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สาส์นจากคณบดีประจ าปี 2561   

 แผนงานและกิจกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปี 
พ.ศ.2561 เป็นภารกิจส าคัญในการสานต่องานปฏิรูประบบการศึกษาของบุคลากรทางการแพทย์และ                          
การสาธารณสุขจากปีที่ผ่านมา โดยมีภาระการด าเนินงาน 2 ช่วงตอนกล่าวคือ  
 1. การขอรับการตรวจประเมินความพร้อมของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข        
ตามเกณฑ์ WFME เพื่อเพิ่มจ านวนรับนักศึกษาแพทย์ตามหลักสูตรเก่าในปี พ.ศ. 2561 
 เนื่องจากวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับอนุมัติจาก
โครงการผลิตแพทย์เพ่ิมแห่งประเทศไทย ในความรับผิดชอบกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีการศึกษา 2561    
ให้รับนักศึกษาจ านวนทั้งสิ้น 68 คน (จ านวนเดิม 36 คน) ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามก าหนดมาตรฐานทางวิชาชีพ
ซึ่งเป็นสมรรถนะหลักของวิชาชีพแพทย์ตามมาตรฐานระดับประเทศและสากล ทางวิทยาลัยฯ จึงประสานงาน
กับสถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ แพทยสภา เพ่ือการตรวจประเมินความพร้อมของวิทยาลัย     
ในการรับนักศึกษาแพทย์เพ่ิมขึ้นประจ าปีการศึกษา พ.ศ.2561 ผลการตรวจประเมิน วิทยาลัยผ่านการรับรอง
มาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์  ตามมาตรฐานสากล WFME Global Standards , Basic Medical 
Education โดยมติสถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาแพทย์ (สมพ) เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 ผลลัพธ์   
ท าให้วิทยาลัย สามารถรับนักศึกษาแพทย์เข้าเรียนได้ต้นในปี พ.ศ. 2561 จ านวน 68 คน ตามเป้าหมาย และ
ระยะเวลาของการรับรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ตามหลักสูตร จะมีวาระตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 
2561 ถึงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 
 2.การปรับปรุงหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
 เนื่องจากวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขต้องปรับปรุงในหลักสูตรใหม่ตามรอบระยะของ
หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ      
ปริญญาตรี พ.ศ.2558 และเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาแพทย์ (WFME) โดยที่การด าเนินงานพัฒนาหลักสูตรใหม่
เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ชาติของการพัฒนาศึกษาส าหรับบุคลากรด้านสุขภาพในศตวรรษที่ 21 และเป็นไป
ตามมติการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 5 (เมื่อ 20 ธันวาคม 2555) ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน 
เรื่องการปฏิรูปการศึกษาส าหรับบุคคลากรด้านสุขภาพให้สอดคล้องความจ าเป็นด้านสุขภาพในบริบท
สังคมไทยโดยเอาชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้ กระบวนการท างานโดยล าดับขั้นตอน มีดังต่อไปนี้ 
 1) ปรับกระบวนทัศน์วิธีคิดของบุคลากรในวิทยาลัยฯ ศูนย์แพทย์ 2 แห่ง (ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา 
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ และศูนย์แพทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาลศรีสะเกษ) ให้มีทัศนคติความเข้าใจ
ตรงกันในการปฏิรูปหลักสูตร การเรียน การสอน ให้ครอบคลุมระบบสุขภาพแบบองค์รวม สถานการณ์ระบบ
สุขภาพของประเทศไทยที่เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ปัญหาการกระจายอัตราก าลังบุคลากรด้านสุขภาพ
โดยเฉพาะวิชาชีพแพทย์ เพ่ือให้เห็นความจ าเป็นในการปรับเปลี่ยนการเรียนรู้จากวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
วิชาการเฉพาะทางมาสู่ความเข้าใจในระบบสุขภาพ เกิดหลักสูตรที่เน้นการศึกษาเชิงผลลัพธ์ เน้นประสบการณ์ 
และสมรรถนะ (Competencies Outcomes)    
 2) ปรับกระบวนการเรียนรู้ สู่การเปลี่ยนแปลง (Transformative Learning) เพ่ือเตรียมความพร้อม
ผู้เรียนสู่การท างานในระบบสุขภาพ ดังนั้นฐานของการเรียนรู้ จึงต้องเชื่อมโยงกับระบบสุ ขภาพชุมชน ได้แก่
โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลสุขภาพต าบล (Health – Education System)  และชุมชนท้องถิ่น                      
การพัฒนาอาจารย์โดยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ Coaching,Mentoring,feedback,Reflection and Positive 
Psychology การเรียนรู้เป็นทีมสหวิชาชีพ (IPE) และข้ามวิชาชีพ (TPE) โดยใช้กระบวนการ group reflection 
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กิจกรรมทั้งหมดท าร่วมกันทั้ง นักศึกษาแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ และ
คณะศิลปะศาสตร์ สาขาพัฒนาชุมชน   
 3) ปรับการท างานในด้านการประกันคุณภาพหลักสูตร การติดตามประเมินและปรับปรุงด าเนินการ
หลักสูตร ให้มีความเชื่อมโยงกับภารกิจในด้านผลิตบัณฑิต งานวิจัย การบริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม กับการบริหารจัดการ เพ่ือให้บรรลุผลลัพธ์ในเชิงคุณภาพ เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาค         
ผู้มีส่วนได้เสีย เพ่ือประสิทธิภาพและประสิทธิผลในหลักสูตรใหม่ที่จะประกาศใช้ 
 ปัจจุบันหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 ได้ผ่านมติการเห็นชอบสภา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2561 เรียบร้อยแล้ว กระบวนการต่อไปคือการเสนอ
หลักสูตรฯ ให้สถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ (สมพ) แพทยสภาตรวจประเมินรับรอง
มาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ตามมาตรฐานสากล ( WFME Global Standards , Basic Medical 
Education) เพ่ือการประกาศใช้รับนักศึกษาในปีการศึกษา 2562 สร้างบุคลากรทางการแพทย์ที่เป็น “บัณฑิต
หัวใจความเป็นมนุษย์ มีกระบวนการการเรียนรู้ที่น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงตนเองในด้านทักษะประสบการณ์
สมรรถนะ การท างานในระบบสุขภาพชุมชนเพื่อสังคมสุขภาพที่เป็นธรรมและสันติสุข” 
 
 

 
(นายแพทย์นิรันดร์  พิทักษ์วัชระ) 

             คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
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สารบัญ 
                หน้า 
สาส์นจากคณบดี ก 
สารบัญ ข 
สารบัญตาราง ค 
สารบัญแผนภูมิ ช 
สารบัญภาพ ซ 
บทสรุปผู้บริหาร ฐ 
ส่วนที่ 1 โครงร่างองค์กร  
            ลักษณะองค์กร 1 
            สภาพแวดล้อมองค์กร 1 
            พันธกิจ วิสัยทัศน์ ค่านิยม และสมรรถนะองค์กร 3 
            คณะกรรมการประจ า 9 
            คณะกรรมการบริหาร 10 
            สภาวะการณ์องค์กร 13 
ส่วนที่ 2 ผลการด าเนินงานในภาพรวมและกลยุทธ์  
           สรุปผลการด าเนินงานในภาพรวมของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 15 
           ผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ที่ 1 26 
           ผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ที่ 2 62 
           ผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ที่ 3 80 
           ผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ที่ 4 104 
           ผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ที่ 5 107 
           ผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ที่ 6 133 
           ผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ที่ 7 138 
ส่วนที่ 3 ข้อมูลสารสนเทศ  
           ด้านผลิตบัณฑิต 139 
           ด้านงบประมาณ 143 
           ด้านบุคลากร 148 
ภาคผนวก 153 
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สารบัญตาราง 
 

ตารางท่ี  หน้า 
1 หลักสูตรและบริการของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 2 
2 สมรรถนะหลักขององค์กร 4 
3 จ านวนบุคลากรจ าแนกตามสายงาน   4 
4 จ านวนบุคลากรจ าแนกตามประเภทกลุ่มวิชา 5 
5 จ านวนบุคลากรจ าแนกตามประเภทคุณวุฒิ 6 
6 จ านวนบุคลากรจ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการ 6 
7 จ านวนบุคลากรจ าแนกตามประเภทบุคลากร 6 
8 จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนจ าแนกตามประเภทวุฒิการศึกษา 7 
9 จ านวนบุคลากรจ าแนกตามต าแหน่งที่สูงขึ้น 7 

10 ทรัพย์สิน 7 
11 ส่วนตลาด ผู้เรียน ลูกค้าอ่ืน ๆ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และความต้องการและความคาดหวังที่

ส าคัญ 
11 

12 ผู้ส่งมอบ พันธมิตร และคู่ความร่วมมือที่ส าคัญ 12 
13 การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแข่งขัน   13 
14 บริบทเชิงกลยุทธ์ 14 
15 เปรียบเทียบจ านวนนักศึกษาใหม่ที่รับเข้าในปีการศึกษา 2560-2561 15 
16 ภาวะการมีงานท าของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560  16 
17 จ านวนงานวิจัยและงบประมาณจากแหล่งทุนต่างๆ ปีงบประมาณ 2561 17 
18 งบประมาณท่ีสนับสนุนด้านการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2561 19 
19 งบประมาณสนับสนุนด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ปีงบประมาณ 2561 24 
20 วิธีการรับเข้านักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 26 
21 วิธีการรับเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2561 25 
22 จ านวนนักศึกษาในแต่ละหลักสูตร เปรียบเทียบปีการศึกษา 2560 – 2561 28 
23 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559 - 2560 29 
24 ระดับการศึกษาพัฒนาหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 - 2561 30 
25 จ าแนกหลักสูตรตามระดับการศึกษา ปีการศึกษา 2561 30 
26 จ านวนนักศึกษาแพทย์และบัณฑิตแพทย์ ปีการศึกษา 2547-2561 31 
27 โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของนักศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ปีการศึกษา 2561 37 
28 โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 ปีการศึกษา 2561 39 
29 กิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมนอกหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 40 
30 ประเภทสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ประจ าปีงบประมาณ 2560 - 2561 47 
31 สถิติการใช้บริการห้องสมุดวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ปีการศึกษา 2561 48 
32 ห้องเรียน และห้องพักอาจารย์อาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 49 
33 ห้องเรียน และห้องพักอาจารย์ อาคารสมจิตต์ ยอดเศรณี  50 
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ตารางท่ี  หน้า 
34 กิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมนอกหลักสูตรที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
51 

35 การจัดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพ ปีการศึกษา 2561 54 
36 โครงการสิ่งสนับสนุนการจัดสวัสดิการนักศึกษา ปีการศึกษา 2560 54 
37 ความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ ปีการศึกษา 2560 55 
38 ผลงานนักศึกษาท่ีได้รับรางวัล ปีการศึกษา 2561 59 
39 จ านวนการตกออกการคงจ านวนของนักศึกษาในแต่ละหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 -2561 59 
40 งบประมาณท่ีสนับสนุนด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ ปีการศึกษา 2560 -2561 62 
41 รางวัลนักวิจัย/โครงการดีเด่นประจ าปี 2561 63 
42 การสรุปผลงานการตีพิมพ์และเผยแพร่ประจ าปี 2561 64 
43 โครงการวิจัยของวิทยาลัยแพทยศาสตร์ที่จัดกิจกรรม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 70 
44 การเผยแพร่ผลงานในประชุมวิชาการระดับชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 73 
45 การเผยแพร่ผลงานในประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ปีการศึกษา 2561 76 
46 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 76 
47 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ปีการศึกษา 2561 78 
48 งบประมาณท่ีสนับสนุนด้านการบริการวิชาการ ปีการศึกษา 2561 80 
49 โครงการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งและการพ่ึงพาตนเอง

ของชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
87 

50 การให้บริการทางการแพทย์ 91 
51 ข้อมูลและสถิติของผู้มารับบริการทางการแพทย์ ปีการศึกษา 2558 -2561 95 
52 จ าแนกผู้มารับบริการแยกตามสิทธิ์การรักษาพยาบาล โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2561 
96 

53 สถิติจ านวนผู้มารับบริการแยกตามคลินิกให้บริการ ประจ าปีงบประมาณ 2561 97 
54 สถิติ 10 อันดับกลุ่มโรคของผู้มารับบริการ ณ อาคารผู้ป่วยนอก ในปีงบประมาณ 2558-2561 98 
55 การสนับสนุนด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2561 104 
56 โครงการการสนับสนุนด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2561 104 
57 โครงการด าเนินงานบริหารงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ

สาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
105 

58 งบประมาณโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 111 
59 การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 111 
60 การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 113 
61 เปรียบเทียบผลการด าเนินการการจัดการความรู้ (KM) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2561 117 
62 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีวเวชศาสตร์ 

ปีการศึกษา 2560 
122 

63 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอนามัย
สิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2560 

123 
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ตารางท่ี  หน้า 
64 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุข

ศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 
124 

65 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับวิทยาลัย ปีการศึกษา 2560 125 
66 ผลการด าเนินงานโครงการการพัฒนาแกนน าด้านสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในอีสาน

ใต ้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
129 

67 บุคลากรใหม่สายวิชาการ ปีงบประมาณ 2561 133 
68 บุคลากรสายใหม่ สนับสนุนวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 133 
69 ทุนพัฒนาอาจารย์ ปีการศึกษา 2560 134 
70 ทุนพัฒนาอาจารย์แพทย์เฉพาะทาง ปีการศึกษา 2560 134 
71 การส่งเสริมบุคลากรสายวิชาการให้มีความก้าวหน้า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 135 
72 การส่งเสริมบุคลากรสายสนับสนุนให้มีความก้าวหน้า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 135 
73 โครงการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพให้บุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 135 
74 การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการความรู้เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติ ปีงบประมาณ 2561 136 
75 การพัฒนาทักษะของผู้บริหาร ปีการศึกษา 2561 137 
76 จ านวนบัณฑิตใหม่ ปีการศึกษา 2561 139 
77 จ านวนนักศึกษาทั้งหมด ปีการศึกษา 2561 140 
78 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2560 140 
79 ภาวะการมีงานท าของบัณฑิต ปีการศึกษา 2559 141 
80 เปรียบเทยีบงบประมาณรายรับ จ าแนกตามประเภทงบประมาณ ปงีบประมาณ พ.ศ. 2560-2561 142 
81 เปรียบเทียบงบประมาณรายรบั จ าแนกตามประเภทรายการ ปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 -2561 143 
82 เปรียบเทยีบประมาณรายจ่าย จ าแนกตามประเภทงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2561 145 
83 เปรียบเทียบงบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามประเภทรายการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2561 146 
84 ประเภทบุคลากรสายวิชาการ  148 
85 ประเภทบุคลากรสายสนับสนุน  148 
86 ระดับการศึกษาบุคลากรสายวิชาการ ปีการศึกษา 2561 149 
87 ระดับการศึกษาบุคลากรสายสนับสนุน ปีการศึกษา 2561 149 
88 ต าแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ ปีการศึกษา 2560 - 2561 150 
89 ต าแหน่งของบุคลากรสายสนับสนุน ปีการศึกษา 2561 150 
90 เปรียบเทียบต าแหน่งบุคลากรสายสนับสนุน ปีการศึกษา 2560 - 2561 151 
91 บุคลากรสายวิชาการที่ลาศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2560 151 
92 ทุนเพ่ือพัฒนาอาจารย์แพทย์ ปีการศึกษา 2560 
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สารบัญแผนภูม ิ

 
แผนภูมิที่  หน้า 

1 โครงสร้างส่วนราชการของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 8 
2 เปรียบเทียบจ านวนนักศึกษาใหม่ที่รับเข้าในปีการศึกษา 2560-2561 16 
3 วิธีการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 27 
4 จ านวนนักศึกษาทั้งหมดในปีการศึกษา 2560 - 2561 28 
5 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2559 - 2560 29 
6 จุดให้บริการเครือข่ายไร้สายภายในอาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 45 
7 การใช้งบประมาณแต่ละหลักสูตร ประจ าปีงบประมาณ 2561 46 
8 แสดงการเปรียบเทียบ หนังสือ ต ารา วารสาร ฐานข้อมูลที่ห้องสมุดจัดให้บริการ           

ปีงบประมาณ 2560 – 2561 
47 

9 สถิติการใช้บริการห้องสมดุวิทยาลยัแพทยศาสตร์และการสาธารณสขุ ปีงบประมาณ 2560 – 2561 48 
10 เปรียบเทียบจ านวนโครงการงานพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2560 - 2561 52 
11 ทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2560 - 2561 53 
12 จ านวนนักศึกษาที่ตกออก ปีการศึกษา 2560 - 2561 60 
13 งบประมาณแหล่งทุนวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561 63 
14 สถิติผูม้ารับบริการ งานบริการทางการแพทย์ อาคารผู้ป่วยนอก ปีงบประมาณ 2558 – 2561 96 
15 จ านวนผู้รับบริการที่ส่งต่อ ณ โรงพยาบาลในเครือข่าย 97 
16 เปรียบเทียบจ านวนผู้มารับบริการคลินิกผิวหนัง ในปีงบประมาณ 2558-2561 99 
17 จ านวนหัตถการ คลินิกผิวหนังระหว่าง เม.ย.61 - ก.ย.61 99 
18 จ านวนนักเรียนในศูนย์เด็ก ปีงบประมาณ 2560 -2561 100 
19 รายรับรายจ่ายศูนย์พัฒนาเด็ก ปีงบประมาณ 2560 -2561 101 
20 ความคิดเห็นบุคลากร และนักศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตร์การสาธารณสุข ต่อการ

