้ในการควบคุม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาให้
สอดคล้องกับภารกิจของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
5. ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรและนักศึกษาของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้มีส่วน
ร่วมในกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในอย่างต่อเนื่อง
6. พัฒ นา ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพการศึกษาอย่ างต่อเนื่ องโดยใช้กลไก Plan-DoCheck-Act (PDCA)
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แผนภู มิ ที่ 17 โครงสร้ า งบริ ห ารจั ด การด้ า นประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา วิ ท ยาลั ย แพทยศาสตร์ แ ละการ
สาธารณสุข

4.2.กิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาในรอบปีงบประมาณ 2558
4.2.1 ศูนย์พัฒนาเด็ก ภายใต้การดูแลของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข รับการ
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก จากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก (สมศ.) ใน
วันที่ 25-26 ธันวาคม 2557 โดยมีผู้ประเมินคุณภาพ 2 ท่าน คือ 1. นายอุดม พิมพา 2. นางไพรวัลย์ โปรดเมธี
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพศูนย์พัฒนาเด็ก เพื่อเตรียมความ
พร้อมรับการตรวจประเมินภายนอกในอีก 3-5 ปีข้างหน้าต่อไป

ภาพที่ 39 การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก ศูนย์พัฒนาเด็ก
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4.2.2 จัดประชุม เรื่อง การมอบหมายผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ การกาหนดค่าเป้าหมาย การประกันคุณภาพ
การศึกษา ปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 28 มกราคม 2558 เวลา 9.30 - 12.00 น. ณ ชั้น 4 ห้องประชุม CMP401
โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อชี้แจงเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลั กสู ตร และระดับวิทยาลั ย ปีการศึกษา
2557
2. เพื่ อก าหนดค่ าเป้า หมายตามเกณฑ์ ก ารประกั น คุณ ภาพการศึ กษา ระดั บหลั ก สู ต ร และระดั บ
วิทยาลัย ปีการศึกษา 2557
3. เพื่อมอบหมายผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร และ
ระดับวิทยาลัย ปี การศึกษา 2557
ประธานการประชุม คือ รศ.นพ.ป่วน สุทธิพินิจธรรม คณบดี และ ดร.สุวภรณ์ แดนดี ตาแหน่ง ผู้ช่วย
คณบดีงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ ได้ชี้แจงเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ให้แก่ที่ประชุม
ทั้งนี้ผู้เข้าร่ว มประชุมประกอบด้ว ยผู้ บริห าร อาจารย์ และบุคลากรในสั งกัดของวิทยาลั ยแพทยศาสตร์ และการ
สาธารณสุข

ภาพที่ 40 การประชุมเพื่อ การกาหนดค่าเป้าหมายและมอบหมายผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ การประกันคุณภาพ
การศึกษา ปีการศึกษา 2557
4.2.3 จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางการดาเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการ
ดาเนินงานที่เป็นเลิศ หรือ Education Criteria for Performance Excellence:EdPEx” ในวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม
2558 เวลา 9.30 – 16.30 น. ณ ชั้น 1 ห้องบรรยาย CMP122 โดยมีวิทยากรในการบรรยายและอบรม คือ
รศ.นพ.สุ วั ฒ น์ เบญจพลพิ ทั ก ษ์ รองคณบดี ฝ่ า ยการศึ ก ษา คณะแพทยศาสตร์ โ รงพยาบาลรามาธิ บ ดี
มหาวิทยาลัยมหิดล โดยวัตถุประสงค์ในการจัดอบรม ดังนี้
1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ทราบความเป็นมาและประโยชน์ของการพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์ EdPEx
2. ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถเขียนโครงร่างองค์กรของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
3. ผู้เข้าร่ว มอบรมเข้าใจหลั กการและวิธีการเขียนรายงานการประเมินตนเองตามข้อกาหนดของ
เกณฑ์ ไ ด้ แ ละสามารถน าไปปรั บ ปรุ ง องค์ ก รตามแนวทางเกณฑ์ คุ ณ ภาพการศึ ก ษาเพื่ อ การ
ดาเนินงานที่เป็นเลิศ
4.2.4 จัดประชุม เรื่อง ชี้แจงแนวทางการดาเนินงานตามเกณฑ์ประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปี
การศึกษา 2557 ในจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2558 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม CMP401 ชั้น 4 โดย
วิทยากรผู้บรรยาย คือ ดร.จุฑามาศ หงส์ทอง รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและ
สารสนเทศ สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์ในการประชุม คือ
1. เพื่อชี้แจงเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557
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2. เพื่อตอบข้อสงสัยตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา
2557 ตามนโยบายของทางมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
4.2.5 จัดประชุม เรื่อง ชี้แจงแนวทางการดาเนินงานตามเกณฑ์ประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปี
การศึกษา 2557 ในพุธ ที่29 เมษายน 2558 เวลา 9.30 – 12.00 น. ณ ชั้น 4 ห้องประชุม CMP 401 โดย
วิทยากรผู้บรรยาย คือ ดร.จุฑามาศ หงส์ทอง รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและ
สารสนเทศ สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์ในการประชุม คือ
1. เพื่อชี้แจงเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2557
2. เพื่อตอบข้อสงสัยตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา
2557 ตามนโยบายของทางมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
4.2.6 จัดประชุม คณะทางานตามเกณฑ์การศึกษาเพื่อการดาเนินงานที่เป็นเลิศ หรือ Education Criteria for
Performance Excellence : EdPEx” ในพุธที่ 29 เมษายน 2558 เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ ชั้น 4 ห้อง
ประชุม CMP412 โดยประธานการประชุม คือ นพ.วัฒนา พรรณพานิช รองคณบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ โดยมี
วัตถุประสงค์ในการประชุม คือ
1. เพื่อชี้แจงแนวทางการดาเนินงานตามเกณฑ์ EdPEx
2. เพื่อมอบหมายผู้รับผิดชอบตามหมวดคุณภาพทั้ง 7 หมวด ตามเกณฑ์ EdPEx
4.2.7 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนรายงานการประเมินตนเอง ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา
เพื่อการดาเนินงานที่เป็นเลิศ: หรือ Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx” ในวันที่ 2930 มิถุนายน 2558 ณ ห้องชั้น 4 ประชุม CMP401 โดยมีวิทยากร คือ รศ.นพ.สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ รองคณบดี
ฝ่ายการศึกษา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
4.2.8 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาสาธารณสุขศาสตร์) รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับ
หลักสูตร ปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 23 กันยายน 2558 ณ ห้อง CMP401 ชั้น 4 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข โดยกรรมการตรวจประเมินผู้ทรงคุณวุฒิภายใน มหาวิยาลัยฯ ได้แก่
1. ดร.สุรชัย จูมพระบุตร (คณะเภสัชศาสตร์)
ประธานฯ
2. ดร.ชิดหทัย เพชรช่วย (คณะวิทยาศาสตร์)
กรรมการฯ
3. อ.อดุลย์เดช ไศลบาท (คณะวิทยาศาสตร์)
กรรมการและเลขานุการฯ

ภาพที่ 41 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาสาธารณสุขศาสตร์) รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน
ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557
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ตารางที่ 46 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุขศาสตร์

1. การกากับมาตรฐาน
2. บัณฑิต
3. นักศึกษา
4. อาจารย์
5. หลักสูตร การเรียน
การสอน การประเมิน
ผู้เรียน
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
รวม

คะแนน จานวน
ผ่าน ตัวบ่งชี้
คะแนนเฉลีย่ ของทุกตัวบ่งชี้ใน
องค์ประกอบที่ 2 - 6

องค์ประกอบที่

ผลการประเมิน

I

P

O

คะแนนเฉลี่ย

ผลการประเมิน

2
3
3

ผ่านเกณฑ์การประเมิน
0.00
0.00
4.24
2.67
0.00
0.00
2.89
0.00
0.00

4.24
2.67
2.89

หลักสูตรได้มาตรฐาน
ระดับคุณภาพดีมาก
ระดับคุณภาพปานกลาง
ระดับคุณภาพปานกลาง

4

3.00

3.00

0.00

3.00

ระดับคุณภาพปานกลาง

1
13

0.00
7
2.81

3.00
4
3.00

0.00
2
4.24

3.00

ระดับคุณภาพปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

ดีมาก

3.09

ระดับคุณภาพดี

4.2.9 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต การตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557
ในวันที่ 25 กันยายน 2558 ณ ชั้น 4 ห้อง CMP401 โดยกรรมการตรวจประเมินผู้ทรงคุณวุฒิภายในมหาวิยาลัยฯ
ได้แก่
1. ผศ.ดร.จารุวรรณ ธนวิรุฬห์ (คณะเภสัชศาสตร์)
ประธานฯ
2. ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา (คณะเภสัชศาสตร์)
กรรมการฯ
3. อ.สุวภัทร นักรู้กาพลพัฒน์ (คณะพยาบาลศาสตร์) กรรมการและเลขานุการฯ

ภาพที่ 42 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา
2557
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ตารางที่ 47 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
องค์ประกอบที่

คะแนน จานวน
ผ่าน ตัวบ่งชี้

2. บัณฑิต
3. นักศึกษา
4. อาจารย์
5. หลักสูตร การเรียนการ
สอน การประเมินผู้เรียน
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

P

O

คะแนนเฉลี่ย

ผ่านเกณฑ์การประเมิน
คะแนนเฉลีย่ ของทุกตัวบ่งชี้ใน
องค์ประกอบที่ 2 - 6

1. การกากับมาตรฐาน

I

รวม
ผลการประเมิน

ผลการประเมิน
หลักสูตรได้มาตรฐาน

2

0.00

0.00

4.61

4.61

ระดับคุณภาพดีมาก

3

3.00

0.00

0.00

3.00

ระดับคุณภาพปานกลาง

0.00

0.00

3.15

ระดับคุณภาพดี

3

3.15

4

3.00

3.17

0.00

3.13

ระดับคุณภาพดี

1

0.00

2.00

0.00

2.00

ระดับคุณภาพน้อย

13

7

4

2

3.06

2.88

4.61

ดี

ปานกลาง

ดีมาก

3.24

ระดับคุณภาพดี

4.2.10 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุ ข รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา
2557 ในวันที่ 5-6 ตุลาคม 2558 ณ ห้อง ชั้น 4 ห้องประชุม CMP401 โดยกรรมการตรวจประเมินผู้ทรงคุณวุฒิ
ได้แก่
1. ศ.พญ.จามรี ธีรตกุลพิศาล (คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น) ประธานฯ
2. รศ.ดร.วิภาวี เสาหิน (คณะเภสัชศาสตร์)
กรรมการฯ
3. ดร.สุรชัย จูมพระบุตร (คณะเภสัชศาสตร์)
กรรมการฯ
4. อาจารย์กุลธรา มหาดิลกรัตน์ (คณะวิทยาศาสตร์)
กรรมการฯ
5. อาจารย์ภูษณิศา มีนาเขตร (คณะพยาบาลศาสตร์)
กรรมการฯ
6. นายรัฐพล แม่นธนู (สานักงานประกันคุณภาพฯ)
เลขานุการ

ภาพที่ 43 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2557
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แผนภูมิที่ 18 แสดงการเปรียบเทียบเทียบผลประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข ปีการศึกษา 2556 - 2557
5
คะแนนการประเมิน

4

5

4.48
3.6

5

5

4.48

5
4

4

3

3
2
1
0

องค์ประกอบที่ 1 องค์ประกอบที่ 2 องค์ประกอบที่ 3 องค์ประกอบที่ 4 องค์ประกอบที่ 5
ปีการศึกษา 2556

ปีการศึกษา 2557

5. ระบบและกลไกการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
5.1 ระบบและกลไกการบริหารความเสี่ยง วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
5.1.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
ดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาวิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2555-2559) จึงได้นานโยบายการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ
มหาวิทยาลัยมาเป็นแนวทางในการดาเนินงาน ดังนี้
1. การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในเป็นการดาเนินงานที่สาคัญ วิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข ต้องดาเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กาหนดอย่ างต่อเนื่อง และถือ
เป็นภารกิจที่ต้องปฏิบัติตามปกติ
2. ผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ต้องตระหนัก
ให้ความสาคัญ และมีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
3. ให้พิจารณาเรื่องการป้องกันความเสี่ยงที่เกิดจากอันตราจากสารเคมี สานทางชีวะภาพ และ
การแพร่เชื้อโรคต่างๆ ในระดับของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
4. ให้สร้างความเชื่อมโยงระหว่างการจัดการควบคุมภายใน การบริห ารความเสี่ ยง และการ
ประกันคุณภาพ ในเรื่องของการระบุขั้นตอน วิธีการ และระยะเวลาในการดาเนินงานของการ
จัดทารายงาน เพื่อให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
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ภาพที่ 44 แสดงแผนผังระบบและกลไก โครงสร้างการบริหารจัดการ ด้านการการบริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายในของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
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5.1.2 สรุปผลการดาเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้ดาเนินการติดตามการรายงานผลการดาเนินงาน
ตามแผนการบริหารความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558) ระดับ วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข และมีปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข จานวน 4 ด้าน (5 ความเสี่ยง) โดยได้ติดตามจากหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อรายงานสถานการณ์
ดาเนินการความเสี่ยงทั้งหมด จานวน 5 ความเสี่ยง
ตารางที่ 48 รายละเอียดผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ 2558
ลาดับ ระดับ ประเภทความเสี่ยง
ความ
เสี่ยง
1
สูง ด้านทรัพยากร

2

สูง

ด้านบุคลากร

3

สูง

ด้านการปฏิบัติงาน
(กระบวนการบริหาร
หลักสูตร)

