วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

หน้า ก

สาส์นจากคณบดีประจาปี 2561
แผนงานและกิจกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจาปี
พ.ศ.2561 เป็ น ภารกิ จ ส าคั ญ ในการสานต่ อ งานปฏิ รู ป ระบบการศึ ก ษาของบุ ค ลากรทางการแพทย์ แ ละ
การสาธารณสุขจากปีที่ผ่านมา โดยมีภาระการดาเนินงาน 2 ช่วงตอนกล่าวคือ
1. การขอรั บ การตรวจประเมิ น ความพร้ อ มของวิ ท ยาลั ย แพทยศาสตร์ แ ละการสาธารณสุ ข
ตามเกณฑ์ WFME เพื่อเพิ่มจานวนรับนักศึกษาแพทย์ตามหลักสูตรเก่าในปี พ.ศ. 2561
เนื่ องจากวิทยาลัย แพทย์ ศาสตร์ และการสาธารณสุ ข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับอนุมัติจาก
โครงการผลิตแพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทย ในความรับผิดชอบกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีการศึกษา 2561
ให้รับนักศึกษาจานวนทั้งสิ้น 68 คน (จานวนเดิม 36 คน) ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามกาหนดมาตรฐานทางวิชาชีพ
ซึ่งเป็นสมรรถนะหลักของวิชาชีพแพทย์ตามมาตรฐานระดั บประเทศและสากล ทางวิทยาลัยฯ จึงประสานงาน
กับสถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ แพทยสภา เพื่อการตรวจประเมินความพร้อมของวิทยาลัย
ในการรับนักศึกษาแพทย์เพิ่มขึ้นประจาปีการศึกษา พ.ศ.2561 ผลการตรวจประเมิน วิทยาลัยผ่านการรับรอง
มาตรฐานการศึ ก ษาแพทยศาสตร์ ตามมาตรฐานสากล WFME Global Standards , Basic Medical
Education โดยมติสถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาแพทย์ (สมพ) เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 ผลลัพธ์
ทาให้วิทยาลัย สามารถรับนักศึกษาแพทย์เข้าเรียนได้ต้นในปี พ.ศ. 2561 จานวน 68 คน ตามเป้าหมาย และ
ระยะเวลาของการรับรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ตามหลักสูตร จะมีวาระตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน
2561 ถึงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566
2.การปรับปรุงหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
เนื่องจากวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขต้องปรับปรุงในหลักสูตรใหม่ตามรอบระยะของ
หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ.2558 และเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาแพทย์ (WFME) โดยที่การดาเนินงานพัฒนาหลักสูตรใหม่
เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ชาติของการพัฒนาศึกษาสาหรับบุคลากรด้านสุขภาพในศตวรรษที่ 21 และเป็นไป
ตามมติการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 5 (เมื่อ 20 ธันวาคม 2555) ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน
เรื่ อ งการปฏิ รู ป การศึ ก ษาส าหรั บ บุ ค คลากรด้ า นสุ ขภาพให้ ส อดคล้ อ งความจ าเป็ นด้ า นสุ ข ภาพในบริ บ ท
สังคมไทยโดยเอาชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้ กระบวนการทางานโดยลาดับขั้นตอน มีดังต่อไปนี้
1) ปรับกระบวนทัศน์วิธีคิดของบุคลากรในวิทยาลัย ฯ ศูนย์แพทย์ 2 แห่ง (ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ และศูนย์แพทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาลศรีสะเกษ) ให้มีทัศนคติความเข้าใจ
ตรงกันในการปฏิรูปหลักสูตร การเรียน การสอน ให้ครอบคลุมระบบสุข ภาพแบบองค์รวม สถานการณ์ระบบ
สุขภาพของประเทศไทยที่เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ปัญหาการกระจายอัตรากาลังบุคลากรด้านสุขภาพ
โดยเฉพาะวิช าชีพแพทย์ เพื่อให้ เห็ น ความจาเป็นในการปรับเปลี่ ย นการเรีย นรู้จากวิทยาศาสตร์สุ ขภาพ
วิชาการเฉพาะทางมาสู่ความเข้าใจในระบบสุขภาพ เกิดหลักสูตรที่เน้นการศึกษาเชิงผลลัพธ์ เน้นประสบการณ์
และสมรรถนะ (Competencies Outcomes)
2) ปรับกระบวนการเรียนรู้ สู่การเปลี่ยนแปลง (Transformative Learning) เพื่อเตรียมความพร้อม
ผู้เรียนสู่การทางานในระบบสุขภาพ ดังนั้นฐานของการเรียนรู้ จึงต้องเชื่อมโยงกับระบบสุ ขภาพชุมชน ได้แก่
โรงพยาบาลชุ ม ชน โรงพยาบาลสุ ข ภาพต าบล (Health – Education System) และชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น
การพัฒนาอาจารย์โดยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ Coaching,Mentoring,feedback,Reflection and Positive
Psychology การเรียนรู้เป็นทีมสหวิชาชีพ (IPE) และข้ามวิชาชีพ (TPE) โดยใช้กระบวนการ group reflection
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กิจกรรมทั้งหมดทาร่วมกันทั้ง นักศึกษาแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ และ
คณะศิลปะศาสตร์ สาขาพัฒนาชุมชน
3) ปรับการทางานในด้านการประกันคุณภาพหลักสูตร การติดตามประเมินและปรับปรุงดาเนิ นการ
หลักสูตร ให้มีความเชื่อมโยงกับภารกิจในด้านผลิตบัณฑิต งานวิจัย การบริการวิชาการ การทานุบารุงศิลปะ
และวัฒ นธรรม กับ การบริห ารจั ดการ เพื่อให้บรรลุ ผ ลลั พธ์ในเชิงคุณภาพ เน้นการมีส่ วนร่วมของทุกภาค
ผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในหลักสูตรใหม่ที่จะประกาศใช้
ปัจจุบันหลักสูตรแพทยศาสตร์ บัณฑิต หลั กสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 ได้ผ่านมติการเห็นชอบสภา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2561 เรียบร้อยแล้ว กระบวนการต่อไปคือการเสนอ
หลั กสู ตรฯ ให้ ส ถาบั น รั บ รองมาตรฐานการศึ กษาแพทยศาสตร์ (สมพ) แพทยสภาตรวจประเมิ นรั บรอง
มาตรฐานการศึ ก ษาแพทยศาสตร์ ต ามมาตรฐานสากล ( WFME Global Standards , Basic Medical
Education) เพื่อการประกาศใช้รับนักศึกษาในปีการศึกษา 2562 สร้างบุคลากรทางการแพทย์ที่เป็น “บัณฑิต
หัวใจความเป็นมนุษย์ มีกระบวนการการเรียนรู้ที่นาไปสู่การเปลี่ยนแปลงตนเองในด้านทักษะประสบการณ์
สมรรถนะ การทางานในระบบสุขภาพชุมชนเพื่อสังคมสุขภาพที่เป็นธรรมและสันติสุข”

(นายแพทย์นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ)
คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
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สารบัญ
สาส์นจากคณบดี
สารบัญ
สารบัญตาราง
สารบัญแผนภูมิ
สารบัญภาพ
บทสรุปผู้บริหาร
ส่วนที่ 1 โครงร่างองค์กร
ลักษณะองค์กร
สภาพแวดล้อมองค์กร
พันธกิจ วิสัยทัศน์ ค่านิยม และสมรรถนะองค์กร
คณะกรรมการประจา
คณะกรรมการบริหาร
สภาวะการณ์องค์กร
ส่วนที่ 2 ผลการดาเนินงานในภาพรวมและกลยุทธ์
สรุปผลการดาเนินงานในภาพรวมของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
ผลการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์ที่ 1
ผลการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์ที่ 2
ผลการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์ที่ 3
ผลการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์ที่ 4
ผลการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์ที่ 5
ผลการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์ที่ 6
ผลการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์ที่ 7
ส่วนที่ 3 ข้อมูลสารสนเทศ
ด้านผลิตบัณฑิต
ด้านงบประมาณ
ด้านบุคลากร
ภาคผนวก
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สารบัญตาราง
ตารางที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
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18
19
20
21
22
23
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หลักสูตรและบริการของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
สมรรถนะหลักขององค์กร
จานวนบุคลากรจาแนกตามสายงาน
จานวนบุคลากรจาแนกตามประเภทกลุ่มวิชา
จานวนบุคลากรจาแนกตามประเภทคุณวุฒิ
จานวนบุคลากรจาแนกตามตาแหน่งทางวิชาการ
จานวนบุคลากรจาแนกตามประเภทบุคลากร
จานวนบุคลากรสายสนับสนุนจาแนกตามประเภทวุฒิการศึกษา
จานวนบุคลากรจาแนกตามตาแหน่งที่สูงขึ้น
ทรัพย์สิน
ส่วนตลาด ผู้เรียน ลูกค้าอื่น ๆ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และความต้องการและความคาดหวังที่
สาคัญ
ผู้ส่งมอบ พันธมิตร และคู่ความร่วมมือที่สาคัญ
การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแข่งขัน
บริบทเชิงกลยุทธ์
เปรียบเทียบจานวนนักศึกษาใหม่ที่รับเข้าในปีการศึกษา 2560-2561
ภาวะการมีงานทาของบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560
จานวนงานวิจัยและงบประมาณจากแหล่งทุนต่างๆ ปีงบประมาณ 2561
งบประมาณที่สนับสนุนด้านการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2561
งบประมาณสนับสนุนด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ปีงบประมาณ 2561
วิธีการรับเข้านักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561
วิธีการรับเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2561
จานวนนักศึกษาในแต่ละหลักสูตร เปรียบเทียบปีการศึกษา 2560 – 2561
จานวนผู้สาเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559 - 2560
ระดับการศึกษาพัฒนาหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 - 2561
จาแนกหลักสูตรตามระดับการศึกษา ปีการศึกษา 2561
จานวนนักศึกษาแพทย์และบัณฑิตแพทย์ ปีการศึกษา 2547-2561
โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 ปีการศึกษา 2561
โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 ปีการศึกษา 2561
กิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมนอกหลักสูตร ปีการศึกษา 2561
ประเภทสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ประจาปีงบประมาณ 2560 - 2561
สถิติการใช้บริการห้องสมุดวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ปีการศึกษา 2561
ห้องเรียน และห้องพักอาจารย์อาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
ห้องเรียน และห้องพักอาจารย์ อาคารสมจิตต์ ยอดเศรณี
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ตารางที่
34 กิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมนอกหลักสูตรที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
35 การจัดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพ ปีการศึกษา 2561
36 โครงการสิ่งสนับสนุนการจัดสวัสดิการนักศึกษา ปีการศึกษา 2560
37 ความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ ปีการศึกษา 2560
38 ผลงานนักศึกษาที่ได้รับรางวัล ปีการศึกษา 2561
39 จานวนการตกออกการคงจานวนของนักศึกษาในแต่ละหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 -2561
40 งบประมาณที่สนับสนุนด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ ปีการศึกษา 2560 -2561
41 รางวัลนักวิจัย/โครงการดีเด่นประจาปี 2561
42 การสรุปผลงานการตีพิมพ์และเผยแพร่ประจาปี 2561
43 โครงการวิจัยของวิทยาลัยแพทยศาสตร์ที่จัดกิจกรรม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
44 การเผยแพร่ผลงานในประชุมวิชาการระดับชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
45 การเผยแพร่ผลงานในประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ปีการศึกษา 2561
46 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
47 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ปีการศึกษา 2561
48 งบประมาณที่สนับสนุนด้านการบริการวิชาการ ปีการศึกษา 2561
49 โครงการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและการพึ่งพาตนเอง
ของชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
50 การให้บริการทางการแพทย์
51 ข้อมูลและสถิติของผู้มารับบริการทางการแพทย์ ปีการศึกษา 2558 -2561
52 จาแนกผู้มารับบริการแยกตามสิทธิ์การรักษาพยาบาล โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2561
53 สถิติจานวนผู้มารับบริการแยกตามคลินิกให้บริการ ประจาปีงบประมาณ 2561
54 สถิติ 10 อันดับกลุ่มโรคของผู้มารับบริการ ณ อาคารผู้ป่วยนอก ในปีงบประมาณ 2558-2561
55 การสนับสนุนด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2561
56 โครงการการสนับสนุนด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2561
57 โครงการดาเนินงานบริหารงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
58 งบประมาณโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
59 การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
60 การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
61 เปรียบเทียบผลการดาเนินการการจัดการความรู้ (KM) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2561
62 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีวเวชศาสตร์
ปีการศึกษา 2560
63 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอนามัย
สิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2560

รายงานประจาปี 2561

หน้า
51
54
54
55
59
59
62
63
64
70
73
76
76
78
80
87
91
95
96
97
98
104
104
105
111
111
113
117
122
123

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

หน้า ฉ

ตารางที่
64 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุข
ศาสตร์ ปีการศึกษา 2560
65 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับวิทยาลัย ปีการศึกษา 2560
66 ผลการดาเนินงานโครงการการพัฒนาแกนนาด้านสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในอีสาน
ใต้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
67 บุคลากรใหม่สายวิชาการ ปีงบประมาณ 2561
68 บุคลากรสายใหม่ สนับสนุนวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
69 ทุนพัฒนาอาจารย์ ปีการศึกษา 2560
70 ทุนพัฒนาอาจารย์แพทย์เฉพาะทาง ปีการศึกษา 2560
71 การส่งเสริมบุคลากรสายวิชาการให้มีความก้าวหน้า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
72 การส่งเสริมบุคลากรสายสนับสนุนให้มีความก้าวหน้า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
73 โครงการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพให้บุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
74 การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการความรู้เพื่อนาไปสู่การปฏิบัติ ปีงบประมาณ 2561
75 การพัฒนาทักษะของผู้บริหาร ปีการศึกษา 2561
76 จานวนบัณฑิตใหม่ ปีการศึกษา 2561
77 จานวนนักศึกษาทั้งหมด ปีการศึกษา 2561
78 จานวนผู้สาเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2560
79 ภาวะการมีงานทาของบัณฑิต ปีการศึกษา 2559
80 เปรียบเทียบงบประมาณรายรับ จาแนกตามประเภทงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2561
81 เปรียบเทียบงบประมาณรายรับ จาแนกตามประเภทรายการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 -2561
82 เปรียบเทียบประมาณรายจ่าย จาแนกตามประเภทงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2561
83 เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่าย จาแนกตามประเภทรายการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2561
84 ประเภทบุคลากรสายวิชาการ
85 ประเภทบุคลากรสายสนับสนุน
86 ระดับการศึกษาบุคลากรสายวิชาการ ปีการศึกษา 2561
87 ระดับการศึกษาบุคลากรสายสนับสนุน ปีการศึกษา 2561
88 ตาแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ ปีการศึกษา 2560 - 2561
89 ตาแหน่งของบุคลากรสายสนับสนุน ปีการศึกษา 2561
90 เปรียบเทียบตาแหน่งบุคลากรสายสนับสนุน ปีการศึกษา 2560 - 2561
91 บุคลากรสายวิชาการที่ลาศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2560
92 ทุนเพื่อพัฒนาอาจารย์แพทย์ ปีการศึกษา 2560
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สารบัญแผนภูมิ
แผนภูมิที่
1
2
3
4
5
6
7
8

โครงสร้างส่วนราชการของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
เปรียบเทียบจานวนนักศึกษาใหม่ที่รับเข้าในปีการศึกษา 2560-2561
วิธีการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561
จานวนนักศึกษาทั้งหมดในปีการศึกษา 2560 - 2561
จานวนผู้สาเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2559 - 2560
จุดให้บริการเครือข่ายไร้สายภายในอาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
การใช้งบประมาณแต่ละหลักสูตร ประจาปีงบประมาณ 2561
แสดงการเปรียบเทียบ หนังสือ ตารา วารสาร ฐานข้อมูลที่ห้องสมุดจัดให้บริการ
ปีงบประมาณ 2560 – 2561

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

สถิติการใช้บริการห้องสมุดวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2560 – 2561

21
22
23
24
25
26
27

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของหน่วยงาน เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา (เกณฑ์ สกอ.)
การเปรียบเทียบเทียบผลประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 - 2560

เปรียบเทียบจานวนโครงการงานพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2560 - 2561
ทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2560 - 2561
จานวนนักศึกษาที่ตกออก ปีการศึกษา 2560 - 2561
งบประมาณแหล่งทุนวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561
สถิติผมู้ ารับบริการ งานบริการทางการแพทย์ อาคารผู้ป่วยนอก ปีงบประมาณ 2558 – 2561

จานวนผู้รับบริการที่ส่งต่อ ณ โรงพยาบาลในเครือข่าย
เปรียบเทียบจานวนผู้มารับบริการคลินิกผิวหนัง ในปีงบประมาณ 2558-2561
จานวนหัตถการ คลินิกผิวหนังระหว่าง เม.ย.61 - ก.ย.61
จานวนนักเรียนในศูนย์เด็ก ปีงบประมาณ 2560 -2561
รายรับรายจ่ายศูนย์พัฒนาเด็ก ปีงบประมาณ 2560 -2561
ความคิดเห็นบุคลากร และนักศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตร์การสาธารณสุข ต่อการ
ให้บริการงานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประจาปีงบประมาณ 2561
ปริมาณขยะในโครงการธนาคารขยะ “เปลี่ยนขยะให้เป็นทุน” ปีการศึกษา 2561
จานวนบัณฑิตใหม่ ปี 2561
บัณฑิตที่มีงานทาในปีการศึกษา 2559
เปรียบเทียบงบประมาณรายรับ ระหว่างปีงบประมาณ 2560 - 2561
เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่าย ระหว่างปีงบประมาณ 2560-2561
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สารบัญรูปภาพ
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คณะกรรมการประจาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
คณะกรรมการบริหาร วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
การอบรมหัวข้อ“การพัฒนาโจทย์วิจัยร่วมกับสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข”
อบรม “วิถีวิจัย: การสร้างองค์ความรู้ เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม”
บรรยายงานวิจัยชุมชน ท้องถิ่น “คุณค่า – ประโยชน์”
ประชุมวิชาการ เรื่อง“ทิศทางและการพัฒนาระบบสุขภาพไทย”
โครงการการพัฒนาศักยภาพ โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนเพื่อเข้าสู่โรงเรียนต้นแบบ
ความปลอดภัยด้านสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
โครงการพัฒนาแกนนาด้านสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในอีสานใต้
โครงการการพัฒนาแนวทางการจัดทาแผนเพื่อการป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉิน ในโรงเรียน
เครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนเครือข่าย
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อการพึ่งพาตนเองด้านสุขภาพ ครั้งที่ 5
โครงการค่ายหมอมอทราย พัฒนาสุขภาพประชาชนในชนบท
สัมมนาเชิงวิชาการทางด้านการแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่ 7
โครงการเปิดโลกการเรียนรู้ สู่ร่างอาจารย์ใหญ่ ครั้งที่ 9
โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรในการลดการใช้สารเคมีในการเกษตรแบบมีส่วนร่วม
กิจกรรมการเรียนรู้คุณค่าศิลปวัฒนธรรม ฮีตสิบสอง คองสิบสี่ บุญข้าวประดับดิน
กิจกรรมทาบุญอุทิศส่วนกุศลแด่อาจารย์ใหญ่ ประจาปีการศึกษา 2561
โครงการกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา
โครงการกิจกรรมไหว้ครู
โครงการกิจกรรมถวายเทียนพรรษา
กิจกรรมเทิดพระเกียรติวันมหิดล
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ และพิธีมอบสัมฤทธิบัตร
กิจกรรมเสริมประสบการณ์ ออกค่ายอาสา
กิจกรรมจัดอบรม ACLS
กิจกรรมเตรียมความพร้อม Extern
กิจกรรมกีฬาเชื่อมสัมพันธ์
กิจกรรมของสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์นานาชาติ (IFMSA) ตลอดปีการศึกษา ณ
กรุงเทพฯ
โครงการเข้าร่วมและจัดประชุมสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาสาธารณสุขแห่งประเทศไทย
ตลอดปีการศึกษา ณ กรุงเทพฯ / ม.อุบล
การนาเสนอผลงานวิชาการบัวบานเกมส์ 27 มกราคม 2561 ณ ม.อุบล
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บทสรุปผู้บริหารประจาปี พ.ศ.2561
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีการดาเนินงานต่อเนื่องตาม
เจตนารมณ์และเป้าหมายของการปฏิรูปการศึกษาให้สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ดังต่อไปนี้
1.ด้านหลักสูตรการเรียนการสอน
1.1 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
เนื่องจากในปี พ.ศ. 2561 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขได้รับอนุมัติจากโครงการผลิต
แพทย์เพิ่มชาวชนบทแห่งประเทศไทย ในความรับผิดชอบของกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีการศึกษา 2561
ให้รับนักศึกษาจานวนรวมทั้งสิ้น 68 คน จานวน (เดิม 36 คน) ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามกาหนดมาตรฐานทาง
วิชาชีพ ซึ่งเป็นสมรรถนะหลักของวิชาชีพแพทย์ ตามมาตรฐานระดับประเทศและสากล วิทยาลัยฯ จึงได้จัดทา
รายงานการประเมินตนเอง ตามเกณฑ์มาตรฐานสากลสาหรับแพทยศาสตรศึกษา (WFME) ประจาปีการศึกษา
2559 ขึ้น เพื่อเป็นภาพรวมสะท้อนการทางานของบุคลากรทุกฝ่ายทั้งสายวิชาการและสนับสนุนวิชาการ ที่ใ ห้
ความร่วมมือของการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะประชาคมวิชาการด้านสุขภาพของสถาบันการศึกษาในเขตภูมิภาค
อีสานใต้ ที่มีภารกิจหลักที่สาคัญนี้ภายใต้การมีส่วนร่วม ด้านการเรียนการสอน งานวิจัย บริการชุมชน และงาน
ท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรม โดยได้ ค วามร่ ว มมื อ และร่ ว มใจของทุ ก ภาคส่ ว น ทั้ ง บุ ค ลากรวิ ท ยาลั ย ฯ ศู น ย์
แพทยศาสตรศึกษาทั้ง 2 แห่ง (ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ และศูนย์แพทยศาสตร
ศึ ก ษา โรงพยาบาลศรี ส ะเกษ) รศ.พญ.จิ ต เกษม สุ ว รรณรั ฐ ภาควิ ช าสู ติ ศ าสตร์ แ ละนรี เ วชวิ ท ยา
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และรศ.นพ.สุธรรม ปิ่นเจริญ อดีตคณบดี คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็ นผู้ทรงคุณวุฒิ และวิทยาลัย ฯ ได้เสนอเพื่อขอรับการประเมินความพร้อมของ
สถาบันตามเกณฑ์ WFME ในการรับนักศึกษาแพทย์เพิ่มจากสถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาแพทย์ เมื่อวันที่
9 มีนาคม 2561 สรุปผลการตรวจประเมินผ่านการรับรองหลักสูตรเพื่อศักยภาพในการรับนักศึกษาจากจานวน
36 คน เป็น 68 คน และพัฒนารับรองสถาบันทั้งวิทยาลัย ฯ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ และโรงพยาบาล
ศรีสะเกษ (รับรองมาตรฐานถึง 27 พฤษภาคม 2566) ตามมติคณะกรรมการบริหาร สมพ วันที่ 28 พฤษภาคม
2561 และแพทยสภาในการประชุมครั้งที่ 6/2561 วันที่ 14 มิถุนายน 2561 ได้พิจารณามีมติอนุมัติให้วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพิ่มจานวนการรับนักศึกษาจากเดิม 36 คน เป็น 68
คน ได้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป
หลั ง จากนั้ น จึ ง มี ก ารด าเนิ น งานต่ อ เนื่ อ งในการพั ฒ นาหลั ก สู ต รใหม่ วิ ช าแพทยศาสตร์ ใ ห้ ทันต่อ
ปีการศึกษา 2562 เป็นหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ที่ใช้ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้ (Community Engage
Health Professional Education ) โดยแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลั กสู ตรแพทยศาสตรบัณฑิต สาขา
วิชาชีพแพทยศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 เพื่อดาเนินการจัดทานโยบาย
ในการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับภารกิจของสถาบันและเกณฑ์การมาตรฐานที่ เกี่ยวข้อง รวมทั้งการ
พัฒนาระบบกลไก และแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรที่เอื้อต่อการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาค
ส่ ว น โดยตั้งคณะอนุ กรรมการ 4 คณะ ได้แก่ คณะอนุกรรมการจัดทารายละเอียดวิช าหมวดศึกษาทั่วไป
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วิชากลุ่มพัฒนาความเป็นนักวิชาชีพ วิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชน คณะอนุกรรมการเฉพาะ
หมวดวิชาพื้นฐานวิชาชีพ (ชั้นปรีคลินิก) คณะอนุกรรมการเฉพาะหมวดวิชาพื้นฐานวิชาชีพ (ชั้นคลินิก ) และ
คณะอนุกรรมการจัดทางานแผนงบประมาณ การพัฒนาอาจารย์ ทรัพยากรการศึกษาการจัดประเมินผลและ
ประกันคุณภาพการศึกษา การดาเนินงานได้ผลหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562
และได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในการประชุมครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน
2561 หลังจากนี้แล้ว เพื่อให้ หลักสูตรปรับปรุงเป็นไปตามมาตรฐานสากล WFME วิทยาลัยฯ จะดาเนินการ
ขอรับการตรวจประเมินจากสถาบันมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ (สมพ.) แพทยสภา ต่อไป
นอกจากนี้ วิทยาลัยฯ ยังมีการทากิจกรรมพัฒนาอาจารย์เพื่อการเรียนการสอนทักษะแห่งศตวรรษที่
21 การประชุมปฏิบัติการเรื่อง “เทคนิคการสอนในศตวรรษที่ 21” และการประชุมเชิงปฏิบัติการ Coaching
,Mentoring ,feedback, Reflection and Positive Psychology โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิผู้ชานาญการเฉพาะทาง
มาเป็ น วิ ท ยากร และการจั ด กิ จ กรรมพั ฒ นานั ก ศึ ก ษาสหวิ ช าชี พ 5 หลั ก สู ต ร ( Interprofessionl
education,IPE) ประกอบด้วย แพทย์เภสัช พยาบาล พัฒนาสังคม ออกชุมชนและศึกษาทากิจกรรมร่วมกันใน
การบริหารจัดการดูแลระบบสุขภาพในชุมชน
1.2. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์
กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มีการตั้งรับสถานการณ์วิกฤติ การศึกษาในประเด็นปัญหาจานวนผู้สมัคร
เข้าเรียนในหลักสูตรสาธารณศาสตร์ที่มีโอกาสจะลดลง อันเนื่องจากโครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนแปลงใน
สังคมไทยและคุณภาพทางการศึกษาที่ไม่ สอดคล้องกับตลาดแรงงาน ทาให้ผู้ศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา
มีความเสี่ยงที่จะตกงาน มิพักต้องพูดถึงความเจริญก้าวหน้าทางการสื่อสารเทคโนโลยี โลกออนไลน์ ที่รวดเร็ว
ทันใจ เข้าถึงข้อมูลมหาศาล สถาบันการศึกษาจึงต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ของโลกใน
ศตวรรษที่ 21 ดังนั้นหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตรและหลักสู ตรวิท ยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม จึงกาหนดแนวทางการปรับปรุงแก้ไข 2 ระยะดังกล่าวคือ
ระยะแรกพิจารณาการรับเข้าศึกษา ดาเนินการออกประชาสัมพันธ์เพื่อทาความเข้าใจในหลักสูตรการ
จัดการเรียนการสอน แนวทางการประกอบอาชีพในโรงเรียนเครือข่าย 5 จังหวัด อุบลราชธานี ศรีสะเกษ
ยโสธร อานาจเจริญ และมุกดาหาร การจัดกิจกรรมเสริมร่วมกับงานพัฒนานักศึกษา ในโครงการพี่พบน้องปี 1
และศิษย์เก่าบัณฑิตพบน้อง เพื่อพูดคุยให้เกิดความเข้าใจและมั่นใจในหลักสูตรการเรียน การสอนการติดตาม
ผลการเรียนของนัก ศึกษา และวางแผนการจัดการเรียนของนักศึกษาได้เป็นไปตามแผนหรือไม่ผ่านในบาง
รายวิชา ตลอดจนกิจกรรมส่งเสริมวิชาการเพิ่มมากขึ้น
ระยะการปรั บ ปรุ งหลั กสู ตรการเรี ยนการสอน การจัดประชุมเชิงปฏิบัติ การของคณาจารย์ทั้ ง 2
หลักสูตร เพื่อร่วมกันพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของระบบการศึกษาและ
ระบบสุขภาพชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม วิเคราะห์ปัญหาสุขภาพและสิ่งแวดล้อมในชุมชน รวมถึงสามารถทา
ร่วมกันกับบุคลากรทางด้านสุขภาพในระบบบริการพื้นที่ ที่รับผิดชอบได้ในชุมชนท้องถิ่นเพื่อให้นักศึกษาเกิด
ทักษะและประสบการณ์จริงในการทางาน สร้างสมรรถนะหลักและความรู้ ความสามารถความเข้าใจในการ
ทางานสร้างสุขภาวะของชุมชน
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1.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีวเวชศาสตร์
ภายใต้ ก ารบริ ห ารงานตามเกณฑ์ คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ปั จ จุ บั น หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรมหาบั ณฑิต
สาขาวิช าชีว เวชศาสตร์ (หลั กสู ตรใหม่ พ.ศ. 2557) ได้เปิดรับนักศึ ก ษามาเป็นระยะเวลาหนึ่ง และในปี
การศึกษา 2560 ได้มีนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาไปแล้วทั้งสิ้น 3 ราย และกาลังจะสาเร็จการศึกษาตามมาเป็น
ลาดับ มีนักศึกษาที่ได้รับรางวัลในการนาเสนอผลงานทางวิชาการในระดับชาติ จานวน 3 ราย มีนักศึกษาได้รับ
ทุนการศึกษาวิจัยระดับชาติภายใต้ทุนสนับสนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
จานวน 3 ราย และทุนวิจัยระดับบั ณฑิตศึกษาของสานักงานวิจัยแห่งชาติ จานวน 3 ราย และมีนักศึกษาที่
ได้รับทุนเพื่อไปแลกเปลี่ยนการศึกษาวิจัยที่ต่างประเทศ ณ ประเทศญี่ ปุ่น จานวน 2 ราย เป็นต้น และปัจจุบัน
หลักสูตรกาลังอยู่ในช่วงของการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อรองรับการพัฒนาสังคมและประเทศชาติตามนโยบาย
ของประเทศ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) ซึ่งเป็นการทางานร่วมกันร่วมกันของสหสาขาวิชาชีพด้านชีวเวช
ศาสตร์และสาธารณสุข ร่วมกับศาสตร์ด้านอื่น ๆ ที่สอดคล้องกัน เพื่อให้มีการจัดการเรียนการสอนร่ว มกับ
หลั กสู ตรหรื อสาขาวิช าอื่น อัน ประกอบด้ว ยองค์ความรู้สั งกัดวิทยาลั ยแพทยศาสตร์ และการสาธารณสุ ข
คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นต้น นอกจากนี้ภายใต้นโยบายของการ
เรียนให้รู้ ควบคู่การวิจัย เพื่อนาไปใช้พัฒนาชุมชนและประเทศชาติ สามารถสร้างเครือข่ายวิจัยได้ ในปีนี้
หลักสูตรจักได้มีการประสานความร่วมมืออย่างเป็นทางการในเครือข่ายด้านการศึกษาและวิจัยด้านชีวเวช
ศาสตร์ในระดับนานาชาติ ประกอบด้วยหลากหลายสถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยจากประเทศมาเลเซีย ประเทศ
ฮ่ อ งกง ประเทศจี น ประเทศฟิ ลิ ป ปิ น ส์ ประเทศเวี ย ดนาม และประเทศไทย โดยความร่ ว มมื อ กั บ
สถาบันการศึกษาระดับนานาชาติดังกล่าวได้จัดขึ้น ใน วันที่ 5-7 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ณ เมืองดานัง ประเทศ
เวียดนาม ภายใต้การประชุมวิชาการ " The 4th ASIA-International Biomedical Science Consortium"
ซึ่งจะเป็นโอกาสอันดีในการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางวิชาการรวมถึงการแบ่งปันและเผยแพร่ข้อมูลทาง
วิชาการที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน ในการนี้จึงเป็นโอกาสอันดีสาหรับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ภายใต้หลักสูตร
ชีวเวชศาสตร์ จักได้เข้าร่วมและช่วยผลักดันการเรียนการสอน การวิจัย เชื่อมโยงเครือข่ายที่ดีร่วมกันในอนาคต
การพัฒนาสังคม ชุมชน และประเทศชาติจาเป็นต้องร่วมด้วยช่วยกันที่อาศัยความเชี่ย วชาญจากความ
หลากหลายแบบสหสาขาวิชาชีพ ซึ่งชีวเวชศาสตร์จักเป็นอีกหนึ่งกลไกเพื่อพัฒนาความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
ในอนาคต การมุ่ ง เน้ น เพื่ อ การพั ฒ นาอย่ า งมี เ ป้ า หมายเพื่ อ ตอบสนองต่ อ ความต้ อ งการของชุ ม ชนและ
ประเทศชาติ จะเป็นแรงผลักดันให้เกิดความสาเร็จอย่างเป็นลาดับต่อไป
ด้านการวิจัย
กาหนดเป้าประสงค์งานวิจัย ในการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม ที่นาไปประยุกต์ใช้ประโยชน์เพื่อ
พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ของชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น ไทยจั ด การอบรม การพั ฒ นาโจทย์ วิ จั ย ร่ ว มกั บ สถาบั น วิ จั ย ระบบ
สาธารณสุข เพื่อให้ความรู้ด้านนโยบายการจัดสรรทุน วิจัย และการเรียนโครงการวิจัยเกี่ยวกับระบบสุขภาพ
สาธารณสุขนอกจากนี้ จัดการอบรม “วิถีวิจัย การสร้างองค์ความรู้ เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม” โดยเชิญ
วิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ ด้านการวิจัยได้แก่ ศาสตราจารย์นายแพทย์วีระศักดิ์
จงสู่วิวัฒน์วงศ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มาบรรยาย “งานวิจัยระบบสุขภาพชุมชน”
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และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญชร แก้วส่อง รองผู้อานวยการด้านชุมชนท้องถิ่น สานักงานกองทุนสนับสนุน
การวิ จั ย (สกว) และผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.ชู พั ก ตร์ สุ ท ธิ ส า ผู้ อ านวยการฝ่ า ยวิ จั ย เพื่ อ ท้ อ งถิ่ น (สกว)
มาบรรยาย “งานวิจัยชุมชนท้องถิ่น คุณค่า – ประโยชน์ ” และเพื่อให้คณาจารย์และบุคลากรในวิท ยาลั ย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้เข้าใจ “ทิศทางและการพัฒนาระบบสุขภาพไทย” ได้เชิญนายแพทย์
สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ จากสานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ มาบรรยายให้ความรู้ ความ
เข้าใจต่อระบบสุขภาพในสังคมศตวรรษที่ 21
ขณะนี้วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีงานวิจัยทาร่วมกับสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
(สวรส.) และสานักงานกองทุนสนับสนุนวิจัย (สกว) ในเรื่องงานวิจัย การทางานของคณะกรรมการเขตสุขภาพ
เพื่อประชุมชน และ สังคมสูงวัยใน 3 องค์กรบริหารตาบล อาเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี
ด้านการบริการวิชาการ
กาหนดเป้ าประสงค์ เ พื่ อการบริ ก ารวิช าการที่ช่ว ยเพิ่ ม ศัก ยภาพและพั ฒ นาความเข้ ม แข็ งในการ
ดารงชีวิตแบบพอเพียงโดยเน้นสังคมสูงวัย การสร้างสุขภาพในสถานศึกษา การอบรมงานวิจัยเพื่อการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงของบุคลากรสุขภาพในโรงพยาบาลสุขภาพตาบล กิจกรรมบริการวิชาการทาให้เกิดการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกได้แก่
- เครือข่ายความร่วมมือกับสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 10
- เครือข่ายมหาวิทยาลัย อาเซียนสร้างเสริมสุขภาพ (AUN-HPN) ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนื อ
เพื่อร่วมพัฒนานโยบายกิจกรรมทางกายและการจัดการเรียนการสอนสายส่งเสริมสุขภาพ
- เครือข่ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลที่ร่วมให้บริการด้านสุขภาพแก่ชุมชน
ด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ก าหนดเป้ า ประสงค์ เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษา บุ ค ลากรและชุ ม ชน ตระหนั ก รู้ ถึ ง คุ ณ ค่ า และร่ ว มสื บสาน
ประเพณีศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ กิจกรรมทาบุญและรับร่างอาจารย์ใหญ่ การเรียนรู้คุณค่า
ศิลปวัฒนธรรม ฮีตสิบสองคลองสิบสี่ บุญข้าวประดับดิน รวมทั้งการให้สุขศึกษาโดยใช้สื่อพื้นบ้าน
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
1. การประเมินผลระดับหลักสูตร จานวน 3 หลักสูตร ผลการประเมินคุณภาพของหลักสูตรโดยรวม
อยู่ในระดับ “พอใช้” ถึงแม้วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จะมีการปรับปรุงหลักสูตรแพทยศาสตร
บัณฑิตที่มีเป้าหมายในการผลิตแพทย์ เพื่อแก้ปัญหาสุขภาพชุมชน แต่ยังมี ปัญหาตัวชี้วัดของแต่ละกลยุทธ์ไม่
สะท้อนความส าเร็ จ ของเป้ าประสงค์ ในแต่ล ะยุทธศาสตร์ แนวทางแก้ไข วิทยาลั ยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุ ข จึ ง ต้ อ งมี ก ารทบทวนกระบวนการวางแผนยุ ท ธศาสตร์ กลยุ ท ธ์ ตั ว ชี้ วั ด ที่ ส อดคล้ อ ง จั ด ท า
แผนปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งได้ดาเนินการในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2562 ที่ ผ่ า นการอนุ มั ติ จ ากสภามหาวิ ท ยาลั ย เมื่ อ 24 พฤศจิ ก ายน 2561 ที่ ผ่ า นมา ส่ ว นหลั ก สู ต ร
สาธารณสุ ขศาสตร์ และอนามัย สิ่ งแวดล้ อม รวมทั้งชีว เวชศาสตร์ ก็อยู่ในกระบวนการพิจารณาปรั บ ปรุ ง
หลักสูตร ในโอกาสต่อไป
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2. ผลการดาเนินงานตามพันธกิจ 4 ด้าน การบริหารจัดการและอยู่ในระดับ “ดี” มีคะแนนสูงกว่าปี
การศึกษา 2559 การผลิตบัณฑิต งานการบริการวิชาการก็อยู่ในระดับ “ดี” เช่นกัน ส่วนงานวิจัยและทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรมอยู่ในเกณฑ์ “ดีมาก”
ข้ อ เสนอแนะให้ มี ก ารทบทวนกระบวนการรับ ฟั ง ความต้ อ งการ ความคาดหวั ง ของนั ก ศึ ก ษาทุก
หลั กสู ตร ศิษย์ เก่า การกาหนดคุณลั กษณะที่ชัดเจนของบัณฑิต ที่พึงประสงค์ รวมทั้งทั กษะของบุคลากร
แผนการพัฒนาบุคลากรให้เกิดประสิทธิภาพ ส่วนด้านบริการวิชาการควรมีการถอดบทเรียนในการบริการ
วิชาการ ตามความต้องการของชุมชน เพื่อการขยายผลต่อการสร้างสุขภาพของชุมชนท้องถิ่น
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ส่วนที่ 1
โครงร่างองค์กร
1.1 ลักษณะองค์กร
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เป็นวิทยาลัยในกากับของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดตั้งขึ้นเมื่อ
วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2545 มีจัดการเรียนการสอน 2 แบบ คือ 1. เรียนที่วิทยาลัยตลอดหลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร
สาธารณสุขศาสตร์ และบัณฑิตศึกษา 2. หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต จัดการเรียนการสอนร่วมกับศูนย์แพทย์
สรรพสิทธิประสงค์และศูน ย์แพทย์ ศรีส ะเกษ ตามโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (The Collaborative
Project to Increase Production of Rural Doctor; CPIRD) โ ดยรั บ นั ก ศึ ก ษาในพื้ น ที่ 4 จั ง หวั ด ได้ แ ก่
อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และอานาจเจริญ โดยวิทยาลัย ฯ รับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอนในระดับชั้น
เตรี ย มแพทย์ แ ละชั้น ปรี ค ลิ นิ ก และศู น ย์ แ พทย์ ส รรพสิ ทธิ ประสงค์ กั บ ศู น ย์แ พทย์ ศ รีส ะเกษ รั บ ผิ ด ชอบในการ
ดาเนินการจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นคลินิก
1.1.1 สภาพแวดล้อมขององค์กร (Organizational Environment)
1.1.1.1 หลักสูตรและบริการของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
จานวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2561 ทั้งสิ้นจานวน 5 หลักสูตร เป็นหลักสูตรใน
ระดับปริญญาตรี จานวน 4 หลักสูตร และหลักสูตรในระดับปริญญาโท จานวน 1 หลักสูตร ได้แก่
1.
2.
3.
4.
5.

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแพทยศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์

โดยมุ่งผลิ ตบั ณ ฑิต ที่ส ามารถน าความรู้ด้ านวิ ท ยาศาสตร์ การแพทย์ สั งคมศาสตร์แ ละมนุ ษย์ ศาสตร์
มาประประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม การวินิจฉัย การป้องกันและควบคุมโรค ตรวจประเมิน การดูแล
และบาบัดโรคเบื้ องต้น การฟื้นฟูสมรรถภาพ การจัดการงานสาธารณสุ ขในชุมชนอย่างเป็นระบบและองค์ รวม
การแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชน ด้านการแพทย์และสาธารณสุขในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภูมิภ าค
ลุ่ ม น้ าโขง รวมทั้ ง การสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพแบบองค์ ร วม มุ่ ง เน้ น คนเป็ น ศู น ย์ ก ลาง ยึ ด มั่ น ในคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม
แห่งวิชาชีพ รักชุมชน มีทักษะในการทางานเป็นทีมและสร้างเสริมสุขภาพร่วมกับชุมชนและดาเนินชีวิตอย่างพอเพียง
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ตารางที่ 1 หลักสูตรและบริการของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
พันธกิจ
ผลิตบัณฑิต
วิจัยและนวัตกรรม
หลักสูตร
บริการหลัก

บริการวิชาการ

1) หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
(หลักสูตร 6 ปี)
2) หลักสูตรวิทยาศาสตร์บณ
ั ฑิต
(สาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตร
4 ปี)
3) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
(อนามัยสิ่งแวดล้อม หลักสูตร
4 ปี)
4) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร
บัณฑิต (สาธารณสุขชุมชน
หลักสูตร 4 ปี)
5) หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาชีวเวชศาสตร์

เน้นวิจัยทางด้านระบบ
สุขภาพชุมชน โรคและภัย
สุขภาพที่เป็นปัญหาของ
ประชาชนในพื้นที่

1.รพ.มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี
2. ศูนย์เด็กฯ
3. ศูนย์วิจัยเพื่อการเรียนรู้
ระบบสุขภาพ
4. ศูนย์พัฒนานโยบาย
สาธารณะด้านสาธารณสุข
5. ศูนย์เพื่อการเสริมสร้าง
สุขภาพในระดับอุดมศึกษา
ในเขตภาคอีสาน

รูปแบบของหลักสูตร 1. ปริญญาตรี: บรรยาย
หรือบริการหลัก
ปฏิบัติการ สัมมนา สารนิพนธ์
ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ ศึกษาดู
งาน และกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ต่างๆ
2. บัณฑิตศึกษา: บรรยาย
ปฏิบัตกิ าร สัมมนา ศึกษาดูงาน
วิทยานิพนธ์ หรือค้นคว้าอิสระ
และกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่างๆ

ด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐาน
(Basic Science)
ด้านคลินิก(Clinical
Science)
ด้านสาธารณสุขชุมชนและ
สิ่งแวดล้อม(Public
Health and
Environment)

1.ให้บริการตรวจรักษา
ผู้ป่วยนอก
2 ให้บริการรับเลี้ยงเด็ก
ระดับเตรียมอนุบาล

สัดส่วนรายได้ (%)

80 %

-

20 %

สภาวะตลาด

แข่งขันด้านจานวนรับนักศึกษา
และคุณภาพบัณฑิต

แข่งขันด้านคุณภาพ
งานวิจัย

แข่งขันด้านมาตรฐานการ
ให้บริการและราคา

ปัจจัยความสาเร็จ

คุณภาพนักศึกษาแรกเข้า
กระบวนการจัดการเรียนการ
สอน

ความพร้อมของเครื่องมือ
เครือข่ายความร่วมมือ

คุณภาพของการบริการ

ข้อมูลด้านระบบสุขภาพ
ชุมชน

เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้าน
การให้บริการทาง
การแพทย์
เป็นข้อมูลด้านระบบ
สุขภาพชุมชน

ความสาคัญต่อ
1. สร้างชื่อเสียงด้านคุณภาพบัณฑิต
ความสาเร็จของคณะ

ทานุบารุงฯ
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1.1.1.2 พันธกิจ วิสัยทัศน์ ค่านิยม และสมรรถนะหลักขององค์กร (Mission, Vision, Values and
Core Competencies)
1. สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ มาตรฐาน มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ
2. สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่นาไปประยุกต์ใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภูมิภาคลุ่มน้าโขง
3. บริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วมเพื่อเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและภูมิภาคลุ่มน้าโขง
4. ทานุบารุงศิลปะวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ สร้างความเข้าใจในวัฒนธรรมที่หลากหลาย
ของภูมิภาคลุ่มน้าโขง
วิสัยทัศน์ : วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข สร้างบัณฑิต ผลิตผลงานวิจัย ได้มาตรฐานวิชาชีพ
มีเครือข่ายเข้มแข็ง มุ่งแก้ปัญหาสุขภาวะชุมชน
ค่ า นิ ย ม : ทางานอย่ า งมี ก ลยุ ท ธ์ เรี ย นรู้ แ ละพั ฒ นาตั ว เองไม่ ห ยุ ด ยั้ ง มุ่ ง เน้ น คุ ณ ภาพ
(มี Learning mind, Strategic mind, Quality mind)
ปรั ช ญา : สร้ า งสติ แ ละปั ญ ญาแก่ สั ง คม บนพื้ น ฐานความพอเพี ย ง
เป้าหมาย (Goal)
1. เป็นแหล่งเรียนรู้สาหรับนักศึกษาในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2. ผลิตบุคลากรทางการแพทย์และการสาธารณสุขที่มีความรู้ความสามารถในการช่วยเหลือ
ชุมชน และประชาชนในพื้นที่ในด้านการดูแล ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
3. สนองนโยบายของรัฐบาลในการแก้ปัญหาการขาดแคลนแพทย์และการกระจายแพทย์ในพื้นที่
ชนบทห่างไกล
4. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้ดีขึ้น
อัตลักษณ์ : สร้างสรรค์ สามัคคี สานึกดีต่อสังคม
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
C : Community ( สามัคคี, สานึกดีต่อสังคมและชุมชน)
M : Moral ( สานึกดีต่อสังคม )
P : Professional ( สร้างสรรค์ แบบมืออาชีพ )
เอกลักษณ์ : ภูมิปัญญาทางด้านสุขภาพแห่งภูมิภาคลุ่มน้าโขงตอนล่าง
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ตารางที่ 2 สมรรถนะหลักขององค์กร
สมรรถนะหลัก

ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน

1.ผลิ ต บั ณ ฑิ ต เพื่ อ ตอบสนอง ด้านผลิตบัณฑิต: 1. ร่วมผลิตแพทย์สาหรับนักศึกษาหลักสูตรแพทย์
ปัญหาและความต้องการของพื้นที่
2. เป็นแหล่งฝึกปฏิบัติงานและการจัดการเรียนการสอน
อย่างแท้จริง
สาหรับนักศึกษาทั้งสองหลักสูตร
2.มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญใน
การจัดการเรียนการสอนในชุมชน
3.จัดการเรียนรู้โดยการพัฒนาโดย
การบูรณาการเข้ากับเครือข่ายและ
วัฒนธรรมของชุมชน
1.1.1.3 ลักษณะโดยรวมของบุคลากร (Workforce Profile)
ปัจจุบันวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีบุคลากรปฏิบัติงาน 2 ประเภท คือ
1.1.1.3.1 บุ ค ลากรสายวิ ช าการ หมายถึง บุคลากรที่ปฏิบัติ งานสอน และวิจัย บริการ
วิ ช าการ และท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรม อาทิ ต าแหน่ ง อาจารย์ ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ เป็นหลัก โดยมีจานวนบุคลากรสายวิชาการทั้งสิ้น จานวน 73 คน
1.1.1.3.2 บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ หมายถึง บุคลากรที่ปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนการ
สอน และวิจัย บริการวิชาการ และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ปฏิบัติงานในหน่วยงานต่างๆ อาทิ สานักงานเลขานุการ
มีตาแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป บุคลากร นักวิชาการศึกษา นักวิชาการเงินและบัญชี เป็นต้น โดยมีจานวน
บุคลากรสายวิชาการทั้งสิ้น จานวน 85 คน
ตารางที่ 3 จานวนบุคลากรจาแนกตามสายงาน
ลักษณะ
1. ระดับการศึกษา
1.1 ต่ากว่าปริญญาตรี
1.2 วุฒิบัตร/ปริญญาตรี
1.3 ปริญญาโท
1.4 ระดับปริญญาเอก
2. ตาแหน่งทางวิชาการ
2.1 อาจารย์
2.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
2.3 รองศาสตราจารย์
2.4 ศาสตราจารย์
3. ตาแหน่งงานสายสนับสนุน
3.1 ทั่วไป=ปฏิบัติงาน/ปฏิบัติการ
3.2 เชี่ยวชาญ
3.3 เชี่ยวชาญพิเศษ

