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สารจากคณบดีประจ าปี 2558   

  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ปี พ.ศ.2558 ได้ก้าวเดินไปท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงที่
รวดเร็วและรุนแรงของ สภาวะทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เช่น ภาวะโลกร้อน ภาวะขาดแคลนน ้า 
ขยะล้นเมือง การเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม เช่น สังคมทุ่นนิยม สังคมบริโภคนิยม การเปลี่ยนแปลงจากสังคม
เกษตรกรรมไปเป็นสังคมอุตสาหกรรม การโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่เกินจริง ภาวะการตั งครรภ์ก่อนวัยอันควร 
การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุและการใช้ความรุนแรงในสังคม การระเบิดของความรู้ที่เชื่อมโยงกันด้วยเทคโนโลยี
ด้านการสื่อสารทางอินเทอร์เน็ต โลกทั งโลกเชื่อมโยงถึงกันมีการคมนาคมไปมาหาสู่ถึงกันและกันทุกทิศทาง 
การสื่อสารข้อมูลข่าวสารสะดวกและรวดเร็วที่เรียกกันว่ายุคโลกาภิวัฒน์ การเปลี่ยนแปลงด้านสาธารณสุข การ
ปฏิรูประบบสุขภาพ ประชาธิปไตยที่เบ่งบานประชาชนมีสิทธิเสรีภาพ เรียกร้องความเสมอภาคในด้านต่างๆ มี
การฟ้องร้องบุคลากรด้านสาธารณสุขเพ่ิมสูงขึ น  
 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้เติบโตขึ นในด้านอาคารสถานที่ วัสดุ ครุภัณฑ์ พร้อมกับ
การเพ่ิมจ้านวนของบุคลากรทั งสายวิชาการและสายสนับสนุน วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ต้อง
พัฒนาองค์ความรู้ทางด้านวิชาการแก่บุคลากรทั งสองสาย ที่ส้าคัญกว่านั นก็คือการท้าให้ทุกๆ คนเห็นภาพกว้าง
และภาพใหญ่ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัย และพื นที่อีสานใต้ไปจนถึง
ระดับประเทศและระดับโลก ท้าให้ทุกๆ คนร่วมมือกันพัฒนาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข แต่
ต้องไม่ทะเลาะเบาะแว้งกัน พัฒนาการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการและท้านุบ้ารุงศิลปวัฒนธรรม 
รวมถึงการประเมินผลทั งของนักศึกษา บุคลา กรทุกสาย รวมทั งผู้บริหารวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข การประเมินผลการปฏิบัติงานต้องโปร่งใสและเป็นไปในทางสร้างสรรค์บนข้อมูลเชิงประจักษ์และ
เป็นที่ยอมรับของบุคลลากรทุกคน   
 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ต้องเตรียมตัวรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงเหล่านี อย่างมี
ความรู้ มีสติและปัญญาในการที่จะแก้ไขปัญหาร่วมกัน การศึกษาวิจัยในทุกๆประเด็นดังกล่าวเพ่ือค้นหา
ทางออกแล้วร่วมมือกันแก้ไขปัญหาและพัฒนาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขให้เจริญก้าวหน้า
ยิ่งๆขึ นไป ท้าให้วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข และสังคมมีความสงบเย็นและเป็นสุข ลดการ     
ฉ้อฉล เอาเปรียบ คดโกง ค้าก้าไรเกินควร เห็นประโยชน์ส่วนร่วมก่อนประโยชน์ส่วนตน สมดังพระราชด้ารัส
ของสมเด็จพระมหิตราธิเบตอดุลเดชวิกรมพระบรมราชชนก พระบิดาแห่งวงการแพทย์และสาธารณสุขไทย 

 ในปี พ.ศ.2558 นี วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีผลงานที่น่ายินดีหลายๆ เรื่อง ดังนี  

• นักศึกษาแพทย์ชั นปีที่ 3 ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดของแพทยสภา “โครงการ
ภาพยนต์เรื่องสั นเพ่ือจรรยาบรรณนิสิตนักศึกษาแพทย์ที่ยั่งยืน” เมื่อเดือนพฤศจิกายน 
๒๕๕๗ ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร 

• นักศึกษาแพทย์ชั นปีที่ 3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศโครงการ Bootcamp จากสมาพันธ์นิสิต
นักศึกษานานาชาติ ( IFMSA) เรื่อง “A Students’Quest Bringing Happiness to the 
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Diabetic Elderly” เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จังหวัด
นครปฐม 

• นักศึกษาสาธารณสุขชั นปีที่ 2 ได้รับรางวัลชนะเลิศ 2 รางวัลจากการประกวดโปสเตอร์
ถ่ายภาพรณรงค์ควบคุมบริโภคบุหรี่และสุรา จากการน้าเสนอผลงานวิชาการนักศึกษา
สาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทยครั งที่ 1 เมื่อวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2557 ณมหา
วิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี 
 

 ขอเป็นก้าลังใจให้แก่คณาจารย์และบุคลากรทุกคนรวมทั งนักศึกษาของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข ทั ง  2 สาขาได้ร่วมแรงรวมใจกัน ปรึกษาหารือ ประชุมปรีกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในบริบทของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม 
ขอให้น้าความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่พหุชนโดยรวม 

 
 
 
 

(รองศาสตราจารย์นายแพทย์ป่วน สุทธิพินิจธรรม) 
                    คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
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สารบัญตาราง 
 

ตารางท่ี  หน้า 
1 สรุปจุดเด่นและจุดอ่อนของผลการด้าเนินงานด้านการผลิตบัณฑิต  

ในปีงบประมาณ 2558 
21 

2 สรุปจุดเด่นและจุดอ่อนของผลการด้าเนินงานด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
ในปีงบประมาณ 2558 

23 

3 สรุปจุดเด่นและจุดอ่อนของผลการด้าเนินงานด้านการบริการวิชการ  
ในปีงบประมาณ 2558 

24 

4 สรุปจุดเด่นและจุดอ่อนของผลการด้าเนินงานด้านการท้านุบ้ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ในปีงบประมาณ 2558 

25 

5 สรุปโครงการ/กิจกรรมภายใต้การเตรียมความพร้อมเข้สู่ประชาคมอาเซียน 
ประจ้าปีงบประมาณ 2558 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

26 

6 จ้านวนผลการรับนักศึกษาในทุกหลักสูตร 29 
7 จ้านวนนักศึกษาในทุกหลักสูตร ในปีการศึกษา 2557-2558 30 
8 จ้านวนหลักสูตรที่เปิดสอน 31 
9 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ ในระดับปรีคลินิก 32 

10 ข้อมูลอาจารย์แพทย์ประจ้าศูนย์แพทยศาสตรศึกษา โรวพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 35 
11 จ้านวนนักศึกษาแทพย์ในปีการศึกษา 2558 35 
12 ตารางฝึกปฏิบัติงานนักศึกษาแพทย์ ชั นปีที่ 4-6 36 
13 จ้านวนนักศึกษาแทพย์และบัณฑิตแทพย์ (ปีการศึกษา 2547-2558) 36 
14 หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาลศรีสะเกษ 40 
15 ผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์และบุคลากร 

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาลศรีสะเกษ 
41 

16 จ้านวนอาจารย์แพทย์แยกตามสาขาความเชี่ยวชาญ ประจ้าศูนย์แพทยศาสตรศึกษา 
โรงพยาบาลศรีสะเกษ 

42 

17 จ้านวนแพทย์ที่ก้าลังศึกษาต่อ 43 
18 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 44 
19 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมเพ่ือฝึกทักษะการท้างานเป็นทีมประสบการณ์จากการ 

ท้างานจริง กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์และกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
46 

20 เปรียบเทียบจ้านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ประจ้าปีงบประมาณ 2557-2558 49 
21 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมเสริมหลักสูตรและนอกหลักสูตร  

ประจ้าปีงบประมาณ 2558 
50 
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ตารางท่ี  หน้า 
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24 ห้องเรียนประจ้าอาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

 
57 

25 โครงการ/กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ท้าวิจัย และสร้างนวัตกรรม 
การเรียนรู้ 

59 

26 โครงการ/กิจกรรม เพื่อพัฒนาระบบกลไกการบริหารงานวิจัย 61 
27 โครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภายใน 62 
28 โครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก 64 
29 รายละเอียดเปรียบเทียบแหล่งทุนที่สนับสนุนโครงการวิจัย  

ประจ้าปีงบประมาณ 2557-2558 
65 

30 รายละเอียดผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ในการประชุมวิชาการระดับชาติ 66 
31 รายละเอียดผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ 68 
32 รายละเอียดผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 70 
33 ประเภทโครงการบริการวิชาการแก่สังคม 74 
34 โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคมบูรณาการกับการวิจัยและการเรียนการสอน 75 
35 รายละเอียดการเป็นวิทยากรและการบรรยายพิเศษ ของคณาจารย์และบุคลากร 81 
36 การจ้าแนกประเภทผู้มารับบริการตามประเภทประชากรในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 
37 เปรียบเทียบจ้านวนผู้ขึ นทะเบียนเบิกจ่ายตรง จ้าแนกประเภทสิทธิในปี 2557-2558 85 
38 สถิติอันดับโรคของผู้มารับบริการ ณ อาคารผู้ป่วนอก ประจ้าปี 2558 86 
39 สถิติการส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลที่มีประสิทธิภาพสูงกว่า ในงบประมาณ 2558 88 
40 การออกตรวจสุขภาพประจ้าปีให้แก่บุคลากร ภายในและภายนอก  

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
89 

41 เปรียบเทียบจ้านวนผู้มารับบริการแผนกรังสีวิทยา ประจ้าปีงบประมาณ 2557-2558 89 
42 สถิติข้อมูลจ้านวนผู้มารับบริการแผนกทันตกรรม ในปีงบประมาณ 2558 91 
43 ข้อมูลการให้บริการแผนกทันตกรรม ตามการวินิจฉัยโรค/กรณี ที่ท้าการรักษา 

ในปี 2558 
91 

44 จ้านวนครูและบุคลากรภายในศูนย์พัฒนาเด็ก 93 
45 รายละเอียดโครงการด้านการท้านุบ้ารุงศิลปวัฒนธรรม ประจ้าปีงบประมาณ 2558 97 
46 แนวทางการปรับปรุงผลการด้าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ที่ไม่บรรลุเป้าหมาย 

ประจ้าปีงบประมาณ 2558 
107 

47 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  115 
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ตารางท่ี  หน้า 
สาขาสาธารณสุขศาสตร์ 

48 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 
 

116 

49 รายละเอียดผลการด้าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจ้าปีงบประมาณ 2558 119 
50 รายละเอียดผลการด้าเนินงานตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ประจ้าปี

งบประมาณ 2558 
121 

51 รายละเอียดงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนในแต่ละโครงการ/กิจกรรมประจ้าปี 2558  125 
52 บุคลากรสายวิชาการท่ีได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีความก้าวหน้าตามสายงาน 132 
53 รายชื่อบุคลากรที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ในปีงบประมาณ 2558 135 
54 การรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ในปี 2557-2558 136 
55 จ้านวนนักศึกษาในทุกหลักสูตร ในปี 2558 136 
56 เปรียบเทียบจ้านวนผู้ส้าเร็จการศึกษาในทุกหลักสูตร 137 
57 ภาวการณ์มีงานท้าในปีการศึกษา 2556  137 
58 ภาวการณ์มีงานท้าในปีการศึกษา 2557 138 
59 เปรียบเทียบงบประมาณรายรับ-รายจ่าย ระหว่างปีงบประมาณ 2557-2558 139 
60 เปรียบเทียบรายละเอียดงบประมาณรายรับ-รายจ่าย ระหว่างปีงบประมาณ 2557-

2558 
140 

61 เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัสดุ ในปีงบประมาณ 2557-2558 141 
62 เปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในการจัดซื อครุภัณฑ์ ในปี 2557 และ 2558 142 
63 จ้านวนบุคลากรสายวิชาการ จ้าแนกตามประเภทของพนักงาน ในปี 2557-2558 144 
64 จ้านวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จ้าแนกตามประเภทของพนักงาน ในปี 2557-

2558 
145 

65 จ้านวนบุคลากรสายวิชาการ จ้าแนกตามระดับการศึกษา 145 
66 จ้านวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จ้าแนกตามระดับการศึกษา 146 
67 เปรียบเทียบจ้านวนบุคลากรสายวิชาการ จ้าแนกตามต้าแหน่งทางวิชาการ ในปี 2557-

2558  
146 

68 รายละเอียดการลาศึกษาต่อในประเทศ และต่างประเทศของบุคลากรสายวิชาการ 146 
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สารบัญแผนภูม ิ
 

แผนภูมิที ่  หน้า 
1 แสดงการเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนด้านการวิจัย ประจ้าปี

งบประมาณ 2557-2558 
23 

2 แสดงการเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนด้านการบริการวิชาการ 
ประจ้าปีงบประมาณ 2557-2558 

24 

3 แสดงการเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนโครงการด้านการท้านุบ้ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ประจ้าปีงบประมาณ 2557-2558 

25 

4 แสดงการเปรียบเทียบการรับนักศึกษาในทุกหลักสูตร ประจ้าปีการศึกษา 2557-2558 29 
5 โครงสร้างส้านักงานศูนย์แพทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 34 
6 แสดงการเปรียบเทียบงบประมาณที่มช้ในการจัดซื อวัสดุวิทยาศาสตร์ เพ่ือสนับสนุนการ

จัดการเรียนการสอน ในปีงบประมาณ 2557-2558 
48 

7 แสดงเปรียบเทียบจ้านวนสิ่งสนับสนุนที่จัดให้บริการ ในปีงบประมาณ 2557-2558 49 
8 สถิติผู้มารับบริการ งานบริการทางการแพทย์ อาคารผู้ป่วยนอก ประจ้าปีงบประมาณ 

2558 
86 

9 เปรียบเทียบจ้านวนผู้มารับบริการคลินิกผิวหนัง ในปีงบประมาณ 2557-2558 87 
10 แสดงสัดส่วนการให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ประจ้าปีงบประมาณ 

2558 
90 

11 เปรียบเทียบการส่งต่อรายการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา ในปี 
2557-2558 

90 

12 แสดงสัดส่วนรายการการให้บริการตรใจวิเคราะห์ทาลัสซีเมีย ในปีงบประมาณ 2558 91 
13 จ้านวนนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็ก ประจ้าปีงบประมาณ 2557-2558 93 
14 เปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร-ยอดเบิกจ่าย ในปีงบประมาณ 2557-2558 95 
15 เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อการใช้งานระบบสารสนเทศ ประจ้าปี

งบประมาณ 2557-2558 
109 

16 เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการใช้งานระบบสารสนเทศ ประจ้าปี
งบประมาณ 2557-2558 

110 

17 โครงสร้างการบริหารจัดการด้านประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข 

112 

18 เปรียบเทียบผลประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข ปีการศึกษา 2556-2557 

117 
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แผนภูมิที ่  หน้า 
19 เปรียบเทียบผลการด้าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจ้าปีงบประมาณ 2557-

2558 
120 

20 เปรียบเทียบจ้านวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพ และการน้าเสนอ
ผลงานทางวิชาการของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ประจ้าปี 2557-2558 

126 

21 เปรียบเทียบจ้านวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพ และการน้าเสนอ
ผลงานทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ ประจ้าปี 2557-2558 

127 

22 เปรียบเทียบผลการส้ารวจความสุขในการท้างานของบุคลากร ในปี 2557-2558 133 
23 จ้านวนนักศึกษาที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมในปีการศึกษา  

2555 - 2557 
138 

24 เปรียบเทียบงบประมาณรายรับ ระหว่างปีงบประมาณ 2557-2558 139 
25 เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่าย ระหว่างปีงบประมาณ 2557-2558 139 
26 เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัสดุ ในปีงบประมาณ 2557-2558 142 
27 เปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในการจัดซื อครุภัณฑ์ ในปี 2557 และ 2558 143 
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สารบัญรูปภาพ 
 

ภาพที ่  หน้า 
1 สัญลักษณ์ประจ้าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 15 
2 คณะกรรมการประจ้าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 17 
3 คณะกรรมการบริหารแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 18 
4 โครงสร้างศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั นคลินิก โรงพยาบาลศรีสะเกษ 39 
5 กิจกรรมการเตรียมความพร้อมสู่สมาคมอาเซียน (1) 53 
6 กิจกรรมการเตรียมความพร้อมสู่สมาคมอาเซียน (2) 54 
7 การปรึกษษหารือการเลือกคู่ความร่วมมือของสถาบันผลิตแพทย์ ในปี พ.ศ. 2561-2570 55 
8 นักศึกษาท่ีได้รับการยกย่องหรือยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ (1) 56 
9 นักศึกษาท่ีได้รับการยกย่องหรือยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ (2) 56 

10 นักศึกษาท่ีได้รับการยกย่องหรือยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ (3) 57 
11 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “DO AND DON’T IN RESEARCH GRANT 

APPLICATION”  
60 

12 การประชุมวิฃาการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธาณาสุข ครั งที่ 4 60 
13 การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการด้าเนินงานตามเกณฑ์คุณภาการศึกษา

เพ่ือการด้าเนินงานที่เป็นเลิศ หรือ Education for Performance Excellence : 
EdPEx” 

62 

14 โครงการแพทยศาสตร์สู่สังคม ครั งที่ 4 77 
15 การบริการตรวจวัดระดับน ้าตาลในเลือด และการส่งเสริมพฤติกรรมการดูแลตนเองและ

ความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวาน 
77 

16 การสร้างเสริมสุขภาพชุมชนแบบมีส่วนร่วม 78 
17 การสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศและทักษะชีวิต 78 
18 การรณรงค์การก้าจัดลูกน ้ายุงลายและการป้องกันโรคไข้เลือดออก 78 
19 โรงเรียนต้นแบบด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 79 
20 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การตรวจวินิจฉัยเชื อ MIRSA ที่ดื อยา Vancomycin”  79 
21 ค่าย “ฉันอยากเป็น...หมอ มอทราย” ครั งที่ 7 80 
22 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้วิธีทางวิทยาการระบาดและชีวสถิติในการสร้างงานวิจัย

จากงานประจ้าส้าหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ปี 2 
80 

23 ประชุมวิชาการวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั งที่ 4 “ยุทธศาสตร์
ทางด้านสุขภาพของประเทศไทยในทศวรรษหน้า โอกาสและความท้าทาย” 

81 
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ภาพที ่  หน้า 
24 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อสร้างเสริมสุขภาพเด็ก

วัยเรียน 
81 

25 การให้บริการการขอขึ นทะเบียนสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้าของนักศึกษาใหม่ ระดับ
ปริญญาตรี ปีการศึกษา 2558 

86 

26 การให้บริการคลินิกทันตกรรม 92 
27 กิจกรรม วันไหว้ครู (ศูนย์พัฒนาเด็ก) 94 
28 กิจกรรมกีฬาสีและส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2558 (ศูนย์พัฒนาเด็ก) 94 
29 นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจากคณะต่างๆ มาท้ากิจกรรมอาสาที่ศูนย์พัฒนาเด็ก 94 
30 โครงการเรียนรู้คุณค่าศิลปวัฒนธรรม ฮีตสิบสอง คองสิบสี่ บุญข้าวประดับดิน ปีที่ 3 97 
31 โครงการพัฒนาตนเองด้านคุณธรรม และจริยธรรม ส้าหรับนักศึกษาและบุคลากร 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
98 

32 การประชุมร่วมกับโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ในการวางแผนเพิ่มจ้านวนนักศึกษา
แพทย์ ในปีงบประมาณ 2560 

101 

33 การประชุมร่วมกับโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ในการวางแผนเพิ่มจ้านวนนักศึกษา
แพทย์ ในปีงบประมาณ 2561 

101 

34 อาคารหอักแพทย์และพยาบาล ขนาด 112 ห้อง พร้อมสิ่งอ้านวยความสะดวก 102 
35 อาคารผู้ป่วยใน โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขนาด 100 เตียง 102 
36 การก่อสร้างอาคารจ่ายกลาง โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  102 
37 การก่อสร้างอาคารกายวิภาคศาสตร์ เพื่อรองรับจ้านวนักศึกษาที่เพ่ิมขึ น 103 
38 โครงสร้างการแบ่งส่วนงานภายใน ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสารณสุข 104 
39 โครงสร้างสายบังคับบัญชา วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสารณสุข  

(ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2558) 
105 

40 การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก ศูนย์พัฒนาเด็ก 112 
41 การประชุมเพ่ือการก้าหนดเป้าหมายและมอบหมายผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี  การประกัน

คุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2557 
113 
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บทสรุปผู้บริหารประจ าปี พ.ศ.2558 

รศ.นพ. ป่วน สุทธิพินิจธรรม 

 วันเวลาไม่เคยคอยใคร เป็นค้ากล่าวที่เป็นความจริงตามธรรมชาติที่ไม่มีผู้ใดปฏิเสธได้ ในปี พ.ศ. 2558 

ที่ผ่านไป วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ นที่ขอบันทึกไว้มี ดังนี  

ด้านการศึกษา 

1. หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปี พ.ศ. 2558 รับนักศึกษาแพทย์เพ่ิมขึ นเป็นจ้านวน 48 คน ทั งนี 

เพราะคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับนักศึกษาในโครงการ ODOT ได้ไม่เต็มตาม

จ้านวนจึงได้โอนการรับนักศึกษามาให้วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี จ้านวน 12 คน รวมกับจ้านวนนักศึกษาแพทย์เดิม 36 คน ปี พ.ศ.2558 วิทยาลัย

แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จึงรับนักศึกษาเป็นจ้านวน 48 คน 

2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุข ปีพ.ศ. 2558 รับนักศึกษาได้ จ้านวน 148 คน ซ่ึง

ต่้ากว่าเป้าหมายเล็กน้อยแต่ปัญหาของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ คือ นักศึกษาจะลาออก

ระหว่างเรียนอีกจ้านวนหนึ่ง จ้าเป็นต้องหาแนวทางแก้ไขต่อไป 

3. เปิดรับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาชีวเวชศาสตร์  จ้านวน 3 คน เป็นการเริ่มต้นบัณฑิต ศึกษาใน

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ในปี พ.ศ.2558 

ผลงานของนักศึกษาที่ได้รับรางวัลในปีการศึกษา 2558 

1. นักศึกษาแพทย์ชั นปี 3 ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดของแพทยสภา “โครงการภาพยนตร์สั น

เพ่ือจรรยาบรรณนิสิตนักศึกษาแพทย์ที่ยั่งยืน” เดือนพฤศจิกายน 2557 ที่ศูนย์นิทรรศการและ

การประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพมหานคร 

2. นักศึกษาแพทย์ชั นปี 3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ โครงการ Bootcamp จากสมาพันธ์นิสิต

นักศึกษาแพทย์นานาชาติ (IFMSA) เรื่อง “A Students’ Quest: Bringing Happiness to the 

Diabetic Elderly” เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จังหวัดนครปฐม 

3. นักศึกษาสาธารณสุขชั นปี 2 ได้รับรางวัลชนะเลิศ 2 รางวัล การประกวดโปสเตอร์ถ่ายภาพรณรงค์

ควบคุมบริโภคบุหรี่และสุรา จากการน้าเสนอผลงานวิชาการนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์แห่ง

ประเทศไทยครั งท่ี 1 เมื่อวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2557 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี 

ด้านการบริการที่ตึกผู้ป่วยนอก 
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 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เปิดให้บริการผู้ป่วยนอก เป็นปีที่ 2 

1. การให้บริการที่ตึกผู้ป่วยนอกของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขเป็นที่รู้จักของ

บุคลากรในมหาวิทยาลัยมากขึ นทั ง นักศึกษา คณาจารย์และบุคลากรของทุกคณะ จ้านวน

บุคลากรที่ปฏิบัติงานอยู่ ณ ตึกผู้ป่วยนอก ค่อยๆเพ่ิมจ้านวนขึ น การให้บริการยังเน้นที่บุคลากร

ของมหาวิทยาลัยและนักศึกษาเป็นหลัก 

2. การบริการด้านห้องปฏิบัติการที่ตึกผู้ป่วยนอกท้าได้มากขึ น เช่น CBC, BUN, Creatinine, LFT, 

Cholesterol, Triglyceride, Uric acid, Hb typing, HBV profile, Anti HCV, Anti HIV เป็นต้น 

ได้ประสานร่วมมือกับห้องปฏิบัติการ ทั งภาครัฐบาลและเอกชน ในการบริการการตรวจทาง

ห้องปฏิบัติการ 

3. ปีพ.ศ. 2558 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้รับตรวจสุขภาพนักศึกษาชั นปีที่ 1 ทุก

คน เพ่ือตรวจหาปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดโรค เป็นครั งแรกพร้อมตรวจหาระดับ คาร์บอนมอนน็อคไซด์

ในลมหายใจ เพ่ือหาผู้สูบบุหรี่ พร้อมกับให้ค้าแนะน้าวิธีการเลิกบุหรี่ 

4. เริ่มเปิดให้บริการด้านทันตกรรมแก่นักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อ เดือน

มิถุนายน พ.ศ.2558 ทุกวันอังคาร พฤหัสบดี ศุกร์ ตั งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น. และเพ่ิมเป็น

ให้บริการตั งแต่เวลา 09.00 - 16.30 น. ในปี 2559 

5. เริ่มเปิดให้บริการทางด้านกายภาพบ้าบัด เมื่อเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2558 ในเวลาราชการ 

(ยกเว้นวันพุธ งดให้บริการตั งเวลา 13.00 – 16.30 น.) และเริ่มเปิดให้บริการฟิตเนตครั งแรกเมื่อ 

เดือนกันยายน 2558 ทั งในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ 

6. เปิดบริการคลินิกเฉพาะทางด้านผิวหนัง โรคภูมิแพ้ในเด็ก โรคระบบทางเดินปัสสาวะ เป็นต้น 

ด้านการวิจัย 

 ปี 2558 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้รับงบประมาณสนับสนุนงานวิจัย 21 เรื่อง คิด

เป็นเงินงบประมาณ 3,886,200 บาท ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน จ้านวน 6 เรื่อง คิด

เป็นเงินงบประมาณ 1,686,200 บาท  และได้รับงบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุนอ่ืน (สกว. สกอ. สวรส. 

มูลนิธิอานันทมหิดล) จ้านวน 9 เรื่อง คิดเป็นเงินงบประมาณ 2,080,000 บาท นอกจากนี วิทยาลัย

แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ยังให้งบสนับสนุน (จากเงินรายได้) ทุนวิจัยจ้านวน 6 เรื่อง คิดเป็นเงิน

งบประมาณ 120,000 บาท 

 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีแผนการท้าวิจัยมุ่งเป้าและสนับสนุนให้อาจารย์ท้าวิจัยใน

ด้าน ต่อไปนี  
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1. โรคติดเชื อ:โรคเมลิออยโดสิส  โรคติดเชื อ Staphylococcus ที่ดื อยา Methicillin resistant 

Staphylococcus aureus (MRSA) 

2. โรคโลหิตจาง ธาลัสซีเมีย ซ่ึงวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญและ

เครื่องมือตรวจ Hb typing พร้อมให้บริการในเขตอีสานใต้ 

3. การดูแลผู้สูงอายุในเขตอีสานใต้ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีโครงการวิจัยของ

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ 

4. โครงการแยกขยะและการก้าจัดขยะอย่างถูกต้อง 

 ปี 2558 มีบทความวิจัย ตีพิมพ์ระดับชาติ 9 เรื่อง ระดับนานาชาติ 13 เรื่อง และบทความวิชาการ 

ตีพิมพ์ระดับชาติ 3 เรื่อง ระดับนานาชาติ 3 เรื่อง 

ด้านบริการวิชาการ 

 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จัดกิจกรรมบริการวิชาการให้ชุมชนทั งภายในมหาวิทยาลัย

และภายนอกมหาวิทยาลัย แบ่งเป็น 3 กลุ่มโครงการ  ดังนี  

1. โครงการสร้างเสริมสุขภาพให้ชุมชน 

- สร้างพลังให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพ 

2. โครงการหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรค 

- ปลอดบุหรี่ ระดับมหาวิทยาลัย  จังหวัด  และอีสานใต้ 

- หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารดิบ เพ่ือปลอดจากโรคมะเร็งตับ 

- ส้ารวจลูกน ้ายุงลาย เพ่ือติดตามและควบคุมยุงลาย 

- ผลกระทบของอุตสาหกรรมเตาเผาต่อสุขภาพชุมชน 

- โรงเรียนต้นแบบความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 

3. โครงการอบรมให้ความรู้แก่ชุมชน 

- พัฒนาบูรณาการการจัดการเรียนการสอนเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน 

- เทคนิคการให้สุขศึกษาและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพแนวใหม่ 

- ระบบสุขภาพชุมชนแบบมีส่วนร่วมและสร้างพลังชุมชนในการพัฒนาสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 

ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ให้มีการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมการแต่งกายด้วยเสื อผ้า

ไทยทุกวันอังคารแทนวันพฤหัสบดี ตามท่ีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีก้าหนด 
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กิจกรรมที่จัดเป็นประจ้าทุกปี มีดังนี  

1. กิจกรรมงานท้าบุญวันอาจารย์ใหญ่  

2. กิจกรรมวันไหว้ครู 

3. กิจกรรมรดน ้าขอพรผู้อาวุโส 

4. จัดงานปฏิบัติธรรมแก่นักศึกษาแพทย์ปีที่ 1 ที่วัดป่าบุญล้อม 

5. จัดงานปฏิบัติธรรมแก่นักศึกษาแพทย์ปีที่ 2 ที่ตึกผู้ป่วยนอกของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ

สาธารณสุข เป็นเวลา 7 วัน 8 คืน มีอาจารย์สนใจเข้าร่วมกิจกรรมด้วย 

ด้านอาคารสถานที่ 

 ในปี 2558  อาคารสถานที่แล้วเสร็จหลายอาคาร 

1. ตึกอาคารผู้ป่วยใน เสร็จสิ นโครงการแต่อาคารยังไม่แล้วเสร็จสมบูรณ์ในปี 2558 ยังไม่ได้รับ

งบประมาณสนับสนุน วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้ท้าแผนของบสนับสนุน

ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน ลานราชานุเสาวรีย์ และสาธารณูปโภครอบอาคารของโรงพยาบาล

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ซึ่งได้งบประมาณสนับสนุนจากส้านักงบประมาณ 169,400,000 บาท 

เงินนอกงบประมาณสมทบ 24,200,000 บาท ในปี 2559 

2. อาคารหอพักแพทย์และพยาบาลแล้วเสร็จในปี 2558 พร้อมรับบุคลากรแพทย์และพยาบาลได้ใน

ปี 2559 

3. อาคารจ่ายกลางได้ลงมือก่อสร้างในปี 2558 จะแล้วเสร็จในปลายปี 2559 

4. อาคารกายวิภาคศาสตร์ ได้ผู้รับเหมาก่อสร้างและเริ่มด้าเนินการก่อสร้างซึ่งน่าจะแล้วเสร็จในปี 

2560 

ด้านการบริหารจัดการ 

1. วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ยังยึดถือหลักการบริหารแบบธรรมาภิบาล และจัด

โครงสร้างองค์กรเพื่อตอบสนองต่อการบริหารแบบธรรมาภิบาล 

2. หาหลักฐานเชิงประจักษ์ พยายามให้มีการบันทึกการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกคนเป็นหลักฐาน

เชิงประจักษ์ และสนับสนุนการมีส่วนร่วมทุกระดับเพ่ือใช้ในการประเมินผลปฏิบัติ งานอย่างเป็น

ธรรม 

3. ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน พยายามจัดท้าให้เป็น 360 องศา โดยมิให้ผู้ใดรู้ว่าผู้ประเมิน

เป็นใคร วางแนวทางป้องกันการประเมินที่ไม่ถูกต้อง เช่น การให้คะแนนมากหรือน้อยเกินไปจน

ผิดปกต ิ
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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 2558 
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 
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4. มีการด าเนินการที่สามารถท าให้วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข รับนักศึกษาเพ่ิมขึ้นได้ทั้ง
ในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุขศาสตร์ และวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาชีวเวชศาสตร์ 

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 2558 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี และจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานในด้านต่างๆ ภายในวิทยาลัยแพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข โดยมีการสรุปผลการด าเนินงาน ตลอดจนจุดเด่นและจุดอ่อนของผลการด าเนินงาน ในรอบ
ปีงบประมาณ 2558 ดังนี้ 

ด้านการผลิตบัณฑิต  
 ในปีการศึกษา 2558 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
จ านวน 2 หลักสูตร และระดับปริญญาโท จ านวน 1 หลักสูตร โดยมีวิธีและระบบการรับนักศึกษา ดังนี้ 
 หลักสูตรแพทยศาตรบัณฑิต โครงการการผลิตแพทย์เพ่ิมเพ่ือชาวชนบท ซึ่งเป็นโครงการระหว่าง
กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการ โดยเปิดรับเฉพาะผู้ที่ มีภูมิล าเนาในเขตพ้ืนที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 4 จังหวัด ได้แก่ อุบลราชธานี อ านาจเจริญ ยโสธร และศรีสะเกษ   
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ การรับนักศึกษาเข้าศึกษามี 2 วิธี ได้แก่ 
วิธีรับผ่านส่วนกลาง (Admissions) การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาจะด าเนินการคัดเลือกจากองค์ประกอบที่ 
ทปอ. ก าหนด และวิธีรับตรง การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาจะด าเนินการคัดเลือกโดยมหาวิทยาลัยก าหนด  
 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ มีวิธีการรับเข้าศึกษา ดังนี้ 

- แผน ก แบบ ก1 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาบัณฑิต แพทยศาสตรบัณฑิต ทันต
แพทยศาสตรบัณฑิต สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต เภสัชศาสตรบัณฑิต  หรือเทียบเท่า  โดยมี
คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00 และเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการท าวิจัยในสาขาที่เกี่ยวข้อง 
โดยมีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่หรือได้รับการรับรอง หรือในสาขาวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ กายภาพบ าบัด รังสี เทคนิค พยาบาลศาสตรบัณฑิต 
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต หรือวิทยาศาสตรบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์ในสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยมี
คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.25 และเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการท าวิจัยในสาขาที่เกี่ยวข้อง 
โดยมีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่หรือได้รับการรับรอง  

- แผน ก แบบ ก 2 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาบัณฑิต แพทยศาสตรบัณฑิตทันต
แพทยศาสตรบัณฑิต สัตวแพทยศาสตรบัณฑิตเภสัชศาสตรบัณฑิต หรือวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาเทคนิคการแพทย์ กายภาพบ าบัด รังสีเทคนิค พยาบาลศาสตรบัณฑิต สาธารณสุขศาสตร
บัณฑิต หรือวิทยาศาสตรบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์ในสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสม 
ไม่ต่ ากว่า  2.50 หากคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้างต้นให้พิจารณาคุณสมบัติอ่ืนเพ่ิมเติมตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข โดยผ่านความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ก าหนด 
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 ในปี 2558 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข รับนักศึกษา เข้าศึกษาในทุกหลักสูตรทั้งสิ้น
จ านวน 201 คน เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีจ านวน 196 คน โดยแบ่งเป็น หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 
จ านวน 48 คนและหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต จ านวน 148 คน ระดับปริญญาโท จ านวนทั้งสิ้น 5 คน  
 ในปีการศึกษา 2557 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาในทุก
หลักสูตร จ านวนทั้งสิ้น 69 คน โดยแบ่งเป็นหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต จ านวน 15 คน และหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต จ านวน 54 คน จากการส ารวจข้อมูลภาวะการมีงานท าของผู้ส าเร็จการศึกษา
ภายใน 1 ปี จากผู้ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2557 จ านวนทั้งสิ้น 69 คน มีผู้ตอบแบบส ารวจ จ านวน
ทั้งสิ้น 66 คน คิดเป็นร้อยละ 95.65 ผลการส ารวจพบว่า บัณฑิตได้งานท าจ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 
70.49 และบัณฑิตที่ยังไม่ได้งานท าจ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 29.51  

ตางรางที่ 1 สรุปจุดเด่นและจุดอ่อนของผลการด าเนินงานด้านการผลิตบัณฑิต ในปีงบประมาณ 2558 
จุดเด่น จุดอ่อน แนวทางแก้ไข/พัฒนาจุดอ่อน 

1. หลักสูตรมีรูปแบบการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้ เรียนเป็นส าคัญทุกหลักสูตร ซึ่ งมีการ
พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน
ข้อเสนอแนะของนักศึกษาและอาจารย์
ผู้สอนมาอย่างต่อเนื่อง ในทุกระดับชั้น  
2. มีการจัดสรรทรัพยากรทั้ งในรูปแบบ
งบประมาณ และการประสานความร่วมมือ
กับหน่วยงาน หรือสถานพยาบาลในชุมชน 
เพื่อเตรียมจัดประสบการณ์การเรียนรู้จาก
สถานการณ์จริง 
3. มีการประเมินการจัดการเรียนการสอน 
โดยเน้นการมีส่วนร่วมของผู้เรียน อาจารย์ 
และนักวิชาการศึกษาและน าผลการประเมิน
มาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนอย่าง
ต่อเนื่อง 
4. มี ก า รจั ด  knowledge management 
เก่ียวกับการเรียนการสอนในองค์กร ท าให้มี
การพัฒ นาองค์ความรู้ ในองค์ กรอย่ า ง
ต่อเนื่อง 
5. มีการสนับสนุนการเรียนการสอนโดย
จัดระบบห้องสมุดโดยมีฐานข้อมูล online 
ง่ายต่อการสืบค้นข้อมูลของนักศึกษา และ
บุคลากร 

1.จัดตั้งหน่วยงานที่สนับสนุนการท างาน
และพัฒนาศักยภาพของหลักสูตรและ
บุคลากรในหลักสูตรและสถาบันคู่ความ
ร่วมมือ โดยเฉพาะอาจารย์ประจ าหลักสูตร
อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้การบริหารจัดการ
การเรียนการสอนเป็นไปอย่างราบรื่นและมี
คุณภาพ รวมไปถึงการก้าวเข้าสู่ต าแหน่ง
ทางวิชาการ 
2.พัฒนาระบบการคัดเลือกอาจารย์ การ
สร้างแรงจูงใจด้านความก้าวหน้าในการขอ
ต าแหน่งทางวิชาการและระบบสวัสดิการ
ให้มีอัตราการคงอยู่ที่สูง สร้างแรงจูงใจให้
บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ เลือกมา
เข้ า ท า ง า น  ทั้ ง นี้  เพื่ อ ใ ห้ วิ ท ย า ลั ย
แพทยศาสตร์และการสาธารณ สุข  มี
บุคลากรที่ มี ศักยภาพเพี ยงพอต่อการ
ด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
3.วิ ท ย า ลั ย แ พ ท ย ศ า ส ต ร์ แ ล ะ ก า ร
สาธารณสุข มีนักศึกษา 2 หลักสูตร ที่
จัดการเรียนการสอนแตกต่างกันท าให้มี
ช่วงเวลาการจัดกิจกรรมร่วมกันได้น้อย 
4.สถานที่ จัดกิจกรรมของนักศึกษาใน
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

1 .จั ด ตั้ ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ห รื อ
หน่วยงานที่จะสนับสนุนการท างาน
ข อ ง ห ลั ก สู ต ร แ ล ะ บุ ค ล า ก ร 
โดยเฉพาะอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

- จัดให้มีระบบพี่เลี้ยงในการท า
วิจั ย  การเขี ยนบทความทาง
วิชาการและการเรียนการสอน
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและ
การก้าวสู่ต าแหน่งทางวิชาการ  
- จั ด ให้ มี ก ารอบ รมอาจ ารย์
ร่วมกับสถาบันร่วมผลิตอย่างเป็น
รูปธรรมต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี 
เพื่อให้อาจารย์สามารถพัฒนา
ตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
- สนับสนุนสถาบันร่วมผลิตทั้งใน
ด้านบุคลากรและการสนับสนุน
ด้านอ่ืนๆ อย่างเพียงพอ 

2.พัฒนาระบบการคัดเลือกอาจารย์ 
โดยให้เป็นไปตามความต้องการ
ของหลักสูตรอย่างแท้จริงและมี
คุณภาพ  
3.มีหน่วยงานที่เป็นรูปธรรมในการ
สร้างแรงจูงใจในการท างานและ
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จุดเด่น จุดอ่อน แนวทางแก้ไข/พัฒนาจุดอ่อน 
6. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ มีการ
ประชุมอย่างสม่ าเสมอและมีส่วนร่วมจากทุก
ภาคส่วน สามารถแก้ ไขปัญหาเกี่ยวกับ
จัดการการด้านการเรียนการสอนและ
หลักสูตรได้อย่างทันท่วงที 
7. มีสถาบันคู่ความร่วมมือที่มีศักยภาพ 
8. มีการจัดประชุมวิชาการของวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ส่งเสริมให้
บุคลากรสายวิชาการได้น าเสนอผลงานวิจัย 
และกระตุ้นให้เกิดงานวิจัยมากข้ึน 
9. งานพัฒนานักศึกษามีการจัดกิจกรรม
เสริมสร้างการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และเป็น
รูปธรรม 
10.มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาที่เป็นระบบและ
มีการเชื่อมโยงกับนักศึกษาโดยตรงและ
ปฏิบัติได้จริง 
11. มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นการน ากระบวนการวิจัยมาใช้ในการ
พัฒนาองค์ความรู้หรือแก้ไขปัญหาสุขภาพ
ชุมชน 
12. ผู้บริหารมีนโยบายและให้การสนับสนุน
ก ารท ากิ จ ก รรม การพั ฒ น านั ก ศึ กษ า 
โดยเฉพาะในเร่ืองของการสร้างเสริมสุขภาพ 
และการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม  
13.วิ ท ย า ลั ย แ พ ท ย ศ า ส ต ร์ แ ล ะ ก า ร
สาธารณ สุข  มี ระบบอาจารย์ที่ ป รึกษา 
อาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปี เพื่อติดตามดูแลและ
ให้ค าแนะน าแก่นักศึกษาอย่างทั่วถึง  
14.วิ ท ย า ลั ย แ พ ท ย ศ า ส ต ร์ แ ล ะ ก า ร
สาธารณสุข  มีการประสานงานพัฒนา
นักศึกษากับสถาบันร่วมผลิตอย่างสม่ าเสมอ 
ท าให้นักศึกษาทุกชั้นปีได้ท ากิจกรรมร่วมกัน  
15.มีการจัดกิจกรรมที่นักศึกษาทั้งหลักสูตร
แพทยศาสตร์และหลักสูตรสาธารณสุข

ยังไม่เพียงพอ ค ว าม ก้ า วห น้ า ร ว ม ทั้ ง ร ะ บ บ
สวัสดิการต่างๆ   
4.จัดตารางกิจกรรมร่วมกันระหว่าง 
2 หลักสูตร โดยจัดให้มีกิจกรรม
กลางในการเชื่ อมสั มพั น ธ์ของ
นักศึกษาและอาจารย์ 2 หลักสูตร 
อย่างต่อเนื่อง โดยให้มีตัวแทนของ
สโมสรนักศึกษาทั้ง 2 หลักสูตรเข้า
ร่วมในการก าหนดกิจกรรมร่วมกัน
และเป็นหลักในการจัดกิจกรรม 
ทั้งนี้กิจกรรมต่างๆ ควรสามารถ
พัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ด้วย 
5.จัดให้มีสถานที่ในการจัดกิจกรรม
ของนักศึกษา โดยให้เป็นไปตาม
กิ จ ก ร ร ม ต่ า ง ๆ  ที่ วิ ท ย า ลั ย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
อนุมัติ 
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จุดเด่น จุดอ่อน แนวทางแก้ไข/พัฒนาจุดอ่อน 
ศาสตร์ได้ท าร่วมกัน 
16.นักศึกษามีโอกาสได้ เข้าร่วมกิจกรรม
บริการวิชาการ ซึ่งเป็นโครงการที่คณาจารย์
จัดเพื่อเสริมการเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆ  
17.มีกิจกรรมด้านส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ส าหรับนักศึกษาตลอดหลักสูตร ท าให้
นักศึกษาได้รับพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  
18.มี การพัฒ นาหลักสูตรบัณ ฑิ ตศึกษา 
หลักสูตรชีวเวชศาสตร์ ระดับปริญญาโท ซึ่ง
จะน าไปสู่การพัฒนาอาจารย์ การเรียนการ
สอน บทความและการวิจัยที่เพิ่มขึ้น 

 

ด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
 ในงบประมาณปี 2558 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้รับงบประมาณสนับสนุนด้าน
โครงการวิจัยจ านวน จ านวนทั้งสิ้น 21 โครงการ เป็นจ านวนเงินรวมทั้งสิ้น 3,886,200 บาท แบ่งเป็น
งบประมาณแผ่นดิน 1,686,200 บาท งบประมาณรายได้ 120,000 บาท และงบประมาณสนับสนุนจากแหล่ง
อ่ืนๆ จ านวนทั้งสิ้น 2,080,000 บาท รวมเป็นจ านวนเงินรวมทั้งสิ้น 3,886,200 บาท 
 รางวัลนักวิจัยและโครงการวิจัยดีเด่นประจ าปี 2558 ด้านการเรียนการสอนและวิจัยประจ าวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข บุคลากรที่ได้รับคัดเลือก ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ แว่นรัมย์ ซึ่ง
ได้รับใบประกาศเกีรยติคุณจากอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 25 ปี 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 ณ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระ
ชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

แผนภูมิที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับสนับสนุนด้านการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ 2557-
2558 
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ตารางที่ 2 สรุปจุดเด่นและจุดอ่อนของผลการด าเนินงานด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ในปีงบประมาณ 2558 
จุดเด่น จุดอ่อน แนวทางแก้ไข/พัฒนาจุดอ่อน 

1.มี ผ ล ง าน ตี พิ ม พ์ ใน ว า รส า ร
ระดับชาติและนานาชาติสม่ าเสมอ 
2.ได้รับทุนวิจัยจากทั้งจากภายใน
และภายนอกอย่างต่อเนื่อง 
3.มีเครื่องมือและอุปกรณ์ในการท า
วิจัยที่ครบถ้วน 

1.ผลงานวิชาการที่ตีพิมพ์ลงวารสารในระดับ
นานาชาติที่มีคุณภาพสูงมีปริมาณน้อย 
2.นักวิจัยรุ่นใหม่ยังไม่กล้าขอทุนจากแหล่ง
ทุนภายนอก 
3.งานวิจัยที่ น าไป ใช้ประโยชน์ ได้ จริงมี
ปริมาณน้อย 

