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ค าน า 
 

แผนกลยุทธ์เพื่อการพัฒนา ระยะ 5 ปี(พ.ศ.2555-2559) ฉบับปรับปรุง วิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดท าขึ้นโดยได้รับความร่วมมือ  ร่วมคิด จาก
คณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรสายสนับสนุน ในการก าหนดวิสัยทัศน์ ทิศทาง เป้าหมายหลัก 
แนวนโยบาย มาตรการ และวัตถุประสงค์ เพ่ือให้วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มุ่งสู่ความ
เป็นผู้น า ความเป็นเลิศทางการแพทย์และสาธารณสุข สนองตอบนโยบายและความต้องการของประเทศ 
แผนกลยุทธ์ฉบับนี้ เปรียบเสมือนเป็นเครื่องชี้น าการพัฒนาให้ วิทยาลัยพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
ก าหนดแนวทางการปฏิบัติที่ครอบคลุมทุกภารกิจ คือ  ด้านผลิตบัณฑิต ด้านการพัฒนานักศึกษา ด้านการ
วิจัย  ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพสู่สังคม และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม นอกจากนั้น ยัง
รวมถึงด้านการบริหารจัดการ  การพัฒนาบุคลากร  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การเงินและงบประมาณ  
และการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการด าเนินภารกิจหลัก และประโยชน์สุข
แก่ชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง รวมทั้งบัณฑิตวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
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  ภาคผนวก 

    
1. โครงการ สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ ปีงบประมาณ 

2556  วันที่ 2 – 3 กุมภาพันธ์ 2556 ณ โรงแรมทอแสงโขงเจียม รีสอร์ท 
2.  

3. โครงการสัมมนา“ผู้บริหารก าหนดทิศทางแผนกลยุทธ์และถ่ายทอดแผนกลยุทธ์สู่  
หน่วยงานและบุคคล”ระหว่างวันที่ 17 – 20 เมษายน 2556 ณ เกาะช้าง  
จังหวัดตราด 
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ส่วนท่ี  1 
 

แผนกลยุทธ์เพื่อการพัฒนา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2555-2559) 
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
 
1. บทนํา 

1.1 ความเปนมา 
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ไดมีการจัดทําแผนกลยุทธ

เพ่ือใชเปนกรอบในการดําเนินงานทั้งระยะสั้น เปาหมาย 5 ป พ.ศ.2551-2555) และระยะยาว 10 ป    
(พ.ศ. 2548-2557)   โดยมีสาระมุ่งเนนการจัดการเรียนการสอน และการดําเนินการเพื่อใหบรรลุผลในพันธกิจ
ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขศาสตร์ ในดานการจัดการเรียนการสอน  การดําเนินงานวิจัย  การ
บริการวิชาการ  และการทํานุบํารุงวัฒนธรรม สงเสริมศิลปวัฒนธรรม  รวมทั้งการใหชุมชนมีสวนรวมใน
กิจกรรมตางๆ  ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขศาสตร์ 

ในการดําเนินงานตางๆ ตามแผนยุทธศาสตรข้างตน วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขศาสตร์ 
ไดจัดทํารายงานการประเมินตนเอง และคณะผูประเมินดังกล่าวไดรายงานถึงจุดออน จุดแข็ง ของวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุขศาสตร์ หลังจากไดรับรายงานแลว วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
จึงไดศึกษา วิเคราะหผลการประเมิน และทบทวนการดําเนินงานที่ผานมา จึงเห็นควรดําเนินการทบทวนแผน  
กลยุทธเดิม และจัดทําแผนกลยุทธฉบับใหมขึ้น  

ในการนี้ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขศาสตร์  ไดจัดใหมีการประชุมเชิงปฏิบัติการโดยผู    
เขารวมประชุม ซึ่งประกอบด้วย ผูบริหาร และบุคลากรของหนวยงาน ทุกฝายที่เกี่ยวของหรือเปนผูรับผิดชอบใน
การจัดทําแผนการดําเนินงานของวิทยาลัยฯ เป็นการนําผลที่ได้จากการระดมความคิดประสบการณ์และข้อมูล
จากคณะผู้เข้าร่วมสัมมนา  และความชํานาญที่หลากหลายจากส่วนงานต่างๆ  มาร่วมกันทํางานอย่างเป็นระบบ
ในทุกขั้นตอน ซึ่งเป็นการทํางานบนพ้ืนฐานการมีส่วนร่วมทั้งด้านข้อมูล ความคิดเห็น  และการวิเคราะห์ของแต่
ละบุคคล  เพื่อนําเสนอในกลุ่มย่อยและชี้แจงเหตุผล  เพื่อให้กลุ่มลงความเห็นให้เกิดข้อสรุปร่วมกัน   

1.2 วัตถุประสงค์   
เพ่ือให้หน่วยงาน/สาขาวิชาต่างๆ  ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขศาสตร์ 
นําไปใช้กระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นกรอบในการทําแผนปฏิบัติการประจําปี ครบตาม 4 พันธกิจ  

 
 
 
 



  แผนกลยุทธ์เพื่อการพัฒนา ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2555-2559)  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

 

 

2.  ปรัชญา   
       วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เป็นสติปัญญาของสังคมอีสานใต้ บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง  
 
 
3.  วิสัยทัศน์  (Vision) 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขเป็นสถาบันชั้นนําแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพใน
ภูมิภาคลุ่มน้ําโขงและอาเซียน 
 
 
4.  เป้าหมาย  

1. เป็นแหล่งเรียนรู้สําหรับนกัศึกษาในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
2. ผลิตบุคลากรทางการแพทย์และการสาธารณสุขท่ีมีความรู้ความสามารถในการช่วยเหลือ 
    ชุมชน และประชาชนในพื้นท่ีในด้านการดูแล ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 
3. สนองนโยบายของรัฐบาลในการแก้ปัญหาการขาดแคลนแพทย์และการกระจายแพทย์ใน 
    พ้ืนที่ชนบทห่างไกล 

            4. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้ดีขึ้น 
 
 
5.  พันธกิจ (Mission) 

1. สร้างบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐานในระดับสากล  มีคุณธรรมนําความรู้    
คิดเป็น  ทําเป็น  และ ดํารงชีวิตบนพื้นฐานความพอเพียง 

2. วิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ใหม่และผลงานสร้างสรรค์  ที่สามารถนําไป 
ประยุกต์ใช้ในภูมิภาคลุ่มน้ําโขงและอาเซียน 

3.  บริการวิชาการ สร้างเสรมิสุขภาวะ และสร้างความร่วมมือกับชุมชน สังคม ในภูมิภาคลุ่มน้ําโขง 
4.  ทํานุบํารุง  ฟ้ืนฟู  ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นและภูมิภาคลุ่มน้ําโขง 
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6. สรุปผลการวิเคราะห์ SWOT  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 จากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการบุคลากร เรื่อง การจัดทําแผนกลยุทธ์และแผนพัฒนาวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ปี 2555-2559 เมื่อวันที่ 7-8 มีนาคม 2554 ได้บทสรุปของผล 
การวิเคราะห์ SWOT เป็นดังนี้ 
 

6.1 จุดแข็ง (Strength) 
๑. อาจารย์และบุคลากรของวิทยาลัยฯมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน 
๒. บุคลากรมีความตั้งใจ กระตือรือร้น มุมานะ เสียสละในการปฏิบัติงาน  
๓. บุคลากรเป็นคนรุ่นใหม่ พร้อมที่จะเรียนรู้ ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงกับระบบและกลไกการ 

  ทํางานของหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก 
๔. วิทยาลัยฯเป็นหน่วยงานที่เน้นการผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีความรู้ความสามารถ   
    สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนในเขตอีสานใต้ 
๕. หลักสูตรของวิทยาลัยฯ มีมาตรฐานทันสมัย ตรงตามความต้องการของชุมชน 
๖. วิทยาลัยฯ ได้รับงบประมาณสนับสนุนในการผลิตบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพอย่าง  
    ต่อเนื่อง 
๗. ที่ตั้งของวิทยาลัยฯ อยู่ใกล้ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานสาธารณสุขชุมชนที่เอ้ือต่อ 
    การศึกษาและการวิจัย 
๘. นักศึกษามีภูมิลําเนาอยู่ในเขตพ้ืนที่อีสานใต้ ตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่น 

 
6.2  จุดออน (Weakness) 

๑. วิทยาลัยฯไม่มีระบบการส่งเสริมขวัญและกําลังใจของบุคลากรในหน่วยงานส่งผลให้ ขาด 
     แรงจูงใจและกําลังใจในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 
๒. วิทยาลัยฯ ไม่มีระบบการพัฒนาบุคลากรตามสายงานอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง 
๓. บุคลากรมีประสบการณ์น้อยจึงยังขาดความรู้ความชํานาญ 
๔.  จํานวนบุคลากรมีไม่เพียงพอต่อปริมาณภาระงาน  
๕. สัดส่วนจํานวนอาจารย์ต่อจํานวนนักศึกษาไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. 
๖. งบประมาณท่ีได้รับการสนับสนุนมีไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการและการดําเนินงานของ 
    หน่วยงาน 
๗. วิทยาลัยฯ ขาดการวางแผนในการพัฒนาบุคลากร และขาดการวางระบบในการจัดสรรบุคลากร 
    ในแต่ละสายงานให้สอดคล้องกับลักษณะของงานและภาระงาน 
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๘. วิทยาลัยฯ ไม่มีแผนการประชาสัมพันธ์หน่วยงานรวมถึงได้รับงบประมาณในการดําเนินกิจกรรม  
    ประชาสัมพันธ์ไม่เพียงพอ 
๙. การดําเนินงานด้านการบริหารหลักสูตรมีความแตกต่างกันในการบริหารจัดการในภาพรวม 
๑๐. โครงสร้างและระบบการบริหารจัดการมีการเปลี่ยนแปลง มีความซับซ้อน ไม่คล่องตัว ขาด  
       ความชัดเจน 
๑๑. ขาดการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ กฎ ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรภายใน 
      หนว่ยงาน 
๑๒. ผู้บริหารขาดการนําหลักธรรมภิบาลมาใช้ในการบริหารหน่วยงาน 
๑๓. การสื่อสาร การประสานงานและความร่วมมือของบุคลากรภายในหน่วยงานยังไม่มี 
      ประสิทธิภาพ 
 

6.3  โอกาส (Opportunity) 
1. รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนงบประมาณในการผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
2. งานด้านการบริการสุขภาพตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน 
3. วิทยาลัยฯได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากกระทรวงสาธารณสุข และสถาบันพ่ีเลี้ยงอย่าง 
    ต่อเนื่อง 
4. วิทยาลัยฯมีนโยบาย ในการผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพสูง สามารถเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนา 
    ประเทศ สามารถแข่งขันได้ในภูมิภาค อาเซียน  
 

6.4  อุปสรรค (Threat)    
 1. มีจํานวนสถาบันที่เปิดสอนหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพเป็นจํานวนมากส่งผลต่อจํานวน 
     นักศึกษาที่ไม่เป็นไปตามแผนการรับนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 
2. รัฐบาลมีนโยบายจํากัดจํานวนในการรับนักศึกษา รวมทั้งโรงพยาบาลร่วมผลิตมีจํานวนไม่ 
    เพียงพอส่งผลให้การผลิตบัณฑิตแพทย์ไม่เพียงพอกับความต้องการของชุมชน 
3. นโยบายของกระทรวงสาธารณสุขในการจัดสรรโรงพยาบาลร่วมผลิต ให้กับโรงเรียนแพทย์ใหม่ 
    ยังไม่มีความชัดเจนและไม่มีแบบแผน 
4. ขาดการยอมรับของบุคคลภายนอกต่อการผลิตบัณฑิตแพทย์ของวิทยาลัยฯ  
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7.  กลยุทธ์ และแนวทางพัฒนา ระยะ 5 ป ี(พ.ศ. 2555–2559) วิทยาลัยแพทยศาสตร์และ 
     การสาธารณสุข   

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ได้จัดทําแผนพัฒนา 
การดําเนินงานระยะ 5 ปี  (พ.ศ. 2555 – 2559) โดยได้รับความร่วมมือ  ร่วมคิด จากนักศึกษา และบุคลากร 
ในการกําหนดปรัชญา  วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย นโยบาย มาตรการ และวัตถุประสงค์ เพ่ือให้วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มุ่งสู่ความเป็นผู้นํา  ความเป็นเลิศทางการแพทย์และการสาธารณสุข 
สนองตอบนโยบายและความต้องการของประเทศ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข กําหนดแนวทาง
การปฏิบัติที่ครอบคลุมยุทธศาสตร์  5 ด้าน  คือ  ด้านผลิตบัณฑิต และการพัฒนานักศึกษา, ด้านการวิจัย, ด้าน
การบริการวิชาการสู่สังคม, ด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม นอกจากนั้น ยังรวมถึงด้านการบริหารจัดการ เช่น 
ด้านพัฒนาอาจารย์และบุคลากร, การเงินและงบประมาณ  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการประกันคุณภาพ
การศึกษา เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดําเนินภารกิจหลัก และเกิดประโยชน์สุขแก่ชุมชนภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง   

 
วัตถุประสงค์ที ่๑  

สร้างบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่มีคุณลักษณะตามเกณฑ์มาตรฐานขององค์กรวิชาชีพ มีจิต
สาธารณะ เข้าใจบริบทของชุมชน และมีความเป็นมืออาชีพ เพื่อให้ท างานเป็นทีมร่วมกับชุมชน ในการสร้างเสริม
สุขภาพ ป้องกันโรค รักษา ฟ้ืนฟูสุขภาพแบบองค์รวม และสามารถใช้ชีวิตในชุมชนได้อย่างมี ความสุข สามารถ
ส่งเสริมให้ชุมชนมีศักยภาพในการพัฒนาสุขภาวะได้ต่อเนื่องอย่างยั่งยืน 

ผลผลิตที ่๑  

บัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ  (เป็นผู้น าที่ดีด้านการสร้างเสริมสุขภาวะ 
ท างานและประยุกต์ความรู้แก้ไขปัญหาร่วมกับท้องถิ่นบนพ้ืนฐานเศรษฐกิจพอเพียง) 
 
กลยุทธ์ของวัตถุประสงค์ที่ ๑ 

กลยุทธ์ที่ ๑  พัฒนาระบบและกลไกการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน 
โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   หลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพและ สกอ. บริหารจัดการหลักสูตรครบ
ตามขั้นตอนโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน ทั้งชุมชน ท้องถิ่น สถานประกอบการ และตลาดแรงงานภาค
ธุรกิจอุตสาหกรรม จัดการเรียนการสอนที่สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม เน้นการใช้เทคโนโลยี และทักษะ
ภาษาต่างประเทศ จัดสรรทรัพยากรการเรียนรู้ที่ทันสมัย เพียงพอ คุ้มค่าและให้เกิดประโยชน์สูงสุด   มีการวิจัย
ในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน  มีการบูรณาการหลักสูตรระหว่างสหสาขาวิชาชีพทางด้านวิทยาศาสตร์
สุขภาพ เน้นการผลิตบัณฑิตด้านเวชศาสตร์ครอบครัว สร้างการฝึกประสบการณ์จริงให้นักศึกษา เพื่อให้
นักศึกษามีส่วนร่วมในชุมชน โดยการเข้าไปใช้ชีวิต และมีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชนอย่างเพียงพอ เพ่ือให้เกิด
ความเข้าใจและเข้าถึงวิถีชุมชนอย่างแท้จริง  รวมทั้งปรับปรุงระบบการรับเข้านักศึกษา  โดยสร้างและพัฒนา
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เกณฑ์การรับเข้านักศึกษาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์หลักสูตร ให้หน่วยงานในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการก าหนด
เกณฑ์คัดเลือกนักศึกษาและการให้ทุน 
 
มาตรการ 

๑. จัดการประเมินหลักสูตรจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน เพ่ือน าข้อมูลมาปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรให้ได้มาตรฐานตามหลักเกณฑ์วิชาชีพและ สกอ. ให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน 
ท้องถิ่นและตลาดแรงงาน 

๒. จัดการบูรณาการหลักสูตรระหว่างสหสาขาวิชาชีพทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
๓. จดัท าหลักสูตรที่ผลิตบัณฑิตทางด้านเวชศาสตร์ครอบครัว 
๔. มีการบริหารจัดการหลักสูตรที่โปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล 
๕. คัดเลือกชุมชนและสถานประกอบการเพ่ือให้สามารถรองรับการจัดการ การเรียนการสอนได้อย่าง

ต่อเนื่อง 
๖. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เชิญปราชญ์ชาวบ้าน ชุมชน สถานประกอบการ ภาคประชาสังคม หรือ

ผู้เชี่ยวชาญในชุมชนมาเป็นอาจารย์พิเศษ ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์จริงให้แก่นักศึกษา 
๗.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้มนชุมชนโดยการเข้าไปใช้ชีวิตและมีส่วนร่วม

ในกิจกรรมของชุมชนอย่างเพียงพอเพ่ือให้เกิดความเข้าใจและเข้าถึงวิถีชุมชนอย่างแท้จริง 
๘. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 
๙. สร้างและพัฒนาให้มีรูปแบบการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย สอดคล้องกับวัตถุประสงค์รายวิชา 

สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมทางวิชาชีพที่สอดคล้องกับเนื้อหาวิชา ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 
๑๐. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนด้วยภาษาต่างประเทศ 
๑๑. โครงการบูรณาการการวิจัยร่วมกับการเรียนการสอน 
๑๒. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๑๓. สร้างและพัฒนาให้มีรูปแบบการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย สอดคล้องกับวัตถุประสงค์รายวิชา 
๑๔. สนับสนุนให้มีการจัดการเรียนการสอนที่สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ที่สอดคล้องกับเนื้อหาวิชา 
๑๕. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ในการจัดการเรียนการสอนอย่างเหมาะสม 
๑๖. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาสุขภาพชุมชนเป็นฐานเพ่ือให้มี

การเรียนรู้และปฏิบัติจริงในชุมชน 
๑๗. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบูรณาการการวิจัยร่วมกับการเรียนการสอน 
๑๘. มีระบบการจัดสรรทรัพยากร  โดย  การวางแผน จัดสรรงบประมาณ และใช้ทรัพยากรร่วมกัน 
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๑๙. สนับสนุนให้มีการวางแผนจัดเตรียมและจัดสรรงบประมาณ ที่ใช้ในการสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการ
สอนในชั้นเรียน นอกชั้นเรียน และชุมชน 

๒๐. สนับสนุนให้มีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน ทั้งในวิทยาลัย มหาวิทยาลัย นอกมหาวิทยาลัย อย่างคุ้มค่าและ
เกิดประโยชน์สูงสุด  

๒๑. จัดส ารวจความต้องการของตลาดแรงงาน โดยให้ผู้ใช้บัณฑิตมีส่วนร่วมในการก าหนดคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ ให้นักศึกษาเข้าไปเรียนรู้ในสถานที่จริงที่ต้องการแรงงาน (สหกิจศึกษา) ให้
ครอบคลุมงานทั้งภาครัฐและเอกชน จัดท าข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถาบันและสถานประกอบการ 

๒๒. สนับสนุนให้ผู้ใช้บัณฑิตมีส่วนร่วมในการก าหนดคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์  
๒๓. สนับสนุนให้นักศึกษาเข้าไปเรียนรู้ในสถานที่จริงที่ต้องการแรงงาน (สหกิจศึกษา) ให้ครอบคลุมงานทั้ง

ภาครัฐและเอกชน  
๒๔. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดท าข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถาบันและสถานประกอบการ/

หน่วยงานหรือชุมชน 

กลยุทธ์ที ่๒  ปรับปรุงการพัฒนาบุคลากรให้เป็นระบบ  โดย วิเคราะห์ภาระงานของบุคลากรในเชิงปริมาณและ
คุณภาพ และจัดหาบุคลากรให้ครบตามเกณฑ์มาตรฐาน จัดท าแผนการพัฒนาบุคลากร  เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้อย่าง
ต่อเนื่อง ทั้งด้านแพทยศาสตร์ศึกษาและสาธารณสุขศึกษา รวมทั้งการเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กร 
มาตรการ 

๑. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดอบรมเพ่ิมพูนทักษะการสอน  
๒. ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมประชุมวิชาการ ในสาขาที่เก่ียวข้องอยู่เสมอ 
๓. ส่งเสริมการตีพิมพ์ เผยแพร่ ผลงานทางวิชาการ 
๔. มีระบบสนับสนุนการขอต าแหน่งทางวิชาการ 
๕. มีระบบและกลไกในการพัฒนาบุคลากร 

กลยุทธ์ที่ ๓  พัฒนาและปรับปรุงระบบและกลไกการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา โดยใช้ชุมชนท้องถิ่นเป็นฐานการ
เรียนรู้   มีการจัดกิจกรรม เรียนรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น สนับสนุนหมอชาวบ้าน ปราชญ์ท้องถิ่น  ให้ความรู้แก่
นักศึกษา จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรการสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน   
มาตรการ 

๑. สนับสนุนให้มีการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาโดยมีการจัดกิจกรรม เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น สนับสนุน
หมอชาวบ้าน ปราชญ์ท้องถิ่น 

๒. สนับสนุนให้มีการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา โดยจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เรียนรู้และเข้าใจบริบท
ของชุมชน โดยมีประสบการณ์ตรง 
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๓. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการสร้างเสริมสุขภาพและสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  
๔. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนานักศึกษา โดยใช้ชุมชนท้องถิ่นเป็นฐานเรียนรู้ 
๕. สร้างและพัฒนาเกณฑ์การรับนักศึกษา 
๖. สนับสนุนให้หน่วยงานในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการก าหนดเกณฑ์ คัดเลือกนักศึกษาและให้ทุน 
๗. ส่งเสริมและสนับสนุนการน าเทคโนโลยีไปใช้ในชุมชน 

 
วัตถุประสงค์ ๒  
 สร้างองค์ความรู้ เทคโนโลยี พัฒนานวัตกรรม เพ่ือเสริมสร้างสุขภาวะ และยกระดับคุณภาพชีวิต 
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของภูมิภาคลุ่มน้ าโขงให้ดีขึ้น 
ผลผลิต 
  องค์ความรู้ใหม่ และสร้างนวัตกรรมต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อยกระดับสุขภาวะของชุมชนใน
ท้องถิ่น 
กลยุทธ์ของวัตถุประสงค์ที่ ๒ 
กลยุทธ์ที่ ๑  พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานวิจัย โดยจัดท าแผนแม่บทงานวิจัย จัดสรรงบประมาณ 
ทรัพยากร เทคโนโลยี และอุปกรณ์ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่  สร้างแรงจูงใจเพ่ือส่งเสริมและ
สนับสนุนการท าวิจัยของบุคลากร รวมทั้งสร้างเครือข่ายการวิจัย 
มาตรการ 

๑. สร้างเสริมและสนับสนุนการจัดสรรงบประมาณในการจัดท าโครงการวิจัย 
๒. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรท าวิจัย 
๓. จัดสรรทรัพยากร และเครื่องมือในการท าวิจัยให้เพียงพอ 
๔. สร้างเครือข่ายการท าวิจัยกับหน่วยงานภายนอก 
๕. สร้างแรงจูงใจในการท าวิจัย และยกย่องนักวิจัย 
๖. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ 
๗. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
๘. สร้างระบบผู้ช่วยวิจัยโดยประสานกับการจัดหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 

กลยุทธ์ที่ ๒  สร้างองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมโดยจัดท าฐานข้อมูลเผยแพร่งานวิจัย นวัตกรรม บูรณา
การงานวิจัย บริการวิชาการ ร่วมกับการเรียนการสอนเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน  รวมทั้งก้าวสู่
ภูมิภาคลุ่มน้ าโขง และอาเซียน 
มาตรการ 

๑. ส่งเสริมและพัฒนาการจัดท าฐานข้อมูลงานวิจัย 
๒. ส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่การวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ 
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๓. จัดประชุมวิชาการประจ าปี 
๔. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบูรณาการงานวิจัย บริการวิชาการ กับการเรียนการสอน  
๕. ส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยที่เป็นความต้องการของชุมชน และสอดคล้องกับแผนนโยบาย

แห่งชาติ 
๖. ส่งเสริมและสนับสนุนให้งานวิจัยก้าวสู่ภูมิภาคลุ่มน้ าโขง และอาเซียน 

 
วัตถุประสงค์ที่ ๓ 

บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีจากความเข้มแข็งทางวิชาการของวิทยาลัยฯ เพ่ือเสริมสร้างความ
มั่นคงในการประกอบอาชีพ  การจัดการสุขภาวะและสิ่งแวดล้อม แก้ไขปัญหาและการยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ชุมชน ขยายไปสู่สังคมภูมิภาคลุ่มน้ าโขงและอาเซียนและเชื่อมโยงกลับสู่การเรียนการสอน การวิจัย และการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ผลผลิต ๓   

กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายความร่วมมือบริการวิชาการ ซึ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้
สูงขึ้น 
 
กลยุทธ์ของวัตถุประสงค์ที่ ๓ 

กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาระบบและกลไกการให้บริการด้านสุขภาพแบบองค์รวม โดยการให้บริการทั้งในสถาน
บริการและในชุมชนที่ได้มาตรฐานเท่าเทียมกัน  สร้างองค์ความรู้ด้านสุขภาพแบบองค์รวมที่ได้มาตรฐานผ่าน
เครือข่ายสุขภาพและสหสาขาวิชาชีพที่ บูรณาการวิชาการกับภูมิปัญญาท้องถิ่น อย่างเป็นระบบเพ่ือส่งเสริมวิจัย 
บริการวิชาการ การเรียนการสอน อย่างมีคุณภาพ และสร้างสุขภาวะ สิ่งแวดล้อม เพ่ือพัฒนาชุมชน โดยใช้ชุมชน
เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ รวมทั้ง สร้างแม่แบบ (role model) ในการสร้างเสริมสุขภาพของ
บุคลากร นักศึกษา และชุมชน 

 
กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาการจัดบริการให้การศึกษาขั้นพ้ืนฐานแก่เด็กและ เยาวชน 

 
มาตราการ 

๑. มีการจัดระบบสารสนเทศในการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านสุขภาพ และบริการสุขภาพ 
๒. ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านสุขภาวะองค์รวมแก่องค์กร ชุมชน และภูมิภาค 
๓. ให้การบริการวิชาการโดยเน้นการสร้างเสริมสุขภาวะและสิ่งแวดล้อมแบบองค์รวมผ่านทางสหสาขา

วิชาชีพ โดยยึดความต้องการของบริบทชุมชน ครอบคลุมเขตพ้ืนที่อีสานตอนใต้ ภูมิภาคลุ่มน้ าโขงและ
อาเซียน 
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๔. ให้ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ในการถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ทางสุขภาพอย่างต่อเนื่อง ให้
มีคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น 

๕. สร้างเครือข่ายสุขภาพร่วมกับชุมชนที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน โดยมีศูนย์บริหารจัดการด้านสุขภาพภายคอย
ประสานงาน และอ านวยความสะดวก เพ่ือพัฒนาสุขภาวะและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ เป็นแหล่งเรียนรู้
ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพแก่นักศึกษา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

๖. จัดท าระบบฐานข้อมูลโรคเฉพาะท้องถิ่น และจัดท าทะเบียนโรคทุกๆ กลุ่มโรค ส าหรับการแพทย์และ
นักวิจัย 

๗. มีการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพอย่างต่อเนื่อง 
๘. สร้างระบบและกลไกในการบริการวิชาการโดยการสนับสนุนทรัพยากรด้านงบประมาณ บุคลากร 
๙. สร้างแรงจูงใจที่เอ้ือต่อการสร้างผลงานบริการวิชาการสู่ชุมชน 

 
วัตถุประสงค์ 4 

ศึกษา เรียนรู้ สืบสาน เผยแพร่ และฟ้ืนฟูศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น  รวมทั้งสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความ 
หลากหลายของวัฒนธรรมในภูมิภาคลุ่มน้ าโขงและอาเซียน เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของชุมชนและ
สังคม และการประยุกต์ใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ 

ผลผลิต 4 
องค์ความรู้ แหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนและในวิถีชุมชน 

 
กลยุทธ์ของวัตถุประสงค์ที่ ๔ 

กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ สืบสาน เผยแพร่  
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและภูมิภาคลุ่มน้ าโขง โดยจัดท าฐานข้อมูลเกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรม และความรู้ที่
เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพ ของปราชณ์ชาวบ้าน หมอพ้ืนบ้าน เพ่ือบูรณาการกับการเรียนการสอน ที่ประยุกต์
การดูแลสุขภาพโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และบูรณาการกับการแพทย์แผนปัจจุบัน รณรงค์และสร้างจิตส านึก
ของผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา ให้เข้าถึงวัฒนธรรมท้องถิ่น  รวมทั้งการสร้างเครือข่ายงานท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมให้เข้าไปมีส่วนร่วมในชุมชนท้องถิ่นท้ังในประเทศและต่างประเทศ 
มาตราการ 

๑. จัดท านโยบายด้านการบูรณาการการเรียนการสอนเข้ากับการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญา 
    ท้องถิ่น 
๒. สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมด้านการส่งเสริมและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
๓. ส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและภูมิปัญญาชาวบ้าน โดยใช้เทคโนโลยี 
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    สารสนเทศ การจัดเวทีในการแสดงออก ซึ่งศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๔. จัดท านโยบายด้านการส่งเสริม เผยแพร่ อนุรักษ์ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นรูปธรรม 
๕. รวบรวม ศึกษา และจัดท าฐานข้อมูลเกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรม และความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการดูแล 
    สุขภาพ ของปราชณ์ชาวบ้าน หมอพ้ืนบ้าน เพื่อบูรณาการกับการเรียนการสอนของนักศึกษาวิทยาลัย 
    แพทยศาสตร์และการสาธาณรสุขโดยอยู่บนพื้นฐานสุขภาวะและวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ดีงาม 
๖. จัดเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือให้เกิดการวิเคราะห์ ตีความ พิจารณาเนื้อหาสาระ รูปแบบ เจตน์ 
    จ านงค์ วัตถุประสงค์ของกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมเผยแพร่ผ่านสื่อที่หลากหลายเพื่อให้เกิดความรู้ 
    ความเข้าใจในระบบความคิด ความเชื่อ และแบบแผนพฤติกรรมของคนในชุมชน (เน้นที่มีผลต่อสุข 
    ภาวะและการดูแลสุขภาพ) อันจะส่งผลให้บัณฑิตที่จบจากวิทยาลัยฯ สามารถปรับตัวใช้ชีวิตอย่างมี 
    ความสุข และท างานร่วมกับชุมชนในการพัฒนาสุขภาวะอย่างสอดคล้องกับวิถีชุมชน รวมทั้งสามารถ 
    สร้างงานวิจัยและบริการวิชาการทางด้านศิลปวัฒนธรรมที่ตรงกับบริบทของชุมชนอย่างแท้จริง 
๗. ประยุกต์การดูแลสุขภาพโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และบูรณาการกับการแพทย์แผนปัจจุบัน  
๘. รณรงค์สร้างจิตส านึกของผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา ให้เข้าถึง  เข้าใจจารีตแนวปฏิบัติที่ดีงาม 
    ของวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยการจัดกิจกรรมส่งเสริมทางด้านวัฒนธรรมอย่างหลากหลายและต่อเนื่อง 

 
วัตถุประสงค์ ๕ 

บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  เพื่อพัฒนาองค์กรและบุคลากรให้มีคุณภาพ  และมีความสุข 
ผลผลิต ๕   

การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  เพื่อพัฒนาวิทยาลัยฯ ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  บุคลากรมี
คุณภาพและมีความสุข 

 
กลยุทธ์ของวัตถุประสงค์ที่ ๕ 

กลยุทธ์ที่ ๑ บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยพัฒนาโครงสร้างองค์กรและการบริหารงานให้ชัดเจน  
จัดสรรภาระงานตามต าแหน่งหน้าที่ให้เหมาะสม จัดท านโยบายการบริหารงาน  บริหารด้วยความยุติธรรม มี
ความเสมอภาค  โปร่งใส  ตรวจสอบได้  รับฟังความคิดเห็นจากบุคลากรทุกระดับ  ลดความซ้ าซ้อนของขั้นตอน
การบริหารงาน จัดท าฐานข้อมูลในการบริหาร จัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องและเพียงพอ  และสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร  สร้างขวัญและก าลังใจ สร้างแรงจูงใจแก่บุคลากรโดยจัดให้มีค่าตอบแทน และโบนัส รวมทั้ง
สร้างความมั่นคงในการท างาน โดยจัดท าท ากองทุนสวัสดิการ กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ  

มาตราการ 
๑. จัดท าโครงสร้างองค์กรที่ชัดเจนครอบคลุมทุกหน่วยงาน 
๒. จัดอัตราก าลังให้สอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์ 
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๓. ด าเนินงานตามโครงสร้างองค์กรลดความซ้ าซ้อนและลดขั้นตอนการบริหารมีการก ากับดูแลที่ดี 
๔. ผู้บริหารมีการพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ  เพ่ือให้เป็นผู้มีความรู้  มีวิสัยทัศน์  เสียสละ  เป็น

แบบอย่าง 
๕. มีระบบการสรรหา  แต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง  ควรมีการด าเนินการอย่างมีส่วนร่วมของบุคลากร 
๖. ผู้บริหารและทีมบริหารจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากบุคลากรทุกระดับ  รวมทั้งนักศึกษาเพ่ือให้เข้า

ใจความตอ้งการของทุกฝ่าย  น าไปสู่การก าหนดนโยบายแก้ไขปัญหาอย่างถูกจุด 
๗. บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  เพื่อให้มีความเสมอภาค  ยุติธรรม  โปร่งใส  ตรวจสอบได้ 
๘. จัดท านโยบายการบริหารตามล าดับความส าคัญ  
๙. จัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์อย่างเพียงพอ  และสมเหตุสมผล  มีความเสมอภาค  

และจัดเรียงล าดับความส าคัญ 
๑๐. จัดหางบประมาณให้เพียงพอ  เช่น  การเพิ่มการจัดเก็บรายได้ 
๑๑. จัดท าและเผยแพร่ระเบียบ  และคู่มือที่เกี่ยวข้องกับการบริหารให้ถูกต้องตามกฎหมาย 
๑๒. ก าหนดวัฒนธรรมองค์กรเพ่ือให้บุคลากรถือปฏิบัติ 
๑๓. มีระบบการคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณภาพ  และศักยภาพเข้าท างาน  โดยก าหนดลักษณะให้

สอดคล้องกับภาระงานตามต าแหน่ง และวัฒนธรรมองค์กร 
๑๔. จัดให้มีเงินเดือน  ค่าตอบแทน  สวัสดิการ  โบนัส  เพ่ือสร้างแรงจูงใจของบุคลากร 
๑๕. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากร  โดยการเข้าร่วมประชุม  อบรม  สัมมนา และ

ศึกษาต่อ 
๑๖. จัดท าเกณฑ์ภาระงาน และมีระบบการประเมินที่ชัดเจน  เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
๑๗. จัดท าแผนการประชาสัมพันธ์ 
๑๘. จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  แผนกลยุทธ์เพื่อการพัฒนา ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2555-2559)   วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

 

8.  องคประกอบกลยุทธ์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขศาสตร์  
 

ตัวบ่งชี้แผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนา วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2555-2559) 

เป้าประสงค์ของกลยุทธ ์

ตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ขององค์กร ค่าเป้าหมาย  

ตัวชี้วัด เกณฑ ์ หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

2555 
ค่าเป้าหมาย 

2556 
ค่าเป้าหมาย 

2557 
ค่าเป้าหมาย 

2558 
ค่าเป้าหมาย 

2559 

1. บัณฑิตมี คว ามรู้
ความสามารถ มีคุณธรรม
จริยธรรม ใฝ่รู้  และมี
สมรรถนะในการประกอบ
อาชีพ  เป็นที่ ยอมรับของ
สังคม และมีความพร้อมเพื่อ
รองรับการเปิดประชาคม
อาเซียน 

1.1 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โทและเอก 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ 
(สมศ. 2) 
 
 

UBU ระดับ/คะแนน 4 4 4.2 4.2 4.3 

1.2 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหาร
หลักสูตร (สกอ. 2.1) 

สกอ. ข้อ 5 5 5 5 5 

1.3 ร้อยละบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่สอบผ่าน
ใบประกอบวิชาชีพ (กรณีหลักสูตรที่มีวิชาชีพ) 
ในครั้งแรก 

UBU ร้อยละ 85 90 90 90 90 

  1.4 ระบบและกลไกการพัฒนาคุณภาพ
นักศึกษา โดยใช้ชุมชนท้องถิ่นเป็นฐานการจัด
กิจกรรม หรือการเรียน การสอน 

CMP ระดับ 5 5 5 5 5 

  1.5 ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาที่ได้งานทํา
ตรงสาขา 

UBU ร้อยละ 80 90 83 84 85 

  1.6  บัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี (สมศ. 1) 

UBU ร้อยละ 90 95 100 100 100 

  1.7 ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อ
ผู้สําเร็จการศึกษา 

UBU ร้อยละ 80 83 83 84 85 

  1.8  ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และ
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ (สกอ.2.5) 

สกอ. ข้อ/คะแนน 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 

  1.9 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 
(สกอ. 2.6 ) 

สกอ. ข้อ 7 7 7 7 7 
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  1.10ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการ
เรียนตามคุณลกัษณะของบัณฑิต ( สกอ.2.7) 

สกอ. ข้อ 5 5 5 5 5 

  1.11 ระดับความสําเร็จของการเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนักศึกษา (สกอ.
2.8) 

สกอ. ข้อ 5 5 5 5 5 

  1.12 ระบบและกลไกการให้คําปรึกษาและ
บริการด้านข้อมูลข่าวสาร  (สกอ. 3.1) 

สกอ. ข้อ 7 7 7 7 7 

  1.13ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรม
นักศึกษา  (สกอ. 3.2) 

สกอ. ข้อ 6 6 6 6 6 

  1.14 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์   
(อัตลักษณ์ วิทยาลัยฯ 1.2.2) (สมศ.16.2) 

สมศ. คะแนน 4 4 4 4 4 

2. อาจารย์มีความสามารถ
ในการจัดการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพและพัฒนา
ตนเองให้พร้อมทันต่อพลวัตร
ของสังคม 

2.1 ระดับความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อ
คุณภาพการจัดการเรียนการสอน (สกอ. 2.6 
เกณฑ์ข้อ 6)  

UBU คะแนน  3.50 4.00 3.50 3.50 3.50 

 2.2 ดัชนีคุณภาพอาจารย์ : การพัฒนา
คณาจารย์ (สมศ. 14) 

UBU คะแนน 2.50 3.00 3.00 3.00 3.25 

  2.3 สัดส่วนของจํานวนอาจารย์ต่อจํานวน
นักศึกษา เป็นไปตามเกณฑ์แพทยสภา 

CMP สัดส่วน  1 : 4  1 : 4  1 : 4  1 : 4  1 : 4 

  2.4 อาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ต่อ
ปี ( กรณีที่ 2 ค่าการเพิ่มร้อยละ ) สกอ.2.2 

สกอ. ร้อยละ 50.0 60.0 70.0 80.0 80.0 

  2.5 อาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทาง
วิชาการ  ต่อปี ( กรณีที่ 1  คะแนนเต็ม5 
เท่ากับร้อยละ 60 )  สกอ. 2.3 

สกอ. ร้อยละ 50.0 50.0 50.0 55.0 55.0 

  2.6 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุน (สกอ. 2.4) 

สกอ. ข้อ 7 7 7 7 7 
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3 .องค์ความรู้ใหม่และ
ผลงานสร้างสรรค์  ที่ถูก
นําไปประยุกต์ใช้ในชุมชน
ภูมิภาคลุ่มน้ําโขง และสร้าง
ค ว า ม พ ร้ อ ม สู่ ก า ร เ ป็ น
มหาวิทยาลัยวิจัย 

3.1 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (สมศ. 5)  

UBU คะแนน     2.50 4.00 2.75 3.00 3.00 

  3.2 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้
ประโยชน์ (สมศ. 6) 

UBU คะแนน     1.00 3.51 1.50 1.50 2.00 

  3.3 ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ 
(สมศ. 7) 

UBU คะแนน 1.00 3.51 1.50 1.50 2.00 

 3.4 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ (สกอ.4.1) 

สกอ. ข้อ 8 8 8 8 8 

  3.5 ระบบและกลไกจัดการความรู้จากงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ (สกอ.4.2) 

สกอ. ข้อ 5 5 5 5 5 

  3.6  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ต่อจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา 
(สกอ.4.3) 

สกอ. บาท/คน 83,998.18  85,000      90,000      90,000      90,000  

4. งานบริการวิชาการที่
เสริมสร้างความเข้มแข็งของ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ความ
มั่นคงในการประกอบอาชีพ 
และสุขภาวะและบริการ
สุขภาพเพื่อยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของชุมชน 

4.1 ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนหรือองค์กรภายนอก (สมศ. 9) 

UBU คะแนน  4 5 5 5 5 

  4.2 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ/
หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการและ
วิชาชีพต่อประโยชน์จากบริการ 

UBU ร้อยละ 80 90 80 85 85 

  4.3 ระดับความสําเร็จในการประเมิน CMP ระดับ 2 3 4 4 4 
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มาตรฐานการให้การบริการทางการแพทย์
ประเภทหน่วยบริการประจําจากสํานักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

  4.4 ร้อยละของนักศึกษาที่มีหลักประกัน
สุขภาพกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

CMP ร้อยละ 70.0 80.0 80.0 90.0 90.0 

  4.5 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ
สุขภาพ ณ ศูนย์สุขภาพ ที่ระดับ 3.5 ขึ้นไป 

CMP ร้อยละ 80.0 80.0 85.0 85.0 90.0 

  4.6 จํานวนโครงการเพื่อเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

CMP จํานวน
โครงการ 

2 2 2 2 2 

  4.7 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อ
โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 

CMP ร้อยละ 100 100 100 100 100 

  4.8 ร้อยละของผู้ปกครองที่ได้รับการสนับสนุน
ตามรายจ่ายที่กําหนด 

CMP ร้อยละ 100 100 100 100 100 

  4.9 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่
สังคม (สกอ. 5.1) 

สกอ. ข้อ 5 5 5 5 5 

  4.10 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิด
ประโยชน์ต่อสังคม (สกอ. 5.2) 

สกอ. ข้อ 5 5 5 5 5 

  4.11  ผลการนําความรู้และประสบการณ์จาก
การให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการ
เรียนการสอนหรือการวิจัย (ร้อยละ 30 = 5 
คะแนน) (สมศ.8) 

สมศ. ร้อยละ 62.5 70.0 70.0 80.0 80.0 

  4.12  ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความ
เข้มแข็ งของชุมชนหรื ออง ค์กรภายนอก       
(สมศ.9) 

สมศ. ระดับ 4 4 4 4 4 

  4.13 ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายใน (ม.อบ. 
5.3.3-1) : โครงการด้านสุขภาพ (สมศ.18.1) 

สมศ. ระดับ 4 4 4 4 4 

  4.14 การส่งเสริมสืบสานโครงการอัน สมศ. ระดับ 4 4 4 4 4 
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เนื่องมาจากโครงการพระราชดําริ               
(ม.อบ. 5.3.3-2 ) (สมศ.18.2) 

5. เป็นแหล่งเรียนรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
และประเทศในอาเซียน 

5.1 ระดับความสําเร็จในการเป็นแหล่งเรียนรู้
ด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น (มอบ.1) 

UBU ระดับ 4 4 4 4 4 

  5.2 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม (สกอ. 6.1) 

สมศ. ข้อ 5 5 5 5 5 

  5.3  ตัวบ่งชี้ที่ 6.2.1 การส่งเสริมและ
สนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ.10) 

สมศ. ระดับ 4 4 4 4 4 

  5.4 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะ
และวัฒนธรรม (สมศ.11) 

สมศ. ระดับ 5 5 5 5 5 

6. ระบบบริหารจัดการที่มี
ธรรมาภิบาล 

6.1 ระดับความสําเร็จของระบบบริหารจัดการ
ที่ดี และมีธรรมาภิบาล 

UBU ระดับ 4 5 4 4 4 

  6.2  ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการ
ตัดสินใจ (สกอ. 7.3) 

สกอ. ข้อ 5 5 5 5 5 

  6.3 ระบบบริหารความเส่ียง (สกอ. 7.4) สกอ. ข้อ 6 6 6 6 6 
  6.4 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 

(สกอ. 8.1) 
สกอ. ข้อ 7 7 7 7 7 

  6.5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ภายใน (สกอ. 9.1) 

สกอ. ข้อ 7 7 7 7 7 

  6.6 คะแนนผลประเมินการประกันคุณภาพ
ภายในของต้นสังกัด (สมศ. 15) 

สมศ. คะแนน 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 

  6.7 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร
สถาบัน (สมศ.13) 

สมศ. คะแนน 4 4 4 4 4 

  6.8 ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์ 
(อัตลักษณ์ วิทยาลัยฯ 1.2.1) (สมศ.16.1) 

สมศ. ข้อ 4 4 4 4 4 

  6.9 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่
ส่ งผลสะท้อนเป็น เอกลักษณ์ของสถาบัน         

สมศ. ข้อ 4 4 4 4 4 
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( เอกลักษณว์ิทยาลัยฯ 1.2.3)  (สมศ.17) 
  6.10 กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ. 1.1) สกอ. ข้อ 8 8 8 8 8 
  6.11 ภาวะผู้นําของสภาสถาบันและผู้บริหาร

ทุกระดับของสถาบัน (สกอ. 7.1) 
สกอ. ข้อ 7 7 7 7 7 

7. บุคลากรทํางานได้เต็ม
ตามศักยภาพอย่างมีความสขุ  

7.1 ร้อยละของบุคลากรที่มีความสุขในการ
ทํางาน (มอบ.3) 

UBU ร้อยละ 70 70 70 70 70 

  7.2 ร้อยละของบุคลากรที่มีสมรรถนะตาม
เกณฑ์มาตรฐาน (มอบ.4) 

UBU ร้อยละ 70 75 80 85 90 

  7.3 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้     
(สกอ. 7.2)  

สกอ. ข้อ 5 5 5 5 5 
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9. ประเด็นวัตถุประสงค์ กลยุทธ์ ผลผลิต และผลลัพธ์ 
 

วัตถุประสงค์ กลยุทธ ์ ผลผลิต ผลลัพธ ์
1. สร้างบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
ที่มีคุณลักษณะตามเกณฑ์มาตรฐานของ
องค์กรวิชาชีพ มีจิตสาธารณะ เข้าใจ
บริบทของชุมชน และมีความเป็นมือ
อาชีพ เพื่อให้ทํางานเป็นทีมร่วมกับชุมชน 
ในการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค 
รักษา ฟื้นฟูสุขภาพแบบองค์รวม และ
สามารถใช้ชีวิตในชุมชนได้อย่างมีความสุข 
สามารถส่งเสริมให้ชุมชนมีศักยภาพใน
การพัฒนาสุขภาวะได้ต่อเนื่องอย่างยั่งยืน 
 

๑.๑ พัฒนาระบบและกลไกการบริหาร
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้
ได้มาตรฐาน โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   
หลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
วิชาชีพและ สกอ. 

บั ณ ฑิ ต ที่ มี ค ว า ม รู้
คว ามสามารถตาม
เ ก ณ ฑ์ ม า ต ร ฐ า น
วิชาชีพ   
(เป็นผู้น าที่ดีด้านการ
สร้ างเสริมสุขภาวะ 
ท างานและประยุกต์
ความรู้ แก้ ไ ขปัญหา
ร่วมกับท้องถิ่นบนพื้น
ฐ า น เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
พอเพียง) 
 
 

บัณฑิตมีคุณภาพ  
เป็นที่ต้องการ  
สามารถสรา้ง
ช่ือเสียงต่อ
วิทยาลัยฯ   
และมหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี๑.๒.ปรับปรุงการพัฒนาบุคลากรให้เป็น

ระบบ  โดยวิ เคราะห์ภาระงานของ
บุคลากรในเชิงปริมาณและคุณภาพ และ
จัดหาบุคลากรให้ครบตามเกณฑ์มาตรฐาน 
จัดท าแผนการพัฒนาบุคลากร  เพื่ อ
เพิ่มพูนความรู้อย่างต่อเนื่อง ทั้งด้ าน
แพทยศาสตร์ศึกษาและสาธารณสุขศึกษา 
รวมทั้ง การเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กร 
๑.๓.พัฒนาและปรับปรุงระบบและกลไก
การพัฒนาคุณภาพนักศึกษา โดยใช้ชุมชน
ท้องถิ่นเป็นฐานการเรียนรู้    มีการจัด
กิจกรรม เรียนรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น 
สนับสนุนหมอชาวบ้าน ปราชญ์ท้องถิ่น  
ให้ความรู้แก่นักศึกษา จัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตรการสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน   

2. สร้างองค์ความรู้ เทคโนโลยี พัฒนา
นวัตกรรม เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะ และ
ยกระดับคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดล้อมของภูมิภาคลุ่มน้ําโขงให้ดี
ขึ้น 
 

๒.๑.พัฒนาระบบและกลไกการบริหาร
งานวิจัย โดยจัดท าแผนแม่บทงานวิจัย 
จัดสรรงบประมาณ ทรัพยากร เทคโนโลยี 
และอุปกรณ์ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
นักวิจั ยรุ่ น ใหม่   สร้ างแรงจู ง ใจ เพื่ อ
ส่งเสริมและสนับสนุนการท าวิจัยของ
บุคลากร รวมทั้งสร้างเครือข่ายการวิจัย 

องค์ความรู้ใหม่ และ
สร้ า งนวั ตกรรมต่ อ
ยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น 
เพื่อยกระดับสุขภาวะ
ของชุมชนในท้องถิ่น 
 

ส า ม า ร ถ น า
ผ ล ง า น วิ จั ย ไ ป
พัฒนาศักยภาพ
ของชุมชน 

๒.๒ สร้างองค์ความรู้ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมโดยจัดท าฐานข้อมูลเผยแพร่
งานวิจัย นวัตกรรม บูรณาการงานวิจัย 
บริการวิชาการ ร่วมกับการเรียนการสอน
เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ชุมชน  รวมทั้งก้าวสู่ภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
และอาเซียน 
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วัตถุประสงค์ กลยุทธ ์ ผลผลิต ผลลัพธ ์
3 บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
จากความ เข้มแข็ งทางวิ ชาการของ
วิทยาลัยฯ  เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงใน
การประกอบอาชีพ  การจัดการสุขภาวะ
และสิ่งแวดล้อม แก้ไขปัญหาและการ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน ขยาย
ไปสู่สังคมภูมิภาคลุ่มน้ําโขงและอาเซียน
และเช่ือมโยงกลับสู่การเรียนการสอน 
ก า ร วิ จั ย  แ ล ะ ก า ร ทํ า นุ บํ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรม 
 

๓ .๑  พัฒนา ระบบและกล ไกกา ร
ให้บริการด้านสุขภาพแบบองค์รวม โดย
การให้บริการทั้งในสถานบริการและใน
ชุมชนที่ได้มาตรฐานเท่าเทียมกัน  สร้าง
องค์ความรู้ด้านสุขภาพแบบองค์รวมที่
ได้มาตรฐานผ่านเครือข่ายสุขภาพ
และสหสาขาวิ ช า ชีพที่ บู รณาการ
วิชาการกับภูมิปัญญาท้องถิ่น อย่างเป็น
ระบบเพื่อส่งเสริมวิจัย บริการวิชาการ 
การเรียนการสอน อย่างมีคุณภาพ และ
สร้างสุขภาวะ สิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนา
ชุมชน โดยใช้ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้
ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ รวมทั้ง สร้าง
แม่แบบ (role model) ในการสร้าง
เสริมสุขภาพของบุคลากร นักศึกษา 
และชุมชน 

กิ จ ก ร ร ม ก า ร
แลก เปลี่ ย น เ รี ย น รู้
เครือข่ายความร่วมมือ
บริ การวิ ชาการ  ซึ่ ง
พัฒนาคุณภาพชีวิ ต
ประชาชนให้สูงขึ้น 
 
 

ผู้รับบริการได้รับ
ค ว า ม รู้ แ ล ะ
ส า ม า ร ถ น า ไ ป
พั ฒ น า ต น เ อ ง 
แ ล ะ ท้ อ ง ถิ่ น /
ชุมชน 

๓.๒. พัฒนาการจัดบริการให้การศึกษา
ขั้นพื้นฐานแกเ่ด็กและ เยาวชน 

4. ศึกษา เรียนรู้ สืบสาน เผยแพร่ และ
ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น  รวมทั้งสร้าง
ความเข้าใจเกี่ยวกับความหลากหลาย 
ของวัฒนธรรมในภูมิภาคลุ่มน้ําโขงและ
อาเซียน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงวิถี
ชี วิ ตของ ชุมชนและสั งคม  และกา ร
ประยุกต์ใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ 

 
 

๔.๑ พัฒนาระบบและกลไกการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ สืบสาน เผยแพร่  
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและภูมิภาคลุ่มน้ า
โขง 

องค์ ค ว า ม รู้  แหล่ ง
เ รี ย น รู้ ด้ า น
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
ที่ประยุกต์ใช้ในการ
เรียนการสอนและใน
วิถีชุมชน 
 
 

ศิลปวัฒนธรรม
ไ ท ย / ท้ อ ง ถิ่ น  
แ ล ะ ภู มิ ปั ญ า
ชาวบ้าน  ไม่สูญ
หายไปจากชุมชน 
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วัตถุประสงค์ กลยุทธ ์ ผลผลิต ผลลัพธ ์
5. บริหารจัดการตามหลัก 
ธรรมาภิบาล  เพื่อพัฒนาองค์กรและ
บุคลากรให้มีคุณภาพ  และมีความสุข 
 

๕.๑ พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการ
บริหาร และสนับสนุนการดําเนินงานตาม
พันธกิจของวิทยาลัยฯ 
 

การบริหารจัดการตาม
ห ลั ก ธ ร ร ม า ภิ บ า ล  
เพื่อพัฒนาวิทยาลัยฯ 
ให้เป็นองค์กรแห่งการ
เรี ยนรู้   บุ คลากรมี
คุ ณ ภ า พ แ ล ะ มี
ความสุข 

บุคลากรทุกคนมี
คุณภาพ และมี
ความสุขกับการ
ทํางานในองค์กร
ที่บริหารจัดการ
ตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

๕.๒ พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่
มุ่งเน้นการทํางานเป็นทีม ตอบสนองตาม
พันธกิจ และพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
ของวิทยาลัยฯ 

๕.๓ พัฒนาระบบการเงินและงบประมาณที่
สนับสนุนการบริหารจัดการของวิทยาลัยฯ 
 
๕.๔ มีการจัดสรรงบประมาณที่ส่งเสริมการ
ดําเนินงานตามพันธกิจของวิทยาลัยฯ ที่
โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 
5.5 พัฒนาระบบการจัดการด้านพัสดุ 

๕.๖ พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่
สนับสนุนให้หลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์
มาตราฐาน 
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10. แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขศาสตร์ 
จากประเด็น วัตถปุระสงค์ กลยุทธ์ และผลผลิต/ผลลัพธ์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จึงได้

จัดทํากลยุทธ์เพื่อนําวิทยาลัยฯ ไปสู่เป้าหมาย โดยนําหลักการของ Balanced Scorecard มาเป็นแนวทาง โดย
การกําหนดมุมมองที่เกี่ยวข้องในการร่วมพิจารณาสร้างกลยุทธ์ 4 มุมมองต่อไปนี้ 

 
Stakeholder 

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน นักศึกษา ศิษย์เก่า หน่วยงานภายนอก และผู้ใช้บริการ 
ต่าง ๆ โดยผู้บริหารคาดหวังว่า การดําเนินการตามกลยุทธ์ที่วางไว้จะสามารถสร้างความพึงพอใจและเพ่ิมการ
ยอมรับผลงานวิจัย บริการวิชาการท่ีตอบสนองต่อชุมชนมากขึ้น 
Internal Process 

กระบวนการดําเนินการภายใน โดยกําหนดให้มีการดําเนินการในกลยุทธ์ด้านต่างๆ ได้แก่ การเรียนการ
สอนและการพัฒนานักศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ และการบริหารและสนับสนุน ทั้งนี้ผู้บริหารมุ่งหวังให้กล
ยุทธ์เกิดการพัฒนาการเรียนการสอนที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้และส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา สนับสนุน
การวิจัย ขยายการบริการวิชาการ และสร้างระบบและกลไกการบริหารและการสนับสนุนที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
Learning and Growth 

เป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งขององค์กร ซึ่งได้กําหนดกลยุทธ์ไว้ 3 แนวทาง ได้แก่ การปรับปรุงและ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ และการพัฒนาระบบทรัพยากรบุคคล 
Financial 

สถานภาพทางการเงิน ได้แก่การกําหนดกลยุทธ์ไว้ คือ การจัดหาเงินและทรัพยากรอย่างเพียงพอสําหรับ
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และวางแนวทางการจัดสรรงบประมาณอย่างเพียงพอ เพ่ือสนับสนุนการดําเนินการ  ต่าง 
ๆ ตามกลยุทธ์ที่วางไว้ 
 
การพิจารณากําหนดกลยุทธ์ 4 มุมมองดังกล่าว สามารถเชื่อมโยงความต่อเนื่องของกลยุทธ์ที่กําหนดไว้ดังแสดงใน
รูป 
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  แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
.7 ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจตอ่การปฏิบัติตนและปฏิบัติงานของบัณฑิต  
 

วิสัยทัศน์ : วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขเป็นสถาบันชั้นนําแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพในภูมิภาคลุ่มน้ําโขงและอาเซียน 
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3.1 นักศกึษามีความพึง
พอใจในกระบวนการ

จัดการเรียนรูก้าร 
สร้างเสริมสุขภาพ 

3.๒ บัณฑิตแพทย์มีความรู้ 
ความสามารถ มจีริยธรรม และ
สอบผ่าน national board  มี 
อัตลักษณ ์ของนกัศึกษา ม.อบ.  

