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สารจากคณบดีประจ าปี 2559   

 รายงานประจ าปี 2559  ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อุบลราชธานี  ฉบับนี้เป็นภาพรวมสะท้อนการท างานของบุคลากรทุกฝ่ายทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน
วิชาการ ที่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะประชาคมวิชาการด้านสุขภาพ ของสถาบันการศึกษาใน
ระดับภูมิภาคที่มีภารกิจหลักที่ส าคัญ 4 ด้าน คือ ด้านการสอน  งานวิจัย  บริการชุมชน  และท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ในโอกาสนี้ต้องขอขอบคุณบุคลากรทุกระดับทุกฝ่ายที่ได้ร่วมแรงร่วมใจมาด้วยดีโดยตลอดใน
การพัฒนาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  รวมทั้งผู้รับผิดชอบผลิตรายงานประจ าปีฉบับนี้ออกมา
ด้วย 
 อย่างไรก็ดีในรอบทศวรรษที่ผ่านมา  สถาบันการศึกษาในสาขาวิชาชีพสุขภาพทั้งระดับโลกและ
ประเทศได้มีการตื่นตัวรับรู้ต่อการปฏิรูประบบการศึกษาของบุคลากรด้านสุขภาพ เพ่ือให้ได้ทายาทด้าน
บุคลากรสุขภาพที่รู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงกระแสสังคมโลกในศตวรรษที่ 21 (โลกที่ไร้พรมแดน)  ในระดับ
ระบบโครงสร้างประเทศไทยมีการด าเนินงานโดยมูลนิธิเพ่ือการพัฒนาการศึกษาบุคลากรสุขภาพ (ศสช.)  และ
ในส่วนของระบบบริการสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข  ได้จัดตั้งหน่วยงานระบบสุขภาพชุมชน (DHS) เพ่ือ
ก าหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนาระบบสุขภาพในพ้ืนที่ของกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับโครงการร่วม
ผลิตแพทย์เพ่ิมเพ่ือชาวชนบท (CPIRD, สบพช.)  มิพักต้องกล่าวถึงโรงเรียนแพทย์ทั้ง 21 แห่งในประเทศไทยที่
ต้องปรับยุทธศาสตร์การพัฒนาปฏิรูปการศึกษาให้สอดคล้องกับระบบบริการสุขภาพแบบองค์รวม  การศึกษา
เพ่ือการสร้างความเป็นธรรมในระบบสุขภาพของสังคม  และกระบวนการเรียนการสอนที่จะเน้นเฉพาะวิชาชีพ
เฉพาะทางไม่เพียงพอ  แต่ต้องเป็นกระบวนการเรียนการสอนตลอดจนงานวิจัยเพ่ือสร้างการเปลี่ยนแปลง 
(Transformative learning) ของสังคม 
 ดังนั้น  รายงานประจ าปีฉบับนี้  คุณค่าและประโยชน์จึงอยู่ที่การประเมิน วิเคราะห์ ท าความเข้าใจ ถึง
ทุนทางการศึกษาที่เกิดขึ้นในห้วงระยะเวลาที่ผ่านมา  ในขณะเดียวกันต้องสร้างกระบวนการท างานต่อยอดใน
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขแห่งนี้  ที่มิใช่เพ่ือการผลิตบัณฑิตเพ่ือแค่เป็นคนดี คนเก่ง อย่างเดียว
แต่ต้องสร้างผลิตผลบัณฑิตที่รู้เท่าทันกระแสโลกาภิวัตน์ รู้จักใช้สติปัญญา องค์ความรู้เพ่ือการเปลี่ยนแปลง
สังคมท่ีดีขึ้น มีจิตใจเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ (ฉันไม่ต้องการให้เธอเป็น “หมอ” อย่างเดียว ฉันต้องการ
ให้เธอเป็น “คน” ด้วย พระราชด ารัสของสมเด็จพระราชบิดาแห่งการแพทย์และสาธารณสุขไทย) มีความ
รับผิดชอบ ยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นตัวตั้ง เหล่านี้คือ วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์ที่ชาววิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข ต้องร่วมกันก้าวเดินต่อไป 
 
 
 

 
(นายแพทย์นิรันดร์  พิทักษ์วัชระ) 

คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
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           ผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ที่ 7 145 
ส่วนที่ 3 ข้อมูลสารสนเทศ  
           ด้านงบประมาณ 158 
           ด้านบุคลากร 165 
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สารบัญตาราง 
 

ตารางท่ี  หน้า 
1 สรุปจุดเด่นและจุดอ่อนของผลการด าเนินงานด้านการผลิตบัณฑิต  

ในปีงบประมาณ 2559 
23 

2 สรุปจุดเด่นและจุดอ่อนของผลการด าเนินงานด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
ในปีงบประมาณ 2559 

25 

3 สรุปจุดเด่นและจุดอ่อนของผลการด าเนินงานด้านการบริการวิชการ  
ในปีงบประมาณ 2559 

26 

4 สรุปจุดเด่นและจุดอ่อนของผลการด าเนินงานด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ในปีงบประมาณ 2559 

27 

5 สรุปโครงการ/กิจกรรมภายใต้การเตรียมความพร้อมเข้สู่ประชาคมอาเซียน 
ประจ าปีงบประมาณ 2559 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

28 

6 แสดงจ านวนการรับนักศึกษาเพ่ือเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559 30 
7 แสดงจ านวนการรับนักศึกษาเพ่ือเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2559 31 
8 แสดงจ านวนรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2558 - 2559 32 
9 จ านวนนักศึกษาในทุกหลักสูตร ในปีการศึกษา 2558 – 2559 33 

10 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวมของผู้ใช้บัณฑิต ประจ าปีการศึกษา 
2558 

34 

11 แสดงภาวะการมีงานท า ปีการศึกษา 2557 34 
12 แสดงภาวะการมีงานท า ปีการศึกษา 2558 35 
13 แสดงจ านวนหลักสูตรที่เปิดสอน 36 
14 แสดงจ านวนหลักสูตรตามระดับการศึกษา 37 
15 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 37 
16 แสดงข้อมูลอาจารย์แพทย์ประจ าศูนย์แพทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาลสรรพสิทธิ

ประสงค์ 
42 

17 จ านวนนักศึกษาแพทย์และบัณฑิตแพทย์ (ปีการศึกษา 2547-2559) 42 
18 ตารางฝึกปฏิบัติงานนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 4-6 43 
19 แสดงจ านวนอาจารย์แพทย์แยกตามสาขาความเชี่ยวชาญ ประจ าศูนย์แพทยศาสตร

ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลศรีสะเกษ 
48 

20 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมฝึกทักษะการท างานเป็นทีมประสบการณ์จากการท าจริง
หรือสหกิจศึกษา 

57 

21 แสดงรายละเอียดจุดติดตั้งและการให้บริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไร้สาย 59 
22 เปรียบเทียบจ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ปะจ าปีงบประมาณ 2558-2559 60 
23 สถิติการใช้บริการห้องสมุดวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 61 
24 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมเสริมหลักสูตรและนอกหลักสูตร ประจ าปีงบประมาณ 

2559 
62 

25 รายละเอียดทุนการศึกษาจากหน่วยงานภายใน และภายนอก ประจ าปีการศึกษา 2558 63 
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ตารางท่ี  หน้า 
26 แสดงจ านวนนักศึกษาที่รับเข้าและจ านวนนักศึกษาที่ตกออก 68 
27 ห้องเรียน ประจ าอาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 69 
28 โครงการ/กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ท าวิจัย และสร้างนวัตกรรมการ

เรียนรู้ 
71 

29 รายละเอียโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอาจารย์ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการ
เรียนการสอน 

72 

30 โครงการ/กิจกรรม เพื่อพัฒนาระบบกลไกการบริหารงานวิจัย 73 
31 โครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภายใน 76 
32 โครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก 78 
33 ทุนสนับสนุนการวิจัยที่ได้รับในปีงบประมาณ 2559 ต่อจ านวนอาจารย์และนักวิจัย

ประจ า 
79 

34 รายละเอียดผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ในการประชุมวิชาการระดับชาติ 80 
35 รายละเอียดผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ 81 
36 รายยละเอียดผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 82 
37 โครงการวิจัยที่ท าร่วมกับองค์กร หรือหน่วยงานอื่น 86 
38 ประเภทโครงการบริการวิชาการแก่สังคม 89 
39 โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคมบูรณาการกับการวิจัยและการเรียนการสอน 90 
40 การจ าแนกประเภทผู้มารับบริการตามเขตพ้ืนที่ดูแลในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

อุบลราชธานี 
99 

41 เปรียบเทียบจ านวนผู้ขึ้นทะเบียนสิทธิเบิกจ่ายตรง จ าแนกตามประเภทสิทธิ ในปี 2557-
2559 

99 

42 เปรียบเทียบสถิติอันดับโรคของผู้มารับบริการ ณ อาคารผู้ป่วยนอก ประจ าปี 2558-
2559 

100 

43 การออกตรวจสุขภาพประจ าปีให้แก่บุคลากร ภายในและภายนอก มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีอุบลราชธานี 

102 

44 แสดงจ านวนผู้มารับบริการแผนกทันตกรรม ปีงบประมาณ 2558-2559 106 
45 การให้บริการชุดปฐมพยาบาลกับคณะ/หน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี ประจ าปี 2557-2559 
107 

46 แสดงจ านวนคนไข้ท่ีมารับบริการแผนกกายภาพบ าบัด ปีงบประมาณ 2558-2559 108 
47 จ านวนบุคลากรภายในศูนย์พัฒนาเด็ก ประจ าปีงบประมาณ 2559 110 
48 รายละเอียดโครงการด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ 2559 116 
49 แนวทางการปรับปรุงผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ ที่ไม่บรรลุเป้าหมาย ประจ าปี 

2559 
125 

50 สรุปผลประเมิน ตามเกณฑ์คุณภาพ EdPEx ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข 

132 

51 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีวเวช
ศาสตร์ 

134 
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ตารางท่ี  หน้า 
52 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 134 
53 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุข

ศาสตร์ 
135 

54 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับวิทยาลัย ปีการศึกษา 2558 ของวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

136 

55 รายละเอียดผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ  2559 137 
56 รายละเอียดผลการด าเนินงานตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ประจ าปี

งบประมาณ  2559 
141 

57 แผนอัตราก าลังใหม่สายวิชาการ จ านวน 5 อัตรา 146 
58 แผนอัตราก าลังใหม่สายสนับสนุนวิชาการ จ านวน 37 อัตรา 147 
59 ผลการด าเนินงานตามแผนอัตราก าลังสายสนับสนุนวิชาการ 147 
60 ผลการด าเนินการจัดสรรงบประมาณทุนให้กับบุคลากรสายวิชาการ 149 
61 บุคลากรสายวิชาการท่ีได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีความก้าวหน้าตามสายงาน 155 
62 สรุปการด าเนินงาน โครงการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM)   157 
63 รายชื่อบุคลากรที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ในปีงบประมาณ 2559 158 
64 เปรียบเทียบงบประมาณรายรับ-รายจ่าย ระหว่างปีงบประมาณ 2558-2559 161 
65 เปรียบเทียบรายละเอียดงบประมาณรายรับ-รายจ่าย ระหว่างปีงบประมาณ 2558-

2559 
162 

66 เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัสดุ ในปีงบประมาณ 2558-2559 163 
67 เปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในการจัดซื้อครุภัณฑ์ในปี 2558 และ 2559 164 
68 จ านวนบุคลากรสายวิชาการ จ าแนกตามประเภทของพนักงาน ในปี 2558-2559   167 
69 จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จ าแนกตามประเภทของพนักงาน ในปี 2558-

2559   
167 

70 จ านวนบุคลากรสายวิชาการ จ าแนกตามระดับการศึกษา 168 
71 จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จ าแนกตามระดับการศึกษา 169 
72 เปรียบเทียบจ านวนบุคลากรสายวิชาการ จ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการ ในปี 2558-

2559 
169 

73 รายละเอียดการลาศึกษาต่อในประเทศและต่างประเทศของบุคลากรสายวิชาการ 170 
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สารบัญแผนภูม ิ
 

แผนภูมิที่  หน้า 
1 แสดงการเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนด้านการวิจัย ประจ าปี

งบประมาณ 2557-2559 
24 

2 แสดงการเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนด้านการบริการวิชาการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2557-2559 

26 

3 แสดงการเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนโครงการด้านการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ 2557-2559 

27 

4 จ านวนการรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในทุกหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2557 - 2559 32 
5 แสดงจ านวนนักศึกษา ในปีการศึกษา 2557 – 2559 33 
6 แสดงภาวะการมีงานท าของนักศึกษา ในปี 2557 - 2558 35 
7 จ านวนบัณฑิตท่ีได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมในปีการศึกษา 2557 – 2558 36 
8 โครงสร้างส านักงานศูนย์แพทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 41 
9 โครงสร้างศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษา โรงพยาบาลศรีสะเกษ 50 

10 เปรียบเทียบการให้บริการระบบเครือข่ายไร้สายภายในอาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2558-2559 

59 

11 แสดงการเปรียบเทียบงบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ เพื่อสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอน ในปีงบประมาณ 2557 – 2559 

60 

12 แสดงการเปรียบเทียบสัดส่วนร้อยละของสิ่งสนับสนุนที่จัดให้บริการ ในปีงบประมาณ 
2559 

61 

13 เปรียบเทียบจ านวนผู้มารับบริการคลินิกผิวหนัง ในปีงบประมาณ 2557-2559 101 
14 เปรียบเทียบจ านวนผู้มารับบริการแผนกรังสีวิทยา ประจ าปีงบประมาณ 2557-2559 102 
15 แสดงสัดส่วนการให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 

2559 
103 

16 เปรียบเทียบจ านวนผู้มารับบริการห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ ประจ าปี  2556-
2559 

104 

17 เปรียบเทียบจ านวนรายการตรวจวิเคราะห์ที่ส่งต่อไปยังหน่วยงานภายนอก ประจ าปี 
2557-2559 

104 

18 เปรียบเทียบรายการการให้บริการตรวจวิเคราะห์ทาลัสซีเมีย ในปีงบประมาณ 2558-
2559 

105 

19 แสดงจ านวนคนไข้ท่ีมารับบริการฟิตเนส ปีงบประมาณ 2558-2559 108 
20 เปรียบเทียบจ านวนนักเรียน ประจ าปีงบประมาณ 2557-2559 109 
21 เปรียบเทียบงบประมาณรายรับ-รายจ่าย ศูนย์พัฒนาเด็ก ในปีงบประมาณ 2558-2559 114 
22 เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อการใช้งานระบบสารสนเทศ ประจ าปี

งบประมาณ 2558-2559 
127 

23 เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการใช้งานระบบสารสนเทศ ประจ าปี
งบประมาณ 2558-2559 

128 
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แผนภูมิที่  หน้า 
24 โครงสร้างบริหารจัดการด้านประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ

สาธารณสุข 
130 

25 แสดงการเปรียบเทียบเทียบผลประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับวิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข ปีการศึกษา 2557 - 2558 

137 

26 แสดงสัดส่วนของขยะที่รับซื้อมาท้ังหมดในแต่ละประเภท 142 
27 เปรียบเทียบงบประมาณรายรับ ระหว่างปีงบประมาณ 2558-2559 160 
28 เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่าย ระหว่างปีงบประมาณ 2558-2559 161 
29 เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัสดุ ในปีงบประมาณ 2558-2559 164 
30 เปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในการจัดซื้อครุภัณฑ์ในปี 2558 และ 2559 165 
31 เปรียบเทียบจ านวนบุคลากรสายวิชการ จ าแนกตามระดับการศึกษา ปี 2558-2559 168 
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สารบัญรูปภาพ 
 

ภาพที ่  หน้า 
1 สัญลักษณ์ประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 17 
2 คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 19 
3 คณะกรรมการบริหารแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 20 
4 กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 43 
5 กิจกรรมไหว้ครู ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 43 
6 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 44 
7 กิจกรรมวันศุกร์ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 44 
8 กิจกรรมจัดอบรม ACLS  ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 45 
9 กิจกรรมอบรมวิชาการชั้นคลินิกของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4-6 ศูนย์แพทยศาสตร์

ศึกษา โรงพยาบาลศรีสะเกษ 
51 

10 กิจกรรมเข้าค่าย "Lion Heart Smart Doctor แพทย์รุ่นใหม่หัวใจแกร่ง" 51 
11 กิจกรรมพ่ีรับน้อง ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษา โรงพยาบาลศรีสะเกษ 52 
12 กิจกรรมปฐมนิเทศ และรับเสื้อกาวน์ ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษา โรงพยาบาลศรีสะเกษ 52 
13 โครงการปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2559 ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษา โรงพยาบาลศรีสะเกษ 53 
14 โครงการแนะแนวการศึกษาต่อในคณะแพทย์ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 53 
15 โครงการต้อนรับนักศึกษาแพทย์จากฟิลิปปินส์ ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษา โรงพยาบาลศรี

สะเกษ 
54 

16 โครงการไหว้ครูของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4-6 ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษา โรงพยาบาลศรี
สะเกษ 

54 

17 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระราชบิดา พระ
บิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบัน ปีการศึกษา 2559 

55 

18 โครงการนอกหลักสูตร (Extracurricular activities) (1) 56 
19 โครงการนอกหลักสูตร (Extracurricular activities) (2) 56 
20 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2559 65 
21 คณะนักศึกษาแพทย์จากประเทศฟิลิปปินส์ เข้าศึกษาดูงานตามหน่วยงานต่างๆ ภายใน                   

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
66 

22 การเรียนการสอนภาษาเกาหลีเบื้องต้น 66 
23 พิธีมอบใบประกอบวิชาชีพแพทย์ รุ่นที่ 5 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 67 
24 ปรึกษาหารือเรื่องการเลือกคู่ความร่วมมือของสถาบันร่วมผลิตแพทย์ ในปี พ.ศ.2561 – 

2570 
67 

25 เข้าร่วมการประชุมเพ่ือด าเนินงานร่วมกับสภาคณบดีคณะสาธารณสุขแห่งประเทศไทย 68 
26 นักศึกษาท่ีได้รับการยกย่องหรือยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ 69 
27 สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือทบทวนแผนกรอบอัตราก าลังของบุคลากรสายวิชาการ 4 ปี 

(2560-2564) 
72 
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ภาพที ่  หน้า 
28 ประชุมวิชาการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่ 5 เรื่อง “ศตวรรษท่ี 

21 ของวิทยาศาสตร์สุขภาพ” 
74 

29 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องโรคติดเชื้อมาลาเรียและปรสิตที่พบบ่อยในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนใต้ 

75 

30 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “การเสนอขอทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561” 

75 

31 บุคลากรที่ได้รับรางวัลนักวิจัยและโครงการวิจัยดีเด่นประจ าปี 87 
32 โครงการเสริมสร้างสุขภาวะทางเพศและทักษะชีวิต ในนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น 

โรงเรียนเครือข่ายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีอุบลราชธานี ปีที่ 2 
91 

33 โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนเพ่ือการพ่ึงตัวเองด้านสุขภาพ ครั้งที่ 3 92 
34 การสร้างเสริมสุขภาพชุมชนแบบมีส่วนร่วม 92 
35 สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจ าปี 2559 “เปิดโลกการเรียนรู้ สู่ร่างอาจารย์ใหญ่ 

ครั้งที่ 7” 
93 

36 การบริการตรวจวัดระดับน้ าตาลในเลือด และการส่งเสริมพฤติกรรมการดูแลตนเองและ
ความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวาน 

93 

37 การดูแลสุขอนามัยและการส่งเสริมการพัฒนาเด็ก 93 
38 การบริการตรวจเชื้อเลปโตสไปร่า เพ่ือการเฝ้าระวังและป้องกัน โรคเลปโตสไปโรสิส 94 
39 การจัดท าข้อเสนอโครงการเพ่ือขอรับเงินสนับสนุนจากส านักงานหลักประกันสุขภาพ

พ้ืนที่ อ.สิรินธร และ อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 
94 

40 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือการป้องกันอัคคีภัยในโรงเรียนเครือข่ายมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีอุบลราชธานี 

95 

41 โรงเรียนต้นแบบด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ปี 3 95 
42 การบริการเชิงรุกในการตรวจสมรรถภาพ ป้องกันและรักษาโรคทางระบบโครงร่างและ

กล้ามเนื้อ เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างสุขภาวะที่ดีของประชาชนในชุมชนต าบล
ธาตุ อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี 

96 

43 ค่าย ฉันอยากเป็นหมอ..มอทราย ครั้งที่ 6 96 
44 อบรมการดูแลสุขอนามัยและการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 96 
45 การให้บริการคลินิกผิวหนัง 101 
46 การให้บริการแผนกรังสีวิทยา 103 
47 การตรวจประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการจากสภาเทคนิคการแพทย์ 105 
48 การให้บริการคลินิกทันตกรรม 106 
49 การให้บริการของแผนกเภสัชกรรม 107 
50 การให้บริการแผนกกายภาพบ าบัด 108 
51 การให้บริการฟิตเนส 109 
52 การปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในศูนย์พัฒนาเด็ก 110 
53 กิจกรรม วันไหว้ครู (ศูนย์พัฒนาเด็ก) 111 
54 กิจกรรมกีฬาสีและส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2559 (ศูนย์พัฒนาเด็ก) 111 
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ภาพที ่  หน้า 
55 นักศึกษาจากคณะพยาบาล เข้าฝึกประสบการณ์การวัดพัฒนาการเด็ก ช่วงอายุ 1-6 ปี 111 
56 กิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียนประจ าปี 112 
57 นักเรียนชั้นอนุบาล ทัศนศึกษา ณ วัดสระประสานสุข  อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 112 
58 กิจกรรมวันสงกรานต์ ศูนย์พัฒนาเด็ก 112 
59 กิจกรรมแปรอักษรเรารักในหลวงรัชกาลที่  9 113 
60 โครงการบรกิารวิชาการแก่สังคม “การดูแลสุขอนามัยและการส่งเสริมการพัฒนาเด็ก” 113 
61 โครงการเรียนรู้คุณค่าศิลปวัฒนธรรม ฮีตสิบสอง คองสิบสี่ บุญข้าวประดับดิน ปีที่ 4 116 
62 โครงการพัฒนาตนเองด้านคุณธรรม และจริยธรรม ส าหรับนักศึกษาและบุคลากร 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีอุบลราชธาน ี
117 

63 โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมสืบสานประเพณีท าบุญอุทิศส่วนกุศลแด่อาจารย์ใหญ่ 
ประจ าปี 2559 

117 

64 การก่อสร้างลานราชานุสาวรีย์ เพ่ือรองรับการจัดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดจิตส านึกท่ีดีในการ
เรียนการสอนและการประวิชาชีพ 

120 

65 การก่อสร้างอาคารกายวิภาคศาสตร์ เพื่อรองรับจ านวนนักศึกษาที่เพ่ิมข้ึน 120 
66 การก่อสร้างอาคารจ่ายกลาง โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีอุบลราชธานี 121 
67 การก่อสร้างลานลานจอดรถ เพ่ือเป็นสวัดิการของอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา 121 
68 โครงสร้างการแบ่งส่วนงานภายใน ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 122 
69 โครงสร้างสายบังคับบัญชา วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 123 
70 การตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับวิทยาลัย ปีการศึกษา 2557 131 
71 ประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงานตามเกณฑ์ประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ปี

การศึกษา 2558 
131 

72 ประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพสถาบันผลิตแพทย์ ตามเกณฑ์ 
EdPEx 

131 

73 รับการตรวจประเมินคุณภาพสถาบันผลิตแพทย์ โดยใช้แนวทางการตรวจประเมินตาม
เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) 

132 

74 ผู้ประเมินฯ คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)  เข้าตรวจเยี่ยม
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 

132 

75 ประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร  
ปีการศกึษา 2558 

133 

76 จัดประชุมซ้อมตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 133 
77 การตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558  

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
133 

78 การตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558  
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 

134 

79 การตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558  
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาสาธารณสุขศาสตร์) 

135 

80 ประชุมแนวทางการตรวจประเมินคุณภาพ ระดับวิทยาลัย ปีการศึกษา 2558 136 
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ภาพที ่  หน้า 
81 รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับวิทยาลัย ปีการศึกษา 2558 136 
82 การปรับปรุงกายภาพ ระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของ

นักศึกษาและบุคลากร 
141 

83 ประชาสัมพันธ์ธนาคารขยะที่ตลาดนัด มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีอุบลฯ 143 
84 รับซื้อขยะจากอาจารย์ บุคคลากร นักศึกษา และท าการคัดแยกประเภท 143 
85 รับซื้อขยะจากอาจารย์ บุคคลากร นักศึกษา และท าการคัดแยกประเภท 144 
86 การประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุรีไซเคิล 144 
87 โครงการวันสิ่งแวดล้อมโลกเพ่ือสุขภาพ 145 
88 การศึกษาดูงานที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Osaka และ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Nagoya 
153 

89 การสัมมนาประจ าปีเพ่ือถ่ายทอดความรู้เพ่ือให้บุคคลากรสามารถปฏิบัติงานได้บรรลุ
ตามกลยุทธ์และตัวบ่งชี้ ประจ าปี 2559 ได้มีการด าเนินการจัดโครงการ ระหว่างวันที่ 
9-10 กันยายน 2559 

154 

90 การประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 154 
91 การเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based learning: PBL) โดย  

ผศ.นภา หลิมรัตน์ :คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีขอนแก่น 
156 

92 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการความรู้เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติ(1) 156 
93 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการความรู้เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติ(2) 157 
94 บุคลากรดีเด่น ด้านการปฏิบัติงาน (ผศ.ดร.ธารินี ไชยวงศ์) 158 
95 บุคลากรดีเด่น ด้านกีฬ่บุคลากร (น.ส.อุบลวรรณ พรหมจันทร์ 158 
96 บุคลากรผู้มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น (พญ.นวินดา เจียมบุญศรี) 159 
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บทสรุปผู้บริหารประจ าปี พ.ศ.2559 

รศ.นพ. ป่วน สุทธิพินิจธรรม 

 ขอสรุปผลการปฏิบัติงานของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ในปี พ.ศ.2559 ไว้เป็นข้อมูล
ส าหรับทีมบริหารที่จะมาดูแลวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ต่อไป 

ด้านการศึกษา 
1. หลักสูตรปริญญาตรี 

1.1. หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ในปี พ.ศ.2559 ยังคงรับนักศึกษาแพทย์ได้ 36 คน เช่นเดิม 
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีแผนจะขอรับนักศึกษาแพทย์เพ่ิมอีก 4 คน ที่ศูนย์
แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลศรีสะเกษ รอรับการตรวจประเมินจากกรรมการของ
แพทยสภา ในปี พ.ศ.2560 

1.2. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ปี พ.ศ.2559 จะยังคงรับนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ จ านวน
รวม 150 คน แบ่งเป็น 

1.2.1 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 75 คน  
1.2.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสิ่งแวดล้อม จ านวน 75 คน ส าหรับปัญหาของ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสิ่งแวดล้อม ที่มีนักศึกษามาสมัครเรียนไม่เต็ม
จ านวน อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้ศึกษาหาสาเหตุแล้ว สรุปได้ว่า อาจเป็นเพราะ
นักเรียนยังไม่เข้าใจบริบทและความต้องการของสังคม และชุมชนที่มีต่อบัณฑิต 
สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม อาจารย์จะได้จัดกิจกรรมออกไปประชาสัมพันธ์ให้
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายได้ทราบต่อไป 

2. หลักสูตรบัณฑิตศึกษา : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีวเวชศาสตร์ ในปี พ.ศ.2559 วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เปิดรับนักศึกษา 10 คน มีนักศึกษามาสมัครเข้าศึกษา 6 คน ในภาค
การศึกษาแรก  ในภาคการศึกษาท่ีสองมีนักศึกษามาสมัครเพ่ิมอีก 4 คน จึงได้นักศึกษาเต็มจ านวน 

3. ผลการศึกษา  ในปี พ.ศ.2559 มีดังนี้ 
3.1. ผลการสอบเพ่ือใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมของนักศึกษาแพทย์ที่พบว่า นักศึกษาของวิทยาลัย

แพทยศาสตร์และการสาธารณสุขสอบผ่านได้น้อยลง อาจารย์ได้ประสานกับ ศูนย์ประเมินและ
รับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม เพ่ือขอทราบคะแนนรายบุคคลของ
นักศึกษาเพ่ือน ามาวิเคราะห์ เพ่ือให้ทราบว่านักศึกษาแพทย์ไม่เข้าใจเนื้อหาในสาขาวิชาใดจะได้
น าไปปรับวิธีการเรียนการสอนต่อไป 

3.2. ผลงานของนักศึกษาที่ได้รับรางวัลในปี พ.ศ.2558 
3.2.1 รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันโครงการและนิทรรศการทางวิชาการระดับชาติ  ในงาน

สาธารณสุขสัมพันธ์ ปลอดบุหรี่และแอลกอฮอล์ ครั้งที่ 34 เมื่อวันที่ 30-31 มกราคม 
พ.ศ.2559 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอนแก่น  

3.2.2 รางวัลรองชนะเลิศ พานไหว้ครูประเภทสวยงาม ในงานวันไหว้ครู มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2559 
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ด้านการบริการที่ตึกผู้ป่วยนอก 
1. การบริการผู้ป่วยในปี พ.ศ.2559 ยังเน้นที่บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเช่นเดียวกับในปี พ.ศ. 

2558 
2. การบริการด้านห้องปฏิบัติการที่ตึกผู้ป่วยนอกท าได้มากขึ้น เช่น CBC, BUN, Creatinine, LFT, 

Cholesterol, Triglyceride, Uric acid, Hb typing, HBV profile, Anti HCV, Anti HIV เ ป็ น ต้ น  ไ ด้
ประสานร่วมมือกับห้องปฏิบัติการ ทั้งภาครัฐบาลและเอกชน ในการบริการการตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
การตรวจโรคธาลัสซีเมียอย่างครบวงจร ห้องปฏิบัติการได้รับการตรวจประเมินและได้ผ่านการตรวจ
ประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการจากสภาเทคนิคการแพทย์ (Laboratory Accreditation)  

3. ปี พ.ศ. 2558 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้รับตรวจสุขภาพนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคน 
เพ่ือตรวจหาปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดโรค เป็นครั้งแรก พร้อมตรวจหาระดับ คาร์บอนมอนน็อคไซด์ในลม
หายใจ เพ่ือหาผู้สูบบุหรี่ พร้อมกับให้ค าแนะน าวิธีการเลิกบุหรี่  และมีแผนที่จะตรวจสุขภาพนักศึกษา
ก่อนเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีอุบลราชธานีทุกปี 

4. ให้บริการด้านทันตกรรมแก่นักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีอุบลราชธานี เมื่อ เดือน
มิถุนายน พ.ศ.2558  ทุกวันพฤหัสบดี ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 12.30 น. และเพ่ิมเวลาให้บริการทุกวัน
อังคาร ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 ในปี พ.ศ.2559 

5. เริ่มเปิดให้บริการทางด้านกายภาพบ าบัด เมื่อเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ในเวลาราชการ (ยกเว้นวันพุธ 
งดให้บริการตั้งเวลา 13.00 – 16.30 น.) และเริ่มเปิดให้บริการฟิตเนตครั้งแรกเมื่อ เดือนกันยายน พ.ศ.
2558  ทั้งในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ 

6. ให้บริการคลินิกเฉพาะทางด้านต่างๆ ดังนี้ คลินิกโรคผิวหนัง  โรคภูมิแพ้ในเด็ก  โรคระบบทางเดิน
ปัสสาวะ โรคทางนรีเวช  ศัลยกรรมตกแต่ง เป็นต้น 

7. การบริการด้านการตรวจพิเศษทางรังสี ได้แก่ การตรวจทางรังสีวิทยาทั่วไป (General X-ray) การตรวจ
ด้วยเครื่องอัลตราซาวด์  การตรวจเอกซเรย์มวลกระดูก  การตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (64  
slice CT-Scan) เครื่องฟลูออโรสโคป (Digital fluoroscopy)  

ด้านการบริการวิชาการในชุมชน 
 ให้บริการด้านสุขภาพแบบองค์รวม โดยการให้บริการทั้งในสถานบริการและในชุมชน  สร้างองค์
ความรู้ด้านสุขภาพแบบองค์รวมที่ได้มาตรฐานผ่านเครือข่ายสุขภาพ และสหสาขาวิชาชีพที่บูรณาการวิชาการ
กับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างเป็นระบบ โดยเน้นให้บริการวิชาการแก่ชุมชนในพ้ืนที่ 4 ต าบลรอบมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ได้แก่ ต าบลเมืองศรีไค ต าบลโพธิ์ใหญ่ ต าบลธาตุ และต าบลค าขวาง ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้รับงบประมาณแผ่นดิน สนับสนุนการบริการวิชาการแก่ชุมชน 
รวมทั้งสิ้น 19 โครงการ เป็นจ านวนเงิน 2,575,100 บาท  เป็นการสร้างเสริมสุขภาวะและบริการสุขภาพ เพ่ือ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนจ านวน 9 โครงการ เป็นจ านวนเงิน 1,063,000 บาท ถ่ายทอดเทคโนโลยี/ 
อบรมให้ความรู้ เป็นจ านวนเงิน  1,349,100 บาท 

ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ด าเนินงานสนับสนุนส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม เน้นกิจกรรมที่ต้องมี
นักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานและร่วมกิจกรรม จัดท าแผนกลยุทธ์ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
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ในระยะเวลา 5 ปี โดยใช้คู่มือการบริหารโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็น
แนวทางในการปฏิบัติ จัดท าประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง แนวปฏิบัติในด้านการ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เพ่ือให้มีการปฏิบัติด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกัน โครงการที่หน่วยงาน
ด าเนินงานบริหารงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือให้เกิดการบูรณาการกับการวิจัย การ
เรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษา จ านวน 3 โครงการ เป็นจ านวนเงิน 295,000 บาท มีผู้เข้าร่วมจ านวน 
955 คน  ดังนี้ 

1. โครงการเรียนรู้คุณค่าศิลปวัฒนธรรม ฮีตสิบสอง คองสิบสี่ บุญข้าวประดับดิน 
2. โครงการพัฒนาตนเองด้านคุณธรรมและจริยธรรม ส าหรับนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานีอุบลราชธานี 
3. โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมสืบสานประเพณีท าบุญอุทิศส่วนกุศลแด่อาจารย์ใหญ่ 

ด้านการวิจัย 
 ทุนวิจัยที่วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้รับในปี พ.ศ. 2559 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข ทั้งสิ้น 3,861,500 บาท เฉลี่ยต่อจ านวนอาจารย์และนักวิจัยประจ า เท่ากับ 72,117.57 บาท 
ทุนวิจัยของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เป็นเงินงบประมาณแผ่นดิน จ านวนเงิน 2,678,500 
บาท เงินรายได้วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จ านวนเงิน 430,000 บาท และงบประมาณจาก
ภายนอก ได้แก่ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และศูนย์หม่อน
ไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ  จ.บุรีรัมย์ จ านวนเงิน 753,000 บาท 
 ผลงานวิจัยที่ได้มีการเผยแพร่ทั้งในรูปแบบตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ และนานาชาติ รวมถึ งการ
น าเสนอในการประชุมวิชาการ ซึ่งงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ 6 เรื่อง งานวิจัยที่
ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ จ านวน 22 เรื่อง และการน าเสนอผลงานในการประชุม
วิชาการระดับชาติ 8 เรื่อง 
   ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของนักวิจัย และสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ รวมถึงความ 
ร่วมมือด้านการวิจัยกับหน่วยงานในและต่างประเทศ จึงได้จัดประชุมวิชาการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ 
สาธารณสุข ครั้งที่ 5 เรื่อง “ศตวรรษที่ 21 ของวิทยาศาสตร์สุขภาพ” วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2559 โดยมี
วัตถุประสงค์ของการประชุมจัดขึ้นเพ่ือเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาของ
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข และของคณาจารย์จากคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อุบลราชธานี และได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านมาร่วมบรรยายในหัวข้อต่างๆ คือ  

1. ศาสตราจารย์นายแพทย์สุทัศน์  ฟู่เจริญ ศูนย์วิจัยธาลัสซีเมีย สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมหิดล ปาฐกถาพิเศษเรื่อง ศตวรรษท่ี 21 ของวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

2. ศาสตราจารย์ ดร.สุภา เพ่งพิศ  ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีมหิดล อาจารย์เภสัชกรพีรวัฒน์ จินาทองไทย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ และ
อาจารย์เภสัชกรหญิงจีริสุดา ค าสีเขียว คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีอุบลราชธานี 
ปาฐกถาพิเศษเรื่อง COMMUNITY BASED EDUCATION FOR IMPROVING COMMUNITY 
HEALTH CARE SYSTEM  

3. แพทย์หญิงจุรีพร คงประเสริฐ ส านักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข บรรยาย
เรื่อง “โรคติดต่อไม่เรื้อรัง”  
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4. ศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ จันทราทิตย์ หัวหน้าหน่วยไวรัสวิทยาและจุลชีววิทยาโมเลกุล  คณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมหิดล  บรรยายเรื่อง “เทคโนโลยี
สมัยใหม่ในการตรวจวินิจฉัยโรค” 

ด้านอาคารสถานที่ 
1. วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้รับงบประมาณ 169,400,000 บาท เพ่ือก่อสร้าง

อาคารผู้ป่วยในให้สมบูรณ์ พร้อมลานราชานุสาวรีย์ และสาธารณูปโภครอบอาคารของโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีอุบลราชธานี วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ต้องจัดเตรียม
งบประมาณสมทบอีก 24,200,000 บาท 

2. อาคารหอพักแพทย์และพยาบาล หลังที่ 1 สร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี พ.ศ.2559 ในช่วง พ.ศ. 2559-
2560 บุคลากรทางการแพทย์ยังมีไม่มากมากพอท่ีจะเข้าพักในหอพักนี้ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข จึงได้ขออนุญาตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีให้นักศึกษาแพทย์และนักศึกษา
สาธารณสุขเข้าพักในหอพักแพทย์และพยาบาล หลังที่ 1 แทนไปก่อน 

3. อาคารจ่ายกลาง สร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ในปี พ.ศ.2559 
4. อาคารกายวิภาคศาสตร์ ยังอยู่ในระหว่างการก่อสร้างจะแล้วเสร็จในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 

ด้านบริหาร 
1. การบริหารวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ยังยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร 
2. มีการประชุมร่วมกันของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ เพื่อจัดท าตัวชี้วัดที่ชัดเจน

และน าความรู้ทางด้านเทคโนโลยีมาช่วยในการสะท้อนมุมมองเพ่ือให้เกิดความยุติธรรมและเฉลี่ย
งานของบุคลากรให้เหมาะสม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของบุคลากรในการปฏิบัติงานอันจะน าไปสู่
การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

3. งานบริหารบุคคลเป็นจุดส าคัญ ที่ต้องพัฒนาเพ่ือวางแผนระยะยาวในการพัฒนาบุคลากรทั้งสาย
วิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ ให้มีความรู้ความสามารถสูงขึ้น และท างานอย่างมีความสุข 
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ข้อมูลทั่วไป วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

ประวัติความเป็นมา  

 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 
พ.ศ. 2545 ตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย “โครงการจัดตั้งวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2545” โดยมีฐานะเป็นองค์กรในก ากับของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และเกิดขึ้นจากความ
ร่วมมือกันระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการ (ทบวงมหาวิทยาลัยในขณะนั้น) ซึ่งร่วมมือ
กัน จัดตั้ ง เป็ น โครงการผลิ ตแพทย์ เพ่ิ ม เพ่ื อชาวชนบท  (The Collaborative Project to Increase 
Production of Rural Doctor : CPIRD) ซึ่งริเริ่มและด าเนินงานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 ตามนโยบายของรัฐบาล 
เพ่ือแก้ไขปัญหาการขาดแคลนและการกระจายตัวของบุคลากรทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งพ้ืนที่ในส่วนภูมิภาคของประเทศ ซึ่งประสบปัญหาดังกล่าวอย่างมากในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมา                      
 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีพันธกิจหลักที่ส าคัญ คือ การผลิตแพทย์เพ่ือรับใช้
ประชาชนในพ้ืนที่ 4 จังหวัดอีสานใต้ทางทิศตะวันออก ได้แก่ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และอ านาจเจริญ  
โดยได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการด าเนินการรับนักเรียนและจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นเตรียม
แพทย์ (ปี 1) และชั้นปรีคลินิก (ปี 2-3) และให้โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี รับผิดชอบ
ในการด า เนิ น การจั ดการเรียนการสอน ในระดั บ ชั้ น คลิ นิ ก  (ปี  4 -6 ) โดยมี คณ ะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นที่ปรึกษาและให้การสนับสนุนในการรับนักศึกษา การจัดการเรียนการสอน และการ
ผลิตบัณฑิต จนกว่าบัณฑิตแพทย์รุ่นที่หนึ่งของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ส าเร็จการศึกษา  
 ต่อมาในปี พ.ศ. 2548 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้มีมติมอบหมายให้ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข ด าเนินการเพิ่มเติมนอกเหนือจากการผลิตบัณฑิตแพทย์ โดยให้มีการด าเนินการในการรับนักเรียน
และจัดการเรียนการสอนเพ่ิมขึ้นอีกหนึ่งหลักสูตรคือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุข
ศาสตร์ เพ่ือช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทางด้านนักวิชาการสาธารณสุขในพ้ืนที่ 4 จังหวัดอีสานใต้
ทางด้านตะวันออก 
 
 

 
ภาพที่ 1 สัญลักษณ์ประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
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ความหมายของสัญลักษณ์ 
งูและไฟ แสดงถึง ความเป็นพื้นถิ่น “อีสาน” ที่มีความหมายทางการแพทย์ เนื่องจาก

สมัยก่อนมีการน าพิษงูมาใช้เป็นยา จึงเปรียบเสมือนงูเป็นสัญลักษณ์ทางการแพทย์  
กงจักร   หมายถึง ราชวงศ์จักรี 
งูลอดอยู่ในกรงจักร   หมายถึง การอยู่ภายใต้พระบรมโพธิสมภาร  
สีน้ าเงิน    หมายถึง  พระมหากษัตริย์ 
สีแดง    หมายถึง  ชาติ 
สีเขียวมะกอก      หมายถึง  การแพทย์และการสาธารณสุข 
ฟอร์มสามเหลี่ยม  แสดงถึง  ความม่ันคงและสัมพันธ์กับสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย   
พ้ืนหลัง    คือ ตรามหาวิทยาลัยและรัศมี แสดงถึงการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อชุมชน น ามาซึ่งแสง 
   สว่างให้กับท้องถิ่นอย่างแท้จริง 

ปรัชญา  เป็นสติปัญญาของสังคมอีสานใต้ บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง  

วิสัยทัศน์ เป็นสถาบันชั้นน าแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพในภูมิภาคลุ่มน้ าโขงและอาเซียน 

อัตลักษณ์ สร้างสรรค์ สามัคคี ส านึกดี ต่อสังคม 

เอกลักษณ์ ภูมิปัญญาทางด้านสุขภาพแห่งภูมิภาคลุ่มน้ าโขงตอนล่าง 

พันธกิจ 
1. สร้างบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐานในระดับสากล มีคุณธรรมน าความรู้         

คิดเป็น ท าเป็น และด ารงชีวิตบนพื้นฐานความพอเพียง 
2. วิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ใหม่และผลงานสร้างสรรค์ ที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้

ในภูมิภาคลุ่มน้ าโขงและอาเซียน 
3. บริการวิชาการ สร้างเสริมสุขภาวะ และสร้างความร่วมมือกับชุมชน สังคม ในภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
4. ท านุบ ารุง  ฟื้นฟู  ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นและภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
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คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  

 
ภาพที่ 2 คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

รายนามคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
1. คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  ประธานกรรมการ 
2. รองคณบดีฝ่ายคลังและพัสดุ     กรรมการ 
3. รองคณบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ    กรรมการ 
4. รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา    กรรมการ 
5. รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม กรรมการ 
6. หัวหน้ากลุ่มวิชาแพทยศาสตร์     กรรมการ 
7. หัวหน้ากลุ่มวิชาสาธารณสขุศาสตร์    กรรมการ 
8. นางทักษิณ พิมพ์ภักดิ์      กรรมการประเภทผู้แทนคณาจารย์ 
9. นางสาวฐานิสรา โฉมเกิด     กรรมการประเภทผู้แทนคณาจารย์ 
10. รองคณบดีฝ่ายบริหาร     กรรมการและเลขานุการ 
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คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

 
ภาพที่ 3 คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

บทบาทและหน้าที่ 

1. ควบคุมดูแลเชิงนโยบาย การบริหารจัดการ ควบคุมการปฏิบัติงาน ติดตามประเมินผลการด าเนินงาน
ของหน่วยงานและบุคลากรในก ากับ 

2. อนุมัติ ลงนาม และด าเนินการในเรื่องต่างๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายหรือมอบอ านาจจากคณบดี 

ผลการด าเนินงานของคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ในรอบปี 2559 
1. ได้มีการด าเนินการให้มีการจัดท าข้อบังคับ ประกาศ และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และการบริหารงานบุคคลของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข ซ่ึงมีผลท าให้การบริหารจัดการต่างๆเป็นระบบมากยิ่งขึ้น 

2. จัดท าแผนของบประมาณและได้รับงบลงทุนสนับสนุนจากรัฐบาลเป็นจ านวนเงิน 194 ล้านบาท
ส าหรับการพัฒนาโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในระยะที่ 2 เพ่ือเตรียมพร้อมเปิดใช้งานในปี 
พ.ศ. 2561-2562 ต่อไป 

3. ด าเนินการในการขออนุมัติก่อสร้างพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรมพระ
บรมราชชนก และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พร้อมด้วยลานราชานุสาวรีย์เพ่ือประดิษฐาน
บริเวณหน้าอาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข โดยได้รับการอนุมัติจากกรมศิลปากรให้
สามารถด าเนินการได้ 

4. มีการด าเนินการที่สามารถท าให้วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข รับนักศึกษาเพ่ิมขึ้นได้ทั้ง
ในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุขศาสตร์ และวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาชีวเวชศาสตร์ 
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5. มีการพัฒนาระบบการให้บริการของงานผู้ป่วยนอกท าให้งานบริการทางการแพทย์มีการเปิดให้บริการ
เพ่ิมขึ้นในส่วนงานทันตกรรม  งานกายภาพบ าบัด  ศูนย์ฟิตเนส และการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่
ทั้งหมดของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

6. มีการด าเนินการในด้านต่างๆ ที่สามารถท าให้ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  มี
ความสามารถในการบริหารจัดการงานตามพันธกิจในด้านต่างๆ ที่เป็นไปตามแผนและมีผลการ
ด าเนินงานในภาพรวมที่ดีข้ึนเรื่อยๆทุกปีตามล าดับ 
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สรุปผลการด าเนินงานของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสขุ 

 ในปีงบประมาณ 2559 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติ
การประจ าปี และจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานในด้านต่างๆ ภายในวิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข โดยมีการสรุปผลการด าเนินงาน ตลอดจนจุดเด่นและจุดอ่อนของผลการด าเนินงาน ใน
รอบปีงบประมาณ 2559 ดังนี้ 

ด้านการผลิตบัณฑิต  
 ในปีการศึกษา 2559 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
จ านวน 3 หลักสูตร และระดับปริญญาโท จ านวน 1 หลักสูตร โดยมีวิธีและระบบการรับนักศึกษา ดังนี้ 
 หลักสูตรแพทยศาตรบัณฑิต โครงการการผลิตแพทย์เพ่ิมเพ่ือชาวชนบท ซึ่งเป็นโครงการระหว่าง
กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการ โดยเปิดรับเฉพาะผู้ที่มีภูมิล าเนาในเขตพ้ืนที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 4 จังหวัด ได้แก่ อุบลราชธานี อ านาจเจริญ ยโสธร และศรีสะเกษ 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม และหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร
บัณฑิต  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  การรับนักศึกษาเข้าศึกษามี 2 วิธี ได้แก่ วิธีรับผ่านส่วนกลาง 
(Admissions) การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาจะด าเนินการคัดเลือกจากองค์ประกอบที่ ทปอ. ก าหนด และวิธีรับ
ตรง การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาจะด าเนินการคัดเลือกโดยมหาวิทยาลัยก าหนด  
 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ มีวิธีการรับเข้าศึกษา ดังนี้ 

 แผน ก แบบ ก1 ข้อ 1 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาบัณฑิต แพทยศาสตรบัณฑิต                 
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต เภสัชศาสตรบัณฑิต หรือเทียบเท่า  
โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00 และเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการท าวิจัยใน
สาขาที่เก่ียวข้อง โดยมีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่หรือได้รับการรับรอง  

 แผน ก แบบ ก1 ข้อ 2 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาบัณฑิตในสาขาวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาเทคนิคการแพทย์  กายภาพบ าบัด รั งสี เทคนิค พยาบาลศาสตรบัณฑิต 
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต หรือวิทยาศาสตรบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์ในสาขาที่เกี่ยวข้อง 
โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.25 และเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการท าวิจัยใน
สาขาที่เก่ียวข้อง โดยมีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่หรือได้รับการรับรอง  

 แผน ก แบบ ก 2 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาบัณฑิต แพทยศาสตรบัณฑิต                  
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต สัตวแพทยศาสตรบัณฑิตเภสัชศาสตรบัณฑิต หรือวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ กายภาพบ าบัด รังสีเทคนิค พยาบาลศาสตร
บัณฑิต สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต หรือวิทยาศาสตรบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์ในสาขาที่
เกี่ยวข้อง โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ ากว่า  2.50  

 หากคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้างต้นให้พิจารณาคุณสมบัติอ่ืนเพ่ิมเติมตามประกาศของ
มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  โดยผ่ านความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ก าหนด 

 ในปี 2559 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข รับนักศึกษาเข้าศึกษาในทุกหลักสูตรทั้งสิ้น
จ านวน 176 คน เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีจ านวน 169 คน โดยแบ่งเป็น หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 
จ านวน 36 คน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม จ านวน 41 คน หลักสูตร
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สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จ านวน 92 คน และระดับปริญญาโท จ านวนทั้งสิ้น 7 
คน  
 ในปีการศึกษา 2558 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาในทุก
หลักสูตร จ านวนทั้งสิ้น 117 คน โดยแบ่งเป็นหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต จ านวน 26 คน และหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต จ านวน 91 คน จากการส ารวจข้อมูลภาวะการมีงานท าของผู้ส าเร็จการศึกษาภายใน 
1 ปี จากผู้ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2558 จ านวนทั้งสิ้น 117 คน มีผู้ตอบแบบส ารวจ จ านวนทั้งสิ้น  
112 คน คิดเป็นร้อยละ 95.73 ผลการส ารวจพบว่า บัณฑิตได้งานท าจ านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 64.81 
ศึกษาต่อ จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.37 และบัณฑิตที่ยังไม่ได้งานท าจ านวน  39 คน คิดเป็นร้อยละ 
34.82  