1.ส่งเสริมการเขียนบทความและการใช้
ภาษาอังกฤษในการเขียนบทความวิจัย 
โดยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ และ
ติดตามผลโดยให้ผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก
มาให้ค าแนะน า 
2.ปรับปรุงโครงร่างงานวิจัยให้มี impact 
มากข้ึน และให้เห็นประโยชนท์ีจ่ะเกิดขึ้น
จริง โดยการท ากิจกรรมน าเสนอโครงร่าง 
ก่อนส่งไปขอแหล่งทนุ 

ด้านการบริการวิชาการ 

 ในปีงบประมาณ 2558 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้รับงบประมาณแผ่นดิน 
สนับสนุนการบริการวิชาการแก่ชุมชน จ านวนรวมทั้งสิ้น 17 โครงการ เป็นจ านวนเงิน 2 ,449,800 บาท โดย
แบ่งเป็นการสร้างเสริมสุขภาวะและบริการสุขภาพ เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนจ านวน 10 โครงการ 
เป็นจ านวนเงิน 1,324,900 บาท ถ่ายทอดเทคโนโลยี/ อบรมให้ความรู้ จ านวน 7 โครงการ เป็นจ านวนเงิน  
1,124,900 บาท และเข้าผู้เข้าร่วมและผู้รับบริการ รวมจ านวนทั้งสิ้น 2,023 คน 

แผนภูมิที่  2 แสดงการเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับสนับสนุนด้านการบริการวิชาการประจ าปี
งบประมาณ 2557-2558 
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ตารางท่ี 3 สรุปจุดเด่นและจุดอ่อนของผลการด าเนินงานด้านการบริการวิชาการในปีงบประมาณ 2558 

จุดเด่น จุดอ่อน แนวทางแก้ไข/พัฒนาจุดอ่อน 
1.  มี ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร วิ ช า ก า ร ที่
ห ล าก ห ล าย โด ย เฉพ าะก ารออก
ให้บริการวิชาการด้านสุขภาพซึ่งถือว่า
เป็นพันธะกิจหลักของวิทยาลัย 
2. มีการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนเดิม
อย่างต่อเนื่อง 
3. มี การบู รณ าการการให้บ ริการ
วิชาการกับการจัดการเรียนการสอน
และการวิจัย 
4. มีผลงานตีพิมพ์ในระดับชาติจากการ
ให้บริการวิชาการในชุมชน 

1. การให้บริการวิชาการยังไม่ตรง
กับปัญหาและความต้องการของ
ชุมชนที่แท้จริง 
2. การประเมินผลโครงการบริการ
วิชาการหลังสิ้นสุดโครงการยังไม่ได้
รับการน ามาแก้ไขหรือหาแนวทาง
ส าหรับการจัดบริการวิชาการในครั้ง
ถัดไป 
 

1.ส ารวจความต้องการของชุมชนด้วย
แบบสอบถาม และจัดล าดบัความส าคัญ
ของปัญหา เพื่อน ามาจัดท าโครงการ
บริการวิชาการ 
2.ก าหนดให้ส่งปบบประเมินโครงการ 
หลังสิ้นสดุโครงการ และถา้ต้องการท า
โครงการต่อเนื่องจะต้องน าผลประเมิน
โครงการมาปรับแก้ในการขอทุน เพื่อ
ให้บริการวิชาการต่อไป 

ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

 ในปีงบประมาณ 2558 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีการส่งเสริมและสนับสนุน เพ่ือ
พัฒนางานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยบูรณาการกับการเรียนการสอน และกิจกรรมของนักศึกษา และ
ร่วมสืบสาร ประเพณี และวัฒนธรรมของชุมชน ซึ่งได้รับงบประมาณแผ่นดิน สนับสนุนการบริการวิชาการแก่
ชุมชน จ านวนรวมทั้งสิ้น 3 โครงการ เป็นจ านวนเงิน 335 ,000 บาท และเข้าผู้เข้าร่วมและผู้รับบริการ รวม
จ านวนทั้งสิ้น 875 คน 
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แผนภูมิที่ 3 เปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับบการสนับสนุน โครงการด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ประจ าปีงบประมาณ 2555-2558 
 

 

ตารางท่ี 4 สรุปจุดเด่นและจุดอ่อนของผลการด าเนินงานด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมใน
ปีงบประมาณ 2558 

จุดเด่น จุดอ่อน แนวทางแก้ไข/พัฒนาจุดอ่อน 
1. การจัดโครงการท านุบ ารุงมีเป็นประจ า
ทุกปีและต่อเนื่อง โดยเฉพาะโครงการที่
แสดงความกตัญญูต่ออาจารย์ใหญ่ของ
นักศึกษาและบุคคลากร ในวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
2. บุคลากรและนักศึกษา ตระหนักและ
สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสม่ าเสมอ 

1. จัดโครงการท านุบ ารุงเพียงปีละ 1-2 
โครงการ เนื่องจากมีภารกิจในการท า
กิจกรรมหลายด้าน 
2. ยังไม่มีโครงการท านุบ ารุงที่เกี่ยวกับ
การฟื้นฟูวัฒนธรรม 
3. ไม่ได้บูรณาการการจัดการเรียนการ
สอนและการวิจัยเข้ากับโครงการท านุ
บ ารุง 

1.ส ารวจกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และบูรณา
การให้เข้ากับการเรียนการสอน 
2.ส่งเสริมและสนับสนุนอาจารย์หรือ
บุคลากรที่สนใจท าโครงการท านุบ ารุง
ศิ ล ป วัฒ น ธ รรม  เนื่ อ งจ าก เป็ น
โครงการที่มีผู้สนใจท าน้อย 
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งานวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์  
ด้านความร่วมมือกับต่างประเทศ 
 ในปีงบประมาณ 2558 งานวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ ได้จัดโครงการอบรมเพ่ือเตรียมความ
พร้อมสู่ประเทศอาเซียน  โดยวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้ด าเนินการจัดโครงการเตรียมความ
พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยกิจกรรมภายใต้โครงการประกอบด้วย การจัดอบรม บรรยายให้ความรู้
เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน การอบรมภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียน การแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษา โดย
มีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการจัดโครงการดังกล่าว จ านวน 114,00 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พัน
บาทถ้วน)  

ตารางท่ี 5 สรุปโครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ประจ าปี
งบประมาณ 2558 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม วัน/เดือน/ปี/สถานที ่ งบประมาณที่ 

ได้รับจัดสรร 
จ านวน

ผู้เข้าร่วม 
1 โครงการอบรมความรู้ทั่วไปและการใช้ภาษาของ

ประเทศในกลุม่อาเซียนเพื่อการสือ่สารเบื้องต้น 
17-18 สิงหาคม 58 45,000 บาท 187 คน 

2 โครงการอบรมภาษาญี่ปุ่นเบื้องตน้เพื่อเตรียมความ
พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 

24 ส.ค.-4 ก.ย. 58 69,000 บาท 103 คน 

3 โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรกับ
สถาบันการศึกษาหน่วยงานในภูมภิาค 

22-28 สิงหาคม 58 15,000 บาท 4 คน 

4 โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาแพทย์ระหว่างประเทศใน
ภูมิภาคเอเชีย (AMSEPT)  ณ ประเทศ ฟิลิปปินส ์

2-10 พฤษจิกายน 57 งบประมารจาก
ส่วนกลาง 

4 ตน 
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ผลการด าเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2558 
 ในปี2558 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 และมีความพร้อมเพ่ือรองรับการเปิด
ประชาคมอาเซียนและการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21โดยพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย และจัดกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และจัดให้มีทักษะการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง 
เป้าประสงค์ : บัณฑิตมีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม ใฝ่รู้ และมีสมรรถนะในการประกอบอาชีพ 
เป็นที่ยอมรับของสังคม 
มาตรการ 

1.1 พัฒนาระบบการรับนักศึกษาเพ่ือขยายโอกาสทางการศึกษาแก่นักศึกษาทั้งในและต่างประเทศ 
1.2 พัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัย มีความยืดหยุ่น มีความหลากหลาย มีมาตรฐานระดับสากล 

สอดคล้องกับความต้องการของสังคม ทิศทางการพัฒนาประเทศและเตรียมความพร้อมเข้าสู่
ศตวรรษท่ี 21 

1.3 จัดระบบและกลไกการบริหารหลักสูตรทุกระดับให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ 
1.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญให้ครบถ้วนทุก

หลักสูตร ให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง 
1.5 ส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ที่ให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะการท างานเป็นทีม การหา

ประสบการณ์จากการท าจริงหรือสหกิจศึกษา การเรียนรู้ร่วมกับชุมชนและหน่วยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชนทั้งในและต่างประเทศ 

1.6 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนและ
แหล่งเรียนรู้ให้แก่นักศึกษาอย่างพอเพียงและทั่วถึง  

1.7 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมนอกหลักสูตรที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน และมุ่งพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะในการ
ด าเนินชีวิตบนพ้ืนฐานความพอเพียง ตลอดจนปลูกฝังจิตส านึกรักท้องถิ่นและความรับผิดชอบต่อ
สังคม  

1.8 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการและการสร้างสวัสดิภาพแก่นักศึกษาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มี
ความปลอดภัยและมีความสุข 

1.9 พัฒนาความรู้และทักษะของนักศึกษาและบัณฑิตเพ่ือรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน  
1.10 สร้างความสัมพันธ์กับศิษย์ เก่า ส่งเสริมและสนับสนุนให้ศิษย์ เก่ามีส่วน ร่วมในการพัฒนา

มหาวิทยาลัย  
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1.11 ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษาและ
หน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเน้นกลุ่มประเทศอาเซียน 

1.12 มีการส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษา 
1.13 พัฒนาระบบและกลไกเพ่ือลดจ านวนการตกออกการคงจ านวนนักศึกษาและให้นักศึกษาสามารถจบ

ได้ตามระยะเวลาในหลักสูตร  
1.14 พัฒนาระบบบริการจัดการอาคารสถานที่ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน  

1. การรับนักศึกษา  
1.1 วิธีการรับนักศึกษา 
 ในปีการศึกษา 2558 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
จ านวน 2 หลักสูตร และระดับปริญญาโท จ านวน 1 หลักสูตร โดยมีวิธีและระบบการรับนักศึกษา ดังนี้ 

1.1.2.1 หลักสูตรแพทยศาตรบัณฑิต โครงการการผลิตแพทย์เพ่ิมเพ่ือชาวชนบท ซึ่งเป็นโครงการ
ระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการ โดยเปิดรับเฉพาะผู้ที่มีภูมิล าเนาใน
เขตพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 จังหวัด ได้แก่ อุบลราชธานี อ านาจเจริญ ยโสธร และ
ศรีสะเกษ   

1.1.2.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ การรับนักศึกษาเข้าศึกษามี 2 วิธี  

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

• วิธีรับตรง การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาจะด าเนินการคัดเลือกโดยมหาวิทยาลัย
ก าหนด แบ่งเป็น 2 วิธี ได้แก่  
1. วิธีรับตรงตามพ้ืนที่ เป็นการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาจากพ้ืนที่ต่างๆ 

ได้แก่ พ้ืนที่บริการ พ้ืนที่อีสาน และพ้ืนที่ภาคอ่ืนๆ ดังนี้ 

• รับตรงพ้ืนที่บริการ เป็นการรับนักเรียนที่เรียนอยู่ในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ใน
เขตพ้ืนที่บริการของมหาวิทยาลัย ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ 
อุบลราชธานี ยโสธร ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ อ านาจเจริญ มุกดาหาร 
สกลนคร นครพนม บุรีรัมย์ และสุรินทร์ 

• รับตรงพ้ืนที่อีสาน เป็นการรับนักเรียนที่เรียนอยู่ในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ใน
เขตพ้ืนที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 10 จังหวัด ซึ่งไม่ได้อยู่ในเขตพ้ืนที่
บริการ  

2. วิธีรับตรงตามโควตารับนักศึกษาโควตาเรียนดีชนบท และโควตาส่งเสริมผู้มี
คุณธรรม 

1.1.2.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ มีวิธีการรับเข้าศึกษา ดังนี้ 
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1. แผน ก แบบ ก1 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาบัณฑิต และมีคุณสมบัติข้อใดข้อ
หนึ่งต่อไปนี้ 
1.1. แพทยศาสตรบัณฑิต ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต 

เภสัชศาสตรบัณฑิต  หรือเทียบเท่า  โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00 
และเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการท าวิจัยในสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยมีผลงานวิจัย
ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่หรือได้รับการรับรอง 

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

1.3. หากคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้างต้น ให้พิจารณาคุณสมบัติอ่ืนเพ่ิมเติมตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข โดยผ่านความ
เห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ก าหนด  

2. แผน ก แบบ ก 2 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาบัณฑิต แพทยศาสตรบัณฑิตทันต
แพทยศาสตรบัณฑิต สัตวแพทยศาสตรบัณฑิตเภสัชศาสตรบัณฑิต หรือวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ กายภาพบ าบัด รังสีเทคนิค พยาบาลศาสตร
บัณฑิต สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต หรือวิทยาศาสตรบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์ใน
สาขาที่เกี่ยวข้อง โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ ากว่า  2.50 หากคุณสมบัติไม่
เป็นไปตามข้างต้นให้พิจารณาคุณสมบัติอ่ืนเพ่ิมเติมตามประกาศของมหาวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรฯ ก าหนด 

ตารางท่ี 6 จ านวนผลการรับนักศึกษาในทุกหลักสูตร 
 ระดับปริญญาตรี :  

หลักสูตร 
วิธีการรับ 

รับผ่านส่วนกลาง รับตรง 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแพทยศาสตร์ - - 48 100 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 14 9.46 134 90.54 
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 ระดับปริญญาโท :  

หลักสูตร 
วิธีการรับ 

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

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ - - 5 100 

 
แผนภูมิที่ 4 แสดงการเปรียบเทียบการรับนักศึกษาในทุกหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2557-2558 

 

 
 
1.2 จ านวนนักศึกษา 
 ในปีการศึกษา 2558 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข รับนักศึกษาเข้าศึกษาในทุกหลักสูตร
ทั้งสิ้นจ านวน 201 คนดังแสดงในตารางทื่ 7 

ตารางท่ี 7 จ านวนนักศึกษาในทุกหลักสูตร ในปกีารศึกษา 2557 – 2558 

หลักสูตร 

ปี 2557 ปี 2558 

รวม

ทั้งสิ้น 

การ

เพ่ิมขึ้น/

ลดลง 

 

ปริญญา

ตรี 

ปริญญา

โท 

ปริญญา

เอก 

รวม ปริญญา

ตรี 

ปริญญา

โท 

ปริญญา

เอก 

รวม 

หลักสตูรแพทยศาสตรบัณฑิต 198 - - 198 229 - - 229 427 เพิ่มขึ้น 

หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต 

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร ์

346 - - 346 442 - - 442 788 เพิ่มขึ้น 

หลักสตูรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวช
ศาสตร ์

- - - - - 5 - 5 5 เปิดรับ

ปีแรก 

รวม 544 - - 544 671 5 - 671 1,220  
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1.3 ผู้ส าเร็จการศึกษา 
 ในการศึกษา 2557 เปิดสอนในระดับปริญญาตรี จ านวน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรแพทยศาสตร
บัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ โดยมีจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวน 
72 คน เป็นนักศึกษาในระดับปริญญาตรีทั้งหมด ซึ่งผลการส ารวจความพึงพอใจภาพรวมของผู้ใช้บัณฑิตใน
ภาพรวมและรายด้านของคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของบัณฑิต แบ่งตามหลักสูตรที่เปิดสอน ดังนี้ 

2.1. หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 
1. ผลการประเมินด้านประสิทธิภาพของบัณฑิตด้านคุณธรรม จริยธรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

4.09 คะแนน 
2. ผลการประเมินด้านประสิทธิภาพของบัณฑิตด้านความรู้ วิชาการ วิชาชีพ มีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 3.75 คะแนน 
3. ผลการประเมินด้านประสิทธิภาพของบัณฑิตด้านทักษะทางปัญญา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

4.10 คะแนน 
4. ผลการประเมินด้านประสิทธิภาพของบัณฑิตด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10 คะแนน 
5. ผลการประเมินด้านประสิทธิภาพของบัณฑิตด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.75 คะแนน 
6. ผลการประเมินด้านประสิทธิภาพของบัณฑิตด้านทักษะการปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

3.81 คะแนน 
7. ผลการประเมินด้านประสิทธิภาพของบัณฑิตด้านอัตลักษณ์ของนักศึกษา มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานีฯ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.97 คะแนน 
 

2.2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาธารณสุขศาสตร์ 
1. ผลการประเมินด้านประสิทธิภาพของบัณฑิตด้านคุณธรรม จริยธรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

4.21 คะแนน 
2. ผลการประเมินด้านประสิทธิภาพของบัณฑิตด้านความรู้ วิชาการ วิชาชีพ มีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 3.67 คะแนน 
3. ผลการประเมินด้านประสิทธิภาพของบัณฑิตด้านทักษะทางปัญญา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

3.75 คะแนน 
4. ผลการประเมินด้านประสิทธิภาพของบัณฑิตด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.94 คะแนน 
5. ผลการประเมินด้านประสิทธิภาพของบัณฑิตด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.76 คะแนน 
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6. ผลการประเมินด้านประสิทธิภาพของบัณฑิตด้านทักษะการปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.00 คะแนน 

7. ผลการประเมินด้านประสิทธิภาพของบัณฑิตด้านอัตลักษณ์ของนักศึกษา มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีฯ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.93 คะแนน 

 
2. การพัฒนาหลักสูตร 
 ในปีงบประมาณ 2558 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เปิดการจัดการเรียนการสอนใน
หลักสูตรต่างๆ จ านวนทั้งสิ้น 3 หลักสูตร แบ่งเป็นหลักสูตรในระดับปริญญาตรี จ านวน  2 หลักสูตร คือ
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และหลักสูตรในระดับ
ปริญญาโท จ านวน 1 หลักสูตร โดยด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐานตามกรอบ TQF 
จ านวน 3 หลักสูตร ดังนี้ 

ตารางท่ี 8 จ านวนหลักสูตรที่เปิดสอน 

รายละเอียดหลักสูตร ปริญญา

ตรี 

ปริญญา

โท 

ปริญญา

เอก 

รวม 

จ านวนหลักสตูรที่เปดิสอน 2 1 - 3 

จ านวนหลักสตูรที่ปรับปรุงมาตรฐานตามกรอบ TQF 2 1 - 3 

จ านวนหลักสตูรที่ขออนุมัตเิปิดใหม่ - - - - 

จ านวนหลักสตูรที่ขออนุมัติปดิหลกัสูตร - - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
3. การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
3.1. กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ 
 3.1.1.การจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นปรีคลินิก 
  ในปีงบประมาณ 2558 ได้จัดสรรงบประมาณเพ่ือด าเนินการจัดโครงการ/กิจกรรม ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ ดังนี้ 
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ตารางท่ี 9 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ในระดับชั้นปรีคลินิก 

ล าดับ 
โครงการ/กิจกรรม  

(อธิบายรายละเอียดการด าเนินงาน) 
วัน/เดือน/ปี/สถานที ่ งบประมาณ จ านวนผู้เข้าร่วม 

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (ชัน้ปรีคลินิก) 

1 โครงการศึกษาดูงานระบบการดูแล

ผู้ป่วยแบบองค์รวม โรคเบาหวาน 

รายวิชาระบบต่อมไร้ท่อ 

วันท่ี 13 กุมภาพันธ์ 2558 

โรงพยาบาลวารินช าราบ 

3,350 บาท อาจารย์ จ านวน 3 คน 

นักศึกษาช้ันปีท่ี 2 จ านวน 

36 คน รวมทั้งสิ้น 39 คน 

2 โครงการฝึกปฏิบตัิการจติปัญญา

ศึกษาและสุนทรียสนทนาในรายวชิา

การพัฒนาความเป็นนักวิชาชีพเวช

กรรม   

วันท่ี 4-5 เมษายน 2558 ณ 

ห้อง cmp 122 วิทยาลัย

แพทยศาสตร์และการ

สาธารณสุข 

22,920 บาท อาจารย์ จ านวน 3 คน 

บุคคลภายนอก 2 คน 

นักศึกษาช้ันปีท่ี 2 จ านวน 

36 คน รวมทั้งสิ้น 41 คน 

3 โครงการศึกษาดูงานในรายวิชา 

๑๙๐๑ ๒๐๑ หลักการทั่วไปทาง

วิทยาศาสตร์การแพทย์ 3 

วันท่ี 14  ตุลาคม 2557  ณ 

โรงพยาบาลมะเร็งจังหวัดอุบล

ฯ 

3,580 บาท อาจารย์ จ านวน 4 คน 

นักศึกษาแพทย์ จ านวน 36 

คน รวมทั้งสิ้น 40 คน 

4 โครงการฝึกปฏิบตัิงานในรายวิชาการ

สร้างเสริมสุขภาพและประสบการณ์

วิชาชีพแพทย์ 

วันท่ี 13-18 สิงหาคม 2558 
โรงพยาบาลตาลสุม 
โรงพยาบาลนาตาล 
โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่ 
โรงพยาบาลเขื่องใน 

85,000 บาท นักศึกษาช้ันปีท่ี 3 จ านวน 

36 คน 

5 กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาแพทย์

ช้ันปรีคลินิก  

วันท่ี 3 มิถุนายน 2558 

ห้อง cmp 103 ช้ัน 1 

วิทยาลัยแพทยศาสตรแ์ละการ

สาธารณสุข 

1,890 บาท อาจารย์ จ านวน 21 คน 

นักศึกษาช้ันปีท่ี 2-3 จ านวน 

72 คน รวมทั้งสิ้น 93 คน 

6 กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาแพทย์

ก่อนข้ึนช้ันคลินิก 

วันท่ี  24  มีนาคม 2558 ห้อง 

cmp 101 ช้ัน 1 วิทยาลัย

แพทยศาสตร์และการ

สาธารณสุข 

3,600 บาท อาจารย์จ านวน 27 คน 

บุคคลภายนอก 5 นักศึกษา

ช้ันปีท่ี 3 จ านวน 36 คน 

รวมทั้งสิ้น 68 คน 

7 กิจกรรมเตรยีมความพร้อมการจัดการ

เรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็น

พื้นฐาน 

วันท่ี 4 -5 มิถุนายน 2558 ณ 

ห้อง cmp 122 วิทยาลัย

แพทยศาสตร์และการ

สาธารณสุข 

2,880 บาท อาจารย์ จ านวน  18 คน 

นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 จ านวน 

36 คน รวมทั้งสิ้น 54 คน 
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3.1.2.การจัดเรียนการสอนในระดับชั้นคลิกนิกของโรงพยาบาลร่วมผลิต 
 3.1.2.1.ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 

 วิสัยทัศน์  เป็นสถาบันร่วมผลิตแพทย์ที่เป็นเลิศ 1 ใน 5 ของศูนย์แพทยศาสตรศึกษาใน 
      กระทรวงสาธารณสุขภายในปี 2560 

 วัฒนธรรม มุ่งม่ัน สามัคคี พัฒนาต่อเนื่อง 
 ค่านิยม     เก่งดี มีสุข เพียบพร้อมจริยธรรม 
 เป้าประสงค์และเจตน์จ านง  

2.1. ร่วมผลิตบัณฑิตแพทย์ 
2.2. สนับสนุนและพัฒนางานวิจัย 
2.3. บริการวิชาการ 
2.4. ส่งเสริมกิจกรรมเพ่ือท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

 โครงสร้างการท างานและลักษณะบุคลากรโดยรวมของศูนย์แพทย์ 
- ลักษณะขององค์กร : เป็นจุดศูนย์กลาง ท าหน้าที่ในการประสานงานกับภาควิชา

ต่างๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในโรงพยาบาล 
- ลักษณะของบุคลากร : มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านในแต่ละสาขาครอบคลุม

ครบทุกสาขา 
แพทย์ประจ าโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์มาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษา มีดังนี้
 นายแพทย์ธีรพล   เจนวิทยา           นายแพทย์ช านาญการพิเศษ ปี พ.ศ.2545 – 2546 
 นายแพทย์มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์   นายแพทย์ช านาญการพิเศษ ปี พ.ศ.2546 – 2548 
 นายแพทย์หรรษา แต้ศิริ    นายแพทย์ช านาญการพิเศษ ปี พ.ศ.2548 – 2556 
 นายแพทย์ศรัณย์          วรณภาสนี           นายแพทย์ช านาญการพิเศษ ปี พ.ศ.2556 – 2557 
 นายแพทย์เจนฤทธิ์ วิตตะ    นายแพทย์เชี่ยวชาญ      ปี พ.ศ.2557 – 2557 
 นายแพทย์เศวต  ศรีศิริ    นายแพทย์เชี่ยวชาญ      ปี พ.ศ.2557 – ปัจจุบัน 
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    แผนภูมิที่ 5 โครงสร้างส านักงานศูนย์แพทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  
คณะกรรมการบริหารศูนย์แพทยศาสตรศึกษา 
 

 
 

 

 

 

   

 

 

 

 

                                 

คณะกรรมการบรหิาร 

1.   ผู้อ านวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษา 

2.   รองผู้อ านวยการศูนย์ฯ 7 ต าแหน่ง 

3.   หวัหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน 

4.   ผู้ช่วยผู้อ านวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษา 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 

นพ.ชลิต   ทองประยูร 

งานพัฒนาเทคโนโลยี 

สื่อการเรียนการสอน 

    นายสนั่น  อุทังสังข ์

นายณัฐวุฒิ  วงษ์สิงห์ 

  วา่ที่รต.ทองใบ  ศรีแสง 

 

งานพัฒนาเว็บไซด ์

   นายสนั่น  อุทังสังข์ 

นายกฤษณ์   วิเศษรอด 

 

 

งานวิจัยและพัฒนาหลักสูตร 

นางสุนีย์     จงใจ 

นางฐิตาพร  ทานะกิจ 

นายณัฐวุฒิ   วงษ์สิงห ์

นายศิริราช พิมพบุตร 

ว่าที่รต.ทองใบ  ศรีแสง 

 

 

งานพัฒนาคุณภาพ 

นางสุนีย์     จงใจ 

นางฐิตาพร  ทานะกิจ 

นายณัฐวุฒิ   วงษ์สิงห์ 

นายศิริราช พิมพบุตร 

ว่าที่รต.ทองใบ  ศรีแสง 

 

 

งานบริหาร / แผนงาน 
และพัสดุ 

   น.ส.ดรุณี  ภูล าสัตย ์

   น.ส.ศิริรัตน์  เนกอนันต ์

 

งานบริหารงานทั่วไปและครุภณัฑ ์

     น.ส.ดรุณี ภูล าสัตย ์

     น.ส.ศิริรัตน์  เนกอนันต ์

 

        งานธุรการ 

   นางกัลยา  ทองใบ 

   น.ส.ศิริรัตน์  เนกอนันต ์

งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 

นายไกรวัลย์   ทองหล่อ 

นางดวงจันทร์  สินป้อง 

นางรุ่งทิวา  อุไรวงค์ 

นางสาวกัญญาณัฐ  ศิลาเกษ 

นางสาวรัตติกาล  ดาราพันธ ์

นางอภิญญา  พละบุตร 

นางปิยะพร เหง้าเกษ 

นางสาวอนงค์  ทาจิตต ์

นางสาวจิรตรา  แสงทอง 

       

งานการเรียนการสอน 

นางสุนีย์     จงใจ 

นางฐิตาพร  ทานะกิจ 

นายณัฐวุฒิ   วงษ์สิงห ์

นายศิริราช พิมพบุตร 

ว่าที่รต.ทองใบ  ศรีแสง 

 

 

งานพัฒนาบุคลากร 

นางสุนีย์  จงใจ 

งานการศึกษาหลังปริญญา 

นางฐิตาพร  ทานะกิจ 

นายศิริราช  พิมพบุตร 

 

งานกิจการนักศกึษา/

กิจการพิเศษ 

   นางสุนีย์     จงใจ 

   นางฐิตาพร  ทานะกิจ 

   นายณัฐวุฒิ   วงษ์สิงห ์

   นายศิริราช พิมพบุตร 

   ว่าที่รต.ทองใบ  ศรีแสง 

    

 

งานการเงินและบัญช ี

น.ส.พนัดดา  นิลบารันต์ 

 

ผู้อ านวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษา 

นพ. เศวต   ศรีศิร ิ

รองผู้อ านวยการฯ 

ฝ่ายวิชาการและพัฒนา

หลักสูตร 

นพ.เกริก สุวรรณกาฬกาฬ 

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 านวยการฯฝ่ายบริหารงานทั่วไป/

หัวหน้าส านักงานศูนย์แพทยศาสตรศกึษา 

นางชนินันท์  พุ่มสถิต 

 

 

รองผู้อ านวยการฯ 

ฝ่ายการศึกษาหลังปริญญาและ

ประเมินผลภายนอก 

แพทย์หญิงจิรา ไตรรงค์จิตเหมาะ

เหมพม 
ผช.ผอก.การเงินหมวดเงิน 

อุดหนุนฯและตรวจสอบฯ 

นางสุภาภรณ ์ บุดดาวงศ ์
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ตารางท่ี 10 แสดงข้อมูลอาจารย์แพทย์ประจ าศูนย์แพทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 

สาขา แพทย์(คน) 

1. อายุรศาสตร์ 41 

2. ศัลยศาสตร์ 49 

3. ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ 14 

4. กุมารเวชศาสตร์ 21 

5. สูติ-นรีเวชวิทยา 18 

6. วิสัญญีวิทยา 16 

7. เวชกรรมสังคม 7 

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 

 

การจัดการเรียนการสอนและหลักสูตร 

 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ มีการจัดการรับนักศึกษาแพทย์เข้าฝึก
ปฏิบัติงานในช่วงชั้นปีที่ 4-6 ระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น  และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ในช่วงปี
การศึกษา 2558  มีจ านวนทั้งหมดนักศึกษา ดังนี้ 

 ตารางที่ 11 จ านวนนักศึกษาแพทย์ในปีการศึกษา 2558 

ชั้นปีที ่
จ านวนนักศึกษา (คน) 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
นักแพทย์ศึกษาชัน้ปทีี่ 4  30 16 
นักแพทย์ศึกษาชัน้ปทีี่ 5 30 17 
นักแพทย์ศึกษาชัน้ปทีี่ 6 31 18 
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ตารางท่ี 12 ตารางฝึกปฏิบัติงานนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 4-6 

ชั้นปีที ่
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

จ านวนกลุ่ม นักศึกษาต่อกลุ่ม จ านวนกลุ่ม นักศึกษาต่อกลุ่ม 
นักแพทย์ศึกษาชัน้ปทีี่ 4  2 15:15 1 16 
นักแพทย์ศึกษาชัน้ปทีี่ 5 2 15:15 1 17 
นักแพทย์ศึกษาชัน้ปทีี่ 6 3 12:12:6 2 6:12 

 

ตารางท่ี 13 จ านวนนักศึกษาแพทย์และบัณฑิตแพทย์ (ปีการศึกษา 2547-2558) 

ประเภท รับเข้าศึกษา 
ม.ขอนแก่น (คน) 

รับเข้าศึกษา 
ม.อุบลฯ (คน) 

ขณะนี้ก าลังศึกษา 
(คน) 

จบการศึกษาแล้ว 
(คน) 

แพทย์ 5 ป ี 32 - - 26 
CPIRD 228 172 180 220 
ODOD 93 - 54 39 
รวม 353 172 234 285(6) 

 

งานกิจกรรมนักศึกษา 
 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ มีการด าเนินการในกิจกรรมต่างๆ ใน
โครงการกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประกอบไปด้วย 

1. กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา    
2. กิจกรรมร่วมปั่นจักรยาน 
3. ปัจฉิมนิเทศ     
4. ถวายเทียนพรรษา     
5. เทิดพระเกียรติวันมหิดล    
6. ประเพณีสงกรานต์   

 นอกจากนี้ ยังด าเนินการจัดกิจกรรมเพ่ือสานสัมพันธ์ส าหรับอาจารย์แพทย์และนักศึกษาแพทย์ ดังนี้ 

1. กิจกรรมสรรหาอาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือเสริมประสบการณ์ส าหรับนักเรียนแพทย์ 

2. กิจกรรมวันศุกร์ 

3. การศึกษาดูงานโรงงานเอทานอล 

4. การศึกษาดูงานศูนย์วิจัยข้าว 

5. การศึกษาดูงานเสริมประสบการณ์ สวนสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี 

6. การศึกษาดูงาน ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม 
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7. กิจกรรมไหว้พระ 9 วัด  

8. กิจกรรมศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์ อุบลราชธานี 

9. กิจกรรมเสริมประสบการณ์ วัดศรีนวล 

10. กิจกรรมเสริมประสบการณ์ น้ าตกสร้อยสวรรค์ – ผาแต้ม 

11. กิจกรรมเสริมประสบการณ์ กระโดดหอสูงกองบิน 21 

12. กิจกรรมวิชาการเสริมประสบการณ์ นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6   

13. กิจกรรมพบอาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือบริการส่งเสริมการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์  

14. กิจกรรมทบทวนความรู้เพื่อสอบ NL 2-3  

15. กิจกรรมจัดอบรม ACLS 

16. กิจกรรมพัฒนาวิชาการเรื่องกฎหมายส าหรับแพทย์ 

17. กิจกรรมเตรียมความพร้อม Extern 

18. กิจกรรมด้านจริยธรรม 

งานการเรียนการสอน 

1. แผนการศึกษา ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี 

ประสานฝ่ายวิชาการของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะแพทยศาสตร์และการ

สาธารณสุขมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพ่ือด าเนินการจัดจัดตารางเรียนนักศึกษาชั้นปีที่ 4-6 พร้อม

ประสานกลุ่มงานต่างๆ ของโรงพยาบาลในการเรียนของนักศึกษาแพทย์แต่ละชั้นปี 

2. การจัดการเรียนการสอน มีการอ านวยความสะดวกนักศึกษา ตั้งแต่การเริ่มการศึกษา จัดท าคู่มือ 

เอกาสาร ต ารา โสตทัศนูปกรณ์ หุ่นสาธิต หุ่นจ าลอง และสื่อการสอนของนักศึกษาและอาจารย์ทุก

ชนิด รวมทั้งห้องเรียนห้องประชุม อาคารสถานที่ต่างๆ การจัดการสอบต่าง ๆ รวมทั้งการท างาน

ร่วมกับบุคลากรในกลุ่มงานด้านการเรียนการสอนต่าง ๆ   

3. การเบิกจ่ายค่าตอบแทน มีการจัดท าและตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินค่าสอนนักศึกษาแพทย์ให้

อาจารย์แพทย์ และกลุ่มงานในการเรียนการสอนต่างๆ ทุกช่วงเวลาการเรียนในแต่ละกลุ่ม 

งานพัฒนาการศึกษาและประเมินผล 
1. งานประกันคุณภาพการศึกษา ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาได้มีการจัดการวางแผน และติดตาม

ควบคุมดูแลในการประกันคุณภาพ โดยมีการแต่งตั้งอาจารย์แพทย์เป็นผู้ดูแลในการพัฒนางานการ

ประกันคุณภาพโดยตรงและให้อาจารย์แพทย์แต่ละกลุ่มงานน าไปปฏิบัติและพัฒนากลุ่มงานตัวเอง

ด้วย ในฐานะเป็นสถาบันสมทบร่วมผลิตแพทย์เพ่ิม เพ่ือชาวชนบทในเรื่องประกันคุณภาพ รวมทั้ง

ประสานงานเพื่อเป็นการพัฒนาให้ได้คุณภาพตามที่มหาวิทยาลัยต้องการ นอกจากนี้ยังจัดท าแผนการ
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สอน และประมวลรายวิชาร่วมกับกลุ่มงานเพ่ือประกอบการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา เช่น 

เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา แบบประเมินการสอน เป็นต้น 

2. งานประเมินผล 

2.1. นักศึกษา มีการจัดท าข้อมูลนักศึกษาแพทย์และเก็บข้อมูลผลการเรียนประวัติ โดยประสาน

กับหน่วยงานของฝ่ายวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายวิชาการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

และประสานส านักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพ่ิมเพ่ือชาวชนบท  

2.2. กิจกรรมการเรียนการสอน โดยดูแล และประสานกลุ่มงานในการพัฒนาการเรียนการสอน 

จัดท า รวบรวม แบบประเมินการเรียนการสอนของนักศึกษาแพทย์ สรุปผลการเรียนและการ

ประเมินผลนักศึกษาแพทย์  

2.3. บัณฑิตแพทย์โครงการร่วมผลิตแพทย์เพ่ิมเพ่ือชาวชนบท  ติดตามประเมินผลบัณฑิตแพทย์ 

โครงการผลิตแพทย์เพ่ิมเพ่ือชาวชนบทที่ส าเร็จการศึกษา และไปปฏิบัติงานในโรงพยาบาล

ตามภูมิล าเนา และดูแลอ านวยความสะดวกแกอาจารย์แพทย์ในการออกนิเทศ และ

ประเมินผลบัณฑิตแพทย์ในที่ต่างๆ ตามโครงการที่จัดเตรียมและเก็บข้อมูลประเมินผล 

3. งานพัฒนาอาจารย์แพทย์ มีการด าเนินการสนับสนุนงบประมาณอาจารย์แพทย์ เพ่ือเข้าร่วมประชุม

ด้านแพทยศาสตรศึกษา นอกจากนี้ยังประสานงานและอ านวยความสะดวกให้กับอาจารย์แพทย์ใน

การไปประชุม/ อบรม/สัมมนา เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะด้านแพทยศาสตรศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

4. งานพัฒนาบุคลากร 

4.1. สนับสนุนบุคลากรเพ่ือเข้าร่วมประชุมด้านแพทยศาสตรศึกษา 

4.2. ประสานงานและอ านวยความสะดวกให้กับบุคลากรในการไปประชุม/อบรม/สัมมนา เพ่ือ

พัฒนาความรู้และทักษะด้านแพทยศาสตรศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

4.3. จัดโครงการศึกษาดูงาน ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาอ่ืนๆ ปีละ 1 ครั้ง  

5. บริหารงานทั่วไป 

5.1. จัดท าแผนงาน/โครงการตามแผนที่วางไว้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ นอกจากนี้มีการควบคุม 

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 ตรวจสอบเบิกจ่าย

ครุภัณฑ์รวมทั้งจัดซื้อ และท าบัญชีคุมครุภัณฑ์และจัดท าแผนบ ารุงรักษา 
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6. งานธุรการทั่วไป บริหารการะบวนการท างานส านักงานทั่วไป และงานสารบรรณหนังสือราชการ   

ภายใน-ภายนอก การลงทะเบียน เสนอเกษียนหนังสือแจ้งเวียนผู้ที่เกี่ยวข้อง ด าเนินงานด้านเอกสาร  

การพิมพ์หนังสือราชการ หนังสือเอกสารต่างๆ ของส านักงานศูนย์แพทยศาสตรศึกษา ประสานงาน

ด้านต่างๆ จัดหายานพาหนะให้พร้อมใช้ และเพียงพอส าหรับอาจารย์และนักศึกษาแพทย์ด้านการ

เรียนการสอน 

7. งานหอพัก/ อาคารสถานที่  

7.1. ดูแลอาคารสถานที่ และความปลอดภัย และบริเวณรอบอาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาและ

อาคาร 7 ชั้นที่ศูนย์แพทยศาสตรศึกษารับผิดชอบ ให้พร้อมใช้งานของอุปกรณ์ต่างๆ 

7.2. จัดเตรียมห้องพัก และดูแลความสะอาดความเรียบร้อยของห้องพักก่อนเข้าพักและหลังออก

จากห้องพักของแพทย์และนักศึกษาแพทย์ที่มาฝึกและปฏิบัติงาน 

7.3. จัดผู้เข้าพัก และรับประสานงานการเข้าหอพักแก่ผู้มาติดต่อขอพัก ทั้งแพทย์และนักศึกษา

แพทย์  

8. งานโสตและทัศนนูปกรณ์ 

8.1. จัดเตรียมห้องเรียนและห้องประชุม รวมทั้งอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์  ส าหรับการเรียนการ

สอนนักศึกษาแพทย์ให้พร้อมใช้งาน และบริการห้องประชุมส าหรับผู้ใช้งาน   

8.2. มีการจัด ส่ง – ยืม อุปกรณ์ฝึก หุ่นจ าลอง กล้องจุลทรรศน์ รวมถึงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

8.3. มีการจัดท าเว็บไซด์และพัฒนาเว็บไซด์ และท าสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ 

9. งานบัญชีและการเงิน โดยประสานงานด้านการเงินและบัญชีระหว่างหน่วยงานและโรงพยาบาล 

ระหว่างส านักบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพ่ิมเพ่ือชาวชนบทกระทรวงสาธารณสุข ประสานกับ

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นและวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รวมทั้งการเบิกจ่ายค่าตอบแทนและควบคุมดูแลการเบิกจ่ายงบตาม

แผน 

10. แผนการพัฒนาต่อเนื่อง มีระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการ โดยใช้กระบวนการ PDCA และ

เกณฑ์ TQA/EdPEx ที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ก าหนดไว้ มีการประเมินการ

จัดการเรียนการสอนของนักศึกษาแพทย์  ทุกกลุ่มเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนในรายวิชา และจัด

เวทีประเมินการจัดการเรียนการสอนระหว่างนักศึกษาแพทย์และอาจารย์ปีละ 2 ครั้ง ในกลางภาค 

และปลายภาคการศึกษา  การประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอกตามรอบเวลา  

การเยี่ยมบัณฑิตทุกคนที่จบการศึกษาในแต่ละปี และน าผลการประเมิน ข้อมูลป้อนกลับแจ้งเวียน

หัวหน้ากลุ่มงาน ทุกกลุ่มงานเพ่ือน าไปปรับปรุงกระบวนการ นวัตกรรมการเรียนการสอน 
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 3.1.2.2.ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลศรีสะเกษ 

 

ภาพที่ 4 โครงสร้างศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลศรีสะเกษ 

หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน คือหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
โดยประกอบด้วย 3 ชั้นปีดังนี้ 

ตารางท่ี 14 หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาลศรีสะเกษ 

ชั้นปีที ่ รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
ชั้นปีที่ 4 1901 401 นิติเวชศาสตร์ 1 (Forensic medicine I)    1 หน่วยกิต 
 1901 402 เวชศาสตร์ชุมชนและครอบครัว 3 

(Family and community medicine III)  
4 หน่วยกิต 

 1901 403  ศัลยศาสตร์ 1  (Surgery I)   12 หน่วยกิต 
 1901 404  สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 1  

(Obstetrics and Gynecology I)   
12  หน่วยกิต 

 1901 405  ออร์โธปิดิกส์ 1  (Orthopedics I)   5 หน่วยกิต 
 1901 406  อายุรศาสตร์ 1  (Medicine I)   12 หน่วยกิต 
 1901 407  เวชศาสตร์ฟื้นฟู  (Rehabilitation medicine)   2 หน่วยกิต 
ชั้นปีที่ 5 1901 501  กุมารเวชศาสตร์ 1  (Pediatrics I)    12 หน่วยกิต 
 1901 502  จักษุวิทยา  (Ophthalmology)    4 หน่วยกิต 
 1901 503  จิตเวชศาสตร์  (Psychiatry)    4 หน่วยกิต 
 1901 504  นิติเวชศาสตร์ 2  (Forensic medicine II)   1 หน่วยกิต 
 1901 505  รังสีวิทยาคลินิก  (Clinical radiology)    4 หน่วยกิต 



43 

 

 43 Annual Report 2015   
 

 1901 506  วิสัญญีวิทยา (Anesthesiology)    3 หน่วยกิต 
 1901 507  เวชศาสตร์ชุมชนและครอบครัว 4  (Family 

and community medicine IV)   
4 หน่วยกิต 

 1901 508 ศัลยศาสตร์ 2  (Surgery II)   6 หน่วยกิต 
 1901 509  โสต ศอ นาสิก และลาริงซ์วทิยา  

(Otorhinolaryngology) 
4 หน่วยกิต 

 1901 510   อายุรศาสตร์ 2 (Medicine II) 6 หน่วยกิต 
ชั้นปีที่ 6 1901 601   กุมารเวชศาสตร์ 2 (Pediatrics II) 8 หน่วยกิต 
 1901 602   ศัลยศาสตร์ 3 (Surgery III) 12 หน่วยกิต 
 1901 603   สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 2  (Obstertrics 

and Gynecology II) 
6 หน่วยกิต 

 1901 604  ออร์โธปิดิกส์ 2 (Orthopedics II) 6 หน่วยกิต 
 1901 605  อายุรศาสตร์ 3 (Medicine III) 12 หน่วยกิต     
 1901 619  เวชศาสตร์ฉุกเฉิน (Medical Emergency)   4 หน่วยกิต    

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลศรีสะเกษ มีนักศึกษาปีการศึกษา 2558 รวมทั้งสิ้น 55 
คน แบ่งเป็น 

นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4  จ านวน 16 คน 
นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5  จ านวน 23 คน 
นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6  จ านวน 16 คน 
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลศรีสะเกษจัดให้มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรทั้งหมด 10 

กิจกรรม ดังนี้ 
1. งานปฐมนิเทศนึกศึกษาขึ้นชั้นคลีนิก 
2. โครงการสร้างเสริมทักษะชีวิต  
3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ CPR  
4. กิจกรรมวันไหว้ครู 
5. วันมหิดล 
6. โครงการหมอของแผ่นดิน 
7. โครงการพัฒนาบทบาทนักศึกษาแพทย์ 
8. กีฬาสี 
9. กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพนักศึกษา 
10. กิจกรรมเข้าค่ายอาสา ปันน้ าใจรักการอ่าน 

ผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ 
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 ผลงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ ที่ตีพิมพ์ และเผยแพร่ทั้งในและต่างประเทศของคณาจารย์และ
บุคลากรศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลศรีสะเกษ มีทั้งหมด 10 ผลงาน ดังนี้ 

ตารางท่ี 15 แสดงผลงงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์และบุคลากร ศูนย์
แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลศรีสะเกษ 

ที่ ชื่อเรื่องงานวิจัย/Title ผู้วิจัย/Reseacher 
1 การศึกษาผลการตรวจสมรรถภาพปอด และปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคในผู้ป่วย 