รักและภาคภูมิใจในสถาบัน 

3.3 ผู้ใช้บัณฑิตมีความ
พึงพอใจต่อการปฏิบัติ
ตนและปฏิบัติงานของ

บัณฑิต 
 

3.4 ผลงานวิจัยและ
บริการวิชาการที่

ตอบสนองความตอ้ง 
การของชมุชน 

3.5 นักศกึษา,บุคลากร
และผู้รับบรกิารในพื้นที่
ที่รับผิดชอบได้รับบริการ

สุขภาพแบบองคร์วม 
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4.1 การเพิ่มรายได้
ด้วยตนเอง 

 

 
4.๒ การลดค่าใช้จ่าย 

 
4.3 การบริหารการเงิน
อย่างมีประสิทธิภาพและ
การทําต้นทุนต่อหน่วย 

4.4 จดัหาทรัพยากร
รองรับการดาํเนินงาน

ตามภารกิจ 
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2.1 พัฒนากระบวนการ 
สนับสนุนการเรียนการ
สอนและการให้บริการ
การศึกษา ได้มาตรฐาน
และมีประสิทธิภาพ 

2.๒  มีกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่
เน้นผูเ้รียนเป็นสําคัญ
ได้อย่างมีคุณภาพได้
มาตรฐาน 

2.3 มีกระบวนการ
สนับสนุนงานวิจัย
และบริการวิชาการ
ที่ได้มาตรฐานและมี
ประสิทธิภาพ 
 

2.4 ผลงานวิจัยและ
บริการวิชาการที่
ตอบสนองความตอ้ง 
การของชมุชน 

2.5 มีกระบวนการ 
พัฒนาประสิทธิภาพใน
การบริหารองค์กรอย่าง
มีประสิทธิ ภาพและ
โปร่งใสตรวจสอบได้ 
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1.1.พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้, 
ความสามารถพิเศษ, ทักษะทาง
วิชาชีพและทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศรวมทั้งการติดตามและ
ประเมินประสทิธิผลของบุคลากรที่
ได้รับการพัฒนาความรู้ 
 

1.๒ บุคลากรมีความรู้
ด้านการผลิตผลงานวิจัย
ที่มีคุณภาพและการ
ให้บริการวชิาการทีเ่ป็น
ประโยชน์ตอ่ชุมชน 

1.3.มีฐานข้อมูลด้าน
สารสนเทศรวมทั้งนวตก
รรมความรู้ใหมเ่พื่อให้
เป็นแหล่งความรูท้ี่
ทันสมัยในทกุด้าน 

3.4 การกําหนดภาระงานและการ
ประเมินของบุคลากรที่เหมาะสม
เป็นมาตรฐานและโปร่งใสเพื่อการ
พัฒนาความก้าวหน้าในสายงานของ
บุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
 

3.5 การสร้างแรงจูงใจ  ความ
พึงพอใจ การสร้างเสริม
สุขภาพ ของผู้ปฏิบัติงานและ
สร้างขวัญกําลังใจเพื่อธํารง
รักษาบุคลากรให้มีความม่ันคง
และความก้าวหน้า 

2.6 มีกระบวนการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาอย่าง

ต่อเนื่อง 
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- โครงการ งบประมาณ
- แผนแม่บทหลัก
- ผู้รับผิดชอบ

ขั้นตอนท่ี 5
คํารับรองการป ิบัติ

ราชการ

ขั้นตอนท่ี  
แบบมอบหมายงาน

ตาม Job Description
ของบุคคล

  เสนอของบประมาณ

ขั้นตอนท่ี 1
 แผนกลยุทธ์ 5 ปี

(พ.ศ.2555-2559)

ขั้นตอนท่ี 2 
แผนป ิบัติการ 1 ปี

(พ.ศ.2555)

       

ขั้นตอนท่ี  
แผนป ิบัติราชการ

ประจําปี

โครงการท่ี ได้รับงบประมาณ

 ถ่ายทอดตัวชี้วัดสู่หน่วยงาน

 ถ่ายทอดตัวชี้วัดสู่บุคคล

ขั้นตอนท่ี 7
ติดตามรายงานผลตัวบ่งชี้

   ขั้นตอนท่ี 9
รับเงินเลื่อนขั้นตามผลงาน

แปลงแผนกลยุทธ์

       :                                             

ขั้นตอนท่ี 3
จัดสรรงบประมาณ

พิจารณาโครงการ
 ตามลาํดับความสาํคัญกลยุทธ์

- โครงการ งบประมาณ
- ตัวชี้วัด เป้าหมาย
- ระยะเวลาการดําเนินงาน
- ผู้รับผิดชอบ

- ตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์
- ตัวชี้วัดตาม ก.พ.ร.
-ตัวชี้วัดตามประกันคุณภาพ

-                     
-                    
-                          

ขั้นตอนท่ี  

ประเมินผล
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12. แผนการรับนักศึกษา ปี พ.ศ.2555-2559  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขศาสตร์ 
 

1. แผนการรับนักศึกษา 

ระดับ ชื่อหลักสูตร สาขาวิชา 
ปี พ.ศ. ที่จะเปิดหลักสูตร แผนการรับนักศึกษา  

(จํานวนคน) 
2555 255  2557 255  2559 

ระดับปริญญาตรี 
     หลักสูตร  แพทยศาสตรบัณฑิต 

 
48 

 
48 

 
48 

 
48 

 
60 

     หลักสูตร  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 60 100 100 100 100 
     หลักสูตร  วิทยาศาสตร์การแพทย์ 5 5 5 5 5 
ระดับปริญญาโท 
      หลักสูตร  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ 

 
- - 

 
5 

 
10 

 
10 

ระดับปริญญาเอก 
     หลักสูตร  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร ์

 
- - 

 
- 5 10 

รวมทั้งสิ้น 113 1 3 1 3 1   1 5 

 
2. หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 

หลักสูตร ชัน้ป ี
จํานวนนักศึกษาที่รับ 

2555 2556 2557 2558 2559 

 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต   -   ชั้นปีที่  1 ๔๘ ๔๘ ๔๘ ๔๘ 60 

    -   ชั้นปีที่  2 ๓๖ 48 48 48 48 

    -   ชั้นปีที่  3 ๓๖ 36 48 48 48 

    -   ชั้นปีที่  4 ๑๖ 36 36 48 48 

    -   ชั้นปีที่  5 ๑๖ 16 36 36 48 

    -   ชั้นปีที่  6 ๑๖ 16 16 36 36 

รวมทั้งสิ้นต่อปีการศึกษา 168 200 232 264 288 
จํานวนนิสิตที่สําเร็จการศึกษา (ปีการศึกษา) 16 16 16 36 36 

รวมผู้สําเร็จการศึกษาตั้งแต่ปี  2555-2559 120 
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13. แผนครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ปี พ.ศ.2555-2559 วิทยาลัยการแพทยศาสตร์และสาธารณสุข 
 

      :         
ลําดับ 

งบลงทุน (ครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสรา้ง) 
ปีงบประมาณ  (ล้านบาท) 

ที ่ 2555 2556 2557 2558 2559 

  1.  ครุภัณฑ ์ 198.924 49.206 793.769 486.712 331.225 

  1.1 ครุภณัฑ์การศึกษา 27.48 34.996 24.35 13.571 1.36 

  1.2 ครุภณัฑ์ทางการแพทย์ อาคารกิจกรรมสุขภาพ 151.024 - - - - 

  1.3 ครุภณัฑ์ทางการแพทย ์อาคารศูนย์การศึกษาและ
วิจัยทางการแพทย์ (I) 

- - 763.694 49.470 - 

  1.4 ครุภณัฑ์อาคารกายวิภาคศาสตร ์ 20.42 14.21 5.725 23.67 29.865 

  1.5 ครุภณัฑ์ทางการแพทย ์อาคารศูนย์การศึกษาและ
วิจัยทางการแพทย์ (II) 

- - - 400 300 

  1.6 ครุภณัฑ์ทางการแพทย ์อาคารศูนย์การศึกษาและ
วิจัยทางการแพทย์ (III) 

- - -  
- 

- 

  2.  สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ประจําอาคาร 179.87 246.10 138.60 48 148 

  2.1  ต่อเติมศูนย์การศึกษาและวจิัยทางการแพทย์ (I) 75 50 - - - 

  2.2  อาคารศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์ (II) 50 100 100 - - 

  2.3  อาคารศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์ (III) - - - - 100 

  2.4  อาคารกายวิภาคศาสตร ์ 14.6 43.8 14.6 - - 

  2.5 อาคารหอพักนักศึกษา หลังที ่2 40.27 - - - - 

  2.6 อาคารหอพักบุคลากร หลังที ่2 - 27.3 - - - 

  2.7 อาคารวิทยาลยัแพทยศาสตรฯ์ หลังที่ 2 - - 24 48 48 

 2.8 อาคารจ่ายกลาง Supply  
พร้อมครุภณัฑ์ประจําอาคาร 

- 25 - - - 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 378.79 295.31 932.37 534.71 479.23 
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ส่วนท่ี  2 
 

แผนพัฒนากลยุทธ์ด้านการเงิน พ.ศ.2555 - 2559 
 

1.   ข้อมูลพื้นฐานด้านการเงินและงบประมาณ  

 1.1  สถานภาพปัจจุบัน  
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 

ธันวาคม พ.ศ. 2545 ตามนโยบายของรัฐบาลโครงการผลิตแพทย์เพ่ิมเพ่ือชาวชนบท  มุ่งเน้นการ
แก้ปัญหาการขาดแคลนแพทย์เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ดังนั้นวิทยาลัยฯ จึงมีวัตถุประสงค์
หลักในการผลิตบัณฑิตหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และผลิตบัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
(สาธารณสุขศาสตร์) เพ่ือสร้างบุคลากรที่มีความรู้คู้คุณธรรมแก่สังคม ให้บริการทางด้านสุขภาพแบบองค์
รวมแก่ประชาชนในเขตอีสานใต้ วิทยาลัยฯเริ่มรับนักศึกษาแพทย์รุ่นที่ 1 ที่มีภูมิลําเนาในเขตพ้ืนที่ 4 
จังหวัด ได้แก่ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และอํานาจเจริญ ในปีการศึกษา 2549 เป็นต้นมา ซึ่งได้
ประสานความร่วมมือกับโรงพยาบาลหลักได้แก่ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี มี
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นสถาบันพ่ีเลี้ยง วิทยาลัยฯ มุ่งมั่นพัฒนามาตรฐานการศึกษา
ทําให้สามารถรับนักศึกษาแพทย์รุ่นที่ 5 มีจํานวนเพ่ิมขึ้นในปีการศึกษา 2553  โดยมีโรงพยาบาลศรีสะ
เกษร่วมเป็นโรงพยาบาลหลัก  

งบประมาณสําหรับบริหารจัดการวิทยาลัยฯ มาจากแหล่งเงินงบประมาณแผ่นดิน  เงินอุดหนุน
ผลิตแพทย์เพ่ิมเพ่ือชาวชนบท และเงินรายได้ ที่จัดสรรเพื่อพัฒนายุทธศาสตร์ด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย 
การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ทั้งนี้
จําเป็นต้องมีแผนกลยุทธ์ทางการเงินเพ่ือให้การบริหารงบประมาณสอดคล้องกับพันธกิจ มีระบบฐานข้อมูล
ทางการเงินที่ดีและถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

1.2   วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์   ระยะ 2555-2559 
  
วิสัยทัศน์   

“วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขเป็นสถาบันชั้นนําแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์
สุขภาพในภูมิภาคลุ่มน้ําโขงและอาเซียน” 

พันธกิจ  

1. ผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีคุณภาพ คุณธรรม และจริยธรรม  
2. สร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพเพ่ือแก้ปัญหาด้านสุขภาพ และพัฒนาคุณภาพชีวิต ของชุมชน             

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง  
3. ให้บริการชุมชนด้านสุขภาพแบบองค์รวม อย่างบูรณาการ  
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4. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นและประเทศชาติ  
เป้าหมาย  

1. เป็นแหล่งเรียนรู้สําหรับนักศึกษาในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
2. ผลิตบุคลากรทางการแพทย์และการสาธารณสุขที่มีความรู้ความสามารถในการช่วยเหลือชุมชน 

และประชาชนในพ้ืนที่ในด้านการดูแลรักษา ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 
3. สนองนโยบายของรัฐบาลในการแก้ปัญหาการขาดแคลนแพทย์และการกระจายแพทย์ใน

พ้ืนที่ชนบทห่างไกล 
4. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้ดีขึ้น 

 กลยุทธ์วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  
กลยุทธ์ที่ 1 สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพและสมรรถนะตามมาตรฐานสากล สามารถเรียนรู้และ

พัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง มีคุณธรรม ความรับผิดชอบต่อสังคม ความพอเพียง 
จิตสํานึกที่ดี และมีความพร้อมเพ่ือรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน โดยพัฒนา
หลักสูตรให้ทันสมัย และจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ และ
จัดให้มีทักษะการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง 

 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาอาจารย์ให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนาตนเองให้

พร้อมทันต่อพลวัตรของสังคม โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้ทําวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ และพัฒนาสมรรถนะด้านวิชาการในระดับสากล 

 
กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับการวิจัยสู่สากลโดยพัฒนาส่งเสริมการทําวิจัยและสนับสนุนความร่วมมือ

ด้านการวิจัยกับหน่วยงานทั้งภายในภายนอกมหาวิทยาลัย 
 
กลยุทธ์ที่   ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของ

ประชาชนในเขตอีสานใต้และภูมิภาคลุ่มน้ําโขง   
 
กลยุทธ์ที่ 5 สืบสาน เผยแผ่ ฟ้ืนฟู และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยบูรณาการวัฒนธรรม 

ประเทศในอาเซียน โดยการศึกษาและจัดการความรู้ให้นักศึกษาและบุคลากร 
ตระหนักถึงคุณค่าของวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 
กลยุทธ์ที่   พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาลใช้ข้อมูลเป็นฐานในการตัดสินใจ โดย

พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร และพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
 
กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ โดยให้บุคลากรมี

วัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ เพ่ือการทํางานได้เต็มตามศักยภาพอย่างมีความสุข  โดย
พัฒนาระบบสมรรถนะของบุคลากรและผู้บริหารทุกระดับ สร้างเสริมสวัสดิการและ
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สวัสดิภาพให้บุคลากร ส่งเสริมและสนับสนุนความก้าวหน้าของบุคลากร และการ
จัดการความรู้เพื่อนําไปสู่การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ อย่างต่อเนื่อง 

2.   ข้อมูลด้านการเงิน 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคาม (SWOT Analysis) ของ

การพัฒนาด้านการเงินเมื่อปีงบประมาณ พ.ศ.  2555 – 2559 สรุปได้ดังต่อไปนี้ 
 
จุดแข็ง (Strength) 

1. ได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการผลิตแพทย์อย่างต่อเนื่องและเพียงพอในการดําเนินภารกิจ
ของหน่วยงาน 

2. มีการวางแผนการใช้งบประมาณท่ีชัดเจน 
3. ผู้บริหารระดับสูงเล็งเห็นความสําคัญของการบริหารงบประมาณและติดตามการดําเนินงาน

ให้ถูกต้อง 
 
จุดอ่อน (Weakness) 

1. ได้รับจัดสรรงบประมาณล่าช้า ทําให้เป็นอุปสรรคต่อการดําเนินงาน 
2. ไม่มีระบบการจัดเก็บข้อมูลทางการเงินและการบันทึกบัญชีที่ถูกต้อง สะดวก รวดเร็วในการ

ค้นหาข้อมูล 
3. ไมม่ีขั้นตอนการปฏิบัติงานทางการเงินที่ชัดเจน เพ่ือให้ผู้ดําเนินโครงการปฏิบัติได้ถูกต้อง 
4. ไมม่ีการเผยแพร่ระเบียบทางการเงินให้บุคลากรได้สืบค้นได้ง่าย 

 
โอกาส (Opportunity) 

1. รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนงบประมาณในการผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
2. วิทยาลัยฯ ได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากกระทรวงสาธารณสุขและสถาบันพ่ีเลี้ยง

อย่างต่อเนื่อง 
3. ได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยในการจัดทําระบบฐานข้อมูลทางการเงิน 

 
อุปสรรค (Threat) 

1. งบประมาณท่ีได้รีบจัดสรรต่อนักศึกษาแพทย์ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจากรับนักศึกษาได้
จํานวนจํากัด ไม่ครบตามเป้าหมาย 

2. บุคลากรด้านการเงินและบัญชีมีจํานวนจํากัด แต่มีเอกสารและข้ันตอนในการทํางานมาก 
3. ข้อกําหนดและระเบียบทางการเงินและพัสดุมีความซับซ้อนยากต่อการทําความเข้าใจของผู้

ปฏิบัติ 
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แผนพัฒนากลยุทธ์ด้านการเงิน 
 
1. หลักการและเหตุผล 

 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข บริหารจัดการโดยตระหนักถึงความสําคัญของ
คุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนามาตรฐานการดําเนินงานด้านต่างๆ ตามตัวบ่งชี้ที่สอดคล้องกับเกณฑ์
มาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (สมศ.) ตามองค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 ระบบและกลไก
การเงินและงบประมาณ มีเกณฑ์การประเมินดังนี้ 

1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน 
2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช้เงิน

อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได ้
3. มีงบประมาณประจําปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงานในแต่ละพันธกิจและการพัฒนา

มหาวิทยาลัยและบุคลากร 
4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อสภามหาวิทยาลัยอย่างน้อยปี

ละ 2 ครั้ง 
5. มีการนําข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงิน

และความม่ันคงของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง 
6. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตาม

ระเบียบและกฎเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
7. ผู้บริหารระดับสูง ติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมายและนําข้อมูลจากรายงานทาง

การเงินไปใช้ในการวางแผนและตัดสินใจ 
 

วิทยาลัยฯ ได้ดําเนินการจัดโครงการทําแผนกลยุทธ์ปีงบประมาณ 2555 ในวันที่ 12-13 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 ผู้บริหาร หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน บุคลากรจากโรงพยาบาลหลัก และวิทยากร
ผู้เชี่ยวชาญเข้าร่วมระดมสมองเพ่ือกําหนดวัตถุประสงค์ กลยุทธ์ มาตรการและตัวชี้วัด ทําให้วิทยาลัยฯ มี
แผนกลยุทธ์ทางการเงินสําหรับการบริหารจัดการระบบและกลไกการเงินและงบประมาณตามเกณฑ์
มาตรฐานการศึกษา 
 
2.  วัตถุประสงค์ 

1. การจัดกิจกรรมเพ่ือหารายได้เพ่ิมด้วยตนเอง 
2. การลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จําเป็นของหน่วยงาน 
3. การบริหารการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ และการทําต้นทุนต่อหน่วย 
4. การจัดหาทรัพยากรรองรับการดําเนินงานตามภารกิจ 
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3.   เป้าประสงค์  
1. จัดหาแหล่งเงินนอกงบประมาณมาสนับสนุนการดําเนินงานของวิทยาลัยฯ 
2. กิจกรรมปลุกจิตสํานึกร่วมกันประหยัดพลังงานและทรัพยากร 
3. มีระบบบันทึกข้อมูลและจัดทํารายงานที่ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
4. จัดสรรงบประมาณและการดําเนินการตามพันธกิจเพ่ือให้สอดคล้องกับการดําเนินงานของ

หน่วยงาน 
 

4.   กลยุทธ์ 
1. การสร้างพันธมิตรร่วมกับวิทยาลัยฯ อย่างต่อเนื่อง 
2. การควบคุมค่าใช้จ่ายให้เหมาะสม 
3. การจัดสรรงบประมาณเพ่ือพัฒนาพันธกิจ และหาพันธมิตรเพ่ิมเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงาน

ของวิทยาลัยฯ 
4. การวางระบบจัดทํางบประมาณรายหน่วยงาน การบริหารงบประมาณท่ีถูกต้องตามระเบียบ 

และตรงตามแผนงานที่กําหนด และวางระบบฐานข้อมูลการเงินและบัญชีของวิทยาลัยฯ
ร่วมกับฝ่ายแผนงาน 

 
5.  มาตรการ 

1. กลยุทธ์: การสร้างพันธมิตรร่วมกับวิทยาลัยฯ อย่างต่อเนื่อง 
มาตรการ: 
- สร้างความร่วมมือกับโรงพยาบาลหลักและสถาบันพ่ีเลี้ยงในการร่วมผลิตบัณฑิตแพทย์ 
- ส่งเสริมโครงการและกิจกรรมเพ่ือสร้างรายได้ และหาแหล่งทุนภายนอกมาสนับสนุนการ

ดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
 

2. กลยุทธ์: การควบคุมค่าใช้จ่ายให้เหมาะสม 
มาตรการ: 
- ส่งเสริมกิจกรรมการรณรงค์ประหยัดพลังงานและการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
- ลดอัตราการเชิญอาจารย์พิเศษลดลง โดยพัฒนาศักยภาพอาจารย์ประจําในการถ่ายทอด

ความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือพ่ึงตนเองอย่างยั่งยืน  
- วางระบบตารางเวลาการจัดประชุมอย่างเหมาะสมที่ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน 

 
3. กลยุทธ์: การจัดสรรงบประมาณเพ่ือพัฒนาพันธกิจ และการเพิ่มพันธมิตรสนับสนุนการ

ดําเนินงานของวิทยาลัยฯ ร่วมกับฝ่ายงานแผน 
มาตรการ:  
- สนับสนุนหน่วยงานเสนอของบประมาณจัดทําโครงการที่พัฒนาด้านการเรียนการสอน 

การวิจัย บริการวิชาการ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และการบริหารจัดการ 
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- สนับสนุนการประชาสัมพันธ์และการบริการทางการแพทย์ให้เป็นที่รู้จัก เพื่อเพ่ิมแหล่ง
รายได้สําหรับการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมของวิทยาลัยฯ 

 
4. กลยุทธ์: การวางระบบจัดทํางบประมาณรายหน่วยงาน การบริหารงบประมาณท่ีถูกต้องตาม

ระเบียบ และตรงตามแผนงานที่กําหนด และการวางระบบฐานข้อมูลการเงินและบัญชีของ
วิทยาลัยฯ 
มาตรการ: 
- ส่งเสริมทุกหน่วยงานให้จัดระบบการจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้อง สําหรับนํามาวิเคราะห์

ต้นทุนต่อหน่วย 
- สร้างแหล่งศึกษาข้ันตอนการดําเนินงาน ตลอดจนระเบียบหรือประกาศทางการเงินและ

พัสดุ ที่สามารถสืบค้นได้ง่าย 
- พัฒนาระบบการทําบัญชีงบการเงิน และการรายงานการเงินที่ได้มาตรฐาน ถูกต้อง 

โปร่งใส ตรวจสอบได้ จัดหาโปรแกรมท่ีช่วยวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ                                                                                                                                                                                           

Objective  Strategy  Initiatives  KPI  

การเพ่ิมรายได้ด้วย
ตนเอง 

การสร้างพันธมิตรร่วมกับ
วิทยาลัยฯ อย่างต่อเนื่อง 

- เพิ่มศักยภาพโรงพยาบาลหลักรว่มผลติ
แพทย ์เพื่อเพ่ิมจํานวนนักศึกษา 
- การประสานความร่วมมือกับสถาบัน
อื่น 

- จํานวนนักศึกษาท่ีเพิม่ขึ้น 
 

- การให้บริการทางการแพทย ์
- หาแหล่งบริจาค 
- การส่งเสริมดา้นวิจัย บริการวิชาการ
และทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม 
- การจัดโครงการธนาคารขยะ 
- พัฒนาศูนย์เด็กเพื่อเพิ่มผู้ใช้บริการ 

- จํานวนรายได้ที่เพิ่มขึ้น 

การลดค่าใช้จ่ายของ
หน่วยงาน 

การควบคุมค่าใช้จ่ายให้
เหมาะสม 

- รณรงค์การประหยัดพลังงาน 
- การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
- ควบคุมค่าใช้จ่ายการเชิญอาจารย์
พิเศษ 
- จัดการเรยีนการสอนของอาจารย์
พิเศษผ่านทาง teleconference 
- ลดค่าใช้จ่ายในการจดัประชุมสัมมนา 

- จํานวนค่าใช้จ่ายที่ลดลง 

การบริหารการเงินอย่าง
มีประสิทธิภาพ และการ
จัดทําต้นทุนต่อหน่วย 

การวางระบบจดัทํา
งบประมาณรายหน่วยงาน 

- การจัดทําต้นทุนต่อหน่วยราย
หน่วยงาน 
 

- จํานวนหน่วยงานท่ีมี
รายงานต้นทุนต่อหน่วย 
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Objective  Strategy  Initiatives  KPI  

การบริหารงบประมาณที่
ถูกต้องตามระเบียบ และ
ตรงตามแผนงานท่ีกําหนด 
 

- จัดทําคู่มือการดําเนินการทางการเงิน
และพัสด ุ
- เผยแพร่ระเบียบ ประกาศทางดา้น
การเงินและพสัด ุ
 

- จํานวนโครงการที่
ดําเนินงานได้อย่างถูกต้อง
และตรงตามแผน
งบประมาณ 

การวางระบบฐานข้อมลู
การเงินและบัญชีของ
วิทยาลัยฯ 
 

- การทํารายงานทางการเงิน และการ
จัดทําบัญชีงบการเงิน 
 

- จํานวนรายงานที่จัดทํา
ตามกําหนด 

- มีโปรแกรมสําหรับบันทึก และ
วิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน 
 

- จํานวนโปรแกรมที่ใช้จริง 

การจัดหาทรัพยากร
รองรับการดําเนินงาน
ตามภารกจิ 

การจัดสรรงบประมาณ
เพื่อพัฒนาพันธกิจของ
วิทยาลัยฯ 

- จัดสรรงบประมาณแกโ่ครงการพัฒนา
ด้านการเรียนการสอน การวิจยั บริการ
วิชาการ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และ
การบริหารจัดการ 
 

- จํานวนโครงการที่จัดสรร
ทรัพยากร 

จัดสรรงบประมาณจาก
แหล่งทุนภายนอกเพื่อ
พัฒนาพันธกิจ และ
ประชาสมัพันธ์วิทยาลัยฯ 

- การจัดโครงการที่ได้รับการสนับสนุน
เงินทุนจากหน่วยงานภายนอกวิทยาลัยฯ 
- การประชาสมัพันธ์วิทยาลัยฯและการ
บริการทางการแพทย์ให้เป็นท่ีรู้จัก 

- จํานวนโครงการที่จัดหา
แหล่งทุนจากภายนอก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  แผนกลยุทธ์เพื่อการพัฒนา ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2555-2559)  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

  
 

 

ทิศทางการบริหารระบบการเงินและงบประมาณ 
 

1.  แนวทางการดําเนินกิจกรรมระบบการเงินและงบประมาณ 
 

แนวทางจัดหาทรัพยากรทางการเงิน  
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขมีแหล่งที่มาของงบประมาณจากเงินงบประมาณ

แผ่นดิน เงินอุดหนุนผลิตแพทย์เพ่ิมเพ่ือชาวชนบท และเงินรายได้ของวิทยาลัย ที่ใช้ในการดําเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ด้านผลิตบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และบริหารตามหลักธรรมาภิ
บาล ซึ่งวิทยาลัยฯ ได้จัดทําคําขอตั้งงบประมาณเสนอต่อมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาจัดสรรงบประมาณ 
จากนั้นมหาวิทยาลัยทําการจัดสรรงบประมาณลงสู่ วิทยาลัยฯ เพ่ือบริหารจัดการระบบการเงินและ
งบประมาณลงสู่โครงการต่างๆ ของหน่วยงานโดยมีแผนการจัดหาทรัพยากรทางการเงิน ดังนี้  

 
 1.1 แผนการรับนักศึกษา ปี พ.ศ.2559-2559 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 

ระดับ ชื่อหลักสูตร สาขาวิชา ปี พ.ศ. ที่จะเปิดหลักสูตร แผนการรับนักศึกษา (จํานวนคน) 
2555 2556 2557 2558 2559 

ระดับปริญญาตรี 
     หลักสูตร แพทยศาสตรบัณฑิต 

36 48 48 48 60 

     หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 

100 100 100 100 100 

     หลักสูตร วิทยาศาสตร์การแพทย์ 5 5 5 5 5 
ระดับปริญญาโท 
    หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาชีวภาพทางการแพทย์ 

- - 5 5 10 

ระดับปริญญาเอก 
    หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาชีวภาพทางการแพทย์ 

- - - 5 10 

รวมทั้งสิ้น 1 1 153 15  1 3 1 5 
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                1.2    ประมาณการรายรับ  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  ประจําปี

งบประมาณ 2555-2559 จําแนกตามยุทธศาสตร์การผลิตบัณฑิต 
 

รายการ ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

รายรบั           

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การผลติบณัฑติ           

1.1  การผลติแพทยศาสตรบณัฑติ           

1.1.1  ค่าเล่าเรยีนนกัศกึษา 
  

          
ค่าหน่วยกิต 

   
1,611,440 1,966,720 ,377,920 2,855,520 3,092,400 

ค่าธรรมเนียมพเิศษ 
  

2,352,000 2,816,000 3,328,000 3,840,000 4,176,000 
ค่าบํารุงมหาวิทยาลัย 

  
177,840 214,320 250,800 287,280 314,640 

รวม 
   

4,141,280 4,97,04 5,56,720 6,982,800 7,583,040 
1.1.2  เงินอุดหนุนผลติแพทย์เพิ่มฯ 

 
      

 
  

(300,000 บาท คน ปี) 
  

      
 

  
จากสํานักงบประมาณ ผ่านมหาวทิยาลัย 

 
      

 
  

ส่วนของวทิยาลัยฯ (นศพ.ปี 1-3) 
  

30,514,200 5,600,000 10,845,900 0 0 
ส่วนของ รพ.หลัก (รว่มผลิต)  (นศพ.ปี 
46) 

 
14,400,000 9,600,000 4,800,000 0 0 

จากสํานักงบประมาณ ผ่านกระทรวง
สาธารณสขุ 

 
      

 
  

ส่วนของวทิยาลัยฯ (นศพ.ปี 2-3) 
  

21,680,000 21,680,000 39,600,000 43,200,000 46,800,000 
ส่วนของ รพ.หลัก (รว่มผลิต)  (นศพ.ปี 4-6) 

 
0 10,800,000 21,600,000  32,000,000 3,000,000 

รวม       66,594,200 4,680,000 76,845,900 75,600,000 82,800,000 
1.2 การผลิตวทิยาศาตรบณัฑติ (สาธารณสุข
ศาสตร์)           

1.2.1 คา่เล่าเรียนนกัศกึษา       
 

  
 

  
ค่าหน่วยกิต 

   
2,417,600 2,417,600 2,417,600 2,686,200 2,686,200 

ค่าธรรมเนียมพเิศษ 
  

2,880,000 2,880,000 2,880,000 ,200,000 3,200,000 
ค่าบํารุงมหาวิทยาลัย 

  
438,900 438,900 438,900 487,600 487,600 

รวม 
   

5,736,500 5,736,500 5,736,500 6,373,800 6,373,800 
1.1.2  เงินงบประมาณ (วิทยาศาสตร์
สุขภาพ) 

 
2,510,200 2,434,300 2,434,300 2,500,000 ,500,000 

                  

1.3  การร่วมผลติพยาบาลศาสตรบ์ณัฑติ           

1.3.1 คา่เล่าเรียนนกัศกึษา 
  

  
 

  
 

  
ค่าหน่วยกิต  5 รายวิชา 

  
98,000 98,000 98,000 98,000 98,000 

(ประมาณการรับนักศกึษาปีละ  35 คน) 
 

  
 

  
 

  
                  
1.4  การผลติบัณฑิตระดับปรญิญา
โท และ ปรญิญาเอก 
    

              0 
 

             0 
 

600,000 
 

600,000 
 

1,200,000 
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รายการ ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

รายรบั           

ยุทธศาสตรท์ี ่ 2  การวิจยั           

2.1  โครงการวจิัย           
2.1.1  ทุนโครงการวจิัยภายนอก
วิทยาลัยฯ  

   
675,400 871,200 900,000 900,000 900,000 

ยุทธศาสตรท์ี ่ 3  การบรกิารวิชาการ      
3.1  โครงการบรกิารวิชาการแก่ชุมชนและ
สังคม      
3.1.1  ทุนโครงการบรกิารวิชาการภายนอก
วิทยาลัยฯ 985,000 1,177,700 1,200,000 1,400,000 1,600,000 
  

   
  

 
  

 
 

3.2  การบรกิารของศนูย ์(PCU)           

3.2.1  การบริหารจัดการของศูนย์สุขภาพ 
 

3,500,000 4,500,000 6,000,000 7,000,000 8,000,000 
  

   
  

 
  

 
  

3.3  การบรกิารของศนูยพ์ฒันาเดก็           
3.3.1  โครงการเรียนฟร ี 15 ปี และรายได้จาก
ค่าอาหาร 

        
700,000 

     
750,000  

          
800,000           800,000           800,000  

                  

ยุทธศาสตรท์ี ่ 4  การทํานบุํารุงศิลปวัฒนธรรม           
4.1  ทุนโครงการทํานุฯ จากภายนอก
วิทยาลยัฯ 

 
200,000 247,050 300,000 300,000 300,000 

  
   

          

ยุทธศาสตรท์ี ่ 5  การบริหารจัดการ           

5.1 รายได้อืน่ๆ          
5.1.1  เงินบรจิาค ค่าเช่าห้องปฎิบัติการ ค่าปรับ
นักเรียนทุน ค่าขายแบบ และเงินอื่น ๆ 2,340,977 3,000,000 3,000,000 3,500,000 4,000,000 

    
          

รวมรายรบัทั้งหมดเป็นเงิน 87,531,557 71,401,790 103, 71,420 10 ,054,000 11 ,15 ,840 
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2. หลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ  
วิทยาลัยฯ มีหลักเกณฑ์ในการจัดสรรงบประมาณ โดยแบ่งงบประมาณเป็น 2 ส่วนให้คลอบคลุม

ประเด็นยุทธศาสตร์ทั้ง 5 ด้าน  
 
งบประมาณที่ใช้ในการดําเนินงานเพื่อตอบสนองประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่ งบดําเนินงาน 

งบอุดหนุน งบลงทุน งบรายจ่ายอื่นๆ เพ่ือผลผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ผลผลิตวิจัย ผลผลิต
ด้านบริการวิชาการ ผลผลิตด้านศิลปวัฒนธรรม และงบประมาณสนับสนุนการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์
ของวิทยาลัยฯ โดยจะจัดสรรดังแสดงในตารางที่ 1 และแผนภูมิที ่1 ดังนี้ 

ตารางท่ี 1 แสดงหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ประเด็นยุทธศาสตร์ ร้อยละของ
งบประมาณ 

1 ผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 22.27 
2 ส่งเสริมการวิจัย พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 1.64 
3 ส่งเสริมการบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน 7.99 
4 พัฒนาระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่ดีงาม 0.18 
5 บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 67.92 
 รวม 100 
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3. แนวทางการวางแผนการใช้จ่ายเงิน  
วิทยาลัยฯ ได้วางแนวทางการวางแผนใช้จ่ายเงินงบประมาณ ดังนี้ 
1. การใช้จ่ายเงินต้องก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อวิทยาลัยฯ โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นไป

ตามระเบียบกระทรวงการคลังของกรมบัญชีกลาง และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ 
พ.ศ. 2535  

2. การใช้จ่ายเงินตามโครงการ/กิจกรรม เพ่ือตอบสนองประเด็นยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยฯ ,
มหาวิทยาลัย ,สกอ. ,สมศ.  ให้เป็นไปตามแผนงานหรือปฏิทินการดําเนินงานที่กําหนดไว้ เพ่ือไม่ให้
เกิดความล่าช้าในการเบิกจ่ายงบประมาณ  

3. การเบิกจ่ายเงินเมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ 1, 2, 3 และ 4 ต้องไม่น้อยกว่า 15%, 35%, 70% 
และ95% ของงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร ตามลําดับ ดังแสดงในแผนภูมิที่ 2 
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4.  ประมาณการรายจ่าย  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  ประจําปีงบประมาณ 
2555-2559 จําแนกตามยุทธศาสตร์การผลิตบัณฑิต 