สายวิชาการ
(คน)

สายสนับสนุน
(คน)

รวม
(คน)

14
34
25

19
69
3
-

19
14/69
37
25

64
14
1
1

-

64
14
1
1

-

21/49
-

70
-
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ลักษณะ
3.4 ชานาญการ
3.5 ชานาญการพิเศษ
4. ประเภทการจ้าง
4.1 ข้าราชการ
4.2 พนักงานมหาวิทยาลัย
- เงินงบประมาณ
- เงินรายได้
4.3 ลูกจ้างประจา
4.4 ลูกจ้างชั่วคราว
5.5 จ้างเหมาบริการ
5. อายุ
5.1 ต่ากว่า 30 ปี
5.2 อายุ 31-40 ปี
5.3 อายุ 41-50 ปี
5.4 อายุ 51-55 ปี
5.5 อายุ 56-60 ปี
5.6 อายุ 61-65 ปี
5.7 มากกว่า 65 ปีขึ้นไป
6. ภูมิลาเนา
6.1 ภาคอีสาน
6.2 ภาคอื่น
7. เพศ
7.1 หญิง
7.2 ชาย

สายวิชาการ
(คน)
-

สายสนับสนุน
(คน)
6
-

รวม
(คน)
6
-

1
69
52
21
3
-

1
74
40
33
1
10
5

2
143
92
54
1
13
5

13
35
18
2
3
2

30
40
17
4
-

43
75
35
6
3
2

61
12

89
2

150
14

45
28

67
24

112
52

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จาแนกอัตราบุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการ ตามประเภทบุคลากร ประเภทคุณวุฒิ ประเภทตาแหน่งทางวิชาการ ประเภทตาแหน่งที่สูงขึ้น ดังนี้
1. จานวนบุคลากรสายวิชาการ
ตารางที่ 4 จานวนบุคลากรจาแนกตามประเภทกลุ่มวิชา
ภาควิชา/สาขา/หน่วยงาน
กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์
กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์
รวม

ข้าราชการ
(คน)
1
1

พนักงาน
มหาวิทยาลัย
(คน)
36
18
54

ลูกจ้าง
ชั่วคราว
(คน)
3
3

ลาศึกษาต่อ
(คน)

รวม
(คน)

12
3
15

52
21
73
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ตารางที่ 5 จานวนบุคลากรจาแนกตามประเภทคุณวุฒิ
ภาควิชา/สาขา/หน่วยงาน

ปริญญาตรี
(คน)

ปริญญาโท/
เทียบเท่า
(คน)

ปริญญาเอก
(คน)

วุฒิบัตร
(คน)

รวม
(คน)

-

4
12
16

20
20

16
16

40
12
52

-

11
3
14

7
7

-

18
3
21

กลุม่ วิชาแพทยศาสตร์
- ปฏิบัติราชการ
- ลาศึกษาต่อ
รวม
กลุม่ วิชาสาธารณสุขศาสตร์
- ปฏิบัติราชการ
- ลาศึกษาต่อ
รวม

ตารางที่ 6 จานวนบุคลากรจาแนกตามตาแหน่งทางวิชาการ
ภาควิชา/สาขา/หน่วยงาน

อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
(คน)
(คน)

กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์
- ปฏิบัติราชการ
- ลาศึกษาต่อ
รวม
กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์
- ปฏิบัติราชการ
- ลาศึกษาต่อ
รวม

รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์
(คน)
(คน)

รวม
(คน)

25
12
37

12
12

2
2

1

39
12
51

13
1
14

5
2
7

-

-

18
3
21

ลูกจ้าง
ชั่วคราว
(คน)
4
6
10

รวม
(คน)

** หมายเหตุ : รวมจานวนบุคลากรที่ลาศึกษาต่อ
2. บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
ตารางที่ 7 จานวนบุคลากรจาแนกตามประเภทบุคลากร
ภาควิชา/สาขา/หน่วยงาน
สานักงานเลขานุการ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
ศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์
รวม

ข้าราชการ ลูกจ้างประจา
(คน)
(คน)
1
1

1
1

พนักงาน
มหาวิทยาลัย
(คน)
40
4
29
73

รายงานประจาปี 2561

45
10
30
85

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

7

ตารางที่ 8 จานวนบุคลากรสายสนับสนุนจาแนกตามประเภทวุฒกิ ารศึกษา
หน่วยงาน/ภาควิชา/
สาขา
สานักงานเลขานุการ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
ศูนย์การศึกษาและวิจัย
ทางการแพทย์
รวม

มัธยมศึกษา มัธยมศึกษา
ตอนต้น
ตอนปลาย
(คน)
(คน)
5
2
1
2

ปวช.
(คน)

ปวส.
(คน)

1

2
-

33
5

5
1

45
10

1

3
5

26
64

1
7

30
85

6

ปริญญาตรี ปริญญาโท
(คน)
(คน)

รวม
(คน)

ตารางที่ 9 จานวนบุคลากรจาแนกตามตาแหน่งที่สูงขึ้น
หน่วยงาน/ภาควิชา/
สาขา
สานักงานเลขานุการ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
ศูนย์การศึกษาและ
วิจัยทางการแพทย์
รวม

ปฏิบัติงาน ชานาญงาน ชานาญงาน
(คน)
(คน)
พิเศษ
(คน)
14
9
8
31

-

-

ปฏิบัติการ ชานาญการ ชานาญ
(คน)
(คน)
การพิเศษ
(คน)
24
7
1
22
47

7

รวม
(คน)

-

1.1.1.4 ทรัพย์สนิ อาคาร สถานที่ อุปกรณ์ เทคโนโลยี
และเทคโนโลยี ดังนี้

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้จาแนกสินทรัพย์ เช่น อาคาร อุปกรณ์ เครื่องมือ

ตารางที่ 10 ทรัพย์สนิ
ประเด็น
อาคารสถานที่

รายละเอียด
มีอาคารที่ใช้ในการปฏิบัติงานและอื่นๆ รวมทั้งสิ้น 8 อาคาร ดังนี้
1. อาคารวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข
2. อาคารสมจิตต์ ยอดเสรนีย์ (กายวิภาคศาสตร์)
3. อาคารผู้ป่วยนอก
4. อาคารผู้ป่วยใน
5. อาคารจ่ายกลาง
6. อาคารแฟลต 6 สาหรับบุคลากรสายสุขภาพ
7. อาคารแฟลต 7 สาหรับบุคลากร รพ.
8. หอพักนักศึกษาแพทย์
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รายละเอียด
1. ห้องสมุด วิทยาลัยฯ มีตารา และวารสารทางด้านสุขภาพ ประมาณ 3,000 เล่ม
และ e-book ประมาณ 50 เล่ม
2. ห้องเรียนอัจฉริยะ (smart classroom)
3. ห้องฝึกทักษะและปฏิบัติการทางปรีคลินิกและคลินิก
4. ห้องปฏิบัติการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
5. ห้องปฏิบัติการตรวจ Thalassemia
6. ธนาคารขยะ
กล้องจุลทรรศน์อิเล็คตรอนแบบส่องผ่าน
เครื่องตรวจวิเคราะห์โฟลไซโตมิเตอร์
เครื่องตรวจหาลาดับสารพันธุกรรมระดับจีโนม
เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมและวิเคราะห์ชิ้นส่วนของสาร เครื่อง x-ray

1.1.2 ความสัมพันธ์ระดับองค์กร
1.1.2.1 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
วิทยาลัย แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีโครงสร้างการบริหารโดยมีอธิการบดีเป็นผู้บริหารสูงสุดของ
มหาวิทยาลัย ภายใต้การกากับดูแลของสภามหาวิทยาลัย และมีคณะผู้บริหารโดยมีคณบดีเป็นผู้บริหารสูงสุดของ
วิทยาลัย ทาหน้าที่บริหารจัดการ กาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนกลยุทธ์ และมีคณะกรรมการประจาทาหน้าที่
กากับดูแลการดาเนินงาน แล้วรายงานผลการดาเนินงานต่ออธิการบดีและสภามหาวิทยาลัยตามลาดับ คณะผู้บริหาร
ประกอบด้วย คณบดี รองคณบดี 4 คน และคณะกรรมการประจาประกอบด้วย คณบดี รองคณบดี 4 คน หัวหน้า
กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ และหัวหน้ากลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 2 คน ผู้แทนหลักสูตรแพทยศาสตร์ และผู้แทน
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ และมีคณะกรรมการต่างๆ ทาหน้าที่ดาเนินงานตามที่ได้มอบหมาย รายงานผลการ
ดาเนินงานต่อคณบดี

แผนภูมิที่ที่ 1 โครงสร้างส่วนราชการของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
รายงานประจาปี 2561
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1.1.2.2 คณะกรรมการวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
1. คณะกรรมการประจาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

ภาพที่ 1 คณะกรรมการประจาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
รายนามคณะกรรมการประจาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
1. คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
ประธานกรรมการ
2. รองคณบดีฝ่ายบริหาร
กรรมการ
3. รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม
กรรมการ
4. รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา
กรรมการ
5. หัวหน้ากลุ่มวิชาแพทยศาสตร์
กรรมการ
6. หัวหน้ากลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์
กรรมการ
7. นางสาวจินตนา ศิริบูรณ์พิพัฒนา
กรรมการประเภทผู้แทนคณาจารย์
8. นางสาววัลวิสาข์ สุวรรณเลิศ
กรรมการประเภทผู้แทนคณาจารย์
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2. คณะกรรมการบริหาร

ภาพที่ 2 คณะกรรมการบริหาร วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
รายนามคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
1. นพ.นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ
คณบดี
2. นพ.ประวิ อ่าพันธุ์
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
3. นพ.วีระวัฒน์ พันธ์ครุฑ
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม
4. พญ.ปาริชาติ ภิญโญศรี
รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา
5. ผศ.จารุวรรณ์ วงบุตดี
หัวหน้ากลุ่มวิชาแพทยศาสตร์
6. ผศ.มินตรา สาระรักษ์
หัวหน้ากลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์
7. ผศ.ดร.มารุตพงศ์ ปัญญา
ผู้ช่วยคณบดีงานบริการการศึกษา
8. ผศ.ดร.ปรีดา ปราการกมานันท์
ผู้ช่วยคณบดีงานพัฒนานักศึกษา
9. ดร.สุวภรณ์ แดนดี
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
10. ดร.ปิยนันท์ มีเวที
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายคลังและพัสดุ
11. พญ.นวินดา เจียมบุญศรี
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
12. อ.ดร.กิตติ เหลาสุภาพ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม
13. อ.ดร.อารี
บุตรสอน
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพันธกิจสังคม
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1.1.2.3 ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ตารางที่ 11 ส่วนตลาด ผู้เรียน ผู้รับบริการอื่น ๆ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และความต้องการและความคาดหวังที่
สาคัญ
กลุ่ม
1. ด้านผลิตบัณฑิต
ผู้เรียน
ระดับปริญญาตรี

ระดับบัณฑิตศึกษา

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ผู้ใช้บัณฑิต
ผู้ปกครอง
ผู้เรียนในอนาคต
ระดับปริญญาตรี: นักเรียนชั้นมัธยม

ระดับบัณฑิตศึกษา: นักศึกษาปริญญา
ตรีด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและ
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
2. ด้านวิจัย
แหล่งทุน เช่น สกว. สกอ. วช. สวรส.
เป็นต้น

ความต้องการที่สาคัญ

ความคาดหวังที่สาคัญ

- มีความรู้ มีความเชี่ยวชาญในทักษะและ - มี สิ่ ง อ านวยความสะดวกที่ เ อื้ อ ต่ อ
หัตถการที่จาเป็นในการทางาน
การศึกษาและบริการเพื่อส่งเสริมการ
-จบการศึกษาตามกาหนดเวลาและสอบ
เรียนรู้
ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถเพื่อ
รับใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม
- มีความรู้ มีความเชี่ยวชาญในทักษะและ - มี สิ่ ง อ านวยความสะดวกที่ เ อื้ อ ต่ อ
หัตถการที่จาเป็นในการทางาน
การศึกษาและบริการเพื่อส่งเสริมการ
-จบการศึกษาตามกาหนดเวลาและสอบ
เรียนรู้
ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถเพื่อ
รับใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม
- บัณฑิตได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
- บัณฑิตมีจรรยาบรรณ มีความเป็น
วิชาชีพ (Professionalism)
สาเร็จการศึกษาในเวลาที่กาหนด มีงาน
ทา

- บัณฑิตมีความรู้ ความสามารถ มี
ความรับผิดชอบ

การประชาสัมพันธ์การรับเข้าที่รวดเร็ว
และมีรายละเอียดชัดเจน มีช่องทางการ
รับสมัครหลากหลายช่องทาง

มีแผนการศึกษาที่ชัดเจนและเป็น
ระบบ อาจารย์สามารถถ่ายทอด
ความรู้และมีสื่อการสอนที่เข้าใจง่าย มี
ทุนสนับสนุนการศึกษา
สามารถนาองค์ความรูม้ าต่อยอดในการ
พัฒนางานและเลื่อนตาแหน่งตามสายงาน
อาจารย์มีความรู้ความสามารถ ความ
ทันสมัยของหลักสูตรและเครื่องมือ

สามารถทางานในระหว่างเรียนได้
ค่าใช้จ่ายในการศึกษาและค่าครองชีพไม่
แพง มีทุนการศึกษา ทุนวิจัย และความมี
ชื่อเสียงของสถาบัน
- ข้อเสนอโครงวิจัยที่สมบูรณ์ ตรงกับ
ปัญหาของพื้นที่
- ส่งข้อเสนอโครงการ/รายงานการวิจัย
ฉบับสมบูรณ์ภายในระยะเวลาที่กาหนด

บัณฑิตที่มคี ุณภาพเป็นที่ยอมรับใน
สังคม

- คุณภาพงานวิจัย
- งานวิจัยได้ถูกนาไปใช้ประโยชน์
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3. ด้านบริการวิชาการ
3.1 รพ.มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ผู้มารับบริการ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ คณะ
โรงพยาบาล รพ.สต.
3.2 ศูนย์เด็กฯ
ผู้รับบริการ
เด็กก่อนวัยเรียน
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ผู้ปกครอง
3.3 ศูนย์วิจัยเพื่อการเรียนรู้ระบบ
สุขภาพ
3.4 ศูนย์พัฒนานโยบายสาธารณะ
ด้านสาธารณสุข
3.5 ศูนย์เพื่อการเสริมสร้างสุขภาพ
ในระดับอุดมศึกษาในเขตภาคอีสาน

12
ความต้องการที่สาคัญ

ความคาดหวังที่สาคัญ

ให้บริการทางการแพทย์แก่
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
- มีค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมสาหรับการ
ให้บริการทางการแพทย์ตา่ งๆ
- ได้รับข้อมูลป้อนกลับและข้อมูลที่แต่
ละหน่วยงานคาดหวัง

เป็นศูนย์วิจัยและการแพทย์เฉพาะทาง
ในชุมชน
- มีคุณภาพการรักษาพยาบาลที่ได้
มาตรฐานในระดับสากล
- มีการบริหารจัดการที่ดี โปร่งใสและ
เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด

การประสานงาน การส่งต่อที่ดี

เป็นสถานพยาบาลที่ช่วยลดการแออัด
ของผู้ป่วยในจังหวัดอุบลราชธานี

- ได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างดีจาก
ผู้ดูแลเด็ก

-

ลดภาระของผู้ปกครอง
มีการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ของนักวิจัย

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีเป็นไปตามวัย
เป็นศูนย์วิจัยเพื่อแก้ปญ
ั หาระบบสุขภาพ

เกิดนโยบายสาธารณะในระดับพื้นที่

นานโยบายสาธารณไปใช้ให้เกิดผลจริง

เป็นศูนย์กลางการเสริมสร้างสุขภาพ
สาหรับสถาบันอุดมศึกษา

นักศึกษา บุคลากรสายวิชาการ/สาย
สนับสนุน มีสุขภาวะ

1.1.2.4 ผู้ส่งมอบและพันธมิตร
ตารางที่ 12 ผู้ส่งมอบ พันธมิตร และคู่ความร่วมมือที่สาคัญ
พันธกิจ
1. ด้านผลิตบัณฑิต
คู่ความร่วมมือ
1. ศูนย์แพทย์สรรพ
สิทธิ์ประสงค์

บทบาทต่อ
หลักสูตร/ผู้เรียน/
ผู้รับบริการ
จัดการเรียนการสอน
รายวิชา ระดับคลินิก
ในหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต

บทบาทต่อการส่งเสริม
ขีดความสามารถในการ
แข่งขัน

- มีประสบการณ์ในการ
จัดการเรียนการสอนชั้น
คลินิก
- มีจานวนผู้ป่วยมาก
และหลากหลาย
2. ศูนย์แพทย์ศรีสะเกษ จัดการเรียนการสอน มีจานวนผู้ป่วยมาก และ
รายวิชา ระดับคลินิก หลากหลาย
ในหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต
3. สานักงานเร่งรัด
แหล่งฝึกปฏิบตั ิงาน อยู่ในพื้นที่ เป็นแหล่งฝึก
พัฒนาชนบท (รพช.)
สาหรับนักศึกษา
ที่ผู้เรียนเรียนรู้การ
ปริญญาตรี
ทางานจริงภายหลังจบ

วิธีการสื่อสาร

ข้อกาหนดที่
สาคัญ

ร่วมเป็นกรรการประจา
เป็นสถาบันร่วม
หลักสูตร กรรมการบริหาร ผลิต
หลักสูตร และกรรมการ
อื่นๆ
ร่วมเป็นกรรการประจา
เป็นสถาบันร่วม
หลักสูตร กรรมการบริหาร ผลิต
หลักสูตร และกรรมการ
อื่นๆ
ร่วมเป็นอาจารย์พี่เลี้ยง
เป็นพืน้ ที่ที่มี
ความพร้อม
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บทบาทต่อ
หลักสูตร/ผู้เรียน/
ผู้รับบริการ
4. โรงพยาบาลส่งเสริม แหล่งฝึกปฏิบตั ิงาน
ตาบล (รพ.สต.)
สาหรับนักศึกษา
ปริญญาตรี
5. แหล่งฝึกงาน
แหล่งฝึกปฏิบตั ิงาน
สาหรับนักศึกษา
ปริญญาตรี
2. การวิจัย
เครือข่ายวิจัย
ร่วมทาการศึกษาวิจยั
พันธกิจ

3. บริการวิชาการ
- บริษัทยา
- เครือข่ายความ
ร่วมมือ เขต 10
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บทบาทต่อการส่งเสริม
ขีดความสามารถในการ
วิธีการสื่อสาร
แข่งขัน
อยู่ในพื้นที่ เป็นแหล่งฝึก ร่วมเป็นอาจารย์พี่เลี้ยง
ที่ผู้เรียนเรียนรู้การ
ทางานจริงภายหลังจบ
พัฒนาเป็นแหล่งฝึกที่
ร่วมเป็นอาจารย์พี่เลี้ยง
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

เป็นพื้นที่ที่มี
ความพร้อม

กาหนดหัวข้อวิจัยที่ท้า
ทาย/เป็นประโยชน์

ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

-

ให้การสนับสนุน
เป็นแหล่งเรียนรูด้ ูงาน ร่วมเป็นทีมสนับสนุน
ตัวอย่างเวชภัณฑ์
การศึกษา
สาหรับการศึกษา
เป็นแหล่งเรียนรูด้ ้าน สร้างความเข้มแข็งทาง สนับสนุนวิทยากร
เครือข่าย
วิชาการในกลุ่มเครือข่าย

-

ข้อกาหนดที่
สาคัญ

-

-

1.2 สภาวการณ์ขององค์การ
1.2.1 ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ
(1). ลาดับในการแข่งขันของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
กลุ่ ม โรงเรี ย นแพทย์ ใ หม่ 7 แห่ ง และมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฎ ต่ า งๆ วิ ท ยาลั ย การสาธารณสุ ข
และมหาวิทยาลัยที่ผลิตบัณฑิตด้านสาธารณสุขในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตารางที่ 13 การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแข่งขัน
ปัจจัย
ปัจจัยภายใน
ด้านผลิตบัณฑิต
ด้านวิจัย
ด้านบริการวิชาการ
ปัจจัยภายนอก
ด้านผลิตบัณฑิต
ด้านวิจัย
ด้านบริการวิชาการ

การเปลี่ยนแปลงที่สาคัญที่มีผลกระทบต่อสถานการณ์แข่งขันขององค์กร และโอกาสสาหรับ
การสร้างนวัตกรรมและความร่วมมือ
1. การปรับปรุงหลักสูตรให้ตอบสนองต่อความต้องการของสังคม ผู้ใช้บัณฑิต ประชาชนที่รับ
บริการด้านสุขภาพ
2. ทักษะของอาจารย์ต่อการเปลี่ยนแปลงกระบวนการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21
นโยบายผู้บริหารที่เน้นวิจัยระบบสุขภาพ
นโยบายผู้บริหารที่เน้นสร้างเครือข่ายด้านสุขภาพ เขต 10
1. อัตราการเกิดลดลง
2. นโยบายด้านการศึกษา กระทรวงสาธารณสุข
3. การเปลี่ยนแปลงของระบบสุขภาพ ความต้องการของประชาชน
1. นโยบายการให้ทุนวิจัยมีการเปลี่ยนแปลง เน้นการวิจัยที่นาไปใช้ประโยชน์ มากกว่างานวิจัย
พื้นฐาน
2. นโยบายภาครัฐที่เน้นการวิจัยที่ตอบโจทย์ปัญหาของประเทศ
นโยบายภาครัฐที่เน้นการตอบโจทย์ปัญหาของประเทศ
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ตารางที่ 14 บริบทเชิงกลยุทธ์
ด้าน
ด้านหลักสูตรและบริการ
1.ด้านผลิตบัณฑิต

2. ด้านวิจัย
3. บริการวิชาการ
4. ด้านทานุบารุงศิลปะวัฒนธรรม
การปฏิบัติการ
1.ด้านผลิตบัณฑิต
2. ด้านวิจัย
3. ด้านบริการวิชาการ
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
1.ด้านผลิตบัณฑิต
2. ด้านวิจัย
3. ด้านบริการวิชาการ
ด้านบุคลากร
1.ด้านผลิตบัณฑิต
2. ด้านวิจัย
3. ด้านบริการวิชาการ

ความท้าทายเชิงกลยุทธ์
1. ปรับปรุงหลักสูตรให้ตอบสนองความต้องการของสังคมที่เปลี่ยนแปลง
2. การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะการเรียนรู้ ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมและเทคโนโลยี
3. จานวนการคงอยู่ของนักศึกษาในหลักสูตรสาธารณสุข
4. จานวนการคงอยู่ของบัณฑิตแพทย์ และสาธารณสุข ในชุมชน
1. งานวิจัยที่นาไปใช้ประโยชน์ได้จริง
2. งานวิจัยที่เป็นฐานข้อมูลของระบบสุขภาพ
บริการวิชาการที่ตอบสนองต่อความต้องการ/แก้ปัญหาของชุมชน
นักศึกษา บุคลากร และชุมชน ร่วมสร้างสรรค์ผลงานที่สะท้อนคุณค่าภูมิปัญญา
ศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่น
1. ทักษะด้านการสอน ในศตวรรษที่ 21
2. แผนพัฒนาบุคลากรเพื่อตอบสนองต่อพันธกิจ
3. ความรู้และสมรรถนะการปฏิบัติงาน
1. เน้นการวิจัยด้ายระบบสุขภาพ
2. พัฒนาทักษะการเขียนโจทย์วิจัย
บริการวิชาการตามความเชี่ยวชาญของคณะ
เปิดโอกาสให้มีการติดตามตรวจสอบได้ง่ายขึ้น
สนับสนุนให้บัณฑิตทาวิจัยเพิ่มขึ้น
นักศึกษาจัดทาโครงการบริการวิชาการ
1. บุคลากรสายสนับสนุนมีสัดส่วนสูงเมื่อเทียบกับสายวิชาการ
2. ผลงานวิชาการของอาจารย์น้อย
อาจารย์ที่มีตาแหน่งทางวิชาการยังไม่มากทาให้ขอทุนได้น้อย
อาจารย์มีภาระงานสอนมากทาวิจัยน้อย
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ส่วนที่ 2
รายงานผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
2.1 สรุปผลการดาเนินงานวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ในปีงบประมาณ 2561 ได้ดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี และจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุน
การดาเนินงานในด้านต่างๆ ภายในวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข โดยมีผลการดาเนินงาน ดังนี้
2.1.1 ด้านการผลิตบัณฑิต
จ านวนหลั ก สู ต รที่ จั ดการเรี ยนการสอนในปี ก ารศึ ก ษา 2561 ทั้ ง สิ้ น จ านวน 5 หลั ก สู ต ร เป็ น
หลักสูตรในระดับปริญญาตรี จานวน 4 หลักสูตร และหลักสูตรในระดับปริญญาโท จานวน 1 หลักสูตร ได้แก่
1.
2.
3.
4.
5.

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแพทยศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์

จานวนนักศึกษาใหม่ที่รั บเข้าในในปีการศึกษา 2561 ทุกหลักสูตรทั้งสิ้นจานวน 292 คน เป็น
นักศึกษาระดับปริญญาตรี จานวน 291 คน และนักศึกษาระดับปริญญาโท จานวน 1 คน
ตารางที่ 15 เปรียบเทียบจานวนนักศึกษาใหม่ที่รับเข้าในปีการศึกษา 2560-2561
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
รวมทุกระดับ

จานวนนักศึกษาใหม่ที่รับเข้า (คน)
ปี 2560
ปี 2561
165
291
2
1
167
292

เพิ่ม-ลดลง

ร้อยละ

เพิ่มขึ้น
ลดลง
เพิ่มขึ้น

76.36
50
74.85

หมายเหตุ : จานวนรับเข้าของนักศึกษาระดับปริญญาโทในปีการศึกษา 2561 เป็นจานวนรับเข้าเฉพาะภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา
2561 เท่านั้น (ข้อมูลจาก www.reg.ubu.ac.th ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561)
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291
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2561

165

2
ปริญญาตรี

1

ปริญญาโท
ระดับการศึกษา

แผนภูมิที่ 2 เปรียบเทียบจานวนนักศึกษาใหม่ที่รับเข้าในปีการศึกษา 2560 - 2561
ในปีการศึกษา 2559 มีผู้สาเร็จการศึกษาในทุกหลักสูตรทั้งสิ้นจานวน 113 คน เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี จานวน 113 คน แบ่งเป็น หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต จานวน 39 คน และหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จานวน 74 คน
จากการส ารวจข้ อมู ล ภาวะการมี งานทาของผู้ ส าเร็จ การศึ ก ษาภายใน 1 ปี จากผู้ ส าเร็จการศึ ก ษาใน
ปีการศึกษา 2559 จานวนทั้งสิ้น 113 คน มีผู้ตอบแบบสารวจ จานวนทั้งสิ้น 104 คน คิดเป็นร้อยละ 92.04 ผลการ
สารวจพบว่า บัณฑิตได้งานทาจานวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 92.16 และ บัณฑิตที่ยังไม่ได้งานทา จานวน 8 คน
คิดเป็นร้อยละ 7.84
ตารางที่ 16 ภาวะการมีงานทาของบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560
ระดับการศึกษา
ได้งานทา
(คน)
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
รวมทุกระดับ

94
94

ปีการศึกษา 2560
ยังไม่ได้งานทา/ไม่
ศึกษาต่อ
(คน)
8
8

กาลัง
ศึกษาต่อ
(คน)
2
2
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2.1.2 ด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์
งานวิจัยได้รับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนทั้งภายใน และภายนอก มีการสร้างเครือข่ายมากขึ้น และการ
พัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย โดยเชิญผู้มีความรู้ความสามารถ มาบรรยายให้ความรู้ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
งานวิจัย
ในปี 2561 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้รับงบประมาณสนับสนุนด้านการวิจัย จานวน
ทั้งสิ้น 36 โครงการ รวมเป็นจานวนเงิน ทั้งสิ้น 8,778,591 บาท แบ่งเป็นงบประมาณแผ่นดิน 2,789,500 บาท
จานวน 12 โครงการ งบประมาณเงินรายได้ ม อบ. และเงินรายได้วิทยาลัย 640,000 บาท จานวน 13 โครงการ
และงบประมาณสนับสนุนจากแหล่งอื่นๆ เช่น สสส. สวรส. สกว. สวก. เป็นต้น จานวนทั้งสิ้น 5,349,091 บาท
จานวน 11 โครงการ ดังตารางที่ 17
ตารางที่ 17 งานวิจัยและงบประมาณจากแหล่งทุนต่างๆ ปีงบประมาณ 2561
ลาดับ
แหล่งเงิน
จานวนโครงการ
1
งบประมาณแผ่นดิน -หมวดอุดหนุนทั่วไป 12
หมวดอุดหนุนเฉพาะกิจ
2
เงินรายได้มอบ./เงินรายได้วิทยาลัย
13
3
แหล่งทุนอื่นๆ
11
รวม
36

เงิน (บาท)
2,789,500
640,000
5,349,091
8,778,591

2.1.2 กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีการจัดกิจกรรมทางวิชาการ เพื่อพัฒนางานวิจัย และพัฒนา
บุคลากร อย่างต่อเนื่อง โดยมี 2 กิจกรรมดังนี้
1. อบรม “การพัฒนาโจทย์วิจัยร่วมกับสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ” เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561
โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรวยพร ศรีศศลักษณ์ จากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ให้ความรู้ด้านนโยบายการ
จัดสรรทุนวิจัยจาก สวรส. และการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอทุนวิจัย แก่อาจารย์และนักวิจัย

ภาพที่ 3 การอบรมหัวข้อ“การพัฒนาโจทย์วิจัยร่วมกับสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข”
2. อบรม “วิถีวิจัย: การสร้างองค์ความรู้ เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม” โดยเชิญวิทยากรที่มีความรู้
ความสามารถและประสบการณ์ด้านการวิจัยมาหลายสิบปี บรรยายในหัวข้อต่างๆ ดังนี้
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2.1 เรื่อง “งานวิจัยระบบสุขภาพชุมชน” โดย ศาสตราจารย์นายแพทย์วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ใน
การทาวิจัยสุขภาพชุมชน และการสร้างแรงจูงใจให้อาจารย์และนักวิจัยผลิตผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง

ภาพที่ 4 อบรม “วิถีวิจัย: การสร้างองค์ความรู้ เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม”
2.2 เรื่อง งานวิจัยชุมชน ท้องถิ่น “คุณค่า – ประโยชน์” โดยมีประเด็นที่สาคัญดังนี้
1. หลักการวิจัยเพื่อท้องถิ่น (Community Based Research) โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.บัญชร แก้วส่อง รองผู้อานวยการด้านชุมชนท้องถิ่นพื้นที่ สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
2. วิธีการและแนวทางการวิจัยเพื่อท้องถิ่น (Community Based Research) โดยผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.ชูพักตร์ สุทธิสา ผู้อานวยการฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เมื่อ
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

ภาพที่ 5 บรรยายงานวิจัยชุมชน ท้องถิ่น “คุณค่า – ประโยชน์”
3. ประชุมวิชาการ โดยวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข และสานักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรม มีอาจารย์และนักศึกษา รวมถึงหน่วยงาน
ภายนอกเข้าร่วมกิจกรรม และเชิญวิทยากรผู้ มีความรู้ความสามารถบรรยายเรื่อง “ทิศทางและการพัฒนาระบบ
สุขภาพไทย” โดย นายแพทย์สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ สานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ หัวข้อ เรื่อง
“ความท้าทายการทางาน ตามระบบสุ ขภาพช่วงวัย ” โดย คุณศุภลักษณ์ ธนธรรมสถิต หัวหน้ากลุ่ มขับเคลื่ อ น
ยุทธศาสตร์และพัฒนากาลังคน ศูนย์อนามัยที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี คุณวิเชียร จันทุมา นายกองค์การบริหารส่วน
ตาบลโนนโหนน คุณจันทร์เพ็ญ ศิริกมลเสถียร สานักงานพัฒนาสั งคมและความมั่นคงของมนุษย์ เมื่อวันที่ 31
สิงหาคม 2561
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ภาพที่ 6 ประชุมวิชาการ เรื่อง“ทิศทางและการพัฒนาระบบสุขภาพไทย”
2.1.3 ด้านการบริการวิชาการ
ในปี งบประมาณ 2561 วิทยาลั ยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้รับงบประมาณแผ่นดิน
สนับสนุนงานบริการวิชาการแก่ชุมชน จานวนรวมทั้งสิ้น 16 โครงการ จานวนเงิน 1,833,800 บาท โดยเป็นโครงการ
สร้างเสริมสุขภาวะและบริการสุขภาพ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนจานวน 8 โครงการ จานวนเงิน 775,300
บาท ถ่ายทอดเทคโนโลยี / อบรมให้ ความรู้ จานวน 7 โครงการ จานวนเงิน 858,500 บาท และโครงการใน
พระราชดาริ จานวน 1 โครงการ จานวนเงิน 200,000 บาท ดังตารางที่ 18
ตารางที่ 18 งบประมาณสนับสนุนด้านการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ลาดับ
แหล่งเงิน
จานวนโครงการ
1 โครงการในพระราชดาริ
1
2 ถ่ายทอดเทคโนโลยี อบรมให้ความรู้
7
3 การสร้างเสริมสุขภาวะและบริการสุขภาพ
8
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน
รวม
16

เงิน (บาท)
200,000
858,500
775,300
1,833,800

1) โครงการการพัฒนาศักยภาพ โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนเพื่อเข้าสู่โรงเรียนต้นแบบความปลอดภัย
ด้านสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ดาเนินการปีที่ 2. (โครงการต่อเนื่อง 3 ปี)
เมื่อวันที่ 19 – 22 กุมภาพันธ์ 2561 ได้มีการติดตามประเมินผลการดาเนินงานของทั้ง 4 โรงเรียน คือ
โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนบ้านแก่งศรีโคตร ศูนย์การเรียนรู้ตารวจตระเวนชายแดนภูด่ านกอย โรงเรียนตารวจ
ตระเวนชายแดนศาสตราจารย์ ดร. เนวิน สคริมชอว์ และศูนย์การเรียนรู้ตารวจตระเวนชายแดนชุมชนป่าหญ้าคา
โดยกลุ่มเป้าหมายหลักเข้าอบรมจานวนทั้งสิ้น 132 คน การจัดกิจกรรมประกอบด้วย การอบรม กิจกรรมบรรยาย
แบบมีส่วนร่วมเรื่อง แนวทางการส่งเสริมสุขภาพและโภชนาการเด็กวัยเรียน การสารวจสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน
ห้องเรียนปลอดภัย การจัดการคุณภาพน้าดื่มในโรงเรียน แนวทางการดาเนินงานเพื่อเข้าสู่โรงเรียนต้นแบบด้านความ
ปลอดภัยในโรงเรียน การจัดการขยะในโรงเรียน และการดาเนินการธนาคารขยะในโรงเรียน การทบทวนความรู้
และการพัฒนาทักษะด้านการดูแลสุขภาพเด็กนักเรียน ด้านการพั ฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน เช่น การฝึก
ตรวจอาหารที่รับประทาน ภาชนะใส่อาหาร มาตรฐานของโรงอาหาร การตรวจคุณภาพน้าดื่มในโรงเรียน รวมถึงการ
สารวจความปลอดภัยในห้องเรียน และ มีการจัดกิจกรรมฐานเรียนรู้
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ภาพที่ 7 โครงการการพัฒนาศักยภาพ โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนเพื่อเข้าสู่โรงเรียนต้นแบบความ
ปลอดภัยด้านสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
2) โครงการพัฒนาแกนนาด้านสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในอีสานใต้
ระหว่างวันที่ 24-26 สิงหาคม 2561 ณ วิท ยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จัดกิจกรรมโครงการ
พั ฒ นาแกนน าด้ า นสุ ข ภาพและอนามั ย สิ่ ง แวดล้ อ มในอี ส านใต้ โดยมี นั ก เรี ย นจากโรงเรี ย นในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 22 โรงเรียน จานวน 95 คน นักศึกษา อาจารย์ วิท ยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
มี การอบรมและจั ด กิจ กรรมฐานเรี ย นรู้ การบรรยายแบบมีส่ ว นร่ว ม การส ารวจสุ ข าภิบ าลอาหารในโรงเรี ย น
แนวทางการดาเนินงานเพื่อเข้าสู่โรงเรียนต้นแบบด้านความปลอดภัยในโรงเรียน การจัดการขยะในโรงเรียน และ
การดาเนินการธนาคารขยะ

ภาพที่ 8 โครงการพัฒนาแกนนาด้านสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในอีสานใต้
3) การพั ฒ นาแนวทางการจั ด ท าแผนเพื่ อ การป้ อ งกั น และระงั บ เหตุ ฉุ ก เฉิ น ในโรงเรี ย นเครื อ ข่ า ย
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เมื่อวันที่ 2 และ 13 มีนาคม 2561 นักเรียน ครู และผู้บริหารโรงเรียน จากโรงเรียนเครือข่าย 10 แห่ง
เข้าร่วมกิจกรรม 220 คน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการได้มี
ความรู้ในการจัดทาแผนป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉิน ให้นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการ
พัฒนาแนวทางการจัดทาแผนเพื่อการป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉินในโรงเรียนของตนเองได้

ภาพที่ 9 โครงการการพัฒนาแนวทางการจัดทาแผนเพื่อการป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉิน ในโรงเรียนเครือข่าย
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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4) การพั ฒ นาศั ก ยภาพด้ า นความปลอดภั ย และสิ่ ง แวดล้ อ มของโรงเรี ย นเครื อ ข่ า ยมหาวิ ท ยาลั ย
อุบลราชธานี
จัดกิจกรรมระหว่าง เดือน กุมภาพันธ์ – กันยายน 2561 ณ โรงเรียนเครือข่ายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ทั้ง 5 แห่ง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสารวจสภาพปัญหาการจัดการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน
และพัฒนาการจัดการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านอาหารปลอดภัย ด้านห้องเรียน
ปลอดภั ย ด้ า นสนามเด็ ก เล่ น ปลอดภั ย ด้ า นการจั ด การขยะ และด้ า นการจั ด การสภาพแวดล้ อ มในโรงเรี ย น
มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 142 คน

ภาพที่ 10 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนเครือข่าย
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
5) การพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อการพึ่งพาตนเองด้านสุขภาพ ครั้งที่ 5
จัดกิจกรรมเมื่อวันที่ 6-8 ธันวาคม 2560 และวันที่ 21-27 ธันวาคม 2560 ณ บ้านหนองหลัก ต.หนองหลัก
อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานีและ บ้านนาสนาม ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี โดยมีกิจกรรม วินิจฉั ยชุมชน
ด้วยเครื่องมือ 7 ชิ้นของอาสาสมัครชุมชน ร่วมกับนักศึกษา คณาจารย์ ผู้นาชุมชนและเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบล คืนข้อมูลเครื่องมือ 7 ชิ้น การทาประชาคมร่วมกับผู้นาและสมาชิกในชุมชนเพื่อคัดเลือกปัญหาสุขภาพ
ที่เป็นปัญหาหลักของชุมชนเพื่อ เป็นแนวทางในการดาเนินโครงการวิจัย 6 โครงการ โดยนักศึกษาเป็นแกนนาแก้ไข
ปัญหาสุขภาพในชุมชนร่วมกับสมาชิกชุมชน ในวันสุดท้ายของโครงการ มีกิจกรรมทาบุญตักบาตร บายศรีสู่ขวัญ
ผูกข้อต่อแขน อาลาการฝึกภาคสนาม โครงการวิจัยถูกนาไปตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติของคณะใน รูปแบบ poster presentation จานวน 1 เรื่อง โดยคณาจารย์ร่วมกับนักศึกษา

ภาพที่ 11 โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อการพึ่งพาตนเองด้านสุขภาพ ครั้งที่ 5
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6) ค่ายหมอมอทราย พัฒนาสุขภาพประชาชนในชนบท
จั ดกิจ กรรมระหว่ างวัน ที่ 11 – 13 พฤศจิกายน 2560 ณ วิทยาลั ยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุ ข
มีนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1-3 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 จากโรงเรียนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีการอบรมเชิงปฏิบัติการ มีการให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในวิชาชีพแพทย์ให้นักเรียนได้
ศึกษาร่างอาจารย์ใหญ่ โดยมีนักศึกษาแพทย์และบุคลากรคอยให้ข้อมูล และการปฏิบัติงานภายในห้องปฏิบัติการ
กิจกรรมช่วยสร้างแรงบันดาลใจ สาหรับผู้ที่สนใจเข้าศึกษาในด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพได้เป็นอย่างดี

ภาพที่ 12 โครงการค่ายหมอมอทราย พัฒนาสุขภาพประชาชนในชนบท
7) สัมมนาเชิงวิชาการทางด้านการแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่ 7
จั ดกิจ กรรมในวัน ที่ 31 สิ งหาคม 2561 ณ บ้านสวนคุณตา กอล์ ฟ แอนด์ รีส อร์ท โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อเป็นเวทีสร้างความร่วมมือและสร้างเครือข่า ยวิจัย บริการวิชาการ ด้ านการแพทย์และสาธารณสุข ระหว่าง
โรงเรียนแพทย์ร่วมผลิตกับวิทยาลัยฯ และเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์วิจัย องค์ความรู้ นวัตกรรม
และเทคโนโลยี ด้านการแพทย์ และสาธารณสุ ข จากทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลั ย อย่างเป็นรูปธรรมมี
กลุ่มเป้าหมายหลักเข้าร่วมทั้งสิ้น 270 คน

ภาพที่ 13 สัมมนาเชิงวิชาการทางด้านการแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่ 7
8) เปิดโลกการเรียนรู้ สู่ร่างอาจารย์ใหญ่ ครั้งที่ 9
จัดกิจกรรมในระหว่างวันที่ 16-17 สิงหาคม 2561 ณ ห้องกายวิภาคศาสตร์ อาคารสมจิตต์ ยอดเศรณี
โดยโครงการดังกล่าวได้จัดขึ้น ในช่วงงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจาปี 2561 เป็นการเปิดโลกทัศน์ใหม่
ทางการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ สาหรับเด็กและเยาวชน ในพื้นที่ภาคอีสาน และได้จัดกิจกรรม เปิดโลกการเรียนรู้
สู่ร่างอาจารย์ใหญ่ ครั้งที่ 9 แห่งเดียวในอีสานใต้ในการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เข้าศึกษา และสัมผัสร่างอาจารย์ใหญ่
สานึกในพระคุณของผู้เสียสละร่างกายเพื่อการศึกษา สร้างแรงบันดาลใจในการศึกษาต่อ โดยได้รับความสนใจจาก
นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมจานวนมากถึง 2,000 คน
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ภาพที่ 14 โครงการเปิดโลกการเรียนรู้ สู่ร่างอาจารย์ใหญ่ ครั้งที่ 9
9) การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรในการลดการใช้สารเคมีในการเกษตรแบบมีส่วนร่วม
จัดกิจกรรมขึ้นเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบัววัด ตาบลธาตุ
อาเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี และในวันพุธที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2561 ณ ศูนย์เรียนรู การอนุรักษ์และ
พัฒนาพันธุกรรมข้าวพื้นเมืองในเขต สปก.ยโสธร ตาบลกาแมด อาเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ
ประเมินการปนเปื้อนของสารเคมีในร่างกายของเกษตรกร ส่งเสริมศักยภาพเกษตรกรในการลดหรือละเลิกการใช้
สารเคมี ใ นการเกษตร เพื่ อ ให้ เ กิ ด การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู การผลิ ต พื ช อาหารที่ ป ลอดภั ย ต่ อ สุ ข ภาพเกษตรกร
เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ความรู ความเข้ า ใจ และสร้ า งการมี ส่ ว นร่ ว มให้ กั บ เกษตรกร หน่ ว ยงานราชการ ภาคเอกชน
ภาคการศึกษาที่เกี่ยวข้องในวงจรการผลิตพืชอาหาร โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 100 คน

ภาพที่ 15 โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรในการลดการใช้สารเคมีในการเกษตรแบบมีส่วนร่วม
10) การสร้ า งความตระหนักและแนวทางการป้องกัน อัน ตรายจากสารเคมีกาจัดศัตรู พืชของเกษตรกร
ปลูกผัก ต.ขี้เหล็ก อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
จัดกิจกรรมเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 และ วันที่ 8 สิงหาคม 2561 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
บ้ านหนองแต้ โดยมีวัตถุป ระสงค์ เพื่อส่ งเสริมให้ เ กษตรกร บ.หนองแต้ หมู่ 1 และหมู่ 11 ต.ขี้เหล็ ก อ.เมื อ ง
จ.อุบลราชธานี ตระหนักถึงอันตราย รวมถึงผลเสียของสารเคมีตกค้าง เพื่อหาแนวทางในการป้องกันอันตรายจาก
สารเคมี และวิเคราะห์หาสารเคมีตกค้างในอากาศ ดินและน้า ในพื้นที่ปฏิบัติงาน มีผู้เข้าร่วม จานวน 86 คน
2.2.4 ด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ และการสาธารณสุ ข มีโครงการดาเนินงานบริ ห ารงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ การเรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษา จานวน 4 โครงการ เป็นจานวนเงิน 416,398 บาท
และเข้าผู้เข้าร่วมกิจกรรมจานวน 865 คน

รายงานประจาปี 2561

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

24

ตารางที่ 19 งบประมาณสนับสนุนด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ปีงบประมาณ 2561
ลาดับ
ชื่อกิจกรรม/โครงการ (จาแนกตามกลุ่ม)
จานวน
จานวน
โครงการ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ
(คน)
1
2
3
4

5

ส่ ง เสริ ม เยาวชนนั ก ศึ ก ษาและบุ ค ลากรให้ ต ระหนั ก ถึ ง
คุณค่าความงามของศิลปะ
การศึกษา วิจัย รวบรวมองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อ
การอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม
ของอีสานและของชาติ
มุ่งเน้นกิจกรรมเผยแพร่และถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมในทุก
ระดับและรูปแบบต่างๆ
มุ่งเน้นการส่งเสริมการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชท้อ งถิ่ น ใน
จังหวัดอุบลราชธานี/โดยดาเนินการตามโครงการอนุรักษ์
พั น ธุ ก รรมพื ช อั น เนื่ อ งมาจากพระราชด าริ ฯ สมเด็ จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ
การด าเนิ น งานตามนโยบายมหาวิ ท ยาลั ย และความ
ร่วมมือกับจังหวัด

รวม

2

801

งบประมาณ
(บาท)

216,398

1

64

100,000

1

100,000

-

-

3

865

416,398

1) กิจกรรมการเรียนรู้คุณค่าศิลปวัฒนธรรม ฮีตสิบสอง คองสิบสี่ บุญข้าวประดับดิน
จั ด กิ จ กรรมระหว่ า งวั น ที่ 8–9 กั น ยายน 2561 ณ บ้ า นศรี ไ คออก หมู่ ที่ 4 ต าบลเมื อ งศรี ไ ค
อาเภอวารินชาราบ จังหวัด อุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่ออนุรักษ์ สืบสานและส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรม
ที่ดีงามของชุมชน รวมทั้งให้นักศึกษา คณาจารย์และบุคลากรเกิดความเข้าใจในขนบธรรมเนียมประเพณีการทาบุญ
ข้าวประดับดิน มีผู้เข้าร่วมเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักประกอบด้วย คณาจารย์ นักศึกษา บุคลากรและประชาชนใน
หมู่บ้านศรีไคออก หมู่ที่ 4 จานวนทั้งสิ้น 201 คน