ตางรางที ่1 สรุปจุดเด่นและจุดอ่อนของผลการด าเนินงานด้านการผลิตบัณฑิต ในปีงบประมาณ 2559 
จุดเด่น จุดอ่อน แนวทางแก้ไข/พัฒนาจุดอ่อน 

1.มีการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
ทุกหลักสูตร 
2.มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาที่ เข้มแข็งทุก
หลักสูตร พร้อมให้ความช่วยเหลือนักศึกษา 
ในด้านต่างๆทั้งการใช้ชีวิตและด้านความรู้
ทางวิชาการ 
3.มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านต่างๆ 
อย่างเป็นระบบและครบถ้วน รวมทั้งเสริม
ทักษะด้านที่ยังน้อยกว่าด้านอ่ืน เช่น การ
วิ เคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 
4.อาจารย์มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ในการท างาน
เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ 

1.ควรด า เนินการเรื่อง FTES หลักสูตร
สาธารณสุขให้ถึงเกณฑ์มาตรฐานของสาขา 
ถึ ง แม้ ภ าพร วม FTES ระ ดั บ วิ ท ย า ลั ย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุขจะผ่าน
เกณฑ์ก็ตาม 
2.ควรมีแนวทางในการตรียมพร้อมส าหรับ
การสอบใบประกอบวิชาชีพทั้ง 2 หลักสูตร  
โดยเฉพาะหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ที่จะ
สอบในอนาคต และควรมีการประเมิน
ศักยภาพบัณฑิตหลักสูตรสาธารณสุข
ศาสตร์เพื่อให้มีความสามารถแข่งขันใน
ตลาดแรงงาน 
3.จากผลการประเมินของผู้ ใช้บัณฑิต 
พบว่าทักษะความรู้ทางวิชาชีพและทักษะ
ด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี ด้อยกว่าด้านอ่ืนๆ 
ดั งนั้ นควร เน้นการพัฒนาทั กษะของ
นั ก ศึ ก ษ า ทั้ ง  2  ห ลั ก สู ต ร ใ ห้ สู ง ขึ้ น
เช่นเดียวกับด้านอ่ืนๆ 
4.ควรพัฒนาการสื่อสารและประสานงาน
กับศูนย์แพทย์ศึกษาทั้งสองแห่งให้สะดวก
และมีประสิทธิภาพผ่านกลวิธีต่างๆ เช่น 
เทค โน โ ลยี ก า รสื่ อส า ร  กา ร  sharing 
ทรัพยากรทางวิ ชาการต่ า งๆ เพื่ อ ใ ห้
บุคลากรทั้งหมดมีความสุขในการท างาน 
รักในองค์กรและร่วมแรงร่วมใจผลิตบัณฑิต
อย่างมีคุณภาพ 

1.จัดท าแผนรับอาจารย์กลุ่มวิชา
สาธารณสุขศาสตร์ มี FTES เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานของสาขา 
2.อาจารย์ประจ าหลั กสู ตรทุ ก
ห ลั ก สู ต ร ร่ ว ม กั บ ง า น พั ฒ น า
นักศึกษาจัดท าแผนการพัฒนา
ทักษะดังกล่าวตั้งแต่ปี  1 จนจบ
การศึกษา โดยเป็นกิจกรรม entra-
curriculum. 
2 . ว า ง แ ผ น ร ะ ดั บ วิ ท ย า ลั ย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
ในการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่ อสนับสนุนการ
พัฒนาทักษะของนักศึกษา 
3.เสริมสร้างทักษะวิชาชีพผ่านการ
สัมผัสและลงปฏิบัติจริง โดยเริ่ม
ตั้งแต่นักศึกษาเข้าศึกษา 
4.จัดให้มีเจ้าหน้าที่ ไปปฏิบัติงาน
ประจ าที่ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา 
5 .มี แผนด า เนินการ เครื อข่ า ย 
Teleconferenceระหว่างวิทยาลัย
และศูนย์แพทย์ 
6.การใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ร่วมกัน 
เช่น ฐานข้อมูล Up to date และ 
Access Medicine 
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ด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
 ในงบประมาณปี 2559 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้รับงบประมาณสนับสนุนด้าน
โครงการวิจัยจ านวน จ านวนทั้งสิ้น 24 โครงการ เป็นจ านวนเงินรวมทั้งสิ้น 3,861,500 บาท แบ่งเป็น
งบประมาณแผ่นดิน 2,678,500 บาท งบประมาณรายได้ 430,000 บาท และงบประมาณสนับสนุนจากแหล่ง
อ่ืนๆ จ านวนทั้งสิ้น 753,000 บาท รวมเป็นจ านวนเงินรวมทั้งสิ้น 3,861,500 บาท 
 รางวัลนักวิจัยและโครงการวิจัยดีเด่นประจ าปี 2559 ในด้านผู้ที่มีความรู้ความสามารถด้านการ
เรียนการสอนและวิจัย ประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข บุคลากรที่ได้รับคัดเลือก ได้แก่       
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธารินี ไชยวงศ์ ซึ่งได้รับโล่ห์เกีรยติคุณจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในวัน
คล้ายวันสถาปนาครบรอบ 25 ปี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 นอกจากนี้ยังได้รับ
รางวัลอันทรงเกียรติส าหรับนักปรสิตวิทยารุ่นใหม่ที่มีผลงานโดดเด่นทางด้านวิชาการและการวิ จัยทางปรสิต
วิทยาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้จัดให้มีการมอบรางวัลในงานประชุมใหญ่สามัญประจ าปี พ.ศ. 2559 เมื่อวันศุกร์ที่ 18 
มีนาคม พ.ศ. 2559 

แผนภูมิที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับสนับสนุนด้านการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ 2557-
2559 
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ตารางที่ 2 สรุปจุดเด่นและจุดอ่อนของผลการด าเนินงานด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ในปีงบประมาณ 2559 

จุดเด่น จุดอ่อน แนวทางแก้ไข/พัฒนาจุดอ่อน 
1. คณาจารย์ได้รับการสนับสนุน
จากทุนวิจัยทั้งภายในและภายนอก
อยู่ในเกณฑ์ที่สูง 
2. ผลงานวิจัยมีอัตราการเพิ่มขึ้นสูง
กว่าปีที่ผ่านมา 

1.ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
ด้ านกา รวิ จั ยที่ ยั ง ไ ม่ ส ามา รถน า ไป ใช้
ประโยชน์ในการบริหารจัดการงานวิจัยอย่าง
มีประสิทธิภาพ เช่น ยังไม่ครอบคลุมแหล่ง
ทุน บริบทการด าเนินงานหรือการติดตามการ
ด า เนิน งานด้ านการวิ จั ยของ วิทยาลั ย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
2. ควรก าหนดทิศทางการวิจัยที่สนับสนุน 
ส่งเสริมเอกลักษณ์ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข ในการเป็นภูมิปัญญา
ด้านสุขภาพแห่งภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

1.จัดท าระบบสารสนเทศด้านการวิจัย 
โดยเน้นแหล่งทุนที่ตรงกับสาขาวิจัยของ
คณาจารย์และบุคคลาการ ตลอดจน
แหล่งทุนที่มีโอกาสเข้าถึงได้มากที่สุด 
2.มีการจัดท าแผนยุทธศาตร์ ในการ
ก าหนดทิศทางการวิจัยของวิทยาลัย โดย
ช่วง 5 ปี งานวิจัยมุ่งเป้าด้านโรคมะเร็ง
ท่อน้ าดี โรคเมลลิออยโดสีส และธาลัสซี
เ มี ย  ใ น ข ณ ะ ที่ ง า น วิ จั ย ด้ า น ก า ร
วิ ทยาศาสตร์ สุ ขภาพ อ่ืนๆก็ ใ ห้ ก า ร
สนับสนุนแต่ในสัดส่วนที่ไม่มากเท่ากับ
การวิ จั ยมุ่ ง เป้ า เพื่ อ ใ ห้ เ ห็นผลงานที่
สามารถส่งเสริมเอกลักษณฺของวิทยาลัย
ได้ชัดเจน 
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ด้านการบริการวิชาการ 
 ในปีงบประมาณ 2559 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้รับงบประมาณแผ่นดิน 
สนับสนุนการบริการวิชาการแก่ชุมชน จ านวนรวมทั้งสิ้น 19 โครงการ เป็นจ านวนเงิน 2,575,100 บาท โดย
แบ่งเป็นการสร้างเสริมสุขภาวะและบริการสุขภาพ เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนจ านวน 9 โครงการ 
เป็นจ านวนเงิน 1,063,000 บาท ถ่ายทอดเทคโนโลยี/ อบรมให้ความรู้ จ านวน 9 โครงการ เป็นจ านวนเงิน  
1,349,100 บาท และโครงการพระราชด าริ จ านวน 1 โครงการ เป็นจ านวนเงิน 163,000 บาท มีผู้เข้าร่วมและ
ผู้รับบริการ รวมจ านวนทั้งสิ้น 4,593 คน 

แผนภูมิที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับสนับสนุนด้านการบริการวิชาการประจ าปี
งบประมาณ 2557-2559 

 

ตารางท่ี 3 สรุปจุดเด่นและจุดอ่อนของผลการด าเนินงานด้านการบริการวิชาการในปีงบประมาณ 2559 

จุดเด่น จุดอ่อน แนวทางแก้ไข/พัฒนาจุดอ่อน 
มีกา รด า เนิ นการส า ร วจความ
ต้องการของสังคมที่ชัดเจนเป็น
รูปธรรม และก าหนดกรอบทิศ
ทางการด าเนินงานที่สอดคล้องกับ
ความเชี่ยวชาญทางวิชาการและ
วิชาชีพของวิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข 

1.ควรมีการจัดท าแผนการใช้ประโยชน์
จากการบริการวิชาการที่สะท้อนถึงการ
พัฒนาชุมชน สังคม และนักศึกษาที่ส่งผล
ลัพธ์ที่สร้างความพึงพอใจต่อชุมชน สังคม
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เช่น ชุมชนมีแกน
น าด้านสุขภาพที่สามารถดูแลตนเองและ
ชุมชนด้านสุขภาพได้อย่างเข้มแข็งและ
ยั่งยืน ชุมชนมีสารสนเทศด้านสุขภาพ
ของประชาชนในพื้นที่สามารถน ามาใช้ใน
การวางแผนการด าเนินงานเพื่อพัฒนา
ชุมชนได้ 

1.ประชุมชี้แจงหัวหน้าโครงการให้มีการ
ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้  
2. จัดท าแผนในการให้บริการวิชาการ
ของวิทยาลี ย ใ ห้สอดคล้ อ งกับแผน
ยุทธศาสตร์ ของคณะ โดย เน้นการ
ให้บริการด้ านสุขภาพตามช่วงอายุ  
ให้บริการเป็นแหล่งองค์ความรู้ทางด้าน
ก า ร แ พ ท ย์ แ ล ะ ส า ธ า ร ณ สุ ข  แ ล ะ
สิ่งแวดล้อม 
3.พิจารณาโครงการบริการวิชาการใน
รอบปีที่ ผ่ านมา โดยเน้นโครงการที่
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จุดเด่น จุดอ่อน แนวทางแก้ไข/พัฒนาจุดอ่อน 
2.ควรก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการส ารวจ
ความต้องการให้สอดคล้องกับพื้นที่ในการ
ให้บริการเพื่อให้ได้ความต้องการที่แท้จริง 

สามารถท าให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเอง
ด้านสุขภาพ 
4.จัดส ารวจความต้องการด้านสุขภาพ
จ า ก ชุ ม ช น ใ น พื้ น ที่ ก า ห น ด ข อ ง
มหาวิทยาลัย 

ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

 ในปีงบประมาณ 2559 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีการส่งเสริมและสนับสนุน 
เพ่ือพัฒนางานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยบูรณาการกับการเรียนการสอน และกิจกรรมของนักศึกษา 
และร่วมสืบสาร ประเพณี และวัฒนธรรมของชุมชน ซึ่งได้รับงบประมาณแผ่นดิน สนับสนุนการบริการวิชาการ
แก่ชุมชน จ านวนรวมทั้งสิ้น 3 โครงการ เป็นจ านวนเงิน 295,000 บาท และเข้าผู้เข้าร่วมและผู้รับบริการ รวม
จ านวนทั้งสิ้น 955 คน 

แผนภูมิที่ 3 เปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับบการสนับสนุน โครงการด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ประจ าปีงบประมาณ 2557-2559 
 

 

ตารางที่  4 สรุปจุดเด่นและจุดอ่อนของผลการด าเนินงานด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมใน
ปีงบประมาณ 2559 

จุดเด่น จุดอ่อน แนวทางแก้ไข/พัฒนาจุดอ่อน 
การประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัด
คว ามส า เ ร็ จ ร ะดั บ โ ค ร ง ก า รมี ก า ร
ด าเนินงานที่ชัดเจน และมีการสรุปให้เห็น
ถึงผลการด าเนินงานและผลที่ เกิดกับ
นักศึกษาผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

1.กระบวนการจัดท าแผนด้านท านุบ ารุง
ศิ ล ป ะ แ ล ะ วั ฒ น ธ ร ร ม ค ว ร มี ก า ร
ด าเนินการตามรอบระยะเวลาในการ
จัดสรรงบประมาณและสอดคล้องกับ
ช่วง เวลาในการวางแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีเพื่อให้การบริหารงานด้านท านุ

1.ก าหนดแผนด้านการท านุบ ารุงโดย
เน้นเร่ืองความกตัญญูและสืบสานประ
ประเพณีในท้องถิ่น เพื่อให้เจ้าหน้าที่
และนักศึกษาได้แสดงออกถึงความ
สามั คคี แล ะคว ามกตัญญู ต่ อ ค รู
อาจารย์ โดยจัดกิจกรรมให้อยู่ภายใต้
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จุดเด่น จุดอ่อน แนวทางแก้ไข/พัฒนาจุดอ่อน 
บ ารุ งสามารถด า เนินการได้อย่ างมี
ประสิทธิภาพและคุณภาพ  
2.กระบวนการคัดกรองข้อเสนอโครงการ
ด้านท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรมเพื่อให้
โคร งกา รกิ จกรรมต่ า งๆที่ เ สนอขอ
งบประมาณจากมหาวิทยาลัยสอดคล้อง
กับทิศทางและบรรลุเป้าประสงค์ตามที่
วิ ท ย า ลั ย แ พ ท ย ศ า ส ต ร์ แ ล ะ ก า ร
สาธารณสุขคาดหวัง 
3.การประสานงานเกี่ยวกับการพิจารณา
ข้ อ เ ส น อ โ ค ร ง ก า ร เ พื่ อ ข อ จั ด ส ร ร
งบประมาณโครงการด้านท านุบ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรมให้มีความสอดคล้องกับ
ช่วงระยะเวลาในการจัดท าแผนกลยุทธ์
และแผนปฏิบัติการประจ าปี 

ปีรอบงบประมาณและด าเนินการให้
ทันตามก าหนด 
2 . ก า ห น ด แ ผ น ด้ า น ท า นุ บ า รุ ง
ศิลปะวัฒนธรรม โดยยึดตามแผน
ยุทธศาสตร์ เรื่องความกตัญญูกตเวที
ต่อครูอาจารย์ ผู้มีพระคุณ การรักษา
ขนบธรรมเนียมประเพณีพื้นบ้านที่
สัมพันธ์กับพุทธศาสนา การท างาน
โดยยึดตามหลักพุทธศาสนา 
3.ก าหนดโครงการที่จะจัดด้านท านุ
บ า รุ ง โ ด ย ผ่ า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
บริหารงานด้านการบริการวิชาการ
และท านุบ ารุง โดยระบุวันจัดกิจกรรม
ให้อยู่ภายในรอบปีงบประมาณ 

 
 
ด้านความร่วมมือกับต่างประเทศ 
 ในปีงบประมาณ 2559 งานวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ ได้จัดโครงการอบรมเพ่ือเตรียมความ
พร้อมสู่ประเทศอาเซียน  โดยวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้ด าเนินการจัดโครงการเตรียมความ
พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยกิจกรรมภายใต้โครงการประกอบด้วย การจัดอบรม บรรยายให้ความรู้
เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน การอบรมภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียน การแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษา  

ตารางที่ 5 สรุปโครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ประจ าปี
งบประมาณ 2559 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม วัน/เดือน/ปี/

สถานที ่
งบประมาณที่ 
ได้รับจัดสรร 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม 

1 โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาแพทย์ระหว่าง
ประเทศในภูมิภาคเอเชีย (AMSEPT) ณ ประเทศ
ไทย 

11-18 มิถุนายน 
2559 

51,411 บาท 4 คน 

2 โครงการอบรมภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
เบื้องต้น 

13-24 มิถุนายน 
2559 

26,305 บาท 15 คน 
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ผลการด าเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2559 
 ในปี 2559 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีและแผน
งบประมาณสนับสนุนการด าเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆภายใต้มาตรการของกลยุทธ์  จ านวนทั้งสิ้น 7       
กลยุทธ์ โดยมีผลการด าเนินงานที่ส าคัญจ าแนกตามกลยุทธ์ ดังนี้ 

กลยุทธ์ที่ 1 สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพและสมรรถนะตามมาตรฐานสากล สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้
อย่างต่อเนื่อง มีคุณธรรม ความรับผิดชอบ ความพอเพียง จิตส านึกที่ดี และมีความพร้อมเพื่อรองรับการ
เปิดประชาคมอาเซียนและการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21โดยพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย และจัด
กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และจัดให้มีทักษะการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง 

เป้าประสงค์ : บัณฑิตมีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม ใฝ่รู้ และมีสมรรถนะในการประกอบอาชีพ 
เป็นที่ยอมรับของสังคม 
มาตรการ 

1. พัฒนาระบบการรับนักศึกษาเพ่ือขยายโอกาสทางการศึกษาแก่นักศึกษาทั้งในและต่างประเทศ 
2. พัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัย มีความยืดหยุ่น มีความหลากหลาย มีมาตรฐานระดับสากล 

สอดคล้องกับความต้องการของสังคม ทิศทางการพัฒนาประเทศและเตรียมความพร้อมเข้าสู่
ศตวรรษท่ี 21 

3. จัดระบบและกลไกการบริหารหลักสูตรทุกระดับให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ 
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญให้ครบถ้วนทุก

หลักสูตร ให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง 
5. ส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ที่ให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะการท างานเป็นทีม การหา

ประสบการณ์จากการท าจริงหรือสหกิจศึกษา การเรียนรู้ร่วมกับชุมชนและหน่วยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชนทั้งในและต่างประเทศ 

6. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนและ
แหล่งเรียนรู้ให้แก่นักศึกษาอย่างพอเพียงและทั่วถึง  

7. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมนอกหลักสูตรที่ส่ง เสริมการเรียนรู้ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน และมุ่งพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะในการ
ด าเนินชีวิตบนพ้ืนฐานความพอเพียง ตลอดจนปลูกฝังจิตส านึกรักท้องถิ่นและความรับผิดชอบต่อ
สังคม  

8. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการและการสร้างสวัสดิภาพแก่นักศึกษาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มี
ความปลอดภัยและมีความสุข 

9. พัฒนาความรู้และทักษะของนักศึกษาและบัณฑิตเพ่ือรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน  
10. สร้างความสัมพันธ์กับศิษย์เก่า ส่งเสริมและสนับสนุนให้ศิษย์เก่ามีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัย  
11. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษาและ

หน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเน้นกลุ่มประเทศอาเซียน 
12. มีการส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษา 
13. พัฒนาระบบและกลไกเพ่ือลดจ านวนการตกออกการคงจ านวนนักศึกษาและให้นักศึกษาสามารถจบ

ได้ตามระยะเวลาในหลักสูตร  
14. พัฒนาระบบบริการจัดการอาคารสถานที่ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน  
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1. การรับนักศึกษา  
1.1. วิธีการรับนักศึกษา  
 ในปีการศึกษา 2559 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
จ านวน 3 หลักสูตร และระดับปริญญาโท จ านวน 1 หลักสูตร โดยมีวิธีและระบบการรับนักศึกษา ดังนี้ 

 หลักสูตรแพทยศาตรบัณฑิต ด าเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาโดยวิธีรับตรงตามโควตา 
ประเภทกลุ่มความร่วมมือกับหน่วนงานภายนอก โครงการผลิตแพทย์ตามข้อตกลงความ
ร่วมมือด้านการผลิตแพทย์ เ พ่ิมเพ่ือชาวชนบทระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและ
กระทรวงศึกษาธิการ เปิดรับเฉพาะผู้ที่มีภูมิล าเนาในเขตพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 
จังหวัด ได้แก่ อุบลราชธานี อ านาจเจริญ ยโสธร และศรีสะเกษ   

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม และหลักสูตรสาธารณสุข 
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ก าหนดวิธีการรับเข้าศึกษา 2 วิธี ได้แก่ 

1. วิธีรับผ่านส่วนกลาง (Admissions) การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาจะด าเนินการ
คัดเลือกจากองค์ประกอบที่ ทปอ. ก าหนด  

2. วิธีรับตรง การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาจะด าเนินการคัดเลือกโดยมหาวิทยาลัย
ก าหนด แบ่งเป็น 2 วิธี ได้แก่ วิธีรับตรงตามพ้ืนที่และวิธีรับตรงตามโควตา 

2.1 วิธีรับตรงตามพ้ืนที่ เป็นการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาจากพ้ืนที่ต่างๆ 
ได้แก่ พ้ืนที่อีสาน และพ้ืนที่ภาคอ่ืน ดังนี้ 

(1) รับตรงพ้ืนที่อีสาน โดยรับนักเรียนที่เรียนอยู่ในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ใน
เขตพ้ืนที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด ได้แก่ จังหวัด
อุบลราชธานี ยโสธร ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ อ านาจเจริญ มุกดาหาร 
สกลนคร นครพนม สุ รินทร์  บุรี รัมย์  นครราชสีมา ชัยภูมิ  
มหาสารคาม กาฬสินธุ์  ขอนแก่นเลย หนองบัวล าภู  อุดรธานี 
หนองคาย และจังหวัดบึงกาฬ  

(2) รับตรงพ้ืนที่ภาคอ่ืน โดยการคัดเลือกนักเรียนที่เรียนอยู่ในทุก
จังหวัดของประเทศไทย ยกเว้นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพ่ือให้
นักศึกษามีความหลากหลายในด้านวัฒนธรรมและการด าเนินชีวิต 

2.2. วิธีรับตรงตามโควตา เป็นการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย
เ พ่ือให้สอดคล้องกับวิสั ยทัศน์  พันธกิจ  และอัตลักษณ์ของคณะ 
มหาวิทยาลัยและประเทศ โดยรับนักศึกษา โควตาขยายโอกาสทาง
การศึกษา 

ตารางท่ี 6 แสดงจ านวนการรับนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559 

หลักสูตร 
วิธีการรับ 

วิธีรับผ่านส่วนกลาง  วิธีรับตรง  
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

หลักสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาแพทยศาสตร ์ - - 36 100 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามยัสิ่งแวดล้อม 13 31.70 28 68.30 
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 11 11.95 81 88.05 
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 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ ได้ก าหนดคุณสมบัติของผู้เข้า
ศึกษา ดังนี้ 

1. แผน ก แบบ ก 1 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาบัณฑิต และมีคุณสมบัติข้อใดข้อ
หนึ่งต่อไปนี้ 

1.1. แพทยศาสตรบัณฑิต ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต 
เภสัชศาสตรบัณฑิต หรือเทียบเท่า โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00 
และเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการท าวิจัยในสาขาที่ เกี่ยวข้อง โดยมี
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่หรือได้รับการรับรอง 

1.2. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ กายภาพบ าบัด รังสีเทคนิค 
พยาบาลศาสตรบัณฑิต สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต หรือวิทยาศาสตรบัณฑิต
ด้านวิทยาศาสตร์ในสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 
3.25 และเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการท าวิจัยในสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยมี
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่หรือได้รับการรับรอง  

1.3. หากคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้างต้น ให้พิจารณาคุณสมบัติอ่ืนเพ่ิมเติมตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข โดยผ่านความ
เห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ก าหนด  

2. แผน ก แบบ ก 2 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาบัณฑิต และมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง
ต่อไปนี้ 

2.1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาบัณฑิต แพทยศาสตรบัณฑิต                   ทันต
แพทยศาสตรบัณฑิต สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต เภสัชศาสตรบัณฑิต หรือ
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ กายภาพบ าบัด รังสีเทคนิค 
พยาบาลศาสตรบัณฑิต สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต หรือวิทยาศาสตรบัณฑิต
ด้านวิทยาศาสตร์ในสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ ากว่า  
2.50  

2.2. หากคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้างต้นให้พิจารณาคุณสมบัติอ่ืนเพ่ิมเติมตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข โดยผ่านความ
เห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ก าหนด 

ตารางท่ี 7 แสดงจ านวนการรับนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2559 

หลักสูตร 
วิธีการรับ 

แผน ก แบบ ก1  แผน ก แบบ ก2  
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาชีวเวชศาสตร์ - - 7 100 
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ตารางท่ี 8 แสดงจ านวนรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2558 - 2559  

หลักสูตร 
ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2559 เพิ่มขึ้น/

ลดลง 
 

ปริญญาตร ีปริญญาโท รวม ปริญญาตร ี ปริญญาโท รวม 

หลักสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต 48 - 48 36 - 36 ลดลง 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์ 

148 - 148 - - -  

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิาอนามัยสิง่แวดล้อม 

- - - 41 - 41 เปิดรับปี
แรก 

หลักสูตรสาธารณศาสตรบณัฑิต 
สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์ 

- - - 92 - 92 เปิดรับปี
แรก 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ 
สาขาวชิาชีวเวชศาสตร ์

- 5 5 - 7 7 เพิ่มข้ึน 

รวม 196 5 201 169 7 176  
หมายเหตุ : ในปีการศึกษา 2559 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขไม่เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ โดยได้ท าการปรับปรุงหลักสูตรใหม่และรับนักศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
อนามัยสิ่งแวดล้อม และหลักสูตรสาธารณศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เป็นปีการศึกษาแรก 

แผนภูมิที่ 4 จ านวนการรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในทุกหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2557 - 2559 
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1.2. จ านวนนักศึกษา   
ในปีการศึกษา 2559 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข รับนักศึกษาเข้าศึกษาในทุกหลักสูตร

ทั้งสิ้นจ านวน 176 คน เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 169 คน และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
จ านวน 7 คน มีจ านวนนักศึกษาทั้งหมดทุกระดับการศึกษา จ านวน 666 คน เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
จ านวน 654 คน และนักศึกษาระดับปริญญาโท จ านวน 12 คน 

ตารางท่ี 9 แสดงจ านวนนักศึกษาในทุกหลักสูตร ในปกีารศึกษา 2558 – 2559 

หลักสูตร 
ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2559 เพิ่มขึ้น/

ลดลง 
 

ปริญญาตร ี ปริญญาโท รวม ปริญญาตร ี ปริญญาโท รวม 

หลักสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต 229 - 229 200 - 200 ลดลง 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์ 

429 - 429 321 - 321 ลดลง 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิาอนามัยสิง่แวดล้อม 

- - - 41 - 41 เปิดรับปี
แรก 

หลักสูตรสาธารณศาสตรบณัฑิต 
สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์ 

- - - 92 - 92 เปิดรับปี
แรก 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ 
สาขาวชิาชีวเวชศาสตร ์

- 5 5 - 12 12 เพิ่มข้ึน 

รวม 658 5 663 654 12 666  
หมายเหตุ : ในปีการศึกษา 2559 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขไม่เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ โดยได้ท าการปรับปรุงหลักสูตรใหม่และรับนักศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
อนามัยสิ่งแวดล้อม และหลักสูตรสาธารณศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เป็นปีการศึกษาแรก 

แผนภูมิที่ 5 แสดงจ านวนนักศึกษา ในปีการศึกษา 2557 – 2559 
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1.3. ผู้ส าเร็จการศึกษา  
 ในปีการศึกษา 2558 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต จ านวน 26 คน และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุขศาสตร์ 
จ านวน 91 คน รวมเป็นจ านวน 117 คน 

ตารางท่ี 10 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวมของผู้ใช้บัณฑิต ประจ าปีการศึกษา 2558 

คุณภาพบัณฑิตในด้านต่าๆ 
ผลประเมินแต่ละหลักสูตร (คะแนน) 

แพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาสาธารณสุข 

1.ด้านความรูว้ิชาการวชิาชีพ 3.75 3.67 
2.ด้านทักษะทางปัญญา 4.10 3.75 
3.ด้านทักษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

3.86 3.94 

4.ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลย ี

3.75 3.76 

5.ด้านทักษะการปฏิบัติงาน 3.81 4.00 
6.ด้านคุณธรรม 4.09 4.21 
7.ด้านคุณสมบตัิบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 3.97 3.93 

รวมทั้ง 6 ด้าน (1-6) 3.90 3.85 
 
 โดยในการติดตามภาวะการมีงานท า จากบัณฑิตที่จบการศึกษา จ านวน 117 คน พบว่ามีบัณฑิตตอบ
แบบสอบถามจ านวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 95.73 

ตารางท่ี 11 แสดงภาวะการมีงานท า ปีการศึกษา 2557 

หลักสูตร 
ผู้ส าเร็จ

การศึกษา 
(คน) 

ผู้ตอบแบบสอบถาม บัณฑิตทีไ่ดง้านท า* 
บัณฑิตที่ยังไม่ได้งาน

ท า 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

หลักสูตรแพทยศาสตร์บณัฑิต 18 18 100 18 100 - - 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์ 

54 51 94.44 28 54.90 23 45.10 

รวม 72 69 97.22 46 66.66 23 33.34 
หมายเหตุ * หมายถึง ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี (บัณฑิตที่ได้งานท า
และยังไม่ได้งานท า คิดจากจ านวนที่ตอบแบบสอบถาม) 
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ตารางท่ี 12 แสดงภาวะการมีงานท า ปีการศึกษา 2558 

หลักสูตร 
ผู้ส าเร็จ

การศึกษา 
(คน) 

ผู้ตอบแบบสอบถาม บัณฑิตทีไ่ดง้านท า* 
บัณฑิตที่ยังไม่ได้งาน

ท า 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

หลักสูตรแพทยศาสตร์บณัฑิต 26 25  96.15 25 100.00 - - 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์ 

91 87 95.60 45 54.22 42 45.78 

รวม 117 112 95.73 70 64.81 42 45.78 
หมายเหตุ * หมายถึง ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี (บัณฑิตที่ได้งานท า
และยังไม่ได้งานท า คิดจากจ านวนที่ตอบแบบสอบถาม) 

แผนภูมิที่ 6 แสดงภาวะการมีงานท าของนักศึกษา ในปี 2557 - 2558  
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1.4. การสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม  
   ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มีผู้ส าเร็จการศึกษาจ านวนทั้งสิ้น 26 คน 
โดยมีสิทธ์สอบเพ่ือรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม จ านวนทั้งสิ้น 26 คน ซึ่งมีผู้สอบผ่านและได้รับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ดังนี้ 

แผนภูมิที่ 7 จ านวนบัณฑิตที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมในปีการศึกษา 2557 – 2558 

 

2. การพัฒนาหลักสูตร 
 ในปีการศึกษา 2559 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เปิดการจัดการเรียนการสอนใน
หลักสูตรต่างๆ จ านวนทั้งสิ้น  5 หลักสูตร เป็นหลักสูตรในระดับปริญญาตรี จ านวน 4 หลักสูตร และหลักสูตร
ในระดับปริญญาโท จ านวน 1 หลักสูตร โดยด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐานตามกรอบ 
TQF จ านวน 5 หลักสูตร ดังนี้ 

ตารางท่ี 13 แสดงจ านวนหลักสูตรที่เปิดสอน 

รายละเอียดหลักสูตร ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 
จ านวนหลักสูตรที่เปิดสอน 4 1 - 5 
จ านวนหลักสูตรที่ปรบัปรุงมาตรฐานตามกรอบ TQF. 4 1 - 5 
จ านวนหลักสูตรที่ขออนุมัติเปิดใหม่ - - - - 
จ านวนหลักสูตรที่ขออนุมัติปิดหลักสูตร - - - - 
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และสามารถจ าแนกหลักสูตรตามระดับการศึกษา สาวิชาต่างๆ ในวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
ได้ดังนี ้

ตารางท่ี 14 แสดงจ านวนหลักสูตรตามระดับการศึกษา 

รายละเอียดหลักสูตร ปริญญา
ตรี 

ปริญญา
โท 

ปริญญา
เอก 

รวม 

หลักสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาแพทยศาสตร ์ 1 - - 1 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 1 - - 1 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามยัสิ่งแวดล้อม 1 - - 1 
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 1 - - 1 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาชีวเวชศาสตร ์ - 1 - 1 

รวม 4 1 - 5 

 
3. การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
3.1. การจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 ในปีการศึกษา 2559 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้มีการส่งเสริมการจัดการเรียนการ
สอนโดยด าเนินการจัดโครงการ/กิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดังนี้ 

ตารางท่ี 15 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

ล าดับที ่
โครงการ/กิจกรรม  

(อธิบายรายละเอียดการด าเนินงาน) 
วัน/เดือน/ปี/สถานที ่

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวนผู้เข้าร่วม 

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (ชั้นปรีคลินิก) 
1 โครงการศึกษาดูงานรายวิชา 1901 

206 ระบบเลือดและน้ าเหลือง 
วนัที่ 25 ตุลาคม  2559 
ณ โรงพยาบาล 
สรรพสิทธิประสงค์ 

3,765 อาจารย์สังกัดวิทยาลัยแพทย์ 
จ านวน 5 คน นักศึกษาแพทย์
ชั้นปีที่ 2 จ านวน 48 คน รวม
ทั้งสิ้น 53 คน 

2 โครงการฝึกปฏิบัติการจิตปัญญา
ศึกษาและสุ นทรี ยสนทนา ใน
รายวิชาการพัฒนาความเป็นนัก
วิชาชีพเวชกรรม   

วั นที่   8 - 9  ตุ ล าคม  
2559 ณ ห้อง  cmp 
122  

34,000 อาจารย์สังกัดวิทยาลัยแพทย์ 
จ านวน 2 คน นักศึกษาแพทย์
ชั้นปีที่ 1 จ านวน 36 คน รวม
ทั้งสิ้น 38 คน 

3 โครงการศึกษาดูงานในรายวิชา 
1901 201 หลักการทั่วไปทาง
วิทยาศาสตร์การแพทย์ 3 

วันพุธที่  12  ตุลาคม 
2559 ณ โรงพยาบาล
มะเร็งจังหวัดอุบลฯ 

7,260 อาจารย์สังกัดวิทยาลัยแพทย์ 
จ านวน 5 คน นักศึกษาแพทย์
ชั้นปีที่ 2 จ านวน 48 คน รวม
ทั้งสิ้น 53 คน 
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ล าดับที ่
โครงการ/กิจกรรม  

(อธิบายรายละเอียดการด าเนินงาน) 
วัน/เดือน/ปี/สถานที ่

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวนผู้เข้าร่วม 

4 โครงการฝึกปฏิบัติงานในรายวิชา
ก า ร ส ร้ า ง เ ส ริ ม สุ ข ภ า พ แ ล ะ
ประสบการณ์วิชาชีพแพทย์ 

วันที่ 25 - 30 สิงหาคม 
2559  ณ 
โรงพยาบาลสิรินธร 
โ ร ง พ ย า บ า ล ม่ ว ง
สามสิบ 
โรงพยาบาลทุ่งศรีอุดม 
โรงพยาบาล 
นาจะหลวย 

51,400 นักศึ กษาแพทย์ ชั้ นปี ที่  3 
จ านวน 36 คน 

5 โครงการสร้างประสบการณ์ทาง
คลินิก เพื่อบูรณาการกับการเรียน
วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน 
(Basic Medical Science)  

วันที่ 9 มิถุนายน 2559 
ณ โรงพยาบาล 
สรรพสิทธิประสงค์ 

53,400 อาจารย์ สั งกั ดวิ ทยาลั ยฯ
จ านวน 9 คน นักศึกษาแพทย์
ชั้นปีที่ 2จ านวน 48 คน รวม
ทั้งสิ้น 57 คน 

6 กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาแพทย์
ก่อนขึ้นชั้นคลินิก 

วันที่   22   มี น าคม 
2559 ห้อง cmp 101  

3,600 อาจารย์ สั งกั ดวิ ทยาลั ยฯ
จ านวน 36 คน นักศึกษา
แพทย์ชั้นปีที่ 2-3 จ านวน 72 
คน รวมทั้งสิ้น 68 คน 

7 กิ จ กร รมปฐมนิ เทศนั กศึ กษ า
แพทยศาสตร์ที่เรียนระดับชั้น 
ปรีคลินิก 

วันที่ 6 มิถุนายน 2559 
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข 

5,580 อาจารย์ สั งกั ดวิ ทยาลั ยฯ
จ านวน  37 คน นักศึกษา
แพทย์ชั้นปีที่ 2-3 จ านวน84 
คน รวมทั้งสิ้น 121 คน 

8 กิจกรรมเตรียมความพร้อมของ
นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1 ด้านการ
เรี ยนวิทยาศาสตร์ การแพทย์
พื้นฐานก่อนเรียนชั้นปรีคลินิก 

วันที่ 7 มิถุนายน 2559 
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข 

5,580 อาจารย์ สั งกั ดวิ ทยาลั ยฯ
จ านวน  37 คน นักศึกษา
แพทย์ชั้นปีที่ 2-3 จ านวน84 
คน รวมทั้งสิ้น 121 คน 

9 กิจกรรมอบรมเชิ งปฏิบั ติ การ
เตรียมความพร้อมเพื่อการเรียนใน
ชั้นปรีคลินิก ส าหรับนักศึกษา
แพทย์ 

วันที่ 8 มิถุนายน 2559 
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข  

5,580 อาจารย์ สั งกั ดวิ ทยาลั ยฯ
จ านวน 37 คน นักศึกษา
แพทย์ชั้นปีที่ 2-3 จ านวน 84 
คน รวมทั้งสิ้น 121 คน 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาสาธารณสุขศาสตร์ 

1 กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก วั น ที่  1 5  กั น ย า ย น 
25 59  ณ  วิ ท ย า ลั ย
แพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข 

8,500 อาจารย์ สั งกั ดวิ ทยาลั ยฯ
จ านวน 11 คน 
นักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ 
จ านวน 318 คน 
รวมทั้งสิ้น 329 คน  
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ล าดับที ่
โครงการ/กิจกรรม  

(อธิบายรายละเอียดการด าเนินงาน) 
วัน/เดือน/ปี/สถานที ่

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวนผู้เข้าร่วม 

2 กิจกรรมเรียนรู้นอกห้องเรียน 
รายวิชาปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์
ด้านสิ่งแวดล้อม 

วันที่ 13  พฤษภาคม 
2559  
ณ คณะวิทยาศาสตร์ 

3,600 อาจารย์ สั งกั ดวิ ทยาลั ยฯ 
จ านวน 2 คน 
นักศึกษาสาธารณสุขชั้นปีที่ 3 
จ านวน 41 คน 
รวมทั้งสิ้น 43 คน 

3 กิจกรรมเตรียมความพร้อมของ
นักศึกษาก่อนฝึกปฏิบัติงานอนามัย
สิ่งแวดล้อม 

วันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 
2 5 59  ณ  วิ ท ย า ลั ย
แพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข 

960 อาจารย์สังกัดวิทยาลัยฯ 6 
คน นักศึกษาสาธารณสุข
ศาสตร์ 51 คน  รวมทั้งสิ้น 
57คน 

4 กิจกรรมฝึกตรวจวัดและวิเคราะห์
ด้านอากาศในสถานประกอบการ
การสุ่ ม เก็บและวิ เคราะห์ด้าน
อากาศ 

วันที่ 2 มิถุนายน 2559 
ณ  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
โ ต โ ย ต้ า ป ล อ ด ภั ย 
อุบลราชธานี 

2,820 อาจารย์สังกัดวิทยาลัยฯ 2 
คน นักศึกษาสาธารณสุข
ศาสตร์ 41 คน  รวมทั้งสิ้น 
43 คน 

5 กิจกรรมส ารวจลูกน้ ายุงลาย ใน
รายวิชาการควบคุมแมลงและสัตว์
แทะทางสาธารณสุข 

วันที่  16 พฤษภาคม 
2559  ณ  บ้ านดอน
กลาง ต.ธาตุ อ.วาริน
ช าราบ จ.อุบลฯ 

3,880 อาจารย์สังกัดวิทยาลัยฯ3 คน 
นักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ 
74 คน  รวมทั้งสิ้น 77 คน 

 

3.2 การจัดเรียนการสอนโรงพยาบาลร่วมผลิต 
3.2.1 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 
 1. ประวัติความเป็นมา 
  ปี พ.ศ. 2538 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ได้รับการประสานจากกระทรวงสาธารณสุข  
ให้ด าเนินการสอนและฝึกอบรมนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิก ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ตามโครงการผลิตแพทย์เพ่ือชาวชนบท (The Collaborative Project to Increase Production of Rural 
Doctors ; CPIRD) หรือเรียกง่ายๆ ว่า “ซีเพิร์ด” เป็นการเปิดโอกาสทางการศึกษา ในสาขาแพทย์ส าหรับ
นักเรียนในชนบท จนกระทั่งในปี 2545 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ได้จัดตั้งศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้น
คลินิกขึ้น เป็นศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกล าดับที่ 13 ของประเทศ ตามความเห็นชอบของส านักงาน
บริหารโครงการ่วมผลิตแพทย์เพ่ิมเพ่ือชาวชนบท กระทรวงสาธารณสุข โดยใช้ห้องส านักงานและห้องส าหรับ
การเรียนการสอน  ณ ชั้น 5  อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์  ปัจจุบันย้ายมาที่อาคารศูนย์                   
แพทยศาตรศึกษา โดยมีแพทย์ประจ าโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์มาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการศูนย์
แพทยศาสตรศึกษา ตามล าดับดังนี้ 
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1. นายแพทย์ธีรพล  เจนวิทยา           นายแพทย์ช านาญการพิเศษ ปี พ.ศ.2545 – 2546 
2. นายแพทย์มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์   นายแพทย์ช านาญการพิเศษ ปี พ.ศ.2546 – 2548 
3. นายแพทย์หรรษา แต้ศิริ    นายแพทย์ช านาญการพิเศษ ปี พ.ศ.2548 – 2556 
4. นายแพทย์ศรัณย์          วรณภาสนี          นายแพทย์ช านาญการพิเศษ ปี พ.ศ.2556 – 2557 
5. นายแพทย์เจนฤทธิ์ วิตตะ    นายแพทย์เชี่ยวชาญ      ปี พ.ศ.2557 – 2557 
6. นายแพทย์เศวต  ศรีศิริ    นายแพทย์เชี่ยวชาญ      ปี พ.ศ.2557 – ปัจจุบัน 
 

 2. โครงสร้างการท างานและลักษณะบุคลากรโดยรวมของศูนย์แพทย์ 

 ลักษณะขององค์กร : เป็นจุดศูนย์กลาง ท าหน้าที่ในการประสานงานกับภาควิชาต่างๆ 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในโรงพยาบาล 

 ลักษณะของบุคลากร : มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านในแต่ละสาขา  ครอบคลุม
ครบทุกสาขา 
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    แผนภูมิที่ 8 โครงสร้างส านักงานศูนย์แพทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  
         

  

 
 
 

 
 
 
   
 

 
 
 

คณะกรรมการบริหารศูนย์แพทยศาสตรศึกษา 

1.   ผู้อ านวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษา 
2.   รองผู้อ านวยการศูนย์ฯ 7 ต าแหน่ง 
3.   หวัหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน 
4.   ผู้ช่วยผู้อ านวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษา 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 

นพ.ชลิต   ทองประยูร 

ผู้อ านวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษา 
นพ. เศวต   ศรีศิริ 

รองผู้อ านวยการฯ 
ฝ่ายวิชาการและพัฒนา

หลักสูตร 
นพ.เกริก สุวรรณกาฬ 

รองผู้อ านวยการฯ 
ฝ่ายวิจยัและพัฒนาอาจารย ์

นพ.ปริญญา  ช านาญ 

รองผู้อ านวยการฯ 
ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

และประเมินผลภายใน 
พญ.กรุณา  ระจินดา 

รองผู้อ านวยการฯ 
ฝ่ายกิจการนักศึกษา 

นพ.ศิริสมบุญ ตอวิวัฒน ์

รองผู้อ านวยการฯ 
ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ 

พญ.อมรรัตน์  เทพากรณ์ 
 

รองผู้อ านวยการฯ  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
นางชนินันท์   พุ่มสถติย ์

รองผู้อ านวยการฯ 
ฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา
และประเมินผลภายนอก 

พญ.จิรา ไตรรงค์จิตเหมาะ 
 

ผช.ผอก.การเงินหมวดเงิน 
อุดหนุนฯและตรวจสอบฯ 
นางสุภาภรณ ์ บุดดาวงศ ์

งานพัฒนาเทคโนโลยี 
สื่อการเรียนการสอน 

    ว่าที่รต.ทองใบ  ศรีแสง    
    น.ส.พิมลรักม์  วงศ์สลับ 

 

งานพัฒนาเว็บไซด ์
   ว่าที่รต.ทองใบ  ศรีแสง 

นายสุวิทย์    วิเศษรอด 
 
 

งานวิจัยและพัฒนาหลักสูตร 

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

 

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

 

งานบริหารทั่วไป / แผนงาน
และครุภัณฑ ์

   น.ส.ดรุณี  ภูล าสัตย ์
   น.ส.อรวรรณ  ภาคสีดา 
   น.ส.ศิริรัตน์  เนกอนันต ์

 

        งานธุรการ 
   นางกัลยา   ทองใบ 
   น.ส.ศิริรัตน์  เนกอนันต ์

งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 
      นายไกรวัลย์   ทองหลอ่ 
      นางดวงจันทร์  สินปอ้ง 
      นางประยูร  นันทรักษ ์
      นางสาวกัญญาณัฐ  ศิลาเกษ 
       นางอภิญญา  พละบุตร 
      นางปิยะพร   เหง้าเกษ 
      นางสาวอนงค์  ทาจิตต ์
      นางสาวจินตะหรา  แสงทอง 

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

 

งานการศึกษาหลังปริญญา 
นางฐิตาพร  ทานะกิจ 
นายณัฐวุฒิ  วงษ์สิงห์ 
นายศิริราช พิมพบุตร 

 

งานกิจการนักศกึษา/กิจการพิเศษ 
   นางสุนีย์     จงใจ 
   นางฐิตาพร  ทานะกิจ 
   นายณัฐวุฒิ   วงษ์สิงห ์
   นายศิริราช พิมพบุตร 
   ว่าที่รต.ทองใบ  ศรีแสง 
 

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

 

ผช.ผอก.ฝ่ายแพทยศาสตร
ศึกษา 

พญ.ศรัญญา ประทัยเทพ 
 

ผช.ผอก.ฝ่ายกิจกรรมวิชาการ 
และท่ีปรึกษา ปี 6 

พญ.สมานจิตต์  สมัครประโคน 
 

ผช.ผอก.ฝ่ายกิจกรรม
วิชาการและท่ีปรึกษา ปี 4 

พญ.พิมพ์ วรวิสทุธกิุล 
 

ผช.ผอก.ฝ่ายกิจกรรม
วิชาการและท่ีปรึกษา ปี 5 

นพ.ชัยพร  บญุศร ี
 

ผู้ช่วยหัวหน้าส านักงาน 
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา 

นายสนั่น  อุทังสังข์ 

 

รองผู้อ านวยการฯ 
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

   นพ.อาวธุ  แกว้ภมร 
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 3. การจัดการเรียนการสอนและหลักสูตร 
  ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ มีการจัดการรับนักศึกษาแพทย์เข้าฝึก
ปฏิบัติงานในช่วงชั้นปีที่ 4-6 ระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในช่วงปีการศึกษา 
2559   

ตารางท่ี 16 แสดงข้อมูลอาจารย์แพทย์ประจ าศูนย์แพทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 

สาขา แพทย์(คน) 

1. อายุรศาสตร์ 40 

2. ศัลยศาสตร์ 41 

3. ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส ์ 16 
4. กุมารเวชศาสตร์ 22 

5. สูติ-นรีเวชวิทยา 15 

6. วิสัญญีวิทยา 15 

7. เวชกรรมสังคม 8 

8. รังสีวิทยา 11 

9. โสต ศอ นาสิก 10 
10. จักษุวิทยา 8 
11. เวชศาสตร์ฟื้นฟ ู 4 
12. เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 4 
13. จิตเวช 2 
14. นิติเวช 1 
15. พยาธิวิทยากายภาค 1 
16. แพทย์แผนไทยฯ 1 
17. อาชีวอนามัย 2 
18. ธนาคารเลือด 1 

รวมทั้งสิ้น 201 
 
ตารางท่ี 17 จ านวนนักศึกษาแพทย์และบัณฑิตแพทย์ (ปีการศึกษา 2547-2559) 

ประเภท รับเข้าศึกษา 
ม.ขอนแก่น (คน) 

รับเข้าศึกษา 
ม.อุบลฯ (คน) 

ขณะนี้ก าลังศึกษา 
(คน) 

จบการศึกษาแล้ว 
(คน) 

แพทย์ 5 ป ี 32 - - 32 
CPIRD 246 188 184 250 
ODOD 106 - 58 48 
รวม 384 188 234 338 
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ตารางท่ี 18 ตารางฝึกปฏิบัติงานนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 4-6 

ชั้นปีที ่
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

จ านวนกลุ่ม นักศึกษาต่อกลุ่ม จ านวนกลุ่ม นักศึกษาต่อกลุ่ม 
นักแพทย์ศึกษาชัน้ปทีี่ 4  2 16:16 1 16 
นักแพทย์ศึกษาชัน้ปทีี่ 5 2 15:14 1 16 
นักแพทย์ศึกษาชัน้ปทีี่ 6 3 13:13:8 2 5:12 

 
 4. งานกิจกรรมนักศึกษา 
  ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ มีการด าเนินการในกิจกรรมต่างๆ ใน
โครงการกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประกอบไปด้วย 

1. โครงการกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประกอบไปด้วย 
1.1 กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา โดยมีการจัดให้นักศึกษาร่วมเดินป่าจากน้ าตกสร้อยสวรรค์ สู่ผาแต้ม 

 

ภาพที่ 4 กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาศูนย์แพทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 

1.2 กิจกรรมไหว้ครู โดยให้นักศึกษาร่วมร าลึกพระคุณอาจารย์แพทย์ 

 

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

 

ภาพที่ 6 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 

2. มีการจัด“กิจกรรมวันศุกร์”เพ่ือสานสัมพันธ์ส าหรับอาจารย์แพทย์และนักศึกษาแพทย์ และด าเนิน
กิจกรรมสรรหาอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือเสริมประสบการณ์ส าหรับนักเรียนแพทย์ โดยมีการจัดกิจกรรม
ต่างๆ ได้แก่  

2.1 ศึกษาดูงานภาพ 3 มิติ 
2.2 ศึกษาดูงานเสริมประสบการณ์ หอดูดาว 
2.3 ศึกษาดูงานเสริมประสบการณ์ สามพันโบก 
2.4 ศึกษาดูงานเสริมประสบการณ์ กีฬาโบลิ่ง 
2.5 กิจกรรมเชียร์บอลอุบลUMTยูไนเต็ด 

 