รายการ ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
รายจ่าย 

      

ยุทธศาสตรท์ี ่ 1  การผลติบณัฑติ           

1.1  การผลติแพทยศาสตรบณัฑติ           
1.1.1  เงินเดือน  เงินประจํา
ตําแหน่งทางวิชาการ 

   
  

 
  

 
  

ค่าตอบแทนอืน่ ๆนอกเหนอืจากเงินเดอืน และเงนิ
สมทบประกันสงัคม   

 
  

 
  

อาจารย์ที่เป็นแพทย์ 
  

7,295,162 7,852,806 8,418,013 9,037,190 10,669,482 
อาจารย์ปรีคลนิิก 

  
1,829,554 1,700,332 1,776,908 1,858,860 2,269,632 

1.1.2  เงินเดือน ค่าจ้าง เงินประจําตําแหน่งของ
บุคลากร 2,989,972 3,085,702 3,177,823 3,266,278 3,375,946 
บุคลากรสายสนับสนุน จํานวน 38 คน 

 
  

 
  

 
  

(เนื่องจากบริหารจัดการ 2 หลักสูตรจึงคิด
งบประมาณพียงครี่งหนึง่)   

 
  

 
  

                  
1.1.3  ค่าอบรม / ไปราชการ ของอาจารย์ใน
หลักสูตร 336,000 336,000 367,500 399,000 420,000 
(คิด 70% ของจํานวนอาจารย์ในหลกัสูตร ใน
อัตราคนละ 15,000 บาท)   

 
  

 
  

                  

1.1.4  ค่าอบรม / ไปราชการ  ของบุคลากร   95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 
(คิด 50% ของจํานวนบุคลากร ในอัตราคนละ 
10,000 บาท   

 
  

 
  

แต่คิดงบประมาณเพียงครึ่งหนึ่งเนื่องจากจดัการ 
2 หลักสูตร)   

 
  

 
  

                  

1.1.5  โครงการนักเรียนทุน 
  

3,050,000 4,050,000 4,050,000 4,050,000 4,050,000 
(ประมาณการ ทุนเรียนต่างประเทศ 2 ทุน และใน
ประเทศ 4 ทุน)   

 
  

 
  

                  
1.1.6  เงินสมทบแก่โรงพยาบาลหลัก (ร่วม
ผลิต) 

 
14,400,000 20,400,000 26,400,000 32,400,000 36,000,000 

                  

1.1.7 หักให้กระทรวงสาธารณสุข  2% 
 

648,000 936,000 1,224,000 1,512,000 1,656,000 
  

   
  

 
  

 
  

1.1.8  การบริหารจัดการด้านการจัดการเรียน
การสอนของหลกัสูตรแพทย์ฯ 7,233,800 7,233,800 7,233,800 7,233,800 7,233,800 
1.2 การผลิตวทิยาศาตรบณัฑติ (สาธารณสุข
ศาสตร์)      
1.2.1  เงินเดือน ค่าประสบการณ์ 
สวัสดิการ เงินประจําตําแหน่ง 

   
  

 
  

 
  

ค่าตอบแทนนอกเหนอืจากเงนิเดอืน และเงนิ
สมทบประกันสงัคม   

 
  

 
  

อาจารย์สาธารณสขุ 
  

3,332,762 3,737,263 3,887,133 4,161,725 4,352,218 
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รายการ    ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
รายจ่าย 

         
1.2.2  เงินเดือน ค่าจ้าง เงินประจําตําแหน่งของ
บุคลากร 2,989,972 3,085,702 3,177,823 3,266,278 3,375,946 
บุคลากรสายสนับสนุน จํานวน 38 คน 

 
  

 
  

 
  

(เนื่องจากบริหารจัดการ 2 หลักสูตรจึงคิด
งบประมาณพียงครี่งหนึง่)   

 
  

 
  

                  

1.2.3  ค่าอบรม / ไปราชการ ของอาจารย์ 
 

225,000 255,000 285,000 315,000 345,000 
(คิด 70% ของจํานวนอาจารย์ในหลกัสูตร ใน
อัตราคนละ 15,000 บาท)   

 
  

 
  

                  

1.2.4  ค่าอบรม / ไปราชการ  ของบุคลากร 
 

95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 
(คิด 50% ของจํานวนบุคลากร ในอัตราคนละ 
10,000 บาท   

 
  

 
  

แต่คิดงบประมาณเพียงครึ่งหนึ่งเนื่องจากจัดการ 
2 หลักสูตร)   

 
  

 
  

                  

1.2.5  โครงการนักเรียนทุน     400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 
(ประมาณการ ทุนภายในประเทศ 2 ทุน) 

 
  

 
  

 
  

                  
1.2.6  การบริหารจัดการด้านการเรียนการสอน
ในหลักสาธารณสุข 2,148,610 2,148,610 2,148,610 2,148,610 2,148,610 
สาธารณสขุศาสตร ์

  
  

 
  

 
  

                  

ยุทธศาสตรท์ี ่ 2  การวิจยั           

2.1  โครงการวจิัย           
2.1.1  ทุนโครงการวจิัยภายนอก
วิทยาลัยฯ 

   
675,400 871,200 900,000 900,000 900,000 

2.1.2  โครงการวจิัยภายในวิทยาลัยฯ 
 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 
                  

ยุทธศาสตรท์ี ่ 3  การบรกิารวิชาการ           
3.1  โครงการบรกิารวิชาการแก่ชุมชนและ
สังคม           
3.1.1  ทุนโครงการบรกิารวิชาการภายนอก
วิทยาลัยฯ 985,000 1,177,700 1,200,000 1,400,000 1,600,000 
  

   
  

 
  

 
  

3.2  การบรกิารของศนูย ์(PCU)           

3.2.1  การบริหารจัดการของศูนย์สุขภาพ 
 

3,210,000 3,500,000 4,000,000 5,000,000 6,000,000 
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 . การวางระบบฐานข้อมูลทางการเงิน  
    วิทยาลัยฯ ได้ใช้ระบบฐานข้อมูล UBUFMIS เพ่ือบริหารการเงินและงบประมาณเช่นเดียวกับ

หน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยแยกตามหมวดเงินที่ได้รับจัดสรร นอกจากนี้ยังจะ
จัดทําระบบฐานข้อมูลทางการเงินที่แสดงสถานะปัจจุบันทางการเงินของแต่ละโครงการ /กิจกรรม ที่
ตอบสนองประเด็นยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยฯ เพ่ือให้ผู้บริหารสามารถนําข้อมูลไปวิเคราะห์สถานะทาง
การเงินและใช้ในการตัดสินใจได้  
 

5. การจัดทํารายงานแสดงสถานะทางการเงิน  
     วิทยาลัยฯ มีนโยบายจัดทํารายงานการเงินทุก 3 เดือนหรือรายไตรมาส โดยนําเข้าที่ประชุม

กรรมการประจําวิทยาลัยฯ เพ่ือนําข้อมูลไปปรับปรุง พัฒนา แก้ไขการดําเนินงานภายในอย่างต่อเนื่อง 
ตลอดจนพัฒนาระบบการจัดทําบัญชีงบการเงินที่ได้มาตรฐาน โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินและบัญชีเป็น
ที่ปรึกษา และมีการตรวจสอบบัญชีเพ่ือรายงานสถานะการเงินต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

รายการ ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
รายจ่าย 

      

3.3  การบรกิารของศนูยพ์ฒันาเดก็      
3.3.1  โครงการเรียนฟร ี 15 ปี และรายได้จาก
ค่าอาหารและค่าเลี้ยงเดก็ 

        
600,000        600,000  

           
600,000           600,000           600,000  

      
  

   
  

 
  

 
  

ยุทธศาสตรท์ี ่ 4  การทํานบุํารุงศิลปวัฒนธรรม           
4.1  ทุนโครงการทํานุฯ จากภายนอก
วิทยาลัยฯ   200,000 247,050 300,000 300,000 300,000 
4.2  โครงการทํานุฯ ภายในวิทยาลัยฯ 

 
100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

                  

ยุทธศาสตรท์ี ่ 5  การบริหารจัดการ           

5.1 การบรหิารจดัการตามโครงการ            
5.1.1  โครงการบริหารจัดการงานการเงิน พัสดุ 
งานแผน 3,000,000 3,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 
งานทรัพยากรมนุษย์ งานประกันคุฯภาพ งาน
เลขาคณบด ี   

 
  

 
  

งานยานพาหนะ งานอาคารสถานที ่ 
 

  
 

  
 

  
  

   
  

 
  

 
  

5.2 รายจ่ายอื่นๆ           

5.2.1  คืนเงนิยืมมหาวทิยาลัย 
  

     
1,000,000     1,000,000  

        
1,000,000        2,000,000        2,000,000  

5.2.2  ค่าไฟฟ้า   
  

     
1,500,000     1,800,000  

        
2,000,000        2,400,000        2,800,000  

5.2.3  ครุภัณฑ ์สิ่งก่อสร้าง 
  

     
1,750,000     3,000,000  

        
3,000,000        3,000,000        3,000,000  

  
   

  
 

  
 

  

รวมรายจ่ายทั้งหมดเป็นเงิน 60,289,232 70,907,165 80,036,610 90,138,741 97,986,634 

ผลงบกาํไร   ขาดดุล 27,242,325 584,625 29,234,810 15,915,859 18,168,206 
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 . การถ่ายทอดขั้นตอนและระเบียบสู่ผู้ป ิบัติงาน 
    การบริหารงบประมาณที่ได้รับจัดสรรให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามแผนที่กําหนด 

จําเป็นต้องมีแหล่งเรียนรู้เพ่ือให้ผู้รับผิดชอบโครงการได้ศึกษาและปฏิบัติตามขั้นตอนด้านการเงินและพัสดุ 
ทําให้การดําเนินงานของทุกฝ่ายเกิดความสะดวก รวดเร็วและถูกต้องตามระเบียบ การจัดทําคู่มือแนว
ปฏิบัติริเริ่มมาจากผู้บริหารและหน่วยงานด้านการเงินและพัสดุที่ถ่ายทอดสู่ผู้ปฏิบัติ และพร้อมรับ
ข้อคิดเห็นที่สร้างสรรค์ของบุคลากรทุกฝ่ายเพ่ือการปรับปรุงพัฒนา เพ่ือให้เกิดการทํางานที่สามัคคีร่วม
ปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน และปลุกจิตสํานึกที่ดีต่อการปฏิบัติที่ตรงตามระเบียบเพ่ือการพัฒนาวิทยาลัยฯ 
อย่างยั่งยืนต่อไป  
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โครงการสัมมนาเชิงป ิบัติการจัดทําแผนกลยุทธ์ด้านพัฒนาบุคลากร  แผนกลยุทธ์ด้านการเงิน 

และแผนกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  ประจําปี  พ.ศ.2555 
วันที่  12 – 13 พฤศจิกายน  255  ณ โรงแรมลายทอง จังหวัดอุบลราชธานี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

ภาพกิจกรรมการสัมมนาการจัดทําแผนกลยุทธ์ด้านการเงิน 
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ส่วนท่ี  3 
 

แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ พ.ศ. 2555 - 2559 
 

ข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลด้านระบบสารสนเทศ 
 

1.   ข้อมูลพื้นฐาน  

 1.1  สถานภาพปัจจุบัน  
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  พ.ศ. 2555-

2559 จัดทําขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาด้าน ICT ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข และเพ่ือให้มีกรอบการดําเนินงาน รวมทั้งเพ่ือให้สอดคล้องกับแผนนโยบายเทคโนโลยี
สารสนเทศระยะ พ.ศ.2544-2553 แผนแม่บทความมั่นคงปลอดภัยด้านไอซีทีแห่งชาติ (National 
ICT Security Plan) พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 
และประการสําคัญที่สุด สอดคล้องแนวทางการพัฒนาและบริหาร วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข และนโยบายแผนพัฒนามหาวิทยาลัยในช่วงปี พ.ศ.2555-2559 ของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ซึ่งแผนงานต่างๆ เน้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นเครื่องมือในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนา โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาด้านการศึกษา (e-Education) เป็น
การพัฒนาและเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือรองรับการพัฒนาสู่การเป็นสังคมแห่งภูมิ
ปัญญาและการเรียนรู้ และเป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการที่ดี โปร่งใส สามารถให้บริการวิชาการที่ดี
มีประสิทธิภาพ โดยวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้ตระหนักถึงความความร่วมมือของ
หน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งในการจัดทําแผนแม่บทครั้งนี้ เป็นการทํา
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาและตอบสนองแผนกล
ยุทธ์ เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของการดําเนินงานของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขให้
เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจ สังคม ตลอดจนความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มีอย่างต่อเนื่อง 

ในการดําเนินการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จําเป็นต้องมีแผนแม่บทของ
การดําเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยได้กําหนดวิสัยทัศน์ และกลยุทธ์สําคัญไว้ 
6   กลยุทธ์ ดังนี้ 
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1.2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์  พ.ศ. 2555-2559 
  
 วิสัยทัศน์   

“วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข นํา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาพัฒนาการ
เรียนการสอนการวิจัย การบริการวิชาการ และการบริหาร เพ่ือให้เกิดประโยชน์โดยตรงต่อการพัฒนา โดยเป็น
สถาบันชั้นนําแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพในภูมิภาคลุ่มน้ําโขงและอาเซียน” 

 
    พันธกิจ  

1. ผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพท่ีมีคุณภาพ คุณธรรม และจริยธรรม  
2. สร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพเพ่ือแก้ปัญหาด้านสุขภาพ และพัฒนาคุณภาพชีวิต ของชุมชน             
    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง  
3. ให้บริการชุมชนด้านสุขภาพแบบองค์รวม อย่างบูรณาการ 
4. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นและประเทศชาติ  

 
    เป้าหมาย  

1. เป็นแหล่งเรียนรู้สําหรับนกัศึกษาในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
2. ผลิตบุคลากรทางการแพทย์และการสาธารณสุขท่ีมีความรู้ความสามารถในการช่วยเหลือ 
    ชุมชน และประชาชนในพื้นท่ีในด้านการดูแล ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 
3. สนองนโยบายของรัฐบาลในการแก้ปัญหาการขาดแคลนแพทย์และการกระจายแพทย์ใน 
    พ้ืนที่ชนบทห่างไกล 
4. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้ดีขึ้น 

     กลยุทธ์วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  
กลยุทธ์ที่ 1 สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพและสมรรถนะตามมาตรฐานสากล สามารถเรียนรู้และ

พัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง มีคุณธรรม ความรับผิดชอบต่อสังคม ความพอเพียง 
จิตสํานึกที่ดี และมีความพร้อมเพ่ือรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน โดยพัฒนา
หลักสูตรให้ทันสมัย และจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ และ
จัดให้มีทักษะการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง 

 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาอาจารย์ให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนาตนเองให้

พร้อมทันต่อพลวัตรของสังคม โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้ทําวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ และพัฒนาสมรรถนะด้านวิชาการในระดับสากล 

 
กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับการวิจัยสู่สากลโดยพัฒนาส่งเสริมการทําวิจัยและสนับสนุนความร่วมมือ

ด้านการวิจัยกับหน่วยงานทั้งภายในภายนอกมหาวิทยาลัย 
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กลยุทธ์ที่   ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของ
ประชาชนในเขตอีสานใต้และภูมิภาคลุ่มน้ําโขง   

 
กลยุทธ์ที่ 5 สืบสาน เผยแผ่ ฟ้ืนฟู และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยบูรณาการวัฒนธรรม 

ประเทศในอาเซียน โดยการศึกษาและจัดการความรู้ให้นักศึกษาและบุคลากร 
ตระหนักถึงคุณคา่ของวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 
กลยุทธ์ที่   พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาลใช้ข้อมูลเป็นฐานในการตัดสินใจ  โดย

พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร และพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
 
กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ โดยให้บุคลากรมีวัฒนธรรม

แห่งการเรียนรู้ เพ่ือการทํางานได้เต็มตามศักยภาพอย่างมีความสุข โดยพัฒนาระบบ
สมรรถนะของบุคลากรและผู้บริหารทุกระดับ สร้างเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพให้
บุคลากร ส่งเสริมและสนับสนุนความก้าวหน้าของบุคลากร และการจัดการความรู้
เพ่ือนําไปสู่การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ อย่างต่อเนื่อง 

 
2. ข้อมูลด้านระบบสารสนเทศ  
 2.1  การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม ทางด้านระบบสารสนเทศ 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคาม (SWOT Analysis) 
ของการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ของหน่วยงาน เป็นการพิจารณาสภาวะแวดล้อม/ตัวแปรภายใน
ของหน่วยงาน ทั้งจุดแข็ง จุดอ่อน และสภาวะแวดล้อม /ตัวแปรที่อยู่ภายนอกมหาวิทยาลัย ที่เป็นทั้ง
โอกาส และภาวะคุกคาม ซึ่งล้วนแต่มีผลกระทบต่อการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข สภาวะแวดล้อมภายนอก และภายใน อันมีอิทธิพลสูงต่อการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศ ดังต่อไปนี้ 
 
จุดแข็ง  

- มีระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและระบบสํารองข้อมูลที่มีประสิทธิภาพสูง 
- บุคลากร และนักศึกษา สามารถเข้าถึงอินเตอร์เน็ทได้ทุกท่ีภายในวิทยาลัยแพทยศาสตร์และ 
  การสาธารณสุข ผ่านระบบใช้สาย (Local Area Network, LAN) หรือ ไร้สาย (Wireless Lan)    
- มีบุคลากรที่มีความสามารถ และมีการทํางานเป็นทีม  
- บุคลากรสามารถใช้ e-mail และ internet ในการประสานงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมี
ความ 
  ปลอดภัยสูง โดยอยู่บนพื้นฐานของการประหยัดทรัพยากรขององค์กร 
- ทุกหลักสูตรใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือรองรับการเรียนการสอน 
- มีนโยบายสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องและชัดเจน  
- มีนโยบายพัฒนาบุคลการทางด้าน IT อย่างต่อเนื่อง  
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- มีระบบป้องกันการบุกรุก (Firewall) ที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือป้องกันการเจาะขโมยข้อมูลจาก
อาชญากรทางคอมพิวเตอร์ 

 
จุดอ่อน  

- งบประมาณมีจํากัด  
- การบริหารจัดการยังไม่เป็นระบบที่ดีนัก 
- บุคลากรภายในวิทยาลัยฯ ยังขาดทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน 
รวมทั้งใช้เทคโนโลยีได้ยังไม่เต็มประสิทธิภาพของระบบที่มี และขาดวินัยในการใช้เทคโนโลยี  
- ระบบการจัดการเครือข่าย ยังขาดประสิทธิภาพ  
- ขาดความร่วมมือ และมองในภาพรวมขององค์กรภายใน 
- ขาดการพัฒนาโปรแกรมทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
- ขาดการพัฒนาระบบ Manament Imfornation System (MIS) ที่จะผสมผสาน (Integrate) 
ข้อมูลให้เชื่อมโยงเข้าด้วยกัน  
- หน่วยงานรับผิดชอบด้าน IT ไม่ชัดเจน  
- ก้าวตามเทคโนโลยีไม่ทัน  
- ความไม่สะดวกในการใช้งานคอมพิวเตอร์จากระบบควบคุมการ รับ/ส่ง ข้อมูลผ่านอินเตอร์ของ
มหาวิทยาลัย ที่จํากัดการ รับ/ส่ง, ปรับปรุงข้อมูล (Update) บางอย่าง เช่น การอัพเดทโปรแกรม
แอนตี้ไวรัส, แฟรชเพลย์เยอร์ (Flash Player)   
 

โอกาส  
- นโยบายรัฐบาลให้การสนับสนุน มีการจัดตั้งกระทรวง ICT เพ่ือรับผิดชอบชัดเจน  
- สามารถเข้าถึงเทคโนโลยี ICT ที่ทันสมัยได้ง่าย  
- มีการเชื่อมโยงเครือข่าย ICT อย่างกว้างขวาง  
- สังคมการทํางานเริ่มมีการยอมรับในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมากข้ึน  
- ภาครัฐและเอกชนมีความตื่นตัวในการใช้ ICT เพ่ือการบริหารจัดการองค์กร  
- สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มีการกําหนดแผนยุทธศาสตร์ ICT ที่ชัดเจน  

 
ข้อจํากัด  

- งบประมาณของประเทศมีจํากัด  
- การพัฒนาของมหาวิทยาลัยคู่แข่งมีมากข้ึน  
- ความไม่แน่นอนของกฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง ประกาศจากรัฐบาล  
- คู่แข่งมีจํานวนมากข้ึน และมีศักยภาพสูงกว่า  
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2.2  ระบบสารสนเทศที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน 
  1.  ระบบฐานข้อมูลบุคลากร 
  2.  ระบบสารสนเทศด้านการเรียนการสอน (REG) และ ระบบ E-Learning 
  3.  ระบบสแกนลายนิ้วมือ การเข้า-ออก ,ขาด ,ลา, มาสาย ของบุคลากร 
  4.  ระบบสารสนเทศงานบัญชี และระบบงานงบประมาณ การเงิน พัสดุ (UBUFMIS) 
  5.  ระบบฐานข้อมูลออนไลน์งานวิจัย  
  6.  ระบบประเมินการเรียนการสอน 
  7. ระบบนําส่งหนังสือ ภายนอก/ภายใน 

8. ระบบสืบค้นข้อมูลด้วยตนเอง  
9. ระบบฐานข้อมูลห้องสมุดอัตโนมัติ (WaliaAutolib) 
10. ฐานข้อมูลออนไลน์ทางการแพทย์ (MD Consult) 
11. ระบบแจ้งเวียนข่าวภายในคณะ 
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แผนพัฒนาระบบสารสนเทศ 
 

1. หลักการและเหตุผล 

ตามท่ี การประเมินคุณภาพการศึกษา ของสํานักงานกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) พ.ศ. 2553  มี
ข้อเสนอแนะให้มีการพัฒนาหรือนําระบบสารสนเทศมาใช้เพ่ือการบริหารและตัดสินใจที่ สอดรับกับนโยบาย
และการวางแผน เพ่ือให้เป็นระบบที่สมบูรณ์สามารถเชื่อมโยงกับทุกงานที่เกี่ยวข้อง   เป็นระบบที่ใช้งานได้ทั้ง
เพ่ือ การบริหาร การวางแผน และการตัดสินใจของผู้บริหารทุกระดับ  โดยจัดทําเป็นฐานข้อมูลซึ่ง
ประกอบด้วย ฐานข้อมูลการเรียนการสอน ฐานข้อมูล วิจัย ฐานข้อมูลการเงินเพ่ือการบริหาร ฐานข้อมูลการ
บริการวิชาการ ฐานข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษา ข้อมูลบุคลากร  เป็นต้น  ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์ 
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ระยะ 5 ปี (2555-2559)  ที่กําหนดไว้ในกลยุทธ์ที่ 6 พัฒนา
ระบบบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาลใช้ข้อมูลเป็นฐานในการตัดสินใจ โดยพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการ
บริหาร และพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
 ระบบสารสนเทศมีความสําคัญอย่างยิ่งในการบริหารจัดการองค์กร และประกันคุณภาพการศึกษา 
ระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ ช่วยให้ผู้บริหารนําไปใช้ในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ (Strategic Decision) 
การตัดสินใจทางยุทธวิธี (Tactical Decision)  การแก้ป้ญหาเฉพาะหน้า  (Fighting) และการควบคุม 
(Control) เมื่อพิจารณาพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งประกอบด้วย การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการ
วิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ระบบสารสนเทศควรครอบคลุมพันธกิจดังกล่าว อีกทั้งการบริหาร 
และการเงิน งบประมาณ ดังนั้น วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงได้
จัดทําแผนพัฒนาระบบสารสนเทศ  ในระยะช่วงปี 2555-2559 เพ่ือใช้เป็นกรอบทิศทางและแนวทางการ
ดําเนินการอย่างเป็นระบบ  
 

วงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle) 
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วงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle)  

หมายถึง : กระบวนการทางความคิด (Logical Process) ในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือ
แก้ปัญหาทางธุรกิจและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ ได้ โดยระบบที่จะพัฒนานั้น อาจเริ่มด้วยการพัฒนา
ระบบใหม่เลยหรือนําระบบเดิมที่มีอยู่แล้ว มาปรับเปลี่ยนให้ดียิ่งขึ้นขั้นตอนในวงจรการพัฒนาระบบ ช่วยให้
นักวิเคราะห์ระบบสามารถ ดําเนินการได้อย่างมีแนวทางและเป็นขั้นตอน ทําให้สามารถควบคุมระยะเวลาและ
งบประมาณ ในการปฏิบัติงานของโครงการพัฒนาระบบได้  

1. System/Information Engineering and Modeling 
2. Software Requirement Analysis 
3. System Analysis and Design 
4. Code Generation 
5. Testing 
6. Maintenance  

 
2.  วัตถุประสงค ์
 1. สร้างบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่สามารถนํา ไป 
ประยุกต์กับศาสตร์ของตนเพื่อก่อประโยชน์ทางด้านวิชาการ วิชาชีพและเหมาะสมกับสภาวะความต้องการ 
ของสังคม 

2.  เพ่ือจัดทําโครงสร้างด้านเทคโนโลยีให้ฐานข้อมูล และผู้ใช้มีการเชื่อมโยงเป็นระบบเดียวกัน 
3.  เพ่ือการเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน  โดยการนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาช่วยในด้านการบริหาร  

การเรียนการสอน  การวิจัยและบริการวิชาการ  
4.  เพ่ือให้เป็นระบบที่สมบูรณ์สามารถเชื่อมโยงกับทุกงานที่เก่ียวข้อง   ทั้งการบริหาร การวางแผน 

และการตัดสินใจของผู้บริหารทุกระดับ   
5.  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและขยายช่องทางการให้บริการ นักศึกษา บุคลากร และคณาจารย์ ให้

สามารถเข้าถึงบริการข้อมูลข่าวสาร ได้ทุกที่ ทุกเวลา 
6. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนการทํานุบํารุงและสืบสานศิลปวัฒนธรรม มุ่งส่งเสริมความรู้

ความตระหนักในคุณค่าของความเป็นไทย โดยใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเป็นเครื่องมือในการ
เผยแพร่คุณค่าของศิลปวัฒนธรรมเพื่อให้สังคมไทยสามารถคงเอกลักษณ์ความเป็นไทยต่อไปได้อย่างยั่งยืนและ
รักษาสมดุลสภาพระหว่างวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมสากล 
 
3.   เป้าประสงค์  

1.  มีแผนพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เป็นรูปธรรม ชัดเจน 
2. มีระบบที่เชื่อมโยงข้อมูลเดียวกัน ที่ใช้งานได้ทั้งเพ่ือ การบริหาร การวางแผน และการตัดสินใจของ

ผู้บริหารทุกระดับ 
 3. สร้างอาจารย์ นักวิจัย และเจ้าหน้าที่ให้มีความสามารถและทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสาร ทั้งด้านคุณภาพและปริมาณอย่างต่อเนื่อง 
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4. สร้างโปรแกรมการศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่มีคุณภาพและวิธีการเรียน 
การสอนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้ตอบสนองต่อการก้าวเข้าสู่สังคมความรอบรู้และภูมิ
ปัญญา   

5. มีระบบสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ ช่วยให้ผู้บริหารนําไปใช้ในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ การตัดสินใจ
ทางยุทธวิธี  การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า  และการควบคุม  

6.  การสร้างระบบเครือข่ายและความร่วมมือด้านการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยให้เข้มแข็งตลอดจน 
เชื่อมโยงและร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาทั้งในและนอกประเทศ 
 
4.   กลยุทธ์ 

1. จัดทําแผนพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีความต่อเนื่อง 
2. พัฒนาโครงการพ้ืนฐานและความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง 
3. การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรของวิทยาลัยฯ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสาร อย่างต่อเนื่อง 
4. การพัฒนาการศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และวิธีการเรียน 
การสอนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือมาใช้ในการบริหารจัดการ และการบริการอย่าง 
มีประสิทธิภาพ 
6. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 
5.  มาตรการ 

1.  กลยุทธ์: จัดทําแผนพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีความต่อเนื่อง 
มาตรการ :มีแผนพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารภายใต้การกํากับดูแล

ของคณะกรรมการประจําวิทยาลัยฯ โดยให้มีการปรับปรุงและทบทวนแผนให้เหมาะสมทุกปี 
 

2.  กลยุทธ์: พัฒนาโครงการพ้ืนฐานและความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและอย่างต่อเนื่อง 
         มาตรการ : พัฒนาระบบสารสนเทศ เพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ อาทิ e-office 
ที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลร่วมกันทั้งระดับปฏิบัติการและระดับบริหารผ่านระบบเครือข่ายของวิทยาลัยฯ  

 
3.  กลยุทธ์: การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรของวิทยาลัยฯ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสาร อย่างต่อเนื่อง 

มาตรการ : 
1.  จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาความรู้และทักษะด้านซอฟแวร์ โปรแกรมประยุกต์

สําหรับการปฏิบัติงาน 
2.  พัฒนาระบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูล วิธีการบริหารจัดการ และการใช้ทรัพยากร

ร่วมกับ 
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 . กลยุทธ์:  การพัฒนาการศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และวิธีการเรียน 
การสอนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มาตรการ : 
1. พัฒนาโปรแกรมการศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่มีคุณภาพ 

ทั้งการปรับปรุง และสร้างหลักสูตรใหม่ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและสาขาวิชาที่
เกี่ยวข้อง ที่สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิทยาการและความต้องการของสังคม 

2. พัฒนาวิธีการเรียนการสอนโดยใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นเครื่องมือ 
 
5. กลยุทธ์ : พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือมาใช้ในการบริหารจัดการ และการบริการอย่าง 
มีประสิทธิภาพ 
มาตรการ : 

1. พัฒนาระบบบริการ Service เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและขยายช่องทางการให้บริการ 
นักศึกษา บุคลากร และคณาจารย์ ให้สามารถเข้าถึงบริการได้ทุกที่ ทุกเวลา  

2. พัฒนาระบบสารเสนเทศเพ่ือให้บริการและเผยแพร่ ข้อมูล ข่าวสาร องค์ความรู้ของ
วิทยาลัยฯ สู่ชุมชน  

 
 . กลยุทธ์:  สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

มาตรการ : 
1.  การสร้างระบบเครือข่ายและความร่วมมือด้านการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย 

และร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาทั้งในและนอกประเทศ 
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ทิศทางการบริหารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
1.  แนวทางการดําเนินกิจกรรมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 

1.   สนับสนุนให้ผู้บริหาร ใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ ในการบริหารและการ
ตัดสินใจในเรื่องที่เป็นพันธกิจของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขได้อย่างถูกต้อง  

2.   ส่งเสริมให้อาจารย์ประจําและบุคลากรสายสนับสนุนเล็งเห็นถึงความสําคัญของระบบสารสนเทศ
เพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ  

3.   สนับสนุนให้อาจารย์ประจําสามารถนําระบบฐานข้อมูลไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
หลักสูตร การวิจัย การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เป็นต้น  

4.   ดําเนินการจัดการความรู้ (Knowledge Management) เพ่ือพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลย ี
สารสนเทศ ตามความต้องการของบุคลากรทั้งอาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน  