ความเสี่ยง/เหตุการณ์
ที่อาจเกิดขึ้น

สาเหตุหรือปัจจัยที่ทา
ให้เกิดความเสี่ยง

แนวทาง/ข้อเสนอแนะ/
วิธีการดาเนินการเพื่อ
จัดการความเสี่ยง
งบประมาณไม่
งบบุคลากรที่เพิ่ม และมี ในปีงบประมาณหน้า ได้รับ
การจัดสรรงบประมาณจาก
เพียงพอต่อการ
อัตราส่วนต่อ
สานักงบประมาณในการ
ดาเนินงาน
งบประมาณทั้งหมด
เพิ่มขึ้น ทาให้ดาเนินงาน สนับสนุนด้านบุคลากร
เพิ่มขึ้นจากเดิม ส่งผลให้
ไม่เพียงพอ
สัดส่วนค่าใช้จ่ายบุคลากร
เงินรายได้ไม่เกินค่าบ่งชี้ที่
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข กาหนด
ร้อยละของอาจารย์
การทางานของอาจารย์ 1. วิทยาลัยแพทยศาสตร์
ประจาหลักสูตรที่ดารง ในกลุ่มวิชาสาธารณสุข และการสาธารณสุข มีการ
ตาแหน่งทางวิชาการ ยังไม่ครบตามกาหนดที่ จัดประชุมวิชาการ เพื่อเป็น
จะขอตาแหน่งทาง
ช่องทางให้อาจารย์ประจา
วิชาการ และคุณวุฒิ
หลักสูตรได้เผยแพร่ผลงาน
อาจารย์ในระดับ
ทางวิชาการ
ปริญญาเอกยังมีน้อย
2. วิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข มีการ
จัดสรรงบประมาณสนับสนุน
ทุนนักวิจัยหน้าใหม่ จานวน
30,000 บาท ต่อ 1
ผลงานวิจัย
3. วิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุขมี
โครงการส่งเสริมศักยภาพใน
การปฏิบัติงานบุคลากรสาย
วิชาการ และสนับสนุนให้
บุคลากรมีความก้าวหน้า
ตามสายงาน
บัณฑิตระดับปริญญา ช่วงเวลาการจัดการ
อาจารย์ในหลักสูตรแพทย์
ตรีสอบผ่านใบ
ทบทวนความรู้เพื่อสอบ ออกข้อสอบเป็น
ประกอบวิชาชีพเวช
ใบประกอบวิชาชีพเวช ภาษาอังกฤษอย่างต่าเป็น
กรรมในครั้งแรก ไม่ถึง กรรมไม่เหมาะสม ทาให้ ร้อยละ 50 ของข้อสอบทุก
เป้าหมายที่
นักศึกษามีเวลาเตรียม รายวิชาในหลักสูตร

สถานะ
เทียบ
กับแผน
ดาเนินการ
แล้วเสร็จ

ดาเนินการ
แล้วเสร็จ

ดาเนินการ
แล้วเสร็จ
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ลาดับ ระดับ
ความ
เสี่ยง

4

สูง

5

ประเภทความเสี่ยง

ความเสี่ยง/เหตุการณ์
ที่อาจเกิดขึ้น
มหาวิทยาลัยกาหนด

ด้านความปลอดภัยใน การเกิดอุบัตเิ หตุและ
ชีวิตและทรัพย์สิน
การสูญเสียทรัพย์สิน
ภายในวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข

ปาน ด้านทรัพยากร
กลาง

ระบบฐานข้อมูลขาด
การเชื่อมโยงให้เป็น
ระบบเดียวกัน

สาเหตุหรือปัจจัยที่ทา
ให้เกิดความเสี่ยง

แนวทาง/ข้อเสนอแนะ/
วิธีการดาเนินการเพื่อ
จัดการความเสี่ยง
สอบน้อย และ ข้อสอบ นักศึกษาสอบผ่านใบ
ในปีนี้ร้อยละ 50 เป็น
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมใน
ภาษาอังกฤษซึ่ง
ครั้งที่ 1 ร้อยละ 88.23
นักศึกษายังไม่คุ้นชิน
นักศึกษาที่สอบผ่าน
ประกอบกับค่า
comprehensive ขั้นตอนที่
เป้าหมายทีม่ หาลัยตั้งไว้ 1 ร้อยละ 45.7
สูงกว่าค่าเป้าหมายที่
วิทยาลัยตั้งไว้มาก
1.นักศึกษาและบุคลากร มีการปรับปรุงภูมิทัศน์และมี
ขาดวินัยในการปฏิบตั ิ การประสานงานกับงาน
ตามกฎจราจร
รักษาความปลอดภัย เพื่อให้
เกิดความปลิดภัยต่อชีวิต
2. พื้นที่รอบวิทยาลัย
แพทย์ฯ มีบริเวณกว้าง และทรัพย์สินของบุคลากร
และนักศึกษา
ทาให้การดูแลรักษา
ความปลอดภัยอาจไม่
ทั่วถึง
1.แต่ละคณะยังคงใช้
ประสานงาน ดาเนินงาน
ฐานข้อมูลของตนเอง ซึ่ง ตามนโยบายของ
ทาให้เกิดความซับซ้อน มหาวิทยาลัยเป็นเกณฑ์ โดย
ของระบบ
อ้างอิงฐานข้อมูลที่
2.มหาวิทยาลัยไม่มี
มหาวิทยาลัยสนับสนุนเป็น
นโยบายที่ชัดเจน
หลัก
เกี่ยวกับการจัดทา
ฐานข้อมูลที่สามารถใช้
ร่วมกันได้

สถานะ
เทียบ
กับแผน

ดาเนินการ
แล้วเสร็จ

ดาเนินการ
แล้วเสร็จ

จานวนความเสี่ยง

แผนภูมิที่ 19 เปรียบเทียบผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ 2557-2558
10
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6
4
2
0

8

8
5
0

0 0

ดาเนินการแล้วเสร็จ อย่ระหว่างดาเนินการ ยังไม่ดาเนินการ
ปีงบประมาณ 2557
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5.2 ระบบและกลไกการควบคุมภายใน วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุ ข ได้ดาเนิ นการติดตามการรายงานผลการดาเนิ นงานตาม
แผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ณ สิ้นปีงบประมาณ 2558 (1
ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558) พบว่ามีปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงที่ต้องมีการควบคุม ติดตาม จานวน 16
ความเสี่ยง และสามารถดาเนินการควบคุมแล้วเสร็จทั้งหมด 16 ความเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 100 ที่สามารถควบคุม
ได้ รายละเอียดการดาเนินงาน ดังนี้
ตารางที่ 49 รายละเอียดผลการดาเนินงานตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ประจาปีงบประมาณ 2558
รายชื่อความเสี่ยง

แผนการดาเนินการ

ผลการดาเนินการ

1.การลงทะเบียนครุภันฑ์มีความคลาดเคลื่อน ดาเนินการตรวจเช็ค ครุภั ณฑ์ใ ห้มีค วาม ทะเบี ย นครุ ภั น ฑ์ มี ค วาม
เนื่องจากข้อมูลการลงทะเบียนมีจานวนมาก
รอบคลอบ และมัดระวังมากยิ่งขึ้น
ถูกต้องไม่คลาดเคลื่อน
2. ควรทาทะเบียนคุมวัสดุยาและเวชภัณฑ์แยก จัด ทาทะเบีย นคุม ยาและเวชภัณ ฑ์แ ยก ท ะ เ บี ย น วั ส ดุ ย า แ ล ะ
ต่างหากกับทะเบียนวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ
กับทะเบียนวัสดุ อุปกรณ์
เวชภัณฑ์เป็นปัจจุบัน
3.เจ้าหน้าที่ด้านการเงิน ควรกากับให้ผู้รับเช็ค ก ากั บ ติ ด ตามให้ ผู้ รั บ เช็ ค มาเซ็ น ต์ เอกสารเอกสารการรับเช็ค
ลงลายมือ และลงวันที่รับเช็คในทะเบียนคุมเช็ค เอกสารเอกสารการรับเช็คให้เป็นปัจจุบัน เป็นปัจจุบัน
ทุกครั้ง เพื่อเป็นหลักฐานการรับเช็ค
เสมอ
4. เจ้าหน้าที่การเงินควรส่งหนังสือยืนยันยอด จั ด ท าหนั ง สื อ ยื น ยั น ยอดลู ก หนี้ ท ดรอง
ลูก หนี้ ทดรองราชการเป็น ประจ าทุก ไตรมาส ราชการไตรมาสละ 1 ครั้ง เพื่อตรวจสอบ
เพื่ อ ตรวจสอบความถู ก ต้ อ งของลู ก หนี้ กั บ ความถูกต้องของลูกหนี้เงินยืม
ทะเบียนคุมลูกหนี้
5. พัสดุยังไม่ดาเนินการครบทุกรายการ ในการ 1. ดาเนินการให้ครบทุกรายการในการ
จัดทาคาสั่งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง จั ด ท าค าสั่ ง คณะกรรมการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง
2. จัดทาคาสั่งคณะกรรมการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงพัสดุ
3. คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง

ยอดหนี้ ลูกหนี้เป็นปัจจุบัน
และมี ค วามถู ก ต้ อ งเป็ น
ปั จ จุ บั น ไ ม่ เ กิ ด ค ว า ม
ผิดพลาดของข้อมูล
ดาเนินการจัดทาคาสั่งครบ
ทุกรายการ

4. ขอจ าหน่ า ยพั ส ดุ ตามระเบี ย บฯ
ดาเนิ นการจาหน่า ยพัสดุ ตามระเบียบฯ
ได้ครบทุกรายการ
6. การบันทึกบัญชีไม่เป็นปัจจุบัน (ทุกวันทา ด าเนิ น การบรรจุ ต าแหน่ ง เจ้ า หน้ า ที่ ข้ อ มู ล การเงิ น ถู ก บั น ทึ ก
การ) เนื่องจากมีเจ้าหน้าที่บันทึกบัญชีคนเดียว การเงินเพิ่ม 1 อัตรา เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม เป็นปัจจุบัน
กรณี ไ ปราชการติ ด ต่ อ กั น หลายวั น ท าให้ มี พ.ศ.2557
ข้อมูลทางการเงินไม่ได้รับการบันทึกบัญชีทุกวัน
ทาการเป็นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯที่กาหนด
7. การจัดทาแผนรายจ่ายล่าช้าในบางไตรมาศ มีการรายงานผลการดาเนินงานตามแผน แผนรายจ่ า ยเป็ น ปั จ จุ บั น
เนื่ อ งจากคุ ม งบคลาดเคลื่ อ น การด าเนิ น ฯเป็ น รายไตรมาส เป็ น ไปด้ ว ยความ ไม่คลาดเคลือ่ น
กิจกรรมของหน่วยงานตามภารกิจไม่ต่อเนื่อง ถู ก ต้ อ ง ส ม บู ร ณ์ ทั น เ ว ล า แ ล ะ มี
ประสิทธิภาพ
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8. ให้ ทุ ก แผนกมี ส่ ว นร่ ว มในการก ากั บ ความ นาโปรแกรม HIS มาร่วมประมวลผล ข้อมูลมีความถูกต้อง
ถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล ก่อนการเบิกจ่าย
เพื่ อ ให้ ไ ด้ ข้ อ มู ล ก่ อ นน าส่ ง สปสช.ที่
ถูกต้อง แม่นยา ลดระยะเวลาการทางาน
9. ผู้รับผิดชอบงานการเงิน การบัญชีเป็นบุคคล 1.เพิ่มตาแหน่ง การเงินการบัญชี ในปีง บ ดาเนินการตามแผน
2558 เพิ่ม 1 อัตรา
คนเดียวกันเนื่องจากเจ้าหน้าที่มีน้อย
2.ทาคาสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบงานการเงิน
การบัญชีแยกออกจากกัน
3.อบรมเพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกั บ ระเบี ย บพั ส ดุ
ให้กับผู้รับผิดชอบงานการเงิน การบัญชี
10. KPI ของโครงการ/กิจจกรม ไม่บรรลุตาม
เป้ าหมายที่ ตั้ งไว้ใ นบางโครงการ ที่อ้ างอิง ค่ า
เป้ า หมายร่ ว มกั บ มหาวิ ท ยาลั ย แพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข
11. สัตว์เลื้อยคลานที่เป็นอันตรายมีโอกาสเข้า
มาที่บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กได้ง่าย

ดาเนิ น การ มี ก ารติ ด ตามอย่ า งใกล้ ชิด ผลของการติ ด ตามและ
เป็นระยะ โดยผู้บริหารระดับสูง รวมทั้ง ตั ว ชี้ วั ด บรรลุ เ ป้ า หมาย
ผ่ า นทางผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาและเจ้ า ของ ร้อยละ 85.30
โครงการโดยตรง

12. ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ แ ล ะ ห้ อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร
คอมพิ ว เตอร์ มี ส ภาพอุ ป กรณ์ ก ารใช้ ง าน
ค่อนข้างล้าสมัย ตามกาลเวลาที่เปลี่ยนแปลงไป

ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ แ ล ะ
ห้ อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร
คอมพิวเตอร์มีสภาพพร้อม
ใช้งาน

13. Web server อาจถูกก่อกวนจากช่องโหว่
ของการใช้ open source ภายนอก

122

1. ควบคุ มไม่ ให้ เด็ กออกนอกบริเ วณ
อาคารโดยลาพัง
2. คนสวนทาความสะอาด ตัดหญ้า ดูแล
ความเรี ยบร้ อยบริ เวณรอบอาคารศู น ย์
พัฒนาเด็ก
3. แม่บ้านทาความสะอาดภายในบริเวณ
ในห้องเรียนทุกเช้า ก่อนเด็กเข้าชั้นเรียน
1.ตรวจเช็ค ระบุปั ญหา วิ เคราะห์ และ
แก้ไขปัญหา โดยมีคณะกรรมการทางาน
เป็นผู้กากับดูแลในเบื้องต้น
2. ด าเนิ น งานตรวจสอบดู แ ลอุ ป กรณ์
คอมพิวเตอร์ในเชิงรุก ผ่านกิจกรรมหรือ
โครงการดู แ ลที่ มี ค ณะท างานฯ เป็ น ผู้
ค ว บ คุ ม ก า กั บ ใ ห้ เ ป็ น ไ ป ต า ม
วัตถุประสงค์
3. จัดทาแผนโครงการเสนอของบพัฒนา
ปรับปรุงในปีต่อไป หรือมองหาแนวทางที่
เหมาะสมเพื่ อ รองรั บ การเปลี่ ย นแปลง
ของเทคโนโลยีในอนาคต
1. มีการติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย
ด้วยไฟร์วอล และติดตั้ง Anti-Virus เพื่อ
ป้องกันไวรัสที่อาจจะเข้ามากระจายและ
โจมตีระบบฐานข้อมูลในองกร
2. มีก ารปรั บปรุง เว็บไซต์ใหม่ เพื่อลด
ปัญหาอีกช่องทางจากการโจมตีบนระบบ
เครือข่าย