ภาพที่ 7 กิจกรรมวันศุกร์ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 

 
 
 
 
  
 
 

 



 

45 Annual Report 2016   
 

3. บริการส่งเสริมการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์  
3.1 กิจกรรมทบทวนความรู้เพ่ือสอบ NL 2-3  
3.2 กิจกรรมจัดอบรม ACLS 
3.3 กิจกรรมพัฒนาวิชาการเรื่องกฎหมายส าหรับแพทย์ 
3.4 กิจกรรมเตรียมความพร้อม Extern 
3.5 กิจกรรมด้านจริยธรรม 

 

ภาพที่ 8 กิจกรรมจัดอบรม ACLS  ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 

 5.งานการเรียนการสอน 
1. แผนการศึกษาศูนย์แพทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี  

ประสานฝ่ายวิชาการของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะแพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุขมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพ่ือด าเนินการจัดจัดตารางเรียนนักศึกษาชั้นปีที่ 4 -6 
พร้อมประสานกลุ่มงานต่างๆ ของโรงพยาบาลในการเรียนของนักศึกษาแพทย์แต่ละชั้นปี 

2. การจัดการเรียนการสอน มีการอ านวยความสะดวกนักศึกษา ตั้งแต่การเริ่มการศึกษา จัดท าคู่มือ 
เอกาสาร ต ารา โสตทัศนูปกรณ์ หุ่นสาธิต หุ่นจ าลอง และสื่อการสอนของนักศึกษาและอาจารย์
ทุกชนิด รวมทั้งห้องเรียนห้องประชุม อาคารสถานที่ต่างๆ การจัดการสอบต่าง ๆ รวมทั้งการ
ท างานร่วมกับบุคลากรในกลุ่มงานด้านการเรียนการสอนต่าง ๆ   

3. การเบิกจ่ายค่าตอบแทน มีการจัดท าและตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินค่าสอนนักศึกษา
แพทย์ให้อาจารย์แพทย์ และกลุ่มงานในการเรียนการสอนต่างๆ ทุกช่วงเวลาการเรียนในแต่ละ
กลุ่ม 

 6. งานพัฒนาการศึกษาและประเมินผล 
1. งานประกันคุณภาพการศึกษา ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาได้มีการจัดการวางแผน และติดตาม

ควบคุมดูแลในการประกันคุณภาพ โดยมีการแต่งตั้งอาจารย์แพทย์เป็นผู้ดูแลในการพัฒนางาน
การประกันคุณภาพโดยตรงและให้อาจารย์แพทย์แต่ละกลุ่มงานน าไปปฏิบัติและพัฒนากลุ่มงาน
ตัวเองด้วย ในฐานะเป็นสถาบันสมทบร่วมผลิตแพทย์เพ่ิม เพ่ือชาวชนบทในเรื่องประกันคุณภาพ 
รวมทั้งประสานงานเพ่ือเป็นการพัฒนาให้ได้คุณภาพตามที่มหาวิทยาลัยต้องการ นอกจากนี้ยัง
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จัดท าแผนการสอน และประมวลรายวิชาร่วมกับกลุ่มงานเพ่ือประกอบการด าเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษา เช่น เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 
แบบประเมินการสอน เป็นต้น 

2. งานประเมินผล 
2.1. นักศึกษา มีการจัดท าข้อมูลนักศึกษาแพทย์และเก็บข้อมูลผลการเรียนประวัติ โดย

ประสานกับหน่วยงานของฝ่ายวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายวิชาการมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี และประสานส านักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพ่ิมเพ่ือชาวชนบท  

2.2. กิจกรรมการเรียนการสอน โดยดูแล และประสานกลุ่มงานในการพัฒนาการเรียนการ
สอน จัดท า รวบรวม แบบประเมินการเรียนการสอนของนักศึกษาแพทย์ สรุปผลการ
เรียนและการประเมินผลนักศึกษาแพทย์  

2.3. บัณฑิตแพทย์โครงการร่วมผลิตแพทย์เพ่ิมเพ่ือชาวชนบท  ติดตามประเมินผลบัณฑิต
แพทย์ โครงการผลิตแพทย์เพ่ิมเพ่ือชาวชนบทที่ส าเร็จการศึกษา และไปปฏิบัติงานใน
โรงพยาบาลตามภูมิล าเนา และดูแลอ านวยความสะดวกแกอาจารย์แพทย์ในการออก
นิเทศ และประเมินผลบัณฑิตแพทย์ในที่ต่างๆ ตามโครงการที่จัดเตรียมและเก็บข้อมูล
ประเมินผล 

3. งานพัฒนาอาจารย์แพทย์ มีการด าเนินการสนับสนุนงบประมาณอาจารย์แพทย์ เพ่ือเข้าร่วม
ประชุมด้านแพทยศาสตรศึกษา นอกจากนี้ยังประสานงานและอ านวยความสะดวกให้กับอาจารย์
แพทย์ในการไปประชุม/ อบรม/สัมมนา เพ่ือพัฒนาความรู้และทักษะด้านแพทยศาสตรศึกษา
อย่างต่อเนื่อง 

4. งานพัฒนาบุคลากร 
4.1. สนับสนุนบุคลากรเพ่ือเข้าร่วมประชุมด้านแพทยศาสตรศึกษา 
4.2. ประสานงานและอ านวยความสะดวกให้กับบุคลากรในการไปประชุม/อบรม/สัมมนา 

เพ่ือพัฒนาความรู้และทักษะด้านแพทยศาสตรศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
4.3. จัดโครงการศึกษาดูงาน ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาอ่ืนๆ ปีละ 1 ครั้ง  

5. บริหารงานทั่วไป 
5.1. จัดท าแผนงาน/โครงการตามแผนที่วางไว้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ นอกจากนี้มีการ

ควบคุม ดูแล ก ากับตรวจสอบประเมินผลตามตัวชี้วัด 
5.2. จัดเก็บประวัติเจ้าหน้าที่ ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนบุคลากร จัดท าแผนพัฒนา

บุคลากรใหม้ีความรู้ความสามารถตามต าแหน่ง ดูแลสวัสดิการของบุคลากร 
5.3. จัดท าแผนส าหรับส านักงานและกลุ่มงานที่จัดท าการเรียน การสอน รวมถึงพัสดุครุภัณฑ์

อาคารสถานที่ อุปกรณ์เครื่องใช้ส านักงานต่าง ๆ ตามระเบียบที่ก าหนดไว้ ตรวจสอบ
เบิกจ่ายครุภัณฑ์รวมทั้งจัดซื้อ และท าบัญชีคุมครุภัณฑ์และจัดท าแผนบ ารุงรักษา 
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6. งานธุรการทั่วไป บริหารการะบวนการท างานส านักงานทั่วไป และงานสารบรรณหนังสือราชการ   
ภายใน-ภายนอก การลงทะเบียน เสนอเกษียนหนังสือแจ้งเวียนผู้ที่เกี่ยวข้อง ด าเนินงานด้าน
เอกสาร การพิมพ์หนังสือราชการ หนังสือเอกสารต่างๆ ของส านักงานศูนย์แพทยศาสตรศึกษา 
ประสานงานด้านต่างๆ จัดหายานพาหนะให้พร้อมใช้ และเพียงพอส าหรับอาจารย์และนักศึกษา
แพทย์ด้านการเรียนการสอน 

7. งานหอพัก/ อาคารสถานที่  
7.1. ดูแลอาคารสถานที่ และความปลอดภัย และบริเวณรอบอาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษา

และอาคาร 7 ชั้นที่ศูนย์แพทยศาสตรศึกษารับผิดชอบ ให้พร้อมใช้งานของอุปกรณ์ต่างๆ 
7.2. จัดเตรียมห้องพัก และดูแลความสะอาดความเรียบร้อยของห้องพักก่อนเข้าพักและหลัง

ออกจากห้องพักของแพทย์และนักศึกษาแพทย์ที่มาฝึกและปฏิบัติงาน 
7.3. จัดผู้เข้าพัก และรับประสานงานการเข้าหอพักแก่ผู้มาติดต่อขอพัก ทั้งแพทย์และ

นักศึกษาแพทย์  
8. งานโสตและทัศนนูปกรณ์ 

8.1. จัดเตรียมห้องเรียนและห้องประชุม รวมทั้งอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์  ส าหรับการเรียน
การสอนนักศึกษาแพทย์ให้พร้อมใช้งาน และบริการห้องประชุมส าหรับผู้ใช้งาน   

8.2. มีการจัด ส่ง – ยืม อุปกรณ์ฝึก หุ่นจ าลอง กล้องจุลทรรศน์ รวมถึงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
8.3. มีการจัดท าเว็บไซด์และพัฒนาเว็บไซด์ และท าสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ 

9. งานบัญชีและการเงิน โดยประสานงานด้านการเงินและบัญชีระหว่างหน่วยงานและโรงพยาบาล 
ระหว่างส านักบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพ่ิมเพ่ือชาวชนบทกระทรวงสาธารณสุข ประสาน
กับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นและวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รวมทั้งการเบิกจ่ายค่าตอบแทนและควบคุมดูแลการเบิกจ่ายงบตาม
แผน 

10. แผนการพัฒนาต่อเนื่อง มีระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการ คณะกรรมการบริหารศูนย์
แพทยศาสตร์ฯซึ่งท าหน้าที่ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ สมรรถนะหลัก ก ากับติดตาม ประเมินผล
และทบทวนผลการด าเนินงานทุกรอบ 3 เดือน เพ่ือรวบรวมข้อมูลป้อนกลับ น ามาใช้ในการ
ปรับปรุงระหว่างปีและจัดท าแผนพัฒนาในปีถัดไป นอกจากนี้ศูนย์แพทยศาสตร์ฯยังได้รับการ
ตรวจประเมินทั้งจากภายในและภายนอก ตามรอบเวลาที่ก าหนด  และกระบวนการเรียนรู้ของ
องค์กรและกระบวนการสร้างนวัตกรรมของศูนย์แพทย์ฯ ท าโดยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่ม
งาน 
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3.1.2.2 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลศรีสะเกษ 
 1.ประวัติ 
 ตามที่กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการ  ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการขาดแคลน
แพทย์ของประเทศ  จึงได้มีข้อตกลงเรื่องความร่วมมือในการผลิตแพทย์เพ่ือชาวชนบท ระหว่างกระทรวง
สาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่ งรัฐมนตรีว่ าการกระทรวงสาธารณสุขและรัฐมนตรีว่ าการ
กระทรวงศึกษาธิการ  ได้ลงนามในข้อตกลงเมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2549 ณ ส านักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการโดยก าหนดหลักการส าคัญ คือ กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการ  จะ
ร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในการผลิตแพทย์เพ่ือชาวชนบทเพ่ิมขึ้น ตามโครงการผลิตแพทย์เพ่ิมของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาตามความต้องการของกระทรวงสาธารณสุข ในรูปแบบของโครงการผลิตแพทย์เพ่ือ
ชาวชนบทซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติตั้งแต่ปี พ.ศ.2537  
 กระทรวงสาธารสุขและมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีเจตจ านงแน่วแน่ที่จะร่วมมือกันในการผลิตแพทย์
เพ่ือชาวชนบทโดยให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวง
สาธารณสุขโดยปลัดกระทรวงสาธารณสุข (นายแพทย์ปราชญ์ บุญยวงศ์วิโรจน์) ในฐานะผู้แทนกระทรวง
สาธารณสุข และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีโดยอธิการบดี (ศาสตราจารย์ ดร.ประกอบ วิโรจนกุฏ)  ในฐานะผู้แทน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
 โดยได้ท าข้อตกลงร่วมกัน เรื่อง ความร่วมมือในการผลิตแพทย์เพ่ือชาวชนบท ระหว่างกระทรวง
สาธารณสุขและมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรทร อาคาร 1 ชั้น 2 ตึกส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี วันศุกร์ที่ 31  กรกฎาคม พ.ศ. 2552 นั้น 

ผู้ด ำรงต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรศูนย์แพทยศำสตรศึกษำชั้นคลินิก โรงพยำบำลศรีสะเกษ ตำมล ำดับดังนี้ 
1. นายแพทย์ชลวิทย์   หลาวทอง            นายแพทย์เชี่ยวชาญ ปี พ.ศ.2552 – พ.ศ. 2559 
2. นายแพทย์มงคล   ภัทรทิวานนท์  นายแพทย์เชี่ยวชาญ ปี พ.ศ.2559 ถึงปัจจุบัน 

 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลศรีสะเกษมีบุคลากรสายวิชาการ (อาจารย์แพทย์) จ านวน 
91 คน และสายสนับสนุน(เจ้าหน้าที่) จ านวน 28  คน 

ตารางท่ี 19 แสดงจ านวนอาจารย์แพทย์แยกตามสาขาความเชี่ยวชาญ ประจ าศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้น
คลินิก โรงพยาบาลศรีสะเกษ 

ที่ สาขา จ านวน 
1 ผู้อ านวยการโรงพยาบาล 1 
2 สาขากุมารเวชศาสตร์  7 
3 สาขากุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ 1 
4 สาขากุมารเวชศาสตร์โรคเลือด  1  
5 สาขาสูติศาสตร์– นรีเวชกรรม  9 (ผู้บริหาร1) 
6 สาขาอายุรศาสตร์  10 
7 สาขาอายุรศาสตร์โรคไต  3 (ผู้บริหาร1) 
8 สาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ 1 
9 สาขาอายุรศาสตร์โรคโรคเลือด 1 
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ที่ สาขา จ านวน 
10 สาขาอายุรศาสตร์ประสาทวิทยา 1 
11 สาขาศัลยศาสตร์  8 (ผู้บริหาร2) 
12 สาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา  1 
13 สาขากุมารศัลยศาสตร์ 1 
14 สาขาศัลยศาสตร์ตกแต่ง 1 
15 สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ 7 
16 สาขาจักษุวิทยา  4 
17 สาขาโสต  ศอ  นาสิก  3 
18 สาขาตจวิทยา  3 
19 สาขารังสีวิทยา  5 
20 สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู  2 
21 สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว  2 
22 แพทย์ทางเลือกและแพทย์แผนไทย  1 
23 สาขาระบาดวิทยา  1 
24 สาขาแพทย์วิสัญญี  6 
25 สาขานิติเวชศาสตร์  1 
26 สาขาจิตเวชศาสตร์  3 
27 เสขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 1 
28 สาขาแพทย์เวชปฏิบัติ /แพทย์พี่เลี้ยง 4 
29 แพทย์พ่ีเลี้ยง 2 
 รวม  91 
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แผนภูมิที่ 9 โครงสร้างศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษา โรงพยาบาลศรีสะเกษ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 2. การจัดการเรียนการสอน ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลศรีสะเกษ เปิดสอน
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน   

 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553)  
 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)  

 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลศรีสะเกษ มีนักศึกษาปีการศึกษา 2559 รวมทั้งสิ้น 61 
คน แบ่งเป็น 

 นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4  จ านวน  22  คน 
 นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5  จ านวน  16  คน 
 นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6  จ านวน  23  คน 

พญ.เพิ่มศิริ   เลอมานวุรรัตน์ 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาล 

นพ.มงคล   ภัทรทิวานนท ์
ผู้อ านวยศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลนิิก 

พญ.นิธิกุล   เต็มเอี่ยม 
รองผู้อ านวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาด้านบริหารทัว่ไป และพัฒนาบุคลากร 

พญ.ปาริชาติ   เมืองไทย 
รองผู้อ านวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาด้านเวชศาสตร์ครอบครัว/ชุมชน 

นพ.นพพล   บัวส ี
รองผู้อ านวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาด้านการศึกษาหลังปริญญา 

พญ.วชิรญา  ศรีอาริยภักด ี
รองผู้อ านวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาด้านกิจการนักศึกษา 

นพ.ชวลิต   โพธิ์งาม 
รองผู้อ านวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

นพ.ศิระ   เมืองไทย 
รองผู้อ านวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาด้านงานทะเบียน หลักสูตรและประเมินผล 

พญ.แคทรียา   เทนสิทธิ ์
รองผู้อ านวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาด้านประกันคุณภาพการศึกษาและงานวิจัย 
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 3. โครงการ/กิจกรรมเสริมหลักสูตร ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลศรีสะเกษจัดให้มี
โครงการ/กิจกรรมเสริมหลักสูตร ดังนี้ 

3.1. โครงการปฐมนิเทศ : Introduction to Clinic ของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 – 6 ปี
การศึกษา 2559 แบ่งเป็น  4 กิจกรรม ดังนี้  

3.1.1 อบรมวิชาการชั้นคลินิก ระหว่างวันที่ 25 – 26 เมษายน 2559 สถานที่ โรงพยาบาล
ศรีสะเกษ  การอบรมวิชาการชั้นคลินิกจัดขึ้นเพ่ือให้นักศึกษาแพทย์ได้เรียนรู้การ
ตรวจร่างกายซึ่งเป็นขั้นตอนส าคัญขั้นตอนหนึ่งที่แพทย์ปฏิบัติเพ่ือใช้ช่วยในการ
วินิจฉัยโรคของคนไข้ และเป็นการจ าลองสถานการณ์เพ่ือให้นักศึกษาแพทย์ได้
ทดลองตรวจร่างกายจริงๆ 

 

ภาพที่ 9 กิจกรรมอบรมวิชาการชั้นคลินิกของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4-6 ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษา โรงพยาบาล
ศรีสะเกษ 

3.1.2 กิจกรรมเข้าค่าย "Lion Heart Smart Doctor แพทย์รุ่นใหม่หัวใจแกร่ง" ระหว่าง
วันที่ 27 – 28 เมษายน 2559 สถานที่ อ าเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ เป็น
กิจกรรมที่มีการออกค่ายเพ่ือสร้างเสริมความแข็งแกร่งให้กับนักศึกษาแพทย์ทั้ง
ทางด้านร่างกาย และจิตใจ  

 

ภาพที่ 10 กิจกรรมเข้าค่าย "Lion Heart Smart Doctor แพทย์รุ่นใหม่หัวใจแกร่ง" 
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3.1.3 กิจกรรมพ่ีรับน้อง วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2559  สถานที่ โรงพยาบาลศรีสะเกษ 
เป็นกิจกรรมที่ทางสโมสรนักศึกษาแพทย์ได้จัดงานกิจกรรมพ่ีรับน้อง ประจ าปี
การศึกษา 2559 เพ่ือแนะน าให้นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 รู้จักการใช้ชีวิตในการ
เตรียมตัวเป็นแพทย์ในชั้นคลินิก ซึ่งจะก่อให้เกิดความรู้สึกที่ดีต่อศูนย์แพทย์ฯ และ
โรงพยาบาล สร้างความรักความผูกพันธ์ และความสามัคคีในหมู่คณะ รวมถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพ่ีกับรุ่นน้อง และเพ่ือนนักศึกษาแพทย์ในรุ่นเดียวกัน อีก
ทั้งยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดี และสร้างความภูมิใจในการเป็นแพทย์ CPIRD 

 

 

ภาพที่ 11 กิจกรรมพี่รับน้อง ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษา โรงพยาบาลศรีสะเกษ 

3.1.4 กิจกรรมปฐมนิเทศ และรับเสื้อกาวน์ วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2559 สถานที่ 
โรงพยาบาลศรีสะเกษ เป็นกิจกรรมสวมเสื้อกาวน์ให้น้อง ถือได้ว่าเป็นการก้าวขึ้นสู่
ความเป็นหมอมาอีกข้ันหนึ่ง ซึ่งเรียกว่าเป็นการเรียนชั้นคลินิก นั้นหมายความว่าจะ
ไม่ใช่ไดศ้ึกษาแค่ในชั้นเรียน นักศึกษาแพทย์ที่ก้าวขึ้นมาในชั้นคลินิกนั้น จะได้ศึกษา
ในสถานที่จริง ปฏิบัติจริง กับผู้ป่วยจริง และจะต้องมีความรับผิดชอบที่มากขึ้น 
เพ่ือเป็นการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในวิชาชีพให้แก่นักศึกษาแพทย์เพ่ือพัฒนา 
และสร้างเสริมบุคลิกภาพที่เหมาะสม รวมทั้งทักษะการสื่อสาร การควบคุมอารมณ์ 
และการปรับตัวเพ่ือให้มีความสัมพันธ์ที่ดีในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืน  

 

 

ภาพที่ 12 กิจกรรมปฐมนิเทศ และรับเสื้อกาวน์ ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษา โรงพยาบาลศรีสะเกษ 
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3.2. โครงการปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2559 จัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2559 สถานที่ 
โรงพยาบาลศรีสะเกษ เป็นการชี้แจง ให้ข้อมูล และแนวทางในเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
บัณฑิตแพทย์ที่ส าเร็จการศึกษา ต้องปฏิบัติงานยังหน่วยงานต่าง ๆ ตามที่ได้เลือกบรรจุ ซึ่ง
ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ และยังเป็นพ้ืนที่ที่ประชาชนมีปัญหา
ทางด้านสาธารณสุข และเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับบัณฑิตแพทย์ใหม่ 

 

ภาพที่ 13 โครงการปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2559 ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษา โรงพยาบาลศรีสะเกษ 
 

3.3. โครงการแนะแนวการศึกษาต่อในคณะแพทย์ให้กับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 
โดยจัดให้มีการแนะแนวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ที่มีความสนใจเข้าศึกษาต่อในคณะ
แพทยศาสตร์ เวลา 14.30น. – 16.00น. ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษามหา
ราชินี โรงเรียนสตรีสิริเกศ อ าเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 

 

ภาพที่ 14 โครงการแนะแนวการศึกษาต่อในคณะแพทย์ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6 
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3.4. โครงการต้อนรับนักศึกษาแพทย์มาจากฟิลิปปินส์ ภายใต้โครงการ ASIAN MEDICAL 
STUDENT’EXCHANGE PROGRAME (AMSEP) THAILAND-PHILIPPINES ประจ าปี  
2559 โดยจัดโครงการในวันพุธที่ 15 มิถุนายน 2559 

 

 

ภาพที่ 15 โครงการต้อนรับนักศึกษาแพทย์จากฟิลิปปินส์ ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษา โรงพยาบาลศรีสะเกษ 
 

3.5. โครงการไหว้ครูของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4-6 โดยจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 
พ.ศ. 2559 เป็นการแสดงถึงความระลึกถึงบุญคุณของครู ซ่ึงการไหว้ครูเป็นการแสดงตนว่าขอ
เป็นศิษย์ของท่านโดยตรงเป็นการเสริมสร้างความตระหนักให้นักศึกษาแพทย์ได้แสดงความ
กตัญญูกตเวทีต่อครูอาจารย์ส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลต่อการจัดการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาอีกด้วย 

 

ภาพที่ 16 โครงการไหว้ครูของนักศึกษาแพทย์ช้ันปีที่ 4-6 ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษา โรงพยาบาลศรีสะเกษ 

3.6. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระราชบิดา พระ
บิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบัน ปีการศึกษา 2559 โดยจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 23 กันยายน 
2559 เพ่ือร าลึกถึงพระราชด ารัสของสมเด็จพระราชบิดา ทรงตรัสว่า “ขอให้ถือประโยชน์
ส่วนตัวเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพ่ือนมนุษย์ เป็นกิจที่หนึ่ง ลาภทรัพย์ และเกียรติยศ จะตก
แก่ท่านเอง ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งอาชีพไว้ให้บริสุทธิ์” เป็นพระบรมราชปณิธานที่ยึดถือสืบ
ต่อกันมาในวงการแพทย์อย่างช้านาน ส่งผลในด้านทัศนคติในการให้บริการประชาชนให้เกิด
ประสิทธิภาพ ค านึงถึงบทบาทของการให้บริการที่มีต่อผู้ให้บริการในชุมชน 
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ภาพที่ 17 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระราชบิดา พระบิดาแห่ง
การแพทย์แผนปัจจุบัน ปีการศึกษา 2559 
 

3.7. โครงการนอกหลักสูตร (Extracurricular activities) เป็นการกระตุ้นให้นักศึกษาแพทย์ได้
พัฒนาตนเอง ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และบุคลิกภาพ ให้เต็มตามศักยภาพ เกิด
การศึกษาประสบการณ์จริง เกิดการเรียนรู้ และประสานชุมชน ตามวิสัยทัศน์ของศูนย์
แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกที่ว่า "เป็นสถาบันผลิตแพทย์ที่มีมาตรฐาน ประสานชุมชน เป็น
คนมีจริยธรรม" กลุ่มเป้าหมายของโครงการ คือ นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4–6 จ านวน 63 คน 
แพทย์ พยาบาล บุคลากรโรงพยาบาล และผู้เกี่ยวข้อง จ านวน 10 คน โดยประโยชน์ที่เกิด
จากการจัดโครงการมีดังนี้ 

 การรู้จักปฏิสัมพันธ์กับคนในชุมชน 
 การรู้จักบริบท และพ้ืนที่ของจังหวัดศรีสะเกษมากขึ้น 
 การรู้จักจุดเด่น และจุดด้อยของชุมชน 
 ได้เรียนรู้วิถีชีวิตของคนในชุมชน 
 ได้เรียนโครงการที่มาจากพระราชด าริของในหลวง 
 ได้เรียนรู้ถึงการมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือตนเอง และผู้อ่ืนอย่างยั่งยืน 
 การใช้ปุ๋ยชีวภาพแทนการใช้สารเคมี 
 ได้เรียนรู้พืชเศรษฐกิจของจังหวัด และการท าบัญชีครัวเรือนของชาวสวน 
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ภาพที่ 18 โครงการนอกหลักสูตร (Extracurricular activities) (1) 

 

ภาพที่ 19 โครงการนอกหลักสูตร (Extracurricular activities) (2) 

 4. ผลงานที่ได้รับรางวัล ของอาจารย์แพทย์  ในปีการศึกษา 2559 มีอาจารย์แพทย์ประจ าศูนย์
แพทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาลศรีสะเกษ ได้รับโล่ห์ประกาศเกียรติคุณ “ครูในดวงใจ” ปีการศึกษา 2558 จ านวน 
3 รางวัล ได้แก่  ล าดับที่ 1. แพทย์หญิงจินดาพร  ไชยโคตร ล าดับที่ 2. นายแพทย์สุพจน์  ฉัตรทินกร ล าดับที่ 3. 
นายแพทย์วงศกร  กัลยพฤกษ์ 

 5. ผลงานที่ได้รับรางวัล ของนักศึกษา ในปีการศึกษา 2559 มีนักศึกษาแพทย์ประจ าศูนย์แพทยศาสตร
ศึกษา โรงพยาบาลศรีสะเกษ ได้รับรางวัลการประกวดห้องพักชาย และหญิงดีเด่น ได้แก่ นายเจนวิทย์ เตียวสุวัฒน์ 
และนายปฏิพล ศรีวรารักษ์ ห้อง MEC 512 นางสาวกุลธิดา สุทธิโชติ และนางสาวสุริญญา ลือนาม ห้อง MEC 
605 และรางวัลขวัญใจนักศึกษาแพทย์ชาย และหญิง ได้แก่ นางสาวณัชชา บุญลี ขวัญใจนักศึกษาแพทย์หญิง     
นายศิริวัฒก์ สายสุทธิ ขวัญใจนักศึกษาแพทย์ชาย 

 6. ระบบสารสนเทศ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาลศรีสะเกษ มีระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน
การจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 

6.1. มีการด าเนินโครงการผลิตสื่อการเรียนของอาจารย์แพทย์ ดังนี้ 
6.1.1. เอกสารประกอบการเรียนการสอน จ านวน  3 เรื่อง 
6.1.2. Video learning   จ านวน  1 เรื่อง 
6.1.3. นวัตกรรม   จ านวน  1 ชิ้น 

6.2. ฐานข้อมูล ดังนี้ 
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6.2.1. ฐานข้อมูลของม.อุบลราชธานี  UpToDate} Access Medicine  
6.2.2. ฐานข้อมูลของม.มหิดล 
6.2.3. ฐานข้อมูลของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

4. การส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา เพื่อฝึกทักษะการท างานเป็นทีมประสบการณ์จากการท า
จริงหรือสหกิจศึกษา 
 ในปีการศึกษา 2559 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีการด าเนินการจัดโครงการ/
กิจกรรม เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา เพื่อฝึกทักษะการท างานเป็นทีม ประสบการณ์จากการ
ท าจริงหรือสหกิจศึกษา ดังนี้ 
ตารางที่ 20 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมฝึกทักษะการท างานเป็นทีมประสบการณ์จากการท าจริงหรือสหกิจ
ศึกษา 

ล าดับที ่
โครงการ/กิจกรรม  

(อธิบายรายละเอียดการด าเนินงาน) 
วัน/เดือน/ปี/สถานที ่

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวนผู้เข้าร่วม 

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (ชัน้ปรีคลินิก) 
1 โครงการศึกษาดูงานในรายวิชา 1901 201 

หลักการทั่วไปทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ 3 
วันพุธท่ี  12  ตุลาคม 2559   
ณ โรงพยาบาลมะเร็ง
จังหวัดอุบลฯ 

7,260 อาจารยส์ังกัดวิทยาลัยฯ 
จ านวน 5 คน นักศึกษา
แพทย์ช้ันปีท่ี 2 จ านวน 48 
คน รวมทั้งสิ้น 53 คน 

2 โครงการฝึกปฏิบตัิงานในรายวิชาการสร้าง
เสรมิสุขภาพและประสบการณ์วิชาชีพแพทย์ 

วันท่ี 25 - 30 สิงหาคม 
2559  ณ 
โรงพยาบาลสิรินธร 
โรงพยาบาลม่วงสามสิบ 
โรงพยาบาลทุ่งศรีอุดม 
โรงพยาบาลนาจะหลวย 

51,400  นักศึกษาแพทย์ช้ันปีท่ี 3 
จ านวน 36 คน 

3 โครงการสร้างประสบการณ์ทางคลินิก เพื่อ
บูรณาการกับการเรียนวิทยาศาสตร์
การแพทย์พื้นฐาน (Basic Medical 
Science)  

วันท่ี 9 มิถุนายน 2559 ณ 
โรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค ์

53,400  อาจารยส์ังกัดวิทยาลัยฯ 
จ านวน 9 คน นักศึกษา
แพทย์ช้ันปีท่ี 2จ านวน 48 
คน รวมทั้งสิ้น 57 คน 
 

4 กิจกรรมเตรยีมความพร้อมของนักศึกษา
แพทย์ช้ันปีท่ี 1 ด้านการเรียนวิทยาศาสตร์
การแพทย์พื้นฐานก่อนเรียนช้ันปรคีลินิก 

 

วันท่ี 7   มิถุนายน 2559 ณ 
วิทยาลัยแพทยศาสตรแ์ละ
การสาธารณสุข 

5,580 อาจารยส์ังกัดวิทยาลัยฯ 
จ านวน  37 คน นักศึกษา
แพทย์ช้ันปีท่ี 2-3 จ านวน84 
คน รวมทั้งสิ้น 121 คน 

5 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบตัิการเตรียมความ
พร้อมเพื่อการเรียนในช้ันปรีคลินิก ส าหรับ
นักศึกษาแพทย ์

 

วันท่ี 8   มิถุนายน 2559 ณ 
วิทยาลัยแพทยศาสตรแ์ละ
การสาธารณสุข 

5,580 อาจารยส์ังกัดวิทยาลัยฯ 
จ านวน  37 คน นักศึกษา
แพทย์ช้ันปีท่ี 2-3 จ านวน84 
คน รวมทั้งสิ้น 121 คน 
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ล าดับที ่
โครงการ/กิจกรรม  

(อธิบายรายละเอียดการด าเนินงาน) 
วัน/เดือน/ปี/สถานที ่

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวนผู้เข้าร่วม 

ลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุขศาสตร์ 

1 โครงการฝึกปฏิบตัิการภาคสนามรายวิชา
1902 401  การวินิจฉัยชุมชน 

วันท่ี 17-27 ธันวาคม 2558  
ณ บ้านแดง หมู่ 3 ต าบลคู
ซอด อ าเภอเมือง จังหวัด 
ศรีสะเกษ 
 

145,505 อาจารยส์ังกัดวิทยาลัยฯ 
จ านวน 15 คน  
นักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ 
จ านวน 91 คน 
รวมทั้งสิ้น 106 คน 

2 โครงการศึกษาชุมชนในรายวิชาการสร้าง
พลังชุมชนและการพัฒนาสุขภาพแบบยั่งยืน 

วันท่ี  13 พฤษภาคม 2559  
ณ บ้านดงบังหมู่ 8 ต าบล
หนองบ่อ อ าเภอเมือง 
จังหวัดอุบลฯ 

3,030 อาจารยส์ังกัดวิทยาลัยฯ 
จ านวน3 คน 
นักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ 
จ านวน 34 คน 
รวมทั้งสิ้น 37 คน 

3 กิจกรรมเรียนรู้นอกห้องเรียน รายวิชา
ปฏิบัติการตรวจวเิคราะห์ด้านสิ่งแวดล้อม 

วันท่ี 13 พฤษภาคม 2559 
ณ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี

3,600  อาจารยส์ังกัดวิทยาลัยฯ 
จ านวน 2 คน 
นักศึกษาสาธารณสุขช้ันปีท่ี 
3 จ านวน 41 คน 
รวมทั้งสิ้น 43 คน 

4 กิจกรรมออกฝึกปฏิบัติงานการเยีย่ม
ครอบครัวในชุมชน ในรายวิชา อนามัย
ครอบครัว 

วันท่ี  11 พฤษภาคม 2559 
ณ ชุมชนค าขวาง หมู่ 6 
ต าบลค าขวาง อ าเภอวาริน
ช าราบ จังหวัดอุบลฯ 

4,600 อาจารยส์ังกัดวิทยาลัยฯ 5 
คน นกัศึกษาสาธารณสุข
ศาสตร์ 44 คน  รวมทั้งสิ้น 
49 คน 

5 กิจกรรมฝึกตรวจวัดและวิเคราะหด์้าน
อากาศในสถานประกอบการการสุม่เก็บและ
วิเคราะหด์้านอากาศ 

วันท่ี 2 มิถุนายน 2559 ณ  
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โตโยต้า
ปลอดภัย อุบลราชธาน ี

2,820 อาจารยส์ังกัดวิทยาลัยฯ 2 
คน นักศึกษาสาธารณสุข
ศาสตร์ 41 คน  รวมทั้งสิ้น 
43 คน 

6 กิจกรรมส ารวจลูกน้ ายุงลาย ในรายวิชาการ
ควบคุมแมลงและสัตว์แทะทางสาธารณสุข 

วันท่ี  16 พฤษภาคม 2559 
ณ บ้านดอนกลาง ต.ธาตุ  
อ.วารินช าราบ จ.อุบลฯ 

3,880 อาจารยส์ังกัดวิทยาลัยฯ 3 
คน นักศึกษาสาธารณสุข
ศาสตร์ 74 คน  รวมทั้งสิ้น 
77 คน 

 
5. การสนับสนุนและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนและแหล่งเรียนรู้ 
5.1. ด้านคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
 ในปีงบประมาณ 2559 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้ด าเนินการจัดการบริการด้านเครื่อง
คอมพิวเตอร์เพ่ือสืบค้นส าหรับการเรียนการสอน จ านวน 10 เครื่อง ณ ห้องสมุด ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข และมีการให้บริการจุดบริการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเครือข่ายไร้สายภายในอาคาร  จ านวน 
14 จุด ดังนี้ 
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ตารางท่ี 21 แสดงรายละเอียดจุดติดตั้งและการให้บริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไร้สาย 

ชั้นที่ บริเวณที่ติดตั้ง จ านวนจุดที่ติดตั้ง 
1 หน้าลิฟท ์ 1 จุด 

บริเวณห้อง Small Groups 2 จุด 
ห้องสโมสรนักศึกษา 1 จุด 

2 ห้อง CMP201 1 จุด 
ห้อง CMP213 1 จุด 

3 บริเวณห้องพักอาจารย์ 3 จุด 
ห้องงานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 1 จุด 
ห้องสมุด 1 จุด 

4 หน้าลิฟท ์ 1 จุด 
ห้องส านักงาน 1 จุด 
ห้องรองคณบดี 1 จุด 

 รวม 14 จุด 

 ในปีงบประมาณ 2559 ได้มีการติดตั้งเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไร้สายเพ่ิมเติมตรงบริเวณ ชั้น 2 จ านวน 2 จุด 
และชั้น 4 จ านวน 1 จุด 

แผนภูมิที่ 10 เปรียบเทียบการให้บริการระบบเครือข่ายไร้สายภายในอาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข ปีงบประมาณ 2558-2559 
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5.2. ด้านห้องปฏิบัติการ 
 ในปีงบประมาณ 2559 ได้ด าเนินการจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนโดยผ่าน
ทาง โครงการจัดหาวัสดุเพ่ือรองรับการเรียนการสอนประจ าปี พ.ศ. 2559 จ านวน 711,352.18 บาท มีหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบคือ งานห้องปฏิบัติการ มีวัตถุประสงค์ในการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ เพ่ือสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอนในแต่ละหลักสูตรแยกตามชั้นปี โดย จากการประเมินผลส าเร็จของการด าเนินการตามตัวชี้วัด
ของโครงการจัดหาวัสดุเพ่ือรองรับการเรียนการสอนประจ าปี พ.ศ. 2559 พบว่า ผู้ประเมินมีระดับความพึงพอใจ
ในระบบสนับสนุนการเรียนการสอน ร้อยละ 84 

แผนภูมิที่ 11 แสดงการเปรียบเทียบงบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ เพื่อสนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอน ในปีงบประมาณ 2557 – 2559 

 

5.3. ด้านระบบสารสนเทศและห้องสมุด 
 ในปีงบประมาณ 2559 มีการจัดการด้านสื่อการเรียนการสอนเพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้ เช่น หนังสือ-ต ารา 
วิทยานิพนธ์ วารสารในและต่างประเทศ และฐานข้อมูล ในให้บริการแก่นักศึกษา และบุคลากร ดังนี้ 

ตารางท่ี 22 เปรียบเทียบจ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ปะจ าปีงบประมาณ 2558-2559 

ประเภทสิ่งสนับสนนุการเรียนรู้ 
ปี 2558 ปี 2559 

เพ่ิมขึ้น/ลดลง 
จ านวน หน่วยนับ จ านวน หน่วยนับ 

1. ต าราภาษาไทย 3,732 เล่ม 3,777 เล่ม เพิ่มขึ้น 
2. ต าราภาษาอังกฤษ 2,319 เล่ม 2,386 เล่ม เพิ่มขึ้น 
3. ปัญหาพิเศษด้านสาธารณสุข 507 เล่ม 507 เล่ม เท่าเดิม 
4. หนังสืออื่นๆ 1,147 ฉบับ 2,080 ฉบับ เท่าเดิม 
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ประเภทสิ่งสนับสนนุการเรียนรู้ 
ปี 2558 ปี 2559 

เพ่ิมขึ้น/ลดลง 
จ านวน หน่วยนับ จ านวน หน่วยนับ 

5. วารสารวิชาการ 380 เล่ม 521 เล่ม ลดลง 
6. นิตยสารบันเทิง 198 เล่ม 270 เล่ม เพิ่มขึ้น 
7. สื่อโสตทัศน ์ 465 แผ่น 474 แผ่น เพิ่มขึ้น 
8. ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส ์ 1 ฐาน 1 ฐาน เท่าเดิม 

 แผนภูมิที่ 12 แสดงการเปรียบเทียบสัดส่วนร้อยละของสิ่งสนับสนุนที่จัดให้บริการในปีงบประมาณ 2559 

 

ตารางท่ี 23 สถิติการใช้บริการห้องสมุดวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

ล าดับที ่ รายการ ปี 2558 ปี 2559 หมายเหตุ 
1 การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ 4,427 คร้ัง 47,027 คร้ัง UpTodate 
2 การยืมสื่อสารสนเทศห้องสมุด 4,875 เล่ม 4,383 เล่ม ข้อมูลในระบบฐานข้อมูล Walia Autolib 
3 บริการห้องประชุมกลุ่มย่อย 47 คร้ัง 27 คร้ัง (CMP 302) 
4 บริการห้อง MiniThater 60 วัน 14 วัน จ านวน 20 ที่นั่ง 
5 บริการวีดีทัศน ์ 175 คน 158 คน จ านวน 4 เครื่อง 
6 บริการ DVD ภาพยนต ์ 326 แผ่น 113 แผ่น บริการยืม 
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6. การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมนอกหลักสูตรที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 ในปีงบประมาณ 2559 ได้ด าเนินการจัดสรรงบประมาณจ านวน เพ่ือสนับสนุนการจัดโครงการ/กิจกรรม
นอกหลักสูตรเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษา เพ่ือให้นักศึกษาส าเร็จการศึกษา มีคุณสมบัติตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ทั้ง 5 ด้าน ดังนี้ 

ตารางท่ี 24 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมเสริมหลักสูตรและนอกหลักสูตร ประจ าปีงบประมาณ 2559 

โครงการ/กิจกรรม 
ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วม 

ประเมินความพึง
พอใจ 

ประเมินด้านทักษะ 

1. กิจกรรมด้านคุณธรรม  จริยธรรม  
1.โครงการส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม นักศึกษา 
สาธารณสุขศาสตร ์ 

100 4.00 ระดับด ี 3.85 ระดับด ี

2. โครงการส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  นักศึกษาแพทย ์     100 4.15 ระดับด ี 4 ระดับด ี

3. โครงการวันมหิดล 100 3.90 ระดับด ี 3.90 ระดับด ี

4.โครงการค่ายจริยธรรมสัญจร (เจ้าภาพ ) 100 4.05 ระดับด ี 3.45 ระดับด ี

ผลรวมด้านคุณธรรม  จริยธรรม 100 4.03 ระดับด ี 3.80 ระดับด ี

2. กิจกรรมด้านความรู้ 
1.โครงการเข้าร่วมกิจกรรมของสมาพันธ์นิสตินักศึกษา
แพทย์นานาชาต ิ(IFMSA) 

100 3.5 ระดับ
พอใช้ 

4.05 ระดับด ี

2.โครงการเข้าร่วมกิจกรรมของสมาพันธ์นิสตินักศึกษา
แพทย์เอเชีย (AMSA) 

100 3.6 ระดับ
พอใช้ 

4.15 ระดับด ี

4. โครงการปัจฉิมนิเทศ (นักศึกษาวทบ. สาขาสาธารณสุข) 98 3.55 ระดับด ี 4.3 ระดับด ี
5.โครงการพัฒน าทักษะก ารเรียนรู้แห่งศตรรรษที่ 21 
(นักศึกษาแพทย์ ) 

100 4.15 ระดับด ี 4.1 ระดับด ี

   - knowing I 89 3.73 ระดับ
พอใช้ 

4.15 ระดับด ี

   - knowing organization (ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาแพทย์ ) 100 4.56 ระดับด ี 4.05 ระดับด ี
ผลรวมด้านความรู้ 98 4.00 ระดับด ี 4.25 ระดับด ี

3. กิจกรรมด้านทักษะทางปญัญา 
1. โครงการสนับสนุนนักศึกษาเข้าร่วมตอบปัญหาและ
ประชุมวชิาการ 

100 4.80 ระดับดี
มาก 

5.5 ระดับดี
มาก 

ผลรวมด้านทักษะทางปัญญา 100 4.80 ระดับดี
มาก 

4.5 ระดับดี
มาก 

4. กิจกรรมด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
1.โครงการกีฬาเข็มสัมพนัธ ์ 100 4 ระดับด ี 4.45 ระดับด ี
2.โครงการกีฬาสาธารณสุขสัมพนัธ์  100 4.15 ระดับด ี 4.32 ระดับด ี
3.โครงการกีฬาเฟรชชี ่  90 4.62 ระดับดี

มาก 
4.15 ระดับด ี
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โครงการ/กิจกรรม 
ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วม 

ประเมินความพึง
พอใจ 

ประเมินด้านทักษะ 

4.กีฬาเชื่อมสัมพนัธ์วิทยาศาสตร์สุขภาพ      100 4.15 ระดับด ี 4.32 ระดับด ี
5.ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 90 4.15 ระดับด ี 4.3 ระดับด ี
6.โครงการต้อนรับน้องใหม่ 100 3.64 ระดับด ี 3.95 ระดับด ี
7.โครงการพิธีไหว้คร ู 80 3.95 ระดับด ี 4.45 ระดับด ี
8. โครงการซ้อมพระราชทานปริญญาบัตรและแสดงความ
ยินดีกับบณัฑิต  

100 4.9 ระดับดี
มาก 

4.8 ระดับดี
มาก 

9. โครงการ แรกพบสบตา (แรกพบนักศึกษาแพทยช์ั้นปีที่ 
1)    

97 4.45 ระดับด ี 4.35 ระดับด ี

10. โครงการแต่งกายด ี มีวินัย ตรงต่อเวลาเพื่อศักดิ์ศรี  
ว.แพทย์    

90 4.25 ระดับด ี 4.67 ระดับดี
มาก 

ผลรวมทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
และความรับผิดชอบ 

77 3.46 ระดับด ี 4.00 ระดับด ี

5. กิจกรรมด้านทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี 
1. โครงการ สพท. สมาพนัธ์นสิตินักศึกษาแพทย์แห่ง
ประเทศไทย 

100 4.25 ระดับด ี 4.8 ระดับดี
มาก 

2.โครงการเข้าร่วมและจัดประชมุสมาพันธ์นิสตินักศึกษา
สาธารณสุขแห่งประเทศไทย 

80 4.05 ระดับด ี 4.5 ระดับด ี

ผลรวมทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข  
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี 

90 4.15 ระดับด ี 4.65 ระดับดี
มาก 

7. การสนับสนุนด้านทุนการศึกษาและสวัสดิการนักศึกษา 
7.1. กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาและทุนการศึกษาจากหน่วยงานภายในและภายนอก 
 ในปีการศึกษา 2558 วิทยาลัยแพทยศาตร์และการสาธารณสุข ได้ด าเนินการจัดหาทุนเพ่ือสนับสนุน
การศึกษาให้กับนักศึกษา จากแหล่งทุนต่างๆ ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ซึ่งมีหน่วยงานที่ให้ทุน เพ่ือ
สนับสนุนการศึกษา ดังนี้ 

1. กองทุนเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) มีจ านวนนักศึกษาท่ีกู้ยืม จ านวนทั้งสิ้น 184 คน 
2. กองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) มีนักศึกษาที่กู้ยืม จ านวนทั้งสิ้น 44 คน 
3. ทุนสนับสนุนการศึกษาจากหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก จ านวนทั้งสิ้น 17 ทุน 

ตารางท่ี 25 รายละเอียดทุนการศึกษาจากหน่วยงานภายใน และภายนอก ประจ าปีการศึกษา 2558 

ล าดับ ชื่อทุนการศึกษา 
จ านวนเงิน 

(บาท) 
ประเภท

ทุนการศึกษา 
จ านวนนักศึกษาท่ีผ่านการ
คัดเลือกเบื้องต้นระดับคณะ 

1 ทุนการศึกษาผู้มจีิตศรัทธาสนับสนนุทุนการศึกษา
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี ประจ าปีการศึกษา 
2558 

ส่วนกลาง
พิจารณา 

ไม่ต่อเนื่อง 1 คน 

3 ทุนการศึกษามูลนิธไิฟเซอร ์ 50,000/ปี ตลอด
หลักสตูร 

3 คน 
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ล าดับ ชื่อทุนการศึกษา 
จ านวนเงิน 

(บาท) 
ประเภท

ทุนการศึกษา 
จ านวนนักศึกษาท่ีผ่านการ
คัดเลือกเบื้องต้นระดับคณะ 

4 ทุนการศึกษาเทสโกโลตัส 15,000/ปี ต่อเนื่อง 2 คน 
5 ทุนการศึกษาคุณสนธิเกวลิน สุวธิตวงศ ์ 30,000 ไม่ต่อเนื่อง 1 คน 
6 ทุนการศึกษามูลนิธินายห้างโรงปนูผู้หนึ่ง ประจ าปี

การศึกษา 2558  
30,000/ปี ต่อเนื่อง ส่วนกลางพิจารณา 

7 ทุนการศึกษาโครงการสนับสนุนทุนการศึกษา
มูลนิธิตั้งเซ็กกมิ ระดับอุดมศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2558 

8,000 ไม่ต่อเนื่อง   

8 ทุนการศึกษาวิจิตรพงศ์พันธุ์ เพื่อส่งเสริมศาสนา 
การศึกษาและสังคม ประจ าปีการศึกษา 2558 
ประเภททุนต่อเนื่อง จ านวน 19 ทุนๆละ 20,000 
บาท 

20,000 ต่อเนื่อง 

  
9 ทุนการศึกษามูลนิธินายประจักษ์ และนางสาลี่ คน

ตรง ประจ าปีการศึกษา 2558  
4,000 ต่อเนื่อง 1 คน 

10 ทุนการศึกษามูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล   ต่อเนื่อง 1 คน 
11 ทุนการศึกษาเอสโซ่สมโภชน์กรุงรตันโกสินทร์ 200 

ปี ประจ าปีการศึกษา 2558 
10,000 ไม่ต่อเนื่อง 1 คน 

12 ทุนการศึกษามูลนิธิแพทยสตรีแห่งประเทศไทย  5,000 ตลอด
หลักสตูร 

7 คน 

 รวมจ านวนนกัศึกษาท่ีได้รับทุนการศึกษา     17 คน 
 

7.2. การแนะแนวและการจัดหางาน 
 ในปีงบประมาณ 2559 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีช่องทางการให้ข้อมูลของ
หน่วยงานที่ให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษาผ่านช่องทาง
ต่างๆ ดังนี้   

1. ผ่านทางเว็บไซต์ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  
2. หนังสือแจ้งเวียนประชาสัมพันธ์ภายในวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข   
3. บอร์ดประชาสัมพันธ์ของงานพัฒนานักศึกษา  
4. Facebook ของกลุ่มนักศึกษาแพทย์และสาธารณสุข เช่น Facebook ในกลุ่ม หอพักนักศึกษา

แพทย์ , We love PH UBU ,PH#9, CMP-10  
5. กิจกรรมปัจฉิมนิเทศหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ชั้นปีที่ 4 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์  ในวันที่ 

30-31 พฤษภาคม 2559 ณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  มีการจัดอบรมในหัวข้อต่างๆ ดังนี้  
- ความก้าวหน้าในสายอาชีพและแนวทางการศึกษาต่อ  
- รู้เขา รู้เรา แนวทางการปรับตัวและการท างานร่วมกับบุคคลอ่ืนในองค์กร  
- การเตรียมความพร้อมอย่างไรให้ได้งาน   
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7.3. การจัดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพ 
 ในปีงบประมาณ 2559 ได้จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ เตรียมความพร้อมก่อนการรับสมัครงาน 
นักศึกษาจะส าเร็จการศึกษาเพ่ือให้นักศึกษามีบุคลิกภาพทั้งทางกาย  วาจา ใจ  เช่น  การแต่งกาย การมีสัมมนา
คารวะ การพูดจา และการแสดงออกทางด้านอารมณ์ เป็นต้น ในวันปัจฉิมนิเทศ วันที่ 30-31 พฤษภาคม 2559 ณ 
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

7.4. ด้านวินัยและสวัสดิภาพนักศึกษา 
 ในปีการศึกษา 2559 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้จัดอบรมให้ความรู้การใช้ชีวิตในรั้ว
มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วินัยที่นักศึกษาควรพึงปฏิบัติและสวัสดิภาพนักศึกษา เช่น การ
เคารพกฎจราจร และการประกันอุบัติเหตุในกรณีนักศึกษาเกิดอุบัติ เหตุเป็นต้น ในวันปฐมนิเทศนักศึกษา 27 
กรกฏาคม 2558  ณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