5.   พัฒนา ส่งเสริมบุคลากรสายสนับสนุนให้มีความสามารถในการรวบรวม วิเคราะห์ สรุปข้อมูล ที่
เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ได้อย่างมีคุณภาพ และป้อนเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศได้อย่างถูกต้อง  

6.  จัดโครงการอบรมสัมมนาเพ่ือพัฒนาความรู้ สร้างทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่จําเป็นต่อ
การปฏิบัติงาน อย่างต่อเนื่องและท่ัวถึง  

7.  จัดทําระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจครอบคลุมทุกพันธกิจของคณะ 
8.  จัดทําระบบการติดตามการทํางาน หรือการดําเนินการของหน่วยงานต่างๆ ให้ทั่วถึง ทําให้

ข่าวสารต่างๆไม่ได้รับการประชาสัมพันธ์  
9. จัดทําระบบ e-learning การ update ข้อสอบ หรือข้อมูลที่ใช้ในการเรียนการสอนสําหรับอาจารย์

และนักศึกษา โดย Update ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง 
10. การจัดระบบการสื่อสารแบบ VDO conference ที่ใช้ติดต่อสื่อสาร อาจต้องใช้เทคโนโลยีที่

ทันสมัยมากพอสมควร 
11.  จัดทําระบบการตรวจสอบ และ Update สื่อให้สามารถรองรับเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและทันสมัย

อย่างต่อเนื่อง 
12. มีระบบการจัดการบุคคลภายในหน่วยงาน IT ให้มีหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารกับ

บุคคลภายนอก เพ่ือให้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันเสมอ 
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2.  แผนการดําเนินงาน 
 

ปีงบประมาณ 2555 2556 2557 2558 2559 
1. พัฒนาระบบสารสนเทศกลางเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ อาท ิe-

office ที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลร่วมกนัทั้งระดับปฏิบัติการและระดับ
บริหารผ่านระบบเครือข่ายของคณะ  

     

1)  พัฒนาระบบจองรถส่วนราชการออนไลน์      
2)  พัฒนาระบบจองห้องประชุมออนไลน์      
3)  พัฒนาระบบติดตามการใช้ประโยชน์จากการฝึกอบรม/สัมมนา      
4)  พัฒนาระบบยืมคืนโสตทัศณูปกรณ์      
5)  พัฒนาระบบฐานขอ้มูลออนไลน์งานบริการวิชาการ และทํานบุํารุง

ศิลปวัฒนธรรม 
     

6)  พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน      
7)  พัฒนาระบบจัดการระเบียบวาระการประชุม      
8) ปรับปรุงระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสายวิชาการ      
9) ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลออนไลน์งานวิจัย      

2. พัฒนาระบบบรกิาร Service เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและขยายชอ่งทางการ
ให้บริการ นักศึกษา บุคลากร และคณาจารย์ของคณะ ให้สามารถเข้าถึง
บริการได้ทุกที่ ทุกเวลา  

     

1)  พัฒนาระบบแจ้งซ่อมออนไลน ์      
2)  พัฒนาระบบสายด่วนคณบดีออนไลน์      
3)  ปรับปรุงระบบ E-Learning ทกุรายวิชา      

3.  พัฒนาระบบสารเสนเทศเพื่อให้บริการและเผยแพร ่ข้อมูล ข่าวสาร องค์
ความรู้ของคณะสู่ชุมชน 

     

1)  ปรับปรุงเว็บไซต์      
2)  รวบรวมข้อมูล ข่าวสาร และองค์ความรู้เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์      

4. จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาความรู้และทักษะด้านซอฟแวร ์โปรแกรม
ประยุกต์สําหรับการปฏิบัติงาน อย่างสม่ําเสมอ 

     

5. พัฒนาระบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขอ้มูล วธิีการบริหารจัดการ และการใช้
ทรัพยากรร่วมกัน 

     

 
 
 
 
 
 
 



  แผนกลยุทธ์เพื่อการพัฒนา ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2555-2559)  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  

 

 

3.  ตัวบ่งชี ้ 
1.  ความพึงพอใจในการใช้ข้อมูลสารสนเทศของงานร่วมกันได้ ร้อยละ 80  
2.  ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ในการเข้าใช้งานระบบฐานข้อมูล รอ้ยละ 80 
3.  ความพึงพอใจในการให้บริการระบบสารสนเทศและเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้สู่ภายนอก 

ร้อยละ 80   
4.  จัดอบรมการใช้งานโสตทัศนูปกรณ์สําหรับการเรียนการสอนและห้องบรรยาย ให้แก่นักศึกษาและ

บุคลากร อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี 
 

 
โครงการสัมมนาเชิงป ิบัติการจัดทําแผนกลยุทธ์ด้านพัฒนาบุคลากร  แผนกลยุทธ์ด้านการเงิน 

และแผนกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  ประจําปี  พ.ศ.2555 
วันที่  12 – 13 พฤศจิกายน  255  ณ โรงแรมลายทอง จังหวัดอุบลราชธานี 

 

 
 

ภาพกิจกรรมการสัมมนาการจัดทําแผนกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ   

 
 



  แผนกลยุทธ์เพื่อการพัฒนา ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2555-2559)  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

 

 

ส่วนท่ี   
 

แผนกลยุทธ์เพื่อการพัฒนางานวิจัย  
 
ข้อมูลพื้นฐานวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 1. สถานภาพปัจจุบัน 

 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ไดมีการจัดทําแผนกล
ยุทธเพ่ือใชเปนกรอบในการดําเนินงานทั้งระยะสั้น เปาหมาย ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) และระยะยาว 
เป้าหมาย ๑๐ ป พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๗)   โดยมีสาระมุ่งเนนการจัดการเรียนการสอน และการดําเนินการ
เพ่ือใหบรรลุผลในพันธกิจของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ในดานการจัดการเรียนการสอน  การ
ดําเนินการวิจัย  การบริการวิชาการ  และการทํานุบํารุงวัฒนธรรม สงเสริมศิลปวัฒนธรรม  รวมทั้งการให
ชุมชนมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ  ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

  การวิจัย  การบริการวิชาการ  และการทํานุบํารุงวัฒนธรรม สงเสริมมุ่งเน้นการแก้ปัญหา
สุขภาพของประชาชน และปัญหาการขาดแคลนแพทย์และบุคลการทางด้านสาธารณสุขในภูมิภ าค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง มีอาจารย์และนักวิจัยประกอบด้วยอาจารย์แพทย์ อาจารย์ประจําสาขา
วิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาต่างๆ เช่น กายวิภาคศาสตร์ จุลชีววิทยา ชีวเคมี สรีรวิทยา เภสัชวิทยา และ
อาจารย์สาขาสาธารณสุขศาสตร์ ทําให้มีการศึกษาวิจัยในหลายประเด็น โดยเน้นไปที่การแก้ไขปัญหาทาง
สุขภาพของประชาชนในภูมิภาคนี้ เช่น โรคติดเชื้อเมลิออยโดสีส มะเร็งปากมดลูก ไข้เลือดออก โรคติดเชื้อ 
เลปโตสไปโรสิส โรคผิวหนังที่พบบ่อยทางเวชปฏิบัติ แมลงที่สําคัญทางการแพทย์ เป็นต้น 
  งบประมาณท่ีสนับสนุนส่วนใหญ่มาจาก งบประมาณแผ่นดิน สํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา แต่อย่างไรก็ตามเนื่องจากเป็นคณะเปิดใหม่ ทีมนักวิจัยก็เป็นอาจารย์
รุ่นใหม่ ยังขาดประสบการณ์ในเรื่องการขอทุนวิจัย และเครื่อข่ายความร่วมมือก็ยังไม่กว้างขวางเท่าที่ควร จึง
จําเป็นที่จะต้องมีแผนกลยุทธ์ทางการวิจัยและการบริการวิชาการ เพ่ือให้การบริหารงานด้านทางการวิจัยและ
การบริการวิชาการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับพันธกิจ  
 
 2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ พ.ศ.2555-2559 
 
ปรัชญา   
       วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เป็นสติปัญญาของสังคมอีสานใต้ บนพื้นฐานเศรษฐกิจ
พอเพียง  
 
วิสัยทัศน์   

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขเป็นสถาบันชั้นนําแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ในภูมิภาคลุ่มน้ําโขงและอาเซียน 
 



  แผนกลยุทธ์เพื่อการพัฒนา ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2555-2559)  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  

 

 

เป้าหมาย  
๑. เป็นแหล่งเรียนรู้สําหรับนกัศึกษาในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
๒. ผลิตบุคลากรทางการแพทย์และทางสาธารณสุขท่ีมีความรู้ความสามารถในการช่วยเหลือ 
    ชุมชน และประชาชนในพื้นท่ีในด้านการดูแล ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 
๓. สนองนโยบายของรัฐบาลในการแก้ปัญหาการขาดแคลนแพทย์และการกระจายแพทย์ใน 
    พ้ืนที่ชนบทห่างไกล 

          ๔. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้ดีขึ้น 
 
พันธกิจ 

๑. สร้างบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐานในระดับสากล  มีคุณธรรมนําความรู้    
คิดเป็น  ทําเป็น  และ ดํารงชีวิตบนพื้นฐานความพอเพียง 

๒. วิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ใหม่และผลงานสร้างสรรค์  ที่สามารถนําไป 
ประยุกต์ใช้ในภูมิภาคลุ่มน้ําโขงและอาเซียน 

๓ .  บริการวิชาการ สร้างเสรมิสุขภาวะ และสร้างความร่วมมือกับชุมชน สังคม ในภูมิภาคลุ่มน้ําโขง 
๔.   ทํานุบํารุง  ฟ้ืนฟู  ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นและภูมิภาคลุ่มน้ําโขง 

 
กลยุทธ์วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
  กลยุทธ์ที่ 1 สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพและสมรรถนะตามมาตรฐานสากล สามารถเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองได้อย่างต่อเนื่อง มีคุณธรรม ความรับผิดชอบ ความพอเพียง จิตสํานึกที่ดี และมีความพร้อมเ พ่ือรองรับ
การเปิดประชาคมอาเซียน โดยพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ และมี
ทักษะการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง 
  
 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาอาจารย์ให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนาตนเองให้พร้อม
ทันต่อพลวัตรของสังคม โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้ทําวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ และพัฒนา
สมรรถนะด้านวิชาการในระดับสากล 
  
 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาขีดความสามารถด้านการวิจัยเพ่ือยกระดับสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยระดับชาติ
และภูมิภาคลุ่มน้ําโขง โดยพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือส่งเสริมการวิจั ย และส่งเสริมและสนับสนุนความ
ร่วมมือด้านการวิจัยกับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ 
 
  กลยุทธ์ที่   ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนใน
เขตอีสานใต้และภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง โดยเสริมสร้างความเข้มแข็งของการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส่งเ สริมและ
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาวะและบริการสุขภาพ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชนทุกภาคส่วน 
 
 
 



  แผนกลยุทธ์เพื่อการพัฒนา ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2555-2559)  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

 

 

 
  กลยุทธ์ที่ 5 สืบสาน เผยแผ่ ฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น 
รวมทั้งเรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศในอาเซียน โดยศึกษา ค้นคว้า วิจัย รวบรวมและจัดการความรู้ให้นักศึกษา
และบุคลากรตระหนักถึงคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
  กลยุทธ์ที่   พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาลใช้ข้อมูลเป็นฐานในการตัดสินใจ โดยพัฒนา
ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร และพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
 
  กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ โดยให้บุคลากรมีวัฒนธรรมแห่ง
การเรียนรู้ เพ่ือการทํางานได้เต็มตามศักยภาพอย่างมีความสุข โดยพัฒนาระบบสมรรถนะของบุคลากรและ
ผู้บริหารทุกระดับ สร้างเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพให้บุคลากร ส่งเสริมและสนับสนุนความก้าวหน้าของ
บุคลากร และการจัดการความรู้เพื่อนําไปสู่การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 

ยุทธศาสตร์การวิจัย 
 
ลักษณะหน่วยงาน 
 งานวิจัย เป็นหน่วยงานในการประสานงานและสนับสนุนทรัพยากรด้านการวิจัย ของวิทยาลัยฯ หน่วย
งานวิจัยมีพันธกิจ และบทบาทหน้าที่สําคัญในการสนับสนุนให้มีนักวิจัยและการผลิตผลงานวิจัย แสวงหา
ความรู้ใหม่ ประดิษฐ์นวัตกรรม ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ สังเคราะห์และเผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบ 
โดยเฉพาะการเผยแพร่ผลงานวิจัยในเวทีการประชุมวิชาการ และการตีพิมพ์ในวารสารทั้งระดับชาติและ
นานาชาติ อักทั้งสนับสนุนการพัฒนางานวิจัยทั้งภายในและภายนอกให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ โดยเน้น
การบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นกับความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพ่ือสร้างผลงานทางวิชาการและประโยชน์
ให้เกิดกับชุมชนและท้องถิ่น รวมถึงการรวมกลุ่มวิจัยแบบสหวิทยาการและการบูรณาการงานวิจัยสู่การบริการ
วิชาการแก่สังคมและการเรียนการสอน เพ่ือการแก้ไขปัญหาทางการแพทย์และสาธารณสุข ในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น  
 
ยุทธศาสตร์ 
  พัฒนาขีดความสามารถด้านการวิจัยเพื่อยกระดับสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยระดับชาติและภูมิภาคลุ่ม
น้ําโขง โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการวิจัย และส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือด้านการวิจัย
กับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ 
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จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) 
 
 จุดแข็ง (Strength) 
    - มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามแผนด้าน
การวิจัยของสถาบันและดําเนินการตามระบบที่กําหนด 
    - มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยกับการจัดการเรียนการสอน  

  - มีการจัดสรรงบประมาณของวิทยาลัยฯ เพื่อเป็นทุนสนับสนุนการทําวิจัยหรืองาน 
สร้างสรรค์และการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานระดับชาติ 

  - คณาจารย์มีศักยภาพในการวิจัยและสามารถขอทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก  
รวมถึงมีผลงานตีพิมพ์ทั้งระดับชาติและนานาชาติอย่างต่อเนื่อง 
 

จุดอ่อน (Weakness) 
     - พัฒนาระบบนักวิจัยพี่เลี้ยง ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกและกลุ่มวิจัยให้เข้มแข็ง โดยควรกําหนด 

กลุ่มวิจัยให้ชัดเจนขึ้นและเน้นงานวิจัยแบบสหวิทยาการ 
     - พัฒนาระบบการสร้างขวัญกําลังใจและการยกย่องนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและงาน 

สร้างสรรค ์
-  พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยกับหน่วยงานภายในและภายนอกประเทศให้ 

มากขึ้น 
- ควรสนับสนุนการจัดกิจกรรมเก่ียวกับการวิจัยอย่างต่อเนื่อง 
- พัฒนาหน่วยงานสนับสนุนการออกแบบเครื่องมือวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติและ 

การประเมินผลการวิจัย 
 

โอกาส (Opportunity) 
     -  มีการสนับสนุนงบประมาณของวิทยาลัยฯ ด้านการวิจัยเพื่อให้มีนักวิจัยและผลงานวิจัย 

มากขึ้น 
     -  มีการสนับสนุนให้มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือหรือกลุ่มวิจัยระหว่างหน่วยงานทั้ง 

ภายในและภายนอกประเทศ 
     -  มีการพัฒนาระบบการยกย่องและให้รางวัลแก่นักวิจัยที่มีผลงานประจําปี  
     -  มีการส่งเสริมให้บุคคลากรทํางานวิจัยโดยอาศัยระบบนักวิจัยพี่เลี้ยงและจัดกิจกรรมการ 

จัดการความรู้ระหว่างนักวิจัยที่มีประสบการณ์กับนักวิจัยหน้าใหม่ 
 

อุปสรรค (Threat) 
  - การขอทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอกทําได้ยากเนื่องจากนักวิจัยรุ่นใหม่ยังขาด 

ประสบการณ์ในการเขียนขอทุนวิจัยในระดับใหญ่ๆ 
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กลยุทธ์ 
  กลยุทธ์การวิจัย ๑ พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานวิจัย โดยจัดทําแผนแม่บทงานวิจัย จัดสรร
งบประมาณ ทรัพยากร เทคโนโลยี และอุปกรณ์ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่  สร้างแรงจูงใจ
เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการทําวิจัยของบุคลากร รวมทั้งสร้างเครือข่ายการวิจัย 

1.1  มาตรการ 
        1.1.1 สร้างเสริมและสนับสนุนการจัดสรรงบประมาณในการจัดทําโครงการวิจัย 
                1.1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทําวิจัย 

1.1.3 จัดสรรทรัพยากร และเครื่องมือในการทําวิจัยให้เพียงพอ 
1.1.4 สร้างเครือข่ายการทําวิจัยกับหน่วยงานภายนอก 
1.1.5 สร้างแรงจูงใจในการทําวิจัย และยกย่องนักวิจัย 
1.1.6 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ 
1.1.7 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
1.1.8 สร้างระบบผู้ช่วยวิจัยโดยประสานกับการจัดหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 

    
1.2 แนวคิดโครงการ 

       1.2.1 โครงการพัฒนาทักษะอาจารย์ในการทําวิจัย  
    - โครงการอบรมพัฒนานักวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
    - โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านงานวิจัยกับสถาบันร่วมผลิต 
   - โครงการอบรมการเขียนโครงร่างงานวิจัยเพื่อขอทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก 
 
        1.2.2 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ทําวิจัย 
    - โครงการสนับสนุนทุนวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ (จัดสรรทุนวิจัยเพื่อพัฒนานักวิจัย
และการเรียนการสอนให้กับอาจารย์รุ่นใหม่และอาจารย์ที่ไม่ได้รับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก) 
   - โครงการสนับสนุนการพัฒนางานประจําสู่งานวิจัยในชั้นเรียน 
   - โครงการสนับสนุนความร่วมมือด้านการวิจัยกับหน่วยงานภายนอก 
   - โครงการสนับสนุนค่าตอบแทนตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการในวารสารระดับชาติและ
นานาชาติ 
   - โครงการจัดการความรู้มุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
   - โครงการ Research forum งานวิจัยในวิทยาลัย 
   - มีนักวิจัยเพื่อช่วยเหลือให้คําแนะนํา ตลอดจนที่ปรึกษาทางสถิติ 
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        1.2.3 โครงการสร้างเครือข่ายการทําวิจัยกับหน่วยงานภายนอก 
    - โครงการสนับสนุนความร่วมมือด้านการวิจัยกับหน่วยงานภายนอก 
     - ประชุมสัมมนาวิจัย วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ในวันคล้ายวัน
สถาปนาวิทยาลัย 
        1.2.4 โครงการจัดสรรเครื่องมืออุปกรณ์ในงานวิจัย 
    - การตรวจสอบและประเมินคุณภาพของเครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้
ในการเรียนการสอนและการวิจัย และจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ให้เพียงพอต่อจํานวนนักวิจัยในส่วนของ
โครงการครุภัณฑ์ทางการแพทย์ อาคารศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์ 
    - ซ่อมบํารุงเครื่องมือที่ชํารุดและ Calibrate ให้ได้ตามมาตรฐาน 
        1.2.5  โครงการเพ่ิมศักยภาพงานวิจัยให้สามารถนําไปใช้ประโยชน์ 
    - จัดตั้งหลักสูตรบัณฑิตศึกษาเพ่ือผลิตนักวิจัยรุ่นใหม่ 

      1.2.6 โครงการส่งเสริมให้นักวิจัยปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 
    - โครงการยกย่องเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น 

  กลยุทธ์การวิจัย ๒ สร้างและพัฒนาองค์ความรู้งานวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน
และเผยแพร่สู่ระดับสากล 

2.1 มาตรการ 
2.1.1 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดทําฐานข้อมูลงานวิจัย 
2.1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่การวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ 
2.1.3 จัดประชุมวิชาการประจําปี 
2.1.4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบูรณาการงานวิจัย บริการวิชาการ กับการเรียน 

การสอน  
 2.1.5 ส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยที่เป็นความต้องการของชุมชน และสอดคล้องกับ 

แผนนโยบายแห่งชาติ 
 2.1.6 ส่งเสริมและสนับสนุนให้งานวิจัยก้าวสู่ภูมิภาคลุ่มน้ําโขง และอาเซียน 

 
   2.2 แนวคิดโครงการ 
         2.2.1 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบูรณาการงานวิจัย บริการวิชาการ กับ
การเรียนการสอน  
          - โรงเรียนปลอดภัย อนามัยสิ่งแวดล้อมดี 
         - บูรณาการความรู้ด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมสู่ชุมชน 
         - บริการสํารวจดัชนีลูกน้ํายุงลาย เพ่ือป้องกันโรคไข้เลือดออกแบบมีส่วนร่วม
ของชุมชนในการประเมินผลกระทบและการใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง 
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           - โครงการส่งเสริมศักยภาพในการตรวจคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งแบบองค์รวมแก่
ชุมชนในเขตบริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตําบล 
            - การส่งเสริมภาวะโภชนาการและสุขอนามัยนักเรียนโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน กอง
กํากับการตํารวจตะเวนชายแดนที่ 22 อุบลราชธานี 
            - โครงการหมออาสาเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุในชุมชน ตําบลเมืองศรีไค 
            - การวิเคราะห์ข้อมูลและผลลัพธ์ที่เกิดจากการบริการวิชาการ และเผยแพร่ข้อมูลในรูปแบบ
ของวารสารวิชาการ และการนําไปใช้ประโยชน์ในด้านการเรียนการสอนและชุมชน  
 
  2.2.2  โครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้งานวิจัยก้าวสู่ภูมิภาคลุ่มน้ําโขง และอาเซียน 
                    - การวิเคราะห์ สังเคราะห์ปัญหาทางสุขภาพท่ีพบมากในภูมิภาคลุ่มน้ําโขง และอาเซียน และ
พิจารณาประเด็นการวิจัยมุ่งเป้า เพื่อแก้ไขปัญหาในภูมิภาคชุมชนลุ่มน้ําโขง และอาเซียน 
          - ประชุมอาจารย์ นักวิจัยเพื่อแสดงความคิดเห็นและเลือกปัญหาทางสุขภาพที่พบมากใน
ภูมิภาคลุ่มน้ําโขง และอาเซียน เพ่ือนํามาสู่การวิจัย 
          - จัดทําฐานข้อมูลสําคัญจากผลงานวิจัยของวิทยาลัย และสนับสนุนให้มีการเผยแพร่ผลงานใน
วารสารทางการแพทย์ที่เป็นที่ยอมรับ 
          - จัดสรรทุนวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
          - การติดตาม และกํากับ ผลการดําเนินโครงการวิจัยให้บรรลุตามเวลาที่กําหนด 
          - ประชาสัมพันธ์วารสารทางการแพทย์ที่เป็นที่ยอมรับ เพ่ือให้นักวิจัย นําผลงานวิจัย หรือ
บริการวิชาการไปเผยแพร่ 
 
    2.2.3 โครงการประชุมวิชาการประจําปีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
   - การนําเสนอผลงานวิจัย นวัตกรรม และเผยแพร่ผลงานวิจัย บริการวิชาการให้กับหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง 
   - จัดแสดงนวัตกรรม เครื่องมือการวิจัย และอุปกรณ์การแพทย์ 
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แผนตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์งานวิจัย 

ยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด 
หน่วยนับ เป้าหมาย (ปี) 

 
2555 2556 2557 2558 2559 

พัฒนาขีดความสามารถ
ด้านการวิจัยเพื่อยกระดับสู่
การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย
และยกระดับความเป็นอยู่
ของชุมชนในภูมิภาคลุ่มน้ํา
โขงโดยพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานเพื่อส่งเสริมการ
วิจัย และส่งเสริมและ
สนับสนุนความร่วมมือด้าน
การวิจัยกับหน่วยงานทั้งใน
และต่างประเทศ 
  
  
  
  
  

1 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (สมศ. 5) )ต่อจํานวน
อาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด 

ร้อยละ  2.50 4.00 2.75 3.00 3.00 

2 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้
ประโยชน์ (สมศ. 6) ต่อจํานวนอาจารย์
ประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด 

ร้อยละ  1.00 3.51 1.50 1.50 2.00 

3 ผลงานวิชาการท่ีได้รับการรับรองคุณภาพ 
(สมศ. 7) ต่อจํานวนอาจารย์ประจําและ
นักวิจัยทั้งหมด (รวมลาศึกษาต่อ) 

ร้อยละ  1.00 3.51 1.50 1.50 2.00 

4 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ (สกอ.4.1) 

ข้อ 8 8 8 8 8 

5 ระบบและกลไกจัดการความรู้จากงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ (สกอ.4.2) 

ข้อ 5 5 5 5 5 

6  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ต่อจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา 
(สกอ.4.3) 

50,000 
บาท/คน 

83,998.18 85,000  90,000 90,000 90,000 
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ส่วนท่ี 5 
 

แผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนางานบริการวิชาการสู่สังคม 
 
  งานบริการวิชาการ เป็นหน่วยงานในการประสานงานและสนับสนุนทรัพยากรด้านการบริการวิชาการ
แก่สังคม ของวิทยาลัยฯ มีพันธกิจ และบทบาทหน้าที่สําคัญในการสนับสนุนให้อาจารย์และบุคลากรให้บริการ
วิชาการแก่สังคมในรูปแบบต่างๆ เช่น การส่งเสริมสุขภาพ การรักษา พื้นฟูสุขภาพ รวมถึงการให้ความรู้ อบรม 
และการประชุมวิชาการ เป็นต้น ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคมและประเทศชาติ ซึ่งวิทยาลัยฯ ได้เน้น การ
ให้บริการวิชาการแก่สังคมกับการบูรณาการความรู้ประสบการณ์การทํางานของอาจารย์สู่การพัฒนาหลักสูตร 
พัฒนานักศึกษา พัฒนาการเรียนการสอน และพัฒนาการวิจัย รวมถึงการพัฒนาตําแหน่งทางวิชาการของ
อาจารย์ สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอกอีกด้วย 
 
ยุทธศาสตร์  
  ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในเขตอีสานใต้
และภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง โดยเสริมสร้างความเข้มแข็งของการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาวะและบริการสุขภาพ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชนทุกภาคส่วน 
 

จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) 
 

1. จุดแข็ง (Strength) 
- มีระบบและกลไกบริหารงานบริการวิชาการแก่สังคม เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามแผนด้านการ 

บริการวิชาการแก่สังคมของสถาบัน และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 
         - มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและงานวิจัยอย่าง
ต่อเนื่อง 
         - มีการสํารวจความต้องการของชุมชนหรือภาครัฐหรือภาคเอกชนหรือหน่วยงานวิชาชีพ เพื่อ
ประกอบการกําหนดทิศทางและการจัดทําแผนการบริการทางวิชาการด้านสุขภาพตามจุดเน้นของสถาบัน  
                  - มีหน่วยงานให้บริการ เช่น ศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการแทย์ ศูนย์สุขภาพ ศูนย์พัฒนาเด็ก 
ในกํากับดูแล 
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2. จุดอ่อน (Weakness) 
 - ควรมีโครงการบริการวิชาการแก่สังคมที่บูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย 

มากขึ้น 
- ควรมีการประเมินผลสําเร็จของการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน 

และการวิจัย 
- ควรมีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคมและมีการ 

นําไปพัฒนาโครงการให้บริการวิชาการแก่สังคม 
- ควรมีโครงการบริการวิชาการแก่สังคมที่ให้บริการแบบสหสาขาวิชาชีพ โดยเน้นเชิงพ้ืนที่และ 

ดําเนินการอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้สามารถประเมินผลกระทบและผลประโยชน์ต่อชุมชนได้ 
- ควรมีหน่วยบริการวิชาการเฉพาะด้าน เช่น หน่วยบริการด้านสถิติและการวิจัยวิทยาศาสตร์ 

สุขภาพ หน่วยบริการด้านสุขภาพ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยและหน่วยโภชนาการชุมชน เป็นต้น  
 

3. โอกาส (Opportunity) 
                 -  มีพัฒนาและสนับสนุนให้ศูนย์บริการต่างๆ สามารถดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น 
ศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์ ศูนย์พัฒนาเด็ก เพ่ือให้บริการวิชาการแก่สังคมมากข้ึน 

 -  มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบริการวิชาการกับหน่วยงานภายนอก 
       -  มีการพัฒนารูปแบบการประเมินผลกระทบหรือประโยชน์จากการดําเนินโครงการให้มีความ
เหมาะสมเพ่ือให้สามารถวัดผลการดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 4. อุปสรรค (Threat) 
  - งานบริการวิชาการมีหลายโครงการแต่เจ้าหน้าที่มีจํานวนจํากัด ทําให้บางโครงการไม่ได้รับ
ความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ในเรื่องของเอกสารในการดําเนินการ อาจทําให้ล่าช้าในขั้นตอนการเบิก
งบประมาณเพ่ือใช้ในกิจกรรมของโครงการบริการวิชาการ 
 
กลยุทธ์ 
  พัฒนาระบบและกลไกการให้บริการด้านสุขภาพแบบองค์รวม โดยการให้บริการทั้งในสถานบริการ
และในชุมชนที่ได้มาตรฐาน และเท่าเทียมกัน สร้างองค์ความรู้ด้านสุขภาพแบบองค์รวมที่ได้มาตรฐานผ่าน
เครือข่ายสุขภาพและสหสาขาวิชาชีพที่ บูรณาการวิชาการกับภูมิปัญญาท้องถิ่น อย่างเป็นระบบเพ่ือส่งเสริม
วิจัย บริการวิชาการ การเรียนการสอน อย่างมีคุณภาพ และสร้างสุขภาวะ สิ่งแวดล้อม เพ่ือพัฒนาชุมชน โดย
ใช้ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ รวมทั้ง สร้างแม่แบบ (role model) ในการสร้างเสริม
สุขภาพของบุคลากร นักศึกษา และชุมชน 
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  มาตรการบริการวิชาการ 
1. มีการจัดระบบสารสนเทศในการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านสุขภาพ และบริการสุขภาพ  

รวมถึงฐานข้อมูลโรคเฉพาะท้องถิ่น และจัดทําทะเบียนโรคทุกๆ กลุ่มโรค สําหรับ
การแพทย์และนักวิจัย 

2. ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านสุขภาวะองค์รวมแก่องค์กร ชุมชน และ
ภูมิภาค 

3. ให้การบริการวิชาการโดยเน้นการสร้างเสริมสุขภาวะและสิ่งแวดล้อมแบบองค์รวมผ่าน
ทางสหสาขาวิชาชีพ โดยยึดความต้องการของบริบทชุมชน ครอบคลุมเขตพ้ืนที่อีสาน
ตอนใต้ ภูมิภาคลุ่มน้ําโขงและอาเซียน 

4. ให้ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ในการถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ทางสุขภาพ
อย่างต่อเนื่อง ให้มีคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น 

5. สร้างเครือข่ายสุขภาพร่วมกับชุมชนที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน โดยมีศูนย์บริหารจัดการด้าน
สุขภาพคอยประสานงาน และอํานวยความสะดวก เพ่ือพัฒนาสุขภาวะและสิ่งแวดล้อม
ให้สมบูรณ์ เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพแก่นักศึกษา เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