ไม่มี สัตว์เลื้อยคลานที่เป็น
อั น ตรายเข้ า มาที่ บ ริ เ วณ
ศูนย์พัฒนาเด็ก

ป้ อ งกั น ก่ อ กวนจากช่ อ ง
โ ห ว่ ข อ ง ก า ร ใ ช้ open
source ภายนอก
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14. มี ก ารรื้ อ อุ ป กรณ์ โ ดยไม่ แ จ้ ง ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ มี ก าร ตร วจ เช็ คโ สต ทั ศ นู ป กร ณ์ ใ น
ส่งผลให้ห้ องเรีย น ห้อ งบรรยาย ห้ องประชุ ม ห้องเรียน ห้องบรรยาย ห้องประชุม ทุก
อยู่ในสภาพไม่พร้อมใช้งานในครั้งต่อไป
ห้องหลังเวลาใช้งาน(ประมาณ 16.30 น.)
โดยจะมี แ บบฟอร์ ม การตรวจเช็ ค ติ ด
ประจาหน้าห้องแต่ละห้อง
15. ความไม่เสถียรในระบบงานคอมพิวเตอร์ 1. โรงพยาบาลได้มีการนาระบบ HIS
แ ล ะ เ ค รื อ ข่ า ย ข อ ง ร ะ บ บ ส า ร ส น เ ท ศ และ LIS เพื่อรองรับการให้บริการอย่างมี
โรงพยาบาล เนื่ อ งจากได้ มี ก ารปรั บ เปลี่ ย น ประสิทธิภาพ
2. มีการอบรมผู้ใช้งานและผู้ดูแลระบบ
ระบบ
อย่างต่อเนื่อง
3. มีการมอบหมายการปฏิบัติงานแทนใน
กรณี ที่ เ จ้ า หน้ า ที่ ป ระจ าไม่ ส ามารถมา
ปฏิบัติงานได้หรือติดราชการ
16. ระบบฐานข้อมูลและเว็บไซต์ที่สร้างขึ้นเอง
อาจต้ อ งใช้ ร ะยะเวลาและทดสอบสั ก ระยะ
ตลอดจนอาจไม่ส ามารถเป็น ที่ป ระทับ ใจเมื่ อ
เปรี ยบเทียบกับที่ ถูกสร้างขึ้นจากผู้ เชี่ย วชาญ
จริงๆ

ผลการดาเนินการ
อุ ป กรณ์ ใ นห้ อ งบรรยาย
ห้องประชุมพร้อมใช้งาน

ระบบงานคอมพิ ว เตอร์
และเครื อ ข่ า ย ของระบบ
สารสนเทศโรงพยาบาลมี
ความเสถียร

. มีการปรับปรุงพัฒนาระบบฐานข้อมูล ดาเนินการพัฒนาเว็บไซต์
และเว็บไซต์ โดยมอบหมายภาระงานที่
ชั ด เจ นและ ติ ด ต ามผล การป ระชุ ม
คณะท างานงาน คอมพิ ว เ ตอร์ แ ล ะ
เครือข่าย

6. ปรับปรุงกายภาพ ระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของนักศึกษาและบุคลากร
ผู้รับผิดชอบ
ในปีงบประมาณ 2558 งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ได้รับจัดสรรงบประมาณในโครงการปรับปรุง
ซ่อมบารุงอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมภายใน วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขจานวน 300,000 บาท
เพื่อใช้ในการดาเนินการจ้างเหมา จ้างเหมาดูแลระบบลิฟท์โดยสาร เครื่องปรับอากาศ ระบบโทรศัพท์ ระบบ
ไฟฟ้า และ ค่าวัสดุในการจัดทาซ่อมแซมส่วนที่เสียหายภายในตัวอาคาร เป็นต้น
ในช่วงปลายปีงบประมาณ 2558 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้พบปัญหาขยะมูลนกเป็น
จานวนมากบริเวณมุมตึกชั้น 3 ดังนั้น งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมจึงได้แก้ไขโดยจัดทาตาข่ายกันนกพิราบ
บริเวณชุดครอบเครื่องปรับอากาศบริเวณมุมอาคารชั้น3 ทั้ง 4 ด้าน เพื่อป้องกันนกเข้าไปทารัง หลังจากแก้ไขเสร็จ
ผลปรากฏว่าสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ถึง 95 % ส่วนอีก 5 % ยังคงพบนกขนาดเล็กเข้าไปทารังได้บ้างเล็กน้อยใน
บางจุด
จากการประเมินระดับความพึงพอใจจากบุคลากร และนักศึกษาภายใน วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข พบว่าระดับความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ที่ร้อยละ 79.62 โดยค่าความพึงพอใจของบุคลากรอยู่ที่
ร้อยละ 76.62 และนักศึกษาอยู่ที่ร้อยละ 82.62
7. ส่งเสริมและสร้างจิตสานึกการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน รวมทั้งเพิ่ มพื้นที่สีเขียวและลด
ภาวะโลกร้อน
7.1 โครงการอนุรักษ์พลังงาน
บุคลากรและนักศึกษาในวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขได้เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พลังงานที่
จัดขึ้นในปีการศึกษา 2557 และ 2558 โดยผลการดาเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ คือ
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บุคคลากรและนักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษณ์พลังงาน โดยเฉพาะพลังงานไฟฟ้า และตระหนัก
ถึงการประหยัดพลังงานไฟฟ้าในวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ดังจะเห็นได้จากแบบสอบถามความพึง
พอใจต่อการจัดอบรมโครงการการอนุรักษ์พลังงาน ในเรื่องประเด็นด้านความรู้ความเข้าใจ ก่อนการอบรมมีความรู้
ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 43.3 หลังการอบรมมีความรู้มาก คิดเป็นร้อยละ 56.1 และประเด็นด้านการนาความรู้ไป
ใช้ พึงพอใจมากที่สุด คือมีความมั่นใจและสามารถนาความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจาวัน คิดเป็นร้อยละ 42.8 ซึ่ง
เรื่องการจัดอบรมเป็นเรื่องที่อยู่ใกล้ตัว มีการใช้ในชีวิตประจาอยู่ตลอดเวลา แต่อาจจะละเลยหรือไม่ได้คานึงถึงการ
ในอนุรักษ์พลังงานในเรื่องนี้ จากการเปรียบเทียบปริมาณการใช้ไฟฟ้าในแต่ละเดือนก่อนดาเนินโครงการและหลัง
ดาเนินโครงการซึ่งก่อนดาเนินโครงการในปี พ.ศ. 2557 ตั้งแต่เดือนมกราคม จนถึง เดือนมีนาคม มีค่าไฟฟ้าเฉลี่ย
อยู่ที่เดือนละ 119,856.26 บาท และหลั งดาเนินโครงการในปี พ.ศ. 2558 ตั้งแต่เดือนมกราคม จนถึง เดือน
มีนาคม มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่เดือนละ 151,604.54 บาท ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยในช่วงก่อนดาเนินโครงการ ซึ่งอาจเนื่องจาก
ปัจจัยหลายประการ เช่น เป็นช่วงที่อยู่ในระหว่างการดาเนินโครงการและมีกิจกรรมกรรมของคณะ ซึ่งทุกกิจกรรม
ล้วนแต่มีไฟฟ้าเข้าเกี่ยวข้อง ทาให้ค่าไฟฟ้าหลังดาเนินโครงการไม่ลดลง แต่กลับเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ เมื่อเทียบเดือน
ต่อเดือนก่อนและหลังดาเนินโครงการ ซึ่งอาจเป็นเพราะผู้ดาเนินโครงการโดยเฉพาะการประชาสัมพันธ์โครงการยัง
เข้าไปไม่ถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างถ่องแท้ และด้วยตัวของกลุ่มเป้าหมายเองที่ยังขาดจิตสานึกในการอนุรักษ์พลังงาน
จึงทาให้ค่าไฟฟ้าหลังดาเนินโครงการมีค่ายังคงสูง

ภาพที่ 45 ประชุมและวางแผนดาเนินงานโครงการอนุรักษ์พลังงาน
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กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ โดยให้บุคลากรมีวัฒนธรรมแห่งการ
เรี ยนรู้ เพื่อการทางานได้เ ต็ มตามศั กยภาพอย่า งมี ค วามสุ ขโดยพั ฒนาระบบสมรรถนะของบุค ลากรและ
ผู้บริหารทุกระดับ สร้างเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพให้บุคลากรส่งเสริมและสนับสนุนความก้าวหน้าของ
บุคลากรและการจัดการความรู้เพื่อนาไปสู่การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์ : บุคลากรทางานได้เต็มตามศักยภาพอย่างมีความสุข
มาตรการ
1. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม โดยมีการประเมิน
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ เพื่อนามาปรับปรุงระบบให้เป็นมาตรฐานและ
นามาใช้ทุกส่วนราชการภายใน
2. พัฒนาสมรรถนะบุคลากร จัดให้มีระบบการถ่ายทอดตัวชี้วัดขององค์กรสู่ ระดับบุคคล และระบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
3. พัฒ นาผู้ บ ริห ารทุ ก ระดั บให้ มีส มรรถนะด้ านการบริ ห ารโดยยึด หลั ก ธรรมภิบ าลและทั น ต่อ การ
เปลี่ยนแปลง
4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีความก้าวหน้าตามสายงาน โดยการเพิ่มพูนคุณวุฒิศักยภาพและ
ประสบการณ์
5. สร้างเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพเพื่อให้บุคลากรทางานในองค์กรอย่างมีความสุข
6. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการความรู้เพื่อนาไปสู่การปฏิบัติ
7. ส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพ และยกย่อง เชิดชูเกียรติบุคลากรที่เป็นแบบอย่างที่ดี
1. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม
งานบริหารบุคคล ได้จัดทาแผนกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาบุคลากร ปี 2555-2558 โดยมีเนื้อหาที่สอดคล้อง
กับแผนกลยุทธการพัฒนาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ปี 2555-2559 โดยแผนกลยุทธ์การพัฒนา
บุคคล แผนการพัฒนาบุคลากรตลอดจนแผนความต้องการ ได้กาหนดมาตราการ โครงการ/กิจกรรม และตัวชี้วัด
ความสาเร็จ เพื่อขับเคลื่อนและส่งเสริมให้การดาเนินงานตามพันธกิจหลักของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข ไปสู่วิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ โดยมีกิจกรรมย่อย ดังนี้
ตารางที่ 50 รายละเอียดงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนในแต่ละโครงการ/กิจกรรม ประจาปี 2558
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
1
โครงการบริหารอัตรากาลังบุคลากร
2
โครงการทุนพัฒนาอาจารย์
3
โครงการส่งเสริมศักยภาพในการปฏิบัติงานบุคลากรสายสนับสนุน และสนับสนุนให้
บุคลากรมีความก้าวหน้าตามสายงาน
4
โครงการส่งเสริมศักยภาพในการปฏิบัติงานบุคลากรสายวิชาการ และสนับสนุนให้บุคลากร
มีความก้าวหน้าตามสายงาน
5
โครงการระบบสวัสดิการและเสริมสร้างสุขภาพที่ดีสาหรับบุคลากร
6
โครงการกิจกรรมสานสัมพันธ์เนื่องในโอกาสสืบทอดประเพณีไทย
7
โครงการประเมินหน่วยงานและบุคลากรวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

งบประมาณ

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

25,952,067

23,153,667
1,104,000
498,000
861,800
182,000
61,000
91,600
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2. พัฒนาสมรรถนะบุคลากร
ในปีงบประมาณ 2558 งานบริหารบุคคล วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้ดาเนินการจัด
โครงการ/กิจกรรม เพื่อพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการ ดังนี้
2.1 โครงการส่งเสริ มศักยภาพในการปฏิบัติงานบุค ลากรสายสนับสนุนวิชาการ และสนับสนุนให้
บุคลากรมีความก้าวหน้าตามสายงาน
ในปีงบประมาณ 2558 ได้รับจัดสรรงบประมาณการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนวิช าการ
จานวนเงินทั้งสิ้น 498,000 บาท เพื่อการอบรม ประชุม สัมมนาวิชาการ ท่านละ 10,000 บาท/ปี และเสนอ
ผลงานทางวิชาการ ท่านละ 15,000 บาท/ปี มีการอบรมให้กับบุคลากรเรื่องความรู้และทักษะ ทั้ง 6 ด้าน ที่จาเป็น
สาหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ดังนี้
1. ความรู้ทักษะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงาน
2. ความรู้เรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ
3. ทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์
4. ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
5. ทักษะในการคารวณ
6. ทักษะการจัดการข้อมูล
ในระหว่างวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 – 27กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 14.00 น. – 16.00 น.ทุกวัน โดย
วิทยากรได้รับความอนุเคราะห์จากคณาจารย์ภายในวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

จานวนบุคลากร (คน)