 

ภาพที่ 20 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2559 

8. การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 ในปีงบประมาณ 2559 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญจากความ
ร่วมมือของประเทศต่างๆ ไปสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ซึ่ง
เป็นหนึ่งในสามเสาหลักของประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) โดยอีกสองเสาหลักคือ ประชาคมความ
มั่นคงอาเซียน (ASEAN Security Community) และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-
Cultural Community) เพ่ือเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาล และสอดคล้องกับพันธกิจ ของมหาวิทยาลัย ใน
การพัฒนาให้มหาวิทยาลัยก้าวสู่ความเป็นสากล และสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ จึงได้มีการ
บริหารงานด้านวิเทศสัมพันธ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือจัดกิจกรรมให้นักศึกษาและบุคลากรเรียนรู้ เข้าใจใน
วัฒนธรรมและสังคมในประเทศอาเซียน ทางด้านการบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุข ดังนี้ 

8.1. โครงการวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์วิทยาลัยแพทย์และการสาธารณสุข มีการ
ด าเนินงาน จ านวน 1 กิจกรรม คือ กิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษาแพทย์ระหว่างประเทศใน
ภูมิภาคเอเชีย (AMSEPT) ณ ประเทศไทย โดยใช้งบประมาณในการจัดกิจกรรม จ านวน 
51,411 บาท ระหว่างวันที่ 11 – 18 มิถุนายน 2559 ณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข 
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ภาพที่ 21 คณะนักศึกษาแพทย์จากประเทศฟิลิปปินส์  เข้าศึกษาดูงานตามหน่วยงานต่างๆ ภายใน                   
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

8.2. โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2559  มีการด าเนินงาน จ านวน 1 
กิจกกรม คือการอบรมภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสารเบื้องต้น โดยใช้งบประมาณในการจัด
กิจกรรม จ านวน 26,305 บาท ระหว่างวันที่ 13 - 24 มิถุนายน 2559 ณ CMP 220 ณ 
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

 

ภาพที่ 22 การเรียนการสอนภาษาเกาหลีเบื้องต้น 

9. การสร้างความสัมพันธ์กับศิษย์เก่า  
 ในปีงบประมาณ 2559 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  ได้มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา
ความรู้และประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า ดังนี้  

1. การประชุมวิชาการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง “ศตวรรษที่ 21 ของ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 30 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ศิษย์เก่าได้
เขา้ร่วมการประชุมและน าเสนอผลงานวิชาการ  

2. มีชมรมศิษย์เก่า โดยก่อตั้ง ณ วันที่ 26 เมษายน 2557 ณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข   

3. มี Facebook ชมรมศิษย์เก่า เพ่ือเป็นช่องทางในการสื่อสาร และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ศิษย์
เก่า   
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4. กิจกรรมแนะแนวแลกเปลี่ยนประสบการณ์รุ่นพ่ีรุ่นน้อง ในพิธีมอบใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม
ส าหรับบัณฑิตแพทย์ที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2558  ณ ห้องประชุม CMP101 วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  

 

ภาพที่ 23 พิธีมอบใบประกอบวิชาชีพแพทย์ รุ่นที่ 5 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  
 
10. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ  
 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.00 น. วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยุบล
ราชธานี น าทีมโดยศาสตราจารย์ (พิเศษ )จอมจิน  จันทรสกุล นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ศาสตราจารย์ 
(คลินิก) เกียรติคุณ นพ.วราวุธ สุมาวงศ์อุปนายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาศ 
จิตต์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รศ.นพ.ป่วน สุทธิพินิจธรรม คณบดี
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  และคณะ ร่วมด้วย ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 
นายแพทย์ชลิต ทองประยูร ผู้อ านวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ นพ.เศวต  ศรีศิริ 
และคณะ เข้าปรึกษาหารือเรื่องการเลือกคู่ความร่วมมือของสถาบันร่วมผลิตแพทย์ ในปี พ.ศ.2561 – 2570 ณ 
อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี 

 

ภาพที่ 24 ปรึกษาหารือเรื่องการเลือกคู่ความร่วมมือของสถาบันร่วมผลิตแพทย์ ในปี พ.ศ.2561 – 2570 
  

 
 

 



 

68 Annual Report 2016   
 

 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกสามัญของสภาคณบดีคณะสาธารณสุข
แห่งประเทศไทย ซึ่งคณบดีได้รับการเลือกตั้งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการบริหารสภาคณบดีด้วย โดยได้เข้าร่วมการ
ประชุมเพ่ือด าเนินงานร่วมกับสภาคณบดีคณะสาธารณสุขแห่งประเทศไทยทุกครั้ง ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารที่ส าคัญ เช่น การพัฒนาหลักสูตรทางด้านสาธารณสุข การพัฒนาอาจารย์การพัฒนาองค์ความรู้ได้การวิจัย 
การจัดประชุมทางวิชาการ การประสานความร่วมมือกับสภาวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน สภาคณบดีคณะ
สาธารณสุขแห่งประเทศไทย จะมีการประชุมคณะกรรมการบริหารทุก 2 เดือน และมีการประชุมใหญ่สามัญ
ประจ าปีทุก 4 เดือนโดยหมุนเวียนสถาบันที่เป็นสมาชิกร่วมเป็นเจ้าภาพ 

 

ภาพที่ 25 เข้าร่วมการประชุมเพื่อด าเนินงานร่วมกับสภาคณบดีคณะสาธารณสุขแห่งประเทศไทย 

 
11. พัฒนาระบบและกลไกเพื่อลดจ านวนการตกออกการคงจ านวนนักศึกษา 
 หลักสูตรมีระบบอาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือให้ค าแนะน ากับนักศึกษา และมีการติดตามนักศึกษาที่มีผลการ
เรียนต่ า โดยในปีการศึกษา 2559 มีจ านวนนักศึกษาตกออก ดังนี้ 

ตารางท่ี 26 แสดงจ านวนนักศึกษาที่รับเข้าและจ านวนนักศึกษาที่ตกออก 
 

  

หลักสูตร 
ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2559 
จ านวน 
รับเข้า 

จ านวน 
ตกออก 

จ านวน 
รับเข้า 

จ านวน 
ตกออก 

หลักสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต 48 - 36 - 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 148 4 - - 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามยัสิ่งแวดล้อม - - 41 1 
หลักสูตรสาธารณศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์ - - 92 - 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาชีวเวชศาสตร ์ 5 - 7 1 

รวม 201 4 176 1 
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12. นักศึกษาทีไ่ด้รับการยกย่องหรือยอมรับในระดับชาติ หรือนานาชาติ 
 รางวัลนักศึกษาคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น จากแพทยสภา  ผู้ได้รับรางวัลคือ นำงสำวจิรำพร  ภูดอนตอง   

นักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 4 โดยท าพิธีมอบโล่แพทยสภา ในพิธีวันไหว้ครูปีการศึกษา 2559 วันที่ 25 สิงหาคม 2559 
ณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

 

ภาพที่ 26  นักศึกษาที่ได้รับการยกย่องหรือยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ  

13. การจัดบริการด้านอาคารสถานที่ท่ีใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้จัดบริการด้านอาคารสถานที่ ที่ใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน โดยแบ่งออกเป็น ห้องต่างๆ ดังนี้ 

ตารางท่ี 27 ห้องเรียน ประจ าอาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  

ล าดับ หมายเลขห้อง ค าอธิบาย รายละเอียด ความจุ ชั้นที ่
1 CMP 101 ห้องบรรยาย Projector, เครื่องเสยีง 300 ท่ีนั่ง 1 
2 CMP 103 ห้องบรรยาย Projector, Visualizer, เครื่องเสยีง, 

คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง 
150 ท่ีนั่ง 1 

3 CMP 115 ห้องเรียนกลุม่ย่อย 1 กระดานไวท์บอร์ด จ านวน 2 ชุด 15 ท่ีนั่ง 1 
4 CMP 116 ห้องเรียนกลุม่ย่อย 2 กระดานไวท์บอร์ด จ านวน 2 ชุด 15 ท่ีนั่ง 1 
5 CMP 117 ห้องเรียนกลุม่ย่อย 3 กระดานไวท์บอร์ด จ านวน 2 ชุด 15 ท่ีนั่ง 1 
6 CMP 118 ห้องเรียนกลุม่ย่อย 4 กระดานไวท์บอร์ด จ านวน 2 ชุด 15 ท่ีนั่ง 1 
7 CMP 119 ห้องเรียนกลุม่ย่อย 5 กระดานไวท์บอร์ด จ านวน 2 ชุด 15 ท่ีนั่ง 1 
8 CMP 122 ห้องบรรยาย Projector, Visualizer, เครื่องเสยีง, 

คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง 
100 ท่ีนั่ง 1 

9 CMP 126 ห้องเรียนกลุม่ย่อย 10 กระดานไวท์บอร์ด จ านวน 2 ชุด 15 ท่ีนั่ง 1 
10 CMP 127 ห้องเรียนกลุม่ย่อย 11 กระดานไวท์บอร์ด จ านวน 2 ชุด 15 ท่ีนั่ง 1 
11 CMP 128 ห้องเรียนกลุม่ย่อย 12 กระดานไวท์บอร์ด จ านวน 2 ชุด 15 ท่ีนั่ง 1 
12 CMP 129 ห้องเรียนกลุม่ย่อย 13 กระดานไวท์บอร์ด จ านวน 2 ชุด 15 ที่น่ัง 1 
13 CMP 130 ห้องเรียนกลุม่ย่อย 14 กระดานไวท์บอร์ด จ านวน 2 ชุด 15 ท่ีนั่ง 1 
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ล าดับ หมายเลขห้อง ค าอธิบาย รายละเอียด ความจุ ชั้นที ่
14 CMP 216 ห้องบรรยาย Projector, Visualizer, เครื่องเสยีง, 

คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง 
70 ท่ีนั่ง 2 

15 CMP 219 ห้องบรรยาย Projector, Visualizer, เครื่องเสยีง, 
คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง 

50 ท่ีนั่ง 2 

16 CMP 220 ห้องบรรยาย Projector, Visualizer, เครื่องเสยีง, 
คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง 

50 ท่ีนั่ง 2 

17 CMP 310 ห้องบรรยาย Projector, Visualizer, เครื่องเสยีง, 
คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง 

60 ท่ีนั่ง 3 

18 CMP 201 ห้องปฏิบัติการหน่วย
วิจัยทางคลินิค 

6 เบนส์ 60 ท่ีนั่ง 2 

19 CMP 202 ห้องพักนักวิทยาศาสตร ์   2 
20 CMP 203 ห้องเตรียมสารเคมีและ

อาหารเลี้ยงเช้ือ 
ตู้ปลอดเชื้อ 1 ตู้ เครื่องปั่นตัวอย่าง 
1 เครื่อง ตู้บ่มเพาะเชื้อ 1 ตู้ 
เครื่องวัด pH 2 เครื่อง เครื่องช่ัง 4 
ต าแหน่ง 1 เครื่อง 

 2 

21 CMP 205 ห้องมืด   2 
22 CMP 206 ห้องเก็บรักษา

เชื้อจุลินทรีย ์
ตู้เย็น 4 องศา 3 เครื่อง ตู้เย็น -20 
องศา 1 เครื่อง 

 2 

23 CMP 209 ห้องเก็บของ สารเคมี
และอาหารเลีย้งเช้ือ 

  2 

24 CMP 210 ห้องล้างอุปกรณ ์   2 
25 CMP 211 ห้องปฏิบัติการชีวเคมี

และอนามัยสิ่งแวดล้อม 
9 เบนส์  90 ท่ีนั่ง 2 

26 CMP 212 ห้องปฏิบัติการจลุ
ชีววิทยาและปรสิตวิทยา 

7 เบนส์ 70 ท่ีนั่ง 2 

27 CMP 213 ปฏิบัติการสรรีวิทยาและ
พยาธิวิทยา 

8 เบนส์  80 ท่ีนั่ง 2 

28 CMP 214 ห้องสอนแสดง เครื่องสแกนสไลด์พยาธิวิทยา  2 
29 CMP 215 ห้องเก็บ Museum   2 
30 CMP 315 ห้องปฏิบัติการทักษะ

พื้นฐานทางคลินิค 
ห้องปฏิบัติการทักษะพื้นฐานทาง
คลินิกย่อย 16 ห้อง 

50 ท่ีนั่ง 3 

31 CMP 1103 ห้องปฏิบัติการมหกาย
วิภาคศาสตร ๋

อาคารวิทยาลยัแพทยศาสตร์ (หลงั
เดิม) 

 1 

 ในปีงบประมาณ 2559 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  ได้ด าเนินการการปรับปรุง
ห้องเรียนมหกำยวิภำคศำสตร์ โดยเพ่ิมโต๊ะปฏิบัติกำรเข้ำไปเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่กำรใช้งำน และจัดเก็บอุปกรณ์  เพ่ือ
รองรับกำรเรียนกำรสอน กับจ านวนนักศึกษาที่แนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น และจากการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร
และนักศึกษาท่ีรับบริการ พบว่ามีระดับความพึงพอใจที ่3.78 คะแนน 
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กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาอาจารย์ให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนาตนเองให้พร้อมทันต่อพล
วัตรของสังคม โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้ท าวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ และพัฒนา
สมรรถนะด้านวิชาการในระดับสากล 

เป้าประสงค์ : อาจารย์ให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนาตนเองให้พร้อมทันต่อ 
       พลวัตรของสังคม 

มาตรการ 
1. พัฒนาอาจารย์ให้มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ท าวิจัย  สร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ผลิตสื่อการศึกษา 

ต ารา และผลงานทางวิชาการในรูปแบบต่างๆ อย่างมีคุณภาพ 
3. ส่งเสริมและก ากับให้อาจารย์ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีจรรยาบรรณ เป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษา 

และสามารถเป็นที่ปรึกษาให้แก่นักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ   
4. จดัระบบและกลไก เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการให้อาจารย์มีระดับคุณวุฒิทางการศึกษาและ

ต าแหน่งทางวิชาการในสัดส่วนที่เหมาะสมตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา(คงเดิม) 
5. พัฒนาอาจารย์ให้มีสมรรถนะด้านวิชาการในระดับสากลรวมทั้งการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ

รองรับการเปิดประชาคมอาเซียนและการพัฒนาในศตวรรษท่ี 21 
 
1. การส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ท าวิจัย สร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้  
 การส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ท าวิจัย สร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ โดยมีการจัดประชุม
วิชาการ การจัดอบรม และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัย เพ่ือให้อาจารย์และนักวิจัยได้พัฒนางานวิจัย 
และแนวทางการด าเนินงานวิจัยให้มีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น โดยมีจ านวน 3 โครงการ มีรายละเอียด ดังนี้ 

ตารางท่ี 28 โครงการ/กิจกรรมเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ท าวิจัย และสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา/
สถานที่ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม (คน) 

1 ประชุมวิชาการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข ครั้งที่ 5 เรื่อง “ศตวรรษที่ 21 ของ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ” 

1 วัน 409,700304 304 

2 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องโรคติดเชื้อมาลาเรียและ
ปรสิตที่พบบ่อยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอน
ใต้  

1 วัน 81,739.5054 54 

3 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “แนวทางการ
เขียนข้อเสนอโครงการวิ จัย  เพื่ อ เสนอขอ
งบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561” 

1 วัน 21 21 
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2. การพัฒนาอาจารย์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน 
 การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ให้มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ ที่หน่วยงานด าเนินงาน/เข้าร่วม จ านวน 4 กิจกรรม โดยใช้งบประมาณโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
กิจกรรมการส่งเสริมศักยภาพในการปฏิบัติงานบุคลากรสายวิชาการให้มีความก้าวหน้าตามสายงาน มีรายละเอียด 
ดังนี้ 

ตารางที่ 29 รายละเอียโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอาจารย์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการ
สอน 

ล าดับ  โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา/สถานที ่ งบประมาณ  
(บาท) 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม (คน) 

1 อบรมการขอต าแหน่งทางวิชาการ ส าหรับบุคลากร
สายวิชาการ 

24 พ.ค. 59-24 พ.ค. 59 
วิทยาลัยแพทยศาสตรแ์ละ
การสาธารณสุข 

6,880.00 56 

2 การฟังบรรยายเกี่ยวกับการท าเอกสารประกอบการ
สอน หนังสือ ต ารา งานวิจัย ในการขอต าแหน่งทาง
วิชาการ ส าหรับบคุลากรสายวิชาการ  

28 ก.ค. 59-28 ก.ค. 59 
วิทยาลัยแพทยศาสตรแ์ละ
การสาธารณสุข 

4,560.00 56 

3 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “พัฒนาอาจารย์เพื่อการ
จัดการเรียนการสอนทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
Module ที่ 2 : กระบวนการเรยีนรู้ในศตวรรษท่ี 21”  

25 พ.ย. 58-27 พ.ย. 58 
วิทยาลัยแพทยศาสตรแ์ละ
การสาธารณสุข 

69,590.10 56 

4 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวชิาชีพ 1 ต.ค. 58-30 ก.ย. 59 
หน่วยงานภายนอก 

451,466.89 52 

3. การส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์มีระดับคุณวุฒิทางการศึกษาและต าแหน่งทางวิชาการ 
 ในปีงบประมาณ 2559 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้
อาจารย์มีระดับคุณวุฒิทางการศึกษาและต าแหน่งทางวิชาการ โดยการจัดโครงการ “สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือ
ทบทวนแผนกรอบอัตราก าลังของบุคลากรสายวิชาการ 4 ปี (2560-2564) โดยทบทวนตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย แผน
กลยุทธ์พัฒนาบุคลากร ประจ าปี 2559 แบบคลอบคลุม ด้านกรอบอัตราก าลัง การพัฒนาบุคลากร วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ระยะ 5 ปี พ.ศ 2560-2564” ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมร้าน
แซบซอย 9 อุบลราชธานี โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 60 คน และใช้งบประมาณในการจัดโครงการจ านวน
ทั้งสิ้น 220,000 บาท 

 

ภาพที่ 27 สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนกรอบอัตราก าลังของบุคลากรสายวิชาการ 4 ปี  (2560-
2564) 



 

73 Annual Report 2016   
 

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาขีดความสามารถด้านการวิจัยเพื่อยกระดับสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยระดับชาติ  ภูมิภาค
ลุ่มน้ าโขง และอาเซียน โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการวิจัย และส่งเสริมและ
สนับสนุนความร่วมมือด้านการวิจัยกับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ 

เป้าประสงค์ : องค์ความรู้นวัตกรรมที่พัฒนาขีดความสามารถ และยกระดับความเป็นอยู่ของชุมชน 
มาตรการ 

1. พัฒนาระบบกลไกการบริหารงานวิจัยให้สามารถด าเนินงานเชิงรุกได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

2. ส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม       
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของนักวิจัย และสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ 
4. ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือด้านการวิจัยกับหน่วยงานในและต่างประเทศ โดยเน้นภูมิภาค

ลุ่มน้ าโขง และอาเซียน ทั้งเพ่ิมขีดความสามารถในการแสวงหาแหล่งทุนวิจัย     
5. สนับสนุนและส่งเสริมให้มีศูนย์ความเชี่ยวชาญเพ่ือสร้างความเข้มแข็งด้านงานวิจัย และความมี

ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย       
6. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการเผยแพร่ การประยุกต์ใช้ การจัดการความรู้ การบูรณาการวิจัย 

การเรียนการสอน และบริการวิชาการ และเชื่อมโยงงานวิจัยสู่อุตสาหกรรม 
7. พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านทรัพย์สินทางปัญญาอย่างมีประสิทธิภาพ       

 
1.พัฒนาระบบกลไกการบริหารงานวิจัยให้สามารถด าเนินงานเชิงรุกได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล      
  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัย เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย
ตามแผนด้านการวิจัย และมีการด าเนินการตามระบบที่ก าหนดคือ มีแผนกลยุทธ์ด้านการวิจัย ขั้นตอนการบริหาร
งานวิจัยและการด าเนินงาน ผ่านกระบวนการจัดการและการบริหารคณะกรรมการบริหารงานวิจัย เพ่ือท าหน้าที่
ก าหนดนโยบาย แผนงานและกรอบการด าเนินงานวิจัย ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรท างานวิจัย งาน
สร้างสรรค์ ตลอดจนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานอย่างต่อเนื่อง มีการด าเนินงานและจัดกิจกรรมด้านการวิจัยอย่าง
ต่อเนื่องตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาในการพัฒนาระบบกลไกการบริหารงานวิจัย จ านวน 3 โครงการ มี
รายละเอียด ดังนี้  

ตารางท่ี 30 โครงการ/กิจกรรม เพื่อพัฒนาระบบกลไกการบริหารงานวิจัย 

โครงการ/กิจกรรม คณะ/หน่วยงาน ระยะเวลา ผู้เข้าร่วม 
(คน) 

งบประมาณ 
(บาท) 

ประชุมวิชาการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข  ครั้ งที่  5  เรื่ อง 
“ศตวรรษที่ 21 ของวิทยาศาสตร์สุขภาพ” 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข 

1 วัน 304 409,700 

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องโรคติดเชื้ อ
มาลาเรียและปรสิตที่พบบ่อยในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนใต้  

วิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข 

1 วัน 54 81,739.50 
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โครงการ/กิจกรรม คณะ/หน่วยงาน ระยะเวลา ผู้เข้าร่วม 
(คน) 

งบประมาณ 
(บาท) 

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง  “แนว
ทางการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อ
เสนอของบประมาณแผ่นดิน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561” 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข 

1 วัน 21 - 

 
1.1. การจัดประชุมวิชาการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่ 5 เรื่อง “ศตวรรษที่ 21 ของ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ” ในวันที่ 30 มีนาคม 2559 โดยมีวัตถุประสงค์ของการประชุมจัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ของคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข และของคณาจารย์จาก
คณะต่างๆของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านมาร่วมบรรยายในหัวข้อ
ต่างๆ ดังนี้  

1. ปาฐกถาพิเศษ: ศตวรรษที่ 21 ของวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยศาสตราจารย์นายแพทย์สุทัศน์       
ฟู่เจริญ ศูนย์วิจัยธาลัสซีเมีย สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล  

2. การบรรยายเรื่ อง  “COMMUNITY BASED EDUCATION FOR IMPROVING COMMUNITY 
HEALTH CARE SYSTEM”  โดยศาสตราจารย์ ดร.สุภา เพ่งพิศ ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนา
สุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล อาจารย์เภสัชกรพีรวัฒน์ จินาทองไทย ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
พัฒนาวิชาชีพ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อาจารย์เภสัชกรหญิงจีริสุดา         
ค าสีเขียว คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

3. การบรรยายเรื่อง “โรคติดต่อไม่เรื้อรัง” โดย  แพทย์หญิงจุรีพร คงประเสริฐ ส านักโรคไม่ติดต่อ 
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข  

4. การบรรยายเรื่อง “เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการตรวจวินิจฉัยโรค” โดย ศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ 
จันทราทิตย์ หัวหน้าหน่วยไวรัสวิทยาและจุลชีววิทยาโมเลกุล  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

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

 

ภาพที่ 29 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องโรคติดเชื้อมาลาเรียและปรสิตที่พบบ่อยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนใต้ 

1.3. การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “การเสนอขอทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561” ซึ่งงานส่งเสริมวิจัย บริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมได้จัดกิจกรรมเพ่ือเป็นเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการเขียนข้อเสนอโครงากรวิจัยเพ่ือขอทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุน งบประมาณ
แผ่นดิน ประจ าปี พ.ศ. 2561 โดยมี ดร.เชาวลิต ยั่วจิตร เป็นประธานด าเนินการ และมีวิทยากรคือนางสาวปัญจีรา 
ศุภดล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักงานส่งเสริมการวิจัย บริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรม 
ส านักงานอธิการบดี ซึ่งกระบวนการด าเนินงานให้อาจารย์และนักวิจัยจัดท าข้อเสนอการวิจัยตามแบบฟอร์มของ
ส านักงานคณะกรรมการวิจัย แห่งชาติ (วช.) ก าหนด มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 21 คน วัน 13 กรกฎาคม 2559 
 

    

ภาพที่ 30 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “การเสนอขอทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561” 
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2. งานวิจัยท่ีได้รับทุนสนับสนุน 
2.1. งานวิจัยท่ีได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภายใน  
 ในปีงบประมาณ 2559 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีงานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก
หน่วยงานภายใน จ านวน 21 โครงการ ดังนี้ 

ตารางท่ี 31 โครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภายใน  

ล าดับ ชื่อโครงการวิจัย 
ผู้วิจัย 

อาจารย์และนักวิจัยประจ า
(ต าแหน่งทางวิชาการ) 

จ านวนเงิน(บาท) ประเภทโครงการ 

เงินแผ่นดิน เงินรายได้ 
โครงการ
เดิมสิ้นสุด
ปี2559 

โครงการ
ใหม่ ปี 
2559 

1 การศึกษาฤทธ์ิต้านจลุชีพของสารคัด
หลั่งจากแมลงวันบ้าน Musca 
domestica แมลงวันหัวเขียว 
Chrysomya megacephala และ 
Lucilia cuprina 

ผศ.ดร.ธารินี ไชยวงศ์ 300,000    

2 การศึกษาฤทธ์ิทางเภสัชวิทยาของสาร
อนุพันธ์จากใบหญ้าหวาน (สตีวิออล) ใน
การยับยั้งการเจรญิเติบโตของซีสต์ใน
เซลล์ท่อไต MDCK: การประยุกต์ใช้ใน
การรักษาโรคถุงน้ าในไต 

นายเชาวลิต ยั่วจิตร 300,000    

3 คุณสมบัติในการจับธาตุเหล็กและลด
อนุมูลอิสระของสารสกัดจากฐาน ดอก
นูนและเกสรจากบัวหลวงในเซลลต์ับ
เพาะเลี้ยงท่ีมีภาวะเหล็กเกิน 

นางสาวกาญจนา แปงจิตต์ 300,000    

4 การคัดแยกและการจ าแนกเชื้อ 
Cryptococcus neoformans จาก 
มูลสตัว์ปีกและสิ่งแวดล้อมในจังหวัด
อุบลราชธาน ี

ผศ.ธันยาการย์ ศรีวรมาศ 300,000    

5 การศึกษาอุบัติการณ์โรคไข้เลือดออกใน
พื้นที่ระบาดและไม่ระบาดด้วยระบบ
สารสนเทศภมูิศาสตร ์จังหวัด
อุบลราชธาน ี

ผศ.จารุวรรณ์ วงบุตดี 299,200    

6 ความชุกและพื้นฐานระดับโมเลกุล
ของธาลัสซีเมยีและฮโีมโกลบินผดิปกติ
ในบริเวณชายแดนไทย ลาว กัมพชูา 

นางสาวรสริน การเพียร 299,200    

7 การพัฒนาการตรวจหาเช้ือ 
Burkholderia pseudomallei ด้วย
เทคนิค loop-mediated isothermal 
amplification ร่วมกับ lateral-flow 
dipstick (LAMP-LFD) 

นายปรีดา ปราการกมานันท์ 291,000    
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ล าดับ ชื่อโครงการวิจัย 
ผู้วิจัย 

อาจารย์และนักวิจัยประจ า
(ต าแหน่งทางวิชาการ) 

จ านวนเงิน(บาท) ประเภทโครงการ 

เงินแผ่นดิน เงินรายได้ 
โครงการ
เดิมสิ้นสุด
ปี2559 

โครงการ
ใหม่ ปี 
2559 

8 การประเมินพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยแล้งด้วยดัชนี
ความสมบรูณ์ของพืชพรรณ และตรวจ
ระดับความเครียดของเกษตรกรปลูกข้าว 
ในพื้นที่ลุ่มน้ าห้วยข้าวสาร จังหวัด
อุบลราชธาน ี

นายวัชรพงษ์ แสงนิล 297,700    

9 การศึกษาอณูพันธุศาสตร์และระบาด
วิทยาของ Staphylococcus aureus 
ที่ดื้อต่อยา vancomycin 

ผศ.ดร.ภาวนา พนมเขต 291,400    

10 ผลของการขาดฮอรโ์มนเอสโตรเจนต่อ
การเปลีย่นแปลงของตัวรับเอสโตรเจน
ในสมองที่เกี่ยวข้องกับการเกิดภาวะวิตก
กังวล 

นางสาวสุวภรณ์  แดนดี   50,000   

11 แนวทางการการจัดการขยะอินทรยี์ที่
เกิดจากการแปรรูปอาหารจากเนือ้สัตว์
ของชุมชนบ้านท่าบ้งมั่ง หมู่ 7 ต าบลโพธิ์
ใหญ่ อ าเภอวารินช าราบ จังหวัด
อุบลราชธาน ี

จินตนา ศิริบูรณ์พิพัฒนา   20,000   

12 ฤทธิ์ของสารสกัดจากโลดทะนงแดงต่อ
การต้านเมทัลโลโปรตเีนส ของพิษงู   

นายอนุวัตร  ภิญญะชาติ  50,000   

13 การศึกษาคุณลักษณะของบัณฑติที่พึง
ประสงคต์ามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของนักศกึษา
หลักสตูรแพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี

แพทย์หญิงศุทธินี ธิราช   5,000   

14 ผลของการเข้าร่วมปฏิบัติธรรมต่อ
แนวคิดของนักศึกษาแพทย์ต่อการน า
ความรู้/หลักค าสอนไปประยุกต์ใช้/
พัฒนาตนเอง 

นางสาวฐานิสรา โฉมเกิด  11,000   

15 การศึกษาความผันแปรของหลอดเลือด
แดง retroesophagea right 
subclavian และความผันแปรร่วมอื่นๆ 

นางสาวฐานิสรา โฉมเกิด  40,000   

16 รูปแบบการจดัการระดับเสยีงจากการ
สัญจรของเรือในท่าน้ าจังหวัด
อุบลราชธาน ี

นางนิตยา  ชาค ารุณ   47,000   

17 การประเมินความเช่ือมโยงความรู้
ระดับชั้นปรคีลินิก ของนักศึกษา
หลักสตูรแพทยศาสตร์บัณฑิต  

นายปรีดา ปราการกมานันท์   10,000   
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ล าดับ ชื่อโครงการวิจัย 
ผู้วิจัย 

อาจารย์และนักวิจัยประจ า
(ต าแหน่งทางวิชาการ) 

จ านวนเงิน(บาท) ประเภทโครงการ 

เงินแผ่นดิน เงินรายได้ 
โครงการ
เดิมสิ้นสุด
ปี2559 

โครงการ
ใหม่ ปี 
2559 

วิทยาลัยแพทยศาสตรแ์ละการ
สาธารณสุข มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

18 รูปแบบของระบบป้องกันและระงับ
อัคคีภัยในวิทยาลัยแพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

นางจีราพร ทิพย์พิลา  37,000   

19 การประมาณความสูงจากความยาว
กระดูกน่องในกลุ่มตัวอย่างที่มีชีวิต 

นางนงนุช กัณหารัตน์   5,000   

20 การประเมินสภาวะอนามัยสิ่งแวดล้อม
ในหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

นางสาวสุภาณี  จันทร์ศิริ   5,000   

21 การศึกษาฤทธ์ิทางเภสัชวิทยาของสารที่
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างจากสารอนุพันธ์
จากใบหญ้าหวาน (ASEN 023) ในการ
ยับยั้งการเตบิโตของซีสต์นุงน้ าในไต 
(งบประมาณร่วม สกว.) 

นายเชาวลิต ยั่วจิตร   150,000   

 

2.2. งานวิจัยท่ีได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก  
 ในปีงบประมาณ 2559 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีงานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนเพ่ือ
ด าเนินโครงการวิจัยต่างๆ ที่ได้รับอนุมัติจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส านักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย และ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จังหวัดบุรีรัมย์ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จ านวน 9 โครงการ ดังนี้ 

ตารางท่ี 32 โครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก   

ล าดับ ชื่อโครงการวิจัย 
ผู้วิจัย 

อาจารย์และนักวิจัยประจ า
(ต าแหน่งทางวิชาการ) 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

ประเภทโครงการ 
โครงการเดิม
สิ้นสุดป2ี559 

โครงการใหม่ 
ปี 2559 

1 การศึกษาฤทธ์ิทางเภสัชวิทยาของ
สารที่เปลี่ยนแปลงโครงสร้างจาก
สารอนุพันธ์จากใบหญา้หวาน 
(ASEN 023) ในการยับยั้งการ
เติบโตของซสีต์นุงน้ าในไต 
(งบประมาณร่วม ม.อบ. และ
วิทยาลัยแพทยศาสตรแ์ละการ
สาธารณสุข) 

นายเชาวลิต ยั่วจิตร  150,000   
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ล าดับ ชื่อโครงการวิจัย 
ผู้วิจัย 

อาจารย์และนักวิจัยประจ า
(ต าแหน่งทางวิชาการ) 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

ประเภทโครงการ 
โครงการเดิม
สิ้นสุดป2ี559 

โครงการใหม่ 
ปี 2559 

2 การปรับปรุงและพัฒนาพันธุ์ไหม
ไทยลูกผสมด้วยวิธีบ่งช้ีทางเทคนิค 
Real time PCR 

ผศ.ดร.สรุศักดิ์ แว่นรมัย ์ 120,000   

3 การวิเคราะห์เชิงพื้นที่และรูปแบบ
การกระจายของสารหนูปนเปื้อน
ในน้ าบาดลและดินนาข้าว 

ผศ.จารุวรรณ์ วงบุตด ี 233,000   

4 บทบาทของโปรตีนที่จับกรดไขมัน
ของออร์พิสทอร์คิส วิเวอรินิในการ
ขนส่งกรดไขมัน 

นางสาวจิตตยิวด ีศรีภา 250,000   

 ในปีงบประมาณ 2559 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจ านวน 
24 โครงการ ได้รับงบประมาณรวมทั้งสิ้น 3,861,500 บาท เฉลี่ยทุนสนับสนุนการวิจัยที่ได้รับในปีงบประมาณ 2559 
ต่อจ านวนอาจารย์และนักวิจัยประจ า เท่ากับ  72,117.57 บาท ซ่ึงคณาจารย์และนักวิจัยประจ า จ านวนทั้งสิ้น 53.5 
คน  

ตารางท่ี 33 ทุนสนับสนุนการวิจัยท่ีได้รับในปีงบประมาณ 2559 ต่อจ านวนอาจารย์และนักวิจัยประจ า 

แหล่งทุน 

ปีงบประมาณ 2558 ปีงบประมาณ 2559 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ
ต่อ จ านวน
อาจารย์/
นักวิจัย 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ
ต่อ จ านวน
อาจารย์/
นักวิจัย 

งบประมาณแผ่นดิน -หมวด
อุดหนุนท่ัวไป -หมวดอุดหนุน
เฉพาะกิจ 

6 1,686,200 34,064.65 9 2,678,500 50,065.42 

เงินรายได้มอบ./เงินรายได้คณะ 9 120,000 2,424.24 11 430,000 8,037.38 
แหล่งทุนอื่นๆ 6 2,080,000 42,020.20 4 753,000 14,074.77 

รวม 21 3,886,200 78,509.09 24 3,861,500 72,177.57 
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3. ผลงานทางวิชาการที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่  
3.1 การเผยแพร่ผลงานในประชุมวิชาการระดับชาติ  
 ในปีงบประมาณ 2559 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีผลงานทางวิชาการ ประเภทบทความวิจัย ที่ได้รับการเผยแพร่ผลงานในการประชุมวิ ชาการ
ระดับชาติจ านวน 8 บทความ 

  ตารางท่ี 34 รายละเอียดผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ในการประชุมวิชาการระดับชาติ 

ล าดับ ชื่อ-สกลุ 
อาจารย์และนักวิจัยประจ า

(ต าแหน่งทางวิชาการ) 

ชื่อผลงาน ประเภทผลงาน() การประชุมวิชาการ 
(ชื่องานประชุม คร้ังท่ี วันที่/เดือน/ปี โดยหน่วยงานใดจัด) บทความ

วิจัย 
บทความ
วิชาการ 

1 อ.สมเจตน ์ ทองด า   สารเคมีตกคา้งในเลือดเกษตรกรผูป้ลูกกะหล่ าปลี ในแขวง
จ าปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  

  การประชุมวิชาการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
ครั้งท่ี 5 วันท่ี 30 มีนาคม 2559 

2 อ.ดร.เชาวลติ ยั่วจิตร
  

พฤติกรรมเสี่ยงต่อการควบคุมระดบัน้ าตาลในเลือดสะสม
ของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที ่2 บ้านแคน ต าบลดอนมดแดง 
อ าเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธาน ี

  การประชุมวิชาการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
ครั้งท่ี 5 วันท่ี 30 มีนาคม 2559 

3 อ.นิยม จันทร์นวล ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคณุภาพชีวิตของผู้สูงอายุบ้านนา
สะไมย ์จังหวัดยโสธร 

  การประชุมวิชาการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
ครั้งท่ี 5 วันท่ี 30 มีนาคม 2559 

4 อ.จีราพร  ทิพย์พิลา สภาพแวดล้อมและ กระบวนการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์
ของร้านรับซื้อของเก่า ในเขตอ าเภอวารินช าราบ จังหวัด
อุบลราชธาน ี

  การประชุมวิชาการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
ครั้งท่ี 5 วันท่ี 30 มีนาคม 2559 

5 อ.ดร.รสริน การเพียร
  

การศึกษาพฤติกรรมและค่านิยมเกี่ยวกับเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ของประชากรหมู่บ้านแคน ต าบลดอนมดแดง 
อ าเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธาน ี

  การประชุมวิชาการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
ครั้งท่ี 5 วันท่ี 30 มีนาคม 2559 

6 อ.ดร.ลติพร อุดมสุข ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อภาวะน้ าหนักเกินและอ้วนของ
ประชากรอายุ 40-60 ปี ในบ้านแคน อ าเภอดอนมดแดง 
จังหวัดอุบลราชธาน ี

  การประชุมวชิาการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
ครั้งท่ี 5 วันท่ี 30 มีนาคม 2559 

7 อ.ดร.อนุวัตร  ภิญญะชาต ิ สัดส่วนขยะมลูฝอย และความรู้ในการคัดแยกขยะ: ศึกษาใน
ชุมชนบ้านแคน ดอนมดแดง อุบลราชธาน ี

  การประชุมวิชาการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
ครั้งท่ี 5 วันท่ี 30 มีนาคม 2559 
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ล าดับ ชื่อ-สกลุ 
อาจารย์และนักวิจัยประจ า

(ต าแหน่งทางวิชาการ) 

ชื่อผลงาน ประเภทผลงาน() การประชุมวิชาการ 
(ชื่องานประชุม คร้ังท่ี วันที่/เดือน/ปี โดยหน่วยงานใดจัด) บทความ

วิจัย 
บทความ
วิชาการ 

8 ผศ.มินตรา สาระรักษ์   ความรู้และพฤติกรรมการใช้สารเคมีกาจัดศตัรูพืชของ
เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ต าบลโหรา อ าเภออาจสามารถ จังหวัด
ร้อยเอ็ด 

   การประชุมทางวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งท่ี 10 วันท่ี 
7-8 กรกฎาคม 2559 

 

3.2. งานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ 
 ในปีงบประมาณ 2559 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีบทความจากผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่มีชื่อปรากฏอยู่ใน
ฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) หรือวารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศของ กกอ. จ านวนทั้งสิ้น 6 บทความ แบ่งเป็น บทความวิจัย จ านวน 6 
บทความ ดังนี้ 

ตารางท่ี 35 รายละเอียดผลงานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ 

ล าดับ ชื่อ-สกลุ 
อาจารย์และนักวิจัยประจ า 

(ต าแหน่งทางวิชาการ) 

ชื่อผลงาน ประเภทผลงาน() การประชุมวิชาการ 
(ชื่องานประชุม คร้ังท่ี วันที่/เดือน/ปี โดยหน่วยงานใดจัด 

ประเทศใด) 
บทความ

วิจัย 
บทความ
วิชาการ 

1 จิราภรณ์ หลาบค า, ลักษณีย์ บญุขาว, 
นิตยา ชาค ารณุ, สมเจตน์ ทองด า, จีราพร 
ทิพย์พิลา และจินตนา ศิริบรูณ์พิพัฒนา 

รูปแบบการพัฒนาดา้นความปลอดภัยและ
สิ่งแวดล้อมของโรงเรียนเครือข่าย หาวิทยาลัย
อุบลราชธานี อ าเภอวารินช าราบ จังหวัด
อุบลราชธาน ี

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

2 ลักษณีย ์บุญขาว, โชติมา พลรักษา และ  
จีราพร ทิพย์พิลา 

 การประเมินความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยในโรงเตาเผาอิฐมอญแห่งหนึ่งใน
อาเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธาน ี

   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
มกราคม–เมษายน 2559; 18(1): 39-46. 

3 นิยม จันทร์นวล พัจนภา วงษาพรหม 
ทักษิณ พิมพ์ภักดิ ์

ผลการประยุกต์ทฤษฎีการรับรู้ความสามารถ
ตนเองในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสูบบุหรี ่
ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 

  วารสารสาธารณสุขศาสตร ์21 สิงหาคม 2558; 127-138. 
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ล าดับ ชื่อ-สกลุ 
อาจารย์และนักวิจัยประจ า 

(ต าแหน่งทางวิชาการ) 

ชื่อผลงาน ประเภทผลงาน() การประชุมวิชาการ 
(ชื่องานประชุม คร้ังท่ี วันที่/เดือน/ปี โดยหน่วยงานใดจัด 

ประเทศใด) 
บทความ

วิจัย 
บทความ
วิชาการ 

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

Prevalence and factors influencing 
smoking behaviors among vocational and 
technical students in a North-Eastern 
Province of Thailand 

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

5 อนันต์ ไชยกุลวัฒนา, เมรีรตัน์ มั่นวงศ์, 
วชิรศักดิ์ ปกาสิต 

การส ารวจความรู้ด้านสุขภาพของเกษตรกรที่ใช้
สารเคมีก าจดัศัตรูพืชในพื้นที่อีสารใต้ 3 จังหวัด 

  ศรีนครินทรเ์วชสาร มกราคม-กุมภาพันธ์ 2559; 31(1): 92-
104. 

6 มินตรา สาระรักษ์, จิราภรณ์ หลาบค า, 
สมเจตร์ ทองด า, จีราพร ทิพย์พิลา และ
จินตนา ศิริบรูณ์พิพัฒนา 

การพัฒนาการจดัการเรียนการสอนด้านการสร้าง
เสรมิสุขภาพเด็กวัยเรียนส าหรับครูสังกัดโรงเรียน
ต ารวจตระเวนชายแดนกองก ากับการต าตรวจ
ตระเวนชายแดนที่ 22 อุบลราชธานี 

  วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ เมษายน-มิถุนายน 2559; 
8(2): 24-39 
 

 

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

ตารางท่ี 36 รายยละเอียดผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 

ล าดับ ชื่อ-สกลุ 
อาจารย์และนักวิจัยประจ า(ต าแหน่งทางวิชาการ) 

ชื่อผลงาน ประเภทผลงาน() การประชุมวิชาการ 
ชื่อวารสารที่ตีพิมพ์/ ปีที่พิมพ์/ฉบับท่ีพิมพ/์วันเดือนปีที่

ตีพิมพ/์หน้าท่ีลงพิมพ์/ 
บทความ

วิจัย 
บทความ
วิชาการ 

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

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

  Tropical Biomedicine 01 December 2015; 32(4): 
625-635. 
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ล าดับ ชื่อ-สกลุ 
อาจารย์และนักวิจัยประจ า(ต าแหน่งทางวิชาการ) 

ชื่อผลงาน ประเภทผลงาน() การประชุมวิชาการ 
ชื่อวารสารที่ตีพิมพ์/ ปีที่พิมพ์/ฉบับท่ีพิมพ/์วันเดือนปีที่

ตีพิมพ/์หน้าท่ีลงพิมพ์/ 
บทความ

วิจัย 
บทความ
วิชาการ 

2 Jaruwan Wongbutdee, Wacharapong 
Saengnill, Jutharat Jittimanee, Suwaporn 
Daendee 

Perceptions and risky behaviors associated 
with Leptospirosis in an endemic area in a 
village of  Ubon Ratchathani Province, 
Thailand 

  African Health Sciences  March 2016; 16(1): 170-
176. 

3 Apiwat Sirichoat, Wunnee 
Chaijaroonkhanarak, Parichat Prachaney, 
Wanassanan Pannangrong, Ratana 
Leksomboon, et., al. 

Effects of asiatic acid on spatial working 
memory and cell proliferation in the adult 
rat hippocampus 

  Nutrients 5 October 2015; 7: 8413-23. 

4 Namfon Suebwongsa, Viraphong 
Lulitanond, Baltasar Mayo, Panjamaporn 
Yotpanya and Marutpong Panya 

Development of an Escherichia coli–
Lactobacillus casei shuttle vector for 
heterologous protein expression in 
Lactobacillus casei 

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

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

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

6 Denise M. Mitrano, Pawena 
Limpiteeprakan, Sandhya Babel and 
Bernd Nowack 

Durability of nano-enhanced textiles 
through the life cycle: releases from 
landfilling after washing 

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

7 Patcharee Jearanaikoona, Preeda 
Prakrankamanant, Chanvit 
Leelayuwat,Surasak Wanram, Temduang 
Limpaiboon, Chamras Promptmas. 

The evaluation of loop-mediated 
isothermal amplification-quartzcrystal 
microbalance (LAMP-QCM) biosensor as a 
real-timemeasurement of HPV16 DNA 

  Virological Methods 2016; 8-11. 

8 Pawana Panomket, Parichart Wongsana, 
Surasak Wanram, Surasakdi 
Wongratanacheewin , Thanatchaporn 
Bartpho 

Relapsed melioidosis model in C57BL/6 
mice  

  The Medical Association of Thailand January 2016; 
99(Suppl.1): 1-6. 
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ล าดับ ชื่อ-สกลุ 
อาจารย์และนักวิจัยประจ า(ต าแหน่งทางวิชาการ) 

ชื่อผลงาน ประเภทผลงาน() การประชุมวิชาการ 
ชื่อวารสารที่ตีพิมพ์/ ปีที่พิมพ์/ฉบับท่ีพิมพ/์วันเดือนปีที่

ตีพิมพ/์หน้าท่ีลงพิมพ์/ 
บทความ

วิจัย 
บทความ
วิชาการ 

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

Prevalence of blaPenA and blaOXA in 
Burkholderia pseudomallei isolated from 
Patients at  Sanprasitthiprasong Hospital 
and their Susceptibility to Ceftazidime and 
Carbapenems 

  The Medical Association of Thailand January 2016; 
99(Suppl.1): 12-16. 

