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สารจากคณบดีประจาปี 2559
รายงานประจาปี 2559 ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อุบลราชธานี ฉบับนี้เป็นภาพรวมสะท้อนการทางานของบุคลากรทุกฝ่ายทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน
วิชาการ ที่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะประชาคมวิชาการด้านสุขภาพ ของสถาบันการศึกษาใน
ระดับภูมิภ าคที่มีภ ารกิจ หลั กที่ส าคัญ 4 ด้าน คือ ด้านการสอน งานวิจัย บริการชุมชน และทา นุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม ในโอกาสนี้ต้องขอขอบคุณบุคลากรทุกระดับทุกฝ่ายที่ได้ร่วมแรงร่วมใจมาด้วยดีโดยตลอดใน
การพัฒนาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข รวมทั้งผู้รับผิดชอบผลิตรายงานประจาปีฉบับนี้ออกมา
ด้วย
อย่ างไรก็ดีในรอบทศวรรษที่ผ่ านมา สถาบัน การศึกษาในสาขาวิช าชี พสุ ขภาพทั้งระดับโลกและ
ประเทศได้มีการตื่น ตัว รั บ รู้ต่อการปฏิรู ป ระบบการศึกษาของบุคลากรด้านสุ ขภาพ เพื่อให้ ได้ทายาทด้าน
บุคลากรสุขภาพที่รู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงกระแสสังคมโลกในศตวรรษที่ 21 (โลกที่ไร้พรมแดน) ในระดับ
ระบบโครงสร้างประเทศไทยมีการดาเนินงานโดยมูลนิธิเพื่อการพัฒนาการศึกษาบุคลากรสุขภาพ (ศสช.) และ
ในส่วนของระบบบริการสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดตั้งหน่วยงานระบบสุขภาพระดับอาเภอ (DHS)
เพื่อกาหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนาระบบสุขภาพในพื้นที่ของกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับโครงการร่วม
ผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (CPIRD, สบพช.) มิพักต้องกล่าวถึงโรงเรียนแพทย์ทั้ง 21 แห่งในประเทศไทยที่
ต้องปรับยุทธศาสตร์การพัฒนาปฏิรูปการศึกษาให้สอดคล้องกับระบบบริการสุขภาพแบบองค์รวม การศึกษา
เพื่อการสร้างความเป็นธรรมในระบบสุขภาพของสังคม และกระบวนการเรียนการสอนที่จะเน้นเฉพาะวิชาชีพ
เฉพาะทางไม่เพียงพอ แต่ต้องเป็นกระบวนการเรียนการสอนตลอดจนงานวิจัยเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง
(Transformative learning) ของสังคม
ดังนั้น รายงานประจาปีฉบับนี้ คุณค่าและประโยชน์จึงอยู่ที่การประเมิน วิเคราะห์ ทาความเข้าใจ
ถึงทุนทางการศึกษาที่เกิดขึ้นในห้วงระยะเวลาที่ผ่านมา ในขณะเดียวกันต้องสร้างกระบวนการทางานต่อยอด
ในวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขแห่งนี้ ที่มิใช่เพื่อการผลิตบัณฑิตเพื่อแค่เป็นคนดี คนเก่ง อย่าง
เดี ย วแต่ ต้ อ งสร้ า งผลิ ต ผลบั ณ ฑิ ต ที่ รู้ เ ท่ า ทั น กระแสโลกาภิ วั ต น์ รู้ จั ก ใช้ ส ติ ปั ญ ญา องค์ ค วามรู้ เ พื่ อ การ
เปลี่ยนแปลงสังคมที่ดีขึ้น มีจิตใจเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ (ฉันไม่ต้องการให้เธอเป็น “หมอ” อย่าง
เดียว ฉันต้องการให้เธอเป็น “คน” ด้วย พระราชดารัสของสมเด็จพระราชบิดาแห่งการแพทย์และสาธารณสุข
ไทย) มีความรับผิดชอบ ยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นตัวตั้ง เหล่านี้คือ วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์ที่ชาววิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ต้องร่วมกันก้าวเดินต่อไป

(นายแพทย์นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ)
คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
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สารบัญ
สารจากคณบดี
สารบัญ
สารบัญตาราง
สารบัญแผนภูมิ
สารบัญภาพ
บทสรุปผู้บริหาร
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ประวัติความเป็นมาของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
ตราสัญลักษณ์
คาขวัญ ปรัชญา วิสยั ทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์
คณะกรรมการประจา
คณะกรรมการบริหาร
ส่วนที่ 2 ผลการดาเนินงานในภาพรวมและกลยุทธ์
สรุปผลการดาเนินงานในภาพรวมของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
ผลการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์ที่ 1
ผลการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์ที่ 2
ผลการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์ที่ 3
ผลการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์ที่ 4
ผลการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์ที่ 5
ผลการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์ที่ 6
ผลการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์ที่ 7
ส่วนที่ 3 ข้อมูลสารสนเทศ
ด้านงบประมาณ
ด้านบุคลากร
ภาคผนวก
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สารบัญตาราง
ตารางที่
1 สรุปจุดเด่นและจุดอ่อนของผลการดาเนินงานด้านการผลิตบัณฑิต
ในปีงบประมาณ 2559
2 สรุปจุดเด่นและจุดอ่อนของผลการดาเนินงานด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์
ในปีงบประมาณ 2559
3 สรุปจุดเด่นและจุดอ่อนของผลการดาเนินงานด้านการบริการวิชาการ
ในปีงบประมาณ 2559
4 สรุปจุดเด่นและจุดอ่อนของผลการดาเนินงานด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ในปีงบประมาณ 2559
5 สรุปโครงการ/กิจกรรมภายใต้การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ประจาปีงบประมาณ 2559 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
6 แสดงจานวนการรับนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559
7 แสดงจานวนการรับนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2559
8 แสดงจานวนรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2558 - 2559
9 จานวนนักศึกษาในทุกหลักสูตร ในปีการศึกษา 2558 – 2559
10 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวมของผู้ใช้บัณฑิต ประจาปีการศึกษา
2558
11 แสดงภาวะการมีงานทา ปีการศึกษา 2557
12 แสดงภาวะการมีงานทา ปีการศึกษา 2558
13 แสดงจานวนหลักสูตรที่เปิดสอน
14 แสดงจานวนหลักสูตรตามระดับการศึกษา
15 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
16 แสดงข้อมูลอาจารย์แพทย์ประจาศูนย์แพทยศาสตรศึกษา
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
17 จานวนนักศึกษาแพทย์และบัณฑิตแพทย์ (ปีการศึกษา 2547-2559)
18 ตารางฝึกปฏิบัติงานนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 4-6
19 แสดงจานวนอาจารย์แพทย์แยกตามสาขาความเชี่ยวชาญ
ประจาศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลศรีสะเกษ
20 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมฝึกทักษะการทางานเป็นทีมประสบการณ์จากการทาจริง
หรือสหกิจศึกษา
21 แสดงรายละเอียดจุดติดตั้งและการให้บริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไร้สาย
22 เปรียบเทียบจานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ปะจาปีงบประมาณ 2558-2559
23 สถิติการใช้บริการห้องสมุดวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
24 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมเสริมหลักสูตรและนอกหลักสูตร ประจาปีงบประมาณ
2559
25 รายละเอียดทุนการศึกษาจากหน่วยงานภายใน และภายนอก ประจาปีการศึกษา 2558
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ตารางที่
26 แสดงจานวนนักศึกษาที่รับเข้าและจานวนนักศึกษาที่ตกออก
27 ห้องเรียน ประจาอาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
28 โครงการ/กิจกรรมเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ทาวิจัย และสร้างนวัตกรรมการ
เรียนรู้
29 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอาจารย์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการ
เรียนการสอน
30 โครงการ/กิจกรรม เพื่อพัฒนาระบบกลไกการบริหารงานวิจัย
31 โครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภายใน
32 โครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก
33 ทุนสนับสนุนการวิจัยที่ได้รับในปีงบประมาณ 2559 ต่อจานวนอาจารย์และนักวิจัย
ประจา
34 รายละเอียดผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ในการประชุมวิชาการระดับชาติ
35 รายละเอียดผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ
36 รายยละเอียดผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
37 โครงการวิจัยที่ทาร่วมกับองค์กร หรือหน่วยงานอื่น
38 ประเภทโครงการบริการวิชาการแก่สังคม
39 โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคมบูรณาการกับการวิจัยและการเรียนการสอน
40 การจาแนกประเภทผู้มารับบริการตามเขตพื้นที่ดูแลในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
41 เปรียบเทียบจานวนผู้ขึ้นทะเบียนสิทธิเบิกจ่ายตรง จาแนกตามประเภทสิทธิ
ในปี 2557-2559
42 เปรียบเทียบสถิติอันดับโรคของผู้มารับบริการ ณ อาคารผู้ป่วยนอก
ประจาปี 2558-2559
43 การออกตรวจสุขภาพประจาปีให้แก่บุคลากร ภายในและภายนอก มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี
44 แสดงจานวนผู้มารับบริการแผนกทันตกรรม ปีงบประมาณ 2558-2559
45 การให้บริการชุดปฐมพยาบาลกับคณะ/หน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ประจาปี 2557-2559
46 แสดงจานวนคนไข้ที่มารับบริการแผนกกายภาพบาบัด ปีงบประมาณ 2558-2559
47 จานวนบุคลากรภายในศูนย์พัฒนาเด็ก ประจาปีงบประมาณ 2559
48 รายละเอียดโครงการด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ประจาปีงบประมาณ 2559
49 แนวทางการปรับปรุงผลการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์ ที่ไม่บรรลุเป้าหมาย
ประจาปี 2559
50 สรุปผลประเมิน ตามเกณฑ์คุณภาพ EdPEx ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข
51 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาชีวเวชศาสตร์
52 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
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ตารางที่
53 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิ
สาขาสาธารณสุขศาสตร์
54 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับวิทยาลัย ปีการศึกษา 2558
ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
55 รายละเอียดผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ 2559
56 รายละเอียดผลการดาเนินงานตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ประจาปี
งบประมาณ 2559
57 แผนอัตรากาลังใหม่สายวิชาการ จานวน 5 อัตรา
58 แผนอัตรากาลังใหม่สายสนับสนุนวิชาการ จานวน 37 อัตรา
59 ผลการดาเนินงานตามแผนอัตรากาลังสายสนับสนุนวิชาการ
60 ผลการดาเนินการจัดสรรงบประมาณทุนให้กับบุคลากรสายวิชาการ
61 บุคลากรสายวิชาการที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีความก้าวหน้าตามสายงาน
62 สรุปการดาเนินงาน โครงการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM)
63 รายชื่อบุคลากรที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ในปีงบประมาณ 2559
64 เปรียบเทียบงบประมาณรายรับ-รายจ่าย ระหว่างปีงบประมาณ 2558-2559
65 เปรียบเทียบรายละเอียดงบประมาณรายรับ-รายจ่าย ระหว่างปีงบประมาณ
2558-2559
66 เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัสดุ ในปีงบประมาณ 2558-2559
67 เปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในการจัดซื้อครุภัณฑ์ในปี 2558 และ 2559
68 จานวนบุคลากรสายวิชาการ จาแนกตามประเภทของพนักงาน ในปี 2558-2559
69 จานวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จาแนกตามประเภทของพนักงาน
ในปี 2558-2559
70 จานวนบุคลากรสายวิชาการ จาแนกตามระดับการศึกษา
71 จานวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จาแนกตามระดับการศึกษา
72 เปรียบเทียบจานวนบุคลากรสายวิชาการ จาแนกตามตาแหน่งทางวิชาการ
ในปี 2558-2559
73 รายละเอียดการลาศึกษาต่อในประเทศและต่างประเทศของบุคลากรสายวิชาการ
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ว�ทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข

รายงานประจําป 2559

สารบัญแผนภูมิ
แผนภูมิที่
1 แสดงการเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนด้านการวิจัย ประจาปี
งบประมาณ 2557-2559
2 แสดงการเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนด้านการบริการวิชาการ
ประจาปีงบประมาณ 2557-2559
3 แสดงการเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนโครงการด้านการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม ประจาปีงบประมาณ 2557-2559
4 จานวนการรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในทุกหลักสูตร ประจาปีการศึกษา 2557 - 2559
5 แสดงจานวนนักศึกษา ในปีการศึกษา 2557 – 2559
6 แสดงภาวะการมีงานทาของนักศึกษา ในปี 2557 - 2558
7 จานวนบัณฑิตที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมในปีการศึกษา 2557 – 2558
8 โครงสร้างสานักงานศูนย์แพทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
9 โครงสร้างศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษา โรงพยาบาลศรีสะเกษ
10 เปรียบเทียบการให้บริการระบบเครือข่ายไร้สายภายในอาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2558-2559
11 แสดงการเปรียบเทียบงบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ เพื่อสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอน ในปีงบประมาณ 2557 – 2559
12 แสดงการเปรียบเทียบสัดส่วนร้อยละของสิ่งสนับสนุนที่จัดให้บริการ ในปีงบประมาณ
2559
13 เปรียบเทียบจานวนผู้มารับบริการคลินิกผิวหนัง ในปีงบประมาณ 2557-2559
14 เปรียบเทียบจานวนผู้มารับบริการแผนกรังสีวิทยา ประจาปีงบประมาณ 2557-2559
15 แสดงสัดส่วนการให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ
2559
16 เปรียบเทียบจานวนผู้มารับบริการห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์
ประจาปี 2556-2559
17 เปรียบเทียบจานวนรายการตรวจวิเคราะห์ที่ส่งต่อไปยังหน่วยงานภายนอก
ประจาปี 2557-2559
18 เปรียบเทียบรายการการให้บริการตรวจวิเคราะห์ทาลัสซีเมีย ในปีงบประมาณ
2558-2559
19 แสดงจานวนคนไข้ที่มารับบริการฟิตเนส ปีงบประมาณ 2558-2559
20 เปรียบเทียบจานวนนักเรียน ประจาปีงบประมาณ 2557-2559
21 เปรียบเทียบงบประมาณรายรับ-รายจ่าย ศูนย์พัฒนาเด็ก ในปีงบประมาณ 2558-2559
22 เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อการใช้งานระบบสารสนเทศ ประจาปี
งบประมาณ 2558-2559
23 เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการใช้งานระบบสารสนเทศ ประจาปี
งบประมาณ 2558-2559
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รายงานประจําป 2559

ว�ทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข

แผนภูมิที่
24 โครงสร้างบริหารจัดการด้านประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข
25 แสดงการเปรียบเทียบเทียบผลประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับวิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข ปีการศึกษา 2557 - 2558
26 แสดงสัดส่วนของขยะที่รับซื้อมาทั้งหมดในแต่ละประเภท
27 เปรียบเทียบงบประมาณรายรับ ระหว่างปีงบประมาณ 2558-2559
28 เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่าย ระหว่างปีงบประมาณ 2558-2559
29 เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัสดุ ในปีงบประมาณ 2558-2559
30 เปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในการจัดซื้อครุภัณฑ์ในปี 2558 และ 2559
31 เปรียบเทียบจานวนบุคลากรสายวิชการ จาแนกตามระดับการศึกษา ปี 2558-2559
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รายงานประจําป 2559

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

สัญลักษณ์ประจาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
คณะกรรมการประจาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
คณะกรรมการบริหารแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
กิจกรรมไหว้ครู ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
กิจกรรมวันศุกร์ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
กิจกรรมจัดอบรม ACLS ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
กิจกรรมอบรมวิชาการชั้นคลินิกของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4-6
ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษา โรงพยาบาลศรีสะเกษ
กิจกรรมเข้าค่าย "Lion Heart Smart Doctor แพทย์รุ่นใหม่หัวใจแกร่ง"
กิจกรรมพี่รับน้อง ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษา โรงพยาบาลศรีสะเกษ
กิจกรรมปฐมนิเทศ และรับเสื้อกาวน์ ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษา โรงพยาบาลศรีสะเกษ
โครงการปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2559 ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษา โรงพยาบาลศรีสะเกษ
โครงการแนะแนวการศึกษาต่อในคณะแพทย์ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
โครงการต้อนรับนักศึกษาแพทย์จากฟิลิปปินส์ ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษา โรงพยาบาล
ศรีสะเกษ
โครงการไหว้ครูของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4-6 ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษา
โรงพยาบาลศรีสะเกษ
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระราชบิดา
พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบัน ปีการศึกษา 2559
โครงการนอกหลักสูตร (Extracurricular activities) (1)
โครงการนอกหลักสูตร (Extracurricular activities) (2)
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจาปีการศึกษา 2559
คณะนักศึกษาแพทย์จากประเทศฟิลิปปินส์ เข้าศึกษาดูงานตามหน่วยงานต่างๆ ภายใน
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
การเรียนการสอนภาษาเกาหลีเบื้องต้น
พิธีมอบใบประกอบวิชาชีพแพทย์ รุ่นที่ 5 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
ปรึกษาหารือเรื่องการเลือกคู่ความร่วมมือของสถาบันร่วมผลิตแพทย์ ในปี
พ.ศ.2561 – 2570
เข้าร่วมการประชุมเพื่อดาเนินงานร่วมกับสภาคณบดีคณะสาธารณสุขแห่งประเทศไทย
นักศึกษาที่ได้รับการยกย่องหรือยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ
สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนกรอบอัตรากาลังของบุคลากรสายวิชาการ 4 ปี
(2560-2564)
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ภาพที่
28 ประชุมวิชาการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่ 5 เรื่อง “ศตวรรษที
21 ของวิทยาศาสตร์สุขภาพ”
29 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องโรคติดเชื้อมาลาเรียและปรสิตที่พบบ่อยในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนใต้
30 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “การเสนอขอทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561”
31 บุคลากรที่ได้รับรางวัลนักวิจัยและโครงการวิจัยดีเด่นประจาปี
32 โครงการเสริมสร้างสุขภาวะทางเพศและทักษะชีวิต ในนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเครือข่ายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีอุบลราชธานี ปีที่ 2
33 โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อการพึ่งตัวเองด้านสุขภาพ ครั้งที่ 3
34 การสร้างเสริมสุขภาพชุมชนแบบมีส่วนร่วม
35 สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจาปี 2559 “เปิดโลกการเรียนรู้ สู่ร่างอาจารย์ใหญ่
ครั้งที่ 7”
36 การบริการตรวจวัดระดับน้าตาลในเลือด และการส่งเสริมพฤติกรรมการดูแลตนเองและ
ความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวาน
37 การดูแลสุขอนามัยและการส่งเสริมการพัฒนาเด็ก
38 การบริการตรวจเชื้อเลปโตสไปร่า เพื่อการเฝ้าระวังและป้องกัน โรคเลปโตสไปโรสิส
39 การจัดทาข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับเงินสนับสนุนจากสานักงานหลักประกันสุขภาพ
พื้นที่ อ.สิรินธร และ อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
40 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการป้องกันอัคคีภัยในโรงเรียนเครือข่ายมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี
41 โรงเรียนต้นแบบด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ปี 3
42 การบริการเชิงรุกในการตรวจสมรรถภาพ ป้องกันและรักษาโรคทางระบบโครงร่างและ
กล้ามเนื้อ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างสุขภาวะที่ดีของประชาชนในชุมชนตาบล
ธาตุ อาเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี
43 ค่าย ฉันอยากเป็นหมอ..มอทราย ครั้งที่ 6
44 อบรมการดูแลสุขอนามัยและการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
45 การให้บริการคลินิกผิวหนัง
46 การให้บริการแผนกรังสีวิทยา
47 การตรวจประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการจากสภาเทคนิคการแพทย์
48 การให้บริการคลินิกทันตกรรม
49 การให้บริการของแผนกเภสัชกรรม
50 การให้บริการแผนกกายภาพบาบัด
51 การให้บริการฟิตเนส
52 การปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในศูนย์พัฒนาเด็ก
53 กิจกรรม วันไหว้ครู (ศูนย์พัฒนาเด็ก)
54 กิจกรรมกีฬาสีและส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2559 (ศูนย์พัฒนาเด็ก)
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รายงานประจําป 2559

นักศึกษาจากคณะพยาบาล เข้าฝึกประสบการณ์การวัดพัฒนาการเด็ก ช่วงอายุ 1-6 ปี
กิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียนประจาปี
นักเรียนชั้นอนุบาล ทัศนศึกษา ณ วัดสระประสานสุข อาเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
กิจกรรมวันสงกรานต์ ศูนย์พัฒนาเด็ก
กิจกรรมแปรอักษรเรารักในหลวงรัชกาลที่ 9
โครงการบริการวิชาการแก่สังคม “การดูแลสุขอนามัยและการส่งเสริมการพัฒนาเด็ก”
โครงการเรียนรู้คุณค่าศิลปวัฒนธรรม ฮีตสิบสอง คองสิบสี่ บุญข้าวประดับดิน ปีที่ 4
โครงการพัฒนาตนเองด้านคุณธรรม และจริยธรรม สาหรับนักศึกษาและบุคลากร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
โครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมสืบสานประเพณีทาบุญอุทิศส่วนกุศลแด่อาจารย์ใหญ่
ประจาปี 2559
การก่อสร้างลานราชานุสาวรีย์ เพื่อรองรับการจัดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดจิตสานึกที่ดีในการ
เรียนการสอนและการประวิชาชีพ
การก่อสร้างอาคารกายวิภาคศาสตร์ เพื่อรองรับจานวนนักศึกษาที่เพิ่มขึ้น
การก่อสร้างอาคารจ่ายกลาง โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
การก่อสร้างลานลานจอดรถ เพื่อเป็นสวัดิการของอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา
โครงสร้างการแบ่งส่วนงานภายใน ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
โครงสร้างสายบังคับบัญชา วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
การตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับวิทยาลัย ปีการศึกษา 2557
ประชุมชี้แจงแนวทางการดาเนินงานตามเกณฑ์ประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร
ปีการศึกษา 2558
ประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพสถาบันผลิตแพทย์
ตามเกณฑ์ EdPEx
รับการตรวจประเมินคุณภาพสถาบันผลิตแพทย์ โดยใช้แนวทางการตรวจประเมินตาม
เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)
ผู้ประเมินฯ คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) เข้าตรวจเยี่ยม
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
ประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร
ปีการศึกษา 2558
จัดประชุมซ้อมตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558
การตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
การตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
การตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาสาธารณสุขศาสตร์)
ประชุมแนวทางการตรวจประเมินคุณภาพ ระดับวิทยาลัย ปีการศึกษา 2558
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ภาพที่
81 รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับวิทยาลัย ปีการศึกษา 2558
82 การปรับปรุงกายภาพ ระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของ
นักศึกษาและบุคลากร
83 ประชาสัมพันธ์ธนาคารขยะที่ตลาดนัด มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
84 รับซื้อขยะจากอาจารย์ บุคคลากร นักศึกษา และทาการคัดแยกประเภท
85 รับซื้อขยะจากอาจารย์ บุคคลากร นักศึกษา และทาการคัดแยกประเภท
86 การประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุรีไซเคิล
87 โครงการวันสิ่งแวดล้อมโลกเพื่อสุขภาพ
88 การศึกษาดูงานที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Osaka และ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Nagoya
89 การสัมมนาประจาปีเพื่อถ่ายทอดความรู้เพื่อให้บุคคลากรสามารถปฏิบัติงานได้
ตามกลยุทธ์และตัวบ่งชี้ ประจาปี 2559 ได้มีการดาเนินการจัดโครงการ ระหว่างวันที่
9-10 กันยายน 2559
90 การประชุมคณะกรรมการประจาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
91 การเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based learning: PBL) โดย
ผศ.นภา หลิมรัตน์ :คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีขอนแก่น
92 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการความรู้เพื่อนาไปสู่การปฏิบัติ(1)
93 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการความรู้เพื่อนาไปสู่การปฏิบัติ(2)
94 บุคลากรดีเด่น ด้านการปฏิบัติงาน (ผศ.ดร.ธารินี ไชยวงศ์)
95 บุคลากรดีเด่น ด้านกีฬ่บุคลากร (น.ส.อุบลวรรณ พรหมจันทร์
96 บุคลากรผู้มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น (พญ.นวินดา เจียมบุญศรี)
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รายงานประจําป 2559

บทสรุปผู้บริหารประจาปี พ.ศ.2559
รศ.นพ. ป่วน สุทธิพินิจธรรม
ขอสรุปผลการปฏิบัติงานของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ในปี พ.ศ.2559 สาหรับทีม
บริหารที่จะมาดูแลวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ต่อไป
ด้านการศึกษา
1. หลักสูตรปริญญาตรี
1.1. หลั ก สู ต รแพทยศาสตรบั ณ ฑิ ต ในปี พ.ศ.2559 ยั ง คงรั บ นั ก ศึ ก ษาแพทย์ ได้ 36 คน เช่ น เดิ ม
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีแผนจะขอรับนักศึกษาแพทย์เพิ่มอีก 4 คน ที่ศูนย์
แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลศรีสะเกษ รอรับการตรวจประเมินจากกรรมการของ
แพทยสภา ในปี พ.ศ.2560
1.2. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ปี พ.ศ.2559 จะยังคงรับนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ จานวน
รวม 150 คน แบ่งเป็น
1.2.1 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 75 คน
1.2.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสิ่งแวดล้อม จานวน 75 คน สาหรับปัญหาของ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสิ่งแวดล้อม ที่มีนักศึกษามาสมัครเรียนไม่เต็ม
จานวน อาจารย์ประจาหลักสูตรได้ศึกษาหาสาเหตุแล้ว สรุปได้ว่า อาจเป็นเพราะ
นักเรี ย นยังไม่เข้าใจบริบทและความต้องการของสั งคม และชุมชนที่มีต่อบัณฑิต
สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้ อม อาจารย์จะได้จัดกิจกรรมออกไปประชาสัมพันธ์ให้
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายได้ทราบต่อไป
2. หลักสูตรบัณฑิตศึกษา : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีวเวชศาสตร์ ในปี พ.ศ.2559 วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เปิดรับนักศึกษา 10 คน มีนักศึกษามาสมัครเข้าศึกษา 6 คน ในภาค
การศึกษาแรก ในภาคการศึกษาที่สองมีนักศึกษามาสมัครเพิ่มอีก 4 คน จึงได้นักศึกษาเต็มจานวน
3. ผลการศึกษา ในปี พ.ศ.2559 มีดังนี้
3.1. ผลการสอบเพื่อใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมของนักศึกษาแพทย์ที่พบว่า นักศึกษาของวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข สอบผ่านได้น้อยลง อาจารย์ได้ป ระสานกับ ศูนย์ประเมินและ
รับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม เพื่อขอทราบคะแนนรายบุคคลของ
นักศึกษาเพื่อนามาวิเคราะห์ เพื่อให้ทราบว่านักศึกษาแพทย์ไม่เข้าใจเนื้อหาในสาขาวิชาใดจะได้
นาไปปรับวิธีการเรียนการสอนต่อไป
3.2. ผลงานของนักศึกษาที่ได้รับรางวัลในปี พ.ศ.2558
3.2.1 รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันโครงการและนิทรรศการทางวิชาการระดับชาติ ในงาน
สาธารณสุขสัมพันธ์ ปลอดบุหรี่และแอลกอฮอล์ ครั้งที่ 34 เมื่อวันที่ 30-31 มกราคม
พ.ศ.2559 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3.2.2 รางวัล รองชนะเลิศ พานไหว้ครูป ระเภทสวยงาม ในงานวัน ไหว้ครู มหาวิทยาลั ย
อุบลราชธานี เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2559
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ด้านการบริการที่ตึกผู้ป่วยนอก
1. การบริการผู้ป่วยในปี พ.ศ.2559 ยังเน้นที่บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเช่นเดียวกับในปี พ.ศ.
2558
2. การบริการด้านห้องปฏิบัติการที่ตึกผู้ป่วยนอกทาได้มากขึ้น เช่น CBC, BUN, Creatinine, LFT,
Cholesterol, Triglyceride, Uric acid, Hb typing, HBV profile, Anti HCV, Anti HIV เป็นต้น ได้
ประสานร่วมมือกับห้องปฏิบัติการ ทั้งภาครัฐบาลและเอกชน ในการบริการการตรวจทางห้องปฏิบัติการ
การตรวจโรคธาลัสซีเมียอย่างครบวงจร ห้องปฏิบัติการได้รับการตรวจประเมิน และได้ผ่านการตรวจ
ประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการจากสภาเทคนิคการแพทย์ (Laboratory Accreditation)
3. ปี พ.ศ. 2558 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้รับตรวจสุขภาพนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคน
เพื่อตรวจหาปั จจัยเสี่ยงที่จะเกิดโรค เป็นครั้งแรก พร้อมตรวจหาระดับ คาร์บอนมอนน็อคไซด์ในลม
หายใจ เพื่อหาผู้สูบบุหรี่ พร้อมกับให้คาแนะนาวิธีการเลิกบุหรี่ และมีแผนที่จะตรวจสุขภาพนักศึกษา
ก่อนเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีทุกปี
4. ให้ บริ การด้านทันตกรรมแก่นั กศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลั ยอุบลราชธานี เมื่อ เดือนมิถุน ายน
พ.ศ. 2558 ทุกวันพฤหัสบดี ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 12.30 น. และเพิ่มเวลาให้บริการทุกวันอังคาร
ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 ในปี พ.ศ.2559
5. เริ่มเปิดให้บริการทางด้านกายภาพบาบัด เมื่อเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ในเวลาราชการ (ยกเว้นวันพุธ
งดให้บริการตั้งเวลา 13.00 – 16.30 น.) และเริ่มเปิดให้บริการฟิตเนตครั้งแรกเมื่อ เดือนกันยายน พ.ศ.
2558 ทั้งในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ
6. ให้ บ ริ การคลิ นิ กเฉพาะทางด้านต่างๆ ดังนี้ คลิ นิกโรคผิ วหนัง โรคภูมิแพ้ในเด็ก โรคระบบทางเดิน
ปัสสาวะ โรคทางนรีเวช ศัลยกรรมตกแต่ง เป็นต้น
7. การบริการด้านการตรวจพิเศษทางรังสี ได้แก่ การตรวจทางรังสีวิทยาทั่วไป (General X-ray) การตรวจ
ด้วยเครื่องอัลตราซาวด์ การตรวจเอกซเรย์มวลกระดูก การตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (64
slice CT-Scan) เครื่องฟลูออโรสโคป (Digital fluoroscopy)
ด้านการบริการวิชาการในชุมชน
ให้บริการด้านสุขภาพแบบองค์รวม โดยการให้บริการทั้งในสถานบริการและในชุมชน สร้างองค์
ความรู้ด้านสุขภาพแบบองค์รวมที่ได้มาตรฐานผ่านเครือข่ายสุขภาพ และสหสาขาวิชาชีพที่บูรณาการวิชาการ
กับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างเป็นระบบ โดยเน้นให้บริการวิชาการแก่ชุมชนในพื้นที่ 4 ตาบลรอบมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ได้แก่ ตาบลเมืองศรีไค ตาบลโพธิ์ใหญ่ ตาบลธาตุ และตาบลคาขวาง ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้รับงบประมาณแผ่นดิน สนับสนุนการบริการวิชาการแก่ชุมชน
รวมทั้งสิ้น 19 โครงการ เป็นจานวนเงิน 2,575,100 บาท เป็นการสร้างเสริมสุขภาวะและบริการสุขภาพ เพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนจานวน 9 โครงการ เป็นจานวนเงิน 1,063,000 บาท ถ่ายทอดเทคโนโลยี/
อบรมให้ความรู้ จานวนเงิน 1,349,100 บาท
ด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและ
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ดาเนินงานสนับสนุนส่งเสริมการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม เน้นกิจกรรมที่ต้องมี
นักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงานและร่วมกิจกรรม จัดทาแผนกลยุทธ์ด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
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ในระยะเวลา 5 ปี โดยใช้คู่มือการบริหารโครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เป็นแนวทางในการปฏิบัติ จัดทาประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง แนวปฏิบัติในด้าน
การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อให้มีการปฏิบัติด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกัน โครงการที่หน่วยงาน
ดาเนินงานบริหารงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดการบูรณาการกับการวิจัย การ
เรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษา จานวน 3 โครงการ เป็นจานวนเงิน 295,000 บาท มีผู้เข้าร่วมจานวน
955 คน ดังนี้
1. โครงการเรียนรู้คุณค่าศิลปวัฒนธรรม ฮีตสิบสอง คองสิบสี่ บุญข้าวประดับดิน
2. โครงการพัฒนาตนเองด้านคุณธรรมและจริยธรรม สาหรับนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีอุบลราชธานี
3. โครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมสืบสานประเพณีทาบุญอุทิศส่วนกุศลแด่อาจารย์ใหญ่
ด้านการวิจัย
ทุนวิจัยที่วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้รับในปี พ.ศ. 2559 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข ทั้งสิ้น 3,861,500 บาท เฉลี่ยต่อจานวนอาจารย์และนักวิจัยประจา เท่ากับ 72,117.57 บาท
ทุนวิจัยของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เป็นเงินงบประมาณแผ่นดิน จานวนเงิน 2,678,500
บาท เงินรายได้วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จานวนเงิน 430,000 บาท และงบประมาณจาก
ภายนอก ได้แก่ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และศูนย์หม่อน
ไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ จ.บุรีรัมย์ จานวนเงิน 753,000 บาท
ผลงานวิจัยที่ได้มีการเผยแพร่ทั้งในรูปแบบตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ และนานาชาติ รวมถึงการ
นาเสนอในการประชุมวิชาการ ซึ่งงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ 6 เรื่อง งานวิจัยที่
ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ จานวน 22 เรื่อง และการนาเสนอผลงานในการประชุม
วิชาการระดับชาติ 8 เรื่อง
ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของนักวิจัย และสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ รวมถึงความ
ร่วมมือด้านการวิจัยกับหน่วยงานในและต่างประเทศ จึงได้จัดประชุมวิชาการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข ครั้งที่ 5 เรื่อง “ศตวรรษที่ 21 ของวิทยาศาสตร์สุขภาพ” วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2559 โดยมี
วัตถุประสงค์ของการประชุมจัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาขอ ง
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข และของคณาจารย์จากคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
และได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านมาร่วมบรรยายในหัวข้อต่างๆ คือ
1. ศาสตราจารย์นายแพทย์สุ ทัศน์ ฟู่เจริญ ศูนย์วิจัยธาลัสซีเมีย สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมหิดล ปาฐกถาพิเศษเรื่อง ศตวรรษที่ 21 ของวิทยาศาสตร์สุขภาพ
2. ศาสตราจารย์ ดร.สุภา เพ่งพิศ ผู้อานวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล
อาจารย์เภสัชกรพีรวัฒน์ จินาทองไทย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ และอาจารย์เภสัชกรหญิง
จี ริ สุ ด า ค าสี เ ขี ย ว คณะเภสั ช ศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี ปาฐกถาพิ เ ศษเรื่ อ ง
COMMUNITY BASED EDUCATION FOR IMPROVING COMMUNITY HEALTH CARE
SYSTEM
3. แพทย์ ห ญิ ง จุ รี พ ร คงประเสริ ฐ ส านั ก โรคไม่ ติ ด ต่ อ กรมควบคุ ม โรค กระทรวงสาธารณสุ ข
บรรยายเรื่อง “โรคติดต่อไม่เรื้อรัง”
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4. ศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ จันทราทิตย์ หัวหน้าหน่วยไวรัสวิทยาและจุลชีววิทยาโมเลกุล คณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล บรรยายเรื่อง “เทคโนโลยีสมัยใหม่ใน
การตรวจวินิจฉัยโรค”
ด้านอาคารสถานที่
1. วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้รับงบประมาณ 169,400,000 บาท เพื่อก่อสร้าง
อาคารผู้ป่วยในให้สมบูรณ์ พร้อมลานราชานุสาวรีย์ และสาธารณูปโภครอบอาคารของโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ต้องจัดเตรียมงบประมาณ
สมทบอีก 24,200,000 บาท
2. อาคารหอพักแพทย์และพยาบาล หลังที่ 1 สร้างเสร็จสมบูรณ์ ในปี พ.ศ.2559 ในช่วง พ.ศ. 25592560 บุคลากรทางการแพทย์ยังมีไม่มากมากพอที่จะเข้าพักในหอพักนี้ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุ ข จึ ง ได้ข ออนุ ญ าตมหาวิ ทยาลั ย อุ บ ลราชธานี ใ ห้ นั ก ศึก ษาแพทย์ แ ละนั กศึ ก ษา
สาธารณสุขเข้าพักในหอพักแพทย์และพยาบาล หลังที่ 1 แทนไปก่อน
3. อาคารจ่ายกลาง สร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ในปี พ.ศ.2559
4. อาคารกายวิภาคศาสตร์ ยังอยู่ในระหว่างการก่อสร้างจะแล้วเสร็จในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2560
ด้านบริหาร
1. การบริหารวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ยังยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร
2. มีการประชุมร่วมกันของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ เพื่อจัดทาตัวชี้วัดที่ชัดเจน
และนาความรู้ทางด้านเทคโนโลยีมาช่วยในการสะท้อนมุมมองเพื่อให้เกิดความยุติธรรมและเฉลี่ย
งานของบุคลากรให้เหมาะสม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรในการปฏิบัติงานอันจะนาไปสู่
การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
3. งานบริหารบุคคลเป็นจุดสาคัญ ที่ต้องพัฒนาเพื่อวางแผนระยะยาวในการพัฒนาบุคลากรทั้งสาย
วิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ ให้มีความรู้ความสามารถสูงขึ้น และทางานอย่างมีความสุข
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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 ย แพทยศาสตร์ และการสาธารณสุ 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
และจัดการเรีย นการสอนเพิ่มขึ้น อีกหนึ่งหลักสูตรคือ 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. สร้ างบั ณฑิ ตด้านวิทยาศาสตร์ สุ 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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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 2559
1. ได้มีการดาเนินการให้มีการจัดทาข้อบังคับ ประกาศ และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และการบริหารงานบุคคลของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข ซึ่งมีผลทาให้การบริหารจัดการต่างๆเป็นระบบมากยิ่งขึ้น
2. จัดทาแผนของบประมาณและได้รั บ งบลงทุน สนับ สนุน จากรัฐ บาลเป็น จานวนเงิน 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
ความสามารถในการบริ ห ารจั ดการงานตามพัน ธกิจในด้านต่างๆ ที่เป็น ไปตามแผนและมีผ ลการ
ดาเนินงานในภาพรวมที่ดีขึ้นเรื่อยๆทุกปีตามลาดับ
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สรุปผลการดาเนินงานของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
ในปีงบประมาณ 2559 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้ดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติ
การประจาปี และจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานในด้านต่างๆ ภายในวิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข โดยมีการสรุปผลการดาเนินงาน ตลอดจนจุดเด่นและจุดอ่อนของผลการดาเนินงาน ใน
รอบปีงบประมาณ 2559 ดังนี้
ด้านการผลิตบัณฑิต
ในปีการศึกษา 2559 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
จานวน 3 หลักสูตร และระดับปริญญาโท จานวน 1 หลักสูตร โดยมีวิธีและระบบการรับนักศึกษา ดังนี้
หลักสูตรแพทยศาตรบัณฑิต โครงการการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ซึ่งเป็นโครงการระหว่าง
กระทรวงสาธารณสุ ข และกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร โดยเปิ ด รั บ เฉพาะผู้ ท่ี มี ภู มิ ล าเนาในเขตพื้ น ที่ ภ าค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 4 จังหวัด ได้แก่ อุบลราชธานี อานาจเจริญ ยโสธร และศรีสะเกษ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม และหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร
บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าสาธารณสุ ข ศาสตร์ การรั บ นั ก ศึ ก ษาเข้ า ศึ ก ษามี 2 วิ ธี ได้ แ ก่ วิ ธี รั บ ผ่ า นส่ ว นกลาง
(Admissions) การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาจะดาเนินการคัดเลือกจากองค์ประกอบที่ ทปอ. กาหนด และวิธีรับ
ตรง การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาจะดาเนินการคัดเลือกโดยมหาวิทยาลัยกาหนด
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ มีวิธีการรับเข้าศึกษา ดังนี้
 แผน ก แบบ ก1 ข้ อ 1 เป็น ผู้ ส าเร็จการศึกษาปริญญาบัณฑิ ต แพทยศาสตรบัณฑิ ต
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต เภสัชศาสตรบัณฑิต หรือเทียบเท่า
โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.00 และเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการทาวิจัยใน
สาขาที่เกี่ยวข้อง โดยมีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่หรือได้รับการรับรอง
 แผน ก แบบ ก1 ข้อ 2 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาปริญญาบัณฑิตในสาขาวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาเทคนิ ค การแพทย์ กายภาพบ าบั ด รั ง สี เ ทคนิ ค พยาบาลศาสตรบั ณ ฑิ ต
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต หรือวิทยาศาสตรบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.25 และเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ใ นการทาวิจัยใน
สาขาที่เกี่ยวข้อง 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 ตแพทยศาสตรบั ณ ฑิ ต สั ต วแพทยศาสตรบั ณ ฑิ ต เภสั ช ศาสตรบั ณ ฑิ ต หรื อ
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ กายภาพบาบัด รังสีเทคนิค พยาบาลศาสตร
บัณฑิต สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต หรือวิทยาศาสตรบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์ในสาขาที่
เกี่ยวข้อง โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ากว่า 2.50
 หากคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้างต้นให้พิจารณาคุณสมบัติอื่นเพิ่มเติมตามประกาศของ
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรฯ กาหนด
ในปี 2559 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข รับนักศึกษาเข้าศึกษาในทุกหลักสูตรทั้งสิ้น
จานวน 176 คน เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีจานวน 169 คน โดยแบ่งเป็น หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
จ านวน 36 คน หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าอนามั ย สิ่ ง แวดล้ อ ม จ านวน 41 คน หลั ก สู ต ร
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สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จานวน 92 คน และระดับปริญญาโท จานวนทั้งสิ้น 7
คน
ในปีการศึกษา 2558 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มี จานวนผู้สาเร็จการศึกษาในทุก
หลักสูตร จานวนทั้งสิ้น 117 คน โดยแบ่งเป็น หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต จานวน 26 คน และหลักสู ตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต จานวน 91 คน จากการสารวจข้อมูลภาวะการมีงานทาของผู้ สาเร็จการศึกษา
ภายใน 1 ปี จากผู้สาเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2558 จานวนทั้งสิ้น 117 คน มีผู้ตอบแบบสารวจ จานวน
ทั้งสิ้น 112 คน คิดเป็นร้อยละ 95.73 ผลการสารวจพบว่า บัณฑิตได้งานทาจานวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ
64.81 ศึกษาต่อ จานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.37 และบัณฑิตที่ยังไม่ได้งานทาจานวน 39 คน คิดเป็น
ร้อยละ 34.82
ตางรางที่ 1 สรุปจุดเด่นและจุดอ่อนของผลการดาเนินงานด้านการผลิตบัณฑิต ในปีงบประมาณ 2559

จุดเด่น
1.มีการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ทุกหลักสูตร
2.มี ร ะบบอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาที่ เ ข้ ม แข็ ง ทุ ก
หลักสูตร พร้อมให้ความช่วยเหลือนักศึ กษา
ในด้านต่างๆทั้งการใช้ชี วิตและด้านความรู้
ทางวิชาการ
3.มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านต่างๆ
อย่า งเป็นระบบและครบถ้วน รวมทั้ งเสริม
ทั กษะด้ า นที่ ยั ง น้ อยกว่ า ด้ า นอื่น เช่ น การ
วิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สารและใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21
4.อาจารย์มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ในการทางาน
เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ

จุดอ่อน
1.ควรด าเนิ นการเรื่อง FTES หลั กสู ต ร
สาธารณสุขให้ถึงเกณฑ์มาตรฐานของสาขา
ถึ ง แม้ ภ าพรวมFTES ระดั บ วิ ท ยาลั ย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จะผ่า น
เกณฑ์ก็ตาม
2.ควรมีแนวทางในการตรียมพร้อมสาหรับ
การสอบใบประกอบวิชาชีพทั้ง 2 หลักสูตร
โดยเฉพาะหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ที่จะ
สอบในอนาคต และควรมี ก ารประเมิ น
ศั ก ยภาพบั ณ ฑิ ต หลั ก สู ต รสาธารณสุ ข
ศาสตร์ เ พื่ อ ให้ มี ค วามสามารถแข่ ง ขั น ใน
ตลาดแรงงาน
3.จากผลการประเมิ น ของผู้ ใ ช้ บั ณ ฑิ ต
พบว่าทักษะความรู้ทางวิชาชีพและทักษะ
ด้ า นการวิ เคราะห์เชิ ง ตั ว เลข การสื่ อสาร
และการใช้ เทคโนโลยี ด้ อยกว่ า ด้ า นอื่น ๆ
ดั ง นั้ น ควรเน้ น การพั ฒ นาทั ก ษะของ
นั ก ศึ ก ษ า ทั้ ง 2 ห ลั ก สู ต ร ใ ห้ สู ง ขึ้ น
เช่นเดียวกับด้านอื่นๆ
4.ควรพัฒนาการสื่อสารและประสานงาน
กับศูนย์แพทย์ศึกษาทั้งสองแห่งให้สะดวก
และมี ป ระสิ ท ธิ ภาพผ่ า นกลวิ ธี ต่ า งๆ เช่ น
เทคโนโ ลยี ก าร สื่ อ สาร การ sharing
ทรั พ ยากรทางวิ ช าการต่ า งๆ เพื่ อ ให้
บุคลากรทั้ ง หมดมี ความสุขในการท างาน
รักในองค์กรและร่วมแรงร่วมใจผลิตบัณฑิต
อย่างมีคุณภาพ

แนวทางแก้ไข/พัฒนาจุดอ่อน
1.จั ด ท าแผนรั บ อาจารย์ ก ลุ่ ม วิ ช า
สาธารณสุขศาสตร์ มี FTES เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานของสาขา
2.อาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต รทุ ก
ห ลั ก สู ต ร ร่ ว ม กั บ ง า น พั ฒ น า
นั ก ศึ ก ษาจั ด ท าแผนการพั ฒ นา
ทั ก ษะดั ง กล่ า วตั้ ง แต่ ปี 1 จนจบ
ก า ร ศึ ก ษ า โ ด ย เ ป็ น กิ จ ก ร ร ม
entra-curriculum.
2 . ว า ง แ ผ น ร ะ ดั บ วิ ท ย า ลั ย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
ในการพั ฒ นาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่ อ สนั บ สนุ น การ
พัฒนาทักษะของนักศึกษา
3.เสริมสร้างทักษะวิชาชีพผ่านการ
สั ม ผั ส และลงปฏิ บั ติ จ ริ ง โดยเริ่ ม
ตั้งแต่นักศึกษาเข้าศึกษา
4.จั ด ให้ มี เจ้ า หน้ า ที่ ไ ปปฏิ บั ติ ง าน
ประจาที่ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา
5.มี แ ผนด าเนิ น การเครื อ ข่ า ย
Teleconferenceระหว่างวิทยาลัย
และศูนย์แพทย์
6.การใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ร่วมกัน
เช่น ฐานข้อมูล Up to date และ
Access Medicine
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ด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์
ในงบประมาณปี 2559 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้รับงบประมาณสนับสนุนด้าน
โครงการวิ จั ย จ านวน จ านวนทั้ ง สิ้ น 24 โครงการ เป็ น จ านวนเงิ น รวมทั้ ง สิ้ น 3,861,500 บาท แบ่ ง เป็ น
งบประมาณแผ่นดิน 2,678,500 บาท งบประมาณรายได้ 430,000 บาท และงบประมาณสนับสนุนจากแหล่ง
อื่นๆ จานวนทั้งสิ้น 753,000 บาท รวมเป็นจานวนเงินรวมทั้งสิ้น 3,861,500 บาท
รางวัลนักวิจัยและโครงการวิจัยดีเด่นประจาปี 2559 ในด้านผู้ที่มีความรู้ความสามารถด้านการ
เรียนการสอนและวิจัย ประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข บุคลากรที่ได้รับคัดเลือก ได้แก่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธารินี ไชยวงศ์ ซึ่งได้รับโล่ห์เกีรยติคุณจากอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในวัน
คล้ายวันสถาปนาครบรอบ 25 ปี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 นอกจากนี้ยังได้รับ
รางวัลอันทรงเกียรติสาหรับนักปรสิตวิทยารุ่นใหม่ที่มีผลงานโดดเด่นทางด้านวิชาการและการวิ จัยทางปรสิต
วิทยาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้จัดให้มีการมอบรางวัลในงานประชุมใหญ่สามัญประจาปี พ.ศ. 2559 เมื่อวันศุกร์ที่
18 มีนาคม พ.ศ. 2559

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)

แผนภูมิที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับสนับสนุนด้านการวิจัย ประจาปีงบประมาณ 25572559
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ตารางที่ 2 สรุปจุดเด่นและจุดอ่อนของผลการดาเนินงานด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ในปีงบประมาณ 2559
จุดเด่น
1. คณาจารย์ได้รับการสนับสนุน
จากทุนวิจัยทั้งภายในและภายนอก
อยู่ในเกณฑ์ที่สูง
2. ผลงานวิจัยมีอัตราการเพิ่มขึ้นสูง
กว่าปีที่ผ่านมา

จุดอ่อน
1.ระบบสารสนเทศเพื่ อ การบริหารจั ด การ
ด้ า นการวิ จั ย ที่ ยั ง ไม่ ส ามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในการบริหารจัดการงานวิจัยอย่าง
มีประสิทธิภาพ เช่น ยังไม่ ครอบคลุม แหล่ ง
ทุน บริบทการดาเนินงานหรือการติดตามการ
ด าเนิ น งานด้ า นการวิ จั ย ของ วิ ท ยาลั ย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
2. ควรกาหนดทิศทางการวิจัยที่สนับสนุน
ส่งเสริมเอกลักษณ์ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุ ข ในการเป็ นภูมิ ปั ญ ญา
ด้านสุขภาพแห่งภูมิภาคลุ่มน้าโขง

