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สารจากคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประจาปี พ.ศ. 2562
“การปฏิรูประบบการศึกษาบุคคลากรสุขภาพกับความเป็นสมัยใหม่ทางการแพทย์และสาธารณสุข”
ในการประชุม Prince mahidol Award Conference ที่กรุงเทพมหานคร เมื่อ พ.ศ. 2554 โดยจัด
ร่วมกับ Global health Workforce Alliances ซึ่งเป็น องค์กรอิสระที่สัมพันธ์กับองค์การอนามั ยโลกองค์กรนี้มุ่ง
พิจารณาปัญหาเกี่ยวกับกาลังคนด้านสุขภาพในระบบสุขภาพ การประชุมร่วมทั้ง 2 องค์กรระดับโลกภายใต้หัวข้อ
เรื่อง “Empower health Workers for health outcomes” ได้พิจารณาประเด็นต่างๆ ในการพั ฒนาบุคลากร
สุ ข ภาพอย่ า งกว้ า งขวางโดยเน้ น วิ ก ฤตของก าลั ง คนด้ า นสุ ข ภาพ (Global health Workforce Crisis) อั น
ประกอบด้ ว ย การขาดแคลนอย่ า งวิ ก ฤต ( Critical Shortage) ความไม่ ส มดุ ล ของทั ก ษะด้ า นต่ า งๆ
(Imbalanced skill mix )และการกระจายของนั ก วิ ช าชี พ สุ ข ภาพด้ า นต่ า ง ๆ เชิ ง ภู มิ ศ าสตร์ (Uneven
geographical distribution of health Professionals) ซึ่งเป็นผลสื บเนื่ อ งจากสภาพการศึ ก ษาของบุ ค ลากร
สุขภาพในปัจจุบัน ที่ประชุมจึงมีความเห็นโดยสรุปว่าการศึกษาแพทย์ในปัจจุบันที่เน้นความรู้ และสมรรถนะในเชิง
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเป็นหลักเหนือกว่าด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ หรือเหนือกว่าการบริการที่มี
ประชาชนเป็นศูน ย์กลาง ทาให้นักวิชาชีพสุ ขภาพที่จบใหม่ไม่ส ามารถทาหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ นักวิชาชีพด้าน
สุขภาพกลับทาได้แค่เพียง “นายหน้าที่ผูกขาดความรู้ ” เน้นประโยชน์ทางฐานะการเงินของตนเอง และเน้นการ
เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะมากเกินไป ตลอดจนมุ่งสู่บริการในเมืองใหญ่หรือโรงพยาบาลเอกชน ทาให้เกิดปัญหาความ
เหลื่อมล้าในบริการสุขภาพของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก และมีข้อเสนอแนะร่วมกัน ให้มีการปฏิรูปการศึกษาของนัก
วิชาชีพ ด้านสุขภาพทั้งแพทย์ พยาบาล นักสาธารณสุข เภสัชกร และอื่น ๆ โดยปรับเปลี่ยนจากหลักสูตรที่ใช้
วิทยาศาสตร์เป็นฐานหลัก ไปเป็นหลักสูตรที่มุ่งสร้างความสามารถสมรรถนะเป็นฐาน เพื่อให้ได้นักวิชาชีพสุขภาพที่
มีลักษณะใหม่อันจะสร้างความเสมอภาคทางสุขภาพให้แก่ประชาชน และควรมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดของฝ่ายระบบ
บ ริ ก า ร สุ ข ภ า พ กั บ ฝ่ า ย ร ะ บ บ ก า ร ศึ ก ษ า เ พื่ อ ใ ห้ ไ ด้ เ รี ย น รู้ ใ น ส ภ า พ ที่ เ ป็ น จ ริ ง ข อ ง สั ง ค ม
(Http://www.who.int/workforcealliance/knowledge/resources/secondHRHForum_report_en.pdf)
อย่ า งใดก็ ต ามระบบการศึ ก ษาของนั ก วิ ช าชี พ สุ ข ภาพของประเทศไทยก็ เ ป็ น ที่ ป ระจั ก ษ์ ทั้ ง ในวิ ช า
แพทยศาสตร์ รวมทั้งการฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทาง ทันตแพทยศาสตร์ เภสัชกร พยาบาล สัตวแพทยศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์ และสาขาอื่นๆ ขณะเดียวกัน การพัฒนาของประเทศไทยในด้านสุขภาพได้ก้าวหน้าอย่างมาก
ทั้งด้านบริการสุขภาพ บริการทางการแพทย์และระบบสาธารณสุข นับแต่การปฏิรูปครั้งใหญ่เกิดขึ้นเมื่อปรับ
การศึกษาแพทยศาสตร์ให้เป็นระดับปริญญา โดยมีความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาเป็นฐาน ซึ่งสาเร็จได้ด้วยสมเด็จพระ
มหิตลาธิเบศอดุยเดชวิกรมพระบรมราชชนกทรงติดต่อ และได้รับช่วยเหลือจากมูลนิธิร็ อคกี้เฟลเลอร์ การศึกษา
แพทย์ของไทยจึงยึดถือการแพทย์ระบบตะวันตกเป็นหลัก นับแต่ พ.ศ. 2466 ซึ่งก็เป็นขณะเดียวกันกับการปฏิรูป
การศึกษาแพทยศาสตร์ในประเทศสหรัฐอเมริกา และใกล้เคียงกับเวลาที่มูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์ไปปรับการศึกษา
แพทยศาสตร์ ที่ประเทศจีนจนเกิดการทาให้ ทั นสมัย (Modernization) สร้างความก้าวหน้าในบริการสุขภาพ
บริการทางการแพทย์ และการสาธารณสุ ข ผลักดันให้ประเทศไทยเป็น medical hub เป็นที่ยอมรับในวงการ
ระหว่างประเทศ กล่าวอีกนัยหนึ่ง เกือบหนึ่งศตวรรษที่ผ่านมาระบบการแพทย์การสาธารณสุขทั้งการศึกษาและ
การบริการ ได้รับการพัฒนายกระดับเป็นการแพทย์แบบตะวันตก มีความก้าวหน้าทันสมัยเทียบเคียงกับระดับ
นานาชาติมาโดยตลอด
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ระยะต่ อ มาจากรายงานของ Commission on education of health professionals for the 21 st
century ตีพิมพ์ในวารสาร Lancet เมื่อ ค.ศ. 2010 (พ.ศ. 2553) เสนอแนะให้มีการปฏิรู ปครั้งใหม่ของวงการ
ศึกษาวิชาชีพสุขภาพ เป้าหมายสาคัญของการปฏิรูปคือการปรับให้ระบบการศึกษาสอดคล้องกับระบบบริการ
สุขภาพ เพื่อให้บัณฑิตที่จบออกไป มีความสามารถที่จะทางานได้ดีที่สุด ทั้งปรับจากการมุ่งเน้นวิชาการบนพื้นฐาน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งแม้ว่าจะให้ผลสั มฤทธิ์ในการรักษาไปเป็นเจตคติและสมรรถนะแบบองค์รวม ที่
สนองความจาเป็นของผู้ป่วยและประชาชนในระบบสุขภาพที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากในศตวรรษที่ 21 ทั้งนี้
เพราะในปัจจุบันทั้งโลกมีปัญหาคล้ายคลึงกัน คือ ความไม่สอดคล้องกับของการศึกษานักวิชาชีพสุขภาพ กับระบบ
บริการสุขภาพ โดยการศึกษา จะพัฒนาไปทางความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยี ซึ่งถึงแม้จะนามาใช้ใน
การรักษาโรคต่างๆ อย่างมีประสิทธิผลดี แต่ไม่ค่อยตรงกับบริบทปัญหาของประชาชนและผู้เจ็บป่วยที่มีปัจจัยทาง
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ด้านต่าง ๆ และปัจจัยสิ่งแวดล้อมเข้ามามีบทบาทสาคัญด้วย มิพักต้องพูดถึงหลัก
การศึกษาในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลง มิใช่เพื่อความรู้ฝ่ายเดียวแต่ต้องเป็นกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นสร้างการ
เปลี่ ย นแปลงท างานร่ ว มกั บ คนอื่ น และท างานสร้า งสรรค์ อ ยู่ ใ นสภาพมองต่ า งมุ ม และความหลากหลาย เป็น
Transformative Competencies เพื่อให้ เกิดแรงขับเคลื่ อ นด้านนวัต กรรมจากการทางาน เกิดประโยชน์ ต่ อ
ส่วนรวม มากกว่าประโยชน์ส่วนบุคคลหรือปัจเจกชน
นอกจากนี้ ภายใต้สถานการณ์โลกที่เต็มไปด้วยความคลุมเครือไม่แน่นอน ซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา (VUCA world and Disruption) ระบบการศึ ก ษาทางการแพทย์ แ ละสาธารณสุ ข วิ ท ยาลั ย
แพทยศาสตร์ แ ละการสาธารณสุ ข ต้ อ งเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของการพั ฒ นาปรั บ เปลี่ ย น จากการท าให้ ทั น สมั ย
(Modernization) สู่ความเป็นสมัยใหม่ (Modernity) ของการผลิตบุคลากรวิชาชีพที่แก้ไขความเหลื่อมล้าในการ
เข้าถึงบริการที่มีคุณภาพ หรือความไม่เสมอภาคในด้านสุขภาพ โดยการปฏิรูประบบการศึกษาแพทย์และการ
สาธารณสุขที่มีศักยภาพและสมรรถนะ ที่จาเป็นพื้นฐานเพียงพอ เช่น ความสามารถในการปรับเปลี่ยนความ
สามารถในการรับ และจัดการข้อมูล อันหลากหลาย ความสามารถและความรู้รอบที่จะพิจารณาโดยองค์รวม
ความสามารถในการสื่อสาร และความสามารถที่จะทางานร่วมกับผู้อื่นในสหวิชาชีพและข้ามวิชาชีพเป็นต้น และ
ความสมดุลของสมรรถนะกับเจตคติของแพทย์และนักสาธารณสุข ความรับผิดชอบต่อสังคมล้วนเป็นสิ่งจาเป็นใน
การทางานระดับชุมชนท้องถิ่น
กล่ า วโดยสรุ ป ความไม่ ส าเร็ จ หรื อ ส าเร็ จ เพี ย งบางด้ า นของความเป็ น สมั ย ใหม่ ใ นระบบการศึ ก ษา
แพทยศาสตร์และสาธารณสุข เกิดขึ้นจากลักษณะบางประการในสังคมไทย ที่เป็นปัญหาอุปสรรคต่อการเข้าถึง
ความเป็นสมัยใหม่ กล่าวคือ ประการแรก มองการปฏิรูประบบการศึกษาบุคคลากรสุขภาพ เป็นเรื่องการลด
มาตรฐานทางวิชาชีพ ยึดติดกับวิชาการวิทยาศาสตร์สุขภาพ เทคโนโลยี ความเป็นผู้เชี่ ยวชาญเฉพาะทาง ประการ
ต่อไป คือ การไม่รู้ ไม่เข้าใจในระบบสุขภาพชุมชนที่มีการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ได้แก่ สิทธิการมีการส่วน
ร่วมด้านสุขภาพชุมชนท้องถิ่น ระบบสุขภาพที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมของสังคมไทย เช่น อุบัติการณ์ของโรคไม่
ติดต่อเรื้อรัง สังคมสูงวัย ซึ่งต้ องการการวางยุทธศาสตร์การจัดการเชื่อมโยงจากความเป็นผู้เชี่ยวชาญ เฉพาะทาง
กับระบบสุขภาพชุมชน ประการสุดท้าย ปัญหาความเหลื่อมล้าไม่ได้จากัดแค่ด้านสุขภาพอย่างเดียว สังคมไทยมี
ความเหลื่อมล้าทั้งทาง เศรษฐกิจ การเมือง การศึกษา และวัฒนธรรม อยู่ในระดับ สูงมาก ทาให้เกิดความไม่เท่า
เทียมกัน เกิดความลักลั่นและไม่เป็นธรรมในหลายสถาบัน ลาพังแค่การปฏิรูประบบการศึกษาไม่เพียงพอต่อการ
เปลี่ยนแปลงทั้งระบบโครงสร้างของประเทศ ดังนั้น จึงนามาซึ่งความไม่เ ข้าใจ ความไม่เห็นด้วยต่อความเป็น
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สมัยใหม่ การทางานภายใต้ growth mindset พัฒนาและค้นหาต่อเนื่องเน้นที่กระบวนหรือขั้นตอนมากกว่า
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นไม่ย่อท้อต่อปัญหาอุปสรรคถือความล้มเหลวคือหนทางแห่งความสาเร็จ กับการสร้างความร่วมมือ
หลากมิติ collaborative mindset รู้จักบริหารความสัมพันธ์ระหว่างกันและกันเพื่อนาไปสู่วิถีทางแก้ปัญหาใหม่
เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น จึงเป็นกระบวนที่สาคัญ คือ ทางานไป เรียนรู้ไป เพื่อค้นหาสร้างตัวตนใหม่ของโลกใน
ศตวรษที่ 21 คือ “ความเป็นสมัยใหม่ของระบบการแพทย์และการสาธารณสุข ” ลดปัญหาความเหลื่อมล้าและ
สร้างความเป็นธรรมในระบบสุขภาพ
“การทาให้ ทัน สมัย ” (Modernization) หมายถึง ชั ยชนะของมนุษยชาติที่มีต่อธรรมชาติผ่ านการใช้
นวัตกรรมและเทคโนโลยี มุ่งไปที่กระบวนการปรับปรุงและพัฒนาประเทศ
“ความเป็นสมัยใหม่” (Modernity) หมายถึง ชัยชนะของมนุษยชาติที่มีเหนือตนเอง เหนือระบบอานาจ
และผลประโยชน์ สร้างความเป็นธรรม ความเสมอภาค เท่าเทียมทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ยึดหลักสาคัญ 2
ประการ คือ ความจริงและความเป็นเหตุเป็นผล

(นายแพทย์นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ)
คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
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ง

สารบัญ
สารจากคณบดี
สารบัญ
สารบัญตาราง
สารบัญแผนภูมิ
สารบัญรูปภาพ
บทสรุปผู้บริหาร
ส่วนที่ 1 โครงร่างองค์กร
ลักษณะองค์กร
สภาพแวดล้อมองค์กร
พันธกิจ วิสัยทัศน์ ค่านิยม และสมรรถนะองค์กร
คณะกรรมการประจา
คณะกรรมการบริหาร
ส่วนที่ 2 ผลการดาเนินงานในภาพรวมและกลยุทธ์
สรุปผลการดาเนินงานในภาพรวมของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
ผลการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์ที่ 1
ผลการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์ที่ 2
ผลการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์ที่ 3
ผลการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์ที่ 4
ผลการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์ที่ 5
ผลการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์ที่ 6
ผลการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์ที่ 7
ส่วนที่ 3 ข้อมูลสารสนเทศ
ด้านผลิตบัณฑิต
ด้านงบประมาณ
ด้านวัสดุ ครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง
ด้านงบบุคลากร
ภาคผนวก
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จ

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

งบประมาณสนับสนุนด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์
งบประมาณสนับสนุนด้านการบริการวิชาการ
งบประมาณสนับสนุนด้านการทานุบารุงศิลปะวัฒนธรรม
งบประมาณสนับสนุนด้านความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ
วิธีการรับนักศึกษา ในปีการศึกษา 2562
เปรียบเทียบจานวนนักศึกษาใหม่ที่รับเข้าในปีการศึกษา 2561-2562
ภาวะการมีงานทาของบัณฑิต
วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ของนักศึกษา (ป.ตรี/ป.โท)
โครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนทุกหลักสูตร ปีการศึกษา 2561
แสดงผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนและด้านกระบวนการที่มุ่งเน้นผู้เรียน
สรุปการอบรมอาจารย์แพทย์ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลศรีสะเกษ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สรุปการอบรมเจ้าหน้าที่ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลศรีสะเกษ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
กิจกรรมสนับสนุนและส่งเสริมหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ
แสดงผลงานของนักศึกษาที่ได้รับรางวัล ประจาปี 2562
ทุนการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
แสดงผลการดาเนินโครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของนักศึกษาและบุคคลากรเพื่อ
สร้างความร่วมมือกับต่างประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562
สรุปค่าใช้จ่ายแต่ละสาขาวิชา
บริการด้านสื่อการเรียนการสอน หนังสือ ตารา วิทยานิพนธ์ วารสาร
ประเภทสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
แสดงการเปรียบเทียบสถิติการใช้บริการห้องสมุดวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2562
การเปรียบเทียบผลประเมินความพึงพอใจใช้บริการห้องสมุด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 2562
งบประมาณสนับสนุนด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์
แสดงการนาผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยไปเผยแพร่และใช้ประโยชน์
การได้รับการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตรและลิขสิทธิ์ประจาปี พ.ศ. 2562
การสรุปผลงานการตีพิมพ์และเผยแพร่ประจาปี พ.ศ. 2562
โครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภายใน
โครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก
ผลงานที่เผยแพร่ในประชุมวิชาการระดับชาติ
ผลงานที่เผยแพร่ในประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ
รายงานประจาปี 2562
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ฉ

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
งบประมาณสนับสนุนด้านการบริการวิชาการ
สรุปโครงการบริการวิชาการแก่สังคม
แหล่งเงินงบประมาณสนับสนุนด้านบริการวิชาการ
งบประมาณสนับสนุนด้านบริการวิชาการ
สถิติผู้มารับบริการแยกตามคลินิกให้บริการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2562
สถิติของผู้มารับบริการทางการแพทย์แบ่งตามสิทธิ์การรักษา
อันดับโรคที่มีผู้มารับบริการแผนกผู้ป่วยนอกมากที่สุด ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
อันดับโรคที่มีผู้มารับบริการแผนกผู้ป่วยฉุกเฉินมากที่สุด ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
โครงการ/กิจกรรม ของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
จานวนผู้มารับบริการตรวจสุขภาพประจาปี ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2562
จานวนนักเรียน ปีการศึกษา 2561 และปีการศึกษา 2562
แสดงงบประมาณที่สนับสนุนด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
แสดงงบประมาณที่สนับสนุนด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีวเวชศาสตร์
ปีการศึกษา 2559- 2561
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุข
ศาสตร์ ปีการศึกษา 2561
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับวิทยาลัย ปีการศึกษา 2561 ตามเกณฑ์ EdPEx
กิจกรรม/โครงการที่พัฒนาศักยภาพของบุคลากร
สรุปข้อมูลการพัฒนาทักษะของผู้บริหาร
จานวนบัณฑิตใหม่แยกตามสาขาวิชา
จานวนนักศึกษาทั้งหมด ปีการศึกษา 2562
จานวนผู้สาเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561
แสดงงบประมาณรายรับ จาแนกตามประเภทงบประมาณ เปรียบเทียบระหว่าง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2562
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54 แสดงงบประมาณรายรับ จาแนกตามประเภทรายการ เปรียบเทียบระหว่างปีงบประมาณ
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55 แสดงงบประมาณรายจ่าย จาแนกตามประเภทงบประมาณ เปรียบเทียบระหว่าง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2562
56 แสดงงบประมาณรายจ่าย จาแนกตามประเภทรายการ เปรียบเทียบระหว่าง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2562
57 เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายประเภทค่าวัสดุ
58 งบประมาณการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2562
59 จาแนกตามประเภทของบุคลากร
60 ประเภทของบุคลากร ระหว่างปี 2561 – 2562
61 บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ปี 2561 - 2562
62 จาแนกบุคลากรสายวิชาการตามตาแหน่งสายวิชาการ
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พ.ศ. 2561 - 2562

รายงานประจาปี 2562

121
122
123
127
127
128
129

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ตารางที่
63
64
65
66
67
68
69

ช

บุคลากรสายวิชาการตามตาแหน่งสายวิชาการระหว่างปี 2561 - 2562
จาแนกบุคลากรสายวิชาการตามระดับวุฒิการศึกษา
จาแนกบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการตามวุฒิการศึกษา
ผลการลาศึกษาต่อของบุคลากร
ทุนพัฒนาอาจารย์
ทุนพัฒนาอาจารย์แพทย์เฉพาะทาง
ทุนพัฒนาอาจารย์แพทย์เฉพาะทาง
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สารบัญแผนภูมิ
แผนภูมิที่
1
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เปรียบเทียบจานวนนักศึกษาใหม่ที่รับเข้าในปีการศึกษา 2561 - 2562
เปรียบเทียบจานวนนักศึกษาทั้งหมดในปีการศึกษา 2561 - 2562
เปรียบเทียบจานวนผู้สาเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2560 - 2561
ภาวะการมีงานทา ปีการศึกษา 2559 - 2560
ทุนการศึกษาประจาปี 2561 – 2561
การเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายแต่ละหลักสูตร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แสดงการเปรียบเทียบ หนังสือ ตารา วารสาร ฐานข้อมูลที่ห้องสมุดจัดให้บริการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2562
แสดงการเปรียบเทียบตาราแยกกลุ่มรายวิชา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2562
การเปรียบเทียบสถิติการใช้บริการห้องสมุดวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2562
การเปรียบเทียบผลประเมินความพึงพอใจใช้บริการห้องสมุด
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2562
งบประมาณสนับสนุนโครงการวิจัย ประจาปี พ.ศ.2561-2562
เปรียบเทียบงบประมาณที่สนับสนุนด้านบริการวิชาการ
แสดงสถิติจานวนผู้มารับบริการห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ ปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 - 2562
แสดงสถิติข้อมูลจานวนผู้มารับบริการศูนย์รังสีวิทยา ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 2562
แสดงสถิติข้อมูลจานวนผู้มารับบริการแผนกทันตกรรม ระหว่างปี พ.ศ. 2561 - 2562
เปรียบเทียบจานวนนักเรียน ปีการศึกษา 2561 - 2562
จานวนนักเรียนชั้นอนุบาล ระหว่างปีการศึกษา 2561-2562
จานวนนักเรียนชั้นบริบาล ระหว่างปีการศึกษา 2561 - 2562
งบประมาณที่สนับสนุนด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
การเปรียบเทียบเทียบผลประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร
ปีการศึกษา 2559 – 2561
เปรียบเทียบจุดให้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ตภายในอาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุขปี พ.ศ. 2562
จานวนนักศึกษาใหม่ที่รับเข้า ในปีการศึกษา 2560 - 2561
จานวนนักศึกษาทั้งหมด ปีการศึกษา 2561 - 2562
จานวนผู้สาเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560 - 2561
เปรียบเทียบงบประมาณรายรับ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2562
เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่าย ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2562
เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายประจาปี ประเภทค่าวัสดุ
เปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2561 - 2562
รายงานประจาปี 2562
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ฌ

แผนภูมิที่
29 เปรียบเทียบจานวน ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
30 เปรียบเทียบจานวน ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการ
ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2562
31 เปรียบเทียบบุคลากรสายวิชาการตามตาแหน่งสายวิชาการระหว่างปี 2561 - 2562
32 เปรียบเทียบจานวน ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
จาแนกตามระดับการศึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2562

รายงานประจาปี 2562
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สารบัญรูปภาพ
ภาพที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

สัญลักษณ์ประจาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
โครงสร้างส่วนราชการของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
โครงสร้างการบริหารงานของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
คณะกรรมการประจาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาแพทยศาสตร์ระดับชั้นปรีคลินิก ประจาปี พ.ศ. 2562
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาแพทย์ก่อนขึ้นชั้นคลินิกและพิธีมอบเสื้อกาวน์
นักศึกษาแพทย์ชั้น ปีที่ 3 ประจาปีการศึกษา 2561
ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต เสริมพลังหลักระบบสุขภาพ
วันที่ 24-25 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุม CMP 122
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาแพทย์ ปีการศึกษา 2562
กิจกรรมพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2562
กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจาปี 2562
กิจกรรมเทิดพระเกียรติ “วันมหิดล” ประจาปีการศึกษา 2562
กิจกรรมนักศึกษา กีฬาสานสัมพันธ์นักศึกษาแพทย์ อาจารย์แพทย์ และบุคลากร
ประจาปีการศึกษา 2561
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาแพทย์ รุ่นที่ 11 ประจาปีการศึกษา 2561
พัฒนาวิชาการเสริมประสบการณ์ นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการช่วยคืนชีพปีการศึกษา 2561
เตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติงานจริง ชั้นปีที่ 6 อายุรกรรม
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การซ่อมแซมฝีเย็บของมารดาที่ฉีกขาดจากการคลอด
สโมสรนักศึกษาเข้าค่ายอาสาพัฒนาชุมชน
ติดตามเยี่ยมบัณฑิตแพทย์ รุ่นที่ 10
โครงสร้างศูนย์แพทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาลศรีสะเกษ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสู่การเป็นแพทย์ที่ดี ปีการศึกษา 2561
กิจกรรมปฐมนิเทศ และรับเสื้อกาวน์
กิจกรรมอบรมวิชาการชั้นคลินิก
ประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสู่การเป็นแพทย์ที่ดี ปีการศึกษา 2561
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระราชบิดา ปีการศึกษา
2562
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อผลิตผลงานวิจัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความรู้กระบวนการวิจัยของอาจารย์แพทย์
กิจกรรมพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 สาหรับนักศึกษาสาธารณสุข
พัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 สาหรับนักศึกษาแพทย์
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ฎ

ภาพที่
31 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันที่ 19 มิถุนายน 2562 ณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข
32 พิธีไหว้ครู วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
33 กิจกรรมวันมหิดล วันที่ 24 กันยายน 2562 ณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
34 กิจกรรม ม.อุบลฯ และชุมชนร่วมใจ รณรงค์สวมใส่หมวกนิรภัย 100%
เราทาความดีด้วยหัวใจ สร้างวินัยจราจร
35 โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบ TOEIC/TOEFL สาหรับนักศึกษาและ
บุคคลากร
36 โครงการอบรมเตรียมความพร้อมสาหรับการสอบวัดความความรู้ภาษาอังกฤษ
37 การนาเสนอผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ “The Belt and Road Conference
on Thalassemia: Advancing Knowledge in Thalassemia” ณ Guangxi Medical
University, Nanning, P.R. China
38 การนาเสนอผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ “8 th International Conference on
Environmental Engineering, Science and Management” ณ The Twin Towers
Hotel, Bangkok, Thailand
39 อาคารสถานที่และสภาพอาคารเรียน
40 การเรียนการสอนห้องปฏิบัติการ
41 ห้องประชุม
42 ห้องสมุด
43 ห้องเรียน ห้องบรรยาย
44 บริเวณโดยรอบอาคารพื้นที่สีเขียวและมุมพักผ่อน
45 อบรมพัฒนานักวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ
46 ประชุมวิชาการเรื่อง “การสาธารณสุขไทยในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง”
47 พัฒนาวิชาการเสริมประสบการณ์ นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561
48 รางวัลนักวิจัยดีเด่น ที่ได้รับรางวัลในงานประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ. วิจัย ครั้งที่ 13
49 ประชุมวิชาการวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่ 8
ร่วมกับสานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
50 โครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนเพื่อเข้าสู่โรงเรียนต้นแบบความ
ปลอดภัย
ด้านสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
51 โครงการเสริมสร้างศักยภาพโรงเรียนสู่การเป็นสถานศึกษาปลอดภัย และสุขภาพอนามัย
ดี
52 โครงการสร้างเสริมการเรียนรู้ทุกภาคส่วนผ่านระบบสุขภาพและคุณภาพชีวิตของคนไทย
53 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพแกนนาผู้สูงอายุผ่านกองทุนสร้างเสริม
สุขภาพ
54 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เทคนิคการจัดการข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการ
วิเคราะห์ในงานวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ
รายงานประจาปี 2562
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ฏ

ภาพที่
55 โครงการบริการตรวจวัดระดับความเครียดและภาวะซึมเศร้าของผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
ในชุมชนตาบลธาตุ อาเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี
56 โครงการ โรงเรียนสุขภาพ ป้องกันไข้เลือดออก ผ่านสื่อสารสนเทศ
57 โครงการตรวจคัดกรองและเฝ้าระวังเบาหวาน ความดันโลหิต และโรคอ้วนในชุมชน
ร่วมกับหน่วยบริการปฐมภูมิ
58 โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อการพึ่งพาตนเองด้านสุขภาพ ครั้งที่ 6
59 โครงการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลและการดูแลสุขภาพตนเองในผู้ป่วยสูงอายุที่
เป็นโรคเรื้อรัง คือโรคเบาหวาน ไขมันในเลือดสูง และความดันโลหิตสูง
60 โครงการพัฒนาแกนนาด้านสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในอีสานใต้
61 โครงการพัฒนาคุณภาพน้าดื่มโรงเรียนเครือข่ายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
62 การให้บริการทางการแพทย์ด้านการให้บริการทางการรักษาพยาบาล (ผู้ป่วยนอก)
63 กิจกรรมตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 ณ อาคารเรียนรวม 5
64 กิจกรรมตรวจสุขภาพประจาปีบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและบุคคลภายนอก
65 กิจกรรมคัดกรองสารพิษ ในงานเกษตรอีสานใต้
66 กิจกรรมป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
67 การให้บริการทางการแพทย์ด้านการตรวจทางห้องปฏิบัติการ
68 การให้บริการทางการแพทย์ด้านรังสีวิทยา
69 การให้บริการแผนกทันตกรรม
70 การให้บริการแผนกกายภาพบาบัด
71 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็ก
72 กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน 2562
73 กิจกรรมส่งท้ายเก่าต้อนรับปีใหม่
74 พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่สาเร็จการศึกษาชั้นอนุบาลปีที่ 3
75 กิจกรรมตรวจสุขภาพประจาปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1
76 กิจกรรมสอนภาษาอังกฤษ และ ภาษาจีน สาหรับนักเรียนชั้นอนุบาล
77 กิจกรรมกระทงสร้างสรรค์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กระทงประดิษฐ์จากจานกระดาษ
วัสดุเหลือใช้
78 ปลูกผักสวนครัวกับพี่คณะวิทยาศาสตร์และคณะเกษตรศาสตร์
79 กิจกรรมไหว้ครู
80 กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานสัปดาห์หนังสืออุบลราชธานี
81 บรรยากาศภายในศูนย์พัฒนาเด็ก
82 กิจกรรมทาบุญอุทิศส่วนกุศลแด่อาจารย์ใหญ่และแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพระคุณ
ของอาจารย์ใหญ่
83 โครงการการผลิตสื่อและให้สุขศึกษาโดยใช้ศิลปะพื้นบ้าน
84 กิจกรรมโครงการถ่ายทอดผลการดาเนินงานของผู้บริหาร และสัมมนาวิชาการเพื่อการ
ประเมินผลการปฏิรูปองค์กร และการศึกษาของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข ประจาปี 2562 ในระหว่างวันที่ 26 – 29 กรกฎาคม 2562 ณ หาดเจ้าหลาว
จังหวัดจันทบุรี
รายงานประจาปี 2562
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ฐ