แผนภูมิที่ 20 เปรียบเทียบจานวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพ และการนาเสนอผลงาน
ทางวิชาการของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ประจาปี 2557-2558
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2.2 โครงการส่งเสริมศักยภาพในการปฏิบัติงานบุคลากรสายวิชาการ และสนับสนุนให้บุคลากรมี
ความก้าวหน้าตามสายงาน
ในการดาเนินงานเพื่อส่งเสริมศักยภาพของบุคลากรสายวิชาการ งานบริหารบุคลากร ได้นาข้อเสนอแนะ
ในปีงบประมาณ 2557 มาพัฒนาโครงการ โดยมีการทบทวนตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมายการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์
ประจาปี 2558 ด้านกรอบอัตรากาลังและแผนกลยุทธกการพัฒนาบุคลากร วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข ระยะ 5 ปี พ.ศ 2558 – 2562 เมื่อวันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ โดยแบ่ง
และการพัฒนาทางด้านวิชาชีพ เพี่อนามากาหนดกรอบอัตรากาลังในแต่ละปีควรมีการทบทวนแผนกลยุทธ์การ
พัฒนาบุคลากร ด้านเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ เช่น การพัฒนาอาจารย์ในวิชาชีพการเรียนการสอน วิจัย การ
เสนอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ และกาหนดหัวข้อในการพัฒนาอาจารย์
ในปี งบประมาณ 2558 ได้ รั บจั ด สรรงบประมาณในการพั ฒ นาศั กยภาพ จานวนเงิ นทั้ ง สิ้ น
861,800 บาท โดยแบ่งออกเป็นเพื่อการอบรม ประชุม สัมมนาวิชาการ ท่านละ 15,000 บาท/ปี และนาเสนอ
ผลงานทางวิชาการ ท่านละ 10,000 บาท/ปี และมีการฝึกอบรมภายใน เรื่องการจัดการเรียนการอสนทักษะแห่ง
ศตวรรศที่ 21 หัวใจการเรียนรู้ เมื่อวันที่ 29-30 สิงหาคม 2558 ณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
แผนภูมิที่ 21 เปรียบเทียบจานวนบุคลากรที่ ได้รับการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพ และการนาเสนอผลงาน
ทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ ประจาปี 2557-2558
46
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3. พัฒนาผู้บริหารทุกระดับให้มีสมรรถนะด้านการบริหารโดยยึดหลักธรรมภิบาลและทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ผู้บริหารมีนโยบายการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล และใช้ศักยภาพภาวะผู้นาที่มีอยู่ โดยคานึงถึง
ประโยชน์ของสถาบันและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีระบบการบริหาร
จัดการที่ดีตามระบบคุณธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยมีการดาเนินงานสรุปได้ ดังนี้
3.1. ด้านสภาวะผู้นาทางด้านการบริหาร วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข อยู่ระหว่าการ
ดาเนินการเขียนแผนกลยุทธ์การพัฒนาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) โดยมีแผนกลยุทธ์ที่
จะลงลึก ทางด้านการเงิน การพัฒนาบุคลากร และเทคโนโลยีและสารสนเทศ และมีการทบทวน
ทุกปีก่อนการออกแผนปฏิบัติการประจาปี
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3.2. ด้านหลักธรรมมาภิบาล มีการบริหารจัดการโดยใช้หลั กธรรมาภิบาล ในการบริห ารเพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลต่อการปฏิบัติงาน ดังนี้
3.2.1 หลักประสิทธิผล (Effectiveness)
 มีผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการที่
ล้อมตามยุทธศาตร์ของมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุ ข ซึ่งได้จัดสรร
งบประมาณและได้รายงานผลนั้นให้คณะกรรมการประจาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข เพื่อทราบและพิจารณาทุกไตรมาส โดย มีเป้าประสงค์ที่ชัดเจนในการ
ผลิตบัณฑิตแพทย์และสาธารณสุข โดยใช้หลักสูตรที่ผ่านการประเมินมาตรฐานต่างๆที่
เกี่ยวข้อง และบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิต เทียบเคียงคุณภาพ
กับสถาบันผลิตแพทย์ใหม่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บัณฑิตสาขาสาธารณสุขศาสตร์
ได้เป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานทั่วประเทศ มีการประเมินการบริหารหลักสูตรเพื่อนาไป
ปรับปรุงพัฒนาทุกปี
 มีการดาเนิน งานด้านการวิจั ย โดยมีการคัดเลื อกโครงการวิจั ยทุกปี เพื่อเข้ารั บการ
จัดสรรทุนวิจัยทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัย มีการติดตามผลงานวิจั ยและตีพิมพ์ ทั้ง
ระดับชาติและนานาชาติ
 มี ก ารด าเนิ น งานให้ นั ก ศึ ก ษา และบุ ค ลากรมี ส่ ว นร่ ว มในงานท านุ บ ารุ ง วั ฒ นธรรม
ประเพณีไทย เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ ไหว้ครู ทาบุญครูใหญ่ ส่งเสริมประเพณีอิสานฮีตสิบ
สองคลองสิ บสี่ โดยมีก ารจั ดสรรงบประมาณเพื่อ การดาเนิน การดัง กล่ า ว วิทยาลั ย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จัดให้มีการบริการวิชาการทั้งในรูปแบบโครงการเล็ก
โดยบางโครงการบูรณาการกับการเรียนการสอนในการให้บริการด้านสุขภาพแก่ชุมชน
เช่น รายวิชา เวชศาสตร์ชุมชน 1 และ 2 และหน่วยบริการขนาดใหญ่เช่นโรงพยาบาล
และศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก ซึ่ ง ให้ ก ารบริ ก ารดู แ ลเด็ ก อ่ อ นถึ ง อนุ บ าล 3 แก่ บุ ต รหลานของ
บุคลากรของมหาวิทยาลัยและชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย เพื่อให้ การบริการวิชาการ
และการบริการทางด้านให้ความรู้ การบริการด้านสุขภาพ แก่นักศึกษา บุคลากร และ
ชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังมีการดาเนินงานจัดให้มีระบบ และการพัฒนา
ระบบเพื่อการบริหารจัดการวิทยาลัย ให้เกิดคุณภาพ และประสิทธิภาพ รวมถึงความ
คุ้มค่าคุมทุน และบุคลากรมีความสุข อย่างต่อเนื่องทุกปี เช่น การทบทวนบทบาทหน้าที่
ของหน่วยงานต่างๆ พร้อมจัดสรรทรัพยากรแก่หน่วยงานนั้นๆ
3.2.2 หลักประสิทธิภาพ (Efficiency)
 ได้กาหนดให้ ทุ กหน่ว ยงานรายงานผล หรือ ความก้าวหน้า ของการปฏิบัติ งาน ต่อ ที่
ประชุมกรรมการประจา โดยรองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี ที่ รับผิดชอบหน่วยงานนั้นเป็นผู้
นาเสนอเพื่อพิจารณาให้แนวทางในการปรับปรุงกระบวนการหรือกลไกการปฏิบัติงาน
ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คุ้มค่าทั้งทางด้านต้นทุน แรงงานและการดาเนินการให้
เสร็จตามกาหนดการเช่นการพิจารณาผลการดาเนินงานด้านต่าง ๆ รวมทั้งผลการวัด
ความพึ ง พอใจของผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารของศู น ย์ ก ารศึ ก ษาและวิ จั ย ทางการแพทย์ ซึ่ ง
คณะกรรมการประจาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้พิจารณาแผนการ
ปฏิบัติงาน การจัดสรรงบประมาณ บุคลากร พร้อมทั้งครุภัณฑ์ที่จาเป็น ระบบขั้นตอน
การให้บริการทางการแพทย์แผนกต่าง ๆ รวมถึงระบบสารสนเทศ ที่รองรับการประ
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มาวลผลการให้บริการ เพื่อการให้บริการอย่างมีคุณภาพ สะดวก รวดเร็ว ต่อนักศึกษา
บุคลากร ของมหาวิทยาลัย และชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย เป็นต้น
 ได้มีการปฏิรูปงานของคณะกรรมการประจาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
เพื่อให้เกิดความคล่องตัว มีประสิทธิภาพ โดยจั ดให้มีปฏิทินการประชุมล่วงหน้าตลอด
ทั้ ง ปี ก าหนดการส่ ง วาระการประชุ ม พร้ อ มส่ ง วาระให้ ก รรมการประจ า วิ ท ยาลั ย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ศึกษาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันทาการ เป็นต้น และ
แจ้งเวียนหน่วยงานที่เกี่ยวตามเวลาที่กาหนด เพื่อการดาเนินการได้อย่างรวดเร็ว มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
3.2.3 หลักการตอบสนอง (Responsiveness) ผู้บริหารมีการพบปะบุคลากรทั้งสายสนับสนุน
และสายวิชาการ ปี ละสองครั้ งเพื่อปรึกษาหารือปรับปรุงการดาเนินงานของตนเองและ
หน่วยงานที่ตนเองรับผิดชอบ โดยเน้นการปลูกจิตสานึกให้มีจิตใจบริการที่ดี รวดเร็วทัน
กาหนดเวลา ปฏิบัตงานตามมาตรฐานของแต่และงานหรือวิชาชีพ ให้ปฏิบัติตามกฏเกณฑ์
หรือแนวทางที่มีกาหนดไว้ เพื่อให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจ เช่น หลักการตอบสนองต่อ
ภาระหน้าที่ของอาจารย์ คือการวางแผนการเรี ย นการสอนของอาจารย์ ส าขาต่างๆ ให้
สอดคล้องกับ มคอ. ที่กรรมการวิชาการกาหนด มีการเตรียมการสอนที่ดี สอนและสอบตรง
ตามเวลาที่กาหนด มีการจัดให้มีการวิพากษ์ข้อสอบ การตัดเกรดโดยกรรมการรายวิชา ตาม
กระบวนการที่มหาวิทยาลั ยกาหนด มีการประเมินการเรียนการสอนจากนักศึกษาและ
อาจารย์ ที่เป็นระบบ และการรับรองผลการเรียนที่เป็นระบบมาตรฐานของมหาวิทยาลัย
เป็นต้น
3.2.4 หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability)
 ได้จัดให้มีหน่วยงาน และกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบให้แต่ละหน่วย และกาหนด
ภาระงานหน้าที่ของบุคลากรทุกคน โดยให้รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายต่างๆ หัวหน้า
หน่วยงานต่างๆ คอยกากับหน่วยงาน หรือบุคลากรที่อยู่ในความรับผิดชอบ
 มีการดาเนินงาน รายงานผลการดาเนินงาน ปรับปรุงวิธิการหรือกระบวนการที่ในกรณี
ผลการดาเนิน งานมีปัญหา หากมีการดาเนิ นงานที่ดี จะมีการกล่ าวชื่นชมเพื่อเชิดชู
เกียรติในที่ประชุมต่างๆ เป็นกรณีไป เช่น หน่วยงานพัฒนานักศึกษา มีผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
พัฒนานักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบ กากับดูแล ให้หน่วยงานพัฒนานักศึกษาดาเนินการ
อานวยความสะดวก พร้อมให้การสนับสนุนนักศึกษาในการจัดทากิจกรรมต่างๆของ
นักศึกษา ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รับผิดชอบประสานกับหน่วยงานต่างๆ
ในการขอทุนการศึกษา การจัดสรรหอพัก ดูแลบารุงหอพักให้อยู่ในสภาพดี รวมถึงการ
ตอบสนองต่อความต้องการของนักศึกษา เช่น การจัดสถานที่ในวิทยาลัย สิ่งอานวย
ความสะดวก เพื่อการผ่อนคลาย หรือพักผ่อน ในช่วงว่าง หรือก่อน/หลังการเรียน หรือ
จั ด ให้ มี ห้ อ งส าหรั บ สโมสรนั ก ศึ ก ษา และสถานที่ ส่ ว นกลางในการท ากิ จ กรรมของ
นักศึกษา และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อ ปรับปรุงทุกปี ในส่วนที่ดีอยู่แล้วจัก
ดาเนินการต่อเนื่องเพื่อการสนับสนุนนักศึกษาเป็นไปต่อเนื่องและยั่งยื่น
 ความรับผิดชอบต่อสังคม ผู้บริหารเล็งเห็นถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมต่อสังคม จึงมีนโยบาย
ส่งเสริมการประหยัดพลังงาน โดย คณะกรรมการประจาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุ ข ได้อ นุมัติแ ละให้ ความส าคัญ กับนโยบาย “มาตรการประหยัดพลั งงาน
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ภายในวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ”เพื่อประหยัดการใช้ทรัพยากร และ
ใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยมีการประกาศให้บุคลากรและนักศึกษาทุกคนถือ
ปฏิบัติและผู้บริหารปฏิบัติตามหลักความรับผิดชอบโดยการจัดทาภาระงานของบุคลากร
สายวิ ช าการและสายสนั บ สนุ น เพื่ อ ให้ ติ ด ตาม ควบคุ ม แและประเมิ น ผลตาม
ภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
3.2.5 หลักความโปร่งใส (Transparency)
 มีการดาเนินตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่างๆอย่างตรงไปตรงมา เปิดเผยข้อมูลต่อ
สาธารณะในส่วนที่ไม่ขัดต่อกฏหมาย โปร่งใส ตรวจสอบและชี้แจงได้ เช่น รายงานการ
ประชุ ม คณะกรรมการประจ าวิ ท ยาลั ย แพทยศาสตร์ แ ละการสาธารณสุ ข รายงาน
ประจาปี รายงานการประเมินตนเองทุกปี หรือการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ได้ดาเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุทุกขั้นตอน และเบิกจ่ายตามระเบียบการเงินทุกขั้นตอน
 ได้ มี การแต่ง ตั้ง ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ศิ ริรั ตน์ เจนศิ ริศั กดิ์ เป็ นผู้ ส อบบั ญชี วิ ทยาลั ย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประจาปี 2557 โดยให้ผู้ตรวจสอบบัญชีทาการตรวจ
รับรองบัญชีการเงินทุกประเภทของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข และ
รายงานผลการสอบบัญชีและการเงินให้เป็น ไปตาม หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่
กาหนดไว้ ตามข้อบังคับ ม.อุบลฯ ว่าด้วย การบริหารและการดาเนินงานของส่วนงาน
ภายในที่มีสถานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ.2554 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังมี
ความพร้ อ มในการรับ การตรวจสอบภายในจากหน่ ว ยงานทั้ งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย
3.2.6 หลักการมีส่วนร่วม (Participation)
 งานบริ ห ารทั่ ว ไป ได้ ท าหนั ง สื อ ขอรายชื่ อ ตั ว แทนแต่ ล ะหน่ ว ยงานเพื่ อ แต่ ง ตั้ ง เป็ น
คณะกรรมการประจาสานักงานเลขานุการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
โดยมีบทบาทหน้าที่ ดังนี้
1. ร่วมกันพิจารณาเสนอปัญหา เสนอประเด็นเพื่อพิจารณาอื่น เปิดโอกาสให้
เป็นเวที่ที่บุคลากรสามารถแสดงความคิดเห็นเพื่อแก้ไขปัญหาของแต่ละ
หน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงาน
2. กลั่นกรองหลักเกณฑ์ในการประเมินภาระงานของบุคลากร
3. รวบรวมข้อเสนอแนะจากหน่วยงานต่าง ๆ เสนอต่อผู้บริหาร และได้มีการ
ประชุมปรึกษาหารือ เพื่อให้บุคลากรของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุ ข มีส่ ว นร่ ว มในการเสนอความเห็ นและร่ว มตัด สิ น ใจในเรื่ อ ง
สาคัญต่าง ๆ และเสนอเรื่องไปยังที่ประชุมการประชุมกรรมการบริหาร
และคณะกรรมการประจาวิ ทยาลั ยแพทยศาสตร์แ ละการสาธารณสุ ข
ต่อไป
 จัดให้มีกล่องรับความคิดเห็นซึ่งทั้งนักศึกษา บุคลากร หรือผู้ มีส่วนได้เสียสามารถ เสนอ
ข้อคิดเห็นหรือข้อร้องเรียนต่างๆได้ตลอดเวลาซึ่งทุกความคิดเห็นได้พิจารณาแก้ไขโดย
กรรมการประจาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
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 ในการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ได้เชิญตัวแทน
นักศึกษาเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ข้อคิดเห็นและเสนอแนะแก่คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร
 ได้จัดให้มีสายตรงคณบดี เพื่อรับฟังความคิดเห็นของบุคลากรและนักศึกษา
 มีการรับฟังการจัดทาร่างข้อตกลงการปฏิบัติงานสายวิชาการและสายสนับสนุน
โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรในวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีส่วน
ร่วมในการออกหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน
 ได้ มี ก ารแต่ ง ตั้ ง อาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต รแพทยศาสตรบั ณ ฑิ ต โดยได้ แ ต่ ง ตั้ ง
อาจารย์จากศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ทั้ง 2 ศูนย์ฯ ร่วมเป็นกรรมการใน
ชุ ด ต่ า งๆ ประกอบด้ ว ย อาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต รแพทยศาสตรบั ณ ฑิ ต
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะกรรมการวิชาการชั้น
คลินิก คณะกรรมการจัดสอบรวบยอด คณะกรรมการดาเนินการรับเลือกบุคคล
เข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต เป็นต้น
3.2.7 หลั ก การกระจายอ านาจ (Decentralization) มหาวิ ท ยาลั ย แพทยศาสตร์ แ ละการ
สาธารณสุข /คณบดีมีการมอบอานาจให้รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายต่างๆ มีอานาจในการ
บริหารงานและตัดสินใจ ในส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องเชิงนโยบาย เช่น มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุขมอบอานาจ ให้รองคณบดีฝ่ายคลังและพัสดุ ปฏิบัติราชการแทนอธิการ
เพื่อให้การบริหารงานของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ดาเนินไปด้วยความ
เรียบร้อย ลดขั้นตอนการทางานและเน้นรูปแบบการบริหารจัดการแนวใหม่ที่มุ่งผลสัมฤทธิ์
ของงานเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการบริ ห ารการปฏิ บั ติ ง านประจ าที่ ไ ม่ ใ ช่ เ รื่ อ งนโยบาย
นอกจากนี้ยังมีการมอบอานาจในการตัดสินใจให้แก่ผู้บริหาร หรือผู้ปฏิบัติในลาดับถัดไป
เพื่อลดขั้นตอนการทางาน เน้นรูปแบบการบริหารจัดการแนวใหม่ที่เพิ่มความคล่องตัว และ
ให้อานาจในการตัดสินใจของบุคลากรตามความเหมาะสม
3.2.8 หลักนิติธรรม (Rule of Law) วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข บริหารโดยการ
ยึดถือ กฎหมาย ระเบียบ กติกา ข้อบัง คับ แนวปฏิบัติ ที่กาหนดเป็นลายลั ก ษณ์อักษร
นอกจากนี้วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้มีการวางกฎเกณฑ์ ระเบียบ และ
แนวปฏิบัติที่สาคัญในด้านต่าง ๆ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาวิทยาลัย
แพทยศาสตร์ และการสาธารณสุ ข และสื่ อสารให้ ค ณะผู้ บ ริห าร บุค ลากร และผู้ มี ส่ ว น
เกี่ ย วข้ อ งได้ รั บ รู้ ผ่ า นช่ อ งทางการสื่ อ สารต่ า งๆ ของวิ ท ยาลั ย แพทยศาสตร์ แ ละการ
สาธารณสุ ข และถื อ ปฏิ บั ติ โ ดยเคร่ ง ครั ด และให้ มี ก ารตรวจสอบ เป็ น ระยะ เช่ น การ
ดาเนินงานของหน่วยงานการเงิน และบัญชี ซึ่งจะมีการดาเนินงานตาม กฏหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการเงินอย่างเคร่งครัด และมีการตรวจสอบโดยตรวจสอบภายใน
และผู้ตรวจสอบบัญชีที่ได้รับการแต่งตั้ง นอกจากนี้ยังมีการบริหารจัดการให้เป็นไปตาม
กฎระเบียบโดยไม่เลือกปฏิบัติ เช่น นาข้อมูลการมาปฏิบัติงานของบุคลากร ขาด ลา สาย
มาเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาขึ้นเงินเดือน เป็นต้น
3.2.9 หลักความเสมอภาค (Equity) วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้ใช้หลักความ
เสมอภาคบริหารจัดการเช่นการรับสมัครงานวิทยาลัยเปิดโอกาสให้ผู้สนใจทุกคนที่สนใจ
สมัครเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานสายต่างๆของวิทยาลัยโดยมิได้แบ่งแยก เพศ ถิ่นกาเนิด เชื้อ
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ชาติ ศาสนา อายุ ความพิการ สถานะบุ คคล ฐานะทางเศรษฐกิจ ความเชื่อ และได้จั ด
งบประมาณเพื่อพัฒนาบุคลาการทุกคนทุกตาแหน่งเพื่อให้ทุกคนได้รับการพัฒนาตนเองด้วย
ความเสมอภาค
3.2.10 หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
มีแนวทางในการกาหนดมติที่ประชุมโดยเน้นหลักการฉันทามติ ในการประชุมกรรมการชุด
ต่างๆเช่น คณะกรรมการประจาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีการเปิดโอกาส
ให้กรรมการแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ส่วนดี ส่วนเสีย แนวทางการปฏิบัติ จนได้
ข้อตกลงร่วมกัน สรุปเป็นมติที่ประชุ มโดยหลักฉันทามติ เช่น การจัดทาแผนยุทธศาสตร์
แผนปฏิ บั ติ ก ารและงบประมาณของวิ ท ยาลั ย แพทยศาสตร์ แ ละการสาธารณสุ ข การ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน การมอบอานาจให้คณะกรรมการประจาวิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุขและรองคณบดีฝ่ายต่างๆ เป็นต้น
4.ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีความก้าวหน้าตามสายงาน
ในปีงบประมาณ 2558 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้ดาเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้
บุ ค ลากรมี ค วามก้ า วหน้ า ตามสายงาน โดยการเพิ่ ม พู น สมรรถนะ และคุ ณ วุ ฒิ ซึ่ ง มี ผู้ ที่ ไ ด้ ด ารงต าแหน่ ง
ความก้าวหน้าตามสายงาน ดังนี้
ตารางที่ 51 บุคลากรสายวิชาการที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีความก้าวหน้าตามสายงาน
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ชื่อ-สกุล
นายแพทย์ป่วน สุทธิพินิจธรรม
นางสาวจารุวรรณ์ วงบุตดี
นางธันยาการย์ ศรีวรมาศ
นางสาวธารินี ไชยวงศ์
นางสาวภาวนา พนมเขต
นางสาวมินตรา สาระรักษ์
นายสุรศักดิ์ แว่นรัมย์
นางสาวเมรีรัตน์ มั่นวงศ์
นางรัตนา เล็กสมบูรณ์
นางสาวจุฑารัตน์ จิตติมณี
นายมารุตพงศ์ ปัญญา