ให้บริการงานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประจ าปีงบประมาณ 2561 
119 

21 ผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายในของหน่วยงาน เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา (เกณฑ์ สกอ.) 125 
22 การเปรยีบเทียบเทยีบผลประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 - 2560 125 
23 ปริมาณขยะในโครงการธนาคารขยะ “เปลี่ยนขยะให้เป็นทุน” ปีการศึกษา 2561 131 
24 จ านวนบัณฑิตใหม่ ปี 2561 139 
25 บัณฑิตที่มีงานท าในปีการศึกษา 2559 141 
26 เปรียบเทียบงบประมาณรายรับ ระหว่างปีงบประมาณ 2560 - 2561 144 
27 เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่าย ระหว่างปีงบประมาณ 2560-2561 147 
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สารบัญรูปภาพ 
 

ภาพที ่  หน้า 
1 คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 9 
2 คณะกรรมการบริหาร วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 10 
3 การอบรมหัวข้อ“การพัฒนาโจทย์วิจัยร่วมกับสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข” 17 
4 อบรม “วิถีวิจัย: การสร้างองค์ความรู้ เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม” 17 
5 บรรยายงานวิจัยชุมชน ท้องถิ่น “คุณค่า – ประโยชน์” 18 
6 ประชุมวิชาการ เรื่อง“ทิศทางและการพัฒนาระบบสุขภาพไทย” 18 
7 โครงการการพัฒนาศักยภาพ โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนเพื่อเข้าสู่โรงเรียนต้นแบบ

ความปลอดภัยด้านสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 
19 

8 โครงการพัฒนาแกนน าด้านสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในอีสานใต้ 20 
9 โครงการการพัฒนาแนวทางการจัดท าแผนเพ่ือการป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉิน ในโรงเรียน

เครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
20 

10 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนเครือข่าย 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

21 

11 โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนเพ่ือการพ่ึงพาตนเองด้านสุขภาพ ครั้งที่ 5 21 
12 โครงการค่ายหมอมอทราย พัฒนาสุขภาพประชาชนในชนบท 22 
13 สัมมนาเชิงวิชาการทางด้านการแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่ 7 22 
14 โครงการเปิดโลกการเรียนรู้ สู่ร่างอาจารย์ใหญ่ ครั้งที่ 9 23 
15 โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรในการลดการใช้สารเคมีในการเกษตรแบบมีส่วนร่วม 23 
16 กิจกรรมการเรียนรู้คุณค่าศิลปวัฒนธรรม ฮีตสิบสอง คองสิบสี่ บุญข้าวประดับดิน 25 
17 กิจกรรมท าบุญอุทิศส่วนกุศลแด่อาจารย์ใหญ่ ประจ าปีการศึกษา 2561 25 
18 โครงการกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา 31 
19 โครงการกิจกรรมไหว้ครู 32 
20 โครงการกิจกรรมถวายเทียนพรรษา 32 
21 กิจกรรมเทิดพระเกียรติวันมหิดล 32 
22 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ และพิธีมอบสัมฤทธิบัตร 33 
23 กิจกรรมเสริมประสบการณ์ ออกค่ายอาสา 33 
24 กิจกรรมจัดอบรม ACLS 33 
25 กิจกรรมเตรียมความพร้อม Extern 33 
26 กิจกรรมกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ 34 
27 กิจกรรมของสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์นานาชาติ (IFMSA) ตลอดปีการศึกษา ณ  

กรุงเทพฯ 
38 

28 โครงการเข้าร่วมและจัดประชุมสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาสาธารณสุขแห่งประเทศไทย   
ตลอดปีการศึกษา ณ กรุงเทพฯ / ม.อุบล 

38 

29 การน าเสนอผลงานวิชาการบัวบานเกมส์  27 มกราคม 2561 ณ ม.อุบล 38 
30 โครงการกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ (บัวบานเกมส์ ) 27 มกราคม 2561 ม.อุบล เป็นเจ้าภาพ 39 
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31 พิธีไหว้ครู 23 สิงหาคม 2561 ณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 39 
32 กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันที่ 25 กรกฏาคม 2561  

ณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
39 

33 โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 (แพทย์ )  
ตลอดปีการศึกษา ณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

39 

34 พัฒนาทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 (สาธารณสุข ) ตลอดปีการศึกษา 
ณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

40 

35 กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลกเพ่ือสุขภาพ ณ สถานที่ บริเวณลานกิจกรรมหน้าห้อง CMP 103 
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วันที่ 6 กันยายน 2561 

43 

36 ประชุมเชิงปฏิบัติการ Coaching, Mentoring, Feedback, Reflection and Positive 
Psychology ครั้งที่2 Theme: Experience sharing, success stories, new tools eg. 
SOAP technique ณ ห้อง CMP 122  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วันที่  
25-26 มิถุนายน 2561 

44 

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

44 

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

44 

39 เครื่องมือและอุปกรณ์ประจ าห้องปฏิบัติการ 46 
40 บรรยากาศภายในห้องสมุดวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี 
49 

41 นักศึกษาในขณะไปแลกเปลี่ยนภาษาและท าวิจัยที่ประเทศญี่ปุ่น ณ Department of 
Medical Technology and Sciences, International Universisty of Health and 
Welfare, Onkawa, Fukuoka, Japan 

55 

42 กิจกรรมพ่ีบัณฑิตพบน้อง 56 
43 การลงนามบันทึกความร่วมมือการศึกษาระหว่างคณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

57 

44 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับเขตสุขภาพที่ 10 กระทรวงสาธารณสุข 

57 

45 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่าง 4 สถาบัน ในด้านนโยบายการมีกิจกรรมทางกาย
ในสถานศึกษาท่ีมีการจัดการเรียนการสอนสายสุขภาพ ในจังหวัดอุบลราชธานี 

58 

46 นักศึกษาผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น นายอภิวิทย์ ใจเอ้ือ มอบรางวัลเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 
2561 ณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

59 

47 รางวัลนักวิจัยและโครงการวิจัยดีเด่นประจ าปี 2561 64 
48 โครงการพัฒนาศักยภาพ โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนเพื่อเข้าสู่โรงเรียนต้นแบบความ

ปลอดภัยด้านสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 
82 
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49 โครงการพัฒนาแกนน าด้านสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในอีสานใต้ 82 
50 โครงการพัฒนาแนวทางการจัดท าแผนเพื่อการป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉินในโรงเรียน

เครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
83 

51 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนเครือข่าย 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

83 

52 โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนเพ่ือการพ่ึงพาตนเองด้านสุขภาพ ครั้งที่ 5 84 
53 โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก 84 
54 โครงการบริการตรวจเชื้อเลปโตสไปร่า เพื่อการเฝ้าระวังและป้องกันโรคเลปโตสไปโรสิส 84 
55 โครงการค่ายหมอมอทราย พัฒนาสุขภาพประชาชนในชนบท 85 
56 โครงการสัมมนาเชิงวิชาการทางด้านการแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่ 7 85 
57 โครงการเปิดโลกการเรียนรู้ สู่ร่างอาจารย์ใหญ่ ครั้งที่ 9 86 
58 โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรในการลดการใช้สารเคมีในการเกษตรแบบมีส่วนร่วม 86 
59 โครงการการสร้างความตระหนักและแนวทางการป้องกันอันตรายจากสารเคมีก าจัด

ศัตรูพืชของเกษตรกรปลูกผัก ต.ขี้เหล็ก อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 
87 

60 กิจกรรมสอบสวนและควบคุมโรคไข้เลือดออก ภายในมหาวิทยาลัย 92 
61 กิจกรรมรับนิเทศการด าเนินงานคลินิกวัณโรคจาก ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด

อุบลราชธานี 
92 

62 กิจกรรมป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในงานเกษตรอีสานใต้ 93 
63 กิจกรรมการฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัดและหัดเยอรมัน 93 
64 กิจกรรมรับย้ายสิทธิและร่วมปฐมนิเทศเพ่ือประชาสัมพันธ์การบริการของโรงพยาบาล 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
94 

65 กิจกรรมตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน 94 
66 กิจกรรมการควบคุมและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อวัณโรคในมหาวิทยาลัย 95 
67 บรรยากาศภายในศูนย์พัฒนาเด็ก 101 
68 โครงการตรวจสุขภาพนักเรียน 102 
69 กิจกรรมตรวจสุขภาพทั่วไปการส่งเสริมสุขภาพเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 102 
70 โครงการพิธีมอบวุฒิบัตรส าหรับนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นอนุบาล 103 
71 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 103 
72 กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ 103 
73 กิจกรรมให้การต้อนรับจิตอาสาจากนักศึกษาคณะต่างๆ 103 
74 กิจกรรมการเรียนภาษาอังกฤษและภาษาจีนเบื้องต้น 103 
75 กิจกรรมการให้สุขศึกษาโดยใช้สื่อพ้ืนบ้าน 106 
76 กิจกรรมการท าบุญอุทิศส่วนกุศลแด่อาจารย์ใหญ่ ประจ าปี 2561 106 
77 กิจกรรมการสัมมนาเพ่ือถ่ายทอดผลการด าเนินงานของผู้บริหาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2561 ระหว่างวันที่ 12-14 มกราคม 2561 ณ โรงแรม ชาโต เดอ เขาใหญ่ จังหวัด
นครราชสีมา 

107 
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80 กิจกรมการจัดประชุมวิชาการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 7 "ทิศทางและการพัฒนาระบบสุขภาพไทย" ณ โรงแรม
บ้านสวนคุณตา กอล์ฟ รีสอร์ท 

109 

81 กิจกรรมการจัดประชุม Morning Talk 109 
82 ภาพที่ 82 กิจกรรม“หลักสูตร การเรียน การสอน บุคลากรแพทย์ในศตวรรษท่ี 21 ” 

ณ ห้องประชุมชั้น 10 อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 
ระหว่างวันที่ 18 – 19  กรกฎาคม 2561 

110 

83 กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอน 116 
84 ภาพกิจกรรมโครงการการจัดการความรู้ด้านวิจัย 116 
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86 กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการปฏิบัติงาน 117 
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ในวันอาทิตย์ ที่ 23 กันยายน 2561 ณ สวนสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี 
120 

88 การตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ชีวเวชศาสตร์) 
ปีการศึกษา 2560 

122 
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บัณฑิต 
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126 
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บทสรุปผู้บริหารประจ าปี พ.ศ.2561 

 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีการด าเนินงานต่อเนื่องตาม
เจตนารมณ์และเป้าหมายของการปฏิรูปการศึกษาให้สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 ดังต่อไปนี้ 