ภาพที่
85 การบรรยาย เรื่อง “มหาวิทยาลัยไทยในยุคไทยแลนด์ 4.0
86 ประชุมสัมมนา“กระบวนทัศน์ใหม่ของอุดมศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21
87 ประชุมแลกเปลีย่ นและรับฟังความคิดเห็นในหัวข้อ "การพัฒนาวิทยาลัยแพทย์ฯกับ
มหาวิทยาลัยในกากับ"
88 ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาหลักสูตรบุคลากรสุขภาพกับระบบบริการบูรณาการ
เชื่อมโยง กับ Health System Science (HSS)”
89 การตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานสากล สาหรับแพทยศาสตรศึกษา (World
Federation for Medical Education – WFME 2015) วันที่ 1 - 3 เมษายน 2562
90 ประชุมเสวนา เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข ตามแนวทาง WFME
91 การจัดประชุม Morning Talk ทุกวันอังคารและวันศุกร์ของสัปดาห์
92 การจัดเสวนา “ทิศทางการทางานในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในศตวรรษที่
21”
93 การจัดอบรมแพทยศาสตรศึกษา ครั้งที่ 1 ณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
94 การจัดอบรมแพทยศาสตรศึกษา ครั้งที่ 2 ณ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
95 การเตรียมความพร้อมการรับนักศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ในโครงการ New
Track
96 กิจกรรมวิ่งการกุศล เนื่องในวันวิ่ง Mahidol day 2019 "แล่นเอาบุญ หนุนโฮงหมอ"
97 การตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 หลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต (อนามัยสิ่งแวดล้อม)
98 การตรวจประเมินคุณภาพ ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(ชีวเวชศาสตร์)
99 การตรวจประเมินคุณภาพ ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร
บัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
100 การตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับวิทยาลัย ปีการศึกษา 2561 ตามเกณฑ์ EdPEx
101 ดูแลระบบน้า โดยการเปลี่ยนไส้กรองคาร์บอนทุก 3 เดือน ซึ่งต้องมีการเปลี่ยนถ่ายสารเร
ซินและสารคาร์บอนทุกปี (ปีละ 1 ครั้ง)
102 ปรับปรุงซ่อมแซมเก้าอี้และห้องเรียนให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา
103 ตรวจเช็คซ่อมแซมบารุงรักษาลิฟท์โดยสารเป็นประจา (1เดือน/1ครั้ง)
104 ล้างทาความสะอาดเครื่องปรับอากาศ (ปีละ1ครั้ง)
105 การจัดการขยะมูลฝอยอินทรีย์
106 โครงการธนาคารขยะ
107 กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอน
108 กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการปฏิบัติงาน
109 การให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่าย
110 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุครุภัณฑ์
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บทสรุปผู้บริหารประจาปี พ.ศ. 2562
นับเป็นปีที่ 3 ของการทางานปฏิรูปการศึกษาในวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัย
อุ บ ลราชธานี สอดรั บ กั บ การจั ด ตั้ ง กระทรวงการอุ ด มศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตร์ วิ จั ย และนวั ต กรรม เมื่ อ วั น ที่ 2
พฤษภาคม 2562 โดยมีภารกิจที่สาคัญ คือ การสร้างคน สร้างองค์ความรู้ เพื่อนาไปสู่การสร้างนวัตกรรม โดยมี
ประชาชนและสังคม เป็นตัวตั้งในการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้าและความยากจน (รัฐมนตรีว่าการประทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ มอบนโยบายต่อที่ประชุม ทปอ. วันที่ 25
สิงหาคม 2562) ความสอดคล้องกันข้างต้นเป็นทั้งเป้าหมายทางการศึกษาของบุคลากรสุขภาพในศตวรรษที่ 21 ที่
มีเข็มมุ่ง เพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล้าด้านสุขภาพ เกิดความเป็นธรรมทั้งการเข้าถึงบริการสุขภาพ คุณภาพ และ
ประสิทธิภาพ ตลอดจนการกระจายบุคลากรทุกประเด็นต้องบูรณาการเชื่อมโยงกับทั้งผู้ผลิต (ภาคการศึกษา) และ
ผู้ให้บริการสุขภาพ (รั ฐและเอกชน) และทั้งกระบวนการวิธีจัดการเรียนการสอนก็เน้นการเรียนรู้จากของจริง
ภาคปฏิบัติ มิใช่มุ่งเฉพาะองค์ความรู้อย่างเดียวแต่ต้องนาไปสู่การเปลี่ยนแปลง (Transformative Learning) เพิ่ม
สมรรถนะ ศักยภาพ (Competency) สร้างนวัตกรรม (Innovation) ให้เกิดขึ้นในระบบสุขภาพ สร้างการทางาน
เ ป็ น ที ม บุ ค ล า ก ร สุ ข ภ า พ ส ห วิ ช า ชี พ ( Interprofessional Education) แ ล ะ บุ ค ล า ก ร ข้ า ม วิ ช า ชี พ
(Transprofessional Education)
ดังนั้น ในปีที่ 3 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จึงเน้นโครงการและกิจกรรมลงสู่ภาคปฏิบัติ
เพื่อนาไปสู่เป้าหมาย ดังกล่าว โดยมีบทสรุป ดังต่อไปนี้
ด้านหลักสูตรการเรียนการสอน
1. หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
หลั ก สู ต รแพทยศาสตรบั ณ ฑิ ต หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2562 ผ่ า นการอนุ มั ติ จ ากสภา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุม ครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2561 แล้ว เพื่อให้หลักสูตร
ปรับปรุงเป็นไปตามมาตรฐานสากล TMC.WFME.BME.Standards (2017) วิทยาลัยฯ จึงขอรับการประเมินจาก
สถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ (สมพ.) ซึ่งแจ้งผลการรับรองสถาบันผ่านการประเมินรับรอง
มาตรฐาน เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ศักยภาพในการรับนักศึกษา จานวน 68 คน ประกอบด้วยโรงพยาบาล
สรรพสิทธิประสงค์ จานวนนักศึกษาไม่เกิน 48 คน โรงพยาบาลศรีสะเกษ จานวนนักศึกษาไม่เกิน 20 คน โดยมี
ข้อเสนอแนะให้มีการปรับ ปรุงการดาเนินการเพื่อให้เกิดความครบถ้วนสมบูรณ์ ตามข้อที่ยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์
โดยเฉพาะข้อมาตรฐานพื้นฐานที่ไม่ผ่าน แต่เนื่องจากเป็นข้ อกาหนดเกี่ยวกับการบริหารจัดการซึ่งวิทยาลัยฯ ยัง
สามารถดาเนินการจัดการเรียนการสอนต่อไปได้ ไม่มีผลกระทบต่อการจัดการศึกษาในปัจจุบัน และสามารถพัฒนา
ปรับปรุงได้ในระยะเวลาที่กาหนด โดยให้วิทยาลัยฯ ส่งรายงานผลความก้าวหน้าของการดาเนินการทุก 12 เดือน
ดังนั้น วิทยาลัยฯ จึงเริ่มใช้หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 ที่ผ่านการ
อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และผ่านการรับรองจากสถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์
(สมพ.) ของแพทยสภา ในปีการศึกษา 2562 โดยเป็นหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตที่เน้นชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้
Community Engaged Medical Education ซึ่ ง เป็ น หลั ก สู ต รที่ ก ลุ่ ม สถาบั น แพทยศาสตร์ แ ห่ ง ประเทศไทย
(สถาบัน โรงเรียนแพทย์ ทั้ง 22 แห่ง) และแพทยสภาตลอดจนโครงการผลิตแพทย์เพิ่ม เพื่อชาวชนบท กระทรวง
สาธารณสุข (สบพช.) เห็นตรงกันว่าการปรับหลักสูตรให้สอดคล้องกับพื้นที่ ความต้องการในการให้บริการระบบ
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สุ ขภาพ การคัดเลื อกบุ คคลจากพื้น ที่และการเรียนการสอนที่เน้นการสร้างสมรรถนะศักยภาพของผู้ เรียนให้
สอดคล้องกับปัญหาระบบสุขภาพทางสังคม จะช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรแพทย์ในส่วนภูมิภาคได้ และ
สร้างความเป็นธรรมในระบบสุขภาพได้ เพื่อให้ บรรลุวัตถุประสงค์ ดังกล่าว จึงมีคาสั่ งกระทรวงสาธารณสุข ที่
572/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมกระทรวงสาธารณสุขกับคณะแพทยศาสตร์ เพื่อการขับเคลื่อนโครงการ
ผ ลิ ต แ พ ท ย์ เ พิ่ ม แ ห่ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย โ ด ย มี ตั ว แ ท น ค ณ บ ดี 4 แ ห่ ง ( ค ณ บ ดี ค ณ ะ แ พ ท ย ศ า ส ต ร์
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ คณบดีคณะแพทย์มหาวิทยาลัยนเรศวร คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และคณบดีสานักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี) รวมทั้ง
ตัวแทนจากแพทยสภา แพทยสมาคม และกระทรวงสาธารณสุข เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ เพื่อกาหนดแนวทาง
ประสานงานให้ข้อเสนอแนะต่อโครงการผลิตแพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทย ซึ่งมีข้อสรุปหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
สาหรับโรงเรียนแพทย์ส่วนภูมิภาคที่ต้องเน้น Community Doctor เนื้อหามุ่งที่ Health System Science และ
เสนอให้มีการเพิ่มเติมรับกลุ่มสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (Strengthening Track) เป็นข้าราชการในสังกัด
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่สาเร็จการศึกษาสายวิทยาศาสตร์สุขภาพเข้าศึกษาเพิ่มเติม ดังนั้น เกณฑ์
การรับและคุณสมบัติของนักเรียนทุนโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทปีการศึกษา 2563-2564 ของวิทยาลัยฯ
จึงประกอบด้วยกลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน Community Track กลุ่มลดความเหลื่อมล้า Inclusive track และกลุ่ ม
สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี Strengthening Track
2. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์
กลุ่ ม วิ ช าสาธารณสุ ข ศาสตร์ จั ด การเรี ย นการสอนในระดั บ ปริ ญ ญาตรี 2 หลั ก สู ต ร ได้ แ ก่ ห ลั ก สู ต ร
สาธารณสุ ขศาสตรบัณฑิต (สบ.) และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2559
ผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรในปีการศึกษา 2559- 2561 พบว่า ทั้ง 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรสาธารณสุข
ศาสตรบั ณฑิต และหลั กสู ตรวิทยาศาสตรบั ณ ฑิต สาขาวิช าอนามัยสิ่ ง แวดล้ อ ม อยู่ในระดับดี โดยหลั กสู ต ร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต มีคะแนนเฉลี่ย 3.04, 3.37 และ 3.58 ตามลาดับและ หลักสูตรวิทยาศาสตรบั ณฑิต
สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม มีคะแนนเฉลี่ย 3.13, 3.40 และ 3.42 (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) ส่วนผลการประเมิน
ความพึงพอใจของบัณฑิต หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตพบว่า อยู่ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ ย 4.22 (คะแนน
เต็ม 5 คะแนน) ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตอยู่ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 4.24 (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) ส่วน
หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม ผลการประเมินความพึงพอใจของบัณฑิต พบว่า
อยู่ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 4.36 (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตอยู่ในระดับมาก คะแนน
เฉลี่ย 4.21 (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) และทั้งสองหลักสูตรได้มีการประเมินผ่านเกณฑ์และอยู่ระหว่างประเมินตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ (TQF) เพื่อเป็นหลักสูตรที่ได้มาตรฐานต่อไป
ในปีการศึกษา 2564 ทั้งสองหลักสูตรจะครบรอบการใช้หลักสูตร ปีพ.ศ. 2559 ซึ่งจะต้องมีการปรับปรุง
หลักสูตรตามรอบ 5 ปี ตามเกณฑ์มาตรฐาน และในปีการศึกษา 2562 ทั้งสองหลักสูตรได้มีการเตรียมความพร้อม
ในการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ 5 ปี ซึ่งจะต้องดาเนินการตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 และ 2563 นั้น กลุ่มวิชา
สาธารณสุขศาสตร์ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรใหม่ ปี พ.ศ. 2564 เพื่อดาเนินการพัฒนาหลักสูตร
ให้ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ตลาดแรงงาน มาตรฐานวิชาชีพ โดยจะมีการปรับปรุงหลักสูตรที่สอดคล้อง
กับ วิสัยทัศน์ พันธกิจของวิทยาลัยฯ ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนให้บัณฑิตมี ศักยภาพสูงในการเป็นนักการ
สาธารณสุข และ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมที่สามารถบูรณาการศาสตร์เพื่อแก้ไขปัญหาของชุมชน มีความสามารถใน
รายงานประจาปี 2562
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การผลิตงานวิจัยเพื่อแก้ปัญหาองค์กรและชุมชน สร้างและร่วมสร้างนวัตกรรมด้านสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อมที่
ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคศตวรรษที่ 21
ทั้งสองหลักสูตรมีการพัฒนาตั้งแต่กระบวนการค้นหาความต้องการของผู้เรียนในอนาคต คือ นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายทั้งในเขตอีสานใต้และจังหวัดอื่นๆ การรับเข้า การเรียนการสอนที่มีมาตรฐาน การใช้พื้นที่
ในชุ ม ชนเป็ น แหล่ ง เรี ย นรู้ ข องนั ก ศึ ก ษาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง กา รสร้ า งความผู ก พั น กั บ ชุ ม ชน (Community
Engagement) ตลอดจนการฝึ ก การคิด เชิง ระบบ (Systematic Thinking) ให้ กับนักศึ ก ษา และผลลั พ ธ์ ที่ ทุ ก
กระบวนการจะมีการประเมินทุก 3,6,9 และ 12 เดือน เพื่อให้ได้หลักสูตรที่มีคุณภาพสูงตอบสนองต่อสังคมไทย
จุดเด่นของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุขศาสตร์
สอดคล้องจากการประเมินคุณภาพทางการศึกษา
1. บัณฑิตมีความอุตสาหะ ใฝ่รู้ มีความสามารถในการนาพื้นฐานความรู้ที่ได้จากการเรียนมาต่อยอดความรู้
และทักษะเฉพาะด้านที่ต้องใช้ในการทางาน
2. มีระบบกลไกการควบคุมดูแลการให้คาปรึกษาและแนะแนวแก่นักศึกษาในระดับวิทยาลัย หลักสูตรและ
รายวิชา
3. อาจารย์มีงานวิจัยต่อเนื่องและได้รับทุนวิจัยจากภายนอก มีการทางานวิจัยเป็นทีมทาให้เกิดความเข้มแข็ง
ทั้งต่อบุคคลและหลักสูตร
4. มีแผนพัฒนาทางด้านวิชาชีพและพัฒนาตนเองรายบุคคลอย่างชัดเจน
5. มีการกาหนดผลลัพธ์การเรียนรู้เป็นรายชั้นปีที่ชัดเจน โดยเน้นชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้
สาหรับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม ได้มีการดาเนินการภายใต้กรอบการ
ดาเนินงานตามพันธกิจของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทั้งในด้านการ
จัดการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการได้ครบทุกด้าน โดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการรายวิชาหลักการจัดการของเสียอันตราย รายวิชาการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รายวิชาพิษวิทยา
ในงานอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยใช้พื้นที่ในบ้านแฮ ตาบลคาขวาง อาเภอวารินชาราบ เป็นพื้นที่ในการศึกษาในภาค
การศึกษาที่ 1/2562 และในภาคการศึกษาที่ 2/ 2562 ได้มีการจัดกิจกรรมการบูรณาการเรียนการสอนร่วมกันใน
5 รายวิชา ได้แก่ รายวิชาการจัดการกากอุตสาหกรรมและของเสียอันตราย วิชาการเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์ด้าน
อากาศวิชาการเก็บตัวอย่างน้าและวิเคราะห์ วิชาการจัดการและบาบัดน้าเสี ย และวิชาความปลอดภัยในงาน
อุตสาหกรรม ซึ่งได้ลงพื้นที่เพื่อการสารวจ ฝึกการตรวจวัดสิ่งแวดล้อม ประเมินและการจัดทาข้อเสนอแนะในการ
ควบคุมมลพิษสิ่ งแวดล้ อม ในพื้น ที่เทศบาลเมื องวารินช าราบ ถือเป็นการฝึ ก การท างานในชุ มชนและสถาน
ประกอบการ รวมทั้งยังเป็นการฝึกการทางานโดยใช้ทักษะในศตวรรษที่ 21 ได้อีกกิจกรรมหนึ่ง และทางหลักสูตร
ได้ประสานความร่วมมือกับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ในการบูรณาการ
กิจกรรมร่วมกันในการรายวิชาเทคโนโลยีการกาจัดมูลฝอย สาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 อันเป็นกิจกรรมการเรียนรู้
แบบสหสาขาวิ ช าชี พ (Inter professional education) ตามนโยบายของวิ ท ยาลั ย แพทยศาสตร์ แ ละการ
สาธารณสุข
นอกเหนือจากนั้นทางหลักสูตรยังได้มีการจัดการเรียนการสอนโดยการบูรณาการร่วมกับงานวิจัย ซึ่งใน
ปีงบประมาณ 2562 อาจารย์ประจาหลักสูตรได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
รายงานประจาปี 2562
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วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) จานวน 3 โครงการ ได้แก่ โครงการการพัฒนาชุมชนเมืองเพื่อรองรับ
สังคมสูงวัย ตาบลแสนสุข อาเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี โครงการการเตรียมความพร้อมของชุมชน
ชนบทเพื่อรองรับสังคมสูงวัย ตาบลโนนโหนน และโครงการการเตรียมความพร้อมของชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบทเพื่อ
รองรับสังคมสูงวัย ตาบลบุ่งหวาย โดยมีคณาจารย์จากหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตเป็นผู้ร่วมวิจัยและได้จัด
ให้นักศึกษาทั้งสองหลักสูตรได้ลงพื้นที่เพื่อการเรียนรู้กระบวนการทาวิ จัยและการฝึกการจัดกิจกรรมที่สอดคล้อง
กับรายวิชา ยกตัวอย่างเช่น รายวิชาการประเมินความเสี่ยงสุขภาพ สาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 วิชาการสุขาภิบาล
อาหาร และวิชาการสุขาภิบาลที่พักอาศัยและสถานประกอบการ สาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 เป็นต้น
ในส่ ว นของพั น ธกิ จ ในด้ า นการบริ ก ารวิ ช าการ ทางอาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต รได้ รั บ งบประมาณจาก
มหาวิทยาลัยจานวน 4 โครงการ ได้แก่ โครงการการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ และผู้ดูแลผู้สูงอายุในการป้องกัน
การเกิดอุบัติเหตุในที่อยู่อาศัย โครงการพัฒนาคุณภาพน้าดื่มโรงเรียนเครือข่ายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีที่ 2
โครงการการพัฒนาเยาวชนด้านสาธารณสุขในเขตอีสาน และโครงการการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน
สถานศึกษาปลอดภัย และสุขภาพอนามัย ซึ่งได้มีการจัดกิจกรรมและการบูรณาการในรายวิชาเพื่อให้นักศึกษาได้
เรียนรู้และฝึกประสบการณ์ในชุมชนได้อีกทางหนึ่ง
กิจกรรมที่หลักสูตรได้ดาเนินการในปี 2562 เป็นการดาเนินการเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ กาหนดไว้คือการ
เป็นนักอนามัยสิ่งแวดล้อมผ่านกิจกรรมในการจัดการเรียนการสอน การบูรณาการในงานวิจัยและบริการวิชาการ
รวมทั้งการเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงที่เกิดเหตุการณ์น้าท่วม ที่นักศึกษาได้เรียนรู้และ
ฝึกตนให้ทาประโยชน์และช่วยเหลือสังคม ซึ่งถือเป็นปีที่หลักสูตรได้พัฒนาทั้งในเรื่องวิชาการและการพัฒนาสังคม
ควบคู่กันไป
3. หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าชี ว เวชศาสตร์ (Master of Science Program in
Biomedical Sciences
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เปิดการเรียนการสอน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 และปรับปรุง
หลักสูตร ปีการศึกษา 2562 โดยปรัชญาหลักสูตร คือ มุ่งเน้นการผลิตมหาบัณฑิตที่มีทักษะเชี่ยวชาญงานวิจัยและ
การสร้ า งนวั ต กรรมให้ เ ป็ น ที่ ย อมรั บ ในระดั บ สากลเพื่ อ น าไปแก้ ไ ขปั ญ หาด้ า นสุ ข ภาพของประชาชนภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและประเทศไทย โดยผลการดาเนินงานในปี การศึกษา 2562 พบว่ามีผู้ผ่านเข้าศึกษา
จานวน 2 คน ต่ากว่าแผนรับเข้าศึกษา ในประเด็นนี้ ผู้รับผิดชอบหลักสูตรกาลังดาเนินการวางแผนการรับนักศึกษา
ในปีการศึกษา 2563 ให้เป็นตามแผน สาหรับผู้สาเร็ จการศึกษา พบว่าปีการศึกษา 2562 มีผู้สาเร็จการศึกษา
จานวน 2 ราย ซึ่งผู้สาเร็จการศึกษามีผลงานเผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ โดยเป็นผลงานตีพิมพ์เผยแพร่
จานวน 2 เรื่อง เอกสารตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ จานวน 4 เรื่อง และเป็นผลงานเผยแพร่สู่สาธารณะ
ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online จานวน 2 เรื่อง รวมผู้สาเร็จการศึกษาตลอดหลักสูตร
จานวน 11 คน จากนักศึกษาทั้งหมด 19 คน คงเหลือ 8 คน
ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี
มีค่าคะแนน 3.18 และในปีการศึกษา 2562 มีผลการประเมินตนเองในรอบ 9 เดือน อยู่ในระดับดี มีค่ าคะแนน
3.23 ซึ่งเพิ่มมากขึ้น และหลักสูตรกาลังดาเนินการเตรียมความพร้อมสาหรับการรายงานรอบ 12 เดือน และการ
ตรวจรั บ การประเมิน ผลการดาเนิ นงานหลักสูตรปีการศึกษา 2562 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หลั กสู ตรมี
แผนการพัฒนาหลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของประเทศ ตลอดจนปรัชญาและแผนยุทธศาสตร์เพื่อการ
รายงานประจาปี 2562
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พั ฒ นาของวิ ท ยาลั ย แพทยศาสตร์ แ ละการสาธารณสุ ข และให้ ไ ด้ ม าตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 นอกจากนี้
การดาเนินการของหลักสูตรเริ่มนาเกณฑ์ Education Criteria for Performance Excellence หรือ EdPEx มา
ใช้ควบคู่กับการดาเนินงานของหลักสูตร โดยหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ มุ่งเน้นการ
สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถนาไปใช้และ/หรือเป็นองค์ความรู้พื้นฐานที่สาคัญของประเทศสาหรับนาไป
พัฒนางานวิจัยขั้นสูงต่อไป
ด้านงานวิจัย
1. การจัดตั้งหน่วยวิจัยด้านคลินิก วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
โดยได้รับการสนับสนุนจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และคณะแพทย์รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อ
พัฒนางานและศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถด้านวิจัยคลินิกโดยยึดพื้นที่เป็นตัวตั้ง และพัฒนาให้
เกิดนวัตกรรมเพื่อการดูแล บาบัดรักษา ปัญหาสุขภาพของประชาชนและชุมชน โดยมีเครือข่ายความร่วมมือกับ
หน่วยงานอืน่ ๆ เช่นโรงพยาบาลศูนย์สรรพสิทธิประสงค์ สานักงานสาธารณสุขจังหวัด เขตสุขภาพที่ 10
2. การประชุมวิชาการวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารสุข ร่วมกับสานักงานสาธารณสุขจังหวัด
อุบลราชธานี และโรงพยาบาลศูนย์สรรพสิทธิประสงค์ จัดการสัมมนาวิชาการ “การสาธารณสุขไทยในยุคแห่งการ
เปลี่ ย นแปลง” (Thai public health in transformation) โดยมี ก ารน าเสนอผลงานวิจั ย ของหน่ ว ยงานด้าน
สุขภาพ ทั้งโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดอุบลราชธานี สานักงานสาธารณสุข
อาเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล และวิทยาลัยฯ ในงานประชุม เพื่อขยายขอบเขตการเรียนรู้ทั้งรูปแบบ
วิธีการเนื้ อหาใหม่ เช่น R2R วิจั ย ด้านผู้ สู งอายุ วิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุ ขภาพ วิจั ยด้านคลิ นิก และวิจั ย ด้ า น
สังคมศาสตร์ประยุกต์แนวใหม่ โดยนายแพทย์นพพร ชื่นกลิ่น ผู้อานวยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข มาปาฐกถา
พิเศษ เรื่อง “การวิจัยกับงานสาธารณสุขไทยในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง” มีข้อเสนอจากที่ประชุมในการจัดงาน
สัมมนาวิชาการด้านวิจัยทั้งในระดับจังหวัดและระดับเขตเป็นประจาทุกปีต่อไป เพื่อเชื่อมโยงและขยายเครือข่าย
งานวิจัยให้มีศักยภาพเข้มแข็ง มั่นคงตอบโจทย์ปัญหาด้านสุขภาพในพื้นที่ได้
3. งานวิจั ย เพื่อรองรั บ สั งคมสู งวัย ได้รับความร่ว มมื อ และสนับสนุน จาก ผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์ พิ เ ศษ
กาญจนา ทองทั่ว ประจาศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี ของสานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (สกว.) เป็นงานวิจัยเพื่อสร้างระบบและกลไกเตรียมความพร้อมสู่สังคมสูง
วัยใน 3 พื้นที่ อาเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี ได้แก่ ตาบลบุ่งหวาย ตาบลโนนโหนน และตาบลแสนสุ ข
โดยมีคณาจารย์จากหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตเป็นผู้ร่วมวิจัยและได้จัดนักศึกษาทั้ง 2 หลักสูตร ได้แก่
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.) และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่เพื่อการ
เรียนรู้กระบวนการทาวิจัยและฝึกการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับรายวิชา
4. งานวิจัย “กัญชา ระบบสุขภาพชุมชน” เป็นโครงการวิจัยร่วม 3 สถาบัน คือ สถาบันการศึกษา ได้แก่
วิ ท ยาลั ย แพทยศาสตร์ แ ละการสาธารณสุ ข มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี และมหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล วิ ท ยาเขต
อานาจเจริ ญ กับ สถานบริ การกระทรวงสาธารณสุ ข ในเขต 10 ได้แก่ โรงพยาบาลสิ รินธร โรงพยาบาลพนา
โรงพยาบาลชานุมาน และโรงพยาบาลกุดชุม กับสภาเกษตรกรอันประกอบด้วย วิสาหกิจชุมชน 8 แห่งใน 4
จังหวัด เป็นโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ในการรักษาโรคด้วยน้ามันกัญชาสกัดเย็นโดยมีรูปแบบ
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กระบวนการพัฒนาให้ครบวงจร ทั้งต้นน้า (การปลูกและพัฒนา) กลางน้า (การแปรรูปและพัฒนาตารับ) และปลาย
น้า (การนาไปใช้ประโยชน์ด้านการแพทย์) เพื่อให้การบริการทางแพทย์ให้สอดคล้องกับการให้บริการในระดับปฐม
ภูมิ และส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนเข้าถึงการใช้ยากัญชาและสมุนไพรทางการแพทย์ได้อย่างปลอดภัยและ
ทั่วถึง คาดว่าใช้เวลาในการพัฒนาโครงการความร่วมมือทั้ง 3 สถาบัน ประมาณ 6 เดือน ก็จะให้มีการทาบันทึก
ความร่วมมือกันประมาณปลายปี พ.ศ. 2562
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งภายใต้การกากับดูแลและบริหารจัดการโดย
วิทยาลั ย แพทยศาสตร์ และการสาธารณสุ ข มหาวิทยาลั ยอุบลราชธานี ที่มีพันธกิจและหน้าที่ที่ส าคัญในการ
ให้บริการด้านสุขภาพ ทั้งในด้านการให้บริการทางการแพทย์ การควบคุมป้องกันโรค การส่งเสริมและการฟื้นฟู
สุขภาพของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยและประชาชนในพื้นที่เขตอีสานตอนล่างทางตะวันออก ในปี 2562 ที่ผ่าน
มา โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีการดาเนินงานที่สาคัญ 2 ประการได้แก่
1. การย้ า ยสถานที่ ข องงานการให้ บ ริ ก ารทางการแพทย์ บ างส่ ว นของโรงพยาบาลมหาวิ ท ยาลั ย
อุบลราชธานี จากอาคารผู้ป่วยนอกเดิมมาที่อาคารศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์ (อาคารผู้ป่วยในหลังที่ 1)
บริเวณชั้นที่ 2 และชั้นที่ 3 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2561 โดยส่วนงานที่ย้ายมาได้แก่ งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
งานบริการผู้ป่วยนอกทั้งในส่วนคลินิกตรวจโรคทั่วไปและคลินิกเฉพาะทาง งานส่งเสริมและป้องกันโรค งานเภสัช
กรรม งานตรวจทางห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์
2. การเปิดให้บริการเพิ่มเติมในส่วนการบริการทางการแพทย์ ที่สาคัญได้แก่การเพิ่มเวลาในการให้บริการ
ทางด้านงานทันตกรรม งานกายภาพบาบัด รวมทั้งได้มีการขยายและเพิ่มการให้บริการในส่วนของงานคลินิกพิเศษ
ทางด้านอายุรกรรม จักษุวิทยา จิตเวชทั่วไป งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน ซึ่งจากผลการเพิ่มการให้บริการ ทาให้ในปีที่ผ่าน
มามีผู้มารับบริการ ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเพิ่มขึ้นกว่า 30 เปอร์เซ็นต์ นอกจากนั้น โรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ยังได้มีการขยายความร่วมมือกับส่วนงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชนอื่นๆ เพิ่มเติม
ในส่วนของงานบริการปฐมภูมิ งานส่งเสริมและป้องกันโรค
สาหรับในปี 2563 ทางโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีแผนที่จะขยายการให้บริการในส่วนของ
งานบริการผู้ป่วยในและงานจ่ายกลาง เพื่อให้สนองตอบต่อวิสัยทัศน์และพันธกิจของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุขและมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการที่จะพัฒนาโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีให้มี
ความก้าวหน้าและเป็นสถาบันทางการแพทย์ที่มีความสามารถในการให้บริการทางการแพทย์ที่มีมาตรฐานใน
ระดับสูงของประเทศต่อไปในอนาคต
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ดาเนิ น การผ่ านกระบวนการประชุม เชิงปฏิบั ติก ารโดยทีมผู้ บริ ห ารระดับสู งและผู้ บริ ห ารระดั บผู้ อ านวยการ
โรงพยาบาล ผู้ ช่ว ยคณบดี หั ว หน้ ากลุ่ มวิช า ประธานหลั กสู ตรและตัว แทนจากหน่ว ยงานสายสนั บสนุ น โดย
ดาเนินการในทุก 5 ปีหรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารระดับสูงและแต่ละปีจะมีการจัดทาแผนปฏิบัติการรองรับ
และมีการทบทวน/ปรับปรุงกลยุทธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมายในช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายนของทุกปีโดยในปีนี้ ได้รับ
ความอนุเคราะห์จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วลัยพร รัตนเศรษฐ คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิต ช่วยเป็นกระบวนกรในการจัดทาแผน
กระบวนการจัดทาแผนประกอบด้วย 9 ขั้นตอนได้แก่
1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์ความต้องการจาก นโยบาย วิเคราะห์สภาพการแข่งขัน/ความท้า
ทายเชิงกลยุ ทธ์ (OP) นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุ ขที่เกี่ยวข้อง นโยบายมหาวิท ยาลั ย
อุบลราชธานีร่วมทั้งหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และภารกิจของวิทยาลัย ฯในปีที่ผ่านมา
โดยผู้ร่วมประชุมมีทั้งทีมบริหารทุกระดับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น นักศึกษา บัณฑิต ผู้ใช้บัณฑิต ผู้แทนจากคู่ความ
ร่วมมือจาก รพ.ศรีสะเกษ รพ.สรรพสิทธิประสงค์ เป็นต้น
2. กรองความต้องการของนโยบาย/ความท้าทาย ผู้มีส่ ว นได้ส่ว นเสีย และภารกิจที่ยังไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายจัดลาดับความสาคัญตามความจาเป็นและเร่งด่วนแล้วกาหนดเป็นจุดยืนทางกลยุทธ์ ซึ่งปัจจุบันมี 3
จุดยืน ได้แก่ เป็นวิทยาลัยฯที่มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนการสอนให้บัณฑิตมีหัวใจความเป็นมนุษย์ เป็น
องค์การแห่ งการเรี ย นรู้ เพื่อการเปลี่ ย นแปลง และบูรณาการงานกับระบบสุ ขภาพชุมชนเพื่อให้ ทันต่อโลกใน
ศตวรรษที่ 21
3. ประเมินศักยภาพของวิทยาลัยฯ โดยใช้เทคนิค SWOT/7’S Model/PESTLE เพื่อเป็นกาหนดกลยุทธ์
4. กาหนดทิศทางกลยุทธ์ได้แก่ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์
5. กาหนดวิธีการวัดและกาหนดตัวชี้วัดเป้าประสงค์
6. แปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติด้วย Balanced Scorecard
7. ดาเนินการตามแผน
8. ประเมินผล ควบคุมกากับติดตาม รายงานผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ซึ่งมีทั้งรายเดือน ราย
ไตรมาส 6 เดือน 9 เดือน และ 1 ปี
9. ทบทวน/ตรวจสอบและพัฒนาด้านต่างๆไปพร้อมๆกัน ได้แก่ ภารกิจด้านงานประจา สมรรถนะของ
บุคลากร ระบบ ICT การจัดการด้านการเงินแบบ Result based และพัฒนาภาวะผู้นาของทีมนา เพื่อสนับสนุน
การดาเนินการตามแผนกลยุทธ์กระบวนการทั้งหมดจะคานึงถึงค่านิยมและวัฒนธรรมองค์การเพื่อให้สามารถ
ขับเคลื่อนกลยุทธ์ไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ได้
วิสั ย ทัศน์ “สร้ างบั ณฑิตหั ว ใจมนุ ษย์ ที่ส ามารถพัฒ นาองค์ ความรู้สู่ การเปลี่ ยนแปลงและบูรณาการ
เชื่อมโยงกับระบบสุขภาพชุมชนให้ทันต่อโลกในศตวรรษที่ 21” และได้กาหนดค่านิยมของวิทยาลัยฯที่สอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์ คือ : ทางานอย่างมีกลยุทธ์ ไม่หยุดเรียนรู้พัฒนา จิตอาสานาพาสู่คุณภาพ โดยมี พันธกิจที่สาคัญ 5
ด้าน ได้แก่
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1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และหัวใจความเป็นมนุษย์ ซึ่งมุ่งเน้นในการทางานร่ วมกับชุมชนท้องถิ่นและ
สหสาขาวิชาชีพได้อย่างยั่งยืน
2. วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้หรือนวัตกรรมร่วมกับสหสาขาวิชาชีพที่นาไปประยุกต์ใช้ในชุมชนเพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งเน้นด้านการสร้างนวัตกรรมสังคมสุขภาวะและบูรณาการกับหน่วยงานของ
ภาครัฐ
3. บริการวิชาการร่วมกับสหสาขาวิชาชีพโดยบูรณาการและเชื่อมโยงกับระบบสุขภาพชุมชน ซึ่งเน้น
ในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ทันต่อโลกในศตวรรษที่ 21
4. ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยเน้นศิลปวั ฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์และภูมิ ปัญญา
ของท้องถิ่นอีสานใต้
5. การพั ฒ นาระบบบริ ห ารจั ด การที่ มี ธ รรมาภิ บ าลและการพั ฒ นาบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ที่ มุ่ ง
ผลสัมฤทธิ์
หลังจากนั้นวิทยาลัยฯได้มีการดาเนินการ ถ่ายทอดแผนแผนยุทธศาสตร์ซึ่งประกอบด้วย 7 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 84 ตัวชี้วัดให้ผู้บริหาร อาจารย์ หัวหน้างานและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง โดยการจั ดประชุมชี้แจงและได้มี
การมอบคู่มือที่แสดงข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับแผนยุทธศาสตร์หลัก 5 ปี เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าผู้ที่เกี่ยวข้อง
กับ แผนยุ ทธศาสตร์ ทั้งหมดมีก ารรั บ รู้ และมีความเข้า ใจในแผนของวิทยาลั ยฯที่ตรงกัน หลั งจากนั้นทุก 1 ปี
วิทยาลัยฯ โดยงานแผนและงบประมาณและผู้บริหารระดับสูงซึ่ง ได้แก่ คณบดี และรองคณบดี จะมีการติดตามผล
การดาเนินงาน ทบทวน พัฒนาและถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระยะสั้นที่มีการปรับปรุงโดยการจัดสัมมนา นอกสถานที่
และชี้แจงให้บุคลากรทุกท่านเพื่อรับทราบและนาไปดาเนินการในปีต่อไป
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ส่วนที่ 1 ลักษณะองค์กร
1. ข้อมูลทั่วไปขององค์กร
1.1.1 ประวัติความเป็นมาขององค์กร
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม
พ.ศ. 2545 ตามระเบี ย บมหาวิทยาลั ย อุบ ลราชธานี ว่าด้ว ย “โครงการจัดตั้งวิทยาลั ยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2545” โดยมีฐานะเป็นองค์กรในกากับของมหาวิทยาลัย ที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือ ระหว่าง
กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการ (ทบวงมหาวิทยาลัยในขณะนั้น) จัดตั้งเป็นโครงการผลิตแพทย์เพิ่ม
เพื่ อ ชาวชนบท (The Collaborative Project to Increase Production of Rural Doctor : CPIRD) ซึ่ ง ริ เ ริ่ ม
และดาเนินงานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 ตามนโยบายของรัฐบาล ในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนและการกระจายตัว
ของบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ในส่วนภูมิภาคของประเทศ ซึ่งประสบปัญหา
ดังกล่าวอย่างมากในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมา
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีพันธกิจหลักที่สาคัญ คือ การผลิตแพทย์เพื่อรับใช้ประชาชน
ในพื้น ที่ 4 จั งหวัดอีส านใต้ ได้แก่ อุบ ลราชธานี ศรีส ะเกษ ยโสธร และอานาจเจริญ โดยได้รับมอบหมายให้
ดาเนินการรับนักเรียนและจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นเตรียมแพทย์ (ปี 1) และชั้นปรีคลินิก (ปี 2-3) และให้
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี รับผิดชอบดาเนินการจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นคลินิก
(ปี 4-6) โดยมีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นที่ปรึกษาและให้การสนับสนุนในการรับนักศึกษา การ
จัดการเรียนการสอน และการผลิตบัณฑิต จนกว่าบัณฑิตแพทย์รุ่นที่หนึ่งของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข จะสาเร็จการศึกษา
ต่อมาในปี พ.ศ. 2548 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้มีมติมอบหมายให้ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข ดาเนินการเพิ่มเติมนอกเหนือจากการผลิตบัณฑิตแพทย์ โดยให้มีการดาเนินการในการรับนักเรียนและ
จัดการเรียนการสอนเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งหลักสูตรคือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เพื่อ
ช่ว ยแก้ไขปั ญหาการขาดแคลนบุ คลากรทางด้านนักวิช าการสาธารณสุ ข ในพื้นที่ 4 จังหวัดอีส านใต้ทางด้ า น
ตะวันออก
ในปี พ.ศ. 2553 วิทยาลัยฯได้รับอนุมัติจากแพทยสภา ให้รับนักศึกษาแพทย์เพิ่มจานวน 20 คน และให้
โรงพยาบาลศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ รับผิดชอบดาเนินการจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นคลินิก (ปี4 – ปี6 )

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

แสดงถึง ความเป็นพื้นถิ่น “อีสาน” ที่มีความหมายทางการแพทย์ เนื่องจากสมัยก่อน
มีการนาพิษงูมาใช้เป็นยา จึงเปรียบเสมือนงูเป็นสัญลักษณ์ทางการแพทย์
หมายถึง ราชวงศ์จักรี
หมายถึง การอยู่ภายใต้พระบรมโพธิสมภาร
หมายถึง พระมหากษัตริย์
หมายถึง ชาติ
หมายถึง การแพทย์และการสาธารณสุข
แสดงถึง ความมั่นคงและสัมพันธ์กับสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
หมายถึง ตรามหาวิทยาลัยและรัศมี แสดงถึงการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อชุมชน นามาซึ่ง
แสงสว่างให้กับท้องถิ่นอย่างแท้จริง

1.1.2 ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ/อัตลักษณ์/เอกลักษณ์/ประเด็นยุทธศาสตร์
ปรั ช ญา : เรี ย นรู้ สู่ ก ารเปลี่ ย นแปลง
วิสัยทัศน์ : “สร้างบัณฑิตหัวใจมนุษย์ ผลิตองค์ความรู้สู่นวัตกรรมบูรณาการเชื่อมโยงระบบสุขภาพชุมชน”
พันธกิจ :
1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และหัวใจความเป็นมนุษย์
2. วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้หรือนวัตกรรมร่วมกับสหสาขาวิชาชีพที่นาไปประยุกต์ใช้ในชุมชน
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
3. บริการวิชาการร่วมกับสหสาขาวิชาชีพโดยบูรณาการและเชื่อมโยงกับระบบสุขภาพชุมชน
ให้ทันต่อโลกในศตวรรษที่ 21
4. ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น
5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล และการพัฒนาบริหารทรัพยากรมนุษย์
ที่มุ่งผลสัมฤทธิ์
ค่านิยม : ทางานอย่างมีกลยุทธ์ ไม่หยุดเรียนรู้พัฒนา จิตอาสานาพาสู่คุณภาพ
(มี Learning mind, Strategic mind, Quality mind)
อัตลักษณ์ : สร้างสรรค์ สามัคคี สานึกดีต่อสังคม
เอกลักษณ์ : ภูมิปัญญาทางด้านสุขภาพแห่งภูมิภาคลุ่มน้าโขงตอนล่าง
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คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
C : Community ( สามัคคี สานึกดีต่อสังคมและชุมชน)
M : Moral ( สานึกดีต่อสังคม )
P : Professional ( สร้างสรรค์ แบบมืออาชีพ )
H : Healthy Model (เป็นต้นแบบที่ดีด้านสุขภาพ)
1.1.3 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีโครงสร้างการบริหารโดยมีอธิการบดีเป็นผู้บริหาร
สูงสุดของมหาวิทยาลัย ภายใต้การกากับดูแลของสภามหาวิทยาลัย และมีคณะผู้บริหารโดยมีคณบดีเป็นผู้บริหาร
สูงสุดของวิทยาลัย ทาหน้าที่บริหารจัดการ กาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนกลยุทธ์ และมีคณะกรรมการประจา
ทาหน้าที่กากับดูแลการดาเนินงาน แล้วรายงานผลการดาเนินงานต่ออธิการบดีและสภามหาวิทยาลัยตามลาดับ
คณะผู้บริหาร ประกอบด้วย คณบดี รองคณบดี 3 คน และคณะกรรมการประจาประกอบด้วย คณบดี รองคณบดี
3 คน หัวหน้ากลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ หัวหน้ากลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ผู้แทนหลักสูตรแพทยศาสตร์ และผู้แทน
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ และมีคณะกรรมการชุดต่างๆ ทาหน้าที่ดาเนินงานตามที่ได้มอบหมาย และรายงาน
ผลการดาเนินงานต่อคณบดี
1.1.3.1 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

ภาพที่ 2 โครงสร้างส่วนราชการของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
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1.1.3.2 โครงสร้างการบริหารงานของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

ภาพที่ 3 โครงสร้างการบริหารงานของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
1.1.3.3 คณะกรรมการประจาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

ภาพที่ 4 คณะกรรมการประจาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
รายงานประจาปี 2562

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

5

รายนามคณะกรรมการประจาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
1. คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
2. รองคณบดีฝ่ายบริหาร
3. รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม
4. รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา
5. หัวหน้ากลุ่มวิชาแพทยศาสตร์
6. หัวหน้ากลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์
7. นางสาวจินตนา ศิริบูรณ์พิพัฒนา
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาวลิต ยั่วจิตร

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการประเภทผู้แทนคณาจารย์
กรรมการประเภทผู้แทนคณาจารย์

1.1.3.4 คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

ภาพที่ 5 คณะกรรมการบริหาร วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

รายงานประจาปี 2562
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รายนามคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
1. นพ.นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ
คณบดี
2. นพ.ประวิ อ่าพันธุ์
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
3. นพ.วีระวัฒน์ พันธ์ครุฑ
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม
4. ผศ.พญ.ศุทธินี ธิราช
รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา
5. ผศ.จารุวรรณ์ วงบุตดี
หัวหน้ากลุ่มวิชาแพทยศาสตร์
6. ผศ.มินตรา สาระรักษ์
หัวหน้ากลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์
7. ผศ.ดร.ลติพร อุดมสุข
ผู้ช่วยคณบดีงานบริการการศึกษา
8. ผศ.ดร.ปรีดา ปราการกมานันท์
ผู้ช่วยคณบดีงานพัฒนานักศึกษา
9. พญ.ปิยะรัตน์ ธัญนิพัทธ์
ผู้ช่วยคณบดีงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ
10. อ.ดร.ปิยนันท์ มีเวที
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายคลังและพัสดุ
11. พญ.นวินดา เจียมบุญศรี
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
12. ผศ.ดร.กิตติ เหลาสุภาพ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม
13. ผศ.ดร.อารี บุตรสอน
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพันธกิจสังคม
บทบาทและหน้าที่
1. ควบคุมดูแลเชิงนโยบาย การบริหารจัดการ ควบคุมการปฏิบัติ งาน ติดตามประเมินผลการ
ดาเนินงานของหน่วยงานและบุคลากรในกากับ
2. อนุมัติ ลงนาม และดาเนินการในเรื่องต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายหรือมอบอานาจจากคณบดี
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ส่วนที่ 2 รายงานผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
2.1 สรุปผลการดาเนินงานวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้ดาเนิ นการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี และจัดสรรงบประมาณเพื่อ
สนับสนุนการดาเนินงานในด้านต่างๆ ภายในวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข โดยมีผลการดาเนินงาน
ดังนี้
2.1.1 ด้านการผลิตบัณฑิต
1) นักศึกษาใหม่
นักศึกษาทุกระดับ จานวน 205 คน จาแนกเป็นระดับปริญญาตรี จานวน 204 คน และปริญญาโท
จานวน 1 คน
2) นักศึกษาทั้งหมด
นักศึกษาทุกระดับ จานวน 863 คน จาแนกเป็นระดับปริญญาตรี จานวน 853 คน และปริญญาโท
จานวน 10 คน
3) ผู้สาเร็จการศึกษา
ปีการศึกษา 2561 มีผู้สาเร็จการศึกษาทุกระดับ จานวน 156 คน จาแนกเป็นระดับปริญญาตรี จานวน
149 คน และปริญญาโท จานวน 7 คน
4) ภาวะการมีงานทาของบัณฑิต
ผลการสารวจภาวะการมีงานทาของผู้สาเร็จการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2560 พบว่า จากระบบ
การตอบแบบสอบภาวะการมีงานทาของบั ณฑิ ต ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึก ษา (สกอ.) มี ผู้ ส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรี จานวน 147 คน มีผู้ตอบแบบสอบถามจานวน 140 คน ร้อยละ 95.23 บัณฑิตมีงาน
ทาทั้งหมดจานวน 129 คน ร้อยละการมีงานทาภายใน 1 ปี เท่ากับ 87.75
2.1.2 ด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้รับงบประมาณสนับสนุนด้าน
การวิจัย จานวนทั้ง สิ้น 22 โครงการ เป็นจานวนเงินรวมทั้งสิ้น 5,284,085 บาท แบ่งเป็นงบประมาณแผ่นดิน
450,000 บาท งบประมาณรายได้ 530,000 บาท และงบประมาณสนับสนุนจากแหล่งอื่น ๆ 4,304,085 บาท
ดังนี้
ตารางที่ 1 งบประมาณสนับสนุนด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์
ลาดับ

แหล่งเงิน

1
2
3

งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณรายได้
งบประมาณสนับสนุนจากแหล่งอื่น ๆ
รวมทั้งสิ้น

งบประมาณปี 2562
จานวนโครงการ เงิน (บาท)
3
450,000
10
530,000
9
4,304,085
22
5,284,085
รายงานประจาปี 2562
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2.1.3 ด้านการบริการวิชาการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้รับงบประมาณสนับสนุนด้านการบริการวิชาการ จานวนทั้งสิ้น 13 โครงการ
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,249,500 บาท เป็นงบประมาณแผ่นดิน 1,249,500 บาท เพื่อดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การ
พัฒนามหาวิทยาลัย 4 ประเด็นหลัก คือ
1) การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้เด็กเยาวชนและส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน
จานวน 3 โครงการ
2) การบริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านอาชีพและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
จานวน 3 โครงการ
3) การบริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านสุขภาวะที่ดีของประชาชน จานวน 5 โครงการ
4) โครงการด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จานวน 2 โครงการ
ตารางที่ 2 งบประมาณสนับสนุนด้านการบริการวิชาการ
ลาดับ
แหล่งเงิน
1 การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้เด็ก
เยาวชนและส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน
2 การบริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านอาชีพ
และส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
3 การบริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านสุข
ภาวะที่ดีของประชาชน
4 โครงการด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
รวมทั้งสิ้น

จานวนโครงการ
3

เงิน (บาท)
323,200.00

3

282,200.00

5

476,600.00

2

167,500.00

13

1,249,500.00

2.1.4 ด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและเชื่อมโยงไปกับการเรียนการสอน
ตลอดจนเชื่อมโยงกับความต้องการของพื้นที่ มีโครงการที่ดาเนินงานด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งสิ้น
2 โครงการ เป็นเงินรวมทั้ งสิ้น 239,000 บาท มีจานวนผู้เข้าร่วมโครงการ 733 คน โดยโครงการที่ ดาเนินการ
แบ่งเป็นงบประมาณแผ่นดิน 80,000 บาท และงบประมาณรายได้ 159,000 บาท ดังนี้
ตารางที่ 3 งบประมาณสนับสนุนด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ลาดับ

แหล่งเงิน

1
2
3

งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณรายได้
งบประมาณสนับสนุนจากแหล่งอื่น ๆ
รวมทั้งสิ้น

งบประมาณปี 2562
จานวนโครงการ เงิน (บาท)
1
80,000
1
159,000
2
239,000
รายงานประจาปี 2562
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2.1.5 ความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรและนักศึกษา ได้มี
โอกาสเพิ่มพูน ประสบการณ์การทางานและการศึกษาในระดับสากล ทาให้ ผู้ ที่มีศักยภาพในสาขาต่างๆ ของ
วิทยาลัย ฯ มีโอกาสได้ไปเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านต่างๆ ในระหว่างที่ไปศึกษา วิจัย ฝึกอบรม หรือ
ประชุมวิชาการ ณ ต่างประเทศ รวมทั้งการจัดโครงการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศและ
โครงการรั บ บุ คคลากรและนั กศึกษาต่ างชาติเ พื่อ แลกเปลี่ ยนถ่ายทอดความรู้ในสาขาที่มี ความเชี่ยวชาญ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขได้จัดกิจกรรมเพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์
ดังกล่าว จานวน 6 กิจกรรม ได้แก่
1. การน าเสนอผลงานทางวิ ช าการระดั บ นานาชาติ “The Belt and Road Conference on
Thalassemia: Advancing Knowledge in Thalassemia” ณ Guangxi Medical University, Nanning, P.R.
Chinaระหว่ า งวั น ที่ 31 ตุ ล าคม-2 พฤศจิ ก ายน 2561 - นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาโท หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาชีวเวชศาสตร์ 1 คน และอาจารย์กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ 1 คน ได้เข้ารับฟังการบรรยายความรู้
ทางวิ ช าการเกี่ ย วกั บ ธาลั ส ซี เ มี ย และน าเสนอแบบโปสเตอร์ เ รื่ อ ง “ Determianant factor of disease in
severity in Hb H disease” และนาข้อเสนอแนะที่ได้กลับมาตีพิมพ์วารสารทางวิชาการระดับชาติ TCI1
2. การน าเสนอผลงานทางวิ ช าการระดั บ นานาชาติ “8 th International Conference on
Environmental Engineering, Science and Management” ณ The Twin Towers Hotel, Bangkok,
Thailand ระหว่างวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2562 - นักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบั ณ ฑิต
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 1 คน และอาจารย์กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 1 คน ได้เข้ารับฟังการบรรยายความรู้
ทางวิ ช าการเกี่ ย วกั บ Environmental Engineering and Management และน าเสนอแบบโปสเตอร์ เ รื่ อ ง
“Efficiency of Leachate Treatment with Thai Morning Glory” และตี พิ ม พ์ ผ ลงาน proceeding ในงาน
ประชุม
3. สนับสนุนค่าลงทะเบียนและการดาเนินการขอวีซ่าสาหรับการนาเสนอผลงานทางวิชาการระดั บ
น า น า ช า ติ “ Indian Ocean Rim Laboratory Haematology Congress 2019” ณ Esplanade Hotel
Fremantle - by Rydges, Western Australia ระหว่ า งวั น ที่ 16 – 18 ตุ ล าคม 2562 - ผู้ ร่ ว มโครงการ ได้ แ ก่
นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ 1 คน นักศึกษาระดับปริญญา
ตรีหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 4 คนและอาจารย์กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ 1 คน
4. โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบ TOEIC/TOEFL สาหรับนักศึกษาและบุคลากร วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี ณ ห้อง smart classroom วันที่ 4 - 7 มีนาคม
2562
- ผู้เข้าร่วมโครงการได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีวเวช
ศาสตร์ 14 คน บุคลากร 16 คน
- ผลการดาเนิ น การทดลองสอบ TOEIC จากคะแนนเต็ม 990 คะแนน พบว่าคะแนนเฉลี่ ย ของ
นักศึกษาก่อบอบรม คือ 191.7 คะแนน หลังอบรมคือ 378.7 คะแนน ซึ่งนักศึกษาสามารถทาคะแนนได้ดีขึ้น และ
จากการสอบ TOEIC รอบที่จัดสอบ ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีนักศึกษาเข้าสอบ 5 คน ได้คะแนนเฉลี่ย
362 คะแนน และมีผู้ที่สอบผ่านเกณฑ์การสมัครงานทั่วไปคือ 400 คะแนน จานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 20
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5. โครงการอบรมเตรียมความพร้อมสาหรับการสอบวัดความความรู้ภาษาอังกฤษ วันที่ 27 เมษายน
2562 ณ ห้อง CMP 122 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เวลา 08.30 - 16.30 น.
- ผู้ร่วมโครงการ ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุข
ศาสตร์ 106 คน
- ผลการดาเนิ น การพบว่านั กศึกษาได้ประเมินตัว เองว่ามีความรู้มากขึ้นโดยก่อนอบรมมีคะแนน
ประเมินที่ระดับ 4.03 และคะแนนหลังอบรม 4.25 ผลการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษก่อนสาเร็จการศึกษา พบว่า
เข้าร่วมอบรม 106 คน เข้าสอบ 105 คน ได้ระดับ CEFR Level A1 จานวน 13 คน ได้ระดับ CEFR Level A2
จานวน 81 คน ได้ระดับ CEFR Level B1 จานวน 10 คน ได้ระดับ CEFR Level A2 จานวน 1 คน ซึ่งระดับที่ผ่าน
เกณฑ์ที่ยอมรับระดับปริญญาตรีคือ B1 ขึ้นไป
6. การจัดอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบ TOEIC สาหรับนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วันที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 9.00-16.30 น.
- ผู้ร่วมโครงการ ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุข
ศาสตร์ 23 คน และบุคลากร 3 คน
- ผลการดาเนิ น การพบว่านั กศึก ษาได้ประเมินตัว เองว่า มีความรู้มากขึ้นโดยก่ อนอบรมมีค ะแนน
ประเมินที่ระดับ 4.33 และคะแนนหลังอบรม 4.50
ตารางที่ 4 งบประมาณสนับสนุนด้านความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ
ประเทศที่มี
ความร่วมมือ

รับ
ส่ง
บุคลากร/ บุคลากร/
ผู้บริหาร ผูบ้ ริหาร
แลกเปลี่ย ไปร่วม
นและ
วิจัย
เรียนรู้
ประเทศจีน
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศออสเตรเลีย
-