ความก้าวหน้า

แต่งตั้งเมื่อ

รองศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

21 พฤษภาคม 2553
6 กันยายน 2555
28 พฤษภาคม 2555
18 เมษายน 2555
23 มกราคม 2555
11 กันยายน 2555
31 พฤษภาคม 2556
13 กุมภาพันธ์ 2557
28 พฤษภาคม 2557
6 มีนาคม 2558

5. สร้างเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพเพื่อให้บุคลากรทางานในองค์กรอย่างมีความสุข ผู้รับผิดชอบ งาน
บริหารบุคคล
ในปีงบประมาณ 2558 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข สารวจและวัดความสุขของบุคลากร
ด้วยระบบออนไลน์ โดยเครื่องมือแบบวัดความสุข HAPPINOMETER 2558 ในการวัดความสุขของบุคลากร
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ซึ่งจะวัดจากความสุขทั้ง 10 ด้าน โดยจากจานวนบุคลากรทั้งหมด 155
คน มีจานวนผู้ตอบแบบสอบถาม 46 คน คิดเป็นร้อยละ 40.80 และไม่ตอบแบบสอบถาม 74 คน คิดเป็นร้อยละ
59.20 และผลการสารวจความสุขภาพรวมของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข อยู่ที่ 61.50 สะท้อนให้
เห็นว่าบุคลากรในองค์กรอยู่ในระดับ “มีความสุข”
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ผลการประเมินในแต่ละด้าน (ร้อยละ)

แผนภูมิที่ 22 เปรียบเทียบผลการสารวจความสุขในการทางานของบุคลากรในปี 2557-2558
80
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ปี 2557

ปี 2558

6. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการความรู้เพื่อนาไปสู่การปฏิบัติ
ในปีงบประมาณ 2558 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการ
ดาเนินงานจัดโครงการจัดการความรู้มุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ รวมทั้งสิ้น 5 โครงการ เป็นเงิน 21,060 บาท
ภายใต้งานบริการการศึกษา โดยมุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 3 ด้าน ให้สอดคล้องกับโครงการจัดการความรู้ของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดังรายละเอียดต่อไปนี้
6.1 โครงการอบรมการใช้ Google Apps for Education โดยงานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
เป็นโครงการจัดการความรู้ที่ทางวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จัดขึ้นร่วมกับสานักวิทย
บริการ เพื่อให้ บุคลากรวิทยาลั ยทั้งอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้
google apps เพิ่มมากขึ้น โดยมีบุคลากรวิทยาลัยให้ความสนใจเป็นจานวนมาก โดยจัดทาขึ้นเมื่อวันที่ 26
พฤศจิกายน 2557 เวลา 9.00-16.30 น. ณ ห้อง CMP101 และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

ภาพที่ 46 กิจกรรมการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “Google Apps for Education”
6.2 โครงการ Research forum และการนาเสนอโครงการวิจัยเพื่อของบประมาณแผ่นดิน ประจาปี
2560 โดยงานวิจัย บริการวิชาการ และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
กิจกรรม research forum และการนาเสนอข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อของบประมาณแผ่นดิน ประจาปี
2560 ได้จัดทาขึ้น 2 ครั้งคือวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 และ วันที่ 18 มิถุนายน 2558 เวลา 12.00 น.-13.00 น.
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ณ ห้องประชุม CMP401 โดยคณาจารย์เข้าร่วมมากกว่า 60 คน (มากกว่าร้อยละ 90 ของอาจารย์ประจาวิทยาลัย)
โดยกิจกรรมแต่ล ะครั้งอาจารย์แต่ละคนได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอย่างกว้างขวาง ซึ่งถือเป็นการต่อยอด
งานวิจัยที่ดี ทาให้แนวคิดในการวิจัยของอาจารย์แต่ละคนมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น

ภาพที่ 47 โครงการ Research forum และการนาเสนอโครงการวิจัยเพื่อของบประมาณแผ่นดิน
ประจาปี 2560
6.3 โครงการอบรมการใช้ฐานข้อมูล Access Medicine โดยงานเอกสารสนเทศ
งานเอกสารสนเทศ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้จัดอบรมเรื่องการใช้ฐานข้อมูล access
medicine ขึ้น เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานฐานข้อมูลนี้มากยิ่งขึ้น
Access Medicine เป็น ฐานข้อมูลรวบรวม Clinical Library (หนังสือทางคลินิกไม่น้อยกว่า 17 ชื่อ
เรื่อง) LANGE Educational Library (หนังสือวิทยาศาสตร์การแพทย์ไม่น้อยกว่า 17 ชื่อเรื่อง หนังสือวิทยาศาสตร์
เบื้องต้นไม่น้ อยกว่า 17 ชื่อเรื่อง) แบบทดสอบตนเอง USMLEasy ข้อมู ล ยา คู่มือผู้ ป่ว ย วีดิโ อคลิ ปตลอดจน
ข่าวสารทันสมัยในวงการแพทย์