1.ด้านหลักสูตรการเรียนการสอน  
 1.1 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  
 เนื่องจากในปี พ.ศ. 2561 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขได้รับอนุมัติจากโครงการผลิต
แพทย์เพ่ิมชาวชนบทแห่งประเทศไทย ในความรับผิดชอบของกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีการศึกษา 2561 
ให้รับนักศึกษาจ านวนรวมทั้งสิ้น 68 คน จ านวน (เดิม 36 คน) ดังนั้นเพ่ือให้เป็นไปตามก าหนดมาตรฐานทาง
วิชาชีพ ซึ่งเป็นสมรรถนะหลักของวิชาชีพแพทย์ตามมาตรฐานระดับประเทศและสากล วิทยาลัยฯ จึงได้จัดท า
รายงานการประเมินตนเอง ตามเกณฑ์มาตรฐานสากลส าหรับแพทยศาสตรศึกษา (WFME) ประจ าปีการศึกษา 
2559 ขึ้น เพ่ือเป็นภาพรวมสะท้อนการท างานของบุคลากรทุกฝ่ายทั้งสายวิชาการและสนับสนุนวิชาการ ที่ให้
ความร่วมมือของการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะประชาคมวิชาการด้านสุขภาพของสถาบันการศึกษาในเขตภูมิภาค
อีสานใต้ ที่มีภารกิจหลักท่ีส าคัญนี้ภายใต้การมีส่วนร่วม ด้านการเรียนการสอน งานวิจัย บริการชุมชน และงาน
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยได้ความร่วมมือและร่วมใจของทุกภาคส่วน ทั้งบุคลากรวิทยาลัยฯ ศูนย์
แพทยศาสตรศึกษาท้ัง 2 แห่ง (ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ และศูนย์แพทยศาสตร
ศึกษา โรงพยาบาลศรีสะเกษ) รศ.พญ.จิตเกษม สุวรรณรัฐ ภาควิชาสูติศาสตร์และนรี เวชวิทยา                  
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และรศ.นพ.สุธรรม ปิ่นเจริญ อดีตคณบดี คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ และวิทยาลัยฯ ได้เสนอเพ่ือขอรับการประเมินความพร้อมของ
สถาบันตามเกณฑ์ WFME ในการรับนักศึกษาแพทย์เพ่ิมจากสถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาแพทย์ เมื่อวันที่ 
9 มีนาคม 2561 สรุปผลการตรวจประเมินผ่านการรับรองหลักสูตรเพ่ือศักยภาพในการรับนักศึกษาจากจ านวน 
36 คน เป็น 68 คน และพัฒนารับรองสถาบันทั้งวิทยาลัยฯ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ และโรงพยาบาล
ศรีสะเกษ (รับรองมาตรฐานถึง 27 พฤษภาคม 2566) ตามมติคณะกรรมการบริหาร สมพ วันที่ 28 พฤษภาคม 
2561 และแพทยสภาในการประชุมครั้งที่ 6/2561 วันที่ 14 มิถุนายน 2561 ได้พิจารณามีมติอนุมัติให้วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพ่ิมจ านวนการรับนักศึกษาจากเดิม 36 คน เป็น 68 
คน ได้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป  
 หลังจากนั้น จึงมีการด าเนินงานต่อเนื่องในการพัฒนาหลักสูตรใหม่วิชาแพทยศาสตร์ให้ทันต่อ          
ปีการศึกษา 2562 เป็นหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตที่ใช้ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้ (Community Engage 
Health Professional Education ) โดยแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต สาขา
วิชาชีพแพทยศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 เพ่ือด าเนินการจัดท านโยบาย
ในการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับภารกิจของสถาบันและเกณฑ์การมาตรฐานที่ เกี่ยวข้อง รวมทั้งการ
พัฒนาระบบกลไก และแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรที่เอ้ือต่อการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาค
ส่วน โดยตั้งคณะอนุกรรมการ 4 คณะ ได้แก่ คณะอนุกรรมการจัดท ารายละเอียดวิชาหมวดศึกษาทั่วไป      
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วิชากลุ่มพัฒนาความเป็นนักวิชาชีพ วิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชน คณะอนุกรรมการเฉพาะ
หมวดวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ (ชั้นปรีคลินิก) คณะอนุกรรมการเฉพาะหมวดวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ (ชั้นคลินิก) และ
คณะอนุกรรมการจัดท างานแผนงบประมาณ การพัฒนาอาจารย์ ทรัพยากรการศึกษาการจัดประเมินผลและ
ประกันคุณภาพการศึกษา การด าเนินงานได้ผลหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 
และได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในการประชุมครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 
2561 หลังจากนี้แล้ว เพ่ือให้หลักสูตรปรับปรุงเป็นไปตามมาตรฐานสากล WFME วิทยาลัยฯ จะด าเนินการ
ขอรับการตรวจประเมินจากสถาบันมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ (สมพ.) แพทยสภา ต่อไป  
 นอกจากนี้ วิทยาลัยฯ ยังมีการท ากิจกรรมพัฒนาอาจารย์เพ่ือการเรียนการสอนทักษะแห่งศตวรรษที่ 
21 การประชุมปฏิบัติการเรื่อง “เทคนิคการสอนในศตวรรษที่ 21” และการประชุมเชิงปฏิบัติการ Coaching 
,Mentoring ,feedback, Reflection and Positive Psychology โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิผู้ช านาญการเฉพาะทาง
มาเป็นวิทยากร และการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาสหวิชาชีพ 5 หลักสูตร ( Interprofessionl 
education,IPE) ประกอบด้วย แพทย์เภสัช พยาบาล พัฒนาสังคม ออกชุมชนและศึกษาท ากิจกรรมร่วมกันใน
การบริหารจัดการดูแลระบบสุขภาพในชุมชน 
 1.2. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ 
 กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มีการตั้งรับสถานการณ์วิกฤติการศึกษาในประเด็นปัญหาจ านวนผู้สมัคร
เข้าเรียนในหลักสูตรสาธารณศาสตร์ที่มีโอกาสจะลดลง อันเนื่องจากโครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนแปลงใน
สังคมไทยและคุณภาพทางการศึกษาที่ไม่สอดคล้องกับตลาดแรงงาน ท าให้ผู้ศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา       
มีความเสี่ยงที่จะตกงาน มิพักต้องพูดถึงความเจริญก้าวหน้าทางการสื่อสารเทคโนโลยี โลกออนไลน์ ที่รวดเร็ว
ทันใจ เข้าถึงข้อมูลมหาศาล สถาบันการศึกษาจึงต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ของโลกใน
ศตวรรษที่ 21 ดังนั้นหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตรและหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม จึงก าหนดแนวทางการปรับปรุงแก้ไข 2 ระยะดังกล่าวคือ  
 ระยะแรกพิจารณาการรับเข้าศึกษา ด าเนินการออกประชาสัมพันธ์เพ่ือท าความเข้าใจในหลักสูตรการ
จัดการเรียนการสอน แนวทางการประกอบอาชีพในโรงเรียนเครือข่าย 5 จังหวัด อุบลราชธานี ศรีสะเกษ 
ยโสธร อ านาจเจริญ และมุกดาหาร การจัดกิจกรรมเสริมร่วมกับงานพัฒนานักศึกษา ในโครงการพ่ีพบน้องปี 1 
และศิษย์เก่าบัณฑิตพบน้อง เพ่ือพูดคุยให้เกิดความเข้าใจและมั่นใจในหลักสูตรการเรียน การสอนการติดตาม
ผลการเรียนของนักศึกษา และวางแผนการจัดการเรียนของนักศึกษาได้เป็นไปตามแผนหรือไม่ผ่านในบาง
รายวิชา ตลอดจนกิจกรรมส่งเสริมวิชาการเพ่ิมมากขึ้น 
 ระยะการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการของคณาจารย์ทั้ง 2 
หลักสูตร เพ่ือร่วมกันพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของระบบการศึกษาและ
ระบบสุขภาพชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม วิเคราะห์ปัญหาสุขภาพและสิ่งแวดล้อมในชุมชน รวมถึงสามารถท า
ร่วมกันกับบุคลากรทางด้านสุขภาพในระบบบริการพ้ืนที่ ที่รับผิดชอบได้ในชุมชนท้องถิ่นเพ่ือให้นักศึกษาเกิด
ทักษะและประสบการณ์จริงในการท างาน สร้างสมรรถนะหลักและความรู้ ความสามารถความเข้าใจในการ
ท างานสร้างสุขภาวะของชุมชน 
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 1.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีวเวชศาสตร์ 
 ภายใต้การบริหารงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา ปัจจุบันหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557) ได้เปิดรับนักศึกษามาเป็นระยะเวลาหนึ่ง และในปี
การศึกษา 2560 ได้มีนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาไปแล้วทั้งสิ้น 3 ราย และก าลังจะส าเร็จการศึกษาตามมาเป็น
ล าดับ มีนักศึกษาที่ได้รับรางวัลในการน าเสนอผลงานทางวิชาการในระดับชาติ จ านวน 3 ราย มีนักศึกษาได้รับ
ทุนการศึกษาวิจัยระดับชาติภายใต้ทุนสนับสนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
จ านวน 3 ราย และทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาของส านักงานวิจัยแห่งชาติ จ านวน 3 ราย และมีนักศึกษาที่
ได้รับทุนเพ่ือไปแลกเปลี่ยนการศึกษาวิจัยที่ต่างประเทศ ณ ประเทศญี่ปุ่น จ านวน 2 ราย เป็นต้น และปัจจุบัน
หลักสูตรก าลังอยู่ในช่วงของการปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือรองรับการพัฒนาสังคมและประเทศชาติตามนโยบาย
ของประเทศ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) ซึ่งเป็นการท างานร่วมกันร่วมกันของสหสาขาวิชาชีพด้านชีวเวช
ศาสตร์และสาธารณสุข ร่วมกับศาสตร์ด้านอ่ืน ๆ ที่สอดคล้องกัน เพ่ือให้มีการจัดการเรียนการสอนร่วมกับ
หลักสูตรหรือสาขาวิชาอ่ืน อันประกอบด้วยองค์ความรู้สังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตร์ และการสาธารณสุข     
คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นต้น นอกจากนี้ภายใต้นโยบายของการ
เรียนให้รู้ ควบคู่การวิจัย เพ่ือน าไปใช้พัฒนาชุมชนและประเทศชาติ สามารถสร้างเครือข่ายวิจัยได้ ในปีนี้
หลักสูตรจักได้มีการประสานความร่วมมืออย่างเป็นทางการในเครือข่ายด้านการศึกษาและวิจัยด้านชีวเวช
ศาสตร์ในระดับนานาชาติ ประกอบด้วยหลากหลายสถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยจากประเทศมาเลเซีย ประเทศ
ฮ่องกง ประเทศจีน ประเทศฟิลิปปินส์  ประเทศเวียดนาม และประเทศไทย โดยความร่วมมือกับ
สถาบันการศึกษาระดับนานาชาติดังกล่าวได้จัดขึ้น ใน วันที่ 5-7 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ณ เมืองดานัง ประเทศ
เวียดนาม ภายใต้การประชุมวิชาการ " The 4th ASIA-International Biomedical Science Consortium" 
ซึ่งจะเป็นโอกาสอันดีในการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางวิชาการรวมถึงการแบ่งปันและเผยแพร่ข้อมูลทาง
วิชาการที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน ในการนี้จึงเป็นโอกาสอันดีส าหรับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ภายใต้หลักสูตร
ชีวเวชศาสตร์ จักได้เข้าร่วมและช่วยผลักดันการเรียนการสอน การวิจัย เชื่อมโยงเครือข่ายที่ดีร่วมกันในอนาคต 
 การพัฒนาสังคม ชุมชน และประเทศชาติจ าเป็นต้องร่วมด้วยช่วยกันที่อาศัยความเชี่ยวชาญจากความ
หลากหลายแบบสหสาขาวิชาชีพ ซึ่งชีวเวชศาสตร์จักเป็นอีกหนึ่งกลไกเพ่ือพัฒนาความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน 
ในอนาคต การมุ่งเน้นเพ่ือการพัฒนาอย่างมีเป้าหมายเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนและ
ประเทศชาติ จะเป็นแรงผลักดันให้เกิดความส าเร็จอย่างเป็นล าดับต่อไป 
ด้านการวิจัย 
 ก าหนดเป้าประสงค์งานวิจัย ในการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม ที่น าไปประยุกต์ใช้ประโยชน์เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนท้องถิ่นไทยจัดการอบรม การพัฒนาโจทย์วิจัยร่วมกับสถาบันวิจัยระบบ
สาธารณสุข เพ่ือให้ความรู้ด้านนโยบายการจัดสรรทุนวิจัย และการเรียนโครงการวิจัยเกี่ยวกับระบบสุขภาพ
สาธารณสุขนอกจากนี้ จัดการอบรม “วิถีวิจัย การสร้างองค์ความรู้ เพ่ือการเปลี่ยนแปลงสังคม” โดยเชิญ
วิทยากรที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ ด้านการวิจัยได้แก่ศาสตราจารย์นายแพทย์วีระศักดิ์        
จงสู่วิวัฒน์วงศ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มาบรรยาย “งานวิจัยระบบสุขภาพชุมชน”
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และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญชร แก้วส่อง รองผู้อ านวยการด้านชุมชนท้องถิ่น ส านักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย (สกว) และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูพักตร์ สุทธิสา ผู้อ านวยการฝ่ายวิจัยเพ่ือท้องถิ่น (สกว)            
มาบรรยาย “งานวิจัยชุมชนท้องถิ่น คุณค่า – ประโยชน์” และเพ่ือให้คณาจารย์และบุคลากรในวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุขได้เข้าใจ “ทิศทางและการพัฒนาระบบสุขภาพไทย” ได้เชิญนายแพทย์       
สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ จากส านักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ มาบรรยายให้ความรู้ ความ
เข้าใจต่อระบบสุขภาพในสังคมศตวรรษท่ี 21  
 ขณะนี้วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีงานวิจัยท าร่วมกับสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 
(สวรส.) และส านักงานกองทุนสนับสนุนวิจัย (สกว) ในเรื่องงานวิจัย การท างานของคณะกรรมการเขตสุขภาพ
เพ่ือประชุมชน และ สังคมสูงวัยใน 3 องค์กรบริหารต าบล อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี 
ด้านการบริการวิชาการ 
 ก าหนดเป้าประสงค์เพ่ือการบริการวิชาการที่ช่วยเพ่ิมศักยภาพและพัฒนาความเข้มแข็งในการ
ด ารงชีวิตแบบพอเพียงโดยเน้นสังคมสูงวัย การสร้างสุขภาพในสถานศึกษา การอบรมงานวิจัยเพื่อการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงของบุคลากรสุขภาพในโรงพยาบาลสุขภาพต าบล กิจกรรมบริการวิชาการท าให้เกิดการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกได้แก่ 

- เครือข่ายความร่วมมือกับส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 10 
- เครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียนสร้างเสริมสุขภาพ (AUN-HPN) ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ           

เพ่ือร่วมพัฒนานโยบายกิจกรรมทางกายและการจัดการเรียนการสอนสายส่งเสริมสุขภาพ 
- เครอืข่ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลที่ร่วมให้บริการด้านสุขภาพแก่ชุมชน 

ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 ก าหนดเป้าประสงค์ เพ่ือให้นักศึกษา บุคลากรและชุมชน ตระหนักรู้ถึ งคุณค่าและร่วมสืบสาน
ประเพณีศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ กิจกรรมท าบุญและรับร่างอาจารย์ใหญ่ การเรียนรู้คุณค่า
ศิลปวัฒนธรรม ฮีตสิบสองคลองสิบสี่ บุญข้าวประดับดิน รวมทั้งการให้สุขศึกษาโดยใช้สื่อพ้ืนบ้าน 
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 1. การประเมินผลระดับหลักสูตร จ านวน 3 หลักสูตร ผลการประเมินคุณภาพของหลักสูตรโดยรวม
อยู่ในระดับ “พอใช้” ถึงแม้วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จะมีการปรับปรุงหลักสูตรแพทยศาสตร
บัณฑิตที่มีเป้าหมายในการผลิตแพทย์ เพ่ือแก้ปัญหาสุขภาพชุมชน แต่ยังมีปัญหาตัวชี้วัดของแต่ละกลยุทธ์ไม่
สะท้อนความส าเร็จของเป้าประสงค์ในแต่ละยุทธศาสตร์ แนวทางแก้ไข วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข จึงต้องมีการทบทวนกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดที่สอดคล้อง จัดท า
แผนปฏิบัติการเพ่ือถ่ายทอดไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งได้ด าเนินการในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2562 ที่ผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเมื่อ 24 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา ส่วนหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตร์และอนามัยสิ่งแวดล้อม รวมทั้งชีวเวชศาสตร์ ก็อยู่ในกระบวนการพิจารณาปรับปรุง
หลักสูตร ในโอกาสต่อไป 
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 2. ผลการด าเนินงานตามพันธกิจ 4 ด้าน การบริหารจัดการและอยู่ในระดับ “ดี” มีคะแนนสูงกว่าปี
การศึกษา 2559 การผลิตบัณฑิต งานการบริการวิชาการก็อยู่ในระดับ “ดี” เช่นกัน ส่วนงานวิจัยและท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมอยู่ในเกณฑ์ “ดีมาก” 
  ข้อเสนอแนะให้มีการทบทวนกระบวนการรับฟังความต้องการ ความคาดหวังของนักศึกษาทุก
หลักสูตร ศิษย์เก่า การก าหนดคุณลักษณะที่ชัดเจนของบัณฑิตที่พึงประสงค์ รวมทั้งทั กษะของบุคลากร  
แผนการพัฒนาบุคลากรให้เกิดประสิทธิภาพ ส่วนด้านบริการวิชาการควรมีการถอดบทเรียนในการบริการ
วิชาการ ตามความต้องการของชุมชน เพ่ือการขยายผลต่อการสร้างสุขภาพของชุมชนท้องถิ่น 
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ส่วนที่ 1 
โครงร่างองค์กร 

 
1.1 ลักษณะองค์กร 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เป็นวิทยาลัยในก ากับของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดตั้งขึ้นเมื่อ
วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2545 มีจัดการเรียนการสอน 2 แบบ คือ 1. เรียนที่วิทยาลัยตลอดหลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร
สาธารณสุขศาสตร์ และบัณฑิตศึกษา 2. หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต จัดการเรียนการสอนร่วมกับศูนย์แพทย์    
สรรพสิทธิประสงค์และศูนย์แพทย์ศรีสะเกษ ตามโครงการผลิตแพทย์เพ่ิมเพ่ือชาวชนบท (The Collaborative 
Project to Increase Production of Rural Doctor; CPIRD)  โ ดยรั บนั กศึ กษา ใน พ้ืนที่  4 จั งหวั ด  ได้ แ ก่  
อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และอ านาจเจริญ โดยวิทยาลัยฯ รับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอนในระดับชั้น
เตรียมแพทย์และชั้นปรีคลินิก และศูนย์แพทย์สรรพสิทธิประสงค์กับศูนย์แพทย์ศรีสะเกษ รับผิดชอบในการ
ด าเนินการจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นคลินิก  

 
1.1.1 สภาพแวดล้อมขององค์กร (Organizational Environment) 

  1.1.1.1 หลักสูตรและบริการของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
    จ านวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2561 ทั้งสิ้นจ านวน 5 หลักสูตร เป็นหลักสูตรใน
ระดับปริญญาตรี จ านวน 4 หลักสูตร และหลักสูตรในระดับปริญญาโท จ านวน 1 หลักสูตร ได้แก่  

1. หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแพทยศาสตร์  
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม  
4. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  
5. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์  

 โดยมุ่งผลิตบัณฑิตที่สามารถน าความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ สังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์         
มาประประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม การวินิจฉัย การป้องกันและควบคุมโรค ตรวจประเมิน การดูแล
และบ าบัดโรคเบื้องต้น การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ การจัดการงานสาธารณสุขในชุมชนอย่างเป็นระบบและองค์รวม      
การแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชน ด้านการแพทย์และสาธารณสุขในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภูมิภาค       
ลุ่มน้ าโขง รวมทั้งการสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวม มุ่งเน้นคนเป็นศูนย์กลาง ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม          
แห่งวิชาชีพ รักชุมชน มีทักษะในการท างานเป็นทีมและสร้างเสริมสุขภาพร่วมกับชุมชนและด าเนินชีวิตอย่างพอเพียง 
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ตารางที ่1 หลักสูตรและบริการของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

 พันธกิจ 

ผลิตบัณฑิต วิจัยและนวัตกรรม บริการวิชาการ 
 

ท านุบ ารุงฯ 

หลักสตูร 
บริการหลัก 

1) หลักสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต 
(หลักสูตร 6 ปี) 
2) หลักสตูรวิทยาศาสตร์บณัฑิต 
(สาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตร  
4 ปี) 
3) หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต 
(อนามัยสิ่งแวดล้อม หลักสูตร  
4 ปี)  
4) หลักสตูรสาธารณสุขศาสตร
บัณฑิต (สาธารณสุขชุมชน 
หลักสตูร 4 ปี) 
5) หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาชีวเวชศาสตร ์
 

เน้นวิจัยทางด้านระบบ
สุขภาพชุมชน โรคและภัย
สุขภาพท่ีเป็นปญัหาของ
ประชาชนในพ้ืนท่ี 

1.รพ.มหาวิทยาลยั
อุบลราชธาน ี
2. ศูนย์เด็กฯ 
3. ศูนย์วิจัยเพื่อการเรียนรู้
ระบบสุขภาพ 
4. ศูนย์พัฒนานโยบาย
สาธารณะด้านสาธารณสุข 
5. ศูนย์เพื่อการเสริมสร้าง
สุขภาพในระดับอุดมศึกษา
ในเขตภาคอีสาน  

 

รูปแบบของหลักสตูร
หรือบริการหลัก 

1. ปริญญาตรี: บรรยาย 
ปฏิบัติการ สัมมนา สารนิพนธ์ 
ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ ศึกษาดู
งาน และกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ต่างๆ  
2. บัณฑิตศึกษา: บรรยาย 
ปฏิบัตกิาร สมัมนา ศึกษาดูงาน 
วิทยานิพนธ์ หรือค้นคว้าอิสระ 
และกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่างๆ 
 

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

1.ให้บริการตรวจรักษา
ผู้ป่วยนอก 
2 ให้บริการรับเลี้ยงเด็ก
ระดับเตรยีมอนุบาล 

 

สัดส่วนรายได้ (%) 80 % 
 

- 
 

20 % 
 

 

สภาวะตลาด แข่งขันด้านจ านวนรับนักศึกษา
และคณุภาพบณัฑิต  

แข่งขันด้านคุณภาพ
งานวิจัย 

แข่งขันด้านมาตรฐานการ
ให้บริการและราคา 
 

 

ปัจจัยความส าเร็จ คุณภาพนักศึกษาแรกเข้า 
กระบวนการจดัการเรียนการ
สอน 
 

ความพร้อมของเครื่องมือ 
เครือข่ายความร่วมมือ   

คุณภาพของการบริการ  

ความส าคญัต่อ
ความส าเร็จของคณะ 

1. สร้างช่ือเสียงด้านคุณภาพบัณฑิต ข้อมูลด้านระบบสุขภาพ
ชุมชน 

เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้าน
การให้บริการทาง
การแพทย์  
เป็นข้อมูลดา้นระบบ
สุขภาพชุมชน 
 

สร้างวัฒนธรรม
ประเพณีสืบ
ทอดท าบุญ
อาจารย์ใหญ ่
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 1.1.1.2  พนัธกิจ วิสัยทัศน์ คา่นิยม และสมรรถนะหลักขององค์กร (Mission, Vision, Values and 
Core Competencies) 

1. สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ มาตรฐาน มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ 
2. สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่น าไปประยุกต์ใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของ 
   ประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
3. บริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วมเพ่ือเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในภาค 
    ตะวันออกเฉียงเหนือและภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
4. ท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ สร้างความเข้าใจในวัฒนธรรมที่หลากหลาย 
   ของภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
 

          วิสัยทัศน์   : วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข สร้างบัณฑิต ผลิตผลงานวิจัย ได้มาตรฐานวิชาชีพ 
มีเครือข่ายเข้มแข็ง มุ่งแก้ปัญหาสุขภาวะชุมชน 

 