หารือ รับนักศึกษา ส่งนักศึกษา อบรมภาษา ส่งนักศึกษา
ความ แลกเปลี่ยน ไปศึกษา
อังกฤษ
ไปนาเสนอ
ร่วมมือ และเรียนรู้
ต่อ/
ผลงาน
แลกเปลี่ยน
วิชาการ
/วิจัย
-

-

-

36,988.58

21,356.55
14,659.54
63,268.61

รวม
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2.2 ผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
2.2.1 ผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 1
ด้านหลักสูตรการเรียนการสอน
1) หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2562
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีการจัดการเรียนการสอนทั้งหมด จานวน 4 หลักสูตร จาแนก
เป็นระดับปริญญาตรี จานวน 3 หลักสูตร และปริญญาโท จานวน 1 หลักสูตร
ด้านการผลิตบัณฑิต
1) การรับนักศึกษา
1.1.1 วิธีการรับนักศึกษา
ในปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุ ข เปิดรับนักศึกษาระดับปริญ ญาตรี
จานวน 3 หลักสูตร และปริญญาโท จานวน 1 หลักสูตร โดยมีวิธีการรับนักศึกษา ดังนี้
ตารางที่ 5 วิธีการรับนักศึกษา ในปีการศึกษา 2562
1. ระดับปริญญาตรี :
วิธีการรับเข้าศึกษา
โควตาโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท
โควตานักเรียนเรียนดี
โควตาโครงการค่ายเตรียมความพร้อมเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
โควตาพื้นที่
โควตารับตรงทั่วไป
โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา
Application for International Students
รวม

แผนรับ
68
4
5
30
60
50
2
219

จานวนรับ
48
3
5
24
11
111
2
204

ข้อมูลจาก www.reg.ubu.ac.th ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562

2. ระดับปริญญาโท :
วิธีการรับเข้าศึกษา
แผน ก แบบ ก2
รวม

แผนรับ
5
5

จานวนรับ
1
1
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1.2 แผน/ผลการรับนักศึกษา
ในปีการศึกษา 2562 เปิดรับสมัครคัดเลื อกบุคคลเข้าศึกษา ระหว่างเดือนตุล าคม 2561 ถึง
กรกฎาคม 2562 แผนรับเข้าศึกษา จานวน 223 คน มีผู้สมัครรวมทั้งสิ้น 1,823 คน ผ่านการคัดเลือกและยืนยัน
สิทธิ์เข้าศึกษา จานวน 205 คน คิดเป็นร้อยละ 74.65 ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 1 จานวน 201 คน คิด
เป็นร้อยละ 98.05 โดยเปรียบเทียบแผนการรับ/ผลการรับ ประจาปีการศึกษา 2561-2562 สามารถจาแนกตาม
สาขาได้ดังนี้
ตารางที่ 6 เปรียบเทียบจานวนนักศึกษาใหม่ที่รับเข้าในปีการศึกษา 2561 - 2562
หลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
สาธารณศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์
รวมทั้งสิ้น

ปีการศึกษา 2561
แผนรับ ผลการรับ คิดเป็น
ร้อยละ
68
68
100
75
96
128.00
75
127
169.34
12
1
8.33
230
292
101.42

ปีการศึกษา 2562
แผนรับ ผลการรับ คิดเป็น
ร้อยละ
68
48
70.59
75
63
84
75
93
124
5
1
20
223
205
74.65

2) นักศึกษาใหม่
ในปีการศึกษา 2562 มีจานวนนักศึกษาใหม่ทุกระดับ จานวน 205 คน จาแนกเป็นระดับปริญญาตรี
จานวน 204 คน และปริญญาโท จานวน 1 คน

แผนภูมิแสดงจานวนนักศึกษาใหม่ที่รับเข้าในปีการศึกษา 2561 - 2562
350
300

จานวน

250
200

291
204

150

ปี 2561

100

ปี 2562

50

1

0
ปริญญาตรี

1

ปริญญาโท
ระดับการศึกษา

แผนภูมิที่ 1 เปรียบเทียบจานวนนักศึกษาใหม่ที่รับเข้าในปีการศึกษา 2561 - 2562
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3) นักศึกษาทั้งหมด
ในปีการศึกษา 2562 มีนักศึกษาทุกระดับ จานวน 863 คน จาแนกเป็นระดับปริญญาตรี จานวน 853
คน และปริญญาโท จานวน 10 คน

จานวน

แผนภูมิแสดงจานวนนักศึกษาทั้งหมดในปีการศึกษา 2561 - 2562
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0

827

853

ปี 2561
ปี 2562
15

ปริญญาตรี

10

ปริญญาโท
ระดับการศึกษา

แผนภูมิที่ 2 เปรียบเทียบจานวนนักศึกษาทั้งหมดในปีการศึกษา 2561 - 2562
4) ผู้สาเร็จการศึกษา
ในปีการศึกษา 2561 มี ผู้สาเร็จการศึกษาทุกระดับ จานวน 156 คน จาแนกเป็นระดับปริญญาตรี
จานวน 149 คน และปริญญาโท จานวน 7 คน
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จานวน

แผนภูมิแสดงจานวนผู้สาเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2560 - 2561
160
140
120
100
80
60
40
20
0

148

149

ปี 2560
ปี 2561
7

2
ปริญญาตรี

ปริญญาโท
ระดับการศึกษา

แผนภูมิที่ 3 เปรียบเทียบจานวนผู้สาเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2560 - 2561
5) ภาวะการมีงานทาของบัณฑิต (เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา)
ผลการศึกษาบัณฑิตในระดับปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา 2560 จากระบบการตอบแบบสอบ
ภาวะการมีงานทาของบัณฑิต สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มีผู้สาเร็จการศึกษาจานวน 147 คน
มีผู้ตอบแบบสอบถามจานวน 140 คน คิดเป็นร้อยละ 95.23 บัณฑิตมีงานทาจานวน 129 คน คิดเป็นร้อยละการมี
งานทาภายใน 1 ปี ร้อยละ 87.75 ลดลงจากปีการศึกษา 2559 ร้อยละ 0.16
ตารางที่ 7 ภาวะการมีงานทาของบัณฑิต
คณะ/วิทยาลัย
1. หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
เฉลี่ยรวมทั้งสิ้น

ปีการศึกษา
2559
2560
100
100
85.71
84.48
92.85

92.24

ร้อยละ
เพิ่มขึ้น – ลดลง
คงเดิม
ลดลง 1.23
ลดลง 0.61

รายงานประจาปี 2562

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

15

แผนภูมิเปรียบเทียบภาวะการมีงานทา ปีการศึกษา 2559 - 2560
105
100

100

100

95
90

85.71

84.48

85
80
75

2559
1. หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต

2560
2. หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

แผนภูมิที่ 4 ภาวะการมีงานทา ปีการศึกษา 2559 - 2560
6) วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ของนักศึกษา (ป.ตรี/ป.โท)
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีนักศึกษาที่ทาวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ทั้งหมด จานวน 7 เรื่อง โดย
จาแนกเป็นวิทยานิพนธ์ จานวน 7 เรื่อง สามารถจาแนกตามกลุ่มได้ดังนี้
ตารางที่ 8 วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ของนักศึกษา (ป.ตรี/ป.โท)
ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ รวมทั้งสิ้น
1. ความมั่นคง
2. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
3. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
4. การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
5. การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
7
7
6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
7) โครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนทุกหลักสูตร
ในปี การศึกษา 2561 มี การส่ งเสริม และสนั บสนุ น กิจ กรรมเสริ มหลั กสู ตรและกิ จ กรรมนอก
หลักสูตรที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยดาเนินการจัดกิจกรรม/
โครงการ ดังนี้
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ตารางที่ 9 โครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนทุกหลักสูตร ปีการศึกษา 2561
ลาดับ
ชื่อกิจกรรม จาแนกเป็นด้านๆ
1.คุณธรรม จริยธรรม
1
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ปลูกจิตสานึก
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น”
2
โครงการฝึกปฏิบตั ิการจิตปัญญาศึกษาและ
สุนทรียสนทนาในรายวิชา1901 101 การ
พัฒนาความเป็นนักวิชาชีพเวชกรรม
3
กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลกเพื่อสุขภาพ
2. ความรู้
1
โครงการศึกษาดูงานในรายวิชา 1901 206
ระบบเลือดและน้าเหลือง
2
โครงการสนับสนุนและเตรียมความพร้อม
สาหรับการสอบประเมินความรู้ความสามารถ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
3
โครงการศึกษาดูงาน
ในรายวิชา 1901 205 หลักการทั่วไปทาง
วิทยาศาสตร์การแพทย์ 3
4
โครงการเตรียมความพร้อมเป็นผูด้ าเนินการ
จัดการอบรมสัมมนา รายวิชา 1902 406
สัมมนาทางสาธารณสุข
5
กิจกรรมอบรม การเป็นผู้อบรมที่ดี train the
trainer
6
กิจกรรมอบรมเตรียมความพร้อมในการสอบผู้
ควบคุม
7
โครงการศึกษาดูงานการประเมินผลกระทบต่อ
สุขภาพและสิ่งแวดล้อม
8
โครงการศึกษาดูงานการประเมินผลกระทบต่อ
สุขภาพและสิ่งแวดล้อม ระบาดวิทยา และการ
จัดการขยะตามการดาเนินงานเศรษฐกิจ
พอเพียง
9
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบตั ิการเตรียมความพร้อม
เพื่อการเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานชั้นปรีคลินิก
สาหรับนักศึกษาแพทย์
10 กิจกรรมฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น สาหรับ
บุคลากรและนักศึกษา
11 กิจกรรมเรียนรู้นอกห้อง รายวิชา 1902 321
การเก็บตัวอย่างน้าและการวิเคราะห์
3.ทักษะทางปัญญา
1
ประชุมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรแพทยศาสตร
บัณฑิต เสริมพลังหลักระบบสุขภาพ

จานวนโครงการ
3 โครงการ

11 โครงการ

13 โครงการ

จานวน (คน)

งบประมาณ (บาท)

บุคลากร 9 คน
นศ.120 คน
บุคลากร 4คน
นศ.68 คน

22,890.00

308 คน

9,000.00

บุคลากร 5 คน
นศ.68 คน
นศ.42 คน

10,500.00

26,680.00

279,460.00

บุคลากร 5คน
นศ.69 คน

10,855.00

บุคลากร 12 คน
นักศึกษา 105 คน

7,997.00

นักศึกษา 97 คน

11,366.80

บุคลากร 3 คน
นศ. 59 คน
บุคลากร 3 คน
นศ. 57 คน
บุคลากร 3 คน
นศ. 57 คน

30,897.00

บุคลากร20 คน
นศ. 92 คน

15,360.00

บุคลากร 12 คน
นศ. 58 คน
นศ.34 คน

38,705.00

บุคลากร 58 คน

54,370.00

20,460.00
26,799.66

750.00
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3
4
5
6
7
8

ชื่อกิจกรรม จาแนกเป็นด้านๆ
โครงการฝึกปฏิบตั ิการจิตปัญญาศึกษาและ
สุนทรียสนทนาในรายวิชา1901 101 การ
พัฒนาความเป็นนักวิชาชีพเวชกรรม
โครงการฝึกปฏิบตั ิการภาคสนาม รายวิชาการ
วินิจฉัยชุมชน (1902 401)
โครงการฝึกปฏิบตั ิอนามัยโรงเรียนและเยีย่ ม
ครอบครัวในรายวิชา 1906 302 อนามัย
ครอบครัว
โครงการการฝึกปฏิบัติงานสื่อสารสุขภาพ
โครงการฝึกปฏิบตั ิด้านสุขศึกษา ในรายวิชาสุข
ศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
โครงการศึกษาดูงานก่อนออกฝึกปฏิบัติงาน

จานวนโครงการ

9

กิจกรรมศึกษาดูงานด้านอนามัยสิง่ แวดล้อม ใน
รายวิชา 1902 413
10 กิจกรรมฝึกปฏิบตั ิการตรวจวัดและวิเคราะห์
ด้านอากาศในสถานประกอบการ
11 โครงการฝึกปฏิบตั ิการสุขาภิบาลอาหารและที่
พักอาศัยในชุมชน
12 กิจกรรมเตรียมควาพร้อมของนักศึกษาก่อนฝึก
ปฏิบัติงานอนามัยชุมชน 1
13 กิจกรรมศึกษาชุมชนในรายวิชาการประยุกต์ใช้
วิทยาการระบาด
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1
โครงการฝึกปฏิบตั ิงานในรายวิชาการสร้างเสริม
สุขภาพและประสบการณ์วิชาชีพแพทย์ (1901
309)
2
กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษา
แพทยศาสตร์ก่อนเรียนรายวิชาในชั้นปรีคลินิก
3
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาแพทยศาสตร์ที่
เรียนระดับชั้นปรีคลินิก
5
กิจกรรมที่ 3 การปฐมนิเทศและพิธีมอบเสื้อ
กาวน์แก่นักศึกษาแพทยศาสตร์ที่ขึ้นชั้นคลินิก

8 โครงการ

17
จานวน (คน)
บุคลากร 4 คน
นศ. 68 คน

งบประมาณ (บาท)
26,680.00

นศ. 115 คน
บุคลากร 20 คน
นศ. 42 คน
บุคลากร 6 คน

144,900.00

นศ.42 คน
นศ. 184 คน

20,000.00
9,000.00

บุคลากร 2 คน
นศ. 34 คน
บุคลากร 3 คน
นศ. 59 คน
บุคลากร 3คน
นศ. 35 คน
บุคลากร 4คน
นศ. 65 คน
บุคลากร 5คน
นศ. 64 คน
บุคลากร 2คน
นศ. 98 คน

3,595.00

6,060.00

50,660.00
1,560.00
5,840.00
10,200.00
8,300.00

นศ. 37 คน

56,180.00

นศ. 68 คน
บุคลากร 10 คน
นศ. 48 คน
ผู้ปกครอง 57 คน
นศ. 36 คน
ผู้ปกครอง 59 คน
บุคลากร 40 คน

4,580.00

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1
2 โครงการ
นศ. 60 คน
อบรมการใช้โปรแกรม Microsoft Excel
2
กิจกรรมอบรม การเป็นผู้อบรมที่ดี the trainer
นักศึกษา 97 คน

1,710.00
9,710.00

11,366.80
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ภาพที่ 6 กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาแพทยศาสตร์ระดับชั้นปรีคลินิก ประจาปี พ.ศ. 2562
ณ ห้อง CMP 122 อาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ภาพที่ 7 กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาแพทย์ก่อนขึ้นชั้นคลินิกและพิธีมอบเสื้อกาวน์
นักศึกษาแพทย์ชั้น ปีที่ 3 ประจาปีการศึกษา 2561
วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม CMP 101 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธรณสุข

ภาพที่ 8 ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต เสริมพลังหลักระบบสุขภาพ
วันที่ 24 - 25 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุม CMP 122
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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7.1 การจัดการเรียนการสอนของโรงพยาบาลร่วมผลิต : ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค์ อุบลราชธานี
1. ข้อมูลทั่วไปขององค์กร
ในช่วงปี 2534 เศรษฐกิจประเทศไทยกาลังเติบโต มีการขยายโรงพยาบาลทั้งของเอกชนและรัฐ บาล
ท าให้ ค วามต้ อ งการแพทย์ เ พิ่ ม ขึ้ น จนผลิ ต ไม่ ทั น และ ท าให้ เ กิ ด ภาวะสมองไหลจากภาครั ฐ สู่ ภ าคเอกชน
ภาวะการณ์ขาดแคลนแพทย์ถึงขั้นวิกฤติ
สืบเนื่องจาก ปัญหาดังกล่าวในปี พ.ศ. 2538 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จึงได้รั บการประสานจาก
กระทรวงสาธารณสุ ข ให้ ดาเนิ น การสอนและฝึ ก อบรมนั ก ศึก ษาแพทย์ชั้น คลิ นิ ก ร่ว มกับคณะแพทยศาสตร์
มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น ตามโครงการผลิ ต แพทย์ เ พื่ อ ชาวชนบท (The Collaborative Project to Increase
Production of Rural Doctors ; CPIRD) หรื อ เรี ย กง่ า ยๆ ว่ า “ซี เ พิ ร์ ด ” เป็ น การเปิ ด โอกาสทางการศึ ก ษา
ในสาขาแพทย์ ส าหรั บนั กเรีย นในชนบท จนกระทั่งในปี 2545 โรงพยาบาลสรรพสิ ทธิประสงค์ ได้จัดตั้งศูนย์
แพทยศาสตรศึกษาชั้น คลิ นิ กขึ้น เป็ น ศูน ย์ แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลิ นิกล าดับที่ 13 ของประเทศ ตามความ
เห็ น ชอบของส านั ก งานบริ ห ารโครงการ่ ว มผลิ ต แพทย์เ พิ่ มเพื่ อชาวชนบท กระทรวงสาธารณสุ ข โดยใช้ห้ อ ง
สานักงานและห้องสาหรับการเรียนการสอน ณ ชั้น 5 อาคาร 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ ปัจจุบันย้ายมาที่อาคาร
ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษา โดยมีแพทย์ประจาโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์มาดารงตาแหน่งผู้อานวยการศูนย์
แพทยศาสตรศึกษา ตามลาดับดังนี้
1. นายแพทย์ธีรพล
เจนวิทยา
นายแพทย์ 8
ปี พ.ศ. 2545 – 2546
2. นายแพทย์มนต์ชัย
วิวัฒนาสิทธิพงศ์ นายแพทย์ 8
ปี พ.ศ. 2546 – 2548
3. นายแพทย์หรรษา
แต้ศิริ
นายแพทย์ ชานาญการพิเศษ ปี พ.ศ. 2548 – 2556
4. นายแพทย์ศรัณย์
วรณภาสนี
นายแพทย์ ชานาญการพิเศษ ปี พ.ศ. 2556 – 2557
5. นายแพทย์เศวต
ศรีศิริ
นายแพทย์ เชี่ยวชาญ
ปี พ.ศ. 2557 – 2559
6. นายแพทย์เกริก
สุวรรณกาฬ
นายแพทย์ ชานาญการพิเศษ ปี พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน
2. วิสัยทัศน์ สมรรถนะหลัก วัฒนธรรม ค่านิยม พันธกิจ เป้าประสงค์
วิสัยทัศน์ : เป็นศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ที่ได้มาตรฐานระดับสากล มีความเป็นเลิศด้านวิชาการ ผลิต
แพทย์เพื่อชุมชนมาตรฐานระดับสากล
สมรรถนะหลัก : ผลิตบัณฑิตแพทย์เพื่อชาวชนบทที่มีความรู้ความสามารถ สามารถปฏิบัติงานได้ดีในภูมิภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ลักษณะเฉพาะของวัฒนธรรมศูนย์แพทย์ฯ : มุ่งมั่น สามัคคี พัฒนาต่อเนื่อง
ค่านิยมศูนย์แพทย์ฯ : เก่ง กล้า ดี มีสุข
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เป้าประสงค์/เจตจานง คือ
พันธกิจหลัก
ร่วมผลิตบัณฑิตแพทย์

สนับสนุนและพัฒนางานวิจัย

บริการวิชาการ

ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม

เป้าประสงค์

กลไกการส่งมอบ

ผลิตบัณฑิตแพทย์ที่มีความรู้ความ
ชานาญและทักษะที่ได้มาตรฐาน มีความ
รับผิดชอบ มีคุณธรรมจริยธรรม สนใจใฝ่
รู้สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
ผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ
โดยสนับสนุนให้อาจารย์แพทย์และ
นักศึกษาแพทย์ได้ทางานวิจัยและ
เผยแพร่งานวิจัย
บริการให้ความรู้ทางด้านสุขภาพแก่
ประชาชน เผยแพร่ความรู้และ
เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยแก่
บุคลากรด้านสาธารณสุขและประชาชน
อนุรักษ์ ส่งเสริม ทานุบารุงศิลป
วัฒนธรรมและประเพณีไทย

จัดการเรียนการสอน / การประเมินผล
ให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานแพทย
สภา
ดาเนินการสนับสนุนและพัฒนา
งานวิจัย โดยการจัดตั้งศูนย์วิจัยและมี
ทุนส่งเสริมการวิจัย
ให้ความรู้แก่ประชาชน เช่น การออก
ค่ายฯ การให้ความรู้ทางคลื่นวิทยุ
ชุมชน
การจัดกิจกรรม ส่งเสริม สนับสนุนการ
เข้าร่วมกิจกรรมตามประเพณีไทย

3. กิจกรมสาคัญในรอบปีงบประมาณ
3.1. สรุปกิจกรรมสาหรับนักศึกษาต่าง ๆ ประกอบไปด้วย
1. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาแพทย์ ปีการศึกษา 2562
1.1 ชื่อโครงการ โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาแพทย์ ปีการศึกษา 2562
1.2 วันเวลาสถานที่ 3 พฤษภาคม 2562 ณ ชั้น 10 อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษา
1.3 ผลการดาเนินงานโครงการ
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา ด้วยจุดมุ่งหมายของการปฐมนิเทศ คือ การช่วยให้นักศึกษาแต่ละคนมี
ความเข้าใจและสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ ระเบียบ วัฒนธรรม ข้อกาหนด ชี้แนะแนวทางการ
ปฏิบัติเบื้องต้นในการศึกษา ซึ่งปีนี้ได้มีการจัดการฟังบรรยายและรับเสื้อกาวน์ ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 ได้มี
การจัดกิจกรรมปฐมนิเทศและพบผู้ปกครอง ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 10 อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษา ผู้เข้าร่วม
โครงการได้แก่ ผู้อานวยการโรงพยาบาลสรรพสิ ทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี รองผู้อานวยการ อาจารย์แพทย์
นักศึกษาแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง สายสนับสนุน และผู้ปกครอง

รายงานประจาปี 2562
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ภาพที่ 9 กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาแพทย์ ปีการศึกษา 2562
2. โครงการไหว้ครูสาหรับนักศึกษาแพทย์ ประจาปีการศึกษา 2562
2.1 ชื่อโครงการ กิจกรรมไหว้ครูสาหรับนักศึกษาแพทย์ ประจาปีการศึกษา 2562
2.2 วันเวลาสถานที่ 14 มิถุนายน 2562 ณ ชั้น 10 อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษา
2.3 ผลการดาเนินการ
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา ได้ดาเนินการในวันที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 - 12.00 น.
ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 10 อาคาร ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย
อานวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ และผู้แทนจากวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี รองผู้อานวยการ อาจารย์แพทย์ นักศึกษาแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง สายสนับสนุน กิจกรรม
ประกอบด้วย การแสดงของนักศึกษาแพทย์ มีการมอบพานและพวงมาลัยสาหรับอาจารย์ แพทย์ และปิดกิจกรรม
โดยการร่วมถ่ายรูปรวม

ภาพที่ 10 กิจกรรมพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2562
3. โครงการถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจาปีการศึกษา 2562
3.1 ชื่อโครงการ โครงการถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจาปีการศึกษา 2562
3.2 วันเวลาสถานที่ 17 กรกฎาคม 2562 ณ วัดมหาวนาราม (วัดป่าใหญ่)
3.3 ผลการดาเนินการ
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา ได้ดาเนินการในวันที่ 17 กรกฎาคม 2562 ณ วัดมหาวนาราม อาเภอ
เมือง จังหวัดอุบลราชธานี เวลา 13.00 น. ซึ่งผู้เข้าร่วมงานเป็นนักศึกษาแพทย์ อาจารย์แพทย์ และเจ้าหน้าที่
ในพิธีประกอบด้วยการถวายสังฆทาน ผ้าอาบน้าฝนและการถวายเทียนพรรษา อาจารย์แพทย์ นักศึกษาแพทย์
รายงานประจาปี 2562
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รวมถึงเจ้าหน้าที่ ร่วมถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้าฝน และดูการแกะสลักเทียนพรรษาของวัดและชาวบ้านมาร่วม
กัน

ภาพที่ 11 กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจาปี 2562
4. โครงการเทิดพระเกียรติ “วันมหิดล” ประจาปีการศึกษา 2562
4.1 ชื่อโครงการ เทิดพระเกียรติ “วันมหิดล” ประจาปีการศึกษา 2562
4.2 วันเวลาสถานที่ 24 กันยายน 2562 ณ ชั้น 6 อาคาร 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ
4.3 ผลการดาเนินงานโครงการ
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา ได้ดาเนินการในวันที่ 24 กันยายน 2562 ณ. บริเวณชั้น 6 อาคาร 50
พรรษามหาวชิรลงกรณ และมหาวิทยาลัยอุบลราชานี ตั้งแต่เวลา 08.00-15.00 น. ผู้เข้าร่วมงานคือ แพทย์
นักศึกษาแพทย์ อาจารย์แพทย์และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล พยาบาลตามกลุ่มงานต่างๆ ซึ่งมีนักเรียนตามโรงเรียน
ต่างๆ ภายในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี มาร่วมกิจกรรม และรับความรู้เรื่องการแพทย์

ภาพที่ 12 กิจกรรมเทิดพระเกียรติ “วันมหิดล” ประจาปีการศึกษา 2562
5. โครงการพัฒนากิจกรรมนักศึกษา กีฬาสานสัมพันธ์นักศึกษาแพทย์ อาจารย์แพทย์ และบุคลากร
ประจาปีการศึกษา 2561
5.1 ชื่อโครงการ พัฒนากิจกรรมนักศึกษา กีฬาสัมพันธ์นักศึกษาแพทย์ อาจารย์แพทย์ และบุคลากร
ประจาปีการศึกษา 2561
5.2 วันเวลาสถานที่ 22 มกราคม 2562 ณ ชั้น 6 อาคาร 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ

รายงานประจาปี 2562
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5.3 ผลการดาเนินการ
ศูน ย์ แพทยศาสตรศึกษา ได้ดาเนินการร่ว มกับโรงพยาบาลสรรพสิ ทธิประสงค์ ในวันที่ 22
มกราคม 2562 ณ สนามกีฬาอเนกประสงค์ อุบลราชธานี USC ผู้เข้าร่วมงานคือแพทย์ นักศึกษาแพทย์และ
เจ้าหน้าที่ ในกิจกรรมนักศึกษาแพทย์ได้ร่วม แข่งขันกีฬาหลายประเภทเช่น ฟุตบอล แชร์บอล กินวิบาก และ
กิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย

ภาพที่ 13 กิจกรรมนักศึกษา กีฬาสานสัมพันธ์นักศึกษาแพทย์ อาจารย์แพทย์ และบุคลากร
ประจาปีการศึกษา 2561
6. โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาแพทย์ รุ่นที่ 11 ประจาปีการศึกษา 2561
6.1 ชื่อโครงการ ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาแพทย์ รุ่นที่ 11
6.2 วันเวลาสถานที่ 13 มีนาคม 2562 ณ ชั้น 10 อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษา
6.3 ผลการดาเนินการ
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา ได้ดาเนินการในวันที่ 13 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี ผู้เข้าร่วมคือแพทย์ นักศึกษาแพทย์และเจ้าหน้าที่ โดยมี
ผู้อานวยการกล่าวให้โอวาท มีวิทยากรมาบรรยายโดยรุ่นพี่ที่จบไป สร้างแรงบันดาลใจสร้างพลังงานให้มีความสุข
และมอบใบประกาศนียบัตรสาหรับนักศึกษาที่จบการศึกษา
กิจกรรมตอนเย็นภายในงานจัดในรูปแบบแฟนซี มีการมอบรางวัลอาจารย์ดีเด่น และนักศึกษา
แพทย์ชั้นปีที่ 6 ดีเด่น มีการแสดงโดยน้องนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 และชั้นปีที่ 5 กิจกรรมภายในงานเป็นรูปแบบ
กันเองและแสดงมุทิตาจิต จุดเทียน เพื่อแสดงความรักและสามัคคีระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง

ภาพที่ 14 ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาแพทย์ รุ่นที่ 11 ประจาปีการศึกษา 2561
รายงานประจาปี 2562
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7. โครงการพัฒนาวิชาการเสริมประสบการณ์ นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561
7.1 ชื่อโครงการ พัฒนาวิชาการเสริมประสบการณ์ นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561
7.2 วันเวลาสถานที่ 2-5 เมษายน 2562 ณ ชั้น 10 อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษา
7.3 ผลการดาเนินการ
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา ได้ดาเนินการในระหว่างวันที่ 2-5 เมษายน 2562 ณ เกาะกูด จังหวัด
ตราด ได้มีผู้เข้าร่วมโครงการได้แก่แพทย์ นักศึกษาแพทย์และเจ้าหน้าที่ และวิทยากรที่มาถ่ายทอดประสบการณ์
การปฏิบั ติงาน ร่ ว มกับ คณาจารย์ และเตรียมความพร้อ มส าหรับบัณฑิตแพทย์ด้านความรู้และทักษะในการ
ปฏิบัติงาน ปลูกฝังทัศนคติและเจตคติต่อวิชาชีพแพทย์ให้กับบัณฑิตแพทย์ทุกคน

ภาพที่ 15 พัฒนาวิชาการเสริมประสบการณ์ นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561
8. กิจกรรมพัฒนาวิชาการ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการช่วยคืนชีพ
8.1 ชื่อโครงการ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการช่วยคืนชีพปีการศึกษา 2561
8.2 วันเวลาสถานที่ 1 - 2 เมษายน 2562 ณ ชั้น 3 อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษา
8.3 ผลการดาเนินการ
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา ได้ดาเนินการในระหว่างวันที่ 1 - 2 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมชั้น
3 อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษา ได้มีผู้เข้าร่วมโครงการได้แก่แพทย์ นักศึกษาแพทย์และเจ้าหน้าที่ และวิทยากร
ที่มาถ่ายทอดประสบการณ์การปฏิบัติงาน มีการบรรยาย และแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ (Skill Workshop) มีการสอบ
หลังจากฝึกอบรม และมอบเกียรติบัตรสาหรับผู้ผ่านการเข้าอบรม

ภาพที่ 16 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการช่วยคืนชีพปีการศึกษา 2561
รายงานประจาปี 2562
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9. เตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติงานจริง ชั้นปีที่ 6 อายุรกรรม
9.1 ชื่อโครงการเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติงานจริง ชั้นปีที่ 6 อายุรกรรม
9.2 วันเวลาสถานที่ 27 - 29 เมษายน 2562 ณ เขื่อนสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
9.3 ผลการดาเนินการ
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา ได้ดาเนินการในระหว่างวันที่ 27 - 29 เมษายน 2562 ณ เขื่อนสิรินธร
อ.สิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ได้มีผู้เข้าร่วมโครงการได้แก่ แพทย์ นักศึกษาแพทย์และเจ้าหน้าที่ และวิทยากรที่มา
ถ่ายทอดประสบการณ์การปฏิบัติงาน ร่วมกับคณาจารย์ มีการบรรยายทางวิชาการ และจัดประสบการณ์ทา
หัตถการ

ภาพที่ 17 เตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติงานจริง ชั้นปีที่ 6 อายุรกรรม
10. เตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติงานจริง ชั้นปีที่ 4 และปี 6 สูติ - นรีเวชกรรม
10.1 ชื่อโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ การซ่อมแซมฝีเย็บของมารดาที่ฉีกขาดจากการคลอด
10.2 วันเวลาสถานที่ 10 เมษายน 2562 ณ ชั้น 10 อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษา
10.3 ผลการดาเนินการ
ศูน ย์ แพทยศาสตรศึกษา ได้ดาเนินการในระหว่างวันที่ 10 เมษายน 2562 ณ อาคารศู นย์
แพทยศาสตรศึกษา ชั้น 10 ได้มีผู้เข้าร่วมโครงการได้แก่แพทย์ นักศึกษาแพทย์และเจ้าหน้าที่ และวิทยากรที่มา
ถ่ายทอดประสบการณ์การปฏิบัติงาน และให้นักศึกษาแพทย์ได้ฝึกหัตถการจริงกับหมู และมีการประเมินผลแผล
เย็บให้นักศึกษาแพทย์ทา

ภาพที่ 18 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การซ่อมแซมฝีเย็บของมารดาที่ฉีกขาดจากการคลอด
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11. กิจกรรมสโมสรนักศึกษาเข้าค่ายอาสาพัฒนาชุมชน
11.1 ชื่อโครงการสโมสรนักศึกษาเข้าค่ายอาสาพัฒนาชุมชน
11.2 วันเวลาสถานที่ 15 พฤษภาคม 2562 ณ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี
11.3 ผลการดาเนินการ
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา ได้ดาเนินการในระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ณ โรงเรียนบ้าน
ท่าล้ง อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี ได้มีผู้เข้าร่วมโครงการได้แก่แพทย์ นักศึกษาแพทย์และเจ้าหน้าที่ มีกิจกรรมกับ
นักเรียนปรับพื้นที่โรงเรียน บายศรีสู่ขวัญและปลูกผักสวนครัวให้กับโรงเรียน

ภาพที่ 19 สโมสรนักศึกษาเข้าค่ายอาสาพัฒนาชุมชน
12. โครงการติดตามเยี่ยมบัณฑิตแพทย์ รุ่นที่ 10
12.1 ชื่อโครงการ โครงการติดตามเยี่ยมบัณฑิตแพทย์ รุ่นที่ 10
12.2 วันเวลาสถานที่ ช่วงวันที่ 13 – 26 กุมภาพันธ์ 2562 ณ รพ.แพทย์ไปใช้ทุน
12.3 ผลการดาเนินการ
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา ได้ดาเนินการเยี่ยมบัณฑิตแพทย์เป็น 3 กลุ่ม การเดินทางแบ่งกลุ่ม
ดังนี้ ช่วงที่ 1 จังหวัดศรีสะเกษ วันที 26 กุมภาพันธ์ 2562 ช่วงที่ 2 จังหวัดอุบลราชธานี /อ.วารินชาราบ วันที่ 22
กุมภาพันธ์ 2562 ช่วงที่ 3 จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดขอนแก่น จังหวัดเลย จังหวัดหนองคาย จังหวัดกาฬสิ นธุ์ และ
ยโสธร ระหว่างวันที่ 13 - 15 กุมภาพันธ์ 2562
ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้พบบัณฑิตแพทย์ตามโรงพยาบาลที่สังกัด และพบผู้อานวยการหรือผู้แทน
อาจารย์แพทย์และผู้เกี่ยวข้องในการประเมิน กิจกรรมประกอบไปด้วย สัมภาษณ์บัณฑิตแพทย์ ผู้บังคับบัญชา
เพื่อนร่วมงานภายในโรงพยาบาลที่บัณฑิตแพทย์ปฏิบัติงาน

ภาพที่ 20 ติดตามเยี่ยมบัณฑิตแพทย์ รุ่นที่ 10
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4. การจัดการเรียนการสอน
4.1 แผนการศึกษา
- ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี ประสานฝ่าย
วิชาการของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เพื่อดาเนินการจัดจัดตารางเรียนนักศึกษาชั้นปีที่ 4-6 พร้อมประสานกลุ่มงานต่างๆ ของโรงพยาบาล
ในการเรียนของนักศึกษาแพทย์แต่ละชั้นปี
- ประสานงาน และจัดทาเอกสาร หนังสือ สื่อที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนของนักศึกษาแพทย์
- ติดตามและประเมินผลการเรียนการสอนของนักศึกษาแพทย์ทุกกลุ่มงาน
- ติดตามและประสานงาน รวมทั้งการจัดส่งนักศึกษากลับไปเรียนในภาควิชาต่างๆ
ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
4.2 การจัดการเรียนการสอน
- อ านวยความสะดวกนั ก ศึ ก ษา ตั้ ง แต่ ก ารเริ่ ม การศึ ก ษา จั ด ท าคู่ มื อ เอกสาร ต ารา
โสตทัศนูปกรณ์ หุ่นสาธิต หุ่นจาลอง และสื่อการสอนของนักศึกษาและอาจารย์ทุกชนิด รวมทั้งห้องเรียน ห้อง
ประชุม อาคารสถานที่ต่าง ๆ การจัดการสอบต่างๆ รวมทั้งการทางานร่วมกับบุคลากรในกลุ่มงานด้านการเรียน
การสอนต่าง ๆ
- จัดกิจกรรมนักศึกษา การจัดงานภายในกิจกรรม ดูแลร่วมด้วยกับสโมสรนักศึกษา
- สรุปเกรดนักศึกษาแพทย์ทุกชั้นปี รวมรวมส่งมหาวิทยาลัย
- สรุปการประเมินผลนักศึกษาแพทย์ทุกกลุ่มงาน
4.3 การเบิกจ่ายค่าตอบแทน
- มีการจัดทาและตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินค่าสอนนักศึกษาแพทย์ให้อาจารย์แพทย์
และกลุ่มงานในการเรียนการสอนต่างๆ
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ตารางที่ 10 แสดงผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนและด้านกระบวนการที่มุ่งเน้นผู้เรียน
ลาดับ
1
2
3
4

5

6

7
8

9
10

11
12
13
14

ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ร้อยละของนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตทีส่ าเร็จ
95%
การศึกษาตามเวลาที่กาหนด ต่อจานวนนักศึกษาแรกเข้า
ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรี (พ.บ.) ที่ได้งานทาหรือ
100%
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
จานวนผลงานวิจัยทีไ่ ด้รับการตีพิมพ์ในฐานข้อมูล ISI และ
1
Scopus ต่อปี
ร้อยละของนักศึกษาแพทย์ที่สอบผ่านการประเมินความรู้
100%
ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมขั้นตอนที่ 1
ในการสอบครั้งแรก
ร้อยละของนักศึกษาแพทย์ที่สอบผ่านการประเมินความรู้
100%
ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมขั้นตอนที่ 2
ในการสอบครั้งแรก
ร้อยละของนักศึกษาแพทย์ที่สอบผ่านการประเมินความรู้
100%
ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมขั้นตอนที่ 3
ต่อจานวนนักศึกษาแพทย์ที่จบหลักสูตร
จานวนงานวิจัยด้านแพทยศาสตรศึกษา
4 เรือ่ ง
ร้อยละของนักศึกษาแพทย์แต่ละโครงการที่สอบผ่านการ
ประเมินความรูค้ วามสามารถในการประกอบวิชาชีพเวช
100%
กรรมขั้นตอนที่ 3 ต่อจานวนนักศึกษาแพทย์ที่จบหลักสูตร
ร้อยละของอาจารย์แพทย์ที่ร่วมสอนในสถาบันร่วมผลิตที่
100%
ผ่านการอบรมแพทยศาสตรศึกษา
ความพึงพอใจของนักศึกษา ตามกรอบคุณวุฒิมาตรฐาน
TQF (หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต)
- ด้านหลักสูตร (ระดับความพึงพอใจในภาพรวมของ
80%
นักศึกษาต่อหลักสูตร สาหรับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต)
- ด้านอาจารย์
80%
- ด้านสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
80%
- ด้านการจัดการเรียนการสอน
80%
- ด้านการประเมินและวัดผล
80%
- ด้านการเรียนรู้และพัฒนาคุณลักษณะของผูเ้ รียน
80%
ความพึงพอใจของนักศึกษาแพทย์ต่อสถาบันร่วมผลิต
4.5
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ระดับปริญญาตรี (พ.บ.)
80%
ร้อยละความพึงพอใจผู้มารับบริการด้านการรักษาพยาบาล
จานวนข้อร้องเรียนของนักศึกษา
0