แนวทางแก้ไข/พัฒนาจุดอ่อน
1.จั ด ท าระบบสารสนเทศด้ า นการวิ จั ย
โดยเน้นแหล่งทุนที่ตรงกับสาขาวิจัยของ
คณาจารย์ แ ละบุ ค คลาการ ตลอดจน
แหล่งทุนที่มีโอกาสเข้าถึงได้มากที่สุด
2.มี ก ารจั ด ท าแผนยุ ท ธศาตร์ ใ นการ
กาหนดทิศทางการวิจัยของวิทยาลัย โดย
ช่วง 5 ปี งานวิ จัยมุ่งเป้ าด้านโรคมะเร็ง
ท่อน้าดี โรคเมลลิออยโดสีส และธาลัสซี
เ มี ย ใ น ข ณ ะ ที่ ง า น วิ จั ย ด้ า น ก า ร
วิ ท ยาศาสตร์ สุ ข ภาพอื่ น ๆก็ ใ ห้ ก า ร
สนั บ สนุ น แต่ ใ นสั ด ส่ ว นที่ ไ ม่ ม ากเท่ า กั บ
การวิ จั ย มุ่ ง เป้ า เพื่ อ ให้ เ ห็ น ผลงานที่
สามารถส่งเสริมเอกลักษณฺของวิทยาลัย
ได้ชัดเจน
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ด้านการบริการวิชาการ
ในปีงบประมาณ 2559 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุ ข ได้รับงบประมาณแผ่นดิน
สนับสนุนการบริการวิชาการแก่ชุมชน จานวนรวมทั้งสิ้น 19 โครงการ เป็นจานวนเงิน 2,575,100 บาท โดย
แบ่งเป็นการสร้างเสริมสุขภาวะและบริการสุขภาพ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนจานวน 9 โครงการ
เป็นจานวนเงิน 1,063,000 บาท ถ่ายทอดเทคโนโลยี/ อบรมให้ความรู้ จานวน 9 โครงการ เป็นจานวนเงิน
1,349,100 บาท และโครงการพระราชดาริ จานวน 1 โครงการ เป็นจานวนเงิน 163,000 บาท มีผู้เข้าร่วม
และผู้รับบริการ รวมจานวนทั้งสิ้น 4,593 คน

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)

แผนภูมิที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับสนับสนุนด้านการบริการวิชาการประจาปี
งบประมาณ 2557-2559
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การสร้างเสริมสุขภาวะ
และบริการสุขภาพฯ
ปีงบประมาณ 2559

ตารางที่ 3 สรุปจุดเด่นและจุดอ่อนของผลการดาเนินงานด้านการบริการวิชาการในปีงบประมาณ 2559
จุดเด่น
มี ก ารด าเนิ น การส ารวจความ
ต้ อ งการของสั ง คมที่ ชั ด เจนเป็ น
รู ป ธรรม และก าหนดกรอบทิ ศ
ทางการดาเนินงานที่สอดคล้องกับ
ความเชี่ ย วชาญทางวิ ช าการและ
วิช าชี พของวิท ยาลัย แพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข

14

จุดอ่อน
1.ควรมีการจัด ทาแผนการใช้ ประโยชน์
จากการบริการวิชาการที่สะท้อนถึงการ
พัฒนาชุมชน สังคม และนักศึกษาที่ส่งผล
ลัพธ์ที่สร้างความพึงพอใจต่อชุมชน สังคม
อย่ า งต่ อ เนื่ อ งและยั่ ง ยื น เช่ น ชุ ม ชนมี
แกนนาด้านสุขภาพที่สามารถดูแลตนเอง
และชุ มชนด้ านสุ ขภาพได้ อย่ า งเข้ม แข็ง
และยั่ ง ยื น ชุ ม ชนมี ส ารสนเทศด้ า น
สุ ข ภาพของประชาชนในพื้ น ที่ ส ามารถ
น ามาใช้ ในการวางแผนการด าเนิ น งาน
เพื่อพัฒนาชุมชนได้
2.ควรกาหนดกลุ่มเป้าหมายในการสารวจ

แนวทางแก้ไข/พัฒนาจุดอ่อน
1.ประชุมชี้แจงหัวหน้าโครงการให้มีการ
ประเมินความสาเร็จตามตัวบ่งชี้
2. จั ด ท าแผนในการให้บ ริก ารวิ ช าการ
ของวิ ท ยาลี ย ให้ ส อดคล้ อ งกั บ แผน
ยุ ท ธศาสตร์ ข องคณะ โดยเน้ น การ
ให้ บ ริ ก ารด้ า นสุ ข ภาพตามช่ ว งอายุ
ให้บริการเป็นแหล่งองค์ความรู้ทางด้าน
ก า ร แ พ ท ย์ แ ล ะ ส า ธ า ร ณ สุ ข แ ล ะ
สิ่งแวดล้อม
3.พิ จ ารณาโครงการบริ ก ารวิ ช าการใน
รอบปี ที่ ผ่ า นมา โดยเน้ น โครงการที่
สามารถทาให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเอง
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รายงานประจําป 2559

จุดเด่น

จุดอ่อน
แนวทางแก้ไข/พัฒนาจุดอ่อน
ความต้องการให้สอดคล้องกับพื้นที่ในการ ด้านสุขภาพ
ให้บริการเพื่อให้ได้ความต้องการที่แท้จริง 4.จั ด ส ารวจความต้ องการด้ า นสุ ข ภาพ
จ า ก ชุ ม ช น ใ น พื้ น ที่ ก า ห น ด ข อ ง
มหาวิทยาลัย

ด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ในปีงบประมาณ 2559 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีการส่งเสริมและสนับสนุน
เพื่อพัฒนางานด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม โดยบูรณาการกับการเรียนการสอน และกิจกรรมของนักศึกษา
และร่วมสืบสาน ประเพณี และวัฒนธรรมของชุมชน ซึง่ ได้รับงบประมาณแผ่นดิน สนับสนุนการบริการวิชาการ
แก่ชุมชน จานวนรวมทั้งสิ้น 3 โครงการ เป็นจานวนเงิน 295,000 บาท และเข้าผู้เข้าร่วมและผู้รับบริการ รวม
จานวนทั้งสิ้น 955 คน
แผนภูมิที่ 3 เปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับ การสนับสนุน โครงการด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ประจาปีงบประมาณ 2557-2559

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)
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ปีงบประมาณ 2557

ปีงบประมาณ 2558

ปีงบประมาณ 2559

ตารางที่ 4 สรุ ป จุ ด เด่ น และจุ ด อ่ อ นของผลการด าเนิ น งานด้ า นการท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรมใน
ปีงบประมาณ 2559
จุดเด่น
การประเมินความสาเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัด
คว า ม ส า เร็ จ ร ะ ดั บ โ ค ร ง ก า ร มี ก า ร
ดาเนินงานที่ชัดเจน และมีการสรุปให้เห็น
ถึ ง ผลการด าเนิ น งานและผลที่ เ กิ ด กั บ
นักศึกษาผู้เข้าร่วมกิจกรรม

จุดอ่อน
1.กระบวนการจัดทาแผนด้านทานุบารุง
ศิ ล ป ะ แ ล ะ วั ฒ น ธ ร ร ม ค ว ร มี ก า ร
ด าเนิ น การตามรอบระยะเวลาในการ
จั ด สรรงบประมาณและสอดคล้ อ งกั บ
ช่ ว งเวลาในการวางแผนปฏิ บั ติ ก าร
ประจาปีเพื่อให้การบริหารงานด้านทานุ
บ ารุ ง สามารถด าเนิ น การได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพและคุณภาพ

แนวทางแก้ไข/พัฒนาจุดอ่อน
1.กาหนดแผนด้านการทานุบารุงโดย
เน้นเรื่องความกตัญญูและสืบสานประ
ประเพณีในท้องถิ่น เพื่อให้เจ้าหน้าที่
และนั ก ศึก ษาได้ แ สดงออกถึ ง ความ
สา มั ค คี แล ะ คว าม ก ตั ญ ญู ต่ อ ค รู
อาจารย์ โดยจัดกิจกรรมให้อยู่ภายใต้
ปีรอบงบประมาณและดาเนินการให้
ทันตามกาหนด
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จุดเด่น
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จุดอ่อน
2.กระบวนการคัดกรองข้อเสนอโครงการ
ด้ า นท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปะวั ฒ นธรรมเพื่ อ ให้
โครงการกิ จ กรรมต่ า งๆที่ เ สนอขอ
งบประมาณจากมหาวิทยาลัยสอดคล้อง
กับทิศทางและบรรลุเป้าประสงค์ตามที่
วิ ท ย า ลั ย แ พ ท ย ศ า ส ต ร์ แ ล ะ ก า ร
สาธารณสุขคาดหวัง
3.การประสานงานเกี่ยวกับการพิจารณา
ข้ อ เ ส น อ โ ค ร ง ก า ร เ พื่ อ ข อ จั ด ส ร ร
งบประมาณโครงการด้ า นท านุ บ ารุ ง
ศิล ปวั ฒ นธรรมให้มี ความสอดคล้ องกับ
ช่วงระยะเวลาในการจัดทาแผนกลยุท ธ์
และแผนปฏิบัติการประจาปี

แนวทางแก้ไข/พัฒนาจุดอ่อน
2 . ก า ห น ด แ ผ น ด้ า น ท า นุ บ า รุ ง
ศิ ล ปะวั ฒ นธรรม โดยยึ ด ตามแผน
ยุทธศาสตร์ เรื่องความกตัญญูกตเวที
ต่อครูอาจารย์ ผู้มีพระคุณ การรักษา
ขนบธรรมเนี ย มประเพณี พื้ น บ้ า นที่
สั ม พั น ธ์ กับ พุ ท ธศาสนา การท างาน
โดยยึดตามหลักพุทธศาสนา
3.กาหนดโครงการที่ จะจั ดด้ า นท านุ
บ า รุ ง โ ด ย ผ่ า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
บริหารงานด้ า นการบริ การวิ ช าการ
และทานุบารุง โดยระบุวันจัดกิจกรรม
ให้อยู่ภายในรอบปีงบประมาณ

ด้านความร่วมมือกับต่างประเทศ
ในปีงบประมาณ 2559 งานวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ ได้จัดโครงการอบรมเพื่อเตรียมความ
พร้อมสู่ประเทศอาเซียน โดยวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้ดาเนินการจัดโครงการเตรียมความ
พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยกิจกรรมภายใต้โครงการประกอบด้วย การจัดอบรม บรรยายให้ความรู้
เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน การอบรมภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียน การแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษา
ตารางที่ 5 สรุปโครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการเตรีย มความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ประจาปี
งบประมาณ 2559 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
ลาดับ
1
2

16

โครงการ/กิจกรรม

วัน/เดือน/ปี/
สถานที่
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาแพทย์ระหว่าง
11-18 มิถุนายน
ประเทศในภูมิภาคเอเชีย (AMSEPT) ณ ประเทศ 2559
ไทย
โครงการอบรมภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
13-24 มิถุนายน
เบื้องต้น
2559

งบประมาณที่ จานวน
ได้รับจัดสรร ผู้เข้าร่วม
51,411 บาท
4 คน
26,305 บาท

15 คน
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รายงานประจําป 2559

ผลการดาเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ 2559

ในปี 2559 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีและแผน
งบประมาณสนับสนุนการดาเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆภายใต้มาตรการของกลยุทธ์ จานวนทั้งสิ้น 7
กลยุทธ์ โดยมีผลการดาเนินงานที่สาคัญจาแนกตามกลยุทธ์ ดังนี้
กลยุทธ์ที่ 1 สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพและสมรรถนะตามมาตรฐานสากล สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้
อย่างต่อเนื่อง มีคุณธรรม ความรับผิดชอบ ความพอเพียง จิตสานึกที่ดี และมีความพร้อมเพื่อรองรับการ
เปิด ประชาคมอาเซีย นและการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21โดยพั ฒนาหลัก สูตรให้ทั น สมั ย และจั ด
กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ และจัดให้มีทักษะการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง
เป้าประสงค์ : บัณฑิตมีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม ใฝ่รู้ และมีสมรรถนะในการประกอบอาชีพ
เป็นที่ยอมรับของสังคม
มาตรการ
1. พัฒนาระบบการรับนักศึกษาเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาแก่นักศึกษาทั้งในและต่างประเทศ
2. พัฒ นาหลั กสู ตรให้ มีความทัน สมัย มีความยืดหยุ่น มีความหลากหลาย มีมาตรฐานระดับสากล
สอดคล้ องกั บ ความต้อ งการของสั งคม ทิ ศทางการพัฒ นาประเทศและเตรีย มความพร้อ มเข้า สู่
ศตวรรษที่ 21
3. จัดระบบและกลไกการบริหารหลักสูตรทุกระดับให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญให้ครบถ้วนทุก
หลักสูตร ให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง
5. ส่ งเสริ มและสนั บ สนุ น กระบวนการเรียนรู้ที่ให้ นักศึก ษาได้ ฝึ กทัก ษะการทางานเป็ นทีม การหา
ประสบการณ์จากการทาจริงหรือสหกิจศึกษา การเรียนรู้ร่วมกับชุมชนและหน่วยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชนทั้งในและต่างประเทศ
6. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนและ
แหล่งเรียนรู้ให้แก่นักศึกษาอย่างพอเพียงและทั่วถึง
7. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมนอกหลักสูตรที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน และมุ่งพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะในการ
ดาเนินชีวิตบนพื้นฐานความพอเพียง ตลอดจนปลูกฝังจิตสานึกรักท้องถิ่นและความรับผิดชอบต่อ
สังคม
8. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการและการสร้างสวัสดิภาพแก่นักศึกษาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มี
ความปลอดภัยและมีความสุข
9. พัฒนาความรู้และทักษะของนักศึกษาและบัณฑิตเพื่อรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน
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 น ร่ ว มในการพั ฒ นา
มหาวิทยาลัย
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
12. มีการส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษา
13. พัฒนาระบบและกลไกเพื่อลดจานวนการตกออกการคงจานวนนักศึกษาและให้นักศึกษาสามารถจบ
ได้ตามระยะเวลาในหลักสูตร
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14. พัฒนาระบบบริการจัดการอาคารสถานที่ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
1. การรับนักศึกษา
1.1. วิธีการรับนักศึกษา
ในปีการศึกษา 2559 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
จานวน 3 หลักสูตร และระดับปริญญาโท จานวน 1 หลักสูตร โดยมีวิธีและระบบการรับนักศึกษา ดังนี้
 หลักสูตรแพทยศาตรบัณฑิต ดาเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาโดยวิธีรับตรงตามโควตา
ประเภทกลุ่มความร่วมมือกับหน่วนงานภายนอก โครงการผลิตแพทย์ตามข้อตกลงความ
ร่ ว มมื อ ด้ า นการผลิ ต แพทย์ เ พิ่ ม เพื่ อ ชาวชนบทระหว่ า งกระทรวงสาธารณสุ ข และ
กระทรวงศึกษาธิการ เปิดรับเฉพาะผู้ที่มีภูมิลาเนาในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
จังหวัด ได้แก่ อุบลราชธานี อานาจเจริญ ยโสธร และศรีสะเกษ
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม และหลักสูตรสาธารณสุข
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ กาหนดวิธีการรับเข้าศึกษา 2 วิธี ได้แก่
1. วิธีรับ ผ่ านส่ วนกลาง (Admissions) การคัดเลื อกบุ คคลเข้าศึกษาจะดาเนิ นการ
คัดเลือกจากองค์ประกอบที่ ทปอ. กาหนด
2. วิธีรับตรง การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาจะดาเนินการคัดเลือกโดยมหาวิทยาลั ย
กาหนด แบ่งเป็น 2 วิธี ได้แก่ วิธีรับตรงตามพื้นที่และวิธีรับตรงตามโควตา
2.1 วิธีรับตรงตามพื้นที่ เป็นการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาจากพื้นที่ต่างๆ
ได้แก่ พื้นที่อีสาน และพื้นที่ภาคอื่น ดังนี้
(1) รับตรงพื้นที่อีสาน โดยรับนักเรียนที่เรียนอยู่ในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ใน
เขตพื้น ที่ในภาคตะวัน ออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด ได้แก่ จังหวัด
อุบลราชธานี ยโสธร ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ อานาจเจริญ มุกดาหาร
สกลนคร นครพนม สุ ริ น ทร์ บุ รี รั ม ย์ นครราชสี ม า ชั ย ภู มิ
มหาสารคาม กาฬสิ น ธุ์ ขอนแก่ น เลย หนองบั ว ล าภู อุ ด รธานี
หนองคาย และจังหวัดบึงกาฬ
(2) รั บ ตรงพื้ น ที่ ภ าคอื่ น โดยการคั ด เลื อ กนั ก เรี ย นที่ เ รี ย นอยู่ ใ นทุ ก
จังหวัดของประเทศไทย ยกเว้นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อให้
นักศึกษามีความหลากหลายในด้านวัฒนธรรมและการดาเนินชีวิต
2.2. วิธีรั บตรงตามโควตา เป็นการคัด เลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลั ย
เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ วิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ และอั ต ลั ก ษณ์ ข องคณะ
มหาวิทยาลัยและประเทศ โดยรับนักศึกษา โควตาขยายโอกาสทาง
การศึกษา
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ตารางที่ 6 แสดงจานวนการรับนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559
หลักสูตร
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแพทยศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

วิธีการรับ
วิธีรับผ่านส่วนกลาง
วิธีรับตรง
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
36
100
13
31.70
28
68.30
11
11.95
81
88.05

 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ ได้กาหนดคุณสมบัติของผู้เข้า
ศึกษา ดังนี้
1. แผน ก แบบ ก 1 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาปริญญาบัณฑิต และมีคุณสมบัติข้อใดข้อ
หนึ่งต่อไปนี้
1.1. แพทยศาสตรบัณฑิต ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
เภสัชศาสตรบัณฑิต หรือเทียบเท่า โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.00
และเป็ น ผู้ ที่ มี ป ระสบการณ์ ใ นการท าวิ จั ย ในสาขาที่ เ กี่ ย วข้ อ ง โดยมี
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่หรือได้รับการรับรอง
1.2. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ กายภาพบาบัด รังสีเทคนิค
พยาบาลศาสตรบัณฑิต สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต หรือวิทยาศาสตรบัณฑิต
ด้านวิทยาศาสตร์ในสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า
3.25 และเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการทาวิจัยในสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยมี
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่หรือได้รับการรับรอง
1.3. หากคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้างต้น ให้พิจารณาคุณสมบัติอื่นเพิ่มเติมตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข โดยผ่านความ
เห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ กาหนด
2. แผน ก แบบ ก 2 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาปริญญาบัณฑิต และมีคุณสมบัติข้อใดข้อ
หนึ่งต่อไปนี้
2.1. เ ป็ น ผู้ ส า เ ร็ จ ก า ร ศึ ก ษ า ป ริ ญ ญ า บั ณ ฑิ ต แ พ ท ย ศ า ส ต ร บั ณ ฑิ ต
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต เภสัชศาสตรบัณฑิต
หรื อ วิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาเทคนิ ค การแพทย์ กายภาพบ าบั ด รั ง สี
เทคนิ ค พยาบาลศาสตรบั ณ ฑิ ต สาธารณสุ ข ศาสตรบั ณ ฑิ ต หรื อ วิ ท ยา
ศาสตรบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์ในสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสม
ไม่ต่ากว่า 2.50
2.2. หากคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้างต้นให้พิจารณาคุณสมบัติอื่นเพิ่มเติมตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข โดยผ่านความ
เห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ กาหนด
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ตารางที่ 7 แสดงจานวนการรับนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2559
หลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์

วิธีการรับ
แผน ก แบบ ก1
แผน ก แบบ ก2
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
7
100

ตารางที่ 8 แสดงจานวนรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2558 - 2559
หลักสูตร
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาอนามัยสิง่ แวดล้อม
หลักสูตรสาธารณศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์
รวม

ปีการศึกษา 2558
ปริญญาตรี ปริญญาโท รวม

ปีการศึกษา 2559
ปริญญาตรี ปริญญาโท รวม

เพิ่มขึ้น/
ลดลง

48
148

-

48
148

36
-

-

36
-

ลดลง

-

-

-

41

-

41

-

-

-

92

-

92

-

5

5

-

7

7

เปิดรับปี
แรก
เปิดรับปี
แรก
เพิ่มขึ้น

196

5

201

169

7

176

หมายเหตุ : ในปีการศึกษา 2559 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ไม่เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ โดยได้ทาการปรับปรุงหลักสูตรใหม่และรับนักศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
อนามัยสิ่งแวดล้อม และหลักสูตรสาธารณศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เป็นปีการศึกษาแรก
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จานวนนักศึกษาที่รับเข้า (คน)

แผนภูมิที่ 4 จานวนการรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในทุกหลักสูตร ประจาปีการศึกษา 2557 - 2559
160
140
120
100
80
60
40
20
0

145 148
92
36

48

41

36

หลักสูตร พบ.

0

0

0

0

0

0

หลักสูตร วทบ.
หลักสูตร วทบ.
หลักสูตร สบ.
สาขาวิชาสาธารณสุข สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาสาธารณสุข

ปีการศึกษา 2557

ปีการศึกษา 2558

5

7

หลักสูตร วทม.
สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์

ปีการศึกษา 2559

1.2. จานวนนักศึกษา
ในปีการศึกษา 2559 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข รับนักศึกษาเข้าศึกษาในทุกหลักสูตร
ทั้งสิ้นจานวน 176 คน เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี จานวน 169 คน และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
จานวน 7 คน มีจานวนนักศึกษาทั้งหมดทุกระดับการศึกษา จานวน 666 คน เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี
จานวน 654 คน และนักศึกษาระดับปริญญาโท จานวน 12 คน
ตารางที่ 9 แสดงจานวนนักศึกษาในทุกหลักสูตร ในปีการศึกษา 2558 – 2559
หลักสูตร
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาอนามัยสิง่ แวดล้อม
หลักสูตรสาธารณศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์
รวม

ปีการศึกษา 2558
ปริญญาตรี ปริญญาโท รวม

ปีการศึกษา 2559
ปริญญาตรี ปริญญาโท รวม

เพิ่มขึ้น/
ลดลง

229
429

-

229
429

200
321

-

200
321

ลดลง
ลดลง

-

-

-

41

-

41

-

-

-

92

-

92

-

5

5

-

12

12

เปิดรับปี
แรก
เปิดรับปี
แรก
เพิ่มขึ้น

658

5

663

654

12

666

Annual Report 2016 2133

รายงานประจําป 2559

ว�ทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข

หมายเหตุ : ในปีการศึกษา 2559 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ไม่เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ โดยได้ทาการปรับปรุงหลักสูตรใหม่และรับนักศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
อนามัยสิ่งแวดล้อม และหลักสูตรสาธารณศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เป็นปีการศึกษาแรก

แผนภูมิที่ 5 แสดงจานวนนักศึกษา ในปีการศึกษา 2557 – 2559
จานวนนักศึกษาทั้งหมด (คน)

700
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658

654

500

400
300
200
100
0

0
นักศึกษาระดับปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2557

12

5

นักศึกษาระดับปริญญาโท

ปีการศึกษา 2558

ปีการศึกษา 2559

1.3. ผู้สาเร็จการศึกษา
ในปีการศึกษา 2558 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต จานวน 26 คน และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุขศาสตร์
จานวน 91 คน รวมเป็นจานวน 117 คน
ตารางที่ 10 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวมของผู้ใช้บัณฑิต ประจาปีการศึกษา 2558
คุณภาพบัณฑิตในด้านต่าๆ
1.ด้านความรูว้ ิชาการวิชาชีพ
2.ด้านทักษะทางปัญญา
3.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
4.ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
5.ด้านทักษะการปฏิบัติงาน
6.ด้านคุณธรรม
7.ด้านคุณสมบัติบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร
รวมทั้ง 6 ด้าน (1-6)

22

ผลประเมินแต่ละหลักสูตร (คะแนน)
แพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาสาธารณสุข
3.75
3.67
4.10
3.75
3.86
3.94
3.75

3.76

3.81
4.09
3.97
3.90

4.00
4.21
3.93
3.85
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โดยในการติดตามภาวะการมีงานทา จากบัณฑิตที่จบการศึกษา จานวน 117 คน พบว่ามีบัณฑิตตอบ
แบบสอบถามจานวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 95.73
ตารางที่ 11 แสดงภาวะการมีงานทา ปีการศึกษา 2557
หลักสูตร
หลักสูตรแพทยศาสตร์บณ
ั ฑิต
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
รวม

ผู้ตอบแบบสอบถาม

บัณฑิตทีไ่ ด้งานทา*

ร้อยละ
100
94.44

จานวน
(คน)
18
28

ร้อยละ

18
54

จานวน
(คน)
18
51

72

69

97.22

46

66.66

ผู้สาเร็จ
การศึกษา
(คน)

100
54.90

บัณฑิตที่ยังไม่ได้งาน
ทา
จานวน
ร้อยละ
(คน)
23
45.10
23

33.34

หมายเหตุ * หมายถึง ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี (บัณฑิตที่ได้งานทา
และยังไม่ได้งานทา คิดจากจานวนที่ตอบแบบสอบถาม)

ตารางที่ 12 แสดงภาวะการมีงานทา ปีการศึกษา 2558
หลักสูตร
หลักสูตรแพทยศาสตร์บณ
ั ฑิต
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
รวม

ผู้ตอบแบบสอบถาม

บัณฑิตทีไ่ ด้งานทา*

ร้อยละ

26
91

จานวน
(คน)
25
87

96.15
95.60

จานวน
(คน)
25
45

100.00
54.22

117

112

95.73

70

64.81

ผู้สาเร็จ
การศึกษา
(คน)

ร้อยละ

บัณฑิตที่ยังไม่ได้งาน
ทา
จานวน
ร้อยละ
(คน)
42
45.78
42

หมายเหตุ * หมายถึง ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี (บัณฑิตที่ได้งานทา
และยังไม่ได้งานทา คิดจากจานวนที่ตอบแบบสอบถาม)

45.78
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ภาวะการมีงานทาของบัณฑิต (ร้อยละ)

แผนภูมิที่ 6 แสดงภาวะการมีงานทาของนักศึกษา ในปี 2557 - 2558
97.22 95.73

100
80

66.66 64.81

60

45.78
33.34

40
20
0

ผู้ตอบแบบสอบถาม

ผู้ที่ได้งานทาใน 1 ปี

ปีการศึกษา 2557

ผู้ที่ไม่ได้งานทาใน 1 ปี

ปีการศึกษา 2558

1.4. การสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม
ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มีผู้สาเร็จการศึกษาจานวนทั้งสิ้น 26 คน
โดยมีสิทธ์สอบเพื่อรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม จานวนทั้งสิ้น 26 คน ซึ่งมีผู้สอบผ่านและได้รับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม จานวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ดังนี้

จานวนนักศึกษา (คน)

แผนภูมิที่ 7 จานวนบัณฑิตที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมในปีการศึกษา 2557 – 2558
30
25
20
15
10
5
0

26

18

24

18

ปีการศึกษา 2557

จานวนบัณฑิตทั้งหมด

26

ปีการศึกษา 2558

จานวนบัณฑิตที่ได้รับใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม
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2. การพัฒนาหลักสูตร
ในปีการศึกษา 2559 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เปิดการจัดการเรียนการสอนใน
หลักสูตรต่างๆ จานวนทั้งสิ้น 5 หลักสูตร เป็นหลักสูตรในระดับปริญญาตรี จานวน 4 หลักสูตร และหลักสูตร
ในระดับปริญญาโท จานวน 1 หลักสูตร โดยดาเนินการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐานตามกรอบ
TQF จานวน 5 หลักสูตร ดังนี้
ตารางที่ 13 แสดงจานวนหลักสูตรที่เปิดสอน
รายละเอียดหลักสูตร
จานวนหลักสูตรที่เปิดสอน
จานวนหลักสูตรที่ปรับปรุงมาตรฐานตามกรอบ TQF.
จานวนหลักสูตรที่ขออนุมัติเปิดใหม่
จานวนหลักสูตรที่ขออนุมัติปิดหลักสูตร

ปริญญาตรี
4
4
-

ปริญญาโท
1
1
-

ปริญญาเอก
-

รวม
5
5
-

และสามารถจาแนกหลักสูตรตามระดับการศึกษา สาวิชาต่างๆ ในวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
ได้ดังนี้
ตารางที่ 14 แสดงจานวนหลักสูตรตามระดับการศึกษา
รายละเอียดหลักสูตร

ปริญญา ปริญญา ปริญญา
ตรี
โท
เอก
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแพทยศาสตร์
1
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
1
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
1
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
1
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์
1
รวม
4
1
-

รวม
1
1
1
1
1
5
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3. การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
3.1. การจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
ในปีการศึกษา 2559 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้มีการส่งเสริมการจัดการเรียนการ
สอนโดยดาเนินการจัดโครงการ/กิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ดังนี้
ตารางที่ 15 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ลาดับที่

โครงการ/กิจกรรม

(อธิบายรายละเอียดการดาเนินงาน)

วัน/เดือน/ปี/สถานที่

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (ชั้นปรีคลินิก)
1 โครงการศึกษาดูงานรายวิชา 1901 วั น ที่ 2 5 ตุ ล า ค ม
206 ระบบเลือดและน้าเหลือง
2559 ณ โรงพยาบาล
สรรพสิทธิประสงค์
2

3

4

5

6

26

โครงการฝึกปฏิบั ติ การจิ ต ปั ญ ญา
ศึ ก ษาและสุ น ทรี ย สนทนาใน
รายวิ ช าการพั ฒ นาความเป็ น นั ก
วิชาชีพเวชกรรม
โครงการศึ ก ษาดู ง านในรายวิ ช า
1901 201 หลั ก การทั่ ว ไปทาง
วิทยาศาสตร์การแพทย์ 3

งบประมาณ
(บาท)
3,765

วั น ที่ 8 -9 ตุ ล า ค ม
2559 ณ ห้อง cmp
122

34,000

วั น พุ ธ ที่ 12 ตุ ล าคม
2559 ณ โรงพยาบาล
มะเร็งจังหวัดอุบลฯ

7,260

โครงการฝึกปฏิบัติงานในรายวิชา วันที่ 25 - 30 สิงหาคม
ก า ร ส ร้ า ง เ ส ริ ม สุ ข ภ า พ แ ล ะ 2559 ณ
โรงพยาบาลสิรินธร
ประสบการณ์วิชาชีพแพทย์
โ ร ง พ ย า บ า ล ม่ ว ง
สามสิบ
โรงพยาบาลทุ่งศรีอุดม
โรงพยาบาล
นาจะหลวย
โครงการสร้ า งประสบการณ์ ท าง วั น ที่ 9 มิ ถุ น า ย น
คลินิก เพื่อบูรณาการกับการเรียน 2559 ณ โรงพยาบาล
วิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ พื้ น ฐาน สรรพสิทธิประสงค์
(Basic Medical Science)
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาแพทย์ วั น ที่ 22 มี น าคม
ก่อนขึ้นชั้นคลินิก
2559 ห้อง cmp 101

51,400

53,400

3,600

จานวนผู้เข้าร่วม
อาจารย์สังกัดวิทยาลัยแพทย์
จ านวน 5 คน นั ก ศึ ก ษ า
แพทย์ ชั้ น ปี ที่ 2 จ านวน 48
คน รวมทั้งสิ้น 53 คน
อาจารย์สังกัดวิทยาลัยแพทย์
จ านวน 2 คน นั ก ศึ ก ษ า
แพทย์ ชั้ น ปี ที่ 1 จ านวน 36
คน รวมทั้งสิ้น 38 คน
อาจารย์สังกัดวิทยาลัยแพทย์
จ านวน 5 คน นั ก ศึ ก ษ า
แพทย์ ชั้ น ปี ที่ 2 จ านวน 48
คน รวมทั้งสิ้น 53 คน
นั ก ศึ ก ษาแพทย์ ชั้ น ปี ที่ 3
จานวน 36 คน

อาจารย์ สั ง กั ด วิ ท ยาลั ย ฯ
จ านวน 9 คน นั ก ศึ ก ษ า
แพทย์ ชั้ น ปี ที่ 2จ านวน 48
คน รวมทั้งสิ้น 57 คน
อาจารย์ สั ง กั ด วิ ท ยาลั ย ฯ
จ านวน 36 คน นั ก ศึ ก ษา
แพทย์ชั้นปีที่ 2-3 จานวน 72
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ลาดับที่

โครงการ/กิจกรรม

(อธิบายรายละเอียดการดาเนินงาน)

รายงานประจําป 2559

วัน/เดือน/ปี/สถานที่

งบประมาณ
(บาท)

จานวนผู้เข้าร่วม
คน รวมทั้งสิ้น 68 คน

7

กิ จ กร รม ปฐ มนิ เท ศนั กศึ กษ า วั น ที่ 6 มิ ถุ น า ย น
แพทยศาสตร์ที่เรียนระดับชั้น
2559
วิ ท ยาลั ย
ปรีคลินิก
แพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข
8 กิ จ กรรมเตรี ย มความพร้ อ มของ วั น ที่ 7 มิ ถุ น า ย น
นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1 ด้านการ 2559 วิ ท ย า ลั ย
เรี ย นวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ แพทยศาสตร์และการ
พื้นฐานก่อนเรียนชั้นปรีคลินิก
สาธารณสุข
9 กิ จ กรรมอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร วั น ที่ 8 มิ ถุ น า ย น
เตรียมความพร้อมเพื่อการเรียนใน 2559
ชั้ น ปรี ค ลิ นิ ก ส าหรั บ นั ก ศึ ก ษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์
แพทย์
และการสาธารณสุข
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุขศาสตร์

5,580

5,580

5,580

1

กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก

วั น ที่ 1 5 กั น ย า ย น
2 5 5 9 ณ วิ ท ย า ลั ย
แพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข

8,500

2

กิ จ กรรมเรี ย นรู้ น อกห้ อ งเรี ย น วั น ที่ 1 3 พฤษภาคม
รายวิชาปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ 2559
ด้านสิ่งแวดล้อม
ณ คณะวิทยาศาสตร์

3,600

3

กิ จ กรรมเตรี ย มความพร้ อ มของ วั น ที่ 2 3 -2 4
นักศึกษาก่อนฝึกปฏิบัติงานอนามัย กุ ม ภาพั น ธ์ 2559 ณ
สิ่งแวดล้อม
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข
กิจกรรมฝึกตรวจวัดและวิเคราะห์ วั น ที่ 2 มิ ถุ น า ย น
ด้านอากาศในสถานประกอบการ 2559 ณ ห้างหุ้นส่วน
การสุ่ ม เก็ บ และวิ เ คราะห์ ด้ า น จ า กั ด โ ต โ ย ต้ า
อากาศ
ปลอดภัย อุบลราชธานี

960

4

2,820

อาจารย์ สั ง กั ด วิ ท ยาลั ย ฯ
จ านวน 37 คน นั ก ศึ ก ษา
แพทย์ชั้นปีที่ 2-3 จานวน84
คน รวมทั้งสิ้น 121 คน
อาจารย์ สั ง กั ด วิ ท ยาลั ย ฯ
จ านวน 37 คน นั ก ศึ ก ษา
แพทย์ชั้นปีที่ 2-3 จานวน84
คน รวมทั้งสิ้น 121 คน
อาจารย์ สั ง กั ด วิ ท ยาลั ย ฯ
จ านวน 37 คน นั ก ศึ ก ษา
แพทย์ชั้นปีที่ 2-3 จานวน 84
คน รวมทั้งสิ้น 121 คน
อาจารย์ สั ง กั ด วิ ท ยาลั ย ฯ
จานวน 11 คน
นักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์
จานวน 318 คน
รวมทั้งสิ้น 329 คน
อาจารย์ สั ง กั ด วิ ท ยาลั ย ฯ
จานวน 2 คน
นักศึกษาสาธารณสุขชั้นปีที่ 3
จานวน 41 คน
รวมทั้งสิ้น 43 คน
อาจารย์ สั ง กั ด วิ ท ยาลั ย ฯ 6
คน นั ก ศึ ก ษาสาธารณสุ ข
ศาสตร์ 51 คน รวมทั้ ง สิ้ น
57คน
อาจารย์ สั ง กั ด วิ ท ยาลั ย ฯ 2
คน นั ก ศึ ก ษาสาธารณสุ ข
ศาสตร์ 41 คน รวมทั้ ง สิ้ น
43 คน
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ลาดับที่
5
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งบประมาณ
จานวนผู้เข้าร่วม
(อธิบายรายละเอียดการดาเนินงาน)
(บาท)
กิ จ กรรมส ารวจลู ก น้ ายุ ง ลาย ใน วั น ที่ 16 พฤษภาคม
3,880
อาจารย์สังกัดวิทยาลัยฯ3 คน
รายวิชาการควบคุมแมลงและสัตว์ 2559 ณ บ้ า นดอน
นักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์
แทะทางสาธารณสุข
กลาง ต.ธาตุ อ.วาริ น
74 คน รวมทั้งสิ้น 77 คน
ชาราบ จ.อุบลฯ
โครงการ/กิจกรรม

วัน/เดือน/ปี/สถานที่

3.2 การจัดเรียนการสอนโรงพยาบาลร่วมผลิต
3.2.1 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
1. ประวัติความเป็นมา
ปี พ.ศ. 2538 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ได้รับการประสานจากกระทรวงสาธารณสุข
ให้ดาเนินการสอนและฝึกอบรมนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิก ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ตามโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท(The Collaborative Project to Increase Production of Rural
Doctors ; CPIRD) หรือเรียกง่ายๆ ว่า “ซีเพิร์ด” เป็นการเปิดโอกาสทางการศึกษา ในสาขาแพทย์สาหรับ
นักเรียนในชนบท จนกระทั่งในปี 2545 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ได้จัดตั้งศูนย์ แพทยศาสตรศึกษาชั้น
คลินิกขึ้น เป็นศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกลาดับที่ 13 ของประเทศ ตามความเห็นชอบของสานักงาน
บริหารโครงการ่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท กระทรวงสาธารณสุข โดยใช้ห้องสานักงานและห้ องสาหรับ
การเรี ย นการสอน ณ ชั้ น 5 อาคาร 50 พรรษา มหาวชิ ร าลงกรณ์ ปั จ จุ บั น ย้ า ยมาที่ อ าคารศู น ย์
แพทยศาตรศึกษา โดยมีแพทย์ ประจาโรงพยาบาลสรรพสิ ทธิประสงค์มาดารงตาแหน่งผู้ อานวยการศูน ย์
แพทยศาสตรศึกษา ตามลาดับดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

นายแพทย์ธีรพล
นายแพทย์มนต์ชัย
นายแพทย์หรรษา
นายแพทย์ศรัณย์
นายแพทย์เจนฤทธิ์
นายแพทย์เศวต

เจนวิทยา
วิวัฒนาสิทธิพงศ์
แต้ศิริ
วรณภาสนี
วิตตะ
ศรีศิริ

นายแพทย์ชานาญการพิเศษ ปี พ.ศ.2545 – 2546
นายแพทย์ชานาญการพิเศษ ปี พ.ศ.2546 – 2548
นายแพทย์ชานาญการพิเศษ ปี พ.ศ.2548 – 2556
นายแพทย์ชานาญการพิเศษ ปี พ.ศ.2556 – 2557
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
ปี พ.ศ.2557 – 2557
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
ปี พ.ศ.2557 – ปัจจุบัน

2. โครงสร้างการทางานและลักษณะบุคลากรโดยรวมของศูนย์แพทย์
 ลักษณะขององค์กร : เป็นจุดศูนย์กลาง ทาหน้าที่ในการประสานงานกับภาควิชาต่างๆ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในโรงพยาบาล
 ลักษณะของบุคลากร : มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านในแต่ละสาขา ครอบคลุม
ครบทุกสาขา
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งานพัฒนาเทคโนโลยี
สื่อการเรียนการสอน
ว่าที่รต.ทองใบ ศรีแสง
น.ส.พิมลรักม์ วงศ์สลับ

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

ผช.ผอก.ฝ่ายกิจกรรม
วิชาการและที่ปรึกษา ปี 4
พญ.พิมพ์ วรวิสทุ ธิกุล

นพ.อาวุธ แก้วภมร

รองผู้อานวยการฯ
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

งานพัฒนาเว็บไซด์
ว่าที่รต.ทองใบ ศรีแสง
นายสุวิทย์ วิเศษรอด

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

งานการศึกษาหลังปริญญา
นางฐิตาพร ทานะกิจ
นายณัฐวุฒิ วงษ์สิงห์
นายศิริราช พิมพบุตร

นางกัลยา ทองใบ
น.ส.ศิริรัตน์ เนกอนันต์

งานธุรการ

งานบริหารทั่วไป / แผนงาน
และครุภัณฑ์
น.ส.ดรุณี ภูลาสัตย์
น.ส.อรวรรณ ภาคสีดา
น.ส.ศิริรัตน์ เนกอนันต์

รองผู้อานวยการฯ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นางชนินันท์ พุ่มสถิตย์

พญ.กรุณา ระจินดา

รองผู้อานวยการฯ
ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ

น.ส.พนัดดา นิลบารันต์
น.ส.วาธิณี แข่งขัน

งานการเงินและบัญชี

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

งานกิจการนักศึกษา/กิจการพิเศษ

ผช.ผอก.การเงินหมวดเงิน
อุดหนุนฯและตรวจสอบฯ
นางสุภาภรณ์ บุดดาวงศ์

นพ.ศิริสมบุญ ตอวิวัฒน์

รองผู้อานวยการฯ
ฝ่ายกิจการนักศึกษา
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งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ
นายไกรวัลย์ ทองหล่อ
นางดวงจันทร์ สินป้อง
นางประยูร นันทรักษ์
นางสาวกัญญาณัฐ ศิลาเกษ
นางอภิญญา พละบุตร
นางปิยะพร เหง้าเกษ
นางสาวอนงค์ ทาจิตต์
นางสาวจินตะหรา แสงทอง

ผช.ผอก.ฝ่ายแพทยศาสตร
ศึกษา
พญ.ศรัญญา ประทัยเทพ

นพ.ปริญญา ชานาญ

รองผู้อานวยการฯ
ฝ่ายวิจยั และพัฒนาอาจารย์

ผู้ช่วยหัวหน้าสานักงาน
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา
นายสนั่น อุทังสังข์

พญ.อมรรัตน์ เทพากรณ์

นพ. เศวต ศรีศิริ

ผู้อานวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษา

นพ.ชลิต ทองประยูร

รองผู้อานวยการฯ
ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
และประเมินผลภายใน

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

ผช.ผอก.ฝ่ายกิจกรรมวิชาการ
และที่ปรึกษา ปี 6
พญ.สมานจิตต์ สมัครประโคน

ผช.ผอก.ฝ่ายกิจกรรม
วิชาการและที่ปรึกษา ปี 5
นพ.ชัยพร บุญศรี

งานวิจัยและพัฒนาหลักสูตร

พญ.จิรา ไตรรงค์จิตเหมาะ

รองผู้อานวยการฯ
ฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา
และประเมินผลภายนอก

นพ.เกริก สุวรรณกาฬ

รองผู้อานวยการฯ
ฝ่ายวิชาการและพัฒนา
หลักสูตร

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

ผู้อานวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

แผนภูมิที่ 8 โครงสร้างสานักงานศูนย์แพทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
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3. การจัดการเรียนการสอนและหลักสูตร
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ มีการจัดการรับนักศึกษาแพทย์เข้าฝึก
ปฏิบัติงานในช่วงชั้นปีที่ 4-6 ระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในช่วงปีการศึกษา
2559
ตารางที่ 16 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
รวมทั้งสิ้น

แพทย์(คน)
40
41
16
22
15
15
8
11
10
8
4
4
2
1
1
1
2
1
201

ตารางที่ 17 จานวนนักศึกษาแพทย์และบัณฑิตแพทย์ (ปีการศึกษา 2547-2559)
ประเภท
แพทย์ 5 ปี
CPIRD
ODOD
รวม

30

รับเข้าศึกษา
รับเข้าศึกษา ขณะนี้กาลังศึกษา จบการศึกษาแล้ว
ม.ขอนแก่น (คน) ม.อุบลฯ (คน)
(คน)
(คน)
32
32
246
188
184
250
106
58
48
384
188
234
338
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ตารางที่ 18 ตารางฝึกปฏิบัติงานนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 4-6
ชั้นปีที่
นักแพทย์ศึกษาชัน้ ปีที่ 4
นักแพทย์ศึกษาชัน้ ปีที่ 5
นักแพทย์ศึกษาชัน้ ปีที่ 6

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
จานวนกลุ่ม นักศึกษาต่อกลุ่ม จานวนกลุ่ม นักศึกษาต่อกลุ่ม
2
16:16
1
16
2
15:14
1
16
3
13:13:8
2
5:12

4. งานกิจกรรมนักศึกษา
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ มีการดาเนินการในกิจกรรมต่างๆ ใน
โครงการกิจกรรมด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ประกอบไปด้วย
1. โครงการกิจกรรมด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ประกอบไปด้วย
1.1กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา โดยมีการจัดให้นักศึกษาร่วมเดินป่าจากน้าตกสร้อยสวรรค์ สู่ผาแต้ม

ภาพที่ 4 กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาศูนย์แพทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
1.2 กิจกรรมไหว้ครู โดยให้นักศึกษาร่วมราลึกพระคุณอาจารย์แพทย์

ภาพที่ 5 กิจกรรมไหว้ครู ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
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1.3 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ โดยมีการสร้างแรงบันดาลใจ โดย ดร.วรภัทร ภู่เจริญ

ภาพที่ 6 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
2. มีการจัด“กิจกรรมวันศุกร์”เพื่อสานสัมพันธ์สาหรับอาจารย์แพทย์และนักศึกษาแพทย์ และดาเนิน
กิจกรรมสรรหาอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อเสริมประสบการณ์สาหรับนักเรียนแพทย์ โดยมีการจัดกิจกรรม
ต่างๆ ได้แก่
2.1 ศึกษาดูงานภาพ 3 มิติ
2.2 ศึกษาดูงานเสริมประสบการณ์ หอดูดาว
2.3 ศึกษาดูงานเสริมประสบการณ์ สามพันโบก
2.4 ศึกษาดูงานเสริมประสบการณ์ กีฬาโบลิ่ง
2.5 กิจกรรมเชียร์บอลอุบลUMTยูไนเต็ด