ภาพที่ 48 กิจกรรมการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การใช้ฐานข้อมูล Access Medicine”
6.7 โครงการอบรมการขั้นตอนการขอใช้ยานพาหนะโดยงานบริหาร
งานบริหารได้จัดทาโครงการขั้นตอนการขอใช้ยานพาหนะของวิทยาลัยขึ้น เนื่องจากเล็งเห็นปัญหาสาคัญ
ที่เกิดจากความผิดพลาดในการจองยานพาหนะที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง จึงจัดทาโครงการจัดอบรมเรื่องขั้นตอนการขอใช้
ยานพาหนะขึ้น โดยมีบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จานวน 30 คน เข้าร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดังกล่าว
6.8 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง It’s time to change
งานบริการการศึกษาจัดทาโครงการ It’s time to change ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนในศตวรรษ
ที่ 21 ซึ่งมีกาหนดการจัดโครงการในวันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2558 เวลา 12.00 น.- 14.30 น. โดยมี
คณาจารย์ประจาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขเป็นผู้บรรยายในหัวข้อต่อไปนี้
1. ดร. เชาวลิต ยั่วจิตร
เรื่อง Active learning
2. พญ. ปรมาภรณ์ ภาสตโรจน์ เรื่อง Rookie teacher
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3. ดร.ปรีดา ปราการกมานันท์ เรื่อง flip classroom
4. อ. อภิรดี เจริญนุกูล เรื่อง formative evaluation
โดยทักษะแห่ งศตวรรษที่ 21 ที่ส าคัญที่สุ ด คือ ทักษะการเรียนรู้ (Learning Skill) ส่ งผลให้ มีการ
เปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนรู้เพื่อให้เด็กในศตวรรษที่ 21 นี้ มีความรู้ ความสามารถ และทักษะจาเป็น ซึ่งเป็นผล
จากการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนการเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ ที่เป็น
ปัจจัยสนับสนุนที่จะทาให้เกิดการเรียนรู้ดังกล่าว ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 โดยอาจารย์แต่ละท่านได้สรุปการ
ประยุกต์ใช้หลักการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 ให้เข้ากับหลักการอบรมการพัฒนาตนเองได้
7. ส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพ และยกย่อง เชิดชูเกียรติบุคลากรที่เป็นแบบอย่างที่ดี
ในปีงบประมาณ 2558 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มี บุคลากรที่ได้รับรางวัล การยกย่อง
เชิดชู และเป็นต้นแบบในด้านการปฏิบัติงาน ดังนี้
ตารางที่ 52 รายชื่อบุคลากรที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ในปีงบประมาณ 2558
ลาดับ
ชื่อ-สกุล
1
นายนิยม จันทร์นวล
2
3
4

ตาแหน่ง/สังกัด
อาจารย์ กลุ่มวิชา
สาธารณสุขศาสตร์

ผศ.ดร.สุรศักดิ์ แว่นรัมย์ ผู้ช่วยคณบดีงาน
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย
ผศ.จารุวรรณ์ วงบุตรดี อาจารย์ กลุ่มวิชา
แพทย์ศาสตร์
นพ.ศิริพงษ์ สิระมนต์
อาจารย์ กลุ่มวิชา
แพทย์ศาสตร์

รางวัลยกย่องเชิดชู
การนาเสนอผลงานวิจยั แบบ
บรรยาย ดีเด่น กลุ่มวิทยาศาสตร์
สุขภาพและสิ่งแวดล้อม
บุคลากรดีเด่น ด้านการเรียนการ
สอน และการวิจัย
บุคลากรดีเด่น ด้านบริการวิชาการ

หน่วยงานผู้มอบ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ผู้มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม ดีเด่น

แพทยสภา

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ภาพที่ 49 บุคลากรทีไ่ ด้รับการยกย่องหรือยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ
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ข้อมูลสารสนเทศ
ด้านการผลิตบัณฑิต

1.นักศึกษาเข้าใหม่
ในปี 2558 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข รับนักศึกษา เข้าศึกษาในทุกหลักสูตรทั้งสิ้น
จานวน 201 คน เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีจานวน 196 คน โดยแบ่งเป็น หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
จานวน 48 คนและหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต จานวน 148 คน ระดับปริญญาโท จานวนทั้งสิ้น 5 คน
ตารางที่ 53 การรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในปี 2557-2558
หลักสูตร
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์
รวม

ปี 2557
ปี 2558
การ
ปริญญา ปริญญา ปริญญา รวม ปริญญา ปริญญา ปริญญา รวม เพิ่มขึ้น
/ลดลง
ตรี
โท
เอก
ตรี
โท
เอก
36
36
48
48 เพิ่มขึ้น
145
145
148
148 เพิม่ ขึ้น
-

-

-

-

-

5

-

5

181

-

-

181

196

5

-

201

เปิดรับ
ปีแรก

2. จานวนนักศึกษาทั้งหมด
ในปี 2558 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีจานวนนักศึกษาทั้งหมดทุกระดับการศึกษา
จานวน 1,220 คน เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี จานวน 1,215 คน และนักศึกษาระดับปริญญาโท จานวน 5
คน
ตารางที่ 54 จานวนนักศึกษาในทุกหลักสูตร ในปี 2558
หลักสูตร
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์
รวม

136

ปริญญาตรี
ภาคปกติ โครงการ
พิเศษ
427
788
-

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

รวม

-

-

427
788

-

-

5

-

5

1,215

-

5

-

1,220
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3. จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
ในปีการศึกษา 2557 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีจานวนผู้สาเร็จการศึกษาในทุก
หลักสูตร จานวนทั้งสิ้ น 72 คน โดยแบ่งเป็นหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต จานวน 18 คน และหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต จานวน 54 คน
ตารางที่ 55 เปรียบเทียบจานวนผู้สาเร็จการศึกษาในทุกหลักสูตร
หลักสูตร
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
รวม

ปี 2556
ปริญญา ปริญญา ปริญญา
ตรี
โท
เอก

ปี 2557
การ
รวม ปริญญา ปริญญา ปริญญา รวม เพิ่มขึ้น
/ลดลง
ตรี
โท
เอก

15
102

-

-

15
102

18
54

-

-

18
54

117

-

-

117

72

-

-

72

เพิ่มขึ้น
ลดลง

4. ภาวะการมีงานทา
ในปีการศึกษา 2557 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีผู้สาเร็จการศึกษาในทุกหลักสูตร
ทั้งสิ้นจานวน 69 คน เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจานวน 69 คน จากการสารวจข้อมูลภาวะการมี
งานทาของผู้สาเร็จการศึกษาภายใน 1 ปี จากผู้สาเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2557 จานวนทั้งสิ้น 69 คน มี
ผู้ตอบแบบสารวจ จานวนทั้งสิ้น 66 คน คิดเป็นร้อยละ 95.65 ผลการสารวจพบว่า บัณฑิตได้งานทาจานวน
43 คน คิดเป็นร้อยละ 70.49 และบัณฑิตที่ยังไม่ได้งานทาจานวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 29.51 และ
เปรียบเทียบกับภาวการณ์มีงานทาปีการศึกษาศึกษา 2556 ดังนี้
ตารางที่ 56 ภาวะการมีงานทา ปีการศึกษา 2556
หลักสูตร
หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
รวม

ผู้สาเร็จ
การศึกษา
(คน)
14
82
96

ผู้ตอบแบบสอบถาม
จานวน
ร้อยละ
(คน)
14
100
79
96.34
93

96.87

บัณฑิตที่ได้งานทา*
จานวน ร้อยละ
(คน)
14
100
77
97.47
91

98.91

บัณฑิตที่ยังไม่ได้งานทา
จานวน
ร้อยละ
(คน)
1
1.26
1

Annual Report 2015

1.04

137

137

รายงานประจําป 2558

ว�ทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข

ตารางที่ 57 ภาวะการมีงานทา ปีการศึกษา 2557
หลักสูตร
หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
รวม

ผู้สาเร็จ
การศึกษา
(คน)
15
54

ผู้ตอบแบบสอบถาม
จานวน
ร้อยละ
(คน)
15
100.00
51
94.44

69

66

95.65

บัณฑิตที่ได้งานทา*
จานวน ร้อยละ
(คน)
15
100.00
28
60.84
43

70.49

บัณฑิตที่ยังไม่ได้งานทา
จานวน
ร้อยละ
(คน)
23
29.51
23

29.51

* หมายถึง ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
5. การสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม
ในปีการศึกษา 2557 มีนักศึกษาหลั กสู ตรแพทยศาสตรบัณฑิต ที่มีสิทธ์ส อบใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม จานวนทั้งสิ้น 18 คน และมีผู้สอบผ่านจานวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 83.33 ดังนี้
แผนภูมิที่ 23 จานวนนักศึกษาที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมในปีการศึกษา 2555 - 2557

จานวนนักศึกษา (คน)

20
15

15 16

10

10

15

5
0

ปีการศึกษา 2555
จานวนนักศึกษาที่สอบผ่าน

138

13

18

ปีการศึกษา 2556

ปีการศึกษา 2557

จานวนนักศึกษาที่เขาสอบทั้งหมด
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ด้านงบประมาณ

ในปีงบประมาณ 2558 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้รับจัดสรรงบประมาณในการ
ดาเนินงานตามพันธกิจ ต่างๆ รวมจานวนเงินทั้งสิ้น 295,832,083.57 บาท จาแนกเป็นงบประมาณแผ่นดิน
จานวนทั้งสิ้น 239,470,200.00 บาท งบประมาณเงินรายได้ จานวนทั้งสิ้น 56,361,883.57 บาท เพื่อให้การ
ดาเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามแผนงานของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข โดยมี
รายละเอียดงบประมาณรายรับ และงบประมาณรายจ่าย ระหว่างปีงบประมาณ 2558 และ 2557 ดังนี้
1. ข้อมูลงบประมาณรายรับ
ในปีงบประมาณ 2558 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีงบประมาณรายรับจานวนทั้งสิ้น
295,832,083.57 บาท ซึ่งมากกว่าปีงบประมาณ 2557 จานวน 104,047,003.32 บาท เมื่อเปรียบเทียบกับ
ปีงบประมาณ 2557 ที่ได้รับ จัดสรรงบประมาณเพียง 191,785,080.25 บาท คิดเป็นร้อยละ 54.25 ของ
งบประมาณที่ได้รับเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2557 เนื่องจากได้รับงบลงทุนค่าก่อสร้างอาคารศูนย์การศึกษา
และวิจัยทางการแพทย์ในปี 2558 เพิ่มขึ้นและได้รับงบประมาณแผนงานด้านบริการรักษาพยาบาลฯ เพิ่มขึ้น

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ล้านบาท)

แผนภูมิที่ 24 เปรียบเทียบงบประมาณรายรับ ระหว่างปีงบประมาณ 2557-2558
200.00
180.00
160.00
140.00
120.00
100.00
80.00
60.00
40.00
20.00
0.00

182.16

112.39
54.92 56.36

44.49
5.50

15.65 8.33

งบประมาณ
เงินแผ่นดิน

งบประมาณ
เงินอุดหนุน

3.59 4.49
งบลงทุน
(สิ่งก่อสร้าง)
ปี 2557

งบประมาณด้านการวิจัย เงินนอกเงินประมาณ
บริการวิชาการ ทานุฯ
(เงินรายได้)

ปี 2558

2. ข้อมูลงบประมาณรายจ่าย
ในปีงบประมาณ 2558 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีการเบิกจ่ายงบประมาณจานวน
ทั้งสิ้น 286,836,054.68 บาท ซึ่งมากกว่า ปีงบประมาณ 2557 จานวน 112,388883.52 บาท ซึ่งมีการ
เบิกจ่ายงบประมาณพียง 177,041,704.16 คิดเป็นร้อยละ 61.69 เนื่องจากมีการดาเนินงานด้านการก่อสร้าง
อาคารและจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เพื่อรองรับภาระกิจการให้บริการทางการแพทย์ในอนาคต
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งบประมาณรายจ่าย (ล้านบาท)

แผนภูมิที่ 25 เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่าย ระหว่างปีงบประมาณ 2557-2558
200.00
180.00
160.00
140.00
120.00
100.00
80.00
60.00
40.00
20.00
0.00

182.16

112.39
53.98
44.50

41.75
4.72

12.20 7.40

งบประมาณ
เงินแผ่นดิน

งบประมาณ
เงินอุดหนุน

ปี 2557

3.59 4.49
งบลงทุน
(สิ่งก่อสร้าง)

งบประมาณด้านการวิจัย เงินนอกเงินประมาณ
บริการวิชาการ ทานุฯ
(เงินรายได้)

ปี 2558

ตารางที่ 58 เปรียบเทียบงบประมาณรายรับ-รายจ่าย ระหว่างปีงบประมาณ 2557-2558
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

140

ประเภทงบประมาณ

ปีงบประมาณ 2557
งบประมาณ
งบประมาณ
รายรับ
รายจ่าย

ปีงบประมาณ 2558
งบประมาณ
งบประมาณ
รายรับ
รายจ่าย

งบประมาณแผนงานด้านวิทยาศาสตร์
3,440,680.00
3,440,680.00
3,949,800.00
3,949,800.00
สุขภาพ
งบประมาณแผนงานด้านบริการ
1,854,100.00
1,096,641.94 40,310,600.00 37,660,772.00
รักษาพยาบาลฯ
งบเงินอุดหนุนผลิตแพทย์เพิ่ม
15,645,900.00
12,204,071.54
8,327,400.00
7,401,508.20
งบลงทุน (สิ่งก่อสร้าง)
112,392,000.00 112,392,000.00 182,161,500.00 182,161,500.00
งบประมาณด้านการวิจัย
1,119,000.00
1,119,000.00
1,686,000.00
1,686,000.00
งบประมาณด้านการบริการวิชาการ
1,990,700.00
1,990,700.00
2,449,800.00
2,449,800.00
งบประมาณด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
482,000.00
482,000.00
355,000.00
355,000.00
เงินอุดหนุนสนับสนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
203,300.00
178,290.00
230,100.00
141,524.50
เงินนอกเงินประมาณ (เงินรายได้)
54,916,400.25
44,498,320.68 56,361,883.57 53,984,682.98
รวมทั้งสิ้น
192,044,080.25 177,401,704.16 295,832,083.57 289,790,587.68
ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ
92.50
97.96
การเบิกจ่ายงบประมาณในปี 2558 เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2557 คิดเป็นร้อยละ 5.46
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ตารางที่ 59 เปรียบเทียบรายละเอียดงบประมาณรายรับ-รายจ่าย ระหว่างปีงบประมาณ 2557-2558
ลาดับ
1
1.1
1.2
2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
4
4.1
4.2
4.3
5
6
7
8
9
9.1