ปี 2559
95.7%

ปี 2560
90%

ปี 2561
97.7%

100%

100%

100%

0

0

0

100%

100%

100%

89.1%

100%

100%

100%

100%

95.4%

4

3

3

100%

100%

100%

91.6%

100%

100%

88.5%

88.7%

89.1%

92.3%
87.6%
88.7%
85.7%
86.6%
4.4
79.0%
0

89.1%
88.2%
87.4%
85.3%
89.8%
4.4
80.6%
0

89.2%
87.5%
87.5%
85.2%
85.7%
4.5
81.6%
1
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5. งานพัฒนาบุคลากร
5.1 สภาพแวดล้อมด้านบุคลากร
ขีดความสามารถและอัตรากาลัง ศูนย์แพทย์ฯได้มีการประเมินขีดความสามารถและอัตรากาลังโดยคณะ
กรรมการบริหารศูนย์แพทย์ฯทุกปี เพื่อเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรให้สามารถดาเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้ โดยพิจารณาถึงภาระงานบริ การผู้ป่วยในโรงพยาบาลและภาระงานด้านการเรียนการสอนของแต่ล ะ
หน่วยงาน จากนั้นนาเสนอผ่านคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลเพื่อเห็นชอบ พิจารณาตั้งกรอบอัตรากาลังเพื่อ
สรรหาบุคลากรเพิ่มเติม และจัดหางบประมาณสนับสนุนให้เพียงพอต่อความต้องการ
โดยวิธีการในการประเมินขีดความสามารถและอัตรากาลัง รวมทั้งทักษะ สมรรถนะ ดังนี้
อาจารย์แพทย์
- ประเมินจานวน ความเพียงพอของจานวนอาจารย์แพทย์ทุกปี ประเมินอาจารย์แพทย์ในด้านต่างๆโดย
ผ่านทางแบบประเมินที่จัดทาโดยศูนย์แพทย์ฯ
สายสนับสนุน
- ประเมินตามผลและความสาเร็จของงาน และความทันเวลา และคุณภาพของงานที่ได้รับมอบหมาย จัดให้
มีการปฐมนิเทศอาจารย์แพทย์และบุคลากรใหม่ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน เพื่อให้รับทราบวิสัยทัศน์ พันธกิจ
และ ระเบียบข้อปฏิบัติในการทางาน
สภาพแวดล้อมของที่ทางาน ศูนย์แพทย์ฯร่วมกับงานชีวอนามัยของโรงพยาบาลและหน่วยงานสนับสนุน
ต่างๆเช่น หน่วยอาคารสถานที่ หน่วยควบคุ มการติดเชื้อ หน่วยจัดการความเสี่ยง เป็นต้น ได้จัดให้มีส ถานที่
ปฏิบัติงานที่ถูกสุขภาวะ และมีความปลอดภัยตามหลักมาตรฐาน มีมาตรการป้องกันอัคคีภัยและอุบัติภัย
สิทธิประโยชน์และนโยบายด้านบุคลากร ศูนย์แพทย์ได้ให้การสนับสนุนโดยจัดให้มีสวัสดิการต่างๆ ทั้ง
ด้านที่พักอาศัย การรักษาพยาบาล การตรวจสุขภาพบุคลากรประจาปี การคัดกรองสุขภาพและคัดกรองโรคตาม
ความเสี่ยง การฉีดวัคซีนไวรัสตับอักเสบในผู้ที่มีความเสี่ยง การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ทุกปี มีโครงการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพบุคลากร เช่น การเลิกสูบบุหรี่ โครงการลดพุงลดโรค สนับสนุ นค่าตอบแทนวิชาชีพเพิ่มเติม
ทุนการศึกษา
การสร้างความผูกพันของบุคลากรเพื่อให้เกิดผลการดาเนินงานที่โดดเด่น ศูนย์แพทย์ฯได้สนับสนุน
เพื่อให้มีผลการดาเนินงานที่ดีและผูกใจผู้ปฏิบัติงาน โดยพิจารณาถึงการบริหารค่าตอบแทน การยกย่องชมเชย
การให้รางวัล ส่งเสริมให้เกิดการมุ่งเน้นผู้เรียน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และบรรลุแผนปฏิบัติงาน
การจัดการผลการดาเนินการ ศูนย์แพทย์ฯได้ดาเนินการเพื่อสนับสนุนให้เกิดผลการดาเนินการที่ดีและ
สร้างความผูกพันกับบุคลากรโดยรองผู้อานวยการและผู้ช่วยผู้อานวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษา ได้มีการคัดเลือก
จากแพทย์ผู้มีความสนใจด้านการพัฒนาการเรียนการสอนของศูนย์แพทยศาสตรศึกษาให้มีความก้าวหน้า โดยสรร
หาแพทย์อาวุโสที่มีวุฒิภาวะและมีความเชี่ยวชาญเรื่องการบริหารจัดการ มาเป็นกรรมการเพื่อช่วยพัฒนาด้าน
การศึกษา
- เสนอผู้อานวยการโรงพยาบาลกาหนดให้การปฏิบัติงานที่ศูนย์แพทยศาสตรศึ กษาของรองผู้อานวยการ
และผู้ช่วยผู้อานวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาเป็นภาระงานประจาที่เท่าเทียมกับภาระงานด้านการรักษา
และจัดสรรให้ลดภาระงานจากงานบริการ เพื่อมาทางานด้านแพทยศาสตรศึกษา กาหนดให้ตาแหน่งมี
ความสาคัญและมีการพิจารณาค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน(P4P) เทียบเท่าหัวหน้ากลุ่มงาน
- นาเสนอให้โรงพยาบาลและกลุ่มงาน และ องค์กรแพทย์ มีมติเห็นชอบในการคัดเลือกและสนับสนุนแพทย์
ที่มีความสามารถด้านวิชาการมาร่วมเป็นอนุกรรมการในกิจกรรมทุกสาขาตามความถนัด เพื่อช่วยในการ
ปฏิบัติงาน กลั่นกรอง นาเสนอ ประสานงาน วิเคราะห์ ติดตามจนบรรลุวัตถุประสงค์
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อาจารย์แพทย์
- ศึกษาดูงานด้านบริหารจัดการที่ศูนย์แพทย์ฯ / มหาวิทยาลัยอื่นๆทั้งในและต่างประเทศ
- ศึกษา อบรม หลักสูตรผู้บริหารทางแพทยศาสตรศึกษาทั้งระยะสั้นและระยะยาว
- เข้าอบรมสัมมนาการประชุมงานแพทยศาสตรศึกษาทั้งในและต่างประเทศ
- เตรียมสร้างให้เป็นผู้บริหาร พร้อมสนับสนุนงบประมาณทางการศึกษา เพื่อส่งเสริมให้ได้ศึกษาต่อและ
นามาช่วยสร้างสรรค์งานศูนย์แพทยศาสตรศึกษาในอนาคต โดยเฉพาะการศึกษาต่อด้านMed Ed หรือ
สนับสนุน Research Fellow
สายสนับสนุน
- ศึกษาดูงานที่ศูนย์แพทย์ฯ / มหาวิทยาลัยอื่นๆ
- มีผลการประเมินการปฏิบัติงานเพื่อพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนทุกรอบปี
- มีการพิจารณาให้เงินค่าตอบแทนพิเศษทุกรอบปีตามแต่ผลงาน
- จัดหาตาแหน่งเพื่อบรรจุ เจ้าหน้าที่ จากลูกจ้างชั่วคราวเป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
ระบบการเรียนรู้และพัฒนาของผู้ปฏิบัติงานและผู้นาแต่ละระดับ ได้พิจารณาในประเด็นสมรรถนะหลัก
ขององค์กร การบรรลุแผนปฏิบัติงาน การสร้างนวัตกรรม
อาจารย์แพทย์
- จัดทาแผนพัฒนาบุคลากรประจาปี
- จัดส่งเสริม สนับสนุน ให้แพทย์ที่จบใหม่ได้เข้ารับการอบรมด้านแพทยศาสตรศึกษาและด้านการพัฒนา
วิชาชีพ
- ประสานงานให้กลุ่มงานจัดสรรลดภาระงานแพทย์ที่ จบใหม่ในเดือนกรกฎาคมของทุกปี เพื่อให้สามารถ
เข้ารับการฝึกอบรมแพทยศาสตรศึกษาได้
- สนับสนุนโครงการต่างๆ ที่กลุ่มงานเสนอ ในเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนการสอน เช่น การเชิญ
วิทยากรนอกองค์กรมาให้ความรู้ แนะแนวทางในการออกข้อสอบ วิธีการวัดผล เป็นต้น
บุคลากร
- สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ได้ศึกษาดูงานที่ศูนย์แพทย์ฯอื่น เพื่อนามาพัฒนางาน และเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ได้
เข้ารับการอบรมในเรื่องเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบและงานที่สนใจ
- นานวัตกรรมและความรู้ใหม่มาปรับใช้ในองค์กร เพื่อให้เกิดงานชิ้นใหม่ ลดขั้นตอน เพิ่มคุณภาพ เช่น
การใช้ Line group , Google Application ในการติดตามงานและการสื่อสาร
การถ่ายทอดงานของผู้เกษียณ ลาออก ผู้ที่จะเกษียณหรือลาออกมีการถ่ายทอดงานแก่บุคลากรที่จะมา
รับผิดชอบงานต่ออย่างน้อย 6 เดือนก่อนการเกษียณหรือลาออก มีการถ่ายทอดความรู้ ความสาเร็จของผู้เกษียณ
ผ่านเวทีปัจฉิมนิเทศ และการเตรียมตัวก่อนเกษียณ
ความต้องการด้านการเรียนรู้ตามความต้องการของตนเอง และเรื่องที่กาหนดโดยหัวหน้า หรือองค์กร
โดยกาหนดให้ได้เขารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ Exploratory Courses In Medical Education สาหรับอาจารย์
แพทย์ใหม่ทุกท่านก่อนเริ่มสอน จัดให้มีงบประมาณสนับสนุนจากโรงพยาบาลและศูนย์แพทย์ในการอบรมด้าน
ต่างๆของอาจารย์แพทย์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง จัดให้มีงบประมาณสนับสนุนบุคลากรศูนย์แพทย์ไปอบรมสัมมนา
ตามภาระงานที่ตนเองรับผิดชอบ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
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การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการเรียนรู้และการพัฒนา
อาจารย์แพทย์
- จัดให้มีระบบติดตามหลังการอบรมด้านแพทยศาสตรศึกษาโดยส่งแบบประเมินหลังการอบรมให้แพทย์
ผู้เข้าร่วมอบรม ตอบแบบประเมิน และประเมินหลังการอบรมโดยผู้บังคับบัญชา
- จัดให้มีระบบติดตามหลังการอบรมทั่วไปโดยใช้แบบประเมิน
สายสนับสนุน
- จัดให้มีระบบการติดตามหลังการอบรม และนิเทศระบบงานใหม่ที่มอบหมาย และนิเทศซ้าจนได้คุณภาพ
งานตามที่ต้องการ
- โรงพยาบาลมีการประเมินโดยใช้ Emo-meter ซึ่งเป็นเครื่องมือในการวินิจฉัยองค์กรระดับตัวบุคคล เพื่อ
หาปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันและข้อคิดเห็นจากบุคลากรเพื่อนามาปรับปรุง
7.2 การจั ด การเรี ยนการสอนของโรงพยาบาลร่ วมผลิต : ศูน ย์แ พทยศาสตรศึกษาชั้น คลินิกโรงพยาบาล
ศรีสะเกษ
1. ข้อมูลทั่วไปขององค์กร
ตามที่กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการ ได้ตระหนักถึงความสาคัญของการขาดแคลนแพทย์
ของประเทศ จึงได้มีข้อตกลงเรื่องความร่วมมือในการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและ
กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ลงนาม
ในข้อตกลงเมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2549 ณ สานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการโดย
กาหนดหลักการสาคัญ คือ กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการ จะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในการผลิต
แพทย์เพื่อชาวชนบทเพิ่มขึ้น ตามโครงการผลิตแพทย์เพิ่มของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามความ
ต้องการของกระทรวงสาธารณสุข ในรูปแบบของโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติ
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537
กระทรวงสาธารณสุขและมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีเจตจานงแน่วแน่ที่จะร่วมมือกันในการผลิตแพทย์
เพื่อชาวชนบทโดยให้ เป็ น ไปตามข้อตกลงระหว่างกระทรวงสาธารณสุ ขและกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวง
สาธารณสุ ข โดยปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข (นายแพทย์ ป ราชญ์ บุ ญ ยวงศ์ วิ โ รจน์ ) ในฐานะผู้ แ ทนกระ ทรวง
สาธารณสุข และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีโดยอธิการบดี (ศาสตราจารย์ ดร.ประกอบ วิโรจนกู ฏ) ในฐานะผู้แทน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
โดยได้ ท าข้ อ ตกลงร่ ว มกั น เรื่ อ ง ความร่ ว มมื อ ในการผลิ ต แพทย์ เ พื่ อ ชาวชนบท ระหว่ า งกระทรวง
สาธารณสุ ข และมหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี ณ ห้ อ งประชุ ม ชั ย นาทนเรทร อาคาร 1 ชั้ น 2 ตึ ก ส านั ก งาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 นั้น
วิสัยทัศน์ : “เป็นสถาบันผลิตแพทย์ที่มีมาตรฐาน ประสานชุมชน เป็นคนมีจริยธรรม”
ต้นไม้ประจาศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก “ต้นข้าว”
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ภาพที่ 21 โครงสร้างศูนย์แพทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาลศรีสะเกษ
2. กิจกรรมสาคัญในรอบปีงบประมาณ
2.1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสู่การเป็นแพทย์ที่ดี ปีการศึกษา 2561
วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 – 22.00 น. สถานที่ ห้องประชุมสิริมงคล ชั้ น 8 อาคารศูนย์
แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลศรีสะเกษ และห้องประชุมศรีพันทา โรงแรมศรีลาดวน ศรีสะเกษ

ภาพที่ 22 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสู่การเป็นแพทย์ที่ดี ปีการศึกษา 2561
2.2 โครงการปฐมนิเทศ: Introduction to Clinic ของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 – 6 ปีการศึกษา
2562 ซึ่งในปีการศึกษานี้จะแบ่งกิจกรรม ได้เป็น 2 กิจกรรม ดังนี้
1) กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมปฐมนิเทศ และรับเสื้อกาวน์ วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562 (ช่วงบ่า ย) สถานที่
ห้องประชุมกิตติรังษี โรงพยาบาลศรีสะเกษ
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ภาพที่ 23 กิจกรรมปฐมนิเทศ และรับเสื้อกาวน์
2) กิจกรรมที่ 2 อบรมวิชาการชั้นคลินิก ระหว่างวันที่ 30 เมษายน 2562 สถานที่ ศูนย์แพทยศาสตร
ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลศรีสะเกษ

ภาพที่ 24 กิจกรรมอบรมวิชาการชั้นคลินิก
2.3 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสู่การเป็นแพทย์ที่ดี ปีการศึกษา 2561
วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562 สถานที่ ห้องประชุมสิริมงคล ชั้น 8 อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
โรงพยาบาลศรีสะเกษ

ภาพที่ 25 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสู่การเป็นแพทย์ที่ดี ปีการศึกษา 2561
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2.4 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระราชบิดา พระบิดาแห่ง
การแพทย์แผนปัจจุบัน ปีการศึกษา 2562 วันอังคารที่ 24 กันยายน 2562 สถานที่ ลานหน้า OPD ชั้น 1 อาคาร
ผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลศรีสะเกษ

ภาพที่ 26 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระราชบิดา ปีการศึกษา 2562
3. การวิจัยและการบริการวิชาการสู่สังคม
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลศรีสะเกษ ได้จัดทาโครงการที่สนับสนุนการทาวิจัยสาหรับ
อาจารย์ ดังนี้
1. โครงการค่าตอบแทนการอ่านวิจัยของคณะกรรมการการจริยธรรม ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
โรงพยาบาลศรีสะเกษ
2. โครงการค่าตอบแทนสนั บ สนุ น การทาวิจัยของอาจารย์แพทย์ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลิ นิก
โรงพยาบาลศรีสะเกษ
3. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อผลิตผลงานวิจัย
4. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความรู้กระบวนการวิจัยของอาจารย์แพทย์
3.1 ผลงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์/เผยแพร่ทั้งใน และต่างประเทศ ปี 2561-2562
ต่างประเทศ 1 เรื่อง ได้แก่
1. Comparison outcome between team based learning and principle flipped classroom in
Anesthesiology พญ.แคทรียา เทนสิทธิ์
2 . Simulation- based leaning to improve skills and confidence in Pediatric Advanced Life
Support (PALS) of final year medical student พญ.พิศประภา น้อยมิ่ง
โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนการผลิตผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์

ภาพที่ 27 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อผลิตผลงานวิจัย ประจาปีงบประมาณ 2561
รายงานประจาปี 2562
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ภาพที่ 28 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความรู้กระบวนการวิจัยของอาจารย์แพทย์
4. การพัฒนาบุคลากร
ตารางที่ 11 ผลการอบรมอาจารย์ แ พทย์ ศู น ย์ แ พทยศาสตรศึ ก ษาชั้ น คลิ นิ ก โรงพยาบาลศรี ส ะเกษ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ที่
การอบรม/โครงการ
1 ประชุมวิชาการ Exploratory Course in Medical Education
For Rookie Teacher
2 การประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษา CPIRD 2019
3 The international meeting on simulation in healthcare
2019 (San Antonio Texas, USA)
4 AMEE 2019 (Vienna, Austria)

วัน เดือน ปี
23 - 27 ก.ย. 62

จานวน (คน)
8

16 - 18 ก.ย. 62
26 – 30 ม.ค. 62

7
2

24 - 28 ส.ค. 62

5

ตารางที่ 12 ผลการอบรมเจ้าหน้าที่ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลศรีสะเกษ
ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562
ที่
การอบรม/โครงการ
วัน เดือน ปี
จานวน (คน)
1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
7 - 9 ก.ค. 62
12
ทางคลินิกแบบบูรณาการด้วย Simulation
2 พระมหากษัตริย์กับประเทศไทย
13 มิ.ย. 62
16
3 การใช้โปรแกรม E-budgeting
13 ก.ย. 62
1
4 การประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษา CPIRD 2019
16 - 18 ก.ย. 62
8
8) โครงการที่มีการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของนักศึกษาในศตวรรษที่ 21
8.1 โครงการ : โครงการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 สาหรับนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจในการเรียนรู้และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย
2. เพื่อให้นักศึกษาเกิดกระบวนการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ Active Learning/Transformative learning
3. เพื่อพัฒนาทักษะที่จาเป็นสาหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้กับนักศึกษา
ระยะเวลาดาเนินงาน : เริ่ม 1 ตุลาคม 2561 สิ้นสุด 30 กันยายน 2562
- จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ นักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ ทุกชั้นปี
รายงานประจาปี 2562
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รายละเอียด
โครงการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 เพือ่ พัฒนานักศึกษานักศึกษา ทั้ง 3 ด้านต่างๆ ดังนี้
1.การเตรียมพร้อมและเรียนรู้ชีวิตนักศึกษา สาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เพื่อพัฒนาทักษะด้านชีวิตและสร้าง
ความเข้าใจในอาชีพในอนาคต โดยเริ่มจากการเตรียมพร้อมก่อนเข้าศึกษา การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อน
พี่ และอาจารย์ การเรียนรู้การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยตลอดจนการสร้างความเข้าใจในการประกอบอาชีพ ใน
อนาคต
2.การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ สาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2-3 เพื่อพัฒนาทักษะการ
เรียนรู้และนวัตกรรมรวมถึงทักษะชีวิตและอาชีพ
3.การสรุปและทบทวนตนเอง สาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เพื่อทบทวนตนเองตลอดระยะเวลาการเรียนทั้ง
4 ปี และเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตและอาชีพตลอดจนการวางแผนการทางานในอนาคต

ภาพที่ 29 กิจกรรมพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 สาหรับนักศึกษาสาธารณสุข
โครงการ : โครงการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 สาหรับนักศึกษาแพทย์
วัตถุประสงค์
1. พั ฒ นาศั ก ยภาพนั ก ศึ ก ษา เพื่ อ ให้ มี ทั ก ษะแห่ ง ศตวรรษที่ 21 ครอบคลุ ม ทุ ก ชั้ น ปี ร่ ว มกั บ ศู น ย์
แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกทั้ง 2 แห่ง
2. สร้างหลักสูตรการพัฒนานักศึกษารูปแบบใหม่ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
3. สกัดองค์ความรู้ ที่รวบรวมได้จากการลงมือทา(Tacid Knowledge) เพื่อเป็นแนวทางในการทางาน
ให้แก่ ระดับมหาวิทยาลัย เครือข่ายทั้งในสาขาวิทยาศาสตร์ สุขภาพ และบุคลากรทางสาธารณสุ ข
ที่สนใจต่อไป
ระยะเวลาดาเนินงาน : เริ่ม 1 ตุลาคม 2561 สิ้นสุด 30 กันยายน 2562
จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ นักศึกษาแพทย์ทุกชั้นปี
รายละเอียด
สาหรับเตรียมทักษะที่จาเป็ นแก่ผู้ เรียนในระดับชั้นต่างๆ ทุกระดับ โดยเน้นให้สอดคล้ องกับระยะ
เปลี่ยนผ่านที่สาคัญในหลักสูตร ครอบคลุมตั้งแต่ ก่อนเรียน ระหว่างเรียน และก่อนจบการศึกษา โดยหวังให้ผู้เรียน
มีความพร้อมทั้งสมรรถนะในการเรียนและมีทัศนคติที่เอื้อต่อการเรียนและการทางานอย่างมีความสุขและก่อเกิด
เป็นคุณลักษณะที่เหมาะสมต่อการใช้ชีวิตและทางานในการให้บริการในทีมสุขภาพ ตลอดจนการใช้ชีวิตในสังคม
แห่งศตวรรษที่ 21

รายงานประจาปี 2562
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ภาพที่ 30 พัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 สาหรับนักศึกษาแพทย์
9) การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมนอกหลักสูตรที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ตารางที่ 13 กิจกรรมสนับสนุนและส่งเสริมหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
โครงการ/กิจกรรม

วัน/เดือน/ปี
สถานที่

1. กิจกรรมส่งเสริมด้านความรู้
1.โครงการเข้าร่วมกิจกรรมของสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์นานาชาติ
ตลอดปีการศึกษา
(IFMSA)
กทม.
2.โครงการเข้าร่วมกิจกรรมของสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์เอเชีย
ตลอดปีการศึกษา
(AMSA)
กทม.
2. กิจกรรมส่งเสริมด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1.โครงการกีฬาเข็มสัมพันธ์
5-7 ม.ค.62
ม.รังสิต
2.โครงการกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์
25-27 ม.ค.62
ม.ทักษิณ
3.โครงการกีฬาเฟรชชี่
1-4 ก.ย.61
ม.อุบล
4.กีฬาเชื่อมสัมพันธ์วิทยาศาสตร์สขุ ภาพ
25-26 มี.ค.62
ม.อุบล
5.ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
19 มิ.ย.62
ม.อุบล
6.โครงการต้อนรับน้องใหม่
5-7 ก.ค.62
ว.แพทย์
7.โครงการพิธีไหว้ครู
25 ก.ค.62
ว.แพทย์
8. โครงการซ้อมพระราชทานปริญญาบัตรและแสดงความยินดีกับบัณฑิต
15-17 ธ.ค.61
ว.แพทย์
9. โครงการ แรกพบสบตา (แรกพบนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1)
10 มิ.ย.62
10. โครงการแต่งกายดี มีวินัย ตรงต่อเวลาเพื่อศักดิ์ศรี ว.แพทย์
ตลอดปีการศึกษา
ว.แพทย์
11.โครงการพัฒนาทักษะสโมสรนักศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
ว.แพทย์

จานวน
ผู้เข้าร่วม

งบประมาณ

15

147,884

15

154,480

70

18,920

200

20,440

450

20,000

450

20,000

150

4,000

450

10,000

325

23,500

100

10,200

112
450

10,560
3,000

40

84,890

รายงานประจาปี 2562
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3. กิจกรรมเสริมสร้างปัญญา
1.โครงการกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ นาเสนอผลงานวิชาการบัวบานเกมส์

38

27 ม.ค.62
ม.อุบลฯ
ตลอดปีการศึกษา
กทม / ม.อุบลฯ

350

355,560

15

71,880

24 ก.ย.61
ว.แพทย์
5. กิจกรรมส่งเสริมด้านทักษะคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1.โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้แห่งศตรรรษที่ 21 (นักศึกษาแพทย์ )
ตลอดปีการศึกษา
ว.แพทย์
2.โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้แห่งศตรรรษที่ 21 (นักศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
สาธารณสุข )
ว.แพทย์

250

27,000

228

439,240

450

79,320

2.โครงการเข้าร่วมและจัดประชุมสมาพันธ์นิสติ นักศึกษาสาธารณสุขแห่ง
ประเทศไทย
4. กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
1. โครงการวันมหิดล

ภาพที่ 31 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันที่ 19 มิถุนายน 2562 ณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

ภาพที่ 32 พิธีไหว้ครู วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

ภาพที่ 33 กิจกรรมวันมหิดล

วันที่ 24 กันยายน 2562 ณ วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

รายงานประจาปี 2562
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10) ผลงาน/รางวัลของนักศึกษา
ตารางที่ 14 แสดงผลงานของนักศึกษาที่ได้รับรางวัล ประจาปี 2562
ลาดับ
1

ชื่อผู้รับรางวัล

ชื่อรางวัล

หน่วยงานที่
ได้รับรางวัล
นักศึกษาผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น แพทยสภา

นางสาวสุรีพร สุขดี

วัน/เดือน/ปี
25 ก.ค 62

11) การจัดหาทรัพยากรและสิ่งสนับสนุนการจัดสวัสดิการและการสร้างสวัสดิภาพแก่นักศึกษา
1. ในปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้ดาเนินการจัดหาทุนเพื่อสนับสนุน
การศึกษาให้กับนักศึกษาจากแหล่งทุนต่างๆ ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ซึ่งมีหน่วยงานที่ให้ทุนเพื่อ
สนับสนุนการศึกษา ดังนี้
1. ทุนการศึกษาให้เปล่า จานวน 47 ทุน
2. กองทุนกูย้ ืมเพื่อการศึกษา จานวน 279 คน
3. กองทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต จานวน 68 คน
ทุนการศึกษาประจาปี 2561 - 2562
350
300
250
200
150
100
50
0

297

35

279

ทุนให้เปล่า

68

62

47
กยศ.

ปี 2560

กรอ.

ปี 2561

แผนภูมิที่ 5 ทุนการศึกษาประจาปี 2561 – 2561
ตารางที่ 15 ทุนการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
ลาดับที่
ชื่อทุน
หลักสูตร
1
ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ทุกหลักสูตร
2562
2
ทุนการศึกษามูลนิธิตั้งเซ็กกิม
ทุกหลักสูตร
3
ทุนผู้ประกอบการ
ทุกหลักสูตร
4
ทุนบัณฑิตคืนถิ่น (ทุนตลอดหลักสูตร)
แพทยศาสตร์

จานวนเงิน
10,00020,000
8,000
2,000
60,000/ปี

จานวนทุน
8

รายงานประจาปี 2562

1
2
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ลาดับที่
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ชื่อทุน
ทุนการศึกษามูลนิธิไฟเซอร์ (รายเดิม)
ทุนการศึกษาโอสถสภา (รายเดิม)
ทุนการศึกษา คุณทวีลาภ ฤทธาภิรมย์
ขอความอนุเคราะห์ให้ความช่วยเหลือด้าน
ทุนแก่นักศึกษาเป็นกรณีพิเศษ
มูลนิธิแพทย์เพื่อปวงประชา (รายเดิม)
ทุนมูลนิธิศรีสวัสดิ์-สมานแก้วบุตตา 2562
ทุนท่านบุญชอบ สาหรับนักศึกษาต่างชาติ
ทุนมูลิธิโรคหัวใจ
ทุนมูลนิธิศรีสวัสดิ์-สมานแก้วบุตตา 2561
ทุนมูลนิธิหอการค้าอเมริกัน

15

ทุนการศึกษา เครือเจริญโภคภัณฑ์ (CP)
ทุนต่อเนื่อง 3 ปีการศึกษา

16

ทุนแพทย์สตรี

40

หลักสูตร
แพทยศาสตร์
แพทยศาสตร์
แพทยศาสตร์
แพทยศาสตร์

จานวนเงิน

จานวนทุน
3
1
2
1

แพทยศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปี 1 หรือ
แพทยศาสตร์ ปี 3
สาธารณสุขศาสตร์
อนามัยสิ่งแวดล้อม
ปี 3 หรือแพทย์
ศาสตร์ ปี 4
แพทย์สตรี ปี 1

60,000
20,000
9,000
20,000
20,000

6
10
2
2
10

30,000

50,000

ไม่ระบุ

1. ระบบสวัสดิการและสวัสดิภาพแก่นักศึกษาเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
วิ ท ยาลั ย ฯ ได้ เ ข้ า ร่ ว มกั บ งานวิ นั ย และสวัส ดิ ภ าพนั ก ศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี จั ด
โครงการ ม.อุบลฯ และชุมชนร่วมใจ รณรงค์สวมใส่หมวกนิรภัย 100% เราทาความดี ด้วยหัวใจ สร้างวินัยจราจร
เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ลานหินหลากสี อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมทุกคณะ

ภาพที่ 34 กิจกรรม ม.อุบลฯ และชุมชนร่วมใจ รณรงค์สวมใส่หมวกนิรภัย 100%
เราทาความดีด้วยหัวใจ สร้างวินัยจราจร
รายงานประจาปี 2562
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12) ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศ
1. อบรมภาษาอังกฤษ ทั้งหมด 3 กิจกรรม ได้แก่
1.1 โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบ TOEIC/TOEFL สาหรับนักศึกษาและบุคคลากร วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี

ภาพที่ 35 โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบ TOEIC/TOEFL สาหรับนักศึกษาและบุคคลากร
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ณ ห้อง smart classroom วันที่ 4 - 7 มีนาคม 2562
1.2 โครงการอบรมเตรียมความพร้อมสาหรับการสอบวัดความความรู้ภาษาอังกฤษ

ภาพที่ 36 โครงการอบรมเตรียมความพร้อมสาหรับการสอบวัดความความรู้ภาษาอังกฤษ
วันที่ 27 เมษายน 2562 ณ ห้อง CMP 122 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เวลา 08.30 - 16.30 น.
1.3. การจัดอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบ TOEIC สาหรับนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วันที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 9.00-16.30 น.
2. ส่งนักศึกษาไปนาเสนอผลงานวิชาการ ทั้งหมด 3 กิจกรรม ได้แก่
2.1 การน าเสนอผลงานทางวิ ช าการระดั บ นานาชาติ “The Belt and Road Conference on
Thalassemia: Advancing Knowledge in Thalassemia” ณ Guangxi Medical University, Nanning, P.R.
Chinaระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม-2 พฤศจิกายน 2561
รายงานประจาปี 2562
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ภาพที่ 37 การนาเสนอผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ “The Belt and Road Conference on
Thalassemia: Advancing Knowledge in Thalassemia” ณ Guangxi Medical University,
Nanning, P.R. China ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2561
2.2 การน าเสนอผลงานทางวิ ช าการระดั บ นานาชาติ “8 th International Conference on
Environmental Engineering, Science and Management” ณ The Twin Towers Hotel, Bangkok,
Thailand ระหว่างวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2562

ภาพที่ 38 การนาเสนอผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ “8 th International Conference on
Environmental Engineering, Science and Management” ณ The Twin Towers Hotel,
Bangkok, Thailand ระหว่างวันที่ 23 - 24 พฤษภาคม 2562
2.3 สนับสนุนค่าลงทะเบียนและการดาเนินการขอวีซ่าสาหรับการนาเสนอผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ
“Indian Ocean Rim Laboratory Haematology Congress 2019” ณ Esplanade Hotel Fremantle - by
Rydges, Western Australia ระหว่างวันที่16 – 18 ตุลาคม 2562 (เดินทางในปีงบประมาณ 2563)
โดยผลการดาเนินโครงการย้อนหลัง 3 ปี พบว่าในแต่ละปีงบประมาณจะมีกิจกรรมที่ได้ดาเนินการแตกต่างกัน
ไป สอดคล้องกับจังหวะและความพร้อมในด้านต่างๆ ในแต่ละปี โดยผลการดาเนินโครงการ 3 ปี ย้อนหลัง (25602562)

รายงานประจาปี 2562
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ตารางที่ 16 แสดงผลการดาเนินโครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของนักศึกษาและบุคคลากรเพื่อสร้าง
ความร่วมมือกับต่างประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562
ปีงบประมาณ
2560
2561
2562
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
2
0
2
0
3
0
0
3
267
3
171

กิจกรรม
1. รับบุคลากร/ผู้บริหารแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ (กิจกรรม)
2. ส่งบุคลากร/ผู้บริหารไปร่วมวิจัย (กิจกรรม)
3. หารือความร่วมมือ (กิจกรรม)
4. รับนักศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ (กิจกรรม)
5. ส่งนักศึกษาไปศึกษาต่อ/แลกเปลี่ยน/วิจัย (กิจกรรม)
6. อบรมภาษา อังกฤษ (กิจกรรม)
7. ส่งนักศึกษาไปนาเสนอผลงานวิชาการ (กิจกรรม)
จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด (คน)

5. การสนับสนุนสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนและแหล่งเรียนรู้
5.1 การบริหารจัดการด้าน/อุปกรณ์/วัสดุทางวิทยาศาสตร์ ภายในห้องปฏิบัติการ เพื่อสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอน
ตารางที่ 17 สรุปค่าใช้จ่ายแต่ละสาขาวิชา
รายวิชา

ค่าใช้จ่าย
วัสดุ

แพทย์

สาธารณสุข

พยาบาล

อื่นๆ

ร้อย
ละ

ค่าใช้จ่าย
วัสดุ

ร้อย
ละ

ค่าใช้จ่าย
วัสดุ

ร้อย
ละ

ค่าใช้จ่าย
วัสดุ

ร้อย
ละ

ค่าใช้จ่าย
วัสดุ

รวมทุกรายวิชา

57,909.60

50

28,954.80

20

11,581.92

20

11,581.92

10

5,790.96

รายวิชาจุลชีวและปรสิตวิทยา

56,932.00

34

19,356.88

33

18,787.56

33

18,787.56

0

0

รายวิชาทักษะพื้นฐานทางคลินิค

247,304.30

60

164,942.58

40

109,961.72

0

0

0

0

รายวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมและ
ปัญหาพิเศษ

153,160.90

0

0

100

153,160.90

0

0

0

0

รายวิชากายวิภาคศาสตร์

111,750.00

80

89,400.00

10

11,175.00

10

11,175.00

0

0

รายวิชาระบบเลือดและน้าเหลือง

4,400.00

100

4,400.00

0

0

0

0

0

0

รายวิชาสรีรวิทยา

88,679.00

60

53,207.40

20

17,735.80

20

17,735.80

0

0

รายวิชาชีวเคมี

47,581.00

60

28,548.60

20

9,516.20

20

9,516.20

0

0

รายวิชาพาโทโลจี

12,626.00

100

12,626.00

0

0

0

0

0

0

รายวิชาการติดเชื้อในระบบต่างๆ

10,153.20

100

10,153.20

0

0

0

0

0

0

รายวิชาเภสัชศาสตร์

489.00

100

489.00

0

0

0

0

0

0

ยอดเงินรวมทั้งสิ้น

790,985.00

50

395,518.46 40.57 320,879.10 8.70 68,796.48 0.73

รายงานประจาปี 2562
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จากตารางพบว่า ค่าใช้จ่ายวัสดุในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ใช้ไปทั้งสิ้น 790,985 บาท โดยสาขาวิชา
แพทยศาสตร์ ใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น 395,518.46 บาท คิดเป็นร้อยละ 50 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ใช้
งบประมาณไปทั้งสิ้น 320,879.10 บาท คิดเป็นร้อยละ 40.57 สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ใช้งบประมาณไปทั้งสิ้ น
68,796.48 บาท คิดเป็นร้อยละ 17.39 อื่นๆ เช่น งานวิจัย และนักศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ใช้งบประมาณไป
ทั้งสิ้น 5,790.96 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.80

แสดงการเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในแต่ละหลักสูตร
0.73%
8.70%

หลักสูตรแพทย์

50%
40.57%

หลักสุตรสาธารณสุข
หลักสุตรพยาบาล
อื่นๆ

แผนภูมิที่ 6 การเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายแต่ละหลักสูตร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
5.2 การจัดบริการด้านสื่อการเรียนการสอน หนังสือ ตารา วิทยานิพนธ์ วารสารในและต่างประเทศ
วารสารต่างๆ และการสืบค้นข้อมูล ดังนี้
ตารางที่ 18 บริการด้านสื่อการเรียนการสอน หนังสือ ตารา วิทยานิพนธ์ วารสาร
ประเภทสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
1. หนังสือ ตารา (ทั้งหมดที่มีในห้องสมุด)
2. วิทยานิพนธ์ ภาษาต่างประเทศ
3. ปัญหาพิเศษด้านสาธารณสุข
4. วารสาร
5. นิตยสารบันเทิง
6. สื่อโสตทัศน์

7. ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

ปี 2561
จานวน หน่วยนับ

รวม
จานวน

5,531
808
723
414
516
1

5,531
808
723
414
516
1

เล่ม
เล่ม
เล่ม
เล่ม
เล่ม
แผ่น
ฐาน

ปี 2562
จานวน หน่วยนับ

รวม
จานวน

เพิ่มขึ้น/
ลดลง

8,312
830
723
414
516
2

8,312
830
723
414
516
2

เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
เท่าเดิม
เท่าเดิม
เท่าเดิม
เพิ่มขึ้น

เล่ม
เล่ม
เล่ม
เล่ม
เล่ม
แผ่น
ฐาน

รายงานประจาปี 2562
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แสดงการเปรียบเทียบหนังสือ ตาราวารสาร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2562
9,000

8,312

8,000
7,000
6,000

5,531

5,000
4,000
3,000

ปี 2561

2,000
1,000
0

808 830
0

723 723

0

ปี 2562
414 414

516 516

1

2

แผนภูมิที่ 7 แสดงการเปรียบเทียบ หนังสือ ตารา วารสาร ฐานข้อมูลที่ห้องสมุดจัดให้บริการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2562
ตารางที่ 19 ประเภทสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ประเภทสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
1. หนังสือ ตารา
- หลักสูตรแพทยศาสตร์
- หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์
- หลักสูตรชีวเวชศาสตร์

งบประมาณปี 2561
จานวน หน่วยนับ
363
182
16

เล่ม
เล่ม
เล่ม

รวม
จานวน
363
182
16

งบประมาณปี 2562 รวม เพิ่มขึ้น/
จานวน หน่วยนับ จานวน ลดลง
281
221
24

เล่ม
เล่ม
เล่ม

281
221
24

รายงานประจาปี 2562

ลดลง
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
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400

363

46

363

350
281

จานวนเล่ม

300
250
200

221
182

182

150
100

50

16

0

0

0

ปีงบประมาณ 2561
หลักสูตรแพทยศาสตร์

24

16

0

รวม
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์

ปีงบประมาณ 2562
หลักสูตรชีวเวชศาสตร์

แผนภูมิที่ 8 แสดงการเปรียบเทียบตาราแยกกลุ่มรายวิชา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2562
ตารางที่ 20 แสดงการเปรียบเทียบสถิติการใช้บริการห้องสมุดวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2562
ลาดับที่
รายการ
1
การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
UpTodate
2
การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
Access Medicine
3
การยืมสื่อสารสนเทศห้องสมุด
4
บริการห้องประชุมกลุ่มย่อย
5
บริการห้อง Mini theater
6
บริการวีดีทัศน์

ปี 2561

82,186

ปี 2562

หมายเหตุ
170,883 บอกรับโดยสานักวิทยบริการฯ

-

25

4,152
156
220
52

5,364
124
91
84

เปิดใช้ฐานข้อมูล 13 สิงหาคม 2562
ข้อมูลในระบบฐานข้อมูล Walia Autolib
CMP 302
จานวน 20 ที่นั่ง (CMP 306)
จานวน 2 เครื่อง

รายงานประจาปี 2562

จานวน ครั้ง
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180,000
160,000
140,000
120,000
100,000
80,000
60,000
40,000
20,000
0
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170,883
82,186
5,364
4,152

ปี 2561

156 124

220 91

52 84

ปี 2562

แผนภูมิที่ 9 การเปรียบเทียบสถิติการใช้บริการห้องสมุดวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2562

ร้อยละ

ตารางที่ 21 การเปรียบเทียบผลประเมินความพึงพอใจใช้บริการห้องสมุด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2562
รายการ
งบประมาณปี 2561
งบประมาณปี 2562
เพิ่มขึ้น/
ลดลง
คะแนน
หน่วยนับ
คะแนน หน่วยนับ
ผลประเมินความพึงพอใจใช้บริการ
89.69
ร้อยละ
75.14
ร้อยละ
ลดลง
ห้องสมุดวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

89.69
75.14

ปี 2561

ปี 2562

แผนภูมิที่ 10 การเปรียบเทียบผลประเมินความพึงพอใจใช้บริการห้องสมุด
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2562
รายงานประจาปี 2562
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5.3 การจัดบริการด้านอาคารสถานที่ ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้จัดบริการด้านอาคารสถานที่ ที่ใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน โดยแบ่งออกเป็น ห้องต่างๆ จากการประเมินระดับความพึงพอใจจากบุคลากร และนักศึกษาภายในวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข พบว่าระดับความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ที่ร้อยละ 77.0 ระดับคะแนน (3.85)

ภาพที่ 39 อาคารสถานที่และสภาพอาคารเรียน

ภาพที่ 40 การเรียนการสอนห้องปฏิบัติการ

ภาพที่ 41 ห้องประชุม

รายงานประจาปี 2562
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ภาพที่ 42 ห้องสมุด

ภาพที่ 43 ห้องเรียน ห้องบรรยาย

ภาพที่ 44 บริเวณโดยรอบอาคารพื้นที่สีเขียวและมุมพักผ่อน

รายงานประจาปี 2562
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2.2.2 ผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 2
1. ด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์
1) การสนับสนุนด้านการวิจัย (จาแนกตามแหล่งเงินเทียบกับปีที่ผ่านมา)
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้รับงบประมาณสนับสนุน
ด้านการวิจั ย จ านวนทั้งสิ้ น 22 โครงการ รวมเป็นจานวนเงินรวมทั้งสิ้ น จานวน 5,284,085 บาท แบ่งเป็น
งบประมาณแผ่นดิน จานวน 450,000 บาท งบประมาณรายได้ จานวน 530,000 บาท และงบประมาณสนับสนุน
จากแหล่งอื่น ๆ จานวน 4,304,085 บาท ดังนี้
ตารางที่ 22 งบประมาณสนับสนุนด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์
ลาดับ
แหล่งเงิน
1 งบประมาณแผ่นดิน
2 งบประมาณรายได้
3 งบประมาณสนับสนุนจากแหล่งอื่น ๆ
รวมทั้งสิ้น

จานวนโครงการ
3
10
9
22

เงิน (บาท)
450,000
530,000
4,304,085
5,284,085

1) การนาผลงานวิจัยไปเผยแพร่และใช้ประโยชน์
ตารางที่ 23 แสดงการนาผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยไปเผยแพร่และใช้ประโยชน์
ลาดับ
ชื่อ-สกุล
1 นายสิทธิชัย ใจขาน

2

3

ผลงาน
การเตรียมความพร้อมของชุมชนกึ่งเมือง
เพื่อรองรับสังคมสูงวัย: กรณีศึกษาชุมชน
ตาบลบุ่งหวาย อาเภอวารินชาราบ
จังหวัดอุบลราชธานี

ใช้ประโยชน์ด้าน
ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ อบต. และ
อนามัยที่รับผิดชอบกองทุน
ผู้สูงอายุ ภายใต้โครงการบริการ
วิชาการอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาศักยภาพแกนนาผู้สูงอายุ
ผ่านกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ
ผศ.จิราภรณ์ หลาบคา
การเตรียมความพร้อมของชุมชนชนบท ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ อบต. และ
เพื่อรองรับสังคมสูงวัย: กรณีศึกษาชุมชน อนามัยที่รับผิดชอบกองทุน
ตาบลโนนโหนน อาเภอวารินชาราบ
ผู้สูงอายุ ภายใต้โครงการบริการ
จังหวัดอุบลราชธานี
วิชาการอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาศักยภาพแกนนาผู้สูงอายุ
ผ่านกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ
อาจารย์จีราพร ทิพย์พิลา การพัฒนาชุมชนเมืองแบบมีส่วนร่วมเพื่อ ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ อบต. และ
รองรับสังคมสูงวัย ตาบลแสนสุข อาเภอ อนามัยที่รับผิดชอบกองทุน
วารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี
ผู้สูงอายุ ภายใต้โครงการบริการ
วิชาการอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาศักยภาพแกนนาผู้สูงอายุ
ผ่านกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ
รายงานประจาปี 2562

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ลาดับ
ชื่อ-สกุล
4 ผศ.ดร.กิตติ เหลาสุภาพ
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ผลงาน
การพัฒนาระบบและกลไกเพื่อเตรียม
ความพร้อมสู่สังคมสูงวัยอาเภอวารินชา
ราบ จังหวัดอุบลราชธานี

ใช้ประโยชน์ด้าน
ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ อบต. และ
อนามัยที่รับผิดชอบกองทุน
ผู้สูงอายุ ภายใต้โครงการบริการ
วิชาการอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาศักยภาพแกนนาผู้สูงอายุ
ผ่านกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ

2) การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
ตารางที่ 24 การได้รับการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตรและลิขสิทธิ์ประจาปี พ.ศ.2562
ลาดับ
ชื่อการประดิษฐ์
ชื่อผู้ประดิษฐ์
ประเภท เลขที่คาขอ
วันที่ออกให้
1 ผลิตภัณฑ์ลูกอมเจลลี่ นายอนันต์ ไชยกุลวัฒนา สิ่งประดิษฐ์/
14880
29 มกราคม 2562
จากสารสกัดหญ้าดอก
นวัตกรรม
ขาว
3) ผลงานการตีพิมพ์และเผยแพร่ประจาปี พ.ศ. 2562
ตารางที่ 25 การสรุปผลงานการตีพิมพ์และเผยแพร่ประจาปี พ.ศ.2562
ลาดับ

ตีพิมพ์
เผยแพร่
ระดับ
นานาชาติ

ตีพิมพ์
เผยแพร่
ระดับชาติ

1

5

15

เผยแพร่
ผลงาน
ประชุม
วิชาการ
ระดับ
นานาชาติ
-

เผยแพร่
ผลงาน
ประชุม
วิชาการ
ระดับชาติ

การ
นาไปใช้
ประโยชน์

จด
งาน
รวม
สิทธิบัตร สร้างสรรค์ ทั้งหมด
หรืออนุ
ตีพิมพ์
สิทธิบัตร เผยแพร่
อื่นๆ

4

1

-

29

4) โครงการส่งเสริมและพัฒนานักวิจัยของคณะ/วิทยาลัย/สานัก ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
1. อบรม พัฒนานักวิจัยวิทยาศาสตร์สุ ขภาพ “Maximizing the use of readily available
data for biomedical research: Big data” เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 โดยมี นายแพทย์ปริญญา ชานาญ
จากโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี ให้ความรู้ด้านการวิจัย และการจัดการข้อมูลด้านสุขภาพ
แก่อาจารย์และนักวิจัย ณ ห้องประชุม 401 อาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

ภาพที่ 45 อบรมพัฒนานักวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ
รายงานประจาปี 2562
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2. ประชุมสัมมนาวิจัย Research Forum แลกเปลี่ยนเรียนรู้การวิจัยพัฒนาชุมชนด้านสุ ขภาพ
โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์กาญจนา ทองทั่ว และทีมวิจัยร่วมเสวนาด้านการพัฒนาชุมชนเมืองแบบมีส่วนร่วมเพื่อ
รองรับสังคมสูงวัย ในเขตชุมชน เขตกึ่งเมือง และเขตเมือง เพื่อรองรับสังคมสูงวัย และข้อเสนอแนะการพัฒนา
ระบบและกลไกเพื่อเตรียมความพร้อมสู่สังคมสูงวัยเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุม 401 อาคาร
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