ภาพที่ 7 กิจกรรมวันศุกร์ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
3. บริการส่งเสริมการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์
3.1 กิจกรรมทบทวนความรู้เพื่อสอบ NL 2-3
3.2 กิจกรรมจัดอบรม ACLS
3.3 กิจกรรมพัฒนาวิชาการเรื่องกฎหมายสาหรับแพทย์
3.4 กิจกรรมเตรียมความพร้อม Extern
3.5 กิจกรรมด้านจริยธรรม
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ภาพที่ 8 กิจกรรมจัดอบรม ACLS ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
5.งานการเรียนการสอน
1. แผนการศึกษาศูนย์ แพทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จั งหวัดอุบลราชธานี
ประสานฝ่ายวิชาการของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะแพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุขมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อดาเนินการจัดจัดตารางเรียนนักศึกษาชั้นปีที่ 4-6
พร้อมประสานกลุ่มงานต่างๆ ของโรงพยาบาลในการเรียนของนักศึกษาแพทย์แต่ละชั้นปี
2. การจัดการเรียนการสอน มีการอานวยความสะดวกนักศึกษา ตั้งแต่การเริ่มการศึกษา จัดทาคู่มือ
เอกสาร ตารา โสตทัศนูปกรณ์ หุ่นสาธิต หุ่นจาลอง และสื่อการสอนของนักศึกษาและอาจารย์ทุก
ชนิด รวมทั้งห้องเรียนห้องประชุม อาคารสถานที่ต่างๆ การจัดการสอบต่าง ๆ รวมทั้งการทางาน
ร่วมกับบุคลากรในกลุ่มงานด้านการเรียนการสอนต่าง ๆ
3. การเบิกจ่ายค่าตอบแทน มีการจัดทาและตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินค่าสอนนักศึกษา
แพทย์ให้อาจารย์แพทย์ และกลุ่มงานในการเรียนการสอนต่างๆ ทุกช่วงเวลาการเรียนในแต่ละ
กลุ่ม
6. งานพัฒนาการศึกษาและประเมินผล
1. งานประกันคุณภาพการศึกษา ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาได้มีการจัดการวางแผน และติดตาม
ควบคุมดูแลในการประกันคุณภาพ โดยมีการแต่งตั้งอาจารย์แพทย์เป็นผู้ดูแลในการพัฒนางาน
การประกันคุณภาพโดยตรงและให้อาจารย์แพทย์แต่ละกลุ่มงานนาไปปฏิบัติและพัฒนากลุ่มงาน
ตัวเองด้วย ในฐานะเป็นสถาบันสมทบร่วมผลิตแพทย์เพิ่ม เพื่อชาวชนบทในเรื่องประกันคุณภาพ
รวมทั้งประสานงานเพื่อเป็นการพัฒนาให้ได้คุณ ภาพตามที่มหาวิทยาลัยต้องการ นอกจากนี้ยัง
จัดทาแผนการสอน และประมวลรายวิชาร่วมกับกลุ่มงานเพื่อประกอบการดาเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษา เช่น เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
แบบประเมินการสอน เป็นต้น
2. งานประเมินผล
2.1. นักศึกษา มีการจั ดทาข้ อมูล นัก ศึก ษาแพทย์และเก็บ ข้ อมูล ผลการเรี ยนประวัติ โดย
ประสานกับหน่วยงานของฝ่ายวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายวิชาการมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี และประสานสานักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท
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2.2. กิจกรรมการเรียนการสอน โดยดูแล และประสานกลุ่มงานในการพัฒนาการเรียนการ
สอน จัดทา รวบรวม แบบประเมินการเรียนการสอนของนักศึกษาแพทย์ สรุปผลการ
เรียนและการประเมินผลนักศึกษาแพทย์
2.3. บัณฑิตแพทย์โครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ติดตามประเมินผลบัณฑิต
แพทย์ โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบทที่สาเร็จการศึกษา และไปปฏิ บัติงานใน
โรงพยาบาลตามภูมิลาเนา และดูแลอานวยความสะดวกแกอาจารย์แพทย์ในการออก
นิเทศ และประเมินผลบัณฑิตแพทย์ในที่ต่างๆ ตามโครงการที่จัดเตรียมและเก็บข้อมูล
ประเมินผล
งานพัฒนาอาจารย์แพทย์ มีการดาเนินการสนับสนุนงบประมาณอาจารย์แพทย์ เพื่อเข้าร่ว ม
ประชุมด้านแพทยศาสตรศึกษา นอกจากนี้ยังประสานงานและอานวยความสะดวกให้กับอาจารย์
แพทย์ในการไปประชุม/ อบรม/สัมมนา เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะด้ านแพทยศาสตรศึกษา
อย่างต่อเนื่อง
งานพัฒนาบุคลากร
4.1. สนับสนุนบุคลากรเพื่อเข้าร่วมประชุมด้านแพทยศาสตรศึกษา
4.2. ประสานงานและอานวยความสะดวกให้กับบุคลากรในการไปประชุม/อบรม/สัมมนา
เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะด้านแพทยศาสตรศึกษาอย่างต่อเนื่อง
4.3. จัดโครงการศึกษาดูงาน ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาอื่นๆ ปีละ 1 ครั้ง
บริหารงานทั่วไป
5.1. จัดทาแผนงาน/โครงการตามแผนที่วางไว้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ นอกจากนี้มีการ
ควบคุม ดูแล กากับตรวจสอบประเมินผลตามตัวชี้วัด
5.2. จัดเก็บประวัติเจ้าหน้าที่ ประเมิ นผลการปฏิบัติงานตามแผนบุคลากร จัดทาแผนพัฒนา
บุคลากรให้มีความรู้ความสามารถตามตาแหน่ง ดูแลสวัสดิการของบุคลากร
5.3. จัดทาแผนสาหรับสานักงานและกลุ่มงานที่จัดทาการเรียน การสอน รวมถึงพัสดุครุภัณฑ์
อาคารสถานที่ อุปกรณ์เครื่องใช้สานักงานต่าง ๆ ตามระเบียบที่กาหนดไว้ ตรวจสอบ
เบิกจ่ายครุภัณฑ์รวมทั้งจัดซื้อ และทาบัญชีคุมครุภัณฑ์และจัดทาแผนบารุงรักษา
งานธุรการทั่วไป บริหารการะบวนการทางานสานักงานทั่วไป และงานสารบรรณหนังสือราชการ
ภายใน-ภายนอก การลงทะเบียน เสนอเกษียนหนังสือแจ้งเวียนผู้ที่เ กี่ยวข้อง ดาเนินงานด้าน
เอกสาร การพิมพ์หนังสือราชการ หนังสือเอกสารต่างๆ ของสานักงานศูนย์แ พทยศาสตรศึกษา
ประสานงานด้านต่างๆ จัดหายานพาหนะให้พร้อมใช้ และเพียงพอสาหรับอาจารย์และนักศึกษา
แพทย์ด้านการเรียนการสอน
งานหอพัก/ อาคารสถานที่
7.1. ดูแลอาคารสถานที่ และความปลอดภัย และบริเวณรอบอาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษา
และอาคาร 7 ชั้นที่ศูนย์แพทยศาสตรศึกษารับผิดชอบ ให้พร้อมใช้งานของอุปกรณ์ต่างๆ
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7.2. จัดเตรียมห้องพัก และดูแลความสะอาดความเรียบร้อยของห้องพักก่อนเข้าพักและหลัง
ออกจากห้องพักของแพทย์และนักศึกษาแพทย์ที่มาฝึกและปฏิบัติงาน
7.3. จั ด ผู้ เ ข้ า พั ก และรั บ ประสานงานการเข้ า หอพั ก แก่ ผู้ ม าติ ด ต่ อ ขอพั ก ทั้ ง แพทย์ แ ละ
นักศึกษาแพทย์
8. งานโสตและทัศนนูปกรณ์
8.1. จัดเตรียมห้องเรียนและห้องประชุม รวมทั้งอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ สาหรับการเรียน
การสอนนักศึกษาแพทย์ให้พร้อมใช้งาน และบริการห้องประชุมสาหรับผู้ใช้งาน
8.2. มีการจัด ส่ง – ยืม อุปกรณ์ฝึก หุ่นจาลอง กล้องจุลทรรศน์ รวมถึงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
8.3. มีการจัดทาเว็บไซด์และพัฒนาเว็บไซด์ และทาสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ
9. งานบัญชีและการเงิน โดยประสานงานด้านการเงินและบัญชีร ะหว่างหน่วยงานและโรงพยาบาล
ระหว่างสานักบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่ มเพื่อชาวชนบทกระทรวงสาธารณสุข ประสาน
กับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลั ยขอนแก่น และวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุ ข
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รวมทั้งการเบิกจ่ายค่าตอบแทนและควบคุมดูแลการเบิกจ่ายงบตาม
แผน
10. แผนการพัฒ นาต่อเนื่ อง มี ร ะบบการปรับ ปรุง ผลการดาเนิน การ คณะกรรมการบริห ารศูน ย์
แพทยศาสตร์ฯซึ่งทาหน้าที่กาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ สมรรถนะหลัก กากับติดตาม ประเมินผล
และทบทวนผลการดาเนินงานทุกรอบ 3 เดือน เพื่อรวบรวมข้อมูลป้อนกลับ นามาใช้ในการ
ปรับปรุงระหว่างปีและจัดทาแผนพัฒนาในปีถัดไป นอกจากนี้ศูนย์แพทยศาสตร์ฯยังได้รับการ
ตรวจประเมินทั้งจากภายในและภายนอก ตามรอบเวลาที่กาหนด และกระบวนการเรียนรู้ของ
องค์กรและกระบวนการสร้างนวัตกรรมของศูนย์แพทย์ฯ ทาโดยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่ม
งาน
3.1.2.2 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลศรีสะเกษ
1.ประวัติ
ตามที่กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการ ได้ตระหนักถึงความสาคัญของการขาดแคลน
แพทย์ ข องประเทศ จึ ง ได้ มี ข้อ ตกลงเรื่ อ งความร่ ว มมื อ ในการผลิ ต แพทย์ เ พื่ อชาวชนบท ระหว่ า งกระทรวง
สาธารณสุ ข และกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ซึ่ ง รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงสาธารณสุ ข และรั ฐ มนตรี ว่ า ก าร
กระทรวงศึกษาธิการ ได้ลงนามในข้อตกลงเมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2549 ณ สานักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการโดยกาหนดหลักการสาคัญ คือ กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการ จะ
ร่ ว มมือกั น อย่ างใกล้ ชิดในการผลิ ตแพทย์ เพื่ อชาวชนบทเพิ่ม ขึ้น ตามโครงการผลิ ต แพทย์เพิ่ มของส านัก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาตามความต้องการของกระทรวงสาธารณสุข ในรูปแบบของโครงการผลิตแพทย์เพื่อ
ชาวชนบทซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติตั้งแต่ปี พ.ศ.2537
กระทรวงสาธารสุขและมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีเจตจานงแน่วแน่ที่จะร่วมมือกันในการผลิตแพทย์
เพื่อชาวชนบทโดยให้ เป็ นไปตามข้อตกลงระหว่างกระทรวงสาธารณสุ ขและกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวง
สาธารณสุ ข โดยปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข (นายแพทย์ ป ราชญ์ บุ ญ ยวงศ์ วิ โ รจน์ ) ในฐานะผู้ แ ทนกระทรวง
สาธารณสุข และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีโดยอธิการบดี (ศาสตราจารย์ ดร.ประกอบ วิโรจนกุฏ) ในฐานะผู้แทน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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โดยได้ทาข้อตกลงร่ วมกัน เรื่ อง ความร่วมมือในการผลิ ตแพทย์เพื่อชาวชนบท ระหว่างกระทรวง
สาธารณสุ ข และมหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี ณ ห้ อ งประชุ ม ชั ย นาทนเรทร อาคาร 1 ชั้ น 2 ตึ ก ส านั ก งาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 นั้น
ผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยกำรศูนย์แพทยศำสตรศึกษำชั้นคลินิก โรงพยำบำลศรีสะเกษ ตำมลำดับดังนี้
1. นายแพทย์ชลวิทย์ หลาวทอง
นายแพทย์เชี่ยวชาญ ปี พ.ศ.2552 – พ.ศ. 2559
2. นายแพทย์มงคล ภัทรทิวานนท์
นายแพทย์เชี่ยวชาญ ปี พ.ศ.2559 ถึงปัจจุบัน
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลศรีสะเกษมี บุคลากรสายวิชาการ (อาจารย์แพทย์) จานวน
91 คน และสายสนับสนุน(เจ้าหน้าที่) จานวน 28 คน
ตารางที่ 19 แสดงจานวนอาจารย์แพทย์แยกตามสาขาความเชี่ยวชาญ ประจาศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้น
คลินิก โรงพยาบาลศรีสะเกษ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

36

สาขา

ผู้อานวยการโรงพยาบาล
สาขากุมารเวชศาสตร์
สาขากุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ
สาขากุมารเวชศาสตร์โรคเลือด
สาขาสูติศาสตร์– นรีเวชกรรม
สาขาอายุรศาสตร์
สาขาอายุรศาสตร์โรคไต
สาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ
สาขาอายุรศาสตร์โรคโรคเลือด
สาขาอายุรศาสตร์ประสาทวิทยา
สาขาศัลยศาสตร์
สาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
สาขากุมารศัลยศาสตร์
สาขาศัลยศาสตร์ตกแต่ง
สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
สาขาจักษุวิทยา
สาขาโสต ศอ นาสิก
สาขาตจวิทยา
สาขารังสีวิทยา
สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว
แพทย์ทางเลือกและแพทย์แผนไทย
สาขาระบาดวิทยา
สาขาแพทย์วิสัญญี
สาขานิติเวชศาสตร์

จานวน

1
7
1
1
9 (ผู้บริหาร1)
10
3 (ผู้บริหาร1)
1
1
1
8 (ผู้บริหาร2)
1
1
1
7
4
3
3
5
2
2
1
1
6
1
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ที่
26
27
28
29
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สาขา

สาขาจิตเวชศาสตร์
เสขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
สาขาแพทย์เวชปฏิบัติ /แพทย์พี่เลี้ยง
แพทย์พี่เลี้ยง

จานวน

รวม

3
1
4
2
91

Annual Report 2016

37
50

รายงานประจําป 2559

ว�ทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข

แผนภูมิที่ 9 โครงสร้างศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษา โรงพยาบาลศรีสะเกษ
พญ.เพิ่มศิริ เลอมานุวรรัตน์
ผู้อานวยการโรงพยาบาล
นพ.มงคล ภัทรทิวานนท์
ผู้อานวยศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
พญ.นิธิกุล เต็มเอี่ยม
รองผู้อานวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาด้านบริหารทัว่ ไป และพัฒนาบุคลากร
พญ.แคทรียา เทนสิทธิ์
รองผู้อานวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาด้านประกันคุณภาพการศึกษาและงานวิจัย
พญ.ปาริชาติ เมืองไทย
รองผู้อานวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาด้านเวชศาสตร์ครอบครัว/ชุมชน
นพ.ศิระ เมืองไทย
รองผู้อานวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาด้านงานทะเบียน หลักสูตรและประเมินผล
นพ.นพพล บัวสี
รองผู้อานวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาด้านการศึกษาหลังปริญญา
พญ.วชิรญา ศรีอาริยภักดี
รองผู้อานวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาด้านกิจการนักศึกษา
นพ.ชวลิต โพธิ์งาม
รองผู้อานวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ

2. การจั ดการเรี ยนการสอน ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลิ นิก โรงพยาบาลศรีส ะเกษ เปิดสอน
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน
 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553)
 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลศรีสะเกษ มีนักศึกษาปีการศึกษา 2559 รวมทั้งสิ้น 61
คน แบ่งเป็น
 นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 จานวน 22 คน
 นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 จานวน 16 คน
 นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 จานวน 23 คน
3. โครงการ/กิจกรรมเสริมหลักสูตร ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลศรีสะเกษจัดให้มี
โครงการ/กิจกรรมเสริมหลักสูตร ดังนี้
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3.1. โครงการปฐมนิเทศ : Introduction to Clinic ของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 – 6 ปี
การศึกษา 2559 แบ่งเป็น 4 กิจกรรม ดังนี้
3.1.1 อบรมวิ ช าการชั้ น คลิ นิ ก ระหว่ า งวั น ที่ 25 – 26 เมษายน 2559 สถานที่
โรงพยาบาลศรีสะเกษ การอบรมวิชาการชั้นคลินิกจัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาแพทย์ได้
เรียนรู้การตรวจร่างกายซึ่งเป็นขั้นตอนสาคัญขั้นตอนหนึ่งที่แพทย์ปฏิบัติเพื่อใช้ช่วย
ในการวินิจฉัยโรคของคนไข้ และเป็นการจาลองสถานการณ์เพื่อให้นักศึกษาแพทย์
ได้ทดลองตรวจร่างกายจริงๆ

ภาพที่ 9 กิจกรรมอบรมวิชาการชั้นคลินิกของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4-6 ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษา
โรงพยาบาลศรีสะเกษ
3.1.2 กิจกรรมเข้าค่าย "Lion Heart Smart Doctor แพทย์รุ่นใหม่หัวใจแกร่ง" ระหว่าง
วันที่ 27 – 28 เมษายน 2559 สถานที่ อาเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ เป็น
กิจกรรมที่มีการออกค่ายเพื่อสร้างเสริมความแข็งแกร่งให้ กับนักศึกษาแพทย์ ทั้ง
ทางด้านร่างกาย และจิตใจ

ภาพที่ 10 กิจกรรมเข้าค่าย "Lion Heart Smart Doctor แพทย์รุ่นใหม่หัวใจแกร่ง"
3.1.3 กิจกรรมพี่รับน้อง วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2559 สถานที่ โรงพยาบาลศรีสะเกษ
เป็ น กิจ กรรมที่ ทางสโมสรนักศึกษาแพทย์ได้ จัดงานกิจกรรมพี่ รับ น้อง ประจาปี
การศึกษา 2559 เพื่อแนะนาให้นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 รู้จักการใช้ชีวิตในการ
เตรียมตัวเป็นแพทย์ในชั้นคลินิก ซึ่งจะก่อให้เกิดความรู้สึกที่ดีต่อศูนย์แพทย์ฯ และ
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โรงพยาบาล สร้ างความรั กความผู กพั น ธ์ และความสามัค คีใ นหมู่คณะ รวมถึ ง
ความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง และเพื่อนนักศึกษาแพทย์ในรุ่นเดียวกัน อีก
ทั้งยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี และสร้างความภูมิใจในการเป็นแพทย์ CPIRD

ภาพที่ 11 กิจกรรมพี่รับน้อง ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษา โรงพยาบาลศรีสะเกษ
3.1.4 กิจ กรรมปฐมนิ เทศ และรับเสื้ อกาวน์ วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2559 สถานที่
โรงพยาบาลศรีสะเกษ เป็นกิจกรรมสวมเสื้อกาวน์ให้น้อง ถือได้ว่าเป็นการก้าวขึ้นสู่
ความเป็นหมอมาอีกขั้นหนึ่ง ซึ่งเรียกว่าเป็นการเรียนชั้นคลินิก นั้นหมายความว่าจะ
ไม่ใช่ได้ศึกษาแค่ในชั้นเรียน นักศึกษาแพทย์ที่ก้าวขึ้นมาในชั้นคลินิกนั้น จะได้ศึกษา
ในสถานที่จริง ปฏิบัติจริง กับผู้ป่วยจริง และจะต้องมีความรับผิดชอบที่มากขึ้น
เพื่อเป็นการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในวิชาชีพให้แก่นักศึกษาแพทย์เพื่อพัฒนา
และสร้างเสริมบุคลิกภาพที่เหมาะสม รวมทั้งทักษะการสื่อสาร การควบคุมอารมณ์
และการปรับตัวเพื่อให้มีความสัมพันธ์ที่ดีในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น

ภาพที่ 12 กิจกรรมปฐมนิเทศ และรับเสื้อกาวน์ ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษา โรงพยาบาลศรีสะเกษ
3.2. โครงการปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2559 จัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2559 สถานที่
โรงพยาบาลศรีสะเกษ เป็นการชี้แจง ให้ข้อมูล และแนวทางในเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
บัณฑิตแพทย์ที่สาเร็จการศึกษา ต้องปฏิบัติงานยังหน่วยงานต่าง ๆ ตามที่ได้เลือกบรรจุ ซึ่ง
ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ และยังเป็นพื้นที่ที่ประชาชนมีปัญหา
ทางด้านสาธารณสุข และเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับบัณฑิตแพทย์ใหม่
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ภาพที่ 13 โครงการปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2559 ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษา โรงพยาบาลศรีสะเกษ
3.3. โครงการแนะแนวการศึกษาต่อในคณะแพทย์ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6
โดยจัดให้มีการแนะแนวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ที่มีความสนใจเข้าศึกษาต่อในคณะ
แพทยศาสตร์ เวลา 14.30น. – 16.00น. ณ ห้ อ งประชุ ม เฉลิ ม พระเกี ย รติ 60 พรรษา
มหาราชินี โรงเรียนสตรีสิริเกศ อาเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
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ภาพที่ 14 โครงการแนะแนวการศึกษาต่อในคณะแพทย์ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
3.4. โครงการต้อนรับนักศึกษาแพทย์มาจากฟิลิปปินส์ ภายใต้โครงการ ASIAN MEDICAL
STUDENT’EXCHANGE PROGRAME (AMSEP) THAILAND-PHILIPPINES ประจาปี
2559 โดยจัดโครงการในวันพุธที่ 15 มิถุนายน 2559

ภาพที่ 15 โครงการต้อนรับนักศึกษาแพทย์จากฟิลิปปินส์ ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษา โรงพยาบาลศรีสะเกษ
3.5. โครงการไหว้ครูของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4-6 โดยจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม
พ.ศ. 2559 เป็นการแสดงถึงความระลึกถึงบุญคุณของครู ซึง่ การไหว้ครูเป็นการแสดงตนว่าขอ
เป็นศิษย์ของท่านโดยตรงเป็นการเสริมสร้างความตระหนักให้นักศึกษาแพทย์ได้แสดงความ
กตัญญูกตเวทีต่อครูอาจารย์ส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลต่อการจัดการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาอีกด้วย

ภาพที่ 16 โครงการไหว้ครูของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4-6 ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษา โรงพยาบาลศรีสะเกษ
3.6. โครงการประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติ ก ารเพื่ อ ระลึ กถึ ง พระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ สมเด็ จ พระราชบิ ด า
พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบัน ปีการศึกษา 2559 โดยจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 23 กันยายน
2559 เพื่อราลึกถึงพระราชดารัสของสมเด็จพระราชบิดา ทรงตรัสว่า “ขอให้ถือประโยชน์
ส่วนตัวเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์ เป็นกิจที่หนึ่ง ลาภทรัพย์ และเกียรติยศ จะตก
แก่ท่านเอง ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งอาชีพไว้ให้บริสุทธิ์ ” เป็นพระบรมราชปณิธานที่ยึดถือสืบ
ต่อกันมาในวงการแพทย์อย่างช้านาน ส่งผลในด้านทัศนคติในการให้บริการประชาชนให้เกิด
ประสิทธิภาพ คานึงถึงบทบาทของการให้บริการที่มีต่อผู้ให้บริการในชุมชน
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ภาพที่ 17 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระราชบิดา พระบิดาแห่ง
การแพทย์แผนปัจจุบัน ปีการศึกษา 2559
3.7. โครงการนอกหลักสูตร (Extracurricular activities) เป็นการกระตุ้นให้นักศึกษาแพทย์ได้
พัฒนาตนเอง ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และบุคลิกภาพ ให้ เต็มตามศักยภาพ เกิด
การศึก ษาประสบการณ์จ ริ ง เกิด การเรี ยนรู้ และประสานชุม ชน ตามวิ สั ยทั ศน์ ของศูน ย์
แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกที่ว่า "เป็นสถาบันผลิตแพทย์ที่มีมาตรฐาน ประสานชุมชน เป็น
คนมีจริยธรรม" กลุ่มเป้าหมายของโครงการ คือ นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4–6 จานวน 63 คน
แพทย์ พยาบาล บุคลากรโรงพยาบาล และผู้เกี่ยวข้อง จานวน 10 คน โดยประโยชน์ที่เกิด
จากการจัดโครงการมีดังนี้
 การรู้จักปฏิสัมพันธ์กับคนในชุมชน
 การรู้จักบริบท และพื้นที่ของจังหวัดศรีสะเกษมากขึ้น
 การรู้จักจุดเด่น และจุดด้อยของชุมชน
 ได้เรียนรู้วิถีชีวิตของคนในชุมชน
 ได้เรียนโครงการที่มาจากพระราชดาริของในหลวง
 ได้เรียนรู้ถึงการมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือตนเอง และผู้อื่นอย่างยั่งยืน
 การใช้ปุ๋ยชีวภาพแทนการใช้สารเคมี
 ได้เรียนรู้พืชเศรษฐกิจของจังหวัด และการทาบัญชีครัวเรือนของชาวสวน
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ภาพที่ 18 โครงการนอกหลักสูตร (Extracurricular activities) (1)

ภาพที่ 19 โครงการนอกหลักสูตร (Extracurricular activities) (2)
4. ผลงานที่ ไ ด้ รั บ รางวั ล ของอาจารย์ แ พทย์ ในปี ก ารศึ ก ษา 2559 มี อ าจารย์ แ พทย์ ป ระจ าศู น ย์
แพทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาลศรีสะเกษ ได้รับโล่ห์ประกาศเกียรติคุณ “ครูในดวงใจ” ปีการศึกษา 2558 จานวน
3 รางวัล ได้แก่ ลาดับที่ 1. แพทย์หญิงจินดาพร ไชยโคตร ลาดับที่ 2. นายแพทย์สุพจน์ ฉัตรทินกร ลาดับที่ 3.
นายแพทย์วงศกร กัลยพฤกษ์
5. ผลงานที่ได้รับรางวัล ของนักศึกษา ในปีการศึกษา 2559 มีนักศึกษาแพทย์ประจาศูนย์แพทยศาสตร
ศึกษา โรงพยาบาลศรีสะเกษ ได้รับรางวัลการประกวดห้องพักชาย และหญิงดีเด่น ได้แก่ นายเจนวิทย์ เตียวสุวัฒน์
และนายปฏิพล ศรีวรารักษ์ ห้อง MEC 512 นางสาวกุลธิดา สุทธิโชติ และนางสาวสุริญญา ลือนาม ห้อง MEC
605 และรางวัล ขวัญใจนักศึกษาแพทย์ชาย และหญิง ได้แก่ นางสาวณัชชา บุญลี ขวัญใจนักศึกษาแพทย์หญิง
นายศิริวัฒก์ สายสุทธิ ขวัญใจนักศึกษาแพทย์ชาย
6. ระบบสารสนเทศ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาลศรีสะเกษ มีระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุน
การจัดการเรียนการสอน ดังนี้
6.1. มีการดาเนินโครงการผลิตสื่อการเรียนของอาจารย์แพทย์ ดังนี้
6.1.1. เอกสารประกอบการเรียนการสอน จานวน 3 เรื่อง
6.1.2. Video learning
จานวน 1 เรื่อง
6.1.3. นวัตกรรม
จานวน 1 ชิ้น
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6.2. ฐานข้อมูล ดังนี้
6.2.1. ฐานข้อมูลของม.อุบลราชธานี UpToDate} Access Medicine
6.2.2. ฐานข้อมูลของม.มหิดล
6.2.3. ฐานข้อมูลของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4. การส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา เพื่อฝึกทักษะการทางานเป็นทีมประสบการณ์จากการทา
จริงหรือสหกิจศึกษา
ในปีการศึกษา 2559 วิ ทยาลั ย แพทยศาสตร์ และการสาธารณสุ ข มี การด าเนิ น การจั ดโครงการ/
กิจกรรม เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา เพื่อฝึกทักษะการทางานเป็นทีม ประสบการณ์จากการ
ทาจริงหรือสหกิจศึกษา ดังนี้
ตารางที่ 20 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมฝึกทักษะการทางานเป็นทีมประสบการณ์จากการทาจริงหรือสหกิจ
ศึกษา

โครงการ/กิจกรรม
วัน/เดือน/ปี/สถานที่
(อธิบายรายละเอียดการดาเนินงาน)
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (ชัน้ ปรีคลินิก)
1
โครงการศึกษาดูงานในรายวิชา 1901 201 วันพุธที่ 12 ตุลาคม 2559
หลักการทั่วไปทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ 3 ณ โรงพยาบาลมะเร็ง
จังหวัดอุบลฯ

ลาดับที่

2

งบประมาณ
(บาท)
7,260

จานวนผู้เข้าร่วม
อาจารย์สังกัดวิทยาลัยฯ
จานวน 5 คน นักศึกษา
แพทย์ชั้นปีที่ 2 จานวน 48
คน รวมทั้งสิ้น 53 คน
นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3
จานวน 36 คน

โครงการฝึกปฏิบตั ิงานในรายวิชาการสร้าง วันที่ 25 - 30 สิงหาคม
เสริมสุขภาพและประสบการณ์วิชาชีพแพทย์ 2559 ณ
โรงพยาบาลสิรินธร
โรงพยาบาลม่วงสามสิบ
โรงพยาบาลทุ่งศรีอุดม
โรงพยาบาลนาจะหลวย
โครงการสร้างประสบการณ์ทางคลินิก เพื่อ วันที่ 9 มิถุนายน 2559 ณ
บูรณาการกับการเรียนวิทยาศาสตร์
โรงพยาบาลสรรพสิทธิ
การแพทย์พื้นฐาน (Basic Medical
ประสงค์
Science)

51,400

53,400

อาจารย์สังกัดวิทยาลัยฯ
จานวน 9 คน นักศึกษา
แพทย์ชั้นปีที่ 2จานวน 48
คน รวมทั้งสิ้น 57 คน

4

กิจกรรมเตรียมความพร้อมของนักศึกษา
แพทย์ชั้นปีที่ 1 ด้านการเรียนวิทยาศาสตร์
การแพทย์พื้นฐานก่อนเรียนชั้นปรีคลินิก

วันที่ 7 มิถุนายน 2559 ณ
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข

5,580

อาจารย์สังกัดวิทยาลัยฯ
จานวน 37 คน นักศึกษา
แพทย์ชั้นปีที่ 2-3 จานวน84
คน รวมทั้งสิ้น 121 คน

5

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบตั ิการเตรียมความ
พร้อมเพื่อการเรียนในชั้นปรีคลินิก สาหรับ
นักศึกษาแพทย์

วันที่ 8 มิถุนายน 2559 ณ
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข

5,580

อาจารย์สังกัดวิทยาลัยฯ
จานวน 37 คน นักศึกษา
แพทย์ชั้นปีที่ 2-3 จานวน84
คน รวมทั้งสิ้น 121 คน

3
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โครงการ/กิจกรรม
(อธิบายรายละเอียดการดาเนินงาน)
ลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุขศาสตร์

ลาดับที่

ว�ทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข

วัน/เดือน/ปี/สถานที่

1

โครงการฝึกปฏิบตั ิการภาคสนามรายวิชา
1902 401 การวินิจฉัยชุมชน

2

โครงการศึกษาชุมชนในรายวิชาการสร้าง
วันที่ 13 พฤษภาคม 2559
พลังชุมชนและการพัฒนาสุขภาพแบบยั่งยืน ณ บ้านดงบังหมู่ 8 ตาบล
หนองบ่อ อาเภอเมือง
จังหวัดอุบลฯ

3,030

3

กิจกรรมเรียนรู้นอกห้องเรียน รายวิชา
ปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ด้านสิ่งแวดล้อม

วันที่ 13 พฤษภาคม 2559
ณ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

3,600

4

กิจกรรมออกฝึกปฏิบัติงานการเยีย่ ม
ครอบครัวในชุมชน ในรายวิชา อนามัย
ครอบครัว

วันที่ 11 พฤษภาคม 2559
ณ ชุมชนคาขวาง หมู่ 6
ตาบลคาขวาง อาเภอวาริน
ชาราบ จังหวัดอุบลฯ
กิจกรรมฝึกตรวจวัดและวิเคราะห์ด้าน
วันที่ 2 มิถุนายน 2559 ณ
อากาศในสถานประกอบการการสุม่ เก็บและ ห้างหุ้นส่วนจากัด โตโยต้า
วิเคราะห์ด้านอากาศ
ปลอดภัย อุบลราชธานี

4,600

กิจกรรมสารวจลูกน้ายุงลาย ในรายวิชาการ
ควบคุมแมลงและสัตว์แทะทางสาธารณสุข

3,880

5

6

วันที่ 17-27 ธันวาคม 2558
ณ บ้านแดง หมู่ 3 ตาบลคู
ซอด อาเภอเมือง จังหวัด
ศรีสะเกษ

งบประมาณ
(บาท)

วันที่ 16 พฤษภาคม 2559
ณ บ้านดอนกลาง ต.ธาตุ
อ.วารินชาราบ จ.อุบลฯ

145,505

2,820

จานวนผู้เข้าร่วม
อาจารย์สังกัดวิทยาลัยฯ
จานวน 15 คน
นักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์
จานวน 91 คน
รวมทั้งสิ้น 106 คน
อาจารย์สังกัดวิทยาลัยฯ
จานวน3 คน
นักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์
จานวน 34 คน
รวมทั้งสิ้น 37 คน
อาจารย์สังกัดวิทยาลัยฯ
จานวน 2 คน
นักศึกษาสาธารณสุขชั้นปีที่
3 จานวน 41 คน
รวมทั้งสิ้น 43 คน
อาจารย์สังกัดวิทยาลัยฯ 5
คน นักศึกษาสาธารณสุข
ศาสตร์ 44 คน รวมทั้งสิ้น
49 คน
อาจารย์สังกัดวิทยาลัยฯ 2
คน นักศึกษาสาธารณสุข
ศาสตร์ 41 คน รวมทั้งสิ้น
43 คน
อาจารย์สังกัดวิทยาลัยฯ 3
คน นักศึกษาสาธารณสุข
ศาสตร์ 74 คน รวมทั้งสิ้น
77 คน

5. การสนับสนุนและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนและแหล่งเรียนรู้
5.1. ด้านคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
ในปีงบประมาณ 2559 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้ดาเนินการจัดการบริการด้านเครื่อง
คอมพิวเตอร์เพื่อสืบค้นสาหรับการเรียนการสอน จานวน 10 เครื่อง ณ ห้องสมุด ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข และมีการให้บริการจุดบริการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเครือข่ายไร้สายภายในอาคาร จานวน
14 จุด ดังนี้

46
Annual Report 2016

59

ว�ทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข

รายงานประจําป 2559

ตารางที่ 21 แสดงรายละเอียดจุดติดตั้งและการให้บริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไร้สาย
ชั้นที่
1
2
3
4

บริเวณที่ติดตั้ง

หน้าลิฟท์
บริเวณห้อง Small Groups
ห้องสโมสรนักศึกษา
ห้อง CMP201
ห้อง CMP213
บริเวณห้องพักอาจารย์
ห้องงานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
ห้องสมุด
หน้าลิฟท์
ห้องสานักงาน
ห้องรองคณบดี
รวม

จานวนจุดที่ติดตั้ง
1 จุด
2 จุด
1 จุด
1 จุด
1 จุด
3 จุด
1 จุด
1 จุด
1 จุด
1 จุด
1 จุด
14 จุด

ในปีงบประมาณ 2559 ได้มีการติดตั้งเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไร้สายเพิ่มเติมตรงบริเวณ ชั้น 2 จานวน 2 จุด
และชั้น 4 จานวน 1 จุด

จานวนจุดให้บริการ (จุดบริการ/ชั้น)

แผนภูมิที่ 10 เปรียบเทียบการให้บริการระบบเครือข่ายไร้สายภายในอาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข ปีงบประมาณ 2558-2559
6
5
4

5
4

4
3

3

2

2
1
0

5

2

0
ชั้นที่ 1

ชั้นที่ 2
ปีงบประมาณ 2558

ชั้นที่ 3

ชั้นที่ 4

ปีงบประมาณ 2559
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5.2. ด้านห้องปฏิบัติการ
ในปีงบประมาณ 2559 ได้ดาเนินการจัดสรรงบประมาณเพื่ อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนโดยผ่าน
ทาง โครงการจัดหาวัสดุเพื่อรองรับการเรียนการสอนประจาปี พ.ศ. 2559 จานวน 711,352.18 บาท มีหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบคือ งานห้องปฏิบัติการ มีวัตถุประสงค์ในการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ เพื่อสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอนในแต่ละหลักสูตรแยกตามชั้นปี โดย จากการประเมินผลสาเร็จของการดาเนินการตามตัวชี้วัด
ของโครงการจัดหาวัสดุเพื่อรองรับการเรียนการสอนประจาปี พ.ศ. 2559 พบว่า ผู้ประเมินมีระดับความพึงพอใจ
ในระบบสนับสนุนการเรียนการสอน ร้อยละ 84
แผนภูมิที่ 11 แสดงการเปรียบเทียบงบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ เพื่อสนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอน ในปีงบประมาณ 2557 – 2559

จานวนงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุ (บาท)

450,000
384,092

400,000
350,000
300,000
250,000
200,000

227,875
226,026
207,867

254,353
201,966

150,000

99,385

100,000
50,000
0

21,134
กลุ่มวิชาแพทย์
ปีงบประมาณ 2557

กลุ่มวิชาสาธารสุข
ปีงบประมาณ 2558

38,450

กลุ่มวิชาพยาบาล
ปีงบประมาณ 2559

5.3. ด้านระบบสารสนเทศและห้องสมุด
ในปีงบประมาณ 2559 มีการจัดการด้านสื่อการเรียนการสอนเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ เช่น หนังสือ-ตารา
วิทยานิพนธ์ วารสารในและต่างประเทศ และฐานข้อมูล ในให้บริการแก่นักศึกษา และบุคลากร ดังนี้
ตารางที่ 22 เปรียบเทียบจานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ปะจาปีงบประมาณ 2558-2559
ประเภทสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
1. ตาราภาษาไทย
2. ตาราภาษาอังกฤษ
3. ปัญหาพิเศษด้านสาธารณสุข
4. หนังสืออื่นๆ
5. วารสารวิชาการ
6. นิตยสารบันเทิง
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ปี 2558
จานวน หน่วยนับ
3,732
เล่ม
2,319
เล่ม
507
เล่ม
1,147
ฉบับ
380
เล่ม
198
เล่ม

ปี 2559
เพิ่มขึ้น/ลดลง
จานวน หน่วยนับ
3,777
เล่ม
เพิ่มขึ้น
2,386
เล่ม
เพิม่ ขึ้น
507
เล่ม
เท่าเดิม
2,080
ฉบับ
เท่าเดิม
521
เล่ม
ลดลง
270
เล่ม
เพิ่มขึ้น
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ประเภทสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
7. สื่อโสตทัศน์
8. ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

ปี 2558
จานวน หน่วยนับ
465
แผ่น
1
ฐาน

ปี 2559
เพิ่มขึ้น/ลดลง
จานวน หน่วยนับ
474
แผ่น
เพิ่มขึ้น
1
ฐาน
เท่าเดิม

แผนภูมิที่ 12 แสดงการเปรียบเทียบสัดส่วนร้อยละของสิ่งสนับสนุนที่จัดให้บริการในปีงบประมาณ 2559

5.20

2.70

0.01
4.73
37.71

ตาราภาษาไทย
ตาราภาษาอังกฤษ

20.77

ปัญหาพิเศษด้านสาธารณสุข
หนังสืออื่นๆ

วารสารวิชาการ
นิตยสารบันเทิง

5.06

สื่อโสตทัศน์
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

23.82

ตารางที่ 23 สถิติการใช้บริการห้องสมุดวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6

รายการ
การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
การยืมสื่อสารสนเทศห้องสมุด
บริการห้องประชุมกลุ่มย่อย
บริการห้อง MiniThater
บริการวีดีทัศน์
บริการ DVD ภาพยนต์

ปี 2558
4,427 ครั้ง
4,875 เล่ม
47 ครั้ง
60 วัน
175 คน
326 แผ่น

ปี 2559
47,027 ครั้ง
4,383 เล่ม
27 ครั้ง
14 วัน
158 คน
113 แผ่น

หมายเหตุ

UpTodate
ข้อมูลในระบบฐานข้อมูล Walia Autolib
(CMP 302)
จานวน 20 ที่นั่ง
จานวน 4 เครื่อง
บริการยืม
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6. การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมนอกหลักสูตรที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ในปีงบประมาณ 2559 ได้ดาเนินการจัดสรรงบประมาณจานวน เพื่อสนับสนุนการจัดโครงการ/กิจกรรม
นอกหลั กสู ตรเพื่อ ส่ ง เสริ มการเรี ย นรู้ ข องนั กศึ กษา เพื่อ ให้ นั กศึ ก ษาส าเร็จ การศึก ษา มีคุ ณสมบัติ ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ทั้ง 5 ด้าน ดังนี้
ตารางที่ 24 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมเสริมหลักสูตรและนอกหลักสูตร ประจาปีงบประมาณ 2559
โครงการ/กิจกรรม
1. กิจกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม นักศึกษา
สาธารณสุขศาสตร์
2. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม นักศึกษาแพทย์
3. โครงการวันมหิดล
4.โครงการค่ายจริยธรรมสัญจร (เจ้าภาพ )
ผลรวมด้านคุณธรรม จริยธรรม
2. กิจกรรมด้านความรู้
1.โครงการเข้าร่วมกิจกรรมของสมาพันธ์นิสติ นักศึกษา
แพทย์นานาชาติ (IFMSA)
2.โครงการเข้าร่วมกิจกรรมของสมาพันธ์นิสติ นักศึกษา
แพทย์เอเชีย (AMSA)
4. โครงการปัจฉิมนิเทศ (นักศึกษาวทบ. สาขาสาธารณสุข)
5.โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้แห่งศตรรรษที่ 21
(นักศึกษาแพทย์ )
- knowing I
- knowing organization (ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาแพทย์ )
ผลรวมด้านความรู้
3. กิจกรรมด้านทักษะทางปัญญา
1. โครงการสนับสนุนนักศึกษาเข้าร่วมตอบปัญหาและ
ประชุมวิชาการ
ผลรวมด้านทักษะทางปัญญา

ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วม

ประเมินความพึง
พอใจ

100

4.00

ระดับดี

3.85

ระดับดี

100
100
100
100

4.15
3.90
4.05
4.03

ระดับดี
ระดับดี
ระดับดี
ระดับดี

4
3.90
3.45
3.80

ระดับดี
ระดับดี
ระดับดี
ระดับดี

100

3.5

4.05

ระดับดี

100

3.6

4.15

ระดับดี

98
100

3.55
4.15

ระดับ
พอใช้
ระดับ
พอใช้
ระดับดี
ระดับดี

4.3
4.1

ระดับดี
ระดับดี

89

3.73

4.15

ระดับดี

100
98

4.56
4.00

ระดับ
พอใช้
ระดับดี
ระดับดี

4.05
4.25

ระดับดี
ระดับดี

100

4.80

5.5

100

4.80

ระดับดี
มาก
ระดับดี
มาก

4. กิจกรรมด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1.โครงการกีฬาเข็มสัมพันธ์
100
2.โครงการกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์
100
3.โครงการกีฬาเฟรชชี่
90

4
4.15
4.62

4.กีฬาเชื่อมสัมพันธ์วิทยาศาสตร์สุขภาพ
5.ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

4.15
4.15

50

ประเมินด้านทักษะ

100
90

ระดับดี
มาก
ระดับดี
มาก
ระดับดี
ระดับดี
ระดับดี
มาก
ระดับดี
ระดับดี

4.5
4.45
4.32
4.15

ระดับดี
ระดับดี
ระดับดี

4.32
4.3

ระดับดี
ระดับดี
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ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วม
100
80
100

ประเมินความพึง
พอใจ
3.64
ระดับดี
3.95
ระดับดี
4.9
ระดับดี
มาก
4.45
ระดับดี

6.โครงการต้อนรับน้องใหม่
7.โครงการพิธีไหว้ครู
8. โครงการซ้อมพระราชทานปริญญาบัตรและแสดงความ
ยินดีกับบัณฑิต
9. โครงการ แรกพบสบตา (แรกพบนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่
97
1)
10. โครงการแต่งกายดี มีวินัย ตรงต่อเวลาเพื่อศักดิ์ศรี
90
4.25
ว.แพทย์
ผลรวมทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
77
3.46
และความรับผิดชอบ
5. กิจกรรมด้านทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
1. โครงการ สพท. สมาพันธ์นสิ ติ นักศึกษาแพทย์แห่ง
100
4.25
ประเทศไทย
2.โครงการเข้าร่วมและจัดประชุมสมาพันธ์นิสติ นักศึกษา
80
4.05
สาธารณสุขแห่งประเทศไทย
ผลรวมทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข
90
4.15
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี

ประเมินด้านทักษะ
3.95
4.45
4.8
4.35

ระดับดี

4.67

ระดับดี

4.00

ระดับดี

4.8

ระดับดี

4.5

ระดับดี

4.65

ระดับดี
ระดับดี
ระดับดี
มาก
ระดับดี
ระดับดี
มาก
ระดับดี
ระดับดี
มาก
ระดับดี
ระดับดี
มาก

7. การสนับสนุนด้านทุนการศึกษาและสวัสดิการนักศึกษา
7.1. กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาและทุนการศึกษาจากหน่วยงานภายในและภายนอก
ในปีการศึกษา 2558 วิทยาลัยแพทยศาตร์และการสาธารณสุข ได้ดาเนินการจัดหาทุน เพื่อสนับสนุน
การศึกษาให้กับนักศึกษา จากแหล่งทุนต่างๆ ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ซึ่งมีหน่วยงานที่ให้ทุน เพื่อ
สนับสนุนการศึกษา ดังนี้
1. กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) มีจานวนนักศึกษาที่กู้ยืม จานวนทั้งสิ้น 184 คน
2. กองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) มีนักศึกษาที่กู้ยืม จานวนทั้งสิ้น 44 คน
3. ทุนสนับสนุนการศึกษาจากหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก จานวนทั้งสิ้น 17 ทุน
ตารางที่ 25 รายละเอียดทุนการศึกษาจากหน่วยงานภายใน และภายนอก ประจาปีการศึกษา 2558
ลาดับ

ชื่อทุนการศึกษา

1

ทุนการศึกษาผู้มจี ิตศรัทธาสนับสนุนทุนการศึกษา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจาปีการศึกษา
2558
ทุนการศึกษามูลนิธไิ ฟเซอร์

3
4
5
6

ทุนการศึกษาเทสโกโลตัส
ทุนการศึกษาคุณสนธิเกวลิน สุวธิตวงศ์
ทุนการศึกษามูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง ประจาปี
การศึกษา 2558

จานวนเงิน
(บาท)
ส่วนกลาง
พิจารณา
50,000/ปี
15,000/ปี
30,000
30,000/ปี

ประเภท
จานวนนักศึกษาที่ผ่านการ
ทุนการศึกษา คัดเลือกเบื้องต้นระดับคณะ
ไม่ต่อเนื่อง
1 คน
ตลอด
หลักสูตร
ต่อเนื่อง
ไม่ต่อเนื่อง
ต่อเนื่อง

3 คน
2 คน
1 คน
ส่วนกลางพิจารณา
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ลาดับ

ชื่อทุนการศึกษา

7

ทุนการศึกษาโครงการสนับสนุนทุนการศึกษา
มูลนิธิตั้งเซ็กกิม ระดับอุดมศึกษา ประจาปี
การศึกษา 2558
ทุนการศึกษาวิจิตรพงศ์พันธุ์ เพื่อส่งเสริมศาสนา
การศึกษาและสังคม ประจาปีการศึกษา 2558
ประเภททุนต่อเนื่อง จานวน 19 ทุนๆละ 20,000
บาท
ทุนการศึกษามูลนิธินายประจักษ์ และนางสาลี่ คน
ตรง ประจาปีการศึกษา 2558
ทุนการศึกษามูลนิธิทสิ โก้เพื่อการกุศล
ทุนการศึกษาเอสโซ่สมโภชน์กรุงรัตนโกสินทร์ 200
ปี ประจาปีการศึกษา 2558
ทุนการศึกษามูลนิธิแพทยสตรีแห่งประเทศไทย

8

9
10
11
12

รวมจานวนนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา

จานวนเงิน
(บาท)
8,000

ประเภท
จานวนนักศึกษาที่ผ่านการ
ทุนการศึกษา คัดเลือกเบื้องต้นระดับคณะ
ไม่ต่อเนื่อง

20,000

ต่อเนื่อง

4,000

ต่อเนื่อง

1 คน

10,000

ต่อเนื่อง
ไม่ต่อเนื่อง

1 คน
1 คน

ตลอด
หลักสูตร

7 คน

5,000

17 คน

7.2. การแนะแนวและการจัดหางาน
ในปี งบประมาณ 2559 วิ ท ยาลั ยแพทยศาสตร์ แ ละการสาธารณสุ ข มี ช่ องทางการให้ ข้ อ มูล ของ
หน่วยงานที่ให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษาผ่านช่องทาง
ต่างๆ ดังนี้
1. ผ่านทางเว็บไซต์ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
2. หนังสือแจ้งเวียนประชาสัมพันธ์ภายในวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
3. บอร์ดประชาสัมพันธ์ของงานพัฒนานักศึกษา
4. Facebook ของกลุ่มนักศึกษาแพทย์และสาธารณสุข เช่น Facebook ในกลุ่ม หอพักนักศึกษา
แพทย์ , We love PH UBU ,PH#9, CMP-10
5. กิจกรรมปัจฉิมนิเทศหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ชั้นปีที่ 4 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ ในวันที่
30-31 พฤษภาคม 2559 ณ วิ ท ยาลั ย แพทยศาสตร์ แ ละการสาธารณสุ ข มหาวิ ท ยาลั ย
อุบลราชธานี มีการจัดอบรมในหัวข้อต่างๆ ดังนี้
- ความก้าวหน้าในสายอาชีพและแนวทางการศึกษาต่อ
- รู้เขา รู้เรา แนวทางการปรับตัวและการทางานร่วมกับบุคคลอื่นในองค์กร
- การเตรียมความพร้อมอย่างไรให้ได้งาน
7.3. การจัดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพ
ในปีงบประมาณ 2559 ได้จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ เตรียมความพร้อมก่อนการรับสมัครงาน
นักศึกษาจะสาเร็จการศึกษาเพื่อให้นักศึกษามีบุคลิกภาพทั้งทางกาย วาจา ใจ เช่น การแต่งกาย การมีสัมมา
คารวะ การพูดจา และการแสดงออกทางด้านอารมณ์ เป็นต้น ในวันปัจฉิมนิเทศ วันที่ 30-31 พฤษภาคม 2559 ณ
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
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7.4. ด้านวินัยและสวัสดิภาพนักศึกษา
ในปีการศึกษา 2559 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้จัดอบรมให้ความรู้การใช้ชีวิตในรั้ว
มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วินัยที่นักศึกษาควรพึงปฏิบัติและสวัสดิภาพนักศึกษา เช่น การ
เคารพกฎจราจร และการประกันอุบัติเหตุในกรณีนักศึกษาเกิดอุบัติ เหตุเป็นต้น ในวัน ปฐมนิเทศนักศึกษา 27
กรกฏาคม 2558 ณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

ภาพที่ 20 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจาปีการศึกษา 2559
8. การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ในปีงบประมาณ 2559 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้เล็งเห็นถึงความสาคัญจากความ
ร่วมมือของประเทศต่างๆ ไปสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ซึ่ง
เป็นหนึ่งในสามเสาหลักของประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) โดยอีกสองเสาหลักคือ ประชาคมความ
มั่นคงอาเซียน (ASEAN Security Community) และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN SocioCultural Community) เพื่อเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาล และสอดคล้องกับพันธกิจ ของมหาวิทยาลัย ใน
การพัฒนาให้มหาวิทยาลั ยก้าวสู่ความเป็นสากล และสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ จึงได้มีการ
บริ ห ารงานด้ า นวิ เ ทศสั ม พั น ธ์ โดยมี วั ตถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ จัด กิ จ กรรมให้ นัก ศึ ก ษาและบุ ค ลากรเรีย นรู้ เข้ า ใจใน
วัฒนธรรมและสังคมในประเทศอาเซียน ทางด้านการบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุข ดังนี้
8.1. โครงการวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์วิทยาลัยแพทย์และการสาธารณสุข มีการ
ดาเนินงาน จานวน 1 กิจกรรม คือ กิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษาแพทย์ระหว่างประเทศใน
ภูมิภาคเอเชีย (AMSEPT) ณ ประเทศไทย โดยใช้งบประมาณในการจัดกิจกรรม จานวน
51,411 บาท ระหว่างวันที่ 11 – 18 มิถุนายน 2559 ณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ และการ
สาธารณสุข
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ภาพที่ 21 คณะนักศึกษาแพทย์จากประเทศฟิลิปปินส์ เข้าศึกษาดูงานตามหน่วยงานต่างๆ ภายใน
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
8.2. โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2559 มีการดาเนินงาน จานวน 1
กิจกกรม คือการอบรมภาษาเกาหลี เพื่อการสื่อสารเบื้องต้น โดยใช้งบประมาณในการจัด
กิจกรรม จานวน 26,305 บาท ระหว่างวันที่ 13 - 24 มิถุนายน 2559 ณ CMP 220 ณ
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