ภาพที่ 16 กิจกรรมการเรียนรู้คุณค่าศิลปวัฒนธรรม ฮีตสิบสอง คองสิบสี่ บุญข้าวประดับดิน
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2) กิจกรรมการให้สุขศึกษาโดยใช้สื่อพื้นบ้าน
จัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 13 กันยายน 2561 ณ สสจ.อุบลราชธานี, สสจ.ศรีสะเกษ, สสจ.ยโสธร และ สสจ.
อานาจเจริญ โครงการมีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดทาสื่อสุขศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของศิลปินพื้นบ้าน เพื่อให้สุขศึกษาใน
โรงเรียน โรงพยาบาลและชุมชน โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลัก คือ นักศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
(หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต, หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต, หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต) เข้าร่วมกิจกรรม
จานวนทั้งสิ้น 64 คน
3) กิจกรรมการทาบุญอุทิศส่วนกุศลแด่อาจารย์ใหญ่ ประจาปี 2561
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จัดกิจกรรมทาบุญอุทิศส่วนกุศลแด่อาจารย์ใหญ่ ประจาปี 2561
เมื่ อ วั น อาทิ ต ย์ ที่ 2 กั น ยายน 2561 ณ อาคารสมจิ ต ต์ ยอดเศรณี วิ ท ยาลั ย แพทยศาสตร์ แ ละการสาธารณสุ ข
เพื่อทาบุญอุทิศส่วนกุศลแด่อาจารย์ใหญ่และแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพระคุณของอาจารย์ใหญ่ และเพื่อเป็นการ
เผยแพร่คุณงามความดีของอาจารย์ใหญ่และเป็นเกียรติแก่วงศ์ตระกูลของอาจารย์ใหญ่ มีจานวนผู้เข้าร่วม 600 คน

ภาพที่ 17 กิจกรรมทาบุญอุทิศส่วนกุศลแด่อาจารย์ใหญ่ ประจาปี 2561
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ผลการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์ ประจาปี 2561
ในปี 2561 ได้ มีการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี แผนงบประมาณสนับสนุนการดาเนินโครงการและ
กิจกรรมต่างๆ โดยมีผลการดาเนินงานที่สาคัญ จาแนกตามยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาได้มาตรฐานสากล เพื่อเป็นกาลังในการพัฒนาประเทศ และเป็นที่ยอมรับในภูมิภาค
ลุ่มนาโขง
เป้าประสงค์ : บัณฑิตมีความเป็นเลิศทางวิชาการและเชี่ยวชาญในทักษะวิชาชีพ สามารถสร้างนวัตกรรมและเป็น
ผู้ประกอบการ มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศ ทันต่อเทคโนโลยี มีความ
อุตสาหะในการทางาน มีภาวะผู้นา มีคุณธรรมจริยธรรมและความพอเพียงและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
1. การรับนักศึกษา
1.1 วิธีการรับนักศึกษา
ปีการศึกษา 2561 เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี จานวน 3 หลักสูตร และระดับปริญญาโท จานวน
1 หลักสูตร โดยมีระบบการรับนักศึกษา ดังนี้
ตารางที่ 20 วิธีการรับเข้านักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561
วิธีรับเข้าศึกษา

แผนรับ จานวนรับ
(คน)
(คน)
66
144
128
101
10
36
14
14

ลงทะเบียน
จริง(คน)
140
100
36
13

ร้อยละของแผนรับ
: ลงทะเบียนจริง
212.12
78.13
360.00
92.86

รอบที่ 1 การรับนักศึกษาด้วย Portfolio
รอบที่ 2 การรับนักศึกษาระบบโควตา
รอบที่ 3 การรับนักศึกษารับตรงร่วมกัน
รอบที่ 4 การรับนักศึกษาระบบรับผ่าน
ส่วนกลาง Admission
นักศึกษาต่างชาติ
2
2
2
100
รวม
220
297
291
132.27
หมายเหตุ : 1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม รับนักศึกษา 4 รอบ
2. หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต รับนักศึกษารอบที่ 2 เท่านั้น
3. ข้อมูลจาก www.reg.ubu.ac.th ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561
ตารางที่ 21 วิธีการรับเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2561
วิธีรับเข้าศึกษา

แผนรับ
จานวนรับ ลงทะเบียนจริง ร้อยละของแผนรับ : ลงทะเบียนจริง
(คน)
(คน)
(คน)
แผน ก แบบ ก1
6
0
0
0
แผน ก แบบ ก2
6
1
1
16.67
รวม
12
1
1
8.33
หมายเหตุ : จ านวนรั บ เข้าของนั ก ศึก ษาระดับ ปริญ ญาโทในปีก ารศึ ก ษา 2561 เป็นจานวนรับเข้าเฉพาะภาค
การศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561 เท่านั้น
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400

360
350
300
250

ร้อยละ

212.12

200
150
100

78.13

92.86 100

รอบที่ 1 การรับนักศึกษาด้วย
Portfolio
รอบที่ 2 การรับนักศึกษาระบบ
โควตา
รอบที่ 3 การรับนักศึกษารับตรง
ร่วมกัน
รอบที่ 4 การรับนักศึกษาระบบรับ
ผ่านส่วนกลาง Admission
นักศึกษาต่างชาติ

50
0

ร้อยละของแผนรับ : ลงทะเบียนจริง

แผนภูมิที่ 3 วิธีการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561
2. นักศึกษา
ในปีการศึกษา 2561 รับนักศึกษาเข้าศึกษาในทุกระดับการศึกษา ทั้งสิ้นจานวน 292 คน เป็นนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี จานวน 291 คน และนักศึกษาระดับปริญญาโท จานวน 1 คน ซึ่งรับนักศึกษาเพิ่มมากขึ้นกว่าปี
การศึกษา 2560 (ปีการศึกษา 2560 จานวนรับเข้าศึกษาทั้งสิ้น 167 คน เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี 165 คน
และระดับปริญญาโท 2 คน)
ในปีการศึกษา 2561 มีจานวนนักศึกษาทั้งหมดทุกระดับการศึกษา จานวน 842 คน เป็นนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี จานวน 827 คน และนักศึกษาระดับปริญญาโท จานวน 15 คน
(ข้อมูลจาก www.reg.ubu.ac.th ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561)
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ตารางที่ 22 จานวนนักศึกษาในแต่ละหลักสูตร เปรียบเทียบปีการศึกษา 2560 – 2561
ปี 2560
หลักสูตร
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
หลักสูตรสาธารณศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์
รวม

ปริญญา ปริญญา ปริญญา รวม
ตรี
โท
เอก
(คน)
(คน)
(คน)
(คน)
237
237
246
246

700

ปริญญา
ตรี
(คน)
272
129

ปริญญา
โท
(คน)
-

ปริญญา
เอก
(คน)
-

รวม
(คน)

การ
เพิ่มขึน/
ลดลง

272
129

เพิ่มขึ้น
ลดลง

-

-

196

เพิ่มขึ้น

230

เพิ่มขึ้น

105

-

-

105

196

119

-

-

119

230

16

-

15

-

15

ลดลง

723

827

15

-

842

เพิ่มขึน

16
707

900
800

ปี 2561

16

0

827
707

จานวน

600
500
400

ปีการศึกษา 2560

300

ปีการศึกษา 2561

200
100

16

0
ปริญญาตรี

15

ปริญญาโท
ระดับการศึกษา

แผนภูมิที่ 4 จานวนนักศึกษาทังหมดในปีการศึกษา 2560 - 2561
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3. ผู้สาเร็จการศึกษา
ในปีการศึกษา 2559 มีผู้สาเร็จการศึกษาในทุกหลักสูตรทั้งสิ้นจานวน 113 คน เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี จานวน 113 คน แบ่งเป็น หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต จานวน 39 คน และหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จานวน 74 คน
จากการส ารวจข้อมูล ภาวะการมี งานทาของผู้ สาเร็จการศึกษาภายใน 1 ปี จากผู้ ส าเร็จการศึกษาในปี
การศึกษา 2559 จานวนทั้งสิ้น 113 คน มีผู้ตอบแบบสารวจ จานวนทั้งสิ้น 104 คน คิดเป็นร้อยละ 92.04 ผลการ
สารวจพบว่า บัณฑิตได้งานทาจานวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 92.16 และ บัณฑิตที่ยังไม่ได้งานทา จานวน 8 คน คิด
เป็นร้อยละ 7.84
ตารางที่ 23 จานวนผู้สาเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559 – 2560 (คน)
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
รวมทุกระดับ

ปี 2559 (คน)
112
112

160

ปี 2560 (คน)
148
2
150

เพิ่ม-ลดลง
เพิ่มขึ้น
สาเร็จปีแรก
เพิ่มขึน

148

140
120

112

จานวน

100
80

ปีการศึกษา 2559

60

ปีการศึกษา 2560

40
20

2

0

0
ปริญญาตรี

ปริญญาโท
ระดับการศึกษา

แผนภูมิที่ 5 จานวนผู้สาเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2559 -2560
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4. จานวนการพัฒนาหลักสูตร จาแนกตามระดับการศึกษาพัฒนาหลักสูตร
ในปีการศึกษา 2561 เปิดการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรต่างๆ จานวนทั้งสิ้น 5 หลักสูตร เป็นหลักสูตร
ในระดับปริญญาตรี จานวน 4 หลักสูตร และหลักสูตรในระดับปริญญาโท จานวน 1 หลักสูตร โดยดาเนินการ
ปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐานตามกรอบ TQF จานวน 5 หลักสูตร ดังนี้
ตารางที่ 24 ระดับการศึกษาพัฒนาหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 - 2561
รายละเอียดหลักสูตร

จานวนหลักสูตรที่
เปิดสอน
จานวนหลักสูตรที่
ปรับปรุงมาตรฐาน
ตามกรอบ TQF.
จานวนหลักสูตรที่ขอ
อนุมัติเปิดใหม่
จานวนหลักสูตรที่ขอ
อนุมัติปิดหลักสูตร

ปริญญา
ตรี
(คน)
4

ปีการศึกษา 2560
ปริญญา ปริญญา
โท
เอก
(คน)
(คน)
1
-

รวม
(คน)
5

ปริญญา
ตรี
(คน)
4

ปีการศึกษา 2561
ปริญญา ปริญญา
โท
เอก
(คน)
(คน)
1
-

รวม
(คน)
5

4

1

-

5

4

1

-

5

-

1

1

2

-

1

1

2

-

-

-

-

-

-

-

-

ตารางที่ 25 จาแนกหลักสูตรตามระดับการศึกษา สาขาวิชาต่างๆ ปีการศึกษา 2561
รายละเอียดหลักสูตร
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแพทยศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุข
ศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัย
สิ่งแวดล้อม
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์
รวม

ปริญญาตรี
(หลักสูตร)
1

ปริญญาโท
(หลักสูตร)
-

ปริญญาเอก
(หลักสูตร)
-

รวม
(หลักสูตร)
1

1

-

-

1

1

-

-

1

1

-

-

1

-

1

-

1

4

1

-

5
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4.1 การจั ด การเรี ยนการสอนของโรงพยาบาลร่วมผลิต : โรงพยาบาลสรรพสิทธิ ประสงค์ จังหวัด
อุบลราชธานี
ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษา โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ มีการจัดการรับนักศึกษาแพทย์เข้าฝึกปฏิบัติงาน
ในช่วงชั้นปีที่ 4-6 ระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในช่วงปีการศึกษา 2561 มี
จานวนนักศึกษาทั้งหมดดังนี้
จานวนนักศึกษาแพทย์ปีการศึกษา 2561
1. นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4
จานวน 46 คน
แบ่งเป็น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จานวน 19 คน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จานวน 27 คน
2. นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5
จานวน 41 คน
แบ่งเป็น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จานวน 28 คน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จานวน 13 คน
3. นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6
จานวน 47 คน
แบ่งเป็น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จานวน 30 คน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จานวน 17 คน
ตารางที่ 26 จานวนนักศึกษาแพทย์และบัณฑิตแพทย์ ปีการศึกษา 2547 - 2561
ประเภท
แพทย์ 5 ปี
CPIRD
ODOD
รวม

รับเข้าศึกษา
ม.ขอนแก่น (คน)
32
278
123
433

รับเข้าศึกษา
ม.อุบลฯ (คน)
204
232

ขณะนีกาลังศึกษา
(คน)
167
57
224

จบการศึกษาแล้ว
(คน)
32
315
66
413

ภาพประกอบโครงการกิจกรรมด้านทานุบารุงศิลปะวัฒนธรรม ดังนี
1) โครงการกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา
ผู้อานวยการฯกล่าวให้โอวาทนักศึกษาแพทย์ที่ขึ้นปี 4 และให้พี่ๆชั้นปีที่ 6 ให้ข้อเสนอแนะในการ
ขึ้นชั้นเรียนในปีการศึกษา 2561 ซึ่งปีนี้มีพิธีมอบเสื้อกาวน์สาหรับแพทย์ที่ขึ้นชั้นคลินิก

ภาพที่ 18 โครงการกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา
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2) โครงการกิจกรรมไหว้ครู
ร่วมราลึกพระคุณอาจารย์แพทย์ มีการราบูชาครู มอบพานไหว้ครูและพวงมาลัยสาหรับอาจารย์
แพทย์ที่มาร่วมพิธีซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นทุกๆปี

ภาพที่ 19 โครงการกิจกรรมไหว้ครู
3) โครงการกิจกรรมถวายเทียนพรรษา
นานักศึกษาแพทย์ร่วมถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้าฝน และร่วมแกะสลักเทียนติดพิมพ์เพื่อเป็น
การร่วมประเพณีแห่เทียนพรรษา

ภาพที่ 20 โครงการกิจกรรมถวายเทียนพรรษา
4) โครงการกิจกรรมเทิดพระเกียรติวันมหิดล
นักศึกษาแพทย์ร่วมวางพวงมาลา ราลึกถึงพระบรมราชชนก พระผู้ได้รับการถวาย
พระสมัญญาภิไธย จากแพทย์และประชาชนทั่วไปว่า "พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย" และจัด
กิจกรรมให้ความรู้ทางการแพทย์

ภาพที่ 21 กิจกรรมเทิดพระเกียรติวันมหิดล
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5) โครงการกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ และพิธีมอบสัมฤทธิบัตร
กิจกรรมรับมอบสัมฤทธิบัตรและกล่าวให้โอวาทในการไปปฏิบัติงานเป็นแพทย์ที่ดีต่อไป

ภาพที่ 22 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ และพิธีมอบสัมฤทธิบัตร
6) กิจกรรมเพื่อสานสัมพันธ์สาหรับอาจารย์แพทย์และนักศึกษาแพทย์
กิจกรรมสรรหาอาจารย์ที่ปรึกษา เสริมประสบการณ์สาหรับนักเรียนแพทย์

ภาพที่ 23 กิจกรรมเสริมประสบการณ์ ออกค่ายอาสา

ภาพที่ 24 กิจกรรมจัดอบรม ACLS

ภาพที่ 25 กิจกรรมเตรียมความพร้อม Extern
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ภาพที่ 26 กิจกรรมกีฬาเชื่อมสัมพันธ์
4.2 การจัดการเรียนการสอนของโรงพยาบาลร่วมผลิต : ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชันคลินิก
โรงพยาบาลศรีสะเกษ
ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลศรีสะเกษ มีการจัดการเรียนการสอน โดยรับนักศึกษาแพทย์
เข้าฝึกปฏิบัติงานในช่วงชั้นปีที่ 4-6 จากวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ในช่วงปีการศีกษา 2561
4.2.1 โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษาแพทย์ชันคลินิก
ในปี ก ารศึ ก ษา 2561 ศู น ย์ แ พทยศาสตร์ ศึ ก ษาชั้ น คลิ นิ ก โรงพยาบาลศรี ส ะเกษ ได้ มี ก ารจั ด
โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิกดังนี้
1) โครงการปฐมนิเทศ: Introduction to Clinic ของนักศึกษาแพทย์ชันปีที่ 4 – 6 ปีการศึกษา 2561
แบ่งเป็น 4 กิจกรรม ดังนี
1.1 กิจกรรมที่ 1 อบรมวิชาการชันคลินิก
ระหว่างวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 สถานที่ ศูนย์-แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลศรีสะเกษ
การอบรมวิชาการชั้นคลินิกจัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาแพทย์ได้เรียนรู้การตรวจร่างกายซึ่งเป็นขั้นตอนสาคัญขั้นตอนหนึ่ง
ที่แพทย์ปฏิบัติเพื่อใช้ช่วยในการวินิจฉัยโรคของคนไข้ และเป็นการจาลองสถานการณ์เพื่อให้นักศึกษาแพทย์ได้
ทดลองตรวจร่างกายจริง ๆ
1.2 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมสานสัมพันธ์ของนักศึกษาแพทย์ทุกชันปี
วันเสาร์ที่ 28 เมษายน 2560 สถานที่ ห้องประชุมกิตติรังษี โรงพยาบาลศรีสะเกษ เป็นกิจกรรมเพื่อให้
นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 รู้จักการใช้ชีวิตในการเตรียมตัวเป็นแพทย์ในชั้นคลินิก ซึ่งจะก่อให้เกิดความรู้สึกที่ดีต่อศูนย์
แพทย์ฯ และโรงพยาบาล สร้างความรักความผูกพันธ์ และความสามัคคีในหมู่คณะ รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่
กับรุ่นน้อง และเพื่อนนักศึกษาแพทย์ในรุ่นเดียวกัน อีกทั้งยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี และสร้างความภูมิใจในการ
เป็นแพทย์ CPIRD
1.3 กิจกรรมที่ 3 เข้าค่าย "What is Music Education?"
ระหว่างวันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน 2561 สถานที่ อาเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ เป็นกิจกรรมที่มีการออก
ค่ายเพื่อสร้างเสริมความแข็งแกร่งให้กับนักศึกษาแพทย์พัฒนาการเรียนรู้ด้านร่างกาย สังคม เพื่อเชื่อมโยงกับการ
เรียนรู้ในชุมชน
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1.4 กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมปฐมนิเทศ และรับเสือกาวน์
วันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561 (ช่วงบ่าย) สถานที่ ห้องประชุมกิตติรังษี โรงพยาบาลศรีสะเกษ เป็นกิจกรรม
สวมเสื้ อกาวน์ให้ น้อง ถือได้ว่าเป็ น การก้าวขึ้นสู่ความเป็นหมอมาอีกขั้นหนึ่ง ซึ่ งเรียกว่าเป็นการเรียนชั้นคลินิก
นั้นหมายความว่าจะไม่ใช่ได้ศึกษาแค่ในชั้นเรียน นักศึกษาแพทย์ที่ก้าวขึ้นมาในชั้นคลินิกนั้น จะได้ ศึกษาในสถานที่
จริง ปฏิบัติจริงกับผู้ป่วยจริง และจะต้องมีความรับผิดชอบที่มากขึ้น เพื่อเป็นการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในวิชาชีพ
ให้แก่นักศึกษาแพทย์เพื่อพัฒนา และสร้างเสริ มบุคลิกภาพที่เหมาะสม รวมทั้งทักษะการสื่อสาร การควบคุมอารมณ์
และการปรับตัวเพื่อให้มีความสัมพันธ์ที่ดีในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น
2) กิจกรรมไหว้ครู
วันพุธที่ 15 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้น -คลินิก โรงพยาบาล
ศรีสะเกษ เป็นการแสดงถึงความระลึกถึงบุญคุณของครู ซึ่งการไหว้ครูเป็นการแสดงตนว่าขอเป็นศิษย์ของท่าน
โดยตรงเป็นการเสริมสร้างความตระหนักให้นักศึกษาแพทย์ได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครูอาจารย์ส่งผลให้เกิด
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลต่อการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาอีกด้วย
3) วันมหิดล ปีการศึกษา 2561
วันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2561 เพื่อราลึกถึงสมเด็จพระราชบิดาที่ทรงตรัสว่า “ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตัว
เป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์ เป็นกิจที่หนึ่ง ลาภทรัพย์ และเกียรติยศ จะตกแก่ท่านเอง ถ้าท่านทรงธรรมะ
แห่งอาชีพไว้ให้บริสุทธิ์ ” เป็นพระบรมราชปณิธานที่ยึดถือสืบต่อกันมาในวงการแพทย์อย่างช้านาน ส่งผลในด้าน
ทัศนคติในการให้บริการประชาชนให้เกิดประสิทธิภาพ คานึงถึงบทบาทของการให้บริการที่มีต่อผู้ให้บริการในชุมชน
4.2.2 ผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์
ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลศรีสะเกษ ได้จัดทาโครงการที่สนับสนุนการทาวิจัยสาหรับ
อาจารย์ ดังนี้
1. โครงการคลินิกวิจัย (Research Clinic)
2. โครงการค่ า ตอบแทนสนั บ สนุ น การท าวิ จั ย ของอาจารย์ แ พทย์ ศู น ย์ แ พทยศาสตรศึ ก ษาชั้ น คลิ นิ ก
โรงพยาบาลศรีสะเกษ
3. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อผลิตผลงานวิจัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
4. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนากระบวนการวิจัยของอาจารย์แพทย์ คลังข้อสอบ
และ Transformative Learning ระหว่างวันที่ 21 – 24 มิถุนายน 2561
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4.2.3 ผลงานนักศึกษา ปีการศึกษา 2560
1) ผลการเรียนดีเด่น
ชันปี 4
1. นิติเวชศาสตร์ 1
2. เวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัว 3
3. ศัลยศาสตร์ 1
4. สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 1
5. ออร์โธปิดิกส์ 1
6. อายุรศาสตร์ 1
7. เวชศาสตร์ฟื้นฟู
ชันปี 5
8. ศัลยศาสตร์ 2
9. อายุรศาสตร์ 2
10. จักษุวิทยา
11. โสต ศอ นาสิก
12. รังสีวิทยาคลินิก
13. วิสัญญีวิทยา
14. จิตเวชศาสตร์
15. กุมารเวชศาสตร์ 1
16. เวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัว 4
17. นิติเวชศาสตร์ 2
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นางสาวชญานิศ อัศวเมธาพันธ์
นางสาวภัทรวรรณ เพชรบ่อใหญ่
นางสาวโชติมณี พุฒพิมพ์
นายอธิปวัฒน์ บุญเรือง
นายอธิปวัฒน์ บุญเรือง
นายอริย์ธัช กิตติวรเวช
นางสาวอารียา อุตอามาตย์
นางสาววิภาลักษณ์ ฐิติสมบูรณ์
นางสาววิภาลักษณ์ ฐิติสมบูรณ์
นางสาววิภาลักษณ์ ฐิติสมบูรณ์
นางสาววิภาลักษณ์ ฐิติสมบูรณ์
นางสาววิภาลักษณ์ ฐิติสมบูรณ์
นางสาวจิราพร ภูดอนตอง
นางสาวจิราพร ภูดอนตอง
นางสาวจิราพร ภูดอนตอง
นางสาวจิราพร ภูดอนตอง
นายจิรายุทธ ยาพลัง

2) รางวัลขวัญใจนักศึกษาแพทย์ชาย และหญิง ปีการศึกษา 2560
1. นายอภิวิทย์
ใจเอื้อ
2. นางสาวปิยะรัตน์ สัตย์ศักดิ์สิทธิ์
3) รางวัลการประกวดห้องพักชาย และหญิงดีเด่น ปีการศึกษา 2560
1. นายปวัน จันทร์รุ่งโรจน์ และนายรัชชานนท์ เต็มใจ ห้อง MEC 501
2. นางสาวปุญญตา ชาติธรรม์ และนางสาวโชติมณี พุฒพิมพ์ ห้อง MEC 711
4) ครูในดวงใจ ปีการศึกษา 2560
ลาดับที่ 1. นายแพทย์กิตติพิชญ์ แม้นถาวรสิริ
ลาดับที่ 2. นายแพทย์สุที
วงค์ละคร
ลาดับที่ 3. นายแพทย์อัครเดช โอภาสพสุ
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5. โครงการที่มีการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของนักศึกษาในศตวรรษที่ 21
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาต่างๆ อย่างเหมาะสม
และครบถ้วน ซึ่งกิจกรรมนักศึกษา หมายถึง กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ดาเนินการทั้งโดยคณะและโดยสโมสรนักศึกษา
เป็นกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมจะมีโอกาสได้รับการพัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย และคุณธรรมจริยธรรม โดย
สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ที่ ประกอบด้วยมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติ 5 ประการ ได้แก่ (1) คุณธรรม จริยธรรม (2) ความรู้ (3) ทักษะทางปัญญา (4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ (5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่คณะ สถาบัน และสภา/องค์กรวิชาชีพได้กาหนดเพิ่มเติม ตลอดจนสอดคล้อง
กับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต และนาหลัก PDSA/PDCA (Plan, Do, Study/Check, Act) ไปใช้ในชีวิตประจาวัน
เป็นการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาอย่างยั่งยืน
ตารางที่ 27 โครงการที่มีการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 ปีการศึกษา 2561
ลาดับที่

ชื่อโครงการ

1

กิจกรรมของสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์
นานาชาติ (IFMSA)
กิจกรรมของสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์
เอเชีย (AMSA)
กิจกรรมเข้าร่วม สพท.
กิจกรรม การเข้าร่วมประชุมสมาพันธ์นิสิต
นักศึกษาสาธารณสุขแห่งประเทศไทย
กิจกรรม กีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์
กิจกรรม กีฬาเข็มสัมพันธ์
กิจกรรม กีฬาเฟรชชี่
กิจกรรม กีฬาเชื่อมสัมพันธ์วิทยาศาสตร์
สุขภาพ
กิจกรรม ต้อนรับน้องใหม่
กิจกรรม พิธีไหว้ครู
กิจกรรม แรกพบสบตา (แรกพบนักศึกษา
แพทย์ชั้นปีที่ 1)
โครงการพัฒนาทักษะสโมสรนักศึกษา
พัฒนาทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21
(หลักสูตรแพทย์ )
พัฒนาทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21
(หลักสูตรสาธารณสุข )
กิจกรรม ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
กิจกรรม การซ้อมพระราชทานปริญญา
บัตรและแสดงความยินดีกับบัณฑิต
กิจกรรม วันมหิดล

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ระยะเวลา

สถานที่

ตลอดปีการศึกษา

กรุงเทพฯ

จานวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ
(คน)
15

ตลอดปีการศึกษา

กรุงเทพฯ

15

154,480

ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา

กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ

15
15

254,628
71,880

25-27 มกราคม 2561
5-7 มกราคม 2561
กันยายน 2561
25-26 มีนาคม 2561

ม.อุบล
ม.ขอนแก่น
ม.อุบล
ม.อุบล

350
60
450
450

355,560
19280
20,000
20,000

7-11 สิงหาคม 2561
24 สิงหาคม 2561
10 มิถุนายน 2561

ว.แพทย์
ว.แพทย์
ว.แพทย์

450
325
112

10,000
23,500
10,560

18-19 กุมภาพันธ์ 2561
ตลอดปีการศึกษา

ว.แพทย์
ว.แพทย์

40
228

84,890
439,240

ตลอดปีการศึกษา

ว.แพทย์

450

79,320

3 สิงหาคม 2561
ธันวาคม 2560

ว.แพทย์
ว.แพทย์

150
100

4,000
10,200

24 กันยายน 2561

ว.แพทย์

250

27,000

รายงานประจาปี 2561

งบประมาณ
(บาท)
147,884

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

ลาดับที่

ชื่อโครงการ

17

กิจกรรม ปัจฉิมนิเทศ (นักศึกษาวทบ.
สาขาสาธารณสุข)
กิจกรรมแต่งกายดี มีวินัย ตรงต่อเวลาเพื่อ
ศักดิ์ศรี ว.แพทย์
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา (หลักสูตรแพทย์)
กิจกรรมตอบปัญหาวิชาการ
กิจกรรมค่ายคุณธรรม-จริยธรรม

18
19
20
21

38

6 เมษายน 2561

ว.แพทย์

จานวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ
(คน)
90

ตลอดปีการศึกษา

ว.แพทย์

450

3,000

ว.แพทย์
กทม.
วัดป่าบุญล้อม

36
5
48

68,500
77,640
142,944

ระยะเวลา

30-31 มีนาคม 2560
ตลอดปีการศึกษา
7-9 กรกฏาคม 2561

สถานที่

งบประมาณ
(บาท)
63,200

ภาพที่ 27 กิจกรรมของสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์นานาชาติ (IFMSA) ตลอดปีการศึกษา ณ กรุงเทพฯ

ภาพที่ 28 โครงการเข้าร่วมและจัดประชุมสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาสาธารณสุขแห่งประเทศไทย
ตลอดปีการศึกษา ณ กรุงเทพฯ / ม.อุบล

ภาพที่ 29 การนาเสนอผลงานวิชาการบัวบานเกมส์ 27 มกราคม 2561 ณ ม.อุบล
รายงานประจาปี 2561

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
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ภาพที่ 30 โครงการกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ (บัวบานเกมส์ ) 27 มกราคม 2561 ม.อุบล เป็นเจ้าภาพ

ภาพที่ 31 พิธีไหว้ครู 23 สิงหาคม 2561 ณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

ภาพที่ 32 กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันที่ 25 กรกฏาคม 2561
ณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
ตารางที่ 28 โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 ปีการศึกษา 2561
ลาดับ
1
2

โครงการ
พัฒนาทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21
(แพทย์ )
พัฒนาทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21
(สาธารณสุข )

ระยะเวลา
ตลอดปีการศึกษา

จานวน (คน)
228

งบประมาณ (บาท)
439,240

ตลอดปีการศึกษา

450

79,320

ภาพที่ 33 โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 (หลักสูตรแพทยศาสตร์ )
ตลอดปีการศึกษา ณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
รายงานประจาปี 2561

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
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ภาพที่ 34 พัฒนาทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 (หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ ) ตลอดปีการศึกษา
ณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
6. การส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา เพื่อฝึกทักษะการทางานเป็นทีม ประสบการณ์จากการทา
จริงหรือสหกิจศึกษา
ในปี การศึกษา 2560 มีการส่ งเสริ มและสนับสนุนกิจกรรมเสริมหลั กสู ตรและกิจกรรมนอกหลั ก สู ต รที่
ส่งเสริมการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยดาเนินการจัดกิจกรรม/โครงการ ดังนี้
ตารางที่ 29 กิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมนอกหลักสูตร ปีการศึกษา 2561
ลาดับ
ชื่อกิจกรรม จาแนกเป็นด้านๆ
1.โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
1
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
“ปลูกจิตสานึกต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่น”
2
โครงการฝึกปฏิบตั ิการจิตปัญญา
ศึกษาและสุนทรียสนทนาใน
รายวิชา1901 101 การพัฒนา
ความเป็นนักวิชาชีพเวชกรรม
3
กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลกเพื่อ
สุขภาพ
2. โครงการส่งเสริมความรู้
1
โครงการศึกษาดูงานในรายวิชา
1901 206 ระบบเลือดและ
น้าเหลือง
2
โครงการสนับสนุนและเตรียม
ความพร้อมสาหรับการสอบ
ประเมินความรูค้ วามสามารถใน
การประกอบวิชาชีพเวชกรรม
3
โครงการศึกษาดูงาน
ในรายวิชา 1901 205 หลักการ
ทั่วไปทางวิทยาศาสตร์การแพทย์
3
4
โครงการศึกษาดูงานระบบบาบัด
น้าเสียและมูลฝอย

จานวนโครงการ
3 โครงการ

14 โครงการ

จานวน (คน)

งบประมาณ (บาท)

นักศึกษา 153 คน
บุคลากร 8 คน

24,234.00

นักศึกษา 36 คน
บุคลากร 3 คน

22,800.00

420 คน

12,600.00

นักศึกษา 36 คน
บุคลากร 8 คน

5,000.00

นักศึกษา 48 คน

265,990.00

นักศึกษา 36 คน
บุคลากร 4 คน

7,940.00

นักศึกษา 60 คน
บุคลากร 1 คน

1,830.00

รายงานประจาปี 2561

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
ลาดับ
5

ชื่อกิจกรรม จาแนกเป็นด้านๆ
กิจกรรมฝึกอบรม “ดับเพลิง
ขั้นต้น” สาหรับบุคลากรและ
นักศึกษา
6
โครงการศึกษาดูงานรายวิชา
1902 305 สุขภาพภาค
ประชาชน
7
โครงการฝึกปฏิบตั ิการตรวจสอบ
ความปลอดภัยของอาหารรายวิชา
1902 212 สุขาภิบาลอาหาร
8
โครงการศึกษาดูงานในรายวิชา
1902 319การควบคุมมลพิษทาง
อากาศและเสียง
9
โครงการศึกษาดูงานในรายวิชา
1902 413 โครงการด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อม
10
โครงการฝึกปฏิบตั ิการตรวจสอบ
ความปลอดภัยของอาหารรายวิชา
1902 212 สุขาภิบาลอาหาร
11
โครงการศึกษาดูงานการจัดการ
ขยะ รายวิชา 1902 412
เทคโนโลยีการกาจัดมูลฝอยขั้นสูง
12
โครงการศึกษาดูงานด้านการ
กาจัดของเสียอันตราย
13
กิจกรรม การจัดทารายงานการ
ประเมินผลกระทบสุขภาพและ
สิ่งแวดล้อม รายวิชา 1902 411
การประเมินผลกระทบสุขภาพ
และสิ่งแวดล้อม
14
กิจกรรมออกฝึกปฏิบัตดิ ้านสุข
ศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
3.โครงการส่งเสริมทักษะทางปัญญา
1
โครงการพัฒนาอาจารย์เพื่อการ
จัดการเรียนการสอนทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ ๒๑
Module ที่ 1: กระบวนการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
Module ที่ 2:
ศิลปะ เกมส์ และการสื่อสาร
กระบวนการเรียนรู้เพื่อการ
เปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาสื่อการ
เรียนรู้ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
สาหรับอาจารย์
Module ที่ 3:

41
จานวนโครงการ

6 โครงการ

จานวน (คน)
นักศึกษา 57 คน
บุคลากร 10 คน

งบประมาณ (บาท)
38,705.00

นักศึกษา 57 คน
บุคลากร 3 คน

9,170.00

นักศึกษา 91 คน
บุคลากร 4 คน

3,840.00

นักศึกษา 60 คน
บุคลากร 2 คน

3,100.00

นักศึกษา 67 คน
บุคลากร 3 คน

54,259.34

นักศึกษา 91 คน
บุคลากร 4 คน

3,840.00

นักศึกษา 67 คน
บุคลากร 3 คน

1,340.00

นักศึกษา 60 คน
บุคลากร 2 คน
นักศึกษา 67 คน
บุคลากร 10 คน

1,200.00
10,980.00

นักศึกษา 99 คน

8,360.00

บุคลากร 55 คน

388,206.05

รายงานประจาปี 2561

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
ลาดับ

ชื่อกิจกรรม จาแนกเป็นด้านๆ
จานวนโครงการ
ฝึกปฏิบัติการ coaching และ
follow up
Module ที่ 4:
สกัดองค์ความรู้ เชื่อมเครือข่าย
หาแนวร่วมเชิญ ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่
ร่วมขับเคลื่อนกระบวนการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 ในระดับนโยบาย
Module ที่ 5:
การพัฒนาคณะกรรมการพัฒนา
หลักสูตรด้าน Design thinking
Module ที่ 6:
การประชุมเพื่อปรับปรุงหลักสูตร
แพทย์
2
กิจกรรมศึกษาชุมชนด้วยเครื่องมือ
7 ชิ้น
3
โครงการฝึกปฏิบตั ิการจิตปัญญา
ศึกษาและสุนทรียสนทนาใน
รายวิชา1901 101 การพัฒนา
ความเป็นนักวิชาชีพเวชกรรม
4
โครงการฝึกปฏิบตั ิการภาคสนาม
รายวิชาการวินิจฉัยชุมชน (1902
401)
5
โครงการฝึกปฏิบตั ิอนามัยโรงเรียน
และเยีย่ มครอบครัวในรายวิชา
1902 303 อนามัยครอบครัว
6
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูเ้ รื่อง
“เทคนิคการสอนในศตวรรษที่
21”
4. โครงการส่งเสริมทักษะความสัมพันธุ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1
กิจกรรมการเตรียมความพร้อม
8 โครงการ
ของนักศึกษาแพทย์ก่อนขึ้นชั้นปรี
คลินิก
2
โครงการฝึกปฏิบตั ิงานในรายวิชา
การสร้างเสริมสุขภาพและ
ประสบการณ์วิชาชีพแพทย์
(1901 309)
3
โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชน
เพื่อการพึ่งพาตนเองด้านสุขภาพ
4
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาแพทย์
ก่อนขึ้นชั้นคลินิก
5

กิจกรรมเตรียมความพร้อมของ
นักศึกษา ก่อนฝึกปฏิบัติงาน
อนามัยชุมชน 2

42
จานวน (คน)

งบประมาณ (บาท)

นักศึกษา 117 คน
บุคลากร 4 คน
นักศึกษา 36 คน
บุคลากร 3 คน

25,240.00

นักศึกษา 125คน
บุคลากร 20 คน

183,070.00

นักศึกษา 58 คน
บุคลากร 5 คน

6,420.00

บุคลากร 31 คน

900.00

นักศึกษาและบุคลากร

4,140.00

นักศึกษา 47

83,815.00

นักศึกษา 36 คน

39,950.00

นักศึกษาและ
ผู้ปกครอง 72 คน
บุคลากร 40 คน
นักศึกษา 56 คน
บุคลากร 6 คน

2,640.00

รายงานประจาปี 2561

22,800.00

720.00

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
ลาดับ

6
7

8

ชื่อกิจกรรม จาแนกเป็นด้านๆ
สาหรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร์ วิชาเอก
อนามัยชุมชน ชั้นปีที่ 4
กิจกรรมปฐมนิเทศอาจารย์พี่เลี้ยง
ประจาแหล่งฝึกปฏิบัติงาน
กิจกรรมปฐมนิเทศการฝึกงาน
นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาอนามัย
สิ่งแวดล้อม ชั้นปีที่ 4
กิจกรรม“ศึกษาชีวิตสาธารณสุข”

43
จานวนโครงการ

จานวน (คน)

งบประมาณ (บาท)

บุคลากรและ
บุคคลภายนอก 24 คน
บุคลากร 18 คน

720.00

นักศึกษา 221 คน
บุคลากร 18 คน
5. โครงการส่งเสริมทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1
กิจกรรมอบรมโปรแกรม SPSS ใน
3 โครงการ
นักศึกษา 56 คน
รายวิชาระเบียบวิธีวิจัย 1902
302
2
กิจกรรมเสริมวิชาการ ติวสอบ
นักศึกษา 83 คน
รายวิชา1421 307 ภาษาอังกฤษ
สาหรับสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
(English for Health Science)
3
กิจกรรมอบรมเตรียมความพร้อม
นักศึกษา 56 คน
สาหรับการสอบวัดความความรู้
ภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาชั้น
ปีที่ 4 หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุข
ศาสตร์

8,640.00

9,630.00
0.00
900.00

0.00

ภาพกิจกรรมสาคัญในรอบปีงบประมาณ 2561

ภาพที่ 35 กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลกเพื่อสุขภาพ ณ สถานที่ บริเวณลานกิจกรรมหน้าห้อง CMP 103
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วันที่ 6 กันยายน 2561

รายงานประจาปี 2561

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

44

ภาพที่ 36 ประชุมเชิงปฏิบัติการ Coaching, Mentoring, Feedback, Reflection and Positive
Psychology ครังที่2 Theme: Experience sharing, success stories, new tools eg. SOAP technique
ณ ห้อง CMP 122 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วันที่ 25-26 มิถุนายน 2561

ภาพที่ 37 กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาแพทย์ก่อนขึนชันคลินิก ปีการศึกษา 2560
ณ ห้อง CMP 101 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วันที่ 16 มีนาคม 2561

ภาพที่ 38 กิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “เทคนิคการสอนในศตวรรษที่ 21”
ณ ห้อง Smart Class Room วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วันที่ 20 มิถุนายน 2561
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จานวนจุดให้บริการเครือข่ายไร้สาย

7. การสนับสนุนและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนและแหล่งเรียนรู้
7.1. การจัดบริการเครืองคอมพิวเตอร์ เพื่อการเรียนการสอนและการสืบค้นข้อมูล
งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มีการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนในห้องเรียน
ทุกห้องเรียนเพิ่มเติม จานวน 9 เครื่อง และวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้ให้ความสาคัญต่อผู้ต้องการ
ใช้อินเตอร์เน็ตอย่างสม่าเสมอ โดยได้มีการสารวจความต้องการใช้งานและได้มีการขยายจุดให้บริการเครือข่ายไร้สาย
ภายในอาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ซึ่งในปีงบประมาณ 2561 ได้ติดตั้งภายในอาคารวิทยาลัยฯ
เพิ่มอีก 4 จุด รวมทั้งสิ้น 27 จุด
10
8

9
7

8

7

6

5

4

4

5

5

2
0
ชั้น 1

ชั้น 2
ปีงบประมาณ 2560

ชั้น 3

ชั้น 4

ปีงบประมาณ 2561

แผนภูมิที่ 6 จุดให้บริการเครือข่ายไร้สายภายในอาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
จากแผนภูมิจะพบว่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีจุดให้บริการอินเตอร์เน็ตไร้สายที่เพียงพอ
ต่อความต้องการของบุคลากร
7.2. การบริหารจัดการด้าน/อุปกรณ์/วัสดุทางวิทยาศาสตร์ ภายในห้องปฏิบัติการ
งานห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจาปี พ.ศ. 2561 จานวน 1 โครงการ
คือ โครงการจัดหาวัสดุเพื่อรองรับการเรียนการสอนประจาปี พ.ศ. 2561 จานวน 1,090,207.35 บาท และได้จัดสรร
เพื่ อ จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งวั ส ดุ วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเครื่ อ งมื อ วิ ท ยาศาสตร์ โดยสรุ ป การใช้ ง บประมาณแต่ ล ะหลั ก สู ต ร
ตามแผนภูมิที่ 6
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478,259.85

400,000.00
300,000.00
200,000.00

165,739.41
79,849.08
10,000.00

100,000.00
หลักสูตรแพทย์
ปีงบประมาณ 2560

หลักสูตรสาธารณสุข

หลักสูตรพยาบาล

ปีงบประมาณ 2561

แผนภูมิที่ 7 การใช้งบประมาณแต่ละหลักสูตร ประจาปีงบประมาณ 2561
จากการประเมินโครงการจัดหาวัสดุเพื่อรองรับการเรียนการสอนประจาปี พ.ศ. 2560 พบว่า ผลสาเร็จของ
การดาเนินการตามตัวชี้วัดของโครงการมีความพึงพอใจในระบบสนับสนุนการเรียนการสอน ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ
70 (3.50) ห้องปฏิบัติการได้รับความพึงพอใจอยู่ที่ ร้อยละ 74.20 (3.71) ความพึงพอใจโดยรวมต้องไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 (4.00) ห้องปฏิบัติการได้รับความพึงพอใจอยู่ที่ ร้อยละ 76.00 (3.80)
งานห้องปฏิบัติการได้จัดหาวัสดุ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ให้พอเพียงต่อจานวนนักศึกษา เพื่อฝึกฝนทักษะด้าน
การปฏิบัติการ มุ่งเน้นและพัฒนานักศึกษาให้เกิดทักษะทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีเครื่องมือ มีความรู้ในทฤษฎี
พื้นฐาน และสามารถนาความรู้ไปคิดแก้ปัญหาในพื้นที่ได้จริง

รูปที่ 39 เครื่องมือและอุปกรณ์ประจาห้องปฏิบัติการ
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7.3. การบริหารจัดการด้านสื่อการเรียนการสอน หนังสือ ตารา วิทยานิพนธ์ วารสารในและต่างประเทศ
งานเอกสารสนเทศได้ การจัดบริการด้านสื่อการเรียนการสอน หนังสือ ตารา วิทยานิพนธ์ วารสารในและ
ต่างประเทศ วารสารต่างๆ และการสืบค้น แยกเป็นประเภทสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ดังนี้
ตารางที่ 30 ประเภทสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ประจาปีงบประมาณ 2560 - 2561
ประเภทสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

ปี 2560
จานวน

1. หนังสือ ตารา
2. วิทยานิพนธ์ ภาษาต่างประเทศ
3. ปัญหาพิเศษด้านสาธารณสุข
4. หนังสืออื่นๆ

4,713

หน่วย
นับ
เล่ม

688
2,107

4. วารสาร
5. นิตยสารบันเทิง
6. สื่อโสตทัศน์

บาท

7. ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
6,000.00
5,000.00
4,000.00
3,000.00
2,000.00
1,000.00
0.00

จานวน
รวม

ปี 2561
จานวน

จานวน
รวม

เพิ่มขึน/
ลดลง

5,531

4,713

5,531

หน่วย
นับ
เล่ม

เล่ม
เล่ม
เล่ม

688
623

808
2,227

เล่ม
เล่ม
เล่ม

808
2,227

เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น

623

เล่ม

623

723

เล่ม

723

เพิ่มขึ้น

342
494

เล่ม

414
516

เล่ม
แผ่น

414
516

เพิ่มขึ้น

แผ่น

342
494

2

ฐาน

2

1

ฐาน

1

ลดลง

เพิ่มขึ้น

5,531
4,713
2,227
808
688
0 0

2,107
723
623

414
342

516
494

1
2

ปีงบประมาณ 2560
ปีงบประมาณ 2561

แผนภูมิที่ 8 แสดงการเปรียบเทียบ หนังสือ ตารา วารสาร ฐานข้อมูลที่ห้องสมุดจัดให้บริการ
ปีงบประมาณ 2560 – 2561
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ตารางที่ 31 สถิติการใช้บริการห้องสมุดวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
ลาดับที่
1
2

จานวนครั้ง

3
4
5
6
7

รายการ
การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
Accessmedicine
การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
UpTodate
การยืมสื่อสารสนเทศห้องสมุด
บริการห้องประชุมกลุ่มย่อย
บริการห้อง MiniTheatre
บริการวีดีทัศน์
บริการ DVD ภาพยนต์

100,000
90,000
80,000
70,000
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
0

ปี 2560

ปี 2561

(จานวนครัง)

(จานวนครัง)

7,666

0

94,831

82,186

งบประมาณจากวิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข
งบประมาณจากสานักวิทยบริการฯ

5,282
57
35
92
0

4,152
156
220
52
0

ข้อมูลในระบบฐานข้อมูล Walia Autolib
(CMP 302)
จานวน 20 ที่นั่ง
จานวน 2 เครื่อง
ไม่ให้บริการยืม

หมายเหตุ

94,831
ปีงบประมาณ 2560
ปีงบประมาณ 2561
7,666

5,282

57

35

92

0

แผนภูมิที่ 9 สถิติการใช้บริการห้องสมุดวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2560 – 2561
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ภาพที่ 40 บรรยากาศภายในห้องสมุดวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
7.4. การจัดบริการด้านอาคารสถานที่ ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้จัดบริการอาคารสถานที่ โดยแบ่งออกเป็นห้องต่างๆ ดังนี้
ตารางที่ 32 ห้องเรียนและห้องพักอาจารย์ อาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
ลาดับ

ประเภท

จานวน (ห้อง)

1

ห้องบรรยาย

7

2

ห้องเรียนกลุม่ ย่อย

10

3

ห้องพักอาจารย์

2

4

ห้องปฏิบัติการหน่วยวิจัยทางคลินคิ

1

5

ห้องพักนักวิทยาศาสตร์

1

6

ห้องเตรียมสารเคมีและอาหารเลี้ยงเชื้อ

1

7

ห้องมืด

1

8

ห้องเก็บรักษาเชื้อจุลินทรีย์

1

9

ห้องเก็บของ สารเคมีและอาหารเลี้ยงเชื้อ

1

10

ห้องล้างอุปกรณ์

1

11

ห้องปฏิบัติการชีวเคมีและอนามัยสิ่งแวดล้อม

1

12

ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา

1

13

ปฏิบัติการสรีรวิทยาและพยาธิวิทยา

1

14

ห้องสอนแสดง

1

15

ห้องเก็บ Museum

1

16

ห้องปฏิบัติการทักษะพื้นฐานทางคลินิค

1

17

ห้องปฏิบัติการมหกายวิภาคศาสตร์

1
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ตารางที่ 33 ห้องเรียนและห้องพักอาจารย์ อาคารสมจิตต์ ยอดเศรณี
ลาดับ

ประเภท

จานวน (ห้อง)

1
2

ห้องพักอาจารย์
ห้องเรียน

6
3

3

ห้องเก็บของ

3

4

ห้องปฎิบัติการกลาง

2

5

ห้องเก็บอุปกรณ์

1

6

ห้องเก็บอุปกรณ์แม่บา้ น

1

7

ห้องครัว

1

8

ห้องดอง

1

9

ห้องตัดชิ้นเนื้อ

1

10

ห้องเตรียมแล็ป

1

11

ห้องทาความเย็น

1

12

ห้องปฎิบัติการ

1

13

ห้องหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต

1

14

ห้องปฎิบัติการปรสิตวิทยา

1

15

ห้องปฏิบัติการมหกายวิภาคฯ

1

16

ห้องประชุม 2

1

17

ห้องประชุม1

1

18

ห้องพักเจ้าหน้าที่

1

19

ห้องพักแม่บ้าน

1

20

ห้องเก็บวัสดุทั่วไป

1

21

ห้องเย็น

1

22

ห้องรับรอง

1

23

ห้องอาจารย์สมจิตต์

1

ผลการประเมินระดับความพึงพอใจ
จากการประเมินระดับความพึงพอใจจากบุคลากร และนักศึกษาภายในวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข พบว่าระดับความพึงพอใจภาพรวมอยู่ที่ร้อยละ 70.6
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8. การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมนอกหลักสูตรที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ในปีงบประมาณ 2561 ได้ดาเนินการจัดสรรงบประมาณ เพื่อสนับสนุนการจัดโครงการ/กิจกรรม นอก
หลักสูตรเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาสาเร็จการศึกษา มีคุณสมบัติตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ทั้ง 5 ด้านดังนี้
ตารางที่ 34 กิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมนอกหลักสูตรที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
โครงการ/กิจกรรม
1. กิจกรรมส่งเสริมด้านความรู้
1. โครงการเข้าร่วมกิจกรรมของสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์
นานาชาติ (IFMSA)
2. โครงการเข้าร่วมกิจกรรมของสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์เอเชีย
(AMSA)
2. กิจกรรมส่งเสริมด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1. โครงการกีฬาเข็มสัมพันธ์
2. โครงการกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ (บัวบานเกมส์ ) ม.อุบลเป็น
เจ้าภาพ
3. โครงการกีฬาเฟรชชี่
4. กีฬาเชื่อมสัมพันธ์วิทยาศาสตร์สุขภาพ
5. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
6. โครงการต้อนรับน้องใหม่
7. โครงการพิธีไหว้ครู
8. โครงการซ้อมพระราชทานปริญญาบัตรและแสดงความยินดีกับ
บัณฑิต
9. โครงการ แรกพบสบตา (แรกพบนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1)
10. โครงการแต่งกายดี มีวินัย ตรงต่อเวลาเพื่อศักดิ์ศรี
ว.แพทย์
11. โครงการพัฒนาทักษะสโมสรนักศึกษา

วัน/เดือน/ปีสถานที่

จานวน
ผู้เข้าร่วม
(คน)

งบประมาณ
(บาท)

ตลอดปีการศึกษา
กรุงเทพฯ
ตลอดปีการศึกษา
กรุงเทพฯ

15

147,884

15

154,480

5-7 มกราคม 2561
ม.อุบลฯ
25-27 มกราคม 2561
ม.ขอนแก่น
1-4 กันยายน 2560
ม.อุบล
25-26 มีนาคม 2561
ม.อุบล
3 สิงหาคม 2561
ม.อุบล
7-11 สิงหาคม 2561
ว.แพทย์
24 สิงหาคม 2561
ว.แพทย์
15-17 ธันวาคม 2560
ว.แพทย์
10 มิถุนายน 2561

60

19,280

350

355,560

450

20,000

450

20,000

150

4,000

450

10,000

325

23,500

100

10,200

112

10,560

450

3,000

40

84,890

ตลอดปีการศึกษา
ว.แพทย์
ตลอดปีการศึกษา
ว.แพทย์
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โครงการ/กิจกรรม

วัน/เดือน/ปีสถานที่

3. กิจกรรมเสริมสร้างด้านปัญญา
1. โครงการกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์
(นาเสนอผลงานวิชาการบัวบานเกมส์)
2. โครงการเข้าร่วมและจัดประชุมสมาพันธ์นิสติ นักศึกษา
สาธารณสุขแห่งประเทศไทย
4. กิจกรรมเสริมสร้างด้านคุณธรรมและจริยธรรม
1. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
2. โครงการวันมหิดล
5. กิจกรรมส่งเสริมด้านทักษะคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1.โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้แห่งศตรรรษที่ 21
(นักศึกษาแพทย์ )
2.โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้แห่งศตรรรษที่ 21
(นักศึกษาสาธารณสุข )
รวมทังสิน

จานวน
ผู้เข้าร่วม
(คน)

งบประมาณ
(บาท)

27 มกราคม 2561
ม.อุบลฯ
ตลอดปีการศึกษา
กรุงเทพฯ/ ม.อุบลฯ

350

355,560

15

71,880

7-9 กรกฏาคม 2561
วัดป่าบุญล้อม
24 กันยายน 2561
ว.แพทย์

48

142,944

250

27,000

228

439,240

450

79,320

4,308

1,979,298

ตลอดปีการศึกษา
ว.แพทย์
ตลอดปีการศึกษา
ว.แพทย์

จานวนโครงการ
12

11

11

10
8
6
4

4
2

3
2

2

2

2

2

2

0

ด้านคุณธรรมจริยธรรม

ด้านความรู้

ด้านปัญญา

ด้านความสัมพันธ์

ด้านการคิดวิเคราะห์

ปีงบประมาณ 2560
ปีงบประมาณ 2561

แผนภูมิที่ 10 เปรียบเทียบจานวนโครงการงานพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2560 - 2561
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9. การสนับสนุนด้านทุนการศึกษาและสวัสดิการนักศึกษา
9.1 กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาและทุนการศึกษาจากหน่วยงานภายในและภายนอก
ในปีการศึกษา 2560 ได้ดาเนินการจัดหาทุนเพื่อสนับสนุนการศึกษาให้กับนักศึกษาจากแหล่งทุนต่างๆ
ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ซึ่งมีหน่วยงานที่ให้ทุนเพื่อสนับสนุนการศึกษา ดังนี้
1. ทุนการศึกษาให้เปล่า จานวน 35 ทุน
2. กองทุนกูย้ ืมเพื่อการศึกษา จานวน 297 คน
3. กองทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต จานวน 62 คน
จานวนทุน
350
300
250
200
150
100
50
0

259

14

35

39

ทุนให้เปล่า
ปีการศึกษา 2559

297

62

ทุน กรอ.