โรคปอดอุดตันเร้ือรังโรงพยาบาลศรีสะเกษ 
พญ.กฤษณา ติยวรนันท ์

2 ปัญหาของนักศึกษาแพทยท์ี่เร่ิมขึ้นชั้นคลนิิกของศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลนิิก
โรงพยาบาลศรีสะเกษ  

พญ.แคทรียา เทนสิทธิ ์

3 ฟื้นฟูด้วยใจ ใกล้ไกลช่วยกัน เครือข่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู จงัหวัดศรีสะเกษ พญ.เดือนฉาย โพธิ์งาม 
4 ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราตายของผูป้่วย HAP ในโรงพยาบาลศรีสะเกษ พญ.ฉัฐสุดา  สุกทน 
5 เปรียบเทียบการรักษาด้วยสาร Surfactant ในผูป้่วยเด็กคลอดก่อน  ก าหนดที่มี

ปัญหา เรื่อง Respiratory distress Syndrome  
พญ.พิศประภา  น้อยมิ่ง 

6 อุบัติการณ์ของ Invasive aspergillosis ในผู้ป่วยมะเร็ง เม็ดเลือดขาวชนิด
เฉียบพลัน Acute myeloid leukemia ทีไ่ด้รับการรักษาดว้ยเคมีบ าบัด ใน
โรงพยาบาลศรีสะเกษ 

พญ.กัญญาพร เจริญประเสริฐ 

7 ปัจจัยที่ท าให้ผู้ป่วยตดิเชื้อในกระแสเลือดรอดชีพใน 30 วัน นพ.ประกาศิต  เทนสิทธิ ์
8 Cecal Perforation from Necator americanus : A case report นพ.วสันต์  นันทสนัต ิ
9 ปัญหาการพูดชา้ในผู้ป่วยเด็ก โรงพยาบาลศรีสะเกษ พญ.นิติภรณ์  บุษบงก์   
10 การศึกษาผลการใช้แนวทางการดูแลผู้ป่วยที่เข้ารับการผา่ตัดกระดูกสันหลังช่วงคอ 

โรงพยาบาลศรีสะเกษ 
นพ.ปิยพงษ์  ติยวรนนัท ์

 
 
 
การบริการวิชาการ 

 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลศรีสะเกษมีโครงการหรือกิจกรรมด้านการบริการ
วิชาการมีทั้งหมด 10 โครงการดังนี้ 

1. โครงการคลินิกวิจัย 
2. โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง ทักษะการออกข้อสอบ OSCE 
3. อบรมหลักสูตร Exploratory Course in Medical Education for “rookie” teacher         

• ปีงบประมาณ 2558                          

• CPIRD Conference 2015                
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• อบรบหลักสูตร Essential Course for Medical Educator   

• อบรมหลักสูตรแพทยศาสตรศึกษาส าหรับเจ้าหน้าที่  

• COACHING AND MENTORING roles of medical teachers 

• อบรมหลักสูตรการประกันคุณภาพทางการศึกษาตามเกณฑ์ WFME     
 

การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประกอบด้วย 2 กิจกรรม คือ กิจกรรมพัฒนาจิตปัญญา และเรียนรู้วิธีธรรม
และสมุนไพร 

การบริหารจัดการ 
 ด้านบุคลากร 
  ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลศรีสะเกษมีบุคลากรสายวิชาการ (อาจารย์
แพทย์) จ านวน 82 คน แพทย์พ่ีเลี้ยง จ านวน 2  คน และสายสนับสนุน(เจ้าหน้าที่) จ านวน 15  คน 

ตารางท่ี 16 แสดงจ านวนอาจารย์แพทย์แยกตามสาขาความเชี่ยวชาญ ประจ าศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้น
คลินิก โรงพยาบาลศรีสะเกษ 

ที่ สาขา จ านวน 
1 สาขากุมารเวชศาสตร์  9 (ผู้บริหาร1) 
2 สาขากุมารเวชศาสตร์โรคเลือด  1  
3 สาขาสตูิศาสตร์– นรีเวชกรรม  9 (ผู้บริหาร1) 
4 สาขาอายุรศาสตร์  10 
5 สาขาอายุรศาสตร์โรคไต  3 (ผู้บริหาร1) 
6 สาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ 1 
7 สาขาอายุรศาสตร์โรคโรคเลือด 1 
8 สาขาอายุรศาสตร์ประสาทวิทยา 1 
9 สาขาศัลยศาสตร์  6 
10 สาขาศัลยศาสตร์ยโูรวิทยา  1 
11 สาขากุมารศัลยศาสตร ์ 1 
12 สาขาศัลยศาสตร์ตกแต่ง 1 
13 สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ 7 
14 สาขาจักษุวทิยา  4 
15 สาขาโสต  ศอ  นาสิก  3 
16 สาขาตจวทิยา  2 
17 สาขารังสวีิทยา  4 
18 สาขาเวชศาสตร์ฟืน้ฟู  1 

http://www.samunpri.com/
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ที่ สาขา จ านวน 
19 สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว  2 
20 แพทย์ทางเลือกและแพทย์แผนไทย  1 
21 สาขาระบาดวทิยา  1 
22 สาขาแพทยว์ิสัญญี  5 
23 สาขานิติเวชศาสตร์  1 
24 สาขาจิตเวชศาสตร์  3 
25 สาขาแพทย์เวชปฏบิัติ  3 

 รวม  82 

 
ตารางท่ี 17 แสดงจ านวนแพทย์ที่ก าลังศึกษาต่อ 

ปี ชื่อ-สกุล สาขาความเชี่ยวชาญ 
2559 1. พญ.วิชกุล   ชีวภัทร ตจวิทยา 
 2. นพ.ปุณรัตน์   ชนะบุตร ศัลยศาสตร ์

3. พญ.จินดาพร   ไชยโคตร อายุรกรรม  
4. นพ.คมเสก   พรหโมปกรณ์ เวชศาสตร์ฟื้นฟ ู
5. พญ.นิลวรรณ   ยังเจริญ วิสัญญ ี
6. พญ.พลอยพรรณ  วัฒนากาล รังสีวินิฉัย  
7. นพ.อุลิต    ทองสุภาภรณ์  เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 
8. นพ.ธิติธร  เสาเวียง เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 

2560 1.พญ.มัทนียา  จ าปาพันธุ ์ จิตเวชเด็กและวัยรุ่น 
2.พญ.พัสสวรรณ   เจตตจารุรัชต์ ศัลยกกรม 
3.พญ.ธัธธนันท์   จามิกร ศัลยกกรม 
4.นพ.อัครเดช  โอภาสพส ุ สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา   
5.พญ.ขวัญชนก  ศรีสุธรรม สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา   
6.พญ.ปานวาด  เหลืองประเสรฐิ โสต ศอ  นาสิก 
7.พญ.ภัทราภรณ์   ชมเมือง วิสัญญีวิทยา 
8.พญ.ศศิธร  สายยศ เวชศาสตร์ฟื้นฟ ู
9.นพ.วทัญญู  ประสารสิวมัย จักษุวิทยา 
10.พญ.อาริสา   มโนชญป์ิติพงศ์ อายุรศาสตร์ต่อมไร้ท่อและเมตตะบอลิสม 
11.พญ.ณัชชา   แซ่เตียว อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ 

2561 1.นพ.กิตติพิชญ์  แม้นถาวรสิร ิ ศัลยกรรมประสาท  
2.พญ.สจิตรา  บุญพบ ศัลยศาสตร ์
3.นพ.พัฒนาพงศ์   รัศมี ศัลยศาสตร ์
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ปี ชื่อ-สกุล สาขาความเชี่ยวชาญ 
4.พญ.มัลลิกา   โมทะจิตต ์ กุมารเวชศาสตร ์
5.นพ.ธนา   ปฏิมารัตนานนัท์ อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา 

2562 1.พญ.ศิรดา  สุทธิวัฒนะ ศัลยศาสตร์ตกแต่ง 
2.นพ.พลวัฒน์   อ่วมพนัธ์เจริญ ศัลยศาสตร ์
3.นพ.ประกาศชัย   พวงนาม ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส ์

2563 1.นพ.พินัย   จิรฐิติวงศ ์ ศัลยศาสตร์ตกแต่ง 

 
การพัฒนาบุคลากร  

1. อบรมหลักสูตร Exploratory Course in Medical Education for “rookie” teacher         
ปีงบประมาณ 2558 จ านวน 12 คน 

2. CPIRD Conference 2015 จ านวน  11 คน 
3. อบรบหลักสูตร Essential Course for Medical Educator  จ านวน  1 คน 
4. อบรมหลักสูตรแพทยศาสตรศึกษาส าหรับเจ้าหน้าที่ (Medical Education Support MES)                               

จ านวน 1 คน 
5. อบรมหลักสูตรการประกันคุณภาพทางการศึกษาตามเกณฑ์ WFME จ านวน 2 คน 

 
งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร เงินงบประมาณ/เงินรายได้ 

งบประมาณหมวดอุดหนุนทั่วไปเพื่อจัดการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์ ประจ าปีงบประมาณ 2559 
จ านวนเงิน 16,317,000 บาท 

3.2 กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
 ในปีงบประมาณ 2558 ได้จัดสรรงบประมาณเพ่ือด าเนินการจัดโครงการ/กิจกรรม ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ ดังนี้ 

ตารางท่ี 18 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม 
(อธิบายรายละเอียดการด าเนินงาน) 

วัน/เดือน/ปีสถานที ่
งบประมาณ 

จ านวนผู้เข้าร่วม 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุขศาสตร์ 

1 โครงการฝึกปฏิบตัิการภาคสนาม
รายวิชา1902 401  การวินิจฉัย
ชุมชน 

วันท่ี 13-23 ตุลาคม 2557  ณ 
บ้านเวินบึก หมู่ 8 ต าบลโขง
เจียม อ าเภอโขงเจียม จังหวดั
อุบลราชธาน ี

66,060 บาท อาจารย์ จ านวน 15 คน  
นักศึกษาช้ันปีท่ี 4 จ านวน 
52 คน 
บุคคลภายนอกจ านวน 105 
รวมทั้งสิ้น 172 คน 
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ล าดับ โครงการ/กิจกรรม 
(อธิบายรายละเอียดการด าเนินงาน) 

วัน/เดือน/ปีสถานที ่
งบประมาณ 

จ านวนผู้เข้าร่วม 

2 กิจกรรมฝึกปฏิบตัิงานสาธารณสุข
ชุมชน ช้ันปีท่ี 4 

วันท่ี  8 ธันวาคม 2557 ณ 
ห้อง cmp 401 ช้ัน 4 
วิทยาลัยแพทยศาสตรแ์ละการ
สาธารณสุข 

540 บาท อาจารย์ จ านวน 8 คน 
บุคคลภายนอกจ านวน  10 
คน 
รวมทั้งสิ้น 18 คน 

3 โครงการฝึกปฏิบตัิงานอนามัยชุมชน 
1 และ 2  กลุ่มวิชาสาธารณสุข
ศาสตร ์

12 ม.ค. ถึง 6 ม.ีค. 2558 ณ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลในจังหวัดอุบลราชธานี 
15 แห่ง 
และ 8 มิย.- 17 กค. 2558 ณ 
โรงพยาบาลชุมชนในจังหวัด
อุบลราชธาน๊ 12 แห่ง  

99,940 บาท อาจารย์ จ านวน7คน 
บุคคลภายนอกจ านวน 30
คน นักศึกษา ช้ันปีท่ี 4 
จ านวน 35 คน และ
นักศึกษา ช้ันปีท่ี 4 จ านวน 
33 คน 

4 กิจกรรมเรียนรู้นอกห้องเรียน 
รายวิชาปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์
ด้านสิ่งแวดล้อม 

วันท่ี 8  เมษายน 2558 
ส านักงานสิ่งแวดล้อมท่ี 12 
อุบลราชธาน ี

3,600 บาท อาจารย์ จ านวน 2 คน 
นักศึกษาช้ันปีท่ี 3 จ านวน 
53 คน 
รวมทั้งสิ้น 55 คน 

5 กิจกรรมศึกษาระบบการควบคุม
มลพิษทางอากาศและเสยีง ใน
รายวิชาการควบคมุมลพิษทาง
อากาศและเสียง 

19 ธันวาคม 2557 
ณ โรงไฟฟ้าและโรงงาน
น้ าตาล จังหวัดสุรินทร ์

1,400 บาท อาจารย์ จ านวน 2 คน 
นักศึกษา.ช้ันปีท่ี 3 จ านวน 
52 คน 
รวมทั้งสิ้น 54 คน 

6 กิจกรรมฝึกตรวจวัดและวิเคราะห์
ด้านอากาศในสถานประกอบกิจการ 
ในรายวิชาการสุม่เก็บและการ
วิเคราะหด์้านอากาศ 

29-30 เมษายน 2558 และ 3 
พฤษภาคม 2558  
ณ โรงงานเผาอิฐมอญแดง 
บ้านหนองกินเพล อ าเภอ 
วารินช าราบ จังหวัด
อุบลราชธาน ี

3,120 บาท อาจารย์ จ านวน 2 คน 
นักศึกษา ช้ันปีท่ี 3 จ านวน 
52 คน รวมทั้งสิ้น 54 คน 

7 กิจกรรมการอนุรักษ์พลังงาน ใน
รายวิชาการควบคมุมลพษิทาง
อากาศและเสียง และในรายวิชาการ
สุ่มเก็บและวิเคราะห์ด้านอากาศ 

เริ่ม ตลุาคม 2557 สิ้นสดุ 
เดือนกันยายน 2558 ณ 
วิทยาลัยแพทยศาสตรแ์ละการ
สาธารณสุข 

16,410 บาท บุคคลากรและนักศึกษาทุก
คน 

8 กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลกสู่ ASEAN 
 

วันท่ี 10  กันยายน 2558 
ณ บริเวณลานกจิกรรมหน้า
ห้อง CMP103  วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข   

8,500 บาท อาจารย์และบุคลากร 
จ านวน 8 คน 
บุคคลภายนอก 9 คน
นักศึกษา ช้ันปีท่ี 1-4 
จ านวน 189 คน รวมทั้งสิ้น 
206 คน 
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4. การส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา เพื่อฝึกทักษะการท างานเป็นทีมประสบการณ์จาก
การท าจริงหรือสหกิจศึกษา 
 ในปีงบประมาณ 2558 มีการด าเนินการสนับสนุนการจัดโครงการ/กิจกรรม เพ่ือส่งเสริมและ
สนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา เพื่อฝึกทักษะการท างานเป็นทีม ประสบการณ์จากการท างานจริงหรือสหกิจ
ศึกษา ทั้ง 2 กลุ่มวิชา ดังนี้  

ตารางที่ 19 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมเพื่อฝึกทักษะการท างานเป็นทีมประสบการณ์จากการท าจริง 
กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์และกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 

ล าดับ 
โครงการ/กิจกรรม  

(อธิบายรายละเอียดการด าเนินงาน) 
วัน/เดือน/ปี/สถานที ่ งบประมาณ จ านวนผู้เข้าร่วม 

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (ชัน้ปรีคลินิก) 

1 โครงการศึกษาดูงานระบบการดูแล

ผู้ป่วยแบบองค์รวม โรคเบาหวาน 

รายวิชาระบบต่อมไร้ท่อ 

วันท่ี 13 กุมภาพันธ์ 2558 

โรงพยาบาลวารินช าราบ 

3,350 บาท อาจารย์ จ านวน 3 คน 

นักศึกษาช้ันปีท่ี 2 จ านวน 

36 คน รวมทั้งสิ้น 39 คน 

2 โครงการฝึกปฏิบตัิการจติปัญญา

ศึกษาและสุนทรียสนทนาในรายวชิา

การพัฒนาความเป็นนักวิชาชีพเวช

กรรม   

วันท่ี 4-5 เมษายน 2558 

ณ ห้อง cmp 122 

วิทยาลัยแพทยศาสตรแ์ละ

การสาธารณสุข 

22,920 บาท อาจารย์จ านวน 3 คน 

บุคคลภายนอก 2 คน 

นักศึกษาช้ันปีท่ี 2 จ านวน 

36 คน รวมทั้งสิ้น 41 คน 

3 โครงการศึกษาดูงานในรายวิชา 

๑๙๐๑ ๒๐๑ หลักการทั่วไปทาง

วิทยาศาสตร์การแพทย์ 3 

วันท่ี 14  ตุลาคม 2557  

ณ โรงพยาบาลมะเร็ง

จังหวัดอุบลฯ 

3,580 บาท อาจารย์จ านวน 4 คน 

นักศึกษาช้ันปีท่ี 2 จ านวน 

36 คน รวมทั้งสิ้น 40 คน 

4 โครงการฝึกปฏิบตัิงานในรายวิชา

การสร้างเสริมสุขภาพและ

ประสบการณ์วิชาชีพแพทย์ 

วันท่ี 13-18 สิงหาคม 
2558 
โรงพยาบาลตาลสุม 
โรงพยาบาลนาตาล 
โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่ 
โรงพยาบาลเขื่องใน 

85,000 บาท นักศึกษาช้ันปีท่ี 3 จ านวน 

36 คน 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุขศาสตร์ 

1 โครงการฝึกปฏิบตัิการภาคสนาม

รายวิชา1902 401  การวินิจฉัย

ชุมชน 

วันท่ี 13-23 ตุลาคม 2557  

ณ บ้านเวินบึก หมู่ 8 

ต าบลโขงเจียม อ าเภอโขง

66,060 บาท อาจารย์ จ านวน 15 คน  

นักศึกษาช้ันปีท่ี 4 จ านวน 

52 คนบุคคลภายนอก



50 

 

 50 Annual Report 2015   
 

ล าดับ 
โครงการ/กิจกรรม  

(อธิบายรายละเอียดการด าเนินงาน) 
วัน/เดือน/ปี/สถานที ่ งบประมาณ จ านวนผู้เข้าร่วม 

เจียม จังหวัดอุบลราชธาน ี จ านวน 105 รวมทั้งสิ้น 

172 คน 

2 กิจกรรมฝึกปฏิบตัิงานสาธารณสุข

ชุมชน ช้ันปีท่ี 4 

วันท่ี  8 ธันวาคม 2557 ณ 

ห้อง cmp 401 ช้ัน 4 

วิทยาลัยแพทยศาสตรแ์ละ

การสาธารณสุข 

540 บาท อาจารย์จ านวน 8 คน 

บุคคลภายนอกจ านวน  10 

คน รวมทั้งสิ้น 18 คน 

3 โครงการฝึกปฏิบตัิงานอนามัยชุมชน 

1 และ 2  กลุ่มวิชาสาธารณสุข

ศาสตร ์

12 ม.ค. ถึง 6 ม.ีค. 2558 

ณ โรงพยาบาลส่งเสรมิ

สุขภาพต าบลในจังหวัด

อุบลราชธาน ี15 แห่ง 

และ 8 มิย.- 17 กค. 2558 

ณ โรงพยาบาลชุมชนใน

จังหวัดอุบลราชธาน๊ 12 

แห่ง  

99,940 บาท อาจารย์ จ านวน7คน 

บุคคลภายนอกจ านวน 30

คน 

นักศึกษาช้ันปีท่ี 4 จ านวน 

35 คน และนักศึกษาช้ันปี

ที่ 4 จ านวน 33 คน 

4 กิจกรรมเรียนรู้นอกห้องเรียน 

รายวิชาปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์

ด้านสิ่งแวดล้อม 

วันท่ี 8  เมษายน 2558 

ส านักงานสิ่งแวดล้อมท่ี 12 

อุบลราชธาน ี

3,600 บาท อาจารย์จ านวน 2 คน 

นักศึกษาช้ันปีท่ี 3 จ านวน 

53 คน 

รวมทั้งสิ้น 55 คน 

5 กิจกรรมศึกษาระบบการควบคุม

มลพิษทางอากาศและเสยีง ใน

รายวิชาการควบคมุมลพิษทาง

อากาศและเสียง 

19 ธันวาคม 2557 

ณ โรงไฟฟ้าและโรงงาน

น้ าตาล จังหวัดสุรินทร ์

1,400 บาท อาจารย์จ านวน 2 คน 

นักศึกษาช้ันปีท่ี 3 จ านวน 

52 คน 

รวมทั้งสิ้น 54 คน 

6 กิจกรรมฝึกตรวจวัดและวิเคราะห์

ด้านอากาศในสถานประกอบกิจการ 

ในรายวิชาการสุม่เก็บและการ

วิเคราะหด์้านอากาศ 

29-30 เมษายน 2558 

และ 3 พฤษภาคม 2558  

ณ โรงงานเผาอิฐมอญแดง 

บ้านหนองกินเพล อ าเภอ 

วารินช าราบ จังหวัด

อุบลราชธาน ี

3,120 บาท อาจารย์จ านวน 2 คน 

นักศึกษาช้ันปีท่ี 3 จ านวน 

52 คน 

รวมทั้งสิ้น 54 คน 

7 กิจกรรมการอนุรักษ์พลังงาน ใน

รายวิชาการควบคมุมลพิษทาง

เริ่ม ตลุาคม 2557 สิ้นสดุ 

เดือนกันยายน 2558 ณ 

16,410 บาท บุคคลากรและนักศึกษา 

ทุกคน 
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ล าดับ 
โครงการ/กิจกรรม  

(อธิบายรายละเอียดการด าเนินงาน) 
วัน/เดือน/ปี/สถานที ่ งบประมาณ จ านวนผู้เข้าร่วม 

อากาศและเสียง และในรายวิชาการ

สุ่มเก็บและวิเคราะห์ด้านอากาศ 

วิทยาลัยแพทยศาสตรแ์ละ

การสาธารณสุข 

 
5. การสนับสนุนและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนและแหล่งเรียนรู้ 
5.1 ด้านคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

ในปีงบประมาณ 2558 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้ด าเนินการจัดการบริการด้าน
เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อสืบค้นส าหรับการเรียนการสอน จ านวน 20 เครื่อง ณ ห้องสมุด ของวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข และมีการให้บริการจุดบริการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเครือข่ายไร้สาย
ภายในอาคาร จ านวน 11 จุด ได้แก่ ชั้น 1 ติดตั้ง 4 จุด ชั้น 3 ติดตั้ง 5 จุด  และชั้น 4 ติดตั้ง 2 จุด 

5.2 ด้านห้องปฏิบัติการ 
 ในปีงบประมาณ 2558 ได้ด าเนินการจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนโดย
ผ่านทาง โครงการจัดหาวัสดุเพ่ือรองรับการเรียนการสอนประจ าปี พ.ศ. 2558 จ านวน 500,000 บาท มี
หน่วยงานที่รับผิดชอบคือ งานห้องปฏิบัติการ มีวัตถุประสงค์ในการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ เพ่ือ
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละหลักสูตรแยกตามชั้นปี  

โดย จากการประเมินผลส าเร็จของการด าเนินการตามตัวชี้วัดของโครงการจัดหาวัสดุเพ่ือรองรับการเรียน
การสอนประจ าปี พ.ศ. 2558 พบว่า ผู้ประเมินมีระดับความพึงพอใจในระบบสนับสนุนการเรียนการสอน ร้อย
ละ 87 

แผนภูมิที่ 6 แสดงการเปรียบเทียบงบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ เพื่อสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอน ในปีงบประมาณ 2557 - 2558 
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5.3 ด้านระบบสารสนเทศและห้องสมุด 
 ในปีงบประมาณ 2558 มีการจัดการด้านสื่อการเรียนการสอนเพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้ เช่น หนังสือ-
ต ารา วิทยานิพนธ์ วารสารในและต่างประเทศ และฐานข้อมูล ในให้บริการแก่นักศึกษา และบุคลากร ดังนี้ 

ตารางท่ี 20 เปรียบเทียบจ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ปะจ าปีงบประมาณ 2557-2558 

ประเภทสิ่งสนับสนนุการเรียนรู้ 
ปี 2557 

รวม 
ปี 2558 

รวม 
เพ่ิมขึ้น/
ลดลง จ านวน หน่วยนับ จ านวน หน่วยนับ 

1. ต าราภาษาไทย 3,300 เล่ม 3,300 3,732 เล่ม 3,732 เพิ่มขึ้น 
2. ต าราภาษาอังกฤษ 2,213 เล่ม 2,213 2,319 เล่ม 2,319 เพิ่มขึ้น 
3. ปัญหาพิเศษด้านสาธารณสุข 434 เล่ม 434 507 เล่ม 507 เพิ่มขึ้น 
4. หนังสืออื่นๆ 1,147 ฉบับ 1,147 1,147 ฉบับ 1,147 เท่าเดิม 
5. วารสารวิชาการ 117 เล่ม 117 380 เล่ม 380 เพิ่มขึ้น 
6. นิตยสารบันเทิง 99 เล่ม 99 198 เล่ม 198 เพิ่มขึ้น 
7. สื่อโสตทัศน ์ 453 แผ่น 453 465 แผ่น 465 เพิ่มขึ้น 
8. ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  1 ฐาน 1 1 ฐาน 1 เท่าเดิม 
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 แผนภูมิที่ 7 แสดงการเปรียบเทียบจ านวนสิ่งสนับสนุนที่จัดให้บริการ ในปีงบประมาณ 2557-2558 

 
 
 
6. การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมนอกหลักสูตรที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 ในปีงบประมาณ 2558 ได้ด าเนินการจัดสรรงบประมาณจ านวน เพ่ือสนับสนุนการจัดโครงการ/
กิจกรรมนอกหลักสูตรเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษา เพ่ือให้นักศึกษาส าเร็จการศึกษา มีคุณสมบัติตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ทั้ง 5 ด้าน ดังนี้ 

ตารางท่ี 21 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมเสริมหลักสูตรและนอกหลักสูตร ประจ าปีงบประมาณ 2558 

โครงการ/กิจกรรม วัน/เดือน/ปี
สถานที ่

งบประมาณ จ านวน
ผู้เข้าร่วม 

ระดับความ
พึงพอใจ 

1.กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์  
1.1 โครงการประชุมวิชาการ “สานสัมพันธ์ศิษย์เก่า

แนะแนวน้อง” 
21 มี.ค.58 16,500 บาท ร้อยละ 90 ร้อยละ 4.20 

1.2 โครงการประเมินคุณภาพบณัฑิต วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

7 พ.ค.58 1,500 บาท ร้อยละ 80 ร้อยละ 4.55 

1.3 โครงการแต่งกายดี มีวินัย ตรงต่อเวลา เพื่อ เดือนสิงหาคม 58 1,000 บาท ร้อยละ 100 ร้อยละ 4.70 
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โครงการ/กิจกรรม วัน/เดือน/ปี
สถานที ่

งบประมาณ จ านวน
ผู้เข้าร่วม 

ระดับความ
พึงพอใจ 

ศักดิ์ศรี ว.แพทย ์
1.4 โครงการเข้าร่วมงานแรกพบ สพท. 6 มิ.ย.-4 ส.ค.58 18,100 บาท ร้อยละ 92 ร้อยละ 4.65 
1.5 โครงการเข้าร่วมงานสมพันธ์นิสตินักศึกษาแพทย์

นานาชาติ (IFMSA) ต่อเนื่อง 
1 ต.ค.57-30 ก.ย.
58 

56,300 บาท ร้อยละ 100 ร้อยละ4.85 

1.6 โครงการเข้าร่วมงานสมาพันธ์นิสตินักศึกษา
สาธารณสุขแห่งประเทศไทย 

1 ต.ค.57-30 ก.ย.
58 

48,320 บาท ร้อยละ 100 ร้อยละ 4.55 

1.7 โครงการอบรมอาจารย์ที่ปรึกษา 20 พ.ค.58 3,600 บาท ร้อยละ 85 ร้อยละ 4.00 
1.8 โครงการบริหารจัดการงานพัฒนานักศึกษา 1 ต.ค.57-30 ก.ย.

58 
67,512 บาท ร้อยละ 100 ร้อยละ 4.75 

2. กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ  
2.1 โครงการกีฬาเข็มสมัพันธ์ 31 พ.ค.-2 มิ.ย.58 25,800 บาท ร้อยละ 100 ร้อยละ 3.80 
2.2 โครงการกีฬาสาธารณสุข 31 ม.ค.-1 ก.พ.58 14,960 บาท ร้อยละ 100 ร้อยละ 4.75 
2.3 โครงการกีฬาเฟรชช่ี 28 มี.ค.58 20,400 บาท ร้อยละ 90 ร้อยละ 4.25 
2.4 โครงการกีฬาเชื่อมสัมพันธ์วิทยาศาสตรส์ุขภาพ 19 ส.ค.58 20,400 บาท ร้อยละ 100 ร้อยละ 4.55 
3. กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม  
3.1 โครงการวันมหิดล 24 ก.ย.58 40,000 บาท ร้อยละ 95 ร้อยละ 4.00 
3.2 โครงการ Big Cleaning Day วิทยาลัย

แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
24 ก.ย.58 2,500 บาท ร้อยละ 91 ร้อยละ 4.00 

4. กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม  
4.1 โครงการส่งเสริมคณุธรรม จรยิธรรม  

(นักศึกษาสาธารณสุข ช้ันปีท่ี 1) 
23-24 พ.ค.58 20,000 บาท ร้อยละ 98 ร้อยละ 4.00 

4.2 โครงการส่งเสริมคณุธรรม จรยิธรรม  
(นักศึกษาแพทย์ ช้ันปีท่ี 1) 

5-11 พ.ค.58 39,000 บาท ร้อยละ 83 ร้อยละ 4.15 

4.3 โครงการเข้าร่วมค่ายคุณธรรม จรยิธรรม  
(แพทยสภา และ กสพท.) 

1 ต.ค.57-30 ก.ย.
58 

114,294 บาท ร้อยละ 100 ร้อยละ 4.85 

5. กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
5.1 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และบายศรี  

สู่ขวัญ 
22 ก.ค.58 6,000 บาท ร้อยละ 98 ร้อยละ 4.60 

5.2 โครงการต้อนรับน้องใหม ่ 3-7 ส.ค.58 8,000 บาท ร้อยละ 96 ร้อยละ 3.90 
5.3 โครงการปัจฉจินิเทศนักศึกษาแพทย์ 25-27 ก.พ.58 53,200 บาท ร้อยละ 100 ร้อยละ 4.75 
5.4 โครงการปัจฉจินิเทศนักศึกษาสาธารณสุข 16 มี.ค.58 42,280 บาท ร้อยละ 100 ร้อยละ 4.55 

รวมท้ังสิ้น 619,666 บาท ร้อยละ 95 ร้อยละ 4.33 

7. การสนับสนุนด้านทุนการศึกษาและสวัสดิการนักศึกษา 
7.1.กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาและทุนการศึกษาจากหน่วยงานภายในและภายนอก 
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 ในปีการศึกษา 2557 วิทยาลัยแพทยศาตร์และการสาธารณสุข ได้ด าเนินการจัดหาทุน เพ่ือสนับสนุน
การศึกษาให้กับนักศึกษา จากแหล่งทุนต่างๆ ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ซึ่งมีหน่วยงานที่ให้ทุน เพ่ือ
สนับสนุนการศึกษา ดังนี้ 

1. กองทุนเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) มีจ านวนนักศึกษาท่ีกู้ยืม จ านวนทั้งสิ้น 268 คน 
2. กองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) มีนักศึกษาที่กู้ยืม จ านวนทั้งสิ้น              

35 คน 
3. ทุนสนับสนุนการศึกษาจากหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก จ านวนทั้งสิ้น 44 ทุน 

ตารางท่ี 22 รายละเอียดทุนการศึกษาจากหน่วยงานภายใน และภายนอก ประจ าปีการศึกษา 2557 

ล าดับ ชื่อทุนการศึกษา จ านวนเงิน (บาท) จ านวนนักศึกษาท่ี
ได้รับทุน (คน) 

1 ทุนการศึกษาโครงการสนับสนุนทุนการศึกษามหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ีประจ าปีงบประมาณ 2557 

20,000 บาท 5 

2 มูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง 30,000 บาท 1 
3 โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2557 

(เพิ่มเติม) 
20,000 บาท 3 

4 ทุนการศึกษาธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากัด (มหาชน) ประจ าปี
การศึกษา 2557 

10,000 บาท 2 

5 ทุนการศึกษามูลนิธติั้งเซ็กกิม ประจ าปี 2557 8,000 บาท 1 
6 ทุนการศึกษาวิจิตรพงษ์พันธุ์เพ่ือสง่เสริมศาสนาการศึกษา

และสังคม 
20,000 บาท 1 

7 ทุนการศึกษา เทสโก้ โลตสั เพื่อนสิิตนักศึกษามหาวิทยาลยั 
ประจ าปีการศึกษา 2557 

15,000 บาท 2 

8 ทุนการศึกษาผู้มจีิตศรัทธาสนับสนนุทุนการศึกษา
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

ประมาณ 7,000-10,000 
บาท 

1 

9 ทุนสมาคมแพทยส์ตรีแห่งประเทศไทย ประเภทตลอด
หลักสตูร (ค่าครองชีพรายเดือน) 

เดือนละ 5,000 บาท 1 

10 ทุนสมาคมแพทยส์ตรีแห่งประเทศไทย ประเภทประเมินผล
เป็นรายปี ตลอดหลักสตูร (ค่าครองชีพรายเดือน) 

เดือนละ 5,000 บาท 5 

11 ทุนการศึกษาเอสโซ่ สมโภชกรุงรตันโกสินทร์ 200 ปี  
ประจ าปีการศึกษา 2557 

10,000 บาท 1 

12 ทุน ดร.สมจิตต์ ยอดเศรณีและผู้มจีิตศรัทธา ภาคเรยีนละ 5,000 บาท 5 
13 ทุน คุณทวีลาภ ฤทธาภริมย์ (ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร และ

ค่าครองชีพรายเดือน) 
เดือนละ 4,000 บาท 2 

14 ทุนการศึกษาจากศิษย์เก่า พญ.อุทัยวรรณ ภุมราพันธ ์ 5,000 บาท 2 
15 ทุนการศึกษาจากศิษย์เก่า พญ.พรทิพา สืบสารคาม 5,000 บาท 2 
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ล าดับ ชื่อทุนการศึกษา จ านวนเงิน (บาท) จ านวนนักศึกษาท่ี
ได้รับทุน (คน) 

16 ทุนการศึกษาจากศิษย์เก่า พญ.สุปราณี บางทราย 5,000 บาท 2 
17 ทุนการศึกษาโครงการสนับสนุนทุนการศึกษามหาวิทยาลัย

อุบลราชธาน ีประจ าปีงบประมาณ 2558 
10,000 บาท 8 

รวมจ านวนทุนการศึกษา 44 

7.2.การแนะแนวและการจัดหางาน 
 ในปีงบประมาณ 2558 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีช่องทางการให้ข้อมูลของ
หน่วยงานที่ให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษาผ่านช่องทาง
ต่างๆ ดังนี้   

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

นักศึกษาแพทย์ , We love PH UBU ,PH#9, CMP-10  
5. กิจกรรมปัจฉิมนิเทศหลักสูตรแพทยศาสตร์ชั้นปีที่ 6 เพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนไปปฏิบัติงาน

จริง ในวันที่ 25-27 กุมภาพันธ์ 2558 ณ อาคารผู้ป่วยนอกชั้น 3 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี มีการจัดอบรมในหัวข้อต่างๆ ดังนี้ 

- ทุกข์ของหมอ,ทุกข์ของคนไข้ และการดูแลด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์ 
- เข้าใจตน เข้าใจคน  
- กฎหมายแพทย์น่ารู้  
- การบริหารการเงินและภาษี 
- ใครเป็นใครในระบบสุขภาพ 

6. กิจกรรมปัจฉิมนิเทศหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ชั้นปีที่ 4 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์  ใน
วันที่ 16 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   มีการจัดอบรมใน
หัวข้อต่างๆ ดังนี้  
- ความก้าวหน้าในสายอาชีพและแนวทางการศึกษาต่อ  
- รู้เขา รู้เรา แนวทางการปรับตัวและการท างานร่วมกับบุคคลอ่ืนในองค์กร  
- การเตรียมความพร้อมอย่างไรให้ได้งาน   

7.3.การจัดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพ 
 ในปีงบประมาณ 2558 ได้จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ เตรียมความพร้อมก่อนการรับสมัครงาน 
นักศึกษาจะส าเร็จการศึกษาเพ่ือให้นักศึกษามีบุคลิกภาพทั้งทางกาย  วาจา ใจ  เช่น  การแต่งกาย การมี
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สัมมนาคารวะ การพูดจา และการแสดงออกทางด้านอารมณ์ เป็นต้น ในวันปัจฉิมนิเทศ วันที่ 15 มีนาคม 
2558 ณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

 
7.4.ด้านวินัยและสวัสดิภาพนักศึกษา 
 ในปีงบประมาณ 2558 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้จัดอบรมให้ความรู้การใช้ชีวิตใน
รั้วมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วินัยที่นักศึกษาควรพึงปฏิบัติและสวัสดิภาพนักศึกษา เช่น 
การเคารพกฎจราจร และการประกันอุบัติเหตุในกรณีนักศึกษาเกิดอุบัตเหตุเป็นต้น ในวันปฐมนิเทศนักศึกษา 
22 กรกฏาคม 2558  ณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

8. การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 ในปีงบประมาณ 2558 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญจากความ
ร่วมมือของประเทศต่างๆ ไปสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) 
ซึ่งเป็นหนึ่งในสามเสาหลักของประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) โดยอีกสองเสาหลักคือ ประชาคม
ความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Security Community) และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN 
Socio-Cultural Community) เพ่ือเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาล และสอดคล้องกับพันธกิจ ของ
มหาวิทยาลัย ในการพัฒนาให้มหาวิทยาลัยก้าวสู่ความเป็นสากล และสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับ
ต่างประเทศ จึงได้มีการบริหารงานด้านวิเทศสัมพันธ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือจัดกิจกรรมให้นักศึกษาและ
บุคลากรเรียนรู้ เข้าใจในวัฒนธรรมและสังคมในประเทศอาเซียน ทางด้านการบริการทางการแพทย์และการ
สาธารณสุข ดังนี้ 

8.1. โครงการอบรมความรู้ทั่วไปและการใช้ภาษาของประเทศในกลุ่ มอาเซียนเพ่ือการสื่อสาร
เบื้องต้น  

8.2. โครงการอบรมภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซีย 
8.3. โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรกับสถาบันการศึกษาหน่วยงานในภูมิภาค 
8.4. โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาแพทย์ระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชีย (AMSEPT) ณ ประเทศ 

ฟิลิปปินส์ 
8.5. เดินทางไปศึกษาดูงานด้านวิเทศสัมพันธ์และ International Office  
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ภาพที่ 5 กิจกรรมการเตรียมความพร้อมสู่สมาคมอาเซียน (1)  

 

ภาพที่ 6 กิจกรรมการเตรียมความพร้อมสู่สมาคมอาเซียน (2) 

9. การสร้างความสัมพันธ์กับศิษย์เก่า 
 ในปีงบประมาณ 2558 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา
ความรู้และประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า ดังนี้  

2.1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้วิธีทางวิทยาการระบาดและชีวสถิติในการสร้างงานวิจัย
จากงานประจ าส าหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ในระหว่างวันที่ 27 -29 กรกฏาคม 2558  ณ 
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข   

2.2. การประชุมวิชาการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง “ยุทธศาสตร์ทางด้าน
สุขภาพของประเทศไทยในทศวรรษหน้า : โอกาสและการท้าทาย ในวันที่ 27 มีนาคม 2558 
ณ โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   

2.3. มี Facebook ชมรมศิษย์เก่า เพ่ือเป็นช่องทางในการสื่อสาร และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์  
2.4. โครงการประชุมวิชาการ สานสัมพันธ์ศิษย์เก่าแนะแนวน้อง ในวันที่ 21 มีนาคม 2558  ณ 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข   
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2.5. กิจกรรมแนะแนวแลกเปลี่ยนประสบการณ์รุ่นพ่ีรุ่นน้อง ในพิธีมอบใบประกอบวิชาชีพเวช
กรรมส าหรับบัณฑิตแพทย์ที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2556  ในวันจันทร์ที่ 1 ธันวาคม 
2557 ณ ห้องประชุม CMP103 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

 
10. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ  
 โดย กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์มีการประสานความร่วมมือ 2 ครั้ง ดังนี้ 
  ครั้งที่ 1 วันที่ 23 กรกฎาคม 2558 เวลา 14.00 น. น าทีมโดย รศ.ดร.นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข 
อธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รศ.ดร.อริยาภรณ์  พงษ์รัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ, รศ.นพ.ป่วน 
สุทธิพินิจธรรม คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข และคณะฯ ร่วมด้วย ผู้อ านวยการ
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ นพ.ชลิต ทองประยูร, ผู้อ านวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาลสรรพ
สิทธิประสงค์ นพ.เศวต ศรีศิริ และคณะฯ เข้าปรึกษาหารือเรื่องการเลือกคู่ความร่วมมือของสถาบันร่วมผลิต
แพทย์ ในปี พ.ศ.2561 – 2570 (ครั้งที่ 1) ณ อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  
  ครั้งที่ 2 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.00 น. น าทีมโดย ศาสตราจารย์(พิเศษ)จอม
จิน จันทรสกุล นายกสภามหาวิทยาลัย, ศาสตราจารย์(คลินิก)เกียรติคุณ นพ.วราวุธ สุมาวงศ์  อุปนายกสภา
มหาวิทยาลัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาศ จิตต์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา , รศ.นพ.ป่วน 
สุทธิพินิจธรรม คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  และคณะฯ ร่วมด้วย ผู้อ านวยการ
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ นพ.ชลิต  ทองประยูร, ผู้อ านวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาล
สรรพสิทธิประสงค์ นพ.เศวต ศรีศิริ และคณะฯ เข้าปรึกษาหารือเรื่องการเลือกคู่ความร่วมมือของสถาบันร่วม
ผลิตแพทย์ ในปี พ.ศ.2561 – 2570 (ครั้งที่ 2) ณ อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค์  

 

ภาพที่ 7 การปรึกษาหารือการเลือกคู่ความร่วมมือของสถาบันร่วมผลิตแพทย์ ในปี พ.ศ.2561 – 2570 

 นอกจากนี้วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกสามัญของสภาคณบดีคณะ
สาธารณสุขแห่งประเทศไทย ซึ่งคณบดีได้รับการเลือกตั้งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการบริหารสภาคณบดี ซึ่งสภา
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คณบดีฯจะมีการประชุมคระกรรมการบริหารทุก 2 เดือน และมีการประชุมใหญ่สามัยประจ าปีทุก 4 เดือนโดย
หมุนเวียนสถาบันที่เป็นสมาชิกร่วมเป็นเจ้าภาพ 

11. พัฒนาระบบและกลไกเพื่อลดจ านวนการตกออกการคงจ านวนนักศึกษา   
 หลักสูตรมีระบบอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อให้ค าแนะน ากับนักศึกษา และมีการติดตามนักศึกษาท่ีมีผลการ
เรียนต่ า ซึ่งในปี 2558 มีจ านวนนักศึกษาตกออก ดังนี้ 

ตารางท่ี 23 จ านวนนักศึกษาที่รับเข้าและจ านวนนักศึกษาที่ตกออก 

ปีการศึกษา จ านวนรับเข้า (คน) จ านวนตกออก (คน) 
2558 201 4 
2557 145 2 

 
12. นักศึกษาที่ได้รับการยกย่องหรือยอมรับในระดับชาติ หรือนานาชาติ 
 รางวัลนักศึกษาคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น จากแพทยสภา  ผู้ได้รับรางวัลคือ นางสาวณัชชา  บุญลี
นักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 4 โดยท าพิธีมอบโล่แพทยสภา ในพิธีวันไหว้ครูปีการศึกษา 2558 วันที่ 20 สิงหาคม 
2558 ณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

 
ภาพที่ 8 นักศึกษาที่ได้รับการยกย่องหรือยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ (1) 

นักศึกษาแพทย์ ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวด “โครงการภาพยนตร์สั้นเพ่ือจรรยาบรรณนิสิตนักศึกษา
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แพทย์ที่ยั่งยืน” จัดโดยแพทยสภาโครงการเข้าร่วมงานสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์นานาชาติ IFMSA จัดขึ้น
ระหว่างวันที่ 5-7 พฤศจิกายน 2557 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร 

ภาพที่ 9 นักศึกษาที่ได้รับการยกย่องหรือยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ (2)  

 

 

 

นักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 เข้าร่วมงานสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาสาธารณสุขแห่งประเทศไทย ได้รับ
รางวัลชนะเลิศ การประกวดโปสเตอร์ภาพถ่ายรณรงค์ควบคุมบริโภคบุหรี่และสุรา  จากงานน าเสนอ  ผลงาน
วิชาการนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑ ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-
16 พฤศจิกายน 2557 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี 

 

ภาพที่ 10 นักศึกษาที่ได้รับการยกย่องหรือยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ (3)  

13. การจัดบริการด้านอาคารสถานที่ท่ีใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขได้จัดบริการด้านอาคารสถานที่ ที่ใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน โดยแบ่งออกเป็น ห้องต่างๆ ดังนี้ 

ตารางท่ี 24 ห้องเรียน ประจ าอาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  

ล าดับ หมายเลขห้อง ค าอธิบาย รายละเอียด ความจุ ชั้นที ่
1 CMP 101 ห้องบรรยาย Projector, เครื่องเสยีง 300 ท่ีนั่ง 1 
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ล าดับ หมายเลขห้อง ค าอธิบาย รายละเอียด ความจุ ชั้นที ่
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 ท่ีนั่ง 1 
13 CMP 130 ห้องเรียนกลุม่ย่อย 14 กระดานไวท์บอร์ด จ านวน 2 ชุด 15 ท่ีนั่ง 1 
14 CMP 216 ห้องบรรยาย Projector, Visualizer, เครื่องเสยีง, 

คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง 
70 ที่น่ัง 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 9 เบนส์  90 ท่ีนั่ง 2 
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ล าดับ หมายเลขห้อง ค าอธิบาย รายละเอียด ความจุ ชั้นที ่
และอนามัยสิ่งแวดล้อม 