ภาพที่ 22 การเรียนการสอนภาษาเกาหลีเบื้องต้น
9. การสร้างความสัมพันธ์กับศิษย์เก่า
ในปีงบประมาณ 2559 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
ความรู้และประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า ดังนี้
1. การประชุ มวิช าการ วิทยาลั ย แพทยศาสตร์ และการสาธารณสุ ข เรื่ อง “ศตวรรษที่ 21 ของ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 30 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ศิษย์เก่าได้
เข้าร่วมการประชุมและนาเสนอผลงานวิชาการ
2. มีช มรมศิ ษย์ เ ก่า โดยก่อ ตั้ ง ณ วัน ที่ 26 เมษายน 2557 ณ วิ ทยาลั ย แพทยศาสตร์ แ ละการ
สาธารณสุข
3. มี Facebook ชมรมศิษย์เก่า เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสาร และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่
ศิษย์เก่า
4. กิจกรรมแนะแนวแลกเปลี่ยนประสบการณ์รุ่นพี่รุ่นน้อง ในพิธีมอบใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม
สาหรับบัณฑิตแพทย์ที่สาเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2558 ณ ห้องประชุม CMP101 วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
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ภาพที่ 23 พิธีมอบใบประกอบวิชาชีพแพทย์ รุ่นที่ 5 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
10. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.00 น. วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัย
อุ บ ลราชธานี น าที ม โดยศาสตราจารย์ (พิ เ ศษ )จอมจิ น จั น ทรสกุ ล นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี
ศาสตราจารย์ (คลินิก) เกียรติคุณ นพ.วราวุธ สุมาวงศ์อุปนายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.จุฑามาศ จิตต์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รศ.นพ.ป่วน สุทธิพินิจธรรม
คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข และคณะ ร่วมด้วย ผู้อานวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
นายแพทย์ช ลิต ทองประยูร ผู้ อานวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาลสรรพสิ ทธิประสงค์ นพ.เศวต
ศรีศิริ และคณะ เข้าปรึกษาหารือเรื่องการเลือกคู่ความร่วมมือของสถาบันร่วมผลิตแพทย์ ในปี พ.ศ.2561 – 2570
ณ อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี

ภาพที่ 24 ปรึกษาหารือเรื่องการเลือกคู่ความร่วมมือของสถาบันร่วมผลิตแพทย์ ในปี พ.ศ.2561 – 2570
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกสามัญของสภาคณบดีคณะสาธารณสุข
แห่งประเทศไทย ซึ่งคณบดีได้รับการเลือกตั้งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการบริหารสภาคณบดีด้วย โดยได้เข้าร่วมการ
ประชุมเพื่อดาเนินงานร่วมกับสภาคณบดีคณะสาธารณสุขแห่งประเทศไทยทุกครั้ง ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารที่สาคัญ เช่น การพัฒนาหลักสูตรทางด้านสาธารณสุข การพัฒนาอาจารย์การพัฒนาองค์ความรู้ได้การวิจัย
การจั ดประชุมทางวิช าการ การประสานความร่ว มมือ กับสภาวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน สภาคณบดีคณะ
สาธารณสุขแห่งประเทศไทย จะมีการประชุมคณะกรรมการบริหารทุก 2 เดือน และมีก ารประชุมใหญ่สามัญ
ประจาปีทุก 4 เดือนโดยหมุนเวียนสถาบันที่เป็นสมาชิกร่วมเป็นเจ้าภาพ
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ภาพที่ 25 เข้าร่วมการประชุมเพื่อดาเนินงานร่วมกับสภาคณบดีคณะสาธารณสุขแห่งประเทศไทย
11. พัฒนาระบบและกลไกเพื่อลดจานวนการตกออกการคงจานวนนักศึกษา
หลักสูตรมีระบบอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อให้คาแนะนากับนักศึกษา และมีการติดตามนักศึกษาที่มีผลการ
เรียนต่า โดยในปีการศึกษา 2559 มีจานวนนักศึกษาตกออก ดังนี้
ตารางที่ 26 แสดงจานวนนักศึกษาที่รับเข้าและจานวนนักศึกษาที่ตกออก
หลักสูตร
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
หลักสูตรสาธารณศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์
รวม

ปีการศึกษา 2558
จานวน จานวน
รับเข้า ตกออก
48
148
4
5
201
4

ปีการศึกษา 2559
จานวน จานวน
รับเข้า
ตกออก
36
41
1
92
7
1
176
1

12. นักศึกษาทีไ่ ด้รับการยกย่องหรือยอมรับในระดับชาติ หรือนานาชาติ
รางวัลนักศึกษาคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น จากแพทยสภา ผู้ได้รับรางวัลคือ นำงสำวจิรำพร ภูดอนตอง
นักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 4 โดยทาพิธีมอบโล่แพทยสภา ในพิธีวันไหว้ครูปีการศึกษา 2559 วันที่ 25 สิงหาคม 2559
ณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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ภาพที่ 26 นักศึกษาที่ได้รับการยกย่องหรือยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ
13. การจัดบริการด้านอาคารสถานที่ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้จัดบริการด้านอาคารสถานที่ ที่ใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน โดยแบ่งออกเป็น ห้องต่างๆ ดังนี้
ตารางที่ 27 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
13
14

CMP 126
CMP 127
CMP 128
CMP 129
CMP 130
CMP 216

ห้องเรียนกลุม่ ย่อย 10
ห้องเรียนกลุม่ ย่อย 11
ห้องเรียนกลุม่ ย่อย 12
ห้องเรียนกลุม่ ย่อย 13
ห้องเรียนกลุม่ ย่อย 14
ห้องบรรยาย

15

CMP 219

ห้องบรรยาย

16

CMP 220

ห้องบรรยาย

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

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
15 ที่นั่ง
70 ที่นั่ง

1
1
1
1
1
2

50 ที่นั่ง

2

50 ที่นั่ง

2
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ลาดับ
17

หมายเลขห้อง
CMP 310

18

CMP 201

19
20

CMP 202
CMP 203

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

คาอธิบาย
ห้องบรรยาย
ห้องปฏิบัติการหน่วย
วิจัยทางคลินิค
ห้องพักนักวิทยาศาสตร์
ห้องเตรียมสารเคมีและ
อาหารเลี้ยงเชื้อ
ห้องมืด
ห้องเก็บรักษา
เชื้อจุลินทรีย์
ห้องเก็บของ สารเคมี
และอาหารเลีย้ งเชื้อ
ห้องล้างอุปกรณ์
ห้องปฏิบัติการชีวเคมี
และอนามัยสิ่งแวดล้อม
ห้องปฏิบัติการจุล
ชีววิทยาและปรสิตวิทยา
ปฏิบัติการสรีรวิทยาและ
พยาธิวิทยา
ห้องสอนแสดง
ห้องเก็บ Museum
ห้องปฏิบัติการทักษะ
พื้นฐานทางคลินิค
ห้องปฏิบัติการมหกาย
วิภาคศาสตร๋

รายละเอียด
ความจุ
Projector, Visualizer, เครื่องเสียง, 60 ที่นั่ง
คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง
6 เบนส์
60 ที่นั่ง

ชั้นที่
3
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 2559 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้ดาเนินการการปรับปรุ ง
ห้องเรียนมหกำยวิภำคศำสตร์ โดยเพิ่มโต๊ะปฏิบัติกำรเข้ำไปเพื่อเพิ่มพื้นที่กำรใช้งำน และจัดเก็บอุปกรณ์ เพื่อ
รองรับกำรเรียนกำรสอน กับจานวนนักศึกษาที่แนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น และจากการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร
และนักศึกษาที่รับบริการ พบว่ามีระดับความพึงพอใจที่ 3.78 คะแนน
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กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาอาจารย์ให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิท ธิภาพและพัฒนาตนเองให้พร้อมทันต่อ พล
วัต รของสั งคม โดยส่ งเสริ ม และสนั บสนุน ให้ท าวิ จั ยและพั ฒนานวั ตกรรมการจั ด การเรี ยนรู้ และพัฒ นา
สมรรถนะด้านวิชาการในระดับสากล
เป้าประสงค์ : อาจารย์ให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนาตนเองให้พร้อมทันต่อ
พลวัตรของสังคม
มาตรการ
1. พัฒนาอาจารย์ให้มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ทาวิจัย สร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ผลิตสื่อการศึกษา
ตารา และผลงานทางวิชาการในรูปแบบต่างๆ อย่างมีคุณภาพ
3. ส่งเสริมและกากับให้อาจารย์ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีจรรยาบรรณ เป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษา
และสามารถเป็นที่ปรึกษาให้แก่นักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ
4. จัดระบบและกลไก เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการให้อาจารย์มีระดับคุณวุฒิทางการศึกษาและ
ตาแหน่งทางวิชาการในสัดส่วนที่เหมาะสมตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา(คงเดิม)
5. พัฒนาอาจารย์ให้มีสมรรถนะด้านวิชาการในระดับสากลรวมทั้งการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ
รองรับการเปิดประชาคมอาเซียนและการพัฒนาในศตวรรษที่ 21
1. การส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ทาวิจัย สร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
การส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ทาวิจัย สร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ โดยมีการจัดประชุม
วิชาการ การจัดอบรม และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัย เพื่อให้อาจารย์และนักวิจัยได้พัฒนางานวิจัย
และแนวทางการดาเนินงานวิจัยให้มีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น โดยมีจานวน 3 โครงการ มีรายละเอียด ดังนี้
ตารางที่ 28 โครงการ/กิจกรรมเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ทาวิจัย และสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

1

ประชุมวิชาการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข ครั้งที่ 5 เรื่อง “ศตวรรษที่ 21 ของ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ”
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องโรคติดเชื้อมาลาเรียและ
ปรสิตที่พบบ่อยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอน
ใต้
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “แนวทางการ
เขี ย นข้ อ เสนอโครงการวิ จั ย เพื่ อ เสนอขอ
งบประมาณแผ่นดิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2561”

2
3

ระยะเวลา/
สถานที่
1 วัน

งบประมาณ
(บาท)
409,700

จานวน
ผู้เข้าร่วม (คน)
304

1 วัน

81,739.50

54

1 วัน

-

21
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2. การพัฒนาอาจารย์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน
การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ให้มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ ที่หน่วยงานดาเนินงาน/เข้าร่วม จานวน 4 กิจกรรม โดยใช้งบประมาณโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
กิจกรรมการส่งเสริมศักยภาพในการปฏิบัติงานบุคลากรสายวิชาการให้มีความก้าวหน้าตามสายงาน มีรายละเอียด
ดังนี้
ตารางที่ 29 รายละเอียโครงการ/กิจกรรมการพัฒ นาอาจารย์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการ
สอน
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

1

อบรมการขอตาแหน่งทางวิชาการ สาหรับบุคลากร
สายวิชาการ

2

การฟังบรรยายเกี่ยวกับการทาเอกสารประกอบการ
สอน หนังสือ ตารา งานวิจัย ในการขอตาแหน่งทาง
วิชาการ สาหรับบุคลากรสายวิชาการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “พัฒนาอาจารย์เพื่อการ
จัดการเรียนการสอนทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
Module ที่ 2 : กระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21”
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวิชาชีพ

3
4

ระยะเวลา/สถานที่
24 พ.ค. 59
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข
28 ก.ค. 59
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข
25-27 พ.ย. 58
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข
1 ต.ค. 58-30 ก.ย. 59
หน่วยงานภายนอก

งบประมาณ
(บาท)
6,880.00

จานวน
ผู้เข้าร่วม (คน)
56

4,560.00

56

69,590.10

56

451,466.89

52

3. การส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์มีระดับคุณวุฒิทางการศึกษาและตาแหน่งทางวิชาการ
ในปีงบประมาณ 2559 วิทยาลั ยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้มี การส่งเสริมและสนับสนุนให้
อาจารย์มีระดับคุณวุฒิทางการศึกษาและตาแหน่งทางวิชาการ โดยการจัดโครงการ “สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อ
ทบทวนแผนกรอบอัตรากาลังของบุคลากรสายวิชาการ 4 ปี (2560-2564) โดยทบทวนตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย แผน
กลยุทธ์พัฒนาบุคลากร ประจ าปี 2559 แบบคลอบคลุม ด้านกรอบอัต รากาลัง การพัฒนาบุคลากร วิทยาลั ย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ระยะ 5 ปี พ.ศ 2560-2564” ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมร้าน
แซบซอย 9 อุบลราชธานี โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน 60 คน และใช้งบประมาณในการจัดโครงการจานวน
ทั้งสิ้น 220,000 บาท

ภาพที่ 27 สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนกรอบอัตรากาลังของบุคลากรสายวิชาการ 4 ปี
(2560-2564)
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กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาขีดความสามารถด้านการวิจัยเพื่อยกระดับสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยระดับชาติ ภูมิภาค
ลุ่ม น้าโขง และอาเซี ยน โดยพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้น ฐานเพื่อ ส่ง เสริ มการวิ จั ย และส่ง เสริ มและ
สนับสนุนความร่วมมือด้านการวิจัยกับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ
เป้าประสงค์ : องค์ความรู้นวัตกรรมที่พัฒนาขีดความสามารถ และยกระดับความเป็นอยู่ของชุมชน
มาตรการ

1. พัฒนาระบบกลไกการบริหารงานวิจัยให้สามารถดาเนินงานเชิงรุกได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
2. ส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของนักวิจัย และสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่
4. ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือด้านการวิจัยกับหน่วยงานในและต่างประเทศ โดยเน้นภูมิภาค
ลุ่มน้าโขง และอาเซียน ทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแสวงหาแหล่งทุนวิจัย
5. สนับสนุนและส่งเสริมให้มีศูนย์ความเชี่ยวชาญเพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านงานวิจัย และความมี
ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย
6. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการเผยแพร่ การประยุกต์ใช้ การจัดการความรู้ การบูรณาการวิจัย
การเรียนการสอน และบริการวิชาการ และเชื่อมโยงงานวิจัยสู่อุตสาหกรรม
7. พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านทรัพย์สินทางปัญญาอย่างมีประสิทธิภาพ

1.พัฒนาระบบกลไกการบริหารงานวิจัยให้สามารถดาเนินงานเชิงรุกได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัย เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ตามแผนด้านการวิจัย และมีการดาเนินการตามระบบที่กาหนดคือ มีแผนกลยุทธ์ด้านการวิจัย ขั้นตอนการบริหาร
งานวิจัยและการดาเนินงาน ผ่านกระบวนการจัดการและการบริหารคณะกรรมการบริหารงานวิจัย เพื่อทาหน้าที่
กาหนดนโยบาย แผนงานและกรอบการด าเนิ น งานวิ จัย ส่ งเสริม และสนับ สนุน ให้ บุคลากรทางานวิ จัย งาน
สร้างสรรค์ ตลอดจนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานอย่างต่อเนื่อง มีการดาเนินงานและจัดกิจกรรมด้านการวิจัยอย่าง
ต่อเนื่องตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาในการพัฒนาระบบกลไกการบริหารงานวิจัย จานวน 3 โครงการ มี
รายละเอียด ดังนี้
ตารางที่ 30 โครงการ/กิจกรรม เพื่อพัฒนาระบบกลไกการบริหารงานวิจัย
โครงการ/กิจกรรม
ประชุ ม วิ ช าการ วิ ท ยาลั ย แพทยศาสตร์
และการสาธารณสุ ข ครั้ ง ที่ 5 เรื่ อ ง
“ศตวรร ษที่ 21 ของวิ ท ย าศาสต ร์
สุขภาพ”
อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเรื่ อ งโรคติ ด เชื้ อ
มาลาเรี ย และปรสิ ต ที่ พ บบ่ อ ยในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนใต้

คณะ/หน่วยงาน
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข

ระยะเวลา ผู้เข้าร่วม งบประมาณ
(คน)
(บาท)
1 วัน
304
409,700

1 วัน

54

81,739.50
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โครงการ/กิจกรรม

ว�ทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข

คณะ/หน่วยงาน

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “แนว วิทยาลัยแพทยศาสตร์
ทางการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อ และการสาธารณสุข
เสนอของบประมาณแผ่ น ดิ น ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561”

ระยะเวลา ผู้เข้าร่วม งบประมาณ
(คน)
(บาท)
1 วัน
21
-

1.1. การจัดประชุมวิชาการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่ 5 เรื่อง “ศตวรรษที่ 21 ของ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ” ในวันที่ 30 มีนาคม 2559 โดยมีวัตถุประสงค์ของการประชุมจัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ของคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข และของคณาจารย์จาก
คณะต่างๆของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านมาร่วมบรรยายในหัวข้อ
ต่างๆ ดังนี้
1. ปาฐกถาพิเศษ: ศตวรรษที่ 21 ของวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยศาสตราจารย์นายแพทย์สุทัศน์
ฟู่เจริญ ศูนย์วิจัยธาลัสซีเมีย สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล
2. การบรรยายเรื่อง “COMMUNITY BASED EDUCATION FOR IMPROVING COMMUNITY
HEALTH CARE SYSTEM” โดยศาสตราจารย์ ดร.สุภา เพ่งพิศ ผู้อานวยการสถาบันพัฒนา
สุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล อาจารย์เภสัชกรพีรวัฒน์ จินาทองไทย ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
พัฒ นาวิ ช าชี พ คณะเภสั ช ศาสตร์ มหาวิ ทยาลั ย อุ บ ลราชธานี อาจารย์ เ ภสั ช กรหญิง จี ริ สุ ด า
คาสีเขียว คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
3. การบรรยายเรื่อง “โรคติดต่อไม่เรื้อรัง” โดย แพทย์หญิงจุรีพร คงประเสริฐ สานักโรคไม่ติดต่อ
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
4. การบรรยายเรื่อง “เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการตรวจวินิจฉัยโรค” โดย ศาสตราจารย์ ดร.วสันต์
จันทราทิตย์ หัวหน้าหน่วยไวรัสวิทยาและจุลชีววิทยาโมเลกุล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาพที่ 28 ประชุมวิชาการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่ 5 เรื่อง “ศตวรรษที่ 21
ของวิทยาศาสตร์สุขภาพ”
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1.2. การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องโรคติดเชื้อมาลาเรียและปรสิตที่พบบ่อยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนใต้
ในวันที่ 29 มีนาคม 2559 โดย พ.อ.ศ.มฑิรุทธ มุ่งถิ่น ภาควิชาปรสิตวิทยา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏ เป็นวิทยากร
บรรยาย ให้แก่อาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมรับฟัง เพื่อพัฒนาตนเองและได้ความรู้ด้านการวิจัยโรคมาลาเรีย

ภาพที่ 29 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องโรคติดเชื้อมาลาเรียและปรสิตที่พบบ่อยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนใต้
1.3. การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “การเสนอขอทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561” ซึ่ ง งานส่ ง เสริ ม วิ จั ย บริ ก ารวิ ช าการและท านุ บ ารุง ศิ ล ปวั ฒ นธรรมได้ จั ดกิ จ กรรมเพื่ อ เป็ น เวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการเขียนข้อเสนอโครงากรวิจัยเพื่อขอทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุน งบประมาณ
แผ่นดิน ประจาปี พ.ศ. 2561 โดยมี ดร.เชาวลิต ยั่วจิตร เป็นประธานดาเนินการ และมีวิทยากรคือนางสาวปัญจีรา
ศุภดล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สานักงานส่งเสริมการวิจัย บริการวิชาการและทานุบารุงศิลปะวัฒนธรรม
สานักงานอธิการบดี ซึ่งกระบวนการดาเนินงานให้อาจารย์และนักวิจัยจัดทาข้อเสนอการวิจัยตามแบบฟอร์มของ
สานักงานคณะกรรมการวิจัย แห่งชาติ (วช.) กาหนด มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 21 คน วัน 13 กรกฎาคม 2559

ภาพที่ 30 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เรื่อง “การเสนอขอทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561”
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2. งานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุน
2.1. งานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภายใน
ในปีงบประมาณ 2559 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีงานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก
หน่วยงานภายใน จานวน 21 โครงการ ดังนี้
ตารางที่ 31 โครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภายใน
ลาดับ

ชื่อโครงการวิจัย

1

การศึกษาฤทธิ์ต้านจุลชีพของสารคัด
หลั่งจากแมลงวันบ้าน Musca
domestica แมลงวันหัวเขียว
Chrysomya megacephala และ
Lucilia cuprina
การศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของสาร
อนุพันธ์จากใบหญ้าหวาน (สตีวิออล) ใน
การยับยั้งการเจริญเติบโตของซีสต์ใน
เซลล์ท่อไต MDCK: การประยุกต์ใช้ใน
การรักษาโรคถุงน้าในไต
คุณสมบัติในการจับธาตุเหล็กและลด
อนุมูลอิสระของสารสกัดจากฐาน ดอก
นูนและเกสรจากบัวหลวงในเซลล์ตับ
เพาะเลี้ยงที่มีภาวะเหล็กเกิน
การคัดแยกและการจาแนกเชื้อ
Cryptococcus neoformans จาก
มูลสัตว์ปีกและสิ่งแวดล้อมในจังหวัด
อุบลราชธานี
การศึกษาอุบัติการณ์โรคไข้เลือดออกใน
พื้นที่ระบาดและไม่ระบาดด้วยระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ จังหวัด
อุบลราชธานี
ความชุกและพื้นฐานระดับโมเลกุล
ของธาลัสซีเมียและฮีโมโกลบินผิดปกติ
ในบริเวณชายแดนไทย ลาว กัมพูชา
การพัฒนาการตรวจหาเชื้อ
Burkholderia pseudomallei ด้วย
เทคนิค loop-mediated isothermal
amplification ร่วมกับ lateral-flow
dipstick (LAMP-LFD)
การประเมินพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งด้วยดัชนี
ความสมบูรณ์ของพืชพรรณ และตรวจ
ระดับความเครียดของเกษตรกรปลูกข้าว

2

3

4

5

6
7

8
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ผู้วิจัย

อาจารย์และนักวิจัยประจา
(ตาแหน่งทางวิชาการ)

จานวนเงิน(บาท)
เงินแผ่นดิน

เงินรายได้

ประเภทโครงการ
โครงการ โครงการ
เดิมสิ้นสุด ใหม่ ปี
ปี2559
2559


ผศ.ดร.ธารินี ไชยวงศ์

300,000

นายเชาวลิต ยั่วจิตร

300,000



นางสาวกาญจนา แปงจิตต์

300,000



ผศ.ธันยาการย์ ศรีวรมาศ

300,000



ผศ.จารุวรรณ์ วงบุตดี

299,200



นางสาวรสริน การเพียร

299,200



นายปรีดา ปราการกมานันท์

291,000



นายวัชรพงษ์ แสงนิล

297,700
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ลาดับ

9
10

11

12
13

14

15
16
17

ชื่อโครงการวิจัย
ในพื้นที่ลุ่มน้าห้วยข้าวสาร จังหวัด
อุบลราชธานี
การศึกษาอณูพันธุศาสตร์และระบาด
วิทยาของ Staphylococcus aureus
ที่ดื้อต่อยา vancomycin
ผลของการขาดฮอร์โมนเอสโตรเจนต่อ
การเปลีย่ นแปลงของตัวรับเอสโตรเจน
ในสมองที่เกี่ยวข้องกับการเกิดภาวะวิตก
กังวล
แนวทางการการจัดการขยะอินทรีย์ที่
เกิดจากการแปรรูปอาหารจากเนือ้ สัตว์
ของชุมชนบ้านท่าบ้งมั่ง หมู่ 7 ตาบลโพธิ์
ใหญ่ อาเภอวารินชาราบ จังหวัด
อุบลราชธานี
ฤทธิ์ของสารสกัดจากโลดทะนงแดงต่อ
การต้านเมทัลโลโปรตีเนส ของพิษงู
การศึกษาคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของนักศึกษา
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ผลของการเข้าร่วมปฏิบัติธรรมต่อ
แนวคิดของนักศึกษาแพทย์ต่อการนา
ความรู้/หลักคาสอนไปประยุกต์ใช้/
พัฒนาตนเอง
การศึกษาความผันแปรของหลอดเลือด
แดง retroesophagea right
subclavian และความผันแปรร่วมอื่นๆ
รูปแบบการจัดการระดับเสียงจากการ
สัญจรของเรือในท่าน้าจังหวัด
อุบลราชธานี
การประเมินความเชื่อมโยงความรู้
ระดับชั้นปรีคลินิก ของนักศึกษา
หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

รายงานประจําป 2559

ผู้วิจัย

อาจารย์และนักวิจัยประจา
(ตาแหน่งทางวิชาการ)

ผศ.ดร.ภาวนา พนมเขต

จานวนเงิน(บาท)
เงินแผ่นดิน

เงินรายได้

ประเภทโครงการ
โครงการ โครงการ
เดิมสิ้นสุด ใหม่ ปี
ปี2559
2559


291,400

นางสาวสุวภรณ์ แดนดี

50,000



จินตนา ศิริบูรณ์พิพัฒนา

20,000



นายอนุวัตร ภิญญะชาติ

50,000



แพทย์หญิงศุทธินี ธิราช

5,000



นางสาวฐานิสรา โฉมเกิด

11,000



นางสาวฐานิสรา โฉมเกิด

40,000



นางนิตยา ชาคารุณ

47,000



นายปรีดา ปราการกมานันท์

10,000
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รายงานประจําป 2559

ว�ทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข

ลาดับ

ชื่อโครงการวิจัย

18

รูปแบบของระบบป้องกันและระงับ
อัคคีภัยในวิทยาลัยแพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี
การประมาณความสูงจากความยาว
กระดูกน่องในกลุ่มตัวอย่างที่มีชีวิต
การประเมินสภาวะอนามัยสิ่งแวดล้อม
ในหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี
การศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของสารที่
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างจากสารอนุพันธ์
จากใบหญ้าหวาน (ASEN 023) ในการ
ยับยั้งการเติบโตของซีสต์นุงน้าในไต
(งบประมาณร่วม สกว.)

19
20
21

ผู้วิจัย

อาจารย์และนักวิจัยประจา
(ตาแหน่งทางวิชาการ)

จานวนเงิน(บาท)
เงินแผ่นดิน

เงินรายได้

ประเภทโครงการ
โครงการ โครงการ
เดิมสิ้นสุด ใหม่ ปี
ปี2559
2559


นางจีราพร ทิพย์พิลา

37,000

นางนงนุช กัณหารัตน์

5,000



นางสาวสุภาณี จันทร์ศิริ

5,000



150,000



นายเชาวลิต ยั่วจิตร

2.2. งานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก
ในปีงบประมาณ 2559 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีงานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนเพื่อ
ดาเนินโครงการวิจัยต่างๆ ที่ได้รับอนุมัติจากสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สานักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย และ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จังหวัดบุรีรัมย์
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จานวน 9 โครงการ ดังนี้
ตารางที่ 32 โครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก
ลาดับ
1

2

ชื่อโครงการวิจัย

ผู้วิจัย

อาจารย์และนักวิจัยประจา
(ตาแหน่งทางวิชาการ)

การศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของ นายเชาวลิต ยั่วจิตร
สารที่เปลี่ยนแปลงโครงสร้างจาก
สารอนุพันธ์จากใบหญ้าหวาน
(ASEN 023) ในการยับยั้งการ
เติบโตของซีสต์นุงน้าในไต
(งบประมาณร่วม ม.อบ. และ
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข)
การปรับปรุงและพัฒนาพันธุ์ไหม ผศ.ดร.สุรศักดิ์ แว่นรัมย์
ไทยลูกผสมด้วยวิธีบ่งชี้ทางเทคนิค
Real time PCR

จานวนเงิน
(บาท)
150,000

120,000

ประเภทโครงการ
โครงการเดิม โครงการใหม่
สิ้นสุดปี2559
ปี 2559
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รายงานประจําป 2559

ผู้วิจัย

ลาดับ

ชื่อโครงการวิจัย

3

การวิเคราะห์เชิงพื้นที่และรูปแบบ
การกระจายของสารหนูปนเปื้อน
ในน้าบาดลและดินนาข้าว

4

บทบาทของโปรตีนที่จับกรดไขมัน นางสาวจิตติยวดี ศรีภา
ของออร์พิสทอร์คิส วิเวอรินิในการ
ขนส่งกรดไขมัน

อาจารย์และนักวิจัยประจา
(ตาแหน่งทางวิชาการ)

ผศ.จารุวรรณ์ วงบุตดี

จานวนเงิน
(บาท)
233,000

ประเภทโครงการ
โครงการเดิม โครงการใหม่
สิ้นสุดปี2559
ปี 2559




250,000

ในปีงบประมาณ 2559 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจานวน
24 โครงการ ได้รับงบประมาณรวมทั้งสิ้น 3,861,500 บาท เฉลี่ยทุนสนับสนุนการวิจัยที่ได้รับในปีงบประมาณ 2559
ต่อจานวนอาจารย์และนักวิจัยประจา เท่ากับ 72,117.57 บาท ซึง่ คณาจารย์และนักวิจัยประจา จานวนทั้งสิ้น 53.5
คน
ตารางที่ 33 ทุนสนับสนุนการวิจัยที่ได้รับในปีงบประมาณ 2559 ต่อจานวนอาจารย์และนักวิจัยประจา
แหล่งทุน
งบประมาณแผ่นดิน -หมวด
อุดหนุนทั่วไป -หมวดอุดหนุน
เฉพาะกิจ
เงินรายได้มอบ./เงินรายได้คณะ
แหล่งทุนอื่นๆ
รวม

ปีงบประมาณ 2558
จานวน งบประมาณ งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
ต่อ จานวน
อาจารย์/
นักวิจัย
6
1,686,200 34,064.65
9
6
21

120,000 2,424.24
2,080,000 42,020.20
3,886,200 78,509.09

ปีงบประมาณ 2559
จานวน งบประมาณ งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
ต่อ จานวน
อาจารย์/
นักวิจัย

9

2,678,500 50,065.42

11
4
24

430,000 8,037.38
753,000 14,074.77
3,861,500 72,177.57
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68

อ.สมเจตน์ ทองดา

อ.ดร.เชาวลิต ยั่วจิตร

อ.นิยม จันทร์นวล

อ.จีราพร ทิพย์พิลา

อ.ดร.รสริน การเพียร

อ.ดร.ลติพร อุดมสุข

อ.ดร.อนุวัตร ภิญญะชาติ

2

3

4

5

6

7

อาจารย์และนักวิจัยประจา
(ตาแหน่งทางวิชาการ)

ชื่อ-สกุล

1

ลาดับ

สารเคมีตกค้างในเลือดเกษตรกรผูป้ ลูกกะหล่าปลี ในแขวง
จาปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
พฤติกรรมเสี่ยงต่อการควบคุมระดับน้าตาลในเลือดสะสม
ของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 บ้านแคน ตาบลดอนมดแดง
อาเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุบ้านนา
สะไมย์ จังหวัดยโสธร
สภาพแวดล้อมและ กระบวนการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์
ของร้านรับซื้อของเก่า ในเขตอาเภอวารินชาราบ จังหวัด
อุบลราชธานี
การศึกษาพฤติกรรมและค่านิยมเกี่ยวกับเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ของประชากรหมู่บ้านแคน ตาบลดอนมดแดง
อาเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อภาวะน้าหนักเกินและอ้วนของ
ประชากรอายุ 40-60 ปี ในบ้านแคน อาเภอดอนมดแดง
จังหวัดอุบลราชธานี
สัดส่วนขยะมูลฝอย และความรู้ในการคัดแยกขยะ: ศึกษาใน
ชุมชนบ้านแคน ดอนมดแดง อุบลราชธานี

ชื่อผลงาน

การประชุมวิชาการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
ครั้งที่ 5 วันที่ 30 มีนาคม 2559
การประชุมวิชาการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
ครั้งที่ 5 วันที่ 30 มีนาคม 2559
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การประชุมวิชาการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
ครั้งที่ 5 วันที่ 30 มีนาคม 2559





การประชุมวิชาการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
ครั้งที่ 5 วันที่ 30 มีนาคม 2559
การประชุมวิชาการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
ครั้งที่ 5 วันที่ 30 มีนาคม 2559



ประเภทผลงาน()
การประชุมวิชาการ
บทความ บทความ (ชื่องานประชุม ครั้งที่ วันที่/เดือน/ปี โดยหน่วยงานใดจัด)
วิจัย
วิชาการ

การประชุมวิชาการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
ครั้งที่ 5 วันที่ 30 มีนาคม 2559

การประชุมวิชาการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
ครั้งที่ 5 วันที่ 30 มีนาคม 2559

ตารางที่ 34 รายละเอียดผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ในการประชุมวิชาการระดับชาติ

3. ผลงานทางวิชาการที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่
3.1 การเผยแพร่ผลงานในประชุมวิชาการระดับชาติ
ในปีงบประมาณ 2559 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีผลงานทางวิชาการ ประเภทบทความวิจัย ที่ได้รับการเผยแพร่ผลงานในการประชุมวิ ชาการ
ระดับชาติจานวน 8 บทความ

81

81

รายงานประจําป 2559
ว�ทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข

ผศ.มินตรา สาระรักษ์

อาจารย์และนักวิจัยประจา
(ตาแหน่งทางวิชาการ)

ชื่อ-สกุล

ความรู้และพฤติกรรมการใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืชของ
เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ตาบลโหรา อาเภออาจสามารถ จังหวัด
ร้อยเอ็ด

ชื่อผลงาน

ประเภทผลงาน()
บทความ บทความ
วิจัย
วิชาการ

การประชุมทางวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 10 วันที่
7-8 กรกฎาคม 2559

การประชุมวิชาการ
(ชื่องานประชุม ครั้งที่ วันที่/เดือน/ปี โดยหน่วยงานใดจัด)

3

2

1

ลาดับ

ชื่อผลงาน

จิราภรณ์ หลาบคา, ลักษณีย์ บุญขาว,
รูปแบบการพัฒนาด้านความปลอดภัยและ
นิตยา ชาคารุณ, สมเจตน์ ทองดา, จีราพร สิง่ แวดล้อมของโรงเรียนเครือข่าย หาวิทยาลัย
ทิพย์พิลา และจินตนา ศิริบรู ณ์พิพฒ
ั นา
อุบลราชธานี อาเภอวารินชาราบ จังหวัด
อุบลราชธานี
ลักษณีย์ บุญขาว, โชติมา พลรักษา และ
การประเมินความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและ
จีราพร ทิพย์พิลา
ความปลอดภัยในโรงเตาเผาอิฐมอญแห่งหนึ่งใน
อาเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี
นิยม จันทร์นวล พัจนภา วงษาพรหม
ผลการประยุกต์ทฤษฎีการรับรู้ความสามารถ
ทักษิณ พิมพ์ภักดิ์
ตนเองในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสูบบุหรี่
ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย

อาจารย์และนักวิจัยประจา
(ตาแหน่งทางวิชาการ)

ชื่อ-สกุล

ตารางที่ 35 รายละเอียดผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ

วารสารสาธารณสุขศาสตร์ 21 สิงหาคม 2558; 127-138.
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วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มกราคม–เมษายน 2559; 18(1): 39-46.



ประเภทผลงาน()
การประชุมวิชาการ
บทความ บทความ (ชื่องานประชุม ครั้งที่ วันที/่ เดือน/ปี โดยหน่วยงานใดจัด
ประเทศใด)
วิจัย
วิชาการ

วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ตุลาคม-ธันวาคม 2558;
7(4): 52-69.

3.2. งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ
ในปีงบประมาณ 2559 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีบทความจากผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่มีชื่อปรากฏอยู่ใน
ฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) หรือวารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศของ กกอ. จานวนทั้งสิ้น 6 บทความ แบ่งเป็น บทความวิจัย จานวน 6
บทความ ดังนี้

8

ลาดับ
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69

70

อนันต์ ไชยกุลวัฒนา, เมรีรตั น์ มั่นวงศ์,
วชิรศักดิ์ ปกาสิต
มินตรา สาระรักษ์, จิราภรณ์ หลาบคา,
สมเจตร์ ทองดา, จีราพร ทิพย์พิลา และ
จินตนา ศิริบรู ณ์พิพัฒนา

5

Prevalence and factors influencing
smoking behaviors among vocational and
technical students in a North-Eastern
Province of Thailand
การสารวจความรู้ด้านสุขภาพของเกษตรกรที่ใช้
สารเคมีกาจัดศัตรูพืชในพื้นที่อีสารใต้ 3 จังหวัด
การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้านการสร้าง
เสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนสาหรับครูสังกัดโรงเรียน
ตารวจตระเวนชายแดนกองกากับการตาตรวจ
ตระเวนชายแดนที่ 22 อุบลราชธานี

ชื่อผลงาน





ศรีนครินทร์เวชสาร มกราคม-กุมภาพันธ์ 2559; 31(1): 92104.
วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ เมษายน-มิถุนายน 2559;
8(2): 24-39

ประเภทผลงาน()
การประชุมวิชาการ
บทความ บทความ (ชื่องานประชุม ครั้งที่ วันที/่ เดือน/ปี โดยหน่วยงานใดจัด
ประเทศใด)
วิจัย
วิชาการ

จุฬาลงกรณ์เวชสาร March-April 2016; 60(2): 1-17.

1

ลาดับ

Chaiwong T, Kurahashi H, Sanit S,
Moophayak K, Sukontason K and
Sukontason K.L.

อาจารย์และนักวิจัยประจา(ตาแหน่งทางวิชาการ)

ชื่อ-สกุล
Three Sarcophagid species (Diptera:
Sarcophagidae) newly recorded in
Thailand

ชื่อผลงาน

ตารางที่ 36 รายยละเอียดผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
ประเภทผลงาน()
บทความ บทความ
วิจัย
วิชาการ
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83

การประชุมวิชาการ
ชื่อวารสารที่ตีพิมพ์/ ปีที่พิมพ์/ฉบับที่พิมพ์/วันเดือนปีที่
ตีพิมพ์/หน้าที่ลงพิมพ์/
Tropical Biomedicine 01 December 2015; 32(4):
625-635.

3.3 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
ในปีงบประมาณ 2559 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีบทความจากผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่ปรากฏในฐานข้อมูล
สากล ได้แก่ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR, ฐานข้อมูล ISI Web of Science, ฐานข้อมูล Scopus และวารสารวิชาการระดับนานาชาติตามประกาศของ กกอ. จานวน
ทั้งสิ้น 22 บทความ แบ่งเป็น บทความวิจัย จานวน 19 บทความ และบทความวิชการ จานวน 3 บทความ ดังนี้

6

Chaikoolvatana A, Manwong M,
Chaikoolvatana C, Saisingh N,
Wongthanu S, Kwangtong M.

อาจารย์และนักวิจัยประจา
(ตาแหน่งทางวิชาการ)

ชื่อ-สกุล
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7

6

5

4

3

2

ลาดับ

ชื่อผลงาน

ประเภทผลงาน()
อาจารย์และนักวิจัยประจา(ตาแหน่งทางวิชาการ)
บทความ บทความ
วิจัย
วิชาการ

Jaruwan Wongbutdee, Wacharapong
Perceptions and risky behaviors associated
Saengnill, Jutharat Jittimanee, Suwaporn with Leptospirosis in an endemic area in a
Daendee
village of Ubon Ratchathani Province,
Thailand

Apiwat Sirichoat, Wunnee
Effects of asiatic acid on spatial working
Chaijaroonkhanarak, Parichat Prachaney, memory and cell proliferation in the adult
Wanassanan Pannangrong, Ratana
rat hippocampus
Leksomboon, et., al.

Namfon Suebwongsa, Viraphong
Development of an Escherichia coli–
Lulitanond, Baltasar Mayo, Panjamaporn Lactobacillus casei shuttle vector for
Yotpanya and Marutpong Panya
heterologous protein expression in
Lactobacillus casei

Limpiteeprakan P, Babel S.
Leaching potential of silver from
nanosilver-treated textile products

Denise M. Mitrano, Pawena
Durability of nano-enhanced textiles
Limpiteeprakan, Sandhya Babel and
through the life cycle: releases from
Bernd Nowack
landfilling after washing

Patcharee Jearanaikoona, Preeda
The evaluation of loop-mediated
Prakrankamanant, Chanvit
isothermal amplification-quartzcrystal
Leelayuwat,Surasak Wanram, Temduang microbalance (LAMP-QCM) biosensor as a
Limpaiboon, Chamras Promptmas.
real-timemeasurement of HPV16 DNA

Pawana Panomket, Parichart Wongsana, Relapsed melioidosis model in C57BL/6
Surasak Wanram, Surasakdi
mice
Wongratanacheewin , Thanatchaporn
Bartpho

ชื่อ-สกุล
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The Medical Association of Thailand January 2016;
99(Suppl.1): 1-6.

Virological Methods 2016; 8-11.

Environmental Science Nano 10 March 2016; 3:
375-387.

Environ Monit Assess 11 February 2016; 188: 1-12.

Springerplus 24 Feb 2016; 5(169): 1-10.

Nutrients 5 October 2015; 7: 8413-23.

การประชุมวิชาการ
ชื่อวารสารที่ตีพิมพ์/ ปีที่พิมพ์/ฉบับที่พิมพ์/วันเดือนปีที่
ตีพิมพ์/หน้าที่ลงพิมพ์/
African Health Sciences March 2016; 16(1): 170176.
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13

12

11

10

9

ลาดับ

ชื่อผลงาน

Prevalence of blaPenA and blaOXA in
Burkholderia pseudomallei isolated from
Patients at Sanprasitthiprasong Hospital
and their Susceptibility to Ceftazidime and
Carbapenems
Tarinee Chaiwong, Thunyakarn
Antibacterial activity of excretionsSrivoramas, Marutpong Panya, Surasak
secretions from Chrysomya megacephala
Wanram, Pawana Panomket
againt Escherichis coli
Preeda Prakrankamanant and Metee
Overview: Detection of Human
Wongsena
Papillomavirus in Clinical Samples
Phalakorn Suebsamran, Hansa
Association between alcohol consumption
Choenchoopon, Suvit Rojanasaksothorn, and pre-diabetes among 383,442 Thai
Surapron Loiha, Parinya Chamnan
population aged 15 years and older in
Ubon Ratchathani : Analytical crosssectional study
Kanjana Pangjit,Latiporn Udomsuk,
Iron-chelating and anti-hemolytic
Supranee Upanan, Anusara Pongjanta,
properties of ethanolic extract of lotus
Nittaya Chansiw, and Somdet
(Nelumbonucifera Gaertn) leaves
Srichairatanakool
Anursara Pongjanta, Kanjana Pangjit,
Antioxidant Activity and Cytotoxic Effect
Somdet Srichairatanakool
of Ventilago denticulata Willd Leaves
Extracts

Marupong Panya, Suthinee Thirat,
Surasak Wanram, Pawana Panomket,
Jiraporn Nilsakul

อาจารย์และนักวิจัยประจา(ตาแหน่งทางวิชาการ)

ชื่อ-สกุล
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The Medical Association of Thailand January 2016;
99(Suppl.1): 51-57.



The Medical Association of Thailand January 2016;
99(Suppl.1): 89-96.
The Medical Association of Thailand January 2016;
99(Suppl.1): 35-42.

The Medical Association of Thailand January 2016;
99(Suppl.1): 58-66.



The Medical Association of Thailand January 2016;
99(Suppl.1): 7-11.

การประชุมวิชาการ
ชื่อวารสารที่ตีพิมพ์/ ปีที่พิมพ์/ฉบับที่พิมพ์/วันเดือนปีที่
ตีพิมพ์/หน้าที่ลงพิมพ์/
The Medical Association of Thailand January 2016;
99(Suppl.1): 12-16.
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บทความ บทความ
วิจัย
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Marutpong Panya, Viraphong Lulitanond,
Pongsak Rattanachaikunsopon ,
Thanyakarn Srivoramas. Tarinee
Chaiwong
Chaowalit Yuajit, Varanuj Chatsudthipong

Jaruwan Wongbutdee, Jutharat
Jittimanee

Latiporn Udomsuk, Waranya
Chatuphonprasert, Kanokwan
Jarukamjorn, Paiboon Sithithaworn

Anuwat Pinyachat

Surasak Wanram, Jakkra Sombatwong,
Anun Sakunpong, Prinya Prasongdee,
Pawana Panomket, Parichart Wongsena,
Temduang Limpaiboon, and Patcharee
Jearanaikoon

15

17

18

19

20

16

ชื่อ-สกุล

อาจารย์และนักวิจัยประจา(ตาแหน่งทางวิชาการ)

ลาดับ

Nutraceutical for autosomal dominant
polycystic kidney disease therapy
Detection of Leptospira in Rats Trapped
from Households in Phraroj village, Muang
Sam Sip District, Ubon Ratchathani
Province using Polymerase chain reaction
Technique
Andrographolide Ameliorates Betanaphthoflavone-induced CYP1A Enzyme
Activity and Lipid Peroxidation in Hamsters
with Acute Opisthorchiasis
Comparative studies of structural and
functional properties of snake venom
metalloproteinases
Comparison of Automated and
Conventional IHC Visual Scoring Analysis
for MHC class I and Tapasin Expression in
Cervical Carcinoma

Isolation, Identification, and Evaluation of
Novel Probiotic Strains isolated from
Feces of Breast-Fed Infants

ชื่อผลงาน











ประเภทผลงาน()
บทความ บทความ
วิจัย
วิชาการ
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The Medical Association of Thailand January 2016;
99(Suppl.1): 67-75.

The Medical Association of Thailand January 2016;
99(Suppl.1): 76-88.

The Medical Association of Thailand January 2016;
99(Suppl.1): 22-27.

The Medical Association of Thailand January 2016;
99(Suppl.1): 97-103.
The Medical Association of Thailand January 2016;
99(Suppl.1): 17-21.

การประชุมวิชาการ
ชื่อวารสารที่ตีพิมพ์/ ปีที่พิมพ์/ฉบับที่พิมพ์/วันเดือนปีที่
ตีพิมพ์/หน้าที่ลงพิมพ์/
The Medical Association of Thailand January 2016;
99(Suppl.1): 28-34.
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73

74
ชื่อผลงาน

Nongnuch Kanharat and Panya Tuamsuk Correlation between Microvasular Density
and Matrix Metalloproteinase 11
Expression in Prostate Cancer Tissues: a
Preliminary Study in Thailand
Jittiyawadee Sripa, Nadda Kiatsopit,
PREVALENCE OF TREMATODE LARVAE IN
Supawadee Piratae
INTERMEDIATE HOSTS: SNAILS AND FISH IN
KO AE SUB-DISTRICT OF KHUEANG NAI,
UBON RATCHATHANI PROVINCE, THAILAND

ชื่อ-สกุล

อาจารย์และนักวิจัยประจา(ตาแหน่งทางวิชาการ)



ประเภทผลงาน()
บทความ บทความ
วิจัย
วิชาการ


1

ลาดับ

ผู้วิจัย

การปรับปรุงและพัฒนาพันธุ์ไหม ผศ.ดร.สุรศักดิ์ แว่นรัมย์
ไทยลูกผสมด้วยวิธีบ่งชี้ทางเทคนิค
Real time PCR

ชื่อโครงการวิจัย

ตารางที่ 37 โครงการวิจัยที่ทาร่วมกับองค์กร หรือหน่วยงานอื่น

Annual Report 2016

ประเภทโครงการ
งบประมาณ โครงการเดิม โครงการใหม่
หน่วยงานที่วิจัยร่วม
(บาท)
ต่อเนื่องถึงปี
ปี 2559
2559
ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ 120,000

จังหวัดบุรีรัมย์

87

The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine
and Public Health May 2016; 47(3): 399.

การประชุมวิชาการ
ชื่อวารสารที่ตีพิมพ์/ ปีที่พิมพ์/ฉบับที่พิมพ์/วันเดือนปีที่
ตีพิมพ์/หน้าที่ลงพิมพ์/
Asian Pacific Journal of Cancer Prevention October
2015; 16(15): 6639-43.