ทุน กยศ.

ปีการศึกษา 2560

แผนภูมิที่ 11 ประเภททุนการศึกษา ปีการศึกษา 2560 - 2561
9.2 การแนะแนวและการจัดหางาน
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการกิจกรรมพิเศษนอก
หลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษาผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้
1. ผ่านทางเว็บไซต์ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
2. หนังสือแจ้งเวียนประชาสัมพันธ์ภายในวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
3. บอร์ดประชาสัมพันธ์ของงานพัฒนานักศึกษา
4. Facebook ของกลุ่มนักศึกษาแพทย์และสาธารณสุข เช่น Facebook ในกลุ่ม หอพักนักศึกษา
แพทย์ , We love PH UBU ,PH#12, cmp-13
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วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อม
สาหรับนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษากิจกรรมปัจฉิมนิเทศหลักสูตรแพทยศาสตร์ มีการจัดเสวนาในหัวข้อ ทุกข์ของหมอ
กฎหมายและพระราชบั ญญัติวิชาชีพเวชกรรม แนวทางป้องกันเมื่อถูกฟ้อง, ระบบทางานเพื่อร่ว มแก้ไขปัญหา
สาธารณสุข (DHS) คลินิกหมอครอบครัว (PCC) การดูแลผู้ป่วยด้วยหั วใจของความเป็นมนุษย์ สมดุล ชีวิตหมอ
และการวางแผนทางการเงิน ให้กับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกไปปฏิบัติงานจริงใน
โรงพยาบาล ในงานปั จ ฉิมนิ เทศนั กศึ กษาแพทย์ วันที่ 30 - 31 มีนาคม 2561 ณ วิ ทยาลั ยแพทยศาสตร์ แ ละ
การสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ มีการจัดอบรมในหัวข้อแนวทางการทางานในทิศทาง
ของวิชาชีพทางด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมสรุปก่อนจบผ่านกระบวนการ Exit ticket กิจกรรมกลุ่ม
สร้างความสามัคคี การทางานเป็นทีม และการแก้ปัญหาจากประสบการณ์และการเรียนรู้ร่วมกันในกิจกรรมการ
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปี ที่ 4 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 ณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ตารางที่ 35 การจัดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพ ปีการศึกษา 2561
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
(อธิบายรายละเอียดการดาเนินงาน)
1 โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้แห่ง
ศตรรรษที่ 21 (นักศึกษาแพทย์ )
2 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศหลักสูตรสาธารณสุข
ศาสตร์

วัน/เดือน/ปีสถานที่
ตลอดปีการศึกษา
ว.แพทย์
3 พฤษภาคม 2561
ว.แพทย์

งบประมาณ
(บาท)
439,240

จานวน
ผู้เข้าร่วม (คน)
228

63,200

90

9.3. การจัดหาทรัพยากรและสิ่งสนับสนุนการจัดสวัสดิการและสร้างสวัสดิภาพนักศึกษา
จัดอบรมให้ความรู้การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย วินัยที่นักศึกษาควรพึงปฏิบัติและสวั สดิภ าพ
นักศึกษา เช่น การเคารพกฎจราจร และการประกันอุบัติเหตุในกรณีนักศึกษาเกิดอุบัติ เหตุเป็นต้น ในวันปฐมนิเทศ
นักศึกษา วันที่ 3 สิงหาคม 2561 ณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
ตารางที่ 36 โครงการสิ่งสนับสนุนการจัดสวัสดิการนักศึกษา ปีการศึกษา 2560
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
(อธิบายรายละเอียดการดาเนินงาน)
1 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

วัน/เดือน/ปี
สถานที่
3 สิงหาคม 2561
ว.แพทย์

งบประมาณ
(บาท)
4,000

จานวน
ผู้เข้าร่วม (คน)
150
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10. ความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้เล็งเห็นถึงความสาคัญในการ
ดาเนินงานด้านวิเทศสัมพันธ์เพื่อจัดกิจกรรมให้นักศึกษาและบุคลากรเรียนรู้ เข้าใจในวัฒนธรรมและสังคมในประเทศ
อาเซียน โดยเฉพาะด้านการบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุข ตระหนักถึงความสาคัญของการทานุบารุง
และเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมไทยสู่ประเทศในกลุ่มอาเซียน ฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ทักษะภาษาต่างประเทศ รวมถึง
การประชาสัมพันธ์วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข การสร้างภาพลักษณ์องค์กร เพื่อประโยชน์ในการสร้าง
เครื อ ข่ า ย ความร่ ว มมื อ กั บ องค์ ก รต่ า งๆในอนาคต ในปี ง บประมาณ 2561 จึ ง ได้ จั ด กิ จ กรรมการแลกเปลี่ ย น
ประสบการณ์ ศิลปะวัฒนธรรม ความรู้ด้านการแพทย์และการสาธารณสุ ข และการวิจัยของนักศึกษาวิท ยาลั ย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุขกับต่างประเทศ โดยมีความร่วมมือกับต่างประเทศ 2 โครงการ ได้แก่
1.นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรชีวเวชศาสตร์ 2 คน ไปแลกเปลี่ยนภาษาและทาวิจัยที่ Department
of Medical Technology and Sciences, International Universisty of Health and Welfare, Onkawa,
Fukuoka, Japan (ประเทศในกลุ่มอาเซียน+3) ในระหว่างวันที่ 22 กันยายน 2561- ถึง วันที่ 8 ธันวาคม 2561 โดย
การดาเนินกิจกรรมครั้งนี้ใช้งบประมาณวิเทศสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2.นักศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต เดินทางไปแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมที่ Hasaniddin University,
Indonesia (ประเทศในกลุ่ ม อาเซี ย น) เมื่ อ วั น ที่ 28 กรกฎาคม 2561- ถึ ง วั น ที่ 3 สิ ง หาคม 2561 กิ จ กรรมนี้
ดาเนินการภายใต้โครงการของ Asian medical students’ association ซึ่งนักศึกษาสมัครใจเข้าร่วม

ภาพที่ 41 นักศึกษาในขณะไปแลกเปลี่ยนภาษาและทาวิจัยที่ประเทศญี่ปุ่น ณ Department of Medical
Technology and Sciences, International Universisty of Health and Welfare, Onkawa,
Fukuoka, Japan
ตารางที่ 37 ความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ ปีการศึกษา 2560
ประเทศที่มีความ
ร่วมมือ
ทวีปเอเชีย
ประเทศญี่ปุ่น
ทวีปเอเชีย
ประเทศอินโดนีเซีย

นักศึกษาไป
แลกเปลี่ยน/ร่วม
กิจกรรม
(คน)
2

บุคลากรจาก
หน่วยงานให้
ความร่วมมือ
ร่วมสัมมนา/
วิจัย
-

1

-

บุคลากรไป
แลกเปลี่ยน

รับนักศึกษามา
แลกเปลี่ยน

รับบุคลากรมา
แลกเปลี่ยน

รวม
ทังหมด
(คน)

-

-

-

2

-

-

-

1
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11. การสร้างความสัมพันธ์กับศิษย์เก่า
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้ศิษย์
เก่าดังนี้
1. การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่ 7 หัวข้อเรื่อง "ทิศทาง
และการพัฒนาระบบสุขภาพไทย" ในวันที่ 31 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30-16.30 น. ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตา
กอล์ฟ รีสอร์ท โดยมีศิษย์เก่าได้เข้าร่วมการประชุม
2. มีชมรมศิษย์เก่า โดยก่อตั้ง ณ วันที่ 26 เมษายน 2557 ณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
3. มี Facebook ชมรมศิษย์เก่า เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสาร และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ศิษย์เก่า
4. ศิษย์เก่าเป็นวิทยากรเพื่อแนะแนวนักศึกษารุ่นน้องทั้งสองหลักสูตร กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา
แพทย์ ในเสวนาหั ว ข้อ ทุกข์ของหมอ สมดุล ชีวิตหมอ และ การวางแผนทางการเงิน กิจกรรมปัจฉิมนิเ ทศ
นักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ ในกิจกรรม พี่บัณฑิตพบน้อง
5. กิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์รุ่นพี่รุ่นน้อง ในกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาแพทย์ ในวันที่
30-31 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม CMP 401 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขโดยมีศิษย์เก่าเป็น
วิทยากรแลกเปลี่ยนประสบการณ์แก่นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 โดยศิษย์เก่า คือ นายแพทย์ปัณณธร เลิศเอกธรรม
แพทย์หญิงสายสุดา ขวัญเพชร และแพทย์หญิงสุธาดา บุญญาคมน์
6. กิจกรรมพี่บัณฑิตพบน้อง ในกิจกรรมปัจฉิมนิเทศหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ ในวันที่ 3 พฤษภาคม
2561 ณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข โดยมีศิษย์เก่าเป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนประสบการณ์ แก่
นักศึกษาสาธารณสุขชั้นปีที่ 4 โดย ศิษย์เก่า คือ นางสาวนรินทร์ทิพย์ หอมหวน นางสาวจารุวรรณ สารพล
นางสาวสุมาลี มณีวงศ์ และนางสาวชไมพร เสิกภู่เขียว

ภาพที่ 42 กิจกรรมพี่บัณฑิตพบน้อง
12. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษาและหน่ วยงานทังในประเทศและ
ต่างประเทศ
วิ ท ยาลั ย แพทยศาสตร์ แ ละการสาธารณสุ ข ได้ ล งนามบั น ทึ ก ความร่ ว มมื อ ( Memorandum of
Understanding) เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่องความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างคณะแพทย์แผนไทยและ
แพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี มีประเด็นความร่วมมือ ดังนี้
1. การปฏิรูปหลักสูตรการเรียนการสอนในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
2. การจัดการเรียนการสอนรายวิชาทางด้านกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา
3. การแลกเปลี่ยนทางวิชาการ และกิจกรรมอื่น ๆ ตามที่ทั้งสองสถาบันเห็นสมควร
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ภาพที่ 43 การลงนามบันทึกความร่วมมือการศึกษาระหว่างคณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
วิ ท ยาลั ย แพทยศาสตร์ แ ละการสาธารณสุ ข ได้ จั ด ท าบั น ทึ ก ข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ ระหว่ า งวิ ท ยาลั ย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับเขตสุขภาพที่ 10 กระทรวงสาธารณสุข ในการ
ร่วมมือด้านระบบการศึกษา หลักสูตรการเรียนการสอน งานวิจัยและการบริการทางการแพทย์ในระบบสุขภาพ
ชุ ม ชน เมื่ อ วั น ที่ 21 มี น าคม 2561 ณ ห้ อ งประชุ ม ชั้ น 9 โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิ ร าลงกรณ จั ง หวั ด
อุบลราชธานี มีประเด็นความร่วมมือ ดังนี้
1. ความร่ ว มมื อ ด้ า นหลั ก สู ต รและการเรีย นการสอน เพื่ อ ให้ บุ ค ลากรด้ า นการแพทย์ แ ละสาธารณสุ ข มี
ความสามารถที่สอดคล้องกับการทางานในระบบสุขภาพของพื้นที่และของประเทศ
2. ความร่ ว มมือด้านพัฒ นางานวิจั ย ให้ สอดคล้ องกับระบบสาธารณสุ ขของพื้นที่และของประเทศ นาไปสู่
นวัตกรรมการเปลี่ยนแปลงของระบบสุขภาพ
3. ความร่วมมือด้านการบริการทางการแพทย์ระหว่างโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับโรงพยาบาล
ในสังกัดเขตสุขภาพที่ 10 กระทรวงสาธารณสุข
4. ความร่ ว มมือในการติดตามประเมินผล การดาเนินการระบบประกันคุณภาพทางการศึกษา เพื่อให้ ได้
บุคลากรด้านสุขภาพที่มีสมรรถนะตามที่พึงประสงค์

ภาพที่ 44 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับเขตสุขภาพที่ 10 กระทรวงสาธารณสุข
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วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่าง 4 สถาบัน ในด้าน
นโยบายการมีกิจกรรมทางกาย ในสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนสายสุขภาพ ในจังหวัดอุบลราชธานี เมื่อ
วัน ที่ 26 กรกฎาคม 2561 ณ ห้ องประชุม CMP401 วิทยาลั ยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุ ข มหาวิทยาลั ย
อุบลราชธานี โดยได้มีการกาหนดขอบเขตเป้าหมายและนโยบายร่วมกันไว้ดังนี้
1. มีการส่งเสริมนักศึกษาและบุคลากรทั้ง 4 สถาบัน ให้มีความรู้ที่ถูกต้องเรื่องการมีกิจกรรมทางกาย
อย่างน้อยร้อยละ 80 ของนักศึกษาและบุคลากรที่ร่วมโครงการ
2. ควรมีการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการสร้างคน กลุ่มบุคคล การจัดตั้งชมรมและเครือข่ายหรือกลุ่ม
เพื่อสนับสนุน กระตุ้นให้นักศึกษาและบุคลากรให้มีกิจกรรมทางกายให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานและเป้าหมาย
3. มีการจัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีกิจกรรมทางกาย หรือ การเคลื่อนไหวร่างกาย เช่น มีสนาม
กีฬา ลานกีฬา การรณรงค์ รวมถึงการจัดออกแบบห้องเรียน และสถานที่ทางาน
4. มีระบบและกลไกในการจัดการเรียนการสอนที่มีการสอดแทรกความรู้ และให้มีการเคลื่อนไหว
ร่างกายในขณะมีการเรียนการสอนของรายวิชา
5. มีการส่งเสริมนโยบายการงดใช้ลิฟท์อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 วัน โดยขอความร่วมมือให้ นักศึกษา
และบุคลากรใช้การขึ้นและลงบันไดทดแทน
6. มีการกาหนดให้ มีกิจ กรรมทางกายก่อน หรือระหว่างการประชุมแต่ล ะครั้งของอาจารย์และ
บุคลากรในคณะ/วิทยาลัยฯ
7. มีการดาเนิ น การอย่ า งต่ อ เนื่ อง เพื่ อเป็นต้นแบบให้ กั บ คณะ/วิท ยาลั ยฯอื่ นๆ ในการส่ ง เสริ ม
สนับสนุนให้มีการเคลื่อนไหวทางกายอย่างเพียงพอ
8. มีการติดตามประเมินผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรม อย่างต่อเนื่องพร้อ มทั้งมีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ถอดบทเรียนร่วมกันระหว่าง 4 สถาบัน
9. ให้แต่ละสถาบันจัดทาแบบรองรับกิจกรรมดังกล่าวฯ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว

ภาพที่ 45 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่าง 4 สถาบัน ในด้านนโยบายการมีกิจกรรมทางกายใน
สถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนสายสุขภาพ ในจังหวัดอุบลราชธานี
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13. ผลงานนักศึกษาที่ได้รับรางวัล ประจาปี 2561
ตารางที่ 38 ผลงานนักศึกษาที่ได้รับรางวัล ปีการศึกษา 2561
ลาดับ
1

ผู้รับรางวัล

ชื่อรางวัล

นายอภิวิทย์ ใจเอื้อ นักศึกษาผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น

หน่วยงาน/
วัน/เดือน/ปี
สถานที่รับรางวัล
แพทยสภา
23 สิงหาคม 2561

ภาพที่ 46 นักศึกษาผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น นายอภิวิทย์ ใจเอือ มอบรางวัลเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561
ณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
14. พัฒนาระบบและกลไกเพื่อลดจานวนการตกออกการคงจานวนนักศึกษา
ในทุกหลักสูตรมีระบบอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อให้คาแนะนากับนักศึกษา และมีการติดตามนักศึกษาที่มีผลการ
เรียนต่า ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีจานวนนักศึกษาตกออก ดังนี้
ตารางที่ 39 จานวนการตกออกการคงจานวนของนักศึกษาในแต่ละหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 - 2561
ปีงบประมาณ 2560
ปีงบประมาณ 2561
หลักสูตร
จานวนรับเข้า จานวนตกออก จานวนรับเข้า จานวนตกออก
(คน)
(คน)
(คน)
(คน)
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
36
68
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
72
1
96
สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
หลักสูตรสาธารณศาสตรบัณฑิต
57
3
127
5
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
2
2
สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์
รวม
167
4
293
5
(ข้อมูลจาก www.reg.ubu.ac.th ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561)
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140
127

120

จานวนนักศึกษาตกออก

100

96

80

72

68

57

60
40

36

20
0

1
รับเข้า

ตกออก

รับเข้า

ตกออก

รับเข้า

3 5

2 2

ตกออก

รับเข้า

ตกออก

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วท.บ.สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม ส.บ.สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ปี 2560

ปี 2561

แผนภูมิที่ 12 จานวนนักศึกษาที่ตกออก ปีการศึกษา 2560 - 2561
15. สรุปปัญหา/แนวทางแก้ไข ในภาพรวมของการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การผลิตบัณฑิต
1) หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
สรุปปัญหา
- ผลการสอบ comprehensive examination และ national license (NL) ไม่เป็นตามเกณฑ์ที่
กาหนดไว้
แนวทางแก้ไข
- วิเคราะห์ความสอดคล้องของการจัดการเรียนการสอน เนื้อหา และรูปแบบการประเมินให้
สอดคล้องกับเกณฑ์แพทยสภา

รายงานประจาปี 2561

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

61

2) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)/หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
(อนามัยสิ่งแวดล้อม)
สรุปปัญหา
- จานวนรับเข้านักศึกษาที่ไม่แน่นอน (ปีการศึกษา 2561 มีจานวนเกินกว่าเป้าหมาย) ถึงแม้จะมีแผน
จานวนรับที่แน่นอน ทาให้ต้องมีการเตรียมความพร้อมสาหรับการจัดการเรียนการสอนของจานวน
นักศึกษาที่มากขึ้น เช่น ห้องเรียน เป็นต้น
แนวทางแก้ไข
- ควรมีการวางแผน กากับ ติดตาม เรื่องการรับเข้าศึกษา ให้สอดคล้องกับศักยภาพของคณะที่จะ
ผลิตบัณฑิต
3) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ชีวเวชศาสตร์)
สรุปปัญหา
- จานวนรับเข้าศึกษาต่ากว่าแผนที่กาหนด
แนวทางแก้ไข
- ควรให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ถึงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น
- จัดสรรหาทุนวิจัยและทุนสนับสนุนบัณฑิตอย่างเป็นระบบเพิ่มขึ้น
- หลักสูตรควรมีการปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับสถานการณ์ความต้องการและนโยบาย
ของประเทศ
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ผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ที่ 2
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนางานวิจัยแบบมุ่งเป้าเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนและสังคมในภูมิภาคลุ่มนาโขงอย่างยั่งยืน
เป้าประสงค์ : ประชาชนและสังคมได้รับองค์ความรู้และนวัตกรรมเฉพาะด้านที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ/นานาชาติ
และนาองค์ความรู้และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในมิติด้านนโยบาย ชุมชนสังคม อุตสาหกรรม และ
เชิงพานิชย์
1) การสนับสนุนด้านการวิจัย
งานวิจัยในปีนี้มีการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง และได้รับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนทั้งภายใน และภายนอก
มีการสร้างเครือข่ายมากขึ้น และการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย โดยเชิญผู้มีความรู้ความสามารถบรรยายให้ความรู้
และวิธีการเกี่ยวกับวิจัยต่างๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานวิจัย
ในปี 2561 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้รับงบประมาณสนับสนุนด้านการวิจัย จานวน
ทั้งสิ้น 36 โครงการ รวมเป็นจานวนเงินรวมทั้งสิ้น 8,778,591 บาท แบ่งเป็นงบประมาณแผ่นดิน 2,789,500 บาท
จานวน 12 โครงการ งบประมาณเงินรายได้มอบ.และเงินรายได้วิทยาลัย 640,000 บาท จานวน 13 โครงการ และ
งบประมาณสนับสนุนจากแหล่งอื่นๆ เช่น สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส), สถาบันวิจัย
ระบบสาธารณสุข (สวรส), สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว), สานักงานพัฒนาวิจัยการเกษตร (สวก)
เป็นต้น จานวนทั้งสิ้น 5,349,091 บาท จานวน 11 โครงการ ดังตาราง
ตารางที่ 40 งบประมาณที่สนับสนุนด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์
แหล่งทุน
งบประมาณแผ่นดิน หมวดอุดหนุนทั่วไป หมวดอุดหนุนเฉพาะกิจ
เงินรายได้ ม.อบ.
เงินรายได้คณะ
แหล่งทุนอื่นๆ
รวม

ปีงบประมาณ 2560
จานวน
งบประมาณ (บาท)
โครงการ
4
1,188,500

ปีงบประมาณ 2561
จานวน งบประมาณ (บาท)
โครงการ
12
2,789,500

7

500,000

13

640,000

8
19

1,941,450
3,629,950

11
36

5,349,091
8,778,591
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6,000,000.00

5,349,091

5,000,000.00

เงินงบประมาณ

4,000,000.00

1,941,450

640,000

3,000,000.00

2,000,000.00

2,789,500

1,188,500
500,000

งบประมาณแผ่นดิน -หมวดอุดหนุน
ทั่วไป -หมวดอุดหนุนเฉพาะกิจ
เงินรายได้มอบ./เงินรายได้คณะ
แหล่งทุนอื่นๆ

1,000,000.00
0.00
ปีงบประมาณ 2560

ปีงบประมาณ 2561

แผนภูมิที่ 13 งบประมาณจากแหล่งทุนวิจัยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561
2) รางวัลนักวิจัย/โครงการดีเด่นประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้ทาการยกย่องและเชิญชู รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ไชยกุล
วัฒ นา ที่ได้รั บ รางวัล ผู้ มีผ ลงานด้านการบ าบัดและควบคุมการบริโ ภคยาสู บ จากเครือข่ายวิช าชีพสุ ขภาพเพื่ อ
สังคมไทยปลอดบุหรี่ และผู้มีผลงานวิจัยการควบคุมการบริโภคยาสูบดีเด่น จากเครือข่ายวิชาชีพแพทย์ในการ
ควบคุมการบริโภคยาสูบ โดยการขึ้นเว็บไซต์
ตารางที่ 41 รางวัลนักวิจัย/โครงการดีเด่นประจาปี 2561
ลาดับ
1

ชื่อผู้ได้รับรางวัล
รศ.ดร.อนันต์ ไชยกุลวัฒนา

ชื่อรางวัล
ผลงานด้านการบาบัดและ
ควบคุมการบริโภคยาสูบ และ
ผลงานวิจัยการควบคุมการ
บริโภคยาสูบดีเด่น

ผลงาน
งานด้านการบาบัดและควบคุม
การบริโภคยาสูบ และ
ผลงานวิจัยการควบคุมการ
บริโภคยาสูบ
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ภาพที่ 47 รางวัลนักวิจัยและโครงการวิจัยดีเด่นประจาปี 2561
3) ผลงานการตีพิมพ์และเผยแพร่ประจาปี 2561
ตารางที่ 42 การสรุปผลงานการตีพิมพ์และเผยแพร่ประจาปี 2561
ลาดับ

ชื่อผลงานตีพิมพ์

1

Anti-hyperglycaemic and
anti-hyperlipidaemic effects
of black and red rice in
streptozotocin-induced
diabetic rats
Steviol stabilizes polycystin
1 expression and promotes
lysosomal degradation of
CFTR and b-catenin proteins
in renal epithelial cells
SURVEY OF FORENSICALLY
IMPORTANT FLY SPECIES IN
NORTHERN THAILAND
Effect of cold argon plasma
on eggs of the blow fly,
Lucilia cuprina (Diptera:
Calliphoridae).
The Evaluation of the
Smoking Cessation Strategies
Related to Quit Results
Among Conscripts, Ubon
Ratchathani Region from
2014 to 2015

2

3
4

5

ตีพิมพ์
เผยแพร่
ระดับ
นานาชาติ


ตีพิมพ์
เผยแพร่
ระดับชาติ

เผยแพร่
เผยแพร่
ผลงานประชุม ผลงานประชุม
วิชาการระดับ
วิชาการ
นานาชาติ
ระดับชาติ

ชื่อวารสาร/งาน
ประชุม
ScienceAsia



Biomedicine &
Pharmacotherapy



Southeast Asian J
Trop Med Public
Health
Acta Tropica.





The Medical
Association of
Thailand
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ชื่อผลงานตีพิมพ์

6

Effect of Black Rice Bran
Extract Supplementation on
Circulating Leukocyte Counts
after Moderate-Intensity
Exercise in Dyslipidemic
Subjects
Activity of kaffir lime (Citrus
hystrix) essential oil against
blow flies and house fly
Siriwong, W., Ong-artborirak,
P., Nganchamung, T., Siriwat,
S., Robson, M.G.
Antioxidant Capacity of
Momordica charantia Extract
and its Protective Effect on
Testicular Demage in
Valproic Acid-Induced Rats
Localization and Changes of
Tyrosine Phosphorylated
Proteins and ß Actin in
Epididymis of Rats Treated
with Valproic Acid
Use of Vernonia cinerea Jelly
Candies for Smoking
Cessation, Ubon Ratchathani
Region, Thailand
Chemical Fertilizer Use and
Acute Health Effects Among
Chili Farmers in Ubon
Ratchathani Province,
Thailand
แบบแผนความไวต่อยาต้านจุลชีพ
ในหลอดทดลองของเชื้อ
เบอโคลเดอเรีย สูโดมาลีอาย ใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ของประเทศไทย
การเปลีย่ นแปลงลักษณะทาง
สัณฐานวิทยาของปอดและรอย
แยก: ศึกษาร่างดองในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ
ไทย

7
8
9

10

11

12

13

14

65

ตีพิมพ์
เผยแพร่
ระดับ
นานาชาติ


ตีพิมพ์
เผยแพร่
ระดับชาติ

เผยแพร่
เผยแพร่
ผลงานประชุม ผลงานประชุม
วิชาการระดับ
วิชาการ
นานาชาติ
ระดับชาติ

ชื่อวารสาร/งาน
ประชุม
Journal of Exercise
Physiology Online





Southeast Asian J
Trop Med Public
Health
Human and
Ecological Risk
Assessment
Morphology



Morphology



EnvirontmentAsia



Journal of Health
Research





วารสารวิจัยระบบ
สาธารณสุข



วารสารวิจัย
สาธารณสุข
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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ชื่อผลงานตีพิมพ์

15

ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้
ทัศนคติต่ออันตรายของการสูบ
บุหรี่ กับการสูบบุหรี่ของนักเรียน6
ชั้นมัธยมปลาย : กรณีศึกษา7
อาเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร
ปริมาณสารอินทรียร์ ะเหยง่าย
(V9OCs) ในบริเวณทางานและ
สภา10วะสุขภาพของพนักงาน ใน
สถานีบริการน้ามันเชื้อเพลิง:
กรณีศึกษา เทศบาลนคร
อุบลราชธานี อาเภอเมือง
จังหวัดอุบลราชธานี
สตีวิออลกระตุ้นโปรติเอโซมใน
การสลายโปรตีนเบตาแคดทีนินใน
เซลล์ Madin-Darby canine
kidney
Evaluation of the
Establishment of Health
Promoting Hospital via
Geographic Information
System in the North-Eastern
Area of Thailand
การสุขาภิบาลสถานที่จาหน่าย
เนื้อสัตว์ ในพื้นที่เทศบาลนคร
อุบลราชธานี อาเภอเมือง
จังหวัดอุบลราชธานี
พฤติกรรมความปลอดภัยในการ
ทางานของคนงานและการ
ประเมินความเสี่ยงด้านอาชีวอนา
มัยและความปลอดภัย กรณีศึกษา
ร้านรับซื้อของเก่าในตาบลแสนสุข
อาเภอวารินชาราบ
จังหวัดอุบลราชธานี
ผลกระทบด้านสุขภาพของ
แรงงานคุ้ยขยะในหลุมฝังกลบขยะ
เทศบาลเมืองวารินชาราบ
อ.วารินชาราบ จ.อุบลราชธานี
การจาแนกเชื้อและการตรวจหา
ยีนก่อโรคด้วยวิธีอณูวิทยาใน
แบคทีเรียที่แยกได้จากอุจจาระ
ของเด็กแรกเกิด

16

17

18

19

20

21

22

ตีพิมพ์
เผยแพร่
ระดับ
นานาชาติ

66
ตีพิมพ์
เผยแพร่
ระดับชาติ

เผยแพร่
เผยแพร่
ผลงานประชุม ผลงานประชุม
วิชาการระดับ
วิชาการ
นานาชาติ
ระดับชาติ

ชื่อวารสาร/งาน
ประชุม



วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี



วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม



เภสัชศาสตร์อีสาน



Science,
Engineering and
Health Studies



วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี





วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี
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ชื่อผลงานตีพิมพ์

23

Sleep quality among student
at a high school in Sisaket
Province, Thailand
การสุขาภิบาลอาหารในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในเขตตาบลเมือง1
ศรีไค อาเภอวารินชาราบ
จังหวัดอุบลราชธานี
การบุกรุกของสัตว์ขาปล้องที่เป็น
ปรสิตในเนื้อเยื่อต่างๆของคน

24

25

26

27

28

29

30

31

The Effect from the Noise
Level of Transport Boatsat
Boat Landings in Ubon
Ratchathani Province
การประเมินสภาวะอนามัย
สิ่งแวดล้อมในหอพักนักศึกษา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
การสารวจความปลอดภัยด้าน
จุลินทรีย์ของน้าแข็งบริโภคที่ผลิต
และจ้าหน่าย ในเขตตาบลในเมือง
บุรีรัมย์ อาเภอเมือง
จังหวัดบุรีรมั ย์
การประเมินสภาพแวดล้อมและ
ความปลอดภัยของสนามเด็กเล่น
โรงเรียนเครือข่าย มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
สุขภาพจากการทางานของ
พนักงานเก็บขนขยะสังกัดกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เทศบาลเมืองพิบูลมังหาร
จังหวัดอุบลราชธานี
สิ่งคุกคามสุขภาพจากการทางาน
ของพนักงานเก็บขนขยะสังกัดกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
จังหวัดอุบลราชธานี

ตีพิมพ์
เผยแพร่
ระดับ
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ตีพิมพ์
เผยแพร่
ระดับชาติ

เผยแพร่
เผยแพร่
ผลงานประชุม ผลงานประชุม
วิชาการระดับ
วิชาการ
นานาชาติ
ระดับชาติ



ชื่อวารสาร/งาน
ประชุม
Journal of Public
Health and
Development
วารสารวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี
วารสารอายุรศาสตร์
เขตร้อนและปาราสิต
วิทยา ( J Trop Med
Parasitol)
Regional Haze and
Climate Change
Management 2017
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สานักวิชา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้า
หลวง
สานักวิชา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้า
หลวง
สานักวิชา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้า
หลวง
สานักวิชา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้า
หลวง
สานักวิชา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้า
หลวง

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
ลาดับ

ชื่อผลงานตีพิมพ์

32

การประเมินสภาพแวดล้อมและ
ความปลอดภัยของสนามเด็กเล่น
โรงเรียนเครือข่ายมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี
ปัจจัยเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ในเขตเทศบาลนคร
อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
การจัดการทางอารมณ์ของสตรีวยั
ทองในตาบลธาตุ อาเภอวารินชา
ราบ จังหวัดอุบลราชธานี
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนที่อาศัย
โดยรอบบ่อฝังกลบขยะ
กรณีศึกษา ชุมชนหนองแปน
ตาบลโพธิไ์ ทร อาเภอพิบูลมังสา
หาร จังหวัดอุบลราชธานี
ผลกระทบต่อสุขภาพจากการทา
งานของเกษตรกรไร่อ้อยใน
หมู่บ้านแห่งหนึ่ง อาเภอศรีบญ
ุ
เรือง จังหวัดหนองบัวลาภู
คุณภาพและประสิทธิภาพของ
ระบบผลิตน้าประปาหมู่บ้าน
ราษฎร์สาราญ ตาบลท่าลาด
อาเภอวารินชาราบ จังหวัด
อุบลราชธานี
ความรู้และความคิดเห็นต่อ
มาตรการควบคุมการใช้สารเคมีกา
จัดศัตรูพืชกลุ่มเฝ้าระวัง(พา
ราควอต ไกลโฟเสต คลอร์ไพรี
ฟอส) ของชาวไร่แตงโม ตาบลกระ
จาย อาเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร
ผลของการประยุกต์ใช้รูปแบบการ
คิดวิเคราะห์ของนักศึกษา
สาธารณสุขศาสตร์วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

33

34
35

36

37

38

39

40

การประเมินความเสีย่ งทาง
สุขภาพของพนักงานสวนและ

ตีพิมพ์
เผยแพร่
ระดับ
นานาชาติ

68
ตีพิมพ์
เผยแพร่
ระดับชาติ

เผยแพร่
เผยแพร่
ผลงานประชุม ผลงานประชุม
ชื่อวารสาร/งาน
วิชาการระดับ
วิชาการ
ประชุม
นานาชาติ
ระดับชาติ

สานักวิชา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้า
หลวง

มอบ.วิจัย ครั้งที่ 12
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี



มอบ.วิจัย ครั้งที่ 12
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี
มอบ.วิจัย ครั้งที่ 12
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี



มอบ.วิจัย ครั้งที่ 12
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี



มอบ.วิจัย ครั้งที่ 12
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี



มอบ.วิจัย ครั้งที่ 12
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี



มอบ.วิจัย ครั้งที่ 12
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี



มอบ.วิจัย ครั้งที่ 12
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี
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วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
ลาดับ

41

42

ชื่อผลงานตีพิมพ์

69

ตีพิมพ์
เผยแพร่
ระดับ
นานาชาติ

ตีพิมพ์
เผยแพร่
ระดับชาติ

เผยแพร่
เผยแพร่
ผลงานประชุม ผลงานประชุม
วิชาการระดับ
วิชาการ
นานาชาติ
ระดับชาติ

สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี
การศึกษาสภาพการผลิต และ
ศึกษาผลตกค้างของสารเคมีใน
ผลผลิต และในเลือดของเกษตรกร
ผู้ผลิตกะหล่าปลีในเมืองปากซอง
แขวงจ้าปาสัก, สปป.ลาว
ผลสัมฤทธิ์ของรูปแบบการสอน
ภาษาอังกฤษในรายวิชาเทคโนโลยี
การกาจัดมูลฝอยขั้นสูง



มอบ.วิจัย ครั้งที่ 12
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี



ครั้งที่ 13 ประจาปี
2561 เรื่อง กลยุทธ์
ดิจิทัลสาหรับ
อุดมศึกษา: การ
เสริมสร้างการเรียน
การสอนและการ
ประเมินผล
บัณฑิตศึกษาแห่งชาติ
ครั้งที่ 44
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี
บัณฑิตศึกษาแห่งชาติ
ครั้งที่ 44
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี
บัณฑิตศึกษาแห่งชาติ
ครั้งที่ 44
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี
บัณฑิตศึกษาแห่งชาติ
ครั้งที่ 44
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

43

การคัดแยก จาแนกและศึกษา
คุณลักษณะของแบคเทอริโอเฟจที่
จาเพาะต่อเชื้อดื้อยา



44

การแยกและการศึกษาคุณสมบัติ
ของแบคเทอริโอฟาจจากแหล่งน้า
เสียที่จ้าเพาะต่อเชื้อ Escherichia
coli
การคัดแยก จาแนก และศึกษา
คุณสมบัติของโพรไบโอติกจาก
อุจจาระเด็กแรกเกิด



Computational identification
of microRNAs associated
with PIK3CA in cervical
cancer
รวม



45

46



12

12

1

ชื่อวารสาร/งาน
ประชุม
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วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

70

6) โครงการวิจัยของคณะ/วิทยาลัย/สานัก ที่จัดกิจกรรม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ตารางที่ 43 โครงการวิจัยของวิทยาลัยแพทยศาสตร์ที่จัดกิจกรรม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ลาดับ

ชื่อข้อเสนอการวิจัย

1

ผลของเคอร์ซตี ินต่ออายุของเม็ดเลือดแดงและ
คุณสมบัติในการจับธาตุเหล็กในหนูธาลัสซีเมียชนิดบีต้า
ที่มีภาวะธาตุเหล็กเกิน
โปรแกรมชะลอและดูแลภาวะกระดูกพรุนในกลุ่มเสี่ยง
และกลุม่ ผูส้ ูงอายุ สาหรับบุคลากรมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี และชุมชนรอบมหาวิทยาลัย
ฤทธิ์ของสมุนไพรที่ไทยมีผลต่อการยับยั้งสารสื่อ
ประสาทที่มีฤทธิ์ต่อการเคลื่อนไหวของพยาธิใบไม้ตับ
ทดสอบในสัตว์ทดลอง
การปรับปรุงและพัฒนาพันธุ์ไหมไทยพื้นบ้านที่ทนต่อ
สภาวะอากาศร้อน
การประเมินประสิทธิภาพและต้นทุนประสิทธิผลของ
ปฏิทินช่วยเลิกบุหรี่ในอาสาสมัครประจาหมู่บ้าน (อสม.)
ที่ต้องการเลิกบุหรี่ พื้นที่ตัวอย่างเขตสุขภาพที่ 10
การพัฒนารูปแบบการให้บริการเลิกบุหรี่แบบบูรณาการ
ในพื้นที่ชุมชนและมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการชั้นคุณภาพลุ่มน้า
(ที่ปรึกษาโครงการวิจยั )

ผศ.ดร.กาญจนา แปงจิตต์

8
9

2
3
4
5
6
7

10
11
12

13

หัวหน้าโครงการวิจัย

งบประมาณ
แหล่งทุน
(บาท)
300,000 สกว.

ผศ.ดร.รัตนา เล็กสมบูรณ์

380,000

สกว.

ผศ.ดร.รัตนา เล็กสมบูรณ์

539,990

ผศ.ดร.สุรศักดิ์ แว่นรัมย์

300,000

สานักงาน
พัฒนาการวิจัย
การเกษตร
กรมหม่อนไหม

นพ.นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ

823,020

รศ.ดร.อนันต์ ไชยกุลวัฒนา

330,000

ผศ.จารุวรรณ์ วงบุตดี

543,621

การพัฒนารูปแบบการจัดบริการแพทย์ฉุกเฉินสาหรับ
ผู้สูงอายุในอาเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี

นางพัจนภา ธานี

178,100

สานักงานนโยบาย
และแผน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
สกว.

แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสิ่งแวดล้อมและ
ความปลอดภัยของสิ่งแวดล้อมในที่อยู่อาศัยของ
ผู้สูงอายุบ้านดอนกลางใต้
การประเมินผลการดาเนินงานเขตสุขภาพเพื่อ
ประชาชน เขตสุขภาพที่ 10
รูปแบบการส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกายของนักศึกษา
และบุคลากรในสถานศึกษา ที่จัดการเรียนการสอนสาย
สุขภาพ ในจังหวัดอุบลราชธานี
การตรวจหายีนที่สร้างเอนไวม์ Klebsiella
pneumoniae cabapenamase จากเชื้อในวงศ์
Enterobacteriaceae ด้วยเทคนิค real time
polymerase chain
ผลของสารสกัดเพกาต่อการสังเคราะห์เนื้อเยื่อกระดุก
อ่อนและการแสดงออกของยีน aggrecanase1 ใน
เซลล์กระดูอ่อน

ผศ.จิราภรณ์ หลาบคา

201,000

สกว.

ผศ.ดร.เมรีรตั น์ มั่นวงศ์

754,160

สวรส.

ดร.อารี บุตรสอน

999,200

สสส.

ผศ.ดร.ภาวนา พนมเขต

300,000

งบประมาณ
แผ่นดิน

ดร.วัลวิสาข์ สุวรรณเลิศ

297,000

งบประมาณ
แผ่นดิน
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ศูนย์วิจัยและ
จัดการความรู้เพื่อ
การควบคุมยาสูบ
สสส.

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
ลาดับ

ชื่อข้อเสนอการวิจัย

14

การศึกษาฤทธิ์ของสารอนุพันธ์ของ Isoliquiritigenin
จากดอกทองกวาวในการชะลอการเติบโตของซีสตืในถุง
น้าในไต
การศึกษาปัจจัยเชิงพื้นที่ต่อการกระจายของเชื้อ
Burkholderia pseudomallei ในดิน ด้วยภาพถ่าย
เดาวเทียมความละเอียดสูง
การศึกษาปัจจัยทางกายภาพของสภาวะแวดล้อมทีม่ ีผล
ต่อการเจริญและความรุนแรงของเชื้อเลปโตสไปร่าที่คัด
แยกมาจากหนุธรรมชาติ ในจังหวัดศรีสะเกษ
ระดับคอมพลีเมนท์ C3 และการแสดงออกของ CD55
และ CD59 บนเม็ดเลือดแดงของผู้ป่วยโรคฮีโมโกลบิน
เอชที่มีอาการแตกต่างกัน
ความชุกของโรคติดเชื้อปรสิตในประชากรตาบลก่อเอ้
อาเภอเขื่งใน จังหวัดอุบลราชธานี

15
16
17
18
19
20
21
22

23
24
25
26
27

71
หัวหน้าโครงการวิจัย
ผศ.ดร.เชาวลิต ยั่วจิตร

งบประมาณ
แหล่งทุน
(บาท)
299,200 งบประมาณ
แผ่นดิน

นายวัชรพงษ์ แสงนิล

300,000

งบประมาณ
แผ่นดิน

ผศ.ดร.จุฑารัตน์ จิตติมณี

292,600

งบประมาณ
แผ่นดิน

ดร.รสริน การเพียร

292,600

งบประมาณ
แผ่นดิน

ผศ.ดร.จิตติยวดี ศรีภา

290,400

งบประมาณ
แผ่นดิน

ผลของสารสกัดใบชะพลูต่อหนูทดลองและเซลล์ตับ
ดร.กาญจนา แปงจิตต์
เพาะลี้ยงที่ถูกเหนีย่ วนาให้เซลล์ตบั ได้รับการบาดเจ็บ
จากเอทานอล
การตรวจสอบหาเชื้อฮิวแมนแปปิโลมาอย่างรวดเร็วโดย ผศ.ปรีดา ปราการกมานันท์
ใช้เทคนิครีคอมบิเนส โพลีเมอเรส แอมฟลิเคชั่น
ร่วมกับแลทเทอรอลโฟว ดิฟสติ๊ก
ปัจจัยที่มีผลต่อความรุนแรงของโรคฮีโมโกลบินเอช
ดร.รสริน การเพียร

282,700

งบประมาณ
แผ่นดิน

105,000

งบประมาณ
แผ่นดิน

105,000

การเปรียบเทียบการตรวจหา Carbapenemaseผศ.ดร.ภาวนา พนมเขต
producing Enterobacteriaceae (CPE) โดยวิธี
Modified Hodge test, modified carbapenem
inactivation method และ multiplex PCE
ตัวบ่งชี้ชีวภาพทางคลินิกในผู้ป่วยติดเชื้อมาลาเรีย: การ ผศ.ดร.สุรศักดิ์ แว่นรัมย์
ทบทวนวรรนกรรมเชิงระบบสาหรับไมโครอาร์เอ็นเอ

105,000

งบประมาณ
แผ่นดิน
งบประมาณ
แผ่นดิน

120,000

งบประมาณ
แผ่นดิน

การประเมินความเสีย่ งทางสุขภาพจากการได้รับสัมผัส
สารเคมีทางการเกษตรของเกษตรกร ในตาบลขี้เหล็ก
อาเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
การจัดการน้าเสียของโรงล้างขยะพลาสติก
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ไมโครอาร์เอ็นเอตัวบ่งชี้ทางชีวภาพกับพยากรณ์
โรคมะเร็งที่พบบ่อย: การทบทวนวรรณกรรมเชิงระบบ
สาหรับการใช้ในทางคลินิก
การประเมินความรู้ ทักษะ และทัศนคติในเรื่องการใช้
ยาอย่างสมเหตุผลในนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิก วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

ดร.ฐิตริ ัฐ งานฉมัง

60,000

รายได้ ม.อุบล

นางสาวสุภาณี จันทร์ศิริ

20,000

รายได้ ม.อุบล

ผศ.ดร.สุรศักดิ์ แว่นรัมย์

45,000

รายได้ ม.อุบล

ดร.ลติพร อุดมสุข

25,000

รายได้ วิทยาลัยฯ

รายงานประจาปี 2561

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
ลาดับ

ชื่อข้อเสนอการวิจัย

28

โปรแกรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุเพื่อส่งเสริม
พฤติกรรมสุขภาพของประชาชนผูส้ ูงอายุในบ้านทุ่งเดิ่น
ตาบลธาตุ อาเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการขยะอินทรีย์ใน
ครัวเรือน กรณีศึกษาชุมชนบ้านบัวเทิง ต.สว่างวีระวงค์
อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี
แนวทางการพัฒนากระบวนการผลิตน้าประปา ของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
การจัดการน้าเสียของโรงล้างขยะพลาสติก
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
แนวทางการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในที่
อยู่อาศัยของผู้สูงอายุที่อยู่ตามลาพังโดยการมีส่วนร่วม
การจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์กลุ่มอุปกรณ์สารสนเทศ
และการสื่อสารในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเกิดวัณโรคดื้อยาหลาย
ขนาน (Multi Drugs Resistance Tuberculosis;
MDR-TB) ในผู้ป่วยวัณโรคปอด: การทบทวน
วรรณกรรมอย่างเป็นระบบ; ใช้การวิเคราะห์เมตา
(Meta-analysis)
ผลการดาเนินงานของชมรมผูส้ ูงอายุในจังหวัด
แนวทางการจัดการความปลอดภัยในการจราจรทาง
ถนนโดยรอบและภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

29
30
31
32
33
34

35
36

72
หัวหน้าโครงการวิจัย
ผศ.มินตรา สาระรักษ์

งบประมาณ
แหล่งทุน
(บาท)
45,000 รายได้ วิทยาลัยฯ

ดร.ปวีณา ลิมปิทีปราการ

45,000

รายได้ วิทยาลัยฯ

นางสาวสุภาณี จันทร์ศริ ิ

45,000

รายได้ วิทยาลัยฯ

นายสิทธิชัย ใจขาน

45,000

รายได้ วิทยาลัยฯ

ผศ.จิราภรณ์ หลาบคา

50,000

รายได้ วิทยาลัยฯ

ดร.สง่า ทับทิมหิน

50,000

รายได้ วิทยาลัยฯ

ดร.อารี บุตรสอน

45,000

รายได้ วิทยาลัยฯ

ผศ.ดร.กิตติ เหลาสุภาพ
ดร.ลักษณีย์ บุญขาว

70,000
95,000

รายได้ วิทยาลัยฯ
รายได้ วิทยาลัยฯ

รายงานประจาปี 2561

3. ผลงานทางวิชาการที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่
ลาดับ
ที่

รายงานประจาปี 2561

1

ชื่อ-สกุล
อาจารย์และนักวิจัย
ประจา (ตาแหน่งทาง
วิชาการ)
อ.สุภาณี จันทร์ศริ ิ

2

อ.สิทธิชัย ใจขาน

3

ผศ.จิราภรณ์ หลาบคา

4.