        ค่านิยม : ท างานอย่างมีกลยุทธ์ เรียนรู้และพัฒนาตัวเองไม่หยุดยั้ง มุ่งเน้น คุณภาพ        
            (มี Learning mind, Strategic mind, Quality mind ) 

         
        ปรัชญา   :  สร้างสติและปัญญาแก่สังคม บนพ้ืนฐานความพอเพียง  

เป้าหมาย (Goal) 
1. เป็นแหล่งเรียนรู้ส าหรับนักศึกษาในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
2. ผลิตบุคลากรทางการแพทย์และการสาธารณสุขท่ีมีความรู้ความสามารถในการช่วยเหลือ 
   ชุมชน และประชาชนในพื้นที่ในด้านการดูแล ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 
3. สนองนโยบายของรัฐบาลในการแก้ปัญหาการขาดแคลนแพทย์และการกระจายแพทย์ในพ้ืนที่ 
   ชนบทห่างไกล 

     4. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้ดีขึ้น 

อัตลักษณ์ : สร้างสรรค์ สามัคคี ส านึกดีต่อสังคม 

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
C : Community  ( สามัคคี, ส านึกดีต่อสังคมและชุมชน) 

  M : Moral  ( ส านึกดีต่อสังคม )  
P : Professional  ( สร้างสรรค์ แบบมืออาชีพ ) 

เอกลักษณ์ : ภูมิปัญญาทางด้านสุขภาพแห่งภูมิภาคลุ่มน้ าโขงตอนล่าง 
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ตารางที่ 2 สมรรถนะหลักขององค์กร 
 

สมรรถนะหลัก ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

1 .ผลิตบัณฑิต เ พ่ือตอบสนอง
ปัญหาและความต้องการของพ้ืนที่
อย่างแท้จริง 
 
2.มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญใน
การจัดการเรียนการสอนในชุมชน  
 
3.จัดการเรียนรู้โดยการพัฒนาโดย
การบูรณาการเข้ากับเครือข่ายและ
วัฒนธรรมของชุมชน 

ด้านผลิตบัณฑิต: 1. ร่วมผลิตแพทย์ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรแพทย์  
                     2. เป็นแหล่งฝึกปฏิบัติงานและการจัดการเรียนการสอน

ส าหรับนักศึกษาท้ังสองหลักสูตร 

 
1.1.1.3 ลักษณะโดยรวมของบุคลากร (Workforce Profile) 

           ปัจจุบันวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีบุคลากรปฏิบัติงาน 2 ประเภท คือ 
1.1.1.3.1 บุคลากรสายวิชาการ หมายถึง บุคลากรที่ปฏิบัติงานสอน และวิจัย บริการ

วิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม อาทิ ต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ เป็นหลัก โดยมีจ านวนบุคลากรสายวิชาการท้ังสิ้น จ านวน 73 คน  

1.1.1.3.2 บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ หมายถึง บุคลากรที่ปฏิบัติงานเพ่ือสนับสนุนการ
สอน และวิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ปฏิบัติงานในหน่วยงานต่างๆ อาทิ ส านักงานเลขานุการ 
มีต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป บุคลากร นักวิชาการศึกษา นักวิชาการเงินและบัญชี เป็นต้น โดยมีจ านวน
บุคลากรสายวิชาการท้ังสิ้น จ านวน 85 คน 
 
ตารางท่ี 3 จ านวนบุคลากรจ าแนกตามสายงาน   

ลักษณะ สายวิชาการ 
 (คน) 

สายสนับสนนุ  
(คน) 

รวม  
(คน) 

1. ระดับการศึกษา    
1.1 ต่ ากว่าปริญญาตร ี - 19 19 
1.2 วุฒิบัตร/ปรญิญาตร ี 14 69 14/69 
1.3 ปริญญาโท 34 3 37 
1.4 ระดับปรญิญาเอก 25 - 25 
2. ต าแหน่งทางวิชาการ    
2.1 อาจารย์ 64 - 64 
2.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 14 - 14 
2.3 รองศาสตราจารย ์ 1 - 1 
2.4 ศาสตราจารย ์ 1 - 1 
3. ต าแหน่งงานสายสนับสนุน    
3.1 ทั่วไป=ปฏิบัติงาน/ปฏิบัติการ - 21/49 70 
3.2 เชี่ยวชาญ - - - 
3.3 เชี่ยวชาญพิเศษ - - - 
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ลักษณะ สายวิชาการ 
 (คน) 

สายสนับสนนุ  
(คน) 

รวม  
(คน) 

3.4 ช านาญการ - 6 6 
3.5 ช านาญการพิเศษ - - - 
4. ประเภทการจ้าง    
4.1 ข้าราชการ 1 1 2 
4.2 พนักงานมหาวิทยาลัย  69 74 143 

-    เงินงบประมาณ 52 40 92 
- เงินรายได ้ 21 33 54 

4.3 ลูกจ้างประจ า - 1 1 
4.4 ลูกจ้างช่ัวคราว 3 10 13 
5.5 จ้างเหมาบริการ - 5 5 
5. อายุ    
5.1 ต่ ากว่า 30 ปี 13 30 43 
5.2 อายุ 31-40 ปี 35 40 75 
5.3 อายุ 41-50 ปี 18 17 35 
5.4 อายุ 51-55 ปี 2 4 6 
5.5 อายุ 56-60 ปี - - - 
5.6 อายุ 61-65 ปี 3 - 3 
5.7 มากกว่า 65 ปีข้ึนไป 2 - 2 
6. ภูมิล าเนา    
6.1 ภาคอีสาน 61 89 150 
6.2 ภาคอื่น 12 2 14 
7. เพศ    
7.1 หญิง 45 67 112 
7.2 ชาย 28 24 52 

 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จ าแนกอัตราบุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการ ตามประเภทบุคลากร ประเภทคุณวุฒิ ประเภทต าแหน่งทางวิชาการ ประเภทต าแหน่งที่สูงขึ้น ดังนี้ 
 1. จ านวนบุคลากรสายวิชาการ  
ตารางท่ี 4 จ านวนบุคลากรจ าแนกตามประเภทกลุ่มวิชา 

ภาควิชา/สาขา/หน่วยงาน 
ข้าราชการ 

(คน) 
พนักงาน

มหาวิทยาลัย 
(คน) 

ลูกจ้าง
ชั่วคราว 

(คน) 

ลาศึกษาต่อ 
(คน) 

รวม 
(คน) 

กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ 1 36 3 12 52 
กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ - 18 - 3 21 

รวม 1 54 3 15 73 
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ตารางท่ี 5 จ านวนบุคลากรจ าแนกตามประเภทคุณวุฒิ  

ภาควิชา/สาขา/หน่วยงาน 
ปริญญาตรี 

(คน) 
ปริญญาโท/
เทียบเท่า 

(คน) 

ปริญญาเอก 
(คน) 

วุฒิบัตร 
(คน) 

รวม 
(คน) 

กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ 
  - ปฏิบัติราชการ - 4 20 16 40 
  - ลาศึกษาต่อ - 12 - - 12 

รวม - 16 20 16 52 
กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
  - ปฏิบัติราชการ - 11 7 - 18 
  - ลาศึกษาต่อ - 3 - - 3 

รวม - 14 7 - 21 

ตารางท่ี 6 จ านวนบุคลากรจ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการ  

ภาควิชา/สาขา/หน่วยงาน 
อาจารย ์
(คน) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
(คน) 

รองศาสตราจารย์ 
(คน) 

ศาสตราจารย์ 
(คน) 

รวม 
(คน) 

กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ 
  - ปฏิบัติราชการ 25 12 2 - 39 
  - ลาศึกษาต่อ 12 - - - 12 

รวม 37 12 2 1 51 
กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
  - ปฏิบัติราชการ 13 5 - - 18 
  - ลาศึกษาต่อ 1 2 - - 3 

รวม 14 7 - - 21 

** หมายเหตุ : รวมจ านวนบุคลากรที่ลาศึกษาต่อ 

 
 2. บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ  
ตารางท่ี 7 จ านวนบุคลากรจ าแนกตามประเภทบุคลากร  
 

ภาควิชา/สาขา/หน่วยงาน 
ข้าราชการ 

(คน) 
ลูกจ้างประจ า 

(คน) 
พนักงาน

มหาวิทยาลัย 
(คน) 

ลูกจ้าง
ชั่วคราว 

(คน) 

รวม 
(คน) 

ส านักงานเลขานุการ 1 - 40 4 45 
ศูนย์พัฒนาเด็ก - - 4 6 10 
ศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์ - 1 29 - 30 

รวม 1 1 73 10 85 
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ตารางท่ี 8 จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนจ าแนกตามประเภทวุฒกิารศึกษา  

หน่วยงาน/ภาควิชา/
สาขา 

มัธยมศึกษา
ตอนต้น 
(คน) 

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

(คน) 

ปวช. 
(คน) 

ปวส. 
(คน) 

ปริญญาตรี 
(คน) 

ปริญญาโท 
(คน) 

รวม 
(คน) 

ส านักงานเลขานุการ - 5 - 2 33 5 45 
ศูนย์พัฒนาเด็ก 2 1 1 - 5 1 10 
ศูนย์การศึกษาและวิจัย
ทางการแพทย์ - - - 3 26 1 30 

รวม 2 6 1 5 64 7 85 

ตารางท่ี 9 จ านวนบุคลากรจ าแนกตามต าแหน่งที่สูงข้ึน  

หน่วยงาน/ภาควิชา/
สาขา 

ปฏิบัติงาน 
(คน) 

ช านาญงาน 
(คน) 

ช านาญงาน
พิเศษ 
(คน) 

ปฏิบัติการ 
(คน) 

ช านาญการ 
(คน) 

ช านาญ
การพิเศษ 

(คน) 

รวม 
(คน) 

ส านักงานเลขานุการ 14 - - 24 7 - 45 
ศูนย์พัฒนาเด็ก 9 - - 1 - - 10 
ศูนย์การศึกษาและ
วิจัยทางการแพทย์ 8 - - 22 - - 30 

รวม 31 - - 47 7 - 85 
 
             1.1.1.4 ทรัพย์สิน อาคาร สถานที่ อุปกรณ์ เทคโนโลยี 

                        วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้จ าแนกสินทรัพย์ เช่น อาคาร อุปกรณ์ เครื่องมือ
และเทคโนโลยี ดังนี้ 

ตารางท่ี 10 ทรัพย์สิน 

ประเด็น รายละเอียด 
อาคารสถานที่  มีอาคารที่ใช้ในการปฏิบัติงานและอื่นๆ รวมทั้งสิ้น 8 อาคาร ดังนี้  

1. อาคารวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข  
2. อาคารสมจิตต์ ยอดเสรนีย์ (กายวิภาคศาสตร์)   
3. อาคารผู้ป่วยนอก  
4. อาคารผู้ป่วยใน  
5. อาคารจ่ายกลาง  
6. อาคารแฟลต 6 ส าหรับบุคลากรสายสุขภาพ  
7. อาคารแฟลต 7 ส าหรับบุคลากร รพ.  
8. หอพักนักศึกษาแพทย์ 
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ประเด็น รายละเอียด 
เทคโนโลยี, Know how, 
Hardware, Software, 
Methodology ที่ส าคัญ 

1. ห้องสมุด วิทยาลัยฯ มีต ารา และวารสารทางด้านสุขภาพ ประมาณ 3,000 เล่ม 
และ e-book ประมาณ 50 เล่ม 
2. ห้องเรียนอัจฉริยะ (smart classroom) 
3. ห้องฝึกทักษะและปฏิบัติการทางปรีคลินิกและคลินิก 
4. ห้องปฏิบัติการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 
5. ห้องปฏิบัติการตรวจ Thalassemia 
6. ธนาคารขยะ 

เครื่องมือ อุปกรณ์ ท่ีส าคัญ  กล้องจุลทรรศน์อิเล็คตรอนแบบส่องผ่าน 
เครื่องตรวจวิเคราะห์โฟลไซโตมิเตอร์               
เครื่องตรวจหาล าดับสารพันธุกรรมระดับจีโนม 
เครื่องเพ่ิมปริมาณสารพันธุกรรมและวิเคราะห์ชิ้นส่วนของสาร เครื่อง x-ray  

 

1.1.2 ความสัมพันธ์ระดับองค์กร  

 1.1.2.1 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีโครงสร้างการบริหารโดยมีอธิการบดีเป็นผู้บริหารสูงสุดของ
มหาวิทยาลัย ภายใต้การก ากับดูแลของสภามหาวิทยาลัย และมีคณะผู้บริหารโดยมีคณบดีเป็นผู้บริหารสูงสุดของ
วิทยาลัย ท าหน้าที่บริหารจัดการ ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนกลยุทธ์ และมีคณะกรรมการประจ าท าหน้าที่
ก ากับดูแลการด าเนินงาน แล้วรายงานผลการด าเนินงานต่ออธิการบดีและสภามหาวิทยาลัยตามล าดับ คณะผู้บริหาร 
ประกอบด้วย คณบดี รองคณบดี 4 คน และคณะกรรมการประจ าประกอบด้วย คณบดี รองคณบดี 4 คน หัวหน้า
กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ และหัวหน้ากลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 2 คน ผู้แทนหลักสูตรแพทยศาสตร์ และผู้แทน
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ และมีคณะกรรมการต่างๆ ท าหน้าที่ด าเนินงานตามที่ได้มอบหมาย รายงานผลการ
ด าเนินงานต่อคณบด ี
 

 
 แผนภูมิที่ที่ 1 โครงสร้างส่วนราชการของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
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1.1.2.2 คณะกรรมการวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

   1. คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  

 

ภาพที่ 1 คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

รายนามคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
1. คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  ประธานกรรมการ 
2. รองคณบดีฝ่ายบริหาร     กรรมการ 
3. รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม   กรรมการ 
4. รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา    กรรมการ 
5. หัวหน้ากลุ่มวิชาแพทยศาสตร์    กรรมการ 
6. หัวหน้ากลุ่มวิชาสาธารณสขุศาสตร์   กรรมการ 
7. นางสาวจินตนา ศิริบูรณ์พิพัฒนา    กรรมการประเภทผู้แทนคณาจารย์ 
8. นางสาววัลวิสาข์ สวุรรณเลิศ    กรรมการประเภทผู้แทนคณาจารย์ 
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  2. คณะกรรมการบริหาร  
 

 

ภาพที่ 2 คณะกรรมการบริหาร วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  
 
รายนามคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
1. นพ.นิรันดร์    พิทักษ์วัชระ  คณบดี 
2. นพ.ประวิ      อ่ าพันธุ์   รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
3. นพ.วีระวัฒน์  พันธ์ครุฑ  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม 
4. พญ.ปาริชาติ  ภิญโญศรี  รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา 
5. ผศ.จารุวรรณ์ วงบุตดี   หัวหน้ากลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ 
6. ผศ.มินตรา     สาระรักษ์  หัวหน้ากลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
7. ผศ.ดร.มารุตพงศ์  ปัญญา  ผู้ช่วยคณบดีงานบริการการศึกษา 
8. ผศ.ดร.ปรีดา  ปราการกมานันท์ ผู้ช่วยคณบดีงานพัฒนานักศึกษา 
9. ดร.สุวภรณ์    แดนด ี   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ 
10. ดร.ปิยนันท์    มีเวท ี   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายคลังและพัสดุ 
11. พญ.นวินดา    เจียมบุญศรี  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย 
12. อ.ดร.กิตติ      เหลาสุภาพ  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม 
13. อ.ดร.อารี       บุตรสอน  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพันธกิจสังคม 
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1.1.2.3 ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

ตารางท่ี 11 ส่วนตลาด ผู้เรียน ผู้รับบริการอ่ืน ๆ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และความต้องการและความคาดหวังท่ี
ส าคัญ 

กลุ่ม ความต้องการที่ส าคัญ ความคาดหวังท่ีส าคัญ 
1. ด้านผลิตบัณฑิต   

ผู้เรียน   
ระดับปริญญาตร ี - มีความรู้ มีความเช่ียวชาญในทักษะและ

หัตถการที่จ าเป็นในการท างาน 
-จบการศึกษาตามก าหนดเวลาและสอบ
ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถเพื่อ
รับใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

- มีสิ่งอ านวยความสะดวกที่ เอื้อต่อ
การศึกษาและบริการเพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้ 

 

ระดับบณัฑติศึกษา - มีความรู้ มีความเช่ียวชาญในทักษะและ
หัตถการที่จ าเป็นในการท างาน 

-จบการศึกษาตามก าหนดเวลาและสอบ
ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถเพื่อ
รับใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

- มีสิ่งอ านวยความสะดวกที่ เอื้อต่อ
การศึกษาและบริการเพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้ 

 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   
ผู้ใช้บัณฑิต - บัณฑิตได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  

- บัณฑิตมีจรรยาบรรณ มคีวามเปน็
วิชาชีพ (Professionalism)  

- บัณฑิตมีความรู้ ความสามารถ มี
ความรับผิดชอบ 

ผู้ปกครอง ส าเร็จการศึกษาในเวลาที่ก าหนด มีงาน
ท า 

บัณฑิตที่มคีุณภาพเป็นที่ยอมรับใน
สังคม 

ผู้เรียนในอนาคต   
ระดับปริญญาตรี: นักเรียนช้ันมัธยม  การประชาสัมพันธ์การรับเข้าท่ีรวดเร็ว

และมรีายละเอียดชัดเจน มีช่องทางการ
รับสมคัรหลากหลายช่องทาง 

มีแผนการศึกษาที่ชัดเจนและเป็น
ระบบ อาจารย์สามารถถ่ายทอด
ความรู้และมสีื่อการสอนที่เข้าใจง่าย มี
ทุนสนับสนุนการศึกษา 

ระดับบณัฑติศึกษา: นักศึกษาปรญิญา
ตรีด้านวิทยาศาสตรส์ุขภาพและ
วิทยาศาสตร์ทั่วไป 

สามารถท างานในระหว่างเรยีนได ้
ค่าใช้จ่ายในการศึกษาและค่าครองชีพไม่
แพง มีทุนการศึกษา ทุนวิจัย และความมี
ช่ือเสียงของสถาบัน 

สามารถน าองค์ความรูม้าต่อยอดในการ
พัฒนางานและเลื่อนต าแหน่งตามสายงาน 
อาจารย์มีความรู้ความสามารถ ความ
ทันสมัยของหลักสตูรและเครื่องมือ 

2. ด้านวิจัย   
แหล่งทุน เช่น สกว. สกอ. วช. สวรส. 
เป็นต้น  

- ข้อเสนอโครงวิจัยที่สมบูรณ์ ตรงกับ
ปัญหาของพื้นที ่
- ส่งข้อเสนอโครงการ/รายงานการวิจัย
ฉบับสมบรูณภ์ายในระยะเวลาที่ก าหนด 

- คุณภาพงานวิจัย  
- งานวิจัยได้ถูกน าไปใช้ประโยชน์ 
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กลุ่ม ความต้องการที่ส าคัญ ความคาดหวังท่ีส าคัญ 

3. ด้านบริการวิชาการ   
3.1 รพ.มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้บริการทางการแพทย์แก่

มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี
เป็นศูนย์วิจัยและการแพทย์เฉพาะทาง
ในชุมชน 

ผู้มารบับริการ - มีค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมส าหรับการ
ให้บริการทางการแพทย์ตา่งๆ  
- ได้รับข้อมลูป้อนกลับและข้อมลูที่แต่
ละหน่วยงานคาดหวัง 
 

- มีคุณภาพการรักษาพยาบาลที่ได้
มาตรฐานในระดับสากล 
- มีการบริหารจัดการที่ดี โปร่งใสและ
เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ คณะ 
โรงพยาบาล รพ.สต. 