ประเภทงบประมาณ

ปีงบประมาณ 2557
งบประมาณ
งบประมาณ
รายรับ
รายจ่าย

ปีงบประมาณ 2558
งบประมาณ
งบประมาณ
รายรับ
รายจ่าย

แผนงานด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
งบบุคลากร
- ค่าจ้างชั่วคราว (ค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญ)
1,146,780.00
1,146,780.00
1,278,800.00
1,278,800.00
งบดาเนินงาน
- ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ
2,293,900.00
2,293,900.00
2,671,000.00
2,671,000.00
แผนงานด้านบริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ
งบดาเนินงาน
- ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ
8,300,000.00
8,300,000.00
งบบุคลากร
- ค่าจ้างพนักงาน
1,854,100.00
1,096,641.94 11,293,000.00
8,643,172.00
งบลงทุน
- ค่าครุภณ
ั ฑ์
- 20,717,600.00 20,717,600.00
งบเงินอุดหนุนผลิตแพทย์เพิ่ม
เงินอุดหนุนทั่วไป (300,000 บาท/คน/ 15,645,900.00 12,204,071.54
8,327,400.00
7,401,508.20
ปี) จาก สานักงบประมาณ
งบลงทุน
ค่าสิ่งก่อสร้าง อาคารศูนย์การศึกษา
102,492,000.00 102,492,000.00 117,335,200.00 117,335,200.00
และวิจัยทางการแพทย์
ค่าสิ่งก่อสร้าง อาคารหอพักบุคลากร
9,900,000.00
9,900,000.00 56,058,800.00 56,058,800.00
ทางการแพทย์
ค่าสิ่งก่อสร้าง อาคารจ่ายกลาง
8,767,500.00
8,767,500.00
งบประมาณด้านการวิจัย
1,119,000.00
1,119,000.00
1,686,000.00
1,686,000.00
งบประมาณด้านการบริการวิชาการ
1,990,700.00
1,990,700.00
2,449,800.00
2,449,800.00
งบประมาณด้านทานุบารุง
482,000.00
482,000.00
355,000.00
355,000.00
ศิลปวัฒนธรรม
เงินอุดหนุนสนับสนุนการศึกษาขัน้
203,300.00
178,290.00
230,100.00
141,524.50
พื้นฐาน
เงินนอกเงินประมาณ (เงินรายได้)
เงินรายได้ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข
- เงินอุดหนุนทั่วไป (300,000 บาท/ 31,752,000.00 25,493,900.90 32,634,000.00 25,674,685.57
คน/ปี) จาก กระทรวงสาธารณสุข
- เงินค่าหน่วยกิต ค่าธรรมเนียม
9,183,690.00
9,965,028.23
7,505,577.50 13,872,863.41
การศึกษาพิเศษ
- เงินรายได้อื่น ๆ (เงินค่าธรรมเนียม
952,419.75
1,109,145.50
ใช้ห้องปฏิบัติการ,ค่าสมัครสอบ ฯลฯ)
- เงินบริจาค
1,086,795.00
377,981.00
250,400.00
249,300.00
Annual Report 2015

141

141

รายงานประจําป 2558

ลาดับ
9.2
9.3

ว�ทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข

ประเภทงบประมาณ
- เงินทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก
เงินรายได้ศูนย์สุขภาพ
- เงินค่ารักษาพยาบาล
- เงินประกันสุขภาพนักศึกษา
เงินรายได้ศูนย์เด็ก
- ค่าอาหารและค่าเลีย้ งเด็ก
รวมทั้งสิ้น

ปีงบประมาณ 2557
งบประมาณ
งบประมาณ
รายรับ
รายจ่าย
259,000.00
259,000.00

ปีงบประมาณ 2558
งบประมาณ
งบประมาณ
รายรับ
รายจ่าย
559,000.00
559,000.00

8,275,945.50
2,719,000.00

10,537,160.57
3,070,600.00

7,986,947.55
-

13,043,540.50
-

687,550.00
415,463.00
696,000.00
585,293.50
192,044,080.25 177,401,704.16 295,832,083.57 289,790,587.68

3. ข้อมูลการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง ประจาปีงบประมาณ 2558
3.1.ข้อมูลการจัดหาวัสดุ
ในปีงบประมาณ 2558 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้ดาเนินการจัดสรรงบประมาณ
ในการจัดหาวัสดุ เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน และการดาเนินงานด้านต่างๆ ดังนี้
ตารางที่ 60 เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัสดุ ในปีงบประมาณ 2557-2558
ลาดับ
1
2
3
4
5

ประเภทวัสดุ

ปีงบประมาณ 2557
824,777.40
556,914.00
5,900.00
69,899.00
0.00
1,457,490.40

วัสดุสานักงาน
วัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุการเกษตร
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

ปีงบประมาณ 2558
1,085,116.30
496,782.94
47,736.00
122,342.00
0.00
1,751,977.24

แผนภูมิที่ 26 เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัสดุ ในปีงบประมาณ 2557-2558
งบประมาณในการจัดหาวัสดุ (บาท)

1,200,000
1,000,000
800,000

1,085,116
824,777
556,914

600,000

496,783

400,000
200,000
0

5,900
วัสดุสานักงาน

วัสดุคอมพิวเตอร์

ปีงบประมาณ 2557
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47,736 69,899

122,342

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ วัสดุงานบ้านงานครัว

0

0

วัสดุการเกษตร

ปีงบประมาณ 2558
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จากกราฟแสดงให้เห็นว่า ปีงบประมาณ 2558 มีปริมาณการจัดซื้อวัสดุประเภทวัสดุสานักงาน วัสดุ
ไฟฟ้าและวิทยุ และวัสดุงานบ้านงานครัว มียอดงบประมาณการใช้จ่ายเพิ่มสูงขึ้นจากปีงบประมาณ 2557
เนื่องจากในปีงบประมาณ 2558 มีการใช้งบประมาณในการจัดกิจกรรมด้านการสนับสนุนการเรียนการสอน
เพิ่มมากกว่าเดิม ประกอบกับงบประมาณด้านการทาความสะอาดมีปริมาณเพิ่มขึ้นจากเดิม เนื่องจากต้องซื้อ
วัสดุในการทาความสะอาดเพิ่ม เช่น น้ายาทาความสะอาด ทาให้งบประมาณในส่วนของค่าจ้างทาความ
สะอาดที่ได้รับไม่เพียงพอ จึงต้องใช้งบประมาณที่งานพัสดุได้รับสมทบในการดาเนินการจัดซื้ออุปกรณ์ดังกล่าว
เพิ่ม ในส่วนของค่าวัสดุสานักงาน มีการดาเนินการจัดซื้อเก้าอี้แถว 4 ที่นั่ง เพิ่มขึ้นจานวน 15 ชุด เพื่อ
รองรับด้านการเรียนการสอน เนื่องจากของเดิมที่มีอยู่ไม่เพียงพอ มีความจาเป็นต้องจัดหาเพิ่มเติมเพื่อให้เกืด
ความคล่องตัวในการปฏิบัติงานดังกล่าว
3.2 ข้อมูลการจัดหาครุภัณฑ์
ในปีงบประมาณ 2558 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้ดาเนินการจัดสรรงบประมาณ
ในการจั ดหาครุภั ณฑ์ เพื่อสนับสนุนการจัดการเรี ยนการสอน การวิจัย การบริการทางการแพทย์และการ
ดาเนินงานด้านต่างๆ ดังนี้
ตารางที่ 61 เปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในการจัดซื้อครุภัณฑ์ในปี 2557 และ 2558
ประเภทงบประมาณ
งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณรายได้
รวมจานวนทั้งสิน้

งบประมาณปี 2557
งบประมาณปี 2558
รับจัดสรร
เบิกจ่าย
รับจัดสรร
เบิกจ่าย
- 20,717,600.00 20,343,282.00
3,381,000.00 437,880.00
5,630,300.00 5,381,795.00
3,381,000.00 437,880.00 26,347,900.00 25,725,077.00

งบประมาณในการจัดหาครุภณ
ั ฑ์ (บาท)

แผนภูมิที่ 27 เปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในการจัดซื้อครุภัณฑ์ในปี 2557 และ 2558
30,000,000.00

26,347,900.0025,725,077.00

25,000,000.00
20,000,000.00
15,000,000.00
10,000,000.00
5,000,000.00
0.00

3,381,000.00
437,880.00
งบประมาณปี 2557
ได้รับจัดสรร

งบประมาณปี 2558
เบิกจ่าย
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จากตารางดั ง กล่ า วแสดงให้ เ ห็ น ว่ า จ านวนเงิ น ที่ ไ ด้ รั บ จั ด สรรในการจั ด ซื้ อ ครุ ภั ณ ฑ์ ส าหรั บ
ปีงบประมาณ 2557 มีจานวนน้อยกว่าเงินที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ 2558 และยอดการเบิกจ่ายใน
ปีงบประมาณ 2558 จะมากกว่าปีงบประมาณ 2557 อันเนื่องมาจากในปีงบประมาณ 2557 มีการยกเลิก
รายการครุภัณฑ์จากหน่วยงานผู้ขอซื้อครุภัณฑ์ ส่งผลให้งบประมาณคงเหลือปี 2557 มากกว่าปี 2558
3.3 ข้อมูลการจัดการด้านสิ่งก่อสร้าง
ภายในปีงบประมาณ 2558 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีงบประมาณรายจ่ายด้านการ
ก่อสร้าง จานวนทั้งสิ้น 140,400,358.28 บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบล้านสี่แสนสามร้อยห้าสิบแปดบาทยี่สิบแปด
สตางค์) ส่วนในปีงบประมาณ 2557 ใช้จ่ายไปทั้งสิ้น 130,383,290 บาท (หนึ่งร้อยสามสิบล้านสามแสนแปด
หมื่นสามพันสองร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) โดยในปี 2558 มีงบประมาณรายจ่ายด้านการก่อสร้างเพิ่มขึ้นจาก
ปีงบประมาณ 2557 จานวน 10,017,068.28 บาท (สิบล้านหนึ่งหมื่นเจ็ดพันหกสิบแปดบาทยี่สิบแปดสตางค์)
โดยมีรายละเอียดการดาเนินงาน ดังนี้
3.3.1 อาคารศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์
งบประมาณผู ก พั น ตั้ ง แต่ ปี ง บประมาณ 2554 – 2558 วงเงิ น ในสั ญ ญาจ้ า ง จ านวน
246,750,000 บาท ได้รับสนับสนุนงบประมาณปี 2554 จานวน 31,725,000 บาท / ปี 2555 จานวน
15,651,000 บาท / ปี 2556 จานวน 22,818,800 บาท / ปี 2557 จานวน 102,492,000 บาท เงินนอก
งบประมาณ จานวน 15,948,000 บาท /ปี 2558 จานวน 49,388,200 บาท เงินนอกงบประมาณ จานวน
8,727,000 บาท ขณะนี้ได้ก่อสร้างแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อย เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2558
3.3.2 ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์
งบประมาณผูกพันตั้งแต่ปีงบประมาณ 2556 – 2558 วันเริ่มต้นสัญญา วันที่ 5 มกราคม
2556 วันสิ้น สุดสัญญา วัน ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 ระยะเวลาในการจ้าง 780 วัน งบประมาณในการจ้าง
จานวน 3,500,000 บาท ในปีงบประมาณ 2556 รวมยอดเบิกจ่ายทั้งสิ้น 1,211,535 บาท / ปีงบประมาณ
2557 รวมยอดเบิกจ่ายทั้งสิ้น 1,480,765 บาท / ปีงบประมาณ 2558 ยอดเบิกจ่าย 807,700 บาท และจ่าย
ค่าควบคุมงานเพิ่มเติมเนื่องจากเหตุขยายสัญญาโดยมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จานวน
183,974.38 บาท รวมยอดเบิกจ่ายทั้งสิ้น 991,674.38 บาท ขณะนี้ได้ควบคุมงานก่อสร้างแล้วเสร็จเป็นที่
เรียบร้อย เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2558
3.3.3 อาคารหอพักแพทย์และพยาบาล
งบประมาณผูกพันปีงบประมาณ 2557 – 2558 วันเริ่มต้นสัญญาวันที่ 4 มีนาคม 2557 วัน
สิ้นสุดสัญญาจ้างวันที่ 26 มิถุนายน 2558 วงเงินในสัญญาจ้าง จานวน 79,950,000 บาท งบประมาณปี 2557
เบิกจ่ายทั้งสิ้น 9,098,310 บาท /งบประมาณปี 2558 เบิกจ่ายทั้งสิ้น 56,860,390 บาท เงินนอกงบประมาณ
จานวน 13,991,300 บาท ขณะนี้ได้ก่อสร้างแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อย เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2558
3.3.4 ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารหอพักแพทย์และพยาบาล
งบประมาณผูกพันตั้งแต่ปีงบประมาณ 2557 – 2558 วันเริ่มต้นสัญญา 4 มีนาคม 2557 วัน
สิ้นสุดสั ญญาจ้างวันที่ 26 มิถุนายน 2558 ระยะเวลาในการจ้าง 480 วัน งบประมาณในการจ้าง จานวน
1,360,000.-บาท ในปีงบประมาณ 2557 เบิกจ่ายทั้งสิ้น 510,000 บาท / ปีงบประมาณ 2558 เบิกจ่ายทั้งสิ้น
850,000 บาท ขณะนี้ได้ควบคุมงานก่อสร้างแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อย เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2558
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3.3.5 จ้างเหมาจัดทารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้อ งกันและแก้ไขผลกระทบ