อ.จีราพร ทิพย์พิลา

5

อ.จีราพร ทิพย์พิลา

6

ผศ.จิราภรณ์ หลาบคา

7

อ.ดร.ปวีณา ลิมปิที
ปราการ

ประเภทผลงาน()
ชื่อผลงาน
บทความวิจัย



สานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัย
แม่ฟ้าหลวง
สานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัย
แม่ฟ้าหลวง



สานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัย
แม่ฟ้าหลวง



สานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัย
แม่ฟ้าหลวง



สานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัย
แม่ฟ้าหลวง



สานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัย
แม่ฟ้าหลวง



ม.อบ.วิจัย ครั้งที่ 12 มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

73

การประเมินสภาวะอนามัยสิ่งแวดล้อมในหอพัก
นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
การสารวจความปลอดภัยด้านจุลนิ ทรีย์ของน้า
แข็งบริโภคที่ผลิตและจ้าหน่าย ในเขตตาบลใน
เมืองบุรีรัมย์ อาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
การประเมินสภาพแวดล้อมและความปลอดภัย
ของสนามเด็กเล่นโรงเรียนเครือข่าย
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
สุขภาพจากการทางานของพนักงานเก็บขนขยะ
สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาล
เมืองพิบูลมังหาร จังหวัดอุบลราชธานี
สิ่งคุกคามสุขภาพจากการทางานของพนักงาน
เก็บขนขยะสังกัดกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร จังหวัด
อุบลราชธานี
การประเมินสภาพแวดล้อมและความปลอดภัย
ของสนามเด็กเล่นโรงเรียนเครือข่าย
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ปัจจัยเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ของนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตเทศบาลนคร
อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

บทความ
วิชาการ

การประชุมวิชาการ
(ชื่องานประชุม ครั้งที่ วันที่/เดือน/ปี โดย
หน่วยงานใดจัด)

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

ตารางที่ 44 การเผยแพร่ผลงานในประชุมวิชาการระดับชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ลาดับ
ที่

อ.พัจนภา ธานี

10

ผศ.สมเจตน์ ทองดา

11

อ.สิทธิชัย ใจขาน

12

อ.สง่า ทับทิมหิน

13

อ.ดร.อารี บุตรสอน

14

อ.นิตยา ชาคารุณ

15

ผศ.สมเจตน์ ทองดา

ชื่อผลงาน
บทความวิจัย
การจัดการทางอารมณ์ของสตรีวยั ทองในตาบล
ธาตุ อาเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนที่อาศัยโดยรอบบ่อฝังกลบขยะ
กรณีศึกษา ชุมชนหนองแปน ตาบลโพธิ์ไทร
อาเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
ผลกระทบต่อสุขภาพจากการทางานของ
เกษตรกรไร่อ้อยในหมู่บ้านแห่งหนึง่ อาเภอศรี
บุญเรือง จังหวัดหนองบัวลาภู
คุณภาพและประสิทธิภาพของระบบผลิตน้า
ประปาหมู่บ้านราษฎร์สาราญ ตาบลท่าลาด
อาเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี
ความรู้และความคิดเห็นต่อมาตรการควบคุมการ
ใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืชกลุ่มเฝ้าระวัง(พา
ราควอต ไกลโฟเสต คลอร์ไพรีฟอส) ของชาวไร่
แตงโม ตาบลกระจาย อาเภอป่าติว้ จังหวัด
ยโสธร
ผลของการประยุกต์ใช้รูปแบบการคิดวิเคราะห์
ของนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์วทิ ยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี
การประเมินความเสีย่ งทางสุขภาพของพนักงาน
สวนและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
การศึกษาสภาพการผลิต และศึกษาผลตกค้าง
ของสารเคมีในผลผลิต และในเลือดของ




บทความ
วิชาการ

การประชุมวิชาการ
(ชื่องานประชุม ครั้งที่ วันที่/เดือน/ปี โดย
หน่วยงานใดจัด)
ม.อบ.วิจัย ครั้งที่ 12 มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี
ม.อบ.วิจัย ครั้งที่ 12 มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี



ม.อบ.วิจัย ครั้งที่ 12 มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี



ม.อบ.วิจัย ครั้งที่ 12 มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี



ม.อบ.วิจัย ครั้งที่ 12 มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี



ม.อบ.วิจัย ครั้งที่ 12 มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี



ม.อบ.วิจัย ครั้งที่ 12 มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี
ม.อบ.วิจัย ครั้งที่ 12 มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี
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9

ประเภทผลงาน()

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

รายงานประจาปี 2561

8

ชื่อ-สกุล
อาจารย์และนักวิจัย
ประจา (ตาแหน่งทาง
วิชาการ)
อ.สุภาณี จันทร์ศริ ิ

ลาดับ
ที่

รายงานประจาปี 2561

16

อ.ดร.ปวีณา ลิมปิที
ปราการ

17

ผศ.ดร.มารุตพงศ์ ปัญญา

18

ผศ.ดร.มารุตพงศ์ ปัญญา

19

ผศ.ดร.มารุตพงศ์ ปัญญา

20

ผศ.ดร.ปรีดา ปราการ
กมานันท์

ประเภทผลงาน()
ชื่อผลงาน
บทความวิจัย
เกษตรกรผู้ผลิตกะหล่าปลีในเมืองปากซอง
แขวงจ้าปาสัก, สปป.ลาว
ผลสัมฤทธิ์ของรูปแบบการสอนภาษาอังกฤษใน
รายวิชาเทคโนโลยีการกาจัดมูลฝอยขั้นสูง
การคัดแยก จาแนกและศึกษาคุณลักษณะของ
แบคเทอริโอเฟจที่จาเพาะต่อเชื้อดื้อยา
การแยกและการศึกษาคุณสมบัติของแบคเทอริ
โอฟาจจากแหล่งน้าเสียที่จาเพาะต่อเชื้อ
Escherichia coli
การคัดแยก จาแนก และศึกษาคุณสมบัติของ
โพรไบโอติกจากอุจจาระเด็กแรกเกิด
Computational identification of
microRNAs associated with PIK3CA in
cervical cancer
รวม







บทความ
วิชาการ

การประชุมวิชาการ
(ชื่องานประชุม ครั้งที่ วันที่/เดือน/ปี โดย
หน่วยงานใดจัด)

ครั้งที่ 13 ประจาปี 2561 เรื่อง กลยุทธ์ดิจิทัล
สาหรับอุดมศึกษา: การเสริมสร้างการเรียนการ
สอนและการประเมินผล
บัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 44 มหาวิทยาลัย
อุบลราชานี
บัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 44 มหาวิทยาลัย
อุบลราชานี

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

ชื่อ-สกุล
อาจารย์และนักวิจัย
ประจา (ตาแหน่งทาง
วิชาการ)

บัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 44 มหาวิทยาลัย
อุบลราชานี
บัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 44 มหาวิทยาลัย
อุบลราชานี

20
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ตารางที่ 45 การเผยแพร่ผลงานในประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ปีการศึกษา 2561
ชื่อ-สกุล
อาจารย์และนักวิจัยประจา
(ตาแหน่งทางวิชาการ)

ชื่อผลงาน

ประเภทผลงาน()

บทความวิจัย
1

อ.นิตยา ซาคารุณ

The Effect from the Noise Level of
Transport Boatsat Boat Landings in Ubon
Ratchathani Province



รวม

1

การประชุมวิชาการ
(ชื่องานประชุม ครั้งที่ วันที่/เดือน/ปี
โดยหน่วยงานใดจัด
ประเทศใด)

บทความ
วิชาการ
Regional Haze and Climate
Change Management 2017

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

ลาดับที่

ตารางที่ 46 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ลาดับที่

รายงานประจาปี 2561

1
2

3

ชื่อ-สกุล
อาจารย์และนักวิจัยประจา
(ตาแหน่งทางวิชาการ)
ภาวนา พนมเขต, มารุตพงศ์ ปัญญา,
จิราพร นิลสกุล, พิฐชญาณ์ พงศ์ธารินสิริ,
ไกรสร บุญสาม
ชาญวิทย์ มณีนลิ และ เนาวรัตน์ มณีนลิ

พลากร สืบสาราญ, อนันต์ ไชยกุลวัฒนา,
เมรีรัตน์ มั่นวงศ์ ,นิยม จันทร์นวล, และ
วันวิสา จันทาทร

ชื่อผลงาน
แบบแผนความไวต่อยาต้านจุลชีพในหลอด
ทดลองของเชื้อเบอโคลเดอเรีย สูโดมาลีอาย
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
การเปลีย่ นแปลงลักษณะทางสัณฐานวิทยาของ
ปอดและรอยแยก: ศึกษาร่างดองในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย





ชื่อวารสารที่ตีพิมพ์/ ปีที่
พิมพ์/ฉบับที่พิมพ์/วันเดือนปี
ที่ตีพิมพ์/หน้าที่ลงพิมพ์/
วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข
ปีที่ 11 ฉบับที่ 4ตุลาคม ธันวาคม 2560
วารสารวิจัยสาธารณสุข
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีที่ 11
ฉบับที่ 2 เมษายน - มิถุนายน
2561
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 19
(3)กันยายน-ธันวาคม: 12-20

76

ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติต่อ
อันตรายของการสูบบุหรี่ กับการสูบบุหรี่ของ
นักเรียนชั้นมัธยมปลาย : กรณีศึกษาอาเภอ
ค้อวัง จังหวัดยโสธร

ประเภทผลงาน()
บทความ
บทความวิจัย
วิชาการ


ลาดับที่

5
6

7

รายงานประจาปี 2561

8

9
10

ชื่อผลงาน

ชื่อวารสารที่ตีพิมพ์/ ปีที่
พิมพ์/ฉบับที่พิมพ์/วันเดือนปี
ที่ตีพิมพ์/หน้าที่ลงพิมพ์/
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
36(4): 509-516



เภสัชศาสตร์อีสาน 13(4): 7785



Science, Engineering and
Health Studies 12 (1):
January-April



วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 20
(3) กันยายน-ธันวาคม: 1-7
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 20
(2) พฤษภาคม-สิงหาคม






วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 20
(1) มกราคม-เมษายน: 14-27
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 20
(1) มกราคม-เมษายน: 14-27
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ปริมาณสารอินทรียร์ ะเหยง่าย (VOCs) ใน
บริเวณทางานและสภาวะสุขภาพของพนักงาน
ในสถานีบริการน้ามันเชื้อเพลิง :กรณีศึกษา
เทศบาลนครอุบลราชธานี อาเภอเมือง
จังหวัดอุบลราชธานี
เชาวลิต ยั่วจิตร และสุวภรณ์ แดนดี
สตีวิออลกระตุ้นโปรติเอโซมในการสลาย
โปรตีนเบตาแคดทีนินในเซลล์ Madin-Darby
canine kidney
Anun Chaikoolvatana and
Evaluation of the Establishment of
Vachirasak Pakasit
Health Promoting Hospital via
Geographic Information System in the
North-Eastern Area of Thailand
จิราภรณ์ หลาบคา, อมาวสี พิทักษ์ และ การสุขาภิบาลสถานที่จาหน่ายเนือ้ สัตว์ ใน
ฤทธิไกร แสนยายนต์
พื้นที่เทศบาลนครอุบลราชธานี อาเภอเมือง
จังหวัดอุบลราชธานี
สุภาณี จันทร์ศริ ิ, สิทธิชัย ใจขาน และ
พฤติกรรมความปลอดภัยในการทางานของ
ธัญวรรณ คาใส
คนงานและการประเมินความเสีย่ งด้านอาชีวอ
นามัยและความปลอดภัย กรณีศึกษาร้านรับ
ซื้อของเก่าในตาบลแสนสุข อาเภอวารินชาราบ
จังหวัดอุบลราชธานี
สมเจตน์ ทองดา และจินตนา ศิรบิ ูรณ์
ผลกระทบด้านสุขภาพของแรงงานคุ้ยขยะใน
พิพัฒนา
หลุมฝังกลบขยะเทศบาลเมืองวารินชาราบ
อ.วารินชาราบ จ.อุบลราชธานี
มารุตพงศ์ ปัญญาและวีระพงศ์ ลุลิตานนท์ การจาแนกเชื้อและการตรวจหายีนก่อโรคด้วย
วิธีอณูวิทยาในแบคทีเรียที่แยกได้จากอุจจาระ
ของเด็กแรกเกิด

ประเภทผลงาน()
บทความ
บทความวิจัย
วิชาการ


วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

4.

ชื่อ-สกุล
อาจารย์และนักวิจัยประจา
(ตาแหน่งทางวิชาการ)
สุภาณี จันทร์ศริ ิ, สมเจตน์ ทองดา,
วิศวะ มาลากรรณ, พรไพลิน บุณณะ

ลาดับที่

12

13

ชื่อผลงาน
Sleep quality among student at a high
school in Sisaket Province, Thailand
การสุขาภิบาลอาหารในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
เขตตาบลเมืองศรีไค อาเภอวารินชาราบ
จังหวัดอุบลราชธานี



กิตติคณ
ุ หมู่พยัคฆ์, นพวรรณ บุญชู และ
ธารินี ไชยวงศ์

การบุกรุกของสัตว์ขาปล้องที่เป็นปรสิตใน
เนื้อเยื่อต่างๆของคน



รวม

ประเภทผลงาน()
บทความ
บทความวิจัย
วิชาการ


ชื่อวารสารที่ตีพิมพ์/ ปีที่
พิมพ์/ฉบับที่พิมพ์/วันเดือนปี
ที่ตีพิมพ์/หน้าที่ลงพิมพ์/
Journal of Public Health
and Development Vol.16
No.1 January - April 2018
วารสารวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ปีที่ 19 ฉบับที่ 3
กันยายน - ธันวาคม 2560
วารสารอายุรศาสตร์เขตร้อน
และปาราสิตวิทยา ( J Trop
Med Parasitol) Vol. 4 No.2
December 2017

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

11

ชื่อ-สกุล
อาจารย์และนักวิจัยประจา
(ตาแหน่งทางวิชาการ)
Taksin Pimpak, Chutima Yoobua,
Pattarasuda Yuenying and Pawana
Limpiteeprakan
จิราภรณ์ หลาบคา, จินตนา ศิริบรู ณ์พิพัฒ
นา และ วิษณีย์ แก่นคง

13

ตารางที่ 47 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
รายงานประจาปี 2561

ลาดับที่

ชื่อผลงาน

1

Anti-hyperglycaemic and antihyperlipidaemic effects of black and
red rice in streptozotocin-induced
diabetic rats
Steviol stabilizes polycystin 1
expression and promotes lysosomal
degradation of CFTR and b-catenin
proteins in renal epithelial cells

2

ชื่อ-สกุล
อาจารย์และนักวิจัยประจา (ตาแหน่งทางวิชาการ)
Payungsak Tantipaiboonwong,Komsak Pintha, Wittaya
Chaiwangyena, Teera Chewonarin, Kanjana Pangjit,
Orada Chumphukam, Napapan Kangwan, Maitree Suttajit
Chaowalit Yuajit, Chatchai Muanprasat, Sureeporn
Homvisasevongsa,Varanuj Chatsudthipong

ประเภทผลงาน()
บทความวิจัย
บทความวิชาการ
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ลาดับที่

ชื่อผลงาน
SURVEY OF FORENSICALLY
IMPORTANT FLY SPECIES IN
NORTHERN THAILAND

4.

Effect of cold argon plasma on eggs
of the blow fly, Lucilia cuprina
(Diptera: Calliphoridae).
The Evaluation of the Smoking
Cessation Strategies Related to Quit
Results Among Conscripts, Ubon
Ratchathani Region from 2014 to
2015
Effect of Black Rice Bran Extract
Supplementation on Circulating
Leukocyte Counts after ModerateIntensity Exercise in Dyslipidemic
Subjects
Activity of kaffir lime (Citrus hystrix)
essential oil against blow flies and
house fly
Factors associated with health
effects from occupational exposure
to pesticide residues among
greengrocers in fresh market,
Bangkok, Thailand

5

6

รายงานประจาปี 2561

7
8

ประเภทผลงาน()
บทความวิจัย
บทความวิชาการ





Nantaya Krasuaythong, Panakaporn Wannanon, Juntanee
Uriyapongson, Yupaporn Kanpetta, Naruemon Leelayuwat



Suttida Suwannayod, Kabkaew L Sukontason, Pradya
Somboon, Anuluck Junkum, Ratana Leksomboon, Tarinee
Chaiwong, et., al.
Siriwong, W., Ong-artborirak, P., Nganchamung, T., Siriwat,
S., Robson, M.G. Factors associated with health effects from
occupational exposure to pesticide residues among
greengrocers in fresh market, Bangkok, Thailand



วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

3

ชื่อ-สกุล
อาจารย์และนักวิจัยประจา (ตาแหน่งทางวิชาการ)
Kabkaew L Sukontason, Chutharat Samerjai, Sangob Sanit,
Tunwadee Klong-klaew,Kwankamol Limsopatham, Narin
Sontigun, Suttida Suwannayod,Hiromu Kurahashi,
Nophawan Bunchu, Tarinee Chaiwong, et., al.
Kwankamol Limsopatham, Dheerawan Boonyawan, Chanchai
Umongno, Kabkaew L. Sukontason, Tarinee Chaiwong, Rattana
Leksomboon, Kom Sukontason.
Anun Chaikoolvatana, Petchnapha Puchcharanapaponthorn,
Cholada Chaikoolvatana Mereerat Manwong, Nawaporn
Saisingh, Piyanuch Suwannakoot
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ผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ที่ 3
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนการบูรณาการงานบริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างความ
เข้มแข็งและเพิ่มศักยภาพของชุมชนและสังคม บนพื้นฐานความพอเพียง เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
เป้าประสงค์ : ประชาชน ชุมชน และสังคม ได้รับการบริการวิชาการที่นาไปสู่การเพิ่มศักยภาพในการแก้ปัญหา
และพัฒนาเชิงพื้นที่ ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสอดคล้องกับนโยบายของ
ประเทศ
1) การสนับสนุนด้านการบริการวิชาการ
ในปีงบประมาณ 2561 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้รับงบประมาณแผ่นดิน สนับสนุน
การบริการวิชาการแก่ชุมชน จานวนรวมทั้งสิ้น 16 โครงการ เป็นจานวนเงิน 1,833,800 บาท โดยเป็นการสร้าง
เสริ มสุ ขภาวะและบริ การสุ ขภาพ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน จานวน 8 โครงการ เป็นจานวนเงิน
775,300 บาท ถ่ายทอดเทคโนโลยี/ อบรมให้ความรู้ จานวน 7 โครงการ เป็นจานวนเงิน 858,500 บาท และ
โครงการพระราชด าริ จ านวน 1 โครงการ เป็ น จ านวนเงิ น 200,000 บาท มี ผู้ เ ข้ า ร่ ว ม จ านวน 4,069 คน
มีรายละเอียด ดังนี้
ตารางที่ 48 งบประมาณที่สนับสนุนด้านการบริการวิชาการ
ลาดับ

ชื่อกิจกรรม/โครงการ (จาแนกตามกลุ่ม)

1

โครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียน ตชด.เพื่อเข้าสูโ่ รงเรียน
ต้นแบบความปลอดภัยด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรในการลดการใช้สารเคมีใน
การเกษตรแบบมีส่วนร่วม
การสร้างความตระหนัก และแนวทางการป้องกันอันตรายจาก
สารเคมีกาจัดศัตรูพืชของเกษตรกรปลูกผัก บ้านหนองแต้ ต.
ขี้เหล็ก อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
เปิดโลกการเรียนรู้ สู่ร่างอาจารย์ใหญ่ ครั้งที่ 9

2
3
4
5
6
7
8
9

งบประมาณ
(บาท)
200,000.00
120,000.00
103,200.00
87,500.00

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการแปลผลแก้ไขความผิดพลาด ของ
ตรวจวิเคราะห์หาสารเคมีในเลือด
สัมนาเชิงวิชาการทางด้านการแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข
ค่ายหมอมอทราย พัฒนาสุขภาพประชาชนในชนบท

100,000.00

การพัฒนาแกนนาด้านสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมใน
อีสานใต้
การพัฒนาแนวทางการจัดทาแผนเพื่อป้องกันและระงับเหตุ
ฉุกเฉินในโรงเรียนเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

100,000.00

224,000.00
123,800.00

75,300.00

ลักษณะการบริการ
โครงการพระราชดาริ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี/ อบรมให้
ความรู้
ถ่ายทอดเทคโนโลยี/ อบรมให้
ความรู้
ถ่ายทอดเทคโนโลยี/ อบรมให้
ความรู้
ถ่ายทอดเทคโนโลยี/ อบรมให้
ความรู้
ถ่ายทอดเทคโนโลยี/ อบรมให้
ความรู้
ถ่ายทอดเทคโนโลยี/ อบรมให้
ความรู้
ถ่ายทอดเทคโนโลยี/ อบรมให้
ความรู้
การสร้างเสริมสุขภาวะและบริการ
สุขภาพ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
ของชุมชน

รายงานประจาปี 2561
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ลาดับ

ชื่อกิจกรรม/โครงการ (จาแนกตามกลุ่ม)

งบประมาณ
(บาท)
150,000.00

10

พัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อการพึ่งพาตัวเองด้านสุขภาพ ครั้งที่ 5

11

การพัฒนาศักยภาพด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมของ
โรงเรียนเครือข่ายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

100,000.00

12

รณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก

100,000.00

13

บริการตรวจเชื้อเลปโตสไปร่า เพื่อการเฝ้าระวังและป้องกัน
โรคเลปโตสไปโรสิส

100,000.00

14

พัฒนาระบบสุขภาพชุมชนแบบมีส่วนร่วม

100,000.00

15

โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนาสุขภาพประจาครอบครัวเพื่อ
การดูแลสุขภาพชุมชนที่ต่อเนื่องยัง่ ยืน ตาบลธาตุ
อาเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี

100,000.00

16

โครงการส่งเสริมจัดการสิ่งแวดล้อมและประกวดบ้านตัวอย่าง
บ้านน้อยเจริญ หมู่ที่ 9 ตาบลธาตุ อาเภอวารินชาราบ
จังหวัดอุบลราชธานี

50,000.00

ลักษณะการบริการ
การสร้างเสริมสุขภาวะและบริการ
สุขภาพ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
ของชุมชน
การสร้างเสริมสุขภาวะและบริการ
สุขภาพ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
ของชุมชน
การสร้างเสริมสุขภาวะและบริการ
สุขภาพ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
ของชุมชน
การสร้างเสริมสุขภาวะและบริการ
สุขภาพ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
ของชุมชน
การสร้างเสริมสุขภาวะและบริการ
สุขภาพ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
ของชุมชน
การสร้างเสริมสุขภาวะและบริการ
สุขภาพ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
ของชุมชน
การสร้างเสริมสุขภาวะและบริการ
สุขภาพ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
ของชุมชน

1.1) โครงการพัฒนาศักยภาพ โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนเพื่อเข้าสู่โ รงเรี ยนต้นแบบความ
ปลอดภัยด้านสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ดาเนินการปีที่ 2. (โครงการต่อเนื่อง 3 ปี)
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้ดาเนินการจัดโครงการในระหว่างวันที่ 19 ถึง 22 กุมภาพันธ์
2561 และได้มีการติดตามประเมินผลการดาเนินงานของทั้ง 4 โรงเรียน คือ โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนบ้าน
แก่งศรีโคตร ศูนย์การเรียนรู้ตารวจตระเวนชายแดนภูด่ านกอย โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน และ ศูนย์การ
เรียนรู้ตารวจตระเวนชายแดนชุมชนป่าหญ้าคา
โดยกลุ่มเป้าหมายหลักเข้าอบรมจานวนทั้งสิ้น 132 คน การจัดกิจกรรมประกอบด้วย การอบรม กิจกรรม
บรรยายแบบมีส่วนร่วมเรื่อง แนวทางการส่งเสริมสุขภาพและโภชนาการเด็กวัยเรียน การสารวจสุขาภิบาลอาหาร
ในโรงเรียน ห้องเรียนปลอดภัย การจัดการคุณภาพน้าดื่มในโรงเรียน แนวทางการดาเนินงานเพื่อเข้าสู่โรงเรียน
ต้นแบบด้านความปลอดภั ยในโรงเรียน การจัดการขยะในโรงเรียน และการดาเนินการธนาคารขยะในโรงเรียน
การทบทวนความรู้ และการพัฒนาทักษะด้านการดูแลสุขภาพเด็กนักเรียน ด้านการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมใน
โรงเรียน เช่น การฝึกตรวจอาหารที่รับประทาน ภาชนะใส่อาหาร มาตรฐานของโรงอาหาร การตรวจคุณภาพ
น้าดื่มในโรงเรียน รวมถึงการสารวจความปลอดภัยในห้องเรียน และ มีการจัดกิจกรรมฐานเรียนรู้
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ภาพที่ 48 โครงการพัฒนาศักยภาพ โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนเพื่อเข้าสู่โรงเรียนต้นแบบความปลอดภัย
ด้านสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
1.2) โครงการพัฒนาแกนนาด้านสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในอีสานใต้
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้ดาเนินการจัดโครงการ ในระหว่างวันที่ 24 ถึง 26 สิงหาคม
2561 ณ วิ ท ยาลั ย แพทยศาสตร์ แ ละการสาธารณสุ ข ผู้ เ ข้ า ร่ ว มได้ แ ก่ นั ก เรี ย นจากโรงเรี ย นในเขตภาค
ตะวัน ออกเฉีย งเหนื อ 22 โรงเรี ย น จ านวน 95 คน และนักศึก ษา อาจารย์ วิทยาลั ยแพทย ศาสตร์แ ละการ
สาธารณสุข กิจกรรมการอบรมและกิจกรรมฐานเรียนรู้ กิจกรรมบรรยายแบบมีส่วนร่วมเรื่อง แนวทางการส่งเสริม
สุขภาพและโภชนาการเด็กวัยเรี ยน การสารวจสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน แนวทางการดาเนินงานเพื่อเข้าสู่
โรงเรียนต้นแบบด้านความปลอดภัยในโรงเรียน การจัดการขยะในโรงเรียน และการดาเนินการธนาคารขยะ

ภาพที่ 49 โครงการพัฒนาแกนนาด้านสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในอีสานใต้
1.3)โครงการพัฒนาแนวทางการจัดทาแผนเพื่อการป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉินในโรงเรียนเครือข่าย
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้ดาเนินการจัดโครงการเมื่อวันที่ 2 มีนาคม และ 13 มีนาคม
2561 โดยมีนักเรียน ครู และผู้บริหารโรงเรียน ได้จากโรงเรียนเครือข่ายทั้ง 10 โรงเรียน มาร่วมกิจกรรมจานวน
ทั้งสิ้น 220 คน พร้อมด้วยอาจารย์และนักศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการได้มีความรู้ในการจัดทาแผนป้องกันและระงับ
เหตุฉุกเฉิน และเพื่อให้นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาแนวทางการจัดทาแผน
เพื่อการป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉินในโรงเรียนของตนเองได้
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ภาพที่ 50 โครงการพัฒนาแนวทางการจัดทาแผนเพื่อการป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉินในโรงเรียนเครือข่าย
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
1.4) โครงการพัฒนาศักยภาพด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนเครือข่ายมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้ดาเนินการจัด โครงการระหว่าง เดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือน
กันยายน 2561 ณ โรงเรียนเครือข่ายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทั้ง 5 แห่ง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสารวจสภาพ
ปัญหาการจัดการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนเครือข่ายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่เข้าร่วม
โครงการ และพั ฒ นาการจั ด การด้ า นความปลอดภั ย และสิ่ ง แวดล้ อ มของโรงเรี ย นเครื อ ข่ า ยมหาวิ ท ยาลั ย
อุบลราชธานีที่เข้าร่วมโครงการให้ครบทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านอาหารปลอดภัย ด้านห้องเรียนปลอดภัย ด้านสนาม
เด็กเล่นปลอดภัย ด้านการจัดการขยะ และด้านการจัดการสภาพแวดล้อมในโรงเรียน มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 142 คน

ภาพที่ 51 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนเครือข่าย
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
1.5) โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อการพึ่งพาตนเองด้านสุขภาพ ครั้งที่ 5
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้ดาเนินการจัด โครงการเมื่อวันที่ 6-8 ธันวาคม 2560
และวันที่ 21-27 ธันวาคม 2560 ณ บ้านหนองหลัก ต.หนองหลัก อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานีและ บ้านนาสนาม
ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี โดยมีกิจกรรม ดาเนินการวินิจฉัยชุมชนด้วยเครื่องมือ 7 ชิ้น โดย อาสาสมัคร
ชุมชน ร่วมกับนักศึกษา คณาจารย์ ผู้นาชุมชนและเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพส่วนตาบล คืนข้อมูล
เครื่องมือ 7 ชิ้น การทาประชาคมร่วมกับผู้นาและสมาชิกในชุมชน คัดเลือกปัญหาสุขภาพที่เป็นปัญหาหลักของ
ชุมชนเพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินโครงการวิจัยโดยนักศึกษาเป็นแกนนา และดาเนินโครงการวิจัย 6 โครงการ
โดยนักศึกษาเป็นแกนนาแก้ไขปั ญหาสุขภาพในชุมชนร่วมกับสมาชิกในชุมชน ในวันสุดท้ายของโครงการ ได้มี
กิจกรรมทาบุญตักบาตร บายศรีสู่ขวัญ ผูกข้อต่อแขน อาลาการฝึกภาคสนาม โครงการวิจัยถูกนาไปตีพิมพ์เผยแพร่
ในวารสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติของคณะใน รูปแบบ poster presentation จานวน 1 เรื่อง
โดยคณาจารย์ร่วมกันนักศึกษา
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ภาพที่ 52 โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อการพึ่งพาตนเองด้านสุขภาพ ครั้งที่ 5
1.6) โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้ดาเนินการจัด โครงการเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2561
ณ โรงพยาบาลส่วนตาบลบ้ านหลั กหิน ตาบลบักดอง อาเภอขุน หาญ จังหวัดศรีสะเกษ วัตถุประสงค์ เพื่อให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการสารวจลูกน้ายุงลาย และรณรงค์ให้ความรู้ในการป้องกันโรคไข้เลือดออก เพื่อเป็น
ตัวชี้วัดการระบาดของโรคไข้เลือดออก มีจานวนผู้เข้าร่วมโครงการจานวน 119 คน

ภาพที่ 53 โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก
1.7) โครงการบริการตรวจเชื้อเลปโตสไปร่า เพื่อการเฝ้าระวังและป้องกันโรคเลปโตสไปโรสิส
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้ดาเนินการจัด โครงการ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2561
ณ หมู่ 2 บ้านหนองสองห้อง ตาบลธาตุ อาเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อให้บริการตรวจเชื้อเลปโตสไป
ร่า และรณรงค์ให้ความรู้และการป้องกันโรคเลปโตสไปโรสิส จานวนผู้เข้าร่วม 125 คน

ภาพที่ 54 โครงการบริการตรวจเชื้อเลปโตสไปร่า เพื่อการเฝ้าระวังและป้องกันโรคเลปโตสไปโรสิส

รายงานประจาปี 2561

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

85

1.8) โครงการค่ายหมอมอทราย พัฒนาสุขภาพประชาชนในชนบท
วิทยาลั ย แพทยศาสตร์ และการสาธารณสุ ข ได้ดาเนินการจัดโครงการในระหว่า งวันที่ 11 ถึง
13 พฤศจิกายน 2560 ณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีนักศึกษาแพทย์
ชั้นปีที่ 1-3 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 จากโรงเรียนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วมกิจกรรม
โดยเป็นกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบั ติการ มีกิจกรรม เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในวิชาชีพแพทย์ ให้
นักเรียนได้ศึกษาร่างอาจารย์ใหญ่ โดยมีนักศึกษาแพทย์และบุคลากรคอยให้ข้อมูลประจาร่างอาจารย์ใหญ่แต่ละ
ร่าง และการปฏิบัติงานภายในห้องปฏิบัติการ ซึ่งจากกิจกรรมสามารถนาไปสู้แรงบันดาลใจ สาหรับผู้ที่สนใจ
เข้าศึกษาในด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพต่อไป

ภาพที่ 55 โครงการค่ายหมอมอทราย พัฒนาสุขภาพประชาชนในชนบท
1.9) โครงการสัมมนาเชิงวิชาการทางด้านการแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่ 7
วิทยาลั ย แพทยศาสตร์ และการสาธารณสุข ได้ดาเนินการโครงการในวันที่ 31 สิ งหาคม 2561
ณ บ้านสวนคุณตา กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีสร้างความร่วมมือและสร้างเครือข่ายวิจัย
บริ ก ารวิ ช าการ ด าเนิ น งานด้ า นการแพทย์ แ ละสาธารณสุ ข ระหว่ า งโรงเรี ย นแพทย์ ร่ ว มผลิ ต กั บ วิ ท ยาลั ย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข และเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์วิจัย องค์ความรู้ นวัตกรรม
และเทคโนโลยีด้านการแพทย์และสาธารณสุข จากทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลั ย อย่างเป็นรูปธรรมมี
กลุ่มเป้าหมายหลักเข้าร่วมทั้งสิ้น 270 คน

ภาพที่ 56 โครงการสัมมนาเชิงวิชาการทางด้านการแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่ 7
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1.10) โครงการเปิดโลกการเรียนรู้ สู่ร่างอาจารย์ใหญ่ ครั้งที่ 9
วิทยาลั ย แพทยศาสตร์ และการสาธารณสุ ข ได้ดาเนินการจัดกิจกรรมในระหว่า งวันที่ 16-17
สิ งหาคม 2561 ณ ห้ องวิภ าคศาสตร์ อาคารสมจิตต์ ยอดเศรณี วิทยาลั ยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุ ข
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยโครงการดังกล่าวได้จัดขึ้นงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจาปี 2561 เพื่อ
เป็นการเปิดโลกทัศน์ใหม่ทางการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ สาหรับเด็กและเยาวชน ในพื้นที่ ภาคอีสาน และได้จัด
กิจกรรม เปิดโลกการเรียนรู้ สู่ร่างอาจารย์ใหญ่ ครั้งที่ 9 แห่งเดียวในอีสานใต้ในการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เข้า
ศึกษา และสัมผัสร่างอาจารย์ใหญ่ สานึกในพระคุณของผู้เสียสละร่างกายเพื่อการศึกษา สร้างแรงบันดาลใจใน
การศึกษาต่อ โดยได้รับความสนใจจากนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมจานวนมากถึง 2,000 คน

ภาพที่ 57 โครงการเปิดโลกการเรียนรู้ สู่ร่างอาจารย์ใหญ่ ครั้งที่ 9
1.11) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรในการลดการใช้สารเคมีในการเกษตรแบบมีส่วนร่วม
จัดกิจกรรมขึ้นเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบัววัด
ตาบลธาตุ อาเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี และในวันพุธที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2561 ณ ศูนย์เรียนรู การ
อนุรักษ์และพัฒนาพันธุกรรมข้าวพื้นเมืองในเขต สปก.ยโสธร ตาบลกาแมด อาเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร โดยมี
วัตถุประสงค์ 1.เพือ่ ประเมินการปนเปื้อนของสารเคมีในสุขภาพของเกษตรกร 2.เพื่อส่งเสริมศักยภาพเกษตรกรใน
การลดหรือละเลิกการใช้สารเคมีในการเกษตร 3.เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูการผลิตพืชอาหารที่ปลอดภัยต่อ
สุขภาพเกษตรกร 4.เพื่อส่งเสริมความรู ความเข้าใจ และสร้างการมีส่วนร่วมให้กับ เกษตรกร หน่วยงานราชการ
ภาคเอกชน ภาคการศึกษาที่เกี่ยวข้องในวงจรการผลิตพืชอาหาร โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 100 คน

ภาพที่ 58 โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรในการลดการใช้สารเคมีในการเกษตรแบบมีส่วนร่วม
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1.12)โครงการการสร้างความตระหนักและแนวทางการป้องกันอันตรายจากสารเคมีกาจัดศัตรูพืช
ของเกษตรกรปลูกผัก ต.ขี้เหล็ก อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
จัดกิจกรรมเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 และ วันที่ 8 สิงหาคม 2561 ณ โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบลบ้านหนองแต้ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกร บ.หนองแต้ หมู่ 1 และหมู่ 11 ต.ขี้เหล็ก
อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ตระหนักถึงอันตราย รวมถึงผลเสียของสารเคมีตกค้างจากการใช้สารเคมีในการเกษตร เพื่อ
วิเคราะห์หาแนวทางในการป้องกันอันตรายจากสารเคมี และวิเคราะห์หาสารเคมีตกค้างในอากาศ ดินและน้า ใน
พื้นที่ปฏิบัติงาน มีผู้เข้าร่วมซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก จานวน 86 คน

ภาพที่ 59 โครงการการสร้างความตระหนักและแนวทางการป้องกันอันตรายจากสารเคมีกาจัดศัตรูพืช
ของเกษตรกรปลูกผัก ต.ขี้เหล็ก อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
2. ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและการพึ่งพาตนเองของชุมชน
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้ดาเนินโครงการกิจกรรมถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีเพื่อ
เสริมสร้างความเข้มแข็งและการพึ่งพาตนเองของชุมชน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังตารางที่ 49
ตารางที่ 49 โครงการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและการพึ่งพาตนเอง
ของชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ลาดับ

ชื่อโครงการ

1

การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรใน
การลดการใช้สารเคมีใน
การเกษตรแบบมีส่วนร่วม
การสร้างความตระหนัก และ
แนวทางการป้องกันอันตรายจาก
สารเคมีกาจัดศัตรูพืชของ
เกษตรกรปลูกผัก บ้านหนองแต้
ต.ขี้เหล็ก อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
เปิดโลกการเรียนรู้ สู่ร่างอาจารย์
ใหญ่ ครั้งที่ 9
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการแปล
ผลแก้ไขความผิดพลาด ของตรวจ
วิเคราะห์หาสารเคมีในเลือด
สัมมนาเชิงวิชาการทางด้านการ
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
ค่ายหมอมอทราย พัฒนาสุขภาพ
ประชาชนในชนบท
การพัฒนาแกนนาด้านสุขภาพ
และอนามัยสิ่งแวดล้อมในอีสานใต้

2

3
4
5
6
7

ประเภทกิจกรรม
อบรมให้ความรู้

งบประมาณ
(บาท)
120,000.00

จานวน
(คน)
100

อบรมให้ความรู้

103,200.00
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ณ โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตาบล
บ้านหนองแต้

อบรมให้ความรู้

87,500.00

2,000

อบรมให้ความรู้

100,000.00

วิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข

อบรมให้ความรู้

224,000.00

270

อบรมให้ความรู้

123,800.00

100

อบรมให้ความรู้

100,000.00

95

บ้านสวนคุณตา กอล์ฟ
แอนด์ รีสอร์ท
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข
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3. การสร้างเสริมสุขภาวะและบริการสุขภาพ
ในปี ง บประมาณ 2561 งานบริ ก ารทางการแพทย์ วิ ท ยาลั ย แพทยศาสตร์ แ ละการสาธารณสุ ข
เปิดให้บริการทางการแพทย์ใน 7 ด้านที่สาคัญ ได้แก่
3.1 ด้านการให้บริการทางการรักษาพยาบาล
1. บริการตรวจโรคทั่วไปแผนกผู้ป่วยนอกและแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน ทุกวันในเวลาราชการ เวลา
08.30 – 16.30 น. และนอกเวลาราชการ เวลา 16.30 – 20.30 น. และ ในวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
เวลา 08.30 – 12.30 น. และบริการส่งต่อผู้ป่วยไปยังสถานบริการอื่นในกรณีที่เกินศักยภาพ
2. บริ ก ารคลิ นิ ก เฉพาะทางอายุ ร กรรมทั่ ว ไป ในเวลาราชการ ทุ ก วั น พุ ธ และวั น พฤหั ส บดี
เวลา 08.30 – 12.30 น.
3. บริ ก ารคลิ นิ ก เฉพาะทางโรคผิ ว หนั ง และผิ ว พรรณ ในเวลาราชการ ทุ ก วั น พฤหั ส บดี
เวลา 08.30 – 12.30 น.
4. บริ ก ารคลิ นิ ก เฉพาะทางโรคระบบทางเดิ น ปั ส สาวะ ในเวลาราชการ ทุ ก วั น อั ง คาร
เวลา 08.30 – 12.30 น.
5. บริการคลินิกเฉพาะทางโรคหอบหืด ในเวลาราชการ ทุกวันอังคารเวลา 13.30 - 16.30 น.
6. บริการคลินิกเฉพาะทางสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น และคลินิกให้คาปรึกษา ในเวลาราชการทุก
วันจันทร์เวลา 13.30 - 16.30 น.และวันพฤหัสบดี เวลา 08.30 – 16.30 น.
7. บริ ก ารคลิ นิ ก เฉพาะทางกุ ม ารเวชกรรม ในเวลาราชการ ทุ ก วั น จั น ทร์ แ ละวั น ศุ ก ร์
เวลา 08.30 – 12.30 น.
8. บริการตรวจสุขภาพประจาปีบุคลากรของหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ทั้งภายใน และภายนอก
มหาวิทยาลัย ทุกวันในเวลาราชการ เวลา 08.30 – 16.30 น.
9. บริการออกหน่วยปฐมพยาบาลในงานต่างๆตามที่หน่วยงานอื่นๆ ขอความอนุเคราะห์
3.2. ด้านการให้บริการควบคุมและป้องกันโรค
1. บริการรณรงค์ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล โดยการออกหน่วยให้ความรู้แก่นักศึกษา
อาจารย์ และบุคลากร ช่วงก่อนรับนักศึกษาใหม่ที่จะมีการทากิจกรรมร่วมกันเป็นหมู่คณะ และบริการการฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ประจาปี 2561 ให้แก่ นักศึกษา อาจารย์และบุคลากรในมหาวิทยาลัย ฯ ที่อยู่
ในกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่
1) หญิงมีครรภ์อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป
2) เด็กอายุ 6 เดือนถึง 2 ปี
3) ผู้มีโรคเรื้อรังประจาตัว ได้แก่ ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หัวใจ หืด ไตวาย หลอดเลือดสมอง ผู้ป่วย
มะเร็งที่อยู่ระหว่างการได้รับเคมีบาบัด และเบาหวาน
4) ผู้สูงอายุที่อายุ 65 ปีขึ้นไป
5) ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้
6) โรคธาลัสซีเมียและผู้ที่ภูมิคุ้มกันบกพร่อง รวมผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีอาการ
7) โรคอ้วน หรือผู้ที่มีน้าหนักตั้งแต่ 100 กิโลกรัม หรือดัชนีมวลกายตั้งแต่ 35 กิโลกรัมต่อ
ตารางเมตร
8) บุคลากรทางการแพทย์ ที่ให้บริการผู้ป่วย รวมทั้งนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานในสถานบริการ
สาธารณสุข
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2. บริการควบคุมและป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออกในมหาวิทยาลัย โดยวางแผนงาน
การดาเนินงาน แบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ
1) การป้องกันโรคล่วงหน้า โดยการจัดประชุมวางแผนการดาเนินงานร่วมกับตั วแทนแต่ละ
หน่ ว ยงานในมหาวิทยาลั ย มีข้อตกลงร่ ว มกันในการดูแลสภาพแวดล้ อมของแต่ล ะหน่ว ยงานไม่ให้ เ ป็น แหล่ ง
เพาะพันธุ์ยุงลาย และบริการการฉีดพ่นสารเคมีละอองฝอยเพื่อกาจัดยุงตัวแก่ทุกหน่วยงานโดยกองกายภาพและ
สิ่งแวดล้อม
2) การควบคุมเมื่อเกิดโรคระบาด โดยร่วมมือกับหน่วยงานสาธารณสุขภาคีเครือข่าย รอบรั้ว
มหาวิทยาลั ย ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลเมืองศรีไค ศูนย์อนามัยเขต10อุบลราชธานี สานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ในการรายงานโรคเมื่อมีการระบาด พร้อมทั้งออกพื้นที่สอบสวนโรค ลงพื้นที่เพื่อ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก ตามมาตรฐานการดาเนินงานควบคุมและป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก
3) บริการรณรงค์ป้องกันและควบคุมวัณโรคในมหาวิทยาลัย โดยการดาเนินงาน คัดกรองความ
เสี่ยงโดยใช้แบบสอบถาม บันทึกในระบบสารสนเทศของโรงพยาบาล และรายงานการคัดกรองเข้าระบบ TB-CM
online ของสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
4) บริการรณรงค์ป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคหัดและหัดเยอรมัน ในมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เมื่อมีการระบาดของโรคหัดในมหาวิทยาลัย ได้ดาเนินการสอบสวนโรคเบื้องต้น รายงานโรคติดต่อไป
ยังสานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ดาเนินการควบคุมโรคโดยการลงพื้นที่ที่มีการระบาด เพื่อให้ข้อมูล
ความรู้ การรักษา การป้องกันโรค และบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัดและหัดเยอรมันในกลุ่มเสี่ยงผู้สัมผัสผู้ป่วย
5) บริการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์ในวัยเรียน โดยทากิจกรรม
ร่วมกับศูนย์อนามัยเขต10 อุบลราชธานี ภายในงานเกษตรอีสานใต้ และโรงอาหารกลาง 1-2
3.3. ด้านการให้บริการทางการตรวจทางห้องปฏิบัติการ
การให้บริการตรวจทางห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาคลินิก ประกอบด้วย การตรวจ เลือด ปัสสาวะ
อุจจาระ และสารคัดหลั่งต่างๆในร่างกาย โดยเน้นการให้บริการในระยะแรกเป็นการให้บริการตรวจที่ครอบคลุม
การตรวจสุขภาพทั่วไป เช่น การตรวจดูความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด การทางานของ ตับ ไต ระดับน้าตาลในเลือด
ระดับไขมันในเลือด การวิเคราะห์ปัสสาวะ ตลอดจนการตรวจดูการติดเชื้อในสิ่งส่งตรวจ เช่น แบคทีเรีย เชื้อรา
เชื้อปรสิต เป็นต้น ในระยะที่สองเพิ่มศักยภาพของห้องปฏิบัติการหลังผ่านการรับรองคุณภาพ เปิดบริการตรวจ
พิเศษ โรคธาลัสซีเมีย ไทรอยด์ มะเร็ง และการตรวจวินิจฉัยในระดับสูง เช่น การวิเคราะห์โปรตีน ยีน ที่เป็นสาเหตุ
ของโรคต่างๆ ด้วยเทคนิคทางโมเลกุล (Molecular technology) เปิดให้บริการการตรวจโรคธาลัสซีเมียอย่างครบ
วงจรตั้งแต่การคัดกรองโรคธาลัสซีเมีย จนถึงการตรวจระดับโมเลกุล ห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาคลินิก ได้ผ่านการ
ตรวจประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการจากสภาเทคนิคการแพทย์ (Laboratory Accreditation)
3.4. ด้านการให้บริการทางตรวจพิเศษต่างๆทางรังสี มีการให้บริการต่างๆดังนี้
1. การให้ บ ริ การทางรั งสี วิทยาทั่ว ไป (General X-ray) โดยใช้เครื่อง Digital radiography เพื่ อ
ให้บริการการถ่ายภาพ Plain film เอกซเรย์ เช่น เอกซเรย์ปอด เอกซเรย์กระดูกแขนหรือขา
2. การให้บริการการตรวจด้วยคลื่นอัล ตราซาวนด์โดยรังสีแพทย์ ซึ่งมีเครื่องอัลตราซาวนด์ทั้งหมด
4 เครื่อง เพื่อให้บริการตรวจอัลตราซาวนด์ เช่น ช่องท้อง ไต เส้นเลือด (Doppler ultrasound ) เต้านม รวมทั้ง
การตรวจสาหรับโรคทางสูติ-นรีเวช เช่น ตรวจสภาวะเด็กในครรภ์ โรคทางช่องท้องน้อย มดลูก และรังไข่ เป็นต้น
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3. การให้ บ ริ ก ารตรวจมวลกระดู ก ด้ ว ยรั ง สี เ อกซเรย์ (Dual energy absorbdometry: DXA)
ให้บริการตรวจวัดมวลกระดูกโดยวิธีมาตรฐาน เพื่อวัดความหนาแน่นของกระดูกในผู้ป่วยที่มีข้อบ่งชี้
4. การให้บริการตรวจทางรังสีวิทยาด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (64-slice multidetector
computed tomography: 64-slice CT-scan) เป็นการตรวจวินิจฉัยโรคด้วยการใช้เครื่องเอกซเรย์ภาพตัดขวาง
ชนิด 64 สามารถให้บริการตรวจโรคต่าง เช่น โรคทางสมอง ช่องท้อง ช่องปอด หัวใจ
5. การให้บริการตรวจเอกซเรย์เต้านม (Digital mammography) โดยใช้เครื่องเอกซเรย์เต้านม
ชนิดดิจิตอล เป็นการตรวจเต้านมเพื่อหารอยโรคในเต้านม โดยใช้รังสีเอกซเรย์ เช่น การตรวจคัดกรองหาโรค
มะเร็งเต้านม
6. การให้บริการด้วยเครื่องฟลูออโรสโคป (Digital fluoroscopy) ให้บริการในการตรวจโดยใช้รังสี
ส่ อ งตรวจ เช่ น การตรวจหลอดอาหาร (Esophagogram), การตรวจกระเพาะอาหาร (Upper GI study),
การตรวจระบบย่อยอาหารทั้งระบบ(Long GI ) หรือ การตรวจลาไส้ใหญ่ (Barium enema), การตรวจการทางาน
ของมดลูก (Hysterosalpinggogram), การตรวจการทางานของกระดูกและไชสันหลัง (Myelogram), รวมทั้งการ
ตรวจพิเศษทางหลอดเลือดในสมอง(Cerebral vascular angiogram) และการตรวจการทางานของระบบปัสสาวะ
(Intavenus pyelography)
3.5. ด้านการให้บริการทันตกรรม
เปิดให้บริการทุกวันในเวลาราชการ เวลา 8.30 – 16.30 น. มีทันตแพทย์ประจาทุกวัน โดย
ให้บริการดังนี้
1. บริการทันตกรรมพื้นฐาน
2. บริการตรวจสุขภาพฟัน
3. ออกหน่วยบริการตรวจสุขภาพฟันให้แก่นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
3.6. ด้านการให้บริการแผนกเภสัชกรรม
การให้บริการทุกวันในเวลาราชการเวลา 08.30–16.30 น. นอกเวลาราชการ เวลา 16.30–20.30 น.
และ ในวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08.30 – 12.30 น.
1. บริการจ่ายยา/เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาให้แก่ผู้ป่วยนอก และหน่วยงานต่างๆ พร้อมให้ความรู้และ
คาแนะนาด้านการใช้ยา
2. ให้ความอนุเคราะห์กล่องยาปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่คณะและหน่วยงานต่างๆ
3. เป็นแหล่งฝึกปฏิบัติงานและดูงานของนักศึกษาเภสัชศาสตร์สถาบันต่างๆ
3.7. ด้านการให้บริการแผนกกายภาพบาบัด และฟิตเนส
1) แผนกกายภาพบ าบั ดให้ บ ริ การทุกวันจั นทร์ - ศุ กร์ ในเวลาราชการเวลา 08.30 – 16.30 น.
โดยให้บริการตรวจวินิจฉัย บาบัดรักษา และฟื้นฟูสภาพกลุ่มผู้ป่วย ดังต่อไปนี้
1. ผู้ป่วยทางกายภาพบาบัดที่เกิดจากระบบกระดูก กล้ามเนื้อและข้อต่อ
2. ผู้ป่วยทางกายภาพบ าบัดที่เกิดจากระบบประสาท เช่น อัมพฤกษ์ อัมพาตและผู้ ที่มี ความ
บกพร่องทางการเคลื่อนไหว
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) มีรายละเอียดการให้บริการดังนี้
1. ให้บริการเครื่องออกกาลังกายทั้งประเภท Aerobic exercise และ Weight training
2. ให้ คาปรึ กษาในการออกกาลั งกายเพื่อช่ว ยเสริมสร้างกล้ ามเนื้อ และลดการบาดเจ็บจาก
การออกกาลังกาย
3. ให้บริการตรวจวัดองค์ประกอบของร่างกายด้วยเครื่องวิเคราะห์องค์ประกอบของร่างกาย
(Body Composition Analyzer)
3.8. โครงการกิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะและการให้บริการทางการแพทย์ ประจาปี พ.ศ. 2561
ตารางที่ 50 การให้บริการทางการแพทย์
ลาดับ

ชื่อโครงการ

1.

โครงการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่
ประจาปีการศึกษา 2560
กิจกรรมรับย้ายสิทธิและร่วมปฐมนิเทศ
เพื่อประชาสัมพันธ์การบริการของ
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
โครงการส่งเสริมสุขภาพเชิงรุกและสร้าง
เครือข่ายศักยภาพของชุมชน
3.1 การตรวจสุขภาพประจาปีบุคลากร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและ
บุคคลภายนอก
3.2 การส่งเสริมสุขภาพเด็ก ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
โครงการป้องกันและควบคุมโรค
4.1 การควบคุมและป้องกันการระบาด
ของโรคไข้เลือดออกในมหาวิทยาลัย
4.2 การควบคุมและป้องกันการ
แพร่กระจายเชื้อวัณโรคในมหาวิทยาลัย
4.3 การรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ และการตั้งครรภ์ไม่พร้อม
4.4 การรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรค
ไข้หวัดใหญ่ และรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคไข้หวัดใหญ่
4.5 การรณรงค์ควบคุม ป้องกันโรคหัด
และหัดเยอรมัน
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยฟื้น
กู้ชีพขั้นสูงสาหรับบุคลากรโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

2.
3.

4.

5.

ประเภทกิจกรรม
การบริการทาง
การแพทย์
การบริการทาง
การแพทย์
การบริการ
สาธารณสุข

การบริการ
สาธารณสุข

งบประมาณ
(บาท)
179,600

จานวน
(คน)
1,625

อาคารผู้ป่วยนอก

-

4,609

อาคารเรียนรวม 5

94,300

436

อาคารผู้ป่วยนอก

50

ศูนย์พัฒนาเด็ก

550

1,000

อาคารผู้ป่วยนอก,
สานักวิทยบริการ
อาคารผู้ป่วยนอก
งานเกษตรอีสาน
ใต้ ประจาปี 2561
โรงอาหารกลาง,
อาคารผู้ป่วยนอก
คณะบริหาร
ศาสตร์,คณะ
รัฐศาสตร์

25

อาคารผู้ป่วยนอก

34,000
5,000

400
200

-

สถานที่

การบริการทาง
การแพทย์

600
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1) กิจกรรมการควบคุมและป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออกในมหาวิทยาลัยฯ
การดาเนินการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ในการควบคุมโรค ได้แก่ เครื่องพ่นละอองฝอยละเอียดสาหรับ
กาจัดยุงตัวแก่ ทรายเทมีฟอส ยาทากันยุง สเปรย์เคมีพ่นกาจัดยุง น้ายาเคมีกาจัดยุง และดาเนินการพ่นสารเคมี
ในระยะก่อนการระบาดทุกคณะภายในมหาวิทยาลัย โดยกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
พบนั กศึกษาและบุ คลากรภายในมหาวิทยาลั ยป่ว ยเป็นไข้เลื อดออก จานวน 9 ราย ไม่มีผู้ เสี ยชีวิต
จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การควบคุม ป้องกันไข้เลือดออก ภายในมหาวิทยาลัย โดยกลุ่มเป้าหมายจานวน
70คน ได้แก่ พนักงานรักษาความปลอดภัยในมหาวิทยาลัย และบุคลากรที่ทาหน้าที่ดูแลสิ่งแวดล้อมของแต่ล ะ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้นจานวน 52 คน คิดเป็น 74.29% ผลการประเมินความ
พึงพอใจเฉลี่ยรวม คิดเป็นร้อยละ 86

ภาพที่ 60 กิจกรรมสอบสวนและควบคุมโรคไข้เลือดออก ภายในมหาวิทยาลัยฯ
2) กิจกรรมการควบคุมและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อวัณโรคในมหาวิทยาลัยฯ
การดาเนินการคัดกรองความเสี่ยงโดยใช้แบบสอบถามจานวน 6,809 ราย ไม่พบนักศึกษาป่วยเป็นวัณโรค

ภาพที่ 61 กิจกรรมรับนิเทศการดาเนินงานคลินิกวัณโรคจาก สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
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3) กิจกรรมการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในงานเกษตรอีสานใต้
เริ่มดาเนินกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 9 – 18 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 8.30 -16.30 น ณ อุทยานวิชาการ คณะ
เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รวมจัดกิจกรรมจานวน 10 วัน มีเจ้าหน้าที่ประจาบู๊ทวันละ 2 คน และ
นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ชั้นปีที่ 2-3 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วันละ 5 คน มีผู้สนใจ
เข้าร่วมกิจกรรมเฉลี่ย 40 คน/วัน โดยมีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยรวม คิดเป็นร้อยละ 79

ภาพที่ 62 กิจกรรมป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในงานเกษตรอีสานใต้
4) กิจกรรมรณรงค์ควบคุม ป้องกันโรคหัดและหัดเยอรมัน
ด้วยทีมควบคุมโรค งานบริการการแพทย์ อาคารผู้ป่วยนอก วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ตรวจพบการ ระบาดของโรคหัด ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 8 -18
สิงหาคม 2561 จานวน 9 ราย จึงได้ทาการสอบสวนและควบคุมโรค และดาเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัดและ
หัดเยอรมัน ในกลุ่มบุคลากรโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และผู้สัมผัสผู้ป่วยโรคหัดได้แก่ นักศึกษา
อาจารย์ บุคลากร คณะบริหารศาสตร์ และคณะรัฐศาสตร์

ภาพที่ 63 กิจกรรมการฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัดและหัดเยอรมัน
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5) กิจกรรมอบรมอบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยฟื้นกู้ชีพขั้นสูง
งานบริการทางการแพทย์ อาคารผู้ป่วยนอก วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี มีพันธกิจการดูแลผู้ป่วย ในภาวะวิกฤตบุคลากรทางการแพทย์ต้องมีทักษะ ความรู้ความสามารถใน
การดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจหยุดเต้น การช่วยฟื้นกู้ชีพขั้นสูงเป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มอัตราการรอดชีวิ ตของผู้ป่วย
เพื่อมีการฝึกทักษะ ทบทวน และเรียนรู้อัพเดทตามแนวปฏิบัติในการช่วยฟื้นกู้ชีพขึ้นสูง ปี 2015 ให้แก่บุคลากร
ทางการแพทย์ เจ้ า หน้ า ที่ ป ฏิ บั ติ ง านในโรงพยาบาล และนั ก ศึ ก ษาชมรมกู้ ชี พ มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี
กลุ่มเป้าหมายกิจกรรม บุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ปฏิ บัติงานในโรงพยาบาล และนักศึกษาชมรมกู้ชีพ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3
อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ผลที่คาดหวังจากการดาเนินกิจกรรม ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความสามารถและทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพ
ขั้นสูงได้ โดยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยรวม คิดเป็นร้อยละ 93
6) กิจกรรมรับย้ายสิทธิและร่วมปฐมนิเทศเพื่อประชาสัมพันธ์การบริการของโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
งานบริการทางการแพทย์ อาคารผู้ป่วยนอก วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ได้เข้าร่วมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่เพื่อประชาสัมพันธ์การบริการของโรงพยาบาล มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ณ อาคารเรียนรวม 5

ภาพที่ 64 กิจกรรมรับย้ายสิทธิและร่วมปฐมนิเทศเพื่อประชาสัมพันธ์การบริการของโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
7) กิจกรรมตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน
งานบริการทางการแพทย์ อาคารผู้ป่วยนอก วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ได้ให้บริการทางการแพทย์ ณ ศูนย์พัฒนาเด็ก

ภาพที่ 65 กิจกรรมตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน
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8) กิจกรรมการควบคุมและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อวัณโรคในมหาวิทยาลัย
งานบริการทางการแพทย์ อาคารผู้ป่วยนอก วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ได้ให้บริการทางการแพทย์คัดกรองและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อวัณโรค ในมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

ภาพที่ 66 กิจกรรมการควบคุมและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อวัณโรคในมหาวิทยาลัยฯ
3.9 ข้อมูลและสถิติผ้มู ารับบริการรักษาพยาบาล
ในปีงบประมาณ 2561 งานบริการทางการแพทย์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุ ข
มีผู้มารับการรักษาบริการทางการแพทย์ ดังนี้
ตารางที่ 51 ข้อมูลและสถิติของผู้มารับบริการทางการแพทย์
สังกัด

ปีงบ2558
จานวน (คน)

ปีงบ2559
จานวน (คน)

ปีงบ2560
จานวน (คน)

ปีงบ2561
จานวน (คน)

คณะศิลปศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์
คณะเกษตรศาสตร์
คณะศิลปประยุกต์และออกแบบ
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะบริหารศาสตร์
คณะนิติศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
สานักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
สานักวิทยบริการ
สานักทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์

52
96
56
16
24
13
0
0
0
0
8
16
0

0
0
50
28
0
15
23
0
10
95
0
0
13

61
30
64
8
0
20
31
0
13
0
0
0
15

0
31
30
16
0
23
29
27
0
91
0
0
0
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สังกัด

สานักงานโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์
เครือข่ายสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยี
โรงพิมพ์ม.อุบลฯ
นักเรียน โครงการ วมว.
นักศึกษาใหม่
บุคคลภายนอก
รวม(คน)
คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยรวม

96
ปีงบ2558
จานวน (คน)

ปีงบ2559
จานวน (คน)

ปีงบ2560
จานวน (คน)

ปีงบ2561
จานวน (คน)

5
0
0
0
0
39
3,710
N/A

13
5
0
0
3,385
0
3,049
N/A

7
0
8
0
2,797
0
1,909
N/A

0
0
0
89
1,652
95
531
90.18

ตารางที่ 52 จาแนกผู้มารับบริการแยกตามสิทธิ์การรักษาพยาบาล โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ปีงบประมาณ 2561
ลาดับที่
1
2
3
4
5

สิทธิ์การรักษาพยาบาล
ประกันสุขภาพถ้วนหน้า
เบิกจ่ายตรง(กรมบัญชีกลางและอปท.)
ประกันสังคม
ชาระเงิน
อื่นๆ
รวม

จานวน(คน)
19,591
3,288
2,765
3,113
2,072
30,829

35,000
30,573
28,626

30,000

27,422

จานวนผู้มารับบริการ

25,000
20,000
15,000

14,801

10,000
5,000
0
ปีงบประมาณ 2558

ปีงบประมาณ 2559

ปีงบประมาณ 2560

ปีงบประมาณ 2561

แผนภูมิที่ 14 สถิติผู้มารับบริการงานบริการทางการแพทย์ อาคารผู้ป่วยนอก ในปีงบประมาณ 2558 – 2561
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300

240

250

จานวนผู้รับบริการ

200

150
127
100

50

81
49
31
15

0

แผนภูมิที่ 15 จานวนผู้รับบริการที่ส่งต่อ ณ โรงพยาบาลในเครือข่าย
ตารางที่ 53 สถิติจานวนผู้มารับบริการแยกตามคลินิกให้บริการ ประจาปีงบประมาณ 2561
ลาดับ
คลินิกให้บริการ
จานวน(คน)
1 คลินิกตรวจโรคทั่วไป
19,665
2 แผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน
6,455
3 คลินิกเฉพาะทางโรคอายุรกรรม
366
4 คลินิกเฉพาะทางโรคผิวหนังและผิวพรรณ
360
5 คลินิกเฉพาะทางโรคระบบทางเดินปัสสาวะ
18
6 คลินิกเฉพาะทางโรคหอบหืด
56
7 คลินิกเฉพาะทางสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น และคลินิกให้คาปรึกษา
256
8 คลินิกเฉพาะทางกุมารเวชกรรม
72
9 คลินิกเฉพาะทางศัลยกรรมทั่วไป
90
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3.9 ข้อมูลผู้ป่วยและงานบริการรักษาพยาบาล
1) สถิติ 10 อันดับโรคผู้ป่วยนอกที่ป่วยสูงสุด ประจาปีงบประมาณ 2561
ในปีงบประมาณ 2561 งานบริการทางการแพทย์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุ ข
ได้มีการรวบรวมข้อมูลสถิติโรคของผู้ป่วยที่มารับบริการทางการแพทย์ ณ อาคารผู้ป่วยนอก ดังนี้
ตารางที่ 54 สถิติ 10 อันดับกลุ่มโรคของผู้มารับบริการ ณ อาคารผู้ป่วยนอก ในปีงบประมาณ 2558-2561
ลาดับ

ปีงบประมาณ 2558

ปีงบประมาณ 2559

1

โรคหวัด (Acute
nasopharyngitis)

2

โรคคออักเสบ (Acute
pharyngitis)

ทาแผลต่อเนื่อง
(Attention to surgical
dressings and
sutures)
โรคหวัด (Acute
nasopharyngitis)

3

โรคปวดแสบกระเพาะ
อาหาร (Dyspepsia)

โรคคออักเสบ (Acute
pharyngitis)

4

โรคทอนซิลอักเสบ
(Acute tonsillitis)
โรคกล้ามเนื้ออักเสบ
(Muscle strain)

5
6
7
8
9
10

บาดเจ็บเล็กน้อยตาม
ร่างกาย
โรคผื่นผิวหนัง
(Dermatitis)
โรคตากุ้งยิง
(Hordeolum )
โรคลาไส้ติดเชื้อ (Viral
and other specified
intestinal infections)
โรคข้ออักเสบ
(Dislocation, sprain
and strain of
unspecified body)

ปีงบประมาณ 2560

ปีงบประมาณ 2561

โรคคออักเสบ (Acute
pharyngitis)

ทาแผลต่อเนื่อง
(Attention to
surgical dressings
and sutures)
โรคติดเชื้อทางเดิน
หายใจส่วนบน(Acute
upper respiratory
infection)
โรคคออักเสบ (Acute
pharyngitis)

โรคหวัด (Acute
nasopharyngitis)

โรคติดเชื้อทางเดิน
หายใจส่วนบน(Acute
upper respiratory
infection)
โรคผื่นผิวหนัง
โรคปวดแสบกระเพาะ
(Dermatitis)
อาหาร (Dyspepsia)
โรคกล้ามเนื้ออักเสบ
โรคกระเพราะและลาไส้
(Muscle strain)
อักเสบ (noninfective
gastroenteritis)
โรคปวดแสบกระเพาะ โรคกล้ามเนื้ออักเสบ
อาหาร (Dyspepsia)
(Muscle strain)
โรคทอนซิลอักเสบ
บาดเจ็บเล็กน้อยตาม
(Acute tonsillitis)
ร่างกาย
ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ
โรคผื่นผิวหนัง
(Myalgia
(Dermatitis)
โรคปวดศีรษะ (Tension ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ
Headache)
(Myalgia)
โรคตากุ้งยิง
(Hordeolum)

MCA
โรคหวัด (Acute
nasopharyngitis)
โรคปวดแสบกระเพาะ
อาหาร (Dyspepsia)
โรคกล้ามเนื้ออักเสบ
(Muscle strain)
โรคทอนซิลอักเสบ
(Acute tonsillitis)
Bronchitis

ทาแผลต่อเนื่อง
แผลถลอก (Abrasion)
(Attention to surgical
dressings and
sutures)

รายงานประจาปี 2561

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

99

2) แผนกคลินิกผิวหนัง
ในปี งบประมาณ 2561 คลิ นิกผิ ว หนังเปิดให้ บริการทุกวันพฤหั ส บดี เวลา 08.30-16.30 น.
มีผู้มารับบริการ จานวนทั้งสิ้น 360 ราย
500
449

450
400

360

จานวนผ้ารับบริการ

350
300

279

264

250
200
150
100
50
0
2558

2559

2560

2561

ปีงบประมาณ

แผนภูมิที่ 16 เปรียบเทียบจานวนผู้มารับบริการคลินิกผิวหนัง ในปีงบประมาณ 2558-2561

14

13

จานวนผู้มารับบริการ

12
10

10
8

8

6

6

2
เม.ย.

Excission

9

Co2 laser
ฉีดยา

4
1

0

11

7

6

4

4

0

7

2

3

2
0

พ.ค.

ตัดไหม
PDL(V-beam)

1
มิ.ย.

0

4
2
0

ก.ค.

แผนภูมิที่ 17 จานวนหัตถการ คลินิกผิวหนังระหว่าง เม.ย.61 - ก.ย.61

รายงานประจาปี 2561
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จานวนนักเรียน (คน)

4. เสริมสร้างความเข้มแข็งของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตพื้นที่เป้าหมายเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรี ยนรู้
ของเด็ก เยาวชน และชุมชน
ศูนย์พัฒนาเด็ก วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เป็นอาคารชั้นเดียวรูปทรงตัวแอล ออกแบบให้
มีความเหมาะสมสาหรับเด็กชั้นปฐมวัยและเด็กเล็ก มีบริเวณรอบล้อมด้วยต้นไม้ และสนามเด็กเล่นที่ได้มาตรฐาน
และสวนสัตว์จาลอง ตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ใกล้กับอาคารกิจกรรมนักศึกษา และอยู่ใกล้บริเวณที่
พักสวัสดิการของบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

44

40

35

นักเรียนชั้นบริบาล
ปีงบประมาณ 2560

39

นักเรียนชั้นอนุบาล
ปีงบประมาณ 2561

แผนภูมิที่ 18 จานวนนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็ก ปีงบประมาณ 2560 -2561
จากแผนภูมิที่ 18 พบว่า จานวนนักเรียนมีอัตราการเพิ่มขึ้นในทุกปี ซึ่งเมื่อมีนักเรียนเพิ่มขึ้น การใช้อาคาร
สถานที่ พื้น ที่ใช้ต่อคนต้ องเพิ่ม ขึ้น ด้ว ย จึ งต้องมีการปรั บปรุง แผนงานเพื่ อ ขยาย หรือต่อเติม อาคารสถานที่
ให้เหมาะสมต่อความต้องการใช้งานจริง และมาตรฐานกาหนดของการใช้พื้นที่ของเด็กในระดับปฐมวัย

รายงานประจาปี 2561

งบประมาณ
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859,000
817,337

878,800
695,219
329,500
226,000
226,000

192,478

เงินอุดหนุน
เรียนฟรี 15 ปี

เงินรายได้

เงินอุดหนุน
เรียนฟรี 15 ปี

ปีงบประมาณ 2560
ยอดจัดสรร

เงินรายได้

ปีงบประมาณ 2561
เบิกจ่ายจริง

แผนภูมิที่ 19 รายรับ-รายจ่าย ศูนย์พัฒนาเด็ก ปีงบประมาณ 2560 -2561
จากแผนภูมิที่ 19 เงินรายได้เพิ่มสูงขึ้นเมื่อนักเรียนมีจานวนมีมากขึ้น ซึ่งศูนย์พัฒนาเด็กสามารถนามา
บริหารจัดการเพื่อใช้ดาเนินงานตามแผนงานและพัฒนาคุณภาพการให้บริการที่ดีและมีความประทับในบริการ
ศูนย์พัฒนาเด็กสามารถส่งเสริมพัฒนาการเด็กให้เป็นเด็กที่ดี มีพัฒนาการสมวัย เป็นพื้นฐานของคนที่สังคมต้องการ
4.1 ด้านอาคาร สถานที่ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
สถานที่ตั้งศูนย์พัฒนาเด็กอยู่ในพื้นที่ซึ่งมีขนาดเหมาะสม เป็นอาคารชั้นเดียว มีมาตรการป้องกัน
อัคคีภัย และอุบัติภัยต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นตามความเหมาะสม สามารถมองเห็นเด็กได้ทุกมุม เนื่องจากกาแพงเป็น
กระจกที่มีความหนา ทางเข้า–ออก จากตัวอาคาร ต้องมีความเหมาะสม สามารถเคลื่อนย้ายเด็กออกจากตัวอาคาร
ได้ส ะดวก หากเกิดอุบั ติภัย หรื อเหตุร้ ายแรงใดๆขึ้น มีทางเข้า –ออก 2 ทาง และมีความกว้างสะดวกต่ อ การ
เคลื่อนย้าย แต่ไม่มีรั้วรอบบริเวณศูนย์พัฒนาเด็ก ซึ่ งในปัจจุบันมีสุนัขเข้ามาในศูนย์พัฒนาเด็ก ซึ่งอาจจะก่อให้เกิด
อันตรายกับนักเรียนได้เนื่องจากเป็นสุนัขที่ไม่มีเจ้าของดูแล

ภาพที่ 67 บรรยากาศภายในศูนย์พัฒนาเด็ก
รายงานประจาปี 2561
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4.2 ด้านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร
หลักการจัดการศึกษาปฐมวัยเด็กทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับการอบรมเลี้ยงดูและส่งเสริมพัฒนาการ
ตลอดจนการเรียนรู้อย่างเหมาะสม ด้วยปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเด็กกับพ่อแม่ เด็กกับผู้เลี้ยงดู หรือบุคลากรที่มี
ความรู้ ความสามารถในการอบรมเลี้ยงดูและให้การศึกษาเด็กปฐมวัย เพื่อ ให้เด็กมีโอกาสพัฒนาตนเองตามลาดับ
ขั้นของพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลและเต็มตามศักยภาพ โดยกาหนดหลักการดังนี้
1. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาการที่ครอบคลุมเด็กปฐมวัยทุกประเภท
2. ยึดหลักการอบรมเลี้ยงดูและให้การศึกษาที่เน้นเด็กเป็นสาคัญ โดยคานึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล และวิถีชีวิตของเด็ก
3. พัฒนาเด็กโดยองค์รวมผ่านการเล่นและกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัย
4. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้เด็กสามารถดารงชีวิตประจาวันได้อย่างมีคุณภาพและ
มีความสุข
5. ประสานความร่วมมือระหว่างครอบครัว ชุมชน และสถานศึกษา ในการพัฒนาเด็ก
4.3 สรุปผลการดาเนินการจัดกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็ก ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ภาพที่ 68 โครงการตรวจสุขภาพนักเรียน ประจาปีการศึกษา

ภาพที่ 69 กิจกรรมตรวจสุขภาพทั่วไปการส่งเสริมสุขภาพเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
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ภาพที่ 70 โครงการพิธีมอบวุฒิบัตรสาหรับนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นอนุบาล

ภาพที่ 71 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

ภาพที่ 72 กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่

ภาพที่ 73 กิจกรรมให้การต้อนรับจิตอาสาจากนักศึกษาคณะต่างๆ

ภาพที่ 74 กิจกรรมการเรียนภาษาอังกฤษและภาษาจีนเบื้องต้น

รายงานประจาปี 2561

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

104

ผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ที่ 4
ยุทธศาสตร์ที่ 4 อนุรักษ์ สืบสาน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อให้เกิดจิตสานึกรักท้องถิ่นและ
ประเทศชาติ
เป้าประสงค์ : นักศึกษา บุคลากร และชุมชน ร่วมอนุรักษ์ สืบสาน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อ
สร้างสรรค์ผลงานที่สะท้อนคุณค่าภูมิปัญญา ศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่นและภูมิภาคลุ่มน้าโขง
1. การสนับสนุนด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ตารางที่ 55 การสนับสนุนด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ชื่อกิจกรรม/โครงการ (จาแนกตามกลุ่ม)
จานวนโครงการ
1. ส่งเสริมเยาวชนนักศึกษาและบุคลากรให้ตระหนักถึง
คุณค่าความงามของศิลปะ
2. การศึกษา วิจัย รวบรวมองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
เพื่อการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอันดี
งามของอีสานและของชาติ
3. มุ่งเน้นกิจกรรมเผยแพร่และถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมใน
ทุกระดับและรูปแบบต่างๆ
4. มุ่งเน้นการส่งเสริมการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชท้องถิ่นใน
จังหวัดอุบลราชธานี/โดยดาเนินการตามโครงการอนุรักษ์
พั น ธุ ก รรมพื ช อั น เนื่ อ งมาจากพระราชด าริ ฯ สมเด็ จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ
5. การดาเนิ น งานตามนโยบายมหาวิทยาลั ยและความ
ร่วมมือกับจังหวัด

0

งบประมาณ
(บาท)
-

1

100,000

2

155,000

0

-

0

-

2 กิจกรรม/โครงการการสนับสนุนด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ตารางที่ 56 โครงการการสนับสนุนด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ลาดับ
1
2

3

โครงการ
ผู้รับผิดชอบ
การผลิตสื่อและให้สุขศึกษาโดยใช้ศิลปะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติ เหลาสุภาพ
พื้นบ้าน ปี 2562
พฤติ ก รรมการบริ โ ภคผั ก พื้ น บ้ า นของ นางทักษิณ พิมพ์ภักดิ์
ประชาชนในเขตพื้นที่ อ.วารินชาราบ
จ.อุบลราชธานี

เงิน (บาท)
100,000

เรียนรู้คุณค่าศิลปวัฒนธรรมฮีตสิบสอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติ เหลาสุภาพ
คองสิบสี่บุญข้าวประดับดิน ปี 2561

55,000

รายงานประจาปี 2561
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3. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม บูรณาการกับการวิจัย การเรียนการสอน
และกิจกรรมนักศึกษา
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีโครงการดาเนินงานบริ หารงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ การเรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษา จานวน 4 โครงการ เป็นจานวนเงิน 416,398
บาท และเข้าผู้เข้าร่วมกิจกรรมจานวน 865 คนมีรายละเอียด ดังนี้
ตารางที่ 57 โครงการดาเนินงานบริหารงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ประจาปีงบประมาณ 2561
งบประมาณ (บาท) วัน/เดือน/ปี
ลาดับ
โครงการ
ผู้รับผิดชอบ
สถานที่
แผ่นดิน รายได้
1

การผลิตสื่อและให้สุขศึกษา ผศ.ดร.กิตติ เหลาสุภาพ
โดยใช้ศิลปะพื้นบ้าน ปี 2562

100,000

2

พฤติกรรมการบริโภคผัก
พื้นบ้านของประชาชนในเขต
พื้นที่ อ.วารินชาราบ
จ.อุบลราชธานี
เรียนรูค้ ุณค่าศิลปวัฒนธรรม
ฮีตสิบสอง คองสิบสี่
บุญข้าวประดับดิน ปี 2561

อ.ทักษิณ พิมพ์ภักดิ์

100,000

ผศ.ดร.กิตติ เหลาสุภาพ

55,000

3

4

กิจกรรมการทาบุญอุทิศส่วน ดร.สุพตั รา ขจัดโรคา
กุศลแด่อาจารย์ใหญ่ ประจาปี
2561

ผู้เข้าร่วม

13 กันยายน 2561
ณ สสจ.
อุบลราชธานี, สสจ.
ศรีสะเกษ, สสจ.
ยโสธร และ สสจ.
อานาจเจริญ
จังหวัด อุบลราชธานี

64

8–9 กันยายน 2561
ณ บ้านศรีไคออก
หมู่ที่ 4 ตาบลเมือง
ศรีไค อาเภอวารินชา
ราบ จังหวัด
อุบลราชธานี
161,398 2 กันยายน 2561
ณ วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข

201

-

600

4. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และภูมิปัญญาท้องถิ่น
4.1) กิจกรรมการให้สุขศึกษาโดยใช้สื่อพื้นบ้าน
วิทยาลั ย แพทยศาสตร์ และการสาธารณสุ ข ได้ดาเนินการจัดกิจกรรม เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561
ณ สาธารณสุขจังหวัด อุบลราชธานี, สาธารณสุขจังหวัด ศรีสะเกษ, สาธารณสุขจังหวัด ยโสธร และสาธารณสุข
จังหวัดอานาจเจริญ โครงการมี วัตถุประสงค์เพื่อจัดทาสื่อสุขศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของศิลปินพื้นบ้าน เพื่อให้
สุขศึกษาในโรงเรียน โรงพยาบาลและชุมชน โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลัก คือ นักศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข (หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตร์ และหลักสูตรแพทยศาสตร์) เข้าร่วมกิจกรรม
จานวนทั้งสิ้น 64 คน
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5. 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
มีสุนทรียภาพทางศิลปะ และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น และนานาชาติ
5.1 กิจกรรมการเรียนรู้คุณค่าศิลปวัฒนธรรม ฮีตสิบสอง คองสิบสี่ บุญข้าวประดับดิน
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้ดาเนินการ จัดกิจกรรมในระหว่างวันที่ 8–9 กันยายน
2561 ณ บ้ านศรี ไคออก หมู่ที่ 4 ตาบลเมืองศรีไค อาเภอวารินช าราบ จังหวัด อุบลราชธานี โดยโครงการมี
วัตถุประสงค์ เพื่ออนุรักษ์ สืบสานและส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามของชุมชน รวมทั้งให้นักศึกษา คณาจารย์
และบุคลากร เกิดความเข้าใจในขนบธรรมเนียมประเพณีการทาบุญข้าวประดับดิน มีผู้เข้าร่วมเป็นกลุ่มเป้าหมาย
หลักประกอบด้วย คณาจารย์ นักศึกษา บุคลากรและประชาชนในหมู่บ้านศรีไคออก หมู่ที่ 4 จานวนรวมทั้งสิ้น
201 คน

ภาพที่ 75 กิจกรรมการให้สุขศึกษาโดยใช้สื่อพื้นบ้าน
5.2 กิจกรรมการทาบุญอุทิศส่วนกุศลแด่อาจารย์ใหญ่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
วิทยาลั ย แพทยศาสตร์ และการสาธารณสุ ข ได้ จัดกิจกรรมทาบุญอุทิศส่ ว นกุศลแด่อาจารย์ใหญ่
ประจาปี พ.ศ. 2561 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 2 กันยายน 2561 ณ อาคารสมจิตต์ ยอดเศรณี วิทยาลัยแพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อทาบุญอุทิศส่วนกุศลแด่อาจารย์ใหญ่และแสดงความกตัญญูกตเวที
ต่ อ พระคุ ณ ของอาจารย์ ใ หญ่ และเพื่ อ เป็ น การเผยแพร่ คุ ณ งามความดี ข องอาจารย์ ใ หญ่ แ ละเป็ น เกี ย รติ แ ก่
วงศ์ตระกูลของอาจารย์ใหญ่ มีจานวนผู้เข้าร่วม 600 คน

ภาพที่ 76 กิจกรรมการทาบุญอุทิศส่วนกุศลแด่อาจารย์ใหญ่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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ผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ที่ 5
ยุทธศาสตร์ที่ 5 บริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล สามารถปรับตัวให้ทันกับพลวัตรการเปลี่ยนแปลง
ยกระดับคุณภาพให้เป็นมาตรฐานสากล และ สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และการทางานอย่างมี
ความสุข
เป้าประสงค์ : องค์กรมีการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล บริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชน์สูงสุด มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และการทางานอย่างมีความสุข และได้รับ
ความชื่นชมในภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัย
1. การบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล
ในปีงบประมาณ 2561 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้ดาเนินการสนับสนุนการดาเนินงาน
ด้านต่างๆ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการบริหารจัดการในองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล มีการประเมินการบริหารงาน
ด้วยหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย
อาจารย์กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ อาจารย์กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ บุคลากรสังกัดงานเลขานุการ บุคลากรสังกัด
ศูนย์พัฒนาเด็ก และบุคลากรสังกัดอาคารผู้ป่วยนอก ประจาปีงบประมาณ 2561 ด้านหลักประสิทธิผล หลัก
ประสิทธิภาพ หลักการตอบสนอง หลักภาระรับผิดชอบ หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักการกระจาย
อานาจ หลักนิติธรรม หลักความเสมอภาค และหลักมุ่งเน้น ฉันทามติ โดยรวมมีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.10 การบริหาร
ด้วยหลักธรรมาภิบาลมีความเหมาะสมระดับมาก ทั้งนี้ได้นาเสนอผ่านที่ประชุมคณะกรรมการประจาวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ในการประชุมครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561
1.1 กาหนดนโยบายเชิงรุกในการถ่ายทอดวิสัยทัศน์/กลยุทธ์ และนาจุดแข็งของมหาวิทยาลัย ฯ ไปสู่
การพัฒนาการดาเนินงานทุกระดับอย่างเป็นรูปธรรม
กรรมการประจาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้กาหนดนโยบายเชิงรุกในการจัดทาแผน
ยุทธศาสตร์ ที่วิเคราะห์แล้วว่าเป็นจุดแข็งของมหาวิทยาลัยเพิ่มเติมไปจากงานประจา ได้มีการประชุมและจัดทา
แผนพัฒนาการดาเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม คณะกรรมการประจาฯ ได้มีการถ่ายทอดแผนผ่านคณะกรรมการชุด
ต่างๆ และฝ่ายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งบุคลากร เช่น โครงการสัมมนาเพื่อถ่ายทอดผลการดาเนินงานของผู้บริหาร
ประจาปี 2561 ระหว่างวันที่ 12-14 มกราคม 2561 ณ โรงแรมชาโต เดอ เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

ภาพที่ 77 กิจกรรมการสัมมนาเพื่อถ่ายทอดผลการดาเนินงานของผู้บริหาร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ระหว่างวันที่ 12-14 มกราคม 2561 ณ โรงแรม ชาโต เดอ เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
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ภาพที่ 78 กิจกรรม Workshop “มองโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ด้วยสายตาที่ตระหนักกับ
ความท้าทาย” วิทยากรโดย นพ.นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ อ.ชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์ และนพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์
วันที่ 13-15 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมทอแสงโขงเจียม อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี
หลั ก สู ต รแพทยศาสตรบั ณ ฑิ ต หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2555 ได้ รั บ การตรวจประเมิ น ตามเกณฑ์
มาตรฐานสากล สาหรับแพทยศาสตรศึกษา (World Federation for Medical Education – WFME 2015) เมื่อ
วันที่ 23 – 25 เมษายน 2561 และผ่านการรับรองมาตรฐานหลักสูตร จนถึงวันที่ 27 พฤษภาคม 2566
คณะกรรมการตรวจประเมินโดย 1) ศ.คลินิก นพ.สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์
2) ผศ.นพ.พิศิษฐ์ วัฒนเรืองโกวิท
3) พญ.อุษา ศิริบุญฤทธิ์
4) ผศ.นพ.วิศาล มหาสิทธิวัฒน์

ภาพที่ 79 การตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานสากล หลักสูตรแพทยศาสตร์ วันที่ 23–25 เมษายน 2561
ด้านการวิจั ย ได้พิจ ารณาเพิ่ม งบประมาณจากภายในและภายนอก วิทยาลั ยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยด้านการบริการวิชาการ ส่งเสริม สนับสนุนบุคลากรให้มีการจัดทาบริการ
วิชาการในรูปแบบของโครงการต่างๆ เช่น จัดประชุมวิชาการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประจาปี
งบประมาณ 2561 ครั้งที่ 7 "ทิศทางและการพัฒนาระบบสุขภาพไทย" ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟ รีสอร์ท
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ภาพที่ 80 กิจกรมการจัดประชุมวิชาการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประจาปี 2561 ครั้งที่ 7
"ทิศทางและการพัฒนาระบบสุขภาพไทย" ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟ รีสอร์ท
1.2 กระจายอานาจบริหาร กากับติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและ
เป็นรูปธรรม
ในปีงบประมาณ 2561 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีการมอบอานาจการตัดสินใจแ ก่
ผู้บริหาร หรือผู้ปฏิบัติในลาดับถัดไปตามโครงสร้างการบริหาร เพื่อลดขั้นตอนการทางาน เน้นรูปแบบการบริหาร
จัดการแนวใหม่ที่เพิ่มความคล่องตัว และให้อานาจในการตัดสินใจของบุคลากรตามความเหมาะสม คณะกรรมการ
ประจาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้มีการประชุมมอบหมายงานรวมทั้งกาหนดตัวชี้วัดและติดตาม
ผลการปฏิบัติงาน ผ่านทางการรายงานไตรมาสเป็นประจา นอกจากนี้ยังมีการติดตามผ่านทางการประชุมของ
กรรมการชุดต่าง ๆ ที่มีรองคณบดีและผู้ช่วยคณบดีเป็นประธานอีกทางหนึ่ง เพื่อให้การติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนที่วางไว้ มีก ารจัดประชุม Morning Talk เวลา 08.30 น. ทุกวันอังคารและวันศุกร์ของ
สัปดาห์ เพื่อพิจารณา กากับ และติดตามงานที่เร่งด่วนอย่างเป็นระบบและรูปธรรม

ภาพที่ 81 กิจกรรมการจัดประชุม Morning Talk
1.3 กาหนดนโยบายเชิงรุกในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้ตอบสนองต่อผู้รับบริการและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ในด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการ ผู้บริหารมีระบบการสื่อสารภายในองค์กรทั่วถึง รวดเร็ว ทันการณ์
เป็นวัฒนธรรมองค์กรที่มีชีวิต โดยผ่านช่องทางสื่อสารทางแอพพลิเคชั่นไลน์ เพื่อให้บุคลากรได้เกิดความเข้าใจ เกิด
ความร่วมมือของทุกภาคส่วนภายในวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
ด้ า นการเรี ย นการสอน ได้ จั ด ประชุ ม เพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ มของอาจารย์ บุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
โรงพยาบาลร่ว มผลิต และโรงพยาบาลชุมชน ในโครงการ “หลั กสู ตร การเรียน การสอน บุคลากรแพทย์ใน
ศตวรรษที่ 21 ” ระหว่างวันที่ 18 – 19 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 10 อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษา
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ โดยเชิญผู้มีความรู้ ความสามารถร่วมเป็นวิทยากร มีรายชื่อ ดังนี้
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1) ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.นายแพทย์วิชัย เทียนถาวร อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข /
ปัจจุบันรองอธิการบดี และ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
2) รองศาสตราจารย์นายแพทย์สุธรรม ปิ่นเจริญ ผู้อานวยการโครงการจัดตั้งโรงพยาบาล
ศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
3) รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงจิตเกษม สุวรรณรัฐ อาจารย์ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
4) นายแพทย์สรรัตน์ เลอมานุวรรัตน์ ผู้อานวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาล
มหาราชนครราชสีมา และคณะ
โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย
1. อาจารย์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2. อาจารย์ ศูนย์แพทย์ 2 แห่ง ประกอบด้วยโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์และโรงพยาบาลศรีสะเกษ
3. ผู้อานวยการโรงพยาบาลจังหวัดอุบลราชธานี ประกอบด้วย
3.1 โรงพยาบาลวารินชาราบ
3.2 โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ
3.3 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม
3.4 โรงพยาบาลม่วงสามสิบ
3.5 โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร
3.6 โรงพยาบาลตระการพืชผล
3.7 โรงพยาบาลเขื่องใน
3.8 โรงพยาบาลสาโรง
4. ผู้อานวยการโรงพยาบาลจังหวัดศรีสะเกษ ประกอบด้วย
4.1 โรงพยาบาลขุนหาญ
4.2 โรงพยาบาลราษีไศล
4.3 โรงพยาบาลกันทรลักษ์
4.4 โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย
5. แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว

ภาพที่ 82 กิจกรรม“หลักสูตร การเรียน การสอน บุคลากรแพทย์ในศตวรรษที่ 21 ”
ณ ห้องประชุมชั้น 10 อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
ระหว่างวันที่ 18 – 19 กรกฎาคม 2561
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1.4 ปรั บ ปรุ ง แ ละจั ด ท ามาตรฐานการปฏิ บั ติ ง านของกระบวนการที่ ส ร้ า งคุ ณ ค่ า และ
กระบวนการสนับสนุน
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรใน
สังกัดด้านต่างๆ เช่น ฝึกอบรม ประชุม สัมมนา แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ และนาเสนอผลงานทางวิชาการ ทั้งภายใน
องค์กร/ภายนอกองค์กร เพื่อเป็นการสร้างผลการทางานที่ดีในหน้าที่ของตนเอง แต่ละระดับ ตาแหน่ง ตามสาย
งานของบุคลากรที่จะทาให้มีผลการปฏิบัติงานที่ประสบความสาเร็จ และทาให้บรรลุวิสัยทัศน์และนโยบายของ
องค์กรได้ จึ งได้กาหนดแนวปฏิบั ติในการ ติ ดตาม ประเมินผลสั มฤทธิ์ของการพัฒ นาบุคลากรจากการอบรม
ประชุม สัมมนา หรือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างหน่วยงาน และสามารถนาความรู้ที่ได้รับมา
พัฒ นางานของตนให้ มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น รายละเอียดโครงการกิจกรรมที่พัฒนาการปฏิบัติงานบุคคลากร
ดังตารางที่ 58
ตารางที่ 58 งบประมาณโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ลาดับที่
1

ชื่อโครงการ
โครงการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์

กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมศักยภาพในการปฏิบัติงาน
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ให้บุคลากรมี
ความก้าวหน้าตามสายงาน

สบพช.2-2

งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร
(บาท)
305,600

กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมศักยภาพในการปฏิบัติงาน
บุคลากรสายวิชาการ ให้บุคลากรมีความก้าวหน้า
ตามสายงาน

สบพช.2-3

646,950

ชื่อกิจกรรมย่อย

รหัสโครงการ

1) การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
ในปีงบประมาณ 2561 บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ได้เข้ารับการพัฒนาศักยภาพตามสายงานทั้ง
ภายในองค์กรและภายนอกองค์กรอย่างต่อเนื่อง จานวนทั้งสิ้น 66 คน คิดเป็นร้อยละ 77.64 (ร้อยละต่อจานวน
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการทั้งหมด 85 คน) ดังตารางที่ 59
ตารางที่ 59 การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ที่
ตาแหน่ง
1 นักวิชาการพัสดุ

ระดับ หน่วยงาน รายการ
ปฏิบัติการ สานักงาน อบรม
เลขานุการ

หัวข้อการอบรม
เข้าร่วมอบรม เรื่อง
ความเสีย่ งข้อควร
ระวังและเทคนิคการ
แก้ไขปัญหาการ
ดาเนินการจัดซื้อจัด
จ้าง

สถานที่
โรงแรมสุนีย์
แกรนด์
จังหวัด
อุบลราชธานี

หน่วยงานที่จัด
คณะบริหารศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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ระดับ หน่วยงาน รายการ
ปฏิบัติการ สานักงาน อบรม
เลขานุการ

อบรม

3 นักจิตวิทยา

ชานาญ
การ

สานักงาน ประชุม
เลขานุการ

4 นักวิทยาศาสตร์

ปฏิบัติการ สานักงาน อบรม
เลขานุการ

อบรม

หัวข้อการอบรม
เข้าร่วมอบรม
“ความเสี่ยง ข้อควร
ระวังและเทคนิคการ
แก้ไขปัญหา การ
ดาเนินการจัดซื้อจัด
จ้าง”
เข้าร่วมอบรม
หลักสูตร "การ
ตรวจสอบและ
ควบคุมคุณภาพ
หลักฐานการจ่ายเงิน
ของส่วนราชการ"
เข้าร่วมประชุม
วิชาการ ประจาปี
2560 ครั้งที่ 41
เรื่อง “จากความ
รุนแรงและแผลทาง
ใจสู่การเยียวยา”
(From Violence
and Trauma to
Healing)
เข้าร่วมโครงการ
อบรม เรื่อง การ
ฟื้นฟูวิชาการพยาธิ
วิทยากายวิภาค
ศาสตร์ ครั้งที่ 14
เข้าร่วมอบรม
สัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ "เทคนิค
และการประยุกต์ใช้
กล้องจุลทรรศน์ชนิด
Confocal