10 Tarinee Chaiwong, Thunyakarn 
Srivoramas, Marutpong Panya, Surasak 
Wanram, Pawana Panomket 

Antibacterial activity of excretions-
secretions from Chrysomya megacephala 
againt Escherichis  coli 

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

11 Preeda Prakrankamanant and Metee 
Wongsena 

Overview: Detection of Human 
Papillomavirus in Clinical Samples 

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

12 Phalakorn Suebsamran, Hansa 
Choenchoopon,  Suvit Rojanasaksothorn, 
Surapron Loiha, Parinya Chamnan 

Association between alcohol consumption 
and pre-diabetes among 383,442 Thai 
population aged 15 years and older in 
Ubon Ratchathani : Analytical cross-
sectional study 

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

13 Kanjana Pangjit,Latiporn Udomsuk, 
Supranee Upanan, Anusara Pongjanta, 
Nittaya Chansiw, and Somdet 
Srichairatanakool 

Iron-chelating and anti-hemolytic 
properties of ethanolic extract of lotus 
(Nelumbonucifera Gaertn) leaves 

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

14 Anursara Pongjanta, Kanjana Pangjit, 
Somdet Srichairatanakool 

Antioxidant Activity and Cytotoxic Effect 
of Ventilago denticulata Willd Leaves 
Extracts 

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

15 Marutpong Panya, Viraphong Lulitanond, 
Pongsak Rattanachaikunsopon , 

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

  The Medical Association of Thailand January 2016; 
99(Suppl.1): 28-34. 
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ล าดับ ชื่อ-สกลุ 
อาจารย์และนักวิจัยประจ า(ต าแหน่งทางวิชาการ) 

ชื่อผลงาน ประเภทผลงาน() การประชุมวิชาการ 
ชื่อวารสารที่ตีพิมพ์/ ปีที่พิมพ์/ฉบับท่ีพิมพ/์วันเดือนปีที่

ตีพิมพ/์หน้าท่ีลงพิมพ์/ 
บทความ

วิจัย 
บทความ
วิชาการ 

Thanyakarn Srivoramas. Tarinee 
Chaiwong 

16 Chaowalit Yuajit, Varanuj Chatsudthipong Nutraceutical for autosomal dominant 
polycystic kidney disease therapy 

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

17 Jaruwan Wongbutdee, Jutharat 
Jittimanee 

Detection of Leptospira in Rats Trapped 
from Households in Phraroj village, Muang 
Sam Sip District, Ubon Ratchathani 
Province using Polymerase chain reaction 
Technique 

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

18 Latiporn Udomsuk, Waranya 
Chatuphonprasert, Kanokwan 
Jarukamjorn, Paiboon Sithithaworn 

Andrographolide Ameliorates Beta-
naphthoflavone-induced CYP1A Enzyme 
Activity and Lipid Peroxidation in Hamsters 
with Acute Opisthorchiasis 

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

19 Anuwat Pinyachat  Comparative studies of structural and 
functional properties of snake venom 
metalloproteinases  

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

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

Comparison of Automated and 
Conventional IHC Visual Scoring Analysis 
for MHC class I and Tapasin Expression in 
Cervical Carcinoma  

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

21 Nongnuch Kanharat and Panya Tuamsuk Correlation between Microvasular Density 
and Matrix Metalloproteinase 11 
Expression in Prostate Cancer Tissues: a 
Preliminary Study in Thailand 

  Asian Pacific Journal of Cancer Prevention October 
2015; 16(15): 6639-43. 
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ล าดับ ชื่อ-สกลุ 
อาจารย์และนักวิจัยประจ า(ต าแหน่งทางวิชาการ) 

ชื่อผลงาน ประเภทผลงาน() การประชุมวิชาการ 
ชื่อวารสารที่ตีพิมพ์/ ปีที่พิมพ์/ฉบับท่ีพิมพ/์วันเดือนปีที่

ตีพิมพ/์หน้าท่ีลงพิมพ์/ 
บทความ

วิจัย 
บทความ
วิชาการ 

22 Jittiyawadee Sripa, Nadda Kiatsopit, 
Supawadee Piratae 

PREVALENCE OF TREMATODE LARVAE IN 
INTERMEDIATE HOSTS: SNAILS AND FISH IN 
KO AE SUB-DISTRICT OF KHUEANG NAI, 
UBON RATCHATHANI PROVINCE, THAILAND 

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

 

4. โครงการวิจัยท่ีท าร่วมกับองค์กร หรือหน่วยงานอ่ืน  

 ในปีงบประมาณ 2559 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้มีโครงการวิจัยทีท าร่วมกับองค์กร/หน่วยงานอ่ืน จ านวน 1 โครงการ 

ตารางท่ี 37 โครงการวิจัยท่ีท าร่วมกับองค์กร หรือหน่วยงานอ่ืน 

ล าดับ ชื่อโครงการวิจัย ผู้วิจัย หน่วยงานที่วิจัยร่วม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ประเภทโครงการ 
โครงการเดิม
ต่อเนื่องถึงปี 

2559 

โครงการใหม่ 
ปี 2559 

1 การปรับปรุงและพัฒนาพันธุ์ไหม
ไทยลูกผสมด้วยวิธีบ่งชี้ทางเทคนิค 
Real time PCR 

ผศ.ดร.สุรศักดิ์ แว่นรัมย์ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ  
จังหวัดบุรีรัมย์ 

120,000   
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5. รางวัลนักวิจัยและโครงการวิจัยดีเด่นประจ าปี  
 ผศ.ดร.ธารินี ไชยวงศ์  ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่นประจ ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปี พ.ศ. 2559 ในด้าน
ผู้ที่มีความรู้ความสามารถด้านการเรียนการสอนและวิจัย ประจ าปี พ.ศ. 2559 และได้รับโล่เกรียติคุณจาก
อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 และ ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติส าหรับ       นัก
ปรสิตวิทยารุ่นใหม่ที่มีผลงานโดดเด่นทางด้านวิชาการและการวิจัยทางปรสิตวิทยาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้จัดให้มีการ
มอบรางวัลในงานประชุมใหญ่สามัญประจ าปี พ.ศ. 2559 เมื่อวันศุกร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2559 

 

ภาพที่ 31 บุคลากรที่ได้รับรางวัลนักวิจัยและโครงการวิจัยดีเด่นประจ าปี 
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กลยุทธ์ที่ 4  ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนเน้นในเขต
ภูมิภาคลุ่มน้ าโขง และอาเซียน โดยเสริมสร้างความเข้มแข็งของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งเสริมและสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาวะและบริการสุขภาพ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชนทุกภาคส่วน 

เป้าประสงค์ : มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกการบริหารงานบริการวิชาการที่สามารถยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในเขตอีสานใต้และอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง 
มาตรการ   

1. ก าหนดกรอบและทิศทางงานบริการวิชาการเพ่ือตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม 
2. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานบริการวิชาการให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือให้เกิดการบูรณาการ

กับการวิจัยและการเรียนการสอน 
3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชน หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนภาคธุรกิจอุตสาหกรรม เพ่ือการ

เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม 
4. ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีที่เหมาะสมบนฐานวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ดีงาม เพ่ือเสริมสร้างความ

เข้มแข็งและการพึ่งพาตนเองของชุมชนท้องถิ่น 
5. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาวะและบริการสุขภาพ เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของ

ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และชุมชน 
6. เสริมสร้างความเข้มแข็งของการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในเขตพ้ืนที่เป้าหมาย เพ่ือพัฒนาศักยภาพการ

เรียนรู้ของเด็ก เยาวชน และชุมชน 
7. ส่งเสริมและพัฒนาด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดอุบลราชธานีและภูมิภาคลุ่มน้ าโขง เพ่ือรองรับการ

เป็นประชาคมอาเซียน 

1.กรอบและทิศทางงานบริการวิชาการเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม 
 ให้บริการด้านสุขภาพแบบองค์รวม โดยการให้บริการทั้งในสถานบริการและในชุมชน  สร้างองค์ความรู้
ด้านสุขภาพแบบองค์รวมที่ได้มาตรฐานผ่านเครือข่ายสุขภาพและสหสาขาวิชาชีพที่ บูรณาการวิชาการกับ         
ภูมิปัญญาท้องถิ่น อย่างเป็นระบบเพื่อส่งเสริมวิจัย บริการวิชาการ การเรียนการสอน อย่างมีคุณภาพ และสร้างสุข
ภาวะ สิ่งแวดล้อม เพ่ือพัฒนาชุมชน โดยใช้ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ รวมทั้งสร้างเสริม
สุขภาพของบุคลากร และนักศึกษาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีการส ารวจ
ความต้องการรับบริการวิชาการแก่สังคมของประชาชนตามนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยเน้นให้บริการวิชาการ
แก่ชุมชนในพ้ืนที่ 4 ต าบลรอบมหาวิทยาลัย ได้แก่ ต าบลเมืองศรีไค ต าบลโพธิ์ใหญ่ ต าบลธาตุ และต าบลค าขวาง 
และให้กรอบนโยบาย 4 ประเด็น คือ  

1) การให้บริการวิชาการเพ่ือพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้แก่เด็ก ในโรงเรี ยนเครือข่ายพันธมิตร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

2) การให้บริการวิชาการเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็ง ความั่งคงด้านอาชีพ 
3) การ ให้บริ การวิ ช าการแก่ สั งคม เ พ่ือ เสริมสร้ า งสุ ขภาพอนามั ย  สิ่ งแวดล้ อมและ

ทรัพยากรธรรมชาติ 
4) การให้บริการวิชาการเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งหรือการเรียนรู้แก่ชุมชน/สังคม/กลุ่มวิชาชีพ 

และหน่วยงานต่างๆ ซึ่งวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้ตระหนักในเรื่องบริการ
วิชาการแก่สังคมได้ส ารวจความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ตามกลุ่มเป้าหมายของ
มหาวิทยาลัย จ านวน 114 คน  ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่มีความต้องการรับบริการวิชาการด้าน
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การดูแลรักษาสุขภาพ ร้อยละ 23.76 รองลงมาคือ ด้านสุขภาพเด็กและนักเรียน ร้อยละ 17.82 
และด้านโภชนาการ ร้อยละ 17.49  

  ในปีงบประมาณ 2559 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้รับงบประมาณแผ่นดิน สนับสนุน
การบริการวิชาการแก่ชุมชน จ านวนรวมทั้งสิ้น 19 โครงการ เป็นจ านวนเงิน 2,575,100 บาท โดยเป็นการสร้าง
เสริมสุขภาวะและบริการสุขภาพ เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนจ านวน 9 โครงการ เป็นจ านวนเงิน 
1,063,000 บาท ถ่ายทอดเทคโนโลยี/ อบรมให้ความรู้ เป็นจ านวนเงิน  1,349,100 ดังตาราง 

 ตารางท่ี 38 ประเภทโครงการบริการวิชาการแก่สังคม 

ประเภทโครงการ ปี พ.ศ. 25558 ปี พ.ศ. 2559 
จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

1. โครงการพระราชด าริ  0 0 1 163,000 
2. ถ่ายทอดเทคโนโลย/ี อบรมให้ความรู้ 7 1,124,900 9 1,349,100 
3. การสร้างเสริมสุขภาวะและบริการสุขภาพ เพื่อ 
ยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน 

10 1,324,900 
9 1,063,000 

รวม 17 2,449,800 19 2,575,100 

2. ระบบและกลไกการบริหารงานบริการวิชาการบูรณาการกับการวิจัยและการเรียนการสอน 
 ในปีงบประมาณ 2559 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีระบบและกลไกการบริการทาง
วิชาการแก่สังคม โดยแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เพ่ือ
ขับเคลื่อนการบริการวิชาการ มีการจัดท าแผนกลยุทธ์บริการวิชาการแก่สังคม และมีการบูรณาการงานบริการทาง
วิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน โดยให้อาจารย์สอดแทรกเนื้อหาในการเรียนการสอนและมีการน านักศึกษา
ไปบริการวิชาการแก่สังคม ซึ่งมีการด าเนินงาน โดยจัดท าข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ และได้ก าหนดรายวิชา
ที่เกี่ยวข้อง และการด าเนินงานและกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง  ตามแผน มีการจัดท าแผนการใช้ประโยชน์จากการ
บริการวิชาการแก่สังคม ในด้านการน าไปใช้ประโยชน์ เพ่ือให้เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม โดย
มี 3 ประเด็นดังนี้ 

1. การบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน และนักศึกษา 
2. การบูรณาการบริการวิชาการกับงานวิจัย หรือบทความวิจัยที่เผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ 
3. การบูรณาการบริการวิชาการกับชุมชน และประชาชน ให้มีการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ต่อ

ชุมชน องค์กร หรือถ่ายทอดความรึ้ที่ได้รับต่อไปยังคนอ่ืนๆ ได้ 
 ในการนี้ ได้เสนอแผนโครงการบริการวิชาการเรื่อง “พัฒนาศักยภาพชุมชนเพ่ือการพ่ึงตัวเองด้านสุขภาพ
ครั้งที ่3” โดยมีวัตถุประสงค์คือ  

1. เพ่ือสร้างองค์ความรู้และต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น น าไปสู่การแก้ไขปัญหา และเพ่ิมขีด
ความสามารถของชุมชนในการดูแลตนเองด้านสุขภาพ 

2. เพ่ือบริการวิชาการและถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการของวิทยาลัยในการแก้ไขปัญหาของชุมชน
เชื่อมโยงไปสู่การวิจัย 

3. เพ่ือสร้างบัณฑิตที่มีศักยภาพสูงในการท างานด้านสุขภาพร่วมกับชุมชน 

2.1. โครงการบริการวิชาการแก่สังคม 
 ในปีงบประมาณ 2559 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เห็นความส าคัญในด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของชุมชน โดยเน้นการบริการสุขภาพ บริการตรวจรักษาโรค การคัดกรองโรค และการป้องกันโรคที่
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จะเป็นอันตรายต่อประชาชน และชุมชน โดยมีการด าเนินงาน เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและ
การแก้ไขปัญหาของสังคมด้านต่างๆ จ านวนรวมทั้งสิ้น 19 โครงการ เป็นจ านวนเงิน 2,575,100 บาท 

ตารางท่ี 39 โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคมบูรณาการกับการวิจัยและการเรียนการสอน 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ (บาท) ผู้เข้ารับ

บริการ (คน) แผ่นดิน รายได้ 
1 การส่งเสริมภาวะโภชนาการและสขุอนามัย 

นักเรียนโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน กอง
ก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนที่ 22 
อุบลราชธานี (ขยายผลต่อเนื่องปีท่ี 3.) 

ผู้ช่วยศาสตรจารย์
มินตรา สาระรักษ์ 

163,000  83 

2 ตระหนักรู้และใส่ใจ เยาวชนรุ่นใหม่ ห่างไกล
โรคมะเร็งตับและท่อน้ าดี (ต่อเนื่อง) 

ผู้ช่วยศาสตรจารย์ 
ดร.สรุศักดิ์ แว่นรัมย ์

90,000  200 

3 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการปอ้งกันอัคคีภัย
ในโรงเรียนเครือข่ายมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

นางสาวจีราพร 
 ทิพย์พิลา 

110,000  100 

4 โครงการอบรมการดูแลสุขอนามัยและการ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 

นางสาวลภสั ยิ่งยืน 150,000  92 

5 การเสริมสร้างความเข้าใจสุขภาวะทางเพศและ
การพัฒนาทักษะชีวิตส าหรับนักเรยีนระดับ
มัธยมศึกษา โรงเรียนเครือข่ายมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ปี 2 

นางสาวพัจนภา 
วงษาพรหม 

92,000  250 

6 โรงเรียนต้นแบบดา้นความปลอดภัยและ
สิ่งแวดล้อม ปี 3 

นางสาวจิราภรณ์ 
หลาบค า 

114,000  90 

7 ประชุมวิชาการวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี ครั้งท่ี 5 

ผู้ช่วยศาสตรจารย์ 
ดร.ภาวนา พนมเขต 

409,700  304 

8 อบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการให้สุขศึกษาและ
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพแนวใหม่ 
ส าหรับบคุลากรทางด้านสาธารณสุข ปีท่ี 3 

นางทักษิณ  
พิมพ์ภักดิ ์

97,000  - 

9 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องโรคตดิเช้ือมาลาเรีย
และปรสิตที่พบบ่อยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนใต้ 

ผู้ช่วยศาสตรจารย์ 
ดร.ภาวนา พนมเขต 

94,000  104 

10 ค่าย “ฉันอยากเป็น...หมอ มอทราย” ครั้งท่ี 8 นางสาวศุทธินี ธิราช 173,800  208 
11 สัปดาห์วิทยาศาสตร์ “เปิดโลกการเรียนรู ้สู่ร่าง

อาจารย์ใหญ่ ครั้งท่ี 7” 
นายมรตุพงศ์ 
ปัญญา 

120,000  2,000 

12 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้วิธีทางวิทยาการ
ระบาดและชีวสถติิในการสร้างงานวิจัยจากงาน
ประจ าส าหรบัเจ้าหน้าทีส่าธารณสขุ ปี 3 

นายพลากร  
สืบส าราญ 

72,600  95 

13 โครงการฝึกอบรมการจัดท าข้อเสนอโครงการ
ส าหรับตัวแทนชุมชนเพื่อขอรับเงินสนับสนุนจาก
กองทุนหลักประกันสุขภาพพื้นที่ จังหวัด
อุบลราชธาน ี

นายกิตติ  
เหลาสุภาพ 

122,000  180 

14 การบริการเชิงรุกในการตรวจสมรรถภาพ 
ป้องกันและรักษาโรคทางระบบโครงร่างและ
กล้ามเนื้อ เพื่อส่งเสรมิและสนับสนุนการสร้างสุข

นายเชาวลิต ยั่วจติร 130,000  134 
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ล าดับ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ (บาท) ผู้เข้ารับ

บริการ (คน) แผ่นดิน รายได้ 
ภาวะที่ดีของประชาชนในชุมชนต าบลธาต ุ
อ าเภอวารินช าราบ จังหวดัอุบลราชธานี 

15 บริการตรวจวัดระดับน้ าตาลในเลอืด และดัชนี
มวลกายเพื่อการป้องกันและควบคุม
โรคเบาหวาน (ปีท่ี 3) 

ผู้ช่วยศาสตรจารย์
จารุวรรณ์ วงบุตด ี

104,000  134 

16 บริการตรวจเช้ือเลปโตสไปร่า เพื่อการเฝา้ระวัง
และป้องกันโรคเลปโตสไปโรสิส 

ผู้ช่วยศาสตรจารย์
จารุวรรณ์ วงบุตด ี

103,000  104 

17 การพัฒนาแกนน าด้านสุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดล้อมในอีสานใต ้

นายสมเจตน์ ทองด า 100,000  207 

18 พัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อการพึ่งตัวเองด้าน
สุขภาพ ครั้งท่ี 3 

นายอนุวัตร  
ภิญญะชาต ิ

200,000  108 

19 การศึกษาระบบสุขภาพชุมชนแบบมีส่วนร่วม
และสร้างพลังชุมชนในการพัฒนาสุขภาพและ
สิ่งแวดล้อม 

นางทักษิณ  
พิมพ์ภักดิ ์

130,000  200 

 โดยมีรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคมบูรณาการกับการวิจัยและการเรียนการสอน  
เพ่ือการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการแก้ไขปัญหาของสังคมด้านต่างๆ ดังนี้ 

 2.1.1 การเสริมสร้างสุขภาวะทางเพศและทักษะชีวิต ในนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียน
เครือข่ายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีที่ 2 จัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2559 ณ 
โรงเรียนบ้านค าขวาง โรงเรียนบ้านโนนแดง โรงเรียนบ้านดอนกลาง โรงเรียนบ้านคูเมือง (อ่อนนุเคราะห์) และ
โรงเรียนบ้านโพธิ์ โดยมีนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 250 คน โดยมีฐานเรียนรู้ ได้แก่ ฐานที่ 
1 ตัวฉัน ตัวเธอ (พัฒนาการทางร่างกายของวัยรุ่น) ฐานที่ 2 ห้องเรียนชีวิตจริง “ความรัก ขอคิดดูก่อน” (เรียนรู้
และส่งเสริมทักษะชีวิตในเรื่องเพศ รู้เท่าทันจากสถานการณ์ที่มีความเสี่ยงทางเพศต่างๆ ฐานที่ 3 การส่งเสริม
สุขภาพ : การออกก าลังกายที่เหมาะสม การจัดการอารมณ์ที่ดี ฐานที่ 4 การส่งเสริมสุขภาพ : การบริโภคอาหาร
ให้เหมาะสมตามวัย 

 

ภาพที่  32 โครงการเสริมสร้างสุขภาวะทางเพศและทักษะชีวิต ในนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียน
เครือข่ายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีท่ี 2 

 2.1.2 พัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อการพึ่งตัวเองด้านสุขภาพ ครั้งที่ 3 จัดกิจกรรมให้นักศึกษาหลักสูตร
แพทยศาสตร์บัฑิต ได้เรียนรู้ชุมชุน ปัญหา และการแก้ไขปัญหาสุขภาพ และสิ่งแวดล้อมในชุมชน ระหว่าง 15 
ธันวาคม พ.ศ. 2558 - 29 มกราคม พ.ศ. 2559 อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ผู้น าชุมชน ปราชญ์
ชุมชน เจ้าหน้าที่สาธารณสุขชุมชน นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3 คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ น าผลงานวิจัยในชุมชน 
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จ านวน 4 เรื่องไปเผยแพร่โดยตีพิมพ์ลงในวาสารสืบเนื่องจากการประชุมประจ าปีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และ การ
สาธารณสุข มีผู้เข้าร่วม 104 คน 

   

ภาพที่ 33 โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อการพึ่งตัวเองด้านสุขภาพ ครั้งท่ี 3 

 2.1.3 สร้างเสริมสุขภาพชุมชนแบบมีส่วนร่วม โดยการจัด “โครงการการส่งเสริมภาวะโภชนาการ
และสุขอนามัยนักเรียนโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน กองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนที่ 22 
อุบลราชธานี (ขยายผลต่อเนื่องปีที่ 3)” จัดขึ้นระหว่างวันที่  9-10 สิงหาคม 2559 ณ ห้องบุษราคัม ศูนย์อนามัย
ที่ 10. อุบลราชธานี ผู้เข้าร่วมได้แก่ ครูอนามัย ครูโภชนาการ ผู้บริหาร ผู้ประกอบอาหารในโรงเรียน แกนน า
ผู้ปกครอง แกนน านักเรียน นักเรียนที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพและโภชนาการ จ านวน 83 คน โดยมีกิจกรรม ดังนี้ 

1. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการด าเนินงานด้านการส่งเสริมสุขอนามัยและการส่งเสริม
สุขภาพในโรงเรียน 

2. จัดกิจกรรมฐานเรียนรู้ให้กับ แกนน านักเรียน นักเรียนที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพและ
โภชนาการ จ านวน 3 ฐาน ได้แก่ ฐานภาวะโภชนาการดี  ฐานภาวะทุพโภชนาการ และ 
ฐานอนามัยสิ่งแวดล้อม 

3. บรรยายแนวทางการด าเนินงานการสร้างเสริมภาวะโภชนาการและสุขอนามัยเด็กวัยเรียน  
4. บรรยายแนวทางการเขียนโครงการด้านสุขภาพในโรงเรียนส าหรับกลุ่มเป้าหมายทุกคน   
5. กิจกรรมกลุ่มระดมสมองสะท้อนปัญหาสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและ

จัดท าโครงการด้านสุขภาพ 
6. คณะท างานจะออกติดตามประเมินผลการด าเนินงานในพ้ืนที่ 4 โรงเรียน 

 

ภาพที่ 34 การสร้างเสริมสุขภาพชุมชนแบบมีส่วนร่วม 

           2.1.4 สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจ าปี 2559 “เปิดโลกการเรียนรู้ สู่ร่างอาจารย์ใหญ่ ครั้งที่ 
7” จัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2559 งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
จัดขึ้นอย่างคึกคัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมเปิดโลกการเรียนรู้ สู่ร่างอาจารย์ใหญ่ ที่วิทยาลัยแพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 7  โดยเปิดห้องมหกายวิภาคศาสตร์ ให้นักเรียนได้เข้าสัมผัสศึกษาร่างอาจารย์
ใหญ่ โดยมีนักศึกษาแพทย์และนักศึกษาสาธารณสุข คอยให้ข้อมูลประจ าร่างอาจารย์ใหญ่แต่ละร่าง คอยแนะน า
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ส่วนประกอบด้านกายวิภาคของร่างกายมนุษย์ ซึ่งจะน าไปสู่การสร้างแรงบันดาลใจ ส าหรับผู้สนใจเข้าศึกษาใน
สาขาวิชาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพต่อไป 

 

ภาพที่ 35 สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจ าปี 2559 “เปิดโลกการเรียนรู้ สู่ร่างอาจารย์ใหญ่ ครั้งที่ 7” 

 2.1.5 บริการตรวจวัดระดับน้ าตาลในเลือด และการส่งเสริมพฤติกรรมการดูแลตนเองและความรู้
เกี่ยวกับโรคเบาหวาน โครงการมีกิจกรรมตรวจวัดระดับน้ าตาลในเลือด ส่งเสริมพฤติกรรมการดูแลตนเองและ
ความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวาน การจัดท าฐานข้อมูลผู้ป่วยโรคบาหวาน  โดยมีประชาชน หมู่บ้านทุ่งเดิ่น และหมู่บ้าน
หนองโก เข้าร่วม รวมถึงอาจารย์และนักศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีผู้เข้าร่วม 134 คน 

 

ภาพที่ 36 การบริการตรวจวัดระดับน้ าตาลในเลือด และการส่งเสริมพฤติกรรมการดูแลตนเองและความรู้
เกี่ยวกับโรคเบาหวาน 

 2.1.6 การดูแลสุขอนามัยและการส่งเสริมการพัฒนาเด็ก จัดกิจกรรมวันเสาร์-วันอาทิตย์ที่ 25-26 
มิถุนายน 2559 ซึ่งเป็นโครงการบริการวิชาการด้านการอบรม โดยมีหัวข้อบรรยายประยุกต์การเลี้ยงดูเด็กเล็กด้วย
เทคนิค BBL (The Real BBL for Todlers) การแบ่งกลุ่มท างานร่วมกันในหัวข้อ ดังนี้  

1) คิด-ค้น-จนเข้าใจ..ตนเอง :  BBL ในชีวิตประจ าวันและในห้องเรียนของฉัน 
2) ออกก าลังกาย ใจ และสมอง สร้างความตื่นตัวในการอบรมทบทวนความเข้าใจ BBL ผ่าน

เกม “ความจ า” 
3) การจัดท าโครงการส าหรับอัตตาลักษณ์/เอกลักษณ์และมาตรการส่งเสริมของสถานศึกษา 
4) การจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานตนเอง SAR.อย่างเป็นระบบและหลักการวิธีการ

ประกันคุณภาพการศึกษา  

 

ภาพที่  37 การดูแลสุขอนามัยและการส่งเสริมการพัฒนาเด็ก 
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 2.1.7 บริการตรวจเชื้อเลปโตสไปร่า เพื่อการเฝ้าระวังและป้องกัน โรคเลปโตสไปโรสิส การตรวจหา
เชื้อเลปโตสไปร่าจากหนูบ้าน ซึ่งผลการตรวจหายีน 16s rRNA จากหนูที่ดักจับตรวจไม่พบยีนดังกล่าวจากตัวอย่าง
ทั้งหมด รณรงค์ให้คว ามรู้และก ารป้องกันโรคเลปโตสไปโรสิส วันที่ 25 มกราคม 2559 ณ หมู่ที่ 8 บ้ านพระโรจน์  
ผู้รับบริการพบว่า หลังให้ความรู้ผู้รับบริการมีความรู้เรื่องชนิดสัตว์ที่เป็นพาหะนาโรคโรคเลปโตสไปโรสิสเพ่ิมขึ้น
จากร้อยละ 55.56 เป็นร้อยละ 97.44 มีผู้เข้าร่วม 104 คน 

   

ภาพที่ 38 การบริการตรวจเชื้อเลปโตสไปร่า เพื่อการเฝ้าระวังและป้องกัน โรคเลปโตสไปโรสิส 

 2.1.8 การจัดท าข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับเงินสนับสนุนจากส านักงานหลักประกันสุขภาพพื้นที่      
อ.สิรินธร และ อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี เป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านกฎระเบียบของเงินกองทุน
หลักประกันสุขภาพพ้ืนที่รวมทั้งส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ กลุ่มแม่และเด็ก กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้พิการ กลุ่มผู้
ประกอบอาชีพที่มีความเสี่ยงและกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังสามารถจัดท าข้อเสนอโครงการเพื่อน าไปส่งเสริมสุขภาพของ
กลุ่มตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี ได้ด าเนินการอบรมโดยมีตัวแทนหมู่บ้าน หมู่บ้านละ 1 คน ซึ่งมีต าแหน่งใดต าแหน่ง
หนึ่งในชุมชน ได้แก่ อาสาสมัครสาธารณสุข สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ตัวแทนกลุ่มแม่บ้าน กลุ่มผู้
พิการ ชมรมผู้สูงอายุ กลุ่มเยาวชน หรือตัวแทนกลุ่มอ่ืนๆ จ านวน 260 คน 

 

ภาพที่ 39 การจัดท าข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับเงินสนับสนุนจากส านักงานหลักประกันสุขภาพพื้นที่           
อ.สิรินธร และ อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 

 2.1.9 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “โรคติดเชื้อมาลาเรียและปรสิตที่พบบ่อย ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนใต้”โรคติดเชื้อมาลาเรียเป็นโรคติดเชื้อปรสิตที่เข้าไปอาศัยอยู่ในเม็ดเลือดแดงของคน ซึ่งอาการแสดงของโรค
มีความรุนแรงหลายหลายระดับ และมีความใกล้เคียงกับโรคติดเชื้ออ่ืนๆ ที่ท าให้ผู้ป่วยมาพบแพทย์ด้วยอาการของ
ไข้สูง ดังนั้นโครงการอบรมจึงมีวัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับชนิดของเชื้อปรสิตที่เป็นสาเหตุ
ก่อโรคในเขตภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนใต้ เพ่ือฝึกปฏิบัติบุคลากรทางการแพทย์ที่ท าหน้าที่ตรวจวินิจฉัยเชื้อ
ก่อโรคให้มีความช านาญในการตรวจหาเชื้อปรสิต ระยะต่างๆ วันที่ 29 มีนาคม 2559 โดยได้รับเกรียติจาก พ.อ.
ศ.มฑิรุทธ มุ่งถ่ิน ภาควิชาปรสิตวิทยา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏ เป็นวิทยากร มีผู้เข้าร่วม จ านวน 104 คน  
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 2.1.10 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการป้องกันอัคคีภัยในโรงเรียนเครือข่ายมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เพ่ือให้นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือการป้องกัน
อัคคีภัยในโรงเรียนเครือข่ายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีความรู้ความเข้าใจ ในการด าเนินการกรณีเกิดเหตุอัคคีภัย
ได้ โดยมุ่งเน้นที่กลุ่มนักเรียนชั้นประถามศึกษาปีที่ 5-6 และบุคคลากรในโรงเรียน เพ่ือเป็นแกนน าในการเฝ้าระวัง 
ในสถานการณ์ปกติและเป็นผู้ด าเนินการกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน โดยมีกิจกรรมให้นักเรียนที่เข้ารับการฝึกอบรมได้
เรียนรู้และฝึกใช้ถังดับเพลิงเคมีแบบต่างๆ เพ่ือระงับการเกิดอัคคีภัย ซึ่งเมื่อนักเรียนพบเหตุเพลิงไหม้ในโรงเรียนจะ
ได้รู้ถึงวิธีการเอาตัวรอดจากอันตรายนั้นๆ ได้อย่างเป็นระบบ ตลอดจนสามารถแจ้งเหตุต่างๆ กับหน่วยงานฉุกเฉิน
ในท้องถิ่นได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ผู้เข้าร่วมโครงการ 100 คน 

 

ภาพที่ 40 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการป้องกันอัคคีภัยในโรงเรียนเครือข่ายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 2.1.11 โรงเรียนต้นแบบด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ปี 3 มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้โรงเรียนที่เข้า
ร่วมโครงการมีการพัฒนาจัดการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ในด้านความปลอดภัย ด้านจัดการขยะ ด้าน
อาหารปลอดภัย และด้านโรงเรียนน่าอยู่น่าเรียน เพ่ิมมากขึ้น  บุคลากรและนักเรียนในโรงเรียนเครือข่าย
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่เข้าร่วมโครงการ 5 โรงเรียน จ านวน 90 คน ได้แก่ โรงเรียนบ้านแฮหนามแท่ง         
โรงเรียนย้านธาตุ โรงเรียนบ้านค้อหวาง โรงเรียนบ้านกุดระงุม และโรงเรียนบ้านหนองสองห้อง จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 90 คน 

 

ภาพที่ 41 โรงเรียนต้นแบบด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ปี 3 

 2.1.12 การบริการเชิงรุกในการตรวจสมรรถภาพ ป้องกันและรักษาโรคทางระบบโครงร่างและ
กล้ามเนื้อ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างสุขภาวะที่ดีของประชาชนในชุมชนต าบลธาตุ อ าเภอวารินช า
ราบ จังหวัดอุบลราชธานี มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาวะ รณรงค์ให้ความรู้และ
เสนอแนวทางการป้องกันและรักษาโรคทางระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อ เพ่ือบริการวิชาการแก่ชุมชนในการตรวจ
สมรรถภาพทางกาย การคัดกรอง ป้องกัน ให้ค าแนะน าและให้การออกก าลังกายเพ่ือการรักษาโรคทางระบบโครง
ร่างและกล้ามเนื้อแก่คนในชุมชน เพ่ือให้นักศึกษาแพทย์มีส่วนร่วมในการออกบริการวิชาการแก่ชุมชน เสริมสร้าง
ทักษะด้านการซักประวัติ ตรวจร่างกาย และให้ค าแนะน าเบื้องต้นของโรคทางระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อแก่
ประชาชน 
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เพ่ือจัดท าฐานข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพของคนในชุมชนเกี่ยวกับโรคทางระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อ มี
ประชาชนในต าบลธาตุอ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี 134 คน 

 

ภาพที่ 42 การบริการเชิงรุกในการตรวจสมรรถภาพ ป้องกันและรักษาโรคทางระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อ 
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างสุขภาวะที่ดีของประชาชนในชุมชนต าบลธาตุ อ าเภอวารินช าราบ จังหวัด
อุบลราชธานี 

 2.1.13 ค่าย ฉันอยากเป็นหมอ..มอทราย ครั้งที่ 6 จัดกิจกรรมวันที่ 11-13 ตุลาคม 2556 ณ วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 208 คน โดยกิจกรรมเน้น
แนะแนวการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  
เผยแพร่ความรู้ความเข้ใจที่ถูกต้องในวิชาชีพแพทย์   เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพ่ีรุ่นนน้อง
โรงพยาบาลร่วมผลิตและชุมชน  

    

ภาพที่ 43 ค่าย ฉันอยากเป็นหมอ..มอทราย ครั้งที่ 6 

 2.1.14 อบรมการดูแลสุขอนามัยและการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก เพ่ือพัฒนาศักยภาพของครูผู้ดูแลเด็ก
ให้มีประสิทธิภาพในการดูแลเด็ก เพ่ือให้ครูผู้ดูแลเด็ก เห็นความส าคัญของการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็ก ให้มี
คุณภาพและได้มาตรฐานของกรมอนามัย  เพ่ือให้ครูผู้ดูแลเด็กมีความรู้ที่จ าเป็นในการจัดท าแฟ้มมาตรฐาน
การศึกษาและการจัดท าข้อมูลรายด้าน อบรมเชิงบรรยายและเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “การดูแลสุขอนามัยและการ
ส่งเสริมการพัฒนาเด็ก” ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ในด้านสุขอนามัยที่พึงระวังในศูนย์พัฒนาเด็ก การประยุกต์การ
เลี้ยงดูเด็กเล็กด้วยเทคนิค BBL (The Real BBL for Todlers) และหลักการจัดท ามาตรฐานสถานศึกษาสังกัด
ท้องถิ่นและการก าหนดมาตรฐานและโครงการตามตัวบ่งชี้มาตรฐาน   25-26 มิถุนายน 2559 ผู้เข้าร่วม 92 คน 

 

ภาพที่ 44 อบรมการดูแลสุขอนามัยและการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 
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 2.1.15 การพัฒนาแกนน าด้านสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในอีสานใต้ มีวัตถุประสงค์ เพ่ือให้ผู้ร่วม
โครงการมีความรู้ ความเข้าใจ สร้างพลังเชิงบวกและทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับการสาธารณสุข และอนามัยสิ่งแวดล้อม 
เพ่ือเป็นการสร้างแกนน าด้านสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ใน
เขตพ้ืนที่ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดยโสธร จังหวัดศรีสะ-เกษ จังหวัดอ านาจเจริญและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง และนักศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 19-21 
สิงหาคม 2559 มีผู้เข้าร่วม 207 คน 

3. การสร้างเสริมสุขภาวะและบริการสุขภาพ 
 ในปีงบประมาณ 2559 ศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
เปิดให้บริการทางการแพทย์และสุขภาพ ใน 5 ด้านที่ส าคัญ ได้แก ่

ด้านที่ 1 การให้บริการทางการรักษาพยาบาล 
1. บริการตรวจโรคทั่วไปแผนกผู้ป่วยนอกและแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน ทุกวันในเวลาราชการเวลา 

08.30 – 16.30 น. และนอกเวลาราชการ เวลา  16.30 – 20.30 น. และ ในวันเสาร์-อาทิตย์และ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08.30 – 12.30 น. 

2. บริการคลินิกศัลยกรรมตกแต่งและเสริมสร้าง ทุกวันอังคารในเวลาราชการ เวลา 13.30–16.30 น. 
3. บริการคลินิกโรคผิวหนังและผิวพรรณ ทุกวันพุธในเวลาราชการ เวลา 13.30 – 16.30 น. 
4. บริการคลินิกโรคระบบทางเดินปัสสาวะ ทุกวันอังคารในสัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของเดือน  

เวลา 13.30 - 16.30 น. 
5. บริการคลินิกหอบหืด ทุกวันพฤหัสบดี ในเวลาราชการ เวลา 13.30 - 16.30 น. 
6. บริการคลินิกนรีเวช ทุกวันศุกร์ ในเวลาราชการ เวลา 13.30 - 16.30 น. 
7. บริการคลินิกฟ้าใสทุกวัน ในเวลาราชการ เวลา 9.00 - 15.00 น. 
8. บริการตรวจสุขภาพบุคลากรขององค์กรต่างๆ ทุกวันในเวลาราชการ เวลา 08.30 – 16.30 น. 

ด้านที่ 2 การให้บริการทางการตรวจทางห้องปฏิบัติการ  
 ให้บริการตรวจทางห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาคลินิก ประกอบด้วย การตรวจ เลือด ปัสสาวะ อุจจาระ 
และสารคัดหลั่งต่างๆในร่างกาย โดยเน้นการให้บริการในระยะแรกเป็นการให้บริการตรวจที่ครอบคลุมการตรวจ
สุขภาพทั่วไป เช่น การตรวจดูความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด การท างานของ ตับ ไต ระดับน้ าตาลในเลือด ระดับ
ไขมันในเลือด การวิเคราะห์ปัสสาวะ ตลอดจนการตรวจดูการติดเชื้อในสิ่งส่งตรวจ เช่น แบคทีเรีย เชื้อรา เชื้อ
ปรสิต เป็นต้น ในระยะที่สองเพ่ิมศักยภาพของห้องปฏิบัติการหลังผ่านการรับรองคุณภาพ  เปิดบริการตรวจพิเศษ 
โรคธาลัสซีเมีย ไทรอยด์ มะเร็ง และการตรวจวินิจฉัยในระดับสูง เช่น การวิเคราะห์โปรตีน ยีน ที่เป็นสาเหตุของ
โรคต่างๆ ด้วยเทคนิคทางโมเลกุล (Molecular technology) เปิดให้บริการการตรวจโรคธาลัสซีเมียอย่างครบ
วงจรตั้งแต่การคัดกรองโรคธาลัสซีเมีย จนถึงการตรวจระดับโมเลกุล ห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาคลินิก ได้ผ่านการ
ตรวจประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการจากสภาเทคนิคการแพทย์ (Laboratory Accreditation) และให้บริการทาง
ตรวจพิเศษต่างๆ ทางรังสี มีการให้บริการต่างๆดังนี้ 

1. การให้บริการทางรังสีวิทยาทั่วไป (General X-ray) โดยใช้เครื่อง Digital radiography เพ่ือ
ให้บริการการถ่ายภาพ Plain film เอกซเรย์ เช่น เอกซเรย์ปอด เอกซเรย์กระดูกแขนหรือขา  

2. การให้บริการการตรวจด้วยคลื่นอัลตราซาวนด์โดยรังสีแพทย์ โดยทางศูนย์ ได้มีเครื่องอัลตรา     
ซาวนด์ทั้งหมด 4 เครื่อง เพ่ือให้บริการตรวจอัลตราซาวนด์ เช่น ช่องท้อง ไต เส้นเลือด (Doppler 
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ultrasound ) เต้านม รวมทั้งการตรวจส าหรับโรคทางสูติ-นรีเวช เช่น ตรวจสภาวะเด็กในครรภ์ 
โรคทางช่องท้องน้อย มดลูก และรังไข่ เป็นต้น  

3. การให้บริการตรวจมวลกระดูกด้วยรังสี เอกซเรย์  (Dual energy absorbdometry: DXA) 
ให้บริการตรวจวัดมวลกระดูกโดยวิธีมาตรฐาน เพ่ือวัดความหนาแน่นของกระดูกในผู้ป่วยที่มีข้อ
บ่งชี้  

4. การให้บริการตรวจทางรังสีวิทยาด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (64 -slice multidetector 
computed tomography: 64 - slice CT-scan) เ ป็ น ก า รต ร ว จ วิ นิ จ ฉั ย โ ร ค ด้ ว ยก า ร ใ ช้
เครื่องเอกซเรย์ภาพตัดขวางชนิด 64 สามารถให้บริการตรวจโรคต่าง เช่น โรคทางสมอง ช่องท้อง 
ช่องปอด หัวใจ  

5. การให้บริการตรวจเอกซเรย์เต้านม (Digital mammography) โดยใช้เครื่องเอกซเรย์เต้านม    
ชนิดดิจิตอล เป็นการตรวจเต้านมเพ่ือหารอยโรคในเต้านม โดยใช้รังสีเอกซเรย์ เช่น การตรวจคัด
กรองหาโรค มะเร็งเต้านม 

6. การให้บริการด้วยเครื่องฟลูออโรสโคป (Digital fluoroscopy) ให้บริการในการตรวจโดยใช้รังสี
ส่องตรวจ เช่น การตรวจหลอดอาหาร (Esophagogram), การตรวจกระเพาะอาหาร (Upper GI 
study),การตรวจระบบย่อยอาหารทั้งระบบ(Long GI ) หรือ การตรวจล าไส้ใหญ่ (Barium 
enema),การตรวจการท างานของมดลูก (Hysterosalpinggogram),การตรวจการท างานของ
กระดูกและไขสันหลัง (Myelogram), รวมทั้งการตรวจพิเศษทางหลอดเลือดในสมอง(Cerebral 
vascular angiogram) และการตรวจการท างานของระบบปัสสาวะ (Intavenus pyelography)  

ด้านที่ 3 การให้บริการทันตกรรม 
 ให้บริการคลินิกทันตกรรมทั่วไป ทุกวันอังคารในเวลาราชการ เวลา 8.30 – 16.30 น. และทุกวัน
พฤหัสบดีและวันศุกร์ในเวลาราชการ เวลา 8.30 – 12.30 น. 

ด้านที่ 4 การให้บริการแผนกเภสัชกรรม 
 ให้บริการทุกวันในเวลาราชการเวลา 08.30 – 16.30 น. นอกเวลาราชการ เวลา  16.30 – 20.30 น. และ 
ในวันเสาร์-อาทิตย ์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08.30 – 12.30 น. โดยมีการให้บริการต่างๆ ดังนี้ 

1. บริการจ่ายยา/เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาให้แก่ผู้ป่วยนอก และหน่วยงานต่างๆ พร้อมให้ความรู้และ
ค าแนะน าด้านการใช้ยา 

2. ให้ความอนุเคราะห์กล่องยาปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่คณะและหน่วยงานต่างๆ 
3. เป็นแหล่งฝึกปฏิบัติงานและดูงานของนักศึกษาเภสัชศาสตร์สถาบันต่างๆ 

ด้านที่ 5 การให้บริการแผนกกายภาพบ าบัด และฟิตเนส 
 1. แผนกกายภาพบ าบัด ให้บริการทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในเวลาราชการเวลา 08.30 – 16.30 น.โดย
ให้บริการตรวจวินิจฉัย บ าบัดรักษา และฟ้ืนฟูสภาพกลุ่มผู้ป่วย ดังต่อไปนี้ 

1. ผู้ป่วยทางกายภาพบ าบัดที่เกิดจากระบบกระดูก กล้ามเนื้อและข้อต่อ 
2. ผู้ป่วยทางกายภาพบ าบัดที่เกิดจากระบบประสาท เช่น อัมพฤกษ์ อัมพาตและผู้ที่มีความบกพร่อง

ทางการเคลื่อนไหว 
3. ผู้ป่วยทางกายภาพบ าบัดที่เกิดจากระบบทางเดินหายใจและการไหลเวียนของเลือด 
4. ให้บริการในการสร้างเสริมสุขภาพและให้ค าแนะน าในการลดการบาดเจ็บจากการท างาน 
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 2. แผนกฟิตเนส ให้บริการทุกวันราชการจันทร์ - ศุกร์ ในเวลา 08.30 – 20.30 น. และทุกวันเสาร์ เวลา
08.30 – 12.30 น.(ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) มีรายละเอียดการให้บริการ ดังนี้ 

1. ให้บริการเครื่องออกก าลังกายทั้งประเภท Aerobic exercise และ Weight training 
2. ให้ค าปรึกษาในการออกก าลังกายเพ่ือช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อ และลดการบาดเจ็บจากการออก

ก าลังกาย 
3. ให้บริการตรวจวัดองค์ประกอบของร่างกายด้วยเครื่องวิเคราะห์องค์ประกอบของร่างกาย(Body 

Composition Analyzer) 

3.1. ข้อมูลและสถิติของผู้มารับบริการการให้บริการทางการแพทย์ 
 ในปีงบประมาณ 2559 ศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
มีผู้มารับบริการรักษาทางการแพทย์ ดังนี้ 

ตารางท่ี 40 การจ าแนกประเภทผู้มารับบริการตามเขตพื้นที่ดูแลในมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

ประเภทผู้มารับบริการ จ านวนผู้มารับบริการ (คน) 
ปีงบประมาณ 2557 ปีงบประมาณ 2558 ปีงบประมาณ 2559 

นักศึกษา 13,488 15,784 15,637 
ข้าราชการ 414 406 400 
พนักงานมหาวิทยาลัย 805 853 862 
ลูกจ้างประจ า 110 108 106 
ลูกจ้างชั่วคราว 212 196 187 
รวม 15,029 17,347 17,192 

หมายเหตุ : ไม่นับรวมนักศึกษาทีส่ังกัดวิทยาเขตมุกดาหาร และเจ้าหน้าท่ีจ้างเหมาบริการ 
ที่มา : กองบริการการศึกษาและกองการเจ้าหน้าที่ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี      

ตารางท่ี 41 เปรียบเทียบจ านวนผู้ขึ้นทะเบียนสิทธิเบิกจ่ายตรง จ าแนกตามประเภทสิทธิ ในปี 2557-2559 

สังกัด จ านวนผู้มารับบริการ (คน) 
ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 รวม 

กรมบัญชีกลาง 763 721 1,150 2,634 
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 76 0 50 126 
รวม 839 721 1,250 2,760 

 หมายเหตุ : ไม่นับรวมนักศึกษาทีส่ังกัดวิทยาเขตมุกดาหาร และเจ้าหน้าท่ีจ้างเหมาบริการ 
 ที่มา : โปรแกรมลงทะเบียนเบิกจา่ยตรง ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (NSHO Client) 
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3.2. ข้อมูลผู้ป่วยและงานบริการรักษาพยาบาล 
     3.2.1 สถิติ 10 อันดับโรคผู้ป่วยนอกที่ป่วยสูงสุด ประจ าปีงบประมาณ 2559 
   ในปีงบประมาณ 2559 ศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข ได้มีการรวบรวมข้อมูลสถิติโรคของผู้ป่วยที่มารับบริการทางการแพทย์ ณ อาคารผู้ป่วยนอก 
ดังนี้ 

ตารางท่ี 42 เปรียบเทียบสถิติอันดับโรคของผู้มารับบริการ ณ อาคารผู้ป่วยนอก ประจ าปี 2558-2559 

สถิติอันดับโรคของผู้มารับบริการ 
ปีงบประมาณ 2557 ปีงบประมาณ 2558 ปีงบประมาณ 2559 

1. โรคคออักเสบ (Acute pharyngitis, 
unspecified) 
2. โรคหวัด (Acute nasopharyngitis) 
3. ตรวจสุขภาพทัว่ไป 
(Routine general health check-up 
of other defined subpopulations) 
4. บาดแผลถลอกที่เข่าและเทา้ 
(Abrasion of knee and leg) 
5. โรคทอนซิลอักเสบ (Acute tonsillitis) 
6. บาดแผลถลอกที่ข้อศอกและแขน 
(Abrasion of elbow and foearm) 
7. โรคปวดแสบกระเพาะอาหาร 
(Dyspepsia) 
8. โรคหลอดลมอักเสบ (Acute 
bronchitis, unspecified) 
9. ตรวจสุขภาพก่อนเข้างาน 
(Occupational health examination) 
10. ท าแผล (Attention to surgical 
dressings and sutures) 

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

1.โรคหวัด (Acute nasopharyngitis) 
2.โรคคออักเสบ (Acute pharyngitis, 
unspecified) 
3.โรคผื่นผิวหนัง (Dermatitis) 
4.โรคกล้ามเนื้ออักเสบ (Muscle strain) 
5.โรคปวดแสบกระเพาะอาหาร 
(Dyspepsia) 
6.โรคทอนซิลอักเสบ (Acute tonsillitis) 
7.ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ (Myalgia) 
8.โรคปวดศีรษะ (Tension Headache) 
9.โรคตากุ้งยิง (Hordeolum) 
10.โรคล าไส้อักเสบ (Noninfective 
gastroenteritis) 
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 3.2.2 การให้บริการด้านคลินิกผิวหนัง 
  คลินิกผิวหนังเปิดให้บริการทุกวันพุธ เวลา 13.00 น.-15.00น. โดย รศ.นพ.ป่วน สุทธิพินิจธรรม 
คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จ านวนผู้มารับบริการในปีงบประมาณ 2559 จ านวน 449 คน  

แผนภูมิที่ 13 เปรียบเทียบจ านวนผู้มารับบริการคลินิกผิวหนัง ในปีงบประมาณ 2557-2559 

 

 

ภาพที่ 45 การให้บริการคลินิกผิวหนัง 

 3.2.3 การให้บริการตรวจสุขภาพประจ าปี 
  ในปีงบประมาณ 2559 ศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และ      
การสาธารณสุข ด าเนินการออกตรวจสุขภาพประจ าปีให้แก่บคุลากรของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดังนี้ 
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ตารางท่ี 43 การให้บริการตรวจสุขภาพประจ าปีให้แก่บุคลากรภายในและภายนอก มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ประเภทหน่วยงาน สังกัด จ านวนผู้มารับบริการ (คน) 
ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

หน่วยงานภายใน คณะศิลปศาสตร ์ 77 52 47 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 96 96 0 
คณะเภสัชศาสตร์ 50 56 50 
คณะเกษตรศาสตร์ 0 16 28 
คณะศิลปประยุกต์และออกแบบ 22 24 0 
คณะพยาบาลศาสตร ์ 0 13 15 
คณะบริหารศาสตร ์ 0 0 23 
คณะวิทยาศาสตร ์ 0 0 10 
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ 0 0 95 
ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 0 8 0 
ส านักวิทยบริการ 0 16 0 
ส านักงานโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ 0 5 13 
เครือข่ายสนับสนนุการพฒันาเทคโนโลยี 0 0 5 
ส านักทรัพยส์ินและสิทธิประโยชน์ 0 0 13 

หน่วยงานภายนอก การไฟฟ้าเขต2 0 39 0 
นักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา2559 0 3,385 2,797 

รวม 245 3,710 3,096 
 
 3.2.4 ผลการด าเนินงานศูนย์รังสีวิทยา 
  ในปีงบประมาณ 2559 ศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และ       
การสาธารณสุข มีผู้มารับบริการตรวจรักษาในแผนกรังสีวิทยา ดังนี้ 

แผนภูมิที่ 14 เปรียบเทียบจ านวนผู้มารับบริการแผนกรังสีวิทยา ประจ าปีงบประมาณ 2557-2559 

หมายเหตุ : DR-Digital radiography (การตรวจเอกซเรย์ ท่ัวไประบบดิจิตอล ), CT-Computer tomography (การตรวจเอกซเรย์
คอมพิวเตอร์), US-Ultrasound (การตรวจอัลตราซาวนด์), BMD-Bone Mineral Density (การตรวจความหนาแน่นมวลกระดูก ), MG-
Mammography (การตรวจเอกซเรย์เต้านม) 
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ภาพที่ 46 การให้บริการแผนกรังสีวิทยา 

 3.2.5 การให้บริการด้านห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ 
  ห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาคลินิกมีการให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการด้านต่างๆ 
ได้แก่ งานโลหิตวิทยา งานจุลทรรนศาสตร์คลินิก งานเคมีคลินิก งานภูมิคุ้มกันวิทยา และงานจุลชีววิทยา โดย ใน
ปีงบประมาณ 2559 มีรายการตรวจวิเคราะห์จ านวน 14,431 รายการ มีรายละเอียด ดังนี้ 

แผนภูมิที่ 15 แสดงสัดส่วนการให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2559 

 

 

 

 

 

 

 

เคมีคลิกนิก
28%

จุลทรรศนศาสตร์คลนิิก
27%

โลหิตวิทยา
33%

ภูมิคุ้มกันวิทยา
10%

จุลชีววิทยา
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แผนภูมิที่ 16 เปรียบเทียบจ านวนผู้มารับบริการห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ ประจ าปี  2556-2559 

       

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

แผนภู มิที่  17 เปรี ยบ เที ยบจ านวนรายการตรวจ วิ เ คราะห์ที่ ส่ ง ต่ อ ไปยั งหน่ วยงานภายนอก                         
ประจ าปี 2557-2559 
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ภาพที่ 47 การตรวจประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการจากสภาเทคนิคการแพทย์ 

 การให้บริการตรวจธาลัสซีเมียในปีงบประมาณ 2559 มีหน่วยงานภายนอกส่งตรวจธาลัสซีเมียมายัง
ห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ จ านวน 1,125 ราย ได้แก่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 โรงพยาบาลค่าย
สรรพสิทธิประสงค์  บริษัทอุบลเซ็นทรัลแลบ บริษัทอุบลเอแอนด์เอ็มแลบ และบริษัทท็อปคลินิกแลบ รวมถึง
งานวิจัยจากกลุ่มอาจารย์ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นต้น 

แผนภูมิที่ 18 เปรียบเทียบรายการการให้บริการตรวจวิเคราะห์ทาลัสซีเมีย ในปีงบประมาณ 2558-2559 
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 3.2.6 การให้บริการด้านแผนกทันตกรรม 
  ในปีงบประมาณ 2559 งานบริการทางการแพทย์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีผู้
มารับบริการตรวจในแผนกทันตกรรม จ านวน 1,584 ราย  