6. สร้างระบบและกลไกในการบริการวิชาการโดยการสนับสนุนทรัพยากรด้านงบประมาณ 
บุคลากร 

 
   แนวคิดโครงการ 
   1. โครงการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านสุขภาพ และบริการสุขภาพ 
    -ทําจุลสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และการบริการวิชาการ 
   2. โครงการให้บริการด้านสุขภาพ 
    - โครงการหมออาสาเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุในชุมชน 
    - โครงการสร้างเสริมสุขภาวะและบริการชุมชน (อาคารศูนย์การศึกษาและวิจัย
ทางการแพทย์) 
    - โครงการตรวจสุขภาพประจําปีให้แก่บุคลาการ 
    - โครงการบริการตรวจสุขภาพหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
    - โครงการโรงเรียนปลอดภัย อนามัยสิ่งแวดล้อมดี 
   - โครงการบูรณาการความรู้ด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมสู่ชุมชน 
   - โครงการบริการสํารวจดัชนีลูกน้ํายุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกแบบมีส่วน
ร่วมของชุมชนในการประเมินผลกระทบและการใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง 
   - โครงการส่งเสริมศักยภาพในการตรวจคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งแบบองค์
รวมแก่ชุมชนในเขตบริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตําบล 
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   - โครงการการส่งเสริมภาวะโภชนาการและสุขอนามัยนักเรียนโรงเรียนตํารวจ
ตระเวนชายแดน กองกํากับการตํารวจตะเวนชายแดนที่ 22 อุบลราชธานี 
   - การวิเคราะห์ข้อมูลและผลลัพธ์ที่เกิดจากการบริการวิชาการ และเผยแพร่ข้อมูลใน
รูปแบบของวารสารวิชาการ และการนําไปใช้ประโยชน์ในด้านการเรียนการสอนและชุมชน  
   -โครงการแพทยศาสตร์สู่สังคม 
   3. โครงการส่งเสริมการให้บริการวิชาการโรคเฉพาะท้องถิ่น โดยเน้นการสร้างเสริมสุขภาวะ
และสิ่งแวดล้อมแบบองค์รวมผ่านทางสหสาขาวิชาชีพ 
    -การสํารวจโรคเฉพาะท้องถิ่น รวมกลุ่มอาจารย์ และนักวิจัยที่สนใจในเรื่องเดียวกัน 
เพ่ือศึกษาและให้บริการตามสาขาและความเชี่ยวชาญของนักวิจัย 
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แผนตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์บริการวิชาการ 

ยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด 
หน่วยนับ เป้าหมาย (ปี) 

 2555 2556 2557 2558 2559 

ให้บริการวิชาการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี
ของประชาชนในเขตอีสาน
ใต้และภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง
และอาเซียน โดย
เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ส่งเสริมและสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาวะและ
บริการสุขภาพ และสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือกับ
ชุมชนทุกภาคส่วน  
  

4.1 ผลการเรยีนรู้และเสรมิสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนหรือองค์กรภายนอก (สมศ. 9) 

ระดับ 4 5 4 4 4 

4.2 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รบับริการ/
หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อ
ประโยชน์จากบริการ 

ร้อยละ 80.0 90.0 80.0 85.0 85.0 

4.9 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่
สังคม (สกอ. 5.1) 

ข้อ 5 5 5 5 5 

4.10 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิด
ประโยชน์ต่อสังคม (สกอ. 5.2) 

ข้อ 5 5 5 5 5 

4.11  ผลการนําความรู้และประสบการณ์จากการ
ให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรยีนการ
สอนหรือการวิจยั (ร้อยละ 30 = 5 คะแนน) (สมศ.
8) 

ร้อยละ 62.5 70.0 70.0 80.0 80.0 

4.13 ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนหรือองค์กรภายใน (ม.อบ. 5.3.3-1) : 
โครงการด้านสุขภาพ (สมศ.18.1) 

ระดับ 4 4 4 4 4 

4.14 การส่งเสริมสืบสานโครงการอันเนื่องมาจาก
โครงการพระราชดาํริ (ม.อบ. 5.3.3-2 ) (สมศ.
18.2) 

ระดับ 4 4 4 4 4 

 



  แผนกลยุทธ์เพื่อการพัฒนา ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2555-2559)   วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

 

ส่วนท่ี   
 

แผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนางานทํานุบํารุงศิลปและวัฒนธรรม 
 
  งานทํานุบํารุงศิลปและวัฒนธรรม เป็นหน่วยงานในการประสานงานและสนับสนุนทรัพยากรด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรม ของวิทยาลัยฯ มีพันธกิจ และบทบาทหน้าที่สําคัญในการสนับสนุนให้อาจารย์และ
บุคลากรให้บริการวิชาการด้านศิลปะและวัฒนธรรมในรูปแบบต่างๆ เช่น การส่งเสริมสุขภาพ การรักษา พ้ืนฟู
สุขภาพ โดยใช้สมุนไพร หรือแนวทางด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม รวมถึงการให้ความรู้ อบรม การรวบรวม
ข้อมูล และการพัฒนาสุนทรียภาพทางวัฒนธรรม เป็นต้น สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้บุคลากรและนักศึกษามี
ส่วนร่วมในการทํานุบํารุง และสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นท่ีดีงาม 
 
ยุทธศาสตร์ 
  สืบสาน เผยแผ่ ฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น รวมทั้งเรียนรู้
วัฒนธรรมของประเทศในอาเซียน โดยศึกษา ค้นคว้า วิจัย รวบรวมและจัดการความรู้ให้นักศึกษาและบุคลากร
ตระหนักถึงคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) 
 

1. จุดแข็ง (Strength) 
   - มีระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมและดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

   - มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 
อย่างต่อเนื่อง 

  - อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาการมีส่วนร่วมและก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดีในการจัด 
กิจกรรมทางทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

   - มีคําสอนของพระบิดาแห่งการแพทย์ไทยเป็นต้นแบบในการปฏิบัติตัวที่ดีของอาจารย์ 
บุคลากร และนักศึกษาอย่างชัดเจน 
 

 2. จุดอ่อน (Weakness)     
   - ควรมีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
กับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา รวมถึงการนําผลการประเมินไปปรับปรุงในปีต่อๆ ไป 

  - กิจกรรมหรือโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมส่วนใหญ่จะเน้นในระดับท้องถิ่น ยังไม่ได้รับ 
การยกระดับสู่ระดับชาติหรือนานาชาติ 

3. โอกาส (Opportunity) 
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- มีการส่งเสริมกิจกรรมหรือโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมด้านสุขภาพท่ีเน้นในระดับ 

ท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง 
- มีการส่งเสริมให้อาจารย์และบุคลากรนําผลงานด้านทํานุบํารุงบํารุงศิลปวัฒนธรรม ไป 

บูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 
 
  4. อุปสรรค (Threat) 
  - งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมมีหลายโครงการแต่เจ้าหน้าที่มีจํานวนจํากัด ทําให้บาง
โครงการไม่ได้รับความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ในเรื่องของเอกสารในการดําเนินการ อาจทําให้ล่าช้าในขั้นตอน
การเบิกงบประมาณเพ่ือใช้ในกิจกรรมของโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 
กลยุทธ์ 
  พัฒนาระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ สืบสาน เผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
และภูมิภาคลุ่มน้ําโขง 
 
มาตรการ   
 1.จัดทํานโยบายด้านการบูรณาการการเรียนการสอนเข้ากับการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
 2. สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมด้านการส่งเสริมและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 3. ส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและภูมิปัญญาชาวบ้าน โดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ การจัดเวทีในการแสดงออก ซึ่งศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 4.จัดทํานโยบายด้านการส่งเสริม เผยแพร่ อนุรักษ์ และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็น
รูปธรรม 
 5. รวบรวม ศึกษา และจัดทําฐานข้อมูลเกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรม และความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการ
ดูแลสุขภาพ ของปราชณ์ชาวบ้าน หมอพ้ืนบ้าน เพ่ือบูรณาการกับการเรียนการสอนของนักศึกษาวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธาณรสุขโดยอยู่บนพื้นฐานสุขภาวะและวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ดีงาม 
 6. จัดเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือให้เกิดการวิเคราะห์ ตีความ พิจารณาเนื้อหาสาระ รูปแบบ เจตน์
จํานงค์ วัตถุประสงค์ของกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมเผยแพร่ผ่านสื่อที่หลากหลายเพื่อให้เกิดความรู้ ความ
เข้าใจในระบบความคิด ความเชื่อ และแบบแผนพฤติกรรมของคนในชุมชน (เน้นที่มีผลต่อสุขภาวะและการ
ดูแลสุขภาพ) อันจะส่งผลให้บัณฑิตที่จบจากวิทยาลัยฯ สามารถปรับตัวใช้ชีวิตอย่างมีความสุข และทํางาน
ร่วมกับชุมชนในการพัฒนาสุขภาวะอย่างสอดคล้องกับวิถีชุมชน รวมทั้งสามารถสร้างงานวิจัยและบริการ
วิชาการทางด้านศิลปวัฒนธรรมที่ตรงกับบริบทของชุมชนอย่างแท้จริง 
 7. ประยุกต์การดูแลสุขภาพโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และบูรณาการกับการแพทย์แผนปัจจุบัน  
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 8. รณรงค์สร้างจิตสํานึกของผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา ให้เข้าถึง  เข้าใจจารีตแนวปฏิบัติที่ดี
งามของวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยการจัดกิจกรรมส่งเสริมทางด้านวัฒนธรรมอย่างหลากหลายและต่อเนื่อง 
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แผนตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์ทํานุบํารุงศิลปและวฒันธรรม 

ยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด 
หน่วยนับ เป้าหมาย (ปี) 

 
2555 2556 2557 2558 2559 

สืบสาน เผยแผ่ ฟ้ืนฟูและ
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณี
ท้องถิ่น รวมทั้งเรียนรู้
วัฒนธรรมของประเทศใน
อาเซียน โดยศึกษา ค้นคว้า 
วิจัย รวบรวมและจัดการ
ความรู้ให้นักศึกษาและ
บุคลากรตระหนักถึงคุณค่า
ของศิลปวัฒนธรรม 
ประวัติศาสตร์ และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

1. ระดับความสําเร็จในการเป็นแหล่งเรียนรู้
ด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น (มอบ.1) 
 

ระดับ 4 4 4 4 4 

2 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม (สกอ. 6.1) 
 

ข้อ 5 5 5 5 5 

3  ตัวบ่งชี้ที่ 6.2.1 การส่งเสริมและ
สนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ.
10) 
 

ระดับ 4 4 4 4 4 

4 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและ
วัฒนธรรม (สมศ.11) 
 

ระดับ 5 5 5 5 5 
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แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย บริการวิชาการ  
และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

 
  วิทยาลัยฯ ได้มีการพัฒนาระบบการบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
เพ่ือให้เป็นแรงขับเคลื่อนกิจกรรม และการดําเนินงานพัฒนานักวิจัย โครงการวิจัย โครงการบริการวิชาการ 
และโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม รวมถึงการสร้างเครือข่ายการวิจัย และบริการวิชาการกับหน่วยงาน
ภายนอก ซึ่งมีกิจกรรมสําคัญคือ 
 1. ระบบบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 2. ระบบพัฒนางานวิจัย 
 3. ระบบพัฒนาศักยภาพนักวิจัย 
 4. ระบบการเผยแพร่ผลงานวิจัย บริการวิชาการ และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
  5. อบรมพัฒนานักวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

6. สนับสนุนทุนวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
7. สนับสนุนค่าตอบแทนตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการในวารสารระดับชาติ 
8. สนับสนุนความร่วมมือด้านการวิจัย บริการวิชาการ กับหน่วยงานภายนอก   
 

เครือข่าย 
 1. เครือข่ายวิจัยสหสถาบัน (MedResNet) ในฐานะโรงเรียนแพทย์ใหม่ โดยได้มีการจัดตั้งหน่วยวิจัย
คลินิก และวางแผนพัฒนาระบบการบริหารจัดการข้อมูลวิจัย (data management) เพ่ือุปสรรคอสนับสนุน
ให้มีการวิจัยทางคลินิกให้มากขึ้น 
 2. เครือข่ายวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ (Thai PHIEN) ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยที่เป็น
สมาพันธ์สาธารณสุขแห่งประเทศไทย 
 3. เครือข่ายความร่วมมือด้านการบริการวิชาการแก่สังคมกับหน่วยงานโรงพยาบาลชุมชน 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล อาสาสมัครประจําหมู่บ้าน และประชาชนในพื้นที่รอบมหาวิทยาลัย 
 4. โรงเรียนในเครือข่ายพันธมิตรกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 
การสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
  1) งานวิจัย เป็นหน่วยงานสนับบสนุนและส่งเสริมการวิจัย ประสานงานทั้งแหล่งทุนภายใน
และภายนอก การเผยแพร่ข้อมูล และการบริหารจัดการงานวิจัยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ หน่วยงาน
ตั้งอยู่ชั้น 1  อาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
  2) หน่วยวิจัยทางคลินิก เป็นหน่วยงานความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยฯ กับสํานักเครือข่าย
วิจัยคลินิกสหสถาบัน เพื่อเป็นองค์กร เครือข่าย สนับสนุน พัฒนาระบบ และสร้างงานวิจัยคลินิก ระดับชาติ 
และนานาชาติ ช่วยในการกําหนดนโยบายเพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาระบบการ
จัดการ ระบบสนับสนุนการดําเนินการ และการจัดการข้อมูลโครงการวิจัยคลินิกอย่างมีคุณภาพ สร้างและ
พัฒนาฝึกอบรมบุคลากรทางการวิจัย เป็นศูนย์จัดการโครงการวิจัยคลินิกของวิทยาลัย และยังสร้างเครือข่าย
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ความร่วมมือกับศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ และศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษา
โรงพยาบาลศรีสะเกษ หน่วยงานตั้งอยู่ชั้น 1 อาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
   3) ห้องเอกสารสนเทศ เป็นแหล่งค้นคว้าด้านการวิจัย ตํารา หนังสือที่เอ้ือต่อการศึกษาและ
พัฒนางานวิจัย รวมถึงยังมีฐานข้อมูลออนไลน์ MD consult เกี่ยวกับทางการแพทย์ หนังสือและวารสาร
อิเล็คทรอนิกค์ PubMed ScienceDirect สามารถสืบค้นได้ หน่วยงานตั้งอยู่ชั้น 3  อาคารวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ภายใต้กํากับดูแลของงานเอกสารสนเทศ 
   4) ห้องปฎิบัติการวิจัย เป็นหน่วยงานที่ให้ในการวิจัยทางห้องปฏิบัติการ โดยมีเครื่องมือและ
อุปกรณ์ สนับสนุนให้ทําวิจัย เช่น กล้องจุลทรรศ์ เครื่องปั่นเหวี่ยง กล้องสเตริโอ และเครื่องตรวจสารพันธุกรรม 
เช่น เครื่อง PCR เครื่อง Sequencing เป็นต้น หน่วยงานตั้งอยู่ชั้น 2 อาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข ภายใต้กํากับดูแลของงานห้องปฏิบัติการ 
   5) เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยสนับสนุนในการดําเนินงาน การจัดการข้อมูล และการ
วิเคราะห์ข้อมูล ใช้ระบบเครือข่ายทั้งระบบ Lan และระบบไร้สาย (Wireless Technology) มีระบบรักษา
ความปลอดภัย Fire wall ของระบบ sever และระบบป้องกันไวรัสของเครื่องคอมพิวเตอร์ ด้วยโปรแกรม 
Kaspersky Anti-virus ภายใต้กํากับดูแลของงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตั้งอยู่ที่ชั้น 3 อาคารวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีระบบฐานข้อมูลที่สนับสนุนการดําเนินงานและการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
แก่หน่วยงานและองค์กรภายนอกผ่านระบบออนไลน์ (Internet) เช่น ฐานข้อมูลโครงการวิจัย ฐานข้อมูล
บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ เป็นต้น ซึ่งสามารถเข้าดูได้ที่เว็บไซต์ http://cmp.ubu.ac.th/~research/ 
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ส่วนท่ี  7 
 

แผนกลยุทธ์ทางด้านพัฒนาบุคลากร 
 

1. ข้อมูลพื้นฐานวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 1.1  สถานภาพปัจจุบัน 
 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จัดตั้งขึ้นเม่ือวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2545 ตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วยโครงการจัดตั้งวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี พ.ศ. 2545 โดยมีฐานะเป็นองค์กรในกํากับของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีการบริหารจัดการ
เพ่ือเตรียมความพร้อมออกนอกระบบราชการ 

 ในปี 2544 - 2545 นพ.ไพจิตร ปวะบุตร อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข จัดให้มีการประชุม
ร่วมกันระหว่าง โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
และ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เ พ่ือปรึกษาหารือร่วมกันในการผลิตแพทย์ เพ่ิม ในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  

 ปี 2546 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่  7/2546 มีมติแต่งตั้ง ศ.นพ.ประสิทธิ์ เพ็งสา เป็น
คณบดีผู้ก่อตั้งโครงการจัดตั้งวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  และได้นําเสนอหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2547) ต่อการประชุมสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2546  และผ่านการรับรองจากแพทยสภา เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2549  

 ปี 2548  ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้ งที่  5/2548 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และ  
การสาธารณสุข  ได้ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์)  และได้
เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์) โดยมีภารกิจและหน้าที่ดําเนินงาน
ด้านการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร์) รวมทั้งงานวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  ซึ่งมีฐานะเป็น
หน่วยงานในกํากับของรัฐ ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา  

 1.2.วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ของ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข               
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2555-2559) 
 

วิสัยทัศน์   
 “วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขเป็นสถาบันชั้นนําแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ในภูมิภาคลุ่มน้ําโขงและอาเซียน” 

 พันธกิจ  
 1. ผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพท่ีมีคุณภาพ คุณธรรม และจริยธรรม  
 2. สร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพเพ่ือแก้ปัญหาด้านสุขภาพ และพัฒนาคุณภาพชีวิต ของชุมชน             
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในภูมิภาคลุ่มน้ําโขง  
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 3. ให้บริการชุมชนด้านสุขภาพแบบองค์รวม อย่างบูรณาการ  
 4. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นและประเทศชาติ  
 
เป้าหมาย  
 1. เป็นแหล่งเรียนรู้สําหรับนกัศึกษาในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 
 2. ผลิตบุคลากรทางการแพทย์และการสาธารณสุขที่มีความรู้ความสามารถในการช่วยเหลือ 
ชุมชน และประชาชนในพื้นท่ีในด้านการดูแล ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 
 3. สนองนโยบายของรัฐบาลในการแก้ปัญหาการขาดแคลนแพทย์และการกระจายแพทย์ใน 
พ้ืนที่ชนบทห่างไกล 
 4. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างให้ดีขึ้น 

 กลยุทธ์วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  
กลยุทธ์ที่ 1 สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพและสมรรถนะตามมาตรฐานสากล สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้
อย่างต่อเนื่อง มีคุณธรรม ความรับผิดชอบต่อสังคม ความพอเพียง จิตสํานึกที่ดี  และมีความพร้อมเพ่ือรองรับ
การเปิดประชาคมอาเซียน โดยพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย และจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
สําคัญ และจัดให้มีทักษะการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาอาจารย์ให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนาตนเองให้พร้อมทันต่อพล
วัตรของสังคม โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้ทําวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ และพัฒนา
สมรรถนะด้านวิชาการในระดับสากล 
กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับการวิจัยสู่สากลโดยพัฒนาส่งเสริมการทําวิจัยและสนับสนุนความร่วมมือด้านการวิจัยกับ
หน่วยงานทั้งภายในภายนอกมหาวิทยาลัย 
กลยุทธ์ที่   ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในเขต
อีสานใต้และภูมิภาคลุ่มน้ําโขง   
กลยุทธ์ที่ 5 สืบสาน เผยแผ่ ฟ้ืนฟู และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยบูรณาการวัฒนธรรม ประเทศใน
อาเซียน โดยการศึกษาและจัดการความรู้ให้นักศึกษาและบุคลากร ตระหนักถึงคุณค่าของวัฒนธรรม 
ประวัติศาสตร์ และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
กลยุทธ์ที่   พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาลใช้ข้อมูลเป็นฐานในการตัดสินใจ  โดยพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพ่ือการบริหาร และพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ โดยให้บุคลากรมีวัฒนธรรมแห่งการ
เรียนรู้ เพ่ือการทํางานได้เต็มตามศักยภาพอย่างมีความสุข โดยพัฒนาระบบสมรรถนะของบุคลากรและ
ผู้บริหารทุกระดับ สร้างเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพให้บุคลากร  ส่งเสริมและสนับสนุนความก้าวหน้าของ
บุคลากร และการจัดการความรู้เพื่อนําไปสู่การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ อย่างต่อเนื่อง 
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กลยุทธ์วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  
กลยุทธ์ที่ 7  งานทรัพยากรมนุษย์   
       พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ โดยให้บุคลากรมีวัฒนธรรมแห่งการ
เรียนรู้ เพ่ือการทํางานได้เต็มตามศักยภาพอย่างมีความสุข โดยพัฒนาระบบสมรรถนะของบุคลากรและ
ผู้บริหารทุกระดับ สร้างเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพให้บุคลากร  ส่งเสริมและสนับสนุนความก้าวหน้าของ
บุคลากร และการจัดการความรู้เพื่อนําไปสู่การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ อย่างต่อเนื่อง 
 

โครงสร้างการแบ่งส่วนงานภายใน 

โครงสร้างที่ยกร่างใหม่ 
โครงสร้างการแบ่งส่วนงานภายในของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสขุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากการประชุมคณะกรรมการบรหิารงานบุคคล มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาระพิเศษ 2555  วันที่ 1  กุมภาพันธ์ 
2555 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

ส านักงานเลขานุการ 

- งานบริหารทัว่ไป 
- งานบริหารบุคคล 
- งานคลังและพัสด ุ
- งานแผนและงบประมาณ 
- งานประกันคุณภาพการศึกษา 
  และสารสนเทศ 
- งานส่งเสริมการวิจยั บริการวิชาการ และ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
- งานบริการการศึกษา 
- งานพัฒนาศึกษา 
- งานคอมพวิเตอร์และเครือข่าย 

กลุ่มวิชาแพทยศาสตร ์

- หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 
  สาขาแพทยศาสตร์ 
 

กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร ์

- หลกัสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิตสาขา
สาธารณสุขศาสตร ์

ศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการแพทย ์

- ส านักงานศูนย์การศึกษาและวิจยั 
  ทางการแพทย ์
- ฝ่ายการศึกษาวิจยัและบริการทางการแพทย ์
- กลุ่มงานสนับสนุน 

ศูนย์พัฒนาเด็ก 
 

ศูนย์พัฒนาเด็ก 
 



แผนกลยุทธ์เพื่อการพัฒนา ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2555-2559)  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  

   
 

 

ผลการวิเคราะห์ SWOT Analysis พิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ทั้งภายนอกและภายใน จุด
แข็ง จุดอ่อน โอกาส และผลกระทบ ด้านทรัพยากรมนุษย์ของ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
(ที่มา: จากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนกลยุทธ์ ประจําปี 2555 เมื่อวันที่ 12 -13 พฤศจิกายน 
25554 ณ โรงแรมลายทอง) สามารถสรุปได้ดังนี ้

ประเด็น รายการ 
จุดแข็ง 
(Strength :S) 

1. อาจารย์และบคุลากรของวิทยาลัยฯ ส่วนใหญ่มีความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงาน 
๒. บุคลากรมีความตั้งใจ กระตือรอืร้น มุมานะ เสียสละใน
การปฏิบัติงาน 
๓. บุคลากรเป็นคนรุ่นใหม ่พร้อมท่ีจะเรียนรู ้ปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงกับระบบและกลไกการทํางานของหน่วยงานท้ัง
ภายในและภายนอก 

จุดอ่อน 
(Weakness :W) 
 

1. วิทยาลัยฯ มีระบบการส่งเสริมขวัญและกําลังใจของ
บุคลากรในหน่วยงานไม่มากส่งผลให ้ขาดแรงจูงใจและ
กําลังใจในการปฏิบตัิงานให้มปีระสทิธิภาพอย่างต่อเนื่อง 
๒. วิทยาลัยฯ ไม่มีระบบการพัฒนาบุคลากรตามสายงาน
อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง 
๓. บุคลากรบางกลุม่มีประสบการณ์น้อยจึงขาดความรู้ความ
ชํานาญ 
๔. จํานวนบุคลากรมไีมเ่พียงพอต่อปริมาณภาระงาน 
๕. ยังไม่มีระบบการสัมภาษณ์ คัดสรร ท่ีมีประสิทธิภาพไม่
เพียงพอ 
๖. สวัสดิการต่างๆและรายได้ไม่จงูใจ เมื่อเทียบกับองค์กรอื่น 
ในลักษณะเดียวกัน 
๗. วิทยาลัยฯ ขาดการวางแผนในการพัฒนาบุคลากร และ
ขาดการวางระบบในการจัดสรรบคุลากรในแตล่ะสายงานให้
สอดคล้องกับลักษณะของงานและภาระงาน 
๘. การสื่อสาร การประสานงานและความร่วมมือของ
บุคลากรภายในหน่วยงานยังไม่มีประสิทธิภาพ 

โอกาส 
(Opportunity :O) 
 

๑.  รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนงบประมาณในการผลติบัณฑิต
ด้านวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 
๒.  มีโอกาสหารายได้เพิ่มจากการให้บริการทางการแพทย ์
๓.  วิทยาลัยฯได้รับความร่วมมือและสนบัสนุนจากหน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัย กระทรวงสาธารณสุข และโรงเรียน
แพทย์อ่ืนๆ 

อุปสรรค  
(Threat:T) 
 

๑.  คณะแพทย์ในส่วนกลางมีแผนที่จะรับบุคลากรเพิม่ ซึ่งจะ
มีผลต่อการสรรหาอาจารย์ใหม ่
๒. ภายหลังการเปิดประชาคมอาเซียน มีความเป็นไปได้ที่จะ
มีการดึงตัวบุคลากรหรืออาจารย์ทีม่ีความสามารถเพิ่มขึ้น 
๓. งบประมาณต่างๆที่จะไดร้ับจากรัฐบาลมคีวามไม่แน่นอน
สูง 
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  จากการวิเคราะห์ SWOT Analysis นํามาซึ่งแผนกลยุทธ์เพื่อตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ที่ 5 
“บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยพัฒนาโครงสร้างองค์กรและการบริหารงานให้ชัดเจนจัดสรรภาระงาน 
ตามตําแหน่งหน้าที่ให้เหมาะสม จัดทํานโยบายการบริหารงาน บริหารด้วยความยุติธรรม มีความเสมอภาค 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ รับฟังความคิดเห็นจากบุคลากรทุกระดับ ลดความซ้ําซ้อนของขั้นตอนการบริหารงาน 
จัดทําฐานข้อมูลในการบริหาร จัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องและเพียงพอ และสร้างวัฒนธรรมองค์กร สร้าง
ขวัญและกําลังใจ สร้างแรงจูงใจแก่บุคลากรโดยจัดให้มีค่าตอบแทน และโบนัส รวมทั้งสร้างความมั่นคงในการ
ทํางาน” โดยกําหนดเป็นแผนกลยุทธ์พัฒนาบุคลากร 4 กลยุทธ์ ดังนี้ 
กลยุทธ์ที่ 1 การวางแผนอัตรากําลังและระบบการสรรหาบุคลากร 
กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาศักยภาพ สมรรถนะ และความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากร 
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาค่าตอบแทน สวัสดิการ คุณภาพและความมั่นคงในชีวิตของบุคลากร 
กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของบุคลากร 
 

  ดังนั้น ในการวางแผนกลยุทธ์ในแต่ละด้าน วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข บริหารกลยุทธ์
ด้านทรัพยากรมนุษย์ 
1. นโยบายด้านการบริหารงานบุคคล (Human Resource Management Policies) 
 1.1. วางแผนกําลังคนอย่างเหมาะสมตามกรอบเป้าหมายภารกิจ 
 1.2. กําหนดกระบวนการคัดเลือกคนเข้าสู่ตําแหน่งด้วยระบบคุณธรรม และดําเนินการด้วยความเป็น
ธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 1.3. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรให้มีคุณภาพชีวิตและสวัสดิการที่ดีอันจะนําไปสู่
ความ จงรักภักดีองค์กร 
 1.4. จัดระบบการประเมินผลงานที่มีประสิทธิภาพเป็นธรรม เพ่ือกําหนดค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์ 
สวัสดิการที่เหมาะสมกับภาระงาน สมรรถนะและผลการปฏิบัติงาน 
 1.5. วางแผน ส่งเสริม และ พัฒนาบุคลากรเพ่ือให้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการเลื่อนระดับ 
ตําแหน่งตามเส้นทางก้าวหน้าตามตําแหน่งงาน (Career path) และเกิดความก้าวหน้าในสายงานหรือวิชาชีพที่
ครองอยู่ 
 1.6. พัฒนาบุคลากรมีความรู้ ความสามารถในงานเพ่ิมข้ึนเพ่ือการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล โดยสามารถวัดได้จากความรวดเร็วในการทํางาน ความรอบรู้ในงาน ความถูกต้องของข้อมูลที่
เกี่ยวกับงาน ระยะเวลาการปฏิบัติงานที่เหมาะสม 
 1.7. สนับสนุนการจัดอบรมเพ่ิมพูนความรู้ด้านการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ใหม่ ๆ ความรู้ด้าน
ภาษาอังกฤษ และด้านอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม 
 1.8. ส่งเสริมการเข้าร่วมอบรม/สัมมนา ที่จัดโดยหน่วยงาน/สถาบันภายนอก 
 1.9. ส่งเสริมด้านจริยธรรมให้แก่บุคลากร 
2. ระบบการบริหารงานบุคคล (Human Resource Management System) ภายใต้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ  
 2.1. ข้าราชการ บริหารงานตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551  
 2.2. ลูกจ้างประจํา บริหารงานบุคคล ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจ้างลูกจ้างประจํา
ของส่วนราชการ ข้อ 13 และข้อ 17 
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 2.3. พนักงานมหาวิทยาลัย บริหารงานบุคคล ตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  สําหรับ
บุคลากรที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554  
 2.4. ลูกจา้งชั่วคราว บริหารงานบุคคล ตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการจ้าง
ลูกจ้าง พ.ศ. 2548  

 ปัจจุบัน บุคลากรของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ส่วนใหญ่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
การวางระบบบริหารงานบุคคล จึงดําเนินการตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สําหรับบุคลากรที่
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554 ดังนี้ 
  1. ระบบการจ้างและการแต่งตั้ง 
  2. ระบบอัตราเงินเดือน การเพ่ิมเงินเดือน และสวัสดิการ 
  3. การประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนตําแหน่งให้สูงขึ้น และการพัฒนา 
  4. การปฏิบัติงาน และการลา 
  5. ระบบวินัยและการรักษาจรรยาบรรณ 
  6. การออกจากงานหรือการเลิกจ้าง 
  7. การอุทธรณ์และร้องทุกข์ 