สถานที่
โรงแรมสุนีย์
แกรนด์
จังหวัด
อุบลราชธานี

หน่วยงานที่จัด
คณะบริหารศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

โรงแรมทาวน์ ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนา
อิน ทาวน์
บุคลากรเพื่อสังคม
พัทยา จังหวัด กรุงเทพฯ
ชลบุรี
โรงแรมอิสติน สมาคมนักจิตวิทยาคลินิก
มักกะสัน
ไทย
กรุงเทพมหาน
คร

โรงแรม
วินด์เซอร์
สวิทส์ แอนด์
คอนเวนชั่น
กรุงเทพฯ
ห้องประชุม
202 ชั้น 2
อาคารศูนย์
เครื่องมือ
วิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

สถาบันพยาธิวิทยา
กรมการแพทย์

ศูนย์เครื่องมือ
วิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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2) การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายวิชาการ
ในปีงบประมาณ 2561 บุคลากรสายวิชาการ ได้เข้ารับการพัฒนาศักยภาพตามสายงานทั้งภายในองค์กร
และภายนอกองค์กรอย่างต่อเนื่อง จานวนทั้งสิ้น 55 คน คิดเป็นร้อยละ 75.34 (ร้อยละต่อจานวนบุคล ากรสาย
วิชาการทั้งหมด 73 คน) ดังตารางที่ 60
ตารางที่ 60 การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ที่ ตาแหน่ง
หน่วยงาน
1 อาจารย์ กลุ่มวิชา
แพทยศาสตร์

รายการ
สัมมนา

หน่วยงานที่จัด
หัวข้อการอบรม
สถานที่
เข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการธาลัสซี โรงแรมมิราเคิลแก กรมการแพทย์
เมียแห่งชาติ ครั้งที่ 23 ประจาปี 2561 รนด์ คอนเวนชั่น กระทรวง
“Thalassemia All New Hope”
กรุงเทพมหานคร สาธารณสุข

2

อาจารย์

กลุ่มวิชา
แพทยศาสตร์

ประชุมและ
นาเสนอผลงาน

เข้าร่วมนาเสนอผลงานในการประชุม
วิชาการนานาชาติ เรื่อง นวัตกรรม
อาหารสุขภาพในเอเชีย : แนวโน้มใหม่
ของนวัตกรรมงานวิจัยและตลาด ใน
หัวข้อเรื่อง Iron chelating and free
radical scavenging properties of
lotus stamens (Nelumbo
nucifera Gaertn) in hepatocytes

ห้องประชุมเมือง
พะเยา อาคาร
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร
มหาวิทยาลัย
พะเยา

3

อาจารย์

กลุ่มวิชา
แพทยศาสตร์

ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ

เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ
กระบวนการการทบทวนแผนกลยุทธ์
เพื่อการพัฒนา ประจาปี พ.ศ. 2561

โรงแรมลายทอง
จังหวัด
อุบลราชธานี

4

อาจารย์

กลุ่มวิชา
แพทยศาสตร์

ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ

โรงแรมลายทอง
จังหวัด
อุบลราชธานี

5

อาจารย์

กลุ่มวิชา
สาธารณสุข
ศาสตร์

อบรม

เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ วิทยาลัย
แพทยฯ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข ในระยะ 5 ปี
พ.ศ. 2560-2564
เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้ประเมิน
คุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร

6

อาจารย์

กลุ่มวิชา
สาธารณสุข
ศาสตร์

ประชุม

เข้าร่วมประชุมวิชาการการพัฒนา
ห้องแซฟไฟร์
โจทย์วิจัยเพื่อการทางานสร้างเสริมสุข โรงแรมเซ็นจูรี่
ภาวะ และหารือแนวทางการทางาน พาร์ค กรุงเทพฯ
ระหว่างทีมวิจัยและศูนย์วิชาการ

7

อาจารย์

กลุ่มวิชา
สาธารณสุข
ศาสตร์

ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ

เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ
กระบวนการการทบทวนแผนกลยุทธ์
เพื่อการพัฒนา ประจาปี พ.ศ. 2561

มหาวิทยาลัย
นครพนม

โรงแรมลายทอง
จังหวัด
อุบลราชธานี
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คณะ
วิทยาศาสตร์
การแพทย์
คณะเภสัช
ศาสตร์
มหาวิทยาลัย
พะเยาและ
สมาคมเพื่อ
การวิจัยอนุมลู
อิสระไทย
วิทยาลัย
แพทยศาสตร์
และการ
สาธารณสุข
วิทยาลัย
แพทยศาสตร์
และการ
สาธารณสุข
สานักงาน
คณะกรรมการ
อุดมศึกษา
ร่วมกับ
มหาวิทยาลัย
นครพนม
คณะ
สาธารณสุข
ศาสตร์
มหาวิทยาลัยม
หิดล
วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
ที่ ตาแหน่ง
หน่วยงาน
8 อาจารย์ กลุ่มวิชา
สาธารณสุข
ศาสตร์

รายการ
ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ

9

อาจารย์

กลุ่มวิชา
สาธารณสุข
ศาสตร์

อบรม

10 อาจารย์

กลุ่มวิชา
สาธารณสุข
ศาสตร์

ประชุมและ
นาเสนอ

114
หัวข้อการอบรม
เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ วิทยาลัย
แพทยฯ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข ในระยะ 5 ปี
พ.ศ. 2560-2564
เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ
กระบวนการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทีม
นโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม (ทีม
5 พลัง)

สถานที่
โรงแรมลายทอง
จังหวัด
อุบลราชธานี

เข้าร่วมนาเสนอผลงานวิจัยในงาน
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ด้าน
วิทยาศาสตร์สุขภาพ ครั้งที่ 1 “The
1st national Conference on
Health Sciences Research and
Innovation: Knowledge
Transformation towards
Thailand 4.0” ในหัวข้อเรื่อง การ
ประเมินสภาวะอนามัยสิ่งแวดล้อมใน
หอพักนักศึกษามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยแม่
ฟ้าหลวง จังหวัด
เชียงราย

ห้องประชุมดอก
เกด โรงแรม
ริมปาว
จ.กาฬสินุธ์

หน่วยงานที่จัด

วิทยาลัย
แพทยศาสตร์
และการ
สาธารณสุข
สาขาวิชา
พัฒนาสังคม
คณะ
มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น
สานักวิชา
วิทยาศาสตร์
สุขภาพ
มหาวิทยาลัย
แม่ฟ้าหลวง

3. ปรับปรุงงานกฎหมายและนิติการของมหาวิทยาลัย เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ในปีงบประมาณ 2561 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้มีการทบทวน และจัดทาประกาศ
ระเบี ย บ ข้อบั งคับ แนวปฏิบั ติ ของวิทยาลั ยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุ ข เพื่ อใช้เป็นแนวปฏิบัติในการ
ดาเนินงานด้านต่างๆ และเพื่อให้สอดคล้องกับระบบการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยในปัจจุบัน โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการประจาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข และหรืออนุมัติโดยสภามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เช่น วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้ขออนุมัติจัดทาประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เรื่ อง การจั ดการศึกษาส าหรับ หลั กสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โดยให้ มีผ ลบังคับใช้ ส าหรับผู้ เข้าศึกษาตั้งแต่ปี
การศึกษา 2562 เป็นต้นไป เพื่อให้การจัดการศึกษาสาหรับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีหลักเกณฑ์และรายละเอียดสอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ ข อง
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
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ศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์ ได้เสนอขอจัดทา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย
การบริหารงานและการดาเนินงานโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อให้การดาเนินงานของโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
4. มีการจัดการความรู้เพื่อมุ่งสู่สถาบันแห่งการเรียนรู้
คณะกรรมการการจัดการความรู้ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี
พ.ศ. 2557 โดยมีพันธกิจ ในการสนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากร วิทยาลัยแพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข ให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม โดยคณะกรรมการจัดการความรู้ทางานภายใต้งานวิจัย
บริการวิชาการ และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
เป้าประสงค์ของโครงการจัดการความรู้มุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้คือเพื่อให้บุคลากรและอาจารย์
ประจาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ
ที่ จ ะน ามาใช้ ใ นการจั ด การความรู้ ทั้ ง การพั ฒ นาบั ณ ฑิ ต ด้ า นการเรี ย นการสอน ด้ า นการวิ จั ย ท านุ บ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรม และบริการวิชาการของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ซึ่งผลการดาเนินงานดาเนินงาน
อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้บุคลากรในวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้ตระหนักถึงความสาคัญของการ
จัดการความรู้ และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในองค์กรเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ในปี ง บประมาณ 2561 วิ ท ยาลั ย แพทยศาสตร์ แ ละการสาธารณสุ ข ได้ รั บ การสนั บ สนุ น
งบประมาณในการดาเนินงานจัดโครงการจัดการความรู้มุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ จานวน 3 กิจกรรม เป็นเงิน
40,770 บาท ภายใต้งานบริการการศึกษา โดยมุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 3 ด้าน มีความสอดคล้องกับโครงการ
จัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2561 ผลการดาเนินงาน ดังนี้
1. โครงการการจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน: จานวน 1 ครั้ง เทคนิคการสอนในศตวรรษ
ที่ 21 ประกอบด้วยเรื่อง “เวทมนต์ของคนเป็นครู” , เรื่อง “Smart Tools for Learning”และเรื่อง “Timeline
ประยุกต์ใช้กับวิชาประวัติศาสตร์ทางการแพทย์และละครเพื่อการเปลี่ยนแปลง”
2. โครงการการจั ด การความรู้ ด้านวิจัย : จานวน 1 ครั้ง ประกอบด้ว ยเรื่ อ ง การวิจัยสร้ า ง
ความหมายใหม่ในการเรียนรู้, เรื่อง การพัฒนาเครือข่ายวิจัย R2R เพื่อการควบคุมการบริโภคยาสูบ พื้นที่เขต
สุขภาพที่ 10, และเรื่อง การพัฒนาวัคซีนโดยใช้แบคทีเรียเป็นพาหะนาส่ง ฯลฯ
3. โครงการจัดการความรู้ด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและด้านอื่นๆ ประกอบด้วย ครั้ง ได้แก่
เรื่ อ ง“คนดี แ ละความดี . .. ดี อ ย่ า งไรไม่ เ กิ ด โทษ”และ เรื่ อ ง “เทคนิ ค การให้ บ ริ ก ารงานยานพาหนะอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ”
4.1). โครงการการจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน: เทคนิคการสอนในศตวรรษที่ 21
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “เทคนิคการสอนในศตวรรษที่ 21” จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคณาจารย์ ให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆ
เพื่อมาพัฒนาการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน โดยได้มีการจัดกิจกรรมขึ้น เมื่อวันที่ 20 มิถุ นายน 2561 เวลา
13.00-16.00 น. ณ ห้อง Smart Class Room วิทยาลัยแพทยศาสตร์ และการสาธารณสุข ประกอบด้วยเรื่อง
“เวทมนต์ ข องคนเป็ น ครู ” , เรื่ อ ง “Smart Tools for Learning”และเรื่ อ ง “Timeline ประยุ ก ต์ ใ ช้ กั บ วิ ช า
ประวัติศาสตร์ทางการแพทย์และละครเพื่อการเปลี่ยนแปลง” ซึ่งมีอาจารย์ทั้งกลุ่มวิชาแพทยศาสตร์และกลุ่มวิชา
สาธารณสุขศาสตร์มาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และการจัดการเรียนการสอน จานวน 31 คน จากเป้าหมายที่
กาหนดไว้ 50 คน (คิดเป็นร้อยละ 62)
จากผลการดาเนิ น งานโครงการ/กิ จกรรม พบว่า ผู้ เข้าร่ว มกิจกรรมมีผ ลการประเมิน ความ
พึงพอใจของดังกล่าวอยู่ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยคะแนน 4.41 จากคะแนนเต็ม 5 ทั้งนี้ในการดาเนินงานครั้งนี้ใช้
งบประมาณทัง้ สิ้นจานวน 900 บาท
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ภาพที่ 83 กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอน
4.2) โครงการการจัดการความรู้ด้านวิจัย
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัย จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และประสบการณ์วิจัยของคณาจารย์ เพื่อนามาพัฒนาการวิจัยและการปฏิบัติงาน โดยได้มีการจัดกิจกรรมขึ้น เมื่อ
วันที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม CMP 401 ชั้น 4 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข ประกอบด้วยเรื่อง การวิจัยสร้างความหมายใหม่ในการเรียนรู้, เรื่องการพัฒนาเครือข่ายวิจัย R2R เพื่อ
การควบคุมการบริโภคยาสูบ พื้นที่เขตสุขภาพที่ 10, และเรื่องการพัฒนาวัคซีนโดยใช้แบคทีเรียเป็นพาหะนาส่ง
ฯลฯ ซึ่งมีอาจารย์มาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และการจัดการเรียนการสอน จานวน 26 คน จากเป้าหมายที่
กาหนดไว้ 50 คน (คิดเป็นร้อยละ 52)
จากผลการดาเนิ น งานโครงการ/กิ จกรรม พบว่า ผู้ เข้าร่ว มกิจกรรมมีผ ลการประเมิน ความ
พึงพอใจของดังกล่าวอยู่ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยคะแนน 4.18 จากคะแนนเต็ม 5

ภาพที่ 84 ภาพกิจกรรมโครงการการจัดการความรู้ด้านวิจัย
4.3) โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “คนดีและความดี... ดีอย่างไรไม่เกิดโทษ”
โดยพระอธิการไพศาล วิสาโล (วงศ์วรวิสิทธิ์)
โครงการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ เ รื่ อ ง “คนดี แ ละความดี . .. ดี อ ย่ า งไรไม่ เ กิ ด โทษ” จั ด ขึ้ น โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร ให้มีความรู้ความเข้าใจในการนาธรรมะมาพัฒนา
ตนเองในการเรียน การปฏิบัติงานและการนามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน และวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและ
สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี เป็นองค์กรที่มีคุณธรรมจริยธรรม เป็นองค์กรที่มีสานึกที่ดีต่อสงคม อันจักนาไปสู่
“สังคมแห่งคนดี” ในอนาคต ตามอัตราลักษณ์ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขและมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี “สร้างสรรค์ สามัคคี สานึกดีต่อสังคม” โดยได้มีการจัดกิจกรรมขึ้น เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560 เวลา
13.00–16.30 น. ณ ห้องประชุม 101 ชั้น 1 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข โดยพระอธิการไพศาล
วิสาโล (วงศ์วรวิสิทธิ์) เจ้าอาวาสวัดป่าสุคะโต อาเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ เป็นพระวิทยากรในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ โดยมีกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ คือ นักศึกษา อาจารย์ และบุคคลากรที่สนใจ จานวน 200 คน
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ภาพที่ 85 กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมในองค์กร

ภาพที่ 86 กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการปฏิบัติงาน
ตารางที่ 61 เปรียบเทียบผลการดาเนินการการจัดการความรู้ (KM) ปีงบประมาณ 2558 - 2561
ลาดับที่
1
2
3

รายละเอียด
ด้านการเรียนการสอน
ด้านการวิจัย
ด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและอื่นๆ

2558
1
1
3

ผลการดาเนินงาน
2559
2560
2
2
1
3
3
1

2561
1
1
2

5. การพัฒนาประสิทธิภาพการกากับติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ในปีงบประมาณ 2561 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้มีการทบทวนผลการกากับติดตาม
และประเมินผลการดาเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาพบว่า การรายงานผลการดาเนินงานไม่เป็นไปตามช่วงเวลาที่
กาหนดทีมบริหารจึงได้กาหนดวิธีการรายงานหลายช่องทางมากขึ้นทั้งทาง E-mail เอกสารและผ่านช่อ งทาง
โปรแกรมที่กาลังดาเนินการพัฒนา เช่น การบันทึกภาระงานการบันทึกภาระงานวิจัย เพื่อให้สามารถรวบรวม
วิเคราะห์ข้อมูลแปลงข้อมูลเป็นสารสนเทศเพื่อการบริหารต่อไป
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีระบบและกลไกสาคัญที่ดาเนินการติดตามและประเมินผล
แผนงาน/แผนปฏิบัติการไปใช้ในการกากับปรับปรุง และพัฒนาการปฏิบัติงานของหน่ วยงานย่อยของวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ตามภารกิจหลักทั้ง 5 ด้าน คือ ด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัย ด้านการ
บริการวิชาการแก่สังคม ด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม และด้านบริหารจัดการ นั้น
ระบบและกลไกที่สาคัญอีกประการหนึ่งของการติดตามและประเมินแผนงาน/แผนปฏิบัติการ คือ การ
เสนอแนะแนวทางในการจัดทาแผนงาน/แผนปฏิบัติการในปีถัดไป โดยแผนงาน/แผนปฏิบัติการต้องครอบคลุมทุก
ภารกิจหลัก ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยเน้น ดังนี้
1. ระบบสุขภาพที่เป็นองค์รวม (การเสริมสร้าง-การป้องกัน)
2. เน้นการเรียนการสอนทางวิทยาศาสตร์ แต่จะต้องปรับให้เข้ากับปัญหาเฉพาะด้านของพื้นที่
3. การวิจัย/การบูรณาการองค์ความรู้ในปัญหาเฉพาะในพื้นที่
รายงานประจาปี 2561
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4. ระบบบุคลากร/การพัฒนาบุคลากร เป้าหมายคือ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการทางาน
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีการกากับติดตาม ดังนี้
1. การติดตามและประเมินผลแผนกลยุทธ มีการติดตามผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้อย่างน้อยปีละ 2
ครั้ง คือ รอบ 9 เดือน เดือนกรกฎาคม และ รอบ 12 เดือน เดือนกันยายน ของแต่ละปีงบประมาณ ดังนี้
1.1.การติดตามผลการดาเนินการ (Track Status) เปนเครื่องมือสาคัญ ของผู บริหารที่จะสรางความ
มั่นใจไดวา การปฏิบัติงานขององคกรเปนไปในทิศทางที่ถูกตอง และสามารถสรางผลงานที่สอดคลองตามเปา
ประสงคหรือจุดมุ งหมายที่วางเอาไว การติดตามผลการดาเนินงานจะชวยใหผูบริหารทราบ ขอมูลที่เปนตัวบงชี้
ปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น ซึ่งจะเปนขอมูลแกผู บริหารในการปรับเปลี่ยนกลยุทธใหสอดรับกับสถานการณที่
เปลี่ยนแปลงไป การติดตามผลการดาเนินงานนี้หมายความรวมถึงการรวบรวมผลการดาเนินงานในแตละชวงเวลา
ของกิจกรรม งานโครงการตางๆ สอดคลองตามตัวชี้วัด ผลสาเร็จของการดาเนินงานในแตละระดับที่ไดกาหนดไว
ในแผนปฏิบัติงานประจาป
1.2.การรายงานความกาวหนา (Communicate Progress) เปนกระบวนการหลั งจากที่ไดมี ก าร
รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับผลการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ ภายใตกรอบของตัวชี้วัดผลสาเร็จของการดาเนินงานใน
แต่ละช่วงเวลาแล้ว เป็นหน้าที่ของผู้มีหน้าที่ในการกากับติดตามผลที่จะต้องจัดทารายงานสรุปเสนอต่อผู้บริหารให้
ได้รับทราบความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานเป็นระยะ รวมทั้งควรส่งข้อมูลย้อนกลับให้แก่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อช่วยให้ผู้รับผิดชอบแต่ละระดับ ดาเนินการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแนวทางที่เหมาะสม
2. การติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจาปี ครบทุกพันธกิจ โดย
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข รายงานการติดตามผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการ
ประจาปี ทุกไตรมาส หรือ 3 เดือน/ครั้ง ตลอดปีงบประมาณนั้น โดยการควบคุมและติดตามผลการดาเนินงาน
ดังนี้
2.1.การควบคุมดานเชิงคุณภาพ เพื่อวัดว่าแผนงานโครงการนั้น ตรงต่อความต้องการและวัตถุประสงค์
ที่กาหนด
2.2.การควบคุมเชิงปริมาณ เพื่อนามาให้วัดผลในทางปริมาณ/ร้อยละ/ระดับ/คะแนน ฯลฯ ตรงตาม
วัตถุประสงค์ที่กาหนด
2.3.การควบคุมด้านเชิงค่ าใช้จ่าย โดยการใช้ระบบงบประมาณ เพื่อควบคุมค่าใช้จ่าย โดยการให้
หน่วยงาน จัดทางบประมาณการใช้จ่ายในทุกๆ ด้านไว้ล่วงหน้า เมื่อเข้าสู่ขั้นตอนการปฏิบัติ ผู้บริหารก็จะสามารถ
ควบคุมค่าใช้จ่ายโดยวัดผลการใช้จ่ายที่เกิดขึ้นกับงบประมาณที่ตั้งเอาไว้
2.4.การควบคุมด้านเชิงเวลาคือการควบคุมงานต่างๆ ดาเนินไปได้ โดยสามารถจัดทาได้เสร็จตาม
กาหนดเวลาที่วางเอาไว
ในการนี้ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้พัฒนาการจัดทาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
โครงการ (project management information system -PMIS) เพื่อเป็นข้อมูลการดาเนินของโครงการ ทั้งใน
ระดับกิจกรรมและระดับผลผลิตของโครงการ ซึ่งจะนาไปเป็นสารสนเทศสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจทบทวนและ
ปรับแผนการปฏิบัติงาน ต่อไป
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6. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
ในปี ง บประมาณ 2561 วิ ท ยาลั ย แพทยศาสตร์แ ละการสาธารณสุ ข น าโปรแกรมการจั ด การระบบ
สารสนเทศเข้ามาช่วยให้ระบบการบริหารจัดการมีความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น และเพื่อการตัดสินใจของผู้บริหาร
เช่น ระบบระบบลงทะเบียน REG ระบบบริหารจัดการด้านแผนและงบประมาณ (UBUFMIS) ระบบบริหารจัดการ
โรงพยาบาล ระบบรับส่งหนังสือระบบลงเวลาปฏิบัติงานด้ วยสแกนลายนิ้วมือ ระบบประเมินภาระงานบุคลากร
เป็นต้น และมีผลประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงานด้านคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ในรอบปีงบประมาณ
พ.ศ.2561 ดังนี้

ระดับความพึงพอใจ
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บุคลากร
ความเพียงพอต่อการใช้งานวัสดุอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์

นักศึกษา
สัญญาณอินเตอร์เน็ตไร้สายบริการได้ครอบคลุมและเข้าถึงได้รวดเร็ว

Website วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

แผนภูมิที่ 20 ความคิดเห็นบุคลากร และนักศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตร์การสาธารณสุข ต่อการ
ให้บริการ งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
จากแผนภูมิที่ 20 พบว่าผลการประเมินด้านคอมพิวเตอร์และเครือข่าย พิจารณาจากค่าเฉลี่ย จะเห็นว่า
บุคลากรวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขมีความเห็นต่อการให้บริการด้านคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
โดยรวมแล้วมีความเหมาะสมในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.04) และนักศึกษามีความเห็นต่อการให้บริการ
ด้านคอมพิวเตอร์และเครือข่าย โดยรวมแล้วมีความเหมาะสมในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.29)
ความเห็นของบุคลากรเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือความเพียงพอต่อการใช้งาน
วัสดุอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์มีความเหมาะสมในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.22) รองลงมาคือ สัญญาณ
อินเตอร์เน็ตไร้สายบริการได้ครอบคลุมและเข้าถึงได้รวดเร็วมีความเหมาะสมในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.15) และข้อที่มีคะแนนต่าสุดคือ Website วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขมีความเหมาะสมในระดับ
ปานกลาง (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.76)

รายงานประจาปี 2561

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

120

ความเห็ น ของนั ก ศึ ก ษาเมื่ อ พิจ ารณาเป็ นรายข้ อ พบว่าข้อที่ มี ค่า เฉลี่ ยสู งสุ ด คือ Website วิทยาลั ย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุขมีความเหมาะสมในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ3.37) รองลงมาคือความ
เพียงพอต่อการใช้งานวัสดุอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์มีความเหมาะสมในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.36) และ
ข้อที่มีคะแนนต่าสุดคือสัญญาณอินเตอร์เน็ตไร้สายบริการได้ครอบคลุมและเข้าถึงได้รวดเร็วมีความเหมาะสมใน
ระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.15)
7. พัฒนาระบบการสื่อสาร จัดทาแผนกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เชิงรุก และประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กรที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการถ่ายทอดนโยบาย แผนงาน ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ตลอดจนการสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัยฯ
ในปีงบประมาณ 2561 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีการประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลข่าวสาร
ต่างๆ ที่เกี่ยวกับวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ผ่านทางเว็บไซต์ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข (www.cmp.ubu.ac.th) รวมทั้งได้มีการประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุ ข
และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยการจัดกิจกรรมวิ่งการกุศล เนื่องในวันมหิดล Run to Give Zoo
Run ในวันอาทิตย์ ที่ 23 กันยายน 2561 ณ สวนสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อสมทบทุนซื้ออุปกรณ์ทางการ
แพทย์โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข การจัดกิจกรรมวิ่งการ
กุศลในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร บริษัท ยงสงวน กรุ๊ป จากัด
และสวนสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี

ภาพที่ 87 กิจกรรมการวิ่งการกุศล เนื่องในวันมหิดล Run to Give Zoo Run
ในวันอาทิตย์ ที่ 23 กันยายน 2561 ณ สวนสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี
8. พัฒนาระบบและกลไกลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
แนวทางการดาเนินงานประกันคุณภาพภายใน ประจาปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุ ข มุ่งพัฒ นาคุณภาพเพื่อเตรี ย มความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ , เกณฑ์พัฒ นา
คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx), เกณฑ์ World Federation for Medical Education (WFME) และ
มุ่งพัฒนาคุณภาพของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ให้ก้าวหน้ามากขึ้น ทั้งนี้วิทยาลัย แพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข ได้มีแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา ดังนี้
1. จัดทาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ โดยยึดตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ของสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสานักงานพัฒนาระบบข้าราชการ (กพร.) และบูรณาการ
ร่วมกับตัวบ่งชี้ของสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และเกณฑ์
พัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) สาหรับหลักสูตรแพทย์ ได้มีการเตรียมความพร้อม
ในการประเมินตามเกณฑ์ World Federation for Medical Education (WFME)
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2. ปรับปรุงโครงสร้างคณะกรรมการประกันคุณภาพ ประกอบด้วย คณะกรรมการกากับทิศและพัฒนา
ระบบงานประกันคุณภาพ วิทยาลัย เพื่อทาหน้าที่พัฒนา บริหารและติดตามการดาเนินงานประกัน
คุณภาพภายใน, คณะกรรมการจัดทารายงานการประเมินตนเองและจัดเก็บหลักฐาน วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข และคณะทางานเพื่อเตรียมความพร้อมในการดาเนินงานเพื่อ
คุณภาพวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ตามเกณฑ์ EdPEx
3. จัดทาแผนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในระบบประกัน
คุณภาพ การติดตามและตรวจสอบประเมินคุณภาพภายใน
4. พัฒนาบุคลากรภายในวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ให้ตระหนักและมีส่วนร่วมในการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
5. ติดตามประเมินผลการดาเนินงาน ตามรอบระยะเวลา 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน
6. ในการประเมิ น คุ ณ ภาพ ก าหนดให้ มี ก ารประเมิ น คุ ณ ภาพภายใน ระดั บ หลั ก สู ต ร (รวมทั้ ง ศู น ย์
แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก), ระดับวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
7. นาผลประเมินไปปรับปรุงและพัฒนา ในรอบปีการศึกษาถัดไป
8.1 นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
1. จัดให้มีระบบและกลไกการประกั นคุณภาพการศึกษาทีมีประสิทธิภาพ โดยเน้นหลักการชี้แจงให้
บุคลากรและนักศึกษาเข้าใจและเห็นประโยชน์ของการทาประกันคุณภาพ พร้อมกากับ ตรวจสอบ ประเมิน
และปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ให้มีความสอดคล้องกับเกณฑ์ของสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) พร้อมรับการประเมินและรับรองจากหน่วยงานภายนอก
2. กาหนดให้มีคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
ทาหน้าที่พัฒนา บริหารและติดตามการดาเนินการประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้กิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของงานประจา ตาม
ภารกิจของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
4. กาหนดให้มีปัจจัยคุณภาพเกณฑ์มาตรฐาน และดัชนีชี้วัดคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข เพื่อใช้ในการควบคุม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับภารกิจ
ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
5. ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรและนักศึกษาของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้มีส่วน
ร่วมในกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในอย่างต่อเนื่อง
6. พัฒ นา ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องโดยใช้กลไก Plan-DoCheck-Act (PDCA)
8.2 กิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาในรอบปีงบประมาณ 2561
1. วิทยาลัย แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปี
การศึ ก ษา 2560 หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต (ชี ว เวชศาสตร์ ) ในวั น ที่ 13 กรกฎาคม 2561 ณ
ห้อง CMP401 ชั้น 4 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข โดยผลการประเมินผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ที่ 2.50 คะแนน เกณฑ์ระดับปานกลาง ผู้ประเมินประกอบด้วย
1. รศ.ดร.ปราณี พัฒนพิพิธไพศาล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประธานตรวจประเมินฯ
2. ผศ.ดร.จารุวรรณ ธนวิรุฬห์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กรรมการตรวจประเมินฯ
3. ดร.สุรชัย จูมพระบุต คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กรรมการและเลขานุการตรวจ
ประเมินฯ
รายงานประจาปี 2561
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ภาพที่ 88 การตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(ชีวเวชศาสตร์) ปีการศึกษา 2560
ตารางที่ 62 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีวเวชศาสตร์
ปีการศึกษา 2560
องค์ประกอบที่
1. การกากับมาตรฐาน
2. บัณฑิต
3. นักศึกษา
4. อาจารย์
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ผลการประเมิน

I
2.33
3.67
2.00
2.86
ปานกลาง

P

O

ผ่านประเมิน
5.00
1.00
2.00
1.25 5.00
น้อย ดีมาก

5.00
2.33
3.67
1.25
2.00

ผลการ
ประเมิน
ได้มาตรฐาน
ดีมาก
ปานกลาง
ดี
น้อย
น้อย

2.50

ปานกลาง

คะแนนเฉลี่ย

2. วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข รับการตรวจประเมินคุณภาพ ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา
2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต(อนามัยสิ่งแวดล้อม) ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 ณ ห้อง CMP401 ชั้น 4 วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข โดยผลการประเมินผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ที่ 3.40 คะแนน เกณฑ์ระดับดี
ซึ่งผู้ประเมินประกอบด้วย
1.รศ.ดร.วรางคณา สังสิทธิสวัสดิ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประธานตรวจ
ประเมินฯ
2.ดร.กติกา สระมณีอินทร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กรรมการตรวจประเมินฯ
3.อาจารย์ ภูษณิ ศา มีน าเขตร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลั ยอุ บลราชธานี กรรมการและ
เลขานุการตรวจประเมินฯ

ภาพที่ 89 ตรวจประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (อนามัยสิ่งแวดล้อม)
ปีการศึกษา 2560
รายงานประจาปี 2561
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ตารางที่ 63 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม
ปีการศึกษา 2560
องค์ประกอบที่
1. การกากับมาตรฐาน
2. บัณฑิต
3. นักศึกษา
4. อาจารย์
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ผลการประเมิน

I
2.67
3.63
3.00
3.13
ดี

P

O

4.17
2.67
3.63
3.50
3.00

ผลการ
ประเมิน
ได้มาตรฐาน
ดีมาก
ปานกลาง
ดี
ดี
ปานกลาง

3.40

ดี

คะแนนเฉลี่ย

ผ่านประเมิน
4.17
3.67
3.00
3.50 4.17
ดี
ดีมาก

3. วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข รับการตรวจประเมินคุณภาพ ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา
2560 หลั ก สู ต รสาธารณสุ ข ศาสตรบั ณ ฑิ ต ในวั น ที่ 9 สิ ง หาคม 2561 ณ ห้ อ ง CMP401 ชั้ น 4 วิ ท ยาลั ย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข โดยผลการประเมินผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ที่ 3.37 คะแนน เกณฑ์ระดับดี
ซึ่งผู้ประเมินประกอบด้วย
1. ดร.ถนอมศักดิ์ บุญสู่ วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ประธานตรวจประเมินฯ
2. ดร.ชาญชัยณรงค์ ทรงคาศรี คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กรรมการตรวจประเมิน
3. ดร.ชิดหทัย เพชรช่วย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กรรมการและเลขานุการตรวจ
ประเมินฯ

ภาพที่ 90 การตรวจประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
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ตารางที่ 64 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุขศาสตร์
ปีการศึกษา 2560
องค์ประกอบที่
1. การกากับมาตรฐาน
2. บัณฑิต
3. นักศึกษา
4. อาจารย์
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ผลการประเมิน

I
2.67
3.48
3.00
3.06
ดี

P

O

4.17
2.67
3.48
3.50
3.00

ผลการ
ประเมิน
ได้มาตรฐาน
ดีมาก
ปานกลาง
ดี
ดี
ปานกลาง

3.37

ดี

คะแนนเฉลี่ย

ผ่านประเมิน
4.17
3.67
3.00
3.50 4.17
ดี
ดีมาก

4. วิทยาลั ย แพทยศาสตร์ และการสาธารณสุ ข รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับวิทยาลั ย
ปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 25-26 กันยายน 2561 ณ ห้อง CMP401 ชั้น 4 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และ
การ
สาธารณสุข ผลการประเมินได้ 4.17 คะแนน ในระดับดี โดยกรรมการตรวจประเมินผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่
1. ศ.พญ.จามรี ธีรตกุลพิศาล (คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
ประธานฯ
2. รศ.ดร.อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์
(คณะเกษตรศาสตร์)
กรรมการฯ
3. รศ.ดร.กิตติศักดิ์ ขันติยวิชัย
(คณะวิศวกรรมศาสตร์)
กรรมการฯ
4. ผศ.ดร.รัชดา โสภาคะยัง
(คณะวิศวกรรมศาสตร์)
กรรมการฯ
5. อาจารย์สายเพชร อักโข
(คณะบริหารศาสตร์)
กรรมการฯ
6. นางสาวสายใจ จันเวียง
(สานักงานประกันคุณภาพฯ)
เลขานุการ

ภาพที่ 91 การตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับวิทยาลัย ปีการศึกษา 2560
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ตารางที่ 65 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับวิทยาลัย ปีการศึกษา 2560
องค์ประกอบ
1. การผลิตบัณฑิต
2. การวิจัย
3. การบริการวิชาการ
4. การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
5. การบริหารจัดการ
คะแนนเฉลี่ย

คะแนนการประเมินเฉลี่ย (สกอ.)
ตัวบ่งชี้
I
P
O
6
3.37 4.00 3.09
3
5.00 5.00 5.00
1
4.00
1
5.00
2
4.50
13
3.78 4.43 4.05

ผลการประเมิน

รวม
3.53
5.00
4.00
5.00
4.50
4.17

ดี
ดีมาก
ดี
ดีมาก
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หลักสูตร
ปีการศึกษา 2558

วท.ม.(ชีวเวชศาสตร์)

ปีการศึกษา 2559

คะแนนเฉลี่ย

ปีการศึกษา 2560

แผนภูมิที่ 21 เปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (เกณฑ์ สกอ.)
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องค์ 5 การบริหาร
จัดการ

4.29

3.96 4.17

3

3
2
1
0
องค์ 1 การผลิตบัณฑิต

องค์ 2 การวิจัย

ปีการศึกษา 2558

องค์ 3 การบริการ
วิชาการ

การศึกษา 2559

คะแนนเฉลี่ย

ปีการศึกษา 2560

แผนภูมิที่ 22 การเปรียบเทียบเทียบผลประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 - 2560
รายงานประจาปี 2561

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

126

9. การบริหารความเสี่ยงและแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน
วิ ท ยาลั ย แพทยศาสตร์ แ ละการสาธารณสุ ข ได้ มี ก ารวางระบบการบริ ห ารความเสี่ ย งโดยมี ค ณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยงจากหน่วยงานย่อยมีหน้าที่ กาหนดนโยบาย กาหนดความเสี่ยง วางมาตรการการ
จัดการความเสี่ยง โดยแบ่งความเสี่ยงออกเป็นด้านต่างๆ ดังนี้
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ การกาหนดแผนกลยุทธ์ แผนการ
ดาเนินงาน และการนาแผนดังกล่าวไปปฏิบัติอย่างไม่เหมาะสม
2. ความเสี่ ย งด้านปฏิบั ติการ (Operational Risk)ความเสี่ ยงที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของแต่ละ
กระบวนการหรือกิจกรรมภายในองค์กร รวมทั้งความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการข้อมูลด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ และข้อมูลความรู้ต่างๆ
3. ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทางการเงิน
4. ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงานกากับดูแล
10. ปรับปรุงกายภาพ ระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของนักศึกษาและบุคลากร
ในปีงบประมาณ 2561 งานอาคารสถานที่ได้รับจัดจัดสรรงบประมาณในโครงการปรับปรุงซ่อมบารุง
อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมภายในวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานด้านการ
บริ ห ารจั ด การภายในวิ ท ยาลั ย แพทยศาสตร์ แ ละการสาธารณสุ ข เช่ น จ้ า งเหมาดู แ ลระบบลิ ฟ ท์ โ ดยสาร
เครื่องปรับอากาศ ระบบไฟฟ้า ค่าวัสดุในการจัดทาซ่อมแซมส่วนที่เสียหายภายในตัวอาคาร และค่าบารุงปรับปรุง
ภูมิทัศน์ เป็นต้น
ในช่ ว งปี ง บประมาณ 2561 วิ ท ยาลั ย แพทยศาสตร์ แ ละการสาธารณสุ ข จ าเป็ น ต้ อ งดู แ ลระบบ
สาธารณูปโภค ภายในวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เป็นประจาทุกปีดังนี้
10.1) สนั บ สนุ น โครงการการจั ดการขยะรี ไ ซเคิล โดยจั ด แจงพื้ น ที่ ใ นการวางถั ง ขยะและจัดทา
ที่ทิ้งขยะแบบแยกประเภทไว้ในจุดที่เหมาะสม

ภาพที่ 92 สนับสนุนโครงการการจัดการขยะรีไซเคิล โดยจัดแจงพื้นที่ในการวางถังขยะ
และจัดทาที่ทิ้งขยะแบบแยกประเภทไว้ในจุดที่เหมาะสม
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ภาพที่ 93 เปลี่ยนถ่ายสารเรซินและสารคาร์บอนทุกๆ 6 เดือน และเปลี่ยนไส้กรองคาร์บอนทุก 3 เดือน

ภาพที่ 94 ซ่อมแซมบารุงรักษาลิฟท์เป็นประจาทุกปี

ภาพที่ 95 กาจัดปลวกโดยวิธีอัดสารเคมีลงพื้นภายในอาคาร
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ภาพที่ 96 ปิดรางไฟเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ห้องเรียน
สรุปผลการประเมินระดับความพึงพอใจ
จากการประเมิน ระดับ ความพึ งพอใจจากบุ คลากร และนักศึกษาภายในวิทยาลั ยแพทยศาสตร์ แ ละ
การสาธารณสุขพบว่าระดับความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ที่ร้อยละ 70.6
11. การส่งเสริมและสร้างจิตสานึกการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน รวมทั้งเพิ่ม พื้นที่สีเขียวและ
ลดภาวะโลกร้อน
11.1 การด าเนิน การเพื่อส่งเสริ มและสร้ า งจิตสานึกในการอนุรั กษ์สิ่งแวดล้อมและการประหยั ด
พลังงานให้กับนักศึกษาและบุคลากร ในปีงบประมาณ 2561
1) โครงการการพัฒนาแกนน าด้า นสุ ขภาพและอนามั ยสิ่ งแวดล้ อ มในอี สานใต้ ประจ าปี
งบประมาณ 2561
วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมคือ 1) เพื่อให้ผู้ร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจ สร้างพลังเชิง
บวกและทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับการสาธารณสุข และอนามัยสิ่งแวดล้อม 2) เพื่อเป็นการสร้างแกนนาด้านสุขภาพและ
อนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน
จากการดาเนินกิจกรรมในโครงการบริการวิชาการการพัฒนาแกนนาด้านสุขภาพและอนามัย
สิ่ งแวดล้ อมในอี ส านใต้ นั้ น พบว่าการดาเนิ น กิจ กรรมมี นัก เรี ยนผู้ เ ข้า ร่ว มโครงการจากโรงเรีย นในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ในระหว่างวันที่ 24-26 สิงหาคม 2561 ณ วิท ยาลัยแพททยศาสตร์และการสาธารณสุข
จานวน 22 โรงเรียน ได้แก่
1) โรงเรียนท่าบ่อ
2) โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม
3) โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
4) โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
5) โรงเรียนคาม่วง
6) โรงเรียนเซกา
7) โรงเรียนพระครูพิทยาคม
8) โรงเรียนวาปีประทุม
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9) โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร
10) โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล
11) โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
12) โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี
13) โรงเรียนอเวมารีอา
14) โรงเรียนวิจิตราพิทยา
15) โรงเรียนเดชอุดม
16) โรงเรียนน้ายืนวิทยา
17) โรงเรียนบึงกาฬ
18) โรงเรียนสกลราชพัฒนศึกษา
19) โรงเรียนอานาจเจริญ
20) โรงเรียนพังโคนวิทยาคม
21) โรงเรียนเลิงนกทา
22) โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์

ภาพที่ 97 การดาเนินการโครงการการพัฒนาแกนนาด้านสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในอีสานใต้
ตารางที่ 66 ผลการดาเนินงานโครงการการพัฒนาแกนนาด้านสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในอีสานใต้
ประจาปีงบประมาณ 2561
ตัวชี้วัด
จานวนผู้ร่วมโครงการ (200 คน)

หน่วย
คน

ค่าเป้าหมาย
85 %

ผลสาเร็จ
106 % (212 คน)

ภาพรวมระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับ
บริการ

ร้อยละ
(ระดับมากขึ้นไป)

95 %

96.42 %

ผู้ร่วมโครงการที่นาความรูไ้ ปใช้ประโยชน์
(นาความรู้ที่ไปใช้ในชีวิตประจาวันได้)

ร้อยละ
(ระดับมากขึ้นไป)

95 %

99.28

ระดับความรู้ที่เพิม่ ขึ้นหลังจากร่วมโครงการ

คะแนน

มากกว่าหรือเท่ากับ 1

ความรู้มากขึ้น
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2) โครงการธนาคารขยะ รายวิชา 1902 315 การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จัดให้มีการเรียนการสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาเอกอนามัยสิ่งแวดล้อม ซึ่งเน้นการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันการเกิดผล
กระทบต่อสุขภาพของประชาชน การจัดการขยะเป็นอีกปัญหาสิ่งแวดล้อมหนึ่งที่ยังต้องมีการดูแลเพื่อให้เกิดการ
จัดการที่ดี และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและคนในพื้นที่ ดังนั้นทางหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาชาวิชา
สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาเอกอนามัยสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดให้มีโครงการธนาคารขยะขึ้น เพื่อดาเนินการจัดการ
ขยะรีไซเคิลทั้งภายในวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข และขยายผลไปทั่วมหาวิทยาลัย รวมทั้งเป็นการ
ฝึกการทางานเป็นทีม กระบวนการคิด การจัดการองค์กร จากประสบการณ์การทางานจริงของนักศึกษาชั้นปีที่ 3
ตลอดระยะเวลา 1 ปี ซึ่งนักศึกษาจะสามารถนาไปปรับประยุกต์ใช้ในการทางานจริงได้ในอนาคต

ภาพที่ 98 การดาเนินการกิจกรรมธนาคารขยะ
จากการดาเนินงานตามโครงการธนาคารขยะ “เปลี่ยนขยะให้เป็นทุน ” โดยทางกลุ่มได้ทาการรับสมัคร
สมาชิก โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ อาจารย์และบุคลากรในคณะ นักศึกษาในคณะ นักศึกษาและบุคลากรต่าง
คณะโดยสรุปผลดังนี้ มีจานวนผู้ที่เป็นสมาชิก ทั้งสิ้น 183 คน โดยเป็นอาจารย์และบุคลากร วิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข จานวน 49 คน นักศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จานวน 96 คน และ
นักศึกษานอกคณะ จานวน 38 คน และมีปริมาณขยะที่รับฝาก รวมจานวนขยะทั้งหมด 3,284.15 กิโลกรัม
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ปริมาณการรับฝากขยะและการขายออกของโครงการธนาคารขยะ 2561
164

เหล็ก

16
7
0

สังกะสี
อลูมิเนียม
พลาสติกแข็ง

114

ประเภทขยะ

พลาสติกรวม

376

พลาสติกใส

0
0

กระดาษหนังสือพิมพ์
กระดาษแข็ง

ปริมาณขยะ

499

กระดาษลัง

246

กระดาษรวม

1,571

กระดาษขาวดา

5

ขวดเบียร์พร้อมลัง

หน่วย : กิโลกรัม

266
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แผนภูมิที่ 23 ปริมาณขยะในโครงการธนาคารขยะ “เปลี่ยนขยะให้เป็นทุน” ปีการศึกษา 2561
3) โครงการการจัดการขยะด้วย เทคโนโลยีชีวภาพและขยะรีไซเคิล รายวิชา 1902 315
การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เพื่อพัฒนานักศึกษาให้สามารถนาขยะกลับมาใช้ประโยชน์ ใหม่ได้อีกครั้ง

ภาพที่ 99 กิจกรรมการดาเนินการทาน้าหมักชีวภาพจากเศษขยะอินทรีย์
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4) โครงการ วันสิ่งแวดล้อมโลกเพื่อสุขภาพ
โครงการ วัน สิ่ งแวดล้ อมโลกเพื่อสุ ขภาพ เพื่อให้ นักศึกษาหลั กสู ตรวิทยาศาสตรบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้ อมและสาขาวิช าสาธารณสุขศาสตร์ สามารถเผยแพร่เรื่องราวเกี่ยวกับการอนุ รัก ษ์
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และเพื่อเป็นการกระตุ้นให้มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี ในชุมชนและสังคม และเพื่อให้
นักศึกษาสามารถที่จะเป็นผู้นาในการสร้างความตื่นตัวในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และเป็นแบบอย่างที่
ดีแก่ประชาชนและนักศึกษาทั่วไป
ผลการดาเนินกิจกรรมนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อมและ
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สามารถเผยแพร่เรื่องราวเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และสามารถ
กระตุ้นให้มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี ในชุมชนและสังคมได้ สามารถที่ จะเป็นผู้นาในการสร้างความตื่นตัวใน
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชนและนักศึกษาทั่วไปได้ และสามารถแก้ไข
ปัญหาเฉพาะหน้าเมื่อมีโอกาสในการทางาน

ภาพที่ 100 กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลกเพื่อสุขภาพ
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ผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ที่ 6
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 6 บริ ห ารและพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ อ ย่ า งเป็ น ระบบและต่ อ เนื่ อ งให้ ส อดรั บ กั บ บริ บ ทที่
เปลี่ยนแปลงไป
เป้าประสงค์ : มหาวิทยาลัยมีบุคลากรที่มีสมรรถนะสูง มีคุณธรรม จริยธรรม และมีสุขภาวะที่ดี สามารถขับเคลื่อน
มหาวิทยาลัยให้บรรลุวิสัยทัศน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างมีความสุขและความ
ผูกพันต่อองค์กร
1. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม
ในรอบปีงบประมาณ 2561 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้มีการเปิดรับอัตรากาลังเพิ่มหรือ
ทดแทนตาแหน่งที่ลาออก รายละเอียดมีดังนี้
1. บุคลากรสายวิชาการ
ตารางที่ 67 บุคลากรใหม่สายวิชาการ ปีงบประมาณ 2561
ชื่อ- สกุล
1. ดร.ธงชัย อามาตยบัณฑิต
2. พญ.สุธาดา บุญญาคมน์
3. พญ.วศินี นิรันพรพุทธา

สายงาน
พนักงาน
มหาวิทยาลัย
พนักงาน
มหาวิทยาลัย
พนักงาน
มหาวิทยาลัย

ตาแหน่ง
วันบรรจุ
อาจารย์ 2 ตุลาคม 2560

สังกัด/หน่วยงาน
กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์

อาจารย์ 3 มกราคม 2561

กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์

อาจารย์ 3 มกราคม 2561

กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์

2. สายสนับสนุนวิชาการ
ตารางที่ 68 บุคลากรสายใหม่ สนับสนุนวิชาการ ปีงบประมาณ 2561
ชื่อ- สกุล
1. นายเกษมศักดิ์ สัตย์ใสย์
2. นายอภิชาติ นะวะคา