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 2558 งานอาคารสถานที่ ได้รับจัดจัดสรรงบประมาณในโครงการปรับปรุงซ่อมบ ารุง
อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมภายในวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จ านวน 300,000 บาท เพ่ือใช้
ในการด าเนินการจ้างเหมา จ้างเหมาดูแลระบบลิฟท์โดยสาร เครื่องปรับอากาศ ระบบโทรศัพท์ ระบบไฟฟ้า  
และการปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนบางส่วน เพ่ือรองรับจ านวนนักศึกษาที่แนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น และจากการ
ประเมินความพึงพอใจของบุคลากร และนักศึกษาท่ีใช้บริการพว่ามีระดับความพึงพอใจโดยภาพรวมที่ 3.98 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาอาจารย์ให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนาตนเองให้พร้อมทันต่อ

พลวัตรของสังคม โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้ท าวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ และพัฒนา

สมรรถนะด้านวิชาการในระดับสากล 

เป้าประสงค์ : อาจารย์ให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนาตนเองให้พร้อมทันต่อพล
วัตรของสังคม 

มาตรการ 
1. พัฒนาอาจารย์ให้มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ท าวิจัย  สร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ผลิตสื่อการศึกษา 

ต ารา และผลงานทางวิชาการในรูปแบบต่างๆ อย่างมีคุณภาพ 
3. ส่งเสริมและก ากับให้อาจารย์ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีจรรยาบรรณ เป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษา 

และสามารถเป็นที่ปรึกษาให้แก่นักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ   
4. จัดระบบและกลไก เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการให้อาจารย์มีระดับคุณวุฒิทางการศึกษา

และต าแหน่งทางวิชาการในสัดส่วนที่เหมาะสมตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา(คงเดิม) 
5. พัฒนาอาจารย์ให้มีสมรรถนะด้านวิชาการในระดับสากลรวมทั้งการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

เพ่ือรองรับการเปิดประชาคมอาเซียนและการพัฒนาในศตวรรษที่ 21 
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1. การส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ท าวิจัย สร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้  
 การส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ท าวิจัย สร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ โดยมีการจัดประชุม
วิชาการ การจัดอบรม และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัย เพ่ือให้อาจารย์และนักวิจัยได้พัฒนา
งานวิจัย และแนวทางการด าเนินงานวิจัยให้มีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น โดยมีจ านวน 4 โครงการ มีรายละเอียด 
ดังนี้ 

ตารางท่ี 25 โครงการ/กิจกรรมเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ท าวิจัย และสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ 

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

จ านวน
ผู้เข้าร่วม (คน) 

1 กิจกรรมแลกเปลี่ ยน เรี ยนรู้ เรื่ อ ง  “Do AND 
DON’T IN RESEARCH GRANT APPLICATION” 

25 มีนาคม 2558 - 16 

2 ประชุมวิชาการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข ครั้งที่ 4 เรื่อง “ยุทธศาสตร์ทางด้าน
สุขภาพของประเทศไทยในทศวรรษหน้าโอกาส
และความท้าทาย” 

27 มีนาคม 2558 470,000 151 

3 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Research Forum 14 พฤษภาคม 2558 - 44 

 

1.1.กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “DO AND DON’T IN RESEARCH GRANT APPLICATION”  
 โดย งานวิจัย บริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรมเพ่ือเป็นเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้แนวทางการเขียนข้อเสนอโครงากรวิจัยเพ่ือขอทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนด้านวิทยาศาสตร์
สุขภาพ โดยศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทัศน์ ฟู่เจริญ ผู้มีประสบการณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้ความสามารถ
ด้านวิชาการที่เกี่ยวกับโรคเลือด โรคธาลัสเมีย ความเชี่ยวชาญทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ในห้องปฏิบัติการ
ชันสูตรต่อกระบวนการทางการแพทย์ในการดูแล รักษา การติดตามโรคของผู้ป่วยเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศ

และต่างประเทศ ในวันที่ 25 มีนาคม 2558 ณ ห้อง CMP 401 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
ภาพที่ 11 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง“DO AND DON’T IN RESEARCH GRANT APPLICATION” 
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1.2.ประชุมวิชาการวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่ 4 “ยุทธศาสตร์ทางด้านสุขภาพของ
ประเทศไทยในทศวรรษหน้าโอกาสและความท้าทาย” 
 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้ตระหนักถึงปัญหาท้าทายดังกล่าวในแง่ค่าใช้จ่ายในการ
ดูแลสุขภาพของประชาชนที่สูงเพ่ิมขึ้นอย่างมาก การใช้เทคโนโลยี ยาชนิดต่างๆ ที่ไม่เหมาะสม จึงได้เชิญ
วิทยากรผู้รู้และเชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.อัมมาร สยามวาลา , 
นายแพทย์สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ และนายแพทย์วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร มาให้แง่คิด มุมมอง เรื่องค่าใช้จ่าย
ด้านสุขภาพว่าควรมียุทธศาสตร์ที่จะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้อย่างไร และการบรรยายชนิดของ
โรคธาลัสซีเมียที่พบบ่อยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยศาสตราจารย์นายแพทย์สุทัศน์  ฟู่ เจ ริญ ,                

แพทย์หญิงสุมลมาลย์ คล้าชื่น รพ.สรรพสิทธิประสงค์วันที่ 27 มีนาคม 2558 มีผู้เข้าร่วม 151 คน 

ภาพที่ 12 การประชุมวิชาการวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่ 4 

 
กลยุทธ์ที่ 3พัฒนาขีดความสามารถด้านการวิจัยเพื่อยกระดับสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยระดับชาติ  

ภูมิภาคลุ่มน้ าโขง และอาเซียน โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการวิจัย และส่งเสริม
และสนับสนุนความร่วมมือด้านการวิจัยกับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ 

เป้าประสงค์ : องค์ความรู้นวัตกรรมที่พัฒนาขีดความสามารถ และยกระดับความเป็นอยู่ของชุมชน 
มาตรการ 

4.1. พัฒนาระบบกลไกการบริหารงานวิจัยให้สามารถด าเนินงานเชิงรุกได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

4.2. ส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม       
4.3. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของนักวิจัย และสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ 
4.4. ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือด้านการวิจัยกับหน่วยงานในและต่างประเทศ โดยเน้น

ภูมิภาคลุ่มน้ าโขง และอาเซียน ทั้งเพ่ิมขีดความสามารถในการแสวงหาแหล่งทุนวิจัย     
4.5. สนับสนุนและส่งเสริมให้มีศูนย์ความเชี่ยวชาญเพ่ือสร้างความเข้มแข็งด้านงานวิจัย และความ

มีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย       
4.6. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการเผยแพร่ การประยุกต์ใช้ การจัดการความรู้ การบูรณาการวิจัย 

การเรียนการสอน และบริการวิชาการ และเชื่อมโยงงานวิจัยสู่อุตสาหกรรม 
4.7. พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านทรัพย์สินทางปัญญาอย่างมีประสิทธิภาพ       
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1. พัฒนาระบบกลไกการบริหารงานวิจัยให้สามารถด าเนินงานเชิงรุกได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล      
  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัย เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย
ตามแผนด้านการวิจัย และมีการด าเนินการตามระบบที่ก าหนดคือ มีแผนกลยุทธ์ด้านการวิจัย ขั้นตอนการ
บริหารงานวิจัยและการด าเนินงาน ผ่านกระบวนการจัดการและการบริหารคณะกรรมการบริหารงานวิจัย เพื่อ
ท าหน้าที่ก าหนดนโยบาย แผนงานและกรอบการด าเนินงานวิจัย ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรท างานวิจัย 
งานสร้างสรรค์ ตลอดจนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานอย่างต่อเนื่อง มีการด าเนินงานและจัดกิจกรรมด้านการวิจัย
อย่างต่อเนื่องตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาในการพัฒนาระบบกลไกการบริหารงานวิจัย จ านวน 2 
โครงการ มีรายละเอียด ดังนี้  

ตารางท่ี 26 โครงการ/กิจกรรม เพื่อพัฒนาระบบกลไกการบริหารงานวิจัย 

โครงการ/กิจกรรม คณะ/หน่วยงาน ระยะเวลา ผู้เข้าร่วม งบประมาณ 

1.กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูเ้รื่อง “Do AND 
DON’T IN RESEARCH GRANT APPLICATION” 

วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข 

25 มีนาคม 2558 16 คน  - 

2.ประชุมวิชาการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข ครั้งที่ 4 เรื่อง “ยุทธศาสตร์ทางด้าน
สุขภาพของประเทศไทยในทศวรรษหน้าโอกาสและ
ความท้าทาย” 

วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข 

27 มีนาคม 2558 151 คน 470,000 บาท 

3. อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางการ
ด าเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการ
ด าเนินงานที่เป็นเลิศ หรือ Education Criteria for 
Performance Excellence : EdPEx”   

วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข 

20 มีนาคม 2558 55 คน 18,247 บาท 

การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางการด าเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการ
ด าเนินงานที่เป็นเลิศ หรือ Education Criteria for Performance Excellence: EdPEx”   
 ในศุกร์ที่  20 มีนาคม 2558  เวลา 9.30 – 16.30 น. ณ ห้องบรรยาย CMP122 ชั้น 1 วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  โดยมี รศ.นพ.สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายการศึกษา 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้บรรยายและอบรม   
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ภาพที่ 13 การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการด าเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการ
ด าเนินงานที่เป็นเลิศ หรือ Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx” 
 
2.งานวิจัยท่ีได้รับทุนสนับสนุน 

2.1 งานวิจัยท่ีได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภายใน  
 ในปีงบประมาณ 2558 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีงานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก
หน่วยงานภายใน จ านวน 12 โครงการ ดังนี้ 

ตารางท่ี 27 โครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภายใน   

ล าดับ ชื่อโครงการวิจัย ผู้วิจัย 
จ านวนเงิน (บาท) 

ประเภทโครงการ 
โครงการ

เดิมสิ้นสุดปี 
2558 

โครงการ
ใหม่ ปี 
2558 

งบประมาณ
แผ่นดิน 

งบประมาณ
รายได้ 

1 การประเมินฤทธ์ิการสร้างไซโต
ไคน์ในเซลล์ human monocytic 
THP1 ที่ถูกกระตุ้นด้วยแบคทีเรีย
โปรไบโอติก 

นายมารตุพงศ์ ปัญญา      256,300    ✓ 

2 อุบัติการณโ์รคมาลาเรยี และการ
วิเคราะหเ์ชิงพื้นที่แบบล าดับขั้น 
เพื่อวางแผนและป้องกันในพ้ืนท่ี
ลุ่มน้ าโขง จังหวัดอุบลราชธาน ี

นายวัชรพงษ ์ แสงนิล     251,900    ✓ 

3 ผลของฮอรโ์มนเอสโตรเจนต่อ
ระบบประสาทนอร์อดรเีนอจิก ใน
สมองส่วนท่ีมีความเกี่ยวข้องกับ
การเกิดพฤติกรรมซึมเศร้าในหนูท่ี
ถูกตัดรังไข ่

นางสาวสุวภรณ์ แดนดี      298,100    ✓ 

4 การศึกษาต้นทุนประสิทธิผลของ
โปรแกรมการป้องกันการสูบบุหรี่
ของนักเรียนกลุ่มเสี่ยงระดับ
มัธยมศึกษาปีท่ี1 จังหวัด
อุบลราชธาน ี

นายนิยม จันทร์นวล      293,700    ✓ 

5 โครงข่ายประสาทเทียมส าหรับ
รูปแบบพยากรณ์โรคของผู้ป่วย
มะเร็งปากมดลูก 

ผศ.สรุศักดิ์ แว่นรมัย์      277,200    ✓ 

6 เลปโตสไปโรสสิ: กระบวน
การศึกษาเช้ือเลปโตสไปร่าและ

ผศ.จารุวรรณ์ วงบุตด ี     309,000  ✓  



68 

 

 68 Annual Report 2015   
 

ล าดับ ชื่อโครงการวิจัย ผู้วิจัย 
จ านวนเงิน (บาท) 

ประเภทโครงการ 
โครงการ

เดิมสิ้นสุดปี 
2558 

โครงการ
ใหม่ ปี 
2558 

งบประมาณ
แผ่นดิน 

งบประมาณ
รายได้ 

แบบจ าลองภูมิศาสตร์และสังคม 
เพื่อเฝ้าระวังและป้องกัน ในพื้นที่
จังหวัดอุบลราชธาน ี

7 ปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพของคนงาน
รับจ้างขนส่งสินค้าการเกษตรใน
ตลาดเจรญิศรี ต าบลแสนสุข  
อ าเภอวารินช าราบ จังหวดั
อุบลราชธาน ี

นส.จิราภรณ์ หลานค า  20,000         ✓ 

8 ผลกระทบทางด้านสุขภาพของ
แรงงานคุ้ยขยะในหลมุฝังกลบขยะ    
เทศบาลเมืองวารินช าราบ อ าเภอ
วารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี  

นายสมเจตน์ ทองด า        20,000   ✓ 

9 ความเครยีด ความฉลาดทาง
อารมณ์และคณุภาพชีวิตของ
นักศึกษาแพทย ์วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี     

นางสาววรารตัน์ สังวะ
ล ี

 20,000  ✓ 

10 ฤทธิ์ป้องกันเซลล์ตับจากเอทานอล
ของสารสกัดผักกาดฮีนในเซลลต์ับ
เพราะเลี้ยง     

นางสาวรัตติยา ทองรุ่ง  25,000            ✓ 

11 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมส่งเสริม
สุขภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

ผศ.มินตรา สาระรักษ ์  20,000  ✓ 

12 ประวัติครอบครัวป่วยเป็น
เบาหวาน และปัจจัยเสี่ยงต่อการ
เกิดเบาหวานในกลุ่มประชาชนท่ีมี
อายุ 15 ปี ข้ึนไป จากการส ารวจ 
400,471 คน จังหวัดอุบลราชธาน ี    

นายพลากร สืบส าราญ  15,000           ✓ 

  
 
 
 
 2.2.งานวิจัยท่ีได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก  
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 ในปีงบประมาณ 2558 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีงานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุน
ภายใต้โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่ งชาติ ประจ าปีงบประมาณ               
พ.ศ. 2558 จ านวน 9 โครงการ ดังนี้ 

ตารางท่ี 28 โครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก   

ล าดับที ่ ชื่อโครงการวิจัย ผู้วิจัย 
จ านวนเงิน 

(บาท) 

ประเภทโครงการ 
โครงการ

เดิมสิ้นสุดปี 
2558 

โครงการ
ใหม่ ปี 
2558 

1 การตรวจหาเชื้อในกลุ่ม 
Enterobacteriaceae ดื้อยาที่แยกได้จาก
แมลงวันบ้านและแมลงวันหัวเขียวใน
จังหวัดอุบลราชธาน ี

ผศ.ดร.ธารินี  ไชยวงศ ์   250,000   ✓ 

2 การตรวจหา ESBL ในแบคทีเรียวงศ์ 
Enterobacteriaceae  

ผศ.ดร.ภาวนา  พนมเขต 250,000   ✓ 

3 การดัดแปลงเชื้อ Lactobacillus 
rhamnosus NH37 เพื่อพัฒนาเป็นวัคซีน
ส าหรับป้องกันโรคเอนเตอโรสายพันธุ์ 71 

นายมารตุพงศ์  ปัญญา 250,000   ✓ 

4 ประสิทธิภาพของสารสกัดฝักบัวหลวงใน
การต้านภาวะเครียดออกซเิดชันและลด
ภาวะเหล็กเกิน  ในผู้ป่วยและหนู
ทดลองธาลัสซีเมยีชนิดบีด้า     

นางสาวกาญจนา  แปงจิตต ์ 180,000   ✓ 

5 การศึกษาฤทธ์ิของสารสกดัจากใบหญ้า
หวาน (สตีวิออล) ต่อการแสดงออก 
ของโปรตีน polycystin 1 เพื่อยับยั้งการ
เจริญเติบโตของซีสต์ในโรคถุงน้ าในไต 

นายเชาวลิต  ยั่วจติร   250,000   ✓ 

6 การศึกษาผลของสารสกัดจากใบและผล
ของต้นยอต่อการสร้างกระดูกอ่อนและ 
เอนไซม์แมทริกซ์เมทัลโลโปรทิเนสของ
เซลล์กระดูกอ่อน 

นางสาววัลวิสาข์ สุวรรณเลิศ  150,000   ✓ 

7 การต้านการติดพยาธิออร์พิสทอรค์ิส วิเวอ
รินิของสารสกัดจากพืช  

นางสาวจิตตยิวดี  ศรีภา  300,000   ✓ 

8 การแสดงออกของ CD55 และ CD59 บน
เม็ดเลือดแดงของผู้ป่วยบีตา-ธาลสัซีเมีย/
ฮีโมโกลบินอีที่มีอาการแตกตา่งกัน  

นางสาวรสริน  การเพียร  250,000   ✓ 

9 การศึกษาฤทธ์ิของสารสกดัทองพันช่ังต่อ
การแสดงออกยีนที่เกี่ยวข้องกับการก่อ

นางสาวลติพร อุดมสุข 200,000   ✓ 



70 

 

 70 Annual Report 2015   
 

ล าดับที ่ ชื่อโครงการวิจัย ผู้วิจัย 
จ านวนเงิน 

(บาท) 

ประเภทโครงการ 
โครงการ

เดิมสิ้นสุดปี 
2558 

โครงการ
ใหม่ ปี 
2558 

มะเร็งนอกตับหนูเมาส ์

  สรุป ในปีงบประมาณ 2558 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีคณาจารย์และนักวิจัย
ประจ า จ านวนทั้งสิ้น 20 คน ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย จ านวน 21 โครงการ ได้รับงบประมาณรวมทั้งสิ้น 
3,886,200 บาท  

ตารางท่ี 29 รายละเอียดเปรียบเทียบแหล่งทุนที่สนุบสนุนโครงการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ 2557-2558 

แหล่งทุนสนบัสนนุงานวิจัย 

ปีงบประมาณ 2557 ปีงบประมาณ 2558 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ/
จ านวนอาจารย ์

และนกัวิจัย 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ/
จ านวนอาจารย ์

และนกัวิจัย 
1.งบประมาณแผ่นดิน-หมวดเงิน
อุดหนุนท่ัวไป และหมวดเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ 

5 1,119,000 58,894.73 6 1,686,200 84,130 

2.เงินรายได้ ม.อบ./เงินรายได้คณะ 5 120,000 6,315.78 6 120,000 6,000 
3.แหล่งทุนอื่นๆ 12 2,977,750 156,723.68 9 2,080,000 104,000 
รวมจ านวนทั้งสิน้ 22 4,216,750 221,934.21 21 3,886,200 194,310 
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3. ผลงานทางวิชาการที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่  
3.1 การเผยแพร่ผลงานในประชุมวิชาการระดับชาติ  
 ในปีงบประมาณ 2558 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีผลงานทางวิชาการ ประเภทบทความวิจัย ที่ได้รับการเผยแพร่ผลงานในการประชุมวอชาการ
ระดับชาติจ านวนทั้งสิ้น 10 บทความ ดังนี้ 

ตารางท่ี 30 รายละเอียดผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ในการประชุมวิชาการระดับชาติ 

ล าดับ ชื่อ-สกลุ 
 

ชื่อผลงาน ประเภทผลงาน() การประชุมวิชาการ 
  บทความ

วิจัย 
บทความ
วิชาการ 

1 นิยม จันทร์นวล และนิดา สาคร
เจริญ  

ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคตติ่อสือ่รณรงคเ์ลิก
สูบบุหรี่กับพฤติกรรมการสูบบุหรี่  ของนักศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธาน ี

  วิทยาลัยแพทยศาสตรแ์ละการสาธารณสุข ครั้งท่ี 4 “ยุทธศาสตร์
ทางด้านสุขภาพของประเทศไทยในทศวรรษหน้าโอกาสและ
ความท้าทาย” 27 มีนาคม 2558. วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

2 รัตติยา ทองรุ่ง รสริน การเพียร 
ปรารถนา โฉมเฉลา จุฑารตัน์ 
จิตติมณี และคณะ 

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจยัเสีย่งในกระบวนการ
ท าไม้กวาดกับการเกิดผื่นในกลุม่ผูผ้ลิตไม้กวาด
ทางมะพร้าวในหมู่บ้านขัวไม้แก่นหมู่ อ าเภอวา
รินช าราบ จังหวัดอุบลราชธาน ี

  วิทยาลัยแพทยศาสตรแ์ละการสาธารณสุข ครั้งท่ี 4 “ยุทธศาสตร์
ทางด้านสุขภาพของประเทศไทยในทศวรรษหน้าโอกาสและ
ความท้าทาย” 27 มีนาคม 2558. วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

3 จินตนา ศิริบรูณ์พิพัฒนา และ
ละอองดาว ปาละส ี

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อภาวะซมึเศร้าในผู้ป่วย
โรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มารับบรกิารในคลินิก
โรคเบาหวานโรงพยาบาลพนมไพร อ าเภอพนม
ไพร จังหวัดร้อยเอ็ด 

  วิทยาลัยแพทยศาสตรแ์ละการสาธารณสุข ครั้งท่ี 4 “ยุทธศาสตร์
ทางด้านสุขภาพของประเทศไทยในทศวรรษหน้าโอกาสและ
ความท้าทาย” 27 มีนาคม 2558. วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

4 วัลวิสาข์ สุวรรณเลิศ, ปรดีา 
ปราการกมานันท์, กาญจนา 
แปงจิตต์, เชาวลติ ยั่วจิตร และ

ปัจจัยที่มีผลต่อการเลิกใช้ยาเสพตดิ ในชุมชน
บ้านขัวไม้แก่น ต าบลหนองกินเพล อ าเภอวาริน
ช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี 

  วิทยาลัยแพทยศาสตรแ์ละการสาธารณสุข ครั้งท่ี 4 “ยุทธศาสตร์
ทางด้านสุขภาพของประเทศไทยในทศวรรษหน้าโอกาสและ
ความท้าทาย” 27 มีนาคม 2558. วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
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ล าดับ ชื่อ-สกลุ 
 

ชื่อผลงาน ประเภทผลงาน() การประชุมวิชาการ 
  บทความ

วิจัย 
บทความ
วิชาการ 

คณะ สาธารณสุข มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 
5 อนุวัตร ภิญญะชาติ, ปาริชาติ 

วงศ์เสนา, สรุศักดิ์ แว่นรมัย์, 
และคณะ 

ปัจจัยเสี่ยงต่างๆของโรคหืดในหมูบ่้านท่ีตั้งอยู่
ท่ามกลางเตาเผาอิฐมอญ บ้านขัวไม้แก่น ต าบล
หนองกินเพล อ าเภอวารินช าราบ จังหวัด
อุบลราชธาน ี

  วิทยาลัยแพทยศาสตรแ์ละการสาธารณสุข ครั้งท่ี 4 “ยุทธศาสตร์
ทางด้านสุขภาพของประเทศไทยในทศวรรษหน้าโอกาสและ
ความท้าทาย” 27 มีนาคม 2558. วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

6 ลติพร อุดมสุข, ทักษิณ พิมพ์
ภักดิ์, จารุวรรณ์ วงบุตดี, ศริิ
พงษ์ สิระมนต์, และคณะ 

พฤติกรรม การรับรู้ และการมสี่วนร่วมของ
ประชาชนในการป้องกันโรคไข้เลือดออก ใน
หมู่บ้านขัวไม้แก่น ต าบลหนองกินเพล อ าเภอวา
รินช าราบ จังหวัดอุบลราชธาน ี

  วิทยาลัยแพทยศาสตรแ์ละการสาธารณสุข ครั้งท่ี 4 “ยุทธศาสตร์
ทางด้านสุขภาพของประเทศไทยในทศวรรษหน้าโอกาสและ
ความท้าทาย” 27 มีนาคม 2558. วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

7 นิยม จันทร์นวล, ทักษณิ พิมพ์
ภักดิ์ และผกาวดี วิรุณพันธ ์

ผลของการประยุกต์ทฤษฎีการรบัรู้
ความสามารถตนเองในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการสูบบหุรี่ของประชาชนชาย อ าเภอ
เลิงนกทา จังหวัดยโสธร 

  การประชุมวิชาการสุขศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 17 จังหวัดชลบุรี.  
14-16 พฤษภาคม 2558. จังหวัดชลบุร ี

8 นิยม จันทร์นวล สานพลังชุมชน ม.อุบลฯ ลด ละ เลิกบุหรี่ สู่
ชุมชนแห่งความผาสุก 

  การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เครือข่ายพัฒนา
บัณฑิตอดุมคตไิทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

9 วัชรพงษ์ แสงนิล, จารุวรรณ์ วง
บุตดี, จุฑารัตน ์จิตติมณี, และ
สุวภรณ์ แดนด ี

การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภมูิศาสตร์ เพื่อ
เฝ้าระวังเชื้อเลปโตสไปรา่ในหนู ในหมู่บ้านพระ
โรจน์ จังหวัดอุบลราชธาน ี

  ประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏสุราษฏร์ธานี ครั้งท่ี 10; 20-21 
พ.ย. 2557. 

10 จารุวรรณ์ วงบุตด ี การศึกษาฤทธ์ิไฟโตเอสโตรเจนของส่วนสกัด
หยาบสมุนไพรเข็มแดงต่อขนาดมดลูกของหนูถีบ
จักรที่ถกูตัดรังไข ่

  ประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏสุราษฏร์ธานี ครั้งท่ี 10; 20-21 
พ.ย. 2557. 
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ล าดับ ชื่อ-สกลุ 
 

ชื่อผลงาน ประเภทผลงาน() การประชุมวิชาการ 
  บทความ

วิจัย 
บทความ
วิชาการ 

รวม 10   
 

3.2.งานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ  
 ในปีงบประมาณ 2558 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีบทความจากผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่มีชื่อปรากฏอยู่ใน
ฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) หรือวารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศของ กกอ. จ านวนทั้งสิ้น 12 บทความ แบ่งเป็น บทความวิจัย จ านวน 9 
บทความ และบทความวิชการ จ านวน 3 บทความ ดังนี้ 

ตารางท่ี 31 รายละเอียดผลงานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ 

ล าดับ ชื่อ-สกลุ 
 

ชื่อผลงาน ประเภทผลงาน() การประชุมวิชาการ 
ชื่อวารสารที่ตีพิมพ/์ ปีที่พิมพ/์ฉบับท่ีพิมพ์/วันเดือนปีที่

ตีพิมพ/์หน้าท่ีลงพิมพ์/ 
บทความ

วิจัย 
บทความ
วิชาการ 

1 นิยม จันทร์นวล, เมรรีัตน์ มั่น
วงศ์, พลากร สืบส าราญ,และ
สุบรรณ สิงโต 

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการมี
เพศสัมพันธ์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
แห่งหนึ่งในจังหวัดอุบลราชธาน ี

  วารสารสาธารณสุขมหาวิทยาลัยบรูพา; ก.ค.-ธ.ค. 2557, Vol. 9 
No.2. 

2 มินตรา สาระรักษ์ และ
เสาวลักษณ์ แสนนาม 

ความมั่นคงทางอาหารในครัวเรือนของ
ประชาชนบ้านเมืองหมีน้อย ต าบลกวนวัน 
อ าเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 

  วารสารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน; 
ก.ย.-ต.ค. 2557, Vol. 16 No.3. 

3 มินตรา สาระรักษ์, เมรีรตัน์ มั่น
วงศ์, ปัณฑิตา สุขมุาลย์,พัจนภา 
วงษาพรหม 

ความรู้ด้านโภชนาการ ทัศนคติเกีย่วกับอาหาร 
พฤติกรรมการบรโิภคอาหารและภาวะ
โภชนาการของนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

  วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัมหาสารคาม; 
พ.ย. -ธ.ค. 2557, Vol.33 No.6. 
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ล าดับ ชื่อ-สกลุ 
 

ชื่อผลงาน ประเภทผลงาน() การประชุมวิชาการ 
ชื่อวารสารที่ตีพิมพ/์ ปีที่พิมพ/์ฉบับท่ีพิมพ์/วันเดือนปีที่

ตีพิมพ/์หน้าท่ีลงพิมพ์/ 
บทความ

วิจัย 
บทความ
วิชาการ 

4 สมเจตน์ ทองด า, จิราภรณ์ 
หลาบค า และลักษณีย์ บญุขาว 

การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในพ้ืนท่ีโรงเรียน
ต ารวจตระเวนชายแดน กองก ากับการต ารวจ
ตระเวนชายแดนที่ 22 อุบลราชธานี 

  วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี; 
ม.ค. -เม.ย. 2558, Vol.17 No.1. 

5 มินตรา สาระรักษ์ การส่งเสริมกจิกรรมทางกายในวัยสูงอายุ   วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี; 
ม.ค. -เม.ย. 2558, Vol.17 No.1. 

6 สุพจน์ ฉัตรทินกร แนวทางการรักษาแผลเป็นคลีอยด์ในปัจจุบัน   ศรีนครินทรเ์วชสาร; พ.ย.-ธ.ค. 2014, Vol. 29 No.6. 
7 สุพจน์ ฉัตรทินกร มะเร็งผิวหนังชนิด Basal Cell Carcinoma    ศรีนครินทรเ์วชสาร; พ.ย.-ธ.ค. 2014, Vol. 29 No.6. 
8 Jaruwan Wongbutdee and 

Wacharapong Saengnill 
Aedes aegypti Larval Habitats and 
Dengue Vector Indices in a Village of 
Ubonratchathani Province in the North-
East of Thailand 

  วารสารวิจัย มข.  เม.ย.-พ.ค. 2015, Vol. 20 No.2. 
 

9 จิราภรณ์ หลาบค า, นติยา จิต
บรรเทิง, สมเจตน์ ทองด า และ
สายันต์ จันทรด ี

รูปแบบการจดัการน้ าบาดาลให้ถูกหลัก
สุขาภิบาลโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านเก่า
น้อย ต าบลธาตุ อ าเภอวารินช าราบ จังหวัด
อุบลราชธาน ี

  วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที.่ เม.ย.-มิ.ย. 58 Vol. 7 No.2 

10 พิชญา สมานมติร, เศรษฐิญานี 
ดวงใจ, รัตนา เล็กสมบรูณ,์ 
ปรีชา บุญจูง et., al. 

ฤทธิ์กระตุ้นการหายของบาดแผลในสัตว์ทดลอง
ของต ารับครีมทีม่ีส่วนผสมของสารสกัดด้วย
เอธิลอะซิเตทของ Curcuma cf. comosa 
Roxb 

  วารสารเภสัชศาสตร์อสีาน. March 2015; Vol. 11 

11 Marutpong Panya and 
Baltasar Mayo 

Lactic Acid Bacteria: an Alternative 
Platform for Live Vaccine Development 

  วารสารวิจัย มข.; ก.ย.-ต.ค. 2014, Vol. 19 No.5. 
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ล าดับ ชื่อ-สกลุ 
 

ชื่อผลงาน ประเภทผลงาน() การประชุมวิชาการ 
ชื่อวารสารที่ตีพิมพ/์ ปีที่พิมพ/์ฉบับท่ีพิมพ์/วันเดือนปีที่

ตีพิมพ/์หน้าท่ีลงพิมพ์/ 
บทความ

วิจัย 
บทความ
วิชาการ 

12 มารุตพงศ ปญญา, วีระพงศลุลิ
ตานนท, พงศศักดิ์ รัตนชัยกุล
โสภณ,ธันยาการ ศรีวรมาศ, et., 
al. 

คุณสมบัติโปรไบโอติกของแบคทีเรียกรดแลคติก
ที่คัดแยกไดจากอุจจาระเด็กแรกเกิด 

  วารสารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี; 
ก.ย.-ต.ค. 2014, Vol. 16 No.3. 

รวม 9 3  
 

3.4.งานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ  
 ในปีงบประมาณ 2558 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีบทความจากผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่ปรากฏในฐานข้อมูล
สากล ได้แก่ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR, ฐานข้อมูล ISI Web of Science, ฐานข้อมูล Scopus และวารสารวิชาการระดับนานาชาติตามประกาศของ กกอ. จ านวน
ทั้งสิ้น 16 บทความ แบ่งเป็น บทความวิจัย จ านวน 13 บทความ และบทความวิชการ จ านวน 3 บทความ ดังนี้ 

ตารางท่ี 32 รายยละเอียดผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 

ล าดับ ชื่อ-สกลุ 
 

ชื่อผลงาน ประเภทผลงาน() ชื่อวารสารที่ตีพิมพ/์ ปีที่พิมพ/์ฉบับท่ีพิมพ์/วันเดือนปีที่
ตีพิมพ/์หน้าท่ีลงพิมพ์/ชื่อประเทศ บทความ

วิจัย 
บทความ
วิชาการ 

1 Kanjana Pangjit, Ratana 
Banjerdpongchai, Chada 
Phisalaphong, et., al. 

Characterisation of a novel oral iron 
chelator: 1-(N-Acetyl-6-Aminohexyl)-3-
Hydroxy-2-Methylpyridin-4-one 

  Pharmacy and Pharmacology; May 2015, Vol.67 No 5. 
p.703-13. 

2 Pawana Panomket Burkholderia pseudomallei and biofilms   Asian Biomedicine; June 2015; Vol 9 No.3. 
3 Niyom Junnual, Anun 

Chaikoolvatana, et., al. 
Evaluation of quit-calendar in smoking 
cessation at sapasithiprasong hospital, 

  Southeast asian journal tropical medicine and public 
health; Vol 46 No.1: January 2015. 
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ล าดับ ชื่อ-สกลุ 
 

ชื่อผลงาน ประเภทผลงาน() ชื่อวารสารที่ตีพิมพ/์ ปีที่พิมพ/์ฉบับท่ีพิมพ์/วันเดือนปีที่
ตีพิมพ/์หน้าท่ีลงพิมพ์/ชื่อประเทศ บทความ

วิจัย 
บทความ
วิชาการ 

Ubon Ratchathani 

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

Relapsed melioidosis model in C57BL/6 
mice  

  The Medical Association of Thailand; January 2016, Vol 
99 Suppl. 1. 

5 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, Vol 
99 Suppl. 1. 

6 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, Vol 
99 Suppl. 1. 

7 Preeda 
Prakrankamanant and Metee 
Wongsena 

Overview: Detection of Human 
Papillomavirus in Clinical Samples 

  The Medical Association of Thailand; January 2016, Vol 
99 Suppl. 1. 

8 Phalakorn Suebsamran, 
Hansa Choenchoopon,  Suvit 
Rojanasaksothorn, Surapron 

Association between alcohol 
consumption and pre-diabetes among 
383,442 Thai population aged 15 years 

  The Medical Association of Thailand; January 2016, Vol 
99 Suppl. 1. 
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ล าดับ ชื่อ-สกลุ 
 

ชื่อผลงาน ประเภทผลงาน() ชื่อวารสารที่ตีพิมพ/์ ปีที่พิมพ/์ฉบับท่ีพิมพ์/วันเดือนปีที่
ตีพิมพ/์หน้าท่ีลงพิมพ์/ชื่อประเทศ บทความ

วิจัย 
บทความ
วิชาการ 

Loiha, Parinya Chamnan and older in Ubon Ratchathani 
: Analytical cross-sectional study 

9 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, Vol 
99 Suppl. 1. 

10 Anursara Pongjanta, Kanjana 
Pangjit, Somdet 
Srichairatanakool 

Antioxidant Activity and Cytotoxic Effect 
of Ventilago denticulata Willd Leaves 
Extracts 

  The Medical Association of Thailand; January 2016, Vol 
99 Suppl. 1. 

11 Marutpong Panya, Viraphong 
Lulitanond, Pongsak 
Rattanachaikunsopon , 
Thanyakarn Srivoramas. 
Tarinee Chaiwong 

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

  The Medical Association of Thailand; January 2016, Vol 
99 Suppl. 1. 

12 Chaowalit Yuajit, Varanuj 
Chatsudthipong 

Nutraceutical for autosomal dominant 
polycystic kidney disease therapy 

  The Medical Association of Thailand; January 2016, Vol 
99 Suppl. 1. 

13 Jaruwan Wongbutdee, 
Jutharat Jittimanee, 
Suwaporn Dandee 

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

  The Medical Association of Thailand; January 2016, Vol 
99 Suppl. 1. 
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ล าดับ ชื่อ-สกลุ 
 

ชื่อผลงาน ประเภทผลงาน() ชื่อวารสารที่ตีพิมพ/์ ปีที่พิมพ/์ฉบับท่ีพิมพ์/วันเดือนปีที่
ตีพิมพ/์หน้าท่ีลงพิมพ์/ชื่อประเทศ บทความ

วิจัย 
บทความ
วิชาการ 

Technique 
14 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, Vol 
99 Suppl. 1. 

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

  The Medical Association of Thailand; January 2016, Vol 
99 Suppl. 1. 

16 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, Vol 
99 Suppl. 1. 

รวม 13 3  
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4.รางวัลนักวิจัยและโครงการวิจัยดีเด่นประจ าปี 2558 
1. รางวัลบุลากรดีเด่นด้านการเรียนการสอนและวิจัย ประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ แว่นรัมย์ ซึ่งได้รับใบประกาศเกรียติคุณจากอธิการบดี ในวัน
คล้ายวันสถาปนาครบรอบ 25 ปี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 ณ ชั้น 2 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

2. รางวัลในการน าเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย ดีเด่น กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ 
อาจารย์นิยม จันทร์นวล โดยน าเสนอผลงานวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอลของนักศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดอุบลราชธานี ในการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 9  วันที่ 3 กรกฏาคม 2558  
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กลยุทธ์ที่ 4  ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนเน้นในเขต
ภูมิภาคลุ่มน้ าโขง และอาเซียน โดยเสริมสร้างความเข้มแข็งของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งเสริมและสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาวะและบริการสุขภาพ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชนทุกภาคส่วน 
เป้าประสงค์ : มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกการบริหารงานบริการวิชาการที่สามารถยกระดับคุณภาพชีวิต

ของประชาชนในเขตอีสานใต้และอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง 
มาตรการ 

4.1 ก าหนดกรอบและทิศทางงานบริการวิชาการเพ่ือตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม 
4.2 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานบริการวิชาการให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือให้เกิดการบูรณาการกับ

การวิจัยและการเรียนการสอน 
4.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชน หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนภาคธุรกิจอุตสาหกรรม เพื่อการ

เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม 
4.4 ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีที่เหมาะสมบนฐานวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ดีงาม เพื่อเสริมสร้างความ

เข้มแข็งและการพ่ึงพาตนเองของชุมชนท้องถิ่น 
4.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาวะและบริการสุขภาพ เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของ

ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และชุมชน 
4.6 เสริมสร้างความเข้มแข็งของการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในเขตพ้ืนที่เป้าหมาย เพื่อพัฒนาศักยภาพการ

เรียนรู้ของเด็ก เยาวชน และชุมชน 
4.7 ส่งเสริมและพัฒนาด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดอุบลราชธานีและภูมิภาคลุ่มน้ าโขง เพ่ือรองรับการเป็น

ประชาคมอาเซียน 

1.กรอบและทิศทางงานบริการวิชาการเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม 
 ให้บริการด้านสุขภาพแบบองค์รวม โดยการให้บริการทั้งในสถานบริการและในชุมชน  สร้างองค์ความรู้
ด้านสุขภาพแบบองค์รวมที่ได้มาตรฐานผ่านเครือข่ายสุขภาพและสหสาขาวิชาชีพที่ บูรณาการวิชาการกับภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น อย่างเป็นระบบเพ่ือส่งเสริมวิจัย บริการวิชาการ การเรียนการสอน อย่างมีคุณภาพ และสร้างสุข
ภาวะ สิ่งแวดล้อม เพ่ือพัฒนาชุมชน โดยใช้ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ รวมทั้งสร้างเสริม
สุขภาพของบุคลากร และนักศึกษาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ในปีงบประมาณ 2558 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข ได้รับงบประมาณแผ่นดิน สนับสนุนการบริการวิชาการแก่ชุมชน จ านวนรวมทั้งสิ้น 17 โครงการ เป็น
จ านวนเงิน 2,449,800 บาท โดยเป็นการสร้างเสริมสุขภาวะและบริการสุขภาพ เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ชุมชนจ านวน 10 โครงการ เป็นจ านวนเงิน 1,324,900 บาท ถ่ายทอดเทคโนโลยี/อบรมให้ความรู้ เป็นจ านวนเงิน  
1,124,900 บาท ดังนี้ 

ตารางท่ี 33 ประเภทโครงการบริการวิชาการแก่สังคม 

ประเภทโครงการ ปี พ.ศ. 25557 ปี พ.ศ. 2558 
จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

1. โครงการพระราชด าริ  1 175,400 - - 
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2. ถ่ายทอดเทคโนโลยี/ อบรมใหค้วามรู ้ 6 893,700 7 1,124,900 
3. การสร้างเสรมิสุขภาวะและบรกิารสุขภาพ เพื่อ 
ยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน 

7 921,600 
 

10 1,324,900 

รวม 14 1,990,700 17 2,449,800 

 
2.ระบบและกลไกการบริหารงานบริการวิชาการบูรณาการกับการวิจัยและการเรียนการสอน 
 ในปีงบประมาณ 2558 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีระบบและกลไกการบริการทาง
วิชาการแก่สังคมโดยแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เพ่ือ
ขับเคลื่อนการบริการวิชาการ มีการจัดท าแผนกลยุทธ์บริการวิชาการแก่สังคมและมีการบูรณาการงานบริการทาง
วิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน โดยให้อาจารย์สอดแทรกเนื้อหาในการเรียนการสอนและมีการน านักศึกษา
ไปบริการวิชาการแก่สังคม ซึ่งมีการด าเนินงาน โดยจัดท าข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ และได้ก าหนดรายวิชา
ที่เก่ียวข้อง และการด าเนินงานและกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 

2.1. โครงการบริการวิชาการแก่สังคม 
 ในปีงบประมาณ 2558 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เห็นความส าคัญในด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของชุมชน โดยเน้นการบริการสุขภาพ บริการตรวจรักษาโรค การคัดกรองโรค และการป้องกันโรคที่
จะเป็นอันตรายต่อประชาชน และชุมชน โดยมีการด าเนินงาน เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและ
การแก้ไขปัญหาของสังคมด้านต่างๆ จ านวนรวมทั้งสิ้น 17 โครงการ เป็นจ านวนเงิน 2,449,800 บาท 

ตารางท่ี 34 โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคมบูรณาการกับการวิจัยและการเรียนการสอน 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ (บาท) 

ผู้เข้ารับบริการ 
แผ่นดิน รายได้ 

1 อบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการให้สุข
ศึกษาและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพแนวใหม่ ส าหรับบุคลากร
ทางด้านสาธารณสุข ปีท่ี 2 

นายนิยม จันทร์นวล 97,300       

2 ค่าย “ฉันอยากเป็น...หมอ มอทราย” 
ครั้งท่ี 7 

พญ.ศุทธิน ีธิราช 150,000       นักเรียนมัธยมศึกษาช้ันปี
ที่ 4–5 จ านวน 100 คน 

3 อบรมเชิงปฏิบัติการการตรวจวินิจฉัย
เชื้อ MRSA ที่ดื้อยา vancomycin 

ผู้ช่วยศาสตรจารย์
ภาวนา พนมเขต 

100,000      นักเทคนิคการแพทย์และ
เจ้าหน้าท่ีห้องปฏิบัติการ
จุลชีววิทยา จังหวัด
อุบลราชธานี อ านาจเจริญ 
ศรีษะเกษ ยโสธร ร้อยเอ็ด
จ านวน 40 คน 

4 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้วิธีทาง
วิทยาการระบาดและชีวสถิติในการสรา้ง
งานวิจัยจากงานประจ าส าหรับเจ้าหน้าท่ี

นายพลากร สืบ
ส าราญ 

63,600        เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข 
โรงพยาบาล จ านวน 40 
คน 
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ล าดับ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ (บาท) 

ผู้เข้ารับบริการ 
แผ่นดิน รายได้ 

สาธารณสุข 
5 ตระหนักรู้และใส่ใจ เยาวชนรุ่นใหม่ 

ห่างไกลโรคมะเร็งตบัและท่อน้ าด ี
ผู้ช่วยศาสตรจารย์
สุรศักดิ์ แว่นรัมย ์

100,000        

6 พัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อการพึ่งตัวเอง
ด้านสุขภาพ ครั้งท่ี 2 

นายอนุวัตร ภญิญะ
ชาติ 

150,000       อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 
ผู้น าชุมชน ปราชญ์ชุมชน 
เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข
ชุมชน นักศึกษาแพทย์
และสาธารณสุข อาจารย์
แพทย์และสาธารณสุข 
จ านวน 106 คน 

7 เสรมิสร้างความเข้าใจสุขภาวะทางเพศ
และการพัฒนาทักษะชีวิตส าหรับ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน
เครือข่ายมหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

นางสาวพัจนภา 
วงษาพรหม 

95,700        นักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนต้น โรงเรียนเครือข่าย
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 
จ านวน 150 คน 

8 การสร้างเสริมสุขภาพชุมชนอย่างมีส่วน
ร่วม 

นางสาวพัจนภา 
วงษาพรหม 

150,000      ประชาชนพ้ืนท่ีรับผิดชอบ
ของโรงพยาบาลส่งเสรมิ
สุขภาพต าบลห้วยข่า 
อ าเภอบุณฑริก จังหวัด
อุบลราชธาน ี
 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ
รวมทั้งสิ้น 235 คน 

9 บริการตรวจวัดระดับน้ าตาลในเลอืด 
และดัชนีมวลกายเพื่อการป้องกันและ
ควบคุมโรคเบาหวาน (ปีท่ี 2) 

ผู้ช่วยศาสตรจารย์
จารุวรรณ์ วงบุตด ี

100,000       ประชาชน หมู่ที่ 5 ต าบล
วัด อ าเภอวารินช าราบ 
จังหวัดอุบลราชธานี เข้า
ร่วม จ านวน 50 คน 

10 บริการส ารวจดัชนีลูกน้ ายุงลายและ
ตรวจหาสายพันธ์ุเชื้อเดงกี่ เพื่อป้องกัน
โรคไขเ้ลือดออกแบบมีส่วนร่วมของ
ชุมชน (ปีท่ี 4) 

ผู้ช่วยศาสตรจารย์
จารุวรรณ์ วงบุตด ี

 165,000   ป ร ะ ช า ช น เ ข้ า ร่ ว ม
โครงการ จ านวน 60 คน 
 

11 แพทยศาสตร์สูส่ังคม ครั้งท่ี 4 นางสาวรัตติกาล วัง
คะฮาด 

  136,200   อาสาสมัครสาธารณสุข
และแกนนาดา้นสุขภาพ 
ตาบลโนน โหนน 
อาเภอวารินชาราบ 
จังหวัดอุบลราชธานี 
จ านวน 423 คน 
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ล าดับ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ (บาท) 