ตาราง 44 แสดงจ านวนผู้มารับบริการแผนกทันตกรรม ปีงบประมาณ 2558-2559 

ล าดับ การวินิจฉัยโรค จ านวนผู้มารับบริการ (ราย) 
ปี 2558 ปี 2559 

1 ปรึกษาทันตแพทย์ 44 322 
2 ถอนฟัน 11 174 
3 ผ่าฟันคุด 24 171 
4 อุดฟัน 52 399 
5 ขูดหินปูน/เกลารากฟัน 44 292 
6 ตัดไหม 17 169 
7 ส่งต่อพบแพทย์ 1 7 
8 หัตถการอ่ืนๆ 23 50 
 รวม 216 1,584 

 

 

ภาพที่ 48 การให้บริการคลินิกทันตกรรม 
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 3.2.7 การให้บริการด้านแผนกเภสัชกรรม 
  ในปีงบประมาณ 2559 งานบริการทางการแพทย์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีผู้
มารับบริการที่แผนกเภสัชกรรม มีจ านวนใบสั่งยาทั้งสิ้น 13,928 ใบ และมีจ านวนชุดปฐมพยาบาลที่คณะ/
หน่วยงานต่างๆขอความอนุเคราะห์ ดังนี้ 

ตารางที่ 45 การให้บริการชุดปฐมพยาบาลกับคณะ/หน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย อุบลราชธานี                      
ประจ าปี 2557-2559 

คณะ/หน่วยงาน จ านวนชุดปฐมพยาบาล(ชุด) 
ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 21 24 34 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 14 8 12 
คณะศิลปศาสตร์ 6 5 2 
คณะบริหารศาสตร์ 17 5 9 
คณะเกษตรศาสตร์ 2 7 4 
คณะพยาบาลศาสตร์ 3 1 1 
คณะวิทยาศาสตร์ 11 4 0 
คณะนิติศาสตร์ 0 1 0 
คณะรัฐศาสตร์ 0 4 0 
งานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล 13 22 19 
ส านักวิทยบริการ 0 0 2 
ส านักงานอธิการบดี 4 2 2 
สถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว ม.อุบลฯ 0 0 1 
สโมสรนักศึกษา 2 2 0 
ส านักส่งเสริมงานวิจัย 2 0 0 
คลีนิกฟ้าใส 0 2 0 
ส านักพัฒนานักศึกษา 0 2 0 

รวม 95 89 86 

  

ภาพที่ 49 การให้บริการของแผนกเภสัชกรรม 

  



108 
 

 

108 Annual Report 2016   
 

 3.2.8 การให้บริการด้านกายภาพบ าบัดและฟิตเนส 
  ในปีงบประมาณ 2559 งานบริการทางการแพทย์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข     
มีผู้มารับบริการตรวจในแผนกกายภาพบ าบัด จ านวน 546 ราย และฟิตเนส จ านวน 2,796 ครั้ง  

ตารางที่ 46 แสดงจ านวนผู้ป่วยที่มารับบริการแผนกกายภาพบ าบัด ปีงบประมาณ 2558-2559 

กลุ่มอาการ จ านวนผู้มารับบริการ (ราย) 
ปี 2558 ปี 2559 

ระบบกระดูก กล้ามเนื้อและข้อต่อ 12 511 
ระบบประสาทและความบกพร่องทางการเคลื่อนไหว 4 35 
ระบบทางเดินหายใจ 0 0 
รวม 16 546 

แผนภูมิที่ 19 แสดงจ านวนคนไข้ท่ีมารับบริการฟิตเนส ปีงบประมาณ 2558-2559 

 

 

   

ภาพที่ 50 การให้บริการแผนกกายภาพบ าบัด 
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ภาพที่ 51 การให้บริการฟิตเนส 

4. เสริมสร้างความเข้มแข็งของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตพื้นที่เป้าหมาย เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของ
เด็ก เยาวชน และชุมชน 
 ศูนย์พัฒนาเด็ก วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีวัตถุประสงค์ในการก่อตั้ง ก็เพ่ือเป็น
สวัสดิการส าหรับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จะได้ลดความกังวลในการดูแลบุตรหลานระหว่างเวลา
ปฏิบัติงานประจ าวัน เป็นเสมือนบ้านและโรงเรียนซึ่งให้ความสุขส าหรับเด็ก ๆ ที่มีอายุตั้งแต่ 1 ปี ถึง 5 ปี  แบ่ง
การจัดการศึกษาเป็น 2 ระดับคือ ชั้นบริบาล มีจ านวน 3 ห้องเรียน ชั้นอนุบาลมีจ านวน 3 ห้องเรียน เพ่ือให้เด็กมี
ความพร้อมสมบูรณ์ในด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ให้เด็กได้เรียนรู้อย่างอิสระตามความสนใจและ
ความสามารถของตนเองสามารถฝึกฝนตนเอง พัฒนาตนเองให้เด็กเป็นผู้มีเหตุผล มีมารยาทเรียบร้อยน่ารัก พูดจา
ไพเราะ มีจิตใจดีงาม รู้จักหน้าที่ รู้จักแบ่งปัน สามารถเรียนและเล่นร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขและเจริญเติบโต
เป็นคนดีและมีคุณภาพของสังคม 

แผนภูมิที่ 20 เปรียบเทียบจ านวนนักเรียน ประจ าปีงบประมาณ 2557-2559 
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ตารางท่ี 47 จ านวนบุคลากรภายในศูนย์พัฒนาเด็ก ประจ าปีงบประมาณ 2559 

ล าดับ ต าแหน่ง 
จ านวนบุคลากร 

(คน) 
1 เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป 1 
2 นักวิชาการศึกษา 1 
3 ครูและพี่เลี้ยง 3 
4 พี่เลี้ยง 4 
5 ผู้ดูแลเด็กอ่อน 2 
6 พนักงานสถานที ่ 1 
7 พนักงานทั่วไป 1 
8 แม่บ้าน 2 

รวม 15 
 

4.1. การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็ก 
    4.1.1 ด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 
   สถานที่ตั้งศูนย์พัฒนาเด็กอยู่ในพ้ืนที่ซึ่งมีขนาดเหมาะสม ไม่เสี่ยงต่ออันตราย เป็นอาคาร
ชั้นเดียว สามารถมองเห็นเด็กได้ทุกมุม ปรับภูมิทัศน์สภาพแวดล้อมให้เหมาะสมและปลอดภัยตามเกณฑ์ของกรม
อนามัย ทางเข้า – ออก จากตัวอาคาร สามารถเคลื่อนย้ายเด็กออกจากตัวอาคารได้สะดวก หากเกิดอุบัติภัยหรือ
เหตุร้ายแรงใดๆ ขึ้น ซึ่งมีทางเข้า – ออก 2 ทาง และแต่ละทางนั้น และมีความกว้างสะดวกต่อการเคลื่อนย้าย 
นอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงซ่อมแซมทางกายภาพเป็นประจ าทุกปี 
   ในปีงบประมาณ 2559 ศูนย์พัฒนาเด็ก ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เป็นไปตามเกณฑ์อนามัย
สิ่งแวดล้อมโดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการด าเนินการจัดซื้อชุดเครื่องกรอง
น้ าดื่ม เพ่ือให้นักเรียนและบุคลกรของศูนย์พัฒนาเด็ก ได้ดื่มน้ าที่สะอาดและมีคุณภาพ และจัดซื้อเครื่องเล่นสนาม
กลางแจ้งเพ่ิมเติมเพ่ือให้เด็กได้เล่นของเล่นใหม่ทุกปี และมีการตรวจประเมินอนามัยสิ่งแวดล้อมโดยทีมอาจารย์
จากวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข   

     

ภาพที่ 52 การปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในศนูย์พัฒนาเด็ก 

 4.1.2 ด้านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร 
  มีการส่งเสริมพัฒนาการทุกด้านให้เหมาะสมกับวัย และปลูกฝัง เจตคติที่ดีต่อเพ่ือนๆ คุณครูและ
ครอบครัว การคิด การสังเกต และการแก้ปัญหา โดยให้เด็ก มีความสุข ในการเรียนรู้ตามหลักการการจัดการศึกษา
แก่เด็ก อายุระหว่าง 8 เดือนถึง 6 ปี มีความส าคัญอย่างยิ่งเพราะเด็กวัยนี้ เป็นวัยที่ก าลังเติบโตพัฒนา ทุกด้าน
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อย่างรวดเร็ว การเรียนรู้ ของเด็กในวัยนี้ จะเรียนรู้ได้ดี จากการเล่นการมีประสบการณ์ตรง กับสิ่งของ และการ
กระท า การเคลื่อนไหว 

       

ภาพที่ 53 กิจกรรม วันไหว้ครู (ศูนย์พัฒนาเด็ก) 

 

ภาพที่ 54 กิจกรรมกีฬาสีและส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2559 (ศูนย์พัฒนาเด็ก) 

    

ภาพที่ 55 นักศึกษาจากคณะพยาบาล เข้าฝึกประสบการณ์การวัดพัฒนาการเด็ก ช่วงอายุ 1-6 ปี 
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ภาพที่ 56 กิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียนประจ าปี 

   

ภาพที่ 57 นักเรียนชั้นอนุบาล ทัศนศึกษา ณ วัดสระประสานสุข  อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 

    

ภาพที่ 58 กิจกรรมวันสงกรานต์ ศูนย์พัฒนาเด็ก 
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ภาพที่ 59 กิจกรรมแปรอักษรเรารักในหลวงรัชกาลที่  9 

 4.1.3 ด้านการมีส่วนร่วม และการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน 
1. เป็นแหล่งฝึกปฏิบัติงานของคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาลัยแพทยศาสตร์และ      

การสาธารณสุข และให้ค าแนะน าด้านอนามัยเด็กแก่บุคลากรและผู้ปกครอง  
2. นักศึกษาจากคณะต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาเป็น

ประจ าทุกปี  
3. การเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรจากทุกคณะ ก ากับดูแลด้านโภชนาการ

จากอาจารย์วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ คณะพยาบาลศาสตร์ 
4. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมจัดอบรม “การดูแลสุขอนามัยและการส่งเสริมการ

พัฒนาเด็ก”  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 และจัดอบรมระหว่างวันที่ 25-26 
มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมโรงแรม ยู- เพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 

   

ภาพที่ 60 โครงการบริการวิชาการแก่สังคมจัดอบรม “การดูแลสุขอนามัยและการส่งเสริมการพัฒนาเด็ก” 
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 4.1.5 ด้านงบประมาณศูนย์พัฒนาเด็ก 
  ในปีงบประมาณ 2559 ศูนย์พ ฒนาเด็ก ได้รับจัดสรรงบประมาณเพ่ือด าเนินการบริหารจัดการ
ภายใน จากเงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน (เรียนฟรี 15 ปี) จ านวน 237,500 บาท และเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) จ านวน 754,000 บาท โดย
มีการเบิกจ่าย ณ สิ้นปีงบประมาณ ดังนี้  

แผนภูมิที่ 21 เปรียบเทียบงบประมาณรายรับ-รายจ่าย ศูนย์พัฒนาเด็ก ประจ าปีงบประมาณ 2558-2559 
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กลยุทธ์ที่ 5 สืบสาน เผยแผ่ ฟื้นฟู และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น รวมทั้งเรียนรู้
วัฒนธรรมของประเทศในภูมิภาคลุ่มน้ าโขง และอาเซียน โดยศึกษา ค้นคว้า วิจัย รวบรวมและจัดการความรู้
ให้นักศึกษาและบุคลากรตระหนักถึงคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

เป้าประสงค์ : เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น และประเทศในอาเซียน 

มาตรการ 
1. ก าหนดกรอบและนโยบายการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมภูมิปัญญาภูมิภาคแห่งลุ่มน้ าโขง

และอาเซียน 
2. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดการบูร

ณาการกับการวิจัย การเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา  
3. ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และรวบรวม เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีแหล่งเรียนรู้ในชุมชนในการเผยแพร่

องค์ความรู้และภูมิปัญญาด้านศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและประเพณี ในภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
และอาเซียน 

4. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาและบุคลากรตระหนักถึงคุณค่าของขนบธรรมเนียมประเพณี มี

สุนทรียภาพทางศิลปะ และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น และนานาชาติ 

1. กรอบและนโยบายการบริหารงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมภูมิปัญญาภูมิภาคแห่งลุ่มน้ าโขง
และอาเซียน 
 ในปีงบประมาณ 2559 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ส่งเสริมและสนับสนุน เพ่ือพัฒนางาน
ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยบูรณาการกับการเรียนการสอน และกิจกรรมของนักศึกษา และร่วมสืบสาร 
ประเพณี และวัฒนธรรมของชุมชน ในปีงบประมาณ 2559 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้รับ
งบประมาณแผ่นดิน สนับสนุนการบริการวิชาการแก่ชุมชน จ านวนรวมทั้งสิ้น 3 โครงการ เป็นจ านวนเงิน 295,000 
บาท 

2. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมบูรณาการกับการวิจัยการเรียนการสอนและ
กิจกรรมนักศึกษา 
 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ
และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ด าเนินงานสนับสนุนส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งเน้นกิจกรรมที่
ต้องมีนักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานและร่วมกิจกรรม มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ในระยะเวลา 5 ปี มีคู่มือการบริหารโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ของมหาวิทยาลัย เป็น
แนวทางในการปฏิบัติ  มีการจัดท าประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง แนวปฏิบัติในด้านการ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เพ่ือให้มีการปฏิบัติด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกัน 
 ในปีงบประมาณ 2559 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีการจัดโครงการเพ่ือสนับสนุนการ
ด าเนินงานบริหารงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมให้มีประสิทธิภาพ ให้เกิดการบูรณาการกับการวิจัย การเรียนการ
สอน และกิจกรรมนักศึกษา จ านวน 3 โครงการ เป็นจ านวนเงิน 295,000 บาท มีผู้เข้าร่วมจ านวน 955 คน  มี
รายละเอียด ดังนี้ 
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ตารางท่ี 48 รายละเอียดโครงการด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ 2559 

ล าดับ โครงการ ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ (บาท) วัน/เดือน/ปี/ 

สถานที่ 
ผู้เข้าร่วม 

แผ่นดิน รายได้ 
1 เรียนรู้คุณค่าศิลปวัฒนธรรม  

ฮีตสิบสอง คองสิบสี่ บุญขา้ว
ประดับดนิ ปี 4 

อาจารย์กิตติ 
เหลาสุภาพ 

55,000  วันที่ 1 กันยายน 
2559 บ้านศรีไค 
ต าบล เมืองศรีไค 
อ าเภอ วารินช าราบ 
จังหวัด อุบลราชธาน ี

ประชาชน 
นักศึกษา และ
อาจารย์  
จ านวน  225 
คน 

2 พัฒนาตนเองด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม ส าหรับนักศึกษาและ
บุคลากร มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

อาจารย์ฐา
นิสรา โฉมเกิด  

160,000  12-13 มีนาคม 2559 
วัดป่าบุญล้อม และ
วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข 

ประชาชน 
นักศึกษา และ
อาจารย์  
จ านวน 98 คน 

3 ท านบุ ารุงศิลปวฒันธรรมสบื
สานประเพณีท าบุญอุทิศส่วน
กุศลแด่อาจารย์ใหญ่ 

อาจารย์ฐา
นิสรา โฉมเกิด 

80,000  วันที่ 6 สิงหาคม 
2559  ณ วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข 

ประชาชน 
นักศึกษา และ
อาจารย์  
จ านวน 632 
คน  

3. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมประวัติศาสตร์ และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ในปีงบประมาณ 2559 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้จัดโครงการที่ส่งเสริมและสนับสนุน
การจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และภูมิปัญญา ดังนี้ 

3.1. โครงการเรียนรู้คุณค่าศลิปวัฒนธรรม ฮีตสิบสองคองสิบสี่ บุญข้าวประดับดินปีท่ี 4 
 การท าบุญข้าวประดับดิน เป็นประเพณีหนึ่งในฮีตสิบสอง นิยมท ากันในวันแรม 14 ค่ า เดือนเก้า หรือที่
เรียกว่า บุญเดือนเก้า บุญข้าวประดับดิน เป็นบุญที่ท าเพ่ืออุทิศส่วนกุศลให้แก่ เปรต หรือญาติมิตรที่ตายไปแล้ว 
ข้าวประดับดิน ได้แก่ ข้าวและอาหารคาวหวาน พร้อมหมากพลู บุหรี่ที่ห่อด้วยใบตอง กล้วย น าไปวางไว้ตามใต้
ต้นไม้ แขวนไว้ตามกิ่งไม้ หรือวางไว้ตามพ้ืนดิน พร้อมกับเชิญวิญญาณของญาติมิตร น าภัตตาหารไปถวายแด่
พระภิกษุ สามเณร แล้วอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้ตาย โดยหยาดน้ า (กรวดน้ า) ไปให้ด้วย  ประชาชน นักศึกษา และ
อาจารย์ จ านวน 225 คน ณ วัดบ้านศรีไคออก อ.วารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี 

 

ภาพที่ 61 โครงการเรียนรู้คุณค่าศิลปวัฒนธรรม ฮีตสิบสอง คองสิบสี่ บุญข้าวประดับดิน ปีท่ี 4 
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4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาและบุคลากรตระหนักถึงคุณค่าของขนบธรรมเนียมประเพณี มี
สุนทรียภาพทางศิลปะ และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น และนานาชาติ 
 ในปีงบประมาณ 2559 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้จัดด าเนินการจัดโครงการส่งเสริม
และสนับสนุนให้นักศึกษาและบุคลากรตระหนักถึงคุณค่าของขนบธรรมเนียมประเพณี มีสุนทรียภาพทางศิลปะ 
และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น และนานาชาติ ดังนี้ 

4.1. โครงการพัฒนาตนเองด้านคุณธรรม และจริยธรรม ส าหรับนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับประสบการณ์ตรงจากการฝึกปฏิบัติกรรมฐานตามหลัก 
สติปัฏฐานสี่ ธรรมะที่เป็นประโยชน์ต่อการท างานและการใช้ชีวิตในวัดหรือสถานปฏิบัติธรรม และผู้ร่วมโครงการ
สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และประสบการณ์ดังกล่าวเพ่ือใช้พัฒนาตนเอง รวมถึงศักยภาพในการเรียน และการ
ท างานได้ดีขึ้น มีอาจารย์ นักศึกษาและบุคลากร เข้าร่วมจ านวน 98  คน  

   

ภาพที่62 โครงการพัฒนาตนเองด้านคุณธรรม และจริยธรรม ส าหรับนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

4.2. โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมสืบสานประเพณีท าบุญอุทิศส่วนกุศลแด่อาจารย์ใหญ่ ประจ าปี 2559 
โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือท าบุญอุทิศส่วนกุศลแด่อาจารย์ใหญ่ และแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพระคุณของอาจารย์
ใหญ่ และเพ่ือเป็นการเผยแพร่คุณงามความดีของอาจารย์ใหญ่ และเป็นเกียรติแก่วงศ์ตระกูลของอาจารย์ใหญ่ 
อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ญาติอาจารย์ใหญ่และแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานท าบุญ
อุทิศส่วนกุศลแด่อาจารย์ใหญ่มากมาย ในวันที่ 6 สิงหาคม 2559  มีผู้เข้าร่วม 632 คน 

   

ภาพที่ 63 โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมสืบสานประเพณีท าบุญอุทิศส่วนกุศลแด่อาจารย์ใหญ่ ประจ าปี 
2559 
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กลยุทธ์ที่ 6  พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาลใช้ข้อมูลเป็นฐานในการตัดสินใจ โดยพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ
พลังงาน 

เป้าประสงค์ : ระบบบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล 

มาตรการ 
1.  พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล   

1.1. ก าหนดนโยบายเชิงรุกในการถ่ายทอดวิสัยทัศน์/กลยุทธ์ และน าจุดแข็งของมหาวิทยาลัยไปสู่
การพัฒนาการด าเนินงานทุกระดับอย่างเป็นรูปธรรม 

1.2. กระจายอ านาจบริหาร ก ากับติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและเป็น
รูปธรรม 

1.3. ก าหนดนโยบายเชิงรุกในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้ตอบสนองต่อผู้รับบริการและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

1.4. ปรับปรุงและจัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงานของกระบวนการที่สร้างคุณค่าและกระบวนการ
สนับสนุน  

1.5. ปรับปรุงงานกฎหมายและนิติการของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตาม
กฎหมาย กฎระเบียบที่เก่ียวข้อง  

1.6. มีการจัดการความรู้เพื่อมุ่งสู่สถาบันแห่งการเรียนรู้ 
2.  ปรับปรุงโครงสร้างและกรอบอัตราก าลังของส่วนงานและหน่วยงานภายในให้เหมาะสม 

2.1. ทบทวนนโยบายและปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการในการรวมศูนย์หรือการกระจาย
การปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบันและที่จะเกิดข้ึนในอนาคตโดยเร่งด่วน 

2.2. ทบทวนหลักการและก าหนดมาตรการในการบริหารอัตราก าลัง เช่น ทบทวนสัดส่วน
อัตราก าลังสายวิชาการและสายสนับสนุนให้เหมาะสม การบริหารกรอบอัตราก าลัง เป็นต้น 

3.  ปรับปรุงระบบงบประมาณและการเงินให้มีเสถียรภาพ มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดย
ปรับปรุงระบบสารสนเทศทางการเงิน และบัญชี ให้ถูกต้องครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และสามารถใช้ใน
การตัดสินใจเพื่อการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.  พัฒนาประสิทธิภาพการก ากับติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย  
5.  พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ 

5.1. ปรับปรุงระบบสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจให้มีความเชื่อมโยงกันระหว่างหน่วยงานภายในที่
เกี่ยวข้อง เช่น ระบบลงทะเบียน REG ระบบบัญชี UBUFMIS ระบบบุคลากร 

5.2. จัดให้มีการประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบฐานข้อมูล 
5.3. ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ฐานข้อมูล 

6. พัฒนาระบบการสื่อสาร จัดท าแผนกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เชิงรุก และประชาสัมพันธ์ทั้งภายใน
และภายนอกองค์กรที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือการถ่ายทอดนโยบาย แผนงาน ข้อมูลข่าวสารต่างๆ 
ตลอดจนการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีของมหาวิทยาลัย 

7. พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาให้บูรณาการสู่การปฏิบัติงานประจ า โดยปรับปรุงระบบการ
รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลให้สามารถใช้ร่วมกันทั้ง 

8. ปรับปรุงกายภาพ ระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของนั กศึกษาและ
บุคลากร 
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9. ส่งเสริมและสร้างจิตส านึกการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน รวมทั้งเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว
และลดภาวะโลกร้อน  

1. การบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล 
 ในปีงบประมาณ 2559 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้ด าเนินการสนับสนุนการด าเนินงาน
ด้านต่างๆ เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมการบริหารจัดการในองค์องค์อย่างมีธรรมมาภิบาล   
1.1. ก าหนดนโยบายเชิงรุกในการถ่ายทอดวิสัยทัศน์  กลยุทธ์ และน าจุดแข็งของมหาวิทยาลัยไปสู่การ
พัฒนาการด าเนินงานทุกระดับอย่างเป็นรูปธรรม 
 กรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้มีการก าหนดนโยบายเชิงรุกในการจัดท า
แผนยุทธศาสตร์ ที่วิเคราะห์แล้วว่าเป็นจุดแข็งของมหาวิทยาลัยเพ่ิมเติมไปจากงานประจ า  ได้มีการประชุมและ
จัดท าแผนพัฒนา 2560 โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข หลังจากที่มีการประชุมดังกล่าว ทางคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
ได้มีการถ่ายทอดแผนผ่านทางคณะกรรมการชุดต่างๆ และฝ่ายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งแก่บุคลากรของวิทยาลัย เช่น 
โครงการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขประจ าปี 2560 โครงการผู้บริหาร
พบปะบุคลากร กิจกรรมประเมินผลการด าเนินงานของคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เป็นต้น 
 ด้านการเรียนการสอน มีการด าเนินการเชิงรุกโดย ได้พิจารณาจัดตั้งชุดท างานประสานงานร่วมกับ
โรงพยาบาลร่วมผลิตในการวางแผนเพิ่มจ านวนนักศึกษาแพทย์ ให้ได้ 80 คน ในปี 2561 พิจารณาเปิดรับนักศึกษา
บัณฑิตศึกษาได้ 3 รุ่นในปี การศึกษา 2560 จ านวน 5 คน พิจารณาด้านสิ่งก่อสร้างเพ่ือรองรับการเพ่ิมจ านวน
นักศึกษา และโรงพยาบาล ทั้งนี้อาคารจ่ายกลางแล้วเสร็จแล้วตรวจรับแล้ว โครงการก่อสร้างที่ก าลังด าเนินการ
ได้แก่ การจัดการเรื่องการก่อสร้างอาคารและจัดหาครุภัณฑ์ให้อาคารผู้ป่วยในเพ่ือเตรียมเปิดใช้งาน โครงการ
ก่อสร้างอาคารกายวิภาคศาสตร์ ซึ่งจะแล้วเสร็จเดือน มีนาคม 2560 โครงการออกแบบอาคารหอพักนักศึกษาเพ่ิม
อีก 1 หลัง และ บริหารจัดการอาคารหอพักแพทย์และพยาบาล (แฟลต7) เพ่ือรองรับโรงพยาบาลและการเรียน
การสอน การพิจารณาให้ทุนพัฒนาอาจารย์สาขาต่างๆ พิจารณาด้านเทคโนโลยีสนับสนุนให้มีการวางแผนจัดท า
ห้องเรียนอัจริยะ ส่งเสริมการเรียนการสอน 
 ด้านการวิจัย ได้พิจารณาให้มีการจัดประชุมวิชาการของวิทยาลัยปี 2560 พิจารณาเพ่ิมงบประมาณจาก
ภายในและภายนอกวิทยาลัยเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการท าวิจัย ปรับคะแนนภาระงานเพ่ือจูงใจการท าวิจัย ส่งเสริม
การจัดกิจกรรมเพ่ือ ท านุบ ารุงประเพณีวัฒนธรรม ในเทศกาลส าคัญระดับชาติ และท้องถิ่น เช่น ประเพณีแห่เทียน
พรรษา ลอยกระทง สงกรานต์ ฮีตสิบสองคลองสิบสี่ พีธีไหว้ครู และท าบุญครูใหญ่ 
 ด้านการบริการวิชาการ มีการรับบุคลากรเพ่ิม จัดสรรงบประมาณ จัดหาครุภัณฑ์ และพัฒนาระบบต่างๆ 
ในการบริหารจัดการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทั้งด้านบุคลากร ครุภัณฑ์ ระบบสารสนเทศ เพ่ือ
พัฒนาการให้บริการที่ดีขึ้น ปรับปรุงอาคารของศูนย์พัฒนาเด็ก ออกแบบการประเมินผลการปฏิบัติงานให้
สอดคล้องกับงานประจ า เพ่ือพัฒนาคุณภาพบุคลากร สนับสนุนบุคลากรให้บริการวิชาการในรูปแบบโครงการ
ต่างๆ สนับสนุนการเป็นอาจารย์หรือวิทยากรภายนอก 
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ภาพที่ 64 การก่อสร้างลานราชานุสาวรีย์ เพื่อรองรับการจัดกิจกรรมท่ีก่อให้เกิดจิตส านึกที่ดีในการเรียนการ
สอนและการประวิชาชีพ 

 

ภาพที่ 65 การก่อสร้างอาคารกายวิภาคศาสตร์ เพื่อรองรับจ านวนนักศึกษาที่เพิ่มขึ้น 
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ภาพที่ 66 การก่อสร้างอาคารจ่ายกลาง โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 

ภาพที่ 67 การก่อสร้างลานลานจอดรถ เพื่อเป็นสวัดิการของอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา 

1.2. กระจายอ านาจบริหาร ก ากับติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรม 
 ในปีงบประมาณ 2559 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีการมอบอ านาจในการตัดสินใจให้แก่
ผู้บริหาร หรือผู้ปฏิบัติในล าดับถัดไปตามโครงสร้างการบริหาร เพ่ือลดขั้นตอนการท างาน เน้นรูปแบบการบริหาร
จัดการแนวใหม่ที่เพ่ิมความคล่องตัว และให้อ านาจในการตัดสินใจของบุคลากรตามความเหมาะสม ภายหลังที่มี
การจัดท าแผนกลยุทธ์แล้ว คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยได้มีการประชุมมอบหมายงานรวมทั้งก าหนดตัวชี้วัดและ
การติดตามผลปฏิบัติงานผ่านทางการรายงานไตรมาสและผ่านทางการประชุมของกรรมการประจ าวิทยาลัยทุก
เดือน นอกจากนี้ยังมีการติดตามผ่านทางการประชุมของกรรมการชุดต่างๆ ที่มี รองคณบดีและผู้ช่วยคณบดีเป็น
ประธานอีกทางหนึ่ง เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนที่วางไว้
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ภาพที่ 68 โครงสร้างการแบ่งส่วนงานภายใน ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

 

 

 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารสุข 

ส านักงานเลขานุการ 

1.งานบริหารทั่วไป 
2.งานบริหารบุคคล 
3.งานคลังและพัสดุ 
4.งานแผนและงบประมาณ 
5.งานประกันคุณภาพการศึกษา
และสารสนเทศ 
6.งานส่งเสริมการวิจัย บริการ
วิชาการ และท านุฯ 
7.งานบริการการศึกษา 
8.งานพัฒนานักศึกษา 
9.งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
10.งานเอกสารสนเทศ 
11 . ง านอาคารสถานที่  และ
สิ่งแวดล้อม 
12.งานห้องปฏิบัติการ 

กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ 

1.หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑติ 
สาขาแพทยศาสตร ์
2.หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาชีวเวชศาสตร ์
 

กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 

1.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ 
สาขาสาธารณสุขศาสตร ์
2.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ 
สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม 
3.หลักสูตรสาธารณสขุศาสตร
บัณฑิต สาขาอนามัยชุมชน 
 

ศูนย์พัฒนาเด็ก โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

1.ส านักงานผู้อ านวยการ 
2.งานบริการทางการแพทย์ 
3.งานสนับสนุนงานบริการทางการแพทย์ 
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ภาพที่  69 โครงสร้างสายบังคับบัญชา วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
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1.3. ก าหนดนโยบายเชิงรุกในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้ตอบสนองต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย  
 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้มีการด าเนินการเพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการต่างๆ เช่น
การมอบหมายให้รองคณบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ นพ.วัฒนา พรรณพานิช และคณะกรรมการบริหาร
โรงพยาบาลปรับระบบบริหารจัดการ การให้บริการโรงพยาบาลใหม่ทั้งระบบ เพ่ือพัฒนาคุณภาพ และเพ่ิมความ
พึงพอใจแก่ผู้รับบริการโดยมีการวางแผนเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารโรงพยาบาลเป็นที่ปรึกษา เปิดให้มีหน่วย
บริการเพ่ิมขึ้นเช่น แผนกฟิตเนส กายภาพบ าบัด และแผนกทันตกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
ได้มีการด าเนินการร่วมกับส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) คณะกรรมการตรวจประเมินมาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการทางคลินิก และการประชุมประจ าเดือนของคณะผู้บริการอาคารผู้ป่วยนอก เพ่ือพัฒนางานให้
ตอบสนองต่อผู้รับริการและเพ่ือให้ผ่านตามเกณฑ์วิชาชีพ เพ่ือให้การบริการทางการแพทย์มีมาตรฐาน เป็นที่
เชื่อมั่นของผู้มารับบริการ และตอบสนองการให้บริการดียิ่งขึ้นข้ึน 
 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีการริเริ่มการก าหนดภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ เกลี่ยภาระ
งาน และปรับปรุงระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งสายสนับสนุน และสายวิชาการ มีการส ารวจความ
คิดเห็นและข้อตกลงร่วมกันทุกฝ่ายทั้งผู้ถูกประเมินและผู้ประเมิน เพ่ือการประเมินที่ เหมาะสมตามความเป็นจริง
และเป็นธรรม 
 ปรับปรุงระบบการจัดการเรียนการสอน โดยจัดให้มีการอบรมระบบการเรียนการสอนศตวรรษที่ 21 โดย
มีการเชิญผู้เข้าอบรมจากหน่วยงานภายนอกเพ่ือได้แลกเปลี่ยนความรู้ และทักษะการสอนรูปแบบต่างๆ ได้มีการ
น าผลประเมินการเรียนการสอนและอาคารสถานที่มาเป็นข้อมูลในการพัฒนาและจัดท าโครงการต่างๆ ที่
ตอบสนองต่อข้อเสนอแนะของนักศึกษา เช่น การปรับปรุงระบบ IT, การปรับปรุงและพัฒนาระบบการเรียนการ
สอน และการติวสอบ National License การแจ้งผลการประเมินอาจารย์ของนักศึกษา เพ่ือให้อาจารย์น าไป
พัฒนาและปรับปรุงในแต่ละรายวิชา รวมทั้งการปรับปรุงสภาพภูมิสถาปัตย์โดยรอบของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข เช่นการจัดสร้างลานราชานุสาวรีย์ ท าโรงจอดรถส าหรับอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา 

1.4. ปรับปรุงและจัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงานของกระบวนการที่สร้างคุณค่าและกระบวนการสนับสนุน 
 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จัดให้งานบริหารบุคคลเข้าร่วมการจัดวิเคราะห์ภาระงานลด
ขั้นตอนการท างาน วิพากปรับกระบวนงานให้รวดเร็วและเกิดประสิทธิภาพในแต่ละหน่วยงาน จัดให้ผู้บริหารได้
เข้าอบรมหลักสูตรบริหารสถาบันผลิตแพทย์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร เดินทางไปศึกษาดูงานที่คณะแพทย์สาสตร์ใน
ต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการบริหารอย่างมีมาตรฐาน และสอดคล้องกับการผลิตแพทย์และบุคลากร
สาธารณสุข  ส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาตนเองในสายงานทั้งสายวิชาการ
และสายสนับสนุน รวมถึงสายวิชาชีพที่ให้บริการทั้งโรงพยาบาล และศูนย์พัฒนาเด็ก เพ่ือให้มีความก้าวหน้าใน
หน้าที่การงานเพ่ิมขึ้น รวมทั้งมีการส่งอาจารย์ใหม่เข้าร่วมการฝึกอบรมครูแพทย์ใหม่ ทั้งที่จัดโดยคณะแพทย์ต่างๆ 
ในส่วนกลางและที่จัดโดยสถาบันผลิตแพทย์เพ่ิมเพ่ือชาวชนบท เพ่ือให้ความรู้ด้านการสอนนักศึกษาและอบรม
จรรยาบรรณของอาจารย์ใหม่ร่วมด้วย  

1.5. ปรับปรุงงานกฎหมายและนิติการของมหาวิทยาลัย เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง  
 ในปีงบประมาณ 2559 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้มีการจัดท าประกาศต่างๆ ขึ้นมา
เพ่ือใช้ภายในวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เพ่ือใช้ในการควบคุมและการด าเนินการของโครงการ
ต่างๆ เช่น ระเบียบการบริหารโรงพยาบาล หลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนต่างๆ ข้อบังคับการบริหารหอพัก 
หลักเกณฑ์การจัดสรรบุคคลเข้าพักหอพัก ระเบียบการบริหารเงินรายได้จากหอพัก เป็นต้น 
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2. พัฒนาประสิทธิภาพการก ากับติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข 
 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีการก ากับติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของ
หน่วยงานต่างๆ ผ่านการติดตามผลการด าเนินงาน โดยงานแผนและงบประมาณ และได้น าเสนอผลการด าเนินงาน
แก่คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เป็นประจ าทุกไตรมาส โดยในปีงบประมาณ 
2559 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดทั้ง 7 กลยุทธ์ ดังนี้ 

ตารางท่ี 49 แนวทางการปรับปรุงผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ ที่ไม่บรรลุเป้าหมาย ประจ าปี 2559 

กลยุทธ์ที ่ จ านวนตัวชี้วัด แนวทางการปรับปรุงผลการด าเนินงาน 
บรรลุ

เป้าหมาย 
ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

รวม 

1 7 2 9 1.ท าการปรับปรุงแผนการพัฒนานักศึกษาให้เป็นระบบ โดยมีการ
วางแผนการส่งเสริมนักศึกษา ทางด้านวิชาชีพ ด้านการวิเคราะห์
เชิงตัวเลย การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี ตั้งแต่นักศึกษาชั้นปีที่ 
1 จนจบการศึกษา 
2.นักศึกษาควรมีกระบวนการจัดทบทวนด้วยตนเองและแบบ
รวมกลุ่มก่อนที่อาจารย์พิเศษจะมาติวจริง 
3.จัดให้มีการทบทวนโดยอาจารย์พิเศษ แต่ได้ปรับลดชั่วโมงสอน
บรรยายให้น้อยลงเท่าที่จ าเป็นแต่ปรับชั่วโมงการฝึกท าโจทย์เพิ่ม
มากข้ึน 
4.กลุ่มวิชาสนับสนุนให้อาจารย์ในสังกัดเข้าร่วมออกข้อสอบให้ 
ศรว. เพื่อพัฒนาเป็นข้อสอบ Nl 1 
5.กลุ่มวิชาวิชามีนโยบายให้ทุกรายวิชาพัฒนาการออกข้อสอบให้
สอดคล้องกับเกณฑ์ของแพทยสภา และให้ออกข้อสอบเป็น
ภาษาอังกฤษ 50% ของข้อสอบทั้งหมด 
6.แต่งตั้งคณะท างานเพื่อทบทวนปัญหาและหาแนวทางแก้ไข 

2 1 1 2 1. การบริหารทรัพยากรบุคคลหรือการพัฒนาบุคลากรไมใชหนาที่
และความรับผิดชอบของ บุคคลใดบุคลหนึ่งเทานั้น ดังนั้นจึงควร
หามาตรการและวิธีการรวมกันเพื่อใหบุคลากรทุกระดับภายใน 
องคกรมีการตระหนักถึงความส าคัญ และรวมกันรับผิดชอบใน
การด าเนินการมากข้ึน 
2. การพัฒนาบุคลากรใหบรรลุเปาประสงคตามแผนกลยุทธจะต
องมีการเผยแพร ประชาสัมพันธ และชี้แจงใหผูบริหาร ผูบังคับ
บัญชา และเจาหนาที่ทุกระดับรับทราบ และยอมรับ รวมกันเพื่อ
ใหมีการขบัเคลื่อนอยางตอเนื่อง และสม่ าเสมอ 
3. ควรมีการติดตาม ทบทวนและปรับปรุงแผนกลยุทธ เป้าหมาย 
และตัวชี้วัดเปนประจ าทุกป เพื่อใหแผนพัฒนาบุคลากรมีความ
ทันสมัย สอดคลองกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป  
4. ควรมีการก าหนด รางวัล หรือสิ่งจูงใจใหกับผูที่รับผิดชอบใน
การปฏิบัติงานตามแผน เพื่อใหเกิดความมุงมั่นและมีสวนรวม
สนับสนุนการด าเนินการตามแผนใหบรรลุผลส าเร็จตอไป        
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กลยุทธ์ที ่ จ านวนตัวชี้วัด แนวทางการปรับปรุงผลการด าเนินงาน 
บรรลุ

เป้าหมาย 
ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

รวม 

5. ควรมีการทบทวนแผนกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากร ด้านเส้นทาง
ความก้าวหน้าในอาชีพ เช่น การพัฒนาอาจารย์ในวิชาชีพการ
เรียนการสอน วิจัย การเสนอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ การ
พัฒนาคุณวุฒิของบุคลากร และควรมีหลักสูตร พัฒนาอาจารย์ ให้
มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ทั่งด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
และการประเมิน ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เพื่อเป็นพี่เลี้ยงและให้
การสนับสนุน อาจารย์ท่านอ่ืนๆ  ให้สามารถจัดการเรียนการสอน
อย่างมีประสิทธิภาพ 

3 1 2 3 1.เร่งให้หัวหน้าด าเนินการให้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์และ
น าไปใช้ประโยชน์ต่อไป 
2.สร้างแรงจูงใจในการเขียนบทความทางวิชาการ 
3.จัดการอบรมการเขียนบทความทางวิชาการ 

4 9 2 11 1.มีการจัดท าระบบคัดกรองผู้ป่วยตามความเร่งด่วน 
2.ปรับรูปแบบการให้บริการตรวจสุขภาพโดยการแยกการ
ให้บริการตรวจสุขภาพออกจากการตรวจโรคทั่วไป โดยไม่ต้องรอ
ลงทะเบียนประวัติที่แผนกเวชระเบียน 
3. ปรับปรุงระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
4.ปรับสภาพแวดล้อมภายในโรงพยาบาลให้เป็นไปตามมาตรฐาน
สถานพยาบาล เหมาะสม ปลอดภัยในการดูแลรักษาผู้ป่วยปรับ
ด้านโครงสร้างกายภาพให้สวยงาม เป็นมิตรกับผู้รับบริการ 

5 1 0 1 ไม่มีแนวทางการปรบัปรุง เนื่องจาก ตัวชี้วัดของแผนกลยุทธน์ี้ 
ผ่านคา่เป้าหมาย 

6 1 2 3 มีระบบการสื่อสารหลักที่มีประสิทธิภาพ และมีการพบปะ
บุคลากรเพื่อแถลงแนวทางการด าเนินงานเป็นระยะ 

7 1 1 2 1. ควรมีการพัฒนาวิธีการประเมินโดยใช้ระบบสารสนเทศแบบคล
อบคลุมทุกระบบ เพื่อลดความยุ่งยากและอ านวยความสะดวกแก่
ผู้เกี่ยวข้อง 
2. ควรน าผลการประเมินสมรรถนะของบุคลการ น าไปปรับปรุง
และพัฒนาสอดคล้องกับสมรรถนะองค์กร 

3. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ  
 ในปีงบประมาณ 2559 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้น าระบบสารสนเทศเข้ามาช่วยให้
การบริหารจัดการมีความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น เช่น ระบบลงทะเบียน REG, ระบบบัญชี UBUFMIS, ระบบลง
เวลาปฏิบัติงานด้วยสแกนลายนิ้วมือ ระบบประเมินภาระงานบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ ที่
ทางวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข น ามาช่วยบริหารจัดการเพ่ือช่วยการตัดสินใจของผู้บริหาร เป็นต้น 
นอกจากนี้ยังมีการด าเนินการประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบฐานข้อมูล โดยได้มีการติดตั้ง
ระบบการรักษาความปลอดภัยของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Network) ภายในอาคารวิทยาลัย เพ่ือควบคุมการรับ-
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ส่งข้อมูล ในระบบ Network และป้องกันการโจมตีหรือสิ่งไม่พึงประสงค์บุกรุกสู่ระบบ Network ด้วยระบบของ 
Firewall โดยไม่ให้เกิดความเสียหายต่อระบบเครือข่าย 
 การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ฐานข้อมูล  ในรอบปีงบประมาณ 2559 ประกอบด้วยผู้ประเมินจ านวน 
2 กลุ่ม ดังนี้ 

1. บุคลากร ประกอบด้วยบุคลากรสายวิชาการ บุคลากรสายสนับสนุน ศูนย์วิจัยสุขภาพ และศูนย์
พัฒนาเด็ก ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจ ดังนี้ 

1.1. ความเพียงพอด้านโสตทัศนูปกรณ์มีระดับความพึงพอใจค่ าเฉลี่ย 4.19 อยู่ในระดับมาก  
1.2. ความเสถียรสัญญาณ Internet มีระดับความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย 3.09 อยู่ในระดับปาน

กลาง 
1.3. ระบบรักษาความปลอดภัยด้านNetworkมีระดับความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย 3.75 อยู่ในระดับ

มาก 
1.4. Website มีระดับความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย 3.53 อยู่ในระดับมาก  
1.5. การใช้งานระบบการจัดการออนไลน์มีระดับความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย 3.72 อยู่ในระดับมาก  
1.6. การให้บริการมีระดับความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย 3.57 อยู่ในระดับมาก 

แผนภูมิที่ 22 เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อการใช้งานระบบสารสนเทศ ประจ าปี
งบประมาณ 2558-2559 

 

2. นักศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธาณสุข ประกอบด้วย นักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตร์ 
และหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์  ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจ ดังนี้ 

2.1. ความเพียงพอด้านโสตทัศนูปกรณ์มีระดับความพึงพอใจค่าเฉลี่ย 4.90 อยู่ในระดับมาก
ที่สุด  

2.2. ความเสถียรสัญญาณ Internet มีระดับความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย 2.82 อยู่ในระดับปาน
กลาง 

2.3. ระบบรักษาความปลอดภัยด้านNetworkมีระดับความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย 3.46 อยู่ในระดับ
มาก 

2.4. Website มีระดับความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย 3.59 อยู่ในระดับมาก  
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2.5. การใช้งานระบบการจัดการออนไลน์มีระดับความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย 3.17 อยู่ในระดับปาน
กลาง 

2.6. การให้บริการมีระดับความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย 3. อยู่ในระดับปานกลาง 

แผนภูมิที่ 23 เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการใช้งานระบบสารสนเทศ ประจ าปี
งบประมาณ 2558-2559 

 

4. พัฒนาระบบการสื่อสาร จัดท าแผนกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เชิงรุก และประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กรที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการถ่ายทอดนโยบาย แผนงาน ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ตลอดจนการสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัย  
 ในปีงบประมาณ 2559 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีการประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูลข่าวสาร
ต่างๆ ที่เกี่ยวกับวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ผ่านทางเว็บไซต์ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข (www.cmp.ubu.ac.th) เช่น ข้อมูลทั่วไปของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ข่าว
ประกาศจากวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ข่าวการศึกษา ข่าวการรับสมัครงาน ภาพข่าวกิจกรรม
ต่างๆ และอ่ืนๆ รวมทั้งมีการส่งเสริมให้บุคลากรน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานเพ่ือช่วยลดขั้นตอน
การปฏิบัติงานและให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

5. พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาให้บูรณาการสู่การปฏิบัติงานประจ า โดยปรับปรุงระบบการรวบรวม
และจัดเก็บข้อมูลให้สามารถใช้ร่วมกันทั้ง 
 แนวทางการด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2558 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข มุ่งพัฒนาคุณภาพเพ่ือเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่, เกณฑ์พัฒนา
คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx), เกณฑ์ World Federation for Medical Education (WFME) และ
มุ่งพัฒนาคุณภาพของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ให้ก้าวหน้ามากขึ้น ทั้งนี้วิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข ได้มีแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา ดังนี้  

1. จัดท าระบบและกลไกการประกันคุณภาพ โดยยึดตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และส านักงานพัฒนาระบบข้าราชการ (กพร.) และ     
บูรณาการร่วมกับตัวบ่งชี้ของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 
และเกณฑ์พัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) ส าหรับหลักสูตรแพทย์ ได้มีการ
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เ ต รี ย ม ค ว า ม พ ร้ อ ม ใ น ก า ร ป ร ะ เ มิ น ต า ม เ ก ณ ฑ์  World Federation for Medical 
Education (WFME) 

2. ปรับปรุงโครงสร้างคณะกรรมการประกันคุณภาพ  ประกอบด้วย คณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา ระดับวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข, คณะกรรมการจัดท ารายงานการ
ประเมินตนเองและจัดเก็บหลักฐาน วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  และคณะท างาน
เพ่ือเตรียมความพร้อมในการด าเนินงานเพ่ือคุณภาพวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
ตามเกณฑ์ EdPExเพ่ือท าหน้าที่พัฒนา บริหารและติดตามการด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน 

3. จัดท าแผนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในระบบ
ประกันคุณภาพ การติดตามและตรวจสอบประเมินคุณภาพภายใน 

4. พัฒนาบุคลากรภายในวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ให้ตระหนักและมีส่วนร่วมใน
การประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

5. ติดตามประเมินผลการด าเนินงาน ตามรอบระยะเวลา 3  6  9 และ 12 เดือน 
 ในการประเมินคุณภาพ ก าหนดให้มีการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร (รวมทั้งศูนย์
แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก), ระดับวิทยาลัย และมหาวิทยาลัย น าผลประเมินไปปรับปรุงและพัฒนา ในรอบปี
การศึกษาถัดไป 

5.1.นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา 
1. จัดให้มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาทีมีประสิทธิภาพ  โดยเน้นหลักการชี้แจงให้

บุคลากรและนักศึกษาเข้าใจและเห็นประโยชน์ของการท าประกันคุณภาพ พร้อมก ากับ 
ตรวจสอบ ประเมิน และปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง  ให้มีความสอดคล้องกับเกณฑ์ของ
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) พร้อมรับการ
ประเมินและรับรองจากหน่วยงานภายนอก 

2. ก าหนดให้มีคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข ท าหน้าที่พัฒนา บริหารและติดตามการด าเนินการประกันคุณภาพภายในอย่าง
ต่อเนื่อง 

3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้กิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของงานประจ า ตาม
ภารกิจของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

4. ก าหนดให้มีปัจจัยคุณภาพเกณฑ์มาตรฐาน และดัชนีชี้วัดคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เพ่ือใช้ในการควบคุม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
การศึกษาให้สอดคล้องกับภารกิจของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

5. ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรและนักศึกษาของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้มี
ส่วนร่วมในกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในอย่างต่อเนื่อง 

6. พัฒนา ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องโดยใช้กลไก Plan-Do-
Check-Act (PDCA) 
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แผนภูมิที่ 24 โครงสร้างบริหารจัดการด้านประกันคุณภาพการศึกษา  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข  

 

 5.2.กิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาในรอบปีงบประมาณ 2559 
 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับวิทยาลัย ปี
การศึกษา 2557 ในวันที่ 5-6 ตุลาคม 2558 ณ ห้อง CMP401 ชั้น 4 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
โดยกรรมการตรวจประเมินผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่  
 1. ศ.พญ.จามรี ธีรตกุลพิศาล   (คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น)  ประธานฯ  
 2. รศ.ดร.วิภาวี เสาหิน          (คณะเภสัชศาสตร์)      กรรมการฯ  
 3. ดร.สุรชัย จูมพระบุตร   (คณะเภสัชศาสตร์)      กรรมการฯ 
 4. อาจารย์กุลธรา มหาดิลกรัตน์  (คณะวิทยาศาสตร์)     กรรมการฯ 
 5. อาจารย์ภูษณิศา มีนาเขตร  (คณะพยาบาลศาสตร์)     กรรมการฯ  
 6. นายรัฐพล แม่นธนู           (ส านักงานประกันคุณภาพฯ)    เลขานุการ 
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ภาพที่ 70 การตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับวิทยาลัย ปีการศึกษา 2557  

 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จัดประชุม เรื่อง ชี้แจงแนวทางการด าเนินงานตามเกณฑ์
ประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 ในพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน   2558  เวลา 13.30 
เป็นต้นไป  ณ ห้องประชุม CMP401 ชั้น 4 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  โดย ดร.สุวภรณ์             
แดนด ีต าแหน่ง ผู้ช่วยคณบดีงานประกันคุณภาพฯ เป็นผู้ชี้แจงแนวทาง  

      

ภาพที่ 71 ประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงานตามเกณฑ์ประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 
2558 

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

   