ภาพที่ 46 ประชุมสัมมนาวิจัย Research Forum
3. ประชุมวิชาการวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุ ข ครั้งที่ 8 ร่วมกับสานักงานสาธารณสุ ข
จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมเรื่อง “การสาธารณสุขไทยในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง
(Thai Public Health in Transformation)” เมื่อวันที่ 31 สิ งหาคม 2561 ณ โรงแรมสุ นีย์แกรนด์ โดยมี
หน่วยงานด้านสุขภาพ เช่น โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชนในเขตจังหวัดอุบลราชธานี สานักงานสาธารณสุข
อาเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้เพื่อขยายขอบเขตการเรียนรู้ ทั้งรูปแบบวิธีการและ
เนื้อหาใหม่ๆ เช่น R2R วิจัยด้านผู้สูงอายุ วิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิจัยด้านคลินิก และวิจัยด้านสังคมศาสตร์
ประยุกต์แนวใหม่ ซึ่งครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายแพทย์นพพร ชื่นกลิ่น ผู้อานวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ผู้
มีความรู้ความสามารถในการวิจั ยระบบสาธารณสุ ข มาเป็นวิทยากรในปาฐกถาพิเศษ เรื่อง“การวิจัยกับ งาน
สาธารณสุขไทย ในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง” และมีการนาเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย

ภาพที่ 47 ประชุมวิชาการเรื่อง “การสาธารณสุขไทยในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง”
2. งานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุน
2.1 ได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภายใน
- จานวนงบประมาณที่หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัย/หน่วยงานใน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อดาเนินโครงการวิจัยต่างๆ ที่ได้รับอนุมัติ
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ตารางที่ 26 โครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภายใน
ลาดับ
ที่
1

2

3

4

5
6

7
8

ชื่อโครงการวิจัย
การทดสอบความเป็นไป
ได้ของไตรเปปไทด์
สังเคราะห์ pREW และ
pEKW ในการใช้เป้นยา
ชนิดใหม่เพื่อต่อต้าน
เมทัลโลโปรตีนของพิษงู
การศึกษาฤทธิ์ของสาร
อนุพันธ์ชาลโคนในการ
ยับยั้งการเติบโตของซีสต์
ในโมเดลโรคถุงน้าในไต
ผลของยาไอบูโพรเฟน
นาพรอกเซนและไดโคล
ฟีแนคต่อการเพิ่มจานวน
ของเซลล์เพาะเลี้ยง
มะเร็งท่อน้าดี
การคัดกรองการเกิด
ภาวะซึมเศร้าของ
นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 13 วิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี
การจัดการเรียนการสอน
เพื่อสร้างความผูกพันกับ
ชุมชน
ความสามารถในการ
สร้างเอนไซม์คอลลา
จิเนส ซึ่งเป็นปัจจัยที่มีผล
ต่อความรุนแรงของเชื้อ
เลปโตสไปร่าทีไ่ ด้จาก
ธรรมชาติ ในเซลล์เยื่อบุ
ท่อไต
การประมาณค่าสารหนู
ปนเปื้อนในน้าบาดาล
พื้นที่เกษตรกรรม
การศึกษาหาฤทธิ์ต่อต้าน
ไกลเคชั่นของพืช

ผู้วิจัย
อาจารย์และนักวิจัย
ประจา (ตาแหน่งทาง
วิชาการ)
นายอนุวัตร ภิญญะชาติ

ประเภทโครงการ
โครงการ โครงการใหม่
ปี 2562
งบประมาณ งบประมาณ เดิมสิ้นสุดปี
2562
แผ่นดิน
รายได้

150,000
จานวนเงิน (บาท)

ผศ.ดร.เชาวลิต ยั่วจิตร



150,000

ผศ.ดร.รัตนา
เล็กสมบูรณ์



150,000

แพทย์หญิงพัชรี พรรณ
พาณิช



25,000

นางสาวปวีณา ลิมปิที
ปราการ



25,000

ผศ.ดร.จุฑารัตน์ จิตติมณี



60,000

ผศ.จารุวรรณ์ วงบุตดี



60,000

ผศ.ดร.ลติพร อุดมสุข



60,000
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ลาดับ
ที่

9

10

11

12

13

ชื่อโครงการวิจัย
สมุนไพรไทยและผัก
พื้นบ้าน
การรับสัมผัสสารเคมี
กาจัดศัตรูพืชของ
ผู้บริโภคผักตาม
ท้องตลาด ผู้บริโภคผัก
อินทรีย์ ในจังหวัด
อุบลราชธานี และ
เกษตรกรปลูกผักใน ต.
ขี้เหล็ก อ.เมือง จ.
อุบลราชธานี
การประเมินฤทธิ์ของแบ
คเทอริฟาจ JC02 ในการ
ต้านเชื้อเอสเชอริเชีย
โคไล สายพันธุ์ดื้อยา
หลายขนานที่คัดแยกได้
จากผู้ป่วยในโรงพยาบาล
สรรพสิทธิประสงค์
มาตรการทางสังคมเพื่อ
ป้องกันและลด
ผลกระทบจากการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน
ชุมชน ตาบลเมืองศรีไค
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
ผู้สูงอายุเพื่อส่งเสริม
พฤติกรรมสุขภาพของ
ประชาชนผู้สูงอายุใน
บ้านโนนเค็ง ตาบลคา
ขวาง อาเภอวารินชาราบ
จังหวัดอุบลราชธานี
การตรวจวิเคราะห์
เอนไซม์จี-6-พีดีแอคทิวิตี
ในผู้แวยโรคฮีโมโกลบิน
เอชที่มีอาการรุรนแรง
แตกต่างกัน

ผู้วิจัย
อาจารย์และนักวิจัย
ประจา (ตาแหน่งทาง
วิชาการ)

54

ประเภทโครงการ
โครงการ โครงการใหม่
ปี 2562
งบประมาณ งบประมาณ เดิมสิ้นสุดปี
2562
แผ่นดิน
รายได้
จานวนเงิน (บาท)

นางลักษณีย์ บุญขาว



60,000

ผศ.ดร.มารุตพงศ์ ปัญญา



60,000

ผศ.ดร.กิตติ เหลาสุภาพ



60,000

ผศ.มินตรา สาระรักษ์



60,000

ผศ.ดร.รสริน การเพียร



60,000
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2.2 ทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ และการสาธารณสุ ข จานวนงบประมาณที่ห น่วยงานได้รับการจัด สรร
งบประมาณจาก หน่วยงานภายนอก/แหล่งทุน อื่นๆ เพื่อดาเนินโครงการวิจัยต่างๆ ที่ได้รับอนุมัติ เช่น สกว. วช.
หน่วยงานรัฐบาล หน่วยเอกชน หน่วยงานอื่นๆ
ตารางที่ 27 โครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก
ลาดับที่

ชื่อโครงการวิจัย

1

การประเมินความเสีย่ งของ
ความแปรปรวนสภาพอากาศ
และการเปลีย่ นแปลงการใช้
ประโยชน์ที่ดิน ต่อการ
กระจายของเชื้อ
Burkholderia
pseudomallei ในดิน ด้วย
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
การเตรียมความพร้อมของ
ชุมชนกึ่งเมืองเพื่อรองรับ
สังคมสูงวัย: กรณีศึกษาชุมชน
ตาบลบุ่งหวาย อาเภอวารินชา
ราบ จังหวัดอุบลราชธานี
การเตรียมความพร้อมของ
ชุมชนชนบทเพื่อรองรับสังคม
สูงวัย: กรณีศึกษาชุมชน
ตาบลโนนโหนน อาเภอวาริน
ชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี
การพัฒนาชุมชนเมืองแบบมี
ส่วนร่วมเพื่อรองรับสังคมสูง
วัย ตาบลแสนสุข อาเภอวาริน
ชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี
การพัฒนาระบบและกลไก
เพื่อเครียมความพร้อมสูส่ ังคม
สูงวัยอาเภอวารินชาราบ
จังหวัดอุบลราชธานี
การประยุกต์ใช้การตรวจวัด
ระดับยาในเลือดที่ใช้รักษา
ผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลาย
ขนาน ในพื้นที่จังหวัด
อุบลราชธานีและพื้นที่
ใกล้เคียง
แผนภูมิการกระจายของธาลัส
ซีเมียและฮีโมโกลบินผิดปกติ

2

3

4

5

6

7

ประเภทโครงการ
โครงการเดิม โครงการใหม่
สิ้นสุดปี 2562
ปี 2562


ผู้วิจัย
อาจารย์และนักวิจัยประจา
(ตาแหน่งทางวิชาการ)
ผศ.จารุวรรณ์ วงบุตดี

540,000.00

นายสิทธิชัย ใจขาน

514,100.00



ผศ.จิราภรณ์ หลาบคา

500,500.00



จานวนเงิน
(บาท)



นางจีราพร ทิพย์พิลา
501,600.00
ผศ.ดร.กิตติ เหลาสุภาพ

533,300.00



รศ.ดร.อนันต์ ไชยกุลวัฒนา

1,014,585.00



ผศ.ดร.รสริน การเพียร

300,000.00
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ลาดับที่

8

9

ผู้วิจัย
อาจารย์และนักวิจัยประจา
(ตาแหน่งทางวิชาการ)

ชื่อโครงการวิจัย
ในชนเผ่าในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
การศึกษาฤทธิ์ของโพรไบโอ
ติกส์ (Lactobacillus
rhamnosus) ต่อการยับยั้ง
การเติบโตของเซีสต์ในโรคถุง
น้าในไต
การวิจัยการปรับปรุงและ
พัฒนาพันธุ์ไหมไทยพื้นบ้านที่
ทนต่อสภาวะอากาศร้อน

56
จานวนเงิน
(บาท)

ประเภทโครงการ
โครงการเดิม โครงการใหม่
สิ้นสุดปี 2562
ปี 2562

ผศ.ดร.เชาวลิต ยั่วจิตร

300,000.00



ผศ.ดร.สุรศักดิ์ แว่นรัมย์

100,000.00



สรุป ในปีงบประมาณ 2562 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีคณาจารย์และนักวิจัยประจา
ใน วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จานวนทั้งสิ้น 64 คน ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจานวน 22 โครงการ
ได้รับงบประมาณรวมทั้งสิ้น 5,284,085 บาท เฉลี่ยทุนสนับสนุนการวิจัยที่ได้รับในปีงบประมาณ 2562 ต่อจานวน
อาจารย์และนักวิจัยประจา เท่ากับ 82,564 บาท
6,000,000

5,349,091

5,000,000

4,304,085

4,000,000
3,000,000
2,000,000

งบประมาณแผ่นดิน

2,789,500
640,000

530,000

งบประมาณรายได้
งบประมาณสนับสนุนจากแหล่งอื่น ๆ

450,000

1,000,000
0
ปี 2561

ปี 2562

แผนภูมิที่ 11 งบประมาณสนับสนุนโครงการวิจัย ประจาปี พ.ศ. 2561 - 2562

รายงานประจาปี 2562

ตารางที่ 28 ผลงานที่เผยแพร่ในประชุมวิชาการระดับชาติ
ลาดับที่

ชื่อ-สกุล
อาจารย์และนักวิจัยประจา
(ตาแหน่งทางวิชาการ)

ชื่อผลงาน

รายงานประจาปี 2562

1

นายวัชรพงษ์ แสงนิล

ความสัมพันธ์ระหว่างโรคเมลิออยด์กับปริมาณ
น้าฝน ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

2

อ.ดร.ปวีณา ลิมปิทีปราการ

3

อ.ดร.สง่า ทับทิมหิน

4.

อ.ดร.สง่า ทับทิมหิน

ความรู้และพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มรส
หวานที่มีน้าตาลเป็นส่วนประกอบของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัด
อุบลราชธานี
ความชุกและระดับความรุนแรงของพฤติกรรม
การติดเกมออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนแห่ง
หนึ่งในอาเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
ความรู้และพฤติกรรมความปลอดภัยในการขับ
ขี่รถจักรยานยนต์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลายในโรงเรียนแห่งหนึ่ง อาเภอศรี
สมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

ประเภทผลงาน()
บทความ
บทความ
วิจัย
วิชาการ







การประชุมวิชาการ
(ชื่องานประชุม ครั้งที่ วันที่/เดือน/ปี โดย
หน่วยงานใดจัด)
งานประชุมวิชาการระดับชาติ “นวัตกรรมเพื่อสร้าง
เสริมสุขภาพและความปลอดภัยของผู้สูงวัย ไทย
แลนด์ 4.0” วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2562
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่ 8
“การสาธารณสุขไทยในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง
(Thai Public Health in Transformation)” 26
มิถุนายน 2562
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่ 8
“การสาธารณสุขไทยในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง
(Thai Public Health in Transformation)” 26
มิถุนายน 2562
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่ 8
“การสาธารณสุขไทยในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง
(Thai Public Health in Transformation)” 26
มิถุนายน 2562

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

3. ผลงานทางวิชาการที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่
3.1 การเผยแพร่ผลงานในประชุมวิชาการระดับชาติ (หมายถึง การนาเสนอบทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการ
ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings)ระดับชาติที่มีกองบรรณาธิการจัดทารายงานหรือคณะกรรมการจัด ประชุมประกอบด้วยศาสตราจารย์หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ นอกสถาบันเจ้าภาพอย่างน้อยร้อยละ 25 และต้องมีผลงานจากสถาบันภายนอก
อย่างน้อยร้อยละ 25)
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ลาดับที่

ชื่อผลงาน
ความรู้และความคิดเห็นต่อมาตรการควบคุม
การใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืชกลุ่มเฝ้าระวัง
(พาราควอตไกลโฟเสต คลอร์ไพรีฟอส) ของ
ชาวไร่แตงโมตาบลกระจาย อาเภอป่าติ้ว
จังหวัดยโสธร
Isoliquiritigenin slows MDCK cyst
enlargement by inhibiting chloride
secretion and suppressing ERK1/2
signaling pathway
Chalcone derivative retards an in
vitro cyst enlargement through the
inhibition of cell proliferation pathway
พฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากการใช้
สารเคมีกาจัดศัตรูพืชของ
เกษตรกรผู้ปลูกยาสูบ บ้านป่าสังข์ ตาบลป่า
สังข์ อาเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

ประเภทผลงาน()
บทความ
บทความ
วิจัย
วิชาการ
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อ.ดร.สง่า ทับทิมหิน

6.

ผศ.ดร.เชาวลิต ยั่วจิตร

7.

ผศ.ดร.เชาวลิต ยั่วจิตร

8.

อ.ดร.ปวีณา ลิมปิทปี ราการ

9.

อ.จีราพร ทิพย์พิลา

ภาวะสุขภาพและระบบการดูแลตนเองของ
ชุมชนเพื่อรองรับสังคมสูงวัย กรณีศึกษาตาบล
แสนสุขอาเภอวารินชาราบ จังหวัด
อุบลราชธานี.



10.

อ.จีราพร ทิพย์พิลา

การประเมินความเสีย่ งจากการทางานของ
พนักงานเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล
นครอุบลราชธานี



งานประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ. วิจัย ครั้งที่ 13 ณ
โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัด
อุบลราชธานี 11-12 กรกฎาคม 2562



งานประชุมวิชาการกายวิภาศาสตร์แห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 42 ณ จังหวัดสงขลา 22-24 พฤษภาคม 2562



งานประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ. วิจัย ครั้งที่ 13 ณ
โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัด
อุบลราชธานี 11-12 กรกฎาคม 2562
การประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 13
“การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความเข้มแข็งของ
เศรษฐกิจกระแสใหม่”; 11-12 กรกฎาคม 2562;
อาคารเทพรัตนสิรปิ ภา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี;
การประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 13
“การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความเข้มแข็งของ
เศรษฐกิจกระแสใหม่”; 11-12 กรกฎาคม 2562;
อาคารเทพรัตนสิรปิ ภา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี;
การประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 13
“การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความเข้มแข็งของ
เศรษฐกิจกระแสใหม่”; 11-12 กรกฎาคม 2562;
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5

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

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

ชื่อ-สกุล
อาจารย์และนักวิจัยประจา
(ตาแหน่งทางวิชาการ)

ลาดับที่

ชื่อผลงาน

ประเภทผลงาน()
บทความ
บทความ
วิจัย
วิชาการ

11.

ผศ.นิตยา ชาคารุณ

เสียงรบกวนจากการจราจรในหอพักใกล้ริม
ถนนด้านหน้ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี



12.

อ.ดร.ลักษณีย์ บุญขาว

ความรู้และพฤติกรรมการป้องกันอันตรายจาก
การใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืช ของเกษตรกรผู้
ปลูกผักในตาบลขีเ้ หล็ก อาเภอเมือง จังหวัด
อุบลราชธานี



13

ผศ.จารุวรรณ์ วงบุตดี

ดัชนีลูกน้ายุงลายโดยใช้ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ในพืน้ ที่ชุมชนระดับหลังคาเรือน
ตาบลธาตุ อาเภอวารินชาราบ จังหวัด
อุบลราชธานี
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รวม

การประชุมวิชาการ
(ชื่องานประชุม ครั้งที่ วันที่/เดือน/ปี โดย
หน่วยงานใดจัด)
อาคารเทพรัตนสิรปิ ภา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี;
การประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 13
“การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความเข้มแข็งของ
เศรษฐกิจกระแสใหม่”; 11-12 กรกฎาคม 2562;
อาคารเทพรัตนสิรปิ ภา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี;
การประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 13
“การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความเข้มแข็งของ
เศรษฐกิจกระแสใหม่”; 11-12 กรกฎาคม 2562;
อาคารเทพรัตนสิรปิ ภา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี;

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

ชื่อ-สกุล
อาจารย์และนักวิจัยประจา
(ตาแหน่งทางวิชาการ)

งานประชุมวิชาการระดับชาติ “นวัตกรรมเพื่อสร้าง
เสริมสุขภาพและความปลอดภัยของผู้สูงวัย ไทย
แลนด์ 4.0” วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2562

13
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ลาดับ
ชื่อ-สกุล
ที่ อาจารย์และนักวิจัยประจา
ชื่อผลงาน
(ตาแหน่งทางวิชาการ)
1 ผศ.ดร.กาญจนา แปงจิตต์ HEPATOPROTECTIVE EFFECT OF PIPER
SARMENTOSUM ON ALCOHOL INDUCED
TOXICITY IN HEPG2 CELL

ประเภทผลงาน()
การประชุมวิชาการ
(ชื่องานประชุม ครั้งที่ วันที่/เดือน/ปี โดยหน่วยงานใดจัด
บทความ บทความ
ประเทศใด)
วิจัย วิชาการ
th
27 Federation of Asian and Oceanian Biochemists and
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2

อ.ดร.ปวีณา ลิมปิทปี ราการ Efficiency of leachate treatment with
Thai Morning Glory.



3

ผศ.ดร.รสริน การเพียร



4.

ผศ.ดร.รสริน การเพียร

5.

อ.ดร.สง่า ทับทิมหิน

Iron deficiency and thalassemia
among population in the border regions
of Thailand, Lao PDR and Cambodia.
Molecular characterization of the
Hemoglobin Ubon Ratchathani
(HBB:c.364delG): A novel dominant βthalassemia found in Thailand.
Types and Quantity of Electronic Waste
in Educational Institutions.





Molecular Biologists (FAOBMB27) 44th Malaysian Society for
Biochemistry & Molecular Biology (MSBMB44) Conference
19th-22nd August 2019 ณ Berjaya Time Square Hotel เมือง
กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย
Proceeding of the 8 th International Conference on
Environmental Engineering, Science and Management; 2019
May 23-24; Twin Tower Hotel; Bangkok.
The Belt and Road Conference on Thalassemia Advancing
Knowledge in Thalassemia, Nanning, Guangxi, China, October
31-2 November, 2018.
The 6th Congress of the Asia Association of Medical
Laboratory Scientists (AAMLS 2019). Ambassador City Hotel
Jomtien Pattaya, Thailand: 28-31 May 2019.
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The 3rd National and International Conference on Healt
Challenges in Sustainable Development Goals (NICHC-SDGs)
“Health Screening and Surveillance: PM2.5, Cancer and
Suicide. Khon Kaen University. July 22-23,2019. Kosa Hotel.
Khon Kaen, Thailand

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

3.2 การเผยแพร่ผลงานในประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การนาเสนอบทความวิจัยในที่ ประชุมวิชาการและบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับ
การตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับนานาชาติที่มีกองบรรณาธิการจัดทารายงานหรือคณะกรรมการจัดประชุมประกอบ ด้วย
ศาสตราจารย์หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น ๆ จากต่างประเทศอย่างน้อยร้อยละ 25
ตารางที่ 29 ผลงานที่เผยแพร่ในประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

3.3 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ (หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยที่ได้รับการตี พิมพ์ ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่มีชื่อปรากฏอยู่ใน
ฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) หรือวารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศของ กกอ.)

ลาดับที่
1
2

3

รายงานประจาปี 2562

4.

5.

ชื่อ-สกุล
ชื่อผลงาน
ประเภทผลงาน()
อาจารย์และนักวิจัยประจา (ตาแหน่ง
บทความ บทความ
ทางวิชาการ)
วิจัย
วิชาการ

วัชรพงษ์ แสงนิล , จารุวรรณ์ วงบุตดี , รูปแบบการกระจายของสารหนูในน้าบาดาล
จุฑารัตน์ จิตติมณี และสุวภรณ์ แดนดี โดยใช้สถิติสหสัมพันธ์เชิงพื้นทีบ่ ริเวณพื้นที่
ชุมชน ลุ่มน้าห้วยข้าวสาร จังหวัดอุบลราชธานี

บุษบา บุญทน , ลักษณีย์ บุญขาว
ความชุกของการเจ็บปวดกล้ามเนื้อและกระดูก
และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กบั กลุ่มอาการ
ผิดปกติกล้ามเนื้อและกระดูกของคนขับรถสอง
แถวประจาทาง

ลักษณีย์ บุญขาว และนางสาวดุษฎี
การศึกษาระดับเสียงและแผนทีแ่ สดงระดับ
ถาวรพงษ์
เสียงเทียบเท่าบริเวณหน้ามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

ชัยวุฒิ พิศพงษ์, สุมลมาลย์ คล้าชื่น, สุร ระดับคอมพลีเมนท์ C3 แลละการแสดงออก
ศักดิ์ สวัสดิ์นะที, กาญจนา แปงจิตต์, ของ CD55 และ CD59 บนเม็ดเลือดแดงของ
วัลลวิสาข์ สุวรรณเลิศ , ไพเราะ แสน ผู้ป่วยโรคฮีโมโกลบินเอชที่มีอาการรุนแรง
หวัง และ รสริน การเพียร
แตกต่างกัน

Siripapa Minaphol, Surasak
ความชุกของแบคทีเรียวงศ์เอ็นเทอโรแบคทีเรีย
Wanram, Jiraporn Nilsakul,
ซีอีที่ผลิตเอนไซม์ carbapenamase ใน
Marutpong Punya, Pawana
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
Panomket

การประชุมวิชาการ
ชื่อวารสารที่ตีพิมพ์/ ปีที่พิมพ์/ฉบับที่พิมพ์/วัน
เดือนปีที่ตีพิมพ์/หน้าที่ลงพิมพ์/
วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา มกราคม - เมษายน
พ.ศ.2562
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาสารคาม ปี
ที่ 37 ฉบับที่ 6 เดือน พ.ย. - ธ.ค. 2561

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

ตารางที่ 30 ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ปีที่ 21 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน
2562
วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบาบัด ปีที่
31 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2562
เทคนิคการแพทย์และกายภาพบาบัด ฉบับที่ 1
(มกราคม-เมษายน) พ.ศ.2562
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ลาดับที่

7.
8.
9.

10.
รายงานประจาปี 2562

11
12.

การประชุมวิชาการ
ชื่อวารสารที่ตีพิมพ์/ ปีที่พิมพ์/ฉบับที่พิมพ์/วัน
เดือนปีที่ตีพิมพ์/หน้าที่ลงพิมพ์/
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีที่ 10 ฉบับที่ 2
กรกฎาคม - ธันวาคม 2562
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี,ปีที่ 21 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม เมษายน 2563
ศรีนครินทร์เวชสาร (Srinagarind Mef J)
January 01,2019 - Febuary 28,2019
(Volume 34, Number 1
ศรีนครินทร์เวชสาร (Srinagarind Mef J) ปีที่ 34
ฉบับที่ 4 เดือนกรกฏาคม - สิงหาคม 2562

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

6.

ศรีนครินทร์เวชสาร (Srinagarind Mef J) ปีที่ 34
ฉบับที่ 2 เดือนมีนาคม - เมษายน 2562
วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบาบัด ปีที่
31 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2562
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ปีที่ 21 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม เมษายน 2562
62

ชื่อ-สกุล
ชื่อผลงาน
ประเภทผลงาน()
อาจารย์และนักวิจัยประจา (ตาแหน่ง
บทความ บทความ
ทางวิชาการ)
วิจัย
วิชาการ

มินตรา สาระรักษ์ และนางสาวปวีณา พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุ
ซุยรัมย์
ตามยุทธสาสตร์เมืองไทยแข็งแรง บ้านหนอง
บัว ตาบลหนองใหญ่ อาเภอสตึก จังหวัด
บุรีรัมยื

นิตยา ชาคารุณ และลักษณีย์ บุญขาว การประเมินปริมาณฝุ่นละอองของคนงานทา
อิฐมอญแดงในตาบลหนองกินเพล อาเภอวาริน
ชาราบ จังหวัดอบุลราชธานี

นงนุช กัณหารัตน์, รัตนา เล็กสมบูรณ์ , ความสัมพันธ์ระหว่างความยาวน่องใต้ผิวหนัง
ปัญญา ท้วมสุข
กับความสูงของนักศึกษา มหาวทิยาลัย
อุบลราชธานี

ฐานิสรา โฉมเกิด,วัฒนา พรรณพานิช, การเปลี่ยนแปลงทางจุลกายวิภาคของทางเดิน
ศิระประภา มินาผล
ปัสสาวะ จากการติดเชื้อ Escherichia coli
ในทางเดินปัสสาวะอันเนื่องมาจากการใส่สาย
สวนปัสสาวะ

สง่า ทับทัมหินและ นิตยาพุทธบุรี
ความชุกและระดับความรุนแรงของกลุ่มอาการ
ทางตาจากจอภาพคอมพิวเตอร์ของบุคลากร
สายสนับสนุนในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ศิรประภา มินาผล ,สุรศักดิ์แว่นรัมย์,จิ ความชุกของแบคทีเรียวงศ์เอ็นเทอโรแบคทีเรีย
ราภรณ์ นิลสกุล,มารุตพงศ์ ปัญญา
ซีอีที่ผลิตเอนไซม์ carbapenamase ใน
และภาวนา พนมเขต
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

สิทธิชัย ใจขาน , วราภรณ์ พันธ์ศิริ
พฤติกรรมและความรู้ด้านความปลอดภัยใน
การทางานของพนักงานเก็บขนมูลฝอย
กรณีศึกษาเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี

ลาดับที่

14.
15.

จิราภรณ์ หลาบคา, อมาวสี พิทกั ษ์
และฤทธิไกร แสนยายนต์

16.

ธัญญา แรงจบ,พลากร สืบสาราญ
,ปวีณา ลิมปิทปี ราการ

การสุขาภิบาลสถานที่จาหน่ายเนื้อสัตว์ ใน
พื้นที่เทศบาลนครอุบลราชธานี อาเภอเมือง
จังหวัดอุบลราชธานี
Oral Health Knowledge, Attitude and
Practices in Parents of Preschool in
Warinchamrab Municipality, Ubon
Ratchathani Province
รวม




การประชุมวิชาการ
ชื่อวารสารที่ตีพิมพ์/ ปีที่พิมพ์/ฉบับที่พิมพ์/วัน
เดือนปีที่ตีพิมพ์/หน้าที่ลงพิมพ์/
วิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ ปีที่ 12 ฉบับที่ 1
มกราคม-เมษายน 2562
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ปีที่ 21 ฉบับที่ 2 พฤษภาคมสิงหาคม 2562
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 20 (3) กันยายน-ธันวาคม: 1-7

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

13.

ชื่อ-สกุล
ชื่อผลงาน
ประเภทผลงาน()
อาจารย์และนักวิจัยประจา (ตาแหน่ง
บทความ บทความ
ทางวิชาการ)
วิจัย
วิชาการ

ปวีณา ลิมปิทปี ราการ และสุภาพร
ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการออกกาลังกาย
โยธานนท์
ของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่มารับบริการที่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านหนอง
แข้ ตาบลโคกนาโก อาเภอป่าติว้ จังหวัดยโสธร

ปวีณา ลิมปิทปี ราการ และพัสตราภรณ์ ประสิทธิภาพของอีเอ็มบอลจากขยะอินทรีย์ใน
โพธิแลกุ
การบาบัดน้าเสียในจังหวัดอุบลราชธานี

วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฎอุบลราชธานี. 2562; 8(1):17-27.

16

รายงานประจาปี 2562

3.4 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ (หมายถึง บทความจากผลงานวิจัย ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลสากลได้แก่ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com) หรือฐานข้อมูล ISI Web of Science (Science
CitationIndex Expand, Social Sciences Citation Index, Art and Humanities Citation Index) หรือฐานข้อมูล Scopusหรือวารสารวิชาการระดับนานาชาติตาม
ประกาศของ กกอ.)
63

ตารางที่ 31 ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

2

Chanwit Maneenin

3

T. Thinbanmai V. Lulitanond
B. Mayo A. Lulitanond M.
Panya
Mereerat Manwong,
Vitool Lohsoonthorn,
Thanvaruj Booranasuksakul,
Anun Chaikoolvatana

4.

รายงานประจาปี 2562

5.

Jutharat Jittimanee, Jaruwan
Wongbutdee

ประเภทผลงาน()
บทความ บทความ
วิจัย
วิชาการ


The Alterations of Microvasculature, Tyrosine
Phorylation, and Lipid Peroxidation in kidney
of Rats Treated with Valproic Acid
Cloning and expression of enterovirus 71
capsid protein 1 in a probiotic
Bifidobacterium pseudocatenulatum
Effects of a group activity-based motivational
enhancement therapy program on social
media addictive behaviors among junior high
school students in Thailand: a cluster
randomized trial



Prevention and control of leptospirosis in
people and surveillance ofthe pathogenic
Leptospira in rats and in surface water found
at villages
รวม

ชื่อวารสารที่ตีพิมพ์/ ปีที่พิมพ์/ฉบับที่พิมพ์/วัน
เดือนปีที่ตีพิมพ์/หน้าที่ลงพิมพ์/ชื่อประเทศ
International Journal of Morphology Vol
37No1 : p 136-140, 2019 14th September
2018
International Journal of Morphology
Volume37 Issue1 : page 65-70, 2019



Lett Appl Microbiol 2019 Jan;68(1):9-16.



Psychology Research and Behavior
Management 2018:11 329–339



Journal of Infection and Public Health
2019 Sep - Oct;12(5):705-711

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

ลาดับ
ชื่อ-สกุล
ชื่อผลงาน
ที่ อาจารย์และนักวิจัยประจา (ตาแหน่ง
ทางวิชาการ)
1 Chanwit Maneenin, Naowarat Anatomical Variations of Thyroid Glands in
Maneenin, Sittichai Iamsaard
Northeastern-Thai Embalmed Cadavers

5
64
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7. รางวัลนักวิจัยและโครงการวิจัยดีเด่นประจาปี พ.ศ. 2562
รางวัลนักวิจัยดีเด่นระดับวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์และการสาธารณสุข โดยได้รับรางวัลในงานประชุม
วิชาการระดับชาติ มอบ. วิจัย ครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่ 11 - 12 กรกฎาคม 2562 ภายใต้หัวข้อ “การวิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจกระแสใหม่ (Research and Innovations to Strengthen the
New Economy)” ณ ห้องประชุม โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ภาพที่ 48 รางวัลนักวิจัยดีเด่น ทีไ่ ด้รับรางวัลในงานประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ. วิจัย ครั้งที่ 13
8. เครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยกับหน่วยงานต่างๆ
ประชุมวิชาการวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่ 8 ร่วมกับสานักงานสาธารณสุข จังหวัด
อุบลราชธานี ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมเรื่อง “การสาธารณสุขไทยในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง (Thai
Public Health in Transformation)” เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์

ภาพที่ 49 ประชุมวิชาการวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่ 8
ร่วมกับสานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

รายงานประจาปี 2562
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2.2.3 ผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 3
1. ด้านการบริการวิชาการสู่สังคม
ปีงบประมาณ 2562 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้รับงบประมาณสนั บสนุนด้านการ
บริ การวิช าการ จ านวนทั้งสิ้ น 13 โครงการ รวมเป็นจานวนเงินรวมทั้งสิ้น จ านวน 1,249,500 บาท แบ่งเป็น
งบประมาณแผ่นดิน จานวน 1,249,500 บาท เพื่อดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย 4 ประเด็น
หลัก คือ
1) การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้เด็กเยาวชนและส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน
จานวน 3 โครงการ
2) การบริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านอาชีพและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
จานวน 3 โครงการ
3) การบริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านสุขภาวะที่ดีของประชาชน จานวน 5 โครงการ
4) โครงการด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จานวน 2 โครงการ
ตารางที่ 32 งบประมาณสนับสนุนด้านการบริการวิชาการ
ลาดับ

แหล่งเงิน

1

การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้เด็กเยาวชนและ
ส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน
การบริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านอาชีพและส่งเสริม
เศรษฐกิจฐานราก
การบริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านสุขภาวะที่ดีของ
ประชาชน
โครงการด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รวมทั้งสิ้น

2
3
4

จานวน
โครงการ
3

323,200.00

3

282,200.00

5

476,600.00

2
13

167,500.00
1,249,500.00

รายงานประจาปี 2562

เงิน (บาท)
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ตารางที่ 33 สรุปโครงการบริการวิชาการแก่สังคม
งบประมาณ (บาท)

ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

1

โครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนตารวจตระเวน
ชายแดนเพื่อเข้าสูโ่ รงเรียนต้นแบบความ
ปลอดภัยด้านสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
โครงการต่อเนื่อง 3 ปี (พ.ศ.2560-2562) (ปีที่
3)
โรงเรียนสุขภาพ ป้องกันไข้เลือดออก ผ่านสื่อ
สารสนเทศ
การเสริมสร้างศักยภาพโรงเรียนสูก่ ารเป็น
สถานศึกษาปลอดภัย และสุขภาพอนามัยดี
การพัฒนาแกนนาด้านสุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดล้อมในอีสานใต้
การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้านความ
ปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนเครือข่าย
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
การส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลและการ
ดูแลสุขภาพตนเองในผู้ป่วยสูงอายุที่เป็นโรค
เรื้อรัง คือโรคเบาหวาน ไขมันในเลือดสูง และ
ความดันโลหิตสูง
บริการตรวจวัดระดับความเครียดและภาวะ
ซึมเศร้าของผู้ป่วยโรคเรื้อรังในชุมชน
ตรวจคัดกรองและเฝ้าระวังเบาหวาน ความดัน
โลหิต และโรคอ้วนในชุมชนร่วมกับหน่วยบริการ
ปฐมภูมิ
พัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อการพึ่งตัวเองด้าน
สุขภาพ ครั้งที่ 6
สร้างเสริมการเรียนรู้ทุกภาคส่วนผ่านระบบ
สุขภาพและคุณภาพชีวิตของคนไทย
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการจัดการ
ข้อมูลสารสนเทศและการวิเคราะห์ในงานวิจัย
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
อบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพแกนนา
ผู้สูงอายุผ่านกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ
การพัฒนาคุณภาพน้าดื่มโรงเรียนเครือข่าย
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ผศ.มินตรา สาระรักษ์

200,000.00

136

ผศ.จารุวรรณ์ วงบุตดี

69,800.00

56

อาจารย์จรี าพร ทิพย์
พิลา
อาจารย์สิทธิชัย ใจ
ขาน
ผศ.จิราภรณ์ หลาบคา

52,000.00

149

67,500.00

112

ผศ.ดร.ลติพร อุดมสุข

69,800.00

60

ผศ.ดร.สุวภรณ์ แดนดี

88,200.00

100

ผศ.จารุวรรณ์ วงบุตดี

86,900.00

88

อาจารย์อนุวัตร
161,900.00
ภิญญะชาติ
นพ.วีระวัฒน์ พันธ์
161,100.00
ครุฑ
อาจารย์สง่า ทับทิมหิน 40,800.00

100

นพ.วีระวัฒน์ พันธ์
ครุฑ
อาจารย์สุภาณี จันทร์
ศิริ

80,300.00

106

100,000.00

100

2
3
4
5

6

7
8

9
10
11

12
13

แผ่นดิน

รายได้

ผู้เข้ารับบริการ

71,200.00
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1) กิจกรรม/โครงการบริการวิชาการที่ดาเนินการ
1.1 การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้เด็กเยาวชนและส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน
1. โครงการพัฒ นาศักยภาพโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนเพื่ อเข้ าสู่ โ รงเรียนต้นแบบความ
ปลอดภัยด้านสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ดาเนินการปีที่ 3 (โครงการต่อเนื่อง 3 ปี)
มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา/ต่อยอดการดาเนินงานด้านการจัดการขยะในโรงเรียน ด้านโรงอาหาร
ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ ด้านการส่งเสริมสุขภาพเด็กนักเรียน ด้านน้าดื่มสะอาดและปลอดภัยในโรงเรียน และ
ด้านห้องเรียนปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ เป็นการส่ งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม และป้องกันปัญหา
สุขภาพ ที่อาจเกิดขึ้นกับนักเรียนในระยะยาวรวมทั้งยังเป็นการส่งเสริม กระตุ้นและสร้างความตระหนักในการดูแล
สุขภาพของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง มีจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างวันที่ 18, 20-22 กุมภาพันธ์ 2562
โรงเรียนละ 1 วัน และได้มีการติดตามประเมินผลการดาเนินงานของทั้ง 4 โรงเรียน กลุ่มเป้าหมายได้แก่ นักเรียน
แกนนาชั้น ป.4- ป.6 คุณครูใหญ่ คุณครูผู้รับผิดชอบ แกนนาผู้ปกครอง รวมจานวนทั้งสิ้น 136 คน

ภาพที่ 50 โครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนเพื่อเข้าสู่โรงเรียนต้นแบบความปลอดภัย
ด้านสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
2. โครงการเสริมสร้างศักยภาพโรงเรียนสู่การเป็นสถานศึกษาปลอดภัย และสุขภาพอนามัยดี
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนเครือข่ายมีความรู้ในเรื่องความปลอดภัยและ
สุขภาพอนามัยดีและเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของโรงเรียน อบรมให้ความรู้โดยแบ่งเป็น 3 ช่วง คือ ช่วงที่ 1 การอบรม
และให้คาแนะนาการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนเพื่อเข้าสู่สถานศึกษาปลอดภัย สุขภาพอนามัยดี ณ โรงเรียนบ้านบุ่ง
วิทยา มีจานวนโรงเรียนที่เข้าร่วม คือ โรงเรียนบ้านแฮหนามแท่ง โรงเรียนบ้านบัววัด และโรงเรียนบ้านธาตุ ช่วง ที่ 2
อบรมเชิงปฏิบัติการเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนเพื่อเข้าสู่สถานศึกษาปลอดภัย สุขภาพอนามัยดี ระหว่าง
วันที่ 6-7 มิถุนายน 2562 ณ โรงเรียนบ้านแฮหนามแท่ง และโรงเรียนบ้านบัววัด ตามลาดับ และช่วงที่ 3 โรงเรียน
เครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการดาเนินการตามเกณฑ์สถานสถานศึกษาปลอดภัย สุขภาพอนามัยดีและการสมัครเข้ารับ
การประเมิ น สถานศึ ก ษาปลอดภั ย จากส านั ก สวั ส ดิ ก ารและคุ้ ม ครองแรงงานจั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี แ ละรั บ การ
ประเมิน ผลเพื่ อ พิจ ารณารางวัล สถานศึ ก ษาปลอดภั ยตามเกณฑ์ ข องกระทรวงแรงงานในระหว่ างวัน ที่ 24-28
มิถุนายน 2562 มีผู้เข้าร่วมจานวน 149 คน

ภาพที่ 51 โครงการเสริมสร้างศักยภาพโรงเรียนสู่การเป็นสถานศึกษาปลอดภัย และสุขภาพอนามัยดี
รายงานประจาปี 2562
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1.2 การบริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านอาชีพและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
1. โครงการสร้างเสริมการเรียนรู้ทุกภาคส่วนผ่านระบบสุขภาพและคุณภาพชีวิตของคนไทย
โดยการจัดประชุมวิชาการวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่ 8 ร่วมกับสานักงาน
สาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมเรื่อง “การสาธารณสุ ขไทยในยุคแห่ ง การ
เปลี่ยนแปลง (Thai Public Health in Transformation)” เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์
โดยมีห น่ ว ยงานด้านสุ ขภาพ เช่น โรงพยาบาลทั่ว ไป โรงพยาบาลชุมชนในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ส านักงาน
สาธารณสุขอาเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล เข้าร่วมประชุม มีการนาเสนอผลงานวิจัยรูปแบบวิธีการและ
เนื้อหาใหม่ๆ เช่น R2R วิจัยด้านผู้สูงอายุ วิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิจัยด้านคลินิก และวิจัยด้านสังคมศาสตร์
ประยุกต์แนวใหม่ มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 267 คน

ภาพที่ 52 โครงการสร้างเสริมการเรียนรู้ทุกภาคส่วนผ่านระบบสุขภาพและคุณภาพชีวิตของคนไทย
2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพแกนนาผู้สูงอายุผ่านกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ
มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านกองทุนสร้างเสริมสุขภาพจะมีส่วนสนับสนุนผู้สูงอายุ และ
เพื่อสร้างเครือข่ายการทางานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้เข้าร่วมเป็นเจ้าหน้าที่กองทุนตาบล เจ้าหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล องค์การบริหารส่วนตาบล/ ส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่สานักงานหลักประกันสุขภาพ
เจ้าหน้าฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ สานักงานสาธารณสุข บุคลาการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562
เวลา 08.00 - 16.30 น. โรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 106 คน

ภาพที่ 53 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพแกนนาผู้สูงอายุผ่านกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ
3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เทคนิคการจัดการข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์ ในงานวิจัย
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความรู้และเทคนิคการจัดการข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์ ในงานวิจัย
วิทยาศาสตร์สุขภาพ ผู้เข้าร่วมเป็นบุคลากร นักวิชาการ หรือนักวิจัยที่สนใจในการศึกษาวิจัยด้านวิทยาศาสตร์
สุ ขภาพในสั งกัดกระทรวงสาธารณสุ ขและสถาบันการศึกษาต่างๆ มีผู้ เข้าร่ว มทั้งหมด 100 คน วันที่ 23 - 24
พฤษภาคม 2562 เวลา 08.00 - 17.00 น. ณ ห้ อ ง CMP 122 วิ ท ยาลั ย แพทยศาสตร์ แ ละการสาธารณสุ ข
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รายงานประจาปี 2562
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ภาพที่ 54 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เทคนิคการจัดการข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์
ในงานวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ
1.3 การบริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านสุขภาวะที่ดีของประชาชน
1. โครงการบริการตรวจวัดระดับความเครียดและภาวะซึมเศร้าของผู้ ป่วยโรคเรื้อรังในชุมชน
ตาบลธาตุ อาเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาแพทย์ได้ฝึกการให้บริ การในชุมชน เพื่อบริการวิชาการแก่ชุมชนใน
การตรวจคัดกรอง และให้คาแนะนาเพื่อป้องกันภาวะซึมเศร้า ในผู้ป่วยโรคเรื้อรังแก่คนในชุมชน และเพื่อให้นักศึกษา
แพทย์มีส่วนร่วมในการออกบริการวิชาการแก่ชุมชน เสริมสร้างทักษะด้านการซักประวัติ ตรวจร่างกาย และให้
คาแนะนาเบื้องต้นของภาวะซึมเศร้า ในผู้ป่วยโรคเรื้อรังแก่คนในชุมชน ผู้เข้าร่วมเป็น ประชาชนที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง
ที่อาศัยอยู่ในตาบลธาตุ อาเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 100 คน จัด ณ บ้านหนองโก
ตาบลธาตุ อาเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี

ภาพที่ 55 โครงการบริการตรวจวัดระดับความเครียดและภาวะซึมเศร้าของผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
ในชุมชนตาบลธาตุ อาเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี
2. โครงการ โรงเรียนสุขภาพ ป้องกันไข้เลือดออก ผ่านสื่อสารสนเทศ
มีวัตถุประสงค์ เพื่อรณรงค์ให้ความรู้และป้องกันโรคไข้เลือดออก และเพื่อสร้ างสื่อสารสนเทศใน
การป้องกันโรคไข้เลือดออก กลุ่มเป้าหมาย นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองสองห้อง หมู่ 2 บ้านหนองสองห้อง ตาบล
ธาตุ อาเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 ณ โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง หมู่ 2
บ้านหนองสองห้อง จานวนผู้เข้าร่วม 56 คน

ภาพที่ 56 โครงการ โรงเรียนสุขภาพ ป้องกันไข้เลือดออก ผ่านสื่อสารสนเทศ
รายงานประจาปี 2562
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3. โครงการตรวจคัดกรองและเฝ้าระวังเบาหวาน ความดันโลหิต และโรคอ้วนในชุมชนร่วมกับ
หน่วยบริการปฐมภูมิ
มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. บริการตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน โรคความดัน และโรคอ้วน 2. รณรงค์ให้
ความรู้และการป้องกันโรคเบาหวาน ความดัน และโรคอ้วน และ 3. ส่งเสริมให้ชุมชนรู้จักการดูแลสุขภาพตนเอง
โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมทั้งประชาชนและเจ้าหน้าที่อาสาสมัครประจาหมู่บ้านหนองโก ตาบลธาตุ อาเภอ
วารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจานวน 88 คน ซึ่งกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้และการป้องกัน
โรค เมื่ อ วั น ที่ 2 กุ ม ภาพั น ธ์ 2562 ณ ศาลากลางบ้ า น บ้ า นหนองโก ต าบลธาตุ อ าเภอวาริ น ช าราบ จั ง หวั ด
อุบลราชธานี

ภาพที่ 57 โครงการตรวจคัดกรองและเฝ้าระวังเบาหวาน ความดันโลหิต และโรคอ้วนในชุมชน
ร่วมกับหน่วยบริการปฐมภูมิ
4. โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อการพึ่งพาตนเองด้านสุขภาพ ครั้งที่ 6
เพื่อให้สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ จึงจัดให้มีการฝึกภาคสนามในชุมชนของ
นักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 3 ในรายวิชาเวชศาสตร์ชุมชนและครอบครัว 2 โดยมีเป้าหมายให้นักศึกษาแพทย์ได้ เรียนรู้
จากประสบการณ์จริงในชุมชนฝึกการใช้ชีวิตในชุมชน ศึกษาวิถีชีวิตของชุมชน เพื่อให้รู้และเข้าใจปัญหาสุ ขภาพ
พื้นฐานของประชากรในท้องถิ่นที่ตนอาศัยอยู่ ซึ่งการฝึกภาคสนามในครั้งนี้ นักศึกษาแพทย์ 36 คน ถูกแบ่งออกเป็น
2 กลุ่ม กลุ่มละ 18 คน กลุ่มที่ 1 ออกฝึก ณ บ้านอูบมุง-แก้งเกลี้ยง อ.เขมราฐ และกลุ่มที่ 2 ออกฝึก ณ บ้านคันเปือย
อ.สิรินธร การฝึกภาคสนามแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ช่วงที่ 1 วันที่ 24-26 ธันวาคม 2561 และช่วงที่ 2 วันที่ 14-18
มกราคม 2562 ออกฝึกภาคสนาม 3 วันแรก และ 5 วันหลัง รวมระยะเวลาทั้งหมด 8 วัน โดยได้รับความร่วมมือ
เป็นอย่างดีจากประชาชนในหมู่บ้าน อาสาสมัครหมู่บ้าน คณะครูพระภิกษุ กานัน นายกอบต.ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นาชุมชน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจานวน 100 คน

ภาพที่ 58 โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อการพึ่งพาตนเองด้านสุขภาพ ครั้งที่ 6
5. โครงการการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลและการดูแลสุขภาพตนเองในผู้ป่วยสูงอายุที่เป็นโรคเรื้อรัง
คือ โรคเบาหวาน ไขมันในเลือดสูง และความดันโลหิตสูง
วัตถุประสงค์ของโครงการนี้ประกอบด้วย 3 วัตถุประสงค์หลัก คือ 1. ให้ความรู้เพื่อส่งเสริมการใช้ยาอย่าง
สมเหตุผลในผู้ป่วยสูงอายุที่เป็นโรคเรื้อรัง คือโรคเบาหวาน ไขมันในเลือดสูง และความดันโลหิตสูง 2. ให้คาแนะนา
ในการดูแลสุขภาพตนเองแบบองค์รวมในผู้ป่วยสูงอายุที่เป็นโรคเรื้อรัง คือโรคเบาหวาน ไขมันในเลือดสูง และความ
รายงานประจาปี 2562
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ดันโลหิตสูง และ 3. ให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นคือ วัดระดับน้าตาลในเลือด วัดความดันโลหิต และค่า BMI โดย
ทีมสหวิชาชีพ มีผู้เข้าร่วมโครงการจานวน 60 คน วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ บ้านโนนสมบูรณ์ ตาบลธาตุ
อาเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี

ภาพที่ 59 โครงการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลและการดูแลสุขภาพตนเองในผู้ป่วยสูงอายุที่เป็นโรคเรื้อรัง
คือโรคเบาหวาน ไขมันในเลือดสูง และความดันโลหิตสูง
1.4 โครงการด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. โครงการ การพัฒนาแกนนาด้านสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในอีสานใต้
มีวัตถุป ระสงค์ เพื่อให้ ผู้ ร่ ว มโครงการมีความรู้ ความเข้าใจ สร้างพลั งเชิงบวกและทัศนคติที่ดี
เกี่ยวกับการสาธารณสุข และอนามัยสิ่งแวดล้อม และเพื่อเป็นการสร้างแกนนาด้านสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมใน
โรงเรียน ผู้เข้าร่วมเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตพื้นที่ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดยโสธร จั งหวัด
ศรีสะเกษ จังหวัดอานาจเจริญและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 112 คน จัด ณ วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ภาพที่ 60 โครงการพัฒนาแกนนาด้านสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในอีสานใต้
2. โครงการพัฒนาคุณภาพน้าดื่มโรงเรียนเครือข่ายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มีวัตถุประสงค์ เพื่อปรับปรุงเครื่องกรองน้า และระบบจ่ายน้าดื่มของโรงเรียน และเพื่อสร้างแกนนา
ในโรงเรียนในการดูแลน้าดื่มของโรงเรียน ผู้เข้าร่วมเป็นนักเรียนระดับประถมศึกษาในโรงเรียนเครือข่ายมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีจานวน 5 โรงเรียน จานวน 100 คน

ภาพที่ 61 โครงการพัฒนาคุณภาพน้าดื่มโรงเรียนเครือข่ายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รายงานประจาปี 2562
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ตารางที่ 34 แหล่งเงินงบประมาณสนับสนุนด้านบริการวิชาการ
ลาดับ
1
2
3

แหล่งเงิน
งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณรายได้
งบประมาณสนับสนุนจากแหล่งอื่น ๆ
รวมทั้งสิ้น

ปี 2561
จานวนโครงการ เงิน (บาท)
16
1,833,800
2
416,500
-

ปี 2562
จานวนโครงการ เงิน (บาท)
13
1,249,500
2
708,000
-

ลด (%)
ลดลง
ลดลง
-

ตารางที่ 35 งบประมาณสนับสนุนด้านบริการวิชาการ
ปี 2561
ลาดับ
1
2
3
4

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย

จานวน
โครงการ
2

การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้
เด็กเยาวชนและส่งเสริมการเรียนรูข้ องชุมชน
การบริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งด้าน
อาชีพและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
การบริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งด้าน
สุขภาวะที่ดีของประชาชน
โครงการด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
รวมทั้งสิ้น

1,000,000.00
900,000.00

ปี 2562

275,300.00

จานวน
โครงการ
3

323,200.00

7

858,500.00

3

282,200.00

6

650,000.00

5

476,600.00

1

50,000.00

2

167,500.00

16

1,833,800.00

13

1,249,500.00

เงิน (บาท)

เงิน (บาท)

275,300.00
858,500.00

800,000.00
700,000.00

650,000.00

600,000.00

476,600.00

282,200.00

500,000.00
400,000.00

323,200.00

300,000.00

การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพ
การเรียนรู้เด็กเยาวชนและส่งเสริมการ
เรียนรู้ของชุมชน
การบริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างความ
เข้มแข็งด้านอาชีพและส่งเสริม
เศรษฐกิจฐานราก
การบริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างความ
เข้มแข็งด้านสุขภาวะที่ดีของประชาชน

167,500.00

200,000.00

โครงการด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม

50,000.00

100,000.00
-

ปี 2561

ปี 2562

แผนภูมิที่ 12 เปรียบเทียบงบประมาณที่สนับสนุนด้านบริการวิชาการ
รายงานประจาปี 2562
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2. ด้านการสร้างเสริมสุขภาวะและบริการสุขภาพ (โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)
ในปี งบประมาณ พ.ศ.2562 งานบริการทางการแพทย์ วิทยาลั ยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
เปิดให้บริการทางการแพทย์ใน 7 ด้านที่สาคัญ ได้แก่
2.1 ด้านการให้บริการทางการรักษาพยาบาล
1. บริการตรวจโรคทั่วไปแผนกผู้ป่วยนอกและแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน ทุกวันในเวลาราชการเวลา
08.30 – 16.30 น. และนอกเวลาราชการ เวลา 16.30 – 20.30 น. และ ในวันเสาร์ -อาทิตย์และวันหยุด
นักขัตฤกษ์ เวลา 08.30 – 12.30 น. และบริการส่งต่อผู้ป่วยไปยังสถานบริการอื่นในกรณีที่เกินศักยภาพ
2. บริการคลินิกเฉพาะทางอายุรกรรม ในเวลาราชการ ทุกวันพุธ เวลา 08.30 – 12.30 น.
3. บริการคลินิกโรคผิวหนัง ในเวลาราชการ ทุกวันอังคาร เวลา 08.30 – 16.30 น.
4. บริการคลินิกโรคทางเดินปัสสาวะ ในเวลาราชการ ทุกวันอังคารเวลา 08.30 – 12.30 น.
5. บริการคลินิกโรคหอบหืด ในเวลาราชการ ทุกวันอังคารเวลา 13.30 - 16.30 น.
6. บริการคลินิกสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น และคลินิกให้คาปรึกษา ในเวลาราชการ ทุกวันจันทร์
เวลา 13.30 - 16.30 น.และวันพฤหัสบดี เวลา 08.30 – 16.30 น.
7. บริการคลินิกกุมารเวชกรรม ในเวลาราชการ ทุกวันจันทร์และศุกร์เวลา 08.30 – 12.00 น.
8. บริการตรวจสุขภาพประจาปีบุคลากรของหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ทั้งภายใน และภายนอก
มหาวิทยาลัย ทุกวันในเวลาราชการ เวลา 08.30 – 16.30 น.
9. บริการออกหน่วยปฐมพยาบาลในงานต่างๆ ตามที่หน่วยงานอื่นขอความอนุเคราะห์

ภาพที่ 62 การให้บริการทางการแพทย์ด้านการให้บริการทางการรักษาพยาบาล (ผู้ป่วยนอก)
ตารางที่ 36 สถิติผู้มารับบริการแยกตามคลินิกให้บริการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2562
ลาดับ
1
2
3
4
5

คลินิกให้บริการ
คลินิกตรวจโรคทั่วไป
แผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน
คลินิกเฉพาะทางโรคอายุรกรรม
คลินิกเฉพาะทางโรคผิวหนังและผิวพรรณ
คลินิกเฉพาะทางโรคระบบทางเดินปัสสาวะ

ปีงบประมาณ
2561 (ครั้ง)
19,665
6,455
366
360
18

ปีงบประมาณ
2562 (ครั้ง)
21,123
7,868
904
1,129
NA

รายงานประจาปี 2562
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ลาดับ

คลินิกให้บริการ

6
7

คลินิกเฉพาะทางโรคหอบหืด
คลินิกเฉพาะทางสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น และคลินิกให้
คาปรึกษา
คลินิกเฉพาะทางกุมารเวชกรรม
คลินิกเฉพาะทางศัลยกรรมทั่วไป
คลินิกจักษุวิทยา (เริ่มสิงหาคม 2562)

8
9
10

75

ปีงบประมาณ
2561 (ครั้ง)
56
256

ปีงบประมาณ
2562 (ครั้ง)
47
379

72
90
NA

84
150
71

2.7 ข้อมูลและสถิติของผู้มารับบริการทางการแพทย์
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้บริการขึ้นทะเบียนส่งตรวจผู้ป่วย โดยมีจานวนผู้มารับบริการใน
ปีงบประมาณ 2562 (ข้อมูลตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) จานวน 42,852 ครั้ง แบ่งตามสิทธิการ
รักษา ดังต่อไปนี้ (ข้อมูล ณ วันที่17 ตุลาคม 2562 จาก โปรแกรม Ubase )
ตารางที่ 37 สถิติของผู้มารับบริการทางการแพทย์แบ่งตามสิทธิ์การรักษา
สิทธิการรักษา
1. ประกันสุขภาพถ้วนหน้า
2. ข้าราชการ/อปท
3. ประกันสังคม
4. ประกันอุบัติเหตุ
5. ชาระเงินสด
6. อื่นๆ
รวม

ปีงบประมาณ
2561
19,591
3,288
2,765
N/A
3,113
2,072
30,829

ปีงบประมาณ
2562
26,994
6,409
4,161
4,649
490
149
42,852

รายงานประจาปี 2562
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ตาราง 38 อันดับโรคที่มีผู้มารับบริการแผนกผู้ป่วยนอกมากที่สุด ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ลาดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ICD10
J029
J069
J00
J40
K30
M7919
B349
J039
J304
R509

Diagnosis
โรคคออักเสบ (Acute Pharyngitis)
โรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน (URI)
ไข้หวัด (Common Cold)
โรคหลอดลมอักเสบ (Bronchitis)
โรคปวดแสบกระเพาะอาหาร (Dyspepsia)
ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ (Myalgia)
โรคติดเชื้อจากไวรัส (Viral Infection)
โรคทอนซิลอักเสบ (Tonsillitis)
โรคภูมิแพ้ (Allergic rhinitis)
ไข้ (Fever)

จานวน (ครั้ง)
1,802
1,473
1,244
769
761
452
383
373
329
297

ตาราง 39 อันดับโรคที่มีผู้มารับบริการแผนกผู้ป่วยฉุกเฉินมากที่สุด ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ICD10
V01-V89
W50-W64
W20-W49
W00-W19
W85-W99
X58-X59
X10-X19
X50-X57
X40-X49
X20-X29

Diagnosis
อุบัติเหตุการขนส่งทางบก
สัมผัสกับแรงเชิงกลของสัตว์ / คน
สัมผัสกับแรงเชิงกลวัตถุสิ่งของ
พลัด ตก หรือ หกล้ม
สัมผัสกระแสไฟฟ้า รังสีและอุณหภูมิ
สัมผัสกับสิ่งไม่ทราบแน่ชัด
สัมผัสความร้อน ของร้อน
การออกแรงเกิน
สัมผัสพิษ และสารอื่นๆ
สัมผัสพิษจากสัตว์ หรือพืช

จานวน (ครั้ง)
684
490
482
263
82
44
41
33
21
17
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ตารางที่ 40 โครงการ/กิจกรรม ของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ลาดับ
1.
2.

3.

4.

5.

ชื่อโครงการ

ประเภทกิจกรรม

โครงการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ การบริการทางการแพทย์
ประจาปีการศึกษา 2561
กิจกรรมรับย้ายสิทธิและร่วม
การบริการทางการแพทย์
ปฐมนิเทศเพื่อประชาสัมพันธ์
การให้บริการของโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
โครงการสร้างเสริมสุขภาพ
การบริการสาธารณสุข
และสร้างเครือข่ายบริการวิชาการ
3.1 กิจกรรมตรวจสุขภาพ
ประจาปีบุคลากรมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีและบุคคลภายนอก
3.2 กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพนักศึกษาและ
บุคลากรที่มภี าวะอ้วน
3.3 กิจกรรมคัดกรองสารพิษ
ในงานเกษตรอีสานใต้
โครงการป้องกันและควบคุมโรค
4.1 กิจกรรมป้องกันและควบ
คุมโรคไข้เลือดออก
4.2 กิจกรรมป้องกันและควบ
คุมโรคไข้หวัดใหญ่
โครงการการประกันสุขภาพ
นักศึกษา

การบริการสาธารณสุข

งบประมาณ จานวน
(บาท)
(คน)

สถานที่

270,780.00

2,314

อาคารเรียนรวม 5

0

3,741

อาคารเรียนรวม 5

121,940.00

รพ.ม.อุบล
498
60
98

0

รพ.ม.อุบล
26
620

การบริการสาธารณสุข

110,257.00

15,682

รพ.ม.อุบล

2.2. ด้านการให้บริการควบคุมและป้องกันโรค
1. บริการรณรงค์ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล โดยการออกหน่วยให้ความรู้แก่นัก ศึก ษา
อาจารย์ และบุคลากร ช่วงก่อนรับนักศึกษาใหม่ที่จะมีการทากิจกรรมร่วมกันเป็นหมู่คณะ และบริการการฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้แก่ นักศึกษา อาจารย์และบุคลากรใน
มหาวิทยาลัย ที่อยู่ในกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่
1) หญิงมีครรภ์อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป
2) เด็กอายุ 6 เดือนถึง 2 ปี
3) ผู้มีโรคเรื้อรังประจาตัว ได้แก่ ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หัวใจ หืด ไตวาย หลอดเลือดสมอง
ผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างการได้รับเคมีบาบัด และเบาหวาน
4) ผู้สูงอายุที่อายุ 65 ปีขึ้นไป
5) ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้
6) โรคธาลัสซีเมียและผู้ที่ภูมิคุ้มกันบกพร่อง รวมผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีอาการ
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วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

78

7) โรคอ้วน หรือผู้ที่มีน้าหนักตั้งแต่ 100 กิโลกรัม หรือดัชนีมวลกายตั้งแต่ 35 กิโลกรัมต่อ
ตารางเมตร
8) บุ คลากรทางการแพทย์ ที่ให้ บริการผู้ ป่ว ย รวมทั้งนักศึกษาฝึ กปฏิบัติงานในสถาน
บริการสาธารณสุข
2. บริการควบคุมและป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออกในมหาวิทยาลัย โดยวางแผนงานการ
ดาเนินงาน แบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ
1) การป้องกันโรคล่วงหน้า โดยการจัดประชุมวางแผนการดาเนินงานร่วมกับตัวแทนแต่ละ
หน่วยงานในมหาวิทยาลัย มีข้อตกลงร่วมกันในการดูแลสภาพแวดล้อมของแต่ละหน่วยงานไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์
ยุงลาย และบริการการฉีดพ่นสารเคมีละอองฝอยเพื่อกาจัดยุงตัวแก่ทุกหน่วยงานโดยกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
2) การควบคุมเมื่อเกิดโรคระบาด โดยร่วมมือกับหน่วยงานสาธารณสุขภาคีเครือข่าย รอบรั้ว
มหาวิทยาลั ย ได้แก่ โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบลเมืองศรีไค ศูนย์อนามัยเขต10อุบลราชธานี ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ในการรายงานโรคเมื่อมีการระบาด พร้อมทั้งออกพื้นที่สอบสวนโรค ลงพื้นที่เพื่อ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก ตามมาตรฐานการดาเนินงานควบคุมและป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก
3. บริการรณรงค์ป้องกันและควบคุมวัณโรคในมหาวิทยาลัย โดยการดาเนินงานคัดกรองความเสี่ยง
โดยใช้แบบสอบถาม บันทึกในระบบสารสนเทศของโรงพยาบาล และรายงานการคัดกรองเข้าระบบ TB-CM online
ของสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
4. บริ การรณรงค์ป้ องกัน และควบคุมการระบาดของโรคหั ดและหั ดเยอรมัน ในมหาวิทยาลั ย
อุบลราชธานี เมื่อมีการระบาดของโรคหัดในมหาวิทยาลัย ได้ดาเนินการสอบสวนโรคเบื้องต้น รายงานโรคติดต่อไป
ยังสานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ดาเนินการควบคุมโรคโดยการลงพื้นที่ที่มีการระบาด เพื่อให้ข้อมูล
ความรู้ การรักษา การป้องกันโรค และบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัดและหัดเยอรมันในกลุ่มเสี่ยงผู้สัมผัสผู้ป่วย
5. บริการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อทางเพศสั มพันธ์และการตั้งครรภ์ในวัยเรียน โดยทากิจกรรม
ร่วมกับศูนย์อนามัยเขต 10 อุบลราชธานี ภายในงานเกษตรอีสานใต้ และโรงอาหารกลาง 1-2
ตารางที่ 41 จานวนผู้มารับบริการตรวจสุขภาพประจาปี ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2562
หน่วยงาน
1 คณะบริหารศาสตร์
2 ศูนย์พัฒนาเด็ก
3 คณะเกษตรศาสตร์
4 คณะพยาบาลศาสตร์
5 คณะเภสัชศาสตร์
6 คณะนิติศาสตร์
7 อุทยานวิทยาศาสตร์
8 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
9 คณะวิศวกรรมศาสตร์
ลาดับที่
หน่วยงาน
ลาดับที่

ปี 2561 (คน) ปี 2562 (คน)
29
26
0
13
16
30
23
24
30
57
27
22
0
5
91
105
31
29
ปี 2561 (คน) ปี 2562 (คน)
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10
11
12

สานักทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์
นักเรียนโครงการ วมว.
บุคคลภายนอกและอื่นๆ
รวม
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0
89
95
431

9
87
100
498

ภาพที่ 63 กิจกรรมตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 ณ อาคารเรียนรวม 5

ภาพที่ 64 กิจกรรมตรวจสุขภาพประจาปีบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและบุคคลภายนอก
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ภาพที่ 65 กิจกรรมคัดกรองสารพิษ ในงานเกษตรอีสานใต้

ภาพที่ 66 กิจกรรมป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
2.3. ด้านการให้บริการทางการตรวจทางห้องปฏิบัติการ
ให้บริการตรวจทางห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาคลินิก ประกอบด้วย การตรวจ เลือด ปัสสาวะ อุจจาระ
และสารคัดหลั่งต่างๆในร่างกาย โดยเน้นการให้บริการในระยะแรกเป็นการให้บริการตรวจที่ครอบคลุมการตรวจ
สุขภาพทั่วไป เช่น การตรวจดูความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด การทางานของ ตับ ไต ระดับน้าตาลในเลือด ระดับไขมัน
ในเลือด การวิเคราะห์ปัสสาวะ ตลอดจนการตรวจดูการติดเชื้อในสิ่งส่งตรวจ เช่น แบคทีเรีย เชื้อรา เชื้อปรสิต เป็น
ต้น ในระยะที่สองเพิ่มศักยภาพของห้องปฏิบัติการหลังผ่านการรับรองคุณภาพ เปิดบริการตรวจพิเศษ โรคธาลัสซี
เมีย ไทรอยด์ มะเร็ง และการตรวจวินิจฉัยในระดับสูง เช่น การวิเคราะห์โปรตีน ยีน ที่เป็นสาเหตุของโรคต่างๆ ด้วย
เทคนิคทางโมเลกุล (Molecular technology) เปิดให้บริการการตรวจโรคธาลัสซีเมียอย่างครบวงจรตั้งแต่การคัด
กรองโรคธาลัสซีเมีย จนถึงการตรวจระดับโมเลกุล ทั้งนี้ ห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาคลินิก ได้ผ่านการตรวจประเมิน
คุณภาพห้องปฏิบัติก ารจากสภาเทคนิคการแพทย์ (Laboratory Accreditation) และกาลังดาเนินการเตรียมขอ
รับรองคุณภาพ ISO15179
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ข้อมูลผู้มารับบริการห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์
3,500
3,000
2,500
2,000

1,500
1,000
500
-

ต.ค.
ปี 2561 524
ปี 2562 265

พ.ย.
3,196
173

ธ.ค.
234
122

ม.ค.
283
392

ก.พ.
255
406
ปี 2561

มี.ค.
350
303

เม.ย.
348
310

พ.ค.
394
222

มิ.ย.
163
294

ก.ค.
128
437

ส.ค.
431
547

ก.ย.
241
639

ปี 2562

แผนภูมิที่ 13 แสดงสถิติจานวนผู้มารับบริการห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2562

ภาพที่ 67 การให้บริการทางการแพทย์ด้านการตรวจทางห้องปฏิบัติการ
2.4. การให้บริการทางตรวจพิเศษต่างๆ ทางรังสี มีการให้บริการต่างๆดังนี้
1. การให้บริการทางรังสีวิทยาทั่วไป (General X-ray) โดยใช้เครื่อง Digital radiography เพื่อให้บริการ
การถ่ายภาพ Plain film เอกซเรย์ เช่น เอกซเรย์ปอด เอกซเรย์กระดูกแขนหรือขา
2. การให้บริการการตรวจด้วยคลื่นอัลตราซาวนด์โดยรังสีแพทย์ โดยทางศูนย์ ได้มีเครื่องอัลตราซาวนด์
ทั้งหมด 4 เครื่อง เพื่อให้บริการตรวจอัลตราซาวนด์ เช่น ช่องท้อง ไต เส้นเลือด (Doppler ultrasound ) เต้านม
รวมทั้งการตรวจสาหรับโรคทางสูติ-นรีเวช เช่น ตรวจสภาวะเด็กในครรภ์ โรคทางช่องท้องน้อย มดลูก และรังไข่
3. การให้บริการตรวจมวลกระดูกด้วยรังสีเอกซเรย์ (Dual energy absorbdometry: DXA) ให้บริการ
ตรวจวัดมวลกระดูกโดยวิธีมาตรฐาน เพื่อวัดความหนาแน่นของกระดูกในผู้ป่วยที่มีข้อบ่งชี้
รายงานประจาปี 2562
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4. การให้ บ ริ ก ารตรวจทางรั ง สี วิ ท ยาด้ ว ยเครื่ อ งเอกซเรย์ ค อมพิ ว เตอร์ (64-slice multidetector
computed tomography: 64-slice CT-scan) เป็นการตรวจวินิจฉัยโรคด้วยการใช้เครื่องเอกซเรย์ภาพตัดขวาง
ชนิด 64 สามารถให้บริการตรวจโรคต่าง เช่น โรคทางสมอง ช่องท้อง ช่องปอด หัวใจ
5. การให้ บ ริ ก ารตรวจเอกซเรย์ เ ต้ า นม (Digital mammography) โดยใช้ เ ครื่ อ งเอกซเรย์ เ ต้ า นม
ชนิดดิจิตอล เป็นการตรวจเต้านมเพื่อหารอยโรคในเต้านม โดยใช้รังสีเอกซเรย์ เช่น การตรวจคัดกรองหาโรค มะเร็ง
เต้านม
6. การให้บริการด้วยเครื่องฟลูออโรสโคป (Digital fluoroscopy) ให้บริการในการตรวจโดยใช้รังสีส่อง
ตรวจ เช่น การตรวจหลอดอาหาร (Esophagogram), การตรวจกระเพาะอาหาร (Upper GI study),การตรวจ
ระบบย่อยอาหารทั้งระบบ(Long GI ) หรือ การตรวจลาไส้ใหญ่ (Barium enema),การตรวจการทางานของมดลูก
(Hysterosalpinggogram),การตรวจการทางานของกระดูกและไชสันหลัง (Myelogram), รวมทั้งการตรวจพิเศษ
ทางหลอดเลือดในสมอง(Cerebral vascular angiogram) และการตรวจการทางานของระบบปัสสาวะ (Intavenus
pyelography)

ข้อมูลผู้มารับบริการศูนย์รังสีวิทยา
4,000
3,500
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
เอกซเรย์ทั่วไป
ปี 2561
ปี 2562

3,140
3,569

เอกซเรย์
คอมพิวเตอร์
43
55
ปี 2561

เอกซเรย์เต้านม

63
90

ตรวจอัลตราซาวด์ ตรวจมวลกระดูก

256
310

144
73

ปี 2562

แผนภูมิที่ 14 แสดงสถิติข้อมูลจานวนผู้มารับบริการศูนย์รังสีวิทยา ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2562
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ภาพที่ 68 การให้บริการทางการแพทย์ด้านรังสีวิทยา
2.5. การให้บริการแผนกทันตกรรม
แผนกทันตกรรมให้บริการคลินิกทันตกรรมเวลาราชการ และ นอกเวลาราชการ การให้บริการ
แผนกทันตกรรมตามการวินิจฉัยโรค ได้แก่ ปรึกษาทันตแพทย์ ถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน/เกลารากฟัน ผ่าฟันคุด
ตัดไหม ทาฟันปลอม รักษารากฟัน และส่งต่อการรักษา

ข้อมูลผู้มารับบริการแผนกทันตกรรม
400
350
300
250
200
150
100
50
-

ต.ค. พ.ย.
ปี 2561 226 197
ปี 2562 247 361

ธ.ค.
175
274

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
194 161 164 179 165 179
260 238 296 262 227 254
ปี 2561

ก.ค.
188
236

ส.ค.
199
265

ก.ย.
148
265

ปี 2562

แผนภูมิที่ 15 แสดงสถิติข้อมูลจานวนผู้มารับบริการแผนกทันตกรรม ระหว่างปี พ.ศ. 2561 - 2562
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ภาพที่ 69 การให้บริการแผนกทันตกรรม
2.6. การให้บริการแผนกกายภาพบาบัด
แผนกกายภาพบาบัดได้มีการให้บริการตรวจประเมิน วินิจฉัย บาบัดความบกพร่องของร่างกายและ
การเคลื่อนไหวที่ไม่ปกติ ให้บริการในการป้องกัน แก้ไขและฟื้นฟูความเสื่ อ มสภาพหรือความพิการของร่างกาย
รวมทั้งส่งเสริมสุขภาพร่างกายและจิตใจด้วยวิธี การทางกายภาพบาบัด โดยมีผู้เข้ารับบริการในแผนกกายภาพบาบัด
ประจาปีงบประมาณ 2562 เป็นจานวน 1,282 ราย ประมาณ 98% ของผู้ป่วยเป็นผู้ที่มีความผิดปกทางกระดูกและ
กล้ามเนื้อ ( เช่น office syndrome, muscle strain, spondylosis, sport injury ) และอีก 2% จะเป็นผู้ป่วยทาง
ระบบประสาท ( stroke, nerve injury )

ภาพที่ 70 การให้บริการแผนกกายภาพบาบัด
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3. เสริมสร้างความเข้มแข็งของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตพื้นที่เป้าหมายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของ
เด็ก เยาวชน และชุมชน
1) จานวนนักเรียน/จานวนนักเรียนใหม่/จานวนนักเรียนที่คงอยู่/การพัฒนาหลักสูตร
ตารางที่ 42 จานวนนักเรียน ปีการศึกษา 2561 และปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา
2561
จานวน
รวมห้อง
รวมทั้งสิ้น
ปีการศึกษา
2561
จานวน
รวมห้อง
รวมทั้งสิ้น
ปีการศึกษา
2562
จานวน
รวมห้อง
รวมทั้งสิ้น
ปีการศึกษา
2562
จานวน
รวมห้อง
รวมทั้งสิ้น

จานวนนักเรียน ภาคเรีนที่ 2/2560 พฤศจิกายน 2560 – มีนาคม 2561
ชั้นบริบาล
อนุบาล ปีที่ 1
อนุบาล ปีที่ 2
อนุบาล ปีที่ 3
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
14
23
12
7
6
7
4
4
37
19
13
8
77
จานวนนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 พฤษภาคม – กันยายน 2561
ชั้นบริบาล
อนุบาล ปีที่ 1
อนุบาล ปีที่ 2
อนุบาล ปีที่ 3
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
21
23
7
7
6
9
4
6
44
14
15
10
83
จานวนนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561 พฤศจิกายน 2561 – มีนาคม 2562
ชั้นบริบาล
อนุบาล ปีที่ 1
อนุบาล ปีที่ 2
อนุบาล ปีที่ 3
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
23
16
7
11
7
8
3
6
39
18
15
9
81
จานวนนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562 พฤศจิกายน 2560 – มีนาคม 2561
ชั้นบริบาล
อนุบาล ปีที่ 1
อนุบาล ปีที่ 2
อนุบาล ปีที่ 3
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
11
12
10
9
9
10
5
7
23
19
19
13
74
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83

84

81

82
80
77

78
76

74

74
72
70

จานวน (คน)

68
ภาคเรียนที่2/2560

ภาคเรียนที่1/2561

ภาคเรียนที่2/2561

ปีการศึกษา 2561

ภาคเรียนที่1/2562

ปีการศึกษา 2562

แผนภูมิที่ 16 เปรียบเทียบจานวนนักเรียน ปีการศึกษา 2561 - 2562
60
51
50
40

40

39

42

อนุบาล 2/60
อนุบาล 1/61

30

อนุบาล 2/61

20

อนุบาล1/62

10
0

อนุบาล 2/60

อนุบาล 1/61

อนุบาล 2/61

อนุบาล1/62

แผนภูมิที่ 17 จานวนนักเรียนชั้นอนุบาล ระหว่างปีการศึกษา 2561 - 2562
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5
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44
39

37

23

บริบาล2/60

บริบาล1/61

บริบาล2/61

บริบาล1/62

แผนภูมิที่ 18 จานวนนักเรียนชั้นบริบาล ระหว่างปีการศึกษา 2561 - 2562
2) โครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานดาเนินการบริการวิชาการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียน หน่วยงาน
การศึกษาแบบต่างๆ ทั้งภายนอกมหาวิทยาลัย ดังนี้
1. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็ก
ด้วยกระทรวงศึกษาธิการได้มีคาสั่ง เรื่อง ให้ใช้หลักสู ตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 โดยให้
สถานศึกษาหรื อสถานพัฒ นาเด็กปฐมวัย ทุกสังกัดนาหลักสู ตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ไปใช้ และ
ปรับปรุงให้เหมาะสมกับเด็กและสภาพท้องถิ่น ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป ดังนั้น เพื่อให้หลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัยสามารถนาไปสู่การใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จาเป็นต้องมีการประชุมปรึกษาและจัดทากาหนดการเนื้อหา
การเรียนสอนให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง (หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560) รวมทั้งมาตรฐาน
การประเมิน คุณภาพภายนอก ต่างก็มุ่งเน้ นให้ ส ถานศึกษาจัดทาหลักสู ตรให้ เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้ เรียน และ
สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น มีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญและเพื่อให้ครูผู้สอน
ภายในศูนย์พัฒนาเด็กทุกคนและบุคลากรท่านได้เข้าใจในเนื้อหาของหลักสูตร ซึ่งจะส่งผลต่อจัดการเรียนการสอนได้
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จากสภาพปัจจุบันการดาเนินการด้านหลักสูตรของศูนย์พัฒนาเด็ก วิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข

ภาพที่ 71 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็ก
2. กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจาปีการศึกษา 2562 มีประธานในการประชุม นายแพทย์ประวิ
อ่าพันธุ์ กล่าวต้อนรับผู้ปกครองทุกท่าน และพูดคุยรับฟังปัญหาต่างๆ ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเพื่ อ
รายงานประจาปี 2562
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นามาปรับปรุง โดยหลักๆได้แจ้งเรื่องสิทธิ์การรักษาพยาบาลให้นักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็ก ที่สามารถรับบริการได้ฟรี
โดยแจ้งใช้สิทธิ์เป็นนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็ก และมีคุณกุลนันท์ สายบุตร พยาบาลวิชาชีพได้เป็นวิทยากร ให้
ความรู้กับผู้ปกครองเรื่องการส่งเสริมพัฒนาการเด็ ก 0-6 ปี พญ.พัชรี พรรณพาณิช อาจารย์ประจา ให้ความรู้เรื่ อง
การดูแลเด็กกับเทคโนโลยี และคุ ณจิตตวีร์ ภัทรวัชช์รวีร์ นักจิตวิทยาชานาญการ ให้ความรู้เรื่องสมาธิบาบัดกับการ
เลี้ยงลูก

ภาพที่ 72 กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน 2562
3. กิจกรรมส่งท้ายเก่าต้อนรับปีใหม่

ภาพที่ 73 กิจกรรมส่งท้ายเก่าต้อนรับปีใหม่
4. พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่สาเร็จการศึกษาชั้นอนุบาลปีที่ 3

ภาพที่ 74 พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่สาเร็จการศึกษาชั้นอนุบาลปีที่ 3
5. กิจกรรมตรวจสุขภาพประจาปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1
ทีมแพทย์ พยาบาล จากโรงพยาบาล มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พญ.นวินดา เจียมบุญศรี และทันตแพทย์
หญิง ได้เข้าตรวจสุขภาพนักเรียน ณ ศูนย์พัฒนาเด็ก เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจสาหรับผู้ปกครองนักเรียนที่นา
นักเรียนมารับบริการที่ศูนย์พัฒนาเด็ก ว่าเป็นเด็กที่มีสุขภาพที่แข็งแรง
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ภาพที่ 75 กิจกรรมตรวจสุขภาพประจาปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1
6.กิจกรรมสอนภาษาอังกฤษ และ ภาษาจีน สาหรับนักเรียนชั้นอนุบาล โดยนักศึกษาคณะศิลปะศาสตร์
สาขาวิชาภาษาจีน

ภาพที่ 76 กิจกรรมสอนภาษาอังกฤษ และ ภาษาจีน สาหรับนักเรียนชั้นอนุบาล
7. กิจกรรมกระทงสร้างสรรค์ ปีงบประมาณ 2562 กระทงประดิษฐ์จากจานกระดาษวัสดุเหลือใช้

ภาพที่ 77 กิจกรรมกระทงสร้างสรรค์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กระทงประดิษฐ์จากจานกระดาษวัสดุเหลือใช้
8. จิตอาสา จากพี่ๆนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ภาพที่ 78 ปลูกผักสวนครัวกับพี่คณะวิทยาศาสตร์และคณะเกษตรศาสตร์
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9. กิจกรรมไหว้ครู ประจาปี พ.ศ. 2562

ภาพที่79 กิจกรรมไหว้ครู
10. กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานสัปดาห์หนังสืออุบลราชธานี ปี พ.ศ. 2562
1. เหรียญเงิน ท่องอาขยาน ระดับปฐมวัย
2. เหรียญเงิน ร้องเพลงลูกทุ่ง
3. เหรียญทองแดง วาดภาพระดับปฐมวัย

ภาพที่ 80 กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานสัปดาห์หนังสืออุบลราชธานี
3. ด้านอาคาร สถานที่ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
สถานที่ตั้งศูนย์พัฒนาเด็กอยู่ในพื้นที่ซึ่งมีขนาดเหมาะสม และไม่อยู่ในพื้ นที่เสี่ยงต่ออันตราย เป็นอาคารชั้น
เดียว มีมาตรการป้องกันอัคคีภัย และอุบัติภัยต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นตามความเหมาะสม สามารถมองเห็นเด็กได้ทุกมุม
เนื่องจากกาแพงเป็นกระจกที่มีความหนา
ทางเข้า – ออก จากตัวอาคาร มีความเหมาะสม สามารถเคลื่อนย้ายเด็กออกจากตัวอาคารได้สะดวก หาก
เกิดอุบัติภัยหรือเหตุร้ายแรงใด ๆ ขึ้น ซึ่งมีทางเข้า – ออก 2 ทาง และแต่ละทางนั้น และมีความกว้างสะดวกต่อการ
เคลื่อนย้าย แต่ไม่มีรั้วรอบบริเวณศูนย์พัฒนาเด็ก ซึ่งในปัจจุบันมีสุนัขเข้ามาในศูนย์พัฒนาเด็ก ซึ่งอาจจะก่อให้เกิด
อันตรายกับนักเรียนได้เนื่องจากเป็นสุนัขที่ไม่มีเจ้าของดูแล

ภาพที่ 81 บรรยากาศภายในศูนย์พัฒนาเด็ก
4. ด้านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร
4.1 หลักการจัดการศึกษาปฐมวัย
เด็กทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับการอบรมเลี้ยงดูและส่งเสริมพัฒนาการตลอดจนการเรียนรู้อย่างเหมาะสม
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ด้วยปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเด็กกับพ่อแม่ เด็กกับผู้เลี้ยงดู หรือบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถในการอบรมเลี้ยงดู
และให้การศึกษาเด็กปฐมวัย เพื่อให้เด็กมีโอกาสพัฒนาตนเองตามลาดับขั้นของพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลและ
เต็มตามศักยภาพ โดยกาหนดหลักการดังนี้
1. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาการที่ครอบคลุมเด็กปฐมวัยทุกประเภท
2. ยึ ดหลั กการอบรมเลี้ ย งดูและให้ การศึกษาที่เน้ นเด็กเป็นส าคัญ โดยคานึงถึงความแตกต่า ง
ระหว่างบุคคล และวิถีชีวิตของเด็ก
3. พัฒนาเด็กโดยองค์รวมผ่านการเล่นและกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัย
4. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้เด็กสามารถดารงชีวิตประจาวันได้อย่างมีคุณภาพและ มีความสุข
5. ประสานความร่วมมือระหว่างครอบครัว ชุมชน และสถานศึกษา ในการพัฒนาเด็ก
4.2 หลักสูตรการจัดการศึกษาภายในศูนย์พัฒนาเด็ก
ศูน ย์ พัฒ นาเด็ก วิทยาลั ย แพทยศาสตร์และการสาธารณสุ ข ได้ใช้มาตรฐานคุณลั กษณะที่พึ ง
ประสงค์ตามที่กาหนดใน หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 สาหรับเด็กอายุ 3 ปี โดยมุ่งเสริมให้เด็กมี
พัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์สังคม จิตใจ และสติปัญญาที่เหมาะสมกับวัย ความสามารถ ความสนใจ และความ
แตกต่างระหว่างบุคคล เพื่อให้เด็กมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ดังนี้
1. ร่างกายเจริญเติบโตตามวัย และมีสุขนิสัยที่ดี
2. กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรง ใช้ได้อย่างคล่องแคล่ว ประสานสัมพันธ์กัน
3. มีสุขภาพจิตดี และมีความสุข
4. มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจที่ดีงาม
5. ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรักการออกกาลังกาย
6. ช่วยเหลือตนเองได้เหมาะสมกับวัย
7. รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และความเป็นไทย
8. อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
9. ใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย
10. มีความสามารถในการคิดและการแก้ปัญหาได้เหมาะสมกับวัย
11. มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
12. มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ และมีทักษะในการแสวงหาความรู้
4.3 มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์สาหรับเด็กอายุต่ากว่า 3 ปี
ศูนย์พัฒนาเด็กวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารสุข ได้ใช้มาตรฐานคุ ณลักษณะที่พึงประสงค์
ตามที่กาหนดใน หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุ ทธศักราช 2546 สาหรับเด็กอายุต่ากว่า 3 ปี โดยมุ่งเสริมให้เด็กมี
พัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม จิตใจ และสติปัญญาที่เหมาะสมกับวัย ความสามารถ ความสนใจ และความ
แตกต่างระหว่างบุคคล เพื่อให้เด็กมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ดังนี้
1. ร่างกายเจริญเติบโตตามวัย และมีสุขภาพดี
2. ใช้อวัยวะของร่างกายได้คล่องแคล่วประสานสัมพันธ์กัน
3. มีความสุขและแสดงออกทางอารมณ์ได้เหมาะสมกับวัย
4. รับรู้ และสร้างปฏิสัมพันธ์กับบุคคลและสิ่งแวดล้อม
5. ช่วยเหลือตนเองได้เหมาะสมกับวัย
6. สื่อความหมายและภาษาได้เหมาะสมกับวัย
7. สนใจเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ รอบตัว
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2.2.4 ผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 4
ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 วิทยาลั ยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุ ข ได้ดาเนินงานด้านทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและเชื่อมโยงไปกับการเรียนการสอน ตลอดจนเชื่อมโยงกับ
ความต้องการของพื้นที่ มีโครงการที่ดาเนินงานด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม รวมจานวนทั้งสิ้น 2 โครงการ รวมเป็น
จานวนเงินรวมทั้งสิ้น จานวน 239,000 บาท มีจานวนผู้เข้าร่วมโครงการ ทั้งสิ้น 733 คน โดยโครงการที่ดาเนินการ
สามารถแบ่งเป็นงบประมาณแผ่นดิน จานวน 80,000 บาท งบประมาณรายได้ จานวน 159,000 บาท ดังนี้
ตารางที่ 43 แสดงงบประมาณที่สนับสนุนด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ลาดั
แหล่งเงิน
บ
1 งบประมาณแผ่นดิน
2 งบประมาณรายได้
3 งบประมาณสนับสนุนจากแหล่งอื่น ๆ
รวมทั้งสิ้น