ผู้เข้ารับบริการ 
แผ่นดิน รายได้ 

12 การศึกษาระบบสุขภาพชุมชนแบบมี
ส่วนร่วมและสร้างพลังชุมชนในการ
พัฒนาสุขภาพและสิ่งแวดล้อมบ้านเวิน
บึก 

นางทักษิณ พิมพ์
ภักดิ ์

  128,000    

13 สร้างเสริมความเขม้แข็งของชุมชนใน
การประเมินและลดผลกระทบของ
อุตสาหกรรมเตาเผาอิฐที่มีต่อ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 

แพทย์หญิงปาริชาติ 
วงศ์เสนา 

  200,000    

14 สัปดาห์วิทยาศาสตร์ “เปิดโลกการ
เรียนรู้ สู่ร่างอาจารย์ใหญ่ ครั้งท่ี 6” 

นายนิยม จันทร์นวล   124,000   นักเรียน ครู ประชาชน 
400 คน 

15 โรงเรียนต้นแบบดา้นความปลอดภัยและ
สิ่งแวดล้อม ปี 2 

นางสาวจิราภรณ์ 
หลาบค า 

  100,000   นักเรียน และครโูรงเรยีน 
5 โรงเรียน 185 คน 

16 ประชุมวิชาการวิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ครั้งท่ี 4 

ผู้ช่วยศาสตรจารย์
ภาวนา พนมเขต 

  470,000   ประชาชน ผู้เข้าร่วม 151 
คน 

17 การอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาบรูณา
การการจดัการเรียนการสอนเพื่อการ
สร้างเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน ส าหรับครู
โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน กอง
ก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนที่ 22 
อุบลราชธาน ี

ผู้ช่วยศาสตรจารย์
มินตรา สาระรักษ์ 

  120,000   ครู นักเรียน ต ารวจ ตชด. 
ผู้เข้าร่วม 83 คน 

 โดยมีรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคมบูรณาการกับการวิจัยและการเรียนการสอน 
เพ่ือการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการแก้ไขปัญหาของสังคมด้านต่างๆ ดังนี้ 

2.1.1.โครงการแพทยศาสตร์สู่สังคม ครั้งที่ 4 
 โครงการแพทยศาสตร์สู่สังคม ได้ด าเนินจัดกิจกรรมการให้ความรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ การปฐม
พยาบาลเบื้องต้นโดยฝึกปฏิบัติจริงจากหุ่นจ าลอง และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพส าหรับ
ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่เป็นโรคเรื้อรัง และมีการติดตามผลการด าเนินโครงการใน 3 ครั้งที่ผ่านมา ซึ่งมีอาสาสมัคร
สาธารณสุขและแกนน าด้านสุขภาพ ต าบลโนนโหนน อ าเภอวารินช าราบ จ านวน 20 คน คณาจารย์ นักศึกษา 
และบุคลากร วิทยาลัยแพทยศาสตร์การสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
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ภาพที่ 14 โครงการแพทยศาสตร์สู่สังคม ครั้งที่ 4 

2.1.2.บริการตรวจวัดระดับน้ าตาลในเลือด และการส่งเสริมพฤติกรรมการดูแลตนเองและความรู้เกี่ยวกับ
โรคเบาหวาน 
 โครงการมีกิจกรรมตรวจวัดระดับน้ าตาลในเลือด ส่งเสริมพฤติกรรมการดูแลตนเองและความรู้เกี่ยวกับ
โรคเบาหวาน การจัดท าฐานข้อมูลผู้ป่วยโรคบาหวาน  โดยมีประชาชน หมู่ที่ 5  ต าบลวัด อ าเภอวารินช าราบ 
จังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วม จ านวน 50 คน รวมถึงอาจารย์และนักศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข 

 
ภาพที่ 15 การบริการตรวจวัดระดับน้ าตาลในเลือด และการส่งเสริมพฤติกรรมการดูแลตนเองและความรู้
เกี่ยวกับโรคเบาหวาน 

2.1.3.สร้างเสริมสุขภาพชุมชนแบบมีส่วนร่วม 
 โครงการสร้างเสริมสุขภาพชุมชนแบบมีส่วนร่วม เป็นโครงการบริการวิชาการที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 
พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 2558 โดยมีคณาจารย์และนักศึกษา จ านวน 80 คน เข้าร่วมโครงการท ากิจกรรมเพ่ือ
สร้างเสริมและพัฒนาสุขภาพชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนเอง 

 
ภาพที่ 16 การสร้างเสริมสุขภาพชุมชนแบบมีส่วนร่วม 

2.1.4.เสริมสร้างสุขภาวะทางเพศและทักษะชีวิต 
           วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จัดโครงการ “สร้างเสริมสุขภาวะทางเพศและทักษะชีวิต ใน
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเครือข่ายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี” ระหว่างวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2558 
ซึ่งมีคณาจารย์และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 150 คน โดยกิจกรรมจัดเพ่ือเป็นการเสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจในเรื่องของสุขภาวะทางเพศและทักษะชีวิต 
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ภาพที่ 17 การเสริมสร้างสุขภาวะทางเพศและทักษะชีวิต 

2.1.5.รณรงค์การก าจัดลูกน้ ายุงลายและการป้องกันโรคไข้เลือดออก 
 โครงการรณรงค์การก าจัดลูกน้ ายุงลายและการป้องกันโรคไข้เลือดออก เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพ่ือสร้าง
องค์ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออก วิธีการป้องกันและการเฝ้าระวังของโรคไข้เลือดออก และให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการส ารวจลูกน้ ายุงลายด้วย โดยมีประชาชนเข้าร่วมโครงการ จ านวน 60 คน 

 
ภาพที่ 18 การรณรงค์การก าจัดลูกน้ ายุงลายและการป้องกันโรคไข้เลือดออก 

 
2.1.6.โรงเรียนต้นแบบด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 
 โครงการโรงเรียนปลอดภัย อนามัยสิ่งแวดล้อมดี ปี 2558 เป็นการบริการวิชาการโรงเรียนเครือข่าย
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมที่กระทบต่อนักเรียนในโรงเรียนไม่ว่าจะเป็น
ผลกระทบของแสงสว่างในห้องเรียน เสียงดัง การจัดการขยะภายในโรงเรียน การสุขาภิบาลอาหาร ความเสี่ยงใน
สนามเด็กเล่น และรวมถึงความเสี่ยงโดยทั่วไปในโรงเรียน โดยมีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 5 โรงเรียน และ
แต่ละโรงเรียนจะรับผิดชอบการด าเนินโครงการโรงเรียนต้นแบบในแต่ละด้าน อีกท้ังยังบูรณาการกับการเรียนการ
สอนรายวิชา การสุ่มเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 

 
ภาพที่ 19 โรงเรียนต้นแบบด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 

2.1.7.อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การตรวจวินิจฉัยเชื้อ MIRSA ที่ดื้อยา Vancomycin” 
  อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การตรวจวินิจฉัยเชื้อ MIRSA ที่ดื้อยา Vancomycin”เพ่ือให้เจ้าหน้าที่
ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเชื้อ MRSA ที่มีความไวต่อยา vancomycin ลดลง และ
สามารถตรวจคัดกรองหาเชื้อ hVISA ได้อย่างถูกต้อง เพ่ือให้แพทย์ได้รับผลการตรวจวินิจฉัยที่ถูกต้องและสามารถ
เลือกใช้ยาต้านจุลชีพที่เหมาะสม ลดภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลและลดอัตราการครองเตียงของผู้ป่วย 
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ดังนั้นการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการจะช่วยให้เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยามีทักษะ และความช านาญในการ
วินิจฉัยเชื้อดื้อยา มีนักเทคนิคการแพทย์และเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา จังหวัดอุบลราชธานี 
อ านาจเจริญ ศรีษะเกษ ยโสธร ร้อยเอ็ดจ านวน 40 คน 

          
ภาพที่ 20 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การตรวจวินิจฉัยเชื้อ MIRSA ที่ดื้อยา Vancomycin” 

 
2.1.8.ค่าย “ฉันอยากเป็น...หมอ มอทราย” ครั้งที่ 7 
 โครงการค่าย “แนอยากเป็น...หมอ มอทราย” ครั้งที่ 7 เป็นโครงการที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10–12 ตุลาคม 
2557 โดยกิจกรรมเพ่ือเป็นการแนะแนวการเรียนการสอนในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต แก่นักเรียนมัธยมศึกษา
ชั้นปีที่  4–5 จ านวน 100 คน 

 
ภาพที่ 21 ค่าย “ฉันอยากเป็น...หมอ มอทราย” ครั้งที่ 7 

2.1.9.การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้วิธีทางวิทยาการระบาดและชีวสถิติในการสร้างงานวิจัยจากงานประจ า
ส าหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ปี 2 
 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้วิธีทางวิทยาการระบาดและชีวสถิติในการสร้างงานวิจัยจากงาน
ประจ าส าหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ปี 2 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-29 สิงหาคม 2558 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการจ านวน 
40 คน เป็นโครงการเพ่ือสร้างองค์ความรู้และสามารถน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการท าวิจัยในพ้ืนที่และ
วิเคราะห์ข้อมูลได ้

                    
ภาพที่ 22 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้วิธีทางวิทยาการระบาดและชีวสถิติในการสร้างงานวิจัยจากงาน
ประจ าส าหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ปี 2 
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2.1.10.ประชุมวิชาการวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่ 4 “ยุทธศาสตร์ทางด้านสุขภาพของ
ประเทศไทยในทศวรรษหน้าโอกาสและความท้าทาย”  
  ได้เชิญวิทยากรผู้รู้และเชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.อัมมาร สยามวา
ลา นายแพทย์สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ นายแพทย์วิโรจน์  ตั้งเจริญเสถียร มาให้แง่คิด มุมมอง เรื่องค่าใช้จ่ายด้าน
สุขภาพ ควรมียุทธศาสตร์ที่จะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้อย่างไร และการบรรยายชนิดของโรคธาลัสซีเมียที่
พบบ่อยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยศาสตราจารย์นายแพทย์สุทัศน์ ฟู่เจริญแพทย์หญิงสุมลมาลย์ คล้าชื่น รพ.
สรรพสิทธิประสงค์วันที่ 27 มีนาคม 2558 มีผู้เข้าร่วม 151 คน 

 
ภาพที่ 23 ประชุมวิชาการวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่ 4 “ยุทธศาสตร์ทางด้านสุขภาพ
ของประเทศไทยในทศวรรษหน้าโอกาสและความท้าทาย” 

2.1.11.การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน  
 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพ่ือการสร้างเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน 
ส าหรับครูสังกัดโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน กองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนที่ 22 อุบลราชธานี  
วัตถุประสงค์เพ่ือให้ความรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาพและสุขอนามัย และเพ่ือร่วมกันพัฒนาการบูรณาการการ
จัดการเรียนทางด้านการสร้างเสริมสุขภาพและสุขอนามัย มีผู้เข้าร่วม 83 คน 

 
ภาพที่ 24 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน 

2.2.การเป็นวิทยากรและการบรรยายพิเศษ  
 ในปีงบประมาณ 2558 มีคณาจารย์และบุคลากร วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ถูกเชิญเป็น
วิทยากรและการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อต่างๆ ดังนี้ 

ตารางท่ี 35 รายละเอียดการเป็นวิทยากรและการบรรยายพิเศษ ของคณาจารย์และบุคลากร 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล 
ผู้เป็นวิทยากร 

หัวข้อในการบรรยาย ระยะเวลา สถานที ่
องค์กร/

หน่วยงานที่จัด 
1 นายกิตติ เหลาสุภาพ เข้าร่วมเป็นวิทยากรประชุม

เชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนา
งานวิจัยและวิชาการ 

19 พ.ค. 2558 ห้องประชุมส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอวาริน 
ช าราบ จังหวัด

ส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอ
วารินช าราบ 
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ล าดับ ชื่อ-นามสกุล 
ผู้เป็นวิทยากร 

หัวข้อในการบรรยาย ระยะเวลา สถานที ่
องค์กร/

หน่วยงานที่จัด 
อุบลราชธาน ี

  เข้าร่วมเป็นวิทยากร ในการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
โจทย์ชุดโครงการวิจัยด้านการ
ส่งเสริมคณุภาพและอนามยั
สิ่งแวดล้อมศูนย์อนามัยที่ 7 
อุบลราชธาน ี

27-29 พ.ค. 
2558 

ศูนย์อนามัยที่ 7 
อุบลราชธาน ี

ศูนย์อนามัยที่ 7 
อุบลราชธาน ี

  เข้าร่วมเป็นวิทยากรประชุม
เชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนา
งานวิจัยและวิชาการ 

5,12,19,23,16 
มิ.ย. 2558 

ห้องประชุมส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอวาริน 
ช าราบ จังหวัด
อุบลราชธาน ี

ส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอ
วารินช าราบ 

2 แพทย์หญิงชลลดา 
บุษยรัตน ์

เข้าร่วมเป็นวิทยากร หลักการ
และบทบาทของแพทย์เวช
ศาสตร์ครอบครัวและเวช
ศาสตร ์

31 ต.ค. 2557 คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยั
มหาสารคาม 

คณะ
แพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยั
มหาสารคาม 

3 นางทักษิณ พิมพ์ภักดิ ์ เข้าร่วมเป็นวิทยากร ในการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
โจทย์ชุดโครงการวิจัยด้านการ
ส่งเสริมคณุภาพและอนามยั
สิ่งแวดล้อมศูนย์อนามัยที่ 7 
อุบลราชธาน ี

27-29 พ.ค. 
2558 

ศูนย์อนามัยที่ 7 
อุบลราชธาน ี

ศูนย์อนามัยที่ 7 
อุบลราชธาน ี

  เข้าร่วมเป็นวิทยากรในการ
บรรยายในรายวิชาเวชศาสตร์
ชุมชนและครอบครัว 4 (1901 
507) ประจ าปีการศึกษา 
2558 

25,31 ส.ค. 2558 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา
ช้ันคลินิก โรงพยาบาลศรี
สะเกษ 

ศูนย์แพทยศาสตร
ศึกษาช้ันคลินิก 
โรงพยาบาลศรสีะ
เกษ 

  เข้าร่วมเป็นวิทยากรในการ
บรรยายในรายวิชาเวชศาสตร์
ชุมชนและครอบครัว 4 (1901 
507) ประจ าปีการศึกษา 
2558 

1,3,11 ก.ย. 
2558 

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา
ช้ันคลินิก โรงพยาบาลศรี
สะเกษ 

ศูนย์แพทยศาสตร
ศึกษาช้ันคลินิก 
โรงพยาบาลศรสีะ
เกษ 

4 แพทย์หญิงปาริชาติ 
วงศ์เสนา 

เข้าร่วมเป็นวิทยากร "การ
จัดการเรียนการสอน ตาม
หลักสตูรแพทยศาสตรบัณฑิต 
วิทยาลัยแพทยศาสตรแ์ละการ
สาธารณสุข ม.อุบลฯ ศูนย์

28-29 ม.ค. 2558 โรงพยาบาลศรสีะเกษ โรงพยาบาลศรสีะ
เกษ 
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ล าดับ ชื่อ-นามสกุล 
ผู้เป็นวิทยากร 

หัวข้อในการบรรยาย ระยะเวลา สถานที ่
องค์กร/

หน่วยงานที่จัด 
แพทยศาสตรศึกษาช้ันคลินิก 
โรงพยาบาลศรสีะเกษ 

5 นายพลากร สืบส าราญ เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย
พิเศษในโครงการสัมมนา
เครือข่ายผู้บริหารและครูแนะ
แนวการศึกษาในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 10 
จังหวัด ครั้งท่ี 3 

22-24 เม.ย. 
2558 

ช่ืนวารินรีสอร์ท อ าเภอ
แกลง จังหวัดระยอง 

- 

  เข้าร่วมเป็นวิทยากร ในการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
โจทย์ชุดโครงการวิจัยด้านการ
ส่งเสริมคณุภาพและอนามยั
สิ่งแวดล้อมศูนย์อนามัยที่ 7 
อุบลราชธาน ี

27-29 พ.ค. 
2558 

ศูนย์อนามัยที่ 7 
อุบลราชธาน ี

ศูนย์อนามัยที่ 7 
อุบลราชธาน ี

  เข้าร่วมเป็นวิทยากรในการ
บรรยายในรายวิชาเวชศาสตร์
ชุมชนและครอบครัว 4 (1901 
507) ประจ าปีการศึกษา 
2558 

24-25,27-28,31 
ส.ค. 2558 

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา
ช้ันคลินิก โรงพยาบาลศรี
สะเกษ 

ศูนย์แพทยศาสตร
ศึกษาช้ันคลินิก 
โรงพยาบาลศรสีะ
เกษ 

  เข้าร่วมเป็นวิทยากรในการ
บรรยายในรายวิชาเวชศาสตร์
ชุมชนและครอบครัว 4 (1901 
507) ประจ าปีการศึกษา 
2558 

1,3,11 ก.ย. 
2558 

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา
ช้ันคลินิก โรงพยาบาลศรี
สะเกษ 

ศูนย์แพทยศาสตร
ศึกษาช้ันคลินิก 
โรงพยาบาลศรสีะ
เกษ 

6 นางภาวนา พนมเขต เข้าร่วมเป็นวิทยากรในการ
บรรยายในรายวิชาเวชศาสตร์
ชุมชนและครอบครัว 4 (1901 
507) ประจ าปีการศึกษา 
2558 

31 ส.ค. 2558 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา
ช้ันคลินิก โรงพยาบาลศรี
สะเกษ 

ศูนย์แพทยศาสตร
ศึกษาช้ันคลินิก 
โรงพยาบาลศรสีะ
เกษ 

  เข้าร่วมเป็นวิทยากรในการ
บรรยายในรายวิชาเวชศาสตร์
ชุมชนและครอบครัว 4 (1901 
507) ประจ าปีการศึกษา 
2558 

1,3,14 ก.ย. 
2558 

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา
ช้ันคลินิก โรงพยาบาลศรี
สะเกษ 

ศูนย์แพทยศาสตร
ศึกษาช้ันคลินิก 
โรงพยาบาลศรสีะ
เกษ 

7 นางรัตนา เล็กสมบรูณ ์ เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย
พิเศษในโครงการสัมมนา

22-24 เม.ย. 
2558 

ช่ืนวารินรีสอร์ท อ าเภอ
แกลง จังหวัดระยอง 

- 
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ล าดับ ชื่อ-นามสกุล 
ผู้เป็นวิทยากร 

หัวข้อในการบรรยาย ระยะเวลา สถานที ่
องค์กร/

หน่วยงานที่จัด 
เครือข่ายผู้บริหารและครูแนะ
แนวการศึกษาในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 10 
จังหวัด ครั้งท่ี 3 

8 นางศุทธินี ธิราช เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย
พิเศษในโครงการสัมมนา
เครือข่ายผู้บริหารและครูแนะ
แนวการศึกษาในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 10 
จังหวัด ครั้งท่ี 3 

22-24 เม.ย. 
2558 

ช่ืนวารินรีสอร์ท อ าเภอ
แกลง จังหวัดระยอง 

- 

9 นายสุพรชัย เขาทอง เข้าร่วมเป็นวิทยากรสอบรวบ
ยอดภาคปฏิบัติหลักสตูร
พยาบาลเวชปฏิบตัิฉุกเฉิน รุ่น
ที่ 4 

25-27 ม.ค. 2558 สนามสอบโรงพยาบาล
ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ 
จังหวัดอุบลราชธาน ี

โรงพยาบาลค่าย
สรรพสิทธิ
ประสงค์ จังหวัด
อุบลราชธาน ี

  เข้าร่วมเป็นวิทยากรผู้ช่วยครู
ฝึก 

14-18 ก.ค. 2558 โรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค ์

โรงพยาบาลสรรพ
สิทธิประสงค ์

 
3.การสร้างเสริมสุขภาวะและบริการสุขภาพ 
 ในปีงบประมาณ 2558 ศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
เปิดให้บริการทางการแพทย์และสุขภาพ ใน 5 ด้านที่ส าคัญ ได้แก ่

1. ด้านการให้บริการทางการรักษาพยาบาล 
1. บริการตรวจโรคทั่วไปทุกวันในเวลาราชการตั้งแต่ 08.30 – 16.30 น. และนอกเวลา ตั้งแต่

เวลา 16.30 – 20.30 น. และ ในวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.30 – 12.30 น. 
2. บริการคลินิกศัลยกรรมตกแต่งและเสริมสร้าง ทุกวันอังคารในเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 13.30 

– 16.30 น.  
3. บริการคลินิกโรคผิวหนังและผิวพรรณ ทุกวันพุธ ในเวลาราชการ ตั้งแต่13.30 – 16.30 น.  
4. บริการคลินิกโรคระบบทางเดินปัสสาวะ ทุกวันอังคารในสัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของเดือน 

ต้ังแต1่3.30-16.30 น.  
5. บริการคลินิกกุมารเวชกรรม ทุกวันพฤหัสบดีในเวลาราชการ ตั้งแต่13.30 - 16.30 น.  
6. บริการคลินิกฟ้าใสทุกวันในเวลาราชการ ตั้งแต่ 9.00 - 15.00 น. 
7. เปิดให้บริการคลินิกทันตกรรมทั่วไปและเฉพาะทางในเวลาราชการ ทุกวันอังคาร พฤหัสบดี

และศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.  
8. เปิดให้บริการคลินิกกายภาพบ าบัดในเวลาราชการทุกวัน ตั้งแต่ 08.30 – 16.30 น. 
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9. เปิดให้บริการฟิตเนสทุกวันในเวลาราชการตั้งแต่ 08.30 – 16.30 น.และนอกเวลา ตั้งแต่เวลา 
16.30 – 20.30 น. และ ในวันเสาร์เวลา 08.30 – 12.30 น. 

 
2. ด้านการให้บริการทางการตรวจทางห้องปฏิบัติการ  

  ให้บริการตรวจทางห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาคลินิกประกอบด้วย  การตรวจเลือด 
ปัสสาวะอุจจาระและสารคัดหลั่งต่างๆ ในร่างกายโดยเน้นการให้บริการในระยะแรก เป็นการ
ให้บริการตรวจที่ครอบคลุมการตรวจสุขภาพทั่วไป เช่น การตรวจดูความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด
การท า งานของ ตับ ไต ระดับน้ าตาลในเลือด ระดับไขมันในเลือด การวิเคราะห์ปัสสาวะ 
ตลอดจนการตรวจดูการติดเชื้อในสิ่งส่งตรวจ เช่น แบคทีเรีย เชื้อรา เชื้อปรสิต เป็นต้น ในระยะที่
สองเพ่ิมศักยภาพของห้องปฏิบัติการหลังผ่านการรับรอง คุณภาพ เปิดบริการตรวจพิเศษ 
โรคธาลัสซีเมีย ไทรอยด์มะเร็ง และการตรวจวินิจฉัยในระดับสูง เช่น การวิเคราะห์ โปรตีน ยีน ที่
เป็นสาเหตุของโรคต่างๆ ด้วยเทคนิคทางโมเลกุล (Molecular technology) ในปี พ.ศ.2557 
ห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาคลินิก ได้เปิดให้บริการการตรวจโรคธาลัสซีเมียอย่างครบวงจรตั้งแต่
การคัดกรองโรค ธาลัสซีเมีย จนถึงการตรวจระดับโมเลกุล และ ห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาคลินิก
ได้ผ่าน การตรวจประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการจากสภาเทคนิคการแพทย์(Laboratory 
Accreditation) ในวันที่ 4 กันยายน 2557 

3. ด้านการให้บริการทางตรวจพิเศษต่างๆ ทางรังสี มีรายละเอียดการให้บริการ ดังนี้ 
1. การให้บริการทางรังสีวิทยาทั่วไป (General X-ray) โดยใช้เครื่อง Digital radiography เพ่ือ

ให้บริการการถ่ายภาพ Plain film เอกซเรย์ เช่น เอกซเรย์ปอด เอกซเรย์กระดูกแขน หรือขา 
2. การให้บริการการตรวจด้วยคลื่นอัลตราซาวนด์โดยรังสีแพทย์โดยทางศูนย์ได้มีเครื่อง อัลตรา

ซาวนด์ทั้งหมดสี่ เครื่อง เพ่ือให้บริการตรวจอัลตราซาวนด์  เช่น ช่องท้อง ไต เส้นเลือด 
(Dopplerultrasound) เต้านมรวม ทั้งการตรวจส าหรับโรคทางสูติ-นรีเวช เช่น ตรวจสภาวะ 
เด็กในครรภ์โรคทางช่องท้องน้อย มดลูก และรังไข่ เป็นต้น  

3. การให้บริการตรวจมวลกระดูกด้วยรังสีเอกซเรย์ (Dual energy absorbdometry : DXA) 
ให้บริการตรวจวัดมวลกระดูกโดยวิธีมาตรฐาน เพื่อวัดความหนาแน่นของกระดูกในผู้ป่วย ที่มี
ข้อบ่งชี้  

4. การให้บริการตรวจทางรังสีวิทยาด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (64-slice multidetector 
computed tomography: 64-slice CT-scan) เป็ นการตรวจวินิ จฉั ย โรคด้ วยการใช้
เครื่องเอกซเรย์ภาพตัดขวางชนิด 64 สามารถให้บริการตรวจโรคต่าง เช่น โรคทางสมอง ช่อง
ท้อง ช่องปอด หัวใจ เป็นต้น  

5. การให้บริการตรวจเอกซเรย์เต้านม (Digital mammography) โดยใช้เครื่องเอกซเรย์เต้านม 
ชนิดดิจิตอล เป็นการตรวจเต้านมเพ่ือหารอยโรคในเต้านมโดยใช้รังสีเอกซเรย์เช่น การตรวจ 
คัดกรองหาโรค มะเร็งเต้านม 
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4. แผนกกายภาพบ าบัด ให้บริการตรวจวินิจฉัย บ าบัดรักษา และฟ้ืนฟูสภาพกลุ่มผู้ป่วย ดังต่อไปนี้ 
1. ผู้ป่วยทางกายภาพบ าบัดที่เกิดจากระบบกระดูก กล้ามเนื้อและข้อต่อ 
2. ผู้ป่วยทางกายภาพบ าบัดที่เกิดจากระบบประสาท เช่น อัมพฤกษ์ อัมพาตและผู้ที่ความ

บกพร่องทางการเคลื่อนไหว 
3. ผู้ป่วยทางกายภาพบ าบัดที่เกิดจากระบบทางเดินหายใจและไหลเวียนเลือด 
4. ให้บริการในการสร้างเสริมสุขภาพและให้ค าแนะน าในการลดการบาดเจ็บจากการท างาน 

5. ฟิตเนส มีรายละเอียดการให้บริการ ดังนี้ 
1. ให้บริการเครื่องออกก าลังกายทั้งประเภท Aerobic exercise และ Weight training 
2. ให้ค าปรึกษาในการออกก าลังกายเพ่ือช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อ และลดการบาดเจ็บจากการ

ออกก าลังกาย 
3. ให้บริการตรวจวัดองค์ประกอบของร่างกายด้วยเครื่องวิเคราะห์องค์ประกอบของร่างกาย 

3.1.ข้อมูลและสถิติของผู้มารับบริการ 
 ในปีงบประมาณ 2558 ศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
มีผู้มารับบริการรักษาทางการแพทย์ ดังนี้ 

ตารางท่ี 36 การจ าแนกประเภทผู้มารับบริการตามเขตพื้นที่ดูแลในมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

ประเภทของผู้มารับบริการ ปีงบประมาณ 2557 
จ านวน (คน) 

ปีงบประมาณ 2558 
จ านวน (คน) 

1.นักศึกษา 13,488 15,784 
2.ข้าราชการ 414 406 
3.พนักงานมหาวทิยาลัย 805 853 
4.ลูกจ้างประจ า 110 108 
5.ลูกจ้างชั่วคราว 212 196 

รวม 15,029 17,347 

 หมายเหตุ : ไม่นับรวมนักศึกษาที่สังกัดวิทยาเขตมุกดาหาร และเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ 
 ที่มา : กองบริการการศึกษาและกองการเจ้าหน้าที่ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ตารางท่ี 37 เปรียบเทียบจ านวนผู้ขึ้นทะเบียนสิทธิเบิกจ่ายตรง จ าแนกตามประเภทสิทธิ ในปี 2557-2558 

สังกัด ปี 2557 ปี 2558 รวม(คน) 
1.กรมบัญชีกลาง 763 721 1484 
2.กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 76 0 76 

รวม 839 721 1560 

 หมายเหตุ : ไม่นับรวมนักศึกษาท่ีสังกัดวิทยาเขตมุกดาหาร และเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ 
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 ที่มา : โปรแกรมลงทะเบียนเบิกจ่ายตรง ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (NSHO Client) 

แผนภูมิที่ 8 สถิติผู้มารับบริการ งานบริการทางการแพทย์ อาคารผู้ป่วยนอก ประจ าปีงบประมาณ 2558 

 
 

 
ภาพที่ 25 การให้บริการการขอขึ้นทะเบียนสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้าของนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปี
การศึกษา 2558 

 
3.2.ข้อมูลผู้ป่วยและงานบริการรักษาพยาบาล 
 3.2.1.สถิติ 10 อันดับโรคผู้ป่วยนอกที่ป่วยสูงสุด ประจ าปีงบประมาณ 2558 
  ในปีงบประมาณ 2558 ศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข ได้มีการรวบรวมข้อมูลสถิติโรคของผุ้ป่วยที่มารับบริการทางการแพทย์ ณ อาคารผู้ป่วยนอกตลอด
ปีงบประมาณ ดังนี้ 

ตารางท่ี 38 สถิติอันดับโรคของผู้มารับบริการ ณ อาคารผู้ป่วยนอก ประจ าปี 2558 

สถิติอันดับโรคของผู้มารับบริการ ปีงบประมาณ 2557 สถิติอันดับโรคของผู้มารับบริการ ปีงบประมาณ 2558 
1. โรคคออักเสบ (Acute pharyngitis, unspecified) 
2. โรคหวัด (Acute nasopharyngitis) 

1. โรคหวัด (Acute nasopharyngitis) 
2. โรคคออักเสบ (Acute pharyngitis, unspecified) 
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3. ตรวจสุขภาพท่ัวไป 
(Routine general health check-up of other 
defined subpopulations) 
4. บาดแผลถลอกที่เข่าและเท้า (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) 

3. โรคปวดแสบกระเพาะอาหาร (Dyspepsia) 
4. โรคทอนซิลอักเสบ (Acute tonsillitis) 
5. โรคกล้ามเนื้ออักเสบ (Muscle strain) 
6. บาดเจ็บเล็กน้อยตามร่างกาย (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) 

 3.2.2.ผลการด าเนินงานคลินกิผิวหนัง 
  คลินิกผิวหนังเปิดให้บริการทุกวันพุธ เวลา 13.00 น.-15.00น. โดย รศ.นพ.ป่วน สุทธิพินิจธรรม 
คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จ านวนผู้มารับบริการในปีงบประมาณ 2558 จ านวน 337 คน 
จ าแนกเป็นรายเดือน ดังนี้ 

แผนภูมิที่ 9 เปรียบเทียบจ านวนผู้มารับบริการคลินิกผิวหนัง ในปีงบประมาณ 2557-2558 
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3.2.4.ผลการด าเนินงานการให้บริการตรวจสุขภาพประจ าปี 
  ในปีงบประมาณ 2558 ศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข ด าเนินการออกตรวจสุขภาพประจ าปีให้แก่บคุลากรของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดังนี้ 

ตารางท่ี 40 การออกตรวจสุขภาพประจ าปีให้แก่บุคลากร ภายในและภายนอก มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ประเภทหน่วยงาน สังกัด ปีงบประมาณ 2557 
จ านวน (คน) 

ปีงบประมาณ 2558 
จ านวน (คน) 

หน่วยงานภายใน คณะศิลปศาสตร ์ 77 52 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 96 96 
 ส านักคอมพิวเตอร์ 0 8 
 ส านักงานโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ 0 5 
 ส านักวิทยบริการ 0 16 
 คณะเภสัชศาสตร์ 50 56 
 คณะเกษตรศาสตร์ 0 16 
 คณะศิลปประยุกต์และออกแบบ 22 24 
 คณะพยาบาลศาสตร ์ 0 13 
หน่วยงานภายนอก การไฟฟ้า เขต2 0 39 
 นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558 0 3,385 

รวมจ านวทั้งสิ้น 291 3,710 

 
 3.2.5.ผลการด าเนินงานศูนยร์ังสีวิทยา 
  ในปีงบประมาณ 2558 ศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข มีผู้มารับบริการตรวจรักษาในแผนกรังสีวิทยา ดังนี้ 

ตาราง 41 เปรียบเทียบจ านวนผู้มารับบริการแผนกรังสีวิทยา ประจ าปีงบประมาณ 2557-2558 

บริการทางรังสีวิทยา จ านวนผู้รับบริการ (คน) 
ปี 2557 ปี 2558 

1.เอกซเรย์ทั่วไประบบดิจิตอล ( DR ) 839 4,255 
2.เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ( CT ) 12 14 
3.ตรวจอัลตร้าซาวด์  ( US ) 109 67 
4.ตรวจความหนาแนน่ของกระดูก ( BMD ) 55 94 
5.ตรวจเอกซเรย์เต้านม ( MAM ) 42 39 

รวมจ านวนผู้รับบริการ 1,057 4,469 
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 3.2.6.ผลการด าเนินงานห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาคลินิก 
  ห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาคลินิกมีการให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการด้านต่างๆ 
ได้แก่ งานโลหิตวิทยา งานจุลทรรนศาสตร์คลินิก งานเคมีคลินิก งานภูมิคุ้มกันวิทยา และงานจุลชีววิทยา โดย ใน
ปีงบประมาณ 2558 มีรายการตรวจวิเคราะห์จ านวน 14,279 รายการ มีรายละเอียด ดังนี้ 

แผนภูมิที่ 10 แสดงสัดส่วนการให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2558 

 

  การส่งตรวจต่อภายนอกหน่วยงาน ในรายการตรวจวิเคราะห์ที่ทางห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา
คลินิกไม่สามารถตรวจวิเคราะห์ได้เอง ห้องปฏิบัติการได้คัดเลือกห้องปฏิบัติการส าหรับส่งต่อตัวอย่างเพ่ือให้มี
คุณภาพ ได้ผลการตรวจที่ถูกต้องและรวดเร็ว โดยในปีงบประมาณ 2558 มีห้องปฏิบัติการที่รับส่งต่อ 4 แห่ง คือ 
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น บริษัทอุบลเซ็นทรัลแลบ และบริษัทอุบลพยาธิแลบ โดยมี
จ านวนรายการตรวจวิเคราะห์ที่ส่งต่อ ดังนี้ 

แผนภูมิที่ 11 เปรียบเทียบการส่งต่อรายการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา ในปี 2557-2558 

เคมีคลิกนิก
35%

จุลทรรศนศาสตร์คลินิก
31%

โลหิตวิทยา
30%

ภูมิคุ้มกันวิทยา
3%

จุลชีววิทยา
1%



97 

 

 97 Annual Report 2015   
 

 

  การให้บริการตรวจทาลัสซีเมีย ในปีงบประมาณ 2558 มีหน่วยงานภายนอกส่งตรวจทาลัสซีเมีย
มายังห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาคลิกนิก จ านวน 279 ราย ได้แก่ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10, โรงพยาบาล
ค่ายสรรพสิทธิประสงค์, บริษัทอุบลเซ็นทรัลแลบ, บริษัทอุบลเอแอนด์เอ็มแลบ และบริษัททอปคลินิกแลบ เป็นต้น 
โดยสามารถแบ่งประเภทของการตรวจหาทาลัสซีเมีย ดังนี้ 

แผนภูมิที่ 12 แสดงสัดส่วนรายการการให้บริการตรวจวิเคราะห์ทาลัสซีเมีย ในปีงบประมาณ 2558 

 

 3.2.7.ผลการด าเนินงานแผนกทันตกรรม 
  ในปีงบประมาณ 2558 ศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข เปิดให้บริการทางการแพทย์ในแผนกทันตกรรม ณ เดือนมิถุนายน 2558 โดยมีจ านวนผู้มารับบริการ
และข้อมูลการให้บริการ ดังนี้ 

ตารางท่ี 42 สถิติข้อมูลจ านวนผู้มารับบริการแผนกทันตกรรม ในปีงบประมาณ 2558 
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เดือน จ านวนผู้มารับบริการ (ราย) 
มิถุนายน 25 
กรกฎาคม 41 
สิงหาคม 73 
กันยายน 70 

รวม 209 

ตารางท่ี 43 ข้อมูลการให้บริการแผนกทันตกรรม ตามการวินิจฉัยโรค/กรณีที่ท าการรักษา ในปี 2558 

การวินิจฉัยโรค จ านวนผู้มารับบริการในแต่ละเดือน (คน) 
มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน 

ปรึกษาทันตแพทย ์ 2 4 20 18 
ถอนฟัน 2 0 1 8 
ผ่าฟันคุด 3 7 6 8 
อุดฟัน 5 14 23 10 

ขูดหินปูน/เกลารากฟัน 10 10 13 11 
ตัดไหม 3 3 6 5 

ส่งต่อพบแพทย ์ 0 0 1 0 
หัตถการอ่ืนๆ 2 5 6 10 

รวม 27 43 76 70 

 

 
ภาพที่ 26 การให้บริการคลินิกทันตกรรม 

 3.2.8.ผลการด าเนินงานแผนกกายภาพบ าบัด 
  ในปีงบประมาณ 2558 ศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข เปิดให้บริการทางการแพทย์ในแผนกกายภาพบ าบัด ณ เดือนกรกฎาคม 2558 และมีผู้มารับบริการ
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ตรวจรักษา จ านวนทั้งสิ้น 84 คน นอกจากนี้ยังเปิดให้บริการฟิตเนต ณ เดือนกันยายน 2558 โดยมีจ านวนผู้ใช้รับ
บริการ จ านวนทั้งสิ้น 245 คน 
 
4. เสริมสร้างความเข้มแข็งของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตพื้นที่เป้าหมาย เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้
ของเด็ก เยาวชน และชุมชน  
 ศูนย์พัฒนาเด็กวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีวัตถุประสงค์ในการก่อตั้ง ก็เพ่ือเป็นสวัสดิการ
ส 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 13 จ านวนนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็ก ประจ าปีงบประมาณ 2557-2558 

 

ตารางท่ี 44 จ านวนครูและบุคลากรภายในศูนย์พัฒนาเดก็        

ล าดับ ต าแหน่ง จ านวนครูและบุคลากร (คน) 
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2 นักวิชาการศึกษา 1 
3 ครูและพี่เลี้ยง 3 
4 พี่เลี้ยง 4 
5 ผู้ดูแลเด็กอ่อน 1 
6 พนักงานสถานที ่ 1 
7 พนักงานทั่วไป 1 
8 แม่บ้าน 2 

รวม 14 

4.1.การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็ก 
 4.1.1.ด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 
  ในปีงบประมาณ 2558 ศูนย์พัฒนาเด็ก ได้ด าเนินการปรับปรุง ฝ้าเพดาน และหลังคา จากปัญหา
การรั่วซึมของอาคารตามจุดต่างๆ ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เป็นไปตามเกณฑ์อนามัยสิ่งแวดล้อมและมีแผนปรับปรุงส่วน
ที่เหลือโดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย มีการตรวจประเมินอนามัยสิ่งแวดล้อมโดยทีมอาจารย์
จากวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

 4.1.2.ด้านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร 
  มีการส่งเสริมพัฒนาการทุกด้านให้เหมาะสมกับวัย และปลูกฝัง เจตคติที่ดีต่อเพ่ือนๆ คุณครูและ
ครอบครัว การคิด การสังเกต และการแก้ปัญหา โดยให้เด็ก มีความสุข ในการเรียนรู้ตามหลักการการจัด
การศึกษาแก่เด็ก อายุระหว่าง 8 เดอืน-6 ปี มีความส าคัญ อย่างยิ่งเพราะเด็กวัยนี้ เป็นวัยที่ก าลังเติบโตพัฒนา  ทุก
ด้านอย่างรวดเร็ว การเรียนรู้ ของเด็กในวัยนี้ จะเรียนรู้ ได้ดี จากการเล่นการมีประสบการณ์ตรง กับสิ่งของ และ
การกระท า การเคลื่อนไหว 

 

ภาพที่ 27 กิจกรรม วันไหว้ครู (ศูนย์พัฒนาเด็ก) 
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ภาพที่ 28 กิจกรรมกีฬาสีและส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2558 (ศูนย์พัฒนาเด็ก) 

 
ภาพที่ 29 นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจากคณะต่างๆมาท ากิจกรรมจิตอาสา (ศูนย์พัฒนาเด็ก)  

 4.1.3.ด้านการมีส่วนร่วม และการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน 
5.1. เป็นแหล่งฝึกปฏิบัติงานของคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ ให้ค าแนะน า

ด้านอนามัยเด็กแก่บุคลากรและผู้ปกครอง 
5.2. นักศึกษาจากคณะต่าง ๆ ร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาเป็นประจ าทุกปี 
5.3. ได้รับการตอบรับร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรจากทุกคณะก ากับดูแลด้าน

โภชนาการจากอาจารย์วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ คณะพยาบาลศาสตร์ 
5.4. ได้เข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย และได้รับตราพระราชทาน  

 4.1.4.มาตรฐานด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
  ได้มีการส่งผู้แทนศูนย์เข้าอบรมสัมมนากับเครือข่ายศูนย์พัฒนาเด็กทุกภาคส่วนของประเทศ 

  

 4.1.5.ด้านงบประมาณศูนย์พัฒนาเด็ก 
  ในปีงบประมาณ 2558 ศูนย์พัฒนาเด็ก ได้รับจัดสรรงบประมาณในการด าเนินงานต่างๆ จากเงิน
งบประมาณแผ่นดิน และได้รับจัดสรรเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้ ) และมียอดการเบิกจ่าย ณ สิ้น
ปีงบประมาณ ดังนี้ 

แผนภูมิที่ 14 เปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับจัดสรร-ยอดการเบิกจ่าย ในปีงบประมาณ 2557-2558 
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กลยุทธ์ที่ 5 สืบสาน เผยแผ่ ฟื้นฟู และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น รวมทั้งเรียนรู้
วัฒนธรรมของประเทศในภูมิภาคลุ่มน้ าโขง และอาเซียน โดยศึกษา ค้นคว้า วิจั ย รวบรวมและ
จัดการความรู้ให้นักศึกษาและบุคลากรตระหนักถึงคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

เป้าประสงค์ : เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น และประเทศในอาเซียน 

มาตรการ 
6.1. ก าหนดกรอบและนโยบายการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมเพ่ือส่งเสริมภูมิปัญญาภูมิภาคแห่งลุ่มน้ า

โขงและอาเซียน 
6.2. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือให้เกิด

การบูรณาการกับการวิจัย การเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา  
6.3. ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และรวบรวม เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้มีแหล่งเรียนรู้ในชุมชนในการ

เผยแพร่องค์ความรู้และภูมิปัญญาด้านศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและประเพณี ในภูมิภาคลุ่ม
น้ าโขง และอาเซียน 

6.4. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
6.5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาและบุคลากรตระหนักถึงคุณค่าของขนบธรรมเนียมประเพณี มี

สุนทรียภาพทางศิลปะ และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น และนานาชาติ 

1.กรอบและนโยบายการบริหารงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมภูมิปัญญาภูมิภาคแห่งลุ่มน้ าโขงและ
อาเซียน 
 ในปีงบประมาณ 2558 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ส่งเสริมและสนับสนุนในการ
ด าเนินการพัฒนางานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยบูรณาการกับการเรียนการสอน และกิจกรรมของ
นักศึกษา และร่วมสืบสาร ประเพณี และวัฒนธรรมของชุมชน ซึ่งได้รับงบประมาณแผ่นดิน สนับสนุนการบริการ
วิชาการแก่ชุมชน จ านวนรวมทั้งสิ้น 3 โครงการ เป็นจ านวนเงิน 335,000 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 
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 ในปีงบประมาณ 2558 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีการจัดโครงการเพ่ือสนับสนุนการ
ด าเนินงานบริหารงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมให้มีประสิทธิภาพ ให้เกิดการบูรณาการกับการวิจัย การเรียนการ
สอน และกิจกรรมนักศึกษา จ านวน 3 โครงการ เป็นจ านวนเงิน 335,000 บาท มีผู้เข้าร่วมจ านวน 875 คน  มี
รายละเอียด ดังนี้ 
 
 
 

ตารางท่ี 45 รายละเอียดโครงการด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ 2558 

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

สถานที ่
ผู้เข้าร่วม 

แผ่นดิน รายได้ 
1 ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมสืบสาน

ประเพณีท าบุญอุทิศส่วนกุศลแด่

อาจารย์ใหญ่ วิทยาลัย

แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

ประจ าปี 2558 

นางสาวสุพัตรา 

ขจัดโรคา  

150,000  วันท่ี 24 สิงหาคม พ.ศ. 
2557 วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข 
มหาวิทยาลยั
อุบลราชธาน ี

ประชาชน 
นักศึกษา และ
อาจารย์ จ านวน  
548 

2 พัฒนาตนเองด้านคุณธรรม และ

จริยธรรม ส าหรับนักศึกษาและ

บุคลากร มหาวิทยาลยั

อุบลราชธาน ี

นางสาวฐานิสรา 

โฉมเกิด  

150,000  25-31 พฤษภาคม 
2558  วัดป่าบุญล้อม 
(วัดสาขาวัดหนองป่า
พง) อ าเภอสว่างวีรวงศ์ 
จังหวัดอุบลราชธาน ี

ประชาชน 
นักศึกษา และ
อาจารย์ จ านวน 
55 

3 เรียนรูคุ้ณค่าศิลปวัฒนธรรม ฮีตสบิ

สอง คองสิบสี่ บุญข้าวประดับดิน 

ปีท่ี 3 

นายกิตติ เหลา

สุภาพ 

55,000  23-24 สิงหาคม 2557 
วัดบ้านศรไีคออก อ.วา
รินช าราบ จังหวัด
อุบลราชธาน ี

ประชาชน 
นักศึกษา และ
อาจารย์ จ านวน 
90 คน  

 

3. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมประวัติศาสตร์ และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ในปีงบประมาณ 2558 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้จัดด าเนินการจัดโครงการที่ส่งเสริม
และสนับสนุนการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และภูมิปัญญา ดังนี้ 
3.1.โครงการเรียนรู้คุณค่าศิลปวัฒนธรรม ฮีตสิบสองคองสิบสี่ บุญข้าวประดับดินปีท่ี 3 
 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
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ต้นไม้ แขวนไว้ตามกิ่งไม้ หรือวางไว้ตามพ้ืนดิน พร้อมกับเชิญวิญญาณของญาติมิตร น าภัตตาหารไปถวายแด่
พระภิกษุ สามเณร แล้วอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้ตาย โดยหยาดน้ า (กรวดน้ า) ไปให้ด้วย ประชาชน นักศึกษา และ
อาจารย์ จ านวน 90 คน ณ วัดบ้านศรีไคออก อ.วารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี 
 

 

ภาพที่ 30 โครงการเรียนรู้คุณค่าศิลปวัฒนธรรม ฮีตสิบสอง คองสิบสี่ บุญข้าวประดับดิน ปีท่ี 3 

 4.ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาและบุคลากรตระหนักถึงคุณค่าของขนบธรรมเนียมประเพณี มีสุนทรียภาพ
ทางศิลปะ และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น และนานาชาติ 
 ในปีงบประมาณ 2558 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้จัดด าเนินการจัดโครงการส่งเสริม
และสนับสนุนให้นักศึกษาและบุคลากรตระหนักถึงคุณค่าของขนบธรรมเนียมประเพณี มีสุนทรียภาพทางศิลปะ 
และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น และนานาชาติ ดังนี้ 
4.1.โครงการพัฒนาตนเองด้านคุณธรรม และจริยธรรม ส าหรับนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

กิจกรรมการฝึกกรรมฐานและการฝึกปฏิบัติสติปัฏฐานสี่  ส าหรับนักศึกษาและบุคลากร ณ วัดป่าบุญล้อม 
(วัดสาขาวัดหนองป่าพง) ระหว่างวันที่ 25 -31 พฤษภาคม 2558 เพ่ือฝึกฝนจิตใจให้เกิดสติและปัญญา และ
สามารถประยุกต์ใช้ในการเรียน การพัฒนาตนเองด้านคุณธรรมจริยธรรมตลอดจนการปฏิบัติงาน โดยมีการบูรณา
การกับการเรียนการสอนรายวิชา การพัฒนาความเป็นนักวิชาชีพเวชกรรม ในหัวข้อ การเรียนรู้ในมนุษย์ 
(Learning process) 

 
ภาพที่ 31 โครงการพัฒนาตนเองด้านคุณธรรม และจริยธรรม ส าหรับนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
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กลยุทธ์ที่ 6  พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาลใช้ข้อมูลเป็นฐานในการตัดสินใจ โดยพัฒนาระบบ

สารสนเทศเพื่อการบริหาร พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา และส่งเสริมการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 

เป้าประสงค์ : ระบบบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล 
มาตรการ 

6.1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล   
6.1.1. ก าหนดนโยบายเชิงรุกในการถ่ายทอดวิสัยทัศน์/กลยุทธ์ และน าจุดแข็งของมหาวิทยาลัย

ไปสู่การพัฒนาการด าเนินงานทุกระดับอย่างเป็นรูปธรรม 
6.1.2. กระจายอ านาจบริหาร ก ากับติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและ

เป็นรูปธรรม 
6.1.3. ก าหนดนโยบายเชิงรุกในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้ตอบสนองต่อผู้รับบริการ

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
6.1.4. ปรับปรุงและจัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงานของกระบวนการที่สร้างคุณค่าและ

กระบวนการสนับสนุน  
6.1.5. ปรับปรุงงานกฎหมายและนิติการของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตาม

กฎหมาย กฎระเบียบที่เก่ียวข้อง  
6.1.6. มีการจัดการความรู้เพื่อมุ่งสู่สถาบันแห่งการเรียนรู้ 

6.2. ปรับปรุงโครงสร้างและกรอบอัตราก าลังของส่วนงานและหน่วยงานภายในให้เหมาะสม 
6.2.1. ทบทวนนโยบายและปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการในการรวมศูนย์หรือการกระจาย

การปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบันและที่จะเกิดขึ้ นในอนาคตโดย
เร่งด่วน 

6.2.2. ทบทวนหลักการและก าหนดมาตรการในการบริหารอัตราก าลัง เช่น ทบทวนสัดส่วน
อัตราก าลังสายวิชาการและสายสนับสนุนให้เหมาะสม การบริหารกรอบอัตราก าลัง เป็น
ต้น 

6.3. ปรับปรุงระบบงบประมาณและการเงินให้มีเสถียรภาพ มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
โดยปรับปรุงระบบสารสนเทศทางการเงิน และบัญชี ให้ถูกต้องครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และสามารถใช้
ในการตัดสินใจเพื่อการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

6.4. พัฒนาประสิทธิภาพการก ากับติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย  
6.5. พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ 

6.5.1. ปรับปรุงระบบสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจให้มีความเชื่อมโยงกันระหว่างหน่วยงานภายใน
ที่เก่ียวข้อง เช่น ระบบลงทะเบียน REG ระบบบัญชี UBUFMIS ระบบบุคลากร 

6.5.2. จัดให้มีการประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบฐานข้อมูล 
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6.5.3. ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ฐานข้อมูล 
6.6. พัฒนาระบบการสื่อสาร จัดท าแผนกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เชิงรุก และประชาสัมพันธ์ทั้งภายใน

และภายนอกองค์กรที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือการถ่ายทอดนโยบาย แผนงาน ข้อมูลข่าวสารต่างๆ 
ตลอดจนการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีของมหาวิทยาลัย 

6.7. พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาให้บูรณาการสู่การปฏิบัติงานประจ า โดยปรับปรุงระบบการ
รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลให้สามารถใช้ร่วมกันทั้ง 

6.8. ปรับปรุงกายภาพ ระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของนักศึกษาและ
บุคลากร 

6.9. ส่งเสริมและสร้างจิตส านึกการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน รวมทั้งเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว
และลดภาวะโลกร้อน  

1.การบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล 
 ในปีงบประมาณ 2558 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 2559 โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข หลังจากที่มีการประชุมดังกล่าว ทางคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
ได้มีการถ่ายทอดแผนผ่านทางคณะกรรมการชุดต่างๆ และฝ่ายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งแก่บุคลากรของวิทยาลัย เช่น 
โครงการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขประจ าปี 2559 โครงการผู้บริหาร
พบปะบุคลากร กิจกรรมประเมินผลการด าเนินงานของคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เป็นต้น 
 ด้านการเรียนการสอน มีการด าเนินการเชิงรุกโดย ได้พิจารณาจัดตั้ งชุดท างานประสานงานร่วมกับ
โรงพยาบาลร่วมผลิตในการวางแผนเพ่ิมจ านวนนักศึกษาแพทย์ ให้ได้ 80 คน ในปี 2561 พิจารณาเปิดรับนักศึกษา
บัณฑิตศึกษาได้ 2 รุ่นในปี การศึกษา 2558 จ านวน 6 คน พิจารณาด้านสิ่งก่อสร้างเพ่ือรองรับการเพ่ิมจ านวน
นักศึกษา เช่น อาคารหอพักนักศึกษาเพ่ิมอีก 1 หลัง การจัดการเรื่องการก่อสร้างอาคารและจัดหาครุภัณฑ์ให้
อาคารผู้ป่วยในเพ่ือเตรียมเปิดใช้งาน การเร่งรัดการก่อสร้างอาคารกายวิภาคศาสตร์ และอาคารจ่ายกลางให้แล้ว
เสร็จ บริหารจัดการอาคารหอพักแพทย์และพยาบาล (แฟลต7) เพ่ือรองรับโรงพยาบาลและการเรียนการสอน การ
พิจารณาให้ทุนพัฒนาอาจารย์สาขาต่างๆ พิจารณาด้านเทคโนโลยีสนับสนุนให้มีการวางแผนจัดท าห้องเรียนอัจริยะ 
ส่งเสริมการเรียนการสอน 
 ด้านการวิจัย ได้พิจารณาให้มีการจัดประชุมวิชาการของวิทยาลัยปี 2559 พิจารณาเพ่ิมงบประมาณจาก
ภายในและภายนอกวิทยาลัยเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการท าวิจัย ปรับคะแนนภาระงานเพ่ือจูงใจการท าวิจัย ส่งเสริม
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การจัดกิจกรรมเพื่อ 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 

 
ภาพที่ 32 การประชุมร่วมกับโรงพยาบาลสรรพประสิทธิประสงค์ ในการวางแผนเพิ่มจ านวนนักศึกษาแพทย์      
ในปีงบประมาณ 2560 

 การประชุมร่วมกับโรงพยาบาลสรรพประสิทธิประสงค์ ในการวางแผนเพ่ิมจ านวนนักศึกษาแพทย์ ในปี 
2561 ผู้เข้าประชุมฝ่ายมหาวิทยาลัยน าโดย รศ.ดร.นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รศ.
นพ.ป่วน สุทธิพินิจธรรม คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข พร้อมผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้บริหาร
วิทยาลัย ฝ่ายโรงพยาบาลน าโดย นพ. ชลิต ทองประยูร ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสรรพประสิทธิประสงค์ และ
ผู้บริหารโรงพยาบาล เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 ณ โรงพยาบาลสรรพประสิทธิประสงค์ 
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ภาพที่ 33 การประชุมร่วมกับโรงพยาบาลสรรพประสิทธิประสงค์ ในการวางแผนเพิ่มจ านวนนักศึกษาแพทย์      
ในปีงบประมาณ 25561 

 การประชุมร่วมกับโรงพยาบาลสรรพประสิทธิประสงค์ ในการวางแผนปรับปรุงระบบบริหารจัดการในการ
เพ่ิมจ านวนนักศึกษาแพทย์ ในปี 2560 ผู้เข้าประชุมฝ่ายมหาวิทยาลัยน าโดย ศ.(พิเศษ) ดร.จอมจิน จันทรสกุล 
นายกสภามหาวิทยาลัยอุบราชธานี ศ.(คลินิกเกียรติคุณ) นพ.วราวุธ สุมาวงศ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย รศ.นพ.
ป่วน สุทธิพินิจธรรม คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข พร้อมผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้บริหาร
วิทยาลัย ฝ่ายโรงพยาบาลน าโดย นพ. ชลิต ทองประยูร ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ และผู้บริหาร
โรงพยาบาล เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 

 

ภาพที่ 34 อาคารหอพักแพทย์พยาบาลขนาด 112 ห้อง พร้อมสิ่งอ านวยความสะดวก 

 

ภาพที่ 35 อาคารผู้ป่วยใน โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขนาด 100 เตียง 
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ภาพที่ 36 การก่อสร้างอาคารจ่ายกลาง โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 

ภาพที่ 37 การก่อสร้างอาคารกายวิภาคศาสตร์ เพื่อรองรับจ านวนนักศึกษาที่เพิ่มขึ้น 

1.2.กระจายอ านาจบริหาร ก ากับติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรม 
 ในปีงบประมาณ 2558 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีการมอบอ านาจในการตัดสินใจให้แก่
ผู้บริหาร หรือผู้ปฏิบัติในล าดับถัดไปตามโครงสร้างการบริหาร เพ่ือลดขั้นตอนการท างาน เน้นรูปแบบการบริหาร
จัดการแนวใหม่ที่เพ่ิมความคล่องตัว และให้อ านาจในการตัดสินใจของบุคลากรตามความเหมาะสม ภายหลังที่มี
การจัดท าแผนกลยุทธ์แล้ว คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยได้มีการประชุมมอบหมายงานรวมทั้งก าหนดตัวชี้วัดและ
การติดตามผลปฏิบัติงานผ่านทางการรายงานไตรมาสและผ่านทางการประชุมของกรรมการประจ าวิทยาลัยทุก
เดือน นอกจากนี้ยังมีการติดตามผ่านทางการประชุมของกรรมการชุดต่างๆ ที่มีรองคณบดีและผู้ช่วยคณบดีเป็นปน
ระธานอีกทางหนึ่ง เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนที่วางไว้ 
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ภาพที่ 38 โครงสร้างการแบ่งส่วนงานภายใน ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
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ภาพที่ 39 โครงสร้างสายบังคับบัญชา วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข (ณ วันที่  21 สิงหาคม 2558) 
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1.3.ก าหนดนโยบายเชิงรุกในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้ตอบสนองต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย  
 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้มีการด าเนินการเพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการต่างๆ เช่น
การมอบหมายให้รองคณบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ นพ.วัฒนาพรรณพานิช 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 
 ปรับปรุงระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งสายสนับสนุน และสายวิชาการ มีการส ารวจความ
คิดเห็นและข้อตกลงร่วมกันทุกฝ่ายทั้งผู้ถูกประเมินและผู้ประเมิน เพ่ือการประเมินที่เหมาะสมตามความเป็นจริง
และเป็นธรรม 
 ปรับปรุงระบบการจัดการเรียนการสอน โดยจัดให้มีการอบรมระบบการเรียนการสอนศตวรรษที่ 21โดยมี
การเชิญผู้เข้าอบรมจากหน่วยงานภายนอกเพ่ือได้แลกเปลี่ยนความรู้ และทักษะการสอนรูปแบบต่างๆ ได้มีการน า
ผลประเมินการเรียนการสอนและอาคารสถานที่มาเป็นข้อมูลในการพัฒนาและจัดท าโครงการต่างๆ ที่ตอบสนอง
ต่อข้อเสนอแนะของนักศึกษา เช่น การปรับปรุงระบบ IT, การปรับปรุงและพัฒนาระบบการเรียนการสอน และ
การติวสอบ National License การแจ้งผลการประเมินอาจารย์ของนักศึกษา เพ่ือให้อาจารย์น าไปพัฒนาและ
ปรับปรุงในแต่ละรายวิชา รวมทั้งการปรับปรุงสภาพภูมิสถาปัตย์โดยรอบของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข และการจัดหาห้องส าหรับท ากิจกรรมเพ่ิมเติมของสโมสรนักศึกษาแพทย์และสาธารณสุข 

1.4.ปรับปรุงและจัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงานของกระบวนการที่สร้างคุณค่าและกระบวนการสนับสนุน 
 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้มีการจัดให้ผู้บริหารได้เข้าอบรมหลักสูตรบริหารสถาบันผลิต
แพทย์ คือรองคณบดีฝ่ายแผนและนโยบาย และรองคณบดีฝ่ายบริหาร เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการบริหารอย่างมี
มาตรฐาน และสอดคล้องกับการผลิตแพทย์และบุคลากรสาธารณสุข ส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับ
แนวทางในการพัฒนาตนเองในสายงานทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน รวมถึงสายวิชาชีพที่ให้บริการทั้ง
โรงพยาบาล และศูนย์พัฒนาเด็ก เพ่ือให้มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานเพ่ิมขึ้น นอกจากนี้ยังจัดให้งานบริหาร
บุคคลเข้าร่วมการจัดวิเคราะห์ภาระงานเพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข รวมทั้ง
มีการส่งอาจารย์ใหม่เข้าร่วมการฝึกอบรมครูแพทย์ใหม่ ทั้งที่จัดโดยคณะแพทย์ต่างๆ ในส่วนกลางและที่จัดโดย
สถาบันผลิตแพทย์เพ่ิมเพ่ือชาวชนบท เพื่อให้ความรู้ด้านการสอนนักศึกษาและอบรมจรรยาบรรณของอาจารย์ใหม่
ร่วมด้วย   
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1.5.ปรับปรุงงานกฎหมายและนิติการของมหาวิทยาลัย เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง  
 ในปีงบประมาณ 2558 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้มีการจัดท าประกาศต่างๆ ขึ้นมา
เพ่ือใช้ภายในวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เพ่ือใช้ในการควบคุมและการด าเนินการของโครงการ
ต่างๆ เช่น ระเบียบการบริหารโรงพยาบาล หลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนต่างๆ ข้อบังคับการบริหารหอพัก 
หลักเกณฑ์การจัดสรรบุคคลเข้าพักหอพัก ระเบียบการบริหารเงินรายได้จากหอพัก เป็นต้น 
    
 
2.พัฒนาประสิทธิภาพการก ากับติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 
 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้ปฏิบัติราชการตามแนวทางการก ากับดูแลกิจการที่ดี ควบคู่
ไปกับการมีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม จนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร โดยมีการบูรณาการ
กับวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และเป้าหมายขององค์กร เพ่ือเพ่ิมความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริหารวิทยาลัย บุคลากร 
และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย น าไปสู่การพัฒนาที่ก้าวไปพร้อมกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา 
ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้มีความเป็นปัจจุบัน เหมาะสมกับภาวการณ์และสภาพแวดล้อมทางสังคม 
รวมทั้งสอดคล้องกับแนวทางท่ี การประกันคุณภาพการศึกษา และการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 
 กลยุทธ์การพัฒนาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  เพ่ือให้สอดคล้องกับทิศทางการ
เปลี่ยนแปลงและบริบทปัจจุบัน และอนาคต วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขได้เข้าร่วมการทบทวนและ
ปรับปรุงแผนกลยุทธ์เพ่ือมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560  – 2564) เพ่ือผลการประชุมน ามา
ปรับปรุงทิศทางและค่าเป้าหมายของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข และในปี 2558 ผู้บริหารวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้ก ากับดูแลพัฒนาประสิทธิภาพการกับติดตามและประสิทธิผลการด าเนินงาน 
พบว่ายังมีตัวบ่งชี้ที่มีผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยก าหนด และยังไม่มีมาตรการที่ยังไม่
สามารถด าเนินการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ได้ เพ่ือให้การด าเนินงานของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เพ่ือ
เกิดประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายก าหนดไว้ ในการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข ครั้งที่ 10/2558 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2558 ได้มีการประชุมพิจารณาแนวทางแก้ไข ในแต่ละตัวบ่งชี้
ของแผนกลยุทธ์ (ไม่บรรลุความส าเร็จ) เพื่อน าไปพัฒนาในปีงบประมาณถัดไป ที่ประชุมมีมติเห็นควรให้ด าเนินการ
ตามข้อเสนอจากที่ประชุม ในปรับปรุงผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ 2558 ดังนี้  

ตารางท่ี 46 แนวทางการปรับปรุงผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ ที่ไม่บรรลุเป้าหมาย ประจ าปี 2558 

กลยุทธ ์ แนวทางการปรับปรุงผลการด าเนินงาน 
กลยุทธ์ที่ 1 1.ควรมีการปรับปรุงระบบการจัดการเรียนการสอนตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจ

ประเมิน ผลการด าเนินงานตามเกณฑป์ระกันคณุภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาระบบงานต่างในส่วน
ตัวช้ีวัดที่เกี่ยวข้องให้มีการด าเนินการที่ดีขึ้น 
2.ปรับปรุงกระบวนการพัฒนานักศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต เพื่อให้มีทักษะและ
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กลยุทธ ์ แนวทางการปรับปรุงผลการด าเนินงาน 
ความรู้ความสามารถในการสอบใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม เช่น กิจกรรมเสริมทักษะ
ภาษาอังกฤษ เพื่อท าให้นักศึกษามีผลการสอบที่ดีขึ้น 
3.น าข้อเสนอแนะจากผู้ใช้บัณฑิตมาเป็นข้อมูลในการจัดการปรับปรุงการเรียนการสอนนักศึกษา
ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ให้ดีขึ้น 
4.ปรับปรุงระบบการประเมินการได้งานท าของบัณฑิตและการประชาสัมพันธ์ให้บัณฑิตลงข้อมูล
ในส่วนของการตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานท าให้ถูกต้อง 

กลยุทธ์ที่ 2 1.น าผลการประเมินด้านการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนมาปรับปรุงตามที่ได้รับข้อเสนอแนะ 
2.มีการจัดอบรมและแผนพัฒนาอาจารย์และสถาบันร่วมผลิตเพื่อน าไปสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 
โดยคาดว่าในปี 2559 จะสามารถเพิ่มอาจารย์ที่ได้รับต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 ราย 

กลยุทธ์ที่ 3 1.ผู้วิจัยประสานกับหน่วยงานที่น างานวิจัยไปใช้ประโยชน์เพื่อรวบรวมจ านวนผลงานที่ถูก
น าไปใช้ประโยชน์ และปรับปรุงการด าเนินงานในด้านต่างๆ เพื่อให้งานวิจัยของวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีการน าไปใช้ประโยชน์ให้มากขึ้น 
2.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อช่วยให้อาจารย์ใหม่และอาจารย์ทุกคนสามารถเขียนผลงานทาง
วิชาการได้ โดยเน้นในเรื่องของการเขียนบทความวิชาการ การเขียนต ารา/หนังสือ และการเขียน
บทความวิจัย     
3.จัดกลุ่มสัมมนากันภายในของคณาจารย์ เพื่อช่วยแลกเปลี่ยนมุมมอง การเขียนบทความและ
ปรึกษาหารือ กระบวนการต่างๆ เพื่อให้เกิดผลงานทางวิชาการเพิ่มขึ้น 

กลยุทธ์ที่ 4 1.บูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ 
กลยุทธ์ที่ 5 1.เร่งด าเนินโครงการและสรุปให้แล้วเสร็จเพื่อให้เกิดการปรับปรุงโครงการ 

2.พัฒนาศักยภาพและยกระดับกิจกรรมท านุบ ารุง และการจัดโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
ร่วมกับมหาวิทยาลัยให้เป็นท่ียอมรับในระดับภูมิภาคอีสานใต้ตอนล่าง 

กลยุทธ์ที่ 6 1.บริหารงานบุคลากรที่ให้บริการ ให้เกิดประสิทธิผลมากขึ้นด้วยการพัฒนาเชิงระบบ                                   
2.มีการวางแผนการด าเนินงานและสร้างบริการเชิงรุกมากข้ึนเพื่อเพิ่มระดับความพึงพอใจ         
3.น าผลการประเมินมาปรับปรุง ปรึกษา เพื่อก าหนดแนวทางในการแก้ปัญหาให้เป็นระบบมาก
ขึ้น 
4.ด าเนินการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคและระบบสารสนเทศต่างๆในปี 2559 ให้เป็นไปตาม
ข้อเสนอแนะจากแบบประเมินความพึงพอใจ โดยเฉพาะส่วนท่ีได้รับผลการประเมินที่น้อยกว่า 4 
5.ปรับปรุงกระบวนการสื่อสารระหว่างผู้บริหารและบุคลากรภายในวิทยาลัยแพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข ให้มีความเข้าใจในการปฏิบัติงานและแนวทางการด าเนินงานที่เป็นไปตาม
เป้าหมายของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
6.ปรับปรุงระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์มาใช้ในการประเมินผล
การทดลองการปฏิบัติงานท่ีเป็นระบบมากขึ้น 

กลยุทธ์ที่ 7 1.ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขในการปรับปรุงระบบบริหารจัดการ
งานบริหารบุคคลเพื่อให้บุคคลท างานได้เต็มศักยภาพอย่างมีความสุข 
2.พัฒนาระบบงานบริหารบุคคลทั้งในเรื่องของการสรรหาและคัดเลือก การพัฒนาบุคลากรและ
การธ ารงรักษาบุคคล โดยการศึกษาเรียนรู้จากหน่วยงานอ่ืนๆ หรือผู้ที่มีความเช่ียวชาญทางด้าน
งานบริหารบุคคล และในความรู้ด้านบริหารจัดการแก่ผู้บริหารและหัวหน้างาน 
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3.พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ  
 ในปีงบประมาณ 2558 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้น าระบบสารสนเทศเข้ามาช่วยให้
การบริหารจัดการมีความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น เช่น ระบบลงทะเบียน REG, ระบบบัญชี UBUFMIS, ระบบลง
เวลาปฏิบัติงานด้วยสแกนลายนิ้วมือ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการด าเนินการประเมินประสิทธิภาพและความ
ปลอดภัยของระบบฐานข้อมูล โดยได้มีการติดตั้งระบบการรักษาความปลอดภัยของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
(Network) ภายในอาคารวิทยาลัย เพ่ือควบคุมการรับ-ส่งข้อมูล ในระบบ Network และป้องกันการโจมตีหรือสิ่ง
ไม่พึงประสงค์บุกรุกสู่ระบบ Network ด้วยระบบของ Firewall 
 การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ฐานข้อมูล  ในรอบปีงบประมาณ 2558 ประกอบด้วยผู้ประเมินจ านวน 
2 กลุ่ม ดังนี้ 

1.1. บุคลากร ประกอบด้วยบุคลากรสายวิชาการ บุคลากรสายสนับสนุน ศูนย์วิจัยสุ ขภาพ และศูนย์
พัฒนาเด็ก ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจ ดังนี้ 

1.1.1. เครือข่าย Internet/wifi คือ การใช้งานระบบ Internet (CMP Wireless หรือ UBU 
wifi) ภายในอาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีระดับความพึงพอใจ 
ปีงบประมาณ 2557 (ค่าเฉลี่ย 3.23)  อยู่ในระดับปานกลาง และ ปีงบประมาณ 2558 
(ค่าเฉลี่ย 3.41) อยู่ในระดับมาก ตามล าดับ 

1.1.2. ระบบความปลอดภัย คือ การรักษาความปลอดภัยระบบเครือข่าย ของวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้แก่ ระบบรักษาความปลอดภัยระบบเครือข่าย การ
ก าหนดสิทธิ์การใช้งานระบบเครือขาย การเข้ารหัสเพ่ือระบุตัวตนก่อนเข้าใช้งาน และ
การมีระบบป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ เป็นต้น มีระดับความพึงพอใจ ปีงบประมาณ 
2557  (ค่าเฉลี่ย 3.67) อยู่ในระดับมากและ ปีงบประมาณ 2558 (ค่าเฉลี่ย 3.68) อยู่ใน
ระดับมาก ตามล าดับ   

1.1.3. เว็บไซต์ คือ เว็บไซต์วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีระดับความพึงพอใจ 
ปีงบประมาณ 2557 (ค่าเฉลี่ย 3.43) อยู่ ในระดับมาก และ ปีงบประมาณ 2558 
(ค่าเฉลี่ย 3.53) อยู่ในระดับมาก ตามล าดับ   

1.1.4. ระบบสารสนเทศ คือ ระบบการจัดการออนไลน์ ระบบ scan ลายนิ้วมือ ระบบ
ลงทะเบียนรับ-ส่ง หนังสือราชการ เป็นต้น มีระดับความพึงพอใจ ปีงบประมาณ 2557 
(ค่าเฉลี่ย 2.68)  อยู่ในระดับปานกลางและ ปีงบประมาณ 2558 (ค่าเฉลี่ย 3.72) อยู่ใน
ระดับมาก ตามล าดับ   

1.1.5. การให้บริการ คือ ความพึงพอใจต่อการให้บริการของงานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มี
ระดับความพึงพอใจ ปีงบประมาณ 2557 (ค่าเฉลี่ย 3.53) อยู่ ในระดับมาก และ
ปีงบประมาณ 2558 (ค่าเฉลี่ย 3.57) อยู่ในระดับมาก ตามล าดับ   

แผนภูมิที่ 15 เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อการใช้งานระบบสารสนเทศ ประจ าปี
งบประมาณ 2557-2558 
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1.2. นักศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธาณสุข ประกอบด้วย นักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตร์ 
และหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์  ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจ ดังนี้ 

1.2.1. เครือข่าย Internet/wifi คือ การใช้งานระบบ Internet (CMP Wireless หรือ UBU 
wifi) ภายในอาคารวิทยาลัย มีระดับความพึงพอใจ ปีงบประมาณ 2557 (ค่าเฉลี่ย 2.68) 
อยู่ในระดับปานกลาง และ ปีงบประมาณ 2558 (ค่าเฉลี่ย 3.80) อยู่ในระดั บมาก 
ตามล าดับ   

1.2.2. ระบบความปลอดภัย คือ การรักษาความปลอดภัยระบบเครือข่าย ของวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เช่น การก าหนดสิทธิ์การใช้งานระบบเครือข่าย การ
เข้ารหัสเพ่ือระบุตัวตนก่อนเข้าใช้งาน และการมีระบบป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 
มีระดับความพึงพอใจ ปีงบประมาณ 2557 (ค่าเฉลี่ย 3.47) อยู่ในระดับมาก และ 
ปีงบประมาณ 2558 (ค่าเฉลี่ย 3.54) อยู่ในระดับมาก ตามล าดับ     

1.2.3. เว็บไซต์ คือ เว็บไซต์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีระดับความพึงพอใจ 
ปีงบประมาณ 2557 (ค่าเฉลี่ย 3.20) อยู่ในระดับปานกลาง และ ปีงบประมาณ 2558 
(ค่าเฉลี่ย 3.31) อยู่ในระดับปานกลาง ตามล าดับ   

1.2.4. บริการคอมพิวเตอร์สืบค้น คือ การใช้บริการคอมพิวเตอร์สืบค้น ในห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์และห้องสมุด มีระดับความพึงพอใจ ปีงบประมาณ 2557 (ค่าเฉลี่ย 2.89) 
อยู่ในระดับปานกลาง และ ปีงบประมาณ 2558 (ค่าเฉลี่ย 3.13) อยู่ในระดับปานกลาง 
ตามล าดับ   

1.2.5. การให้บริการ คือ ความพึงพอใจต่อการให้บริการของงานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มี
ระดับความพึงพอใจปีงบประมาณ 2557 (ค่าเฉลี่ย 3.09) อยู่ในระดับปานกลาง และ
ปีงบประมาณ 2558 (ค่าเฉลี่ย 3.13) อยู่ในระดับปานกลาง ตามล าดับ  
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แผนภูมิที่ 16 เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการใช้งานระบบสารสนเทศ ประจ าปี
งบประมาณ 2557-2558 

 
  
4. พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาให้บูรณาการสู่การปฏิบัติงานประจ า โดยปรับปรุงระบบการรวบรวม
และจัดเก็บข้อมูลให้สามารถใช้ร่วมกันทั้ง 
 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีแนวทางการด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน ประจ าปี
การศึกษา 2558  โดยมุ่งพัฒนาคุณภาพให้สอดรับกับจุดเน้นของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  เพ่ือ
เตรียมความพร้อมเพ่ือรับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ เกณฑ์พัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
(EdPEx) และมุ่งพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้อย่างต่อเนื่อง  ทั้งนี้ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข ได้มีแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา ดังนี้  

1. จัดท าระบบและกลไกการประกันคุณภาพ โดยยึดตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.), ตัวบ่งชี้ของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.), ส านักงานพัฒนาระบบข้าราชการ (กพร.) และเกณฑ์พัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่
ความเป็นเลิศ (EdPEx)  

2. ปรับปรุงโครงสร้างคณะกรรมการประกันคุณภาพ  ประกอบด้วย คณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา ระดับวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข, คณะกรรมการจัดท ารายงานการประเมิน
ตนเองและจัดเก็บหลักฐาน วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  และคณะท างานเพ่ือเตรียม
ความพร้อมในการด าเนินงานเพ่ือคุณภาพวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ตามเกณฑ์ 
EdPExเพ่ือท าหน้าที่พัฒนา บริหารและติดตามการด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน 

3. จัดท าแผนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในระบบประกัน
คุณภาพ การติดตามและตรวจสอบประเมินคุณภาพภายใน 

4. พัฒนาบุคลากรภายในวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ให้ตระหนักและมีส่วนร่วมในการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
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5. ติดตามประเมินผลการด าเนินงาน ตามรอบระยะเวลา 3  6  9 และ 12 เดือน 
6. ในการประเมินคุณภาพ ก าหนดให้มีการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร (รวมทั้งศูนย์

แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก), ระดับวิทยาลัย และมหาวิทยาลัย 
7. น าผลประเมินไปปรับปรุงและพัฒนา  ในรอบปีการศึกษาถัดไป 

4.1.นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
1. จัดให้มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาทีมีประสิทธิภาพ  โดยเน้นหลักการชี้แจงให้

บุคลากรและนักศึกษาเข้าใจและเห็นประโยชน์ของการท าประกันคุณภาพ พร้อมก ากั บ 
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  17 โครงสร้างบริหารจัดการด้านประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข 

 

4.2.กิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาในรอบปีงบประมาณ 2558 

 4.2.1.ศูนย์พัฒนาเด็ก ภายใต้การดูแลของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข รับการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก จากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก (สมศ.) ในวันที่ 
25-26 ธันวาคม 2557  โดยมีผู้ประเมินคุณภาพ 2 ท่าน คือ 1. นายอุดม พิมพา 2. นางไพรวัลย์ โปรดเมธี โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพศูนย์พัฒนาเด็ก เพื่อเตรียมความพร้อม
รับการตรวจประเมินภายนอกในอีก 3-5 ปีข้างหน้าต่อไป 
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ภาพที่ 40 การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก ศูนย์พัฒนาเด็ก 

 4.2.2.จัดประชุม เรื่อง การมอบหมายผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ การก าหนดค่าเป้าหมาย การประกันคุณภาพ
การศึกษา ปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 28 มกราคม 2558  เวลา 9.30 - 12.00 น. ณ ชั้น 4 ห้องประชุม CMP401 
โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพ่ือชี้แจงเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร และระดับวิทยาลัย ปีการศึกษา 
2557 

2. เพ่ือก าหนดค่าเป้าหมายตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร และระดับ
วิทยาลัย ปีการศึกษา 2557 

3. เพ่ือมอบหมายผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร และ
ระดับวิทยาลัย ปี การศึกษา 2557 

 ประธานการประชุม คือ รศ.นพ.ป่วน สุทธิพินิจธรรม คณบดี   และ ดร.สุวภรณ์ แดนดี ต าแหน่ง ผู้ช่วย
คณบดีงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ ได้ชี้แจงเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ให้แก่ที่ประชุม 
ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรในสังกัดของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข 

 
ภาพที่ 41 การประชุมเพื่อ การก าหนดค่าเป้าหมายและมอบหมายผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ การประกันคุณภาพ
การศึกษา ปีการศึกษา 2557 

 4.2.3.จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางการด าเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการ
ด าเนินงานที่เป็นเลิศ หรือ Education Criteria for Performance Excellence:EdPEx” ในวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 
2558  เวลา 9.30 – 16.30 น. ณ ชั้น 1 ห้องบรรยาย CMP122  โดยมีวิทยากรในการบรรยายและอบรม คือ            
รศ.นพ.สุวัฒน์  เบญจพลพิทักษ์  รองคณบดีฝ่ายการศึกษา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล โดยวัตถุประสงค์ในการจัดอบรม ดังนี้ 

1. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ทราบความเป็นมาและประโยชน์ของการพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์ EdPEx   
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2. ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถเขียนโครงร่างองค์กรของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
3. ผู้เข้าร่วมอบรมเข้าใจหลักการและวิธีการเขียนรายงานการประเมินตนเองตามข้อก าหนดของเกณฑ์

ได้และสามารถน าไปปรับปรุงองค์กรตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินงานที่เป็น
เลิศ 

 4.2.4.จัดประชุม เรื่อง ชี้แจงแนวทางการด าเนินงานตามเกณฑ์ประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปี
การศึกษา 2557 ในจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2558  เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม CMP401 ชั้น 4  โดย
วิทยากรผู้บรรยาย คือ ดร.จุฑามาศ หงส์ทอง รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและ
สารสนเทศ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์ในการประชุม คือ 

1. เพ่ือชี้แจงเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557 
2. เพ่ือตอบข้อสงสัยตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภยใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 

2557 ตามนโยบายของทางมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 4.2.5. จัดประชุม เรื่อง ชี้แจงแนวทางการด าเนินงานตามเกณฑ์ประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปี
การศึกษา 2557 ในพุธที่29 เมษายน 2558  เวลา 9.30 – 12.00 น. ณ ชั้น 4 ห้องประชุม CMP 401 โดย
วิทยากรผู้บรรยาย คือ ดร.จุฑามาศ หงส์ทอง รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและ
สารสนเทศ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์ในการประชุม คือ 

1. เพ่ือชี้แจงเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2557 
2. เพ่ือตอบข้อสงสัยตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 

2557 ตามนโยบายของทางมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

 4.2.6.จัดประชุม คณะท างานตามเกณฑ์การศึกษาเพ่ือการด าเนินงานที่เป็นเลิศ หรือ Education Criteria for 
Performance Excellence : EdPEx”  ใน พุ ธที่  29 เมษ ายน  2558  เวล า  13 .30  – 16.00 น . ณ  ชั้ น  4 ห้ อ ง
ประชุม CMP412 โดยประธานการประชุม คือ นพ.วัฒนา พรรณพานิช รองคณบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ  โดยมี
วัตถุประสงค์ในการประชุม คือ 

1. เพ่ือชี้แจงแนวทางการด าเนินงานตามเกณฑ์ EdPEx 
2. เพ่ือมอบหมายผู้รับผิดชอบตามหมวดคุณภาพทั้ง 7 หมวด ตามเกณฑ์ EdPEx 

 

 4.2.7.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนรายงานการประเมินตนเอง ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา

เพ่ือการด าเนินงานที่เป็นเลิศ:  หรือ Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx” ในวันที่ 29-

30 มิถุนายน 2558 ณ ห้องชั้น 4 ประชุม CMP401 โดยมีวิทยากร คือ รศ.นพ.สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ รองคณบดี

ฝ่ายการศึกษา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 
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 4.2.8.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาสาธารณสุขศาสตร์) รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับ
หลักสูตร ปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 23 กันยายน 2558   ณ ห้อง CMP401 ชั้น 4 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข โดยกรรมการตรวจประเมินผู้ทรงคุณวุฒิภายใน มหาวิยาลัยฯ ได้แก่ 

1. ดร.สุรชัย จูมพระบุตร   (คณะเภสัชศาสตร์)   ประธานฯ 

2. ดร.ชิดหทัย เพชรช่วย   (คณะวิทยาศาสตร์)   กรรมการฯ 

3. อ.อดุลย์เดช ไศลบาท   (คณะวิทยาศาสตร์)   กรรมการและเลขานุการฯ 

ภาพที่ 42 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาสาธารณสุขศาสตร์) รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน 

ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557 
   

 

ตารางที่ 47 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุขศาสตร์   

องค์ประกอบท่ี 
คะแนน
ผ่าน 

จ านวน
ตัวบ่งชี้ 

I P O คะแนนเฉลี่ย ผลการประเมิน 

1. การก ากับมาตรฐาน ผ่านเกณฑ์การประเมิน หลักสตูรได้มาตรฐาน 
2. บัณฑิต 

คะ
แน

นเ
ฉล

ีย่ข
อง

ทุก
ตัว

บ่ง
ชี้ใ

น 
อง

ค์ป
ระ

กอ
บที่

 2
 - 

6 

2 0.00 0.00 4.24 4.24 ระดับคณุภาพดีมาก 
3. นักศึกษา 3 2.67 0.00 0.00 2.67 ระดับคณุภาพปานกลาง 
4. อาจารย ์ 3 2.89 0.00 0.00 2.89 ระดับคณุภาพปานกลาง 
5. หลักสูตร การเรียน
การสอน การประเมิน
ผู้เรยีน 

4 3.00 3.00 0.00 3.00 ระดับคณุภาพปานกลาง 

6. สิ่งสนับสนุนการเรยีนรู ้ 1 0.00 3.00 0.00 3.00 ระดับคณุภาพปานกลาง 
รวม   13 7 4 2     

ผลการประเมิน 
2.81 3.00 4.24 

3.09 ระดับคุณภาพดี 
ปานกลาง ปานกลาง ดีมาก 

 

 4.2.9.หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต การตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557 
ในวันที่ 25 กันยายน 2558 ณ ชั้น 4 ห้อง CMP401 โดยกรรมการตรวจประเมินผู้ทรงคุณวุฒิภายในมหาวิยาลัยฯ 
ได้แก่ 
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1. ผศ.ดร.จารุวรรณ ธนวิรุฬห์   (คณะเภสัชศาสตร์)       ประธานฯ 
2. ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา   (คณะเภสัชศาสตร์)    กรรมการฯ 
3. อ.สุวภัทร นักรู้ก าพลพัฒน์   (คณะพยาบาลศาสตร์)   กรรมการและเลขานุการฯ 

 
ภาพที่ 43 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 
2557 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 48 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 

องค์ประกอบท่ี 
คะแนน
ผ่าน 

จ านวน
ตัวบ่งชี้ 

I P O คะแนนเฉลี่ย ผลการประเมิน 

1. การก ากับมาตรฐาน ผ่านเกณฑ์การประเมิน หลักสตูรได้มาตรฐาน 

2. บัณฑิต 

คะ
แน

นเ
ฉล

ีย่ข
อง

ทุก
ตัว

บ่ง
ชี้ใ

น
อง

ค์ป
ระ

กอ
บที่

 2
 - 

6 

2 0.00 0.00 4.61 4.61 ระดับคณุภาพดีมาก 

3. นักศึกษา 3 3.00 0.00 0.00 3.00 ระดับคณุภาพปานกลาง 

4. อาจารย ์ 3 3.15 0.00 0.00 3.15 ระดับคณุภาพด ี

5. หลักสูตร การเรียนการ
สอน การประเมินผู้เรียน 4 3.00 3.17 0.00 3.13 ระดับคณุภาพด ี

6. สิ่งสนับสนุนการเรยีนรู ้ 1 0.00 2.00 0.00 2.00 ระดับคณุภาพน้อย 

รวม   13 7 4 2     

ผลการประเมิน 
3.06 2.88 4.61 

3.24 ระดับคุณภาพดี 
ดี ปานกลาง ดีมาก 
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 4.2.10.วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 
2557 ในวันที่ 5-6 ตุลาคม 2558 ณ ห้อง ชั้น 4 ห้องประชุม CMP401 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 

 
ภาพที่ 44 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2557 

       

 

 

แผนภูมิที่ 18 แสดงการเปรียบเทียบเทียบผลประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข ปีการศึกษา 2556 - 2557  
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5.ระบบและกลไกการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 
5.1.ระบบและกลไกการบริหารความเสี่ยง วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 5.1.1.นโยบายการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 
  เพ่ือให้การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์เพ่ือพัฒนาวิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2555-2559) จึงได้น านโยบายการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ
มหาวิทยาลัยมาเป็นแนวทางในการด าเนินงาน ดังนี้ 

1. การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในเป็นการด าเนินงานที่ส าคัญ วิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข ต้องด าเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนดอย่างต่อเนื่อง และถือ
เป็นภารกิจที่ต้องปฏิบัติตามปกติ 

2. ผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ต้องตระหนัก
ให้ความส าคัญ และมีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 

3. ให้พิจารณาเรื่องการป้องกันความเสี่ยงที่เกิดจากอันตราจากสารเคมี สานทางชีวะภาพ และ
การแพร่เชื้อโรคต่างๆ ในระดับของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

4. ให้สร้างความเชื่อมโยงระหว่างการจัดการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการ
ประกันคุณภาพ ในเรื่องของการระบุขั้นตอน วิธีการ และระยะเวลาในการด าเนินงาน งวด
ของการจัดท ารายงาน เพ่ือให้การจัดท ารายงานได้อย่างสอดคล้องกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 45 แสดงแผนผังระบบและกลไก โครงสร้างการบริหารจัดการ ด้านการการบริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายในของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
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 5.1.2.สรุปผลการด าเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง  
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  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้ด าเนินการติดตามการรายงานผลการด าเนินงาน
ตามแผนการบริหารความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558)  ระดับวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข และมีปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข จ านวน 4 ด้าน (5 ความเสี่ยง) โดยได้ติดตามจากหน่วยงานที่รับผิดชอบเพ่ือรายงานสถานการณ์
ด าเนินการความเสี่ยงทั้งหมด จ านวน 5 ความเสี่ยง  
ตารางท่ี 49 รายละเอียดผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ  2558 

ล าดับ ระดับ 
ความ
เสี่ยง 

ประเภทความเสี่ยง ความเสี่ยง/เหตุการณ์
ที่อาจเกิดขึ้น 

สาเหตุหรือปัจจัยท่ีท า
ให้เกิดความเสี่ยง 

แนวทาง/ข้อเสนอแนะ/
วิธีการด าเนินการเพ่ือ

จัดการความเสี่ยง 

สถานะ
เทียบ 

กับแผน 
1 สูง ด้านทรัพยากร งบประมาณไม่

เพียงพอต่อการ
ด าเนินงาน 

งบบุคลากรที่เพ่ิม และมี
อัตราส่วนต่อ
งบประมาณทั้งหมด
เพิ่มขึ้น ท าให้ด าเนินงาน
ไม่เพียงพอ 

ในปีงบประมาณหน้า ได้รับ
การจัดสรรงบประมาณจาก
ส านักงบประมาณในการ
สนับสนุนด้านบุคลากร 
เพิ่มขึ้นจากเดมิ ส่งผลให้
สัดส่วนค่าใช้จ่ายบุคลากร
เงินรายได้ไม่เกินค่าบ่งช้ีที่ 
วิทยาลัยแพทยศาสตรแ์ละ
การสาธารณสุข ก าหนด 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

2 สูง ด้านบุคลากร ร้อยละของอาจารย์
ประจ าหลักสตูรที่ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ 

การท างานของอาจารย์
ในกลุ่มวิชาสาธารณสุข
ยังไม่ครบตามก าหนดที่
จะขอต าแหน่งทาง
วิชาการ และคณุวุฒิ
อาจารย์ในระดับ
ปริญญาเอกยังมีน้อย 

1. วิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข มีการ
จัดประชุมวิชาการ เพื่อเป็น
ช่องทางให้อาจารย์ประจ า
หลักสตูรได้เผยแพรผ่ลงาน
ทางวิชาการ           
2. วิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข มีการ
จัดสรรงบประมาณสนับสนุน
ทุนนักวิจัยหน้าใหม่ จ านวน 
30,000 บาท ต่อ 1 
ผลงานวิจัย               
3. วิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุขมี
โครงการส่งเสริมศักยภาพใน
การปฏิบัติงานบุคลากรสาย
วิชาการ และสนบัสนุนให้
บุคลากรมีความก้าวหน้า
ตามสายงาน                                                                        

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 
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ล าดับ ระดับ 
ความ
เสี่ยง 