สายงาน
พนักงาน
มหาวิทยาลัย
ลูกจ้างชั่วคราว

3. นายสุวรรณ มุสิกาวัน

ลูกจ้างชั่วคราว

ตาแหน่ง
บุคลากร

วันบรรจุ
สังกัด/หน่วยงาน
1 พฤศจิกายน 2560 สานักงาน
เลขานุการ
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 22 มกราคม 2561 สานักงาน
เลขานุการ
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 22 มกราคม 2561 สานักงาน
เลขานุการ

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีการดาเนินการจัดสรรงบประมาณทุนให้ กับบุคลากรสาย
วิชาการที่ลาศึกษาต่อ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 781,000 บาท ซึ่งได้ดาเนินการตามแผนกรอบอัตรากาลังและแผนการ
พัฒนาบุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-พ.ศ. 2565) มีผลการ
ดาเนินงาน ดังนี้
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1. ทุนเพื่อพัฒนาอาจารย์ จานวน 3 ทุน มีดังนี้
ตารางที่ 69 ทุนพัฒนาอาจารย์ ปีการศึกษา 2560
ชื่อ- สกุล
1.ผศ.พลากร สืบสาราญ

ระดับ
ปริญญา
ปริญญา
เอก

สาขา
การพัฒนาสุขภาพ
ชุมชน

2.น.ส.รัตติยา ทองรุ่ง

ปริญญา
เอก

เภสัชวิทยา

3.ผศ.สมเจตน์ ทองดา

ปริญญา
เอก

สาธารณสุขศาสตร์

สถานศึกษา

ทุนสนับสนุน

มหาวิทยาลัย วิทยาลัย
ขอนแก่น
แพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข
มหาวิทยาลัย วิทยาลัย
ขอนแก่น
แพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข
มหาวิทยาลัย วิทยาลัย
ขอนแก่น
แพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข

ระยะเวลาใน
การลาศึกษา
8 ม.ค.61-7 ม.ค.64

11 ม.ค.61-10 ม.ค.64

6 ส.ค.61-5 ส.ค. 64

2. ทุนเพื่อพัฒนาอาจารย์แพทย์ ในด้านแพทย์ประจาบ้านหรือแพทย์เฉพาะทางสาขาต่างๆ จานวน 4 ทุน มีดังนี้
ตารางที่ 70 ทุนพัฒนาอาจารย์แพทย์เฉพาะทาง ปีการศึกษา 2560
ระดับ
สาขา
ปริญญา
1.พญ.เพชรลดา อาชวานันทกุล ปริญญาเอก ภาควิชา
จิตวิทยา
ชื่อ- สกุล

2.นพ.ณวัฒน์ โอฬารสกุลชัย
3.พญ.สุธาดา บุญญาคมน์
4.พญ.วศินี นิรันพรพุทธา

ปริญญาเอก ศัลยศาสตร์
ทางเดิน
ปัสสาวะ
ปริญญาเอก สูตินรีเวช
วิทยา
ปริญญาเอก เวชศาสตร์
ฉุกเฉิน

สถานศึกษา

ทุน
ระยะเวลาในการลา
สนับสนุน
ศึกษา
ทุนส่วนตัว 1 ก.ค.61- 30 มิ.ย.64

คณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล
กลุ่มงานศัลยกรรม ทุนส่วนตัว
โรงพยาบาล
สรรพสิทธิประสงค์
คณะแพทยศาสตร์ ทุนส่วนตัว
ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล
โรงพยาบาลสมเด็จ ทุนส่วนตัว
พระปิ่นเกล้า กรม
แพทย์ทหารเรือ

รายงานประจาปี 2561
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4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีความก้าวหน้าตามสายงาน
4.1 สายวิชาการ
ตารางที่ 71 การส่งเสริมบุคลากรสายวิชาการให้มีความก้าวหน้า ปีงบประมาณ 2561
สาขาวิชา

วันที่

ที่ได้รับแต่งตั้ง

ได้รับแต่งตั้ง

ที่

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

ภาควิชา/กอง

1
2

นางสาวกาญจนา แปงจิตต์
นายกิตติ เหลาสุภาพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์
กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์

ชีวเคมี
1-ส.ค.-60
สาธารณสุขศาสตร์ 25-ส.ค.-60

3

นางสาวจิตติยวดี ศรีภา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์

ปรสิตวิทยา

4

นางสาวจิราภรณ์ หลาบคา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์

สาธารณสุขศาสตร์ 12-ธ.ค.-60

5

นางสาวธารินี ไชยวงศ์

รองศาสตราจารย์

กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์

ปรสิตวิทยา

1-ส.ค.-60

6

นายปรีดา ปราการกมานันท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์

ชีวเวชศาสตร์

25-ส.ค.-60

7

นายเชาวลิต ยั่วจิตร

กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์

สรีรวิทยา

18-ส.ค.-60

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

29-ส.ค.-60

4.2 สายสนับสนุนวิชาการ
ตารางที่ 72 การส่งเสริมบุคลากรสายสนับสนุนให้มีความก้าวหน้า ปีงบประมาณ 2561
ลาดับ
ชื่อ-สกุล
1 นายสายชล จันผกา

ความก้าวหน้า
ชานาญการ

แต่งตั้งเมื่อ
27 มิถุนายน 2560

5. สร้างเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพเพื่อให้บุคลากรทางานในองค์กรอย่างมีความสุข
ในปีงบประมาณ 2561 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้จัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนา
ทรั พยากรมนุ ษย์ กิจ กรรมที่ 4 ระบบสวัส ดิการและเสริ มสร้า งสุ ขภาพที่ดีส าหรั บบุ คลากร เพื่อสนับสนุ น เป็ น
สวัสดิการสาหรับบุคลากรในสังกัด จากรายงานผลการสารวจของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในระดับคณะ มีดังนี้
- ร้อยละของบุคลากรที่มีความสุขในการปฏิบัติงาน คิดเป็นร้อยละ 96
- ร้อยละของบุคลากรที่มีความผูกพันต่อองค์กร คิดเป็นร้อยละ 87
ตารางที่ 73 โครงการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพให้บุคลากร ปีงบประมาณ 2561
ชื่อโครงการย่อย

ชื่อกิจกรรมย่อย

รหัสโครงการ
กท.4

โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

กิจกรรมที่ 4 ระบบสวัสดิการและ
เสริมสร้างสุขภาพที่ดีสาหรับบุคลากร

รายงานประจาปี 2561
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6. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการความรู้เพื่อนาไปสู่การปฏิบัติ
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้จัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กิจกรรม
ที่ 2 ส่งเสริมศักยภาพในการปฏิบัติงานบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ให้บุคลากรมีความก้าวหน้าตามสายงาน และ
กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมศักยภาพในการปฏิบัติงานบุคลากรสายวิชาการ ให้บุคลากรมีความก้าวหน้าตามสายงาน เพื่อ
สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัดด้านต่างๆ เช่น ฝึกอบรม ประชุม สัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ
นาเสนอผลงานทางวิชาการ ทั้งภายในองค์กร/ภายนอกองค์กร รายละเอียดมีดังนี้
ตารางที่ 74 การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการความรู้เพื่อนาไปสู่การปฏิบัติ ปีงบประมาณ 2561
ที่
ตาแหน่ง
1 นักวิชาการพัสดุ

ระดับ หน่วยงาน รายการ
ปฏิบัติการ สานักงาน อบรม
เลขานุการ

2 นักวิชาการเงิน
และบัญชี

ปฏิบัติการ สานักงาน อบรม
เลขานุการ

3 นักจิตวิทยา

ชานาญการ

สานักงาน ประชุม
เลขานุการ

4 นักวิทยาศาสตร์

ปฏิบัติการ สานักงาน อบรม
เลขานุการ

หัวข้อการอบรม
เข้าร่วมอบรม เรื่อง
ความเสีย่ งข้อควร
ระวังและเทคนิค
การแก้ไขปัญหาการ
ดาเนินการจัดซื้อจัด
จ้าง
เข้าร่วมอบรม
“ความเสี่ยง ข้อควร
ระวังและเทคนิค
การแก้ไขปัญหา
การดาเนินการ
จัดซื้อจัดจ้าง”
เข้าร่วมอบรม
หลักสูตร "การ
ตรวจสอบและ
ควบคุมคุณภาพ
หลักฐานการ
จ่ายเงินของส่วน
ราชการ"
เข้าร่วมประชุม
วิชาการ ประจาปี
2560 ครั้งที่ 41
เรื่อง “จากความ
รุนแรงและแผลทาง
ใจสู่การเยียวยา”
(From Violence
and Trauma to
Healing)
เข้าร่วมโครงการ
อบรม เรื่อง การ
ฟื้นฟูวิชาการพยาธิ
วิทยากายวิภาค
ศาสตร์ ครั้งที่ 14

สถานที่
โรงแรมสุนีย์
แกรนด์
จังหวัด
อุบลราชธานี

หน่วยงานที่จัด
คณะบริหารศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

โรงแรมสุนีย์
แกรนด์
จังหวัด
อุบลราชธานี

คณะบริหารศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

โรงแรมทาวน์ ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนา
อิน ทาวน์
บุคลากรเพื่อสังคม
พัทยา จังหวัด กรุงเทพฯ
ชลบุรี

โรงแรมอิสติน สมาคมนักจิตวิทยาคลินิก
มักกะสัน
ไทย
กรุงเทพมหาน
คร

โรงแรม
วินด์เซอร์
สวิทส์ แอนด์
คอนเวนชั่น
กรุงเทพฯ
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รายการ
อบรม

หัวข้อการอบรม
เข้าร่วมอบรม
สัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ "เทคนิค
และการประยุกต์ใช้
กล้องจุลทรรศน์
ชนิด Confocal

สถานที่
ห้องประชุม
202 ชั้น 2
อาคารศูนย์
เครื่องมือ
วิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

หน่วยงานที่จัด
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

3) การพัฒนาทักษะของผู้บริหาร
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของ
ผู้บริหาร ให้มีทักษะ ความเป็นผู้นา มีความรู้ความสามารถและวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกล และเพื่อเป็นการเพิ่มพูนศักยภาพ
แก่ ผู้ บ ริ ห าร และบุ ค ลากรขององค์ ก ร ในด้ า นความรู้ ใ หม่ ๆ พั ฒ นาตนเองเพื่ อ น ามาบริ ห ารจั ด การวิ ท ยาลั ย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ดังตาราง
ตารางที่ 75 สรุปข้อมูลการพัฒนาศักยภาพและทักษะของผู้บริหาร

ลาดับ

ชื่อ-สกุล

ด้านการดาเนินงาน
ด้าน
ด้านการ
ด้านพัฒนา
บริหาร
เรียนการ
องค์กร
จัดการ
สอน
18
6
15

รวม

1

นายแพทย์นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ

2

นายแพทย์ประวิ อ่าพันธุ์

1

2

3

6

3

นายแพทย์วีระวัฒน์ พันธ์ครุฑ

14

3

9

26

4

แพทย์หญิงปาริชาติ ภิญโญศรี

2

7

10

19

5

ผศ.จารุวรรณ์ วงบุตดี

-

1

3

4

6

ผศ.มินตรา สาระรักษ์

1

5

3

9

7

อ.ดร.วัลวิสาข์ สุวรรณเลิศ

-

1

2

3

8

อ.จินตนา ศิริบูรณ์พิพัฒนา

-

12

3

15
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ผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ที่ 7
ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย มั่นคง ปลอดภัย
เพื่อพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล
เป้าประสงค์ : มหาวิทยาลัยมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ การ
บริการทางการศึกษา การบริหารจัดการ และการเพิ่มศักยภาพนักศึกษา และบุคลากร เพื่อเข้าสู่
สังคมดิจิทัลอย่างรู้เท่าทัน
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย มั่นคง ปลอดภัย
วิ ท ยาลั ย แพทยศาสตร์ แ ละการสาธารณสุ ข ได้ มี ก ารใช้ ร ะบบสารสนเทศที่ มหาวิท ยาลั ยจั ดไว้ มี ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ บริการทางการศึกษา การบริหารจัดการ
และการเพิ่มศักยภาพนักศึกษา และบุคลากร เพื่อเข้าสู่สังคมดิจิทัลอย่างรู้เท่าทัน มีการใช้ระบบ ยืนยันตัวตนเข้าใช้
งานอินเทอร์เน็ตตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศ เรื่องการใช้ Internet ต้องทาการ Login เพื่อยืนยันตัวตนก่อนการใช้
งานทุกครั้ง ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทาผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ มีการป้องการภัยคุกคามจาก
Internet โดยมหาวิ ท ยาลั ย แพทยศาสตร์ แ ละการสาธารณสุ ข ได้ มี แ อนตี้ ไ วรั ส License มี Windows และ
Microsoft Office เวอร์ชั่นใหม่ให้อัพเดท และถูกลิขสิทธิ์ใช้งานอยู่เสมอ
นอกจากนี้ได้มีการจัดทาโครงการการให้บริการระบบสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนด้านคอมพิวเตอร์แล ะ
เครือข่าย ระบบโทรศัพท์สื่อสาร วัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และโสตทัศนูปกรณ์ รวมถึงการผลิตสื่อการเรียนการสอน
มีการนาเทคโนโลยี Teleconference ใช้สาหรับการประชุมร่วมกับโรงพยาบาลร่วมผลิตแพทย์และสาหรับการเรียน
การสอนทางไกลร่วมในบางรายวิชาร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นต้น

ภาพที่ 101 การนาเทคโนโลยี Teleconference ใช้สาหรับการประชุมร่วมกับโรงพยาบาลร่วมผลิตแพทย์
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ส่วนที่ 3 ข้อมูลสารสนเทศ
ด้านการผลิตบัณฑิต
1. จานวนบัณฑิตใหม่ ปีการศึกษา 2561
จานวนนักศึกษาใหม่ที่รับเข้าในในปีการศึกษา 2561 ทุกหลักสูตรทั้งสิ้นจานวน 292 คน เป็นนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี จานวน 291 คน และนักศึกษาระดับปริญญาโท จานวน 1 คน
ตารางที่ 76 จานวนบัณฑิตใหม่ ปีการศึกษา 2561
จานวนบัณฑิตใหม่ (คน)
ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561
165
291
2
1
167
292

ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
รวมทุกระดับ

เพิ่ม-ลดลง

ร้อยละ

เพิ่มขึ้น
ลดลง
เพิ่มขึ้น

76.36
50
74.85

350
291

300

จานวน

250
200

165
ปีการศึกษา 2560

150

ปีการศึกษา 2561

100

50
2

0
ปริญญาตรี

1
ปริญญาโท

ระดับการศึกษา

แผนภูมิที่ 24 จานวนบัณฑิตใหม่ ปีการศึกษา 2561
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2. จานวนนักศึกษาทั้งหมด ปีการศึกษา 2561
ในปีการศึกษา 2561 มีจานวนนักศึกษาทั้งหมดทุกระดับการศึกษา จานวน 842 คน เป็นนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี จานวน 827 คน และนักศึกษาระดับปริญญาโท จานวน 15 คน
(ข้อมูลจาก www.reg.ubu.ac.th ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561)
ตารางที่ 77 จานวนนักศึกษาทั้งหมด ปีการศึกษา 2561
สาขาวิชา
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

ระดับการศึกษา (คน)
ปริญญา ปริญญาโท ปริญญาเอก
ตรี
272
-

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

129

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม

196

หลักสูตรสาธารณศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

230

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์
รวม

รวม
ทั้งหมด
272
129

-

-

196
230

-

15

-

15

827

15

-

842

3. จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
ในปีการศึกษา 2560 มีผู้สาเร็จการศึกษาจานวนทั้งสิ้น 150 คน โดยเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี
จานวน 148 คน และระดับปริญญาโท จานวน 2 คน
ตารางที่ 78 จานวนผู้สาเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2560
สาขาวิชา
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

ระดับการศึกษา (คน)
ปริญญา ปริญญา ปริญญา
ตรี
โท
เอก
32
-

รวมทั้งหมด
32

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

116

-

-

116

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์

-

2

-

2

รวม

148

2

-

150
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4. ภาวะการมีงานทา
ในปีการศึกษา 2559 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีผู้สาเร็จการศึกษาในทุกหลักสูตรทั้งสิ้น
จานวน 113 คน เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจานวน 113 คน ไม่มีผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
และไม่มีผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
จากการสารวจข้อมูลภาวะการมีงานทาของผู้สาเร็จการศึกษาภายใน 1 ปี จากผู้สาเร็จการศึกษาในปี
การศึ ก ษา 2559 จ านวนทั้ ง สิ้ น 113 คน มี ผู้ ต อบแบบส ารวจ จ านวนทั้ ง สิ้ น 104 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 92.04
ผลการส ารวจพบว่ า บั ณ ฑิ ต ได้ ง านท าจ านวน 94 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 92.16 และ บั ณ ฑิ ต ที่ ยั ง ไม่ ไ ด้ ง านท า
จานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 7.84 และเปรียบเทียบกับภาวการณ์มีงานทาปีการศึกษาศึกษา 2560 ดังนี้
ตารางที่ 79 ภาวะการมีงานทาของบัณฑิต ปีการศึกษา 2559
หลักสูตร

ผู้สาเร็จ
การศึกษา
(คน)
39
33

ผู้ตอบแบบสอบถาม
จานวน
ร้อยละ
(คน)
34
87.18
29
87.88

บัณฑิตที่ได้งานทา*
จานวน ร้อยละ
(คน)
34
100
25
89.29

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์บณ
ั ฑิต
อนามัยชุมชน
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์บณ
ั ฑิต
41
41
100
35
87.50
อนามัยสิ่งแวดล้อม
รวม
113
104
92.04
94
92.16
* หมายถึง ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทไี่ ด้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

92.04

บัณฑิตที่ยังไม่ได้งานทา
จานวน
ร้อยละ
(คน)
-- 3
10.71
5

12.5

8

7.84

92.16

7.84
จานวนผู้ตอบแบบสอบถาม

ผู้ที่ได้งานทาใน 1 ปี

ผู้ที่ไม่ได้งานทาใน 1 ปี

แผนภูมิที่ 25 บัณฑิตที่มีงานทาในปีการศึกษา 2559
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5. ด้านงบประมาณ
ในปี ง บประมาณ 2561 วิ ท ยาลั ย แพทยศาสตร์ แ ละการสาธารณสุ ข ได้ รั บ จั ด สรรงบประมาณ ใน
การดาเนินงานตามพันธกิจต่างๆ รวมจานวนเงินทั้งสิ้น 228,622,545.71บาท จาแนกเป็นงบประมาณแผ่นดิน
จานวนทั้งสิ้น 140,291,880.00 บาท งบประมาณเงินรายได้ จานวนทั้งสิ้น 88,330,665.71บาท และมีค่าใช้จ่าย
เพื่อให้ การบริ ห ารจั ดการตามแผนงานของวิทยาลั ยฯ รวมจานวนเงินทั้งสิ้น 166,004,011.31บาท จาแนกเป็น
งบประมาณแผ่นดินจานวนทั้งสิ้น 111,128,681.60 บาท งบประมาณเงินรายได้จานวนทั้งสิ้น 54,875,329.71บาท
โดยมีรายละเอียดงบประมาณรายรับ และงบประมาณรายจ่าย ระหว่างปีงบประมาณ 2560 และ ปีงบประมาณ
2561 โดยสรุปดังนี้
1. ข้อมูลงบประมาณรายรับ
ตารางที่ 80 เปรียบเทียบงบประมาณรายรับ จาแนกตามประเภทงบประมาณประจา ปี พ.ศ.2560-2561
ลาดับ
ประเภทงบประมาณ
ที่

ปีงบประมาณ 2560
จานวนเงิน
(บาท)

ร้อยละ

ปีงบประมาณ 2561
จานวนเงิน
(บาท)

ร้อยละ

การเปลี่ยนแปลง
เพิ่มขึ้น/ลดลง
(บาท)

ร้อยละ

1

งบประมาณแผนงาน
ด้านวิทยาศาสตร์
สุขภาพ

4,403,280.00

1.64

1,290,480.00

2.18

-3,112,800.00

-1.08

2

งบประมาณแผนงาน
ด้านบริการ
รักษาพยาบาลฯ

71,506,000.00

26.64

63,546,600.00

19.88

-7,959,400.00

1.16

3

งบเงินอุดหนุนผลิต
แพทย์เพิ่ม

1,600,000.00

0.6

31,315,300.00

7.88

29,715,300.00

13.10

4

งบลงทุน
(สิ่งก่อสร้าง)

95,919,200.00

35.73

39,470,200.00

35.17

-56,449,000.00

-18.47

5

งบประมาณด้าน
การวิจัย

1,188,500.00

0.44

2,354,500.00

1.36

1,166,000.00

0.59

6

งบประมาณด้านการ
บริการวิชาการ

2,787,800.00

1.04

1,833,800.00

1.23

-954,000.00

-0.24

7

งบประมาณด้านทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรม

275,000.00

0.1

255,000.00

0.15

-20,000.00

0.01

8

เงินอุดหนุนสนับสนุน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

329,500.00

0.12

226,000.00

0.12

-103,500.00

-0.02

9

เงินนอกเงินประมาณ
(เงินรายได้)

90,420,477.15

33.68

88,330,665.71

32.03

-2,089,811.44

4.96

รวมทั้งสิ้น

268,429,757.15

100.00

228,622,545.71 100.00

-39,807,211.44 -17.41
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ตารางที่ 81 เปรียบเทียบงบประมาณรายรับ จาแนกตามประเภทรายการ ประจาปี พ.ศ. 2560 -2561
ลาดับ
ที่
1
1.1

1.2

2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2
3.3
4
5
6
7
8
8.1

ประเภทงบประมาณ
งบประมาณแผนงานด้าน
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
งบบุคลากร
- ค่าจ้างชั่วคราว
(ค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญ)
งบดาเนินงาน
- ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ
งบประมาณแผนงานด้าน
บริการรักษาพยาบาลและ
ส่งเสริมสุขภาพ
งบดาเนินงาน
(ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ)
งบบุคลากร (ค่าจ้างพนักงาน)
งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์)
งบเงินอุดหนุนผลิตแพทย์เพิ่ม
เงินอุดหนุนทั่วไป (300,000
บาท/คน/ปี)
งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์)
งบลงทุน (ค่าสิ่งก่อสร้าง)
ปรับปรุงระบบประกอบอาคาร
ศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการ
แพทย์
งบประมาณด้านการวิจัย
งบประมาณด้านการบริการ
วิชาการ
งบประมาณด้านทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม
เงินอุดหนุนสนับสนุน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
เงินรายได้
เงินรายได้ วิทยาลัยฯ
- เงินอุดหนุนผลิตแพทย์
สบพช.
- เงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
- เงินรายได้อื่น ๆ
- เงินบริจาค
- เงินรายได้จากการ
จัดบริการวิชาการ

ปีงบประมาณ 2560
งบประมาณรายรับ
ร้อยละ
จานวนเงิน (บาท)

ปีงบประมาณ 2561
งบประมาณรายรับ
ร้อยละ
จานวนเงิน (บาท)

1,290,480.00

0.48

1,290,480.00

3,112,800.00

1.16

-

8,300,000.00

3.09

8,300,000.00

32,703,400.00
30,502,600.00

12.18
11.36

1,600,000.00

การเปลี่ยนแปลง
เพิ่มขึ้น/ลดลง

0.00

0.08

-3,112,800.00

-1.16

3.63

0.00

0.54

40,122,200.00
15,124,400.00

17.55
6.62

7,418,800.00
-15,378,200.00

5.37
-4.75

0.60

1,315,300.00

0.58

-284,700.00

-0.02

-

30,000,000.00

13.12

30,000,000.00

13.12

95,919,200.00

35.73

39,470,200.00

17.26

-56,449,000.00

-18.47

1,188,500.00

0.44

2,354,500.00

1.03

1,166,000.00

0.59

2,787,800.00

1.04

1,833,800.00

0.80

-954,000.00

-0.24

275,000.00

0.10

255,000.00

0.11

-20,000.00

0.01

329,500.00

0.12

226,000.00

0.10

-103,500.00

-0.02

36,456,000.00

13.58

37,926,000.00

16.59

1,470,000.00

3.01

31,287,562.90
1,356,012.50
374,230.00

11.66
0.51
0.14

24,225,940.00
1,218,292.50
900,428.00

10.60
0.53
0.39

-7,061,622.90
-137,720.00
526,198.00

-1.06
0.03
0.25

708,000.00

0.31

708,000.00

0.31

-

-

-

0.56

ร้อยละ

-
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ปีงบประมาณ 2560
งบประมาณรายรับ
ร้อยละ
จานวนเงิน (บาท)

ประเภทงบประมาณ
- เงินทุนวิจัยจากแหล่งทุน
ภายนอก
เงินรายได้ศูนย์สุขภาพ
- เงินค่ารักษาพยาบาล
- เงินค่าประกันสุขภาพ
นักศึกษา
- เงินค่าตรวจสุขภาพนักศึกษา
เงินรายได้ศูนย์เด็ก
- ค่าอาหารและค่าเลี้ยงเด็ก
รวมทั้งสิ้น

ปีงบประมาณ 2561
งบประมาณรายรับ
ร้อยละ
จานวนเงิน (บาท)

การเปลี่ยนแปลง
เพิ่มขึ้น/ลดลง

ร้อยละ

260,450.00

0.10

404,022.00

0.18

143,572.00

0.08

17,213,321.75

6.41

17,727,233.21

7.75

513,911.46

1.34

1,518,200.00

0.57

3,188,200.00

1.39

1,670,000.00

0.83

1,060,500.00

0.40

1,208,200.00

0.53

147,700.00

0.13

894,200.00

0.33

824,350.00

0.36

-69,850.00

0.03

-39,807,211.44

-17.41

268,429,757.15

100.00

228,622,545.71

ปีงบประมาณ 2560

100.00

ปีงบประมาณ 2561

120,000,000.00

80,000,000.00

88,330,666
90,420,477

95,919,200

100,000,000.00
75,909,280
64,837,080

60,000,000.00
31,541,300

40,000,000.00

39,470,200
4,443,300

20,000,000.00

4,251,300

1,929,500

งบประมาณแผ่นดิน

งบเงินอุดหนุน

งบลงทุน (สิ่งก่อสร้าง)

งบประมาณด้านการวิจัย บริการ
วิชาการ ทานุฯ

เงินรายได้

แผนภูมิที่ 26 เปรียบเทียบงบประมาณรายรับ ระหว่างปีงบประมาณ 2560-2561
สรุปข้อมูลเปรียบเทียบงบประมาณรายรับ ระหว่างปีงบประมาณ 2560-2561
ในปี ง บประมาณ 2561วิ ท ยาลั ย แพทยศาสตร์ แ ละการสาธารณสุ ข ได้ รั บ จั ด สรรงบประมาณในการ
ดาเนินงานตามพันธกิจต่าง ๆ รวมจานวนเงินทั้งสิ้น 228,622,545.71บาท ลดลงจานวน 39,807,211.44 บาท เมื่อ
เปรียบเทียบกับปีงบประมาณ 2560 คิดเป็นร้อยละ 17.41 เนื่องจากได้รับจัดสรรงบลงทุนการก่อสร้างอาคาร และ
ได้รับจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาลดลง
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2. ข้อมูลงบประมาณรายจ่าย
ตารางที่ 82 เปรียบเทียบประมาณรายจ่าย จาแนกตามประเภทงบประมาณ ประจาปี พ.ศ. 2560-2561
ลาดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ประเภทงบประมาณ
งบประมาณแผนงานด้าน
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
งบประมาณแผนงานด้าน
บริการรักษาพยาบาลฯ
งบเงินอุดหนุนผลิตแพทย์เพิ่ม
งบลงทุน (สิ่งก่อสร้าง)
งบประมาณด้านการวิจัย
งบประมาณด้านการบริการ
วิชาการ
งบประมาณด้านทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม
เงินอุดหนุนสนับสนุน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
เงินรายได้
รวมทั้งสิ้น

ปีงบประมาณ 2560
จานวนเงิน
ร้อยละ
(บาท)

ปีงบประมาณ 2561
จานวนเงิน
ร้อยละ
(บาท)

การเปลี่ยนแปลง

4,201,774.97

1.64

1,290,480.00 0.56

-2,911,294.97

-1.08

42,275,846.17 26.64

37,602,384.74 16.45

-4,673,461.43

-10.19

600,546.02 0.6
95,919,200.00 35.73
1,188,500.00 0.44

28,097,157.26 12.29
39,470,200.00 17.26
2,354,500.00 1.03

27,496,611.24
-56,449,000.00
1,166,000.00

11.69
-18.47
0.59

เพิ่มขึ้น/ลดลง

ร้อยละ

2,787,800.00

1.04

1,833,800.00 0.80

-954,000.00

-0.24

275,000.00

0.1

255,000.00 0.11

-20,000.00

0.01

258,987.50

0.12

225,159.60 0.10

-33,827.90

-0.02

60,662,342.65 33.68 54,875,329.71 24.00
208,169,997.31 100 166,004,011.31 72.61

-5,787,012.94
-42,165,986.00

-9.68
-25.40
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ตารางที่ 83 เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่าย จาแนกตามประเภทรายการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2561
ปีงบประมาณ 2560
ลาดับ
ที่

1
1.1

1.2
2
2.1

ประเภทงบประมาณ

งบประมาณแผนงานด้าน
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
งบบุคลากร
- ค่าจ้างชั่วคราว
(ค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญ)
งบดาเนินงาน
- ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ
งบประมาณแผนงานด้านบริการ
รักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ
งบดาเนินงาน
(ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ)

งบประมาณรายจ่าย
จานวนเงิน
ร้อยละ
(บาท)

ปีงบประมาณ 2561
งบประมาณ
รายจ่าย
ร้อยละ
จานวนเงิน
(บาท)

1,089,012.00

0.52

1,290,480.00

3,112,762.97

1.50

-

8,299,146.17

3.99

8,299,964.64

0.78

การเปลี่ยนแปลง
เพิ่มขึ้น/ลดลง

ร้อยละ

201,468.00

0.25

-3,112,762.97

-1.50

5.00

818.47

1.01

2.2

งบบุคลากร (ค่าจ้างพนักงาน)

14,590,110.00

7.01

15,493,289.80

9.33

903,179.80

2.32

2.3

งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์)

19,386,590.00

9.31

13,809,130.30

8.32

-5,577,459.70

-0.99

3

งบเงินอุดหนุนผลิตแพทย์เพิ่ม
เงินอุดหนุนทั่วไป
(300,000 บาท/คน/ปี)
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์
งบลงทุน (ค่าสิ่งก่อสร้าง)
ปรับปรุงระบบประกอบอาคารศูนย์
การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์
งบประมาณด้านการวิจัย
งบประมาณด้านการบริการวิชาการ
งบประมาณด้านทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม
เงินอุดหนุนสนับสนุนการศึกษาขัน้
พื้นฐาน
เงินรายได้
เงินรายได้ วิทยาลัยฯ
- เงินอุดหนุนผลิตแพทย์ สบพช.
- เงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
- เงินรายได้อื่น ๆ

600,546.02

0.29

608,490.26

0.37

7,944.24

0.08

27,488,667.00 16.56

27,488,667.00

16.56

39,470,200.00 23.78

-56,449,000.00

-22.30

3.1
3.2
3.3
4
5
6
7
8
8.1

-

-

95,919,200.00 46.08
1,188,500.00
2,787,800.00

0.57
1.34

2,354,500.00
1,833,800.00

1.42
1.10

1,166,000.00
-954,000.00

0.85
-0.23

275,000.00

0.13

255,000.00

0.15

-20,000.00

0.02

258,987.50

0.12

225,159.60

0.14

-33,827.90

0.01

24,247,300.79 14.61
13,576,454.23 8.18
329,640.00 0.20

-2,976,378.90
-801,538.03
-66,623.00

1.53
1.27
0.01

27,223,679.69 13.08
14,377,992.26 6.91
396,263.00 0.19
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ปีงบประมาณ 2560
ลาดับ
ที่

8.2

8.3

ประเภทงบประมาณ

- เงินบริจาค
- เงินรายได้จากการจัดบริการ
วิชาการ
- เงินทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก
เงินรายได้ศูนย์สุขภาพ
- เงินค่ารักษาพยาบาล
- เงินค่าประกันสุขภาพนักศึกษา
- เงินค่าตรวจสุขภาพนักศึกษา
เงินรายได้ศูนย์เด็ก
- ค่าอาหารและค่าเลีย้ งเด็ก
รวมทั้งสิ้น

งบประมาณรายจ่าย
จานวนเงิน
ร้อยละ
(บาท)
343,400.00

0.16

-

ปีงบประมาณ 2561
งบประมาณ
รายจ่าย
ร้อยละ
จานวนเงิน
(บาท)
401,000.00 0.24

ร้อยละ

57,600.00

0.08

509,630.00
143,572.00

0.31
0.12

509,630.00

260,450.00

0.13

404,022.00

0.31
0.24

13,385,504.80
2,390,000.00
1,589,834.10

6.43
1.15
0.76

14,539,283.69
156,750.00

8.76
0.09

1,153,778.89
-2,390,000.00
-1,433,084.10

2.33
-1.15
-0.67

695,218.80

0.33

711,249.00

0.43

16,030.20

0.09

-42,165,986.00

-25.40

208,169,997.31

120,000,000.00

100.00

166,004,011.31

100.00

ปีงบประมาณ 2561
95,919,200.00

100,000,000.00

60,000,000.00

เพิ่มขึ้น/ลดลง

-

ปีงบประมาณ 2560

80,000,000.00

การเปลี่ยนแปลง

60,662,342.65
46,477,621.14
38,892,864.74

40,000,000.00

54,875,329.71
28,322,316.86

859,533.52

39,470,200.00
4,443,300.00
4,251,300.00

20,000,000.00
งบประมาณแผ่นดิน

งบเงินอุดหนุน

งบลงทุน (สิ่งก่อสร้าง) งบประมาณด้านการวิจัย เงินนอกเงินประมาณ
บริการวิชาการ ทานุฯ
(เงินรายได้)

แผนภูมิที่ 27 เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่าย ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2561
สรุปข้อมูลเปรียบเทียบงบประมาณรายจ่าย ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2561
ในปีงบประมาณ 2561 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีค่าใช้จ่ายจาการดาเนินการรวมทั้งสิ้น
116,004,011.31บาท ลดลงจานวน 42,165,986.00 บาท เมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ 2560 คิดเป็นร้อยละ
25.40 ส่วนใหญ่ลดลงจากการจ่ายค่าใช้จ่ายด้านงบลงทุน (งานก่อสร้าง) ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณลดลงและ
ค่าใช้จ่ายจากเงินรายได้ที่ไม่ได้เบิกจ่ายเพื่อสมทบสิ่งก่อสร้าง จึงทาให้ค่าใช้จ่ายภาพรวมของปีงบประมาณ 2561
ลดลง
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6. ด้านบุคลากร
1. จาแนกตามประเภทของประเภทบุคลากร
1) สายวิชาการ
ในปี งบประมาณ พ.ศ.2561 มีบุคลากรสายวิชาการ จ านวนทั้งสิ้น 73 คน จาแนกเป็นข้าราชการ
จานวน 1 คน พนักงานมหาวิทยาลัย 69 คน ลูกจ้างประจา จานวน - คน และ ลูกจ้างชั่วคราว จานวน 3 คน
ตารางที่ 84 ประเภทบุคลากรสายวิชาการ
ภาควิชา/
สาขา/
หน่วยงาน
กลุ่มวิชา
แพทยศาสตร์
กลุ่มวิชา
สาธารณสุข
ศาสตร์
รวม
ร้อยละ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ลูกจ้าง ลูกจ้าง
ข้าราช
พนักงาน ประจา ชั่วคราว
การ
(คน)
(คน)
(คน)
(คน)

รวม
(คน)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ลูกจ้าง ลูกจ้าง
ข้าราช
พนักงาน ประจา ชั่วคราว
การ
(คน)
(คน)
(คน)
(คน)

รวม
(คน)

เพิ่มขึ้น
/ลดลง

1

49

-

3

53

1

48

-

3

52

-

-

20

-

-

20

-

21

-

-

21

1

1
1.37

69
94.52

0

3
4.11

73
100

1
1.30

69
89.61

0

3
3.90

73
94.81

1

2) สายสนับสนุนวิชาการ
ในปี งบประมาณ พ.ศ.2561 มีบุคลากรสายสนับสนุนวิช าการ จานวนทั้งสิ้ น 85 คน จาแนกเป็ น
ข้าราชการจานวน 1 คน พนักงานมหาวิทยาลัย 73 คน ลูกจ้างประจา จานวน 1 คน และ ลูกจ้างชั่วคราว จานวน
10 คน
ตารางที่ 85 ประเภทบุคลากรสายสนับสนุน
ภาควิชา/สาขา/ ข้าราช
หน่วยงาน
การ
(คน)
สานักงานคณบดี
ศูนย์พัฒนาเด็ก
ศูนย์การศึกษา
และวิจัยทางการ
แพทย์
รวม
ร้อยละ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ลูกจ้าง ลูกจ้าง
พนักงาน
ประจา ชั่วคราว รวม
(คน)
(คน)
(คน) (คน)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ลูกจ้าง ลูกจ้าง
ข้าราช
พนักงาน ประจา ชั่วคราว
การ
(คน)
(คน)
(คน)
(คน)

รวม
(คน)

เพิ่มขึ้น
/ลดลง

1
-

41
4
28

1

3
6
-

45
10
29

1
-

40
4
29

1

4
6
-

45
10
30

1
1
-

1
1.19

73
86.90

1
1.19

9
10.71

84
100

1
1.18

73
85.88

1
1.18

10
11.76

85
100

1
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2. จาแนกตามระดับการศึกษา
1) สายวิชาการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีบุคลากรสายวิชาการ จานวนทั้งสิ้น 73 คน จาแนกตามระดับการศึกษา
เป็นระดับปริญญาตรี จานวน – คน ปริญญาโท จานวน 30 คน ปริญญาเอก จานวน 27 คน และวุฒิบัตร จานวน
16 คน
ตารางที่ 86 จาแนกระดับการศึกษาของบุคลากรสายวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก วุฒิบัตร
ภาควิชา/สาขา/หน่วยงาน/
(คน)
(คน)
(คน)
(คน)
กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์
กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์

รวม
ร้อยละ

รวม
(คน)

-

16

20

16

52

0

14
30
41.10

7
27
36.99

16
21.92

21
73
100

2) สายสนับสนุนวิชาการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จานวนทั้งสิ้น 85 คน จาแนกตามระดับ
การศึกษาเป็นระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จานวน 2 คน มัธยมศึกษาตอนปลาย จานวน 6 คน วุฒิปวช. จานวน 1 คน
วุฒิปวส. จานวน 5 คน ปริญญาตรีจานวน 64 คน ปริญญาโท จานวน 7 คน และ ปริญญาเอกจานวน - คน
ตารางที่ 87 จาแนกระดับการศึกษาบุคลากรสายสนับสนุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
มัธยมศึกษา มัธยมศึกษา
หน่วยงาน/ภาควิชา/
ปวช. ปวส. ปริญญาตรี ปริญญาโท
ตอนต้น
ตอนปลาย
สาขา
(คน) (คน)
(คน)
(คน)
(คน)
(คน)
สานักงานเลขานุการ
5
2
33
5
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
2
1
1
5
1
ศูนย์การศึกษาและวิจัย
ทางการแพทย์
3
26
1
รวม
2
6
1
5
64
7
ร้อยละ
2.23
7.06
1.18 5.88
75.29
8.24
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3. จาแนกตามตาแหน่ง
3.1 ตาแหน่งทางวิชาการสายวิชาการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีบุคลากรสายวิชาการ จานวนทั้งสิ้น 73 คน จาแนกตามตาแหน่งทาง
วิชาการ ตาแหน่งอาจารย์ จานวน 50 คน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จานวน 20 คน รองศาสตราจารย์ จานวน 2 คน และ
ศาสตราจารย์ จานวน 1 คน
ตารางที่ 88 ตาแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561
ภาควิชา/สาขา/
หน่วยงาน
กลุ่มวิชา
แพทยศาสตร์
กลุ่มวิชาสาธารณสุข
ศาสตร์
รวม
ร้อยละ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
อาจารย์
ผศ.
รศ.
ศ.
(คน)
(คน)
(คน) (คน)
42
9
1
1

รวม
(คน)
53

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
อาจารย์ ผศ.
รศ.
ศ.
(คน)
(คน) (คน) (คน)
36
13
2
1

รวม
(คน)
52

เพิ่มขึ้น/
ลดลง
5

15

5

-

-

20

14

7

-

-

21

2

57
78.08

14
19.18

1
1.37

1
1.37

73
100

50
68.49

20
27.40

2
2.74

1
1.37

73
100

7

3.2 ตาแหน่งสายสนับสนุนวิชาการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จานวนทั้งสิ้น 85 คน จาแนกตาม
ตาแหน่ง ระดับปฏิบัติงาน จานวน 31 คน ระดับปฏิบัติการ จานวน 47 คน และระดับชานาญการ จานวน 7 คน
ตารางที่ 89 ตาแหน่งของบุคลากรสายสนับสนุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
หน่วยงาน/ภาควิชา/
สาขา
สานักงานเลขานุการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ศูนย์การศึกษาและวิจัย
ทางการแพทย์
รวม

ปฏิบัติงาน
(คน)
14
9
8
31

ชานาญงาน ชานาญงาน
(คน)
พิเศษ
(คน)
-

-

ปฏิบัติการ ชานาญการ ชานาญการ
(คน)
(คน)
พิเศษ
(คน)
24
7
1
22
47

7
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ตารางที่ 90 เปรียบเทียบตาแหน่งบุคลากรสายสนับสนุน ปีการศึกษา 2560 - 2561
ภาควิชา/
สาขา/
หน่วยงาน

ปี 2560
ปฏิบัติ ชานาญ ชานาญ ปฏิบัติ ชานาญ รวม ปฏิบัติ ชานาญ
งาน
งาน
งาน
การ
การ (คน) งาน
งาน
(คน) (คน) พิเศษ (คน) (คน)
(คน) (คน)
(คน)
13
26
6
45
14
-

สานักงาน
เลขานุการ
ศูนย์พัฒนา
9
เด็กเล็ก
ศูนย์การศึกษา
7
และวิจัย
ทางการแพทย์
รวม
29
ร้อยละ
34.52

ปี 2561
ชานาญ ปฏิบัติ ชานาญ รวม
เพิ่มขึ้น
งาน
การ
การ (คน)
/ลดลง
พิเศษ (คน) (คน)
(คน)
24
7 45
-

-

-

1

-

10

9

-

-

1

-

10

-

-

-

22

-

29

8

-

-

22

-

30

1

0

0

49
58.33

6
7.14

0

0

47
55.29

7
8.24

85
100

84
31
100 36.47

4. บุคลากรลาศึกษาต่อ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีบุคลากรลาศึกษาต่อในประเทศ จานวนทั้งสิ้น 15 คน จาแนกตาม
ประเภทบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ ดังนี้
1) สายวิชาการ
1. ทุนเพื่อพัฒนาอาจารย์ จานวน 3 ทุน มีดังนี้
ตารางที่ 91 บุคลากรสายวิชาการที่ลาศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2560
ชื่อ- สกุล

ระดับ
ปริญญา

สาขา

สถานศึกษา

ทุน
สนับสนุน

ระยะเวลาใน
การลาศึกษา

1. ผศ.พลากร สืบสาราญ

ปริญญาเอก การพัฒนาสุขภาพ
ชุมชน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาลัยฯ

8 ม.ค.61-7 ม.ค. 64

2. น.ส.รัตติยา ทองรุ่ง

ปริญญาเอก เภสัชวิทยา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาลัยฯ

11 ม.ค.61-10 ม.ค.64

3. ผศ.สมเจตน์ ทองดา

ปริญญาเอก สาธารณสุขศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาลัยฯ

6 ส.ค. 61-5 ส.ค. 64
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2. ทุนเพื่อพัฒนาอาจารย์แพทย์ ในด้านแพทย์ประจาบ้านหรือแพทย์เฉพาะทางสาขาต่างๆ จานวน 4 ทุน
ดังนี้
ตารางที่ 92 ทุนเพื่อพัฒนาอาจารย์แพทย์ ปีการศึกษา 2560
ชื่อ- สกุล

ระดับ
ปริญญา

สาขา

สถานศึกษา

ทุน
สนับสนุน

ระยะเวลาในการลา
ศึกษา

1.พญ.เพชรลดา อาชวานันทกุล ปริญญาเอก ภาควิชา
จิตวิทยา

คณะแพทยศาสตร์ศิริราช ทุนส่วนตัว
พยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล

1 ก.ค. 61 ถึง 30 มิ.ย. 64

2.นพ.ณวัฒน์ โอฬารสกุลชัย

ปริญญาเอก ศัลยศาสตร์
ทางเดิน
ปัสสาวะ

กลุ่มงานศัลยกรรม
โรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค์

ทุนส่วนตัว

1 ก.ค. 61 ถึง 30 มิ.ย. 64

3.พญ.สุธาดา บุญญาคมน์

ปริญญาเอก สูตินรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริ
ราชพยาบาล หา
วิทยาลัยมหิดล

ทุนส่วนตัว

23 ก.ค. 61 ถึง 30 มิ.ย. 64

4.พญ.วศินี นิรันพรพุทธา

ปริญญาเอก เวชศาสตร์
ฉุกเฉิน

ทุนส่วนตัว

23 ก.ค. 61 ถึง 30 มิ.ย. 64

โรงพยาบาลสมเด็จพระ
ปิ่นเกล้า กรมแพทย์
ทหารเรือ
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ภาคผนวก
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คณะกรรมการจัดทารายงานประจาปี พ.ศ. 2561 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
คณะกรรมการอานวยการจัดทารายงานประจาปี พ.ศ. 2561
1. คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
2. ผู้อานวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
3. ผู้อานวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
โรงพยาบาลศรีสะเกษ
4. รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา
5. รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม
6. รองคณบดีฝ่ายบริหาร
7. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
8. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาฯ
9. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพันธกิจสังคม
10. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายงานวิจัย บริการวิชาการฯ
11. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการโรงพยาบาล
12. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา
13. หัวหน้ากลุ่มวิชาแพทยศาสตร์
14. หัวหน้ากลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์
15. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและบริหารกายภาพฯ

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

คณะอนุกรรมการจัดทารายงานประจาปี พ.ศ. 2561
1. นพ.ประวิ อ่าพันธุ์
2. ผศ.ดร.กิตติ เหลาสุภาพ
3. พญ.ปาริชาติ ภิญโญศรี
4. นพ.วีระวัฒน์ พันธ์ครุฑ
5. ผศ.ดร.มารุตพงศ์ ปัญญา
6. ดร.สุวภรณ์ แดนดี
7. พญ.นวินดา เจียมบุญศรี
8. รศ.ดร.ธารินี ไชยวงศ์
9. ดร.อารี บุตรสอน
10. ผศ.จารุวรรณ์ วงบุตดี
11. ผศ.พลากร สืบสาราญ
12. อ.ทักษิณ พิมพ์ภักดิ์
13. ผศ.สมเจตน์ ทองดา
14. ผศ.พญ.ศุทธินี ธิราช
15. ผศ.ดร.ปรีดา ปราการกมานันทน์
16. ดร.รสริน การเพียร

ประธานคณะกรรมการ
รองประธานคณะกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
รายงานประจาปี 2561

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

17. นางสาวจิราภรณ์ ศรีสุวรรณ
18. นางสาวณรัญญา มีชัย
19. นางรัตติกาล ภิรมย์กิจ
20. นางสาวลินดา คามุงคุณ
21. นางสาวสุภาพร เชื้อชัย
22. นางสาวมลทญา ยอดเอื้อ
23. นางสาวสุพัตรา โฉมงาม
24. นางสาวอนุสรา สารักษ์
25. นางสาวมาลัย ศิลารัมย์
26. นางสาวธีรานันทน์ บุราไกร
27. นายเวนิจ หงษา
28. นางสาวจิตตวีร์ ภัทรวัชช์รวีร์
29. นางสาวธัญฉัตร ศรีธัญรัตน์
30. นายวัชรพงษ์ แสงนิล
31. นางสาวจารุภรณ์ มุ่งหมาย
32. นางสาวกนกภรณ์ สิงห์คา
33. นางสุวิมล สะโสดา
34. นางสาวสุภาพร ช่างคา
35. นางสาวกุลนันท์ สายบุตร
36. นายชลธิศ ชอบเสียง
37. นางสาวลภัส ยิ่งยืน
38. นางสาวภชารี ยิ่งรัตนสุข
39. ว่าที่.ร.ต.ภานุวัฒน์ แหวนวงษ์
40. นายอัครเดช อธิปราชญ์
41. นางนันทิญา ทีปิวัฒน์
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กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

บรรณาธิการ
ผศ.ดร.กิตติ เหลาสุภาพ
วิเคราะห์/รวบรวม/เรียบเรียงข้อมูล
นางนันทิญา ทีปิวัฒน์
ออกแบบปก/รูปเล่ม
นายอัครเดช อธิปราชญ์

รายงานประจาปี 2561