การประสานงาน การส่งต่อที่ด ี เป็นสถานพยาบาลที่ช่วยลดการแออัด
ของผู้ป่วยในจังหวัดอุบลราชธาน ี

3.2 ศูนย์เด็กฯ   
ผู้รับบริการ   
เด็กก่อนวัยเรยีน - ได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างดจีาก

ผู้ดูแลเด็ก 
- 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   
ผู้ปกครอง ลดภาระของผู้ปกครอง ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีเป็นไปตามวัย 
3.3 ศูนย์วิจัยเพ่ือการเรียนรู้ระบบ
สุขภาพ 

มีการแลกเปลีย่นเรยีนรู้ของนักวิจัย เป็นศูนย์วิจัยเพื่อแก้ปญัหาระบบสขุภาพ 

3.4 ศูนย์พัฒนานโยบายสาธารณะ
ด้านสาธารณสุข 

เกิดนโยบายสาธารณะในระดับพื้นที่ น านโยบายสาธารณไปใช้ให้เกิดผลจริง 

3.5 ศูนย์เพ่ือการเสริมสร้างสุขภาพ
ในระดับอุดมศึกษาในเขตภาคอีสาน 

เป็นศูนย์กลางการเสริมสร้างสุขภาพ
ส าหรับสถาบันอุดมศึกษา 

นักศึกษา บุคลากรสายวิชาการ/สาย
สนับสนุน มสีุขภาวะ 

 1.1.2.4 ผู้ส่งมอบและพันธมิตร   

ตารางท่ี 12 ผู้ส่งมอบ พันธมิตร และคู่ความร่วมมือที่ส าคัญ  

พันธกิจ 
บทบาทต่อ

หลักสูตร/ผู้เรียน/
ผู้รับบริการ 

บทบาทต่อการส่งเสริม
ขีดความสามารถในการ

แข่งขัน 
วิธีการสื่อสาร ข้อก าหนดที่

ส าคัญ 

1. ด้านผลิตบัณฑิต     
คู่ความร่วมมือ     
1. ศูนย์แพทย์สรรพ
สิทธ์ิประสงค ์

จัดการเรียนการสอน
รายวิชา ระดบัคลินิก
ในหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต 

- มีประสบการณ์ในการ
จัดการเรียนการสอนช้ัน
คลินิก  
- มีจ านวนผู้ป่วยมาก 
และหลากหลาย  

ร่วมเป็นกรรการประจ า
หลักสตูร กรรมการบริหาร
หลักสตูร และกรรมการ
อื่นๆ 

เป็นสถาบันร่วม
ผลิต 

2. ศูนย์แพทย์ศรีสะเกษ จัดการเรียนการสอน
รายวิชา ระดบัคลินิก
ในหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต 

มีจ านวนผู้ป่วยมาก และ
หลากหลาย 

ร่วมเป็นกรรการประจ า
หลักสตูร กรรมการบริหาร
หลักสตูร และกรรมการ
อื่นๆ 

เป็นสถาบันร่วม
ผลิต 

3. ส านักงานเร่งรัด
พัฒนาชนบท (รพช.)  

แหล่งฝึกปฏิบตัิงาน
ส าหรับนักศึกษา
ปริญญาตร ี

อยู่ในพ้ืนท่ี เป็นแหล่งฝึก
ที่ผู้เรียนเรียนรู้การ
ท างานจริงภายหลังจบ 

ร่วมเป็นอาจารย์พี่เลี้ยง เป็นพื้นที่ท่ีมี
ความพร้อม 
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พันธกิจ 
บทบาทต่อ

หลักสูตร/ผู้เรียน/
ผู้รับบริการ 

บทบาทต่อการส่งเสริม
ขีดความสามารถในการ

แข่งขัน 
วิธีการสื่อสาร ข้อก าหนดที่

ส าคัญ 

4. โรงพยาบาลส่งเสริม
ต าบล (รพ.สต.) 

แหล่งฝึกปฏิบตัิงาน
ส าหรับนักศึกษา
ปริญญาตร ี

อยู่ในพ้ืนท่ี เป็นแหล่งฝึก
ที่ผู้เรียนเรียนรู้การ
ท างานจริงภายหลังจบ 

ร่วมเป็นอาจารย์พี่เลี้ยง เป็นพื้นที่ท่ีมี
ความพร้อม 

5. แหล่งฝึกงาน แหล่งฝึกปฏิบตัิงาน
ส าหรับนักศึกษา
ปริญญาตร ี

พัฒนาเป็นแหล่งฝึกที่
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 

ร่วมเป็นอาจารย์พี่เลี้ยง - 

2. การวิจัย      
เครือข่ายวิจัย 
 

ร่วมท าการศึกษาวิจยั ก าหนดหัวข้อวิจัยที่ท้า
ทาย/เป็นประโยชน์ 

ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ - 

3. บริการวิชาการ     
   - บริษัทยา ให้การสนับสนุน

ตัวอย่างเวชภัณฑ์
ส าหรับการศึกษา 

เป็นแหล่งเรียนรูดู้งาน ร่วมเป็นทีมสนับสนุน
การศึกษา 

- 

   - เครือข่ายความ
ร่วมมือ เขต 10  

เป็นแหล่งเรียนรูด้้าน
เครือข่าย 

สร้างความเข้มแข็งทาง
วิชาการในกลุ่มเครือข่าย 

สนับสนุนวิทยากร - 

 
1.2 สภาวการณ์ขององค์การ 

1.2.1 ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ 
 (1). ล าดับในการแข่งขันของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
      กลุ่มโรงเรียนแพทย์ ใหม่  7 แห่ง  และมหาวิทยาลัยราชภัฎต่างๆ วิทยาลัยการสาธารณสุข                  
และมหาวิทยาลัยที่ผลิตบัณฑิตด้านสาธารณสุขในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

ตารางท่ี 13 การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแข่งขัน   

ปัจจัย การเปลี่ยนแปลงท่ีส าคัญท่ีมีผลกระทบต่อสถานการณ์แข่งขนัขององค์กร และโอกาสส าหรับ
การสร้างนวัตกรรมและความร่วมมือ 

ปัจจัยภายใน  
ด้านผลิตบัณฑิต 1. การปรับปรุงหลักสูตรให้ตอบสนองต่อความต้องการของสังคม ผู้ใช้บัณฑิต ประชาชนที่รับ

บริการด้านสุขภาพ 
 2. ทักษะของอาจารย์ต่อการเปลี่ยนแปลงกระบวนการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 
ด้านวิจัย นโยบายผู้บริหารที่เน้นวิจัยระบบสุขภาพ 
ด้านบริการวิชาการ นโยบายผู้บริหารที่เน้นสร้างเครือข่ายด้านสุขภาพ เขต 10  

ปัจจัยภายนอก  
ด้านผลิตบัณฑิต 1. อัตราการเกิดลดลง  
 2. นโยบายด้านการศึกษา กระทรวงสาธารณสุข  
 3. การเปลี่ยนแปลงของระบบสุขภาพ ความต้องการของประชาชน 
ด้านวิจัย 1. นโยบายการให้ทุนวิจัยมีการเปลี่ยนแปลง เน้นการวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์ มากกว่างานวิจัย

พื้นฐาน 
 2. นโยบายภาครัฐท่ีเน้นการวิจัยที่ตอบโจทย์ปัญหาของประเทศ 
ด้านบริการวิชาการ นโยบายภาครัฐท่ีเน้นการตอบโจทย์ปัญหาของประเทศ 
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ตารางท่ี 14 บริบทเชิงกลยุทธ์  

ด้าน ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ 
ด้านหลักสูตรและบริการ 
1.ด้านผลิตบัณฑิต  1. ปรับปรุงหลักสูตรใหต้อบสนองความต้องการของสังคมที่เปลี่ยนแปลง  
 2. การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะการเรียนรู้ ทันต่อการ

เปลี่ยนแปลงของสังคมและเทคโนโลย ี
 3. จ านวนการคงอยู่ของนักศึกษาในหลักสูตรสาธารณสุข 
 4. จ านวนการคงอยู่ของบัณฑิตแพทย์ และสาธารณสุข ในชุมชน 
2. ด้านวิจัย 1. งานวิจัยท่ีน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 
 2. งานวิจัยท่ีเป็นฐานข้อมูลของระบบสุขภาพ 
3. บริการวิชาการ บริการวิชาการที่ตอบสนองต่อความต้องการ/แก้ปัญหาของชุมชน  
4. ด้านท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรม นักศึกษา บุคลากร และชุมชน ร่วมสร้างสรรค์ผลงานท่ีสะท้อนคณุคา่ภูมิปัญญา 

ศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
การปฏิบัติการ  
1.ด้านผลิตบัณฑิต 1. ทักษะด้านการสอน ในศตวรรษที่ 21 
 2. แผนพัฒนาบุคลากรเพื่อตอบสนองต่อพันธกิจ 
 3. ความรู้และสมรรถนะการปฏิบัติงาน 
2. ด้านวิจัย 1. เน้นการวิจัยด้ายระบบสุขภาพ 
 2. พัฒนาทักษะการเขียนโจทย์วิจัย  
3. ด้านบริการวิชาการ บริการวิชาการตามความเช่ียวชาญของคณะ 
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เปิดโอกาสให้มีการติดตามตรวจสอบได้ง่ายขึ้น 
1.ด้านผลิตบัณฑิต  
2. ด้านวิจัย สนับสนุนให้บัณฑิตท าวิจัยเพิ่มขึ้น 
3. ด้านบริการวิชาการ นักศึกษาจัดท าโครงการบริการวิชาการ 
ด้านบุคลากร  
1.ด้านผลิตบัณฑิต 1. บุคลากรสายสนับสนุนมีสัดส่วนสูงเมื่อเทียบกับสายวิชาการ 
 2. ผลงานวิชาการของอาจารย์น้อย  
2. ด้านวิจัย อาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการยังไม่มากท าให้ขอทุนได้น้อย 
3. ด้านบริการวิชาการ อาจารย์มีภาระงานสอนมากท าวิจัยน้อย 
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ส่วนที่ 2 
รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

2.1 สรุปผลการด าเนินงานวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 ในปีงบประมาณ 2561 ได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี และจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุน
การด าเนินงานในด้านต่างๆ ภายในวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข โดยมีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

 2.1.1 ด้านการผลิตบัณฑิต  

  จ านวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2561 ทั้งสิ้นจ านวน 5 หลักสูตร เป็น
หลักสูตรในระดับปริญญาตรี จ านวน 4 หลักสูตร และหลักสูตรในระดับปริญญาโท จ านวน 1 หลักสูตร ได้แก่  

1. หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแพทยศาสตร์ 
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 
4. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
5. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ 

  จ านวนนักศึกษาใหม่ที่รับเข้าในในปีการศึกษา 2561 ทุกหลักสูตรทั้งสิ้นจ านวน 292 คน เป็น
นักศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 291 คน และนักศึกษาระดับปริญญาโท จ านวน 1 คน 

ตารางท่ี 15 เปรียบเทียบจ านวนนักศึกษาใหม่ที่รับเข้าในปีการศึกษา 2560-2561 

ระดับการศึกษา จ านวนนักศึกษาใหม่ที่รับเข้า (คน) เพิ่ม-ลดลง ร้อยละ 
ปี 2560 ปี 2561 

ปริญญาตรี 165 291 เพ่ิมข้ึน 76.36 
ปริญญาโท 2 1 ลดลง 50 
รวมทุกระดับ 167 292 เพิ่มข้ึน 74.85 

หมายเหตุ : จ านวนรับเข้าของนักศึกษาระดับปริญญาโทในปีการศึกษา 2561 เป็นจ านวนรับเข้าเฉพาะภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 
2561 เท่านั้น (ข้อมูลจาก www.reg.ubu.ac.th ณ วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2561) 
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แผนภูมิที่ 2 เปรียบเทียบจ านวนนักศึกษาใหม่ที่รับเข้าในปีการศึกษา 2560 - 2561 

ในปีการศึกษา 2559 มีผู้ส าเร็จการศึกษาในทุกหลักสูตรทั้งสิ้นจ านวน 113 คน เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี จ านวน 113 คน แบ่งเป็น หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต จ านวน 39 คน และหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จ านวน 74 คน  
 จากการส ารวจข้อมูลภาวะการมีงานท าของผู้ส าเร็จการศึกษาภายใน 1 ปี จากผู้ส าเร็จการศึกษาใน           
ปีการศึกษา 2559 จ านวนทั้งสิ้น 113 คน มีผู้ตอบแบบส ารวจ จ านวนทั้งสิ้น 104 คน คิดเป็นร้อยละ 92.04 ผลการ
ส ารวจพบว่า บัณฑิตได้งานท าจ านวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 92.16 และ บัณฑิตที่ยังไม่ได้งานท า จ านวน 8 คน    
คิดเป็นร้อยละ 7.84 

ตารางท่ี 16 ภาวะการมีงานท าของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560  

ระดับการศึกษา ปีการศึกษา 2560 
ได้งานท า 

(คน) 
ยังไม่ได้งานท า/ไม่

ศึกษาต่อ 
 (คน) 

ก าลัง 
ศึกษาต่อ 

(คน) 
ปริญญาตรี 94 8 2 
ปริญญาโท - - - 
ปริญญาเอก - - - 
รวมทุกระดับ 94 8 2 
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 2.1.2 ด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์  
 งานวิจัยได้รับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนทั้งภายใน และภายนอก มีการสร้างเครือข่ายมากขึ้น และการ
พัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย โดยเชิญผู้มีความรู้ความสามารถ มาบรรยายให้ความรู้ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
งานวิจัย  
 ในปี 2561 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้รับงบประมาณสนับสนุนด้านการวิจัย จ านวน
ทั้งสิ้น 36 โครงการ รวมเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 8,778,591 บาท แบ่งเป็นงบประมาณแผ่นดิน 2,789,500 บาท 
จ านวน 12 โครงการ งบประมาณเงินรายได้ ม อบ. และเงินรายได้วิทยาลัย 640,000 บาท จ านวน 13 โครงการ 
และงบประมาณสนับสนุนจากแหล่งอ่ืนๆ เช่น สสส. สวรส. สกว. สวก. เป็นต้น จ านวนทั้งสิ้น 5,349,091 บาท 
จ านวน 11 โครงการ ดังตารางที่ 17 

ตารางที่ 17 งานวิจัยและงบประมาณจากแหล่งทุนต่างๆ ปีงบประมาณ 2561 

ล าดับ แหล่งเงิน จ านวนโครงการ เงิน (บาท) 
1 งบประมาณแผ่นดิน -หมวดอุดหนุนทั่วไป -

หมวดอุดหนุนเฉพาะกิจ 
12 2,789,500 

2 เงินรายได้มอบ./เงินรายได้วิทยาลัย 13 640,000 
3 แหล่งทุนอื่นๆ 11 5,349,091 

 รวม 36 8,778,591 

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

 

ภาพที่ 3 การอบรมหัวข้อ“การพัฒนาโจทย์วิจัยร่วมกับสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข” 

  2. อบรม “วิถีวิจัย: การสร้างองค์ความรู้ เพ่ือการเปลี่ยนแปลงสังคม” โดยเชิญวิทยากรที่มีความรู้
ความสามารถและประสบการณ์ด้านการวิจัยมาหลายสิบปี บรรยายในหัวข้อต่างๆ ดังนี้  
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     2.1 เรื่อง “งานวิจัยระบบสุขภาพชุมชน” โดย ศาสตราจารย์นายแพทย์วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 เพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ใน
การท าวิจัยสุขภาพชุมชน และการสร้างแรงจูงใจให้อาจารย์และนักวิจัยผลิตผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง 