ประเภทความเสี่ยง ความเสี่ยง/เหตุการณ์
ที่อาจเกิดขึ้น 

สาเหตุหรือปัจจัยท่ีท า
ให้เกิดความเสี่ยง 

แนวทาง/ข้อเสนอแนะ/
วิธีการด าเนินการเพ่ือ

จัดการความเสี่ยง 

สถานะ
เทียบ 

กับแผน 
3 สูง ด้านการปฏิบัติงาน 

(กระบวนการบริหาร
หลักสตูร) 

บัณฑิตระดบัปริญญา
ตรีสอบผ่านใบ
ประกอบวิชาชีพเวช
กรรมในครั้งแรก ไม่ถึง
เป้าหมายที่
มหาวิทยาลยัก าหนด 

ช่วงเวลาการจัดการ
ทบทวนความรู้เพื่อสอบ
ใบประกอบวิชาชีพเวช
กรรมไม่เหมาะสม ท าให้
นักศึกษามีเวลาเตรยีม
สอบน้อย และ ข้อสอบ
ในปีนี้ร้อยละ 50 เป็น
ภาษาอังกฤษซึ่ง
นักศึกษายังไม่คุ้นชิน 
ประกอบกับค่า
เป้าหมายทีม่หาลยัตั้งไว้
สูงกว่าค่าเป้าหมายที่
วิทยาลัยตั้งไว้มาก 

อาจารย์ในหลักสูตรแพทย์
ออกข้อสอบเป็น
ภาษาอังกฤษอย่างต่ าเป็น
ร้อยละ 50 ของข้อสอบทุก
รายวิชาในหลักสูตร  
นักศึกษาสอบผ่านใบ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมใน
ครั้งท่ี 1  ร้อยละ 88.23 
นักศึกษาท่ีสอบผ่าน 
comprehensive ขั้นตอนท่ี 
1 ร้อยละ 45.7 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

4 สูง ด้านความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

การเกิดอุบัตเิหตุและ
การสญูเสยีทรัพยส์ิน
ภายในวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข 

1.นักศึกษาและบุคลากร
ขาดวินัยในการปฏิบตัิ
ตามกฎจราจร                   
2. พื้นที่รอบวิทยาลัย
แพทย์ฯ มีบริเวณกว้าง 
ท าให้การดูแลรักษา
ความปลอดภัยอาจไม่
ทั่วถึง 

มีการปรับปรุงภูมิทัศน์และมี
การประสานงานกับงาน
รักษาความปลอดภัย เพื่อให้
เกิดความปลิดภัยต่อชีวิต
และทรัพยส์ินของบุคลากร
และนักศึกษา 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

5 ปาน
กลาง 

ด้านทรัพยากร ระบบฐานข้อมลูขาด
การเช่ือมโยงให้เป็น
ระบบเดียวกัน 

1.แต่ละคณะยังคงใช้
ฐานข้อมูลของตนเอง ซึ่ง
ท าให้เกิดความซับซ้อน
ของระบบ       
2.มหาวิทยาลัยไมม่ี
นโยบายที่ชัดเจน
เกี่ยวกับการจดัท า
ฐานข้อมูลที่สามารถใช้
ร่วมกันได้   

ประสานงาน ด าเนินงาน
ตามนโยบายของ
มหาวิทยาลยัเป็นเกณฑ์ โดย
อ้างอิงฐานข้อมูลที่
มหาวิทยาลยัสนับสนุนเป็น
หลัก 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

 
แผนภูมิที ่19 เปรียบเทียบผลการด าเนินงานตามแผนบรหิารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2557-2558 
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5.2.ระบบและกลไกการควบคุมภายใน วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้ด าเนินการติดตามการรายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ณ สิ้นปีงบประมาณ 2558 (1 
ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558) พบว่ามีปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงที่ต้องมีการควบคุม ติดตาม จ านวน 16 
ความเสี่ยง และสามารถด าเนินการควบคุมแล้วเสร็จทั้งหมด 16 ความเสี่ยง  คิดเป็นร้อยละ 100 ที่สามารถควบคุม
ได้ รายละเอียดการด าเนินงาน  ดังนี้ 

ตารางท่ี 50 รายละเอียดผลการด าเนินงานตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ  2558 

รายชื่อความเสี่ยง แผนการ
ด าเนินการ 

ผลการ
ด าเนินการ 

1.การลงทะเบียนครุภันฑ์มีความคลาดเคลื่อน เนื่องจากข้อมูลการลงทะเบียนมี
จ านวนมาก 

ด า เ นิ น ก า ร
ต ร ว จ เ ช็ ค
ค รุ ภั ณ ฑ์ ให้ มี
ความรอบคลอบ 
แ ล ะ มั ด ร ะ วั ง
มากยิ่งข้ึน 

ท ะ เบี ย น ค รุ
ภั น ฑ์ มี ค ว า ม
ถู ก ต้ อ ง ไ ม่
คลาดเคลื่อน 

2. ควรท าทะเบียนคุมวัสดุยาและเวชภัณฑ์แยกต่างหากกับทะเบียนวัสดุอุปกรณ์
ต่างๆ 

จัดท าทะเบียน
คุ ม ย า แ ล ะ
เวชภัณ ฑ์ แยก

ทะเบียนวัสดุยา
และเวชภัณ ฑ์
เป็นปัจจุบัน  

8 8
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ด าเนินการแล้วเสร็จ อย่ระหว่างด าเนินการ ยังไม่ด าเนินการ

จ า
นว

นค
วา

มเ
สี่ย

ง

ปีงบประมาณ 2557 ปีงบประมาณ 2558
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รายชื่อความเสี่ยง แผนการ
ด าเนินการ 

ผลการ
ด าเนินการ 

กับทะเบียนวัสดุ 
อุปกรณ์  

3.เจ้าหน้าที่ด้านการเงิน ควรก ากับให้ผู้รับเช็คลงลายมือ และลงวันที่รับเช็คใน
ทะเบียนคุมเช็คทุกครั้ง เพ่ือเป็นหลักฐานการรับเช็ค 

ก ากับ  ติดตาม
ให้ผู้ รับเช็ค มา
เซ็ น ต์ เอ กส าร
เอกสารการรับ
เ ช็ ค ใ ห้ เ ป็ น
ปัจจุบันเสมอ 

เอกสารเอกสาร
การรับเช็คเป็น
ปัจจุบัน 

4. เจ้าหน้าที่การเงินควรส่งหนังสือยืนยันยอดลูกหนี้ทดรองราชการเป็นประจ าทุก
ไตรมาส เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของลูกหนี้กับทะเบียนคุมลูกหนี้ 

จั ด ท าห นั งสื อ
ยื น ยั น ย อ ด
ลู กห นี้ ท ด รอ ง
ราชการไตรมา
สละ 1 ครั้ง เพื่อ
ตรวจสอบความ
ถู ก ต้ อ ง ข อ ง
ลูกหนี้เงินยืม 

ยอดหนี้ ลูกหนี้
เป็ น ปั จ จุ บั น 
แ ล ะ มี ค ว า ม
ถู ก ต้ อ ง เ ป็ น
ปัจจุบัน ไม่เกิด
ความผิดพลาด
ของข้อมูล 

5. พัสดุยังไม่ด าเนินการครบทุกรายการ ในการจัดท าค าสั่งคณะกรรมการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง 

1. ด าเนินการให้
ครบทุกรายการ
ใน ก า ร จั ด ท า
ค า สั่ ง
คณะกรรมการ
ต ร ว จ ส อ บ
ข้อเท็จจริง 
2. จัดท าค าสั่ ง
คณะกรรมการ
ต ร ว จ ส อ บ
ข้อเท็จจริงพัสดุ  
3 . 
คณะกรรมการ
ต ร ว จ ส อ บ
ข้อเท็จจริง 

4. ขอจ าหน่าย
พั ส ดุ  ต า ม
ร ะ เ บี ย บ ฯ 
ด า เ นิ น ก า ร

ด า เ นิ น ก า ร
จัดท าค าสั่งครบ
ทุกรายการ 
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รายชื่อความเสี่ยง แผนการ
ด าเนินการ 

ผลการ
ด าเนินการ 

จ าห น่ ายพั ส ดุ
ตามระเบียบฯ 
ไ ด้ ค ร บ ทุ ก
รายการ 

6. การบันทึกบัญชีไม่เป็นปัจจุบัน (ทุกวันท าการ) เนื่องจากมีเจ้าหน้าที่บันทึกบัญชี
คนเดียว กรณีไปราชการติดต่อกันหลายวัน ท าให้มีข้อมูลทางการเงินไม่ได้รับการ
บันทึกบัญชีทุกวันท าการเป็นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯที่ก าหนด 

ด า เ นิ น ก า ร 
บรรจุต าแหน่ ง
เ จ้ า ห น้ า ที่
การเงิน เพิ่ ม  1 
อัตรา เมื่อวันที่ 
1 ธันวาคม พ.ศ.
2557 

ข้อมู ลการเงิน
ถูกบันทึ ก เป็ น
ปัจจุบัน 

7. การจัดท าแผนรายจ่ายล่าช้าในบางไตรมาศ เนื่องจากคุมงบคลาดเคลื่อน การ
ด าเนินกิจกรรมของหน่วยงานตามภารกิจไม่ต่อเนื่อง 

มีการรายงานผล
การด าเนินงาน
ตามแผนฯเป็น
ร า ย ไ ต ร ม า ส 
เ ป็ น ไ ป ด้ ว ย
ค ว าม ถู ก ต้ อ ง 
ส ม บู ร ณ์ 
ทันเวลา และมี
ประสิทธิภาพ 

แผ น ราย จ่ าย
เป็นปัจจุบัน ไม่
คลาดเคลื่อน  

8. ให้ทุกแผนกมีส่วนร่วมในการก ากับความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล ก่อนการ
เบิกจ่าย 

น า โป ร แ ก ร ม 
HIS ม า ร่ ว ม
ป ร ะ ม ว ล ผ ล
เพื่อให้ได้ข้อมูล
ก่ อ น น า ส่ ง 
สปสช.ที่ถูกต้อง 
แ ม่ น ย า  ล ด
ระยะเวลาการ
ท างาน 

ข้อมู ลมี ความ
ถูกต้อง 

9. ผู้รับผิดชอบงานการเงิน การบัญชีเป็นบุคคลคนเดียวกันเนื่องจากเจ้าหน้าที่มี
น้อย 

1.เพิ่มต าแหน่ง
ก า ร เ งิ น ก า ร
บั ญ ชี ใน ปี ง บ 
2558 เ พิ่ ม  1 
อัตรา 
2. ท า ค า สั่ ง

ด าเนินการตาม
แผน 
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รายชื่อความเสี่ยง แผนการ
ด าเนินการ 

ผลการ
ด าเนินการ 

แ ต่ ง ตั้ ง
ผู้รับผิดชอบงาน
ก า ร เ งิ น  ก า ร
บัญ ชีแยกออก
จากกัน 
3.อบรมเพิ่มเติม
เกี่ยวกับระเบียบ
พั ส ดุ  ใ ห้ กั บ
ผู้รับผิดชอบงาน
ก า ร เ งิ น  ก า ร
บัญช ี

10. KPI ของโครงการ/กิจจกรม ไม่บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ในบางโครงการ ที่
อ้างอิงค่าเป้าหมายร่วมกับมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

ด าเนินการ  มี
ก า ร ติ ด ต า ม
อย่างใกล้ชิดเป็น
ร ะ ย ะ  โ ด ย
ผู้ บ ริ ห า ร
ระดับสูง รวมทั้ง
ผ่ า น ท า ง
ผู้บั งคับบัญ ชา
แ ล ะ เจ้ า ข อ ง
โ ค ร ง ก า ร
โดยตรง  

ผ ล ข อ ง ก า ร
ติ ด ต า ม แ ล ะ
ตั ว ช้ี วั ด บ รรลุ
เป้าหมาย ร้อย
ละ 85.30 

11. สัตว์เลื้อยคลานที่เป็นอันตรายมีโอกาสเข้ามาที่บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กได้ง่าย 1. ควบคุมไม่ให้
เด็ ก อ อ ก น อ ก
บริ เวณ อาคาร
โดยล าพัง 
2. ค น ส วน ท า
ค ว าม ส ะ อ า ด 
ตั ด ห ญ้ า  ดู แ ล
ความเรียบร้อย
บ ริ เ ว ณ ร อ บ
อ า ค า ร ศู น ย์
พัฒนาเด็ก 
3. แ ม่ บ้ า น ท า
ค ว าม ส ะ อ า ด

ไ ม่ มี
สัตว์เลื้อยคลาน
ที่ เป็นอันตราย
เข้ามาที่บริเวณ
ศูนย์พัฒนาเด็ก 
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รายชื่อความเสี่ยง แผนการ
ด าเนินการ 

ผลการ
ด าเนินการ 

ภายในบริ เวณ
ในห้องเรียนทุก
เช้า ก่อนเด็กเข้า
ช้ันเรียน 

12. คอมพิวเตอร์และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์มีสภาพอุปกรณ์การใช้งาน
ค่อนข้างล้าสมัย ตามกาลเวลาที่เปลี่ยนแปลงไป 

1.ตรวจเช็ค ระบุ
ปั ญ ห า 
วิเคราะห์  และ
แ ก้ ไ ข ปั ญ ห า 
โ ด ย มี
คณะกรรมการ
ท า ง า น เป็ น ผู้
ก า กั บ ดู แ ล ใน
เบื้องต้น    
2. ด า เนิ น งาน
ตรวจสอบดูแล
อุ ป ก ร ณ์
คอมพิวเตอร์ใน
เ ชิ ง รุ ก  ผ่ า น
กิ จ ก ร รม ห รื อ
โครงการดูแลที่มี
คณ ะท า งาน ฯ 
เป็ น ผู้ ค วบ คุ ม 
ก ากับ ให้เป็นไป
ต า ม
วัตถุประสงค์                   
3 . จั ด ท าแผ น
โครงการเสนอ
ข อ งบ พั ฒ น า 
ป รั บ ป รุ ง ใน ปี
ต่อไป หรือมอง
ห าแ น วท า งที่
เหมาะสม เพื่ อ
ร อ ง รั บ ก า ร
เป ลี่ ย น แ ป ล ง
ของเทคโนโลยี
ในอนาคต 

ค อม พิ ว เต อ ร์
แ ล ะ
ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์มี
สภาพพร้อมใช้
งาน 
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รายชื่อความเสี่ยง แผนการ
ด าเนินการ 

ผลการ
ด าเนินการ 

13. Web server อาจถูกก่อกวนจากช่องโหว่ของการใช้ open source ภายนอก 1. มีการติ ดตั้ ง
ร ะ บ บ รั ก ษ า
ความปลอดภัย
ด้ ว ย ไฟ ร์ ว อ ล 
และติดตั้ง Anti-
Virus เ พื่ อ
ป้องกัน ไวรัสที่
อ าจจะ เข้ าม า
ก ร ะ จ าย แ ล ะ
โ จ ม ตี ร ะ บ บ
ฐานข้อมูลในอง
กร 
2.  มี ก า ร
ปรับปรุงเว็บไซต์
ใ ห ม่ เ พื่ อ ล ด
ปั ญ ห า อี ก
ช่องทางจากการ
โจมตีบนระบบ
เครือข่าย 

ป้องกันก่อกวน
จ า ก ช่ อ ง โห ว่
ข อ ง ก า ร ใ ช้ 
open source 
ภายนอก 

14. มีการรื้ออุปกรณ์โดยไม่แจ้งผู้รับผิดชอบ ส่งผลให้ห้องเรียน ห้องบรรยาย ห้อง
ประชุม อยู่ในสภาพไม่พร้อมใช้งานในครั้งต่อไป 

มีการตรวจเช็ค
โสตทัศนูปกรณ์
ใ น ห้ อ ง เ รี ย น 
ห้ อ งบ ร ร ย า ย 
ห้องประชุม ทุก
ห้องหลังเวลาใช้
งาน (ประมาณ 
16.30 น.) โดย
จะมีแบบฟอร์ม
การตรวจเช็คติด
ประจ าหน้าห้อง
แต่ละห้อง   

อุปกรณ์ในห้อง
บรรยาย ห้ อง
ประชุมพร้อมใช้
งาน 

15. ความไม่เสถียรในระบบงานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ของระบบสารสนเทศ
โรงพยาบาล เนื่องจากได้มีการปรับเปลี่ยนระบบ 

1. โรงพยาบาล
ไ ด้ มี ก า ร น า
ระบบ HIS และ 
LIS เพื่อรองรับ

ร ะ บ บ ง า น
ค อม พิ ว เต อ ร์
และเครือข่าย 
ข อ ง ร ะ บ บ
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รายชื่อความเสี่ยง แผนการ
ด าเนินการ 

ผลการ
ด าเนินการ 

การให้ บ ริก าร
อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ  
2. มีการอบรม
ผู้ ใ ช้ ง า น แ ล ะ
ผู้ ดู แ ล ร ะ บ บ
อย่างต่อเนื่อง 
3.  มี ก า ร
มอบหมายการ
ปฏิบัติงานแทน
ใ น ก ร ณี ที่
เ จ้ า ห น้ า ที่
ป ร ะ จ า ไ ม่
ส า ม า ร ถ ม า
ป ฏิ บั ติ ง าน ได้
หรือติดราชการ 

ส า ร ส น เท ศ
โรงพยาบาลมี
ความเสถียร 

16. ระบบฐานข้อมูลและเว็บไซต์ที่สร้างขึ้นเอง อาจต้องใช้ระยะเวลาและทดสอบ
สักระยะ ตลอดจนอาจไม่สามารถเป็นที่ประทับใจเมื่อเปรียบเทียบกับท่ีถูกสร้างขึ้น
จากผู้เช่ียวชาญจริงๆ 

. มีการปรับปรุง
พั ฒ น า ร ะ บ บ
ฐานข้อมูลและ
เว็ บ ไซ ต์  โด ย
มอบหมายภาระ
ง า น ที่ ชั ด เจ น
และติดตามผล
ก า ร ป ร ะ ชุ ม
คณะท างานงาน
ค อ ม พิ ว เต อ ร์
และเครือข่าย 

ด า เ นิ น ก า ร
พัฒนาเว็บไซต์ 

6. ปรับปรุงกายภาพ ระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของนักศึกษาและบุคลากร
ผู้รับผิดชอบ 
 ในปีงบประมาณ 2558 งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ได้รับจัดจัดสรรงบประมาณในโครงการ
ปรับปรุงซ่อมบ ารุงอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมภายในวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขจ านวน 
300,000 บาท เพ่ือใช้ในการด าเนินการจ้างเหมา จ้างเหมาดูแลระบบลิฟท์โดยสาร เครื่องปรับอากาศ  ระบบ
โทรศัพท์ ระบบไฟฟ้า  และ  ค่าวัสดุในการจัดท าซ่อมแซมส่วนที่เสียหายภายในตัวอาคาร เป็นต้น 
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 ในช่วงปลายปีงบประมาณ 2558 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้พบปัญหาขยะมูลนกเป็น
จ านวนมากบริเวณมุมตึกชั้น 3 ดังนั้น งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมจึงได้แก้ไขโดยจัดท าตาข่ายกันนกพิราบ
บริเวณชุดครอบเครื่องปรับอากาศบริเวณมุมอาคารชั้น3 ทั้ง 4 ด้าน เพ่ือป้องกันนกเข้าไปท ารัง หลังจากแก้ไขเสร็จ
ผลปรากฏว่าสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ถึง 95 % ส่วนอีก 5 % ยังคงพบนกขนาดเล็กเข้าไปท ารังได้บ้างเล็กน้อยใน
บางจุด 

 จากการประเมินระดับความพึงพอใจจากบุคลากร และนักศึกษาภายในวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข พบว่าระดับความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ที่ร้อยละ  79.62  โดยค่าความพึงพอใจของบุคลากรอยู่ที่
ร้อยละ 76.62 และนักศึกษาอยู่ที่ร้อยละ 82.62 

7. ส่งเสริมและสร้างจิตส านึกการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน รวมทั้งเพิ่ มพื้นที่สีเขียวและลด
ภาวะโลกร้อน 
7.1.โครงการอนุรักษ์พลังงาน 
 บุคลากรและนักศึกษาในวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขได้เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พลังงานที่
จัดขึ้นในปีการศึกษา 2557 และ 2558 โดยผลการด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ คือ 
บุคคลากรและนักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษณ์พลังงาน โดยเฉพาะพลังงานไฟฟ้า และตระหนัก
ถึงการประหยัดพลังงานไฟฟ้าในวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ดังจะเห็นได้จากแบบสอบถามความพึง
พอใจต่อการจัดอบรมโครงการการอนุรักษ์พลังงาน ในเรื่องประเด็นด้านความรู้ความเข้าใจ ก่อนการอบรมมีความรู้
ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 43.3 หลังการอบรมมีความรู้มาก คิดเป็นร้อยละ 56.1 และประเด็นด้านการน าความรู้ไป
ใช้ พึงพอใจมากที่สุด คือมีความม่ันใจและสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจ าวัน คิดเป็นร้อยละ 42.8 ซึ่ง
เรื่องการจัดอบรมเป็นเรื่องที่อยู่ใกล้ตัว มีการใช้ในชีวิตประจ าอยู่ตลอดเวลา แต่อาจจะละเลยหรือไม่ได้ค านึงถึงการ
ในอนุรักษ์พลังงานในเรื่องนี้ จากการเปรียบเทียบปริมาณการใช้ไฟฟ้าในแต่ละเดือนก่อนด าเนินโครงการและหลัง
ด าเนินโครงการซึ่งก่อนด าเนินโครงการในปี พ.ศ. 2557 ตั้งแต่เดือนมกราคม จนถึง เดือนมีนาคม มีค่าไฟฟ้าเฉลี่ย
อยู่ที่เดือนละ 119,856.26 บาท และหลังด าเนินโครงการในปี พ.ศ. 2558 ตั้งแต่เดือนมกราคม จนถึง เดือน
มีนาคม มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่เดือนละ 151,604.54 บาท ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยในช่วงก่อนด าเนินโครงการ ซึ่งอาจเนื่องจาก
ปัจจัยหลายประการ เช่น เป็นช่วงที่อยู่ในระหว่างการด าเนินโครงการและมีกิจกรรมกรรมของคณะ ซึ่งทุกกิจกรรม
ล้วนแต่มีไฟฟ้าเข้าเกี่ยวข้อง ท าให้ค่าไฟฟ้าหลังด าเนินโครงการไม่ลดลง แต่กลับเพ่ิมสูงขึ้นเรื่อยๆ เมื่อเทียบเดือน
ต่อเดือนก่อนและหลังด าเนินโครงการ ซึ่งอาจเป็นเพราะผู้ด าเนินโครงการโดยเฉพาะการประชาสัมพันธ์โครงการยัง
เข้าไปไม่ถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างถ่องแท้ และด้วยตัวของกลุ่มเป้าหมายเองที่ยังขาดจิตส านึกในการอนุรักษ์พลังงาน
จึงท าให้ค่าไฟฟ้าหลังด าเนินโครงการมีค่ายังคงสูง 
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ภาพที่ 46 ประชุมและวางแผนด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พลังงาน 
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กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์  โดยให้บุคลากรมีวัฒนธรรมแห่งการ
เรียนรู้ เพื่อการท างานได้เต็มตามศักยภาพอย่างมีความสุขโดยพัฒนาระบบสมรรถนะของบุคลากร
และผู้บริหารทุกระดับ สร้างเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพให้บุคลากรส่งเสริมและสนับสนุน
ความก้าวหน้าของบุคลากรและการจัดการความรู้เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

เป้าประสงค์ : บุคลากรท างานได้เต็มตามศักยภาพอย่างมีความสุข 
มาตรการ 

1. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม โดยมีการประเมิน
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ เพ่ือน ามาปรับปรุงระบบให้เป็นมาตรฐานและ
น ามาใช้ทุกส่วนราชการภายใน  

2. พัฒนาสมรรถนะบุคลากร จัดให้มีระบบการถ่ายทอดตัวชี้วัดขององค์กรสู่ระดับบุคคล และระบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

3. พัฒนาผู้บริหารทุกระดับให้มีสมรรถนะด้านการบริหารโดยยึดหลักธรรมภิบาลและทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง 

4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีความก้าวหน้าตามสายงาน โดยการเพ่ิมพูนคุณวุฒิศักยภาพและ
ประสบการณ ์

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

1.พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม  
 งานบริหารบุคคล ได้จัดท าแผนกลยุทธ์เพ่ือการพัฒนาบุคลากร ปี 2555-2558 โดยมีเนื้อหาที่สอดคล้อง
กับแผนกลยุทธการพัฒนาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ปี 2555-2559 โดยแผนกลยุทธ์การพัฒนา
บุคคล แผนการพัฒนาบุคลากรตลอดจนแผนความต้องการ ได้ก าหนดมาตราการ โครงการ/กิจกรรม และตัวชี้วัด
ความส าเร็จ เพ่ือขับเคลื่อนและส่งเสริมให้การด าเนินงานตามพันธกิจหลักของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข ไปสู่วิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ โดยมีกิจกรรมย่อย ดังนี้ 

ตารางท่ี 51 รายละเอียดงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนในแต่ละโครงการ/กิจกรรม ประจ าปี 2558 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

1 โครงการบริหารอตัราก าลังบุคลากร 23,153,667 
2 โครงการทุนพัฒนาอาจารย ์ 1,104,000 
3 โครงการส่งเสรมิศักยภาพในการปฏบิัติงานบคุลากรสายสนับสนนุ และสนับสนนุให้

บุคลากรมคีวามกา้วหนา้ตามสายงาน 
498,000 

4 โครงการส่งเสรมิศักยภาพในการปฏบิัติงานบคุลากรสายวิชาการ และสนบัสนนุให้บุคลากร
มีความกา้วหนา้ตามสายงาน 

861,800 

5 โครงการระบบสวัสดิการและเสรมิสร้างสุขภาพที่ดีส าหรับบุคลากร 182,000 
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6 โครงการกิจกรรมสานสัมพันธ์เนื่องในโอกาสสืบทอดประเพณีไทย 61,000 
7 โครงการประเมินหน่วยงานและบคุลากรวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 91,600 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 25,952,067 

 
2.พัฒนาสมรรถนะบุคลากร 
 ในปีงบประมาณ 2558 งานบริหารบุคคล วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้ด าเนินการจัด
โครงการ/กิจกรรม เพ่ือพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการ ดังนี้ 

2.1.โครงการส่งเสริมศักยภาพในการปฏิบัติงานบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ และสนับสนุนให้บุคลากรมี
ความก้าวหน้าตามสายงาน 
 ในปีงบประมาณ 2558 ได้รับจัดสรรงบประมาณการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 
จ านวนเงินทั้งสิ้น 498,000 บาท เพ่ือการอบรม ประชุม สัมมนาวิชาการ ท่านละ 10,000 บาท/ปี และเสนอ
ผลงานทางวิชาการ ท่านละ 15,000 บาท/ปี มีการอบรมให้กับบุคลากรเรื่องความรู้และทักษะ ทั้ง 6 ด้าน ที่จ าเป็น
ส าหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ  ดังนี้  

1. ความรู้ทักษะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน 
2. ความรู้เรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ 
3. ทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ 
4. ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 
5. ทักษะในการค ารวณ 
6. ทักษะการจัดการข้อมูล 

 ในระหว่างวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 – 27กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 14.00 น. – 16.00 น.ทุกวัน โดย
วิทยากรได้รับความอนุเคราะห์จากคณาจารย์ภายในวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

แผนภูมิที่ 20 เปรียบเทียบจ านวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพ และการน าเสนอผลงาน
ทางวิชาการของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ประจ าปี 2557-2558 
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2.2.โครงการส่งเสริมศักยภาพในการปฏิบัติงานบุคลากรสายวิชาการ และสนับสนุนให้บุคลากรมี
ความก้าวหน้าตามสายงาน 
 ในการด าเนินงานเพ่ือส่งเสริมศักยภาพของบุคลากรสายวิชาการ งานบริหารบุคลากร ได้น าข้อเสนอแนะ 
ในปีงบประมาณ 2557 มาพัฒนาโครงการ โดยมีการทบทวนตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมายการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ 
ประจ าปี 2558  ด้านกรอบอัตราก าลังและแผนกลยุทธกการพัฒนาบุคลากร  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข ระยะ 5 ปี พ.ศ 2558 – 2562 เมื่อวันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์  โดยแบ่ง 
และการพัฒนาทางด้านวิชาชีพ เพ่ีอน ามาก าหนดกรอบอัตราก าลังในแต่ละปีควรมีการทบทวนแผนกลยุทธ์การ
พัฒนาบุคลากร ด้านเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ เช่น การพัฒนาอาจารย์ในวิชาชีพการเรียนการสอน วิจัย การ
เสนอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ  และก าหนดหัวข้อในการพัฒนาอาจารย์  
  ในปีงบประมาณ 2558 ได้รับจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพ จ านวนเงินทั้งสิ้น 
861,800 บาท โดยแบ่งออกเป็นเพ่ือการอบรม ประชุม สัมมนาวิชาการ ท่านละ 15,000 บาท/ปี  และน าเสนอ
ผลงานทางวิชาการ ท่านละ 10,000 บาท/ปี และมีการฝึกอบรมภายใน เรื่องการจัดการเรียนการอสนทักษะแห่ง 
ศตวรรศท่ี 21 หัวใจการเรียนรู้ เมื่อวันที่ 29-30 สิงหาคม 2558 ณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

แผนภูมิที่ 21 เปรียบเทียบจ านวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพ และการน าเสนอผลงาน
ทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ ประจ าปี 2557-2558 
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3. พัฒนาผู้บริหารทุกระดับให้มีสมรรถนะด้านการบริหารโดยยึดหลักธรรมภิบาลและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
 ผู้บริหารมีนโยบายการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล และใช้ศักยภาพภาวะผู้น าที่มีอยู่ โดยค านึงถึง
ประโยชน์ของสถาบันและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีระบบการบริหาร
จัดการที่ดีตามระบบคุณธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้  โดยมีการด าเนินงานสรุปได้ ดังนี้ 

3.1. ด้านสภาวะผู้น าทางด้านการบริหาร วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข อยู่ระหว่าการ
ด าเนินการเขียนแผนกลยุทธ์การพัฒนาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) โดยมีแผนกลยุทธ์ที่
จะลงลึก ทางด้านการเงิน การพัฒนาบุคลากร และเทคโนโลยีและสารสนเทศ และมีการทบทวน
ทุกปีก่อนการออกแผนปฏิบัติการประจ าปี 

3.2. ด้านหลักธรรมมาภิบาล มีการบริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล ในการบริหารเพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลต่อการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
3.2.1 หลักประสิทธิผล (Effectiveness)  

• มีผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติ
ราชการที่ล้อมตามยุทธศาตร์ของมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ซึ่ง
ได้จัดสรรงบประมาณและได้รายงานผลนั้นให้คณะกรรมการประจ าวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เพ่ือทราบและพิจารณาทุกไตรมาส โดย มี
เป้าประสงค์ที่ชัดเจนในการผลิตบัณฑิตแพทย์และสาธารณสุข  โดยใช้หลักสูตรที่
ผ่านการประเมินมาตรฐานต่างๆที่เกี่ยวข้อง และบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาเป็นที่
ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิต เทียบเคียงคุณภาพกับสถาบันผลิตแพทย์ใหม่ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ บัณฑิตสาขาสาธารณสุขศาสตร์ ได้เป็นที่ยอมรับจาก
หน่วยงานทั่วประเทศ มีการประเมินการบริหารหลักสูตรเพ่ือน าไปปรับปรุงพัฒนา
ทุกปี            
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• มีการด าเนินงานด้านการวิจัย โดยมีการคัดเลือกโครงการวิจัยทุกปี เพ่ือเข้ารับการ
จัดสรรทุนวิจัยทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัย มีการติดตามผลงานวิจัยและตีพิมพ์ 
ทั้งระดับชาติและนานาชาติ   

• มีการด าเนินงานให้นักศึกษา และบุคลากรมีส่วนร่วมในงานท านุบ ารุงวัฒนธรรม
ประเพณีไทย เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ ไหว้ครู ท าบุญครูใหญ่ ส่งเสริมประเพณีอิสาน 
ฮีตสิบสองคลองสิบสี่ โดยมีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือการด าเนินการดังกล่าว 
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขจัดให้มีการบริการวิชาการทั้งในรูปแบบ
โครงการเล็ก โดยบางโครงการบูรณาการกับการเรียนการสอนในการให้บริการด้าน
สุขภาพแก่ชุมชน เช่น รายวิชา เวชศาสตร์ชุมชน 1 และ 2 และหน่วยบริการขนาด
ใหญ่เช่นโรงพยาบาล และศูนย์พัฒนาเด็กซ่ึงให้การบริการดูแลเด็กอ่อนถึงอนุบาล 3 
แก่บุตรหลานของบุคลากรของมหาวิทยาลัยและชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย 
เพ่ือให้การบริการวิชาการและการบริการทางด้านให้ความรู้ การบริการด้านสุขภาพ 
แก่นักศึกษา บุคลากร และชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังมีการ
ด าเนินงานจัดให้มีระบบ และการพัฒนาระบบเพ่ือการบริหารจัดการวิทยาลัย ให้
เกิดคุณภาพ และประสิทธิภาพ รวมถึงความคุ้มค่าคุมทุน และบุคลากรมีความสุข 
อย่างต่อเนื่องทุกปี เช่น การทบทวนบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆ พร้อม
จัดสรรทรัพยากรแก่หน่วยงานนั้นๆ  

3.2.2 หลักประสิทธิภาพ (Efficiency)  

• ได้ก าหนดให้ทุกหน่วยงานรายงานผล หรือความก้าวหน้าของการปฏิบัติงาน ต่อที่
ประชุมกรรมการประจ า โดยรองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี ที่รับผิดชอบหน่วยงานนั้น
เป็นผู้น าเสนอเพ่ือพิจารณาให้แนวทางในการปรับปรุงกระบวนการหรือกลไกการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คุ้มค่าท้ังทางด้านต้นทุน แรงงานและการ
ด าเนินการให้เสร็จตามก าหนดการเช่นการพิจารณาผลการด าเนินงานด้านต่าง ๆ 
รวมทั้งผลการวัดความพึงพอใจของผู้ใช้บริการของศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการ
แพทย์ ซึ่งคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้
พิจารณาแผนการปฏิบัติงาน การจัดสรรงบประมาณ บุคลากร พร้อมทั้งครุภัณฑ์ที่
จ าเป็น ระบบขั้นตอนการให้บริการทางการแพทย์แผนกต่าง ๆ  รวมถึงระบบ
สารสนเทศ ที่รองรับการประมาวลผลการให้บริการ เพ่ือการให้บริการอย่างมี
คุณภาพ สะดวก รวดเร็ว ต่อนักศึกษา บุคลากร ของมหาวิทยาลัย และชุมชน
โดยรอบมหาวิทยาลัย เป็นต้น  

• ได้มีการปฏิรูปงานของคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุขเพ่ือให้เกิดความคล่องตัว มีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีปฏิทินการประชุม
ล่วงหน้าตลอดทั้งปี ก าหนดการส่งวาระการประชุม พร้อมส่งวาระให้กรรมการ
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ประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ศึกษาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วัน
ท าการ เป็นต้น และแจ้งเวียนหน่วยงานที่ เกี่ยวตามเวลาที่ก าหนด เพ่ือการ
ด าเนินการได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

3.2.3 หลักการตอบสนอง (Responsiveness) ผู้บริหารมีการพบปะบุคลากรทั้งสายสนับสนุน 
และสายวิชาการ ปีละสองครั้งเพ่ือปรึกษาหารือปรับปรุงการด าเนินงานของตนเองและ
หน่วยงานที่ตนเองรับผิดชอบ โดยเน้นการปลูกจิตส านึกให้มีจิตใจบริการที่ดี รวดเร็วทัน
ก าหนดเวลา ปฏิบัตงานตามมาตรฐานของแต่และงานหรือวิชาชีพ ให้ปฏิบัติตามกฏเกณฑ์
หรือแนวทางที่มีก าหนดไว้ เพ่ือให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจ เช่น หลักการตอบสนองต่อ
ภาระหน้าที่ของอาจารย์ คือการวางแผนการเรียนการสอนของอาจารย์สาขาต่างๆ ให้
สอดคล้องกับ มคอ. ที่กรรมการวิชาการก าหนด มีการเตรียมการสอนที่ดี สอนและสอบตรง
ตามเวลาที่ก าหนด มีการจัดให้มีการวิพากษ์ข้อสอบ การตัดเกรดโดยกรรมการรายวิชา ตาม
กระบวนการที่มหาวิทยาลัยก าหนด มีการประเมินการเรียนการสอนจากนักศึกษาและ
อาจารย์ ที่เป็นระบบ และการรับรองผลการเรียนที่เป็นระบบมาตรฐานของมหาวิทยาลัย 
เป็นต้น 

3.2.4 หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) 

• ได้จัดให้มีหน่วยงาน และก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบให้แต่ละหน่วย และก าหนด
ภาระงานหน้าที่ของบุคลากรทุกคน โดยให้รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายต่างๆ 
หัวหน้าหน่วยงานต่างๆ คอยก ากับหน่วยงาน หรือบุคลากรที่อยู่ในความรับผิดชอบ  

• มีการด าเนินงาน รายงานผลการด าเนินงาน ปรับปรุงวิธิการหรือกระบวนการที่ใน
กรณีผลการด าเนินงานมีปัญหา หากมีการด าเนินงานที่ดี จะมีการกล่าวชื่นชมเพ่ือ
เชิดชูเกียรติในที่ประชุมต่างๆ เป็นกรณีไป เช่น หน่วยงานพัฒนานักศึกษา มีผู้ช่วย
คณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบ ก ากับดูแล ให้หน่วยงานพัฒนา
นักศึกษาด าเนินการ อ านวยความสะดวก พร้อมให้การสนับสนุนนักศึกษาในการ
จัดท ากิจกรรมต่างๆของนักศึกษา ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รับผิดชอบ
ประสานกับหน่วยงานต่างๆ ในการขอทุนการศึกษา การจัดสรรหอพัก ดูแลบ ารุง
หอพักให้อยู่ในสภาพดี รวมถึงการตอบสนองต่อความต้องการของนักศึกษา เช่น 
การจัดสถานที่ในวิทยาลัย สิ่งอ านวยความสะดวก เพ่ือการผ่อนคลาย หรือพักผ่อน 
ในช่วงว่าง หรือก่อน/หลังการเรียน หรือจัดให้มีห้องส าหรับสโมสรนักศึกษา และ
สถานที่ส่วนกลางในการท ากิจกรรมของนักศึกษา และมีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานเพ่ือปรับปรุงทุกปี ในส่วนที่ดีอยู่แล้วจักด าเนินการต่อเนื่องเพ่ือการ
สนับสนุนนักศึกษาเป็นไปต่อเนื่องและยั่งยื่น 

• ความรับผิดชอบต่อสังคม ผู้บริหารเล็งเห็นถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมต่อสังคม จึงมี
นโยบายส่งเสริมการประหยัดพลังงาน โดย คณะกรรมการประจ า วิทยาลัย



145 

 

 145 Annual Report 2015   
 

แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้อนุมัติและให้ความส าคัญกับนโยบาย 
“มาตรการประหยัดพลังงานภายในวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข”
เพ่ือประหยัดการใช้ทรัพยากร และใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยมีการ
ประกาศให้บุคลากรและนักศึกษาทุกคนถือปฏิบัติและผู้บริหารปฏิบัติตามหลัก
ความรับผิดชอบโดยการจัดท าภาระงานของบุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุน เพ่ือให้ติดตาม ควบคุม แและประเมินผลตามภาระหน้าที่ที่ ได้รับ
มอบหมาย   

3.2.5 หลักความโปร่งใส (Transparency)  

• มีการด าเนินตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่างๆอย่างตรงไปตรงมา เปิดเผยข้อมูล
ต่อสาธารณะในส่วนที่ไม่ขัดต่อกฏหมาย โปร่งใส ตรวจสอบและชี้แจงได้ เช่น 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข รายงานประจ าปี รายงานการประเมินตนเองทุกปี หรือการประกาศ
จัดซื้อจัดจ้าง ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุทุกขั้นตอน และเบิกจ่าย
ตามระเบียบการเงินทุกขั้นตอน 

• ได้มีการแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริรัตน์  เจนศิริศักดิ์ เป็นผู้สอบบัญชี วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประจ าปี 2557 โดยให้ผู้ตรวจสอบบัญชีท าการ
ตรวจรับรองบัญชีการเงินทุกประเภทของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข และรายงานผลการสอบบัญชีและการเงินให้เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ 
วิธีการและเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ ตามข้อบังคับ ม.อุบลฯ ว่าด้วย การบริหารและการ
ด าเนินงานของส่วนงานภายในที่มีสถานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ.2554 และกฎหมาย
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังมีความพร้อมในการรับการตรวจสอบภายในจาก
หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  

3.2.6 หลักการมีส่วนร่วม (Participation)  

• งานบริหารทั่วไป ได้ท าหนังสือขอรายชื่อตัวแทนแต่ละหน่วยงานเพ่ือแต่งตั้งเป็น
คณะกรรมการประจ าส านักงานเลขานุการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข โดยมีบทบาทหน้าที ่ดังนี้ 

1. ร่วมกันพิจารณาเสนอปัญหา เสนอประเด็นเพ่ือพิจารณาอ่ืน เปิดโอกาสให้
เป็นเวที่ที่บุคลากรสามารถแสดงความคิดเห็นเพ่ือแก้ไขปัญหาของแต่ละ
หน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงาน 

2. กลั่นกรองหลักเกณฑ์ในการประเมินภาระงานของบุคลากร 
3. รวบรวมข้อเสนอแนะจากหน่วยงานต่าง ๆ เสนอต่อผู้บริหาร และได้มีการ

ประชุมปรึกษาหารือ เพ่ือให้บุคลากรของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุขมีส่วนร่วมในการเสนอความเห็นและร่วมตัดสินใจในเรื่อง
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ส าคัญต่าง ๆ และเสนอเรื่องไปยังที่ประชุมการประชุมกรรมการบริหาร 
และคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
ต่อไป  

• จัดให้มีกล่องรับความคิดเห็นซึ่งทั้งนักศึกษา บุคลากร หรือผู้มีส่วนได้เสียสามารถ 
เสนอข้อคิดเห็นหรือข้อร้องเรียนต่างๆได้ตลอดเวลาซึ่งทุกความคิดเห็นได้พิจารณา
แก้ไขโดยกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

• ในการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ได้เชิญตัวแทน
นักศึกษาเข้าร่วมประชุม เพ่ือให้ข้อคิดเห็นและเสนอแนะแก่คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร  

• ได้จัดให้มีสายตรงคณบดี เพ่ือรับฟังความคิดเห็นของบุคลากรและนักศึกษา  

• มีการรับฟังการจัดท าร่างข้อตกลงการปฏิบัติงานสายวิชาการและสายสนับสนุน 
โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรในวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีส่วน
ร่วมในการออกหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน  

• ได้มีการแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โดยได้แต่งตั้ง
อาจารย์จากศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ทั้ง 2 ศูนย์ฯ ร่วมเป็นกรรมการใน
ชุดต่ างๆ ประกอบด้วย อาจารย์ประจ าหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิ ต 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะกรรมการวิชาการชั้น
คลินิก คณะกรรมการจัดสอบรวบยอด  คณะกรรมการด าเนินการรับเลือกบุคคล
เข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต เป็นต้น  

3.2.7 หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization) มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข /คณบดีมีการมอบอ านาจให้รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายต่างๆ มีอ านาจในการ
บริหารงานและตัดสินใจ ในส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องเชิงนโยบาย เช่น มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุขมอบอ านาจ ให้รองคณบดีฝ่ายคลังและพัสดุ ปฏิบัติราชการแทนอธิการ 
เพ่ือให้การบริหารงานของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ด าเนินไปด้วยความ
เรียบร้อย ลดขั้นตอนการท างานและเน้นรูปแบบการบริหารจัดการแนวใหม่ที่มุ่งผลสัมฤทธิ์
ของงานเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารการปฏิบัติงานประจ าที่ ไม่ ใช่ เรื่องนโยบาย 
นอกจากนี้ยังมีการมอบอ านาจในการตัดสินใจให้แก่ผู้บริหาร หรือผู้ปฏิบัติในล าดับถัดไป 
เพ่ือลดขั้นตอนการท างาน เน้นรูปแบบการบริหารจัดการแนวใหม่ที่เพ่ิมความคล่องตัว และ
ให้อ านาจในการตัดสินใจของบุคลากรตามความเหมาะสม 

3.2.8 หลักนิติธรรม (Rule of Law) วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข บริหารโดยการ
ยึดถือ กฎหมาย  ระเบียบ กติกา ข้อบังคับ แนวปฏิบัติที่ก าหนดเป็นลายลักษณ์อักษร 
นอกจากนี้วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขได้มีการวางกฎเกณฑ์ ระเบียบ และ
แนวปฏิบัติที่ส าคัญในด้านต่าง ๆ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าวิทยาลัย
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แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข และสื่อสารให้คณะผู้บริหาร บุคลากร และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องได้รับรู้  ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุขและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด และให้มีการตรวจสอบ เป็นระยะ เช่นการ
ด าเนินงานของหน่วยงานการเงิน และบัญชี ซึ่งจะมีการด าเนินงานตาม กฏหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการเงินอย่างเคร่งครัด และมีการตรวจสอบโดยตรวจสอบภายใน 
และผู้ตรวจสอบบัญชีที่ได้รับการแต่งตั้ง  นอกจากนี้ยังมีการบริหารจัดการให้เป็นไปตาม
กฎระเบียบโดยไม่เลือกปฏิบัติ เช่น น าข้อมูลการมาปฏิบัติงานของบุคลากร ขาด ลา สาย 
มาเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาข้ึนเงินเดือน เป็นต้น  

3.2.9 หลักความเสมอภาค (Equity) วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้ใช้หลักความ
เสมอภาคบริหารจัดการเช่นการรับสมัครงานวิทยาลัยเปิดโอกาสให้ผู้สนใจทุกคนที่สนใจ
สมัครเพ่ือคัดเลือกเป็นพนักงานสายต่างๆของวิทยาลัยโดยมิได้แบ่งแยก เพศ ถิ่นก าเนิด เชื้อ
ชาติ ศาสนา อายุ ความพิการ สถานะบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจความเชื่อ และได้จัด
งบประมาณเพ่ือพัฒนาบุคลาการทุกคนทุกต าแหน่งเพ่ือให้ทุกคนได้รับการพัฒนาตนเองด้วย
ความเสมอภาค 

3.2.10 หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented)  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
มีแนวทางในการก าหนดมติที่ประชุมโดยเน้นหลักการฉันทามติ ในการประชุมกรรมการชุด
ต่างๆเช่น คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีการเปิดโอกาส
ให้กรรมการแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ส่วนดี ส่วนเสีย แนวทางการปฏิบัติ จนได้
ข้อตกลงร่วมกัน สรุปเป็นมติที่ประชุมโดยหลักฉันทามติ เช่น การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
แผนปฏิบัติการและงบประมาณของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข การ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน การมอบอ านาจให้คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุขและรองคณบดีฝ่ายต่างๆ เป็นต้น   

4.ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีความก้าวหน้าตามสายงาน 

 ในปีงบประมาณ 2558 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้ด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้
บุคลากรมีความก้าวหน้าตามสายงาน โดยการเพ่ิมพูนสมรรถนะ และคุณวุฒิ  ซึ่ งมีผู้ที่ ได้ด ารงต าแหน่ง
ความก้าวหน้าตามสายงาน ดังนี้  

ตารางท่ี 52 บุคลากรสายวิชาการที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีความก้าวหน้าตามสายงาน 

ล าดับ  ชื่อ-สกลุ ความก้าวหน้า แต่งต้ังเมื่อ 

1 นายแพทย์ป่วน สุทธิพินิจธรรม รองศาสตราจารย ์ - 
2 นางสาวจารุวรรณ์ วงบุตด ี ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 21 พฤษภาคม 2553 
3 นางธันยาการย์ ศรีวรมาศ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 6 กันยายน 2555 
4 นางสาวธารินี ไชยวงศ ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 28 พฤษภาคม 2555 
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5 นางสาวภาวนา พนมเขต ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 18 เมษายน 2555 
6 นางสาวมินตรา สาระรักษ ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 23 มกราคม 2555 
7 นายสุรศักดิ์ แว่นรัมย ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 11 กันยายน 2555 
8 นางสาวเมรรีัตน์ มั่นวงศ ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 31 พฤษภาคม 2556 
9 นางรัตนา เล็กสมบรูณ ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 13 กุมภาพันธ์ 2557 
10 นางสาวจุฑารตัน์ จิตตมิณ ี ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 28 พฤษภาคม 2557 
11 นายมารตุพงศ์ ปัญญา ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 6 มีนาคม 2558 

5. สร้างเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพเพื่อให้บุคลากรท างานในองค์กรอย่างมีความสุข ผู้รับผิดชอบ งาน
บริหารบุคคล 
 ในปีงบประมาณ 2558 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ส ารวจและวัดความสุขของบุคลากร
ด้วยระบบออนไลน์ โดยเครื่องมือแบบวัดความสุข HAPPINOMETER 2558 ในการวัดความสุขของบุคลากร
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ซึ่งจะวัดจากความสุขทั้ง 10 ด้าน โดยจากจ านวนบุคลากรทั้งหมด 155 
คน มีจ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 46 คน คิดเป็นร้อยละ 40.80 และไม่ตอบแบบสอบถาม 74 คน คิดเป็นร้อยละ 
59.20 และผลการส ารวจความสุขภาพรวมของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข อยู่ที่ 61.50 สะท้อนให้
เห็นว่าบุคลากรในองค์กรอยู่ในระดับ “มีความสุข”  

แผนภูมิที่ 22 เปรียบเทียบผลการส ารวจความสุขในการท างานของบุคลากรในปี 2557-2558 

 

6. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการความรู้เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติ  
 ในปีงบประมาณ 2558 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการ
ด าเนินงานจัดโครงการจัดการความรู้มุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ รวมทั้งสิ้น 5 โครงการ เป็นเงิน 21,060 บาท 
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ภายใต้งานบริการการศึกษา โดยมุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 3 ด้าน ให้สอดคล้องกับโครงการจัดการความรู้ของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

6.1.โครงการอบรมการใช้ Google Apps for Education โดยงานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
 เป็นโครงการจัดการความรู้ที่ทางวิทยาลัยจัดขึ้นร่วมกับส านักวิทยบริการ เพ่ือให้บุคลากรวิทยาลัยทั้ง
อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ google apps เพ่ิมมากขึ้น โดยมี
บุคลากรวิทยาลัยให้ความสนใจเป็นจ านวนมาก โดยจัดท าขึ้นเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557  เวลา 9.00-16.30 
น. ณ ห้อง CMP101 และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

 

ภาพที่ 47 กิจกรรมการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “Google Apps for Education” 

6.2.โครงการ Research forum และการน าเสนอโครงการวิจัยเพื่อของบประมาณแผ่นดิน ประจ าปี 2560

โดยงานวิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

 กิจกรรม research forum และการน าเสนอข้อเสนอโครงการวิจัยเพ่ือของบประมาณแผ่นดิน ประจ าปี 

2560 ได้จัดท าขึ้น 2 ครั้งคือวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 และ วันที่ 18 มิถุนายน 2558 เวลา 12.00 น. -13.00 น. 