ในปีงบประมาณ 2559 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้มีโครงการวิจัยทีทาร่วมกับองค์กร/หน่วยงานอื่น จานวน 1 โครงการ

4. โครงการวิจัยที่ทาร่วมกับองค์กร หรือหน่วยงานอื่น

22

21
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5. รางวัลนักวิจัยและโครงการวิจัยดีเด่นประจาปี
ผศ.ดร.ธารินี ไชยวงศ์ ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่นประจามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปี พ.ศ. 2559 ในด้าน
ผู้ ที่มีความรู้ ความสามารถด้านการเรี ย นการสอนและวิ จัย ประจาปี พ.ศ. 2559 และได้รั บ โล่ เกรียติคุณจาก
อธิการบดีมหาวิทยาลั ย อุบ ลราชธานี เมื่อวัน ที่ 29 กรกฎาคม 2559 และ ได้รั บ รางวัล อันทรงเกียรติส าหรับ
นักปรสิตวิทยารุ่นใหม่ที่มีผลงานโดดเด่นทางด้านวิชาการและการวิจัยทางปรสิตวิทยาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้จัดให้มี
การมอบรางวัลในงานประชุมใหญ่สามัญประจาปี พ.ศ. 2559 เมื่อวันศุกร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2559

ภาพที่ 31 บุคลากรที่ได้รับรางวัลนักวิจัยและโครงการวิจัยดีเด่นประจาปี (ผศ.ดร.ธารินี ไชยวงศ์)
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กลยุทธ์ที่ 4 ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนเน้นในเขต
ภูมิภาคลุ่มน้าโขง และอาเซียน โดยเสริมสร้างความเข้มแข็งของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งเสริมและสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาวะและบริการสุขภาพ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชนทุกภาคส่วน
เป้าประสงค์ : มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกการบริหารงานบริการวิชาการที่สามารถยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในเขตอีสานใต้และอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง
มาตรการ
1. กาหนดกรอบและทิศทางงานบริการวิชาการเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม
2. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานบริการวิชาการให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดการบูรณาการ
กับการวิจัยและการเรียนการสอน
3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชน หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนภาคธุรกิจอุตสาหกรรม เพื่อการ
เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม
4. ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีที่เหมาะสมบนฐานวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ดีงาม เพื่อเสริมสร้างความ
เข้มแข็งและการพึ่งพาตนเองของชุมชนท้องถิ่น
5. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาวะและบริการสุขภาพ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และชุมชน
6. เสริมสร้างความเข้มแข็งของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตพื้นที่เป้าหมาย เพื่อพัฒนาศักยภาพการ
เรียนรู้ของเด็ก เยาวชน และชุมชน
7. ส่งเสริมและพัฒนาด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดอุบลราชธานีและภูมิภาคลุ่มน้าโขง เพื่อรองรับการ
เป็นประชาคมอาเซียน
1.กรอบและทิศทางงานบริการวิชาการเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม
ให้บริการด้านสุขภาพแบบองค์รวม โดยการให้บริการทั้งในสถานบริการและในชุมชน สร้างองค์ความรู้
ด้า นสุ ขภาพแบบองค์ร วมที่ ได้ มาตรฐานผ่ า นเครื อข่ า ยสุ ขภาพและสหสาขาวิช าชีพ ที่ บูร ณาการวิช าการกั บ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น อย่างเป็นระบบเพื่อส่งเสริมวิจัย บริการวิชาการ การเรียนการสอน อย่างมีคุณภาพ และสร้างสุข
ภาวะ สิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาชุมชน โดยใช้ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ รวมทั้งสร้างเสริม
สุขภาพของบุคลากร และนักศึกษาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีการสารวจ
ความต้องการรับบริการวิชาการแก่สังคมของประชาชนตามนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยเน้นให้บริการวิชาการ
แก่ชุมชนในพื้นที่ 4 ตาบลรอบมหาวิทยาลัย ได้แก่ ตาบลเมืองศรีไค ตาบลโพธิ์ใหญ่ ตาบลธาตุ และตาบลคาขวาง
และให้กรอบนโยบาย 4 ประเด็น คือ
1) การให้บริ การวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้แก่เด็ก ในโรงเรียนเครือข่ายพัน ธมิตร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2) การให้บริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง ความั่งคงด้านอาชีพ
3) การให้ บ ริ ก ารวิ ช าการแก่ สั ง คมเพื่ อ เสริ ม สร้ า งสุ ข ภาพอนามั ย สิ่ ง แวดล้ อ มและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
4) การให้บริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งหรือการเรียนรู้แก่ชุมชน/สังคม/กลุ่มวิชาชีพ
และหน่วยงานต่างๆ ซึ่งวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้ตระหนักในเรื่องบริการ
วิ ช าการแก่ สั ง คมได้ ส ารวจความต้ อ งการของประชาชนในพื้ น ที่ ต ามกลุ่ ม เป้ า หมายของ
มหาวิทยาลัย จานวน 114 คน ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่มีความต้องการรับบริการวิชาการด้าน
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การดูแลรักษาสุขภาพ ร้อยละ 23.76 รองลงมาคือ ด้านสุขภาพเด็กและนักเรียน ร้อยละ 17.82
และด้านโภชนาการ ร้อยละ 17.49
ในปีงบประมาณ 2559 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้รับงบประมาณแผ่นดิน สนับสนุน
การบริการวิชาการแก่ชุมชน จานวนรวมทั้งสิ้น 19 โครงการ เป็นจานวนเงิน 2,575,100 บาท โดยเป็นการสร้าง
เสริ ม สุ ข ภาวะและบริ ก ารสุ ข ภาพ เพื่อ ยกระดั บคุ ณภาพชี วิต ของชุ ม ชนจานวน 9 โครงการ เป็ น จานวนเงิ น
1,063,000 บาท ถ่ายทอดเทคโนโลยี/ อบรมให้ความรู้ เป็นจานวนเงิน 1,349,100 ดังตาราง
ตารางที่ 38 ประเภทโครงการบริการวิชาการแก่สังคม
ประเภทโครงการ
1. โครงการพระราชดาริ
2. ถ่ายทอดเทคโนโลยี/ อบรมให้ความรู้
3. การสร้างเสริมสุขภาวะและบริการสุขภาพ เพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน
รวม

ปี พ.ศ. 25558
จานวน งบประมาณ
0
0
7
1,124,900
10
1,324,900
17

2,449,800

ปี พ.ศ. 2559
จานวน งบประมาณ
1
163,000
9
1,349,100
9

1,063,000

19

2,575,100

2. ระบบและกลไกการบริหารงานบริการวิชาการบูรณาการกับการวิจัยและการเรียนการสอน
ในปีงบประมาณ 2559 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุ ข มีร ะบบและกลไกการบริการทาง
วิชาการแก่สังคม โดยแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อ
ขับเคลื่อนการบริการวิชาการ มีการจัดทาแผนกลยุทธ์บริการวิชาการแก่สังคม และมีการบูรณาการงานบริการทาง
วิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน โดยให้อาจารย์สอดแทรกเนื้อหาในการเรียนการสอนและมีการนานักศึกษา
ไปบริการวิชาการแก่สังคม ซึ่งมีการดาเนินงาน โดยจัดทาข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ และได้กาหนดรายวิชา
ที่เกี่ยวข้อง และการดาเนินงานและกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ตามแผน มีการจัดทาแผนการใช้ประโยชน์จากการ
บริการวิชาการแก่สังคม ในด้านการนาไปใช้ประโยชน์ เพื่อให้เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม โดย
มี 3 ประเด็นดังนี้
1. การบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน และนักศึกษา
2. การบูรณาการบริการวิชาการกับงานวิจัย หรือบทความวิจัยที่เผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ
3. การบูรณาการบริการวิชาการกับชุมชน และประชาชน ให้มีการนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ต่อ
ชุมชน องค์กร หรือถ่ายทอดความรึ้ที่ได้รับต่อไปยังคนอื่นๆ ได้
ในการนี้ ได้เสนอแผนโครงการบริการวิชาการเรื่อง “พัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อการพึ่งตัวเองด้านสุขภาพ
ครั้งที่ 3” โดยมีวัตถุประสงค์คือ
1. เพื่ อ สร้ า งองค์ ค วามรู้ แ ละต่ อ ยอดภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น น าไปสู่ ก ารแก้ ไ ขปั ญ หา และเพิ่ ม ขี ด
ความสามารถของชุมชนในการดูแลตนเองด้านสุขภาพ
2. เพื่อบริการวิชาการและถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการของวิทยาลัยในการแก้ไขปัญหาของชุมชน
เชื่อมโยงไปสู่การวิจัย
3. เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีศักยภาพสูงในการทางานด้านสุขภาพร่วมกับชุมชน
2.1. โครงการบริการวิชาการแก่สังคม
ในปีงบประมาณ 2559 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เห็นความสาคัญในด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของชุมชน โดยเน้นการบริการสุขภาพ บริการตรวจรักษาโรค การคัดกรองโรค และการป้องกันโรคที่
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จะเป็นอันตรายต่อประชาชน และชุมชน โดยมีการดาเนินงาน เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและ
การแก้ไขปัญหาของสังคมด้านต่างๆ จานวนรวมทั้งสิ้น 19 โครงการ เป็นจานวนเงิน 2,575,100 บาท
ตารางที่ 39 โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคมบูรณาการกับการวิจัยและการเรียนการสอน
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

1

การส่งเสริมภาวะโภชนาการและสุขอนามัย
นักเรียนโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน กอง
กากับการตารวจตระเวนชายแดนที่ 22
อุบลราชธานี (ขยายผลต่อเนื่องปีที่ 3.)
ตระหนักรู้และใส่ใจ เยาวชนรุ่นใหม่ ห่างไกล
โรคมะเร็งตับและท่อน้าดี (ต่อเนื่อง)
การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการป้องกันอัคคีภัย
ในโรงเรียนเครือข่ายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
โครงการอบรมการดูแลสุขอนามัยและการ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
การเสริมสร้างความเข้าใจสุขภาวะทางเพศและ
การพัฒนาทักษะชีวิตสาหรับนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษา โรงเรียนเครือข่ายมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ปี 2
โรงเรียนต้นแบบด้านความปลอดภัยและ
สิ่งแวดล้อม ปี 3
ประชุมวิชาการวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 5
อบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการให้สุขศึกษาและ
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพแนวใหม่
สาหรับบุคลากรทางด้านสาธารณสุข ปีที่ 3
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องโรคติดเชือ้ มาลาเรีย
และปรสิตที่พบบ่อยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนใต้
ค่าย “ฉันอยากเป็น...หมอ มอทราย” ครั้งที่ 8
สัปดาห์วิทยาศาสตร์ “เปิดโลกการเรียนรู้ สู่ร่าง
อาจารย์ใหญ่ ครั้งที่ 7”
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้วิธีทางวิทยาการ
ระบาดและชีวสถิติในการสร้างงานวิจัยจากงาน
ประจาสาหรับเจ้าหน้าทีส่ าธารณสุข ปี 3
โครงการฝึกอบรมการจัดทาข้อเสนอโครงการ
สาหรับตัวแทนชุมชนเพื่อขอรับเงินสนับสนุนจาก
กองทุนหลักประกันสุขภาพพื้นที่ จังหวัด
อุบลราชธานี

2
3
4
5

6
7
8
9
10
11
12
13
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ผู้รับผิดชอบ
ผู้ช่วยศาสตรจารย์
มินตรา สาระรักษ์
ผู้ช่วยศาสตรจารย์
ดร.สุรศักดิ์ แว่นรัมย์
นางสาวจีราพร
ทิพย์พิลา
นางสาวลภัส ยิ่งยืน

งบประมาณ (บาท)
แผ่นดิน
รายได้
163,000

ผู้เข้ารับ
บริการ (คน)
83

90,000

200

110,000

100

150,000

92

นางสาวพัจนภา
วงษาพรหม

92,000

250

นางสาวจิราภรณ์
หลาบคา
ผู้ช่วยศาสตรจารย์
ดร.ภาวนา พนมเขต
นางทักษิณ
พิมพ์ภักดิ์

114,000

90

409,700

304

97,000

-

ผู้ช่วยศาสตรจารย์
ดร.ภาวนา พนมเขต

94,000

104

นางสาวศุทธินี ธิราช
นายมรุตพงศ์
ปัญญา
นายพลากร
สืบสาราญ

173,800
120,000

208
2,000

72,600

95

นายกิตติ
เหลาสุภาพ

122,000

180
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ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

14

การบริการเชิงรุกในการตรวจสมรรถภาพ
ป้องกันและรักษาโรคทางระบบโครงร่างและ
กล้ามเนื้อ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างสุข
ภาวะที่ดีของประชาชนในชุมชนตาบลธาตุ
อาเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี
บริการตรวจวัดระดับน้าตาลในเลือด และดัชนี
มวลกายเพื่อการป้องกันและควบคุม
โรคเบาหวาน (ปีที่ 3)
บริการตรวจเชื้อเลปโตสไปร่า เพื่อการเฝ้าระวัง
และป้องกันโรคเลปโตสไปโรสิส
การพัฒนาแกนนาด้านสุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดล้อมในอีสานใต้
พัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อการพึ่งตัวเองด้าน
สุขภาพ ครั้งที่ 3
การศึกษาระบบสุขภาพชุมชนแบบมีส่วนร่วม
และสร้างพลังชุมชนในการพัฒนาสุขภาพและ
สิ่งแวดล้อม

นายเชาวลิต ยั่วจิตร

15
16
17
18
19

ผู้ช่วยศาสตรจารย์
จารุวรรณ์ วงบุตดี

งบประมาณ (บาท)
แผ่นดิน
รายได้
130,000

ผู้เข้ารับ
บริการ (คน)
134

104,000

134

ผู้ช่วยศาสตรจารย์
103,000
จารุวรรณ์ วงบุตดี
นายสมเจตน์ ทองดา 100,000

104

นายอนุวัตร
ภิญญะชาติ
นางทักษิณ
พิมพ์ภักดิ์

200,000

108

130,000

200

207

โดยมีรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคมบูรณาการกับการวิจัยและการเรียนการสอน
เพื่อการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการแก้ไขปัญหาของสังคมด้านต่างๆ ดังนี้
2.1.1 การเสริ ม สร้ า งสุขภาวะทางเพศและทั กษะชีวิต ในนั กเรี ยนมั ธ ยมศึกษาตอนต้น โรงเรี ย น
เครือข่ายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีที่ 2 จัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2559 ณ
โรงเรียนบ้านคาขวาง โรงเรียนบ้านโนนแดง โรงเรียนบ้านดอนกลาง โรงเรียนบ้านคูเมือง (อ่อนนุเคราะห์) และ
โรงเรียนบ้านโพธิ์ โดยมีนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 250 คน โดยมีฐานเรียนรู้ ได้แก่ ฐานที่
1 ตัวฉัน ตัวเธอ (พัฒนาการทางร่างกายของวัยรุ่น) ฐานที่ 2 ห้องเรียนชีวิตจริง “ความรัก ขอคิดดูก่อน” (เรียนรู้
และส่งเสริมทักษะชีวิตในเรื่องเพศ รู้เท่าทันจากสถานการณ์ที่มีความเสี่ยงทางเพศต่างๆ ฐานที่ 3 การส่งเสริม
สุขภาพ : การออกกาลังกายที่เหมาะสม การจัดการอารมณ์ที่ดี ฐานที่ 4 การส่งเสริมสุขภาพ : การบริโภคอาหาร
ให้เหมาะสมตามวัย

ภาพที่ 32 โครงการเสริมสร้างสุขภาวะทางเพศและทักษะชีวิต ในนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียน
เครือข่ายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีที่ 2
2.1.2 พัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อการพึ่งตัวเองด้านสุขภาพ ครั้งที่ 3 จัดกิจกรรมให้นักศึกษาหลักสูตร
แพทยศาสตร์บัฑิต ได้เรียนรู้ชุมชุน ปัญหา และการแก้ไขปัญหาสุขภาพ และสิ่งแวดล้อมในชุมชน ระหว่าง 15
ธันวาคม พ.ศ. 2558 - 29 มกราคม พ.ศ. 2559 อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.) ผู้นาชุมชน ปราชญ์
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ชุมชน เจ้าหน้าที่สาธารณสุขชุมชน นัก ศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3 คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ นาผลงานวิจัยในชุมชน
จานวน 4 เรื่องโดยเผยแพร่ตีพิมพ์ลงในวาสารสืบเนื่องจากการประชุมประจาปีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และ การ
สาธารณสุข มีผู้เข้าร่วม 104 คน

ภาพที่ 33 โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อการพึ่งตัวเองด้านสุขภาพ ครั้งที่ 3
2.1.3 สร้างเสริมสุขภาพชุมชนแบบมีส่วนร่วม โดยการจัด “โครงการการส่งเสริมภาวะโภชนาการ
และสุ ข อนามั ย นั ก เรี ย นโรงเรี ย นต ารวจตระเวนชายแดน กองก ากั บ การต ารวจตระเวนชายแดนที่ 22
อุบลราชธานี (ขยายผลต่อเนื่องปีที่ 3)” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-10 สิงหาคม 2559 ณ ห้องบุษราคัม ศูนย์อนามัย
ที่ 10. อุบลราชธานี ผู้เข้าร่วมได้แก่ ครูอนามัย ครูโภชนาการ ผู้บริหาร ผู้ประกอบอาหารในโรงเรียน แกนนา
ผู้ปกครอง แกนนานักเรียน นักเรียนที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพและโภชนาการ จานวน 83 คน โดยมีกจิ กรรม ดังนี้
1. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการดาเนินงานด้านการส่งเสริมสุขอนามัยและการส่งเสริม
สุขภาพในโรงเรียน
2. จัดกิจกรรมฐานเรี ยนรู้ให้กับ แกนนานักเรียน นักเรียนที่มีปัญหาทางด้านสุ ขภาพและ
โภชนาการ จานวน 3 ฐาน ได้แก่ ฐานภาวะโภชนาการดี ฐานภาวะทุพโภชนาการ และ
ฐานอนามัยสิ่งแวดล้อม
3. บรรยายแนวทางการดาเนินงานการสร้างเสริมภาวะโภชนาการและสุขอนามัยเด็กวัยเรียน
4. บรรยายแนวทางการเขียนโครงการด้านสุขภาพในโรงเรียนสาหรับกลุ่มเป้าหมายทุกคน
5. กิจกรรมกลุ่มระดมสมองสะท้อนปัญหาสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและ
จัดทาโครงการด้านสุขภาพ
6. คณะทางานจะออกติดตามประเมินผลการดาเนินงานในพื้นที่ 4 โรงเรียน

ภาพที่ 34 การสร้างเสริมสุขภาพชุมชนแบบมีส่วนร่วม
2.1.4 สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจาปี 2559 “เปิดโลกการเรียนรู้ สู่ร่างอาจารย์ใหญ่ ครั้งที่
7” จัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2559 งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
จัดขึ้นอย่างคึกคัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมเปิดโลกการเรียนรู้ สู่ร่างอาจารย์ใหญ่ ที่วิทยาลัยแพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 7 โดยเปิดห้องมหกายวิภาคศาสตร์ ให้นักเรียนได้เข้าสัมผัสศึกษาร่างอาจารย์
ใหญ่ โดยมีนักศึกษาแพทย์และนักศึกษาสาธารณสุข คอยให้ข้อมูลประจาร่างอาจารย์ใหญ่แต่ละร่าง คอยแนะนา
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ส่วนประกอบด้านกายวิภาคของร่างกายมนุษย์ ซึ่งจะนาไปสู่การสร้างแรงบันดาลใจ สาหรับผู้สนใจเข้าศึกษาใน
สาขาวิชาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพต่อไป

ภาพที่ 35 สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจาปี 2559 “เปิดโลกการเรียนรู้ สู่ร่างอาจารย์ใหญ่ ครั้งที่ 7”
2.1.5 บริการตรวจวัดระดับน้าตาลในเลือด และการส่งเสริมพฤติกรรมการดูแลตนเองและความรู้
เกี่ยวกับโรคเบาหวาน โครงการมีกิจกรรมตรวจวัดระดับน้าตาลในเลือด ส่งเสริมพฤติกรรมการดูแลตนเองและ
ความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวาน การจัดทาฐานข้อมูลผู้ป่วยโรคบาหวาน โดยมีประชาชน หมู่บ้านทุ่งเดิ่น และหมู่บ้าน
หนองโก เข้าร่วม รวมถึงอาจารย์และนักศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีผู้เข้าร่วม 134 คน

ภาพที่ 36 การบริการตรวจวัดระดับน้าตาลในเลือด และการส่งเสริมพฤติกรรมการดูแลตนเองและความรู้
เกี่ยวกับโรคเบาหวาน
2.1.6 การดู แลสุขอนามัยและการส่งเสริ มการพัฒนาเด็ก จัดกิจกรรมวันเสาร์ -วันอาทิตย์ที่ 25-26
มิถุนายน 2559 ซึ่งเป็นโครงการบริการวิชาการด้านการอบรม โดยมีหัวข้อบรรยายประยุกต์การเลี้ยงดูเด็กเล็กด้วย
เทคนิค BBL (The Real BBL for Todlers) การแบ่งกลุ่มทางานร่วมกันในหัวข้อ ดังนี้
1) คิด-ค้น-จนเข้าใจ..ตนเอง : BBL ในชีวิตประจาวันและในห้องเรียนของฉัน
2) ออกกาลังกาย ใจ และสมอง สร้างความตื่นตัวในการอบรมทบทวนความเข้าใจ BBL ผ่าน
เกม “ความจา”
3) การจัดทาโครงการสาหรับอัตตาลักษณ์/เอกลักษณ์และมาตรการส่งเสริมของสถานศึกษา
4) การจัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานตนเอง SAR.อย่างเป็นระบบและหลักการวิธีการ
ประกันคุณภาพการศึกษา

ภาพที่ 37 การดูแลสุขอนามัยและการส่งเสริมการพัฒนาเด็ก
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2.1.7 บริการตรวจเชื้อเลปโตสไปร่า เพื่อการเฝ้าระวังและป้องกัน โรคเลปโตสไปโรสิส การตรวจหา
เชื้อเลปโตสไปร่าจากหนูบ้าน ซึ่งผลการตรวจหายีน 16s rRNA จากหนูที่ดักจับตรวจไม่พบยีนดังกล่าวจากตัวอย่าง
ทั้งหมด รณรงค์ให้ความรู้และการป้องกันโรคเลปโตสไปโรสิส วันที่ 25 มกราคม 2559 ณ หมู่ที่ 8 บ้านพระโรจน์
ผู้รับบริการพบว่า หลังให้ความรู้ผู้รับบริการมีความรู้เรื่องชนิดสัตว์ที่เป็นพาหะนาโรคโรคเลปโตสไปโรสิสเพิ่มขึ้น
จากร้อยละ 55.56 เป็นร้อยละ 97.44 มีผู้เข้าร่วม 104 คน

ภาพที่ 38 การบริการตรวจเชื้อเลปโตสไปร่า เพื่อการเฝ้าระวังและป้องกัน โรคเลปโตสไปโรสิส
2.1.8 การจัดทาข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับเงินสนับสนุนจากสานักงานหลักประกันสุขภาพพื้น ที่
อ.สิริ น ธร และ อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี เป็น การเผยแพร่องค์ความรู้ด้านกฎระเบียบของเงิน กองทุน
หลักประกันสุขภาพพื้นที่รวมทั้งส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ กลุ่มแม่และเด็ก กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้พิการ กลุ่มผู้
ประกอบอาชีพที่มีความเสี่ยงและกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังสามารถจัดทาข้อเสนอโครงการเพื่อนาไปส่งเสริมสุขภาพของ
กลุ่มตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี ได้ดาเนินการอบรมโดยมีตัวแทนหมู่บ้าน หมู่บ้านละ 1 คน ซึ่งมีตาแหน่งใดตาแหน่ง
หนึ่งในชุมชน ได้แก่ อาสาสมัครสาธารณสุข สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล ตัวแทนกลุ่มแม่บ้าน กลุ่มผู้
พิการ ชมรมผู้สูงอายุ กลุ่มเยาวชน หรือตัวแทนกลุ่มอื่นๆ จานวน 260 คน

ภาพที่ 39 การจัดทาข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับเงินสนับสนุนจากสานักงานหลักประกันสุขภาพพื้นที่
อ.สิรินธร และ อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
2.1.9 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“โรคติดเชื้อมาลาเรียและปรสิตที่พบบ่อย ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนใต้”โรคติดเชื้อมาลาเรียเป็นโรคติดเชื้อปรสิตที่เข้าไปอาศัยอยู่ในเม็ดเลือดแดงของคน ซึ่งอาการแสดงของโรค
มีความรุนแรงหลายหลายระดับ และมีความใกล้เคียงกับโรคติดเชื้ออื่นๆ ที่ทาให้ผู้ป่วยมาพบแพทย์ด้วยอาการของ
ไข้สูง ดังนั้นโครงการอบรมจึงมีวัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับชนิดของเชื้อปรสิตที่เป็นสาเหตุ
ก่อโรคในเขตภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนใต้ เพื่อฝึกปฏิบัติบุคลากรทางการแพทย์ที่ทาหน้าที่ตรวจวินิจฉัยเชื้อ
ก่อโรคให้มีความชานาญในการตรวจหาเชื้อปรสิต ระยะต่ างๆ วันที่ 29 มีนาคม 2559 โดยได้รับเกรียติจาก พ.อ.
ศ.มฑิรุทธ มุ่งถิ่น ภาควิชาปรสิตวิทยา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏ เป็นวิทยากร มีผู้เข้าร่วม จานวน 104 คน
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2.1.10 การอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ การป้ อ งกั น อั ค คี ภั ย ในโรงเรี ย นเครื อ ข่ า ยมหาวิ ท ยาลั ย
อุบลราชธานี เพื่อให้นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการป้องกัน
อัคคีภัยในโรงเรียนเครือข่ายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีความรู้ความเข้าใจ ในการดาเนินการกรณีเกิดเหตุอัคคีภัย
ได้ โดยมุ่งเน้นที่กลุ่มนักเรียนชั้นประถามศึกษาปีที่ 5-6 และบุคคลากรในโรงเรียน เพื่อเป็นแกนนาในการเฝ้าระวัง
ในสถานการณ์ปกติและเป็นผู้ดาเนินการกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน โดยมีกิจกรรมให้นักเรียนที่เข้ารับการฝึกอบรมได้
เรียนรู้และฝึกใช้ถังดับเพลิงเคมีแบบต่างๆ เพื่อระงับการเกิดอัคคีภัย ซึ่งเมื่อนักเรียนพบเหตุเพลิงไหม้ในโรงเรียนจะ
ได้รู้ถึงวิธีการเอาตัวรอดจากอันตรายนั้นๆ ได้อย่างเป็นระบบ ตลอดจนสามารถแจ้งเหตุต่างๆ กับหน่วยงานฉุกเฉิน
ในท้องถิ่นได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ผู้เข้าร่วมโครงการ 100 คน

ภาพที่ 40 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการป้องกันอัคคีภัยในโรงเรียนเครือข่ายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2.1.11 โรงเรียนต้นแบบด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ปี 3 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้โรงเรียนที่เข้า
ร่วมโครงการมีการพัฒนาจัดการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ในด้านความปลอดภัย ด้านจัดการขยะ ด้าน
อาหารปลอดภัย และด้านโรงเรี ยนน่ าอยู่ น่าเรียน เพิ่มมากขึ้น บุคลากรและนักเรียนในโรงเรียนเครือข่าย
มหาวิทยาลั ย อุบ ลราชธานี ที่เข้าร่ ว มโครงการ 5 โรงเรียน จานวน 90 คน ได้แก่ โรงเรียนบ้านแฮหนามแท่ง
โรงเรียนย้านธาตุ โรงเรียนบ้านค้อหวาง โรงเรี ยนบ้านกุดระงุม และโรงเรียนบ้านหนองสองห้อง จานวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 90 คน

ภาพที่ 41 โรงเรียนต้นแบบด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ปี 3
2.1.12 การบริการเชิงรุกในการตรวจสมรรถภาพ ป้องกันและรักษาโรคทางระบบโครงร่างและ
กล้ามเนื้อ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างสุขภาวะที่ดีของประชาชนในชุมชนตาบลธาตุ อาเภอวารินชา
ราบ จังหวัดอุบลราชธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาวะ รณรงค์ให้ความรู้และ
เสนอแนวทางการป้องกันและรักษาโรคทางระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อ เพื่อบริการวิชาการแก่ชุมชนในการตรวจ
สมรรถภาพทางกาย การคัดกรอง ป้องกัน ให้คาแนะนาและให้การออกกาลังกายเพื่อการรักษาโรคทางระบบโครง
ร่างและกล้ามเนื้อแก่คนในชุมชน เพื่อให้นักศึกษาแพทย์มีส่วนร่วมในการออกบริการวิชาการแก่ชุมชน เสริมสร้าง
ทักษะด้านการซักประวัติ ตรวจร่างกาย และให้คาแนะนาเบื้องต้นของโรคทางระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อแก่
ประชาชน
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เพื่อจัดทาฐานข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพของคนในชุมชนเกี่ยวกับโรคทางระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อ มี
ประชาชนในตาบลธาตุอาเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี 134 คน

ภาพที่ 42 การบริการเชิงรุกในการตรวจสมรรถภาพ ป้องกันและรักษาโรคทางระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อ
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างสุขภาวะที่ดีของประชาชนในชุมชนตาบลธาตุ อาเภอวารินชาราบ
จังหวัดอุบลราชธานี
2.1.13 ค่าย ฉันอยากเป็นหมอ..มอทราย ครั้งที่ 6 จัดกิจกรรมวันที่ 11-13 ตุลาคม 2556 ณ วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 208 คน โดยกิจกรรมเน้น
แนะแนวการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
เผยแพร่ความรู้ความเข้ใจที่ถูกต้องในวิชาชีพ แพทย์ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่รุ่นนน้อง
โรงพยาบาลร่วมผลิตและชุมชน

ภาพที่ 43 ค่าย ฉันอยากเป็นหมอ..มอทราย ครั้งที่ 6
2.1.14 อบรมการดูแลสุขอนามัยและการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก เพื่อพัฒนาศักยภาพของครูผู้ดูแลเด็ก
ให้มีประสิทธิภาพในการดูแลเด็ก เพื่อให้ครูผู้ดูแลเด็ก เห็นความสาคัญของการดาเนินงานศูนย์พัฒนาเด็ก ให้มี
คุณภาพและได้มาตรฐานของกรมอนามัย เพื่อให้ครูผู้ดูแลเด็กมีความรู้ที่จาเป็นในการจัดทาแฟ้มมาตรฐาน
การศึกษาและการจัดทาข้อมูลรายด้าน อบรมเชิงบรรยายและเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “การดูแลสุขอนามัยและการ
ส่งเสริมการพัฒนาเด็ก ” ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ในด้านสุขอนามัยที่พึงระวังในศูนย์พัฒนาเด็ก การประยุกต์การ
เลี้ยงดูเด็กเล็กด้วยเทคนิค BBL (The Real BBL for Todlers) และหลักการจัดทามาตรฐานสถานศึ กษาสังกัด
ท้องถิ่นและการกาหนดมาตรฐานและโครงการตามตัวบ่งชี้มาตรฐาน 25-26 มิถุนายน 2559 ผู้เข้าร่วม 92 คน

ภาพที่ 44 อบรมการดูแลสุขอนามัยและการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
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2.1.15 การพัฒนาแกนนาด้านสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในอีสานใต้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ร่วม
โครงการมีความรู้ ความเข้าใจ สร้างพลังเชิงบวกและทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับการสาธารณสุข และอนามัยสิ่งแวดล้อม
เพื่อเป็นการสร้างแกนนาด้านสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ใน
เขตพื้นที่ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดยโสธร จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดอานาจเจริญและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง และนักศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 19-21
สิงหาคม 2559 มีผู้เข้าร่วม 207 คน
3. การสร้างเสริมสุขภาวะและบริการสุขภาพ
ในปีงบประมาณ 2559 ศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
เปิดให้บริการทางการแพทย์และสุขภาพ ใน 5 ด้านที่สาคัญ ได้แก่
ด้านที่ 1 การให้บริการทางการรักษาพยาบาล
1. บริ การตรวจโรคทั่วไปแผนกผู้ป่วยนอกและแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน ทุกวันในเวลาราชการเวลา
08.30 – 16.30 น. และนอกเวลาราชการ เวลา 16.30 – 20.30 น. และ ในวันเสาร์-อาทิตย์และ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08.30 – 12.30 น.
2. บริการคลินิกศัลยกรรมตกแต่งและเสริมสร้าง ทุกวันอังคารในเวลาราชการ เวลา 13.30–16.30 น.
3. บริการคลินิกโรคผิวหนังและผิวพรรณ ทุกวันพุธในเวลาราชการ เวลา 13.30 – 16.30 น.
4. บริการคลินิกโรคระบบทางเดินปัสสาวะ ทุกวันอังคารในสัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของเดือน
เวลา 13.30 - 16.30 น.
5. บริการคลินิกหอบหืด ทุกวันพฤหัสบดี ในเวลาราชการ เวลา 13.30 - 16.30 น.
6. บริการคลินิกนรีเวช ทุกวันศุกร์ ในเวลาราชการ เวลา 13.30 - 16.30 น.
7. บริการคลินิกฟ้าใสทุกวัน ในเวลาราชการ เวลา 9.00 - 15.00 น.
8. บริการตรวจสุขภาพบุคลากรขององค์กรต่างๆ ทุกวันในเวลาราชการ เวลา 08.30 – 16.30 น.
ด้านที่ 2 การให้บริการทางการตรวจทางห้องปฏิบัติการ
ให้บริการตรวจทางห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาคลินิก ประกอบด้วย การตรวจ เลือด ปัสสาวะ อุจจาระ
และสารคัดหลั่งต่างๆในร่างกาย โดยเน้นการให้บริการในระยะแรกเป็นการให้บริการตรวจที่ครอบคลุมการตรวจ
สุขภาพทั่วไป เช่น การตรวจดูความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด การทางานของ ตับ ไต ระดับน้าตาลในเลือด ระดับ
ไขมันในเลือด การวิเคราะห์ปัสสาวะ ตลอดจนการตรวจดูการติดเชื้อในสิ่งส่งตรวจ เช่น แบคทีเรีย เชื้อรา เชื้อ
ปรสิต เป็นต้น ในระยะที่สองเพิ่มศักยภาพของห้องปฏิบัติการหลังผ่านการรับรองคุณภาพ เปิดบริการตรวจพิเศษ
โรคธาลัสซีเมีย ไทรอยด์ มะเร็ง และการตรวจวินิจฉัยในระดับสูง เช่น การวิเคราะห์โปรตีน ยีน ที่เป็นสาเหตุข อง
โรคต่างๆ ด้วยเทคนิคทางโมเลกุล (Molecular technology) เปิดให้บริการการตรวจโรคธาลัสซีเมียอย่างครบ
วงจรตั้งแต่การคัดกรองโรคธาลัสซีเมีย จนถึงการตรวจระดับโมเลกุล ห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาคลินิก ได้ผ่านการ
ตรวจประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการจากสภาเทคนิคการแพทย์ (Laboratory Accreditation) และให้บริการทาง
ตรวจพิเศษต่างๆ ทางรังสี มีการให้บริการต่างๆดังนี้
1. การให้บริการทางรังสีวิทยาทั่วไป (General X-ray) โดยใช้เครื่อง Digital radiography เพื่อ
ให้บริการการถ่ายภาพ Plain film เอกซเรย์ เช่น เอกซเรย์ปอด เอกซเรย์กระดูกแขนหรือขา
2. การให้ บ ริ ก ารการตรวจด้ ว ยคลื่ น อั ล ตราซาวนด์ โ ดยรั ง สี แ พทย์ โดยทางศู น ย์ ได้ มี เ ครื่ อ ง
อัลตราซาวนด์ทั้งหมด 4 เครื่อง เพื่อให้บริการตรวจอัลตราซาวนด์ เช่น ช่องท้อง ไต เส้นเลือด
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3.
4.

5.
6.

(Doppler ultrasound ) เต้านม รวมทั้งการตรวจสาหรับโรคทางสูติ-นรีเวช เช่น ตรวจสภาวะเด็ก
ในครรภ์ โรคทางช่องท้องน้อย มดลูก และรังไข่ เป็นต้น
การให้บริการตรวจมวลกระดูกด้วยรังสีเอกซเรย์ (Dual energy absorbdometry: DXA)
ให้บริการตรวจวัดมวลกระดูกโดยวิธีมาตรฐาน เพื่อวัดความหนาแน่นของกระดูกในผู้ป่วยที่มีข้อ
บ่งชี้
การให้บริการตรวจทางรังสีวิทยาด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (64-slice multidetector
computed tomography: 64-slice CT-scan) เป็นการตรวจวินิจฉัยโรคด้วยการใช้
เครื่องเอกซเรย์ภาพตัดขวางชนิด 64 สามารถให้บริการตรวจโรคต่าง เช่น โรคทางสมอง ช่องท้อง
ช่องปอด หัวใจ
การให้บริการตรวจเอกซเรย์เต้านม (Digital mammography) โดยใช้เครื่องเอกซเรย์เต้านม
ชนิดดิจิตอล เป็นการตรวจเต้านมเพื่อหารอยโรคในเต้านม โดยใช้รังสีเอกซเรย์ เช่น การตรวจคัด
กรองหาโรค มะเร็งเต้านม
การให้บริการด้วยเครื่องฟลูออโรสโคป (Digital fluoroscopy) ให้บริการในการตรวจโดยใช้รังสี
ส่องตรวจ เช่น การตรวจหลอดอาหาร (Esophagogram), การตรวจกระเพาะอาหาร (Upper GI
study),การตรวจระบบย่อยอาหารทั้งระบบ(Long GI ) หรือ การตรวจลาไส้ใหญ่ (Barium
enema),การตรวจการทางานของมดลู ก (Hysterosalpinggogram),การตรวจการทางานของ
กระดูกและไขสันหลัง (Myelogram), รวมทั้งการตรวจพิเศษทางหลอดเลือดในสมอง(Cerebral
vascular angiogram) และการตรวจการทางานของระบบปัสสาวะ (Intavenus pyelography)

ด้านที่ 3 การให้บริการทันตกรรม
ให้บริการคลินิกทันตกรรมทั่วไป ทุกวันอังคารในเวลาราชการ เวลา 8.30 – 16.30 น. และทุกวัน
พฤหัสบดีและวันศุกร์ในเวลาราชการ เวลา 8.30 – 12.30 น.
ด้านที่ 4 การให้บริการแผนกเภสัชกรรม
ให้บริการทุกวันในเวลาราชการเวลา 08.30 – 16.30 น. นอกเวลาราชการ เวลา 16.30 – 20.30 น.
และ ในวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08.30 – 12.30 น. โดยมีการให้บริการต่างๆ ดังนี้
1. บริ การจ่ า ยยา/เวชภัณ ฑ์ที่ มิใ ช่ ยาให้ แก่ ผู้ ป่ว ยนอก และหน่ว ยงานต่ างๆ พร้อ มให้ ความรู้แ ละ
คาแนะนาด้านการใช้ยา
2. ให้ความอนุเคราะห์กล่องยาปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่คณะและหน่วยงานต่างๆ
3. เป็นแหล่งฝึกปฏิบัติงานและดูงานของนักศึกษาเภสัชศาสตร์สถาบันต่างๆ
ด้านที่ 5 การให้บริการแผนกกายภาพบาบัด และฟิตเนส
1. แผนกกายภาพบาบัด ให้บริการทุกวันจันทร์ -ศุกร์ ในเวลาราชการเวลา 08.30 – 16.30 น.โดย
ให้บริการตรวจวินิจฉัย บาบัดรักษา และฟื้นฟูสภาพกลุ่มผู้ป่วย ดังต่อไปนี้
1. ผู้ป่วยทางกายภาพบาบัดที่เกิดจากระบบกระดูก กล้ามเนื้อและข้อต่อ
2. ผู้ป่วยทางกายภาพบาบัดที่เกิดจากระบบประสาท เช่น อัมพฤกษ์ อัมพาตและผู้ที่มีความบกพร่อง
ทางการเคลื่อนไหว
3. ผู้ป่วยทางกายภาพบาบัดที่เกิดจากระบบทางเดินหายใจและการไหลเวียนของเลือด
4. ให้บริการในการสร้างเสริมสุขภาพและให้คาแนะนาในการลดการบาดเจ็บจากการทางาน
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2. แผนกฟิตเนส ให้บริการทุกวันราชการจันทร์ - ศุกร์ ในเวลา 08.30 – 20.30 น. และทุกวันเสาร์ เวลา
08.30 – 12.30 น.(ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) มีรายละเอียดการให้บริการ ดังนี้
1. ให้บริการเครื่องออกกาลังกายทั้งประเภท Aerobic exercise และ Weight training
2. ให้คาปรึกษาในการออกกาลังกายเพื่อช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อ และลดการบาดเจ็บจากการออก
กาลังกาย
3. ให้บริการตรวจวัดองค์ประกอบของร่างกายด้วยเครื่องวิเคราะห์องค์ประกอบของร่างกาย(Body
Composition Analyzer)
3.1. ข้อมูลและสถิติของผู้มารับบริการการให้บริการทางการแพทย์
ในปีงบประมาณ 2559 ศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
มีผู้มารับบริการรักษาทางการแพทย์ ดังนี้
ตารางที่ 40 การจาแนกประเภทผู้มารับบริการตามเขตพื้นที่ดูแลในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประเภทผู้มารับบริการ
นักศึกษา
ข้าราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
ลูกจ้างประจา
ลูกจ้างชั่วคราว
รวม

จานวนผู้มารับบริการ (คน)
ปีงบประมาณ 2557 ปีงบประมาณ 2558 ปีงบประมาณ 2559
13,488
15,784
15,637
414
406
400
805
853
862
110
108
106
212
196
187
15,029
17,347
17,192

หมายเหตุ : ไม่นับรวมนักศึกษาทีส่ ังกัดวิทยาเขตมุกดาหาร และเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ
ที่มา : กองบริการการศึกษาและกองการเจ้าหน้าที่ สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ตารางที่ 41 เปรียบเทียบจานวนผู้ขึ้นทะเบียนสิทธิเบิกจ่ายตรง จาแนกตามประเภทสิทธิ ในปี 2557-2559
สังกัด
กรมบัญชีกลาง
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
รวม

ปี 2557
763
76
839

จานวนผู้มารับบริการ (คน)
ปี 2558
ปี 2559
721
1,150
0
50
721
1,250

หมายเหตุ : ไม่นับรวมนักศึกษาทีส่ ังกัดวิทยาเขตมุกดาหาร และเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ
ที่มา : โปรแกรมลงทะเบียนเบิกจ่ายตรง สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (NSHO Client)

รวม
2,634
126
2,760
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3.2. ข้อมูลผู้ป่วยและงานบริการรักษาพยาบาล
3.2.1 สถิติ 10 อันดับโรคผู้ป่วยนอกที่ป่วยสูงสุด ประจาปีงบประมาณ 2559
ในปีงบประมาณ 2559 ศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข ได้มีการรวบรวมข้อมูลสถิติโรคของผู้ ป่วยที่มารับบริการทางการแพทย์ ณ อาคารผู้ป่วยนอก
ดังนี้
ตารางที่ 42 เปรียบเทียบสถิติอันดับโรคของผู้มารับบริการ ณ อาคารผู้ป่วยนอก ประจาปี 2557-2559
สถิติอันดับโรคของผู้มารับบริการ
ปีงบประมาณ 2557
ปีงบประมาณ 2558
1. โรคคออักเสบ (Acute pharyngitis,
1. โรคหวัด (Acute nasopharyngitis)
unspecified)
2. โรคคออักเสบ (Acute pharyngitis,
2. โรคหวัด (Acute nasopharyngitis) unspecified)
3. ตรวจสุขภาพทัว่ ไป
3. โรคปวดแสบกระเพาะอาหาร
(Routine general health check-up (Dyspepsia)
of other defined subpopulations) 4. โรคทอนซิลอักเสบ (Acute
4. บาดแผลถลอกที่เข่าและเท้า
tonsillitis)
(Abrasion of knee and leg)
5. โรคกล้ามเนื้ออักเสบ (Muscle
5. โรคทอนซิลอักเสบ (Acute tonsillitis) strain)
6. บาดแผลถลอกที่ข้อศอกและแขน
6. บาดเจ็บเล็กน้อยตามร่างกาย
(Abrasion of elbow and foearm)
(Superficial injury of unspecified
7. โรคปวดแสบกระเพาะอาหาร
body region)
(Dyspepsia)
7. โรคผื่นผิวหนัง (Dermatitis)
8. โรคหลอดลมอักเสบ (Acute
8. โรคตากุ้งยิง (Hordeolum and
bronchitis, unspecified)
other deep inflammation of
9. ตรวจสุขภาพก่อนเข้างาน
eyelid)
(Occupational health examination) 9. โรคลาไส้ติดเชื้อ (Viral and other
10. ทาแผล (Attention to surgical
specified intestinal infections)
dressings and sutures)
10. โรคข้ออักเสบ (Dislocation, sprain
and strain of unspecified body)

88

ปีงบประมาณ 2559
1.โรคหวัด (Acute nasopharyngitis)
2.โรคคออักเสบ (Acute pharyngitis,
unspecified)
3.โรคผื่นผิวหนัง (Dermatitis)
4.โรคกล้ามเนื้ออักเสบ (Muscle strain)
5.โรคปวดแสบกระเพาะอาหาร
(Dyspepsia)
6.โรคทอนซิลอักเสบ (Acute tonsillitis)
7.ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ (Myalgia)
8.โรคปวดศีรษะ (Tension Headache)
9.โรคตากุ้งยิง (Hordeolum)
10.โรคลาไส้อักเสบ (Noninfective
gastroenteritis)
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3.2.2 การให้บริการด้านคลินิกผิวหนัง
คลินิกผิวหนังเปิดให้บริการทุกวันพุธ เวลา 13.00 น.-15.00น. โดย รศ.นพ.ป่วน สุทธิพินิจธรรม
คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จานวนผู้มารับบริการในปีงบประมาณ 2559 จานวน 449 คน
แผนภูมิที่ 13 เปรียบเทียบจานวนผู้มารับบริการคลินิกผิวหนัง ในปีงบประมาณ 2557-2559
2,796

จานวนผู้มารับบริการ (คน)

3000
2500
2000
1500

1,200

1000
500
0

245
ปีงบประมาณ 2557

ปีงบประมาณ 2558

ปีงบประมาณ 2559

ภาพที่ 45 การให้บริการคลินิกผิวหนัง
3.2.3 การให้บริการตรวจสุขภาพประจาปี
ในปี ง บประมาณ 2559 ศูน ย์ก ารศึก ษาและวิจั ยทางการแพทย์ วิ ทยาลั ย แพทยศาสตร์ แ ละ
การสาธารณสุข ดาเนินการออกตรวจสุขภาพประจาปีให้แก่บคุลากรของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดังนี้
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ตารางที่ 43 การให้บริการตรวจสุขภาพประจาปีให้แก่บุคลากรภายในและภายนอก มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประเภทหน่วยงาน

สังกัด

หน่วยงานภายใน

คณะศิลปศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์
คณะเกษตรศาสตร์
คณะศิลปประยุกต์และออกแบบ
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะบริหารศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ
สานักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
สานักวิทยบริการ
สานักงานโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์
เครือข่ายสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยี
สานักทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์
หน่วยงานภายนอก การไฟฟ้าเขต2
นักศึกษาใหม่ ประจาปีการศึกษา2559
รวม

จานวนผู้มารับบริการ (คน)
ปี 2557
ปี 2558
ปี 2559
77
52
47
96
96
0
50
56
50
0
16
28
22
24
0
0
13
15
0
0
23
0
0
10
0
0
95
0
8
0
0
16
0
0
5
13
0
0
5
0
0
13
0
39
0
0
3,385
2,797
245
3,710
3,096

3.2.4 ผลการดาเนินงานศูนย์รังสีวิทยา
ในปี ง บประมาณ 2559 ศูน ย์ก ารศึก ษาและวิจั ยทางการแพทย์ วิ ทยาลั ย แพทยศาสตร์แ ละ
การสาธารณสุข มีผู้มารับบริการตรวจรักษาในแผนกรังสีวิทยา ดังนี้

จานวนผู้มารับบริการ (คน)

แผนภูมิที่ 14 เปรียบเทียบจานวนผู้มารับบริการแผนกรังสีวิทยา ประจาปีงบประมาณ 2557-2559
5000

4,255
3,843

4000
3000
2000
1000
0

839

เอกซเรย์ทั่วไป(DR)

12 14 18

109 67 76

55 94 10

42 39 32

เอกซเรย์
คอมพิวเตอร์(CT)

ตรวจ
อัลตร้าซาวนด์(US)

ตรวจความหนาแน่น
ของมวลกระดูก(BMD)

ตรวจเอกซเรย์
เต้านม(MAM)

ปีงบ2557

ปีงบ2558

ปีงบ2559

หมายเหตุ : DR-Digital radiography (การตรวจเอกซเรย์ทั่วไประบบดิจิตอล), CT-Computer tomography (การตรวจเอกซเรย์
คอมพิวเตอร์), US-Ultrasound (การตรวจอัลตราซาวนด์), BMD-Bone Mineral Density (การตรวจความหนาแน่นมวลกระดูก ), MGMammography (การตรวจเอกซเรย์เต้านม)
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ภาพที่ 46 การให้บริการแผนกรังสีวิทยา
3.2.5 การให้บริการด้านห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์
ห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาคลินิก มีการให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการด้านต่างๆ
ได้แก่ งานโลหิตวิทยา งานจุลทรรนศาสตร์คลินิก งานเคมีคลินิก งานภูมิคุ้มกันวิทยา และงานจุลชีววิทยา โดยใน
ปีงบประมาณ 2559 มีรายการตรวจวิเคราะห์จานวน 14,431 รายการ มีรายละเอียด ดังนี้
แผนภูมิที่ 15 แสดงสัดส่วนการให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2559
ภูมิคุ้มกันวิทยา
10%

จุลชีววิทยา
2%

เคมีคลิกนิก
28%

โลหิตวิทยา
33%
จุลทรรศนศาสตร์
คลินิก
27%
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แผนภูมิที่ 16 เปรียบเทียบจานวนผู้มารับบริการห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ ประจาปี 2556-2559
2,796

จานวนผู้มารับบริการ (คน)

3000
2500
2000
1500
1000

1,200

890

500
0

245
ปีงบประมาณ 2556

ปีงบประมาณ 2557

ปีงบประมาณ 2558

ปีงบประมาณ 2559

การส่งตรวจต่อหน่วยงานภายนอก ในรายการตรวจวิเคราะห์ที่ทางห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ไม่
สามารถตรวจวิเคราะห์ได้นั้น ห้องปฏิบัติการได้คัดเลือกห้องปฏิบัติการสาหรับส่งต่อตัวอย่างเพื่อให้มีคุณภาพ
ได้ผลการตรวจที่ถูกต้องและรวดเร็ว โดยในปีงบประมาณ 2559
มีห้องปฏิบัติการที่รับส่งต่อ 4 แห่ง คือ
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น บริษัทอุบลเซ็นทรัลแลบ และบริษัทอุบลพยาธิแลบ

จานวนรายงานตรวจวิเคราะห์ที่สง่ ต่อ

แผน ภู มิ ที่ 17 เปรี ย บเที ย บจ าน วน รายการตรวจวิ เ คราะห์ ที่ ส่ ง ต่ อ ไปยั ง หน่ ว ยงาน ภายนอก
ประจาปี 2557-2559
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0

400
305
244 245 225

175

0
โรงพยาบาล
สรรพสิทธิประสงค์

มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น
ปี 2557

92

53

43 33

ปี 2558

บริษัทอุบล
เซ็นทรัลแลบ

78

45

บริษัทอุบลพยาธิแลบ

ปี 2559
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ภาพที่ 47 การตรวจประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการจากสภาเทคนิคการแพทย์
การให้บริการตรวจธาลัสซีเมียในปีงบประมาณ 2559 มีหน่วยงานภายนอกส่งตรวจธาลัสซีเมียมายัง
ห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ จานวน 1,125 ราย ได้แก่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 โรงพยาบาลค่าย
สรรพสิทธิประสงค์ บริษัทอุบลเซ็นทรัลแลบ บริษัทอุบลเอแอนด์ เอ็มแลบ และบริษัทท็อปคลินิกแลบ รวมถึง
งานวิจัยจากกลุ่มอาจารย์ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นต้น
แผนภูมิที่ 18 เปรียบเทียบรายการการให้บริการตรวจวิเคราะห์ทาลัสซีเมีย ในปีงบประมาณ 2558-2559
468