 

ภาพที่ 4 อบรม “วิถีวิจัย: การสร้างองค์ความรู้ เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม” 

 

     2.2 เรื่อง งานวิจัยชุมชน ท้องถิ่น “คุณค่า – ประโยชน์” โดยมีประเด็นที่ส าคัญดังนี้ 
   1. หลักการวิจัยเพ่ือท้องถิ่น (Community Based Research) โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.บัญชร แก้วส่อง รองผู้อ านวยการด้านชุมชนท้องถิ่นพ้ืนที่ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
   2. วิธีการและแนวทางการวิจัยเพ่ือท้องถิ่น (Community Based Research) โดยผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.ชูพักตร์ สุทธิสา ผู้อ านวยการฝ่ายวิจัยเพ่ือท้องถิ่น ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เมื่อ
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560  

 

 

 

ภาพที่ 5 บรรยายงานวิจัยชุมชน ท้องถิ่น “คุณค่า – ประโยชน์” 

   3. ประชุมวิชาการ โดยวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข และส านักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรม มีอาจารย์และนักศึกษา รวมถึงหน่วยงาน
ภายนอกเข้าร่วมกิจกรรม และเชิญวิทยากรผู้มีความรู้ความสามารถบรรยายเรื่อง “ทิศทางและการพัฒนาระบบ
สุขภาพไทย” โดย นายแพทย์สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ ส านักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ หัวข้อ เรื่อง 
“ความท้าทายการท างาน ตามระบบสุขภาพช่วงวัย” โดย คุณศุภลักษณ์ ธนธรรมสถิต หัวหน้ากลุ่มขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์และพัฒนาก าลังคน ศูนย์อนามัยที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี คุณวิเชียร จันทุมา นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลโนนโหนน คุณจันทร์เพ็ญ ศิริกมลเสถียร ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เมื่อวันที่ 31 
สิงหาคม 2561 
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ภาพที่ 6 ประชุมวิชาการ เรื่อง“ทิศทางและการพัฒนาระบบสุขภาพไทย” 

 2.1.3 ด้านการบริการวิชาการ  
  ในปีงบประมาณ 2561 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้รับงบประมาณแผ่นดิน 
สนับสนุนงานบริการวิชาการแก่ชุมชน จ านวนรวมทั้งสิ้น 16 โครงการ จ านวนเงิน 1,833,800 บาท โดยเป็นโครงการ
สร้างเสริมสุขภาวะและบริการสุขภาพ เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนจ านวน 8 โครงการ จ านวนเงิน 775,300 
บาท ถ่ายทอดเทคโนโลยี/ อบรมให้ความรู้ จ านวน 7 โครงการ จ านวนเงิน 858,500 บาท และโครงการใน
พระราชด าริ จ านวน 1 โครงการ จ านวนเงิน 200,000 บาท ดังตารางที่ 18 

ตารางที่ 18 งบประมาณสนับสนุนด้านการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ล าดับ แหล่งเงิน จ านวนโครงการ เงิน (บาท) 

1 โครงการในพระราชด าริ  1 200,000 
2 ถ่ายทอดเทคโนโลยี อบรมให้ความรู้ 7 858,500 
3 การสร้างเสริมสุขภาวะและบริการสุขภาพ    

เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน 
8 775,300 

 รวม 16 1,833,800 

1) โครงการการพัฒนาศักยภาพ โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนเพื่อเข้าสู่โรงเรียนต้นแบบความปลอดภัย
ด้านสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ด าเนินการปีท่ี 2. (โครงการต่อเนื่อง 3 ปี) 

 เมื่อวันที่ 19 – 22 กุมภาพันธ์ 2561 ได้มีการติดตามประเมินผลการด าเนินงานของทั้ง 4 โรงเรียน คือ 
โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านแก่งศรีโคตร ศูนย์การเรียนรู้ต ารวจตระเวนชายแดนภูด่านกอย โรงเรียนต ารวจ
ตระเวนชายแดนศาสตราจารย์ ดร. เนวิน สคริมชอว์ และศูนย์การเรียนรู้ต ารวจตระเวนชายแดนชุมชนป่าหญ้าคา 
โดยกลุ่มเป้าหมายหลักเข้าอบรมจ านวนทั้งสิ้น 132 คน การจัดกิจกรรมประกอบด้วย การอบรม กิจกรรมบรรยาย
แบบมีส่วนร่วมเรื่อง แนวทางการส่งเสริมสุขภาพและโภชนาการเด็กวัยเรียน การส ารวจสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน 
ห้องเรียนปลอดภัย การจัดการคุณภาพน้ าดื่มในโรงเรียน แนวทางการด าเนินงานเพ่ือเข้าสู่โรงเรียนต้นแบบด้านความ
ปลอดภัยในโรงเรียน การจัดการขยะในโรงเรียน และการด าเนินการธนาคารขยะในโรงเรียน การทบทวนความรู้ 
และการพัฒนาทักษะด้านการดูแลสุขภาพเด็กนักเรียน ด้านการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน เช่น การฝึก
ตรวจอาหารที่รับประทาน ภาชนะใส่อาหาร มาตรฐานของโรงอาหาร การตรวจคุณภาพน้ าดื่มในโรงเรียน รวมถึงการ
ส ารวจความปลอดภัยในห้องเรียน และ มีการจัดกิจกรรมฐานเรียนรู้  
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ภาพที่ 7 โครงการการพัฒนาศักยภาพ โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนเพื่อเข้าสู่โรงเรียนต้นแบบความ
ปลอดภัยด้านสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 

2) โครงการพัฒนาแกนน าด้านสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในอีสานใต้ 

 ระหว่างวันที่ 24-26 สิงหาคม 2561 ณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จัดกิจกรรมโครงการ
พัฒนาแกนน าด้านสุขภาพและอนามัยสิ่ งแวดล้อมในอีสานใต้  โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 22 โรงเรียน จ านวน 95 คน นักศึกษา อาจารย์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข    
มีการอบรมและจัดกิจกรรมฐานเรียนรู้ การบรรยายแบบมีส่วนร่วม การส ารวจสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน         
แนวทางการด าเนินงานเพ่ือเข้าสู่โรงเรียนต้นแบบด้านความปลอดภัยในโรงเรียน การจัดการขยะในโรงเรียน และ    
การด าเนินการธนาคารขยะ  

ภาพที่ 8 โครงการพัฒนาแกนน าด้านสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในอีสานใต้ 

3) การพัฒนาแนวทางการจัดท าแผนเพื่อการป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉินในโรงเรียนเครือข่าย 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 เมื่อวันที่ 2 และ 13 มีนาคม 2561 นักเรียน ครู และผู้บริหารโรงเรียน จากโรงเรียนเครือข่าย 10 แห่ง    
เข้าร่วมกิจกรรม 220 คน โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือให้นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการได้มี
ความรู้ในการจัดท าแผนป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉิน ให้นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการ
พัฒนาแนวทางการจัดท าแผนเพ่ือการป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉินในโรงเรียนของตนเองได้ 

ภาพที่ 9 โครงการการพัฒนาแนวทางการจัดท าแผนเพื่อการป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉิน ในโรงเรียนเครือข่าย 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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4) การพัฒนาศักยภาพด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนเครือข่ายมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

 จัดกิจกรรมระหว่าง เดือน กุมภาพันธ์ – กันยายน 2561 ณ โรงเรียนเครือข่ายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    
ทั้ง 5 แห่ง โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือส ารวจสภาพปัญหาการจัดการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน     
และพัฒนาการจัดการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านอาหารปลอดภัย ด้านห้องเรียน
ปลอดภัย ด้านสนามเด็กเล่นปลอดภัย ด้านการจัดการขยะ และด้านการจัดการสภาพแวดล้อมในโรงเรียน              
มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 142 คน 

ภาพที่ 10 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนเครือข่าย 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

5) การพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อการพึ่งพาตนเองด้านสุขภาพ ครั้งที่ 5 

 จัดกิจกรรมเมื่อวันที่ 6-8 ธันวาคม 2560 และวันที่ 21-27 ธันวาคม 2560 ณ บ้านหนองหลัก ต.หนองหลัก 
อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานีและ บ้านนาสนาม ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี โดยมีกิจกรรม วินิจฉัยชุมชน
ด้วยเครื่องมือ 7 ชิ้นของอาสาสมัครชุมชน ร่วมกับนักศึกษา คณาจารย์ ผู้น าชุมชนและเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล คืนข้อมูลเครื่องมือ 7 ชิ้น การท าประชาคมร่วมกับผู้น าและสมาชิกในชุมชนเพ่ือคัดเลือกปัญหาสุขภาพ
ที่เป็นปัญหาหลักของชุมชนเพ่ือ เป็นแนวทางในการด าเนินโครงการวิจัย 6 โครงการ โดยนักศึกษาเป็นแกนน าแก้ไข
ปัญหาสุขภาพในชุมชนร่วมกับสมาชิกชุมชน ในวันสุดท้ายของโครงการ มีกิจกรรมท าบุญตักบาตร บายศรีสู่ขวัญ    
ผูกข้อต่อแขน อ าลาการฝึกภาคสนาม โครงการวิจัยถูกน าไปตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติของคณะใน รูปแบบ poster presentation จ านวน 1 เรื่อง โดยคณาจารย์ร่วมกับนักศึกษา  

 

 

 

 
ภาพที่ 11 โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อการพึ่งพาตนเองด้านสุขภาพ ครั้งท่ี 5 
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6) ค่ายหมอมอทราย พัฒนาสุขภาพประชาชนในชนบท 

 จัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 11 – 13 พฤศจิกายน 2560 ณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข          
มีนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1-3 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 จากโรงเรียนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีการอบรมเชิงปฏิบัติการ มีการให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในวิชาชีพแพทย์ให้นักเรียนได้
ศึกษาร่างอาจารย์ใหญ่ โดยมีนักศึกษาแพทย์และบุคลากรคอยให้ข้อมูล และการปฏิบัติงานภายในห้องปฏิบัติการ 
กิจกรรมช่วยสร้างแรงบันดาลใจ ส าหรับผู้ที่สนใจเข้าศึกษาในด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพได้เป็นอย่างด ี

 

 

 
 
 

ภาพที่ 12 โครงการค่ายหมอมอทราย พัฒนาสุขภาพประชาชนในชนบท 

7) สัมมนาเชิงวิชาการทางด้านการแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่ 7 

 จัดกิจกรรมในวันที่ 31 สิงหาคม 2561 ณ บ้านสวนคุณตา กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท โดยมีวัตถุประสงค์         
เพ่ือเป็นเวทีสร้างความร่วมมือและสร้างเครือข่ายวิจัย บริการวิชาการ ด้านการแพทย์และสาธารณสุข ระหว่าง
โรงเรียนแพทย์ร่วมผลิตกับวิทยาลัยฯ และเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์วิจัย องค์ความรู้ นวัตกรรม
และเทคโนโลยีด้านการแพทย์และสาธารณสุข จากทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย อย่างเป็นรูปธรรมมี
กลุ่มเป้าหมายหลักเข้าร่วมทั้งสิ้น 270 คน 

ภาพที่ 13 สัมมนาเชิงวิชาการทางด้านการแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่ 7 

8) เปิดโลกการเรียนรู้ สู่ร่างอาจารย์ใหญ่ ครั้งที่ 9 

 จัดกิจกรรมในระหว่างวันที่ 16-17 สิงหาคม 2561 ณ ห้องกายวิภาคศาสตร์ อาคารสมจิตต์ ยอดเศรณี    
โดยโครงการดังกล่าวได้จัดขึ้นในช่วงงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจ าปี 2561 เป็นการเปิดโลกทัศน์ใหม่
ทางการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ส าหรับเด็กและเยาวชน ในพ้ืนที่ภาคอีสาน และได้จัดกิจกรรม เปิดโลกการเรียนรู้   
สู่ร่างอาจารย์ใหญ่ ครั้งที่ 9 แห่งเดียวในอีสานใต้ในการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เข้าศึกษา และสัมผัสร่างอาจารย์ใหญ่ 
ส านึกในพระคุณของผู้เสียสละร่างกายเพ่ือการศึกษา สร้างแรงบันดาลใจในการศึกษาต่อ โดยได้รับความสนใจจาก
นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมจ านวนมากถึง 2,000 คน  
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ภาพที่ 14 โครงการเปิดโลกการเรียนรู้ สู่ร่างอาจารย์ใหญ่ ครั้งท่ี 9 

9) การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรในการลดการใช้สารเคมีในการเกษตรแบบมีส่วนร่วม 

 จัดกิจกรรมข้ึนเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบัววัด ต าบลธาตุ 
อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี และในวันพุธที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2561 ณ ศูนย์เรียนรู การอนุรักษ์และ
พัฒนาพันธุกรรมข้าวพ้ืนเมืองในเขต สปก.ยโสธร ต าบลก าแมด อ าเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ประเมินการปนเปื้อนของสารเคมีในร่างกายของเกษตรกร ส่งเสริมศักยภาพเกษตรกรในการลดหรือละเลิกการใช้
สารเคมีในการเกษตร เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู การผลิตพืชอาหารที่ปลอดภัยต่อสุขภาพเกษตรกร           
เพ่ือส่งเสริมความรู  ความเข้าใจ และสร้างการมีส่วนร่วมให้กับเกษตรกร หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน              
ภาคการศึกษาท่ีเกี่ยวข้องในวงจรการผลิตพืชอาหาร โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 100 คน 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 15 โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรในการลดการใช้สารเคมีในการเกษตรแบบมีส่วนร่วม 

10) การสร้างความตระหนักและแนวทางการป้องกันอันตรายจากสารเคมีก าจัดศัตรูพืชของเกษตรกร      
ปลูกผัก ต.ขี้เหล็ก อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 

 จัดกิจกรรมเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 และ วันที่ 8 สิงหาคม 2561 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
บ้านหนองแต้ โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือส่งเสริมให้เกษตรกร บ.หนองแต้ หมู่ 1 และหมู่ 11 ต.ขี้เหล็ก อ.เมือง            
จ.อุบลราชธานี ตระหนักถึงอันตราย รวมถึงผลเสียของสารเคมีตกค้าง เพ่ือหาแนวทางในการป้องกันอันตรายจาก
สารเคมี และวิเคราะห์หาสารเคมีตกค้างในอากาศ ดินและน้ า ในพื้นที่ปฏิบัติงาน มีผู้เข้าร่วม จ านวน 86 คน 

 2.2.4 ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีโครงการด าเนินงานบริหารงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
เพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ การเรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษา จ านวน 4 โครงการ เป็นจ านวนเงิน 416,398 บาท 
และเข้าผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 865 คน 
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ตารางที่ 19 งบประมาณสนับสนุนด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ปีงบประมาณ 2561 
ล าดับ ชื่อกิจกรรม/โครงการ (จ าแนกตามกลุ่ม) จ านวน

โครงการ 
จ านวน

ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

(คน) 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 ส่งเสริมเยาวชนนักศึกษาและบุคลากรให้ตระหนักถึง
คุณค่าความงามของศิลปะ 

2 801 216,398 

2 การศึกษา วิจัย รวบรวมองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อ
การอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม
ของอีสานและของชาติ 

-  - 

3 มุ่งเน้นกิจกรรมเผยแพร่และถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมในทกุ
ระดับและรูปแบบต่างๆ 

1 64 100,000 

4 มุ่งเน้นการส่งเสริมการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชท้องถิ่นใน
จังหวัดอุบลราชธานี/โดยด าเนินการตามโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 

1  100,000 

5 การด าเนินงานตามนโยบายมหาวิทยาลัยและความ
ร่วมมือกับจังหวัด 

-  - 

รวม 3 865 416,398 

 

1) กิจกรรมการเรียนรู้คุณค่าศิลปวัฒนธรรม ฮีตสิบสอง คองสิบสี่ บุญข้าวประดับดิน 

 จัดกิจกรรมระหว่างวันที่  8–9 กันยายน 2561 ณ บ้านศรี ไคออก หมู่ที่  4  ต าบลเมืองศรี ไค                   
อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ืออนุรักษ์ สืบสานและส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรม     
ที่ดีงามของชุมชน รวมทั้งให้นักศึกษา คณาจารย์และบุคลากรเกิดความเข้าใจในขนบธรรมเนียมประเพณีการท าบุญ
ข้าวประดับดิน มีผู้เข้าร่วมเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักประกอบด้วย คณาจารย์ นักศึกษา บุคลากรและประชาชนใน
หมู่บ้านศรีไคออก หมู่ที่ 4 จ านวนทั้งสิ้น 201 คน  

ภาพที่ 16 กิจกรรมการเรียนรู้คุณค่าศิลปวัฒนธรรม ฮีตสิบสอง คองสิบสี่ บุญข้าวประดับดิน 
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2) กิจกรรมการให้สุขศึกษาโดยใช้สื่อพื้นบ้าน 

 จัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 13 กันยายน 2561 ณ สสจ.อุบลราชธานี, สสจ.ศรีสะเกษ, สสจ.ยโสธร และ สสจ.
อ านาจเจริญ โครงการมีวัตถุประสงค์ เพ่ือจัดท าสื่อสุขศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของศิลปินพ้ืนบ้าน เพ่ือให้สุขศึกษาใน
โรงเรียน โรงพยาบาลและชุมชน โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลัก คือ นักศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
(หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต, หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต, หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต) เข้าร่วมกิจกรรม
จ านวนทั้งสิ้น 64 คน  