ภาพที่ 72 ประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพสถาบันผลิตแพทย์ ตามเกณฑ์ EdPEx 
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 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข รับการตรวจประเมินคุณภาพสถาบันผลิตแพทย์ โดยใช้แนว
ทางการตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)  ในวันที่ 10-13 
กุมภาพันธ์ 2559 จากกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ซึ่งผู้ประเมินประกอบด้วย 
1. รศ.นพ.ณัฐพงษ์ อัครผล    คณะแพทยศาสตร์      มหาวิทยาลัยเชียงใหม่      หัวหน้าคณะผู้ประเมินฯ 
2. รศ.จันทนี อิทธิพานิชพงศ์  คณะแพทยศาสตร์     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   ผู้ประเมินฯ 
3. อ.นพ.จิโรจน์ สูรพันธุ์       คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช   ผู้ประเมินฯ 

   

ภาพที่ 73 รับการตรวจประเมินคุณภาพสถาบันผลิตแพทย์ โดยใช้แนวทางการตรวจประเมินตามเกณฑ์
คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) 

 ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559  ผู้ประเมินฯ คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)  เข้า
ตรวจเยี่ยมศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 

   

ภาพที่ 74 ผู้ประเมินฯ คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)  เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์
แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 

ตารางท่ี  50 สรุปผลประเมิน ตามเกณฑ์คุณภาพ EdPEx ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

 

 

 

 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จัดประชุม เรื่อง ชี้แจงแนวทางการตรวจประเมินคุณภาพ
ภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 ในวันอังคารที่ 17 พฤษภาคม  2559  เวลา 13.30 เป็นต้นไป ณ ห้อง
ประชุม CMP412 ชั้น 4 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข โดย ดร.สุวภรณ์ แดนดี ต าแหน่ง ผู้ช่วยคณบดี
งานประกันคุณภาพฯ เป็นผู้ชี้แจงแนวทาง 

เกณฑ์ประเมิน คะแนน 
หมวดที ่1-6 62 
หมวดที่ 7 33 
รวมเฉลี่ย 95 
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ภาพที่ 75 ประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 

 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จัดประชุมซ้อมตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปี
ก า ร ศึ ก ษ า  2 5 5 8  ใ น วั น อั ง ค า ร ที่  1 2  ก ร ก ฎ า ค ม  25598 เ ว ล า  9 . 0 0  - 1 3 . 0 0  น .   ณ  ห้ อ ง
ประชุม CMP401 ชั้น 4 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข โดย ดร.สุวภรณ์ แดนดี ต าแหน่ง ผู้ช่วยคณบดี
งานประกันคุณภาพฯ เป็นประธานในการประชุมฯ 

   

ภาพที่ 76 จัดประชุมซ้อมตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 

 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปี
การศึกษา 2558 ของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ในวันที่ 2 สิงหาคม 2559 ณ ห้อง CMP401 ชั้น 4 
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข โดยกรรมการตรวจประเมินผู้ทรงคุณวุฒิภายในมหาวิยาลัยฯ ได้แก่  
 1. ดร.สุรชัย จูมพระบุตร (คณะเภสัชศาสตร์)   ประธานฯ  
 2. ศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ รัตนชัยกุลโสภณ (คณะวิทยาศาสตร์)  กรรมการฯ  
 3. ผศ.ดร.จารุวรรณ ธนวิรุฬห์ (คณะเภสัชศาสตร์)   กรรมการและเลขานุการฯ 

   

ภาพที่ 77 การตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต 
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ตารางท่ี  51 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีวเวชศาสตร์ 

องค์ประกอบท่ี I P O คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการ
ประเมิน 

1. การก ากับมาตรฐาน ผ่านประเมิน ได้มาตรฐาน 
2. บัณฑิต - - 0.00 0.00 ไม่ประเมิน 
3. นักศึกษา 2.00 - - 2.00 น้อย 
4. อาจารย ์ 2.86 - - 2.86 ปานกลาง 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเ้รียน 2.00 3.00 - 2.75 ปานกลาง 
6. สิ่งสนับสนุนการเรยีนรู ้ - 2.00 - 2.00 น้อย 

ผลการประเมิน 
2.37 2.75 0.00 2.51 

ปานกลาง 
ปานกลาง ปานกลาง ไม่ประเมิน 

 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปี
การศึกษา 2558 ของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ในวันที่ 9 สิงหาคม 2559   ณ ห้อง CMP401 ชั้น 4 วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข โดยกรรมการตรวจประเมินผู้ทรงคุณวุฒิภายในมหาวิยาลัยฯ ได้แก่ 
 1. รศ.ดร.อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์   (คณะเกษตรศาสตร์)   ประธานฯ 
 2. ผศ.ดร.จารุวรรณ ธนวิรุฬห์    (คณะเภสัชศาสตร์)     กรรมการฯ 
 3. ผศ.ดร.ศิริมา สุวรรณกูฏ       (คณะเภสัชศาสตร์)     กรรมการและเลขานุการฯ 

   

ภาพที่ 78 การตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 

ตารางท่ี 52 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 
 

องค์ประกอบท่ี I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการ
ประเมิน 

1. การก ากับมาตรฐาน ผ่านประเมิน ได้มาตรฐาน 
2. บัณฑิต  -     -    4.45 4.45 ดีมาก 
3. นักศึกษา 2.67  -     -    2.67 ปานกลาง 
4. อาจารย ์ 3.33  -     -    3.33 ด ี
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมิน
ผู้เรยีน 

3.00 3.17  -    3.13 ด ี

6. สิ่งสนับสนุนการเรยีนรู ้  -    3.00  -    3.00 ปานกลาง 

ผลการประเมิน 
3.00 3.13 4.45 

3.26 ดี 
ปานกลาง ดี ดีมาก 
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 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปี
การศึกษา 2558 ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาสาธารณสุขศาสตร์) ในวันที่ 9 สิงหาคม 2559 ณ 
ห้อง CMP412 ชั้น 4 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข โดยกรรมการตรวจประเมินผู้ทรงคุณวุฒิภายใน
มหาวิยาลัยอุบลราชธานี ได้แก่ 
 1.     ดร.สุรชัย จูมพระบุตร  (คณะเภสัชศาสตร์)      ประธานฯ 
 2.     ดร.ชิดหทัย เพชรช่วย  (คณะวิทยาศาสตร์)      กรรมการฯ 
 3.     อ.ภูษณิศา มีนาเขตร   (คณะพยาบาลศาสตร์)   กรรมการและเลขานุการฯ 

   

ภาพที่ 79 การตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
(สาขาสาธารณสุขศาสตร์) 

ตารางท่ี  53 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุขศาสตร์ 

องค์ประกอบท่ี I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการ
ประเมิน 

1. การก ากับมาตรฐาน ผ่านประเมิน ได้มาตรฐาน 
2. บัณฑิต - - 3.54 3.54 ด ี
3. นักศึกษา 2.33 - - 2.33 ปานกลาง 
4. อาจารย ์ 3.02 - - 3.02 ด ี
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมิน
ผู้เรยีน 

2.00 3.00 - 2.75 ปานกลาง 

6. สิ่งสนับสนุนการเรยีนรู ้ - 2.00 - 2.00 น้อย 

ผลการประเมิน 
2.58 2.75 3.54 

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

   

ภาพที่ 80 ประชุมแนวทางการตรวจประเมินคุณภาพ ระดับวิทยาลัย ปีการศึกษา 2558 

 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับวิทยาลัย ปี
การศึกษา 2558 ในวันที่ 4-5 ตุลาคม 2559 ณ ห้อง CMP401 ชั้น 4 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
โดยกรรมการตรวจประเมินผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ 
 1. ศ.พญ.จามรี ธีรตกุลพิศาล  (คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น)  ประธานฯ 
 2. รศ.ดร.วิภาวี เสาหิน   (คณะเภสัชศาสตร์)    กรรมการฯ 
 3. ดร.สุรชัย จูมพระบุตร   (คณะเภสัชศาสตร์)     กรรมการฯ 
 4. อาจารย์กุลธรา มหาดิลกรัตน์  (คณะวิทยาศาสตร์)     กรรมการฯ 
 5. อาจารย์ภูษณิศา มีนาเขตร  (คณะพยาบาลศาสตร์)     กรรมการฯ 
 6. นางสาวสายใจ จันเวียง  (ส านักงานประกันคุณภาพฯ)    เลขานุการ 

   

ภาพที่ 81 รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับวิทยาลัย ปีการศึกษา 2558 

  ตารางท่ี 54 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับวิทยาลัย ปีการศึกษา 2558 ของวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

องค์ประกอบ 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย (สกอ.) 

ผลการประเมิน 
ตัวบ่งชี้ I P O รวม 

1. การผลติบัณฑิต 6 3.30 5.00 2.85 3.79 ด ี
2. การวิจัย 3 5.00 4.00 5.00 4.67 ดีมาก 
3. การบริการวิชาการ 1 - 4.00 - 4.00 ด ี
4. การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม   1 - 5.00 - 5.00 ดีมาก 
5. การบริหารจัดการ 2 - 5.00 - 5.00 ดีมาก 

คะแนนเฉลี่ย 13 3.73 4.71 3.92 4.29 ดี 
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แผนภูมิที่ 25 แสดงการเปรียบเทียบเทียบผลประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข ปีการศึกษา 2557 - 2558  

 

6. ระบบและกลไกการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 
6.1. ผลการด าเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง  
 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้ด าเนินการติดตามการรายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนการบริหารความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559) ระดับวิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข และมีปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
จ านวน 8 ด้าน (8 ความเสี่ยง) โดยได้ติดตามจากหน่วยงานที่รับผิดชอบเพ่ือรายงานสถานการณ์ด า เนินการความ
เสี่ยงทั้งหมด จ านวน 8 ความเสี่ยง  

ตารางท่ี 55 รายละเอียดผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ  2559 

ล าดับ ระดับ 
ความ
เสี่ยง 

ประเภทความเสี่ยง ความเสี่ยง/เหตุการณ์
ที่อาจเกิดขึ้น 

สาเหตุหรือปัจจัยท่ีท า
ให้เกิดความเสี่ยง 

ผลรด าเนินการเพ่ือจัดการความ
เสี่ยง 

สถานะ
เทียบ 

กับแผน 
1 สูง

มาก 
ด้านทรัพยากร 
(การเงิน/งบประมาณ) 

ค่าใช้จ่ายของบุคลากร
ที่เพ่ิมสูงขึ้นเป็นประจ า
ทุกป ี

นโยบายของรัฐบาลใน
การปรับเพิม่
ค่าตอบแทน/เงินเดือน
ค่าจ้าง/งบบุคลากร และ
ค่าตอบแทนประจ า
ต าแหน่ง 

1.มีด าเนินการจ้างบุคลากรตาม
กรอบอัตราก าลังที่วางไว ้
2.ยังไม่มีการปรับโอนพนักงานท่ี
เบิกจ่ายค่าตอบแทนในแหล่งเงิน
รายได้ ให้เป็นแหล่งเงิน
งบประมาณ 
3.รายรับจากการให้บริการทาง
แพทย์ของอาคารผู้ป่วยนอกสูงกว่า
ประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ 1.9 
ล้านบาท ท าใหว้ิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
มีรายได้ที่น ามาใช้ในการบริหาร
จัดการดา้นบุคลากรเพิ่มมากขึ้น 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

3.6

4.48
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องค์ประกอบท่ี 1 องค์ประกอบท่ี 2 องค์ประกอบท่ี 3 องค์ประกอบท่ี 4 องค์ประกอบท่ี 5

คะ
แน

นก
าร

ปร
ะเ

มิน

ปีการศึกษา 2557 ปีการศึกษา 2558
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ล าดับ ระดับ 
ความ
เสี่ยง 

ประเภทความเสี่ยง ความเสี่ยง/เหตุการณ์
ที่อาจเกิดขึ้น 

สาเหตุหรือปัจจัยท่ีท า
ให้เกิดความเสี่ยง 

ผลรด าเนินการเพ่ือจัดการความ
เสี่ยง 

สถานะ
เทียบ 

กับแผน 
2 สูง

มาก 
ด้านทรัพยากร
(เทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

การบันทึกข้อมูลใน
การออกใบเสร็จรับค่า
รักษาพยาบาลใน
ระบบ UBUFMIS 

ระบบ UBUFMIS ใน
การออกในเสร็จค่า
รักษาพยาบาลไมร่องรับ
การบันทึกรหสั
กรมบัญชีกลางของค่า
รักษาพยาบาลต่างๆ ท า
ให้เจ้าหน้าที่การเงินต้อง
บันทึกรหัส
กรมบัญชีกลางเอง ท า
ให้เกิดความผิดพลาดใน
การบันทึก 

เจ้าหน้าท่ีที่รับผิดชอบในการ
ให้บริการผู้ป่วยแตล่ะแผนกบันทึก
รหัสกรมบัญชีกลางในใบสั่งยาทุก
ครั้งท่ีต้องช าระเงิน 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

3 สูง ด้านการปฏิบัติงาน 
(การประกันคณุภาพ) 

อาจารย์ประจ าที่มีวุฒิ
ระดับปริญญาเอก 
หรือเทียบเท่ามีน้อย 

1. อาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ
ปริญญาเอกไม่จบตาม
เกณฑ์ ท่ีขออนุญาต 
และที่จบมาแล้วไม่อยู่
ต่อ     
2.แผนการแสวงหา
อาจารย์เชิงรุกยังไม่
ตอบสนองต่อ 
กลุ่มเป้าหมาย (ไม่มี
อาจารย์ปรญิญาเอกมา
สมัคร) 

1.ปรับปรุงข้อบังคับ กฎ ระเบยีบ 
เกี่ยวกับกองทุนพัฒนาบุคลากรให้
ตอบสนองต่อกลุ่มเป้าหมาย
ภายนอก ให้ขอรับทุนไปศึกษาต่อ
และกลับมา ใช้ทุนที่
มหาวิทยาลยัม โดย 
 - ด าเนินการเชิญบุคลากรทีล่า
ศึกษาต่อพบคณบดีพร้อมรายงาน
ความก้าวหน้าของการศึกษาต่อ
และขอความร่วมมือในการเร่งรดั
ให้ส าเรจ็การศึกษาโดยเร็ว 
 - ออกแบบฟอร์มการรายงาน
ความก้าวหน้าของการลาศึกษาต่อ 
และตดิตามผลการรายงานทุกภาค
การศึกษา 
2.มีการปรับปรุงแผนการแสวงหา
อาจารย์เชิงรุกให้มีความสอดคล้อง
กับความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมาย โดยการจัด
ประชุมสมัมนาเชิงปฏิบตัิการ
วิเคราะหภ์าระงานสายวิชาการ 
เพื่อน าผลทีไ่ด้มาจัดท าแผน
อัตราก าลังสายวิชาการต่อไป 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

4 สูง ด้านอันครายที่เกดิ
จากสารเคมี สารทาง
ชีวะ และการเผยแพร่
เชื้อโรค 

การติดเชื้อก่อโรคของ
เจ้าหน้าท่ี
ห้องปฏิบัติการ 

1.ระบบการจดัการ การ
เพาะเลี้ยงเช้ือยังไม่
รัดกุมดีพอ 
2.งานห้องปฏิบัติการยัง
ขาดผู้เชี่ยวชาญด้าน
เชื้อจุลินทรีย ์

1. เพื่อเพิ่มระบบคงามปลอดภัย
ของห้องปฏิบัติการ มีการปรับระ
กับความปลอดภัย จาก Biosafety 
Level II เป็น Biosafety Level III  
2. มีการส่งก าจัดขยะตดิเช้ือและ
สัตว์ทดลอง ไปก าจัดที่โครงการ

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 
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ล าดับ ระดับ 
ความ
เสี่ยง 

ประเภทความเสี่ยง ความเสี่ยง/เหตุการณ์
ที่อาจเกิดขึ้น 

สาเหตุหรือปัจจัยท่ีท า
ให้เกิดความเสี่ยง 

ผลรด าเนินการเพ่ือจัดการความ
เสี่ยง 

สถานะ
เทียบ 

กับแผน 
3.ระบบป้องกันความ
ปลอดภัยในการก าจัด
ขยะติดเชื้อยังไม่มี
ประสิทธิภาพ 

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เทศบาลวาริน
ช าราบ 
3.บุคลากรมีการเพิม่พูนความรู้
โดยการเข้ารับการฝึกอบรม เรื่อง 
แนวทางการปฏิบัติเพืเ่พิ่มความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ หลักสตูร
ปฏิบัติการเบื้องต้น รุ่นที่ 1 ณ 
โรงแรมยูเพลส จัดโดย ส านักงาน
ส่งเสริมงานวิจัยฯ ร่วมกับศูนย์
พันธุวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ในวันท่ี 
4 ธันวาคม 2558 
4.ได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมเพิ่มพูน
ความรู้ โดยการเข้าร่วมสัมมนา
การบังคับใช้กฎหมาย พรบ.เชื้อ
โรคและพิษจากสตัว์ พ.ศ.2558 ณ 
โรงแรมเอเชียราชเทวี กรุงเทพฯ 
ในวันท่ี 14 มกราคม 2559 

5 สูง ด้านนโยบาย 
กฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ 

ลูกหนี้เงินยืมมีการค้าง
ช าระนานเกินก าหนด 

1.ลูกหนี้เงินยืมที่ยมิเงิน
ไปแล้วไม่รีบท าเอกสาร
เบิกจ่าย 
2.เจ้าหน้าท่ีการเงินไมไ่ด้
ติดตามทวงถามเป็น
ประจ าทุกเดือน 

1.ผู้บริหารแจ้งนโยบายให้บุคลากร
รับทราบถึงแนวทางการติดตาม
ลูกหนี้เงินยืมที่เกินก าหนดการ
ช าระคืนเงินยืม 
2.งานการเงินด าเนินการ
ตรวจสอบและตัดยอดลูกหนี้คง
ค้าง ณ 12 กันายน 2559  และ
น าเสนอต่อคณบดเีพื่อพิจารณา 
3.คณบดีเชิญลูกหนีเ้งินยืมที่ยังไม่
ช าระเงินคืนเข้าพบเพื่อช้ีแจงถึง
เหตุผลที่ไม่ช าเงินคืนตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด และซักซ้อม
ความเข้าใจถึงการด าเนินการขั้น
ต่อไปของงานการเงิน 
4.เตรียมบันทึกติดตามทวงหนี้ ณ 
30 กันยายน 2559 (กรณีที่ยังมี
ลูกหนี้ไม่ช าระเงินคืน) 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

6 สูง ด้านการปฏิบัติงาน 
(ระบบงาน) 

ด้านการควบคมุ
ครุภณัฑ ์

มีปัญหาด้านการ
ตรวจสอบครุภณัฑ์
ประจ าป ีเนื่องจากมีการ
ย้ายครภุัณฑโ์ดยไม่แจ้ง
ต่อเจ้าหน้าท่ีพัสด ุ

ได้มีการประสานงานและท าความ
เข้าใจกับทุกกลุ่มงานเกี่ยวกับแนว
ทางการด าเนินงานในการ
ก ากับควมคุมดูแลครุภณัฑ ์ซึ่งทุก
กลุ่มงานให้ความร่วมมือเป็นอยา่ง
ด ี

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 
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ล าดับ ระดับ 
ความ
เสี่ยง 

ประเภทความเสี่ยง ความเสี่ยง/เหตุการณ์
ที่อาจเกิดขึ้น 

สาเหตุหรือปัจจัยท่ีท า
ให้เกิดความเสี่ยง 

ผลรด าเนินการเพ่ือจัดการความ
เสี่ยง 

สถานะ
เทียบ 

กับแผน 
7 สูง ด้านการปฏิบัติงาน 

(กระบวนการบริหาร
หลักสตูร) 

ร้อยละการมีงานท า
ของบัณฑิตใน 1 ปี
แรก มีแนวโน้มลดลง 

1.สัดส่วนก าลังคนด้าน
สาธารณสุข ต าแหน่ง
นักวิชาการสาธารณสุข
ใน ส านักงาน
ปลัดกระทรวง 
กระทรวงสาธารณสุขมี
จ านวนมากกว่าร้อยละ 
80 ของกรอบท่ีต้องการ 
2.มีสถาบันการศึกษาที่
เปิดสอนหลักสตูรที่
คล้ายคลึงกัน มีจ านวน
มากขึ้น 
3.การมีพระราชบัญญัติ
วิชาชีพสาธารณสุข
ชุมชน รวมถึงการเตรยีม
ตั้งสภาวิชาชีพ
สาธารณสุขชุมชนที่ยัง
ไม่สมบูรณ ์ยังไม่มีกรอบ
การปฏิบัตติาม พ.ร.บ. 
ที่ชัดเจน 

1.มีการติดตามการบันทึกการมี
งานท าของนักศึกษาเป็นรายบุคคล
เพื่อให้เข้าระบบ เพื่อด าเนินการ
ลงทะเบียนการมีงานท า เพื่อได้
ข้อมูลที่ครบถ้วนและถูกต้อง 
2.มีการปรับปรุงหลักสูตรให้
สอดคล้องกับแนวทางการ
ประกาศใช้ พรบ.สาธารณสุข โดย
ปรับหลักสูตร เป็น 
2.1หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร
บัณฑิต 
2.2หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ 
สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม 
ซึ่งการปรับหลักสตูรนี้ เพื่อให้
สอดคล้องกับผู้ใช้บัณฑิต 
3.มีการประชุมกลุ่มวิชา เพื่อ
ก าหนดแผนการรับนักศึกษาให้
เหมาะสมในอนาคต 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

8 ปาน
กลาง 

ด้านการปฏิบัติงาน 
(ระบบงาน) 

การตัดหนี้กยศ.
ส าหรับนักศึกษาที่จะ
จบในเทอมสุดท้ายมี
ความล่าช้า 

ระบบการตัดโอน/การ
บริหารจดัการของ กยศ. 

ด าเนินการปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว 
โดย กยศ.มหาวิทยาลัยอุบลฯ ได้
ด าเนินการแกไ้ข ขั้นตอนการ
ท างาน โดยการเลือก ตัดโอนหนี ้
กยศ.ของนักศึกษา ช้ันปีท่ี 4 เป็น
ล าดับแรก เพือ่แก้ปัญหาการท า
เรื่องจบของนักศึกษากลุ่มดังกล่าว
ให้ทันเวลา 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

6.2.ระบบและกลไกการควบคุมภายใน วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้ด าเนินการติดตามการรายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ณ สิ้นปีงบประมาณ 2558 (1 
ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559) พบว่ามีปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงที่ต้องมีการควบคุม ติดตาม จ านวน 5 
ความเสี่ยง และสามารถด าเนินการควบคุมแล้วเสร็จทั้งหมด 5 ความเสี่ยง  คิดเป็นร้อยละ 100 ที่สามารถควบคุม
ได้ รายละเอียดการด าเนินงาน  ดังนี้ 
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ตารางท่ี 56 รายละเอียดผลการด าเนินงานตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ  2559 

รายชื่อความเสี่ยง แผนการด าเนินการ ผลการด าเนินการ 

1.ยังไม่มีการด าเนินการตรวจเช็คประวัติ
ครุภณัฑ์ในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา 

ด าเนินการแจ้งและยังคงด าเนินการจัดเก็บ
ต่อไปจนสิ้นสุดไตรมาส 

สามารถตรวจเช็คครุภณัฑไ์ดต้ามแผน 

2. โปรแกรมระบบค่าเสื่อมครุภณัฑ์ ยังไม่
เสถียรและถูกต้อง 

ประสานการแกไ้ข  พร้อมประชุมร่วมกับ
งานพัสด,ุ กองคลัง ในการแก้ไขปัญหานี ้

โปรแกรมระบบค่าเสื่อมครภุัณฑ์               
มีความเสถียรและถูกต้องมากกว่าร้อละ 
80 

3. ยังไม่มีการจัดเก็บคูม่ือการใช้งานครุภณัฑ ์ ด าเนินการปรับปรุง และยังคงมีครุภัณฑืที่
ยังไม่ด าเนินการตรวจรบั ซึ่งจะจัดเก็บคู่มือ
ต่อไป 

มีคู่มือการใช้งานครุภณัฑ์ จ านวน 1 ชุด
เก็บไว้ท่ีงานพัสด ุ

4. การยืนยันยอดลูกหนี้เงินยืม ไมม่ีการตอบ
กลับจากลูกหนี้ในบางราย 

- ด าเนินการทวงถามอีกครั้ง 
 - คุมลูกหนี้โดยควบคุมจ านวนสัญญายืม
ไม่เกิน 5 สัญญาต่อคน 

ควบคุมลูกหนี้คา้งช าระ ให้ลดน้อยลงได้
ตามแผน 

5. เอกสารสญัญาเงินยืมข้อมลูยังไม่ครบถ้วน
และถูกต้องตามระเบียบ 

ตรวจสอบทุกครั้งในสัญญาเงินยืม โดยให้
ลงวันท่ีก่อนการจ่ายเช็ค 

เอกสารสัญญาเงินยืมจะมีข้อมลู
ครบถ้วนและถูกต้องตามระเบียบ 

7. การปรับปรุงกายภาพ ระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ เพื่อคุณภาพชีวิตท่ีดีของนักศึกษาและบุคลากร 
 ในปีงบประมาณ 2559 ในด้านการปรับปรุงกายภาพ ระบบสาธารณูปโภคนั้น หน่วยงานที่มีบทบาทมาก
ที่สุดคือ งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ได้รับจัดจัดสรรงบประมาณในโครงการปรับปรุงซ่อมบ ารุงอาคารสถาน
ที่และสิ่งแวดล้อมภายในวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จ านวน 549,432 บาท เพ่ือใช้ในการ
ปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการภายใน เช่น จ้างเหมาดูแลระบบลิฟท์โดยสาร เครื่องปรับอากาศ  ระบบโทรศัพท์ 
ระบบไฟฟ้า ค่าวัสดุในการจัดท าซ่อมแซมส่วนที่เสียหายภายในตัวอาคาร และค่าบ ารุงปรับปรุงภูมิทัศน์ เป็นต้น 
 ในช่วงปลายปีงบประมาณ 2559 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ยังคงพบปัญหาพ้ืนที่การ
จัดการเรียนการสอนไม่เพียงพอ ดังนั้นงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม จึงปรับปรุงห้องบริการคอมพิวเตอร์ 
CMP 113  เป็นห้องเรียน รวมถึงบริหารจัดการพ้ืนที่ว่างให้เกิดประโยชน์มากที่สุด 
 จากการประเมินระดับความพึงพอใจจากบุคลากร และนักศึกษาภายใน วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข พบว่าระดับความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ที่ร้อยละ  74.45  โดยค่าความพึงพอใจของบุคลากรอยู่ที่
ร้อยละ 75.42 และนักศึกษาอยู่ที่ร้อยละ 74.09 

 

ภาพที่ 82 การปรับปรุงกายภาพ ระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของนักศึกษาและ
บุคลากร 
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7. ส่งเสริมและสร้างจิตส านึกการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน รวมทั้งเพิ่ มพื้นที่สีเขียวและลด
ภาวะโลกร้อน 
7.1. โครงการธนาคารขยะ “เปลี่ยนขยะให้เป็นทุน” 
 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เป็นหน่วยงานที่สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีบุคลากร
และนักศึกษาเข้ามาใช้บริการตลอดเวลา จึงก่อให้เกิดขยะมูลฝอยเพ่ิมมากขึ้นจากการด าเนินกิจกรรมต่างๆ อาจ
ส่งผลเกิดปัญหาในการจัดการปริมาณขยะที่เกิดขึ้น การแก้ไขปัญหาปริมาณขยะต้อง เริ่มจากการมีทัศนคติของแต่
บุคคล ซึ่งถ้าทุกคนช่วยกันลดปริมาณขยะในส่วนของตนเองได้ ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในแต่ละวันจะลดลงหลายตัน 
ซึ่งหากมีการจัดการอย่างเป็นระบบจะช่วยลดภาระในการจัดการขยะ และเป็นการส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในการ
แก้ไขปัญหาขยะที่เพ่ิมข้ึนด้วย  
 จากการด าเนินงานตามโครงการธนาคารขยะ “เปลี่ยนขยะให้เป็นทุน” โดยทางกลุ่มได้ท าการรับสมัคร
สมาชิก โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ นักศึกษาในคณะ อาจารย์และบุคลากรในคณะ นักศึกษาและบุคลากรต่าง
คณะและมีการรับฝากและรวบรวมขยะในวันท าการของธนาคาร คือ ทุกวันจันทร์ และพฤหัสบดี เวลา 17.00-
18.00 นาฬิกา โดยแยกตามประเภทการรีไซเคิลได้ ดังนี้ 
 1. จ านวนสมาชิกน าขยะมาฝากท้ังหมด 343 คน 

1) อาจารย์และบุคลากร วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จ านวน 38 คน 
2) นักศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ชั้นปีที่ 1 จ านวน 1 คน 
3) นักศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ชั้นปีที่ 2       จ านวน 103 คน 
4) นักศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ชั้นปีที่ 3       จ านวน 110 คน 
5) นักศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ชั้นปีที่ 4 จ านวน  56 คน 
6) นักศึกษา อาจารย์และบุคลากร นอกคณะ                          จ านวน 35  คน 

 2. มีการขายขยะทั้งหมดจ านวน 4 ครั้ง ซึ่งเป็นจ านวนเงินทั้งหมด 15,130 บาท 
 3. สรุปสัดส่วนของขยะที่รับซื้อได้ 3 อันดับแรก คือ  กระดาษ รองลงมาคือ พลาสติก และแก้ว  

แผนภูมิที ่26 แสดงสัดส่วนของขยะที่รับซ้ือมาทั้งหมดในแต่ละประเภท 

 

70.92%

12.37%

15.18%

1.71%
0.52%
0.75%

0.06%

0.05%

0.06%
0.17%

กระดาษ แก้ว พลาสติก อื่นๆ อะลูมิเนียม สังกะสี เหล็ก แผ่นซีดี แบตเตอรรี่
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ภาพที่ 83 ประชาสัมพันธ์ธนาคารขยะท่ีตลาดนัด มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 

ภาพที่ 84 การรับซื้อขยะจากอาจารย์ บุคคลากร นักศึกษา และท าการคัดแยกประเภท 

7.2. โครงการน้ าหมักชีวภาพและประดิษฐ์วัสดุรีไซเคิล 
 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้จัดการเรียนการสอนในรายวิชา 1902 315 การจัดการขยะ
และสิ่งปฏิกูล ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ซึ่งการจัดการ
เรียนให้บรรลุวัตถุประสงค์ของรายวิชานั้น จ าเป็นจะต้องมีการด าเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน
โดยให้นักศึกษาได้น าความรู้จากการศึกษาในรายวิชาดังกล่าว มาจัดท าโครงงานเพ่ือพัฒนา ให้สามารถน าขยะ
กลับมาใช้ประโยชน์ ใหม่ได้อีกครั้ง 
 ดังนั้น หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จึงได้จัดท าโครงการจัดท าโครงงานน า
ขยะมาใช้ประโยชน์ด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ ในรายวิชา 1902 315 การจัดการขยะและสิ่งปฏิกูลขึ้น เพื่อให้นักศึกษา
สามารถน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน และน าไปใช้ประโยชน์ต่อการประกอบวิชาชีพในอนาคตได้ 
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ภาพที่ 85 กิจกรรมการด าเนินการท าน้ าหมักชีวภาพจากเศษขยะอินทรีย์ 

   

ภาพที่ 86 การประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุรีไซเคิล 

7.3. โครงการวันสิ่งแวดล้อมโลกเพื่อสุขภาพ  
 วัตถุประสงค์ คือ เพ่ือให้นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สามารถ
เผยแพร่เรื่องราวเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และเพ่ือเป็นการกระตุ้นให้มีการเปลี่ยนแปลงไป
ในทางที่ดี ในชุมชนและสังคม และเพ่ือให้นักศึกษาสามารถที่จะเป็นผู้น าในการสร้างความตื่นตัวในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชนและนักศึกษาทั่วไปและบรรลุตามตัวชี้วัดด้านผลผลิต 
(Output) ของโครงการ เชิงปริมาณ:  มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการตามจ านวนที่ตั้งไว้  ในเชิงคุณภาพ:  นักศึกษามี
การน าประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกการจัดกิจกรรมไปใช้ในการฝึกการจัดโครงการและสามารถเผยแพร่ความรู้
ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแก่สังคม และสามารถเผยแพร่เรื่องราวเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
และสามารถกระตุ้นให้มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี ในชุมชนและสังคมได้สามารถที่จะเป็นผู้น าในการสร้าง
ความตื่นตัวในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชนและนักศึกษาทั่วไปได้ และ
สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเมื่อมีโอกาสในการท างานในอนาคต 
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ภาพที่ 87 โครงการวันสิ่งแวดล้อมโลกเพื่อสุขภาพ 
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กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ โดยให้บุคลากรมีวัฒนธรรมแห่งการ
เรียนรู้ เพื่อการท างานได้เต็มตามศักยภาพอย่างมีความสุขโดยพัฒนาระบบสมรรถนะของบุคลากรและ
ผู้บริหารทุกระดับ สร้างเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพให้บุคลากรส่งเสริมและสนับสนุนความก้าวหน้าของ
บุคลากรและการจัดการความรู้เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

เป้าประสงค์ : บุคลากรท างานได้เต็มตามศักยภาพอย่างมีความสุข 
มาตรการ 

1. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม โดยมีการประเมิน
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ เพื่อน ามาปรับปรุงระบบให้เป็นมาตรฐานและ
น ามาใช้ทุกส่วนราชการภายใน  

2. พัฒนาสมรรถนะบุคลากร จัดให้มีระบบการถ่ายทอดตัวชี้วัดขององค์กรสู่ระดับบุคคล และระบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

3. พัฒนาผู้บริหารทุกระดับให้มีสมรรถนะด้านการบริหารโดยยึดหลักธรรมภิบาลและทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง 

4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีความก้าวหน้าตามสายงาน โดยการเพ่ิมพูนคุณวุฒิศักยภาพและ
ประสบการณ์ 

5. สร้างเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพเพ่ือให้บุคลากรท างานในองค์กรอย่างมีความสุข 
6. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการความรู้เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติ 
7. ส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพ และยกย่อง เชิดชูเกียรติบุคลากรที่เป็นแบบอย่างที่ดี  

1. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม  
 งานบริหารบุคคล ได้จัดท าแผนกลยุทธ์เพ่ือการพัฒนาบุคลากร ปี 2559-2562 โดยมีเนื้อหาที่สอดคล้อง
กับแผนกลยุทธการพัฒนาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ปี 2555-2559 โดยแผนกลยุทธ์การพัฒนา
บุคคล แผนการพัฒนาบุคลากรตลอดจนแผนความต้องการ ได้ก าหนดมาตราการ โครงการ/กิจกรรม และตัวชี้วัด
ความส าเร็จ เพ่ือขับเคลื่อนและส่งเสริมให้การด าเนินงานตามพันธกิจหลักของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข ไปสู่วิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ โดยมีกิจกรรมย่อย ดังนี้ 

1.1. บริหารอัตราก าลังบุคลากร และทุนพัฒนาอาจารย์ 
 1.1.1 บริหารอัตราก าลังบุคลากร 
  ได้น าข้อเสนอแนะ ปีงบประมาณ 2558 มาพัฒนาโครงการในปี 2559 โดยมีการทบทวนตัวบ่งชี้ 
ค่าเป้าหมายการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ ประจ าปี 2559  ด้านกรอบอัตราก าลังและแผนกลยุทธกการพัฒนา
บุคลากร วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ระยะ 5 ปี พ.ศ 2560-2564 ส าหรับสายวิชาการ ด าเนินการ
เมื่อวันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมร้านแซบซอย 9 อุบล โดยแบ่งออกเป็น ด้านอัตราก าลัง และ
การพัฒนาทางด้านวิชาชีพ เพ่ีอน ามาก าหนดกรอบอัตราก าลังในแต่ละปี  

ตารางท่ี 57 แผนอัตราก าลังใหม่สายวิชาการ จ านวน 5 อัตรา 

ล าดับที่ ต าแหน่ง/ประเภท คุณวุฒิ จ านวน อัตราค่าจ้าง (บาท) 
1. อาจารย์แพทย์ วุฒิบัตร 5 35,700 
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ตารางท่ี 58 แผนอัตราก าลังใหม่สายสนับสนุนวิชาการ จ านวน 37 อัตรา 

ล าดับที่ ต าแหน่ง/ประเภท คุณวุฒิ จ านวน อัตราค่าจ้าง (บาท) 
1 เภสัชกร ปริญญาตรี (6 ปี) 2 26,250 
2 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปริญญาตรี 1 22,500 
3 นักกายภาพบ าบัด/อาชีวบ าบัด ปริญญาตรี 1 22,500 
4 นักเทคนิคการแพทย์ ปริญญาตรี 2 22,500 
5 นักบัญชี ปริญญาตรี 2 22,500 
6 นักโภชนาการ ปริญญาตรี 1 22,500 
7 นักรังสีการแพทย์ ปริญญาตรี 1 22,500 
8 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปริญญาตรี 1 22,500 
9 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปริญญาตรี 1 22,500 
10 นักวิชาการเงินและบัญชี ปริญญาตรี 2 22,500 
11 นักวิชาการพัสดุ ปริญญาตรี 1 22,500 
12 นักวิชาการสาธารณสุข ปริญญาตรี 1 22,500 
13 นักวิชาการสาธารณสุข ปริญญาตรี 3 22,500 
14 นักวิชาการโสต ปริญญาตรี 1 22,500 
15 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปริญญาตรี 2 22,500 
16 บรรณารักษ์ ปริญญาตรี 1 22,500 
17 บุคลากร ปริญญาตรี 1 22,500 
18 พนักงานรังสีการแพทย์ ปริญญาตรี 1 22,500 
19 พยาบาล ปริญญาตรี 7 22,500 

 ผลการด าเนินงานอัตราก าลังใหม่     
 สายวิชาการ  ในปีงบประมาณ 2559 ไม่มีการตั้งงบประมาณในการบรรจุบุคลากร

สายวิชาการ (ส าหรับอัตราใหม่)  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2559 
เห็นชอบให้เปลี่ยนหมวดเงินแล้วเสร็จจึงเปิดรับบุคลากรสายวิชาการ แต่เนื่องจาก
การด าเนินการการได้รับอนุมัติส าหรับการเปลี่ยนหมวดเงินส าหรับอัตราเดิมและ
บรรจุอัตราใหม่มาปลายปีงบประมาณ ประกอบกับกลุ่มวิชามีความต้องการบรรจุ
อัตราใหม่ในเดือน ธันวาคม 2559 ท าให้ไม่สามารถรับอัตราใหม่ในปีงบประมาณ 
2559 ได้ตามแผนที่วางไว้ 

 สายสนับสนุนวิชาการ มีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

ตารางท่ี 59 ผลการด าเนินงานตามแผนอัตราก าลังสายสนับสนุนวิชาการ 

ชื่อ-สกุล สายงาน ต าแหน่ง วันบรรจุ หมายเหตุ 
1. นางสาวธนาภรณ์ โสภาพ พนักงาน

มหาวิทยาลยั 
นักวิชาการเงิน
และบัญช ี

1 มีนาคม 2559 เงินรายได้วทิยาลัย
แพทยศาสตร์และการ
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ชื่อ-สกุล สายงาน ต าแหน่ง วันบรรจุ หมายเหตุ 
สาธารณสุข ทดแทนอัตรา
เดิม 

2. นางสาวมลทญา ยอดเอ้ือ พนักงาน
มหาวิทยาลยั 

เจ้าหน้าที่
บริหารงานทั่วไป 

1 เมษายน 2559 เงินงบประมาณ  
(ผลผลิต : ผลงานการ
ให้บริการรักษาพยาบาล
และส่งเสริมสุขภาพฯ) 

3. นางสาวสุภาพร เชื้อชัย พนักงาน
มหาวิทยาลยั 

นักวิชาการศึกษา 1 เมษายน 2559 เงินรายได้วทิยาลัย
แพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข 

4. นางสาวนภาจรีย์ เผ่าพนัธุ์ พนักงาน
มหาวิทยาลยั 

พยาบาลวชิาชีพ 1 มีนาคม 2559 เงินงบประมาณ  
(ผลผลิต : ผลงานการ
ให้บริการรักษาพยาบาล
และส่งเสริมสุขภาพฯ) 

5. นางสาวสปุรียา นธิิพานิช พนักงาน
มหาวิทยาลยั 

พยาบาลวชิาชีพ 1 มีนาคม 2559 เงินงบประมาณ  
(ผลผลิต : ผลงานการ
ให้บริการรักษาพยาบาล
และส่งเสริมสุขภาพฯ) 

6. นางสาวชลันดา ลาวิลาศ พนักงาน
มหาวิทยาลยั 

นักเทคนิค
การแพทย์ 

1 มีนาคม 2559 เงินงบประมาณ  
(ผลผลิต : ผลงานการ
ให้บริการรักษาพยาบาล
และส่งเสริมสุขภาพฯ) 

7. นางสาวศศิธร สมชัย พนักงาน
มหาวิทยาลยั 

นักวิชาการเงิน
และบัญช ี

1 มีนาคม 2559 เงินงบประมาณ  
(ผลผลิต : ผลงานการ
ให้บริการรักษาพยาบาล
และส่งเสริมสุขภาพฯ) 

8. นายชลธิส  ชอบเสียง พนักงาน
มหาวิทยาลยั 

เจ้าหน้าที่
บริหารงานทั่วไป 

1 มีนาคม 2559 เงินงบประมาณ  
(ผลผลิต : ผลงานการ
ให้บริการรักษาพยาบาล
และส่งเสริมสุขภาพฯ) 

 1.1.2 ทุนพัฒนาอาจารย์ข้อเสนอแนะ ปีงบประมาณ 2558 มาพัฒนาโครงการในปี 2559 รายละเอียด
การด าเนินการ ดังนี้ 

 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2559 มีการจัดประชุมชี้แจงนักเรียนทุนเพ่ือทราบหลักเกณฑ์และ
แนวปฏิบัติส าหรับการลาศึกษาต่อ เพ่ือแนะน าการเขียนรายงานผลการศึกษา, การปฏิบัติ
ตนระหว่างการลา เช่น การขอขยายเวลาศึกษา, การรายงานผลการศึกษา, การลาระหว่าง
ลาศึกษา และชี้แจงแบบฟอร์มรายงานผลการศึกษาของบุคลากรสายวิชาการท่ีลาศึกษาต่อ 

 ปัญหาอุปสรรคในปีที่ผ่านมาเรื่องการเบิกจ่ายเงินทุนพัฒนาอาจารย์ คณบดีมีนโยบายให้
ยกเลิกการยืมเงินทดรองจ่ายทุนพัฒนาอาจารย์ทุกราย โดยนักเรียนทุนต้องส ารองจ่ายก่อน
แล้วน าใบเสร็จมาเบิกจ่ายตามข้ันตอน 
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 การส ารวจความต้องการความคาดหวัง และน าผลส ารวจมาจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรให้
สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา จึงมีการการทบทวนแผนกลยุทธ์การ
พัฒนาบุคลากรสายวิชาการ โดยทบทวนตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย แผนกลยุทธ์พัฒนาบุคลากร 
ประจ าปี 2559  แบบคลอบคลุม ด้านกรอบอัตราก าลัง การพัฒนาบุคลากร วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ระยะ 5 ปี พ.ศ 2560-2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 
2559 ณ ห้องประชุมร้านแซบซอย 9 อุบลราชธานี   

 ในปีงบประมาณ 2559 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีการด าเนินการจัดสรร
งบประมาณทุนให้กับบุคลากรสายวิชาการที่ลาศึกษาต่อ อัตราเดิม จ านวน 7 อัตรา เป็นเงิน
ทั้งสิ้น 977,000 บาท ได้มีการจัดสรรทุนเพ่ือพัฒนาอาจารย์แพทย์ ในด้านแพทย์ประจ าบ้าน
หรือแพทย์เฉพาะทางสาขาต่างๆ จ านวน 4 ทุน รายละเอียดมีดังนี้ 

ตารางท่ี 60 ผลการด าเนินการจัดสรรงบประมาณทุนให้กับบุคลากรสายวิชาการ  

ชื่อ-สกลุ ระดับปริญญา สาขา สถานศึกษา ทุน
สนับสนุน 

ระยะเวลาในการลาศึกษา 

1. นพ.ศิริพงษ์ สิระมนต ์ แพทย์ประจ า
บ้าน 

จักษุวิทยา มหาวิทยาลยัมหิดล ทุนส่วนตัว 1 ก.ค. 59 ถึง 30 มิ.ย. 62 

2. นพ.วิรรัฐ จินาทองไทย แพทย์ประจ า
บ้าน 

อายุรศาสตร ์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ 
พระมงกุฎเกล้า 

ทุนส่วนตัว 1 ก.ค. 59 ถึง 30 มิ.ย. 62 

3. นพ.ภาณุวัตร สุธรรมวงศ ์ แพทย์ประจ า
บ้าน 

ศัลยกรรม
ตกแต่ง 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น ทุนส่วนตัว 1 ก.ค. 59 ถึง 30 มิ.ย. 64 

4. พญ.สุวรรณี ธนสังข์นุชิต แพทย์ประจ า
บ้าน 

วิสัญญีวิทยา มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ ทุนส่วนตัว 1 ก.ค. 59 ถึง 30 มิ.ย. 62 

1.2. พัฒนาสมรรถนะบุคลากร 
 1.2.1. โครงการส่งเสริมศักยภาพในการปฏิบัติงานบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ และสนับสนุนให้
บุคลากรมีความก้าวหน้าตามสายงาน 
  การส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เพ่ือให้สร้างผลการท างานที่ดีใน
หน้าที่ของตนเอง แต่ละระดับ ต าแหน่ง ตามสายงานของบุคลากรที่จะท าให้มีผลการปฏิบัติงานที่ประสบ
ความส าเร็จ และท าให้บรรลุวิสัยทัศน์และนโยบายขององค์กรได้ งานบริหารบุคคลจึงได้ก าหนดแนวปฏิบัติในการ 
ติดตาม ประเมินผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการจากการอบรม ประชุม สัมมนา หรือการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างหน่วยงาน  และสามารถน าความรู้ที่ได้รับมาพัฒนางานของตนให้มี
ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน  
  ในปีงบประมาณ 2559 งานบริหารบุคคล ได้รับจัดสรรงบประมาณการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
สายสนับสนุนวิชาการ เพ่ือการอบรม ประชุม สัมมนาวิชาการ ท่านละ 10,000 บาท/ปี และเสนอผลงานทาง
วิชาการท่านละ 10,000 บาท/ปี และมีการอบรม ประชุม สัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในองค์กร/ภายนอก 
รายละเอียดมี ดังนี้  

1. บุคลกรสายสนับสนุนวิชาการเข้ารับการอบรมตามสายงานภายในองค์กรจัดขึ้น มีดังนี้ 
1.1. สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะห์ค่างานเพ่ือก าหนดกรอบและล าดับ

ต าแหน่งส าหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเพ่ือการบริหารบุคคล 
ปีงบประมาณ 2559-2564 ในวันที่ 17-18 มิถุนายน 2559 ณ อาคาร
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ปฏิบัติการเพ่ือส่งเสริมและวิจัยด้านการบริหารธุรกิจ (U-PLACE UBON 
HOTEL) 

1.2. ประชุมการวิเคราะห์ค่างาน กรอบอัตราก าลังของบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เพ่ือวิเคราะห์ค่างาน ใน
วันที่ 28 มิถุนายน 2559 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม CMP 412 
ชั้น 4 อาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

1.3. ประชุมการวิเคราะห์ค่างานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เพ่ือหารือเกี่ยวกับ Job description และ
แบบข้อตกลงการปฏิบัติงาน (TOR) ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ใน
วันที่ 6 กรกฎาคม 2559 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม CMP 401 
ชั้น 4 อาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

1.4. ประชุมการวิเคราะห์  Job description และแบบข้อตกลงการปฏิบัติงาน 
(TOR) ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ในวันที่ 25-28 กรกฎาคม 2559 
เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม CMP 401 ชั้น 4 อาคารวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

1.5. ประชุมการคิดค่าภาระงานกลางของงานต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป, 
ต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร และผู้ที่มีต าแหน่งนอกเหนือจากนี้ ที่ปฏิบัติงาน
เกี่ยวข้องกับงานธุรการ ในวันที่ 29 สิงหาคม 2559 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป 
ณ ห้องประชุม CMP 401 

1.6. อบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับโครงสร้าง และกระบวนการลดขั้นตอนการ
ท างานของหน่วยงานในวันที่ 31 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ 
ห้องประชุม CMP 401 

  ในปีงบประมาณ 2559 บุคลกรสายสนับสนุนวิชาการเข้ารับการอบรมตามสายงานที่หน่วยงาน
ภายองค์กรตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ โดยมีบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ทั้งหมด 82 คน เข้ารับการอบรม
ตามสายงานทั้งในและนอกสถาบันอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า ร้อยละ 100 ต่อปี (ร้อยละต่อจ านวนบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการท้ังหมด) 
 1.2.2.โครงการส่งเสริมศักยภาพในการปฏิบัติงานบุคลากรสายวิชาการ และสนับสนุนให้บุคลากรมี
ความก้าวหน้าตามสายงาน 
  เพ่ือให้การพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสายวิชาการ มีคุณภาพและประสิทธิภาพทั้งด้านเทคนิค
การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ และการใช้สื่ออการสอนที่ทันสมัย รวมทั้งการปรับกระบวนการเรียนการสอน
โดยใช้ผลการเรียนรู้และข้อมูลจากความคิดเห็นของผู้เรียน ซึ่งจะท าใหเกิดประโยชน์สูงสุดในการจัด กระบวนการ
เรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ งานบริหารบุคคลจึงได้ก าหนดแนวปฏิบัติในการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์
ของการพัฒนาอาจารย์จากการอบรม ประชุมสัมมนาวิชาการ หรือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่าง
หน่วยงาน และสามารถน าความรู้ที่ได้รับมาพัฒนางานของตนให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน ทั้งทางด้าน การเข้ารับการ
อบรม ประชุม สัมมนา การศึกษาดูงาน/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในปีงบประมาณ 2559 ได้รับจัดสรรงบประมาณในการ
พัฒนาศักยภาพ เพ่ือการอบรม ประชุม สัมมนาวิชาการ ท่านละ 15,000 บาท/ปี และน าเสนอผลงานทางวิชาการ 
ท่านละ 10,000 บาท/ปี และมีการอบรม ประชุม สัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภายในองค์กร ดังนี้ 

1. บุคลากรสายวิชาการเข้ารับการอบรมตามสายงานภายในองค์กรจัดขึ้น มีดังนี้ 
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1.1. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง พัฒนาอาจารย์เพ่ือการจัดการเรียนการสอนทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 Module ที่ 2 : กระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 วันที่ 8-10 
ตุลาคม 2558 ณ ห้อง CMP 122  ชั้น 1 อาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข  

1.2. วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง พัฒนา
อาจารย์เพ่ือการจัดการเรียนการสอนทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 Module ที่ 2 : 
กระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 วันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุม 
ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอก (ข้างแผนกทันตกรรม) จากการจัดอบรมดังกล่าวมีผู้เข้าร่วม
อบรมจ านวน 70 คน รายละเอียดมีดังนี้ 