งบประมาณ ปี 2556 – 2558 วันเริ่มต้นสัญญา วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556 วันสิ้นสุดสัญญา
วันที่ 28 มีนาคม 2558 ระยะเวลาในการจ้าง 780 วัน งบประมาณในการจ้าง 1,850,000.- บาท ใน
ปีงบประมาณ 2556 ยอดเบิกจ่ายทั้งสิ้น 639,700 บาท /ปีงบประมาณ 2557 ยอดเบิกจ่ายทั้งสิ้น 719,600
บาท / ปีงบประมาณ 2558 ยอดเบิกจ่าย 490,700 บาท ขยายระยะเวลาเนื่องจากการก่อสร้างล่าช้าและมี
ค่าจ้างเพิ่มเติม จานวน 119,593.90 บาท สิ้นสุดสัญญาวันที่ 31 กรกฎาคม 2558 ซึ่งขณะนี้ได้จัดส่งรายงานไป
ยังสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรณ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรียบร้อยแล้วตามกาหนดระยะเวลาใน
สัญญาจ้าง
3.3.6 อาคารจ่ายกลาง
งบประมาณผูกพันปีงบประมาณ 2558 – 2559 วันเริ่มต้นสัญญาวันที่ 24 เมษายน 2558
วันสิ้นสุดสัญญาจ้างวันที่ 15 สิงหาคม 2559 วงเงินในสัญญาจ้าง จานวน 50,100,000 บาท งบประมาณปี
2558 เบิกจ่ายทั้งสิ้น 8,316,600 บาท คงเหลือ 450,900 บาท /งบประมาณปี 2559 ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น
35,070,000 บาท เงินนอกงบประมาณ จานวน 6,262,500 บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
3.3.7 ค่าควบคุมงานอาคารจ่ายกลาง
งบประมาณผูกพันปีงบประมาณ 2558 – 2559 วันเริ่มต้นสัญญาวันที่ 24 เมษายน 2558
วันสิ้นสุดสัญญาจ้างวันที่ 15 สิงหาคม 2559 วงเงินในสัญญาจ้าง จานวน 856,000 บาท งบประมาณปี 2558
เบิกจ่ายทั้งสิ้น 214,000 บาท /งบประมาณปี 2559 ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น 642,000 บาท ขณะนี้อยู่ระหว่าง
ควบคุมงานก่อสร้าง
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ด้านบุคลากร

1.จาแนกตามประเภทของบุคลากร
1.1 บุคลากรสายวิชาการ
ในปี 2558 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีบุคลากรสาย
วิชาการ จานวนทั้งสิ้น 69 คน จาแนกเป็นข้าราชการจานวน 0 คน พนักงานมหาวิทยาลัย 66 คน และ ลูกจ้าง
ชั่วคราวจานวน 3 คน
ตารางที่ 62 จานวนบุคลากรสายวิชาการ จาแนกตามประเภทของพนักงาน ในปี 2557-2558
ปี 2557
พนักงาน
ภาควิชา/สาขา/หน่วยงาน ข้าราช
ลูกจ้าง
มหาวิทยา
การ
ชั่วคราว
ลัย
กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์
38
3
กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์
18
รวม
56
3

รวม

ข้าราช
การ

41
18
59

-

ปี 2558
พนักงาน ลูกจ้าง
มหาวิทยา ชั่วคราว
ลัย
46
3
20
66
3

รวม

เพิ่มขึ้น/
ลดลง

49
20
69

8
2
10

1.2 บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
ในปี 2558 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ จานวนทั้งสิ้น 77 คน จาแนกเป็นข้าราชการจานวน 1 คน พนักงานมหาวิทยาลัย 65 คน
และ ลูกจ้างชั่วคราว จานวน 10 คน และลูกจ้างประจา จานวน 1 คน
ตารางที่ 63 จานวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จาแนกตามประเภทของพนักงาน ในปี 2557-2558
ภาควิชา/สาขา/
หน่วยงาน
สานักงานคณบดี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ศูนย์การศึกษาและ
วิจัยทางการแพทย์
รวม

ข้าราช
การ

ปี 2557
ลูกจ้าง
พนักงาน
มหาวิทยา ชั่วคราว/
ลูกจ้างประ
ลัย
จา

ปี 2558
พนักงาน
ลูกจ้าง
ข้าราช มหาวิทยา ชั่วคราว/
รวม
การ
ลัย
ลูกจ้างประ
จา

รวม

เพิ่มขึ้น
/ลดลง

1
-

42
4
14

4
6
1

46
11
15

1
-

40
4
21

4
6
1

44
11
22

2
7

1

60

11

72

1

65

11

77

5

2.จาแนกตามระดับการศึกษา
2.1 บุคลากรสายวิชาการ
ในปี 2558 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีบุคลากรสาย
วิชาการ จานวนทั้งสิ้น 69 คน จาแนกตามระดับการศึกษาเป็นระดับปริญญาตรีจานวน 1 คน ปริญญาโท 39
คน และปริญญาเอก จานวน 29 คน
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ตารางที่ 64 จานวนบุคลากรสายวิชาการ จาแนกตามระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
(คน)
1
1

ภาควิชา/สาขา/หน่วยงาน/
กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์
กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์
รวม

ปริญญาโท
(คน)
21
18
39

ปริญญาเอก
(คน)
27
2
29

รวม
(คน)
49
20
69

2.2 บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
ในปี 2558 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ จานวนทั้งสิ้น 77 คน จาแนกตามระดับการศึกษาเป็นระดับปริญญาตรีจานวน 58 คน
ปริญญาโท 6 คน และ ปริญญาเอกจานวน 0 คน และต่ากว่าปริญญาตรี จานวน 13 คน
ตารางที่ 65 จานวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จาแนกตามระดับการศึกษา
หน่วยงาน/ภาควิชา/สาขา
สานักงานคณบดี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการ
แพทย์
รวม

ต่ากว่าปริญญาตรี
(คน)
7
5
1

ปริญญาตรี
(คน)
33
6
19

ปริญญาโท
(คน)
5
1
-

ปริญญาเอก
(คน)
-

รวม
(คน)
45
12
20

13

58

6

-

77

3. จาแนกตามตาแหน่งวิชาการ
ในปี 2558 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีบุคลากรสาย
วิชาการ จานวนทั้งสิ้ น 69 คน จาแนกตามตาแหน่งทางวิชาการ ตาแหน่งอาจารย์ จานวน 58 คน ผู้ช่ว ย
ศาสตราจารย์ จานวน 8 คน และรองศาสตราจารย์ จานวน 1 คน
ตารางที่ 66 เปรียบเทียบจานวนบุคลากรสายวิชาการ จาแนกตามตาแหน่งทางวิชาการ ในปี 2557-2558
ปี 2557
ภาควิชา/สาขา/
หน่วยงาน

ปี 2558

อาจารย์

ผศ.

รศ.

ศ.

รวม

อาจารย์

ผศ.

รศ.

ศ.

รวม

เพิ่มขึ้น/
ลดลง

กลุ่มวิชา
แพทยศาสตร์
กลุ่มวิชาสาธารณสุข
ศาสตร์

41

5

1

-

6

49

8

1

-

9

3

18

2

-

-

2

20

2

-

-

2

-

รวม
ร้อยละ

59

7

1

-

8

69

10

1

-

11

3
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4.บุคลากรลาศึกษาต่อ
ในปี 2558 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีบุคลากรลา
ศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศ จานวนทั้งสิ้น 15 คน จาแนกตามประเภทบุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุนวิชาการ ดังนี้
ตารางที่ 67 รายละเอียดการลาศึกษาต่อในประเทศและต่างประเทศของบุคลากรสายวิชาการ
ลาดับ

ชื่อ- สกุล

ระดับ
สาขา
ปริญญา
ปริญญาเอก สาขา กายวิภาคศาสตร์

1

อ.ปิยนันท์ มีเวที

2

อ.นันทยา กระสวยทอง

3
4

อ.ชาญวิทย์ มณีนิล
นพ.สุริยง แผลงงาม

ปริญญาเอก สาขา วิทยาศาสตร์การ
ออกกาลังกายและการ
กีฬา
ปริญญาเอก สาขา กายวิภาคศาสตร์
ปริญญาเอก สาขา ภาพวินิจฉัยชั้นสูง

5

พญ.ปิยะรัตน์ ธัญนิพัทธ์

ปริญญาเอก สาขา ตจวิทยา

6

นพ.ณัฐพล สีดาพันธุ์

ปริญญาเอก สาขา อายุรศาสตร์

7

พญ.กฤติกา ทองอินทร์

ปริญญาเอก สาขา รังสีวิทยา

8

อ.สุธารกมล ครองยุติ

ปริญญาเอก สาขา กายวิภาคศาสตร์

9

อ.สง่า ทับทิมหิน

ปริญญาเอก สาขา สาธารณสุขศาสตร์

10

อ.ปวีณา ลิมปทีปราการ

ปริญญาเอก สาขา วิชาเทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อม

11

อ. ฐิติรัช งานฉมัง

ปริญญาเอก สาขา สาธารณสุขศาสตร์

12

อ.เมรีรตั น์ มั่นวงศ์

ปริญญาเอก สาขา วิชาการวิจัยและ
การจัดการด้านสุขภาพ
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คณะแพทยศาสตร์ ศิริ
ราชพยาบาล
คณะแพทยศาสตร์ รพ.
รามาธิบดี

ทุนสนับสนุน
ทุนอุดหนุนวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข
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ทุนวิทยาลัย
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ทุนอุดหนุนวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข
มห
ทุนผู้ช่วยวิจัย
าวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โครงการปริญญาเอก
กาญจนาภิเษก
(คปก.) รุ่นที่ 12
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทุนอุดหนุนวิทยาลัย
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ลาดับ

ชื่อ- สกุล
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13

อ.ลักษณีย์ บุญขาว

14

อ.ปัณฑิตา สุขุมาลย์

ระดับ
สาขา
ปริญญา
ปริญญาเอก สาขา วิชาอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย
ปริญญาเอก สาขา สาธารณสุขศาสตร์

15

อ.นิยม จันทร์นวล

ปริญญาเอก สาขา สาธารณสุขศาสตร์

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ทุนสนับสนุน
ทุนกองทุนพัฒนา
บุคลากร
ทุนวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข
ทุนวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข
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คณะกรรมการจัดทารายงานประจาปี 2558 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
คณะกรรมการอานวยการจัดทารายงานประจาปี 2558
1. คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
2. ผู้อานวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
3. ผู้อานวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
โรงพยาบาลศรีสะเกษ
4. รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา
5. รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ และทานุฯ
6. รองคณบดีฝ่ายบริหาร
7. รองคณบดีฝ่ายคลังและพัสดุ
8. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
9. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาฯ
10. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
11. ผู้ช่วยคณบดีศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์
12. หัวหน้ากลุ่มวิชาแพทยศาสตร์
13. หัวหน้ากลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์
14. รองคณบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ
15. ดร.ลติพร อุดมสุข

ประธาน
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

คณะอนุกรรมการจัดทารายงานประจาปี 2558
1. นพ.วัฒนา พรรณพานิช
2. ดร.ลติพร อุดมสุข
3. ผศ.มินตรา สาระรักษ์
4. ผศ.ดร.รัตนา เล็กสมบูรณ์
5. พญ.ศุทธินี ธิราช
6. ผศ.ดร.ภาวนา พนมเขต
7. ดร.สุวภรณ์ แดนดี
8. พญ.นวินดา เจียมบุญศรี
9. ผศ.ดร.ธารินี ไชยวงศ์
10. ผศ.ดร.สุรศักดิ์ แว่นรัมย์
11. ผศ.จารุวรรณ์ วงบุตดี
12. อ.พลากร สืบสาราญ
13. อ.ทักษิณ พิมพ์ภักดิ์
14. อ.พัจนภา วงษาพรหม
15. ดร.เชาวลิต ยั่วจิตร

ประธานคณะกรรมการ
รองประธานคณะกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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16. นางรัชฐา ราตรี
17. น.ส.จิราภรณ์ ศรีสุวรรณ
18. น.ส.ณรัญญา มีชัย
19. น.ส.รัตติกาล วังคะฮาด
20. น.ส.ลินดา คามุงคุณ
21. น.ส.สุพัตรา โฉมงาม
22. น.ส.อนุสรา สารักษ์
23. น.ส.มาลัย ศิลารัมย์
24. น.ส.ธีรานันทน์ บุราไกร
25. นายเวนิจ หงษา
26. น.ส.ธัญญฉัตร ศรีธัญรัตน์
27. นายวัชรพงษ์ แสงนิล
28. น.ส.จารุภรณ์ มุ่งหมาย
29. น.ส.กนกภรณ์ สิงห์คา
30. น.ส.สุภาพร ช่างคา
31. น.ส.ลภัส ยิ่งยืน
32. น.ส.จริยาพร ธรรมราช
33. น.ส.เบญชญา คุณละทิ
34. นายอัครเดช อธิปราชญ์
35. นางนันทิญา ทีปิวัฒน์
36. น.ส.เบญจพร โคตรแก้ว
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รวบรวมข้อมมูล/วิเคราะห์/เรียบเรียง
1. อาจารย์ ดร.ลติพร
2. นางนันทิญา
3. นางสาวเบญจพร

อุดมสุข
ทีปิวัฒน์
โคตรแก้ว

ออกแบบปก รูปเล่ม
นายอัครเดช

อธิปราชญ์

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