3) กิจกรรมการท าบุญอุทิศส่วนกุศลแด่อาจารย์ใหญ่ ประจ าปี 2561 

  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จัดกิจกรรมท าบุญอุทิศส่วนกุศลแด่อาจารย์ใหญ่ ประจ าปี 2561 
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 2 กันยายน 2561 ณ อาคารสมจิตต์ ยอดเศรณี วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข         
เพ่ือท าบุญอุทิศส่วนกุศลแด่อาจารย์ใหญ่และแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพระคุณของอาจารย์ใหญ่ และเพ่ือเป็นการ
เผยแพร่คุณงามความดีของอาจารย์ใหญ่และเป็นเกียรติแก่วงศ์ตระกูลของอาจารย์ใหญ่ มีจ านวนผู้เข้าร่วม 600 คน  

ภาพที่ 17 กิจกรรมท าบุญอุทิศส่วนกุศลแด่อาจารย์ใหญ่ ประจ าปี 2561 
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ผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ ประจ าปี 2561 

 ในปี 2561 ได้มีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี แผนงบประมาณสนับสนุนการด าเนินโครงการและ
กิจกรรมต่างๆ โดยมีผลการด าเนินงานที่ส าคัญ จ าแนกตามยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที ่1 จัดการศึกษาได้มาตรฐานสากล เพื่อเป็นก าลังในการพัฒนาประเทศ และเป็นที่ยอมรับในภูมิภาค        
ลุ่มน  าโขง 

เป้าประสงค์ : บัณฑิตมีความเป็นเลิศทางวิชาการและเชี่ยวชาญในทักษะวิชาชีพ สามารถสร้างนวัตกรรมและเป็น
ผู้ประกอบการ มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศ ทันต่อเทคโนโลยี มีความ
อุตสาหะในการท างาน มีภาวะผู้น า มีคุณธรรมจริยธรรมและความพอเพียงและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 

1. การรับนักศึกษา 
 1.1 วิธีการรับนักศึกษา 
 ปีการศึกษา 2561 เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 3 หลักสูตร และระดับปริญญาโท จ านวน       
1 หลักสูตร โดยมีระบบการรับนักศึกษา ดังนี้ 

ตารางท่ี 20 วิธีการรับเข้านักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 

วิธีรับเข้าศึกษา แผนรับ 
(คน) 

จ านวนรับ 
(คน) 

ลงทะเบียน
จริง(คน) 

ร้อยละของแผนรับ 
: ลงทะเบียนจริง 

รอบท่ี 1 การรับนักศึกษาด้วย Portfolio 66 144 140 212.12 
รอบท่ี 2 การรับนักศึกษาระบบโควตา 128 101 100 78.13 
รอบท่ี 3 การรับนักศึกษารับตรงร่วมกัน 10 36 36 360.00 
รอบท่ี 4 การรับนักศึกษาระบบรับผ่าน
ส่วนกลาง Admission 

14 14 13 92.86 

นักศึกษาต่างชาติ 2 2 2 100 
รวม 220 297 291 132.27 

หมายเหตุ : 1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม รับนักศึกษา 4 รอบ 
     2. หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต รับนักศึกษารอบที่ 2 เท่านั้น  
     3. ข้อมูลจาก www.reg.ubu.ac.th ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 

ตารางท่ี 21 วิธีการรับเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2561 

วิธีรับเข้าศึกษา แผนรับ 
(คน) 

จ านวนรับ 
(คน) 

ลงทะเบียนจริง 
(คน) 

ร้อยละของแผนรับ : ลงทะเบียนจริง 

แผน ก แบบ ก1 6 0 0 0 
แผน ก แบบ ก2 6 1 1 16.67 

รวม 12 1 1 8.33 
หมายเหตุ : จ านวนรับเข้าของนักศึกษาระดับปริญญาโทในปีการศึกษา 2561 เป็นจ านวนรับเข้าเฉพาะภาค
การศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561 เท่านั้น 
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แผนภูมิที่ 3 วิธีการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 

 
2. นักศึกษา  
 ในปีการศึกษา 2561 รับนักศึกษาเข้าศึกษาในทุกระดับการศึกษา ทั้งสิ้นจ านวน 292 คน เป็นนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี จ านวน 291 คน และนักศึกษาระดับปริญญาโท จ านวน 1 คน ซึ่งรับนักศึกษาเพ่ิมมากขึ้นกว่าปี
การศึกษา 2560 (ปีการศึกษา 2560 จ านวนรับเข้าศึกษาทั้งสิ้น 167 คน เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี 165 คน 
และระดับปริญญาโท 2 คน) 
 ในปีการศึกษา 2561 มีจ านวนนักศึกษาทั้งหมดทุกระดับการศึกษา จ านวน 842 คน เป็นนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี จ านวน 827 คน และนักศึกษาระดับปริญญาโท จ านวน 15 คน  
(ข้อมูลจาก www.reg.ubu.ac.th ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561) 
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รอบที่ 4 การรับนักศึกษาระบบรับ
ผ่านส่วนกลาง Admission

นักศึกษาต่างชาติ
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ตารางท่ี 22 จ านวนนักศึกษาในแต่ละหลักสูตร เปรียบเทียบปีการศึกษา 2560 – 2561  

หลักสูตร 

ปี 2560 ปี 2561 
การ

เพ่ิมขึ น/
ลดลง 

ปริญญา
ตรี 

(คน) 

ปริญญา
โท 

(คน) 

ปริญญา
เอก 
(คน) 

รวม 
(คน) 

ปริญญา
ตรี 

(คน) 

ปริญญา
โท 

(คน) 

ปริญญา
เอก 
(คน) 

รวม 
(คน) 

หลักสตูรแพทยศาสตรบัณฑิต 237 - - 237 272 - - 272 เพิ่มขึ้น 
หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร ์

246 - - 246 129   129 ลดลง 

หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 

105 - - 105 196 - - 196 เพิ่มขึ้น 

หลักสตูรสาธารณศาสตรบัณฑติ 
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร ์

119 - - 119 230   230 เพิ่มขึ้น 

หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ 
สาขาวิชาชีวเวชศาสตร ์

 16  16 - 15 - 15 ลดลง 

รวม 707 16 0 723 827 15 - 842 เพ่ิมขึ น 
 

 

แผนภูมิที่ 4 จ านวนนักศึกษาทั งหมดในปีการศึกษา 2560 - 2561 

 
 
 
 
 
 

707

16

827

15
0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

ปริญญาตรี ปริญญาโท

จ า
นว

น

ระดับการศึกษา

ปีการศึกษา 2560

ปีการศึกษา 2561



        วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข                                                                                               29 

                                                                                                                                                                              รายงานประจ าปี 2561  

 
 
3. ผู้ส าเร็จการศึกษา 
 ในปีการศึกษา 2559 มีผู้ส าเร็จการศึกษาในทุกหลักสูตรทั้งสิ้นจ านวน 113 คน เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี จ านวน 113 คน แบ่งเป็น หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต จ านวน 39 คน และหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จ านวน 74 คน  
 จากการส ารวจข้อมูลภาวะการมีงานท าของผู้ส าเร็จการศึกษาภายใน 1 ปี จากผู้ส าเร็จการศึกษาในปี
การศึกษา 2559 จ านวนทั้งสิ้น 113 คน  มีผู้ตอบแบบส ารวจ จ านวนทั้งสิ้น 104 คน คิดเป็นร้อยละ 92.04 ผลการ
ส ารวจพบว่า บัณฑิตได้งานท าจ านวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 92.16 และ บัณฑิตที่ยังไม่ได้งานท า จ านวน 8 คน  คิด
เป็นร้อยละ 7.84 

ตารางท่ี 23 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559 – 2560 (คน) 
 
 
 
 
 

 

 

แผนภูมิที่ 5 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2559 -2560 
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ระดับการศึกษา ปี 2559 (คน) ปี 2560 (คน) เพิ่ม-ลดลง 
ปริญญาตรี 112 148 เพ่ิมข้ึน 
ปริญญาโท - 2 ส าเร็จปีแรก 

รวมทุกระดับ 112 150 เพิ่มขึ น 
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4. จ านวนการพัฒนาหลักสูตร จ าแนกตามระดับการศึกษาพัฒนาหลักสูตร 
 ในปีการศึกษา 2561 เปิดการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรต่างๆ จ านวนทั้งสิ้น 5 หลักสูตร เป็นหลักสูตร
ในระดับปริญญาตรี จ านวน 4 หลักสูตร และหลักสูตรในระดับปริญญาโท จ านวน 1 หลักสูตร โดยด าเนินการ
ปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐานตามกรอบ TQF จ านวน 5 หลักสูตร ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 24 ระดับการศึกษาพัฒนาหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 - 2561 

รายละเอียดหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 
ปริญญา

ตรี 
(คน) 

ปริญญา
โท 

(คน) 

ปริญญา
เอก 
(คน) 

รวม 
(คน) 

ปริญญา
ตรี 

(คน) 

ปริญญา
โท 

(คน) 

ปริญญา
เอก 
(คน) 

รวม 
(คน) 

จ านวนหลักสตูรที่
เปิดสอน 

4 1 - 5 4 1 - 5 

จ านวนหลักสตูรที่
ปรับปรุงมาตรฐาน
ตามกรอบ TQF. 

4 1 - 5 4 1 - 5 

จ านวนหลักสตูรที่ขอ
อนุมัติเปิดใหม ่

- 1 1 2 - 1 1 2 

จ านวนหลักสตูรที่ขอ
อนุมัติปิดหลักสตูร 

- - - - - - - - 

 
ตารางท่ี 25 จ าแนกหลักสูตรตามระดับการศึกษา สาขาวิชาต่างๆ ปีการศึกษา 2561 

รายละเอียดหลักสูตร ปริญญาตรี
(หลักสูตร) 

ปริญญาโท 
(หลักสูตร) 

ปริญญาเอก 
(หลักสูตร) 

รวม 
(หลักสูตร) 

หลักสตูรแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแพทยศาสตร ์ 1 - - 1 

หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสาธารณสุข
ศาสตร ์

1 - - 1 

หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาอนามัย
สิ่งแวดล้อม 

1 - - 1 

หลักสตูรสาธารณสุขศาสตรบณัฑติ สาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร ์

1 - - 1 

หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ 
สาขาวิชาชีวเวชศาสตร ์

- 1 - 1 

รวม 4 1 - 5 
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 4.1 การจัดการเรียนการสอนของโรงพยาบาลร่วมผลิต : โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัด
อุบลราชธานี 
 ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษา โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ มีการจัดการรับนักศึกษาแพทย์เข้าฝึกปฏิบัติงาน
ในช่วงชั้นปีที่ 4-6 ระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น  และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในช่วงปีการศึกษา 2561  มี
จ านวนนักศึกษาทั้งหมดดังนี้ 
  จ านวนนักศึกษาแพทย์ปีการศึกษา 2561 

1. นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4     จ านวน 46  คน 
แบ่งเป็น มหาวิทยาลัยขอนแก่น    จ านวน 19  คน 
       มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  จ านวน 27  คน 

2. นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5    จ านวน 41  คน 
แบ่งเป็น มหาวิทยาลัยขอนแก่น    จ านวน 28  คน 
           มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  จ านวน 13  คน 

3. นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6    จ านวน 47  คน 
แบ่งเป็น มหาวิทยาลัยขอนแก่น   จ านวน 30  คน 
           มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  จ านวน 17  คน 
 

ตารางท่ี 26 จ านวนนักศึกษาแพทย์และบัณฑิตแพทย์ ปีการศึกษา 2547 - 2561 

ประเภท รับเข้าศึกษา 
ม.ขอนแก่น (คน) 

รับเข้าศึกษา 
ม.อุบลฯ (คน) 

ขณะนี ก าลังศึกษา 
(คน) 

จบการศึกษาแล้ว 
(คน) 

แพทย์ 5 ปี 32 - - 32 
CPIRD 278 204 167 315 
ODOD 123 - 57 66 

รวม 433 232 224 413 
 
ภาพประกอบโครงการกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรม ดังนี  
 1) โครงการกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา    
  ผู้อ านวยการฯกล่าวให้โอวาทนักศึกษาแพทย์ที่ขึ้นปี 4 และให้พ่ีๆชั้นปีที่ 6 ให้ข้อเสนอแนะในการ
ขึ้นชั้นเรียนในปีการศึกษา 2561 ซึ่งปีนี้มีพิธีมอบเสื้อกาวน์ส าหรับแพทย์ที่ข้ึนชั้นคลินิก 
 

 

ภาพที่ 18 โครงการกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา 
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 2) โครงการกิจกรรมไหว้ครู 
  ร่วมร าลึกพระคุณอาจารย์แพทย์ มีการร าบูชาครู มอบพานไหว้ครูและพวงมาลัยส าหรับอาจารย์
แพทย์ที่มาร่วมพิธีซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นทุกๆปี 
 

 

ภาพที่ 19 โครงการกิจกรรมไหว้ครู 
 

 3) โครงการกิจกรรมถวายเทียนพรรษา  
  น านักศึกษาแพทย์ร่วมถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ าฝน และร่วมแกะสลักเทียนติดพิมพ์เพ่ือเป็น
การร่วมประเพณีแห่เทียนพรรษา 

 

ภาพที่ 20 โครงการกิจกรรมถวายเทียนพรรษา 

 4) โครงการกิจกรรมเทิดพระเกียรติวันมหิดล  
  นักศึกษาแพทย์ร่วมวางพวงมาลา ร าลึกถึงพระบรมราชชนก พระผู้ได้รับการถวาย                
พระสมัญญาภิไธย จากแพทย์และประชาชนทั่วไปว่า  "พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย" และจัด
กิจกรรมให้ความรู้ทางการแพทย์ 

 

ภาพที่ 21 กิจกรรมเทิดพระเกียรติวันมหิดล 
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 5) โครงการกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ และพิธีมอบสัมฤทธิบัตร  
   กิจกรรมรับมอบสัมฤทธิบัตรและกล่าวให้โอวาทในการไปปฏิบัติงานเป็นแพทย์ที่ดีต่อไป 

 

 

 

 

ภาพที่ 22 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ และพิธีมอบสัมฤทธิบัตร 

 6) กิจกรรมเพื่อสานสัมพันธ์ส าหรับอาจารย์แพทย์และนักศึกษาแพทย์  
  กิจกรรมสรรหาอาจารย์ที่ปรึกษา เสริมประสบการณ์ส าหรับนักเรียนแพทย์ 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 23 กิจกรรมเสริมประสบการณ์ ออกค่ายอาสา 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 24 กิจกรรมจัดอบรม ACLS 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 25 กิจกรรมเตรียมความพร้อม Extern 
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ภาพที่ 26 กิจกรรมกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ 

 
 4.2 การจัดการเรียนการสอนของโรงพยาบาลร่วมผลิต : ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั นคลินิก       
โรงพยาบาลศรีสะเกษ 
 ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลศรีสะเกษ มีการจัดการเรียนการสอน โดยรับนักศึกษาแพทย์
เข้าฝึกปฏิบัติงานในช่วงชั้นปีที่ 4-6 จากวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ในช่วงปีการศีกษา 2561 
 4.2.1 โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษาแพทย์ชั นคลินิก 
  ในปีการศึกษา 2561 ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลศรีสะเกษ ได้มีการจัด
โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิกดังนี้  
 1) โครงการปฐมนิเทศ: Introduction to Clinic ของนักศึกษาแพทย์ชั นปีที่ 4 – 6 ปีการศึกษา 2561 
แบ่งเป็น 4 กิจกรรม ดังนี  
 1.1 กิจกรรมที่ 1 อบรมวิชาการชั นคลินิก  
 ระหว่างวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 สถานที่ ศูนย์-แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลศรีสะเกษ 
การอบรมวิชาการชั้นคลินิกจัดขึ้นเพ่ือให้นักศึกษาแพทย์ได้เรียนรู้การตรวจร่างกายซึ่งเป็นขั้นตอนส าคัญขั้นตอนหนึ่ง
ที่แพทย์ปฏิบัติเพ่ือใช้ช่วยในการวินิจฉัยโรคของคนไข้  และเป็นการจ าลองสถานการณ์เพ่ือให้นักศึกษาแพทย์ได้
ทดลองตรวจร่างกายจริง ๆ 
 1.2 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมสานสัมพันธ์ของนักศึกษาแพทย์ทุกชั นปี  
 วันเสาร์ที่ 28 เมษายน 2560 สถานที่ ห้องประชุมกิตติรังษี  โรงพยาบาลศรีสะเกษ เป็นกิจกรรมเพ่ือให้
นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 รู้จักการใช้ชีวิตในการเตรียมตัวเป็นแพทย์ในชั้นคลินิก ซึ่งจะก่อให้เกิดความรู้สึกที่ดีต่อศูนย์
แพทยฯ์ และโรงพยาบาล สร้างความรักความผูกพันธ์ และความสามัคคีในหมู่คณะ รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพ่ี
กับรุ่นน้อง และเพ่ือนนักศึกษาแพทย์ในรุ่นเดียวกัน อีกท้ังยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดี และสร้างความภูมิใจในการ
เป็นแพทย์ CPIRD 
 1.3 กิจกรรมที่ 3 เข้าค่าย "What is Music Education?"  
 ระหว่างวันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน 2561 สถานที่ อ าเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ เป็นกิจกรรมที่มีการออก
ค่ายเพ่ือสร้างเสริมความแข็งแกร่งให้กับนักศึกษาแพทย์พัฒนาการเรียนรู้ด้านร่างกาย สังคม เพ่ือเชื่อมโยงกับการ
เรียนรู้ในชุมชน 
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 1.4 กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมปฐมนิเทศ และรับเสื อกาวน์  
 วันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561 (ช่วงบ่าย) สถานที่ ห้องประชุมกิตติรังษี โรงพยาบาลศรีสะเกษ เป็นกิจกรรม
สวมเสื้อกาวน์ให้น้อง ถือได้ว่าเป็นการก้าวขึ้นสู่ความเป็นหมอมาอีกขั้นหนึ่ง ซึ่งเรียกว่าเป็นการเรียนชั้นคลินิก        
นั้นหมายความว่าจะไม่ใช่ได้ศึกษาแค่ในชั้นเรียน นักศึกษาแพทย์ที่ก้าวขึ้นมาในชั้นคลินิกนั้น จะได้ ศึกษาในสถานที่
จริง ปฏิบัติจริงกับผู้ป่วยจริง และจะต้องมีความรับผิดชอบที่มากขึ้น เพ่ือเป็นการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในวิชาชีพ
ให้แก่นักศึกษาแพทย์เพ่ือพัฒนา และสร้างเสริมบุคลิกภาพที่เหมาะสม รวมทั้งทักษะการสื่อสาร การควบคุมอารมณ์ 
และการปรับตัวเพ่ือให้มีความสัมพันธ์ที่ดีในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืน 
 