จานวน
โครงการ
1
1
2

จานวน
ผู้เข้าร่วม
60
673
733

เงิน (บาท)
80,000
159,000
239,000

1) การสนับสนุนด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ตารางที่ 44 แสดงงบประมาณที่สนับสนุนด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ชื่อกิจกรรม/โครงการ (จาแนกตามกลุ่ม)
1. ส่งเสริมเยาวชนนักศึกษาและบุคลากรให้ตระหนักถึงคุณค่า
ความงามของศิลปะ
2. การศึกษา วิจัย รวบรวมองค์ความรู้ภมู ิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการ
อนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีวฒ
ั นธรรมอันดีงามของอีสาน
และของชาติ
3. มุ่งเน้นกิจกรรมเผยแพร่และถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมในทุก
ระดับและรูปแบบต่างๆ
4. มุ่งเน้นการส่งเสริมการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชท้องถิ่นในจังหวัด
อุบลราชธานี/โดยดาเนินการตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
5. การดาเนินงานตามนโยบายมหาวิทยาลัยและความร่วมมือกับ
จังหวัด

ปี พ.ศ. 2561
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
-

ปี พ.ศ. 2562
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
2
239,000

1

100,000

-

-

2

155,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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250000
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1. ส่งเสริมเยาวชนนักศึกษาและ
บุคลากรให้ตระหนักถึงคุณค่า
ความงามของศิลปะ

200000
155,000

150000
100000

100,000

50000
0

0

0 0
ปี พ.ศ. 2561

2. การศึกษา วิจัย รวบรวมองค์
ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการ
อนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี
วัฒนธรรมอันดีงามของอีสานและ
ของชาติ

ปี พ.ศ. 2562

แผนภูมิที่ 19 งบประมาณที่สนับสนุนด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
2) กิจกรรม/โครงการการสนับสนุนด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ส่งเสริมเยาวชนนักศึกษาและบุคลากรให้ตระหนักถึงคุณค่าความงามของศิลปะ การทาบุญอุทิศส่วนกุศลแด่
ร่างอาจารย์ใหญ่ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประจาปี 2562 โดยมี ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา
อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประธานปิดงาน ในครั้งนี้ เพื่อทาบุญอุทิศส่วนกุศลแด่อาจารย์ใหญ่และ
แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพระคุณของอาจารย์ใหญ่ และเพื่อเป็นการเผยแพร่คุณงามความดีของอาจารย์ใหญ่และ
เป็นเกียรติแก่วงศ์ตระกูลของอาจารย์ใหญ่ มีโรงทานให้ประชาชนที่ร่วมกิจกรรมด้วย ซึ่ง มีจานวนผู้เข้าร่วม 673 คน
ณ อาคารสมจิตต์ ยอดเศรณี วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ภาพที่ 82 กิจกรรมทาบุญอุทิศส่วนกุศลแด่อาจารย์ใหญ่และแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพระคุณของอาจารย์ใหญ่
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โครงการการผลิตสื่อและให้สุขศึกษาโดยใช้ศิลปะพื้นบ้าน มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทาสื่อสุขศึกษาโดยการมี
ส่ ว นร่ ว มของศิ ล ปิ น พื้ น บ้ า นและให้ สุ ข ศึ ก ษาในโรงเรี ย น โรงพยาบาลและชุ ม ชนกลุ่ ม เป้ า หมายประกอบด้ ว ย
คณาจารย์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ที่กาลังเรียนวิชาสุขศึกษาและฤติกรรมศาสตร์ มีผู้เข้าร่วมเข้าร่วม จานวน 60 คน
จัดทาสื่อสุขศึกษาเรื่องโรคและภัยสุขภาพจานวน 10 เรื่อง ออกฝึกปฏิบัติการให้สุขศึกษาโดยนักศึกษาชั้นปีที่ 2
โรงพยาบาลวารินชาราบ หมู่บ้านในเขตอาเภอวาริน จานวน 10 หมู่บ้านโรงเรียน จานวน 7 แห่ง เผยแพร่ผลงานไป
ยังโรงพยาบาล 3 แห่ง โรงเรียน 7 แห่ง และหมู่บ้าน จานวน 24 หมู่บ้าน

ภาพที่ 83 โครงการการผลิตสื่อและให้สุขศึกษาโดยใช้ศิลปะพื้นบ้าน
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2.2.5 ผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 5
1) การบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้ดาเนินการสนับสนุนการ
ดาเนินงานด้านต่างๆ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการบริหารจัดการในองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล มีการประเมินการ
บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
โดยอาจารย์กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ อาจารย์กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ บุคลากรสังกัดงานเลขานุการ บุคลากรสังกัด
ศูน ย์ พัฒ นาเด็ก และบุ คลากรสั งกัดอาคารผู้ ป่ว ยนอก ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้านหลั กประสิ ทธิผ ล
หลักประสิทธิภาพ หลักการตอบสนอง หลักภาระรับผิดชอบ หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักการกระจาย
อานาจ หลักนิติธรรม หลักความเสมอภาค และหลักมุ่งเน้นฉันทามติ โดยรวมมีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.23 การบริหารด้วย
หลั ก ธรรมาภิ บ าลมี ค วามเหมาะสมระดั บ มาก ทั้ ง นี้ ไ ด้ น าเสนอผ่ า นที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการประจ าวิ ท ยาลั ย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ในการประชุมครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562
1.1 กาหนดนโยบายเชิงรุกในการถ่ายทอดวิสัยทัศน์/กลยุทธ์ และนาจุดแข็งของมหาวิทยาลัยไปสู่
การพัฒนาการดาเนินงานทุกระดับอย่างเป็นรูปธรรม
1) กรรมการประจาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้กาหนดนโยบายเชิงรุกในการจัดทา
แผนยุทธศาสตร์ ที่วิเคราะห์แล้วว่าเป็นจุดแข็งของมหาวิทยาลัยเพิ่มเติมไปจากงานประจา ได้มีการประชุมและจัดทา
แผนพัฒนาการดาเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม คณะกรรมการประจาฯ ได้มีการถ่ายทอดแผนผ่านคณะกรรมการชุด
ต่าง ๆ และฝ่ายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งบุคลากร เช่น โครงการถ่ายทอดผลการดาเนินงานของผู้บริหาร และสัมมนา
วิชาการเพื่อการประเมินผลการปฏิรูปองค์กร และการศึกษาของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข (ระหว่าง
ปี 2560-2562) ประจาปี 2562 ในระหว่างวันที่ 26 – 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ หาดเจ้าหลาว จังหวัดจันทบุรี

ภาพที่ 84 กิจกรรมโครงการถ่ายทอดผลการดาเนินงานของผู้บริหาร และสัมมนาวิชาการเพื่อการประเมินผล
การปฏิรูปองค์กร และการศึกษาของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประจาปี 2562
ในระหว่างวันที่ 26 – 29 กรกฎาคม 2562 ณ หาดเจ้าหลาว จังหวัดจันทบุรี
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2 ) จัดบรรยาย เรื่อง “มหาวิทยาลัยไทยในยุคไทยแลนด์ 4.0” ในวันศุกร์ ที่ 4 มกราคม 2562
ณ ห้องประชุม CMP 101 ชั้น 1 อาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

ภาพที่ 85 การบรรยาย เรื่อง “มหาวิทยาลัยไทยในยุคไทยแลนด์ 4.0
3) จัดประชุมสัมมนา“กระบวนทัศน์ใหม่ของอุดมศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21” วันศุกร์ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

ภาพที่ 86 ประชุมสัมมนา“กระบวนทัศน์ใหม่ของอุดมศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21
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4) วิทยาลัยฯ ได้เชิญบุคลากรวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนและรับ
ฟังความคิดเห็นในหัว ข้อ "การพัฒนาวิทยาลัยแพทย์ฯกับมหาวิทยาลั ยในกากับ" ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2562
เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุม CMP 401

ภาพที่ 87 ประชุมแลกเปลี่ยนและรับฟังความคิดเห็นในหัวข้อ
"การพัฒนาวิทยาลัยแพทย์ฯกับมหาวิทยาลัยในกากับ"
5) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาหลักสูตรบุคลากรสุขภาพกับระบบบริการบูรณาการเชื่อมโยง
กับ Health System Science (HSS)” ในระหว่างวันที่ 6 – 7 กันยายน 2562 ณ โรงแรมลายทอง จังหวัด
อุบลราชธานี

ภาพที่ 88 ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาหลักสูตรบุคลากรสุขภาพกับระบบบริการบูรณาการ
เชื่อมโยง กับ Health System Science (HSS)”
รายงานประจาปี 2562
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6) หลั ก สู ต รแพทยศาสตรบั ณ ฑิ ต หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2562 ได้ รั บ การตรวจประเมิ น ตามเกณฑ์
มาตรฐานสากล สาหรับแพทยศาสตรศึกษา (World Federation for Medical Education – WFME 2015) เมื่อวันที่
1-3 เมษายน 2562และผ่านการรั บรองมาตรฐานหลั กสูตรโดยมีเงื่อนไข จนถึงวันที่ 26 พฤษภาคม 2567 โดยมี
รศ.พญ.นันทนา ศิริทรัพย์ เป็นผู้แทนจากสถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ ทาหน้าที่สังเกตการณ์ผู้
ประเมินคณะกรรมการตรวจประเมินโดย
1) รศ.ดร.พญ.นลินี จงวิริยพันธุ์ (ประธาน)
2) พลโท ศ.เกียรติคุณ นพ.นพดล วรอุไร
3) นพ.ปัณณวิชญ์ เบญจวลีย์มาศ
4) พญ.พิมพ์เพชร สุขุมาลไพบูลย์

ภาพที่ 89 การตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานสากล สาหรับแพทยศาสตรศึกษา
(World Federation for Medical Education – WFME 2015) วันที่ 1 - 3 เมษายน 2562
7) วิทยาลัยฯ ได้จัดประชุมเสวนา เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข ตามแนวทาง WFME ในวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม CMP 412 โดยได้
เชิญรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุธรรม ปิ่นเจริญ ร่วมเป็นวิทยากรในครั้งนี้

ภาพที่ 90 ประชุมเสวนา เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข ตามแนวทาง WFME
1.2 กระจายอานาจบริหาร กากับติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรม
ในปีงบประมาณ 2562 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีการมอบอานาจการตัดสินใจแก่
ผู้บริหาร หรือผู้ปฏิบัติในลาดับถัดไปตามโครงสร้างการบริหาร เพื่อลดขั้นตอนการทางาน เน้นรูปแบบการบริหาร
จัดการแนวใหม่ที่เพิ่มความคล่องตัว และให้อานาจในการตัดสินใจของบุคลากรตามความเหมาะสม คณะกรรมการ
ประจาวิทยาลัยฯได้มีการประชุมมอบหมายงานรวมทั้งกาหนดตัวชี้วัดและติดตามผลการปฏิบัติงานผ่านทางการ
รายงานประจาปี 2562
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รายงานไตรมาสเป็นประจา นอกจากนี้ยังมีการติดตามผ่านทางการประชุมของกรรมการชุดต่าง ๆ ที่มีรองคณบดี
และผู้ช่วยคณบดีเป็นประธานอีกทางหนึ่ง เพื่อให้การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนที่วางไว้
มีการจัดประชุม Morning Talk เวลา 08.30 น. ทุกวันอังคารและวันศุกร์ของสัปดาห์ เพื่อพิจารณา กากับ
และติดตามงานที่เร่งด่วนอย่างเป็นระบบและรูปธรรม

ภาพที่ 91 การจัดประชุม Morning Talk ทุกวันอังคารและวันศุกร์ของสัปดาห์
1.3 กาหนดนโยบายเชิงรุกในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้ตอบสนองต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย
ในด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการ ผู้บริหารมีระบบการสื่อสารภายในองค์กรทั่วถึง รวดเร็ว ทันการณ์
เป็นวัฒนธรรมองค์กรที่มีชีวิต โดยผ่านช่องทางสื่อสารทางไลน์ เพื่อให้บุคลากรได้เกิดความเข้าใจ เกิดความร่วมมือของ
ทุกภาคส่วนภายในวิทยาลัยฯ
วิทยาลัยฯ ได้จัดเสวนา “ทิศทางการทางานในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในศตวรรษที่
21” วันที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 ตึก OPD เก่า วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ภาพที่ 92 การจัดเสวนา “ทิศทางการทางานในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในศตวรรษที่ 21”
ด้วยวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีพันธกิจการจัดการศึกษา เพื่อผลิตบัณฑิตและ
บุ ค ลากรทางการแพทย์ ใ ห้ มี คุ ณ ภาพ คุ ณ ธรรม ทั น สมั ย ได้ ม าตรฐานสากล สอดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของ
ประเทศชาติ เพื่อพัฒนาด้านสุขอนามัยและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพื่อเพิ่มพูนความรู้ในด้านการเรียนการ
สอน เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการถ่ายถอดความรู้และความเป็นเลิศในเชิงวิชาการแพทย์ พร้อมทั้งสามารถ
ประยุกต์ใช้ความเป็นครูในการจัดการเรียนการสอนทางการแพทย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับค่านิยมของ
ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสังคมในศตวรรษที่ 21 และสอดคล้องกับลักษณะของผู้เรียนที่มีวิธีการเรียนรู้ที่
แตกต่างกัน การพัฒ นาอาจารย์ เป็ นกระบวนการในการพัฒนาความก้าวหน้าในด้านการเรียนการสอน มุ่งหวัง
รายงานประจาปี 2562
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เสริมสร้างให้เกิดประสิทธิภาพในการทางานที่มากยิ่งขึ้น เพื่อการพัฒนาความรู้ทางด้านวิชาแพทย์ และความรู้
ทางด้านวิชาชีพครู ไม่ว่าจะเป็นในด้านการเรียนการสอน การจัดหลักสูตร การวัดผลประเมินผล ซึ่งเป็นสิ่งสาคัญที่
อาจารย์แพทย์จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วิทยาลัยฯ ได้จัดอบรมแพทยศาสตรศึกษา จานวน 2 ครั้ง เพื่อพัฒนา
อาจารย์ทั้งในส่ว นของวิทยาลัย ฯ ที่ จัดการเรียนการสอนระดับชั้นปรีคลิ นิก (ชั้นปีที่ 1-3) โรงพยาบาลในสั ง กัด
กระทรวงสาธารณสุข ที่จัดการเรียนการสอนระดับชั้นคลินิก (ชั้นปีที่ 4-6) ได้แก่ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ และศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลศรีสะเกษและโรงพยาบาลชุมชน
และหน่ ว ยบริ การปฐมภูมิ ในเขตสุ ขภาพที่ 10 ที่จัดการเรียนการสอนประสบการณ์ชุ มชน และประสบการณ์
ภาคสนาม ดังนี้
- จังหวัดอุบลราชธานี ได้แก่ โรงพยาบาลสาโรง โรงพยาบาลม่วงสามสิบ โรงพยาบาล 50 พรรษา
มหาวชิราลงกรณ โรงพยาบาลวารินชาราบ
- จังหวัดศรีสะเกษ ได้แก่ โรงพยาบาลขุนหาญ โรงพยาบาลราษีไศล โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย
การจัดอบรมแพทยศาสตรศึกษา ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 5 – 6 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม CMP
401 อาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ภาพที่ 93 การจัดอบรมแพทยศาสตรศึกษา ครั้งที่ 1 ณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
การจัดอบรมแพทยศาสตรศึกษา ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 11 – 12 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุม 1001
ชั้น 10 อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

ภาพที่ 94 การจัดอบรมแพทยศาสตรศึกษา ครั้งที่ 2 ณ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
วิทยาลัยแพทยศาสร์และการสาธารณสุข ได้จัด ประชุมที่ปรึกษาคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข เรื่อง เตรียมความพร้อมของโรงพยาบาลและพิจารณาการรับนักศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
ในโครงการ New Track ในวันที่ 20 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม CMP 401 ชั้น 4
อาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

รายงานประจาปี 2562
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ภาพที่ 95 การเตรียมความพร้อมการรับนักศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ในโครงการ New Track
1.4 พัฒนาระบบการสื่อสาร จัดทาแผนกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เชิงรุก และประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กรที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการถ่ายทอดนโยบาย แผนงาน ข้อมูลข่าวสารต่ างๆ ตลอดจนการสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัย
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีการประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูล
ข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ย วกับ วิทยาลั ย ฯ ผ่ านทางเว็ บไซต์ ของวิทยาลั ยฯ (www.cmp.ubu.ac.th) รวมทั้งได้มีการ
ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยฯ และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยการจัด กิจกรรมวิ่งการกุศล เนื่องในวันวิ่ง
Mahidol day 2019 "แล่นเอาบุญ หนุนโฮงหมอ" ในวันอาทิตย์ ที่ 20 ตุลาคม 2562 ณ สนามกีฬาทุ่งคาน้าแซบ
อ.วารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อสมทบทุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

ภาพที่ 96 กิจกรรมวิ่งการกุศล เนื่องในวันวิ่ง Mahidol day 2019 "แล่นเอาบุญ หนุนโฮงหมอ"
2) ระบบและกลไกด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
แนวทางการดาเนินงานประกันคุณภาพภายใน ประจาปีการศึกษา 2559 วิทยาลัยฯ มุ่งพัฒนาคุณภาพเพื่อ
เตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่, เกณฑ์พัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx),
เกณฑ์ World Federation for Medical Education (WFME) และมุ่งพัฒนาคุณภาพของวิทยาลัยฯให้ก้าวหน้ามาก
ขึ้น ทั้งนี้วิทยาลัยฯ ได้มีแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา ดังนี้
1. จั ด ท าระบบและกลไกการประกั น คุ ณ ภาพ โดยยึ ด ตามองค์ ป ระกอบและตั ว บ่ ง ชี้ ข องส านั ก งาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสานักงานพัฒนาระบบข้าราชการ (กพร.) และบูรณาการ
ร่วมกับตัวบ่งชี้ของสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และเกณฑ์พัฒนา
คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) สาหรับหลักสูตรแพทย์ ใช้เกณฑ์การประเมินตามเกณฑ์
World Federation for Medical Education (WFME)
2. ปรั บ ปรุ ง โครงสร้ า งคณะกรรมการประกั น คุ ณ ภาพ ประกอบด้ ว ย คณะกรรมการ ประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษา วิทยาลัย เพื่อทาหน้าที่พัฒนา บริหารและติดตามการดาเนินงานประกันคุณภาพภายใน,
คณะกรรมการจัดทารายงานการประเมินตนเองและจัดเก็บหลักฐาน วิทยาลัยฯ และคณะทางานเพื่อ
เตรียมความพร้อมในการดาเนินงานเพื่อคุณภาพวิทยาลัยฯ ตามเกณฑ์ EdPEx
รายงานประจาปี 2562
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3. จัดทาแผนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในระบบประกัน

คุณภาพ การติดตามและตรวจสอบประเมินคุณภาพภายใน
4. พัฒนาบุคลากรภายในวิทยาลัยฯ ให้ตระหนักและมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาของ
วิทยาลัยฯ
5. ติดตามประเมินผลการดาเนินงาน ตามรอบระยะเวลา 6 9 และ 12 เดือน
6. ในการประเมินคุณภาพ กาหนดให้มีการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ระดับวิทยาลัย และ
มหาวิทยาลัย
7. นาผลประเมินไปปรับปรุงและพัฒนา ในรอบปีการศึกษาถัดไป
1) นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาวิทยาลัยฯ
1. จั ดให้ มีร ะบบและกลไกการประกั น คุณภาพการศึ กษาที มีประสิ ทธิภ าพ โดยเน้นหลั กการชี้ แ จงให้
บุคลากรและนั กศึกษาเข้าใจและเห็นประโยชน์ของการทาประกันคุณภาพ พร้อมกากั บ ตรวจสอบ
ประเมิน และปรั บ ปรุ งคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ให้ มีความสอดคล้ องกับเกณฑ์ของส านัก งานรั บ รอง
มาตรฐานและประเมิน คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) พร้อมรับการประเมินและรับรองจาก
หน่วยงานภายนอก
2. กาหนดให้มีคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับวิทยาลัยฯ ทาหน้าที่พัฒนา บริหารและ
ติดตามการดาเนินการประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้กิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของงานประจา ตามภารกิจ
ของวิทยาลัยฯ
4. กาหนดให้มปี ัจจัยคุณภาพเกณฑ์มาตรฐาน และดัชนีชี้วัดคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยฯ เพื่อใช้ในการ
ควบคุม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับภารกิจของวิทยาลัยฯ
5. ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรและนักศึกษาของวิทยาลัยฯ ได้มีส่วนร่วมในกระบวนการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในอย่างต่อเนื่อง
6. พัฒนา ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องโดยใช้กลไก Plan-Do-CheckAct (PDCA)
2) กิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาในรอบปีงบประมาณ 2562
1. วิทยาลัยฯ รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 หลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต (อนามัยสิ่งแวดล้อม) ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ณ ห้อง CMP401 ชั้น 4 วิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข โดยผลการประเมินผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ที่ 3.42 คะแนน เกณฑ์ระดับดี ซึ่งผู้ประเมิน
ประกอบด้วย
1. รศ.ดร.ยุวดี รอดจากภัย
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประธานตรวจประเมินฯ
2. ดร.ธีรเวช ทิตย์สีแสง
คณะการบริห ารและจัดการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าเจ้ า คุณ
ทหารลาดกระบัง
กรรมการตรวจประเมินฯ
3. ผศ.ดร.วิภาวี ขาวิจิตร
ส านั ก วิ ช าวิ ศ วกรรมศาสตร์ แ ละทรั พ ยากร มหาวิ ท ยาลั ย วลั ก ษณ์
กรรมการและเลขานุการตรวจประเมินฯ
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ภาพที่ 97 การตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (อนามัยสิ่งแวดล้อม)
ตารางที่ 44 สรุ ป ผลการประเมิน คุณภาพภายใน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม
ปีการศึกษา 2559 - 2561
องค์ประกอบคุณภาพ
1. การกากับมาตรฐาน
2. บัณฑิต
3. นักศึกษา
4. อาจารย์
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมิน
ผู้เรียน

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

ผลประเมินปี 2559
คะแนน ผลประเมิน
4.53
ดีมาก
2.33
ปานกลาง
2.74
ปานกลาง

ผลประเมินปี 2560
ผลประเมินปี 2561
คะแนน ผลประเมิน คะแนน ผลประเมิน
4.17
ดีมาก
4.27
ดีมาก
2.67
ปานกลาง
3.00
ปานกลาง
3.63
ดี
3.30
ดี

3.25

ดี

3.50

ดี

3.50

ดี

3.00
3.10

ปานกลาง
ดี

3.00
3.40

ปานกลาง
ดี

3.00
3.42

ปานกลาง
ดี

2. วิทยาลัยฯ รับการตรวจประเมินคุณภาพ ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(ชีวเวชศาสตร์) ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 ณ ห้อง CM P401 ชั้น 4 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
โดยผลการประเมินผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ที่ 3.18 คะแนน เกณฑ์ระดับดี ซึ่งผู้ประเมินประกอบด้วย
1. รศ.ดร.พัชรี เจียรนัยกูร
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประธานตรวจประเมินฯ
2. ผศ.ดร.จารุวรรณ ธนวิรุฬห์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กรรมการตรวจประเมินฯ
3. ดร.สุรชัย จูมพระบุตร
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กรรมการและเลขานุการตรวจ
ประเมินฯ

ภาพที่ 98 การตรวจประเมินคุณภาพ ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ชีวเวชศาสตร์)

รายงานประจาปี 2562

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

104

ตารางที่ 45 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีวเวชศาสตร์ ปีการศึกษา
2559 - 2561
องค์ประกอบคุณภาพ
1. การกากับมาตรฐาน
2. บัณฑิต
3. นักศึกษา
4. อาจารย์
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมิน
ผู้เรียน

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

ผลประเมินปี 2559
คะแนน ผลประเมิน
0.00
ไม่ประเมิน
2.67
ปานกลาง
3.19
ดี

ผลประเมินปี 2560
ผลประเมินปี 2561
คะแนน ผลประเมิน คะแนน ผลประเมิน
5.00
ดีมาก
4.66
ดีมาก
2.33
ปานกลาง
2.33
ปานกลาง
3.67
ดี
3.67
ดี

3.50

ดี

1.25

น้อย

2.75

ปานกลาง

3.00
3.14

ปานกลาง
ดี

2.00
2.50

น้อย
ปานกลาง

3.00
3.18

ปานกลาง
ดี

3. วิทยาลัยฯ รับการตรวจประเมินคุณภาพ ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร
บัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) ในวันที่ 3 มิถุนายน 2562 ณ ห้อง CMP401 ชั้น 4 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุ ข โดยผลการประเมิ น ผ่ านเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต ร ที่ 3.50 คะแนน เกณฑ์ ร ะดั บ ดี ซึ่ ง ผู้ ป ระเมิ น
ประกอบด้วย
1. รศ.ดร.ยุวดี รอดจากภัย
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประธานตรวจประเมินฯ
2. รศ.ดร.สุรชาติ ณ หนองคาย ผู้ทรงคุณวุฒิจาก สกอ. กรรมการตรวจประเมินฯ
3. ผศ.ดร.นิคม มูลเมือง
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กรรมการและเลขานุการตรวจประเมินฯ

ภาพที่ 99 การตรวจประเมินคุณภาพ ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
ตารางที่ 46 สรุปผลการประเมิน คุณภาพภายใน หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุขศาสตร์
ปีการศึกษา 2561
องค์ประกอบคุณภาพ
1. การกากับมาตรฐาน
2. บัณฑิต
3. นักศึกษา
4. อาจารย์
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมิน
ผู้เรียน

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

ผลประเมินปี 2559
คะแนน ผลประเมิน
4.52
ดีมาก
2.00
น้อย
3.15
ดี

ผลประเมินปี 2560
ผลประเมินปี 2561
คะแนน ผลประเมิน คะแนน ผลประเมิน
4.17
ดีมาก
4.27
ดีมาก
2.67
ปานกลาง
3.00
ปานกลาง
3.48
ดี
3.67
ดี

3.00

ปานกลาง

3.50

ดี

3.50

ดี

3.00
3.04

ปานกลาง
ดี

3.00
3.37

ปานกลาง
ดี

3.00
3.50

ปานกลาง
ดี
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4. วิทยาลัยฯ รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับวิทยาลัย ปีการศึกษา 2561 ตามเกณฑ์ EdPEx
ในวันที่ 14-15 ตุลาคม2562 ณ ห้อง CMP401 ชั้น 4 วิทยาลัยฯ ผลการประเมินได้ 107 คะแนน ระดับ Band 1
โดยกรรมการตรวจประเมินผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่
1. รศ.ดร.รัชพล สันติวรากร (คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
ประธานฯ
2. ผศ.ตะวันฉาย โพธิ์หอม
(คณะวิศวกรรมศาสตร์)
กรรมการฯ
3. ผศ.พีรวัฒน์ จินาทองไทย (คณะเภสัชศาสตร์)
กรรมการฯ
4. นางสาวสายใจ จันเวียง
(สานักงานประกันคุณภาพฯ)
เลขานุการ

ภาพที่ 100 การตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับวิทยาลัย ปีการศึกษา 2561 ตามเกณฑ์ EdPEx
ตารางที่ 47 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับวิทยาลัย ปีการศึกษา 2561 ตามเกณฑ์ EdPEx

Total Points

Percentage Score

Score

Scoring

Possible

0–100%

(A x B)

Band

Column A

Column B

Column C

Column D

1.1

70

15

11

2

1.2

50

10

5

2

Summary of
Criteria Items
Category 1 (Process)

Category Total

120

16

Category 2 (Process)
2.1

45

15

7

2

2.2

40

15

6

2

Category Total

85

13

Category 3 (Process)
3.1

40

15

6

2

3.2

45

10

5

2

85

Category Total

11

Category 4 (Process)
4.1

45

15

7

2

4.2

45

15

7

2
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Total Points

Percentage Score

Score

Scoring

Possible

0–100%

(A x B)

Band

Column A

Column B

Column C

Column D

Category Total

90

14

Category 5 (Process)
5.1

40

15

6

2

5.2

45

10

5

2

Category Total

85

11

Category 6 (Process)
6.1

45

15

7

2

6.2

40

15

6

2

Category Total

85

13
Process
Scoring Band

SUBTOTAL Cat. 1–6

550

78

1

Category 7 (Results)
7.1

120

10

12

2

7.2

80

5

4

1

7.3

80

5

4

1

7.4

80

0

0

1

7.5

90

10

9

2

Results
Scoring Band
SUBTOTAL Cat. 7

450

GRAND TOTAL (D)

1,000

29

TOTAL SCORE

1

107

Total Points

Percentage Score

Score

Scoring

Possible

0–100%

(A x B)

Band

Column A

Column B

Column C

Column D

1.1

70

15

11

2

1.2

50

10

5

2

Summary of
Criteria Items
Category 1 (Process)

Category Total

120

16
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3) การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของหน่วยงาน เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา (เกณฑ์ สกอ.)
4
3.40 3.42

3.5

3.37

3.10

3.50
3.18

3.14

3.04

3.37
3.09 3.09

3
2.50

2.5
2
1.5

ผ่านการรับรอง
คุณภาพ ตาม
เกณฑ์ WFME

1
0.5
0

พบ.

วท.บ.(อนามัยสิ่งแวดล้อม) สบ.(สาธารณสุขศาสตร์)

2559

2560

วท.ม.(ชีวเวชศาสตร์)

คะแนนเฉลี่ย

2561

แผนภูมิที่ 20 การเปรียบเทียบเทียบผลประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร
ปีการศึกษา 2559 – 2561
3. การปรับปรุงกายภาพ ระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของนักศึกษาและบุคลากร
โครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงาน ดาเนินการปรับปรุงกายภาพ ระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ เพื่อ
คุณภาพชีวิตที่ดีของนักศึกษาและบุคลากร ในปีงบประมาณ 2562 เช่น การปรับปรุงภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องน้า
สาธารณูปโภค ที่จอดรถ โรงอาหารต่างๆ เป็นต้น

ภาพที่ 101 ดูแลระบบน้า โดยการเปลี่ยนไส้กรองคาร์บอนทุก 3 เดือน ซึ่งต้องมีการเปลี่ยนถ่ายสารเรซินและ
สารคาร์บอนทุกปี (ปีละ 1 ครั้ง)
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ภาพที่ 102 ปรับปรุงซ่อมแซมเก้าอี้และห้องเรียนให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา

ภาพที่ 103 ตรวจเช็คซ่อมแซมบารุงรักษาลิฟท์โดยสารเป็นประจา (1เดือน/1ครั้ง)

ภาพที่ 104 ล้างทาความสะอาดเครื่องปรับอากาศ (ปีละ1ครั้ง)
สรุปผลการประเมินระดับความพึงพอใจ
จากการประเมินระดับความพึงพอใจจากบุคลากร และนักศึกษาภายในวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข พบว่าระดับความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ที่ร้อยละ 77.00
4. การส่งเสริมและสร้างจิตสานึกการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน รวมทั้งเพิ่มพื้นที่สีเขียวและลด
ภาวะโลกร้อน
1)
นักศึกษาได้มีแสดงวิธีการจัดการขยะมูลฝอยอินทรีย์ในรูปแบบต่างๆ เพื่อประกอบการเรียนการ
สอนในรายวิชา ได้แก่ การท้าปุ๋ยหมักอินทรีย์ การท้าน้้าหมักชีวภาพ
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ภาพที่ 105 การจัดการขยะมูลฝอยอินทรีย์
2)
โครงการธนาคารขยะ “เปลี่ยนขยะให้เป็นทุน” โดยทางกลุ่มได้ทา การรับสมัครสมาชิก โดยแบ่ง
ออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ อาจารย์และบุคลากรในคณะ นักศึกษาในคณะ นักศึกษาและบุคลากรการต่างคณะ สามารถ
แยกขยะรีไซเคิ้ลเพื่อนาไปสร้างรายได้ จานวน 4,843.6 ตัน และจากผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่
ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อโครงการอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 4.05 คะแนน
และร้อยละ 100

ภาพที่ 106 โครงการธนาคารขยะ
5. การบริหารความเสี่ยงและแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน
วิ ท ยาลั ย แพทยศาสตร์ แ ละการสาธารณสุ ข ได้ มี ก ารวางระบบการบริ ห ารความเสี่ ย งโดยมี ค ณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยงจากหน่วยงานย่อยมีหน้าที่ กาหนดนโยบาย กาหนดความเสี่ยง วางมาตรการการจัดการ
ความเสี่ยง โดยแบ่งความเสี่ยงออกเป็นด้านต่างๆ ดังนี้
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการกาหนดแผนกลยุทธ์ แผนการ
ดาเนินงาน และการนาแผนดังกล่าวไปปฏิบัติอย่างไม่เหมาะสม
2. ความเสี่ ย งด้ า นปฏิ บั ติ ก าร (Operational Risk)ความเสี่ ย งที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การปฏิ บั ติ ง านของแต่ ล ะ
กระบวนการหรือกิจกรรมภายในองค์กร รวมทั้งความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการข้อมูลด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ และข้อมูลความรู้ต่างๆ
3. ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทางการเงิน
4. ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงานกากับดูแล
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้ดาเนินการติดตามการรายงานผลการดาเนินงานตามแผนการ
บริหารความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) ระดับวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข และมีปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จานวน 2
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เรื่อง โดยได้ติดตามจากหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อรายงานสถานการณ์ดาเนินการความเสี่ยงทั้งหมด จานวน 2 ความ
เสี่ยง คือ
1. การรับนักศึกษาไม่เป็นไปตามแผนที่กาหนด (มากกว่าแผนที่กาหนด) ดาเนินการแล้วเสร็จ และสามารถ
ยอมรับความเสี่ยงได้
2. ด้านการตลาดในการแข่งขันการรับนักศึกษา ดาเนินการแล้วเสร็จ และสามารถยอมรับความเสี่ยงได้
6. การจัดการความรู้มุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขได้รับการสนับสนุนงบประมาณใน
การดาเนินงานจัดโครงการจัดการความรู้มุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ รวม 3 กิจกรรม เป็นเงิน 40,770 บาท ภายใต้
งานบริการการศึกษา โดยมุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 3 ด้าน มีความสอดคล้องกับโครงการจัดการความรู้ของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ผลการดาเนินงานสรุปได้ ดังนี้
1. โครงการการจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน:
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “เทคนิคการสอนในศตวรรษที่ 21” จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวที
แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ของคณาจารย์ ให้ มีความรู้ความเข้าใจในการจัด การเรี ยนการสอนในรูปแบบต่า งๆ เพื่อ มา
พัฒนาการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน โดยได้มีการจัดกิจกรรมขึ้น เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00–
12.00 น. ณ ห้องประชุม 316 ชั้น 3 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขวิทยาลั ยแพทยศาสต์และการ
สาธารณสุข มีอาจารย์ทั้งกลุ่มวิชาแพทยศาสตร์และกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์มาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และ
การจัดการเรียนการสอน จานวน 20 คน จากเป้าหมายที่กาหนดไว้ 67 คน และ เรื่องวิธีการใช้โสตทัศนูปกรณ์ใน
ห้องเรียน ห้องประชุม ระบบแจ้งซ่อมและการใช้ E-Learning เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30-16.30 น.
ณ ห้อง CMP103 ชั้น 1วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ซึ่งมีอาจารย์ทั้งกลุ่มวิชาแพทยศาสตร์และกลุ่ม
วิชาสาธารณสุขศาสตร์มาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และการจัดการเรียนการสอน จานวน 34 คน จากเป้าหมายที่
กาหนดไว้ 300 คน
จากผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรม พบว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีผลการประเมินความพึงพอใจของ
ดังกล่าวอยู่ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยคะแนน 4.14 จากคะแนนเต็ม 5 ทั้งนี้ในการดาเนินงานครั้งนี้ใช้งบประมาณทั้งสิ้น
จานวน 2,160 บาท

ภาพที่ 107 กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอน
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2. โครงการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ เ รื่ อ ง “เทคนิ ค การให้ บ ริ ก ารงานสารบรรณอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ”
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “เทคนิคการให้บริการงานสารบรรณอย่างมีประสิทธิภาพ” จัดขึ้นโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรได้แลกเลี่ยนเรียนรู้ด้านการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดย นางสาว
มัณฑนา เจือบุญ รักษาการในตาแหน่งหัวหน้างานบริหารงานทั่วไป กองกลาง สานักงานอธิการบดี ได้มีการจัด
กิจกรรมขึ้น เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562 เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 401 ชั้น 1 วิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข โดยมีกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม คือ อาจารย์ และบุคคลากรที่สนใจ จานวน 30
คน จากเป้าหมายที่กาหนดไว้ 41 คน
จากผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรม พบว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีผลการประเมินความพึงพอใจของ
ดังกล่าวอยู่ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยคะแนน 4.49 จากคะแนนเต็ม 5 ทั้งนี้ในการดาเนินงานครั้งนี้ใช้งบประมาณทั้ งสิ้น
จานวน 1,200 บาท

ภาพที่ 108 กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการปฏิบัติงาน
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2.2.6 ผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 6
1) การพัฒนาศักยภาพของอาจารย์และบุคลากร
ตารางที่ 48 กิจกรรม/โครงการที่พัฒนาศักยภาพของบุคลากร
ลาดับ

กิจกรรม/โครงการ

สถานที่

1

โครงการพัฒนาบุคลากร
กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมศักยภาพ
ของบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการ ให้มีความก้าวหน้าตาม
สายงาน

2

โครงการพัฒนาบุคลากร
กิจกรรมที่ 4 ส่งเสริมศักยภาพ
ของบุคลากรสายวิชาการ ให้มี
ความก้าวหน้าตามสายงาน

จานวน
รายละเอียด
งบประมาณ
(คน)
(บาท)
ตามที่สถาบัน
38 งานบริหารบุคคล ได้รับจัดสรรงบประมาณ 271,600.00
อบรมกาหนด
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการ เพื่อการอบรม ประชุม สัมมนา
วิชาการภายในองค์กร/ภายนอก ท่านละ
10,000 บาท/ปี และนาเสนอผลงานทาง
วิชาการ ภายในองค์กร/ภายนอก ท่านละ
10,000 บาท/ปี
ตามที่สถาบัน
39 งานบริหารบุคคล ได้รับจัดสรรงบประมาณ 646,950.00
อบรมกาหนด
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ
เพื่อการอบรม ประชุม สัมมนาวิชาการ
ภายในองค์กร/ภายนอก ท่านละ 15,000
บาท/ปี และนาเสนอผลงานทางวิชาการ
ภายในองค์กร/ภายนอก ท่านละ 10,000
บาท/ปี

2) การพัฒนาทักษะของผู้บริหาร
ในปีงบประมาณ 2562 วิทยาลัยฯ ได้ส่งเสริม พัฒนาศักยภาพของผู้บริหารให้มีทักษะ ความเป็นผู้นา
มีความรู้ความสามารถและมีวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกล โดยเข้าร่วมอบรม สัมมนา เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพแก่ผู้บริหาร
ในด้านบริหารจัดการ ด้านวิชาการ และด้านพัฒนาองค์กร
ตารางที่ 49 สรุปข้อมูลการพัฒนาทักษะของผู้บริหาร
ลาดับ

ชื่อ-สกุล

ด้านการดาเนินงาน
ด้านบริหาร
จัดการ

ด้าน
วิชาการ

ด้านพัฒนา
องค์กร

รวม

1

นายแพทย์นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ

11

7

1

19

2

นายแพทย์ประวิ อ่าพันธุ์

3

2

-

5

3

นายแพทย์วีระวัฒน์ พันธ์ครุฑ

7

2

-

9

4

ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงศุทธินี ธิราช

-

2

-

2

5

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุวรรณ์ วงบุตดี

1

1

-

2

6

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มินตรา สาระรักษ์

1

-

-

1

7

อ.ดร.วัลวิสาข์ สุวรรณเลิศ

-

1

-

1

8

อ.จินตนา ศิริบูรณ์พิพัฒนา

-

-

1

1
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2.2.7 ผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 7
การจัดบริการด้านเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนประจาในห้องเรียนและห้องสนับสนุนการ
เรียนอาคารวิทยาลัยจานวน 13 เครื่อง บริการการสืบค้นข้อมูลที่ห้องสมุด จานวน 4 เครื่อง อาคารเรียนสมจิตต์
ยอดเศรณี จานวน 5 เครื่อง ทั้งนี้วิทยาลัยฯ ได้ให้ความสาคัญต่อผู้ต้องการใช้อินเตอร์เพื่อการสืบค้นเรียนรู้โดยมีการ
สารวจความเสถียรของระบบเครือข่ายทุกปี และได้มีการปรับจุดกระจายสัญญาณและขยายจุดให้บริการเครือข่ายไร้
สายภายในอาคารวิทยาลัยให้เหมาะสม ซึ่งในปีงบประมาณ 2562 ปัจจุบันรวมเป็นทั้งสิ้น 28 จุด
ในปี ง บประมาณ พ.ศ.2562 แสดงผลการประเมิ นความพึ ง พอใจของผู้ ใ ช้บ ริก าร ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและเครือข่าย ดังนี้
1. บุคลากรวิทยาลัยฯ มีความเพียงพอต่อการใช้งานด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และโสตทัศนูปกรณ์
เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน และการอื่นๆ ในห้องบรรยาย ห้องประชุม ร้อยละ 73.72
2. นักศึกษาวิทยาลัยฯ มีความเพียงพอต่อการใช้งานด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และโสตทัศนูปกรณ์
เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในห้องบรรยาย ร้อยละ 72.24