    1. นักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตร์ชั้นปีที่ 3  จ านวน 37 คน  
    2. อาจารย์กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์  จ านวน  4  คน 
    3. อาจารย์กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์   จ านวน 19 คน 
    4. บุคลากรหน่วยงานภายนอก   จ านวน 10 คน 

1.3. วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีการอบรมเกี่ยวกับการขอต าแหน่งทาง
วิชาการ ส าหรับบุคลากรสายวิชาการ วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2559 เวลา 12.00 
น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม CMP 401 ชั้น 4 อาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข มีจ านวนผู้เข้ารับการอบรมฯ ร้อยละ 80 

1.4. วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีจัดอบรมเกี่ยวกับการท าเอกสาร
ประกอบการสอน หนังสือ ต ารา งานวิจัย ในการขอต าแหน่งทางวิชาการ ส าหรับ
บุคลากรสายวิชาการ ในวันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2559 เวลา 12.00 น. เป็นต้น
ไป ณ ห้องประชุม CMP 401 ชั้น 4 อาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

1.5. บุคลกรสายวิชาการเข้ารับการอบรมตามสายงานและน าเสนอผลงานทางวิชาการที่
หน่วยงานภายนอกองค์กร  

  ได้น าข้อเสนอแนะ ปีงบประมาณ 2558 มาพัฒนาโครงการในปี 2559 โดยมีการทบทวนตัวบ่งชี้ 
ค่าเป้าหมายการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ ประจ าปี 2559  ด้านกรอบอัตราก าลังและแผนกลยุทธ์การพัฒนา
บุคลากร วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ระยะ 5 ปี พ.ศ 2560-2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 
2559 ณ ห้องประชุมร้านแซบซอย 9 อุบล โดยการพัฒนาทางด้านวิชาชีพ เพี่อน ามาก าหนดกรอบอัตราก าลังในแต่
ละปีควรมีการทบทวนแผนกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากร ด้านเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ เช่น การพัฒนา
อาจารย์ในวิชาชีพการเรียนการสอน วิจัย การเสนอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ  และก าหนดหัวข้อในการพัฒนา
อาจารย์  
  ดังนั้น ในปีงบประมาณ 2559 บุคลากรสายวิชาการ ทั้งหมด 52 คน เข้ารับการอบรมตามสาย
งานทั้งในและนอกสถาบันอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า ร้อยละ 100 ต่อปี (ร้อยละต่อจ านวนบุคลากรสายวิชาการ
ทั้งหมด) 

2. พัฒนาผู้บริหารทุกระดับให้มีสมรรถนะด้านการบริหารโดยยึดหลักธรรมภิบาลและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
 ในปีงบประมาณ 2559 ผู้บริหารมีนโยบายการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ดังนี้ 

1. หลักประสิทธิผล วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีการจัดให้มีการประชุมบุคลากร
ทุกคนทั้งวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขเพ่ือการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
รอบปีที่ผ่านมา และพัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์
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ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี รวมทั้งเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
พร้อมการวางแผนการด าเนินงานด้านต่างๆ จัดให้มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข แก่บุคลากรทุกคนเพ่ือรับทราบและน าไปปฏิบัติ 

2. หลักประสิทธิภาพ คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขได้อนุมัติ
และให้ความส าคัญกับนโยบาย วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขโดยให้งานบริหาร
บุคคล ด าเนินการแต่งตั้งกรรมการการวิเคราะห์โครงสร้างการปฏิบัติงานของหน่วยงานย่อย 
วิเคราะห์ค่างาน และลดขั้นตอนการท างาน เพ่ือก าหนดภาระหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานและ
แต่ละบุคคลอย่างชัดเจน แบบประเมินที่จากเดิมใช้เป็นกระดาษ เปลี่ยนเป็นระบบอิเล็กทรอ
นิคทั้งหมด  

3. หลักการตอบสนอง วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขมีการน าระบบประกันคุณภาพ
ใช้ในการพัฒนาองค์กร อย่างต่อเนื่องเพ่ือประกันมาตรฐานของการปฏิบัติงาน และผลงาน ทั้ง
ในระดับหลักสูตร ระดับคณะ  

4. หลักภาระรับผิดชอบ จัดให้มีคณะท างานประกันคุณภาพตามมาตรฐานต่างๆ คือ คณะท างาน 
WFME และคณะท างาน EdPex เพ่ือด าเนินการเรื่องการประกันคุณภาพตามแผนที่ก าหนด 

5. หลักความโปร่งใส วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขมีการเผยแพร่ข้อมูลการ
ด าเนินงานต่อสาธารณะ  เช่น แสดงรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ า วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข รายงานประจ าปี รายงานการประเมินตนเองทุกปี ที่หน้า
เวปไซด์ และมีความพร้อมในการรับการตรวจสอบภายในจากหน่วยงานทั้งภายใน และ
ภายนอกมหาวิทยาลัย  

6. หลักการมีส่วนร่วม  
 ในการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ได้เชิญตัวแทน

นักศึกษาเข้าร่วมประชุม เพ่ือให้ข้อคิดเห็นและเสนอแนะแก่คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร  

 คณบดี ได้จัดให้มีเวปไซด์สายตรงคณบดี เพ่ือรับฟังความคิดเห็นของบุคลากรและ
นักศึกษา  

 นอกจากนี้วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ยังได้มีการรับฟังการจัดท า
ร่างข้อตกลงการปฏิบัติงานสายวิชาการและสายสนับสนุน โดยเปิดโอกาสให้
บุคลากรในวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการสถาบันฯ  

 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดทิศทางและวางแผนงาน การด าเนินการของหน่วยงานย่อย 

 บุคลากรมีส่วนร่วมในการแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหาหรือพิจารณาและเห็นชอบ
ขั้นตอน หรือกระบวนการปฏิบัติงาน และก าหนดเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ขอข้อมูลจากงานบุคคลเรื่องการกิจกรรมวิเคราะห์โครงสร้างและค่างาน 

7. หลักการกระจายอ านาจ ผู้บริหารมีการมอบอ านาจในการตัดสินใจให้แก่ผู้บริหาร หรือผู้
ปฏิบัติในล าดับถัดไป เพ่ือลดขั้นตอนการท างาน  
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8. หลักนิติธรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข บริหารโดยการยึดถือ กฎหมาย  
ระเบียบ กติกา ข้อบังคับ แนวปฏิบัติที่ก าหนดเป็นลายลักษณ์อักษร  

9. หลักความเสมอภาค คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ยึดหลัก
คุณธรรมและจริยธรรมในการบริหารจัดการ โดยบุคลากรในวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุขได้รับการปฏิบัติ และได้รับบริการอย่างเท่าเทียมกัน  

10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ใช้มติที่
ประชุมในการพิจารณาเรื่องที่มีความส าคัญเพ่ือหาข้อตกลงร่วมกัน เช่น การจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการและงบประมาณของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
โดยเป็นการตัดสินใจร่วมกันอย่างฉันทามติ เป็นต้น 

2.1. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร  เป็นการพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารและบุคลากรวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพ่ือให้มีทักษะความเป็นผู้น า มีความรู้ความสามารถและวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกล เพ่ือเป็นการเพ่ิมพูนศักยภาพ
แก่ผู้บริหาร และบุคลากรขององค์กรในด้านความรู้ใหม่ๆ อาทิเช่น อบรมสัมมนาวิชาการในหัวข้อ eHealth 
Roadmap และอบรมสัมมนาทางวิชาการโครงการ Healthcare Technology Summit 2016, การศึกษาดูงาน
ที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย Osaka และมหาวิทยาลัย Nagoya, ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการจัดตั้ง
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านการลดความเหลื่อมล้ าของสถานบริการ , ประชุมสัมมนา เรื่อง กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา : มาตรฐานผลการเรียนรู้แผนที่การกระจายความรับผิดชอบและการทบทวน
ผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ เป็นต้น 

 

ภาพที่ 88 การศึกษาดูงานที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย Osaka และมหาวิทยาลัย Nagoya 

2.2. โครงการสัมมนาประจ าปี 2559 การถ่ายทอดผลการด าเนินงานของผู้บริหารในรอบปีที่ผ่านมา  
 เพ่ือถ่ายทอดความรู้ให้บุคคลากรสามารถปฏิบัติงานได้บรรลุตามกลยุทธ์และตัวบ่งชี้ มีการจัดโครงการ 
ระหว่างวันที่ 9-10 กันยายน 2559 ณ โรงแรมวังนกแก้ว รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี 
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ภาพที่ 89 การสัมมนาประจ าปีเพื่อถ่ายทอดความรู้เพื่อให้บุคคลากรสามารถปฏิบัติงานได้บรรลุตามกลยุทธ์
และตัวบ่งชี้ ประจ าปี 2559 ได้มีการด าเนินการจัดโครงการ ระหว่างวันที่ 9-10 กันยายน 2559 

2.3.โครงการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 ผลการด าเนินงานรอบ 12 เดือน มีการจัดประชุม ด าเนินการครบ 5 ข้อ ตามเกณฑ์มาตรฐานงานประกัน
คุณภาพการศึกษา ดังนี้ 

1. แนวทางการด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลมีแผนรองรับ 2 โครงการ ซึ่งในโครงการมีการ
จัดประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข คณะกรรมการ
บริหารวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข และงานบริหารทั่วไป ท าให้มีการ
ด าเนินงานบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 

2. ผู้บริหารและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ด าเนินการท าตามแผนและตามหลักธรรมาภิบาล 10 ข้อ 
3. ได้ด าเนินการจัดท าประเมินผลตามหลักธรรมาภิบาลในวันที่ 9-10 กันยายน 2559 โดย

ได้รับผลการประเมินจากบุคลากรทุกคนภายในวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
4. ได้มีการแจ้งผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ

สาธารณสุข และคณะกรรมการให้ข้อเสนอแนะ 
5. งานบริหารทั่วไปน าข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ

สาธารณสุข น ามาปรับปรุงการด าเนินงานครั้ง ต่อไป 

   

ภาพที่ 90 การประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
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3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีความก้าวหน้าตามสายงาน 
 ในปีงบประมาณ 2559 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้ด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้
บุคลากรมีความก้าวหน้าตามสายงาน โดยการเพ่ิมพูนสมรรถนะ และคุณวุฒิ ซึ่งมีผู้ที่ได้ด ารงต าแหน่ง
ความก้าวหน้าตามสายงาน ดังนี้  

ตารางท่ี 61 บุคลากรสายวิชาการที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีความก้าวหน้าตามสายงาน 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ความก้าวหน้า แต่งตั้งเม่ือ 
1 นางจารุวรรณ์ วงบุตดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 21 พฤษภาคม 2553 
2 นางสาวจุฑารัตน์ จิตติมณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 28 พฤษภาคม 2557 
3 นางธันยาการย์ ศรีวรมาศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 6 กันยายน 2555 
4 นางสาวธารินี ไชยวงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 28 พฤษภาคม 2555 
5 นายนิยม จันทร์นวล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 10 กรกฎาคม 2558 
6 นางภาวนา พนมเขต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 18 เมษายน 2555 
7 นายมารุตพงศ์ ปัญญา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 6 มีนาคม 2558 
8 นางสาวมินตรา สาระรักษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 23 มกราคม 2555 
9 นางรัตนา เล็กสมบูรณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 13 กุมภาพันธ์ 2557 
10 นายสุรศักดิ์ แว่นรัมย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 11 กันยายน 2555 
11 นางเมรีรัตน์ มั่นวงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 31พฤษภาคม 2556 

 
4. สร้างเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพเพื่อให้บุคลากรท างานในองค์กรอย่างมีความสุข  
      ในปีงบประมาณ 2559 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ส ารวจและวัดความสุขของ
บุคลากรด้วยระบบออนไลน์ โดยเครื่องมือแบบวัดความสุข HAPPINOMETER ในการวัดความสุขของบุคลากร
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จ านวนทั้งหมด 134 คน จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 46 คน คิดเป็น
ร้อยละ 34.33 และไม่ตอบแบบสอบถาม 88 คน คิดเป็นร้อยละ 65.67 และผลการส ารวจความสุขภาพรวมของ
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข อยู่ที่ 61.50 สะท้อนให้เห็นว่าบุคลากรในองค์กรอยู่ในร ะดับ “มี
ความสุข” Happy 

5. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการความรู้เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติ  
 คณะกรรมการการจัดการความรู้ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จัดตั้งขึ้นในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 โดยคณะกรรมการจัดการความรู้ท างานภายใต้งานวิจัย บริการวิชาการ และท านุบารุงศิลปวัฒนธรรม 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้บุคลากรและอาจารย์ประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  มีโอกาสได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่จะน ามาใช้ในการจัดการความรู้ทั้งการพัฒนาบัณฑิตด้าน
การเรียนการสอน ด้านการวิจัย ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม บริการวิชาการ และด้านอ่ืนๆ ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข และเพ่ือให้บุคลากรได้ตระหนักถึงความส าคัญของการจัดการความรู้ และเกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในองค์กรมากข้ึน  
 ในปีงบประมาณ 2559 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้รับอนุมัติงบประมาณเพ่ือสนับสนุน
ในการด าเนินงานเป็นเงิน 45,300 บาท โดยด าเนินการจัดโครงการจัดการความรู้มุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้  รวม
ทั้งสิ้น 7 กิจกรรม  ภายใต้งานบริการการศึกษา โดยมุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 3 ด้าน ดังนี้ 
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1. ด้านการเรียนการสอน ประกอบด้วย เรื่อง การเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-
based learning: PBL) แล ะ  เ รื่ อ ง  Encourage a happy classroom : what need to be 
done  

2. ด้านวิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประกอบด้วย  เรื่อง Pitfall in Statistics 
และ Research Methodology  

3. ด้านอื่นๆ จ านวน 3 เรื่อง ได้แก่ เรื่อง  E-office ระบบการจัดการประชุม ,เรื่อง ลงทุนอย่างไรให้
คุ้มค่า ในยุคดอกเบี้ยเงินฝากใกล้ 0 เปอร์เซ็นต์ และ เรื่อง การอนุรักษ์พลังงาน 

 ผลการด าเนิน โครงการจัดการความรู้ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ผลปรากฏว่า ด้าน
งบประมาณ  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขสนับสนุนงบประมาณ จ านวนทั้งสิ้น 45,300 บาท 
เบิกจ่ายไปทั้งสิ้น 42,550 บาท คงเหลืองบประมาณ จ านวน 2,750 บาท ส าหรับผู้เข้าร่วมอบรม การด าเนินงาน
กิจกรรมทั้ง 7 กิจกรรมมีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 209 คน  และมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น  210 
คน คิดเป็นร้อยละ 100.48 เมื่อเทียบกับผู้สมัครเข้าอบรม และผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม 
จากผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการทั้ง 7 ครั้ง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 อยู่ในระดับมาก 
จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน  
 

   

ภ า พ ที่  9 1  ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น แ บ บ ใ ช้ ปั ญ ห า เ ป็ น ฐ า น  ( Problem-based learning: PBL)                               
โดย ผศ.นภา หลิมรัตน์ :คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

  

ภาพที่ 92 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการความรู้เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติ(1) 
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ภาพที่ 93 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการความรู้เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติ(2) 

ตารางท่ี 62 สรุปการด าเนินงาน โครงการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM)   

คร้ังท่ี หัวข้อ เมื่อวันที่ กลุ่มเป้าหมาย วิทยากร 
1 การเรยีนการสอนแบบใช้ปัญหาเปน็

ฐาน (Problem-based learning: 
PBL) 

1 เม.ย.59 -อาจารย ์
-บุคลากรผู้สนใจ 

ผศ.นภา หลิมรัตน์  
อาจารยผ์ู้เชี่ยวชาญ 
จากคณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

2 การเรยีนการสอนแบบใช้ปัญหาเปน็
ฐาน (Problem-based learning: 
PBL) 

6 เม.ย.59 -อาจารย ์
-บุคลากรผู้สนใจ 

นพ.ดนัย วังสตุรค  
อาจารยผ์ู้เชี่ยวชาญ 
จากคณะแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

3 Encourage a happy classroom : 
what need to be done 

11 ส.ค.59 -อาจารย ์
-บุคลากรผู้สนใจ 

รศ.พญ.วารุณี  
พรรณพานิช วานเดอพิทท ์  
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาตมิหา
ราชิน ี

4 Pitfall in Statistics และ Research 
Methodology 

9 มี.ค.59 -อาจารย ์
-บุคลากรผู้สนใจ 

รศ.อรณุ  จิรวัฒน์กุล 
อาจารยผ์ู้เชี่ยวชาญ 
จากคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

5 E-office ระบบการจัดการประชุม  1 ก.ค.59 -อาจารย ์
-บุคลากรผู้สนใจ 

ดร.ปรดีา  
ปราการกมานันท์ 
อาจารย ์
จากวิทยาลัยแพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข  

6 ลงทุนอย่างไรให้คุ้มค่า ในยุคดอกเบี้ย
เงินฝากใกล้ 0 เปอร์เซ็นต ์

13 ก.ค.59 -อาจารย ์
-บุคลากรผู้สนใจ 

ดร.ดสุิต  จักรศิลป ์  
อาจารย ์
จากคณะบริหารศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี

7 การอนุรักษ์พลังงาน 15 ก.ค.59 -อาจารย ์
-บุคลากรผู้สนใจ 

ผศ.ดร.อ าไพศักดิ์  ทีบุญมา 
อาจารย์ จากภาควิชา
วิศวกรรมเครื่องกล  
คณะวิศวกรรมศาสตร ์
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6. ส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพ และยกย่อง เชิดชูเกียรติบุคลากรที่เป็นแบบอย่างที่ดี  
 ในปีงบประมาณ 2559 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีบุคลากรทีไ่ด้รับรางวัล การยกย่อง
เชิดชู และเป็นต้นแบบในด้านการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

ตารางท่ี  63 รายช่ือบุคลากรที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ในปีงบประมาณ 2559 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง/สังกัด รางวัลยกย่องเชิดชู หน่วยงานผู้มอบ 
1 ผศ.ดร.ธารินี ไชยวงศ ์ อาจารย ์กลุ่มวิชา 

แพทย์ศาสตร ์
บุคลากรดีเด่น ดา้น
การปฏิบัติงาน  

มหาวิทยาลยั
อุบลราชธาน ี

2 น.ส.อุบลวรรณ พรหมจันทร ์ เจ้าหน้าทีบ่ริหารงาน
ทั่วไป 

บุคลากรดีเด่น ดา้น
กีฬาบุคลากร 

มหาวิทยาลยั
อุบลราชธาน ี

3 พญ.นวิดา เจียมบุญศรี อาจารย ์กลุ่มวิชา 
แพทย์ศาสตร ์

ผู้มีคุณธรรม 
จริยธรรม ดีเด่น  

แพทยสภา 

 
 

  

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

 

 

ภาพที่ 95 บุคลากรดีเด่น ด้านกีฬาบุคลากร (น.ส.อุบลวรรณ พรหมจันทร์) 
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ภาพที่  96 บุคลากรผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ดีเด่น (พญ.นวิดา เจียมบุญศรี) 
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ข้อมูลสารสนเทศ 
 

ด้านงบประมาณ 
ในปีงบประมาณ 2559 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้รับจัดสรรงบประมาณในการ

ด าเนินงานตามพันธกิจต่างๆ รวมจ านวนเงินทั้งสิ้น 196,357,629.72 บาท  จ าแนกเป็นงบประมาณแผ่นดิน 
จ านวนทั้งสิ้น 133,467,380.00 บาท งบประมาณเงินรายได้ จ านวนทั้งสิ้น 62,890,249.72 บาท เพ่ือให้
การด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามแผนงานของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
โดยมีรายละเอียดงบประมาณรายรับ และงบประมาณรายจ่าย ระหว่างปีงบประมาณ 2558 และ 2559  
ดังนี้ 
1.ข้อมูลงบประมาณรายรับ         
 ในปีงบประมาณ 2559 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  มีงบประมาณรายรับจ านวน
ทั้ งสิ้น 196,357,629.72 บาท ซึ่ งน้อยกว่าปีงบประมาณ 2558  จ านวน 99,474,453.85บาท เมื่อ
เปรียบเทียบกับปีงบประมาณ 2558  ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจ านวน 295,832,083.57 บาท  คิดเป็น
ร้อยละ 29.70 ของงบประมาณที่ได้รับลดลงจากปีงบประมาณ 2558  เนื่องจากได้รับจัดสรรงบประมาณ
ด าเนินงานด้านการก่อสร้างอาคารและจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ลดลง 

แผนภูมิที่ 27 เปรียบเทียบงบประมาณรายรับ ระหว่างปีงบประมาณ 2558-2559 

 
 

2.ข้อมูลงบประมาณรายจ่าย  
 ในปีงบประมาณ 2559 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  มีการเบิกจ่าย

งบประมาณ จ านวนทั้ งสิ้ น  157,071,742.70 บ าท   ซึ่ งน้ อยกว่ าปี งบประมาณ  2558  จ านวน  
132,713,064.98บาท  เมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ 2558  ซึ่งมีการเบิกจ่ายงบประมาณจ านวน  
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289,784,807.68 บาท  คิดเป็นร้อยละ 29.70 ของงบประมาณที่เบิกจ่ายลดลงจากปีงบประมาณ 2558  
เนื่องจากได้รับจัดสรรงบประมาณด าเนินงานด้านการก่อสร้างอาคารและจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ลดลง 

แผนภูมิที่ 28 เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่าย ระหว่างปีงบประมาณ 2558-2559 

 

ตารางท่ี 64 เปรียบเทียบงบประมาณรายรับ-รายจ่าย ระหว่างปีงบประมาณ 2558-2559 

ล าดับ ประเภทงบประมาณ 
ปีงบประมาณ 2558 ปีงบประมาณ 2559 

งบประมาณ  
รายรับ 

งบประมาณ
รายจ่าย 

งบประมาณ 
รายรับ 

งบประมาณ
รายจ่าย 

1 
งบประมาณแผนงานดา้นวิทยาศาสตร์
สุขภาพ 

3,949,800.00 3,949,800.00 4,271,780.00 4,192,260.00 

2 
งบประมาณแผนงานดา้นบริการ
รักษาพยาบาลฯ 

40,310,600.00 37,660,772.00 39,037,400.00 30,707,840.60 

3 งบเงินอุดหนุนผลติแพทย์เพิ่ม 8,327,400.00 7,401,508.20 15,478,000.00 9,713,561.65 
4 งบลงทุน (สิ่งก่อสร้าง) 182,161,500.00 182,161,500.00 69,060,600.00 69,060,600.00 
5 งบประมาณด้านการวิจัย 1,686,000.00 1,686,000.00 2,675,000.00 2,675,000.00 
6 งบประมาณด้านการบริการวิชาการ 2,449,800.00 2,449,800.00 2,412,100.00 2,412,100.00 
7 งบประมาณด้านท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 355,000.00 355,000.00 295,000.00 295,000.00 

8 
เงินอุดหนุนสนับสนุนการศึกษาขั้น
พื้นฐาน  

230,100.00 141,524.50 237,500.00 168,586.85 

9 
เงินนอกเงินประมาณ   
(เงินรายได้) 

56,361,883.57 53,984,682.98 62,890,249.72 37,846,793.60 

  รวมท้ังสิ้น 295,832,083.57 289,784,807.68 196,357,629.72 157,071,742.70 
ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ 97.96 79.99  

การเบิกจ่ายงบประมาณในปี 2559 ลดลงจากปีงบประมาณ 2558  คิดเป็นร้อยละ  29.70 
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ตารางท่ี 65 เปรียบเทียบรายละเอียดงบประมาณรายรับ-รายจ่าย ระหว่างปีงบประมาณ 2558-2559 

ล าดับ ประเภทงบประมาณ 
ปีงบประมาณ 2558 ปีงบประมาณ 2559 

งบประมาณ
รายรับ 

งบประมาณ
รายจ่าย 

งบประมาณ
รายรับ 

งบประมาณ
รายจ่าย 

1 งบประมาณแผนงานด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
1.1 งบบุคลากร         

  -  ค่าจ้างช่ัวคราว (ค่าจ้างผู้เช่ียวชาญ) 1,278,800.00 1,278,800.00 1,290,480.00 1,210,960.00 
1.2 งบด าเนินงาน     

   - ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ 2,671,000.00 2,671,000.00 2,981,300.00 2,981,300.00 
2 งบประมาณแผนงานด้านบริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสขุภาพ 

2.1 งบด าเนินงาน     
   - ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ 8,300,000.00 8,300,000.00 8,300,000.00 8,300,000.00 

2.2 งบบุคลากร     
  -  ค่าจ้างพนักงาน 11,293,000.00 8,643,172.00 20,514,300.00 13,134,120.68 

2.3 งบลงทุน     
  -  ค่าครุภณัฑ ์ 20,717,600.00 20,717,600.00 10,223,100.00 9,273,719.92 
3 งบเงินอุดหนุนผลิตแพทย์เพ่ิม 

3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป (300,000 บาท/
คน/ปี) จาก ส านักงบประมาณ 

8,327,400.00 7,398,828.20 15,478,000.00 9,713,561.65 

4 งบลงทุน 
4.1 ค่าสิ่งก่อสร้าง อาคารศูนย์การศึกษา

และวิจัยทางการแพทย ์
117,335,200.00 117,335,200.00 0.00 0.00 

4.2 ค่าสิ่งก่อสร้าง อาคารหอพักบุคลากร
ทางการแพทย์ 

56,058,800.00 56,058,800.00 0.00 0.00 

4.3 ค่าสิ่งก่อสร้าง อาคารจ่ายกลาง 8,767,500.00 8,767,500.00 35,070,000.00 35,070,000.00 
4.5 ค่าปรับปรุงระบบประกอบอาคารศูนย์

การศึกษาและวิจัยทางการแพทย ์
0.00 0.00 34,010,600.00 34,010,600.00 

5 งบประมาณด้านการวิจัย 1,686,000.00 1,686,000.00 2,675,000.00 2,675,000.00 
6 งบประมาณด้านการบริการวิชาการ 2,449,800.00 2,449,800.00 2,412,100.00 2,412,100.00 
7 งบประมาณด้านท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม 
355,000.00 355,000.00 295,000.00 295,000.00 

8 เงินอุดหนุนสนับสนุนการศึกษาขัน้
พ้ืนฐาน  

230,100.00 141,524.50 237,500.00 237,500.00 

9 เงินนอกเงินประมาณ  (เงินรายได้) 
9.1  เงินรายได้ วิทยาลัยฯ 

   -เงินอุดหนุนทั่วไป (300,000 บาท/
คน/ปี) (สบพช.) 

32,634,000.00 25,671,685.57 37,632,000.00 22,010,374.08 

   - เงินค่าหน่วยกิต ค่าธรรมเนียม
การศึกษาพิเศษ 

7,505,577.50 11,073,862.41 3,401,270.00 6,350,886.56 

   - เงินรายได้อื่น ๆ (เงินค่าธรรมเนียม
ใช้ห้องปฏิบัติการ,ค่าสมัครสอบ,

1,109,145.50 2,798,901.00 1,208,542.50 0.00 
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ล าดับ ประเภทงบประมาณ 
ปีงบประมาณ 2558 ปีงบประมาณ 2559 

งบประมาณ
รายรับ 

งบประมาณ
รายจ่าย 

งบประมาณ
รายรับ 

งบประมาณ
รายจ่าย 

ค่าปรับห้องสมดุ,ค่าหอพักนักศึกษาฯ) 
   - เงินบริจาค 250,400.00 249,300.00 501,990.00 304,200.00 
   - เงินทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก 559,000.00 559,000.00 260,000.00 260,000.00 

9.2    เงินรายได้ศูนย์สุขภาพ 
  - เงินค่ารักษาพยาบาล 10,537,160.57 13,043,540.50 12,961,547.22 8,408,187.76 
  - เงินประกันสุขภาพนักศึกษา 3,070,600.00 0.00 3,127,400.00 0.00 
  - เงินประกันสุขภาพนักศึกษา 0.00 0.00 2,959,600.00 100,457.00 

9.3 เงินรายได้ศูนย์เด็ก 
  - ค่าอาหารและคา่เลีย้งเด็ก 696,000.00 585,293.50 837,900.00 412,688.20 
 รวมท้ังสิ้น 295,832,083.57 289,784,807.68 196,357,629.72 157,071,742.70 

3.ข้อมูลการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง ประจ าปีงบประมาณ 2559 
3.1. ข้อมูลการจัดหาวัสดุ 
 ในปีงบประมาณ 2559 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้ด าเนินการจัดสรร
งบประมาณในการจัดหาวัสดุ เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน และการด าเนินงานด้านต่างๆ ดังนี้ 

ตารางท่ี  66 เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัสดุ ในปีงบประมาณ 2558-2559 

ล าดับ ประเภทวัสด ุ
ปีงบประมาณ 

2558 
ปีงบประมาณ 

2559 
1 วัสดุส านักงาน 1,085,116.30 447,403.20 
2 วัสดุคอมพิวเตอร์ 496,782.94 397,610.00 
3 วัสดุไฟฟา้และวิทย ุ 47,736.00 - 
4 วัสดุงานบา้นงานครัว 122,342.00 103,688.00 
5 วัสดุการเกษตร 0.00 0.00 

  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,751,977.24 948,701.20 

 ตารางเปรียบเทียบค่าใช้จ่าย หมวดค่าวัสดุ  ปีงบประมาณ 2558 และ ปีงบประมาณ 2559  
โครงการจัดซื้อวัสดุเพ่ือการบริหารจัดการภายในวิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ  จากกราฟแสดงให้เห็นว่า 
ปีงบประมาณ 2559 มีปริมาณการจัดซื้อวัสดุลดลงกว่าปีงบประมาณ 2558  เนื่องจากวัสดุบางส่วนที่มี
ความจ าเป็นต้องใช้งานบ่อยๆ  เช่น กระดาษปริ๊นสี หมึกปริ๊น กระดาษช าระ ถุงขยะสีด า ฯลฯ  ได้
ด าเนินการจัดซื้อเพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับการใช้งานภายในวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  
และในปีงบประมาณ 2559 โครงการบริหารจัดการงานพัสดุได้รับจัดสรรงบประมาณในการด าเนินโครงการ
ลดลงจากเดิม  การพิจารณาจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการด าเนินงานภายใน 
 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จึงด าเนินการจัดซื้อวัสดุเท่าที่มีความจ าเป็นต้องใช้ใน
การด าเนินงานเท่านั้น  ไม่ได้ซื้อส ารองไว้ในปริมาณมากๆ เพ่ือให้ได้รับวัสดุเพียงพอกับความต้องการ  และ
ไม่เกินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  จึงท าให้ปริมาณการใช้วัสดุลดลงดังกล่าว 
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แผนภูมิที่  29 เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัสดุ ในปีงบประมาณ 2558-2559 

 

3.2. ข้อมูลการจัดหาครุภัณฑ์ 
 ในปีงบประมาณ 2559 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้ด าเนินการจัดสรร
งบประมาณในการจัดหาครุภัณฑ์ เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทาง
การแพทย์และการด าเนินงานด้านต่างๆ ดังนี้ 

ตารางที่ 67 เปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในการจัดซื้อครุภัณฑ์ในปี 2558 และ 2559 

ประเภท
งบประมาณ 

งบประมาณปี 2558 งบประมาณปี 2559 เพิ่มขึ้น/
ลดลง รับจัดสรร เบิกจ่าย รับจัดสรร เบิกจ่าย 

งบประมาณแผน่ดิน  20,717,600.00  20,343,282.00  10,222,100.00  9,273,719.95  ลดลง 
งบประมาณรายได ้   5,630,300.00   5,381,795.00    9,642,000.00    7,093,560.00  เพิ่มข้ึน 
อ่ืนๆ (นอกแผน)       4,089,240.00      664,512.20  เพิ่มข้ึน 
รวม 26,347,900.00  25,725,077.00  23,953,340.00  17,031,792.15  ลดลง 

 จากตารางดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า จ านวนเงินที่ ได้รับจัดสรรในการจัดซื้อครุภัณฑ์ส าหรับ
ปีงบประมาณ 2558 มีจ านวนมากกว่าเงินที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ 2559 และยอดการเบิกจ่ายใน
ปีงบประมาณ 2558 จะมากกว่าปีงบประมาณ 2559  ทั้งนี้ วิทยาลัยฯ ได้น างบประมาณคงเหลือในส่วนนี้  
ไปใช้ในการบริหารจัดการด้านอื่นๆ ต่อไป 
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แผนภูมิที่ 30 เปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในการจัดซื้อครุภัณฑ์ในปี 2558 และ 2559 

 

3.3. ข้อมูลการจัดการด้านสิ่งก่อสร้าง 
ภายในปีงบประมาณ 2559 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีงบประมาณรายจ่ายด้าน

การก่อสร้าง ใช้จ่ายไปทั้งสิ้น 78,863,380 บาท (เจ็ดสิบแปดล้านแปดแสนหกหมื่นสามพันสามร้อยแปดสิบ
บาทถ้วน) ส่วนในปีงบประมาณ 2558 ใช้จ่ายไปทั้งสิ้น 140,400,358.28 บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบล้านสี่แสน
สามร้อยห้าสิบแปดบาทยี่สิบแปดสตางค์) งบประมาณที่เกี่ยวข้องด้านการก่อสร้างลดลงจากปีงบประมาณ 
2558 จ านวน 61,536,978.28 บาท (หกสิบเอ็ดล้านห้าแสนสามหมื่นหกพันเก้าร้อยเจ็ดสิบแปดบาทยี่สิบ
แปดสตางค์) เนื่องจากมีโครงการก่อสร้างโครงการใหม่เกิดขึ้นและผูกพันงบประมาณปี พ.ศ. 2560 ท าให้
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรในช่วงเริ่มแรกของการก่อสร้างคือปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ลดน้อยลงไปด้วย
งบประมาณท่ีเกี่ยวข้องด้านการก่อสร้าง โดยมีรายละเอียดการด าเนินงาน ดังนี้ 

1. อาคารจ่ายกลาง งบประมาณผูกพันปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2559 วันเริ่มต้นสัญญาวันที่ 
24 เมษายน 2558 วันสิ้นสุดสัญญาจ้างวันที่ 25 ตุลาคม 2559 วงเงินในสัญญาจ้าง จ านวน 
50,100,000 บาท งบประมาณปี พ.ศ. 2558 เบิกจ่ายทั้งสิ้น 8,767,500 บาท  /งบประมาณปี 
พ.ศ. 2559 เบิกจ่ายทั้งสิ้น 35,070,000 บาท เงินนอกงบประมาณ จ านวน 6,262,500 บาท 
ขณะนี้การก่อสร้างแล้วเสร็จเรียบร้อยในวันที่ 20 กันยายน 2559 

2. ค่าควบคุมงานอาคารจ่ายกลาง เงินนอกงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2559 วัน
เริ่มต้นสัญญาวันที่ 24 เมษายน 2558 วันสิ้นสุดสัญญาจ้างวันที่ 15 สิงหาคม 2559 วงเงินใน
สัญญาจ้าง จ านวน 856,000 บาท งบประมาณปี พ.ศ. 2558 เบิกจ่ายทั้งสิ้น 214,000 บาท /
งบประมาณปี พ.ศ. 2559 เบิกจ่ายทั้งสิ้น 642,000 บาท ขณะนี้การควบคุมงานก่อสร้างแล้ว
เสร็จเรียบร้อยในวันที่ 20 กันยายน 2559 

3. ก่อสร้างปรับปรุงระบบประกอบอาคารและระบบสาธารณูปโภคโดยรอบอาคารศูนย์
การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์ งบประมาณผูกพันปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2560 วัน
เริ่มต้นสัญญา วันที่ 25 เมษายน 2559 วันสิ้นสุดสัญญา วันที่ 17 สิงหาคม 2560 วงเงินใน
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สัญญาจ้ าง จ านวน 193 ,600,000.-บาท งบประมาณปี  พ .ศ. 2559 เบิกจ่ายทั้ งสิ้ น 
23,619,200 บาท คงเหลือยังไม่ได้เบิกจ่าย 10,391,400 บาท/ งบประมาณปี พ.ศ. 2560 
ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น 135 ,389,400 บาท เงินนอกงบประมาณ จ านวน 24 ,200,000 บาท 
ขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 

4. จ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างปรับปรุงระบบประกอบอาคารและระบบสาธารณูปโภค
โดยรอบอาคารศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์ เงินนอกงบประมาณปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 - 2560 วันเริ่มต้นสัญญาวันที่ 25 เมษายน 2559 วันสิ้นสุดสัญญาวันที่ 17 
สิงหาคม 2560 วงเงินในสัญญาจ้าง จ านวน 3,013,120.-บาท งบประมาณปี พ.ศ. 2559 
เบิกจ่ายทั้งสิ้น 753,280 บาท  / งบประมาณปี พ.ศ. 2560 ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น 2 ,259,840 
บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างการควบคุมงานก่อสร้าง 

5. ออกแบบอาคารหอพักนักศึกษาแพทย์ เงินนอกงบประมาณปี พ.ศ.2559 วันเริ่มต้นสัญญา
วันที่ 14 กันยายน 2559 วันสิ้นสุดสัญญาวันที่ 11 มกราคม 2560 วงเงินในสัญญาจ้าง 
2,125,000.- บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างการด าเนินการออกแบบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 167 Annual Report 
2015   

ด้านบุคลากร  
1.จ าแนกตามประเภทของบุคลากร 
1.1. บุคลากรสายวิชาการ 
 ในปี 2559 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีบุคลากรสาย
วิชาการ จ านวนทั้งสิ้น 67 คน จ าแนกเป็นข้าราชการจ านวน 0 คน   พนักงานมหาวิทยาลัย 64 คน และ 
ลูกจ้างชั่วคราวจ านวน 3 คน 

ตารางท่ี 68 จ านวนบุคลากรสายวิชาการ จ าแนกตามประเภทของพนักงาน ในปี 2558-2559   

ภาควิชา/สาขา/หน่วยงาน 

ปี 2558 ปี 2559 
เพ่ิมขึ้น/
ลดลง 

ข้า 
ราช 
การ 

พนักงาน
มหาวิทยา

ลัย 

ลูกจ้าง
ชั่วคราว 

รวม 
ข้า 
ราช 
การ 

พนักงาน
มหาวิทยา

ลัย 

ลูกจ้าง
ชั่วคราว 

 
รวม 

กลุ่มวิชาแพทยศาสตร ์ - 46 3 49 - 44 3 47 2 
กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร ์ - 20 - 20 - 20 - 20 - 

รวม - 66 3 69 - 64 3 67 2 
หมายเหตุ : สายวิชาการ  ในปีงบประมาณ 2559 ไม่มีการตั้งงบประมาณในการบรรจุบุคลากรสายวิชาการ (ส าหรับอัตราใหม่)  ตาม
มติท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งท่ี 3/2559  เมื่อวันท่ี 17 มีนาคม 2559 เห็นชอบให้เปลี่ยนหมวดเงินแล้วเสร็จจึง
เปิดรับบุคลากรสายวิชาการ แต่เน่ืองจากการด าเนินการการได้รับอนุมัติส าหรับการเปลี่ยนหมวดเงินส าหรับอัตราเดิมและบรรจุอัตรา
ใหม่มาปลายปีงบประมาณ ประกอบกับกลุ่มวิชามีความต้องการบรรจุอัตราใหม่ในเดือน ธันวาคม 2559 ท าให้ไม่สามารถรับอัตรา
ใหม่ในปีงบประมาณ 2559 ได้ตามแผนท่ีวางไว้ 

1.2. บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 
 ในปี 2559 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ จ านวนทั้งสิ้น 81 คน จ าแนกเป็นข้าราชการจ านวน 1 คน พนักงานมหาวิทยาลัย 65 คน 
และ ลูกจ้างชั่วคราว จ านวน 10 คน และลูกจ้างประจ า จ านวน 1 คน 

ตารางท่ี 69 จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จ าแนกตามประเภทของพนักงาน ในปี 2558-2559   

ภาควิชา/สาขา/
หน่วยงาน 

ปี 2558 ปี 2559 

เพ่ิมขึ้น
/ลดลง 

ข้า 
ราช 
การ 

พนักงาน
มหาวิทยา

ลัย 
 

ลูกจ้าง
ชั่วคราว/
ลูกจ้าง 
ประจ า 

รวม 
ข้า 
ราช 
การ 

พนักงาน
มหาวิทยา

ลัย 
 

ลูกจ้าง
ชั่วคราว/
ลูกจ้าง 
ประจ า 

รวม 

ส านักงานคณบด ี - 40 4 44 - 41 3 44 - 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 4 6 11 1 4 6 11 - 

ศูนย์การศึกษาและ
วิจัยทางการแพทย์ 

- 21 1 22 - 25 1 26 4 

รวม 1 65 11 77 1 70 10 81 4 
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2. จ าแนกตามระดับการศึกษา  
2.1. บุคลากรสายวิชาการ 
 ในปี 2559 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีบุคลากรสาย
วิชาการ จ านวนทั้งสิ้น 47 คน จ าแนกตามระดับการศึกษาเป็นระดับปริญญาตรีจ านวน 0 คน ปริญญาโท 
36 คน และ ปริญญาเอกจ านวน 31 คน  

ตารางท่ี 70 จ านวนบุคลากรสายวิชาการ จ าแนกตามระดับการศึกษา 

ภาควิชา/สาขา/หน่วยงาน/ 
ปริญญาโท 

(คน) 
ปริญญาเอก 

(คน) 
รวม 
(คน) 

กลุ่มวิชาแพทยศาสตร ์ 18 29 47 
กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร ์ 18 2 20 

รวม 36 31 67 
ร้อยละ 53.73 46.27 100 

แผนภูมิที่ 31 เปรียบเทียบจ านวนบุคลากรสายวิชาการ จ าแนกตามระดับการศึกษา ปี 2558-2559 
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2.2. บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 
 ในปี 2559 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ จ านวนทั้งสิ้น 81 คน จ าแนกตามระดับการศึกษาเป็นระดับปริญญาตรี จ านวน 62 คน 
ปริญญาโท 6 คน และปริญญาเอกจ านวน 0 คน และต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน 13 คน 

ตารางท่ี 71 จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จ าแนกตามระดับการศึกษา 

หน่วยงาน/ภาควิชา/สาขา 
ต่ ากว่าปริญญาตร ี

(คน) 
ปริญญาตร ี

(คน) 
ปริญญาโท 

(คน) 
รวม 
(คน) 

ส านักงานคณบด ี 8 30 5 43 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 6 1 8 
ศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์ 4 26 - 30 

รวม 13 62 6 81 
ร้อยละ 16.05 76.54 7.41 100 

3. จ าแนกตามต าแหน่งวิชาการ 
 ในปี 2559 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีบุคลากรสาย
วิชาการ จ านวนทั้งสิ้น 67 คน จ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการ ต าแหน่งอาจารย์ จ านวน 54 คน ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ จ านวน 11 คน รองศาสตราจารย์ จ านวน 1 คน และศาสตราจารย์ จ านวน 1 คน 

ตารางที่ 72 เปรียบเทียบจ านวนบุคลากรสายวิชาการ จ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการ ในปี 2558-
2559  

ภาควิชา/สาขา/
หน่วยงาน 

ปี 2558 ปี 2559 
เพ่ิมขึ้น 
/ลดลง อาจารย์ ผศ. รศ. ศ. รวม อาจารย์ ผศ. รศ. ศ. รวม 

กลุ่มวิชาแพทยศาสตร ์ 40 8 1 - 49 37 8 1 1 47 1 
กลุ่มวิชาสาธารณสุข
ศาสตร ์

18 2 - - 20 17 3 - - 20 1 

รวม 58 10 1 - 69 54 11 1 1 67 2 
ร้อยละ 84.06 14.49 1.45 0.00 100.00 80.60 16.42 1.49 1.49 100.00  
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4.บุคลากรลาศึกษาต่อ 
 ในปี 2559 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีบุคลากรลา
ศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศ จ านวนทั้งสิ้น 15 คน จ าแนกตามประเภทบุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุนวิชาการ ดังนี้ 

ตารางท่ี 73 รายละเอียดการลาศึกษาต่อในประเทศและต่างประเทศของบุคลากรสายวิชาการ 

ล าดับ ชื่อ- สกุล ระดับ
ปริญญา 

สาขา สถานศึกษา ทุนสนับสนนุ 

1 อ.ปิยนันท์  มีเวท ี ปริญญาเอก กายวิภาคศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ ทุนอุดหนุนวิทยาลัยฯ 
2 พญ.ปิยะรตัน์  ธัญนิพัทธ์ ปริญญาเอก ตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ศิริ

ราชพยาบาล 
ทุนส่วนตัว 

3 นพ.ณัฐพล สดีาพันธ์ุ แพทย์
ประจ าบ้าน 

อายุรศาสตร ์ คณะแพทยศาสตร์ รพ.
รามาธิบด ี

ทุนวิทยาลัยฯ 

4 พญ.กฤติกา ทองอินทร์ แพทย์
ประจ าบ้าน 

รังสีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทุนวิทยาลัยฯ 

5 อ.สุธารกมล ครองยุต ิ ปริญญาเอก กายวิภาคศาสตร ์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น ทุนวิทยาลัยฯ 
6 

นพ.ศิริพงษ ์สิระมนต ์
แพทย์
ประจ าบ้าน 

จักษุวิทยา มหาวิทยาลยัมหิดล ทุนส่วนตัว 

7 
นพ.วิรรัฐ จินาทองไทย 

แพทย์
ประจ าบ้าน 

  ทุนส่วนตัว 

8 
นพ.ภาณุวัตร สุธรรมวงศ ์

แพทย์
ประจ าบ้าน 

ศัลยกรรมตกแต่ง มหาวิทยาลยัขอนแก่น ทุนส่วนตัว 

9 
พญ.สุวรรณ ีธนสังข์นุชิต 

แพทย์
ประจ าบ้าน 

วิสัญญีวิทยา มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ ทุนส่วนตัว 

10 อ.สง่า  ทับทิมหิน ปริญญาเอก สาธารณสุขศาสตร ์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น ทุนอุดหนุนวิทยาลัยฯ 
11 อ. ฐิติรัช  งานฉมัง ปริญญาเอก สาธารณสุขศาสตร ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทุนอุดหนุนวิทยาลัยฯ 
12 อ.เมรีรตัน์  มั่นวงศ ์ ปริญญาเอก วิชาการวิจัยและการ

จัดการดา้นสุขภาพ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทุนอุดหนุนวิทยาลัยฯ 

13 อ.ลักษณีย์   บุญขาว ปริญญาเอก วิชาอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย 

มหาวิทยาลยัมหิดล ทุนกองทุนพัฒนา
บุคลากร 

14 อ.ปัณฑิตา  สุขุมาลย ์ ปริญญาเอก สาธารณสุขศาสตร ์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น ทุนวิทยาลัยฯ 
15 อ.นิยม จันทร์นวล ปริญญาเอก สาธารณสุขศาสตร ์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น ทุนวิทยาลัยฯ 
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คณะกรรมการจัดท ารายงานประจ าปี พ.ศ. 2559 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

คณะกรรมการอ านวยการจัดท ารายงาน ประจ าปี พ.ศ. 2559 

1. คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  ประธาน 
2. ผู้อ านวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก  

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์    ที่ปรึกษา 
3. ผู้อ านวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก  

โรงพยาบาลศรีสะเกษ     ที่ปรึกษา 
4. รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา   กรรมการ 
5. รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ และท านุฯ  กรรมการ 
6. รองคณบดีฝ่ายบริหาร     กรรมการ 
7. รองคณบดีฝ่ายคลังและพัสดุ    กรรมการ 
8. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา  กรรมการ 
9. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาฯ  กรรมการ 
10. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  กรรมการ 
11. ผู้ช่วยคณบดีศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์ กรรมการ 
12. หัวหน้ากลุ่มวิชาแพทยศาสตร์    กรรมการ 
13. หัวหน้ากลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์   กรรมการ 
14. รองคณบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ   กรรมการและเลขานุการ 
15. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

คณะอนุกรรมการจัดท ารายงานประจ าปี 2559 

1. นพ.วัฒนา พรรณพานิช    ประธานคณะกรรมการ 
2. ดร.ลติพร อุดมสุข     รองประธานคณะกรรมการ 
3. ผศ.มินตรา สาระรักษ์     กรรมการ 
4. ผศ.ดร.รัตนา เล็กสมบูรณ์    กรรมการ 
5. พญ.ศุทธินี ธิราช     กรรมการ 
6. ผศ.ดร.ภาวนา พนมเขต    กรรมการ 
7. ดร.สุวภรณ์ แดนดี     กรรมการ 
8. พญ.นวินดา เจียมบุญศรี    กรรมการ 
9. ผศ.ดร.ธารินี ไชยวงศ์     กรรมการ 
10. ผศ.ดร.สุรศักดิ์ แว่นรัมย์    กรรมการ 
11. ผศ.จารุวรรณ์ วงบุตดี     กรรมการ 
12. อ.พลากร สืบส าราญ     กรรมการ 
13. อ.ทักษิณ พิมพ์ภักดิ์     กรรมการ 
14. อ.สมเจตน์ ทองด า     กรรมการ 
15. ดร.ปรีดา ปราการกมนันทน์    กรรมการ 



16. นางรัชฐา ราตรี     กรรมการ 
17. น.ส.จิราภรณ์ ศรีสุวรรณ    กรรมการ 
18. น.ส.ณรัญญา มีชัย     กรรมการ 
19. น.ส.รัตติกาล วังคะฮาด    กรรมการ 
20. น.ส.ลินดา ค ามุงคุณ     กรรมการ 
21. น.ส.สุภาพร เชื้อขัย     กรรมการ 
22. น.ส.มลทญา ยอดเอ้ือ     กรรมการ 
23. น.ส.สุพัตรา โฉมงาม     กรรมการ 
24. น.ส.อนุสรา สารักษ์     กรรมการ 
25. น.ส.มาลัย ศิลารัมย์     กรรมการ 
26. น.ส.ธีรานันท์ บุราไกร     กรรมการ 
27. นายเวนิจ หงษา     กรรมการ 
28. น.ส.จิตตวีร์  ภัทรวัชช์วีร ์    กรรมการ 
29. น.ส.ธัญญาฉัตร ศรีธัญรัตน์    กรรมการ 
30. นายวัชรพงษ์ แสงนิล     กรรมการ 
31. น.ส.จารุภรณ์ มุ่งหมาย     กรรมการ 
32. นางสาวกนกภรณ์ สิงห์ค า    กรรมการ 
33. นางสุวิมล สะโสดา     กรรมการ 
34. น.ส.สุภาพร ช่างค า     กรรมการ 
35. นายชลธิศ ชอบเสียง     กรรมการ 
36. น.ส.ลภัส ยิ่งยืน     กรรมการ 
37. น.ส.จริยาพร ธรรมราช    กรรมการ 
38. นายอัครเดช อธิปราชญ์    กรรมการ  
39. นางนันทิญา ทีปิวัฒน์     กรรมการและเลขานุการ 
40. น.ส.เบญจพร โคตรแก้ว    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

วิเคราะห์/รวบรวม/เรียบเรียงข้อมูล 

1. ดร.ลติพร   อุดมสุข 
2. นางนันทิญา  ทีปิวัฒน์ 
3. นางสาวเบญจพร  โคตรแก้ว 

ออกแบบปก/รูปเล่ม 

  นายอัครเดช  อธิปราชญ์ 
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