1. ระบบการจ้างและการแต่งตั้ง 
การสรรหา ใช้วิธีการสอบแข่งขัน เว้นแต่มีเหตุพิเศษ จะใช้วิธีการคัดเลือก ในส่วนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการ
สอบแข่งขัน หรือ การคัดเลือก เป็นไปตามที่คณะกรรมการกําหนด โดยคํานึงถึงความเที่ยงธรรมและโอกาสที่
บุคคลทั่วไปจะเข้ารับการคัดเลือกและประโยชน์สูงสุดที่มหาวิทยาลัยจะได้รับ  
  กรณีการบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งที่ปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ หรือ
ตําแหน่งอ่ืนใดทีเห็นว่า มีความเสี่ยงต่อการให้เกิดความเสียหายต่อวิทยาลัยแพทยศาสตร์ จะดําเนินการเซ็น
สัญญาค้ําประกันตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
  การจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างชั่วคราว ทุกคนจะมี คําสั่งจ้าง สัญญาจ้าง ข้อตกลง  
การปฏิบัติงาน ที่ชัดเจน และได้รับการประเมินทดลองปฏิบัติงานในตําแหน่งเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 
เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี  ทั้งนี้ที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ข้าราชการและลูกจ้างประจํา จะไม่มีสัญญาจ้าง 
นอกเหนือจากนี้ใช้แนวปฏิบัติเดียวกันทั้งหมด 
 
2. ระบบอัตราเงินเดือน การเพิ่มเงินเดือน และสวัสดิการ  
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีระบบการพิจารณาอัตราเงินเดือน การเพ่ิมเงินเดือน และ
สวัสดิการ ตามท่ีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกําหนด คือ 
2.1  อัตราเงินเดือน 

- สายวิชาการ เงินเดือนแรกบรรจุ ตามท่ี กพ.กําหนด (หนังสือเวียน ว.9) คูณด้วย 1.4 
- สายสนับสนุน เงินเดือนแรกบรรจุ ตามที่ กพ.กําหนด (หนังสือเวียน ว.9) คูณด้วย 1.3 
- ในส่วนค่าประสบการณ์ ค่าตอบแทนอ่ืนๆ นอกเหนือจากเงินเดือนไปตามท่ีมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานีกําหนด 
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2.2  การเพ่ิมเงินเดือน มีการเพ่ิมค่าจ้างปีละ 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 เดือนเมษายน และ ครั้งที่ 2 เดือนตุลาคม 
ของทุกปี 
2.3. สวัสดิการ มีการจัดสวัสดิการสําหรับบุคลากรได้แก่ ที่ พักอาศัย งานมงคลสมรส  
งานอุปสมบท งานฌาปนกิจ เยี่ยมป่วย/คลอดบุตร และสําหรับผู้ประพฤติดีและปฏิบัติงานเป็นประโยชน์ต่อ
สาธารณชน จะได้รับการพิจารณารับเครื่องราชอิสริยาภรณ์  
 
3. การประเมินผลการป ิบัติงาน การเลื่อนตําแหน่งให้สูงขึ้น และการพัฒนา 
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนตําแหน่งให้สูงขึ้น และ
การพัฒนา มีรายละเอียดดังนี้ 

3.1  การประเมินผลการป ิบัติงาน 
การประเมินผลการปฏิบัติงาน ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างประจํา ปีละ 2 ครั้ง 

ตามรอบการประเมิน คือ 
- รอบท่ี 1 ในช่วงเดือนตุลาคม ถึง เดือนมีนาคม 
- รอบท่ี 2 ในช่วงเดือนเมษายน ถึง เดือนกันยายน 

หมายเหตุ :  
- พนักงานมหาวิทยาลัยมีผลการประเมินการปฏิบัติงานต่ํากว่าเป้าหมายหรือ

มาตรฐานการปฏิบัติงาน อยู่ในเกณฑ์ต้องปรับปรุงติดต่อกัน 2 ครั้งขึ้นไป วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข อาจเสนออธิการบดีพิจารณาสั่งออกจากราชการ  

- ลูกจ้างชั่วคราวปีละ 1 ครั้ง  ในช่วงเดือนตุลาคม และมีแบบประเมินแยกตามสาย
งาน คือ สายวิชาการ สายสนบัสนุนวิชาการ 

3.2  การเลื่อนตําแหน่งให้สูงข้ึน และการพัฒนา  
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีระบบสนับสนุนบุคลากรในสายงานต่างๆ  

มีความก้าวหน้าในสายงานอาชีพ โดยวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน และสอดคล้องแผนพัฒนาบุคลากร 4 
ปี ที่วิทยาลัยแพทยศาสตร์กําหนด ดังนี้ 
  สายวิชาการ การประเมินผลการสอน เอกสารประกอบการสอน  ผลงานทางวิชาการเพ่ือเข้า
สู่ตําแหน่งทางวิชาการ   
 สายสนับสนุน การประเมินผลการปฏิบัติงาน เพ่ือเลื่อนตําแหน่งที่สูงขึ้น เช่น ชํานาญการ 
ชํานาญการพิเศษ เป็นต้น  

ทั้งนี ้หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนตําแหน่งให้สูงขึ้น เป็นไปตามกฎ ข้อบังคับ 
ระเบียบ ประกาศที่ ก.พ.อ. กําหนด 

3.3  การพัฒนาบุคลากร  
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ีมีการพัฒนาบุคลากร

หลายรูปแบบ เช่น 
 
1) การให้ทุนลาศึกษาต่อ อย่างน้อยปีละ 2 ทุน 
2) การฝึกอบรม ดูงาน จัดสรรงบประมาณ สําหรับ 
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        - สายวิชาการ 15,000 บาท/ปี นําเสนอผลงานทางวิชาการ 10,000 บาท/ปี 
        - สายสนับสนุน 10,000 บาท/ปี   

3) การสอนงาน (Coaching) 
4) การฝึกในการปฏิบัติงานจริง (On the Job Training) 
5) การจัดการความรู้ในองค์กร 
6.) การศึกษาด้วยตนเอง 

 

4. การป ิบัติงาน และการลา 
 วันลา ปฏิบัติงาน วันหยุดประจําปี หรือวันหยุดตามปีปฏิทิน เป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรี และ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกําหนด  

สิทธิการลาของบุคลากร อนุโลมตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555  
โดยการลาประเภทต่างๆ นับตามปีงบประมาณ (1 ตุลาคม – 30 กันยายน ของปีถัดไป) แบ่งออกเป็น 11 ประเภท  
มีดังนี้  

ลําดับ ประเภทการลา สิทธิการลาจํานวนวัน 
1 ลาป่วย   ไม่ได้กําหนดวัน 
2 ลาคลอดบุตร 90 วันทําการ หากประสงค์ลากจิ  

ลาได้ไมเ่กิน 150 วัน 
3 ลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร 15 วันทําการ 
4 การลากิจส่วนตัว ไม่ได้กําหนดวัน 
5 การลาพักผ่อน 10 วัน/ปี 

สะสมได้ไม่เกิน 20 วัน 
ทํางาน 10 ปี สะสมได้ 30 วัน  

6 การอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮัจย ์ ไม่ได้กําหนดวัน 
7 การลาเข้ารับการตรวจเลือดหรือเข้ารับการเตรียมพล 15 วันทําการ 
8 กาลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติงานการวิจัย หรือดูงาน แล้วแต่กรณี 
9 การลาไปปฏิบตัิงานในองค์การระหว่างประเทศ ไม่ถือเป็นวันลา 
10 การลาติดตามคูส่มรส 2 ปี แต่ไม่เกิน 4 ปี  
11 การลาไปฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ     ไม่เกิน 12 เดือน 

 
5. ระบบวินัยและการรักษาจรรยาบรรณ 
 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข กํากับให้บุคลากรรักษาวินัยและจรรยาบรรณ และ  
การดําเนินการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม และหรือตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด ในส่วนมาตรการลงโทษ  ให้ดําเนินการตามประกาศ ก .พ.อ.
กําหนด 
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 . การออกจากงานหรือการเลิกจ้าง 
  บุคลากรพ้นสภาพเป็นบุคลากรวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ในกรณีดังต่อไปนี้ 

1. ตาย 
2. ได้รับอนุญาตให้ลาออก 
3. สิ้นสุดสัญญาจ้าง   
4. ไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร 
5. ไปปฏิบัติงานใดๆ ตามความประสงค์ของทางราชการ 
6. ครบอายุเกษียณราชการตามหลักเกณฑ์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
7. ถูกสั่งให้ออก หรือเลิกจ้าง  
8. ถูกสั่งลงโทษปลดออก ไล่ออก 

ทั้งนี้การลาออกทุกประเภทต้องยื่นหนังสือลาออกล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน   
การสั่งให้ออกจากงานหรือเลิกจ้างได้โดยอํานาจของหัวหน้าส่วนราชการ มีดังนี้ 

1. เจ็บป่วยจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ของตนเองได้อย่างสม่ําเสมอ 
2. ขาดคุณสมบัติทั่วไป หรือคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งมีลักษณะต้องห้ามตามที่ กม.

กําหนด  
3. หย่อนความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ 

และเกิดประสิทธิภาพในระดับอันท่ีพอใจของทางราชการได้ 
4. ประพฤติไม่เหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่หรือบกพร่องต่อหน้าที่ 
5. ไม่ผ่านการประเมินทดลองงาน 
6. มีการยุบหรือยกเลิกตําแหน่งหรือยุบหน่วยงานที่สังกัดปฏิบัติหน้าที่  
7. ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สิ้นสุดให้จําคุก 
8. ถูกสอบสวนว่ากระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง  

 

7. การอุทธรณ์และร้องทุกข์ 
 หากพนักงานท่านใดเห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมในกรณีที่ถูกคําสั่งลงโทษ ทางวินัย มีสิทธิ        
อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์  ตามข้อบังคับบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วยการ
อุทธรณ์ร้องทุกข์ พ.ศ. 2548    
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การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 

“ทรัพยากรบุคคล คือสิ่งที่มีค่าที่สุดขององค์กร” เป็นบทสรุปของปรัชญาการบริหารองค์กรให้เกิด
ความก้าวหน้าและมีประสิทธิภาพสูงสุดที่ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายในทุกวงการ  ในปัจจุบันถูกยกให้มี
ความสําคัญเป็น “ทุนมนุษย”์ ทรัพยากรบุคคลไม่ใช่เครื่องจักร ลักษณะของคนแต่ละคนนั้นแตกต่างกันออกไป 
องค์กรต้องส่งเสริมสนับสนุนให้ทรัพยากรบุคคลทําตามความสามารถให้ลุล่วงไปจนเกิดผลิตภาพที่ดีแก่องค์กร  
ทรัพยากรบุคคลจะต้องได้รับการกระตุ้นและส่งเสริมในกระบวนการทํางาน ซึ่งจะต้องเป็นการกระตุ้นและ
ส่งเสริมในเชิงบวก 

ดังนั้น การวางแผนอัตรากําลังคนและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรจึงต้องทําอย่างเป็นระบบ 
ชัดเจนและระมัดระวังเพราะเรื่องของทรัพยากรมนุษย์มีความละเอียดอ่อนและเกี่ยวโยงกับทุกระบบ            
ทุกโครงสร้างที่ยึดโยงกันเป็นองค์กรและความสัมพันธ์กับผลิตภาพผลิตผลขององค์กร และกรอบแนวคิดและ
เนื้อหาของการพัฒนาทรัพยากรบุคคลจึงต้องตระหนักถึง วิสัยทัศน์ (Vision) ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic 
Issues) เป้าประสงค์ (Goals) ยุทธศาสตร์ (Strategies) แผนงาน (Action Plans) โครงสร้างองค์กร 
(Organization) ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resources Management) ภายใต้แนวคิดหลัก: “สรร
หา พัฒนา รักษา” ตามลําดับ 
 

1. กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้จัดสัมมนาจัดทําแผนกลยุทธ์ด้านบุคลากร 

ประจําปี 2555 เมื่อวันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2554 เพ่ือสนองตอบต่อแผนกลยุทธ์เพ่ือการพัฒนาวิทยาลัย
ฯ ระยะ ๕ ปี  พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙  วัตถุประสงค์ที่ ๕ “บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยพัฒนา
โครงสร้างองค์กร และการบริหารงานให้ชัดเจนจัดสรรภาระงานตามตําแหน่งหน้าที่ให้เหมาะสม จัดทํานโยบาย
การบริหารงาน บริหารด้วยความยุติธรรม มีความเสมอภาค โปร่งใส ตรวจสอบได้ รับฟังความคิดเห็นจาก
บุคลากรทุกระดับ ลดความซ้ําซ้อนของขั้นตอนการบริหารงาน จัดทําฐานข้อมูลในการบริหาร จัดสรร
งบประมาณให้สอดคล้องและเพียงพอ และสร้างวัฒนธรรมองค์กร สร้างขวัญและกําลังใจ สร้างแรงจูงใจแก่
บุคลากรโดยจัดให้มีค่าตอบแทน และโบนัส รวมทั้งสร้างความมั่นคงในการทํางาน”  จึงได้วาง                  
กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากร  4 กลยุทธ์ ดังนี้ 

กลยุทธ์ที่ 1  การวางแผนอัตรากําลังและระบบการสรรหาบุคลากร 
กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาศักยภาพ สมรรถนะ และความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากร 
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาค่าตอบแทน สวัสดิการ คุณภาพและความม่ันคงในชีวิตของบุคลากร 
กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของบุคลากร 
 

2.  เป้าหมายการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
ภายใต้กรอบนโยบายด้านการบริหารงานบุคคล (Human Resource Management Policies)  

2.1. วางแผนกําลังคนอย่างเหมาะสมตามกรอบเป้าหมายภารกิจ 
2.2. กําหนดกระบวนการคัดเลือกคนเข้าสู่ตําแหน่งด้วยระบบคุณธรรม และดําเนินการด้วย  
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ความเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
2.3. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรให้มีคุณภาพชีวิตและสวัสดิการที่ดีอันจะ 

นําไปสู่ความจงรักภักดีต่อองค์กร 
2.4. จัดระบบการประเมินผลงานที่มีประสิทธิภาพเป็นธรรม เพ่ือกําหนดค่าตอบแทน สิทธิ 

ประโยชน์ สวัสดิการที่เหมาะสมกับภาระงาน สมรรถนะและผลการปฏิบัติงาน 
2.5. วางแผน ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรเพ่ือให้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการ

เลื่อนระดับ ตําแหน่งตามเส้นทางก้าวหน้าตามตําแหน่งงาน (Career path) และเกิดความก้าวหน้าในสายงาน
หรือวิชาชีพที่ครองอยู่ 

2.6. พัฒนาบุคลากรมีความรู้ ความสามารถในงานเพ่ิมขึ้น เพ่ือการปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลโดยสามารถวัดได้จากความรวดเร็วในการทํางาน ความรอบรู้ในงาน ความถูกต้อง
ของข้อมูลที่เก่ียวกับงาน ระยะเวลาการปฏิบัติงานที่เหมาะสม 

2.7. สนับสนุนการจัดอบรมเพ่ิมพูนความรู้ด้านการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ใหม่ ๆ ความรู้
ด้าน ภาษาอังกฤษ และด้านอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม 

2.8. ส่งเสริมการเข้าร่วมอบรม/สัมมนา ที่จัดโดยหน่วยงาน 
 

อัตลักษณ์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มุ่งพัฒนาทรัพยากรบุคคล ที่มีอยู่ให้เกิดความ   
“สร้างสรรค์  สามัคคี  สํานึกดีต่อสังคม” ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด เพ่ือนํามาสู่การปฏิบัติในการทํางาน 
ด้านทรัพยากรมนุษย์   

สร้างสรรค ์ คือ     คุณภาพในการผลิตบัณฑิตและผลงานต่างๆ ของวิทยาลัยฯ  
                                      (ความหมายของคุณภาพ  คือ  ทําตามระเบียบ  กฎ  ข้อบังคับ) 

สามัคคี   คือ     การทํางานร่วมกันเป็นทีม 
สํานึกดี   คือ     การให้บริการที่ดี 
สังคม     คือ     ชุมชนที่ได้รับการบริการหรือบุคลากรในองค์กร 
จากอัตลักษณ์ด้านบน นํามาสู่ความเชื่อมโยง เรื่อง คุณลักษณะทั้งในด้านทักษะ ความรู้ และ

พฤติกรรม ของบุคคล ที่บุคคลแสดงออกในการปฏิบัติงาน ที่ทําให้การปฏิบัติงานนั้นประสบความสําเร็จ 
Competency) ซึ่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้กําหนด ไว้ 5 ด้าน และวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุขได้วางแนวทางการสรรหาบุคลากร ที่มีคุณลักษณะ สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย  
  

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ สรรหาบุคลากรมีคุณลักษณะ  Competency มหาวิทยาลัยกําหนด 
มีความรู้ มีความคิดสร้างสรรค์   การบริการที่ดี   
คนดี มีคุณธรรม   การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม 
ทํางานเป็นทีม  การทํางานเป็นทีม 
ใฝ่เรียนรู้ พัฒนาตนเอง  การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ   
มุ่งผลสัมฤทธิ์   การมุ่งผลสัมฤทธิ์   
สร้างสรรค์สังคม    
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3. แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
มีกรอบแนวคิดการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ของ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 4 แนวคิด คือ  
  3.1.  การพัฒนาเพื่อปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน  
  3.2.  การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร  
  3.3. การพัฒนาระดับความสามารถในการทํางาน  
  3.4. การประเมินและวัดผลการพัฒนาบุคลากร  

จากกรอบแนวคิด สามารถนําไปสู่ระบบ ด้านการวัดผล ประเมินผล การพัฒนา และใช้ประโยชน์              
ในกระบวนการบริหารงานบุคคลต่อเนื่องในลักษณะที่สอดคล้องกัน ดังตารางต่อไปนี้ 
 

ด้าน  การวัด  ผลที่ได้  การนําไปใช ้

ผลการป ิบัติงาน 
(Performance) 

 
ผลสัมฤทธิ์ การบรรลุเป้าหมาย 
(Achievement KPI)  

ระดับความสามารถ
ในการทํางาน

(Performance Level) 
 

การเลื่อนคั้น การเพิ่ม
ค่าจ้าง(Merit Increase) 

ศักยภาพ 
(Potential) 

 

คุณลักษณะ
(Characteristic) 

Personal 
Leadership 
Managerial 

 

 
ระดับศักยภาพของ

คนทํางาน 
(Potential Level) 

 

 

ความก้าวหน้า 
(Career Path) 

รางวัลพิเศษ  
(Special Adjustment) 

ระดับความสามารถ
(Competency) 

 
สมรรถนะ(Competency) 

Core Competency 
Functional Competency 

 
ระดับสมรรถนะ 
(Competency Level)  การพัฒนาบุคลากร 

 
กลยุทธก์ารพัฒนาบุคลากร  
กลยุทธ์ที่ 1 :  การวางแผนอัตรากําลังและระบบการสรรหาบุคลากร 
  จากการวิเคราะห์สถานการณ์ด้านบุคลากรของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  
พบว่า มีจํานวนบุคลากรไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการให้เป็นไปตามพันธกิจ เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างใหม่  ประกอบกับนโยบายของมหาวิทยาลัย ชะลอกรอบอัตรากําลังบุคลากร ทําให้ขาดแคลน
บุคลากร ในขณะที่มีภาระงานเพ่ิมมากข้ึน ดังนั้น วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จึงได้กําหนด
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย มาตรการ และแผนปฏิบัติการ (Action Plan) เพ่ือเพ่ิมอัตรากําลังรองรับ
พันธกิจของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ในการเปิดหลักสูตร/สาขาวิชาใหม่ และเพ่ือพัฒนาระบบการ
สรรหาบุคลากร  

1. การวิเคราะห์อัตรากําลัง (Workforce Analysis) เป็นสิ่งสําคัญที่ต้องดําเนินการในกระบวนการ
วางแผนกําลังคน เพ่ือให้สามารถคํานวณกําลังคนที่เหมาะสมที่จะใช้งานตามแผนงานขององค์กรรวมทั้งเป็น
เครื่องมืออย่างหนึ่งที่จะใช้เพ่ือการทบทวนตรวจสอบกําลังคนที่มีในปัจจุบันว่ามีความเหมาะสมหรือไม่เมื่อมี
การทําแผนกําลังคนใหม ่สร้างเกณฑ์มาตรฐานในการวิเคราะห์กําลังคน จัดตั้งหน่วยงานใหม่ การขยายงานหรือลด
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งานในหน่วยงานเดิม การเปลี่ยนแปลงวิธีการทํางานหรือนําเทคโนโลยีใหม่มาใช้ หรือเมื่อต้องการตรวจหรือทบทวน
การใช้กําลังคนที่มีอยู่ 

2. หลักเกณฑ์ ขั้นตอน วิธีการในการวิเคราะห์อัตรากําลัง ดังนี้ 
1. ศึกษาข้อมูลพ้ืนฐาน ทั่วไป คือ ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง แผนยุทธศาสตร์ของ

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
   2. ขอบเขตภาระหน้าที่ของหน่วยงานที่จะทําการวิเคราะห์อัตรากําลัง  (Functional 
Description) ซึ่งได้แก่ สาขาวิชาแพทยศาสตรศึกษา สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และสํานักงานเลขานุการ 

3. หาปัจจัยวัดงาน (Task) และหน่วยนับ โดยส่วนที่เป็นกลุ่มวิชา/สาขาวิชาใช้ปัจจัย 
วัดงานจากเกณฑ์มาตรฐานภาระงานของอาจารย์ต่อนักศึกษา 

4. หาปริมาณงานแต่ละงานที่ต้องทํา 
5. คํานวณอัตรากําลังที่ต้องใช้ในแต่ละงาน (Task) 
6. สรุปอัตรากําลังรวมของแต่ละหน่วยงาน 
7. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรเท่ากับอัตราว่างมีเงินระหว่างปี 

 8. วงเงินในงบประมาณที่ได้รับจัดสรร/การบรรจุนักเรียนทุน กรอบอัตราเพิ่มใหม่  
การจ้างในอัตราที่สูงกว่าเกณฑ์  เงินสมทบประกันสังคม 
 3. นโยบายด้านอัตรากําลัง 
  1. อัตรานักเรียนทุนที่ทําสัญญาผูกพันไว้แล้ว 
  2. อัตรากําลังสายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ และสาขาขาด
แคลนที่เป็นความต้องการ 
  3. อัตรากําลังสายวิชาการ ที่สามารถสรรหาตัวบุคคลที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก และเป็นผู้ที่มี
ความรู้ความสามารถ 
  4. อัตรากําลังสายสนับสนุนที่ดําเนินงานตามนโยบายของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข 

เป้าประสงค ์ 
  1. มีแผนความต้องการกําลังคนครอบคลุมทุกหน่วยงาน 
  2. มีระบบการสรรหาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพสูง 
  3. มีฐานข้อมูลเพื่อการบริหารงานบุคคลที่ถูกต้องและทันเวลา 

ตัวชี้วัด 
  1. มีแผนกลยุทธ์เพ่ือการพัฒนา 4 ปี 
  2. ระดับความสําเร็จ ในการวางแผนบริหารอัตรากําลัง และการบริหารผลการปฏิบัติงาน 

มาตรการ       
  1. มีการวางแผนกําลังคน ในเชิงรุกทั้งด้านปริมาณและคุณภาพที่เหมาะสม สอดคล้องกับ
เป้าหมายการวางตําแหน่งของมหาวิทยาลัยในระยะ 4 ปีข้างหน้า ตลอดจนการวิเคราะห์สภาพกําลังคนให้
เหมาะสมกับภาระงานที่มีอยู่ตามโครงสร้างองค์กรของมหาวิทยาลัย 
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    2. มีนโยบาย แผนงาน และมาตรการด้านการบริหารงานบุคคล เพ่ือให้ได้มาซึ่งบุคลากรที่มี
ความรู้ ความสามารถท่ีจําเป็นต่อการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
         3. มีระบบฐานข้อมูล และระบบการติดตามเพ่ือรายงานผลในเชิงรุกเกี่ยวกับสถิติและ
แนวโน้มกําลังคนของวิทยาลัยฯ 
 
โครงการ   กิจกรรม  
 

โครงการ กจิกรรม 
ระยะเวลาดําเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
2555 255  2557 255  

1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การบรหิารจดัการทรัพยากรมนุษย์  
 

     
 
 
 
 
 

งานทรัพยากร
มนุษย ์

2. บริหารอัตรากําลังบุคลากร  
         2.1  กําหนดกรอบอัตรากําลัง แผนพัฒนาบุคลากร 4 ปี 
(2555 – 2559) 
        2.2  ทบทวนแผนอัตรากําลังและแผนพัฒนาบุคลากรประจําทุกปี 
      2.3 กําหนด กฎ ระเบียบ ขอ้บังคับ เกี่ยวกับกระบวนการ
สรรหาบุคลากรเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัตดิ้วยความถูกต้อง 
ยุติธรรม และโปร่งใส 
      2.4 ทบทวนกระบวนการสรรหาบุคลากรให้เอื้อต่อการ
บริหารจดัการที่มปีระสิทธิภาพ และโปร่งใส 
      2.5 กําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและดัชนีช้ีวัดผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรสายบริหาร สายวิชาการ และสาย
สนับสนุน 
      2.6 พัฒนาระบบ I-UBU ของมหาวิทยาลัย 
 
 

    

 
 ในปีที่ผ่านมาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้ดําเนินการตามมาตรการการวางแผน
กําลังคนในเชิงรุก ร่วมกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทําให้สามารถกําหนดกรอบอัตรากําลังบุคลากร 4 ปี      
(2555 – 2559) ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้ดังนี ้
 
     2.บริหารอัตรากําลังบุคลากร 
 

1. สายวิชาการ  
กลุ่มวิชา  แพทยศาสตร์   
เกณฑ ์  สัดส่วนจํานวนอาจารย์ประจํา ต่อ นักศึกษาเต็มเวลา (FTES) 
อัตราส่วน  1:4  
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ลําดับ ข้อมูล จํานวน (คน) หมายเหตุ  
1 อัตรากําลัง ณ ปัจจุบัน 29 ข้อมูล ณ 1 ตุลาคม 2554 
2 อัตราว่างรอการบรรจุ 8  
3 รวมอัตราที่มีคนครอง 37  
4 จํานวนอัตราที่พึงมี 4 ปี (ปี 55-58)  63  
5 จํานวนที่ขออัตรา 4 ปี (ปี 55-58) 52  
6 ผลต่าง 26  
7 ผลการพิจารณา 26  
8 ผลการพิจารณา+กรอบอัตรากําลังที่มีเงิน 34  
9 อัตราที่ได้รับการจัดสรร 4 ปี  ( อัตรา) 34  

 
สรุปอัตรากําลังที่ต้องการ   ปี (2555 – 2559) ของ กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์   
 

ตําแหน่ง 
 

อัตรากําลังที่ต้องการขอ รวม 
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ 10 11 7 6 34 
 
กลุ่มวิชา  สาธารณสุขศาสตร์ 
เกณฑ ์  สัดส่วนจํานวนอาจารย์ประจํา ต่อ นักศึกษาเต็มเวลา (FTES) 
อัตราส่วน  1:8  
 
ลําดับ ข้อมูล จํานวน (คน) หมายเหตุ  

1 อัตรากําลัง ณ ปัจจุบัน 13 ข้อมูล ณ 1 ตุลาคม 2554 
2 อัตราว่างรอการบรรจุ 0  
3 รวมอัตราที่มีคนครอง 13  
4 จํานวนอัตราที่พึงมี 4 ปี (ปี 55-58)  21  
5 จํานวนที่ขออัตรา 4 ปี (ปี 55-58) 13  
6 ผลต่าง 8  
7 ผลการพิจารณา -  
8 ผลการพิจารณา+กรอบอัตรากําลังที่มีเงิน 8  
9 อัตราที่ได้รับการจัดสรร 4 ปี  (21 อัตรา) 8  
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สรุปอัตรากําลังที่ต้องการ   ปี (2555 – 2559) ของกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์   
 

ตําแหน่ง 
 

อัตรากําลังที่ต้องการขอ รวม 
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 4 2 1 1 8 
 
 
2. สายสนับสนุนวิชาการ 
เกณฑ์  สัดส่วนจํานวนสายวิชาการ ต่อ สายสนับสนุนวิชาการ 
อัตราส่วน 1:1  (เฉพาะคณะ/หน่วยงาน ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ) 
 

ลําดับ ข้อมูล จํานวน (คน) หมายเหตุ  
สายสนับสนุน 

1 อัตรากําลัง ณ ปัจจุบัน  46 ข้อมูล ณ 1 ตุลาคม 2554 
2 อัตรากําลังที่ขอ 4 ปี (2555-2558) 31  
3 อัตรากําลังที่ได้รับจัดสรร 4 ปี   31  
4 รวม อัตรากําลัง 4 ปี   77  

สายวิชาการ 
1 อัตรากําลัง ณ ปัจจุบัน  42 จํานวนสายวิชาการ 2 กลุ่มวิชา  
2 อัตรากําลังที่ขอ 4 ปี (2555-2558) 84  
3 อัตรากําลังที่ได้รับจัดสรร 4 ปี   42  
4 รวม อัตรากําลัง 4 ปี   84  

 

สรุป จากตาราง อัตรากําลัง 4 ปี (2555-2558)   
 สายสนับสนุน จํานวน 31 คน 
 สายวิชาการ จํานวน 42 คน 
 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาระพิเศษ ครั้งที่ 
2/2555 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555 กําหนด อัตราส่วนสายวิชาการ ต่อ สายสนับสนุนวิชาการ 1:1   (เฉพาะ
คณะ/หน่วยงาน ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ) วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ไม่สามารถจัดสรรได้ตาม
สัดส่วน เนื่องจากก่อให้เกิดผลกระทบต่องบประมาณ  
 
สรุปอัตรากําลังที่ต้องการ   ปี (2555 – 2559) ของบุคลากรสายสนับสนุน 
 

ตําแหน่ง 
 

อัตรากําลังที่ต้องการขอ 
รวม 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 
สายสนับสนุน 13 10 5 3 31 
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3. ศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์ 

 
 ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาระพิเศษ ครั้งที่ 2/2555           
ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555 
กลยุทธ์ที่ 2 :การพัฒนาศักยภาพ สมรรถนะ และความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากร 
                    ตามแผนปฏิบัติราชการ 4  ปี (พ.ศ.2555- 2558)  ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ได้กําหนด
ประเด็นยุทธศาสตร์เกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา โดยระบุเป้าประสงค์ เชิงกลยุทธ์  
ว่า ต้องการให้อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษามีคุณภาพ  มีคุณวุฒิทางการศึกษาเพ่ิมขึ้น              
มีตําแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น  และบุคลากรร้อยละ 80  ได้รับการพัฒนาโดยการฝึกอบรม สัมมนาดูงาน อย่าง
น้อย 2 ครั้ง/คน/ปี  ซึ่งการพัฒนาทุกรูปแบบนั้นควรครอบคลุมถึงเรื่องของทักษะและสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจต่างๆของวิทยาลัยฯ  โดยมีการกําหนดเป้าประสงค์  ตัวชี้วัด  ค่าเป้าหมาย มาตรการากร
และแผนปฏิบัติการ (Action Plan) แผนพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษาต่อ แผนพัฒนาตําแหน่งทางวิชาการของ
บุคลากรสายวิชาการ และแผนการฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาคุณภาพ และสมรรถนะของ
บุคลากรไว้ 
   
เป้าประสงค์   
  1.  บุคลากรมีแผนการพัฒนาตนเอง 
  2.  เพ่ิมสัดส่วนคุณวุฒิอาจารย์ประจําให้สูงขึ้น 
  3.  สักส่วนตําแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจําตรงตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
  4. บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะในการทํางานเพ่ิมขึ้น 