10
9

9

9
8

8

8

7
6

6
5

5

5

5

4
3
2
1
0
พ.ศ. 2561 (27 จุด)
ชั้น 1

พ.ศ. 2562 (28 จุด)
ชั้น 2

ชั้น 3

ชั้น 4

แผนภูมิที่ 21 เปรียบเทียบจุดให้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต
ภายในอาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขปี พ.ศ. 2562
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จากแผนภูมิดังกล่าว จะเห็นว่าปัจจุบันวิทยาลัยฯ มีจุดให้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ตไร้สายภายในอาคาร
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ทั้งสิ้นจานวน 28 จุดดังนี้
อาคารวิทยาลัยชั้น 1 จานวน 9 จุด
อาคารวิทยาลัยชั้น 2 จานวน 5 จุด
อาคารวิทยาลัยชั้น 3 จานวน 8 จุด
อาคารวิทยาลัยชั้น 4 จานวน 6 จุด

ภาพที่ 109 การให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่าย
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ส่วนที่ 3 ข้อมูลสารสนเทศ
3.1 ด้านการผลิตบัณฑิต
3.1.1 จานวนบัณฑิตใหม่
ในปีการศึกษา 2561 มีผู้สาเร็จการศึกษาจานวนทั้งสิ้น 156 คน โดยเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีจานวน
149 คน และระดับปริญญาโท จานวน 7 คน
ตารางที่ 50 จานวนบัณฑิตใหม่แยกตามสาขาวิชา
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
31
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
118
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์
7
รวม
149
7
สาขาวิชา

รวม
ทั้งหมด
31
118
7
156

350

300

จานวน (คน)

250
200

291
204

150

ปี 2561

100

ปี 2562

50

1

0
ปริญญาตรี

1

ปริญญาโท
ระดับการศึกษา

แผนภูมิที่ 22 จานวนนักศึกษาใหม่ที่รับเข้า ในปีการศึกษา 2560-2561
3.1.2 จานวนนักศึกษาทั้งหมด
ในปีการศึกษา 2562 มีจานวนนักศึกษาทั้งหมดทุกระดับ การศึกษา จานวน 863 คน เป็นนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี จานวน 853 คน และนักศึกษาระดับปริญญาโท จานวน 10 คน
(ข้อมูลจาก www.reg.ubu.ac.th ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562)
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ตารางที่ 51 จานวนนักศึกษาทั้งหมด ปีการศึกษา 2562
สาขาวิชา
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
หลักสูตรสาธารณศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์
รวม

900

827

ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก
285
8
251
309
10
853

10

-

853

800
700

จานวน

600
500
400

ปี 2561

300

ปี 2562

200
100

15

0
ปริญญาตรี

10

ปริญญาโท
ระดับการศึกษา

แผนภูมิที่ 23 จานวนนักศึกษาทั้งหมด ปีการศึกษา 2561 - 2562
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3.1.3 จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
ในปีการศึกษา 2561 มีผู้สาเร็จการศึกษาจานวนทั้งสิ้น 156 คน โดยเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีจานวน
149 คน และระดับปริญญาโท จานวน 7 คน
ตารางที่ 52 จานวนผู้สาเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561
ระดับการศึกษา
รวม
สาขาวิชา
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ทั้งหมด
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
31
31
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
118
118
7
7
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์
รวม
149
7
156

160

148

149

140
120

จานวน

100

80

ปี 2560

60

ปี 2561

40
20

2

0
ปริญญาตรี

7

ปริญญาโท
ระดับการศึกษา

แผนภูมิที่ 24 จานวนผู้สาเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560 - 2561
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3.2 ด้านงบประมาณ
3.2.1 ด้านงบประมาณรายรับและงบประมาณรายจ่าย
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้รับจัดสรรงบประมาณในการ
ดาเนิ น งานตามพัน ธกิจ ต่าง ๆ รวมจ านวนเงินทั้งสิ้ น 157,274,912.41 บาท จาแนกเป็นงบประมาณแผ่ น ดิ น
จานวนทั้งสิ้น 58,280,580.00 บาท งบประมาณเงินรายได้ จานวนทั้งสิ้น 98,994,332.41 บาท และมีค่าใช้จ่าย
เพื่อให้การบริหารจัดการตามแผนงานของวิทยาลัยฯ รวมจานวนเงิน ทั้งสิ้น 117,113,584.79 บาท จาแนกเป็น
งบประมาณแผ่นดินจานวนทั้งสิ้น 51,151,083.29 บาท งบประมาณเงินรายได้จานวนทั้งสิ้น 65,962,501.50 บาท
โดยมีรายละเอียดงบประมาณรายรับและงบประมาณรายจ่าย เปรียบเทียบระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ
พ.ศ. 2562 โดยสรุปดังนี้
1. ข้อมูลงบประมาณรายรับ
ตารางที่ 53 แสดงงบประมาณรายรับ จาแนกตามประเภทงบประมาณ เปรียบเทียบระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.
2561-2562
ลาดับ
ที่

ประเภทงบประมาณ

1

งบประมาณแผนงานด้านวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ

2

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
จานวนเงิน
ร้อยละ

ปีงบประมาณ พ.ศ 2562
จานวนเงิน
ร้อยละ

การเปลีย่ นแปลง
เพิ่มขึ้น/ลดลง ร้อยละ
-82,800.00 -6.42

1,290,480.00

0.56

1,207,680.00

0.77

งบประมาณแผนงานด้านบริการรักษาพยาบาลฯ

63,546,600.00

27.80

38,311,300.00

24.36

-25,235,300.00

-39.71

3

งบเงินอุดหนุนผลิตแพทย์เพิ่ม

31,315,300.00

13.70

17,080,800.00

10.86

-14,234,500.00

-45.46

4

งบลงทุน (สิ่งก่อสร้าง)

39,470,200.00

17.26

0.00

5

งบประมาณด้านการวิจัย

2,354,500.00

1.03

100,000.00

0.06

-2,254,500.00

-95.75

6

งบประมาณด้านการบริการวิชาการ

1,833,800.00

0.80

1,249,500.00

0.79

-584,300.00

-31.86

7

งบประมาณด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

255,000.00

0.11

80,000.00

0.05

-175,000.00

-68.63

8

เงินอุดหนุนสนับสนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

226,000.00

0.10

251,300.00

0.16

25,300.00

11.19

9

เงินนอกเงินประมาณ (เงินรายได้)

88,330,665.71

38.64

98,994,332.41

62.94

10,663,666.70

12.07

157,274,915.41 100.00 -71,347,633.30

-31.21

รวมทั้งสิ้น

228,622,545.71 100.00

0 -39,470,200.00 -100.00
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1.2 ตารางที่ 54 แสดงงบประมาณรายรับ จาแนกตามประเภทรายการ เปรียบเทียบระหว่างปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 - 2562
ลาดับ
ที่
1
1.1
1.2
2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2
4
5
6
7
8
9
9.1

9.2

9.3

ประเภทงบประมาณ
งบประมาณแผนงานด้านวิทยาศาสตร์
สุขภาพ
งบบุคลากร
- ค่าจ้างชั่วคราว (ค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญ)
งบดาเนินงาน
- ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ
งบประมาณแผนงานด้านบริการ
รักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ
งบดาเนินงาน (ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ)
งบบุคลากร (ค่าจ้างพนักงาน)
งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์)
งบเงินอุดหนุนผลิตแพทย์เพิ่ม
เงินอุดหนุนทั่วไป
งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์)
งบลงทุน (ค่าสิ่งก่อสร้าง)
งบประมาณด้านการวิจยั
งบประมาณด้านการบริการวิชาการ
งบประมาณด้านทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม
เงินอุดหนุนสนับสนุนการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
เงินรายได้
เงินรายได้ วิทยาลัยฯ
- เงินอุดหนุนผลิตแพทย์ จาก สบพช.
- เงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
- เงินรายได้อื่น ๆ
- เงินบริจาค
- เงินรายได้จากการจัดบริการวิชาการ
- เงินทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก
เงินรายได้ศูนย์สขุ ภาพ
- เงินค่ารักษาพยาบาล
- เงินค่าประกันสุขภาพนักศึกษา
- เงินค่าตรวจสุขภาพนักศึกษา
เงินรายได้ศูนย์เด็ก
- ค่าอาหารและค่าเลี้ยงเด็ก
รวมทั้งสิ้น

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
งบประมาณรายรับ
ร้อยละ
จานวนเงิน (บาท)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
งบประมาณรายรับ
ร้อยละ
จานวนเงิน (บาท)

การเปลีย่ นแปลง
เพิ่มขึ้น/ลดลง

ร้อยละ

1,290,480.00

0.56

1,207,680.00

0.77

-82,800.00

-6.42

1,290,480.00

0.56

1,207,680.00

0.77

-82,800.00

-6.42

-

-

-

-

-

-

63,546,600.00

27.80

38,311,300.00

24.36

-25,235,300.00

-39.71

8,300,000.00
40,122,200.00
15,124,400.00

3.63
17.55
6.62

8,300,000.00
30,011,300.00

5.28
0.00 -40,122,200.00
19.08 14,886,900.00

-100.00

31,315,300.00

13.70

17,080,800.00

10.86

-45.46

1,315,300.00
30,000,000.00
39,470,200.00
2,354,500.00
1,833,800.00

0.58
13.12
17.26
1.03
0.80

8,284,700.00
8,796,100.00
100,000.00
1,249,500.00

5.27
6,969,400.00 529.87
5.59 -21,203,900.00 -70.68
0.00 -39,470,200.00 -100.00
0.06 -2,254,500.00 -95.75
0.79
-584,300.00 -31.86

255,000.00

0.11

80,000.00

0.05

-175,000.00

-68.63

226,000.00

0.10

251,300.00

0.16

25,300.00

11.19

88,330,665.71
37,926,000.00
37,926,000.00
24,225,940.00
1,218,292.50
900,428.00
708,000.00
404,022.00
22,123,633.21
17,727,233.21
3,188,200.00
1,208,200.00
824,350.00
824,350.00
228,622,545.71

38.64
28.60
16.59
10.60
0.53
0.39
0.31
0.18
9.67
7.75
1.39
0.53
0.36
0.36
100.00

98,994,332.41
75,445,216.99
40,866,000.00
29,550,605.00
1,274,261.99
1,431,980.00
416,500.00
1,905,870.00
22,711,315.42
17,991,765.42
3,355,600.00
1,363,950.00
837,800.00
837,800.00
157,274,912.41

62.94 10,663,666.70
47.97 10,062,534.49
25.98
2,940,000.00
18.79
5,324,665.00
0.81
55,969.49
0.91
531,552.00
0.26
-291,500.00
1.21
1,501,848.00
14.44
587,682.21
11.44
264,532.21
2.13
167,400.00
0.87
155,750.00
0.53
13,450.00
0.53
13,450.00
100.00 -71,347,633.30

12.07
15.39
7.75
21.98
4.59
59.03
-41.17
371.72
2.66
1.49
5.25
12.89
1.63
1.63
-31.21

-14,234,500.00
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98.43

226,000
251,300

0

255,000
80,000

0

20,000,000

1,290,480
1,207,680

40,000,000

1,833,800
1,249,500

60,000,000

2,354,500
100,000

80,000,000

39,470,200

63,546,600
38,311,300

100,000,000

31,315,300
17,080,800

120,000,000

98,994,332

120
88,330,666
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ปีงบประมาณ 2561
ปีงบประมาณ 2562

แผนภูมิที่ 25 เปรียบเทียบงบประมาณรายรับ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2562
สรุปข้อมูลงบประมาณรายรับ เปรียบเทียบ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2562
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้รับจัดสรรงบประมาณในการ
ดาเนินงานตามพันธกิจต่าง ๆ รวมจานวนเงินทั้งสิ้น 157,274,912.41 บาท ลดลงจานวน 71,347,633.30 บาท เมื่อ
เปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คิดเป็นร้อยละ 31.21 เนื่องจากไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ หมวดงบ
ลงทุน (สิ่งก่อสร้าง) งบบุคลากร และได้รับจัดสรรงบประมาณหมวด งบลงทุน (ครุภัณฑ์) และเงินงบประมาณด้านอื่น
ลดลง จึงทาให้รายรับลดลงเป็นจานวนมาก เมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
2. ข้อมูลงบประมาณรายจ่าย
ตารางที่ 55 แสดงงบประมาณรายจ่าย จาแนกตามประเภทงบประมาณ เปรียบเทียบระหว่างปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 - 2562
ลาดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ประเภทงบประมาณ
งบประมาณแผนงานด้านวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ
งบประมาณแผนงานด้านบริการรักษาพยาบาลฯ
งบเงินอุดหนุนผลิตแพทย์เพิ่ม
งบลงทุน (สิ่งก่อสร้าง)
งบประมาณด้านการวิจัย
งบประมาณด้านการบริการวิชาการ
งบประมาณด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
เงินอุดหนุนสนับสนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เงินรายได้
รวมทั้งสิ้น

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
การเปลีย่ นแปลง
จานวนเงิน
ร้อยละ
จานวนเงิน
ร้อยละ เพิ่มขึ้น/ลดลง ร้อยละ
1,290,480.00
0.78
1,207,680.00
1.03
-82,800.00 -6.42
37,602,384.74 22.65 34,767,123.12 29.69 -2,835,261.62 -7.54
28,097,157.26 16.93 13,537,027.17 11.56 -14,560,130.09 -51.82
39,470,200.00 23.78
0.00
0.00 -39,470,200.00 -100.00
2,354,500.00
1.42
100,000.00
0.09 -2,254,500.00 -95.75
1,833,800.00
1.10
1,249,500.00
1.07
-584,300.00 -31.86
255,000.00
0.15
80,000.00
0.07
-175,000.00 -68.63
225,159.60
0.14
209,753.00
0.18
-15,406.60 -6.84
54,875,329.71 33.06 65,962,501.30 56.32 11,087,171.79 20.20
166,004,011.31 100.00 117,113,584.79 100.00 -48,890,426.52 -29.45
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ตารางที่ 56 แสดงงบประมาณรายจ่ า ย จ าแนกตามประเภทรายการ เปรี ย บเที ย บระหว่ า งปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2561 - 2562
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ลาดับ
ที่
1
1.1
1.2
2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2
4
5
6
7
8
9
9.1

9.2

9.3

ประเภทงบประมาณ
งบประมาณแผนงานด้านวิทยาศาสตร์
สุขภาพ
งบบุคลากร
- ค่าจ้างชั่วคราว (ค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญ)
งบดาเนินงาน
- ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ
งบประมาณแผนงานด้านบริการ
รักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ
งบดาเนินงาน (ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ)
งบบุคลากร (ค่าจ้างพนักงาน)
งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์)
งบเงินอุดหนุนผลิตแพทย์เพิ่ม
เงินอุดหนุนทั่วไป (300,000 บาท/คน/ปี)
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์
งบลงทุน (ค่าสิ่งก่อสร้าง)
งบประมาณด้านการวิจยั
งบประมาณด้านการบริการวิชาการ
งบประมาณด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
เงินอุดหนุนสนับสนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เงินรายได้
เงินรายได้ วิทยาลัยฯ
- เงินอุดหนุนผลิตแพทย์ จาก สบพช.
- เงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
- เงินรายได้อื่น ๆ
- เงินบริจาค
- เงินรายได้จากการจัดบริการวิชาการ
- เงินทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก
เงินรายได้ศูนย์สขุ ภาพ
- เงินค่ารักษาพยาบาล
- เงินค่าประกันสุขภาพนักศึกษา
- เงินค่าตรวจสุขภาพนักศึกษา
เงินรายได้ศูนย์เด็ก
- ค่าอาหารและค่าเลี้ยงเด็ก
รวมทั้งสิ้น

งบประมาณรายจ่าย
ร้อยละ
จานวนเงิน (บาท)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
งบประมาณรายจ่าย
จานวนเงิน (บาท)

1,290,480.00

0.78

1,207,680.00

1,290,480.00

0.78

1,207,680.00

37,602,384.74

ร้อยละ

34,767,123.12

8,299,964.64
5.00
15,493,289.80
9.33
13,809,130.30
8.32
28,097,157.26 16.93
608,490.26
0.37
27,488,667.00 16.56
39,470,200.00 23.78
2,354,500.00
1.42
1,833,800.00
1.10
255,000.00
0.15
225,159.60
0.14
54,875,329.71 33.06
39,468,047.02 23.78
24,247,300.79 14.61
13,576,454.23
8.18
329,640.00
0.20
401,000.00
0.24
509,630.00
0.31
404,022.00
0.24
14,696,033.69
14,539,283.69
8.76
156,750.00
0.09
711,249.00
0.43
711,249.00
0.43
166,004,011.31 100.00

8,300,000.00
26,467,123.12
13,537,027.17
4,954,208.17
8,582,819.00
100,000.00
1,249,500.00
80,000.00
209,753.00
65,962,501.50
53,280,045.72
25,785,887.17
23,716,245.73
793,744.00
772,900.00
305,398.82
1,905,870.00
11,990,676.68
11,609,639.68
110,257.00
270,780.00
691,779.10
691,779.10
117,113,584.79

เพิ่มขึ้น/ลดลง

ร้อยละ

1.03

-82,800.00

-6.42

1.03

-82,800.00

-6.42

-

-

-2,835,261.62
35.36
-15,493,289.80
12,657,992.82
-14,560,130.09
4,345,717.91
-18,905,848.00
-39,470,200.00
2,254,500.00
-584,300.00
-175,000.00
-15,406.60
11,087,171.79
13,811,998.70
1,538,586.38
10,139,791.50
464,104.00
371,900.00
-204,231.18
1,501,848.00
-2,705,357.01
-2,929,644.01
110,257.00
114,030.00
-19,469.90
19,469.90
-48,890,426.52

-7.54
0.00

22.65

การเปลี่ยนแปลง

29.69
7.09
22.60
11.56
4.23
7.33
0.09
1.07
0.07
0.18
56.32
45.49
22.02
20.25
0.68
0.66
0.26
1.63
10.24
9.91
0.09
0.23
0.59
0.59
100.00
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-100.00

91.66
-51.82
714.18
-68.78
-100.00

-95.75
-31.86
-68.63
-6.84
20.20
35.00
6.35
74.69
140.79
92.74
-40.07
371.72
-18.41
-20.15
100.00
72.75
-2.74
-2.74
-29.45
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255,000
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0
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ปีงบประมาณ 2562

แผนภูมิที่ 26 เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่าย ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2562
สรุปข้อมูลงบประมาณรายจ่ายเปรียบเทียบ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2562
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีค่าใช้จ่ายในดาเนินการรวมทั้งสิ้น
117,113,584.79 บาท ลดลงจานวน 48,890,426.52 บาท เมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คิดเป็น
ร้อยละ 29.45 ส่วนใหญ่ลดลงจากการจ่ายค่าใช้จ่ายด้านงบลงทุน (งานก่อสร้าง) งบบุคลากร ซึ่งไม่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ และได้รั บ งบประมาณหมวดงบลงทุ น (ครุภัณฑ์) และเงินงบประมาณด้ านอื่น ๆ ลดลง จึงทาให้
งบประมาณรายจ่ายลดลงเป็นจานวนมาก เมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
3.2.2 ด้านวัสดุ ครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง
1) การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ
ตารางที่ 57 เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายประเภทค่าวัสดุ
ลาดับที่
1
2
3
4

ประเภทวัสดุ
วัสดุสานักงาน
วัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

ปีงบประมาณ 2561
378,756.69
556,468.00
34,864.50
474,741.81
1,444,831.00

ปีงบประมาณ 2562
287,940.84
814,595.00
15,229.76
263,127.70
1,380,893.30

รายงานประจาปี 2562
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จานวนเงิน (บาท)

ตารางเปรี ย บเทีย บค่าใช้จ่ าย ปี งบประมาณ พ.ศ.2561 และ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หมวดค่าวัส ดุ
โครงการจัดซื้อวัสดุเพื่อการบริหารจัดการภายในวิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ จากกราฟแสดงให้เห็นว่า ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 มีปริมาณการจัดซื้อวัสดุสานักงาน วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ และวัสดุงานบ้านงานครัว ลดลงจากปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 มีเพียงรายการวัสดุคอมพิวเตอร์เท่านั้นที่มียอดการจัดซื้อเพิ่มขึ้นจากเดิมมาก เนื่องจากมีการจัดซื้อ
เครื่องปริ๊นเตอร์ที่หลากหลายยี่ห้อ และต้องใช้หมึกปริ๊นที่แตกต่างกัน การดาเนินการจัดซื้อจึงต้องกระจายจานวน
หมึกเพื่อให้เพียงพอกับการใช้งานที่มีอยู่ ประกอบกับราคาหมึกปริ๊นแต่ละยี่ห้อมีราคาสูงต่าไม่เท่ากัน ทาให้ยอดการ
จัดซื้อเพิ่มขึ้นตามไปด้วย ทั้งนี้การจัดซื้อวัสดุดังกล่าวมีงบประมาณเพิ่มขึ้นจากงบประมาณที่ขออนุมัติไว้ทั้งโครงการ
900,000.00
800,000.00
700,000.00
600,000.00
500,000.00
400,000.00
300,000.00
200,000.00
100,000.00
0.00

814,595.00
556,468.00

474,741.81

378,756.69
287,940.84

263,127.70

34,864.50
15,229.76
วัสดุสานักงาน

วัสดุคอมพิวเตอร์

ปีงบประมาณ 2561

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ วัสดุงานบ้านงานครัว

ปีงบประมาณ 2562

แผนภูมิที่ 27 เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายประจาปี ประเภทค่าวัสดุ
2) การจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้รับการจัดสรรงบประมาณใน
การดาเนินงานตามพันธกิจต่างๆ จานวนทั้งสิ้น 39,221,400 บาท จาแนกเป็นงบประมาณแผ่ นดิน จานวนทั้งสิ้น
38,807,400 บาท งบประมาณเงินรายได้จานวน 414,000 บาท
ตารางที่ 58 งบประมาณการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2561-2562
ปีงบประมาณ 2561
ปีงบประมาณ 2562
ร้อยละการเพิ่ม-ลดลง
รับจัดสรร
เบิกจ่าย
รับจัดสรร
เบิกจ่าย
รับจัดสรร
เบิกจ่าย
งบประมาณแผ่นดิน 45,124,400 41,297,817 38,807,400 35,049,421.20 6,317,000 6,248,395.80
งบประมาณรายได้ 1,227,160
973,712
414,000
411,000
813,160
562,712
รวม
46,351,560 42,271,529 39,221,400 35,460,421.20 7,130,160 6,811,107.80

ประเภทงบประมาณ

รายงานประจาปี 2562

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
50,000,000
45,000,000

46,351,560
42,271,529
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39,221,400
35,460,421

40,000,000
35,000,000
30,000,000

25,000,000
20,000,000
15,000,000
10,000,000
5,000,000
-

งบประมาณปี 2561
จัดสรร

งบประมาณปี 2562
เบิกจ่าย

แผนภูมิที่ 28 เปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2561 - 2562
จากแผนภูมิแสดงให้ เห็นถึงการเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และเปรียบเทียบงบประมาณที่
เบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2561 เปรียบเทียบกับปี 2562 ด้านการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ดังนี้
- ปีงบประมาณ 2561 มีจานวนเงินที่ได้รับจัดสรรมากกว่าในปีงบประมาณ 2562
- ปีงบประมาณ 2561 มีจานวนเงินที่เบิกจ่ายมากกว่าปีงบประมาณ 2562
- ทั้งนี้ วิทยาลัยฯได้นางบประมาณคงเหลือในส่วนนี้ ไปใช้ในการบริหารจัดการด้านอื่นๆ ต่อไป
- กิจกรรมการตรวจรับพัสดุ
คณะกรรมการที่ได้รั บ การแต่งตั้งให้ ตรวจรับพัส ดุ ค รุภัณฑ์ ดาเนินการตรวจรับพัส ดุตามรายละเอี ย ด
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (SPEC) และตามแบบสัญญาที่ได้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งนั้น

ภาพที่ 110 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุครุภัณฑ์

รายงานประจาปี 2562

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

125

3) ด้านสิ่งก่อสร้าง
1. งานจ้างก่อสร้างพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุ ลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก
และสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี
เงินนอกงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2562 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้รับจัดสรร
จานวน 2,245,500.-บาท (สองล้านสองแสนสี่หมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้รับ
จัดสรรจานวน 2,704,500.-บาท (สองล้านเจ็ดแสนสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) วันเริ่มต้นสัญญา วันที่ 3 ธันวาคม 2561
วันสิ้นสุดสัญญาคือวันที่ 29 สิงหาคม 2562 วงเงินในสัญญาจ้าง 4,950,000.- บาท (สี่ล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
ผู้รับจ้างส่งมอบงานและคณะกรรมการตรวจรับมอบงานเรียบร้อย เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562
2. งานจ้างก่อสร้างอาคารสโมสรนักศึกษา
เงินนอกงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วันเริ่มต้นสัญญา วันที่ 2 กันยายน 2562 วันสิ้นสุด
สัญญาคือวันที่ 29 มกราคม 2563 วงเงินในสัญญาจ้าง จานวน 1,650,000.-บาท (หนึ่งล้านหกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
ขณะนี้อยู่ระหว่างดาเนินการก่อสร้างและได้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
3. งานจ้างออกแบบอาคารโภชนาการ
เงินนอกงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วันเริ่มต้นสัญญา วันที่ 25 เมษายน 2562 วันสิ้นสุด
สัญญาคือวันที่ 22 สิงหาคม 2562 วงเงินในสัญญาจ้าง จานวน 2,700,000.-บาท (สองล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) ผู้
ให้บริการจ้างออกแบบได้ส่งมอบงานและคณะกรรมการตรวจรับมอบงานเรียบร้อย เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562
4. งานจ้างออกแบบตกแต่งภายในอาคารโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เงินนอกงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วันเริ่มต้นสัญญา วันที่ 27 กันยายน 2562 วันสิ้นสุด
สัญญาคือวันที่ 25 ธันวาคม 2562 วงเงินในสัญญาจ้าง จานวน 190,000.-บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ขณะนี้
อยู่ระหว่างดาเนินการออกแบบและได้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ.2563
สรุป งบประมาณที่เกี่ยวข้องด้านการก่อสร้าง ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ใช้จ่ายงบประมาณทั้งสิ้น
7,244,500.- บาท (เจ็ดล้านสองแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน) ส่วนในปีงบประมาณ 2561 ใช้จ่ายไปทั้งสิ้น 2,445,500.บาท (สองล้านสี่แสนสี่หมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) งบประมาณที่เกี่ยวข้องด้านการก่อสร้างเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ
2561 จานวน 4,799,000.- บาท (สี่ล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) เนื่องจากวิทยาลัยฯได้เตรียมความพร้อม
สาหรับการเปิดให้บริการทางการแพทย์และปรับปรุงภูมิสถาปัตย์โดยรอบเพื่อตอบสนองความต้องการของนักศึกษา
จึงจาเป็นต้องใช้เงินรายได้ของวิทยาลัยฯเข้ามาบริหารจัดการ เพราะไม่ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดิน
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ภาพที่ 111 รูปภาพงานก่อสร้างพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก
และสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี

ภาพที่ 112 งานจ้างออกแบบอาคารโภชนาการ

ภาพที่ 113 งานจ้างออกแบบตกแต่งภายในอาคารโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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3.3 ด้านงบบุคลากร
3.3.1 จาแนกตามประเภทของบุคลากร
ตารางที่ 59 จาแนกตามประเภทของบุคลากร

ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้

ลูกจ้างประจา

3

ลูกจ้างชั่วคราวเงินงบประมาณ

15

พนักงานเงินรายได้

ลูกจ้างชั่วคราว

60

พนักงานเงินงบประมาณ

พนักงานเงินรายได้

1

ข้าราชการ

พนักงานเงินงบประมาณ

สายสนับสนุน

ข้าราชการ

สายวิชาการ

1

61

33

-

10

1

รวม

79

รวม

รวมทั้งหมด

106

185

1. จาแนกตามประเภทของประเภทบุคลากร
สายวิชาการ
- ในปี 2562 งานบริหารบุคคล มีบุคลากรสายวิชาการ จานวนทั้งสิ้น 79 คน จาแนกเป็นข้าราชการ
จานวน 1 คน พนักงานมหาวิทยาลัย 75 คน ลูกจ้างประจา จานวน - คน และ ลูกจ้างชั่วคราว จานวน 3 คน
ตารางที่ 60 ประเภทของบุคลากร ระหว่างปี 2561 – 2562
ภาควิชา/สาขา/
หน่วยงาน
กลุ่มวิชา
แพทยศาสตร์
กลุ่มวิชา
สาธารณสุขศาสตร์
รวม
ร้อยละ

ข้า
ราช
การ
1

ปี 2561
พนักงาน ลูกจ้าง
มหาวิทยาลัย ประจา

ลูกจ้าง
ชั่วคราว

รวม

ปี 2562
ข้า
พนักงาน ลูกจ้าง ลูกจ้าง
ราช มหาวิทยาลัย ประจา ชั่วคราว
การ
1
54
3
-

รวม

เพิ่มขึ้น/
ลดลง

58

6

48

-

3

52

-

21

-

-

21

-

21

-

-

21

-

1
1.37

69
94.52

-

3
4.11

73
100

1
1.27

75
94.94

-

3
3.78

79
100

6
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60

128
54

48

50
40
30

21

21

20
10

ปีงบประมาณ 2561

3

0

ลูกจ้างชั่วคราว

00

ลูกจ้างประจา

0

พนักงานมหาวิทยาลัย

ลูกจ้างประจา

พนักงานมหาวิทยาลัย

ข้าราชการ

0

3

00

ข้าราชการ

10

ลูกจ้างชั่วคราว

10

ปีงบประมาณ 2562

กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์

กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์

แผนภูมิที่ 29 จานวนร้อยละของบุคลากรสายวิชาการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2562
สายสนับสนุนวิชาการ
- ในปี 2562 งานบริหารบุคคล มีบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จานวนทั้งสิ้น 106 คน จาแนกเป็น
ข้าราชการจานวน 1 คน พนักงานมหาวิทยาลัย 94 คน ลูกจ้างประจา จานวน 1คน และ ลูกจ้างชั่วคราว จานวน 10
คน
ตารางที่ 61 บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ปี 2561 - 2562
ปี 2561
ภาควิชา/สาขา/
หน่วยงาน

สานักงานคณบดี
ศูนย์พัฒนาเด็ก
โรงพยาบาล
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี
รวม
ร้อยละ

ปี 2562

พนักงาน
มหาวิทยาลัย

ลูกจ้าง
ประจา

ลูกจ้าง
ชั่วคราว

-

40
4
29

1

4
6
-

45
10
30

1
1.18

73
85.88

1
1.18

10
11.76

85
100

ข้าราช
การ

1

รวม

พนักงาน
มหาวิทยาลัย

ลูกจ้าง
ประจา

ลูกจ้าง
ชั่วคราว

1

41

-

4
49

1

1

94

0.94

88.68

ข้าราช
การ

รวม

เพิ่มขึ้น/
ลดลง

4
6
-

46

1

10
50

20

1

10

106

21

0.94

9.43

100
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60
49

50
41

40

40

29

30

สานักงานคณบดี

20
4

ปีงบประมาณ 2561

46

ศูนย์พัฒนาเด็ก
โรงพยาบาล

0

ลูกจ้างชั่วคราว

001

ลูกจ้างประจา

100

0

พนักงานมหาวิทยาลัย

001

ข้าราชการ

พนักงานมหาวิทยาลัย

ข้าราชการ

0

4

ลูกจ้างชั่วคราว

100

46

ลูกจ้างประจา

10

ปีงบประมาณ 2562

แผนภูมิที่ 30 เปรียบเทียบจานวน ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการ
ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2562
3.3.2 จาแนกตามตาแหน่งสายวิชการ
ตารางที่ 62 บุคลากรสายวิชาการตามตาแหน่งสายวิชาการ
ศาสตราจารย์
-

รองศาสตราจารย์
3

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
26

อาจารย์
50

รวมทั้งหมด
79

- ในปี 2562 งานบริหารบุคคล มีบุคลากรสายวิชาการ จานวนทั้งสิ้น 79 คน จาแนกตามตาแหน่งทาง
วิชาการ ตาแหน่งอาจารย์ จานวน 50 คน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จานวน 26 คน รองศาสตราจารย์ จานวน 3 คน
และศาสตราจารย์ จานวน – คน
ตารางที่ 63 บุคลากรสายวิชาการตามตาแหน่งสายวิชาการระหว่างปี 2561 - 2562
ปี 2561
ภาควิชา/สาขา/
หน่วยงาน

ปี 2562

อาจารย์

ผศ.

รศ.

ศ.

รวม

อาจารย์

ผศ.

รศ.

ศ.

รวม

เพิ่มขึ้น/
ลดลง

กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์
กลุ่มวิชาสาธารณสุข
ศาสตร์

36
14

13
7

2
-

1
-

52
21

39

16

3

-

58

6

11

10

-

-

21

-

รวม

50
68.49

20
27.40

2
2.74

1
1.37

73
100

50

26

3

-

79

6

63.29

32.91

3.80

-

100

ร้อยละ
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45
40

39
36

35
30
25
20
15

14

10

16
13

11

10

7

5

2

0
อาจารย์

ผศ.

3

1 0

0

รศ.

ศ.

0
อาจารย์

ปี 2561

ผศ.

0 0

รศ.

ศ.

ปี 2562

กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์

กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์

แผนภูมิที่ 31 บุคลากรสายวิชาการตามตาแหน่งสายวิชาการระหว่างปี 2561 - 2562
สายวิชาการ
- ในปี 2562 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีบุคลากรสาย
วิชาการ จานวนทั้งสิ้น 79 คน จาแนกตามระดับการศึกษาเป็นระดับปริญญาตรี จานวน – คน ปริญญาโท จานวน
28 คน ปริญญาเอก จานวน 31 คน และวุฒิบัตร จานวน 20 คน
ตารางที่ 64 จาแนกบุคลากรสายวิชาการตามระดับวุฒิการศึกษา
ภาควิชา/สาขา/หน่วยงาน/
กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์
กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์

รวม
ร้อยละ

ปริญญาตรี
(คน)

ปริญญาโท
(คน)

ปริญญาเอก
(คน)

วุฒิบัตร
(คน)

รวม
(คน)

-

16

22

20

58

0

12
28
35.44

9
31
39.24

20
25.31

21
79
100
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22

20

20

16

15

12
9

10
5
0

0

0

0

(คน)

(คน)

(คน)

(คน)

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

วุฒิบัตร

กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์

กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์

แผนภูมิเปรียบที่ 36 จานวนร้อยละของบุคลากรสายวิชาการจาแนกตามระดับการศึกษา
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2562
สายสนับสนุนวิชาการ
- ในปี 2562 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ จานวนทั้งสิ้น 106 คน จาแนกตามระดับการศึกษาเป็นระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จานวน 2 คน
มัธยมศึกษาตอนปลาย จานวน 6 คน วุฒิปวช. จานวน 1 คน วุ ฒิปวส. จานวน 7 คน ปริญญาตรีจานวน 82 คน
ปริญญาโท จานวน 8 คน และ ปริญญาเอก จานวน - คน
ตางรางที่ 65 จาแนกบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการตามวุฒิการศึกษา
หน่วยงาน/ภาควิชา/ มัธยมศึกษา มัธยมศึกษา
สาขา
ตอนต้น
ตอนปลาย
สานักงานเลขานุการ
5

ปวช.
(คน)
-

ปวส.
(คน)
2

ปริญญาตรี ปริญญาโท
(คน)
(คน)
35
5

รวม
(คน)
47

ศูนย์พัฒนาเด็ก

2

1

1

-

5

1

10

โรงพยาบาล
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี
รวม

-

-

-

5

42

2

49

2

6

1

7

82

8

106

1.89

5.66

0.94

6.60

77.36

7.55

100

ร้อยละ
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45

42

40
35

35
30
25
20
15
10
5

5
0

0

2

5
1

0

0

0

มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย
สานักงานเลขานุการ

1

2

0

5

5
2

1

0

(คน)

(คน)

(คน)

(คน)

ปวช.

ปวส.

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ศูนย์พัฒนาเด็ก

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

แผนภูมิที่ 32 จานวนร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
จาแนกตามระดับการศึกษาระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2562
3.3.3 บุคลากรลาศึกษาต่อ
- ในปี 2562 งานบริ ห ารบุ คคล มีบุคลากรลาศึก ษาต่ อทั้ งในและต่า งประเทศ จานวนทั้งสิ้ น 13 คน
จาแนกตามประเภทบุคลากรสายวิชาการ ดังนี้
ตารางที่ 66 การลาศึกษาต่อของบุคลากร
ระดับ
การศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก

ในประเทศ
13

สายวิชาการ
ต่างประเทศ
-

รวม
13

สายนับสนุน
ในประเทศ ต่างประเทศ
-

รายงานประจาปี 2562
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สายวิชาการ
1. ทุนใหม่ เพื่อพัฒนาอาจารย์ จานวน 1 ทุน ดังนี้
ตารางที่ 67 ทุนพัฒนาอาจารย์
ชื่อ- สกุล

ระดับ
ปริญญา

สาขา

สถานศึกษา

ทุน
สนับสนุน

ระยะเวลาใน
การลาศึกษา

1. นางทักษิณ พิมพ์ภักดิ์ ปริญญาเอก สุขภาพและการพัฒนา มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาลัยฯ 13 ส.ค.62-12 ส.ค.65
ที่ยั่งยืน (หลักสูตร
นานาชาติ)

2. ทุนใหม่ เพื่อพัฒนาอาจารย์แพทย์ในด้านแพทย์ประจาบ้านหรื อแพทย์เฉพาะทางสาขาต่างๆ จานวน 2
ทุน ดังนี้
ตารางที่ 68 ทุนพัฒนาอาจารย์แพทย์เฉพาะทาง
ชื่อ- สกุล

ระดับ
ปริญญา

สาขา

สถานศึกษา

ทุน
สนับสนุน

ระยะเวลาในการลา
ศึกษา

1. นพ.พนธกร บุญเจริญ

ปริญญาเอก จิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล

ส่วนตัว

1 ก.ค. 62 ถึง 30 มิ.ย.65

2. พญ.กิตติมา โพธิปัตชา

ปริญญาเอก เวชศาสตร์
ฉุกเฉิน

ส่วนตัว

1 ก.ค. 62 ถึง 30 มิ.ย.65

สป.โรงพยาบาล
เชียงรายประชานุ
เคราะห์

3. ทุนเดิม เพื่อพัฒนาอาจารย์และในด้านแพทย์ประจาบ้านหรือแพทย์เฉพาะทางสาขา จานวน 10 ทุน
ดังนี้
ตารางที่ 69 ทุนพัฒนาอาจารย์แพทย์เฉพาะทาง
ชื่อ- สกุล

ระดับ
ปริญญา

สาขา

สถานศึกษา

ทุน
สนับสนุน

ระยะเวลาในการลา
ศึกษา

1. นายพลากร สืบสาราญ ปริญญา
เอก

การพัฒนา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาลัยฯ
สุขภาพชุมชน

8 ม.ค. 61-7 ม.ค. 64

2. น.ส.รัตติยา ทองรุ่ง

ปริญญา
เอก

เภสัชวิทยา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาลัยฯ

11 ม.ค. 61-10 ม.ค. 64

3. นายสมเจตน์ ทองดา

ปริญญา
เอก

สาธารณสุข
ศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาลัยฯ

6 ส.ค. 61-5 ส.ค. 64
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ชื่อ- สกุล

ระดับ
ปริญญา

สาขา

สถานศึกษา
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ทุน
สนับสนุน

ระยะเวลาในการลา
ศึกษา

4. พญ.เพชรลดา
อาชวานันทกุล

ปริญญา
เอก

ภาควิชา
จิตวิทยา

คณะแพทยศาสตร์ศิริ
ราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล

ส่วนตัว

1 ก.ค. 61 ถึง 30 มิ.ย.
64

5. นพ.ณวัฒน์
โอฬารสกุลชัย

ปริญญา
เอก

กลุ่มงานศัลยกรรม
โรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค์
คณะแพทยศาสตร์ศิริ
ราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล

ส่วนตัว

1 ก.ค. 61 ถึง 30 มิ.ย.
64

6. พญ.สุธาดา บุญญาคมน์ ปริญญา
เอก

ศัลยศาสตร์
ทางเดิน
ปัสสาวะ
สูตินรีเวช
วิทยา

ส่วนตัว

23 ก.ค. 61 ถึง 30 มิ.ย.
64

7. พญ.วศินี นิรันพรพุทธา ปริญญา
เอก

เวชศาสตร์
ฉุกเฉิน

โรงพยาบาลสมเด็จพระ ส่วนตัว
ปิ่นเกล้า กรมแพทย์
ทหารเรือ

23 ก.ค. 61 ถึง 30 มิ.ย.
64

8. นพ.ภานุวัตร
สุธรรมวงศ์

ปริญญา
เอก

ศัลยกรรม
ตกแต่ง

คณะแพทยศาสตร์
ส่วนตัว
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

1 ก.ค. 59 ถึง 30 มิ.ย.
64

9.นางสาวปรารถนา
โฉมเฉลา

ปริญญา
เอก

เภสัชศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

15 ส.ค. 60 ถึง 15 ส.ค.
63

10.นพ.ศุภราช
เลาหพิทักษ์วร

ปริญญา
เอก

จักษุวิทยา

คณะแพทยศาสตร์
วิทยาลัยฯ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วิทยาลัยฯ

1 ก.ค. 60 ถึง 30 มิ.ย.
63
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คณะกรรมการจัดทารายงานประจาปี พ.ศ.2562 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
คณะกรรมการอานวยการจัดทารายงานประจาปี พ.ศ. 2562
1. คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
2. ผู้อานวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
3. ผู้อานวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
โรงพยาบาลศรีสะเกษ
4. รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา
5. รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม
6. รองคณบดีฝ่ายบริหาร
7. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
8. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาฯ
9. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพันธกิจสังคม
10. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการโรงพยาบาล
11. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา
12. หัวหน้ากลุ่มวิชาแพทยศาสตร์
13. หัวหน้ากลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์
14. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและบริหารกายภาพฯ

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

คณะอนุกรรมการจัดทารายงานประจาปี พ.ศ. 2562
1. นพ.ประวิ อ่าพันธุ์
2. ผศ.ดร.กิตติ เหลาสุภาพ
3. นพ.วีระวัฒน์ พันธ์ครุฑ
4. ผศ.พญ.ศุทธินี ธิราช
5. ผศ.ดร.ลติพร อุดมสุข
6. พญ.นวินดา เจียมบุญศรี
7. ผศ.ดร.รัตนา เล็กสมบูรณ์
8. ผศ.มินตรา สาระรักษ์
9. ผศ.จารุวรรณ์ วงบุตดี
10. ผศ.ดร.ปรีดา ปราการกมานันท์
11. ผศ.ดร.กาญจนา แปงจิตต์
12. ผศ.จิราภรณ์ หลาบคา
13. นายพงษ์พัฒน์ เสนหอม
14. น.ส.ณรัญญา มีชัย
15. น.ส.รัตติกาล วังคะฮาด
16. น.ส.สุพัตรา โฉมงาม
17. น.ส.มาลัย ศิลารัมย์
18. น.ส.ธีรานันทน์ บุราไกร

ประธานคณะกรรมการ
รองประธานคณะกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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19. นายเวนิจ หงษา
20. น.ส.จิตตวีร์ ภัทรวัชช์รวีร์
21. น.ส.ธัญฉัตร ศรีธัญรัตน์
22. นายวัชรพงษ์ แสงนิล
23. น.ส.จารุภรณ์ มุ่งหมาย
24. นางสาวกนกภรณ์ สิงห์คา
25. นางสุวิมล สะโสดา
26. น.ส.สุภาพร ช่างคา
27. น.ส.ภชารี ยิ่งรัตนสุข
28. ว่าที่.ร.ต.ภานุวัฒน์ แหวนวงษ์
29. นายอัครเดช อธิปราชญ์
30. นางนันทิญา ทีปิวัฒน์
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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
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