500

365

จานวนสิ่งส่งตรวจ

400
300

234

188

200

100
0

70
9

Hb Typing

Alpha thal 1
ปีงบประมาณ 2558

12

58

Alpha thal 2

Beta thal

ปีงบประมาณ 2559
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3.2.6 การให้บริการด้านแผนกทันตกรรม
ในปีงบประมาณ 2559 งานบริการทางการแพทย์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
มีผู้มารับบริการตรวจในแผนกทันตกรรม จานวน 1,584 ราย
ตาราง 44 แสดงจานวนผู้มารับบริการแผนกทันตกรรม ปีงบประมาณ 2558-2559
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8

การวินิจฉัยโรค
ปรึกษาทันตแพทย์
ถอนฟัน
ผ่าฟันคุด
อุดฟัน
ขูดหินปูน/เกลารากฟัน
ตัดไหม
ส่งต่อพบแพทย์
หัตถการอื่นๆ
รวม

จานวนผู้มารับบริการ (ราย)
ปี 2558
ปี 2559
44
322
11
174
24
171
52
399
44
292
17
169
1
7
23
50
216
1,584

ภาพที่ 48 การให้บริการคลินิกทันตกรรม
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3.2.7 การให้บริการด้านแผนกเภสัชกรรม
ในปีงบประมาณ 2559 งานบริการทางการแพทย์ วิ ทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
มีผู้มารับบริการที่แผนกเภสัชกรรม มีจานวนใบสั่งยาทั้งสิ้น 13,928 ใบ และมีจานวนชุดปฐมพยาบาลที่คณะ/
หน่วยงานต่างๆขอความอนุเคราะห์ ดังนี้
ตารางที่ 45 การให้บริ การชุดปฐมพยาบาลกับคณะ/หน่วยงานต่า งๆ ภายในมหาวิทยาลัย อุบลราชธานี
ประจาปี 2557-2559
คณะ/หน่วยงาน
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
คณะบริหารศาสตร์
คณะเกษตรศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะนิติศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์
งานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล
สานักวิทยบริการ
สานักงานอธิการบดี
สถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว ม.อุบลฯ
สโมสรนักศึกษา
สานักส่งเสริมงานวิจัย
คลีนิกฟ้าใส
สานักพัฒนานักศึกษา
รวม

จานวนชุดปฐมพยาบาล(ชุด)
ปี 2557
ปี 2558 ปี 2559
21
24
34
14
8
12
6
5
2
17
5
9
2
7
4
3
1
1
11
4
0
0
1
0
0
4
0
13
22
19
0
0
2
4
2
2
0
0
1
2
2
0
2
0
0
0
2
0
0
2
0
95
89
86

ภาพที่ 49 การให้บริการของแผนกเภสัชกรรม
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3.2.8 การให้บริการด้านกายภาพบาบัดและฟิตเนส
ในปีงบประมาณ 2559 งานบริการทางการแพทย์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
มีผู้มารับบริการตรวจในแผนกกายภาพบาบัด จานวน 546 ราย และฟิตเนส จานวน 2,796 ครั้ง
ตารางที่ 46 แสดงจานวนผู้ป่วยที่มารับบริการแผนกกายภาพบาบัด ปีงบประมาณ 2558-2559
กลุ่มอาการ
ระบบกระดูก กล้ามเนื้อและข้อต่อ
ระบบประสาทและความบกพร่องทางการเคลื่อนไหว
ระบบทางเดินหายใจ
รวม

จานวนผู้มารับบริการ (ราย)
ปี 2558
ปี 2559
12
511
4
35
0
0
16
546

แผนภูมิที่ 19 แสดงจานวนคนไข้ที่มารับบริการฟิตเนส ปีงบประมาณ 2558-2559
2,796

จานวนผู้มารับบริการ (คน)

3000
2500

2000
1500
1000
500
0

245
ปีงบประมาณ 2558

ปีงบประมาณ 2559

ภาพที่ 50 การให้บริการแผนกกายภาพบาบัด
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ภาพที่ 51 การให้บริการฟิตเนส
4. เสริมสร้างความเข้มแข็งของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตพื้นที่เป้าหมาย เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้
ของเด็ก เยาวชน และชุมชน
ศูน ย์ พั ฒ นาเด็ ก วิ ท ยาลั ย แพทยศาสตร์ แ ละการสาธารณสุ ข มี วั ตถุ ป ระสงค์ ใ นการก่ อตั้ ง ก็ เพื่ อ เป็ น
สวัสดิการสาหรับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จะได้ลดความกังวลในการดูแลบุตรหลานระหว่างเวลา
ปฏิบัติงานประจาวัน เป็นเสมือนบ้านและโรงเรียนซึ่งให้ความสุขสาหรับเด็ก ๆ ที่มีอายุตั้งแต่ 1 ปี ถึง 5 ปี แบ่ง
การจัดการศึกษาเป็น 2 ระดับคือ ชั้นบริบาล มีจานวน 3 ห้องเรียน ชั้นอนุบาลมีจานวน 3 ห้องเรียน เพื่อให้เด็กมี
ความพร้อมสมบูรณ์ในด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ให้เด็กได้เรียนรู้อย่างอิสระตามความสนใจและ
ความสามารถของตนเองสามารถฝึกฝนตนเอง พัฒนาตนเองให้เด็กเป็นผู้มีเหตุผล มีมารยาทเรียบร้อยน่ารัก พูดจา
ไพเราะ มีจิตใจดีงาม รู้จักหน้าที่ รู้จักแบ่งปัน สามารถเรียนและเล่นร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและเจริญเติบโต
เป็นคนดีและมีคุณภาพของสังคม

จานวนนักเรียน (คน)

แผนภูมิที่ 20 เปรียบเทียบจานวนนักเรียน ประจาปีงบประมาณ 2557-2559
40
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นักเรียนชั้นบริบาล
ปี 2557

นักเรียนชั้นอนุบาล
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ตารางที่ 47 จานวนบุคลากรภายในศูนย์พัฒนาเด็ก ประจาปีงบประมาณ 2559
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8

ตาแหน่ง
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทั่วไป
นักวิชาการศึกษา
ครูและพี่เลี้ยง
พี่เลี้ยง
ผู้ดูแลเด็กอ่อน
พนักงานสถานที่
พนักงานทั่วไป
แม่บ้าน
รวม

จานวนบุคลากร
(คน)
1
1
3
4
2
1
1
2
15

4.1. การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็ก
4.1.1 ด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
สถานที่ตั้งศูนย์พัฒนาเด็กอยู่ในพื้นที่ซึ่งมีขนาดเหมาะสม ไม่เสี่ยงต่ออันตราย เป็นอาคาร
ชั้นเดียว สามารถมองเห็นเด็กได้ทุกมุม ปรับภูมิทัศน์สภาพแวดล้อมให้เหมาะสมและปลอดภัยตามเกณฑ์ของกรม
อนามัย ทางเข้า – ออก จากตัวอาคาร สามารถเคลื่อนย้ายเด็กออกจากตัวอาคารได้สะดวก หากเกิดอุบัติภัยหรือ
เหตุร้ายแรงใดๆ ขึ้น ซึ่งมีทางเข้า – ออก 2 ทาง และแต่ละทางนั้น และมีความกว้างสะดวกต่อการเคลื่อนย้าย
นอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงซ่อมแซมทางกายภาพเป็นประจาทุกปี
ในปีงบประมาณ 2559 ศูนย์พัฒนาเด็ก ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เป็นไปตามเกณฑ์อนามัย
สิ่งแวดล้อมโดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย อุบลราชธานี ในการดาเนินการจัดซื้อชุดเครื่องกรอง
น้าดื่ม เพื่อให้นักเรียนและบุคลกรของศูนย์พัฒนาเด็ก ได้ดื่มน้าที่สะอาดและมีคุณภาพ และจัดซื้อเครื่องเล่นสนาม
กลางแจ้งเพิ่มเติมเพื่อให้เด็กได้เล่นของเล่นใหม่ทุกปี และมีการตรวจประเมินอนามัยสิ่งแวดล้อมโดยทีมอาจารย์
จากวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

ภาพที่ 52 การปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในศูนย์พัฒนาเด็ก
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 มีความสาคัญอย่างยิ่งเพราะเด็กวัยนี้ เป็นวัยที่กาลังเติบโตพัฒนา
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ทุกด้านอย่างรวดเร็ว การเรียนรู้ ของเด็กในวัยนี้ จะเรียนรู้ได้ดี จากการเล่นการมีประสบการณ์ตรง กับสิ่งของ และ
การกระทา การเคลื่อนไหว

ภาพที่ 53 กิจกรรม วันไหว้ครู (ศูนย์พัฒนาเด็ก)

ภาพที่ 54 กิจกรรมกีฬาสีและส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2559 (ศูนย์พัฒนาเด็ก)

ภาพที่ 55 นักศึกษาจากคณะพยาบาล เข้าฝึกประสบการณ์การวัดพัฒนาการเด็ก ช่วงอายุ 1-6 ปี
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ภาพที่ 56 กิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียนประจาปี

ภาพที่ 57 นักเรียนชั้นอนุบาล ทัศนศึกษา ณ วัดสระประสานสุข อาเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

ภาพที่ 58 กิจกรรมวันสงกรานต์ ศูนย์พัฒนาเด็ก
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ภาพที่ 59 กิจกรรมแปรอักษรเรารักในหลวงรัชกาลที่ 9
4.1.3 ด้านการมีส่วนร่วม และการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน
1. เป็ น แหล่ ง ฝึ ก ปฏิ บั ติ ง านของคณะพยาบาลศาสตร์ แ ละวิ ท ยาลั ย แพทยศาสตร์ แ ละ
การสาธารณสุข และให้คาแนะนาด้านอนามัยเด็กแก่บุคลากรและผู้ปกครอง
2. นักศึกษาจากคณะต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาเป็น
ประจาทุกปี
3. การเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรจากทุกคณะ กากับดูแลด้านโภชนาการ
จากอาจารย์วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ คณะพยาบาลศาสตร์
4. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมจัดอบรม “การดูแลสุขอนามัยและการส่งเสริมการ
พัฒนาเด็ก” ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559 และจัดอบรมระหว่างวันที่ 25-26
มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมโรงแรม ยู- เพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ภาพที่ 60 โครงการบริการวิชาการแก่สังคมจัดอบรม “การดูแลสุขอนามัยและการส่งเสริมการพัฒนาเด็ก”
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4.1.4 ด้านงบประมาณศูนย์พัฒนาเด็ก
ในปีงบประมาณ 2559 ศูนย์พฒนาเด็ก ได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อดาเนินการบริหารจัดการ
ภายใน จากเงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (เรียนฟรี 15 ปี) จานวน 237,500 บาท และเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) จานวน 754,000 บาท โดย
มีการเบิกจ่าย ณ สิ้นปีงบประมาณ ดังนี้
แผนภูมิที่ 21 เปรียบเทียบงบประมาณรายรับ-รายจ่าย ศูนย์พัฒนาเด็ก ประจาปีงบประมาณ 2558-2559
757,400

รายรับ-รายจ่าย ศูนย์พัฒนาเด็ก (บาท)
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754,000
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600,000
500,000
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230,100

237,500
168,587

200,000
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0

เงินอุดหนุน
เรียนฟรี 15 ปี

เงินรายได้

เงินอุดหนุน
เรียนฟรี 15 ปี

ปีงบประมาณ 2558
ยอดจัดสรร
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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
1. กาหนดกรอบและนโยบายการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมภูมิปัญญาภูมิภาคแห่งลุ่มน้าโขง
และอาเซียน
2. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดการบูร
ณาการกับการวิจัย การเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
3. ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และรวบรวม เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีแหล่งเรียนรู้ในชุมชนในการเผยแพร่
องค์ความรู้และภูมิปัญญาด้านศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและประเพณี ในภูมิภาคลุ่มน้าโขง
และอาเซียน
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และภูมิปัญญาท้องถิ่น
5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาและบุคลากรตระหนักถึงคุณค่าของขนบธรรมเนียมประเพณี มี
สุนทรียภาพทางศิลปะ และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น และนานาชาติ
1. กรอบและนโยบายการบริหารงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมภูมิปัญญาภูมิภาคแห่งลุ่มน้าโขง
และอาเซียน
ในปีงบประมาณ 2559 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ส่งเสริมและสนับสนุน เพื่อพัฒนางาน
ด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม โดยบูรณาการกับการเรียนการสอน และกิจกรรมของนักศึกษา และร่วมสืบสาร
ประเพณี และวัฒนธรรมของชุมชน ในปีงบประมาณ 2559 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้รับ
งบประมาณแผ่ น ดิน สนั บ สนุ นการบริ การวิ ช าการแก่ชุ มชน จ านวนรวมทั้ งสิ้ น 3 โครงการ เป็ นจ านวนเงิ น
295,000 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
ศิล ปวัฒนธรรม ในระยะเวลา 5 ปี มีคู่มือการบริห ารโครงการทานุบารุงศิลปวัฒ นธรรม ของมหาวิทยาลั ย
อุบลราชธานี เป็นแนวทางในการปฏิบัติ มีการจัดทาประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง
แนวปฏิบัติในด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อให้มีการปฏิบัติด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกัน
ในปีงบประมาณ 2559 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีการจัดโครงการเพื่อสนับสนุนการ
ดาเนินงานบริหารงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมให้มีประสิทธิภาพ ให้เกิดการบูรณาการกับการวิจัย การเรียนการ
สอน และกิจกรรมนักศึกษา จานวน 3 โครงการ เป็นจานวนเงิน 295,000 บาท มีผู้เข้าร่วมจานวน 955 คน มี
รายละเอียด ดังนี้
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ตารางที่ 48 รายละเอียดโครงการด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ประจาปีงบประมาณ 2559
ลาดับ

โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ (บาท)
แผ่นดิน รายได้
55,000

1

เรียนรู้คุณค่าศิลปวัฒนธรรม
ฮีตสิบสอง คองสิบสี่ บุญข้าว
ประดับดิน ปี 4

อาจารย์กิตติ
เหลาสุภาพ

2

พัฒนาตนเองด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม สาหรับนักศึกษาและ
บุคลากร มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมสืบสาน
ประเพณีทาบุญอุทิศส่วนกุศลแด่
อาจารย์ใหญ่

อาจารย์ฐา
นิสรา โฉมเกิด

160,000

อาจารย์ฐา
นิสรา โฉมเกิด

80,000

3

วัน/เดือน/ปี/
สถานที่
วันที่ 1 กันยายน
2559 บ้านศรีไค
ตาบล เมืองศรีไค
อาเภอ วารินชาราบ
จังหวัด อุบลราชธานี
12-13 มีนาคม 2559
วัดป่าบุญล้อม และ
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข
วันที่ 6 สิงหาคม
2559 ณ วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข

ผู้เข้าร่วม
ประชาชน
นักศึกษา และ
อาจารย์
จานวน 225
คน
ประชาชน
นักศึกษา และ
อาจารย์
จานวน 98 คน
ประชาชน
นักศึกษา และ
อาจารย์
จานวน 632
คน

3. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมประวัติศาสตร์ และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ในปีงบประมาณ 2559 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้จัดโครงการที่ส่งเสริมและสนับสนุน
การจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และภูมิปัญญา ดังนี้
3.1. โครงการเรียนรู้คุณค่าศิลปวัฒนธรรม ฮีตสิบสองคองสิบสี่ บุญข้าวประดับดินปีที่ 4
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 แล้วอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้ตาย โดยหยาดน้า (กรวดน้า) ไปให้ด้วย ประชาชน นักศึกษา และ
อาจารย์ จานวน 225 คน ณ วัดบ้านศรีไคออก อ.วารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี

ภาพที่ 61 โครงการเรียนรู้คุณค่าศิลปวัฒนธรรม ฮีตสิบสอง คองสิบสี่ บุญข้าวประดับดิน ปีที่ 4
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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 2559 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้จัดดาเนินการจัดโครงการส่งเสริม
และสนับสนุนให้นักศึกษาและบุคลากรตระหนักถึงคุณค่าของขนบธรรมเนียมประเพณี มีสุนทรียภาพทางศิลปะ
และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น และนานาชาติ ดังนี้
4.1. โครงการพัฒนาตนเองด้า นคุณธรรม และจริยธรรม สาหรับนักศึกษาและบุค ลากร มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับประสบการณ์ตรงจากการฝึกปฏิบัติกรรมฐานตามหลัก
สติปัฏฐานสี่ ธรรมะที่เป็นประโยชน์ต่อการทางานและการใช้ชีวิตในวัดหรือสถานปฏิบัติธรรม และผู้ร่วมโครงการ
สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และประสบการณ์ดังกล่าวเพื่อใช้พัฒนาตนเอง รวมถึงศักยภาพในการเรียน และการ
ทางานได้ดีขึ้น มีอาจารย์ นักศึกษาและบุคลากร เข้าร่วมจานวน 98 คน

ภาพที่ 62 โครงการพัฒนาตนเองด้านคุณธรรม และจริยธรรม สาหรับนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี
4.2. โครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมสืบสานประเพณีทาบุญอุทิศส่วนกุศลแด่อาจารย์ใหญ่ ประจาปี 2559
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อทาบุญอุทิศส่วนกุศลแด่อาจารย์ใหญ่ และแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพระคุณของอาจารย์
ใหญ่ และเพื่อเป็นการเผยแพร่คุณงามความดีของอาจารย์ใหญ่ และเป็นเกียรติแ ก่วงศ์ตระกูลของอาจารย์ใหญ่
อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ญาติอาจารย์ใหญ่และแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานทาบุญ
อุทิศส่วนกุศลแด่อาจารย์ใหญ่มากมาย ในวันที่ 6 สิงหาคม 2559 มีผู้เข้าร่วม 632 คน

ภาพที่ 63 โครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมสืบสานประเพณีทาบุญอุทิศส่วนกุศลแด่อาจารย์ใหญ่
ประจาปี 2559
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กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาลใช้ข้อมูลเป็นฐานในการตัดสินใจ โดยพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ
พลังงาน
เป้าประสงค์ : ระบบบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล
มาตรการ
1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล
1.1. กาหนดนโยบายเชิงรุกในการถ่ายทอดวิสัยทัศน์/กลยุทธ์ และนาจุดแข็งของมหาวิทยาลัยไปสู่
การพัฒนาการดาเนินงานทุกระดับอย่างเป็นรูปธรรม
1.2. กระจายอานาจบริหาร กากับติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและเป็น
รูปธรรม
1.3. กาหนดนโยบายเชิงรุกในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้ตอบสนองต่อผู้รับบริการและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
1.4. ปรับปรุงและจัดทามาตรฐานการปฏิบัติงานของกระบวนการที่สร้างคุณค่าและกระบวนการ
สนับสนุน
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
1.6. มีการจัดการความรู้เพื่อมุ่งสู่สถาบันแห่งการเรียนรู้
2. ปรับปรุงโครงสร้างและกรอบอัตรากาลังของส่วนงานและหน่วยงานภายในให้เหมาะสม
2.1. ทบทวนนโยบายและปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการในการรวมศูนย์หรือการกระจาย
การปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบันและที่จะเกิดขึ้นในอนาคตโดยเร่งด่วน
2.2. ทบทวนหลั ก การและก าหนดมาตรการในการบริ ห ารอั ต ราก าลั ง เช่ น ทบทวนสั ด ส่ ว น
อัตรากาลังสายวิชาการและสายสนับสนุนให้เหมาะสม การบริหารกรอบอัตรากาลัง เป็นต้น
3. ปรับปรุงระบบงบประมาณและการเงินให้มีเสถียรภาพ มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดย
ปรับปรุงระบบสารสนเทศทางการเงิน และบัญชี ให้ถูกต้องครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และสามารถใช้ใน
การตัดสินใจเพื่อการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. พัฒนาประสิทธิภาพการกากับติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย
5. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
5.1. ปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจให้มีความเชื่อมโยงกันระหว่างหน่วยงานภายในที่
เกี่ยวข้อง เช่น ระบบลงทะเบียน REG ระบบบัญชี UBUFMIS ระบบบุคลากร
5.2. จัดให้มีการประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบฐานข้อมูล
5.3. ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ฐานข้อมูล
6. พัฒนาระบบการสื่อสาร จัดทาแผนกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เชิงรุก และประชาสัมพันธ์ทั้งภายใน
และภายนอกองค์กรที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการถ่ายทอดนโยบาย แผนงาน ข้อมูลข่าวสารต่ างๆ
ตลอดจนการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัย
7. พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาให้บูรณาการสู่การปฏิบัติงานประจา โดยปรับปรุงระบบการ
รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลให้สามารถใช้ร่วมกันทั้ง
8. ปรั บ ปรุ งกายภาพ ระบบสาธารณูป โภคสาธารณูป การ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของนั กศึกษาและ
บุคลากร
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9. ส่งเสริมและสร้างจิตสานึกการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน รวมทั้งเพิ่มพื้นที่สีเขียว
และลดภาวะโลกร้อน
1. การบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล
ในปีงบประมาณ 2559 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้ดาเนินการสนับสนุนการดาเนินงาน
ด้านต่างๆ เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการบริหารจัดการในองค์องค์อย่างมีธรรมมาภิบาล
1.1. กาหนดนโยบายเชิงรุกในการถ่ายทอดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และนาจุดแข็งของมหาวิทยาลัยไปสู่การ
พัฒนาการดาเนินงานทุกระดับอย่างเป็นรูปธรรม
กรรมการประจาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้มีการกาหนดนโยบายเชิงรุกในการจัดทา
แผนยุทธศาสตร์ ที่วิเคราะห์แล้วว่าเป็นจุดแข็งของมหาวิทยาลัยเพิ่มเติมไปจากงานประจา ได้มีการประชุมและ
จั ด ท าแผนพั ฒ นา 2560 โดยผ่ า นความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการประจ าวิ ท ยาลั ย แพทยศาสตร์ แ ล ะการ
สาธารณสุข หลังจากที่มีการประชุมดังกล่าว ทางคณะกรรมการประจาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
ได้มีการถ่ายทอดแผนผ่านทางคณะกรรมการชุดต่างๆ และฝ่ายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งแก่บุคลากรของวิทยาลัย เช่น
โครงการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ประจาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุ ขประจาปี 2560 โครงการผู้บริหาร
พบปะบุคลากร กิจกรรมประเมินผลการดาเนินงานของคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เป็นต้น
ด้านการเรี ยนการสอน มีการดาเนิ น การเชิงรุกโดย ได้พิจารณาจัดตั้งชุดทางานประสานงานร่ว มกับ
โรงพยาบาลร่วมผลิตในการวางแผนเพิ่มจานวนนักศึกษาแพทย์ ให้ได้ 80 คน ในปี 2561 พิจารณาเปิดรับนักศึกษา
บัณฑิตศึกษาได้ 3 รุ่นในปี การศึกษา 2560 จานวน 5 คน พิจารณาด้านสิ่งก่อสร้างเพื่อรองรับการเพิ่มจานวน
นักศึกษา และโรงพยาบาล ทั้งนี้อาคารจ่ายกลางแล้วเสร็จแล้วตรวจรับแล้ว โครงการก่อสร้างที่กาลังดาเนินการ
ได้แก่ การจั ดการเรื่องการก่อสร้างอาคารและจัดหาครุภัณฑ์ให้อาคารผู้ป่วยในเพื่อเตรียมเปิดใช้งาน โครงการ
ก่อสร้างอาคารกายวิภาคศาสตร์ ซึ่งจะแล้วเสร็จเดือน มีนาคม 2560 โครงการออกแบบอาคารหอพักนักศึกษาเพิ่ม
อีก 1 หลัง และ บริหารจัดการอาคารหอพักแพทย์และพยาบาล (แฟลต7) เพื่อรองรับโรงพยาบาลและการเรียน
การสอน การพิจารณาให้ทุนพัฒนาอาจารย์สาขาต่างๆ พิจารณาด้านเทคโนโลยีสนับสนุนให้มีการวางแผนจัดทา
ห้องเรียนอัจริยะ ส่งเสริมการเรียนการสอน
ด้านการวิจัย ได้พิจารณาให้มีการจัดประชุมวิชาการของวิทยาลัยปี 2560 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 บ ริ การที่ ดีขึ้ น ปรั บ ปรุ งอาคารของศู นย์ พัฒ นาเด็ก ออกแบบการประเมิ น ผลการปฏิ บัติ งานให้
สอดคล้องกับงานประจา เพื่อพัฒนาคุณภาพบุคลากร สนับสนุนบุคลากรให้บริการวิชาการในรูปแบบโครงการ
ต่างๆ สนับสนุนการเป็นอาจารย์หรือวิทยากรภายนอก
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ภาพที่ 64 การก่อสร้างลานราชานุสาวรีย์ เพื่อรองรับการจัดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดจิตสานึกที่ดีในการเรียนการ
สอนและการประวิชาชีพ

ภาพที่ 65 การก่อสร้างอาคารกายวิภาคศาสตร์ เพื่อรองรับจานวนนักศึกษาที่เพิ่มขึ้น
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ภาพที่ 66 การก่อสร้างอาคารจ่ายกลาง โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ภาพที่ 67 การก่อสร้างลานลานจอดรถ เพื่อเป็นสวัดิการของอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา
1.2. กระจายอานาจบริหาร กากับติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรม
ในปีงบประมาณ 2559 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีการมอบอานาจในการตัดสินใจให้แก่
ผู้บริหาร หรือผู้ปฏิบัติในลาดับถัดไปตามโครงสร้างการบริหาร เพื่อลดขั้นตอนการทางาน เน้นรูปแบบการบริหาร
จัดการแนวใหม่ที่เพิ่มความคล่องตัว และให้อานาจในการตัดสินใจของบุคลากรตามความเหมาะสม ภายหลังที่มี
การจัดทาแผนกลยุทธ์แล้ว คณะกรรมการประจาวิทยาลัยได้มีการประชุมมอบหมายงานรวมทั้งกาหนดตัวชี้วัดและ
การติดตามผลปฏิบัติงานผ่านทางการรายงานไตรมาสและผ่านทางการประชุมของกรรมการประจาวิทยาลัยทุก
เดือน นอกจากนี้ยังมีการติดตามผ่านทางการประชุมของกรรมการชุดต่างๆ ที่มีรองคณบดีและผู้ช่วยคณบดีเป็น
ประธานอี ก ทางหนึ่ ง เพื่ อ ให้ ก ารติ ด ตามและประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านเป็ น ไปตามแผนที่ ว างไว้
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110
1.หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
สาขาแพทยศาสตร์
2.หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาชีวเวชศาสตร์

1.งานบริหารทั่วไป
2.งานบริหารบุคคล
3.งานคลังและพัสดุ
4.งานแผนและงบประมาณ
5.งานประกันคุณภาพการศึกษา
และสารสนเทศ
6.งานส่ ง เสริ ม การวิ จั ย บริ ก าร
วิชาการ และทานุฯ
7.งานบริการการศึกษา
8.งานพัฒนานักศึกษา
9.งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
10.งานเอกสารสนเทศ
11.งานอาคารสถานที่ และ
สิ่งแวดล้อม
12.งานห้องปฏิบัติการ
1.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาสาธารณสุขศาสตร์
2.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม
3.หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร
บัณฑิต สาขาอนามัยชุมชน

กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์

กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์

สานักงานเลขานุการ

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

ศูนย์พัฒนาเด็ก
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1.สานักงานผู้อานวยการ
2.งานบริการทางการแพทย์
3.งานสนับสนุนงานบริการทางการแพทย์

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณะกรรมการประจาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารสุข

ภาพที่ 68 โครงสร้างการแบ่งส่วนงานภายใน ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
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1.3. กาหนดนโยบายเชิงรุกในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้ตอบสนองต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้มีการดาเนินการเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการต่างๆ เช่น
การมอบหมายให้ ร องคณบดี 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 รับริการและเพื่อให้ผ่ านตามเกณฑ์วิชาชีพ เพื่อให้ การบริการทางการแพทย์มีมาตรฐาน เป็นที่
เชื่อมั่นของผู้มารับบริการ และตอบสนองการให้บริการดียิ่งขึ้นขึ้น
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีการริเริ่มการกาหนดภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ เกลี่ยภาระ
งาน และปรับปรุงระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งสายสนับสนุน และสายวิชาการ มีการสารวจความ
คิดเห็นและข้อตกลงร่วมกันทุกฝ่ายทั้งผู้ถูกประเมินและผู้ประเมิน เพื่อการประเมินที่ เหมาะสมตามความเป็นจริง
และเป็นธรรม
ปรับปรุงระบบการจัดการเรียนการสอน โดยจัดให้มีการอบรมระบบการเรียนการสอนศตวรรษที่ 21 โดย
มีการเชิญผู้เข้าอบรมจากหน่วยงานภายนอกเพื่อได้แลกเปลี่ยนความรู้ และทักษะการสอนรูปแบบต่างๆ ได้มีการ
น าผลประเมิ 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 การแจ้งผลการประเมินอาจารย์ของนักศึกษา เพื่อให้อาจารย์นาไป
พัฒนาและปรับปรุงในแต่ละรายวิชา รวมทั้งการปรับปรุงสภาพภูมิสถาปัตย์โดยรอบของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข เช่นการจัดสร้างลานราชานุสาวรีย์ ทาโรงจอดรถสาหรับอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา
1.4. ปรับปรุงและจัดทามาตรฐานการปฏิบัติงานของกระบวนการที่สร้างคุณค่าและกระบวนการสนับสนุน
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จัดให้งานบริหารบุคคลเข้าร่วมการจัดวิเคราะห์ภาระงานลด
ขั้นตอนการทางาน วิพากปรับกระบวนงานให้รวดเร็วและเกิดประสิทธิภาพในแต่ละหน่วยงาน จัดให้ผู้บริหารได้
เข้าอบรมหลักสูตรบริหารสถาบันผลิตแพทย์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร เดินทางไปศึกษาดูง านที่คณะแพทย์สาสตร์ใน
ต่างประเทศ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริห ารอย่างมีมาตรฐาน และสอดคล้องกับการผลิตแพทย์และบุคลากร
สาธารณสุข ส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาตนเองในสายงานทั้งสายวิชาการ
และสายสนับสนุน รวมถึงสายวิชาชีพที่ให้บริการทั้งโรงพยาบาล และศูนย์พัฒนาเด็ก เพื่อให้มีความก้าวหน้าใน
หน้าที่การงานเพิ่มขึ้น รวมทั้งมีการส่งอาจารย์ใหม่เข้าร่วมการฝึกอบรมครูแพทย์ใหม่ ทั้งที่จัดโดยคณะแพทย์ต่างๆ
ในส่วนกลางและที่จัดโดยสถาบันผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท เพื่อให้ความรู้ด้านการสอนนักศึกษาและอบรม
จรรยาบรรณของอาจารย์ใหม่ร่วมด้วย
1.5. ปรั บ ปรุ ง งานกฎหมายและนิ ติ ก ารของมหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ ให้ ก ารปฏิ บั ติ ง านเป็ น ไปตามกฎหมาย
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ในปีงบประมาณ 2559 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้มีการจัดทาประกาศต่างๆ ขึ้นมา
เพื่อใช้ภายในวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เพื่อใช้ในการควบคุมและการดาเนินการของโครงการ
ต่างๆ เช่น ระเบียบการบริหารโรงพยาบาล หลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนต่างๆ ข้อบังคับการบริหารหอพัก
หลักเกณฑ์การจัดสรรบุคคลเข้าพักหอพัก ระเบียบการบริหารเงินรายได้จากหอพัก เป็นต้น
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2. พัฒนาประสิทธิภาพการกากับติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข
วิ ท ยาลั ยแพทยศาสตร์ และการสาธารณสุ ข มีก ารก ากับ ติด ตามและประเมิ น ผลการด าเนิ น งานของ
หน่วยงานต่างๆ ผ่านการติดตามผลการดาเนินงาน โดยงานแผนและงบประมาณ และได้นาเสนอผลการดาเนินงาน
แก่คณะกรรมการประจาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เป็นประจาทุกไตรมาส โดยในปีงบประมาณ
2559 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดทั้ง 7 กลยุทธ์ ดังนี้
ตารางที่ 49 แนวทางการปรับปรุงผลการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์ ที่ไม่บรรลุเป้าหมาย ประจาปี 2559
กลยุทธ์ที่
1

2

จานวนตัวชี้วัด
บรรลุ
ไม่บรรลุ
เป้าหมาย เป้าหมาย
7
2

1

1

รวม
9

2

แนวทางการปรับปรุงผลการดาเนินงาน
1.ทาการปรับปรุงแผนการพัฒนานักศึกษาให้เป็นระบบ โดยมีการ
วางแผนการส่งเสริมนักศึกษา ทางด้านวิชาชีพ ด้านการวิเคราะห์
เชิงตัวเลย การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี ตั้งแต่นักศึกษาชั้นปีที่
1 จนจบการศึกษา
2.นักศึ กษาควรมี กระบวนการจั ด ทบทวนด้ วยตนเองและแบบ
รวมกลุ่มก่อนที่อาจารย์พิเศษจะมาติวจริง
3.จัดให้มีการทบทวนโดยอาจารย์พิเศษ แต่ได้ปรับลดชั่วโมงสอน
บรรยายให้น้อยลงเท่าที่จาเป็นแต่ปรับชั่วโมงการฝึกทาโจทย์เพิ่ม
มากขึ้น
4.กลุ่มวิชาสนับสนุนให้อาจารย์ในสังกัดเข้าร่วมออกข้อสอบให้
ศรว. เพื่อพัฒนาเป็นข้อสอบ Nl 1
5.กลุ่มวิชาวิชามีนโยบายให้ทุกรายวิชาพัฒนาการออกข้อสอบให้
สอดคล้ อ งกั บ เกณฑ์ ข องแพทยสภา และให้ อ อกข้ อ สอบเป็ น
ภาษาอังกฤษ 50% ของข้อสอบทั้งหมด
6.แต่งตั้งคณะทางานเพื่อทบทวนปัญหาและหาแนวทางแก้ไข
1. การบริหารทรัพยากรบุคคลหรือการพัฒนาบุคลากรไมใชหนาที่
และความรับผิดชอบของ บุคคลใดบุคลหนึ่งเทานั้น ดังนั้นจึงควร
หามาตรการและวิธีการรวมกันเพื่อใหบุคลากรทุกระดับภายใน
องคกรมีการตระหนักถึงความสาคัญ และรวมกันรับผิดชอบใน
การดาเนินการมากขึ้น
2. การพัฒนาบุคลากรใหบรรลุเปาประสงคตามแผนกลยุทธจะต
องมีการเผยแพร ประชาสัมพันธ และชี้แจงใหผูบริหาร ผู บังคับ
บัญชา และเจาหนาที่ทุกระดับรับทราบ และยอมรับ รวมกันเพื่อ
ใหมีการขับเคลื่อนอยางตอเนื่อง และสม่าเสมอ
3. ควรมีการติดตาม ทบทวนและปรับปรุงแผนกลยุทธ เป้าหมาย
และตัวชี้วัดเปนประจาทุกป เพื่อใหแผนพัฒนาบุคลากรมีความ
ทันสมัย สอดคลองกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป
4. ควรมีการกาหนด รางวัล หรือสิ่งจูงใจใหกับผู ที่รับผิดชอบใน
การปฏิบัติงานตามแผน เพื่ อใหเกิดความมุ งมั่นและมีส วนรวม
สนับสนุนการดาเนินการตามแผนใหบรรลุผลสาเร็จตอไป
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กลยุทธ์ที่

จานวนตัวชี้วัด
บรรลุ
ไม่บรรลุ
เป้าหมาย เป้าหมาย

รวม

3

1

2

3

4

9

2

11

5

1

0

1

6

1

2

3

7

1

1

2

แนวทางการปรับปรุงผลการดาเนินงาน
5. ควรมีการทบทวนแผนกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากร ด้านเส้นทาง
ความก้าวหน้าในอาชีพ เช่น การพัฒนาอาจารย์ในวิชาชีพการ
เรียนการสอน วิจัย การเสนอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ การ
พัฒนาคุณวุฒิของบุคลากร และควรมีหลักสูตร พัฒนาอาจารย์
ให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ทั่งด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้
และการประเมิน ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เพื่อเป็นพี่เลี้ยงและให้
การสนับสนุน อาจารย์ท่านอื่นๆ ให้สามารถจัดการเรียนการสอน
อย่างมีประสิทธิภาพ
1.เร่ง ให้หัว หน้ า ด าเนิ น การให้แ ล้ ว เสร็จ ตามวั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละ
นาไปใช้ประโยชน์ต่อไป
2.สร้างแรงจูงใจในการเขียนบทความทางวิชาการ
3.จัดการอบรมการเขียนบทความทางวิชาการ
1.มีการจัดทาระบบคัดกรองผู้ป่วยตามความเร่งด่วน
2.ปรั บ รู ป แบบการให้ บ ริ ก ารตรวจสุ ข ภาพโดยการแยกการ
ให้บริการตรวจสุขภาพออกจากการตรวจโรคทั่วไป โดยไม่ต้องรอ
ลงทะเบียนประวัติที่แผนกเวชระเบียน
3. ปรับปรุงระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
4.ปรับสภาพแวดล้อมภายในโรงพยาบาลให้เป็นไปตามมาตรฐาน
สถานพยาบาล เหมาะสม ปลอดภัยในการดูแลรักษาผู้ป่วยปรับ
ด้านโครงสร้างกายภาพให้สวยงาม เป็นมิตรกับผู้รับบริการ
ไม่มีแนวทางการปรับปรุง เนื่องจาก ตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์นี้
ผ่านค่าเป้าหมาย
มีระบบการสื่อสารหลักที่มีประสิทธิภาพ และมีการพบปะ
บุคลากรเพื่อแถลงแนวทางการดาเนินงานเป็นระยะ
1. ควรมีการพัฒนาวิธีการประเมินโดยใช้ระบบสารสนเทศแบบ
คลอบคลุมทุกระบบ เพื่อลดความยุ่งยากและอานวยความสะดวก
แก่ผู้เกี่ยวข้อง
2. ควรนาผลการประเมินสมรรถนะของบุคลการ นาไปปรับปรุง
และพัฒนาสอดคล้องกับสมรรถนะองค์กร

3. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
ในปีงบประมาณ 2559 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้นาระบบสารสนเทศเข้ามาช่วยให้
การบริหารจัดการมีความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น เช่น ระบบลงทะเบียน REG, ระบบบัญชี UBUFMIS, ระบบลง
เวลาปฏิบัติงานด้วยสแกนลายนิ้วมือ ระบบประเมินภาระงานบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ ที่
ทางวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข นามาช่วยบริหารจัดการเพื่อช่วยการตัดสินใจของผู้บริหาร เป็นต้น
นอกจากนี้ยังมีการดาเนินการประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบฐานข้อมูล โดยได้มีการติดตั้ง
ระบบการรักษาความปลอดภัยของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Network) ภายในอาคารวิทยาลัย เพื่อควบคุมการรับ -
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ส่งข้อมูล ในระบบ Network และป้องกันการโจมตีหรือสิ่งไม่พึงประสงค์บุกรุกสู่ระบบ Network ด้วยระบบของ
Firewall โดยไม่ให้เกิดความเสียหายต่อระบบเครือข่าย
การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ฐานข้อมูล ในรอบปีงบประมาณ 2559 ประกอบด้วยผู้ประเมินจานวน
2 กลุ่ม ดังนี้
1. บุคลากร ประกอบด้วยบุคลากรสายวิชาการ บุคลากรสายสนับสนุน ศูนย์วิจัยสุขภาพ และศูนย์
พัฒนาเด็ก ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจ ดังนี้
1.1. ความเพียงพอด้านโสตทัศนูปกรณ์มีระดับความพึงพอใจค่ าเฉลี่ย 4.19 อยู่ในระดับมาก
1.2. ความเสถียรสัญญาณ Internet มีระดับความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย 3.09 อยู่ในระดับปาน
กลาง
1.3. ระบบรักษาความปลอดภัยด้านNetworkมีระดับความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย 3.75 อยู่ในระดับ
มาก
1.4. Website มีระดับความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย 3.53 อยู่ในระดับมาก
1.5. การใช้งานระบบการจัดการออนไลน์มีระดับความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย 3.72 อยู่ในระดับมาก
1.6. การให้บริการมีระดับความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย 3.57 อยู่ในระดับมาก
แผนภู มิ ที่ 22 เปรี ย บเที ย บระดั บ ความพึ ง พอใจของบุ ค ลากรต่ อ การใช้ ง านระบบสารสนเทศ ประจ าปี
งบประมาณ 2558-2559
4.6 4.9

ระดับความพึงพอใจของบุคลากร
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3.13 3.17

ระบบสารสนเทศ
ปี 2559

การให้บริการ

2
1
0

เครือข่าย
ระบบความปลอดภัย
Internet/wifi

เว็บไซต์
ปี 2558

ความเพียงพอ
ของเครื่องมือ

2. นักศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธาณสุข ประกอบด้วย นักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตร์
และหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจ ดังนี้
2.1. ความเพียงพอด้านโสตทัศนูปกรณ์มีระดับความพึงพอใจค่ าเฉลี่ย 4.90 อยู่ในระดับมาก
ที่สุด
2.2. ความเสถียรสัญญาณ Internet มีระดับความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย 2.82 อยู่ในระดับปาน
กลาง
2.3. ระบบรักษาความปลอดภัยด้านNetworkมีระดับความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย 3.46 อยู่ในระดับ
มาก
2.4. Website มีระดับความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย 3.59 อยู่ในระดับมาก
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2.5. การใช้งานระบบการจัดการออนไลน์มีระดับความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย 3.17 อยู่ในระดับปาน

กลาง
2.6. การให้บริการมีระดับความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย 3. อยู่ในระดับปานกลาง

แผนภู มิ ที่ 23 เปรี ย บเที ย บระดั บ ความพึ ง พอใจของนั ก ศึ ก ษาต่ อ การใช้ ง านระบบสารสนเทศ ประจ าปี
งบประมาณ 2558-2559
4.6 4.9

ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา

5
4
3

3.8

3.54 3.46
2.82

3.31

3.59

3.13 3.17

3.13 3.17

ระบบสารสนเทศ
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4. พัฒนาระบบการสื่อสาร จัดทาแผนกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เชิงรุก และประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กรที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการถ่ายทอดนโยบาย แผนงาน ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ตลอดจนการสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัย
ในปีงบประมาณ 2559 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีการประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูลข่าวสาร
ต่างๆ ที่เกี่ยวกับวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ผ่านทางเว็บไซต์ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุ ข (www.cmp.ubu.ac.th) เช่ น ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของวิ ท ยาลั ย แพทยศาสตร์ แ ละการสาธารณสุ ข ข่ า ว
ประกาศจากวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ข่าวการศึกษา ข่าวการรับสมัครงาน ภาพข่าวกิจกรรม
ต่างๆ และอื่นๆ รวมทั้งมีการส่งเสริมให้บุคลากรนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อช่วยลดขั้นตอน
การปฏิบัติงานและให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
5. พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาให้บูรณาการสู่การปฏิบัติงานประจา โดยปรับปรุงระบบการรวบรวม
และจัดเก็บข้อมูลให้สามารถใช้ร่วมกันทั้ง
แนวทางการดาเนินงานประกันคุณภาพภายใน ประจาปีการศึกษา 2558 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุ ข มุ่งพัฒ นาคุณภาพเพื่อเตรี ย มความพร้อมรับ การประเมิน คุณภาพภายนอก รอบสี่, เกณฑ์พัฒ นา
คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx), เกณฑ์ World Federation for Medical Education (WFME) และ
มุ่งพัฒนาคุณภาพของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ให้ก้าวหน้ามากขึ้น ทั้งนี้ วิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข ได้มีแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา ดังนี้
1. จัดทาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ โดยยึดตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ของสานักงาน
คณะกรรมการการอุ ดมศึ ก ษา (สกอ.) และส านั ก งานพั ฒ นาระบบข้ า ราชการ (กพร.) และ
บูรณาการร่วมกับตัวบ่งชี้ของสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
และเกณฑ์พัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) สาหรับหลักสูตรแพทย์ ได้มีการ
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เตรี ย มความพร้ อ มในการประเมิ น ตามเกณฑ์ World Federation for Medical
Education (WFME)
2. ปรับปรุงโครงสร้างคณะกรรมการประกันคุณภาพ ประกอบด้วย คณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา ระดับ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข , คณะกรรมการจัดทารายงานการ
ประเมินตนเองและจัดเก็บหลักฐาน วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข และคณะทางาน
เพื่อเตรียมความพร้อมในการดาเนินงานเพื่อคุณภาพวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
ตามเกณฑ์ EdPExเพื่อทาหน้าที่พัฒนา บริหารและติดตามการดาเนินงานประกันคุณภาพภายใน
3. จั ดทาแผนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในระบบ
ประกันคุณภาพ การติดตามและตรวจสอบประเมินคุณภาพภายใน
4. พัฒนาบุคลากรภายในวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ให้ตระหนักและมีส่วนร่วมใน
การประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
5. ติดตามประเมินผลการดาเนินงาน ตามรอบระยะเวลา 3 6 9 และ 12 เดือน
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 นาผลประเมินไปปรับปรุงและพัฒนา ในรอบปี
การศึกษาถัดไป
5.1.นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา
1. จัดให้มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาทีมีประสิทธิภาพ โดยเน้นหลักการชี้แจงให้
บุคลากรและนักศึกษาเข้าใจและเห็นประโยชน์ของการทาประกันคุณภาพ พร้อมกากับ
ตรวจสอบ ประเมิน และปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ให้มีความสอดคล้องกับเกณฑ์ของ
สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) พร้อมรับการ
ประเมินและรับรองจากหน่วยงานภายนอก
2. กาหนดให้มีคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข ทาหน้าที่พัฒนา บริหารและติดตามการดาเนินการประกันคุณภาพภายในอย่าง
ต่อเนื่อง
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้กิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของงานประจา ตาม
ภารกิจของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
4. กาหนดให้มีปัจจัยคุณภาพเกณฑ์มาตรฐาน และดัชนีชี้วัดคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เพื่อใช้ในการควบคุม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
การศึกษาให้สอดคล้องกับภารกิจของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
5. ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรและนักศึกษาของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้มี
ส่วนร่วมในกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในอย่างต่อเนื่อง
6. พัฒนา ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องโดยใช้กลไก Plan-DoCheck-Act (PDCA)
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แผนภู มิ ที่ 24 โครงสร้ า งบริ ห ารจั ด การด้ า นประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา วิ ท ยาลั ย แพทยศาสตร์ แ ละการ
สาธารณสุข

5.2.กิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาในรอบปีงบประมาณ 2559
วิทยาลั ย แพทยศาสตร์ และการสาธารณสุ ข รับ การตรวจประเมิน คุ ณภาพภายใน ระดั บ วิท ยาลั ย ปี
การศึกษา 2557 ในวันที่ 5-6 ตุลาคม 2558 ณ ห้อง CMP401 ชั้น 4 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
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
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ภาพที่ 70 การตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับวิทยาลัย ปีการศึกษา 2557
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จัดประชุม เรื่อง ชี้แจงแนวทางการดาเนินงานตามเกณฑ์
ประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 ในพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13.30
เป็ น ต้ น ไป ณ ห้ อ งประชุ ม CMP401 ชั้ น 4 วิ ท ยาลั ย แพทยศาสตร์ แ ละการสาธารณสุ ข โดย ดร.สุ ว ภรณ์
แดนดี ตาแหน่ง ผู้ช่วยคณบดีงานประกันคุณภาพฯ เป็นผู้ชี้แจงแนวทาง

ภาพที่ 71 ประชุมชี้แจงแนวทางการดาเนินงานตามเกณฑ์ประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร
ปีการศึกษา 2558
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จัดประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพ
สถาบันผลิตแพทย์ ตามเกณฑ์ EdPEx ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 วัตถุประสงค์การจัดประชุม เพื่อซักซ้อม เตรียม
ความพร้อม ผู้แทนสัมภาษณ์ในวันตรวจประเมินฯ ดังกล่าว โดยประธานการประชุม นพ.วัฒนา พรรณพานิช เป็น
ผู้ชี้แจงรายละเอียดในการประชุม

ภาพที่ 72 ประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพสถาบันผลิตแพทย์ ตามเกณฑ์ EdPEx
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วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข รับการตรวจประเมินคุณภาพสถาบันผลิตแพทย์ โดยใช้แนว
ทางการตรวจประเมิ น ตามเกณฑ์คุ ณ ภาพการศึ ก ษาเพื่ อ การด าเนิน การที่ เป็ น เลิ ศ (EdPEx) ในวั น ที่ 10-13
กุมภาพันธ์ 2559 จากกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ซึ่งผู้ประเมินประกอบด้วย
1. รศ.นพ.ณัฐพงษ์ อัครผล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หัวหน้าคณะผู้ประเมินฯ
2. รศ.จันทนี อิทธิพานิชพงศ์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ประเมินฯ
3. อ.นพ.จิโรจน์ สูรพันธุ์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
ผู้ประเมินฯ

ภาพที่ 73 รับการตรวจประเมินคุณภาพสถาบันผลิตแพทย์ โดยใช้แนวทางการตรวจประเมินตามเกณฑ์
คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)
ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 ผู้ประเมินฯ คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) เข้า
ตรวจเยี่ยมศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

ภาพที่ 74 ผู้ประเมินฯ คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์
แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
ตารางที่ 50 สรุปผลประเมิน ตามเกณฑ์คุณภาพ EdPEx ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
เกณฑ์ประเมิน
หมวดที่ 1-6
หมวดที่ 7
รวมเฉลี่ย