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
  1.  บุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพ 
  2.  จํานวนอาจารย์ระดับปริญญาเอกมากข้ึน 
  3.  สัดส่วนตําแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจําตรงตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
4.  บุคลากรร้อยละ 80 ได้รับการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมทักษะ และสมรรถนะในการปฏิบัติงาน 
     อย่างน้อย 2 ครั้ง/คน/ปี 

มาตรการ     
  1.  วางแนวทางปฏิบัติในการเริ่มต้นงานของบุคลากร เพ่ือสร้างความพร้อมในการเป็นสมาชิก
ใหม ่ขององค์กรและสามารถวางแผนพัฒนาการปฏิบัติงานได้ด้วยตนเองในลําดับต่อไป 
  2. กําหนดให้บุคลากรจัดทําแผนพัฒนาตนเอง (Individual Development Plan) และให้มี
ระบบติดตามการดําเนินการตามแผนเพื่อการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

ตําแหน่ง 
 

อัตรากําลัง
ปัจจุบัน 

อัตรากําลังที่ต้องการขอ 
รวม 

2555 2556 2557 2558 
 ผู้ให้บริการทางการแพทย์ 6 1 49 23 294 367 
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  3. ส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาคุณวุฒิและตําแหน่งทางวิชาการ โดยมีการกําหนดแผนการ
พัฒนาและเป้าหมายที่ชัดเจน 
  4. กําหนดสมรรถนะที่พึงประสงค์ของบุคลากรในแต่ละตําแหน่งงานเพ่ือให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมสัมมนาเพ่ือพัฒนาทักษะและสมรรถนะ 
ที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงาน 
  6. พัฒนาภาวะผู้นําและความสามารถในการบริหารจัดการในระดับสูงทั้งในด้านการบริหารงาน
ทั่วไป และการบริหารงานวิชาการ 
 
โครงการ   กิจกรรม 

โครงการ กิจกรรม 
ระยะเวลาดําเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
2555 255  2557 255  

1. โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุน 
         1.1 การจัดอบรมเทคนิคและหลักเกณฑ์ในการ
ขอตําแหน่งทางวิชาการ 
         1.2 การอบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะ
วิชาชีพ และสมรรถนะที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
         1.3 การนําระบบเทคโนโลยีมาใช้สนับสนุนการ
ปฏิบัติงานทั้งด้านการให้บริการ การจัดการเรียนการ
สอน และการบริหารจัดการ 

     
 
 
 

งานทรัพยากร
มนุษย ์

2. ทุนพัฒนาอาจารย์     
3. โครงการพัฒนาศักยภาพคนาจารย์ เพื่อขอตําแหน่ง
ทางวิชาการ 

    

4. โครงการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อการขอ
ตําแหน่งทางวิชาการ 

    

 
 ในปีที่ผ่านมาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้ดําเนินการตามมาตรการการวางแผนกําลังคนใน
เชิงรุก ร่วมกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทําให้สามารถกําหนดแผนกลยุทธ์ การพัฒนาศักยภาพ สมรรถนะ และ
ความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากร วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้ดังนี ้
 
 
 
 
 

 
 



  แผนกลยุทธ์เพื่อการพัฒนา ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2555-2559)  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

 

 

การพัฒนาบุคลากร (Training Roadmap) 
        จากการประมวลข้อมูลจากส่วนต่างๆภายใต้กรอบวิสัยทัศน์ (Vision) ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue) 
เป้าประสงค์ (Goal) ยุทธศาสตร์ (Strategies) แผนงาน (Action Plan) โครงสร้างองค์กร (Organization) ระบบ
บริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resources Management) และจากการทําแบบสํารวจความต้องการฝึกอบรม
ของบุคลากรสายสนับสนุน ในช่วงปี 2554-2558 สามารถจัดทําแผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล 
วิทยาลัยฯ และโครงสร้างหลักสูตรในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของวิทยาลัยฯ มีโครงการที่สนับสนุนอาจารย์และ
บุคลากรให้มีความคิด ริเริ่ม ในการจัดทําผลงานทางวิชาการ ที่จะใช้เป็นผลงานในการขอกําหนดตําแหน่งทาง
วิชาการ อันถือเป็นการส่งเสริมให้มีความก้าวหน้าในสายงานอาชีพอย่างรวดเร็ว เช่น การขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ ตําแหน่งชํานาญการ เชี่ยวชาญ ขอกําหนดระดับตําแหน่งสูงขึ้น คือ  
 
1. สายวิชาการ 
1.1 ตําแหน่งทางวิชาการ 

ชื่อตําแหน่ง 
จํานวนเดิม (คน) ปีทีต้่องการขอกําหนดระดับตําแหน่งสูงขึ้น 

ข้าราชการ 
พนักงาน 

รวม 2555 2556 2557 2558 รวม 
มหาวิทยาลัย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 0 1 1 5 3 4 3 15 
รองศาสตราจารย์ 0 1 1 - - 1 5 6 
ศาสตราจารย์ 0 - - - - - - - 

 
1.2. ทุนศึกษาต่อ 

ชื่อตําแหน่ง 
จํานวน (คน)เดิม ปีที่ต้องการขอกําหนดระดับตําแหน่งสูงขึ้น 

ข้าราชการ 
พนักงาน 

รวม 2555 2556 2557 2558 รวม 
มหาวิทยาลัย 

วุฒิบัตร 0 4 4 2 2 2 2 8 
ปริญญาเอก 0 5 5 2 2 2 2 8 
ปริญญาโท* * 
สายสนับสนุน  

0 0 1 1 1 1 4 
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2. สายสนับสนุนวิชาการ  
โครงสร้างตําแหน่งและความก้าวหน้าในสายวิชาชีพ เป็นไปตามตารางแสดงประเภทตําแหน่งข้าราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหน่งประเภทผู้บริหาร ตําแหน่งประเภททั่วไปวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญ
เฉพาะ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 ที่คณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) กําหนด 

2.1. ข้าราชการ / พนักงานมหาวิทยาลัย 
2.1.1. สายบริหาร 

 

ชื่อตําแหน่ง 
จํานวน (คน) ปีที่ต้องการขอกําหนดระดับตําแหน่งสูงขึ้น 

ข้าราชการ 
พนักงาน 

รวม 2555 2556 2557 2558 รวม 
มหาวิทยาลัย 

หัวหน้าสํานักงานเลขา - 1 1 -  1 - - 1 
หัวหนา้สํานักงานเลขา  

- - - - - 1 - 1 ศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการ
แพทย ์
  
 
2.1.2.ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ/วิชาชีพเฉพาะ 

ชื่อตําแหน่ง 
จํานวน (คน) ปีที่ต้องการขอกําหนดระดับตําแหน่งสูงขึ้น 

ข้าราชการ 
พนักงาน 

รวม 2555 2556 2557 2558 รวม 
มหาวิทยาลัย 

ระดับชํานาญการ 

เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 1 1 2 - 1 1 - 2 
นักวิชาการศึกษา - 2 2 - 1 - 1 2 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน - 1 1 - 1 - - 1 

นักวิชาการเงินและบญัช ี - 1 1 - - 1 - 1 

นักวิจัย - 1 1 - - - 1 1 

บุคลากร - 1 1 - - - 1 1 
นักวิชาการพัสด ุ - 1 1 - 1 - - 1 

วิชาชีพเฉพาะ 

นักวิชาการคอมพิวเตอร ์ - 1 1  -  - -  1 1 
ช่างภาพการแพทย์ - 1 1  -  - -  1 1 
 



  แผนกลยุทธ์เพื่อการพัฒนา ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2555-2559)  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

 

 

2.1.3.ประเภทระดับชํานาญงาน 
 

ชื่อตําแหน่ง 
จํานวน (คน) ปีที่ต้องการขอกําหนดระดับตําแหน่งสูงขึ้น 

ข้าราชการ 
พนักงาน 

รวม 2555 2556 2557 2558 รวม 
มหาวิทยาลัย 

ระดับชํานาญงาน                  

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร - 1 1  - -  1  - 1 

ช่างเทคนิค - 1 1 - -  - 1 1 
พนักงานเวชระเบียน - 1 1 - -  - 1 1 
พนักงานขับรถยนต ์ - 1 1 - -  - 1 1 
ครูและพีเ่ลี้ยง -  3 3 -  1 1 1 3 

 
2.2. กลุ่มลูกจ้างประจํา    
 

ชื่อตําแหน่ง 
จํานวน (คน) ปีทีต้่องการขอกําหนดระดับตําแหน่งสูงขึ้น 

กลุ่มงาน ระดับ ตําแหน่งใหม่ 2555 2556 2557 2558 รวม 

พนักงานช่วยเหลือคนไข ้ สนับสนุน 2 ผู้ช่วยเภสัชกร 1 - - - 1 

 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ยังมีงบประมาณในการจัดสรรเพื่อสนับสนุน ในการเพ่ิมพูน
ความรู้และประสบการณ์ ในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
 1. สายวิชาการ  15,000 บาท /คน/ ปี 
 2. สายสนับสนุน 10,000 บาท /คน/ ปี 
 3. ทุนสนับสนุนนําเสนอผลทางวิชาการระดับชาติไม่เกิน 10,000 บาท/ปี และสนับสนุนเฉพาะ 
ชื่อที่ 1 เท่านั้น 
 4. ทุนสนับสนุนทุนวิจัย 120,000 (โครงการละไม่เกิน 40,000 บาท) 
 5. ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยวิทยาศาสตร์สุภาพ 40,000 บาท/ทุน ต่อปี 
 6. ทุนค่าตอบแทนผลงานวิจัยและบทความวิชาการในวารสารระดับชาติ 1,000 บาท และ Full  
Proceeding 800 บาท  
 ในส่วนของมหาวิทยาลัย มีงบประมาณสนับสนุนบุคลากรในการทําวิจัย บริการวิชาการ     ทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม   ดังนี้ 

1. ทุนพัฒนานักวิจัยหน้าใหม่  45,000 บาท ต่อปี 
2. ทุนวิจัย(งบประมาณแผ่นดิน) โครงการเดี่ยวไม่เกิน 350,000 บาท /โครงการ       

โครงการชุดไม่จํากัดงบประมาณ 
3. ทุนสนับสนุนตีพิมพ์ระดับนานาชาติ จ่ายตามจริง (ค่าธรรมเนียมตีพิมพ์ ไม่เกิน 10,000 

บาท) 
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4. ค่าตอบแทนผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ตามค่า Impact Factor จะมีค่าตอบแทน ดังนี้ 
- อยู่ในฐานข้อมูล ISI ได้รับค่าตอบแทน 10,000 บาท 
- ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ISI ได้รับค่าตอบแทน 7,500 บาท 

5. ทุนสนับสนุนโครงบริการวิชาการ และทํานุบํารุงฯ  
6. ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยวิทยาลัยฯ 40,000 บาท ต่อปี 
7. ทุนสนับสนุนตีพิมพ์วารสารวิชาการระดับชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI 1,000 บาท และ 

Proceeding 800 บาท 
 
 

กลยุทธ์ที ่3 :การพัฒนาค่าตอบแทน สวัสดิการ คณุภาพและความมั่นคงในชีวิตของบุคลากร 
                  การบริหารจัดการด้านงานบุคลากรมีวัตถุประสงค์หลักเ พ่ือสรรหา พัฒนา และธํารงรักษา
บุคลากร ที่มีคุณภาพให้คงอยู่กับองค์กรตลอดไป จึงจําเป็นต้องอาศัยมาตรการในการจูงใจ เพ่ือรักษาไว้ซึ่ง
บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถโดยผ่านกระบวนการพัฒนาระบบค่าตอบแทนและสวัสดิการที่สามารถแข่งขัน
กับองค์กรภายนอกได้ นอกจากนั้น  ยังต้องมีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานจากผลสําเร็จของงานอย่าง
โปร่งใส และเป็นระบบเพ่ือสร้างขวัญและกําลังใจ   ตลอดจนการสร้างบรรยากาศในการทํางานที่ช่วยส่งเสริม
สนับสนุนให้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ได้รับการยกย่อง ให้เกียรติ  เป็นที่ยอมรับในคุณค่าและ
ความสามารถ ทั้งในดา้นการมีส่วนร่วม ความก้าวหน้า  และความมั่นคงในการทํางาน  ซึ่งจะช่วยเพ่ิมคุณภาพ
ชีวิตที่ดีให้แก่บุคลากรได้อย่างเป็นรูปธรรม   โดยมหาวิทยาลัยได้กําหนดเป้าประสงค์  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
และมาตรการการพัฒนาค่าตอบแทน  สวัสดิการ  คุณภาพและความมั่นคงในชีวิตของบุคลากรไว้ 
 
เป้าประสงค์   
  1.  มีระบบค่าตอบแทนและสวัสดิการของบุคลากรที่เหมาะสม 
  2.  มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและเป็นธรรม 
  3.  บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย    
 1. ระดับความสําเร็จในการสร้างเสริมคุณภาพชีวิต และความผาสุขของบุคลากร 
 2. ร้อยละของบุคลากรมีความพึงพอใจต่อการบริหารบุคคล 
 3. ระดับความผูกพันของบุคลากรต่อวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

มาตรการ      
  1. ทบทวนและพัฒนาระบบค่าตอบแทน สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์เกื้อกูลของบุคลากร  
  ทุกประเภทให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดแรงงาน โดยเฉพาะในสาขาที่เป็นภารกิจหลักและ 
    สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยฯ 

2. สอบทานและพัฒนาระบบความก้าวหน้ า ในวิชาชีพของบุคลากร เ พ่ือ เทียบเคียง 
  กับมหาวิทยาลัยอื่นในระดับเดียวกัน 
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  3.  กําหนดนโยบาย แผนงาน และแนวทางการจัดสวัสดิการและสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ  
ที่เหมาะสมเพิ่มเติมในส่วนที่ไม่ใช่สวัสดิการภาคบังคับตามกฎหมาย โดยพิจารณาให้สอดคล้อง 
    กับความต้องการของบุคลากรและสถานภาพของมหาวิทยาลัย 
  4. สร้างระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานจากผลสําเร็จของงานอย่างโปร่งใส เป็นธรรม  
  5. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานในทุกด้านตามระบบการประเมินที่กําหนดไว้พร้อม
ทั้งมีการนําผลการประเมินไปใช้จริงเพ่ือการพัฒนาบุคลากร การให้ผลตอบแทนที่ยุติธรรมและการสร้างความ
เจริญก้าวหน้าในตําแหน่งหน้าที่งานของบุคลากรแต่ละคน 
 
โครงการ กิจรรม  
 

โครงการ กิจกรรม 
ระยะเวลาดําเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
2555 255  2557 255  

1.โครงการระบบสวัสดิการและเสริมสร้างที่ดี
สําหรับบุคลากร 

     
 
 

งานทรัพยากร
มนุษย ์

2.โครงการสัมมนาประจําปี เพื่อถ่ายทอด
ความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงานเพ่ือให้
ก้าวหน้า 

    

3.โครงการกิจกรรมสานสัมพันธ์ เนื่องในวันสืบ
ทอดประเพณี 

    

4.โครงการผู้บริหารพบปะบุคลากร     
 
กลยุทธ์ที ่  :การพัฒนาคณุธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของบุคลากร 
         วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรในสังกัดสามารถปฏิบัติ
หน้าที่ให้เต็มศักยภาพ  มีคุณธรรม  จริยธรรม จงรักภักดี ซื่อสัตย์ต่อองค์กร และสามารถปรับตัวให้เหมาะสม
กับสภาวการณ์ทั้งในปัจจุบันและอนาคตบนพ้ืนฐานของจิตสํานึกแห่งจรรยาบรรณ  ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ไว้เป็นกรอบแนวทางการปฏิบัติ  ดังนั้น  วิทยาลัยจึงได้กําหนดเป้าประสงค์  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  และ
มาตรการการพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม  และจรรยาบรรณของบุคลากร  ดังนี้ 
 
เป้าประสงค์  
 1.   ส่งเสริมให้บุคลากรมีความจงรักภักดีและซื่อสัตย์สุจริตต่อวิทยาลัย 
 2.   บุคลากรมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่  ขยัน  อดทน  มีวินัยในการทํางาน 
 3.   เสริมสร้างชื่อเสียง  เกียรติคุณ  และเกียรติภูมิของตนเองและมหาวิทยาลัย  อันยังผลให้
เป็นที่เลื่อมใสศรัทธาและได้รับการยกย่องจากบุคคลทั่วไป 
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ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  
 1. บุคลากรในสังกัดรับทราบและปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยจรรยาบรรณ
ข้าราชการ พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
 2.  การประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรอยู่ในระดับดี 
 3.  บุคลากรได้รับการยกย่อง/รางวัล  ทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
 4.  การรายงานผู้กระทําผิดหรือไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณไม่เกินร้อยละ 1 

 
โครงการ   กิจรรม  
  

โครงการ กิจกรรม 
ระยะเวลาดําเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
2555 255  2557 255  

1.  ผู้บริหารพบปะบุคลากร     

งานทรัพยากรมนุษย ์

2 . โครงการสัมมนาประจําปี       
3.  กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ดีเด่น 

    

4.  โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ดีเด่น  
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แนวทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 (Human Resource Development) 

 
 การวางแผนอัตรากําลังคนและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรจึงต้องทําอย่างเป็นระบบ 
ชัดเจนและระมัดระวังเพราะเรื่องของทรัพยากรมนุษย์มีความละเอียดอ่อนและเกี่ยวโยงกับทุกระบบ  ทุก
โครงสร้างที่ยึดโยงกันเป็นองค์กรและความสัมพันธ์กับผลิตภาพผลิตผลขององค์กร  และกรอบแนวคิดและ
เนื้อหาของการพัฒนาทรัพยากรบุคคลจึงต้องตระหนักถึง วิสัยทัศน์ (Vision) ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic 
Issues) เป้าประสงค์ (Goals) ยุทธศาสตร์ (Strategies) แผนงาน (Action Plans) โครงสร้างองค์กร (Organization) 
ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resources Management ) ภายใต้แนวคิดหลัก :                  
“สรรหา พัฒนา รักษา”  
 
1. การนําแผนพัฒนาบุคลากร สู่การป ิบัติ 
การนําแผนพัฒนาบุคลากรไปดําเนินการให้บรรลุเป้าหมายที่กําหนดถือเป็นขั้นตอนสําคัญ ซึ่งต้องเกิดจากความ
ร่วมมือจากทุกหน่วยงานและบุคลากรทุกคนในวิทยาลัย  ดังนั้น  เพ่ือให้แผนพัฒนาบุคลากรมีความสอดคล้อง
กันในระดับนโยบายจนถึงระดับปฏิบัติการ ตลอดจนมีแนวทางการดําเนินงานที่สนับสนุนซึ่งกันและกัน  ควร
ดําเนินการดังนี้ 

1. การบริหาร 
   1.1  ระดับนโยบาย  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรของวิทยาลัยฯ  เพ่ือทํา
หน้าที่กํากับดูแลนโยบายที่เกี่ยวข้องกับส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรของวิทยาลัยฯ  พิจารณากําหนดนโยบาย
เสนอความเห็นก่อนนําเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  เพ่ือให้เกิดผลในทางปฏิบัติ 
   1.2  ระดับขับเคลื่อนแผนของหน่วยงาน  ทําหน้าที่ในการนํานโยบายที่เกี่ยวข้องกับการ
ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร  รวมทั้งติดตามความก้าวหน้า และนําเสนอข้อแนะนํา  รวมทั้งปัญหาอุปสรรคใน
การนํานโยบายไปสู่การปฏิบัติเสนอต่อคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร ของวิทยาลัยฯ 
   1.3  ระดับปฏิบัติการ  ประกอบด้วย  บุคลากรของวิทยาลัยฯ ทุกคน  จะต้องรับทราบ
นโยบายการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร  และนําไปปฏิบัติในส่วนที่ตนมีความเก่ียวข้อง 

2. การขับเคลื่อนแผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2555 – 2559) ในระดับต่างๆ  ดังนี้ 
   2.1  ระดับมหาวิทยาลัย  เพ่ือให้มีการบูรณาการแผนพัฒนาบุคลากร (พ.ศ. 2555 – 
2559) และแผนกลยุทธ์ วิทยาลัยฯ  และใช้เป็นกรอบและแนวทางในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ และ
ดูแลรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมในการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในภาพรวมเพ่ือให้เกิดผลเป็นรูปธรรม 
   2.2  หน่วยงาน  เพ่ือให้มีการขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติ โดยผลักดันให้นโยบายการ
ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรเป็นส่วนหนึ่งของแผนกลยุทธ์ ของวิทยาลัยฯ  รวมทั้งเป้าหมาย  มาตรการ  และ
แนวทางไปดําเนินการจัดทําโครงการ/กิจกรรมเพ่ือให้เกิดผลเป็นรูปธรรม  และการมีส่วนร่วมในโครงการ/
กิจกรรมที่ดําเนินการในภาพรวม 
   2.3  ระดับบุคคล  หน่วยงานนําตัวชี้วัดของแผนพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวกับตัวบุคคลไปกําหนดใน
กรอบการประเมินผล  TOR  ระดับบุคคล  เพื่อวัดผลงานระดับบุคคลและนําไปสู่การเป็นส่วนหนึ่งของการ
พิจารณาความดีความชอบระดับบุคคล  หรือการต่อสัญญาจ้างต่อไป 
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2. สรุปข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากร 4 ปี พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕8 
 ๑. วิทยาลัยฯ ควรจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรอย่างมีส่วนร่วมโดยการสอบถามความคิดเห็น เพ่ือให้การ
พัฒนาบุคลากรเป็นไปอย่างทั่วถึง และสอดคล้องกับพันธกิจของวิทยาลัย 
 ๒. วิทยาลัยฯ กรรมการพัฒนาระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนต้อง 
กระตือรือร้นในการติดตามและประเมินสัมฤทธิผลของแผนการพัฒนาบุคลากร 
 ๓. วิทยาลัยฯ ควรมีการประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาของแต่ละกิจกรรม เพ่ือให้การ 
ดําเนินงานเป็นระบบและปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน 
 ๔. วิทยาลัยฯ ควรกระตุ้นให้บุคลากรเกิดการพัฒนาตนเองตามศักยภาพ เช่น ความเป็นผู้นํา  
การจัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบ 
 ๕. วิทยาลัยฯ ควรกระตุ้นให้บุคลากรจัดทําผลงานทางวิชาการเพ่ือความก้าวหน้าในตําแหน่งและ 
จัดเวทีพ่ีสอนน้อง เพ่ือให้เกิดความรู้อย่างต่อเนื่อง เพ่ือสนองตอบต่อแผนกลยุทธ์เพ่ือการพัฒนาวิทยาลัยฯ 
ระยะ 4 ปี พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕8 วัตถุประสงค์ที ๕  “บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยพัฒนาโครงสร้าง
องค์กรและการบริหารงานให้ชัดเจนจัดสรรภาระงานตามตําแหน่งหน้าที่ให้เหมาะสม  จัดทํานโยบายการ
บริหารงาน บริหารด้วยความยุติธรรม มีความเสมอภาค โปร่งใส ตรวจสอบได้ รับฟังความคิดเห็นจากบุคลากร
ทุกระดับ ลดความซ้ําซ้อนของขั้นตอนการบริหารงาน จัดทําฐานข้อมูลในการบริหาร จัดสรรงบประมาณให้
สอดคล้องและเพียงพอ และสร้างวัฒนธรรมองค์กร สร้างขวัญและกําลังใจ สร้างแรงจูงใจแก่บุคลากรโดยจัดให้
มีค่าตอบแทน และโบนัส รวมทั้งสร้างความม่ันคงในการทํางาน”  
 6. ในอนาคต ควรมีการปรับแผนปฏิบัติการประจําปี ให้สอดคล้องพันธกิจ (ที่มา: จากการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการจัดทําแผนกลยุทธ์ ประจําปี 2555 เมื่อวันที่ 12-13 พฤศจิกายน 25554 ณ โรงแรมลายทอง)        
มีรายละเอียด 
 

วัตถุประสงค์ กลยุทธ ์ เป้าหมาย โครงการ/งาน KPI 

บริหารจดัการตาม
หลักธรรมา 
ภิบาล เพื่อพัฒนา
องค์กรและ
บุคลากรใหม้ี
คุณภาพ และมี
ความสุข 

1. พัฒนาระบบการสรรหาบุคลากร 
    1.1 พัฒนาวิธีการสรรหา 
(Candidate) เช่น สรรหาแหล่งของ
บุคลากรเป้าหมาย เช่น 
สถาบันการศึกษาต่าง ๆ  
     1.2 พัฒนาวิธีการคัดสรร เช่น 
การทดสอบ สอบข้อเขียน ตาม
ตําแหน่ง หน้าท่ีต่างๆ กําหนด
แนวทางการสัมภาษณ์ตาม
Competency 
     1.3 การฝึกอบรม-อบรม
ผู้เกี่ยวข้องกับการสรรหา 
     
 

มีระบบบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ที่
มุ่งเน้นการทํางานเป็นทีม 
ตอบสนองตามพันธกิจ 
และพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรของวิทยาลยัฯ 

- จัดโครงการอบรม
คณะกรรมการสอบ
สัมภาษณ์บุคลากร 
 - จัดทําแบบทดสอบ
ทางจิตวิทยาเพื่อ
คัดเลือกบุคลากรให้
ได้ตามหลักสมรรถนะ
ที่วิทยาลัยฯต้องการ 
 
 

-จํานวน
บุคลากรที่
ผ่านการ
อบรม 
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วัตถุประสงค์ กลยุทธ ์ เป้าหมาย โครงการ/งาน KPI 

บริหารจดัการตาม
หลักธรรมาภิบาล 
เพื่อพัฒนาองค์กร
และบุคลากรให้มี
คุณภาพ และมี
ความสุข 

2. พัฒนาระบบสิทธิประโยชน์และ
สวัสดิการ 
    2.1 กําหนดสิทธิประโยชน์และ
สวัสดิการ ที่เหมาะสม จูงใจ เช่น  
รูปตัวเงิน เช่น ค่าตําแหน่ง, 
ทุนการศึกษา เงินสนับสนุน รายได้
อื่นๆ ไม่ใช่รูปตัวเงิน เช่น บ้านพัก รถ
รับ-ส่ง สวัสดิการและสภาพแวดลอ้ม
อื่น ๆ สวัสดิการด้านสุขภาพ  เช่น 
การตรวจสุขภาพประจําปี การทํา
ฟัน  ฯลฯ 

มีระบบบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ที่
มุ่งเน้นการทํางานเป็น
ทีม ตอบสนองตามพันธ
กิจ และพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรของ
วิทยาลัยฯ 

- โครงการศึกษาดู
งาน เปรียบเทียบ
ข้อมูลจากองค์กร ใน
ลักษณะเดียวกัน เช่น 
ม.มหาสารคาม, ม.
นเรศวร เป็นต้น 

- ชุดสิทธิประโยชน์
และสวสัดิการที่
เหมาะสม จูงใจ 

 

- อัตราความ
พึงพอใจของ
บุคลากรกับ
สวัสดิการที่
กําหนด 

 3. พัฒนาระบบการฝึกอบรมและ
พัฒนาบุคลากร 

- ศึกษา เปรียบเทียบข้อมลูจาก
องค์กร ในลักษณะเดียวกัน เช่น ม.
มหาสารคาม, ม.นเรศวร เป็นต้น 

 - กําหนดแผน วิธีการ และแนวทาง
การติดตามผลการพัฒนาบุคลากร ท่ี
เหมาะสม  

 - สอดคล้องกับพันธกิจองค์กร 

 - สอดคล้องกับภารกจิหน้าที่งานแต่
ละแหน่งงาน (หัวหน้างาน, 
พนักงาน) 

   - สอดคล้องกับเส้นทางการ
เจริญเติบโตของแต่ละตําแหน่งงาน  

 

 

 -แผนพัฒนาบุคลากร 
รายบุคคล 
-โครงการศึกษาดูงาน 
เปรียบเทยีบข้อมูล
จากองค์กร ใน
ลักษณะเดียวกัน เช่น 
ม.มหาสารคาม,      
ม.นเรศวร เป็นต้น 

-จํานวน
บุคลากรที่
ผ่านการ
อบรม 
-อัตราความ
พึงพอใจของ
บุคลากรต่อ
ระบบการ
พัฒนา
บุคลากร 

บริหารจดัการ
ตามหลักธรร
มาภิบาล เพื่อ
พัฒนาองค์กร
และบุคลากร
ให้มีคุณภาพ 
และมีความสุข 

มีระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ท่ี
มุ่งเน้นการทํางานเป็นทีม 
ตอบสนองตามพันธกิจ และ
พัฒนาศักยภาพของบุคลากรของ
วิทยาลัยฯ 

4. พัฒนาระบบการ
สื่อสารและ
ประชาสมัพันธ์ที่มี
ประสิทธิภาพภายใน
องค์กร 

  4.1  กําหนดแผน 
วิธีการ และแนวทาง
การสื่อสาร เพื่อส่งเสรมิ
การสร้างวัฒนธรรม

-กําหนดการ และการ
นําเสนอแผน-ผลงาน
ในแต่ละไตรมาส 
-โครงการศึกษาดูงาน 
เปรียบเทยีบข้อมูล
จากองค์กร ใน
ลักษณะเดียวกัน เช่น 
ม.มหาสารคาม,      
ม.นเรศวร เป็นต้น 

-อัตราความ
พึงพอใจของ
บุคลากรต่อ
ระบบการ
บริหาร
บุคลากร 
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วัตถุประสงค์ กลยุทธ ์ เป้าหมาย โครงการ/งาน KPI 

องค์กรทีด่ี เช่น 

      - สร้างหัวหน้างาน
ให้เป็นผู้สื่อสารทีด่ ี

      -ระบบการสื่อสาร
ถึงกลยุทธ์องค์กร ผ่าน
การนําเสนอแผน-
ผลงานแตล่ะหน่วยงาน 
และระหว่างหน่วยงาน
(ทีม) อย่างต่อเนื่องและ 
สม่ําเสมอ 
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โครงการสัมมนาเชิงป ิบัติการจัดทําแผนกลยุทธ์ด้านพัฒนาบุคลากร  แผนกลยุทธ์ด้านการเงิน 
และแผนกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  ประจําปี  พ.ศ.2555 

วันที่  12 – 13 พฤศจิกายน  255  ณ โรงแรมลายทอง จังหวัดอุบลราชธานี 

ภาพกิจกรรมการสัมมนาการจัดทําแผนกลยุทธ์ด้านการพัฒนาบุคลากร 

 
 



แผนกลยุทธ์เพื่อการพัฒนา ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2555-2559)  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  

   
 

 

 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  แผนกลยุทธ์เพื่อการพัฒนา ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2555-2559)  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

 

 

 

ภาพกิจกรรม  
โครงการ สัมมนาเชิงป บิัติการเพื่อทบทวนตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ ปีงบประมาณ 255    

วันที่ 2 – 3 กมุภาพันธ์ 255  ณ โรงแรมทอแสงโขงเจียม รีสอร์ท 
 

 

 
 

   

 

 
 
 
 
 
 



แผนกลยุทธ์เพื่อการพัฒนา ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2555-2559)  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  

   
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  แผนกลยุทธ์เพื่อการพัฒนา ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2555-2559)  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

 

 

โครงการสัมมนาประจําป ี255   
เร่ือง “ผู้บริหารกําหนดทิศทางแผนกลยุทธ์และถ่ายทอดแผนกลยุทธส์ู่หน่วยงานและบุคคล” 

ระหว่างวันที่ 17 – 20 เมษายน 255  ณ เกาะช้าง จังหวัดตราด 
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