ณ ห้องประชุม CMP401 โดยคณาจารย์เข้าร่วมมากกว่า 60 คน (มากกว่าร้อยละ 90 ของอาจารย์ประจ าวิทยาลัย) 

โดยกิจกรรมแต่ละครั้งอาจารย์แต่ละคนได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอย่างกว้างขวาง ซึ่งถือเป็นการต่อยอด

งานวิจัยที่ดี ท าให้แนวคิดในการวิจัยของอาจารย์แต่ละคนมีความหลากหลายมากยิ่งข้ึน 

 
ภาพที่ 48 โครงการ Research forum และการน าเสนอโครงการวิจัยเพื่อของบประมาณแผ่นดิน  
ประจ าปี 2560 

6.3.โครงการอบรมการใช้ฐานข้อมูล Access Medicine โดยงานเอกสารสนเทศ 

 งานเอกสารสนเทศ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขได้จัดอบรมเรื่องการใช้ฐานข้อมูล access 

medicine ขึ้น เพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการใช้งานฐานข้อมูลนี้มากยิ่งขึ้น  
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 Access Medicine เป็น ฐานข้อมูลรวบรวม Clinical Library (หนังสือทางคลินิกไม่น้อยกว่า 17 ชื่อ

เรื่อง) LANGE Educational Library (หนังสือวิทยาศาสตร์การแพทย์ไม่น้อยกว่า 17 ชื่อเรื่อง หนังสือวิทยาศาสตร์

เบื้องต้นไม่น้อยกว่า 17 ชื่อเรื่อง) แบบทดสอบตนเอง  USMLEasy ข้อมูลยา คู่มือผู้ป่วย วีดิโอคลิปตลอดจน

ข่าวสารทันสมัยในวงการแพทย์ 

 
ภาพที่ 49 กิจกรรมการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การใช้ฐานข้อมูล Access Medicine” 

     

6.7.โครงการอบรมการขั้นตอนการขอใช้ยานพาหนะโดยงานบริหาร 
งานบริหารได้จัดท าโครงการขั้นตอนการขอใช้ยานพาหนะของวิทยาลัยขึ้น เนื่องจากเล็งเห็นปัญหาส าคัญ

ที่เกิดจากความผิดพลาดในการจองยานพาหนะที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง จึงจัดท าโครงการจัดอบรมเรื่องขั้นตอนการขอใช้
ยานพาหนะข้ึน โดยมีบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จ านวน 30 คน เข้าร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดังกล่าว 

6.8.โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง It’s time to change 
งานบริการการศึกษาจัดท าโครงการ It’s time to change ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนในศตวรรษ

ที่ 21  ซึ่งมีก าหนดการจัดโครงการในวันพฤหัสบดีที่  10 กันยายน  2558  เวลา 12.00 น.- 14.30 น. โดยมี
คณาจารย์ประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขเป็นผู้บรรยายในหัวข้อต่อไปนี้ 

1. ดร. เชาวลิต ยั่วจิตร   เรื่อง Active learning  
2. พญ. ปรมาภรณ์ ภาสตโรจน์  เรื่อง Rookie teacher  
3. ดร.ปรีดา ปราการกมานันท์  เรื่อง flip classroom    
4. อ. อภิรดี เจริญนุกูล      เรื่อง formative evaluation 

 โดยทักษะแห่งศตวรรษที่  21 ที่ส าคัญที่สุด คือ ทักษะการเรียนรู้ (Learning Skill) ส่งผลให้มีการ
เปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนรู้เพ่ือให้เด็กในศตวรรษท่ี 21 นี้ มีความรู้ ความสามารถ และทักษะจ าเป็น ซึ่งเป็นผล
จากการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนการเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ ที่เป็น
ปัจจัยสนับสนุนที่จะท าให้เกิดการเรียนรู้ดังกล่าว ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 โดยอาจารย์แต่ละท่านได้สรุปการ
ประยุกต์ใช้หลักการเรียนรู้แห่งศตวรรษท่ี 21 ให้เขา้กับหลักการอบรมการพัฒนาตนเองได้ 

7. ส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพ และยกย่อง เชิดชูเกียรติบุคลากรที่เป็นแบบอย่างที่ดี  
 ในปีงบประมาณ 2558 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีบุคลากรที่ได้รับรางวัล การยกย่อง
เชิดชู และเป็นต้นแบบในด้านการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

ตารางท่ี 53 รายช่ือบุคลากรที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ในปีงบประมาณ 2558 

http://library.sut.ac.th/clremsite/information_stat?ref=201401231114104e2d41d6
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ล าดับ ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง/สังกัด รางวัลยกย่องเชิดชู หน่วยงานผู้มอบ 
1 นายนิยม จันทร์นวล อาจารย์ กลุม่วิชา

สาธารณสุขศาสตร ์
การน าเสนอผลงานวิจยัแบบ
บรรยาย ดีเด่น กลุ่มวิทยาศาสตร์
สุขภาพและสิ่งแวดล้อม   

มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี

2 ผศ.ดร.สรุศักดิ์ แว่นรมัย ์ ผู้ช่วยคณบดีงาน
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

บุคลากรดีเด่น ด้านการเรียนการ
สอน และการวิจัย 

มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี

3 ผศ.จารุวรรณ์ วงบุตรด ี อาจารย์ กลุม่วิชาแพทย์
ศาสตร ์

บุคลากรดีเด่น ด้านบริการวิชาการ  มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี

4 นพ.ศิริพงษ์ สิระมนต ์ อาจารย์ กลุม่วิชาแพทย์
ศาสตร ์

ผู้มีคณุธรรม จริยธรรม ดีเด่น  แพทยสภา 

 

 
ภาพที่ 50 บุคลากรทีไ่ด้รับการยกย่องหรือยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ 
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ข้อมูลสารสนเทศ 
 

ด้านการผลิตบัณฑิต 
1.นักศึกษาเข้าใหม่  
 ในปี 2558 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข รับนักศึกษา เข้าศึกษาในทุกหลักสูตรทั้งสิ้น
จ านวน 201 คน เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีจ านวน 196 คน โดยแบ่งเป็น หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 
จ านวน 48 คนและหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต จ านวน 148 คน ระดับปริญญาโท จ านวนทั้งสิ้น 5 คน  

ตารางท่ี 54 การรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในปี 2557-2558 

หลักสูตร 

ปี 2557 ปี 2558 การ

เพ่ิมขึ้น

/ลดลง 

ปริญญา

ตรี 

ปริญญา

โท 

ปริญญา

เอก 

รวม ปริญญา

ตรี 

ปริญญา

โท 

ปริญญา

เอก 

รวม 

หลักสตูรแพทยศาสตรบัณฑิต 36 - - 36 48 - - 48 เพิ่มขึ้น 

หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต 

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร ์

145 - - 145 148 - - 148 เพิ่มขึ้น 

หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ 
สาขาวิชาชีวเวชศาสตร ์

- - - - - 5 - 5 เปิดรับ

ปีแรก 

รวม 181 - - 181 196 5 - 201  

2. จ านวนนักศึกษาทั้งหมด  
 ในปี 2558 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีจ านวนนักศึกษาทั้งหมดทุกระดับการศึกษา 
จ านวน 1,220 คน เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 1,215 คน และนักศึกษาระดับปริญญาโท จ านวน 5 
คน 

ตารางท่ี 55 จ านวนนักศึกษาในทุกหลักสูตร ในปี 2558 

หลักสูตร 
ปริญญาตรี 

ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม ภาคปกติ โครงการ
พิเศษ 

หลักสตูรแพทยศาสตรบัณฑิต 427 - - - 427 
หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร ์

788 - - - 788 

หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ 
สาขาวิชาชีวเวชศาสตร ์

- - 5 - 5 

รวม 1,215 - 5 - 1,220 
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3. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 
 ในปีการศึกษา 2557 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาในทุก
หลักสูตร จ านวนทั้งสิ้น 72 คน โดยแบ่งเป็นหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต จ านวน 18 คน และหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต จ านวน 54 คน 
ตารางท่ี 56 เปรียบเทียบจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาในทุกหลักสูตร 

หลักสูตร 

ปี 2556 ปี 2557 การ

เพ่ิมขึ้น

/ลดลง 

 

ปริญญา

ตรี 

ปริญญา

โท 

ปริญญา

เอก 

รวม ปริญญา

ตรี 

ปริญญา

โท 

ปริญญา

เอก 

รวม 

หลักสตูรแพทยศาสตรบัณฑิต 15 - - 15 18 - - 18 เพิ่มขึ้น 

หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต 

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร ์

102 - - 102 54 - - 54 ลดลง 

รวม 117 - - 117 72 - - 72  

4. ภาวะการมีงานท า   
 ในปีการศึกษา 2557 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีผู้ส าเร็จการศึกษาในทุกหลักสูตร
ทั้งสิ้นจ านวน 69 คน เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจ านวน 69 คน จากการส ารวจข้อมูลภาวะการมี
งานท าของผู้ส าเร็จการศึกษาภายใน 1 ปี จากผู้ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2557 จ านวนทั้งสิ้น 69 คน  มี
ผู้ตอบแบบส ารวจ จ านวนทั้งสิ้น 66 คน คิดเป็นร้อยละ 95.65 ผลการส ารวจพบว่า บัณฑิตได้งานท าจ านวน 
43 คน คิดเป็นร้อยละ 70.49 และบัณฑิตที่ยังไม่ได้งานท าจ านวน  23 คน คิดเป็นร้อยละ 29.51 และ
เปรียบเทียบกับภาวการณ์มีงานท าปีการศึกษาศึกษา 2556 ดังนี้  
ตารางท่ี 57 ภาวะการมีงานท า ปีการศึกษา 2556 

หลักสูตร 
ผู้ส าเร็จ

การศึกษา 
(คน) 

ผู้ตอบแบบสอบถาม บัณฑิตที่ได้งานท า* บัณฑิตที่ยังไม่ได้งานท า 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

หลักสตูรแพทยศาสตร์บัณฑิต 14 14 100 14 100 - - 
หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต  
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร ์

82 79 96.34 77 97.47 1 1.26 

รวม 96 93 96.87 91 98.91 1 1.04 
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ตารางท่ี 58 ภาวะการมีงานท า ปีการศึกษา 2557 

หลักสูตร 

ผู้ส าเร็จ

การศึกษา 

(คน) 

ผู้ตอบแบบสอบถาม บัณฑิตที่ได้งานท า* บัณฑิตที่ยังไม่ได้งานท า 

จ านวน 

(คน) 

ร้อยละ จ านวน 

(คน) 

ร้อยละ จ านวน 

(คน) 

ร้อยละ 

หลักสตูรแพทยศาสตร์บัณฑิต 15 15 100.00 15 100.00 - - 

หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต  

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร ์

54 51 94.44 28 60.84 23 29.51 

รวม 69 66 95.65 43 70.49 23 29.51 

* หมายถึง ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี  

5.การสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
 ในปีการศึกษา 2557 มีนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ที่มีสิทธ์สอบใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม จ านวนทั้งสิ้น 18 คน และมีผู้สอบผ่านจ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 83.33 ดังนี้ 

แผนภูมิที่ 23 จ านวนนักศึกษาที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมในปีการศึกษา 2555 - 2557 

 

ด้านงบประมาณ 
 ในปีงบประมาณ 2558 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้รับจัดสรรงบประมาณในการ
ด าเนินงานตามพันธกิจต่างๆ รวมจ านวนเงินทั้งสิ้น 295,832,083.57 บาท จ าแนกเป็นงบประมาณแผ่นดิน 
จ านวนทั้งสิ้น 239,470,200.00 บาท งบประมาณเงินรายได้ จ านวนทั้งสิ้น 56,361,883.57 บาท เพ่ือให้การ
ด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามแผนงานของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข โดยมี
รายละเอียดงบประมาณรายรับ และงบประมาณรายจ่าย ระหว่างปีงบประมาณ 2558 และ 2557  ดังนี้ 
1.ข้อมูลงบประมาณรายรับ         
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 ในปีงบประมาณ 2558 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  มีงบประมาณรายรับจ านวนทั้งสิ้น    
295,832,083.57 บาท  ซึ่งมากกว่าปีงบประมาณ 2557 จ านวน 104,047,003.32 บาท เมื่อเปรียบเทียบกับ
ปีงบประมาณ 2557 ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณเพียง 191,785,080.25 บาท คิดเป็นร้อยละ 54.25 ของ
งบประมาณที่ได้รับเพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ 2557 เนื่องจากได้รับงบลงทุนค่าก่อสร้างอาคารศูนย์การศึกษา
และวิจัยทางการแพทย์ในปี 2558 เพ่ิมข้ึนและได้รับงบประมาณแผนงานด้านบริการรักษาพยาบาลฯ เพ่ิมข้ึน 

แผนภูมิที่ 24 เปรียบเทียบงบประมาณรายรับ ระหว่างปีงบประมาณ 2557-2558 

 
 
2.ข้อมูลงบประมาณรายจ่าย  
 ในปีงบประมาณ 2558 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  มีการเบิกจ่ายงบประมาณจ านวน
ทั้งสิ้น 286,836,054.68 บาท ซึ่งมากกว่า ปีงบประมาณ 2557 จ านวน 112 ,388883.52 บาท ซึ่งมีการ
เบิกจ่ายงบประมาณพียง 177,041,704.16 คิดเป็นร้อยละ 61.69 เนื่องจากมีการด าเนินงานด้านการก่อสร้าง
อาคารและจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เพ่ือรองรับภาระกิจการให้บริการทางการแพทย์ในอนาคต 

แผนภูมิที่ 25 เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่าย ระหว่างปีงบประมาณ 2557-2558 
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ตารางท่ี 59 เปรียบเทียบงบประมาณรายรับ-รายจ่าย ระหว่างปีงบประมาณ 2557-2558 

ล าดับ ประเภทงบประมาณ 
ปีงบประมาณ 2557 ปีงบประมาณ 2558 

งบประมาณ
รายรับ 

งบประมาณ
รายจ่าย 

งบประมาณ
รายรับ 

งบประมาณ
รายจ่าย 

1 
งบประมาณแผนงานดา้นวิทยาศาสตร์
สุขภาพ 

3,440,680.00 3,440,680.00 3,949,800.00 3,949,800.00 

2 
งบประมาณแผนงานดา้นบริการ
รักษาพยาบาลฯ 

1,854,100.00 1,096,641.94 40,310,600.00 37,660,772.00 

3 งบเงินอุดหนุนผลติแพทย์เพิ่ม 15,645,900.00 12,204,071.54 8,327,400.00 7,401,508.20 
4 งบลงทุน (สิ่งก่อสร้าง) 112,392,000.00 112,392,000.00 182,161,500.00 182,161,500.00 
5 งบประมาณด้านการวิจัย 1,119,000.00 1,119,000.00 1,686,000.00 1,686,000.00 
6 งบประมาณด้านการบริการวิชาการ 1,990,700.00 1,990,700.00 2,449,800.00 2,449,800.00 
7 งบประมาณด้านท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 482,000.00 482,000.00 355,000.00 355,000.00 
8 เงินอุดหนุนสนับสนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน  203,300.00 178,290.00 230,100.00 141,524.50 
9 เงินนอกเงินประมาณ  (เงินรายได้) 54,916,400.25 44,498,320.68 56,361,883.57 53,984,682.98 

  รวมทั้งสิ้น 192,044,080.25 177,401,704.16 295,832,083.57 289,790,587.68 
ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ 92.50 97.96 

การเบิกจ่ายงบประมาณในปี 2558 เพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ 2557  คิดเป็นร้อยละ  5.46 
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ตารางท่ี 60 เปรียบเทียบรายละเอียดงบประมาณรายรับ-รายจ่าย ระหว่างปีงบประมาณ 2557-2558 

ล าดับ ประเภทงบประมาณ 
ปีงบประมาณ 2557 ปีงบประมาณ 2558 

 งบประมาณ
รายรับ  

งบประมาณ
รายจ่าย 

 งบประมาณ
รายรับ  

งบประมาณ
รายจ่าย 

1 แผนงานด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

1.1 งบบุคลากร         
   -  ค่าจ้างช่ัวคราว (ค่าจ้างผู้เช่ียวชาญ) 1,146,780.00 1,146,780.00 1,278,800.00 1,278,800.00 

1.2 งบด าเนินงาน         

    - ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 2,293,900.00 2,293,900.00 2,671,000.00 2,671,000.00 

2 แผนงานด้านบริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ 

2.1 งบด าเนินงาน         

    - ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ - - 8,300,000.00 8,300,000.00 

2.2 งบบุคลากร         

   -  ค่าจ้างพนักงาน 1,854,100.00 1,096,641.94 11,293,000.00 8,643,172.00 

2.3 งบลงทุน         

   -  ค่าครุภัณฑ ์ - - 20,717,600.00 20,717,600.00 

3 งบเงินอุดหนุนผลิตแพทย์เพ่ิม 

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

15,645,900.00 12,204,071.54 8,327,400.00 7,401,508.20 

4 งบลงทุน 

4.1 ค่าสิ่งก่อสร้าง อาคารศูนย์การศึกษา
และวิจัยทางการแพทย ์

102,492,000.00 102,492,000.00 117,335,200.00 117,335,200.00 

4.2 ค่าสิ่งก่อสร้าง อาคารหอพักบุคลากร
ทางการแพทย์ 

9,900,000.00 9,900,000.00 56,058,800.00 56,058,800.00 

4.3 ค่าสิ่งก่อสร้าง อาคารจ่ายกลาง - - 8,767,500.00 8,767,500.00 

5 งบประมาณด้านการวิจัย 1,119,000.00 1,119,000.00 1,686,000.00 1,686,000.00 

6 งบประมาณด้านการบริการวิชาการ 1,990,700.00 1,990,700.00 2,449,800.00 2,449,800.00 

7 งบประมาณด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

482,000.00 482,000.00 355,000.00 355,000.00 

8 เงินอุดหนุนสนับสนุนการศึกษาขัน้
พ้ืนฐาน  

203,300.00 178,290.00 230,100.00 141,524.50 

9 เงินนอกเงินประมาณ  (เงินรายได้) 

9.1  เงินรายได้ วิทยาลัยแพทยศาสตรแ์ละ
การสาธารณสุข 

        

    - เงินอุดหนุนทั่วไป  (300,000 บาท/ 31,752,000.00 25,493,900.90 32,634,000.00 25,674,685.57 
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ล าดับ ประเภทงบประมาณ 
ปีงบประมาณ 2557 ปีงบประมาณ 2558 

 งบประมาณ
รายรับ  

งบประมาณ
รายจ่าย 

 งบประมาณ
รายรับ  

งบประมาณ
รายจ่าย 

คน/ปี) จาก กระทรวงสาธารณสุข 
    - เงินค่าหน่วยกิต ค่าธรรมเนียม

การศึกษาพิเศษ 
9,183,690.00 9,965,028.23 7,505,577.50 13,872,863.41 

    - เงินรายได้อื่น ๆ (เงินค่าธรรมเนียม
ใช้ห้องปฏิบัติการ,ค่าสมัครสอบ ฯลฯ) 

952,419.75 - 1,109,145.50 - 

    - เงินบริจาค 1,086,795.00 377,981.00 250,400.00 249,300.00 
    - เงินทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก 259,000.00 259,000.00 559,000.00 559,000.00 

9.2    เงินรายได้ศูนย์สุขภาพ         

   - เงินค่ารักษาพยาบาล 8,275,945.50 7,986,947.55 10,537,160.57 13,043,540.50 
   - เงินประกันสุขภาพนักศึกษา 2,719,000.00 - 3,070,600.00 - 

9.3 เงินรายได้ศูนย์เด็ก         

   - ค่าอาหารและคา่เลีย้งเด็ก 687,550.00 415,463.00 696,000.00 585,293.50 
  รวมท้ังสิ้น 192,044,080.25 177,401,704.16 295,832,083.57 289,790,587.68 

3.ข้อมูลการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง ประจ าปีงบประมาณ 2558 
3.1.ข้อมูลการจัดหาวัสด ุ
 ในปีงบประมาณ 2558 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้ด าเนินการจัดสรรงบประมาณ
ในการจัดหาวัสดุ เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน และการด าเนินงานด้านต่างๆ ดังนี้ 

ตารางท่ี 61 เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัสดุ ในปีงบประมาณ 2557-2558 

ล าดับ ประเภทวัสด ุ ปีงบประมาณ 2557 ปีงบประมาณ 2558 
1 วัสดุส านักงาน 824,777.40  1,085,116.30  
2 วัสดุคอมพิวเตอร ์ 556,914.00  496,782.94  
3 วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ 5,900.00  47,736.00  
4 วัสดุงานบ้านงานครัว 69,899.00  122,342.00  
5 วัสดุการเกษตร 0.00  0.00  

  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,457,490.40  1,751,977.24  

แผนภูมิที่ 26 เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัสดุ ในปีงบประมาณ 2557-2558 
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 จากกราฟแสดงให้เห็นว่า ปีงบประมาณ 2558 มีปริมาณการจัดซื้อวัสดุประเภทวัสดุส านักงาน วัสดุ
ไฟฟ้าและวิทยุ  และวัสดุงานบ้านงานครัว  มียอดงบประมาณการใช้จ่ายเพ่ิมสูงขึ้นจากปีงบประมาณ 2557  
เนื่องจากในปีงบประมาณ 2558 มีการใช้งบประมาณในการจัดกิจกรรมด้านการสนับสนุนการเรียนการสอน
เพ่ิมมากกว่าเดิม ประกอบกับงบประมาณด้านการท าความสะอาดมีปริมาณเพ่ิมขึ้นจากเดิม  เนื่องจากต้องซื้อ
วัสดุในการท าความสะอาดเพ่ิม  เช่น น้ ายาท าความสะอาด ท าให้งบประมาณในส่วนของค่าจ้างท าความ
สะอาดที่ได้รับไม่เพียงพอ  จึงต้องใช้งบประมาณที่งานพัสดุได้รับสมทบในการด าเนินการจัดซื้ออุปกรณ์ดังกล่าว
เพ่ิม  ในส่วนของค่าวัสดุส านักงาน  มีการด าเนินการจัดซื้อเก้าอ้ีแถว  4  ที่นั่ง เพ่ิมขึ้นจ านวน  15  ชุด  เพ่ือ
รองรับด้านการเรียนการสอน  เนื่องจากของเดิมที่มีอยู่ไม่เพียงพอ  มีความจ าเป็นต้องจัดหาเพ่ิมเติมเพ่ือให้เกืด
ความคล่องตัวในการปฏิบัติงานดังกล่าว 

3.2.ข้อมูลการจัดหาครุภัณฑ์ 
 ในปีงบประมาณ 2558 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้ด าเนินการจัดสรรงบประมาณ
ในการจัดหาครุภัณฑ์ เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางการแพทย์และการ
ด าเนินงานด้านต่างๆ ดังนี้ 

ตารางที่ 62 เปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในการจัดซื้อครุภัณฑ์ในปี 2557 และ 2558 

ประเภทงบประมาณ งบประมาณปี 2557 งบประมาณปี 2558 
รับจัดสรร เบิกจ่าย รับจัดสรร เบิกจ่าย 

งบประมาณแผ่นดิน -  -  20,717,600.00  20,343,282.00  
งบประมาณรายได ้ 3,381,000.00  437,880.00  5,630,300.00    5,381,795.00  
รวมจ านวนทั้งสิน้ 3,381,000.00  437,880.00   26,347,900.00  25,725,077.00  
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แผนภูมิที่ 27 เปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในการจัดซื้อครุภัณฑ์ในปี 2557 และ 2558 

 

 จากตารางดังกล่าวแสดงให้ เห็นว่า จ านวนเงินที่ ได้รับจัดสรรในการจัดซื้อครุภัณฑ์ส าหรับ
ปีงบประมาณ 2557 มีจ านวนน้อยกว่าเงินที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ 2558 และยอดการเบิกจ่ายใน
ปีงบประมาณ 2558 จะมากกว่าปีงบประมาณ 2557 อันเนื่องมาจากในปีงบประมาณ 2557 มีการยกเลิก
รายการครุภัณฑ์จากหน่วยงานผู้ขอซื้อครุภัณฑ์ ส่งผลให้งบประมาณคงเหลือปี 2557 มากกว่าปี 2558 

3.3.ข้อมูลการจัดการด้านสิ่งก่อสร้าง 
 ภายในปีงบประมาณ 2558 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีงบประมาณรายจ่ายด้านการ
ก่อสร้าง จ านวนทั้งสิ้น 140,400,358.28 บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบล้านสี่แสนสามร้อยห้าสิบแปดบาทยี่สิบแปด
สตางค์) ส่วนในปีงบประมาณ 2557 ใช้จ่ายไปทั้งสิ้น 130,383,290 บาท (หนึ่งร้อยสามสิบล้านสามแสนแปด
หมื่นสามพันสองร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) โดยในปี 2558 มีงบประมาณรายจ่ายด้านการก่อสร้างเพ่ิมขึ้นจาก
ปีงบประมาณ 2557 จ านวน 10,017,068.28 บาท (สิบล้านหนึ่งหมื่นเจ็ดพันหกสิบแปดบาทยี่สิบแปดสตางค์) 
โดยมีรายละเอียดการด าเนินงาน ดังนี้ 
 3.3.1.อาคารศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์ 
  งบประมาณผูกพันตั้ งแต่ปีงบประมาณ 2554 – 2558 วงเงินในสัญญาจ้าง จ านวน 
246,750,000 บาท ได้รับสนับสนุนงบประมาณปี 2554 จ านวน 31 ,725,000 บาท / ปี 2555 จ านวน 
15,651,000 บาท / ปี 2556 จ านวน 22 ,818,800 บาท / ปี 2557 จ านวน 102,492,000 บาท เงินนอก
งบประมาณ จ านวน 15,948,000 บาท /ปี 2558 จ านวน 49,388,200 บาท เงินนอกงบประมาณ จ านวน 
8,727,000 บาท ขณะนี้ได้ก่อสร้างแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อย เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2558 
 3.3.2.ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์ 
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 งบประมาณผูกพันตั้งแต่ปีงบประมาณ 2556 – 2558 วันเริ่มต้นสัญญา วันที่ 5 มกราคม 
2556 วันสิ้นสุดสัญญา วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 ระยะเวลาในการจ้าง 780 วัน งบประมาณในการจ้าง 
จ านวน 3,500,000 บาท ในปีงบประมาณ 2556 รวมยอดเบิกจ่ายทั้งสิ้น 1 ,211,535 บาท / ปีงบประมาณ 
2557 รวมยอดเบิกจ่ายทั้งสิ้น 1,480,765 บาท / ปีงบประมาณ 2558 ยอดเบิกจ่าย 807,700 บาท และจ่าย
ค่าควบคุมงานเพ่ิมเติมเนื่องจากเหตุขยายสัญญาโดยมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จ านวน 
183,974.38 บาท รวมยอดเบิกจ่ายทั้งสิ้น 991,674.38 บาท ขณะนี้ได้ควบคุมงานก่อสร้างแล้วเสร็จเป็นที่
เรียบร้อย เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2558 
 3.3.3.อาคารหอพักแพทย์และพยาบาล 
  งบประมาณผูกพันปีงบประมาณ 2557 – 2558 วันเริ่มต้นสัญญาวันที่ 4 มีนาคม 2557 วัน
สิ้นสุดสัญญาจ้างวันที่ 26 มิถุนายน 2558 วงเงินในสัญญาจ้าง จ านวน 79,950,000 บาท งบประมาณปี 2557 
เบิกจ่ายทั้งสิ้น 9,098,310 บาท /งบประมาณปี 2558 เบิกจ่ายทั้งสิ้น 56,860,390 บาท เงินนอกงบประมาณ 
จ านวน 13,991,300 บาท ขณะนี้ได้ก่อสร้างแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อย เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2558 
 3.3.4.ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารหอพักแพทย์และพยาบาล 
  งบประมาณผูกพันตั้งแต่ปีงบประมาณ 2557 – 2558 วันเริ่มต้นสัญญา 4 มีนาคม 2557 วัน
สิ้นสุดสัญญาจ้างวันที่ 26 มิถุนายน 2558 ระยะเวลาในการจ้าง 480 วัน งบประมาณในการจ้าง จ านวน 
1,360,000.-บาท ในปีงบประมาณ 2557 เบิกจ่ายทั้งสิ้น 510,000 บาท / ปีงบประมาณ 2558  เบิกจ่ายทั้งสิ้น 
850,000 บาท ขณะนี้ได้ควบคุมงานก่อสร้างแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อย เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2558 
 3.3.5.จ้างเหมาจัดท ารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ 
  งบประมาณ ปี 2556 – 2558 วันเริ่มต้นสัญญา วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556 วันสิ้นสุดสัญญา
วันที่  28 มีนาคม 2558 ระยะเวลาในการจ้าง 780 วัน งบประมาณในการจ้าง 1 ,850,000.- บาท ใน
ปีงบประมาณ 2556 ยอดเบิกจ่ายทั้งสิ้น 639,700 บาท /ปีงบประมาณ 2557 ยอดเบิกจ่ายทั้งสิ้น 719,600 
บาท / ปีงบประมาณ 2558 ยอดเบิกจ่าย 490,700 บาท ขยายระยะเวลาเนื่องจากการก่อสร้างล่าช้าและมี
ค่าจ้างเพ่ิมเติม จ านวน 119,593.90 บาท สิ้นสุดสัญญาวันที่ 31 กรกฎาคม 2558 ซึ่งขณะนี้ได้จัดส่งรายงานไป
ยังส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรณ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรียบร้อยแล้วตามก าหนดระยะเวลาใน
สัญญาจ้าง 
 3.3.6.อาคารจ่ายกลาง 
  งบประมาณผูกพันปีงบประมาณ 2558 – 2559 วันเริ่มต้นสัญญาวันที่ 24 เมษายน 2558 
วันสิ้นสุดสัญญาจ้างวันที่ 15 สิงหาคม 2559 วงเงินในสัญญาจ้าง จ านวน 50,100,000 บาท งบประมาณปี 
2558 เบิกจ่ายทั้งสิ้น 8,316,600 บาท คงเหลือ 450,900 บาท /งบประมาณปี 2559 ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น 
35,070,000 บาท เงินนอกงบประมาณ จ านวน 6,262,500 บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 
 3.3.7.ค่าควบคุมงานอาคารจ่ายกลาง 
  งบประมาณผูกพันปีงบประมาณ 2558 – 2559 วันเริ่มต้นสัญญาวันที่ 24 เมษายน 2558 
วันสิ้นสุดสัญญาจ้างวันที่ 15 สิงหาคม 2559 วงเงินในสัญญาจ้าง จ านวน 856,000 บาท งบประมาณปี 2558 



 146 Annual Report 2015   
 

เบิกจ่ายทั้งสิ้น 214,000 บาท  /งบประมาณปี 2559 ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น 642,000 บาท ขณะนี้อยู่ระหว่าง
ควบคุมงานก่อสร้าง 

ด้านบุคลากร  
1.จ าแนกตามประเภทของบุคลากร 
1.1.บุคลากรสายวิชาการ 
 ในปี 2558 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีบุคลากรสาย
วิชาการ จ านวนทั้งสิ้น 69 คน จ าแนกเป็นข้าราชการจ านวน 0 คน พนักงานมหาวิทยาลัย 66 คน และ ลูกจ้าง
ชั่วคราวจ านวน 3 คน 

ตารางท่ี 63 จ านวนบุคลากรสายวิชาการ จ าแนกตามประเภทของพนักงาน ในปี 2557-2558   

ภาควิชา/สาขา/หน่วยงาน 

ปี 2557 ปี 2558 
เพ่ิมขึ้น/
ลดลง 

ข้าราช 
การ 

พนักงาน
มหาวิทยา

ลัย 

ลูกจ้าง
ชั่วคราว 

รวม 
ข้าราช 
การ 

พนักงาน
มหาวิทยา

ลัย 

ลูกจ้าง
ชั่วคราว 

 
รวม 

กลุ่มวิชาแพทยศาสตร ์ - 38 3 41 - 46 3 49 8 
กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร ์ - 18 - 18 - 20 - 20 2 

รวม - 56 3 59 - 66 3 69 10 

1.2.บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 
 ในปี 2558 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ จ านวนทั้งสิ้น 77 คน  จ าแนกเป็นข้าราชการจ านวน 1 คน   พนักงานมหาวิทยาลัย 65 คน 
และ ลูกจ้างชั่วคราว จ านวน 10 คน และลูกจ้างประจ า จ านวน 1 คน 

ตารางท่ี 64 จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จ าแนกตามประเภทของพนักงาน ในปี 2557-2558   

ภาควิชา/สาขา/
หน่วยงาน 

ปี 2557 ปี 2558 

เพ่ิมขึ้น
/ลดลง 

ข้าราช 
การ 

พนักงาน
มหาวิทยา

ลัย 
 

ลูกจ้าง
ชั่วคราว/
ลูกจ้างประ

จ า 

รวม 
ข้าราช 
การ 

พนักงาน
มหาวิทยา

ลัย 
 

ลูกจ้าง
ชั่วคราว/
ลูกจ้างประ 

จ า 

รวม 

ส านักงานคณบด ี - 42 4 46 - 40 4 44 2 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 4 6 11 1 4 6 11 - 
ศูนย์การศึกษาและ
วิจัยทางการแพทย์ 

- 14 1 15 - 21 1 22 7 

รวม 1 60 11 72 1 65 11 77 5 
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2.จ าแนกตามระดับการศึกษา  
2.1.บุคลากรสายวิชาการ 
 ในปี 2558 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีบุคลากรสาย
วิชาการ จ านวนทั้งสิ้น 69 คน  จ าแนกตามระดับการศึกษาเป็นระดับปริญญาตรีจ านวน 1 คน  ปริญญาโท 39 
คน และปริญญาเอก จ านวน 29 คน 

ตารางท่ี 65 จ านวนบุคลากรสายวิชาการ จ าแนกตามระดับการศึกษา 

ภาควิชา/สาขา/หน่วยงาน/ 
ปริญญาตรี 

(คน) 
ปริญญาโท 

(คน) 
ปริญญาเอก 

(คน) 
รวม 
(คน) 

กลุ่มวิชาแพทยศาสตร ์ 1 21 27 49 
กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร ์ - 18 2 20 

รวม 1 39 29 69 

2.2.บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 
 ในปี 2558 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ จ านวนทั้งสิ้น 77 คน จ าแนกตามระดับการศึกษาเป็นระดับปริญญาตรีจ านวน 58 คน 
ปริญญาโท 6 คน และ ปริญญาเอกจ านวน 0 คน และต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน 13 คน 

ตารางท่ี 66 จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จ าแนกตามระดับการศึกษา 

หน่วยงาน/ภาควิชา/สาขา 
ต่ ากว่าปริญญาตรี 

(คน) 
ปริญญาตรี 

(คน) 
ปริญญาโท 

(คน) 
ปริญญาเอก 

(คน) 
รวม 
(คน) 

ส านักงานคณบด ี 7 33 5 - 45 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5 6 1 - 12 
ศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการ
แพทย ์

1 19 - - 20 

รวม 13 58 6 - 77 
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3. จ าแนกตามต าแหน่งวิชาการ 
 ในปี 2558 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีบุคลากรสาย
วิชาการ จ านวนทั้งสิ้น 69 คน จ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการ ต าแหน่งอาจารย์ จ านวน 58 คน ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ จ านวน 8 คน และรองศาสตราจารย์ จ านวน 1 คน 

ตารางท่ี 67 เปรียบเทียบจ านวนบุคลากรสายวิชาการ จ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการ ในปี 2557-2558  

ภาควิชา/สาขา/
หน่วยงาน 

ปี 2557 ปี 2558 

เพ่ิมขึ้น/
ลดลง อาจารย์ ผศ. รศ. ศ. รวม อาจารย์ ผศ. รศ. ศ. รวม 

กลุ่มวิชา
แพทยศาสตร ์

41 5 1 - 6 49 8 1 - 9 3 

กลุ่มวิชาสาธารณสุข
ศาสตร ์

18 2 - - 2 20 2 - - 2 - 

รวม 59 7 1 - 8 69 10 1 - 11 3 
ร้อยละ             

 
4.บุคลากรลาศึกษาต่อ 
 ในปี 2558 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  มีบุคลากรลา
ศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศ จ านวนทั้งสิ้น 15 คน  จ าแนกตามประเภทบุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุนวิชาการ ดังนี้ 

ตารางท่ี 68 รายละเอียดการลาศึกษาต่อในประเทศและต่างประเทศของบุคลากรสายวิชาการ 

ล าดับ ชื่อ- สกุล ระดับ
ปริญญา 

สาขา สถานศึกษา ทุนสนับสนนุ 

1 อ.ปิยนันท์  มีเวท ี ปริญญาเอก สาขา กายวิภาคศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ ทุนอุดหนุนวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข 

2 อ.นันทยา  กระสวยทอง ปริญญาเอก สาขา วิทยาศาสตร์การ
ออกก าลังกายและการ
กีฬา 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น ทุนอุดหนุนวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข 

3 อ.ชาญวิทย์  มณีนิล ปริญญาเอก สาขา กายวิภาคศาสตร ์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น ทุนส่วนตัว 
4 นพ.สุริยง  แผลงงาม ปริญญาเอก สาขา ภาพวินิจฉัยชั้นสูง คณะแพทยศาสตร์ ศิริ

ราชพยาบาล 
ทุนวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข 



 149 Annual Report 2015   
 

ล าดับ ชื่อ- สกุล ระดับ
ปริญญา 

สาขา สถานศึกษา ทุนสนับสนนุ 

5 พญ.ปิยะรตัน์  ธัญนิพัทธ์ ปริญญาเอก สาขา ตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ศิริ
ราชพยาบาล 

ทุนส่วนตัว 

6 นพ.ณัฐพล สดีาพันธ์ุ ปริญญาเอก สาขา อายุรศาสตร ์ คณะแพทยศาสตร์ รพ.
รามาธิบด ี

ทุนวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข 

7 พญ.กฤติกา ทองอินทร์ ปริญญาเอก สาขา รังสีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทุนวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข 

8 อ.สุธารกมล ครองยุต ิ ปริญญาเอก สาขา กายวิภาคศาสตร ์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น ทุนวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข 

9 อ.สง่า  ทับทิมหิน ปริญญาเอก สาขา สาธารณสุขศาสตร ์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น ทุนอุดหนุนวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข 

10 อ.ปวีณา  ลิมปทีปราการ ปริญญาเอก สาขา วิชาเทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อม 

มห 
าวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

ทุนผู้ช่วยวิจัย 
โครงการปริญญาเอก
กาญจนาภเิษก 
(คปก.) รุ่นที่ 12 

11 อ. ฐิติรัช  งานฉมัง ปริญญาเอก สาขา สาธารณสุขศาสตร ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทุนอุดหนุนวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข 

12 อ.เมรีรตัน์  มั่นวงศ ์ ปริญญาเอก สาขา วิชาการวิจัยและ
การจัดการด้านสุขภาพ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทุนอุดหนุนวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข 

13 อ.ลักษณีย์   บุญขาว ปริญญาเอก สาขา วิชาอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย 

มหาวิทยาลยัมหิดล ทุนกองทุนพัฒนา
บุคลากร 

14 อ.ปัณฑิตา  สุขุมาลย ์ ปริญญาเอก สาขา สาธารณสุขศาสตร ์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น ทุนวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข 

15 อ.นิยม จันทร์นวล ปริญญาเอก สาขา สาธารณสุขศาสตร ์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น ทุนวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข 

 



 

 
 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



คณะกรรมการจัดท ารายงานประจ าปี 2558 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

คณะกรรมการอ านวยการจัดท ารายงานประจ าปี 2558 

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. ดร.ลติพร อุดมสุข     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

คณะอนุกรรมการจัดท ารายงานประจ าปี 2558 

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.พัจนภา วงษาพรหม     กรรมการ 
15. ดร.เชาวลิต ยั่วจิตร     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.สุพัตรา โฉมงาม     กรรมการ 
22. น.ส.อนุสรา สารักษ์     กรรมการ 
23. น.ส.มาลัย ศิลารัมย์     กรรมการ 
24. น.ส.ธีรานันทน์ บุราไกร    กรรมการ 
25. นายเวนิจ หงษา     กรรมการ 
26. น.ส.ธัญญาฉัตร ศรีธัญรัตน์    กรรมการ 
27. นายวัชรพงษ์ แสงนิล     กรรมการ 
28. น.ส.จารุภรณ์ มุ่งหมาย     กรรมการ 
29. น.ส.กนกภรณ์ สิงห์ค า     กรรมการ 
30. น.ส.สุภาพร ช่างค า     กรรมการ 
31. น.ส.ลภัส ยิ่งยืน     กรรมการ 
32. น.ส.จริยาพร ธรรมราช    กรรมการ 
33. น.ส.เบญชญา คุณละทิ     กรรมการ 
34. นายอัครเดช อธิปราชญ์    กรรมการ  
35. นางนันทิญา ทีปิวัฒน์     กรรมการและเลขานุการ 
36. น.ส.เบญจพร โคตรแก้ว    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

รวบรวมข้อมมูล/วิเคราะห์/เรียบเรียง     

1. อาจารย์ ดร.ลติพร อุดมสุข 

2. นางนันทิญา   ทีปิวัฒน์      

3. นางสาวเบญจพร  โคตรแก้ว  
 

ออกแบบปก รูปเล่ม 

 นายอัครเดช   อธิปราชญ์ 