คะแนน
62
33
95

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จัดประชุม เรื่อง ชี้แจงแนวทางการตรวจประเมินคุณภาพ
ภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 ในวันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.30 เป็นต้นไป ณ ห้อง
ประชุม CMP412 ชั้น 4 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข โดย ดร.สุวภรณ์ แดนดี ตาแหน่ง ผู้ช่วยคณบดี
งานประกันคุณภาพฯ เป็นผู้ชี้แจงแนวทาง
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ภาพที่ 75 ประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จัดประชุมซ้อมตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร
ปี ก า ร ศึ ก ษ า 2 5 5 8 ใ น วั น อั ง ค า ร ที่ 1 2 ก ร ก ฎ า ค ม 25598 เ ว ล า 9 . 0 0 -1 3 . 0 0 น . ณ ห้ อ ง
ประชุม CMP401 ชั้น 4 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข โดย ดร.สุวภรณ์ แดนดี ตาแหน่ง ผู้ช่วยคณบดี
งานประกันคุณภาพฯ เป็นประธานในการประชุมฯ

ภาพที่ 76 จัดประชุมซ้อมตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558
วิทยาลั ยแพทยศาสตร์ และการสาธารณสุ ข รับ การตรวจประเมิน คุณภาพภายใน ระดั บ หลั ก สู ตร ปี
การศึกษา 2558 ของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ในวันที่ 2 สิงหาคม 2559 ณ ห้อง CMP401 ชั้น 4
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข โดยกรรมการตรวจประเมินผู้ทรงคุณวุฒิภายในมหาวิยาลัยฯ ได้แก่
1. ดร.สุรชัย จูมพระบุตร (คณะเภสัชศาสตร์)
ประธานฯ
2. ศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ รัตนชัยกุลโสภณ (คณะวิทยาศาสตร์)
กรรมการฯ
3. ผศ.ดร.จารุวรรณ ธนวิรุฬห์ (คณะเภสัชศาสตร์)
กรรมการและเลขานุการฯ

ภาพที่ 77 การตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
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ตารางที่ 51 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีวเวชศาสตร์
องค์ประกอบที่
1. การกากับมาตรฐาน
2. บัณฑิต
3. นักศึกษา
4. อาจารย์
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเ้ รียน
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ผลการประเมิน

I

P

O

ผ่านประเมิน
0.00
2.00
2.86
2.00
3.00
2.00
2.37
2.75
0.00
ปานกลาง ปานกลาง ไม่ประเมิน

คะแนน ผลการ
เฉลี่ย ประเมิน
ได้มาตรฐาน
0.00 ไม่ประเมิน
2.00 น้อย
2.86 ปานกลาง
2.75 ปานกลาง
2.00 น้อย
2.51
ปานกลาง

วิทยาลั ยแพทยศาสตร์ และการสาธารณสุ ข รับ การตรวจประเมิน คุณภาพภายใน ระดั บ หลั ก สู ตร ปี
การศึ ก ษา 2558 ของหลั ก สู ต รแพทยศาสตรบั ณ ฑิ ต ในวั น ที่ 9 สิ ง หาคม 2559 ณ ห้ อ ง CMP401 ชั้ น 4
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข โดยกรรมการตรวจประเมินผู้ทรงคุณวุฒิภายในมหาวิยาลัยฯ ได้แก่
1. รศ.ดร.อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์ (คณะเกษตรศาสตร์)
ประธานฯ
2. ผศ.ดร.จารุวรรณ ธนวิรุฬห์ (คณะเภสัชศาสตร์)
กรรมการฯ
3. ผศ.ดร.ศิริมา สุวรรณกูฏ
(คณะเภสัชศาสตร์)
กรรมการและเลขานุการฯ

ภาพที่ 78 การตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
ตารางที่ 52 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

2.67
3.33

ผ่านประเมิน
4.45
-

4.45
2.67
3.33

ผลการ
ประเมิน
ได้มาตรฐาน
ดีมาก
ปานกลาง
ดี

3.00

3.17

-

3.13

ดี

-

3.00
3.13
ดี

3.00
4.45
3.26
ดีมาก

องค์ประกอบที่
1. การกากับมาตรฐาน
2. บัณฑิต
3. นักศึกษา
4. อาจารย์
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมิน
ผู้เรียน
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ผลการประเมิน
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3.00
ปานกลาง
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เฉลี่ย

ปานกลาง
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วิทยาลั ยแพทยศาสตร์ และการสาธารณสุ ข รับ การตรวจประเมิน คุณภาพภายใน ระดั บ หลั ก สู ตร ปี
การศึกษา 2558 ของหลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาสาธารณสุ ขศาสตร์ ) ในวัน ที่ 9 สิ งหาคม 2559 ณ
ห้อง CMP412 ชั้น 4 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข โดยกรรมการตรวจประเมินผู้ทรงคุณวุฒิภายใน
มหาวิยาลัยอุบลราชธานี ได้แก่
1. ดร.สุรชัย จูมพระบุตร (คณะเภสัชศาสตร์)
ประธานฯ
2. ดร.ชิดหทัย เพชรช่วย (คณะวิทยาศาสตร์)
กรรมการฯ
3. อ.ภูษณิศา มีนาเขตร (คณะพยาบาลศาสตร์)
กรรมการและเลขานุการฯ

ภาพที่ 79 การตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
(สาขาสาธารณสุขศาสตร์)
ตารางที่ 53 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุขศาสตร์
องค์ประกอบที่
1. การกากับมาตรฐาน
2. บัณฑิต
3. นักศึกษา
4. อาจารย์
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมิน
ผู้เรียน
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ผลการประเมิน

I
2.33
3.02
2.00

P

3.54
2.33
3.02

ผลการ
ประเมิน
ได้มาตรฐาน
ดี
ปานกลาง
ดี

-

2.75

ปานกลาง

3.54
ดี

2.00

น้อย

2.78

ปานกลาง

O

ผ่านประเมิน
3.54
3.00

2.00
2.58
2.75
ปานกลาง ปานกลาง

คะแนน
เฉลี่ย
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วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จัดประชุมแนวทางการตรวจประเมินคุณภาพ ระดับวิทยาลัย
ปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 19 กันยาน 2559 ณ ห้อง CMP401 ชั้น 4 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
โดย รศ.นพ.ป่วน สุทธิพินิจธรรม เป็นประธานการประชุม

ภาพที่ 80 ประชุมแนวทางการตรวจประเมินคุณภาพ ระดับวิทยาลัย ปีการศึกษา 2558
วิทยาลั ย แพทยศาสตร์ และการสาธารณสุ ข รับ การตรวจประเมิน คุ ณภาพภายใน ระดั บ วิท ยาลั ย ปี
การศึกษา 2558 ในวันที่ 4-5 ตุลาคม 2559 ณ ห้อง CMP401 ชั้น 4 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
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. นางสาวสายใจ จันเวียง
(สานักงานประกันคุณภาพฯ)
เลขานุการ

ภาพที่ 81 รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับวิทยาลัย ปีการศึกษา 2558
ตารางที่ 54 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับวิทยาลัย ปีการศึกษา 2558 ของวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
องค์ประกอบ
1. การผลิตบัณฑิต
2. การวิจัย
3. การบริการวิชาการ
4. การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
5. การบริหารจัดการ
คะแนนเฉลี่ย

124

ตัวบ่งชี้
6
3
1
1
2
13

คะแนนการประเมินเฉลี่ย (สกอ.)
I
P
O
3.30
5.00
2.85
5.00
4.00
5.00
4.00
5.00
5.00
3.73
4.71
3.92

รวม
3.79
4.67
4.00
5.00
5.00
4.29

ผลการประเมิน
ดี
ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดีมาก

ดี
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แผนภูมิที่ 25 แสดงการเปรียบเทียบเทียบผลประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข ปีการศึกษา 2557 - 2558

คะแนนการประเมิน

5
4

3.6 3.79

3

5

4.48 4.67

4

4

5
4

3

2
1
0

องค์ประกอบที่ 1

องค์ประกอบที่ 2
องค์ประกอบที่ 3
องค์ประกอบที่ 4
ปีการศึกษา 2557
ปีการศึกษา 2558

องค์ประกอบที่ 5

6. ระบบและกลไกการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
6.1. ผลการดาเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุ ข ได้ดาเนิ น การติดตามการรายงานผลการดาเนิ น งานตาม
แผนการบริหารความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559) ระดับวิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข และมีปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
จานวน 8 ด้าน (8 ความเสี่ยง) โดยได้ติดตามจากหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อรายงานสถานการณ์ดาเนินการความ
เสี่ยงทั้งหมด จานวน 8 ความเสี่ยง
ตารางที่ 55 รายละเอียดผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ 2559
ลาดับ ระดับ ประเภทความเสี่ยง ความเสี่ยง/เหตุการณ์ สาเหตุหรือปัจจัยที่ทา
ความ
ที่อาจเกิดขึ้น
ให้เกิดความเสี่ยง
เสี่ยง
1
สูง ด้านทรัพยากร
ค่าใช้จ่ายของบุคลากร นโยบายของรัฐบาลใน
มาก (การเงิน/งบประมาณ) ที่เพิ่มสูงขึ้นเป็นประจา การปรับเพิม่
ทุกปี
ค่าตอบแทน/เงินเดือน
ค่าจ้าง/งบบุคลากร และ
ค่าตอบแทนประจา
ตาแหน่ง

ผลรดาเนินการเพื่อจัดการความ
เสี่ยง

สถานะ
เทียบ
กับแผน
ดาเนินการ
แล้วเสร็จ

1.มีดาเนินการจ้างบุคลากรตาม
กรอบอัตรากาลังที่วางไว้
2.ยังไม่มีการปรับโอนพนักงานที่
เบิกจ่ายค่าตอบแทนในแหล่งเงิน
รายได้ ให้เป็นแหล่งเงิน
งบประมาณ
3.รายรับจากการให้บริการทาง
แพทย์ของอาคารผู้ป่วยนอกสูงกว่า
ประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ 1.9
ล้านบาท ทาให้วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
มีรายได้ที่นามาใช้ในการบริหาร
จัดการด้านบุคลากรเพิ่มมากขึ้น

125
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ลาดับ ระดับ ประเภทความเสี่ยง
ความ
เสี่ยง
2
สูง ด้านทรัพยากร
มาก (เทคโนโลยี
สารสนเทศ)

3

สูง

126

ด้านการปฏิบัติงาน
(การประกันคุณภาพ)

ความเสี่ยง/เหตุการณ์
ที่อาจเกิดขึ้น
การบันทึกข้อมูลใน
การออกใบเสร็จรับค่า
รักษาพยาบาลใน
ระบบ UBUFMIS

อาจารย์ประจาที่มีวุฒิ
ระดับปริญญาเอก
หรือเทียบเท่ามีน้อย

สาเหตุหรือปัจจัยที่ทา
ให้เกิดความเสี่ยง

ผลรดาเนินการเพื่อจัดการความ
เสี่ยง

สถานะ
เทียบ
กับแผน
ระบบ UBUFMIS ใน
ดาเนินการ
เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการ
การออกในเสร็จค่า
ให้บริการผู้ป่วยแต่ละแผนกบันทึก แล้วเสร็จ
รักษาพยาบาลไม่รองรับ รหัสกรมบัญชีกลางในใบสั่งยาทุก
การบันทึกรหัส
ครั้งที่ต้องชาระเงิน
กรมบัญชีกลางของค่า
รักษาพยาบาลต่างๆ ทา
ให้เจ้าหน้าที่การเงินต้อง
บันทึกรหัส
กรมบัญชีกลางเอง ทา
ให้เกิดความผิดพลาดใน
การบันทึก
1. อาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ 1.ปรับปรุงข้อบังคับ กฎ ระเบียบ ดาเนินการ
ปริญญาเอกไม่จบตาม เกี่ยวกับกองทุนพัฒนาบุคลากรให้ แล้วเสร็จ
เกณฑ์ ที่ขออนุญาต
ตอบสนองต่อกลุ่มเป้าหมาย
และที่จบมาแล้วไม่อยู่
ภายนอก ให้ขอรับทุนไปศึกษาต่อ
ต่อ
และกลับมา ใช้ทุนที่
2.แผนการแสวงหา
มหาวิทยาลัยม โดย
อาจารย์เชิงรุกยังไม่
- ดาเนินการเชิญบุคลากรทีล่ า
ตอบสนองต่อ
ศึกษาต่อพบคณบดีพร้อมรายงาน
กลุ่มเป้าหมาย (ไม่มี
ความก้าวหน้าของการศึกษาต่อ
อาจารย์ปริญญาเอกมา และขอความร่วมมือในการเร่งรัด
สมัคร)
ให้สาเร็จการศึกษาโดยเร็ว
- ออกแบบฟอร์มการรายงาน
ความก้าวหน้าของการลาศึกษาต่อ
และติดตามผลการรายงานทุกภาค
การศึกษา
2.มีการปรับปรุงแผนการแสวงหา
อาจารย์เชิงรุกให้มีความสอดคล้อง
กับความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมาย โดยการจัด
ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการ
วิเคราะห์ภาระงานสายวิชาการ
เพื่อนาผลทีไ่ ด้มาจัดทาแผน
อัตรากาลังสายวิชาการต่อไป
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ลาดับ ระดับ ประเภทความเสี่ยง
ความ
เสี่ยง
4
สูง ด้านอันตรายที่เกิด
จากสารเคมี สารทาง
ชีวะ และการเผยแพร่
เชื้อโรค

5

สูง

ด้านนโยบาย
กฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ

ความเสี่ยง/เหตุการณ์
ที่อาจเกิดขึ้น

สาเหตุหรือปัจจัยที่ทา
ให้เกิดความเสี่ยง

การติดเชื้อก่อโรคของ
เจ้าหน้าที่
ห้องปฏิบัติการ

1.ระบบการจัดการ การ
เพาะเลี้ยงเชื้อยังไม่
รัดกุมดีพอ
2.งานห้องปฏิบัติการยัง
ขาดผู้เชี่ยวชาญด้าน
เชื้อจุลินทรีย์
3.ระบบป้องกันความ
ปลอดภัยในการกาจัด
ขยะติดเชื้อยังไม่มี
ประสิทธิภาพ

ผลรดาเนินการเพื่อจัดการความ
เสี่ยง

สถานะ
เทียบ
กับแผน
ดาเนินการ
แล้วเสร็จ

1. เพื่อเพิ่มระบบคงามปลอดภัย
ของห้องปฏิบัติการ มีการปรับระ
กับความปลอดภัย จาก Biosafety
Level II เป็น Biosafety Level III
2. มีการส่งกาจัดขยะติดเชื้อและ
สัตว์ทดลอง ไปกาจัดที่โครงการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เทศบาลวาริน
ชาราบ
3.บุคลากรมีการเพิม่ พูนความรู้
โดยการเข้ารับการฝึกอบรม เรื่อง
แนวทางการปฏิบัติเพืเ่ พิ่มความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ หลักสูตร
ปฏิบัติการเบื้องต้น รุ่นที่ 1 ณ
โรงแรมยูเพลส จัดโดย สานักงาน
ส่งเสริมงานวิจัยฯ ร่วมกับศูนย์
พันธุวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ในวันที่
4 ธันวาคม 2558
4.ได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมเพิ่มพูน
ความรู้ โดยการเข้าร่วมสัมมนา
การบังคับใช้กฎหมาย พรบ.เชื้อ
โรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ.2558 ณ
โรงแรมเอเชียราชเทวี กรุงเทพฯ
ในวันที่ 14 มกราคม 2559
ลูกหนี้เงินยืมมีการค้าง 1.ลูกหนี้เงินยืมที่ยมิ เงิน 1.ผู้บริหารแจ้งนโยบายให้บุคลากร ดาเนินการ
ชาระนานเกินกาหนด ไปแล้วไม่รีบทาเอกสาร รับทราบถึงแนวทางการติดตาม
แล้วเสร็จ
เบิกจ่าย
ลูกหนี้เงินยืมที่เกินกาหนดการ
2.เจ้าหน้าที่การเงินไม่ได้ ชาระคืนเงินยืม
ติดตามทวงถามเป็น
2.งานการเงินดาเนินการ
ประจาทุกเดือน
ตรวจสอบและตัดยอดลูกหนี้คง
ค้าง ณ 12 กันายน 2559 และ
นาเสนอต่อคณบดีเพื่อพิจารณา
3.คณบดีเชิญลูกหนีเ้ งินยืมที่ยังไม่
ชาระเงินคืนเข้าพบเพื่อชี้แจงถึง
เหตุผลที่ไม่ชาเงินคืนตาม
ระยะเวลาที่กาหนด และซักซ้อม
ความเข้าใจถึงการดาเนินการขั้น
ต่อไปของงานการเงิน
4.เตรียมบันทึกติดตามทวงหนี้ ณ
30 กันยายน 2559 (กรณีที่ยังมี
ลูกหนี้ไม่ชาระเงินคืน)
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ลาดับ ระดับ ประเภทความเสี่ยง
ความ
เสี่ยง
6
สูง ด้านการปฏิบัติงาน
(ระบบงาน)

7

8

สูง

ด้านการปฏิบัติงาน
(กระบวนการบริหาร
หลักสูตร)

ปาน ด้านการปฏิบัติงาน
กลาง (ระบบงาน)

128

ความเสี่ยง/เหตุการณ์
ที่อาจเกิดขึ้น
ด้านการควบคุม
ครุภณ
ั ฑ์

ร้อยละการมีงานทา
ของบัณฑิตใน 1 ปี
แรก มีแนวโน้มลดลง

การตัดหนี้กยศ.
สาหรับนักศึกษาที่จะ
จบในเทอมสุดท้ายมี
ความล่าช้า

สาเหตุหรือปัจจัยที่ทา
ให้เกิดความเสี่ยง

ผลรดาเนินการเพื่อจัดการความ
เสี่ยง

สถานะ
เทียบ
กับแผน
มีปัญหาด้านการ
ได้มีการประสานงานและทาความ ดาเนินการ
ตรวจสอบครุภณ
ั ฑ์
เข้าใจกับทุกกลุ่มงานเกี่ยวกับแนว แล้วเสร็จ
ประจาปี เนื่องจากมีการ ทางการดาเนินงานในการ
ย้ายครุภัณฑ์โดยไม่แจ้ง กากับควมคุมดูแลครุภณ
ั ฑ์ ซึ่งทุก
ต่อเจ้าหน้าที่พัสดุ
กลุ่มงานให้ความร่วมมือเป็นอย่าง
ดี
1.สัดส่วนกาลังคนด้าน
สาธารณสุข ตาแหน่ง
นักวิชาการสาธารณสุข
ใน สานักงาน
ปลัดกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุขมี
จานวนมากกว่าร้อยละ
80 ของกรอบที่ต้องการ
2.มีสถาบันการศึกษาที่
เปิดสอนหลักสูตรที่
คล้ายคลึงกัน มีจานวน
มากขึ้น
3.การมีพระราชบัญญัติ
วิชาชีพสาธารณสุข
ชุมชน รวมถึงการเตรียม
ตั้งสภาวิชาชีพ
สาธารณสุขชุมชนที่ยัง
ไม่สมบูรณ์ ยังไม่มีกรอบ
การปฏิบัตติ าม พ.ร.บ.
ที่ชัดเจน
ระบบการตัดโอน/การ
บริหารจัดการของ กยศ.

1.มีการติดตามการบันทึกการมี
ดาเนินการ
งานทาของนักศึกษาเป็นรายบุคคล แล้วเสร็จ
เพื่อให้เข้าระบบ เพื่อดาเนินการ
ลงทะเบียนการมีงานทา เพื่อได้
ข้อมูลที่ครบถ้วนและถูกต้อง
2.มีการปรับปรุงหลักสูตรให้
สอดคล้องกับแนวทางการ
ประกาศใช้ พรบ.สาธารณสุข โดย
ปรับหลักสูตร เป็น
2.1หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร
บัณฑิต
2.2หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม
ซึ่งการปรับหลักสูตรนี้ เพื่อให้
สอดคล้องกับผู้ใช้บัณฑิต
3.มีการประชุมกลุ่มวิชา เพื่อ
กาหนดแผนการรับนักศึกษาให้
เหมาะสมในอนาคต
ดาเนินการปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว ดาเนินการ
โดย กยศ.มหาวิทยาลัยอุบลฯ ได้ แล้วเสร็จ
ดาเนินการแก้ไข ขั้นตอนการ
ทางาน โดยการเลือก ตัดโอนหนี้
กยศ.ของนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 เป็น
ลาดับแรก เพื่อแก้ปัญหาการทา
เรื่องจบของนักศึกษากลุ่มดังกล่าว
ให้ทันเวลา
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6.2.ระบบและกลไกการควบคุมภายใน วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุ ข ได้ดาเนิ น การติดตามการรายงานผลการดาเนิ น งานตาม
แผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ณ สิ้นปีงบประมาณ 2558
(1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559) พบว่ามีปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงที่ต้องมีการควบคุม ติดตาม จานวน 5
ความเสี่ยง และสามารถดาเนินการควบคุมแล้วเสร็จทั้งหมด 5 ความเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 100 ที่สามารถควบคุม
ได้ รายละเอียดการดาเนินงาน ดังนี้
ตารางที่ 56 รายละเอียดผลการดาเนินงานตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ประจาปีงบประมาณ 2559
รายชื่อความเสี่ยง
1.ยังไม่มีการดาเนินการตรวจเช็คประวัติ
ครุภณ
ั ฑ์ในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา
2. โปรแกรมระบบค่าเสื่อมครุภณ
ั ฑ์ ยังไม่
เสถียรและถูกต้อง
3. ยังไม่มีการจัดเก็บคูม่ ือการใช้งานครุภณ
ั ฑ์
4. การยืนยันยอดลูกหนี้เงินยืม ไม่มีการตอบ
กลับจากลูกหนี้ในบางราย
5. เอกสารสัญญาเงินยืมข้อมูลยังไม่ครบถ้วน
และถูกต้องตามระเบียบ

แผนการดาเนินการ

ผลการดาเนินการ

ดาเนินการแจ้งและยังคงดาเนินการจัดเก็บ สามารถตรวจเช็คครุภณ
ั ฑ์ได้ตามแผน
ต่อไปจนสิ้นสุดไตรมาส
ประสานการแก้ไข พร้อมประชุมร่วมกับ โปรแกรมระบบค่าเสื่อมครุภัณฑ์
งานพัสดุ, กองคลัง ในการแก้ไขปัญหานี้ มีความเสถียรและถูกต้องมากกว่าร้อละ
80
ดาเนินการปรับปรุง และยังคงมีครุภัณฑืที่ มีคู่มือการใช้งานครุภณ
ั ฑ์ จานวน 1 ชุด
ยังไม่ดาเนินการตรวจรับ ซึ่งจะจัดเก็บคู่มือ เก็บไว้ที่งานพัสดุ
ต่อไป
- ดาเนินการทวงถามอีกครั้ง
ควบคุมลูกหนี้คา้ งชาระ ให้ลดน้อยลงได้
- คุมลูกหนี้โดยควบคุมจานวนสัญญายืม ตามแผน
ไม่เกิน 5 สัญญาต่อคน
ตรวจสอบทุกครั้งในสัญญาเงินยืม โดยให้ เอกสารสัญญาเงินยืมจะมีข้อมูล
ลงวันที่ก่อนการจ่ายเช็ค
ครบถ้วนและถูกต้องตามระเบียบ

7. การปรับปรุงกายภาพ ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของนักศึกษาและบุคลากร
ในปีงบประมาณ 2559 ในด้านการปรับปรุงกายภาพ ระบบสาธารณูปโภคนั้น หน่วยงานที่มีบทบาทมาก
ที่สุดคือ งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ได้รับจัดจัดสรรงบประมาณในโครงการปรับปรุงซ่อมบารุงอาคาร
สถานที่และสิ่งแวดล้อมภายในวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จานวน 549,432 บาท เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการภายใน เช่น จ้างเหมาดูแลระบบลิฟท์โดยสาร เครื่องปรับอากาศ ระบบโทรศัพท์
ระบบไฟฟ้า ค่าวัสดุในการจัดทาซ่อมแซมส่วนที่เสียหายภายในตัวอาคาร และค่าบารุงปรับปรุงภูมิทัศน์ เป็นต้น
ในช่วงปลายปีงบประมาณ 2559 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ยังคงพบปัญหาพื้นที่การ
จัดการเรียนการสอนไม่เพียงพอ ดังนั้นงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม จึงปรับปรุงห้องบริการคอมพิวเตอร์
CMP 113 เป็นห้องเรียน รวมถึงบริหารจัดการพื้นที่ว่างให้เกิดประโยชน์มากที่สุด
จากการประเมินระดับ ความพึงพอใจจากบุคลากร และนักศึกษาภายใน วิ ทยาลั ยแพทยศาสตร์ และ
การสาธารณสุข พบว่าระดับความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ที่ร้อยละ 74.45 โดยค่าความพึงพอใจของบุคลากรอยู่
ที่ร้อยละ 75.42 และนักศึกษาอยู่ที่ร้อยละ 74.09
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ภาพที่ 82 การปรับปรุงกายภาพ ระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของนักศึกษาและ
บุคลากร
7. ส่งเสริมและสร้างจิตสานึกการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน รวมทั้งเพิ่ มพื้นที่สีเขียวและลด
ภาวะโลกร้อน
7.1. โครงการธนาคารขยะ “เปลี่ยนขยะให้เป็นทุน”
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เป็นหน่วยงานที่สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีบุคลากร
และนักศึกษาเข้ามาใช้บริการตลอดเวลา จึงก่อให้เกิดขยะมูลฝอยเพิ่มมากขึ้นจากการดาเนินกิจกรรมต่างๆ อาจ
ส่งผลเกิดปัญหาในการจัดการปริมาณขยะที่เกิดขึ้น การแก้ไขปัญหาปริมาณขยะต้องเริ่มจากการมีทัศนคติของแต่
บุคคล ซึ่งถ้าทุกคนช่วยกันลดปริมาณขยะในส่วนของตนเองได้ ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในแต่ละวันจะลดลงหลายตัน
ซึ่งหากมีการจัดการอย่างเป็นระบบจะช่วยลดภาระในการจัดการขยะ และเป็นการส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในการ
แก้ไขปัญหาขยะที่เพิ่มขึ้นด้วย
จากการดาเนินงานตามโครงการธนาคารขยะ “เปลี่ยนขยะให้เป็นทุน” โดยทางกลุ่มได้ทาการรับสมัคร
สมาชิก โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ นักศึกษาในคณะ อาจารย์และบุคลากรในคณะ นักศึกษาและบุคลากรต่าง
คณะและมีการรับฝากและรวบรวมขยะในวันทาการของธนาคาร คือ ทุกวันจันทร์ และพฤหัสบดี เวลา 17.0018.00 น. โดยแยกตามประเภทการรีไซเคิลได้ ดังนี้
1. จานวนสมาชิกนาขยะมาฝากทั้งหมด 343 คน
1) อาจารย์และบุคลากร วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จานวน 38 คน
2) นักศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ชั้นปีที่ 1
จานวน 1 คน
3) นักศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ชั้นปีที่ 2
จานวน 103 คน
4) นักศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ชั้นปีที่ 3
จานวน 110 คน
5) นักศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ชั้นปีที่ 4
จานวน 56 คน
6) นักศึกษา อาจารย์และบุคลากร นอกคณะ
จานวน 35 คน
2. มีการขายขยะทั้งหมดจานวน 4 ครั้ง ซึ่งเป็นจานวนเงินทั้งหมด 15,130 บาท
3. สรุปสัดส่วนของขยะที่รับซื้อได้ 3 อันดับแรก คือ กระดาษ รองลงมาคือ พลาสติก และแก้ว
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แผนภูมิที่ 26 แสดงสัดส่วนของขยะที่รับซื้อมาทั้งหมดในแต่ละประเภท
12.37%
15.18%
0.06%

1.71%
0.52%
0.75%

0.05%

0.17%

0.06%

70.92%
กระดาษ

แก้ว

พลาสติก

อื่นๆ

อะลูมิเนียม

สังกะสี

เหล็ก

แผ่นซีดี

แบตเตอรรี่

ภาพที่ 83 ประชาสัมพันธ์ธนาคารขยะที่ตลาดนัด มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ภาพที่ 84 การรับซื้อขยะจากอาจารย์ บุคคลากร นักศึกษา และทาการคัดแยกประเภท
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7.2. โครงการน้าหมักชีวภาพและประดิษฐ์วัสดุรีไซเคิล
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้จัดการเรียนการสอนในรายวิชา 1902 315 การจัดการขยะ
และสิ่งปฏิกูล สาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ซึ่งการจัดการ
เรียนให้บรรลุวัตถุประสงค์ของรายวิชานั้น จาเป็นจะต้องมีการดาเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน
โดยให้นักศึกษาได้นาความรู้จากการศึกษาในรายวิชาดังกล่าว มาจัดทาโครงงานเพื่อพัฒนา ให้สามารถนาขยะ
กลับมาใช้ประโยชน์ ใหม่ได้อีกครั้ง
ดังนั้น หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จึงได้จัดทาโครงการจัดทาโครงงานนา
ขยะมาใช้ประโยชน์ด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ ในรายวิชา 1902 315 การจัดการขยะและสิ่งปฏิกูลขึ้น เพื่อให้นักศึกษา
สามารถนาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน และนาไปใช้ประโยชน์ต่อการประกอบวิชาชีพในอนาคตได้

ภาพที่ 85 กิจกรรมการดาเนินการทาน้าหมักชีวภาพจากเศษขยะอินทรีย์

ภาพที่ 86 การประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุรีไซเคิล
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7.3. โครงการวันสิ่งแวดล้อมโลกเพื่อสุขภาพ
วัตถุประสงค์ คือ เพื่อให้นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สามารถ
เผยแพร่เรื่องราวเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และเพื่อเป็นการกระตุ้นให้มีการเปลี่ยนแปลงไป
ในทางที่ดี ในชุมชนและสังคม และเพื่อให้นักศึกษาสามารถที่จะเป็นผู้นาในการสร้างความตื่นตัวในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชนและนักศึกษาทั่วไปและบรรลุตามตัวชี้วัดด้านผลผลิต
(Output) ของโครงการ เชิงปริมาณ: มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการตามจานวนที่ตั้งไว้ ในเชิงคุณภาพ: นักศึกษามี
การนาประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกการจัดกิจกรรมไปใช้ในการฝึกการจัดโครงการและสามารถเผยแพร่ความรู้
ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแก่สังคม และสามารถเผยแพร่เรื่องราวเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
และสามารถกระตุ้นให้มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี ในชุมชนและสังคมได้สามารถที่จะเป็นผู้นาในการสร้าง
ความตื่นตัวในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชนและนักศึกษาทั่วไปได้ และ
สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเมื่อมีโอกาสในการทางานในอนาคต

ภาพที่ 87 โครงการวันสิ่งแวดล้อมโลกเพื่อสุขภาพ
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กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ โดยให้บุคลากรมีวัฒนธรรมแห่งการ
เรี ยนรู้ เพื่อการทางานได้ เ 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 จัดให้มีระบบการถ่ายทอดตัวชี้วัดขององค์กรสู่ระดับบุคคล และระบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
3. พัฒนาผู้บริหารทุกระดับให้มีสมรรถนะด้านการบริหารโดยยึดหลักธรรมภิบาลและทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง
4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีความก้าวหน้าตามสายงาน โดยการเพิ่มพูนคุณวุฒิศักยภาพและ
ประสบการณ์
5. สร้างเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพเพื่อให้บุคลากรทางานในองค์กรอย่างมีความสุข
6. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการความรู้เพื่อนาไปสู่การปฏิบัติ
7. ส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพ และยกย่อง เชิดชูเกียรติบุคลากรที่เป็นแบบอย่างที่ดี
1. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม
งานบริหารบุคคล ได้จัดทาแผนกลยุทธ์เพื่ อการพัฒนาบุคลากร ปี 2559-2562 โดยมีเนื้อหาที่สอดคล้อง
กับแผนกลยุทธการพัฒนาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ปี 2555-2559 โดยแผนกลยุทธ์การพัฒนา
บุคคล แผนการพัฒนาบุคลากรตลอดจนแผนความต้องการ ได้กาหนดมาตราการ โครงการ/กิจกรรม และตัวชี้วัด
ความสาเร็จ เพื่อขับเคลื่อนและส่งเสริมให้การดาเนินงานตามพันธกิจหลักของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข ไปสู่วิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ โดยมีกิจกรรมย่อย ดังนี้
1.1. บริหารอัตรากาลังบุคลากร และทุนพัฒนาอาจารย์
1.1.1 บริหารอัตรากาลังบุคลากร
ได้นาข้อเสนอแนะ ปีงบประมาณ 2558 มาพัฒนาโครงการในปี 2559 โดยมีการทบทวนตัวบ่งชี้
ค่าเป้าหมายการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์ ประจาปี 2559 ด้านกรอบอัตรากาลังและแผนกลยุทธกการพัฒนา
บุคลากร วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ระยะ 5 ปี พ.ศ 2560-2564 สาหรับสายวิชาการ ดาเนินการ
เมื่อวันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมร้านแซบซอย 9 อุบลราชธานี โดยแบ่งออกเป็น ด้านอัตรากาลัง
และการพัฒนาทางด้านวิชาชีพ เพี่อนามากาหนดกรอบอัตรากาลังในแต่ละปี
ตารางที่ 57 แผนอัตรากาลังใหม่สายวิชาการ จานวน 5 อัตรา
ลาดับที่
ตาแหน่ง/ประเภท
1. อาจารย์แพทย์

134

คุณวุฒิ
วุฒิบัตร

จานวน
5

อัตราค่าจ้าง (บาท)
35,700
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ตารางที่ 58 แผนอัตรากาลังใหม่สายสนับสนุนวิชาการ จานวน 37 อัตรา
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

ตาแหน่ง/ประเภท
เภสัชกร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นักกายภาพบาบัด/อาชีวบาบัด
นักเทคนิคการแพทย์
นักบัญชี
นักโภชนาการ
นักรังสีการแพทย์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการพัสดุ
นักวิชาการสาธารณสุข
นักวิชาการสาธารณสุข
นักวิชาการโสต
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
บรรณารักษ์
บุคลากร
พนักงานรังสีการแพทย์
พยาบาล

คุณวุฒิ
ปริญญาตรี (6 ปี)
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี

จานวน
2
1
1
2
2
1
1
1
1
2
1
1
3
1
2
1
1
1
7

อัตราค่าจ้าง (บาท)
26,250
22,500
22,500
22,500
22,500
22,500
22,500
22,500
22,500
22,500
22,500
22,500
22,500
22,500
22,500
22,500
22,500
22,500
22,500

ผลการดาเนินงานอัตรากาลังใหม่
 สายวิชาการ ในปีงบประมาณ 2559 ไม่มีการตั้งงบประมาณในการบรรจุบุคลากร
สายวิชาการ (สาหรับอัตราใหม่) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจาวิทยาลัย
แพทยศาสตร์ แ ละการสาธารณสุ ข ครั้ ง ที่ 3/2559 เมื่ อ วั น ที่ 17 มี น าคม 2559
เห็นชอบให้เปลี่ยนหมวดเงินแล้วเสร็จจึงเปิดรับบุคลากรสายวิชาการ แต่เนื่องจาก
การดาเนินการการได้รับอนุมัติสาหรับการเปลี่ยนหมวดเงินสาหรับอัตราเดิมและ
บรรจุอัตราใหม่มาปลายปีงบประมาณ ประกอบกับกลุ่มวิชามีความต้องการบรรจุ
อัตราใหม่ในเดือน ธันวาคม 2559 ทาให้ไม่สามารถรับอัตราใหม่ในปีงบประมาณ
2559 ได้ตามแผนที่วางไว้
 สายสนับสนุนวิชาการ มีผลการดาเนินงาน ดังนี้
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ตารางที่ 59 ผลการดาเนินงานตามแผนอัตรากาลังสายสนับสนุนวิชาการ
ชื่อ-สกุล
1. นางสาวธนาภรณ์ โสภาพ

สายงาน
พนักงาน
มหาวิทยาลัย

2. นางสาวมลทญา ยอดเอื้อ

พนักงาน
มหาวิทยาลัย

3. นางสาวสุภาพร เชื้อชัย

พนักงาน
มหาวิทยาลัย

4. นางสาวนภาจรีย์ เผ่าพันธุ์

พนักงาน
มหาวิทยาลัย

5. นางสาวสุปรียา นิธิพานิช

พนักงาน
มหาวิทยาลัย

6. นางสาวชลันดา ลาวิลาศ

พนักงาน
มหาวิทยาลัย

7. นางสาวศศิธร สมชัย

พนักงาน
มหาวิทยาลัย

8. นายชลธิส ชอบเสียง

พนักงาน
มหาวิทยาลัย
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ตาแหน่ง
นักวิชาการเงิน
และบัญชี

วันบรรจุ
หมายเหตุ
1 มีนาคม 2559 เงินรายได้วทิ ยาลัย
แพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข ทดแทนอัตรา
เดิม
เจ้าหน้าที่
1 เมษายน 2559 เงินงบประมาณ
บริหารงานทั่วไป
(ผลผลิต : ผลงานการ
ให้บริการรักษาพยาบาล
และส่งเสริมสุขภาพฯ)
นักวิชาการศึกษา 1 เมษายน 2559 เงินรายได้วทิ ยาลัย
แพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข
พยาบาลวิชาชีพ 1 มีนาคม 2559 เงินงบประมาณ
(ผลผลิต : ผลงานการ
ให้บริการรักษาพยาบาล
และส่งเสริมสุขภาพฯ)
พยาบาลวิชาชีพ 1 มีนาคม 2559 เงินงบประมาณ
(ผลผลิต : ผลงานการ
ให้บริการรักษาพยาบาล
และส่งเสริมสุขภาพฯ)
นักเทคนิค
1 มีนาคม 2559 เงินงบประมาณ
การแพทย์
(ผลผลิต : ผลงานการ
ให้บริการรักษาพยาบาล
และส่งเสริมสุขภาพฯ)
นักวิชาการเงิน 1 มีนาคม 2559 เงินงบประมาณ
และบัญชี
(ผลผลิต : ผลงานการ
ให้บริการรักษาพยาบาล
และส่งเสริมสุขภาพฯ)
เจ้าหน้าที่
1 มีนาคม 2559 เงินงบประมาณ
บริหารงานทั่วไป
(ผลผลิต : ผลงานการ
ให้บริการรักษาพยาบาล
และส่งเสริมสุขภาพฯ)
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1.1.2 ทุ น พั ฒ นาอาจารย์ ข้ อ เสนอแนะ ปี ง บประมาณ 2558 มาพั ฒ นาโครงการในปี 2559
รายละเอียดการดาเนินการ ดังนี้
 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2559 มีการจัดประชุมชี้แจงนักเรียนทุนเพื่อทราบหลักเกณฑ์และ
แนวปฏิบัติสาหรับการลาศึกษาต่อ เพื่อแนะนาการเขียนรายงานผลการศึกษา, การปฏิบัติ
ตนระหว่างการลา เช่น การขอขยายเวลาศึกษา, การรายงานผลการศึกษา, การลาระหว่าง
ลาศึกษา และชี้แจงแบบฟอร์มรายงานผลการศึกษาของบุคลากรสายวิชาการที่ลาศึกษาต่อ
 ปัญหาอุปสรรคในปีที่ผ่านมาเรื่องการเบิกจ่ายเงินทุนพัฒนาอาจารย์ คณบดีมีนโยบายให้
ยกเลิกการยืมเงินทดรองจ่ายทุนพัฒนาอาจารย์ทุกราย โดยนักเรียนทุนต้องสารองจ่ ายก่อน
แล้วนาใบเสร็จมาเบิกจ่ายตามขั้นตอน
 การสารวจความต้องการความคาดหวัง และนาผลสารวจมาจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรให้
สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา จึงมีการการทบทวนแผนกลยุทธ์การ
พัฒนาบุคลากรสายวิชาการ โดยทบทวนตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย แผนกลยุทธ์พัฒนาบุคลากร
ประจ าปี 2559 แบบคลอบคลุ ม ด้านกรอบอั ตราก าลั ง การพั ฒ นาบุ คลากร วิท ยาลั ย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ระยะ 5 ปี พ.ศ 2560-2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม
2559 ณ ห้องประชุมร้านแซบซอย 9 อุบลราชธานี
 ในปีงบประมาณ 2559 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีการดาเนินการจัดสรร
งบประมาณทุนให้กับบุคลากรสายวิชาการที่ลาศึกษาต่อ อัตราเดิม จานวน 7 อัตรา เป็นเงิน
ทั้งสิ้น 977,000 บาท ได้มีการจัดสรรทุนเพื่อพัฒนาอาจารย์แพทย์ ในด้านแพทย์ประจา
บ้านหรือแพทย์เฉพาะทางสาขาต่างๆ จานวน 4 ทุน รายละเอียดมีดังนี้
ตารางที่ 60 ผลการดาเนินการจัดสรรงบประมาณทุนให้กับบุคลากรสายวิชาการ
ชื่อ-สกุล
1. นพ.ศิริพงษ์ สิระมนต์

ระดับปริญญา

แพทย์ประจา
บ้าน
2. นพ.วิรรัฐ จินาทองไทย แพทย์ประจา
บ้าน
3. นพ.ภาณุวัตร สุธรรมวงศ์ แพทย์ประจา
บ้าน
4. พญ.สุวรรณี ธนสังข์นุชิต แพทย์ประจา
บ้าน

สาขา

สถานศึกษา

จักษุวิทยา

มหาวิทยาลัยมหิดล

อายุรศาสตร์

วิทยาลัยแพทยศาสตร์
พระมงกุฎเกล้า
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ทุนส่วนตัว

1 ก.ค. 59 ถึง 30 มิ.ย. 62

ทุนส่วนตัว

1 ก.ค. 59 ถึง 30 มิ.ย. 64

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทุนส่วนตัว

1 ก.ค. 59 ถึง 30 มิ.ย. 62

ศัลยกรรม
ตกแต่ง
วิสัญญีวิทยา

ทุน
ระยะเวลาในการลาศึกษา
สนับสนุน
ทุนส่วนตัว 1 ก.ค. 59 ถึง 30 มิ.ย. 62

1.2. พัฒนาสมรรถนะบุคลากร
1.2.1. โครงการส่งเสริมศักยภาพในการปฏิบัติงานบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ และสนับสนุนให้
บุคลากรมีความก้าวหน้าตามสายงาน
การส่ งเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เพื่อให้สร้างผลการทางานที่ดีใน
หน้ า ที่ ข องตนเอง แต่ ล ะระดั บ ต าแหน่ ง ตามสายงานของบุ ค ลากรที่ จ ะท าให้ มี ผ ลการปฏิ บั ติ ง านที่
ประสบความสาเร็จ และทาให้บรรลุวิสัยทัศน์และนโยบายขององค์กรได้ งานบริหารบุคคลจึงได้กาหนดแนวปฏิ บัติ
ในการ ติดตาม ประเมินผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการจากการอบรม ประชุม สัมมนา
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หรือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างหน่วยงาน และสามารถนาความรู้ที่ได้รับมาพัฒนางานของตนให้มี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
ในปีงบประมาณ 2559 งานบริหารบุคคล ได้รับ จัดสรรงบประมาณการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
สายสนับสนุนวิชาการ เพื่อการอบรม ประชุม สัมมนาวิชาการ ท่านละ 10,000 บาท/ปี และเสนอผลงานทาง
วิชาการท่านละ 10,000 บาท/ปี และมีการอบรม ประชุม สัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในองค์กร/ภายนอก
รายละเอียดมี ดังนี้
1. บุคลกรสายสนับสนุนวิชาการเข้ารับการอบรมตามสายงานภายในองค์กรจัดขึ้น มีดังนี้
1.1. สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะห์ค่างานเพื่อกาหนดกรอบและลาดับ
ต าแหน่ ง ส าหรั บ บุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น วิ ช าการเพื่ อ การบริ ห ารบุ ค คล
ปี ง บประมาณ 2559-2564 ในวั น ที่ 17-18 มิ ถุ น ายน 2559 ณ อาคาร
ปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมและวิจัยด้านการบริหารธุรกิจ (U-PLACE UBON
HOTEL)
1.2. ประชุม การวิเ คราะห์ ค่างาน กรอบอัตราก าลั งของบุ คลากรสายสนั บ สนุ น
วิชาการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เพื่อวิเคราะห์ค่างาน ใน
วันที่ 28 มิถุนายน 2559 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม CMP
412 ชั้น 4 อาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
1.3. ประชุ มการวิเคราะห์ ค่างานของบุค ลากรสายสนับ สนุน วิช าการ วิท ยาลั ย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เพื่อหารือเกี่ยวกับ Job description และ
แบบข้อตกลงการปฏิบัติงาน (TOR) ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ใน
วันที่ 6 กรกฎาคม 2559 เวลา 08.30 น. เป็ นต้นไป ณ ห้องประชุม CMP
401 ชั้น 4 อาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
1.4. ประชุมการวิเคราะห์ Job description และแบบข้อตกลงการปฏิบัติงาน
(TOR) ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ในวันที่ 25-28 กรกฎาคม 2559
เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้ องประชุม CMP 401 ชั้น 4 อาคารวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
1.5. ประชุมการคิดค่าภาระงานกลางของงานตาแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,
ตาแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร และผู้ที่มีตาแหน่งนอกเหนือจากนี้ ที่ปฏิบัติงาน
เกี่ยวข้องกับงานธุรการ ในวันที่ 29 สิงหาคม 2559 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุม CMP 401
1.6. อบรมเชิง ปฏิ บั ติก ารเกี่ย วกับ โครงสร้ าง และกระบวนการลดขั้ น ตอนการ
ทางานของหน่วยงานในวันที่ 31 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุม CMP 401
ในปีงบประมาณ 2559 บุคลกรสายสนับสนุนวิชาการเข้ารับการอบรมตามสายงานที่หน่วยงาน
ภายองค์กรตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ โดยมีบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ทั้งหมด 82 คน เข้ารับการอบรม
ตามสายงานทั้งในและนอกสถาบันอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า ร้อยละ 100 ต่อปี (ร้อยละต่อจานวนบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการทั้งหมด)
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1.2.2.โครงการส่ ง เสริ ม ศั ก ยภาพในการปฏิ บั ติ ง านบุ ค ลากรสายวิ ช าการ และสนั บ สนุ น ให้ บุ ค ลากรมี
ความก้าวหน้าตามสายงาน
เพื่อให้การพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสายวิชาการ มีคุณภาพและประสิทธิภาพทั้งด้านเทคนิค
การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ และการใช้สื่ออการสอนที่ทันสมัย รวมทั้งการปรับกระบวนการเรียนการสอน
โดยใช้ผลการเรียนรู้และข้อมูลจากความคิดเห็นของผู้เรียน ซึ่งจะทาใหเกิดประโยชน์สูงสุดในการจัด กระบวนการ
เรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ งานบริหารบุคคลจึงได้กาหนดแนวปฏิบัติในการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์
ของการพัฒนาอาจารย์จากการอบรม ประชุมสัมมนาวิชาการ หรือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่า ง
หน่วยงาน และสามารถนาความรู้ที่ได้รับมาพัฒนางานของตนให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ทั้งทางด้าน การเข้ารับการ
อบรม ประชุม สัมมนา การศึกษาดูงาน/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในปีงบประมาณ 2559 ได้รับจัดสรรงบประมาณในการ
พัฒนาศักยภาพ เพื่อการอบรม ประชุม สัมมนาวิชาการ ท่านละ 15,000 บาท/ปี และนาเสนอผลงานทางวิชาการ
ท่านละ 10,000 บาท/ปี และมีการอบรม ประชุม สัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภายในองค์กร ดังนี้
1. บุคลากรสายวิชาการเข้ารับการอบรมตามสายงานภายในองค์กรจัดขึ้น มีดังนี้
1.1. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง พัฒนาอาจารย์เพื่อการจัดการเรียนการสอนทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 Module ที่ 2 : กระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 วันที่ 8-10
ตุลาคม 2558 ณ ห้อง CMP 122 ชั้น 1 อาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข
1.2. วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง พัฒนา
อาจารย์เพื่อการจัดการเรียนการสอนทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 Module ที่ 2 :
กระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 วันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุม
ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอก (ข้างแผนกทันตกรรม) จากการจัดอบรมดังกล่าวมีผู้เข้าร่วม
อบรมจานวน 70 คน รายละเอียดมีดังนี้
1. นักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตร์ชั้นปีที่ 3
จานวน 37 คน
2. อาจารย์กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์
จานวน 4 คน
3. อาจารย์กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์
จานวน 19 คน
4. บุคลากรหน่วยงานภายนอก
จานวน 10 คน
1.3. วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีการอบรมเกี่ยวกับการขอตาแหน่งทาง
วิชาการ สาหรับบุคลากรสายวิชาการ วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2559 เวลา 12.00
น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม CMP 401 ชั้น 4 อาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข มีจานวนผู้เข้ารับการอบรมฯ ร้อยละ 80
1.4. วิ ท ยาลั ย แพทยศาสตร์ แ ละการสาธารณสุ ข มี จั ด อบรมเกี่ ย วกั บ การท าเอกสาร
ประกอบการสอน หนังสือ ตารา งานวิจัย ในการขอตาแหน่งทางวิชาการ สาหรับ
บุคลากรสายวิชาการ ในวันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2559 เวลา 12.00 น. เป็นต้น
ไป ณ ห้ อ งประชุ ม CMP 401 ชั้ น 4 อาคารวิ ท ยาลั ย แพทยศาสตร์ แ ละการ
สาธารณสุข
1.5. บุคลกรสายวิชาการเข้ารับการอบรมตามสายงานและนาเสนอผลงานทางวิชาการที่
หน่วยงานภายนอกองค์กร
ได้นาข้อเสนอแนะ ปีงบประมาณ 2558 มาพัฒนาโครงการในปี 2559 โดยมีการทบทวนตัวบ่งชี้
ค่าเป้าหมายการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์ ประจาปี 2559 ด้านกรอบอัตรากาลังและแผนกลยุทธ์การพัฒนา
บุคลากร วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ระยะ 5 ปี พ.ศ 2560-2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม
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2559 ณ ห้องประชุมร้านแซบซอย 9 อุบล โดยการพัฒนาทางด้านวิชาชีพ เพี่อนามากาหนดกรอบอัตรากาลังใน
แต่ละปีควรมีการทบทวนแผนกลยุทธ์การพั ฒนาบุคลากร ด้านเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ เช่น การพัฒนา
อาจารย์ในวิชาชีพการเรียนการสอน วิจัย การเสนอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ และกาหนดหัวข้อในการพัฒนา
อาจารย์
ดังนั้น ในปีงบประมาณ 2559 บุคลากรสายวิชาการ ทั้งหมด 52 คน เข้ารับการอบรมตามสาย
งานทั้งในและนอกสถาบั นอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า ร้อยละ 100 ต่อปี (ร้อยละต่อจานวนบุคลากรสายวิชาการ
ทั้งหมด)
2. พัฒนาผู้บริหารทุกระดับให้มีสมรรถนะด้านการบริหารโดยยึดหลักธรรมภิบาลและทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ในปีงบประมาณ 2559 ผู้บริหารมีนโยบายการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ดังนี้
1. หลักประสิทธิผล วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีการจัดให้มีการประชุมบุคลากร
ทุกคนทั้งวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เพื่อการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
รอบปีที่ผ่านมา และพัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์
ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์แ ละการสาธารณสุข ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี รวมทั้งเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
พร้ อ มการวางแผนการด าเนิ น งานด้ า นต่ า งๆ จั ด ให้ มี ก ารถ่ า ยทอดแผนกลยุ ท ธ์ วิ ท ยาลั ย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข แก่บุคลากรทุกคนเพื่อรับทราบและนาไปปฏิบัติ
2. หลักประสิทธิภาพ คณะกรรมการประจาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้อนุมัติ
และให้ความสาคัญกับนโยบาย วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข โดยให้งานบริหาร
บุคคล ดาเนินการแต่งตั้งกรรมการการวิเคราะห์โครงสร้างการปฏิบัติงานของหน่วยงานย่อย
วิเคราะห์ค่างาน และลดขั้นตอนการทางาน เพื่อกาหนดภาระหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานและ
แต่ละบุคคลอย่างชัดเจน แบบประเมินที่จากเดิมใช้เป็นกระดาษ เปลี่ยนเป็นระบบอิเล็กทรอ
นิคทั้งหมด
3. หลักการตอบสนอง วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีการนาระบบประกันคุณภาพ
ใช้ในการพัฒนาองค์กร อย่างต่อเนื่องเพื่อประกันมาตรฐานของการปฏิบัติงาน และผลงาน ทั้ง
ในระดับหลักสูตร ระดับคณะ
4. หลักภาระรับผิดชอบ จัดให้มีคณะทางานประกันคุณภาพตามมาตรฐานต่างๆ คือ คณะทางาน
WFME และคณะทางาน EdPex เพื่อดาเนินการเรื่องการประกันคุณภาพตามแผนที่กาหนด
5. หลั ก ความโปร่ ง ใส วิ ท ยาลั ย แพทยศาสตร์ แ ละการสาธารณสุ ข มี ก ารเผยแพร่ ข้ อ มู ล การ
ดาเนิ นงานต่อ สาธารณะ เช่น แสดงรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิท ยาลั ย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข รายงานประจาปี รายงานการประเมินตนเองทุกปี ที่หน้า
เวปไซด์ และมีความพร้ อมในการรับ การตรวจสอบภายในจากหน่ว ยงานทั้งภายใน และ
ภายนอกมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
6. หลักการมีส่วนร่วม
 ในการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ได้เชิญตัวแทน
นักศึกษาเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ข้อคิดเห็นและเสนอแนะแก่คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร
 คณบดี ได้จัดให้มีเวปไซด์สายตรงคณบดี เพื่อรับฟังความคิดเห็นของบุคลากรและ
นักศึกษา
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 นอกจากนี้วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ยังได้มีการรับฟังการจัดทา
ร่า งข้ อ ตกลงการปฏิ บั ติ ง านสายวิ ช าการและสายสนั บ สนุ น โดยเปิ ด โอกาสให้
บุคลากรในวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีส่ว นร่วมในการบริหาร
จัดการสถาบันฯ
 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการ
กาหนดทิศทางและวางแผนงาน การดาเนินการของหน่วยงานย่อย
 บุคลากรมีส่วนร่วมในการแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหาหรือพิจารณาและเห็นชอบ
ขั้นตอน หรือกระบวนการปฏิบัติงาน และกาหนดเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ขอข้อมูลจากงานบริหารบุคคลเรื่องการกิจกรรมวิเคราะห์โครงสร้างและค่างาน
7. หลั กการกระจายอานาจ ผู้ บ ริ ห ารมี การมอบอ านาจในการตั ดสิ น ใจให้ แก่ ผู้ บ ริห าร หรื อ
ผู้ปฏิบัติในลาดับถัดไป เพื่อลดขั้นตอนการทางาน
8. หลักนิติธรรม วิทยาลั ยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุ ข บริห ารโดยการยึดถือ กฎหมาย
ระเบียบ กติกา ข้อบังคับ แนวปฏิบัติที่กาหนดเป็นลายลักษณ์อักษร
9. หลักความเสมอภาค คณะกรรมการประจาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ยึดหลัก
คุณธรรมและจริ ยธรรมในการบริห ารจั ดการ โดยบุคลากรในวิทยาลั ยแพทยศาสตร์ และ
การสาธารณสุขได้รับการปฏิบัติ และได้รับบริการอย่างเท่าเทียมกัน
10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ คณะกรรมการประจาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ใช้มติที่
ประชุ มในการพิจ ารณาเรื่อ งที่มีค วามส าคั ญเพื่ อหาข้อตกลงร่ ว มกั น เช่น การจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการและงบประมาณของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
โดยเป็นการตัดสินใจร่วมกันอย่างฉันทามติ เป็นต้น
2.1. โครงการพั ฒ นาศั ก ยภาพผู้ บ ริ ห าร เป็ น การพั ฒ นาศั ก ยภาพของผู้ บ ริ ห ารและบุ ค ลากรวิ ท ยาลั ย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
เพื่อให้มีทักษะความเป็นผู้นา มีความรู้ความสามารถและวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกล เพื่อเป็นการเพิ่มพูนศักยภาพ
แก่ผู้ บ ริ หาร และบุ คลากรขององค์กรในด้านความรู้ใหม่ๆ อาทิเช่น อบรมสั มมนาวิช าการในหั วข้อ eHealth
Roadmap และอบรมสัมมนาทางวิชาการโครงการ Healthcare Technology Summit 2016, การศึกษาดูงาน
ที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย Osaka และมหาวิทยาลัย Nagoya, ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการจัดตั้ง
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านการลดความเหลื่อมล้าของสถานบริการ, ประชุมสัมมนา เรื่อง กรอบ
มาตรฐานคุ ณวุ ฒิ อุ ดมศึ ก ษา : มาตรฐานผลการเรี ย นรู้ แผนที่ การกระจายความรับ ผิ ด ชอบและการทบทวน
ผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ เป็นต้น
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ภาพที่ 88 การศึกษาดูงานที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย Osaka และมหาวิทยาลัย Nagoya
2.2. โครงการสัมมนาประจาปี 2559 การถ่ายทอดผลการดาเนินงานของผู้บริหารในรอบปีที่ผ่านมา
เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้บุคคลากรสามารถปฏิบัติงานได้บรรลุตามกลยุทธ์และตัวบ่งชี้ มีการจัดโครงการ
ระหว่างวันที่ 9-10 กันยายน 2559 ณ โรงแรมวังนกแก้ว รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี

ภาพที่ 89 การสัมมนาประจาปีเพื่อถ่ายทอดความรู้เพื่อให้บุคคลากรสามารถปฏิบัติงานได้บรรลุตามกลยุทธ์
และตัวบ่งชี้ ประจาปี 2559 ได้มีการดาเนินการจัดโครงการ ระหว่างวันที่ 9-10 กันยายน 2559
2.3.โครงการประชุมคณะกรรมการประจาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
ผลการดาเนินงานรอบ 12 เดือน มีการจัดประชุม ดาเนินการครบ 5 ข้อ ตามเกณฑ์มาตรฐานงานประกัน
คุณภาพการศึกษา ดังนี้
1. แนวทางการดาเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลมีแผนรองรับ 2 โครงการ ซึ่งในโครงการมีการ
จัดประชุมคณะกรรมการประจาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข คณะกรรมการ
บริ ห ารวิ ท ยาลั ย แพทยศาสตร์ แ ละการสาธารณสุ ข และงานบริ ห ารทั่ ว ไป ท าให้ มี ก าร
ดาเนินงานบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
2. ผู้บริหารและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ดาเนินการทาตามแผนและตามหลักธรรมาภิบาล 10 ข้อ
3. ได้ดาเนินการจัดทาประเมินผลตามหลักธรรมาภิบาลในวันที่ 9-10 กันยายน 2559 โดย
ได้รับผลการประเมินจากบุคลากรทุกคนภายในวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
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4. ได้ มี ก ารแจ้ ง ผลการด าเนิ น งานต่ อ คณะกรรมการประจ าวิ ท ยาลั ย แพทยศาสตร์ แ ละ
การสาธารณสุข และคณะกรรมการให้ข้อเสนอแนะ
5. งานบริ ห ารทั่ว ไปนาข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจาวิทยาลั ยแพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข นามาปรับปรุงการดาเนินงานครั้ง ต่อไป

ภาพที่ 90 การประชุมคณะกรรมการประจาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีความก้าวหน้าตามสายงาน
ในปีงบประมาณ 2559 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้ดาเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้
บุคลากรมีความก้าวหน้าตามสายงาน โดยการเพิ่มพูนสมรรถนะและคุณวุฒิ ซึ่งมีผู้ที่ได้ดารงตาแหน่งความก้าวหน้า
ตามสายงาน ดังนี้
ตารางที่ 61 บุคลากรสายวิชาการที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีความก้าวหน้าตามสายงาน
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ชื่อ-สกุล
นางจารุวรรณ์ วงบุตดี
นางสาวจุฑารัตน์ จิตติมณี
นางธันยาการย์ ศรีวรมาศ
นางสาวธารินี ไชยวงศ์
นายนิยม จันทร์นวล
นางภาวนา พนมเขต
นายมารุตพงศ์ ปัญญา
นางสาวมินตรา สาระรักษ์
นางรัตนา เล็กสมบูรณ์
นายสุรศักดิ์ แว่นรัมย์
นางเมรีรัตน์ มั่นวงศ์

ความก้าวหน้า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แต่งตั้งเมื่อ
21 พฤษภาคม 2553
28 พฤษภาคม 2557
6 กันยายน 2555
28 พฤษภาคม 2555
10 กรกฎาคม 2558
18 เมษายน 2555
6 มีนาคม 2558
23 มกราคม 2555
13 กุมภาพันธ์ 2557
11 กันยายน 2555
31พฤษภาคม 2556
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4. สร้างเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพเพื่อให้บุคลากรทางานในองค์กรอย่างมีความสุข
ในปี งบประมาณ 2559 วิ ทยาลั ย แพทยศาสตร์ และการสาธารณสุ ข ส ารวจและวัดความสุ ขของ
บุคลากรด้วยระบบออนไลน์ โดยเครื่องมือแบบวัดความสุข HAPPINOMETER ในการวัดความสุขของบุคลากร
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จานวนทั้งหมด 134 คน จานวนผู้ตอบแบบสอบถาม 46 คน คิดเป็น
ร้อยละ 34.33 และไม่ตอบแบบสอบถาม 88 คน คิดเป็นร้อยละ 65.67 และผลการสารวจความสุขภาพรวมของ
วิทยาลัย แพทยศาสตร์ และการสาธารณสุ ข อยู่ที่ 61.50 สะท้อนให้ เห็ นว่าบุคลากรในองค์กรอยู่ในระดับ “มี
ความสุข” Happy
5. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการความรู้เพื่อนาไปสู่การปฏิบัติ
คณะกรรมการการจัดการความรู้ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จัดตั้งขึ้นในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558 โดยคณะกรรมการจัดการความรู้ทางานภายใต้งานวิจัย บริการวิชาการ และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรและอาจารย์ประจาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีโอกาสได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่จะนามาใช้ในการจัดการความรู้ทั้งการพัฒนาบัณฑิตด้าน
การเรียนการสอน ด้านการวิจัย ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม บริการวิชาการ และด้านอื่นๆ ของวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข และเพื่อให้บุคลากรได้ตระหนักถึงความสาคัญของการจัดการความรู้ และเกิด
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในองค์กรมากขึ้น
ในปีงบประมาณ 2559 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้รับอนุมัติงบประมาณเพื่อสนับสนุน
ในการดาเนินงานเป็นเงิน 45,300 บาท โดยดาเนินการจัดโครงการจัดการความรู้มุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ รวม
ทั้งสิ้น 7 กิจกรรม ภายใต้งานบริการการศึกษา โดยมุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 3 ด้าน ดังนี้
1. ด้านการเรียนการสอน ประกอบด้วย เรื่อง การเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problembased learning: PBL) และ เรื่อง Encourage a happy classroom : what need to be
done
2. ด้านวิจัย บริการวิชาการ และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ประกอบด้วย เรื่อง Pitfall in Statistics
และ Research Methodology
3. ด้านอืน่ ๆ จานวน 3 เรื่อง ได้แก่ เรื่อง E-office ระบบการจัดการประชุม ,เรื่อง ลงทุนอย่างไรให้
คุ้มค่า ในยุคดอกเบี้ยเงินฝากใกล้ 0 เปอร์เซ็นต์ และ เรื่อง การอนุรักษ์พลังงาน
ผลการดาเนิน โครงการจัดการความรู้ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ผลปรากฏว่า ด้าน
งบประมาณ วิทยาลั ยแพทยศาสตร์ และการสาธารณสุ ข สนับ สนุ น งบประมาณ จานวนทั้งสิ้ น 45,300 บาท
เบิกจ่ายไปทั้งสิ้น 42,550 บาท คงเหลืองบประมาณ จานวน 2,750 บาท สาหรับผู้เข้าร่วมอบรม การดาเนินงาน
กิจกรรมทั้ง 7 กิจกรรมมีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการจานวนทั้งสิ้น 209 คน และมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 210
คน คิดเป็นร้อยละ 100.48 เมื่อเทียบกับผู้สมัครเข้าอบรม และผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม
จากผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการทั้ง 7 ครั้ง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 อยู่ในระดับมาก
จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน
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ภาพที่ 91 การเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based learning: PBL)
โดย ผศ.นภา หลิมรัตน์ : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ภาพที่ 92 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการความรู้เพื่อนาไปสู่การปฏิบัติ(1)

ภาพที่ 93 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการความรู้เพื่อนาไปสู่การปฏิบัติ(2)
ตารางที่ 62 สรุปการดาเนินงาน โครงการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM)
ครั้งที่
หัวข้อ
1 การเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็น
ฐาน (Problem-based learning:
PBL)
2

การเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็น
ฐาน (Problem-based learning:
PBL)

เมื่อวันที่
1 เม.ย.59

6 เม.ย.59

กลุ่มเป้าหมาย
วิทยากร
-อาจารย์
ผศ.นภา หลิมรัตน์
-บุคลากรผู้สนใจ อาจารย์ผ้เู ชี่ยวชาญ
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
-อาจารย์
นพ.ดนัย วังสตุรค
-บุคลากรผู้สนใจ อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ
คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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ครั้งที่
หัวข้อ
เมื่อวันที่
3 Encourage a happy classroom : 11 ส.ค.59
what need to be done
4

Pitfall in Statistics และ Research 9 มี.ค.59
Methodology

5

E-office ระบบการจัดการประชุม

6

ลงทุนอย่างไรให้คุ้มค่า ในยุคดอกเบี้ย 13 ก.ค.59
เงินฝากใกล้ 0 เปอร์เซ็นต์

7

การอนุรักษ์พลังงาน

1 ก.ค.59

15 ก.ค.59

กลุ่มเป้าหมาย
วิทยากร
-อาจารย์
รศ.พญ.วารุณี
-บุคลากรผู้สนใจ พรรณพานิช วานเดอพิทท์
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหา
ราชินี
-อาจารย์
รศ.อรุณ จิรวัฒน์กุล
-บุคลากรผู้สนใจ อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ
จากคณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
-อาจารย์
ดร.ปรีดา
-บุคลากรผู้สนใจ ปราการกมานันท์
อาจารย์
จากวิทยาลัยแพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข
-อาจารย์
ดร.ดุสิต จักรศิลป์
-บุคลากรผู้สนใจ อาจารย์
จากคณะบริหารศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
-อาจารย์
ผศ.ดร.อาไพศักดิ์ ทีบุญมา
-บุคลากรผู้สนใจ อาจารย์ จากภาควิชา
วิศวกรรมเครื่องกล
คณะวิศวกรรมศาสตร์

6. ส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพ และยกย่อง เชิดชูเกียรติบุคลากรที่เป็นแบบอย่างที่ดี
ในปีงบประมาณ 2559 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีบุคลากรทีไ่ ด้รับรางวัล การยกย่อง
เชิดชู และเป็นต้นแบบในด้านการปฏิบัติงาน ดังนี้
ตารางที่ 63 รายชื่อบุคลากรที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ในปีงบประมาณ 2559
ลาดับ
ชื่อ-สกุล
1 ผศ.ดร.ธารินี ไชยวงศ์

146

2

พญ.นวิดา เจียมบุญศรี

3

น.ส.อุบลวรรณ พรหมจันทร์

ตาแหน่ง/สังกัด
อาจารย์ กลุ่มวิชา
แพทย์ศาสตร์
อาจารย์ กลุ่มวิชา
แพทย์ศาสตร์
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงาน
ทั่วไป

รางวัลยกย่องเชิดชู
บุคลากรดีเด่น ด้าน
การปฏิบัติงาน
ผู้มีคุณธรรม
จริยธรรม ดีเด่น
บุคลากรดีเด่น ด้าน
กีฬาบุคลากร

หน่วยงานผู้มอบ
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี
แพทยสภา
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

Annual Report 2016

159

ว�ทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข

รายงานประจําป 2559

160

ภาพที่ 94 บุคลากรดีเด่น ด้านการปฏิบัติงาน (ผศ.ดร.ธารินี ไชยวงศ์)

ภาพที่ 95 บุคลากรผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ดีเด่น (พญ.นวิดา เจียมบุญศรี)

ภาพที่ 96 บุคลากรดีเด่น ด้านกีฬาบุคลากร (น.ส.อุบลวรรณ พรหมจันทร์)
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ข้อมูลสารสนเทศ
ด้านงบประมาณ

ในปีงบประมาณ 2559 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้รับจัดสรรงบประมาณในการ
ดาเนินงานตามพันธกิจต่างๆ รวมจานวนเงินทั้งสิ้น 196,357,629.72 บาท จาแนกเป็นงบประมาณแผ่นดิน
จานวนทั้งสิ้น 133,467,380.00 บาท งบประมาณเงินรายได้ จานวนทั้งสิ้น 62,890,249.72 บาท เพื่อให้
การดาเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามแผนงานของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
โดยมีรายละเอียดงบประมาณรายรับ และงบประมาณรายจ่าย ระหว่างปีงบประมาณ 2558 และ 255 9
ดังนี้
1.ข้อมูลงบประมาณรายรับ
ในปีงบประมาณ 2559 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีงบประมาณรายรับจานวน
ทั้ง สิ้ น 196,357,629.72 บาท ซึ่ง น้ อยกว่ า ปี ง บประมาณ 2558 จ านวน 99,474,453.85บาท เมื่ อ
เปรียบเทียบกับปีงบประมาณ 2558 ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจานวน 295,832,083.57 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 29.70 ของงบประมาณที่ได้รับ ลดลงจากปีงบประมาณ 2558 เนื่องจากได้รับจัดสรรงบประมาณ
ดาเนินงานด้านการก่อสร้างอาคารและจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ลดลง

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ล้านบาท)

แผนภูมิที่ 27 เปรียบเทียบงบประมาณรายรับ ระหว่างปีงบประมาณ 2558-2559
200.00
180.00
160.00
140.00
120.00
100.00
80.00
60.00
40.00
20.00
0.00

182.16

69.06
44.49 43.55
8.33 15.48
งบประมาณ
เงินแผ่นดิน

งบประมาณ
เงินอุดหนุน

ปี 2558

148

56.3662.89
4.49 5.38

งบลงทุน
(สิ่งก่อสร้าง)

งบประมาณด้านการวิจัย เงินนอกเงินประมาณ
บริการวิชาการ ทานุฯ
(เงินรายได้)

ปี 2559
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2.ข้อมูลงบประมาณรายจ่าย
ในปี ง บประมาณ 2559 วิ ท ยาลั ย แพทยศาสตร์ แ ละการสาธารณสุ ข มี ก ารเบิ ก จ่ า ย
งบประมาณจ านวนทั้ ง สิ้ น
157,071,742.70 บาท ซึ่ ง น้ อ ยกว่ า ปี ง บประมาณ 2558 จ านวน
132,713,064.98บาท เมื่อเปรี ยบเทียบกับปีงบประมาณ 2558 ซึ่งมีการเบิกจ่ายงบประมาณจานวน
289,784,807.68 บาท คิดเป็นร้อยละ 29.70 ของงบประมาณที่ เบิกจ่ายลดลงจากปีงบประมาณ 2558
เนื่องจากได้รับจัดสรรงบประมาณดาเนินงานด้านการก่อสร้างอาคารและจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ลดลง

งบประมาณรายจ่าย (ล้านบาท)

แผนภูมิที่ 28 เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่าย ระหว่างปีงบประมาณ 2558-2559
200.00
180.00
160.00
140.00
120.00
100.00
80.00
60.00
40.00
20.00
0.00

182.16

69.06

53.98
37.85

41.7535.07
7.40 9.71
งบประมาณ
เงินแผ่นดิน

งบประมาณ
เงินอุดหนุน

4.49 5.38
งบลงทุน
(สิ่งก่อสร้าง)

ปี 2558

งบประมาณด้านการวิจัย เงินนอกเงินประมาณ
บริการวิชาการ ทานุฯ
(เงินรายได้)

ปี 2559

ตารางที่ 64 เปรียบเทียบงบประมาณรายรับ-รายจ่าย ระหว่างปีงบประมาณ 2558-2559
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8

ประเภทงบประมาณ
งบประมาณแผนงานด้านวิทยาศาสตร์
สุขภาพ
งบประมาณแผนงานด้านบริการ
รักษาพยาบาลฯ
งบเงินอุดหนุนผลิตแพทย์เพิ่ม
งบลงทุน (สิ่งก่อสร้าง)
งบประมาณด้านการวิจัย
งบประมาณด้านการบริการวิชาการ
งบประมาณด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
เงินอุดหนุนสนับสนุนการศึกษาขั้น
พื้นฐาน

ปีงบประมาณ 2558
งบประมาณ
งบประมาณ
รายรับ
รายจ่าย

ปีงบประมาณ 2559
งบประมาณ
งบประมาณ
รายรับ
รายจ่าย

3,949,800.00

3,949,800.00

4,271,780.00

4,192,260.00

40,310,600.00

37,660,772.00

39,037,400.00

30,707,840.60

8,327,400.00
7,401,508.20
182,161,500.00 182,161,500.00
1,686,000.00
1,686,000.00
2,449,800.00
2,449,800.00
355,000.00
355,000.00
230,100.00
141,524.50

15,478,000.00
69,060,600.00
2,675,000.00
2,412,100.00
295,000.00
237,500.00

9,713,561.65
69,060,600.00
2,675,000.00
2,412,100.00
295,000.00
168,586.85
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ลาดับ
9
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ประเภทงบประมาณ

ปีงบประมาณ 2558
งบประมาณ
งบประมาณ
รายรับ
รายจ่าย

ปีงบประมาณ 2559
งบประมาณ
งบประมาณ
รายรับ
รายจ่าย

เงินนอกเงินประมาณ
56,361,883.57 53,984,682.98 62,890,249.72 37,846,793.60
(เงินรายได้)
รวมทั้งสิ้น
295,832,083.57 289,784,807.68 196,357,629.72 157,071,742.70
ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ
97.96
79.99
การเบิกจ่ายงบประมาณในปี 2559 ลดลงจากปีงบประมาณ 2558 คิดเป็นร้อยละ 29.70

ตารางที่ 65 เปรียบเทียบรายละเอียดงบประมาณรายรับ-รายจ่าย ระหว่างปีงบประมาณ 2558-2559
ปีงบประมาณ 2558
ลาดับ
ประเภทงบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
รายรับ
รายจ่าย
1
งบประมาณแผนงานด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
1.1 งบบุคลากร
- ค่าจ้างชั่วคราว (ค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญ)
1,278,800.00
1,278,800.00
1.2 งบดาเนินงาน
- ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ
2,671,000.00
2,671,000.00
2
งบประมาณแผนงานด้านบริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ
2.1 งบดาเนินงาน
- ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ
8,300,000.00
8,300,000.00
2.2 งบบุคลากร
- ค่าจ้างพนักงาน
11,293,000.00
8,643,172.00
2.3 งบลงทุน
- ค่าครุภณ
ั ฑ์
20,717,600.00 20,717,600.00
3
งบเงินอุดหนุนผลิตแพทย์เพิ่ม
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป (300,000 บาท/
8,327,400.00
7,398,828.20
คน/ปี) จาก สานักงบประมาณ
4
งบลงทุน
4.1 ค่าสิ่งก่อสร้าง อาคารศูนย์การศึกษา
117,335,200.00 117,335,200.00
และวิจัยทางการแพทย์
4.2 ค่าสิ่งก่อสร้าง อาคารหอพักบุคลากร
56,058,800.00 56,058,800.00
ทางการแพทย์
4.3 ค่าสิ่งก่อสร้าง อาคารจ่ายกลาง
8,767,500.00
8,767,500.00
4.5 ค่าปรับปรุงระบบประกอบอาคารศูนย์
0.00
0.00
การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์
5
งบประมาณด้านการวิจัย
1,686,000.00
1,686,000.00
6
งบประมาณด้านการบริการวิชาการ
2,449,800.00
2,449,800.00
7
งบประมาณด้านทานุบารุง
355,000.00
355,000.00
ศิลปวัฒนธรรม
8
เงินอุดหนุนสนับสนุนการศึกษาขัน้
230,100.00
141,524.50
พื้นฐาน

150

ปีงบประมาณ 2559
งบประมาณ
งบประมาณ
รายรับ
รายจ่าย
1,290,480.00

1,210,960.00

2,981,300.00

2,981,300.00

8,300,000.00

8,300,000.00

20,514,300.00

13,134,120.68

10,223,100.00

9,273,719.92

15,478,000.00

9,713,561.65

0.00

0.00

0.00

0.00

35,070,000.00
34,010,600.00

35,070,000.00
34,010,600.00

2,675,000.00
2,412,100.00
295,000.00

2,675,000.00
2,412,100.00
295,000.00

237,500.00

237,500.00
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ลาดับ
9
9.1

9.2

9.3

ประเภทงบประมาณ

รายงานประจําป 2559

ปีงบประมาณ 2558
งบประมาณ
งบประมาณ
รายรับ
รายจ่าย

ปีงบประมาณ 2559
งบประมาณ
งบประมาณ
รายรับ
รายจ่าย

เงินนอกเงินประมาณ (เงินรายได้)
เงินรายได้ วิทยาลัยฯ
-เงินอุดหนุนทั่วไป (300,000 บาท/
32,634,000.00 25,671,685.57 37,632,000.00 22,010,374.08
คน/ปี) (สบพช.)
- เงินค่าหน่วยกิต ค่าธรรมเนียม
7,505,577.50 11,073,862.41
3,401,270.00
6,350,886.56
การศึกษาพิเศษ
- เงินรายได้อื่น ๆ (เงินค่าธรรมเนียม
1,109,145.50
2,798,901.00
1,208,542.50
0.00
ใช้ห้องปฏิบัติการ,ค่าสมัครสอบ,
ค่าปรับห้องสมุด,ค่าหอพักนักศึกษาฯ)
- เงินบริจาค
250,400.00
249,300.00
501,990.00
304,200.00
- เงินทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก
559,000.00
559,000.00
260,000.00
260,000.00
เงินรายได้ศูนย์สุขภาพ
- เงินค่ารักษาพยาบาล
10,537,160.57 13,043,540.50 12,961,547.22
8,408,187.76
- เงินประกันสุขภาพนักศึกษา
3,070,600.00
0.00
3,127,400.00
0.00
- เงินประกันสุขภาพนักศึกษา
0.00
0.00
2,959,600.00
100,457.00
เงินรายได้ศูนย์เด็ก
- ค่าอาหารและค่าเลีย้ งเด็ก
696,000.00
585,293.50
837,900.00
412,688.20
รวมทั้งสิ้น
295,832,083.57 289,784,807.68 196,357,629.72 157,071,742.70

3.ข้อมูลการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง ประจาปีงบประมาณ 2559
3.1. ข้อมูลการจัดหาวัสดุ
ในปี ง บประมาณ 2559 วิ ท ยาลั ย แพทยศาสตร์ แ ละการสาธารณสุ ข ได้ ด าเนิ น การจั ด สรร
งบประมาณในการจัดหาวัสดุ เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน และการดาเนินงานด้านต่างๆ ดังนี้
ตารางที่ 66 เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัสดุ ในปีงบประมาณ 2558-2559
ลาดับ
1
2
3
4
5

ประเภทวัสดุ
วัสดุสานักงาน
วัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุการเกษตร
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ
2558
2559
1,085,116.30
447,403.20
496,782.94
397,610.00
47,736.00
122,342.00
103,688.00
0.00
0.00
1,751,977.24
948,701.20

ตารางเปรี ย บเทีย บค่าใช้จ่ าย หมวดค่า วัส ดุ ปี งบประมาณ 2558 และ ปี งบประมาณ 2559
โครงการจัดซื้อวัสดุเพื่อการบริหารจัดการภายในวิทยาลัยแพทยศาสตร์ และการสาธารณสุข จากกราฟ
แสดงให้เห็นว่า ปีงบประมาณ 2559 มีปริมาณการจัดซื้อวัสดุลดลงกว่าปีงบประมาณ 2558 เนื่องจากวัสดุ
บางส่วนที่มีความจาเป็นต้องใช้งานบ่อยๆ เช่น กระดาษปริ๊นสี หมึกปริ๊น กระดาษชาระ ถุงขยะสีดา ฯลฯ
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ได้ ด าเนิ น การจั ด ซื้ อ เพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ มส าหรั บ การใช้ ง านภายในวิ ท ยาลั ย แพทยศาสตร์ แ ละการ
สาธารณสุข และในปีงบประมาณ 2559 โครงการบริหารจัดการงานพัสดุได้รับจัดสรรงบประมาณในการ
ดาเนินโครงการลดลงจากเดิม การพิจารณาจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการดาเนินงานภายใน
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ และการสาธารณสุข จึงดาเนินการจัดซื้อวัสดุเท่าที่มีความจาเป็นต้องใช้ใน
การดาเนินงานเท่านั้น ไม่ได้ซื้อสารองไว้ในปริมาณมากๆ เพื่อให้ได้รับวัสดุเพียงพอกับความต้องการ และ
ไม่เกินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จึงทาให้ปริมาณการใช้วัสดุลดลงดังกล่าว
แผนภูมิที่ 29 เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัสดุ ในปีงบประมาณ 2558-2559
ค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัสดุ (บาท)

1,200,000

1,085,116

1,000,000
800,000
600,000

447,403

400,000

496,783
397,610

200,000
0

47,736 0
วัสดุ
สานักงาน

วัสดุ
คอมพิวเตอร์

วัสดุ
ไฟฟ้าและวิทยุ

103,688
122,342
วัสดุ
งานบ้านงานครัว

0

0

วัสดุ
การเกษตร

3.2. ข้อมูลการจัดหาครุภัณฑ์
ในปี ง บประมาณ 2559 วิ ท ยาลั ย แพทยศาสตร์ แ ละการสาธารณสุ ข ได้ ด าเนิ น การจั ด สรร
งบประมาณในการจั ด หาครุ ภั ณ ฑ์ เพื่ อ สนั บ สนุ น การจั ด การเรี ย นการสอน การวิ จั ย การบริ ก ารทาง
การแพทย์และการดาเนินงานด้านต่างๆ ดังนี้
ตารางที่ 67 เปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในการจัดซื้อครุภัณฑ์ในปี 2558 และ 2559
ประเภท
งบประมาณ
งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณรายได้
อื่นๆ (นอกแผน)
รวม

งบประมาณปี 2558
งบประมาณปี 2559
เพิ่มขึ้น/
ลดลง
รับจัดสรร
เบิกจ่าย
รับจัดสรร
เบิกจ่าย
20,717,600.00 20,343,282.00 10,222,100.00 9,273,719.95 ลดลง
5,630,300.00 5,381,795.00 9,642,000.00 7,093,560.00 เพิม่ ขึ้น
4,089,240.00
664,512.20 เพิม่ ขึ้น
26,347,900.00 25,725,077.00 23,953,340.00 17,031,792.15 ลดลง

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 2558 มีจานวนมากกว่าเงินที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ 2559 และยอดการเบิกจ่ายใน
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ปีงบประมาณ 2558 จะมากกว่าปีงบประมาณ 2559 ทั้งนี้ วิทยาลัยฯ ได้นางบประมาณคงเหลือในส่วนนี้
ไปใช้ในการบริหารจัดการด้านอื่นๆ ต่อไป
แผนภูมิที่ 30 เปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในการจัดซื้อครุภัณฑ์ในปี 2558 และ 2559
25,000,000
งบประมาณ (บาท)

20,000,000

20,717,600

20,343,282
9,642,000

15,000,000
10,000,000
5,000,000
0

10,222,100
5,630,300

5,381,795

9,273,720
7,093,560
4,089,240
664,512

รับจัดสรร

เบิกจ่าย

งบประมาณปี 2558
งบประมาณแผ่นดิน

งบประมาณรายได้

รับจัดสรร

เบิกจ่าย

งบประมาณปี 2559
อื่นๆ (นอกแผน)

3.3. ข้อมูลการจัดการด้านสิ่งก่อสร้าง
ภายในปีงบประมาณ 2559 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีงบประมาณรายจ่ายด้าน
การก่อสร้าง ใช้จ่ายไปทั้งสิ้น 78,863,380 บาท (เจ็ดสิบแปดล้านแปดแสนหกหมื่นสามพันสามร้อยแปดสิบ
บาทถ้วน) ส่วนในปีงบประมาณ 2558 ใช้จ่ายไปทั้งสิ้น 140,400,358.28 บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบล้านสี่แสน
สามร้อยห้าสิบแปดบาทยี่สิบแปดสตางค์ ) งบประมาณที่เกี่ยวข้องด้านการก่อสร้างลดลงจากปีงบประมาณ
2558 จานวน 61,536,978.28 บาท (หกสิบเอ็ดล้านห้าแสนสามหมื่นหกพันเก้าร้อยเจ็ดสิบแปดบาทยี่สิบ
แปดสตางค์) เนื่องจากมีโครงการก่อสร้างโครงการใหม่เกิดขึ้นและผูกพันงบประมาณปี พ.ศ. 2560 ทาให้
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรในช่วงเริ่มแรกของการก่อสร้างคือปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ลดน้อยลงไปด้วย
งบประมาณที่เกี่ยวข้องด้านการก่อสร้าง โดยมีรายละเอียดการดาเนินงาน ดังนี้
1. อาคารจ่ายกลาง งบประมาณผูกพันปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2559 วันเริ่มต้นสัญญาวันที่
24 เมษายน 2558 วันสิ้นสุดสัญญาจ้างวันที่ 25 ตุลาคม 2559 วงเงินในสัญญาจ้าง จานวน
50,100,000 บาท งบประมาณปี พ.ศ. 2558 เบิกจ่ายทั้งสิ้น 8,767,500 บาท /งบประมาณปี
พ.ศ. 2559 เบิกจ่ายทั้งสิ้น 35,070,000 บาท เงินนอกงบประมาณ จานวน 6,262,500 บาท
ขณะนี้การก่อสร้างแล้วเสร็จเรียบร้อยในวันที่ 20 กันยายน 2559
2. ค่าควบคุมงานอาคารจ่ายกลาง เงินนอกงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2559 วัน
เริ่มต้นสัญญาวันที่ 24 เมษายน 2558 วันสิ้นสุดสัญญาจ้างวันที่ 15 สิงหาคม 2559 วงเงินใน
สัญญาจ้าง จานวน 856,000 บาท งบประมาณปี พ.ศ. 2558 เบิกจ่ายทั้งสิ้น 214,000 บาท /
งบประมาณปี พ.ศ. 2559 เบิกจ่ายทั้งสิ้น 642,000 บาท ขณะนี้การควบคุมงานก่อสร้างแล้ว
เสร็จเรียบร้อยในวันที่ 20 กันยายน 2559
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3. ก่อ สร้ า งปรั บ ปรุ ง ระบบประกอบอาคารและระบบสาธารณู ป โภคโดยรอบอาคารศู น ย์
การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์ งบประมาณผูกพันปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2560 วัน
เริ่มต้นสัญญา วันที่ 25 เมษายน 2559 วันสิ้นสุดสัญญา วันที่ 17 สิงหาคม 2560 วงเงินใน
สั ญ ญาจ้ า ง จ านวน 193,600,000.-บาท งบประมาณปี พ.ศ. 2559 เบิ ก จ่ า ยทั้ ง สิ้ น
23,619,200 บาท คงเหลือยังไม่ได้เบิกจ่าย 10,391,400 บาท/ งบประมาณปี พ.ศ. 2560
ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น 135,389,400 บาท เงินนอกงบประมาณ จานวน 24,200,000 บาท
ขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
4. จ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างปรับปรุงระบบประกอบอาคารและระบบสาธารณูปโภค
โดยรอบอาคารศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์ เงินนอกงบประมาณปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559 - 2560 วัน เริ่ มต้ น สั ญ ญาวัน ที่ 25 เมษายน 2559 วั นสิ้ น สุ ด สั ญ ญาวั นที่ 17
สิงหาคม 2560 วงเงินในสั ญญาจ้ าง จานวน 3,013,120.-บาท งบประมาณปี พ.ศ. 2559
เบิกจ่ายทั้งสิ้น 753,280 บาท / งบประมาณปี พ.ศ. 2560 ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น 2,259,840
บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างการควบคุมงานก่อสร้าง
5. ออกแบบอาคารหอพักนักศึกษาแพทย์ เงินนอกงบประมาณปี พ.ศ.2559 วันเริ่มต้นสัญญา
วัน ที่ 14 กั น ยายน 2559 วั น สิ้ น สุ ด สั ญ ญาวั นที่ 11 มกราคม 2560 วงเงิ น ในสั ญ ญาจ้ า ง
2,125,000.- บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างการดาเนินการออกแบบ
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ด้านบุคลากร

1.จาแนกตามประเภทของบุคลากร
1.1. บุคลากรสายวิชาการ
ในปี 2559 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีบุคลากรสาย
วิชาการ จานวนทั้งสิ้น 67 คน จาแนกเป็นข้าราชการจานวน 0 คน พนักงานมหาวิทยาลัย 64 คน และ
ลูกจ้างชั่วคราวจานวน 3 คน
ตารางที่ 68 จานวนบุคลากรสายวิชาการ จาแนกตามประเภทของพนักงาน ในปี 2558-2559
ข้า
ราช
การ
-

ภาควิชา/สาขา/หน่วยงาน
กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์
กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์
รวม

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

รวม
49
20
69

ข้า
ราช
การ
-

ปี 2559
พนักงาน ลูกจ้าง
มหาวิทยา ชั่วคราว
ลัย
44
3
20
64
3

รวม

เพิ่มขึ้น/
ลดลง

47
20
67

2
2

หมายเหตุ : สายวิชาการ ในปีงบประมาณ 2559 ไม่มีการตั้งงบประมาณในการบรรจุบุคลากรสายวิชาการ (สาหรับอัตราใหม่) ตาม
มติที่ประชุมคณะกรรมการประจาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2559 เห็นชอบให้เปลี่ยนหมวดเงินแล้วเสร็จจึง
เปิดรับบุคลากรสายวิชาการ แต่เนื่องจากการดาเนินการการได้รับอนุมัติสาหรับการเปลี่ยนหมวดเงินสาหรับอัตราเดิมและบรรจุอัตรา
ใหม่มาปลายปีงบประมาณ ประกอบกับกลุ่มวิชามีความต้องการบรรจุอัตราใหม่ในเดือน ธั นวาคม 2559 ทาให้ไม่สามารถรับอัตรา
ใหม่ในปีงบประมาณ 2559 ได้ตามแผนที่วางไว้

1.2. บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
ในปี 2559 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ จานวนทั้งสิ้น 81 คน จาแนกเป็นข้าราชการจานวน 1 คน พนักงานมหาวิทยาลัย 70 คน
และ ลูกจ้างชั่วคราว จานวน 10 คน และลูกจ้างประจา จานวน 1 คน
ตารางที่ 69 จานวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จาแนกตามประเภทของพนักงาน ในปี 2558-2559
ภาควิชา/สาขา/
หน่วยงาน

ข้า
ราช
การ

ปี 2558
ลูกจ้าง
พนักงาน
มหาวิทยา ชั่วคราว/
ลูกจ้าง
ลัย
ประจา
40
4
4
6

รวม

ข้า
ราช
การ

44
11

1

ปี 2559
ลูกจ้าง
พนักงาน
มหาวิทยา ชั่วคราว/
ลูกจ้าง
ลัย
ประจา
41
3
4
6

รวม

เพิ่มขึ้น
/ลดลง

44
11

-

สานักงานคณบดี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

1

ศูนย์การศึกษาและ
วิจัยทางการแพทย์

-

21

1

22

-

25

1

26

4

1

65

11

77

1

70

10

81

4
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2. จาแนกตามระดับการศึกษา
2.1. บุคลากรสายวิชาการ
ในปี 2559 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีบุคลากรสาย
วิชาการ จานวนทั้งสิ้น 67 คน จาแนกตามระดับการศึกษาเป็นระดับปริญญาตรีจานวน 0 คน ปริญญาโท
36 คน และ ปริญญาเอกจานวน 31 คน
ตารางที่ 70 จานวนบุคลากรสายวิชาการ จาแนกตามระดับการศึกษา
ปริญญาโท
(คน)

ภาควิชา/สาขา/หน่วยงาน/
กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์
กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์
รวม
ร้อยละ

ปริญญาเอก
(คน)

18
18
36
53.73

รวม
(คน)

29
2
31
46.27

47
20
67
100

จานวนบุคลากรสายวิชาการ (คน)

แผนภูมิที่ 31 เปรียบเทียบจานวนบุคลากรสายวิชาการ จาแนกตามระดับการศึกษา ปี 2558-2559
35
30
25
20
15
10
5
0

29

27
21

18

1

0

กลุ่มวิชา
แพทยศาสตร์

18

2

กลุ่มวิชา
สาธารณสุขศาสตร์

ปีงบประมาณ 2558
ปริญญาตรี

156

18

0

2

0

กลุ่มวิชา
แพทยศาสตร์

กลุ่มวิชา
สาธารณสุขศาสตร์

ปีงบประมาณ 2559
ปริญญาโท

ปริญญาเอก

Annual Report
2015

168

ว�ทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข

รายงานประจําป 2559

2.2. บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
ในปี 2559 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ จานวนทั้งสิ้น 81 คน จาแนกตามระดับการศึกษาเป็นระดับปริญญาตรี จานวน 62 คน
ปริญญาโท 6 คน และปริญญาเอกจานวน 0 คน และต่ากว่าปริญญาตรี จานวน 13 คน
ตารางที่ 71 จานวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จาแนกตามระดับการศึกษา
หน่วยงาน/ภาควิชา/สาขา
สานักงานคณบดี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์
รวม
ร้อยละ

ต่ากว่าปริญญาตรี
(คน)
8
1
4
13
16.05

ปริญญาตรี
(คน)
30
6
26
62
76.54

ปริญญาโท
(คน)
5
1
6
7.41

รวม
(คน)
43
8
30
81
100

3. จาแนกตามตาแหน่งวิชาการ
ในปี 2559 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีบุคลากรสาย
วิ ช าการ จ านวนทั้ ง สิ้ น 67 คน จ าแนกตามต าแหน่ ง ทางวิ ช าการ ต าแหน่ ง อาจารย์ จ านวน 54 คน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จานวน 11 คน รองศาสตราจารย์ จานวน 1 คน และศาสตราจารย์ จานวน 1 คน
ตารางที่ 72 เปรี ย บเที ย บจ านวนบุ ค ลากรสายวิ ช าการ จ าแ นกตามต าแหน่ ง ทางวิ ช าการ
ในปี 2558-2559
ภาควิชา/สาขา/
หน่วยงาน
กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์
กลุ่มวิชาสาธารณสุข
ศาสตร์
รวม
ร้อยละ

ปี 2558

ปี 2559

อาจารย์

ผศ.

รศ.

ศ.

รวม

อาจารย์

ผศ.

รศ.

ศ.

รวม

เพิ่มขึ้น
/ลดลง

40
18

8
2

1
-

-

49
20

37
17

8
3

1
-

1
-

47
20

1
1

58
84.06

10
14.49

1
1.45

54
80.60

11
16.42

1
1.49

1
1.49

67
100.00

2

69
0.00 100.00
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4.บุคลากรลาศึกษาต่อ
ในปี 2559 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีบุคลากรลา
ศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศ จานวนทั้งสิ้น 15 คน
ตารางที่ 73 รายละเอียดการลาศึกษาต่อในประเทศและต่างประเทศของบุคลากรสายวิชาการ
ลาดับ
1
2

อ.ปิยนันท์ มีเวที
พญ.ปิยะรัตน์ ธัญนิพัทธ์

3

นพ.ณัฐพล สีดาพันธุ์

4

พญ.กฤติกา ทองอินทร์

5
6

อ.สุธารกมล ครองยุติ

7
8
9

158

ชื่อ- สกุล

นพ.ศิริพงษ์ สิระมนต์
นพ.วิรรัฐ จินาทองไทย
นพ.ภาณุวัตร สุธรรมวงศ์
พญ.สุวรรณี ธนสังข์นุชิต

10
11
12

อ.สง่า ทับทิมหิน
อ. ฐิติรัช งานฉมัง
อ.เมรีรตั น์ มั่นวงศ์

13

อ.ลักษณีย์ บุญขาว

14
15

อ.ปัณฑิตา สุขุมาลย์
อ.นิยม จันทร์นวล

ระดับ
สาขา
ปริญญา
ปริญญาเอก กายวิภาคศาสตร์
ปริญญาเอก ตจวิทยา
แพทย์
ประจาบ้าน
แพทย์
ประจาบ้าน
ปริญญาเอก
แพทย์
ประจาบ้าน
แพทย์
ประจาบ้าน
แพทย์
ประจาบ้าน
แพทย์
ประจาบ้าน
ปริญญาเอก
ปริญญาเอก
ปริญญาเอก

สถานศึกษา

ทุนสนับสนุน
ทุนอุดหนุนวิทยาลัยฯ
ทุนส่วนตัว

รังสีวิทยา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กายวิภาคศาสตร์
จักษุวิทยา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล

ทุนวิทยาลัยฯ
ทุนส่วนตัว

อายุรศาสตร์

ทุนวิทยาลัยฯ
ทุนวิทยาลัยฯ

ทุนส่วนตัว
ศัลยกรรมตกแต่ง

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ทุนส่วนตัว

วิสัญญีวิทยา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทุนส่วนตัว

สาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
วิชาการวิจัยและการ
จัดการด้านสุขภาพ
ปริญญาเอก วิชาอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย
ปริญญาเอก สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาเอก สาธารณสุขศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ทุนอุดหนุนวิทยาลัยฯ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทุนอุดหนุนวิทยาลัยฯ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทุนอุดหนุนวิทยาลัยฯ
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ทุนกองทุนพัฒนา
บุคลากร
ทุนวิทยาลัยฯ
ทุนวิทยาลัยฯ
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คณะกรรมการจัดทารายงานประจาปี พ.ศ. 2559 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
คณะกรรมการอานวยการจัดทารายงาน ประจาปี พ.ศ. 2559
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. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ

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

คณะอนุกรรมการจัดทารายงานประจาปี 2559
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.สมเจตน์ ทองดา
15. ดร.ปรีดา ปราการกมนันทน์
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ประธานคณะกรรมการ
รองประธานคณะกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ว�ทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข

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.สุภาพร เชื้อขัย
22. น.ส.มลทญา ยอดเอื้อ
23. น.ส.สุพัตรา โฉมงาม
24. น.ส.อนุสรา สารักษ์
25. น.ส.มาลัย ศิลารัมย์
26. น.ส.ธีรานันท์ บุราไกร
27. นายเวนิจ หงษา
28. น.ส.จิตตวีร์ ภัทรวัชช์วีร์
29. น.ส.ธัญญาฉัตร ศรีธัญรัตน์
30. นายวัชรพงษ์ แสงนิล
31. น.ส.จารุภรณ์ มุ่งหมาย
32. นางสาวกนกภรณ์ สิงห์คา
33. นางสุวิมล สะโสดา
34. น.ส.สุภาพร ช่างคา
35. นายชลธิศ ชอบเสียง
36. น.ส.ลภัส ยิ่งยืน
37. น.ส.จริยาพร ธรรมราช
38. นายอัครเดช อธิปราชญ์
39. นางนันทิญา ทีปิวัฒน์
40. น.ส.เบญจพร โคตรแก้ว
บรรณาธิการ

รายงานประจําป 2559

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

ดร.ลติพร อุดมสุข

วิเคราะห์/รวบรวม/เรียบเรียงข้อมูล
1. ดร.ลติพร อุดมสุข
2. นางนันทิญา ทีปิวัฒน์
3. นางสาวเบญจพร โคตรแก้ว
ออกแบบปก/รูปเล่ม
นายอัครเดช อธิปราชญ์
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