 2) กิจกรรมไหว้ครู 
 วันพุธที่ 15 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้น-คลินิก โรงพยาบาล   
ศรีสะเกษ เป็นการแสดงถึงความระลึกถึงบุญคุณของครู ซึ่งการไหว้ครูเป็นการแสดงตนว่าขอเป็นศิษย์ของท่าน
โดยตรงเป็นการเสริมสร้างความตระหนักให้นักศึกษาแพทย์ได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครูอาจารย์ส่งผลให้เกิด
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลต่อการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาอีกด้วย 
 
 3) วันมหิดล ปีการศึกษา 2561  
 วันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2561 เพ่ือร าลึกถึงสมเด็จพระราชบิดาที่ทรงตรัสว่า “ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตัว
เป็นที่สอง ประโยชน์ของเพ่ือนมนุษย์ เป็นกิจที่หนึ่ง ลาภทรัพย์ และเกียรติยศ จะตกแก่ท่านเอง ถ้าท่านทรงธรรมะ
แห่งอาชีพไว้ให้บริสุทธิ์” เป็นพระบรมราชปณิธานที่ยึดถือสืบต่อกันมาในวงการแพทย์อย่างช้านาน ส่งผลในด้าน
ทัศนคติในการให้บริการประชาชนให้เกิดประสิทธิภาพ ค านึงถึงบทบาทของการให้บริการที่มีต่อผู้ให้บริการในชุมชน 
 

4.2.2 ผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ 
 ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลศรีสะเกษ ได้จัดท าโครงการที่สนับสนุนการท าวิจัยส าหรับ
อาจารย์ ดังนี้ 
 1. โครงการคลินิกวิจัย (Research Clinic) 
 2. โครงการค่าตอบแทนสนับสนุนการท าวิจัยของอาจารย์แพทย์ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก 
โรงพยาบาลศรีสะเกษ 
 3. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือผลิตผลงานวิจัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 4. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนากระบวนการวิจัยของอาจารย์แพทย์ คลังข้อสอบ  
และ Transformative Learning ระหว่างวันที่ 21 – 24 มิถุนายน 2561 
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4.2.3 ผลงานนักศึกษา ปีการศึกษา 2560 
1) ผลการเรียนดีเด่น  
ชั นปี 4 

1. นิติเวชศาสตร์ 1 นางสาวชญานิศ อัศวเมธาพันธ์ 
2. เวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัว 3  นางสาวภัทรวรรณ เพชรบ่อใหญ่ 
3. ศัลยศาสตร์ 1 นางสาวโชติมณี พุฒพิมพ์ 
4. สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 1 นายอธิปวัฒน์ บุญเรือง 
5. ออร์โธปิดิกส์ 1 นายอธิปวัฒน์ บุญเรือง  
6. อายุรศาสตร์ 1 นายอริย์ธัช กิตติวรเวช 
7. เวชศาสตร์ฟื้นฟู นางสาวอารียา อุตอามาตย์ 

ชั นปี 5 
8. ศัลยศาสตร์ 2 นางสาววิภาลักษณ์  ฐิติสมบูรณ์ 
9. อายุรศาสตร์ 2  นางสาววิภาลักษณ์  ฐิติสมบูรณ์ 
10. จักษุวิทยา นางสาววิภาลักษณ์  ฐิติสมบูรณ์ 
11. โสต ศอ นาสิก  นางสาววิภาลักษณ์  ฐิติสมบูรณ์ 
12. รังสีวิทยาคลินิก นางสาววิภาลักษณ์  ฐิติสมบูรณ์ 
13. วิสัญญีวิทยา นางสาวจิราพร  ภูดอนตอง 
14. จิตเวชศาสตร์  นางสาวจิราพร  ภูดอนตอง 
15. กุมารเวชศาสตร์ 1  นางสาวจิราพร  ภูดอนตอง 
16. เวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัว 4 นางสาวจิราพร  ภูดอนตอง 
17. นิติเวชศาสตร์ 2  นายจิรายุทธ  ยาพลัง 
 

2) รางวัลขวัญใจนักศึกษาแพทย์ชาย และหญิง  ปีการศึกษา 2560 
1.  นายอภิวิทย์  ใจเอ้ือ  
2.  นางสาวปิยะรัตน์  สัตย์ศักดิ์สิทธิ์  
 

       3) รางวัลการประกวดห้องพักชาย และหญิงดีเด่น  ปีการศึกษา 2560 
1. นายปวัน  จันทร์รุ่งโรจน์ และนายรัชชานนท์  เต็มใจ ห้อง MEC 501 
2. นางสาวปุญญตา  ชาติธรรม์ และนางสาวโชติมณี  พุฒพิมพ์ ห้อง MEC 711 

 
       4) ครูในดวงใจ ปีการศึกษา 2560 

  ล าดับที่ 1. นายแพทย์กิตติพิชญ์   แม้นถาวรสิริ 
  ล าดับที่ 2. นายแพทย์สุที   วงค์ละคร  
  ล าดับที่ 3. นายแพทย์อัครเดช   โอภาสพสุ 
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5. โครงการที่มีการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของนักศึกษาในศตวรรษที่ 21   
 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาต่างๆ  อย่างเหมาะสม
และครบถ้วน ซึ่งกิจกรรมนักศึกษา หมายถึง กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ด าเนินการทั้งโดยคณะและโดยสโมสรนักศึกษา 
เป็นกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมจะมีโอกาสได้รับการพัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย และคุณธรรมจริยธรรม โดย
สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ที่ประกอบด้วยมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติ 5 ประการ ได้แก่ (1) คุณธรรม จริยธรรม (2) ความรู้ (3) ทักษะทางปัญญา (4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ (5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่คณะ สถาบัน และสภา/องค์กรวิชาชีพได้ก าหนดเพ่ิมเติม ตลอดจนสอดคล้อง
กับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต และน าหลัก PDSA/PDCA (Plan, Do, Study/Check, Act) ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน
เป็นการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาอย่างยั่งยืน 

ตารางท่ี 27 โครงการที่มีการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 ปีการศึกษา 2561 

ล าดับที ่ ชื่อโครงการ ระยะเวลา สถานที ่

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

(คน) 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 กิจกรรมของสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์
นานาชาติ (IFMSA) 

ตลอดปีการศึกษา กรุงเทพฯ 15 147,884 

2 กิจกรรมของสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์
เอเชีย (AMSA) 

ตลอดปีการศึกษา กรุงเทพฯ 15 154,480 

3 กิจกรรมเข้าร่วม สพท. ตลอดปีการศึกษา กรุงเทพฯ 15 254,628 
4 กิจกรรม การเข้าร่วมประชุมสมาพันธ์นิสิต

นักศึกษาสาธารณสุขแห่งประเทศไทย 
ตลอดปีการศึกษา กรุงเทพฯ 15 71,880 

5 กิจกรรม กีฬาสาธารณสุขสัมพันธ ์ 25-27 มกราคม 2561 ม.อุบล 350 355,560 
 กิจกรรม กีฬาเข็มสมัพันธ์ 5-7 มกราคม 2561 ม.ขอนแก่น 60 19280 
6 กิจกรรม กีฬาเฟรชช่ี กันยายน 2561 ม.อุบล 450 20,000 
7 กิจกรรม กีฬาเชื่อมสัมพันธ์วิทยาศาสตร์

สุขภาพ 
25-26 มีนาคม 2561 ม.อุบล 450 20,000 

8 กิจกรรม ต้อนรับน้องใหม ่ 7-11 สิงหาคม 2561 ว.แพทย์ 450 10,000 
9 กิจกรรม พิธีไหว้คร ู 24 สิงหาคม 2561 ว.แพทย์ 325 23,500 
10 กิจกรรม แรกพบสบตา (แรกพบนักศึกษา

แพทย์ช้ันปีท่ี 1) 
10 มิถุนายน 2561 ว.แพทย์ 112 10,560 

11 โครงการพัฒนาทักษะสโมสรนักศกึษา 18-19 กุมภาพันธ ์2561 ว.แพทย์ 40 84,890 
12 พัฒนาทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21  

(หลักสูตรแพทย์ ) 
ตลอดปีการศึกษา ว.แพทย์ 228 439,240 

13 พัฒนาทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21  
(หลักสูตรสาธารณสุข ) 

ตลอดปีการศึกษา ว.แพทย์ 450 79,320 

14 กิจกรรม ปฐมนเิทศนักศึกษาใหม ่ 3 สิงหาคม 2561 ว.แพทย์ 150 4,000 
15 กิจกรรม การซ้อมพระราชทานปรญิญา

บัตรและแสดงความยินดีกับบัณฑติ 
ธันวาคม 2560 ว.แพทย์ 100 10,200 

16 กิจกรรม วันมหิดล 24 กันยายน 2561 ว.แพทย์ 250 27,000 
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ล าดับที ่ ชื่อโครงการ ระยะเวลา สถานที ่

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

(คน) 

งบประมาณ 
(บาท) 

17 กิจกรรม ปัจฉมินิเทศ (นักศึกษาวทบ. 
สาขาสาธารณสุข) 

6 เมษายน 2561 ว.แพทย์ 90 63,200 

18 กิจกรรมแต่งกายดี  มีวินัย ตรงต่อเวลาเพื่อ
ศักดิ์ศรี ว.แพทย ์

ตลอดปีการศึกษา ว.แพทย์ 450 3,000 

19 ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา (หลักสูตรแพทย์) 30-31 มีนาคม 2560 ว.แพทย์ 36 68,500 
20 กิจกรรมตอบปัญหาวิชาการ ตลอดปีการศึกษา กทม. 5 77,640 
21 กิจกรรมคา่ยคณุธรรม-จริยธรรม 7-9 กรกฏาคม 2561 วัดป่าบุญล้อม 48 142,944 
 
 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 27 กิจกรรมของสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์นานาชาติ (IFMSA) ตลอดปีการศึกษา ณ กรุงเทพฯ 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 28 โครงการเข้าร่วมและจัดประชุมสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาสาธารณสุขแห่งประเทศไทย   
ตลอดปีการศึกษา ณ กรุงเทพฯ / ม.อุบล 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 29 การน าเสนอผลงานวิชาการบัวบานเกมส์ 27 มกราคม 2561 ณ ม.อุบล 
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ภาพที่ 30 โครงการกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์  (บัวบานเกมส์ ) 27 มกราคม 2561  ม.อุบล เป็นเจ้าภาพ 

ภาพที่ 31 พิธีไหว้ครู 23 สิงหาคม 2561 ณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

ภาพที่ 32 กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันที่ 25 กรกฏาคม 2561  
ณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

 

ตารางท่ี 28 โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 ปีการศึกษา 2561 

ล าดับ โครงการ ระยะเวลา จ านวน (คน) งบประมาณ (บาท) 
1 พัฒนาทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21  

(แพทย์ ) 
ตลอดปีการศึกษา 228 439,240 

2 พัฒนาทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21  
(สาธารณสุข ) 

ตลอดปีการศึกษา 450 79,320 

 

 

 

 

ภาพที่ 33 โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 (หลักสูตรแพทยศาสตร์ )  
ตลอดปีการศึกษา ณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
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ภาพที่ 34 พัฒนาทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 (หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ ) ตลอดปีการศึกษา 
ณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

 
6. การส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา เพื่อฝึกทักษะการท างานเป็นทีม ประสบการณ์จากการท า
จริงหรือสหกิจศึกษา 
 ในปีการศึกษา 2560 มีการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมนอกหลักสูตรที่
ส่งเสริมการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยด าเนินการจัดกิจกรรม/โครงการ ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 29 กิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมนอกหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 

ล าดับ ชื่อกิจกรรม จ าแนกเป็นด้านๆ จ านวนโครงการ จ านวน (คน) งบประมาณ (บาท) 
1.โครงการส่งเสริมคณุธรรม จริยธรรม 

1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
“ปลูกจิตส านึกต่อต้านการทุจรติ
คอร์รัปช่ัน” 

3 โครงการ นักศึกษา 153 คน 
บุคลากร 8 คน 

24,234.00 

2 โครงการฝึกปฏิบตัิการจติปัญญา
ศึกษาและสุนทรียสนทนาใน
รายวิชา1901 101 การพัฒนา
ความเป็นนักวิชาชีพเวชกรรม 

นักศึกษา 36 คน 
บุคลากร 3 คน 

22,800.00 
 

3 กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลกเพื่อ
สุขภาพ 

420 คน 12,600.00 

2. โครงการส่งเสริมความรู้ 
1 โครงการศึกษาดูงานในรายวิชา 

1901 206 ระบบเลือดและ
น้ าเหลือง 

14 โครงการ นักศึกษา 36 คน 
บุคลากร 8 คน 

5,000.00 

2 โครงการสนับสนุนและเตรยีม
ความพร้อมส าหรับการสอบ
ประเมินความรูค้วามสามารถใน
การประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

นักศึกษา 48  คน 265,990.00 

3 โครงการศึกษาดูงาน 
ในรายวิชา 1901 205 หลักการ
ทั่วไปทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
3 

นักศึกษา 36 คน 
บุคลากร 4 คน 

7,940.00 

4 โครงการศึกษาดูงานระบบบ าบัด
น้ าเสียและมลูฝอย 

นักศึกษา 60 คน 
บุคลากร 1 คน 

1,830.00 
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ล าดับ ชื่อกิจกรรม จ าแนกเป็นด้านๆ จ านวนโครงการ จ านวน (คน) งบประมาณ (บาท) 
5 กิจกรรมฝึกอบรม “ดบัเพลิง

ขั้นต้น” ส าหรับบุคลากรและ
นักศึกษา 

นักศึกษา 57 คน 
บุคลากร 10 คน 

38,705.00 

6 โครงการศึกษาดูงานรายวิชา 
1902 305  สุขภาพภาค
ประชาชน 

นักศึกษา 57 คน 
บุคลากร 3 คน 

9,170.00 

7 โครงการฝึกปฏิบตัิการตรวจสอบ
ความปลอดภัยของอาหารรายวิชา 
1902 212 สุขาภิบาลอาหาร 

นักศึกษา 91 คน 
บุคลากร 4 คน 

3,840.00 

8 โครงการศึกษาดูงานในรายวิชา 
1902 319การควบคุมมลพิษทาง
อากาศและเสียง 

นักศึกษา 60 คน 
บุคลากร 2 คน 

3,100.00 

9 โครงการศึกษาดูงานในรายวิชา 
1902 413  โครงการด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อม 

นักศึกษา 67 คน 
บุคลากร 3 คน 

54,259.34 

10 โครงการฝึกปฏิบตัิการตรวจสอบ
ความปลอดภัยของอาหารรายวิชา 
1902 212 สุขาภิบาลอาหาร 

นักศึกษา 91 คน 
บุคลากร 4 คน 

3,840.00 

11 โครงการศึกษาดูงานการจดัการ
ขยะ รายวิชา 1902 412  
เทคโนโลยีการก าจัดมลูฝอยข้ันสูง 

นักศึกษา 67 คน 
บุคลากร 3 คน 

1,340.00 

12 โครงการศึกษาดูงานด้านการ
ก าจัดของเสียอันตราย 

นักศึกษา 60 คน 
บุคลากร 2 คน 

1,200.00 

13 กิจกรรม การจัดท ารายงานการ
ประเมินผลกระทบสุขภาพและ
สิ่งแวดล้อม รายวิชา 1902 411 
การประเมินผลกระทบสุขภาพ
และสิ่งแวดล้อม 

นักศึกษา 67 คน 
บุคลากร 10 คน 

10,980.00 

14 กิจกรรมออกฝึกปฏิบัตดิ้านสุข
ศึกษาและพฤติกรรมศาสตร ์

นักศึกษา 99  คน 8,360.00 

3.โครงการส่งเสริมทักษะทางปัญญา 
1 โครงการพัฒนาอาจารย์เพื่อการ

จัดการเรียนการสอนทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ ๒๑ 
Module ที่ 1: กระบวนการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
Module ที่ 2: 
ศิลปะ เกมส์ และการสื่อสาร
กระบวนการเรียนรู้เพื่อการ
เปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาสื่อการ
เรียนรู้ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
ส าหรับอาจารย ์
Module ที่ 3: 

6 โครงการ บุคลากร 55 คน 
 
 
 
 
 

388,206.05 
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ล าดับ ชื่อกิจกรรม จ าแนกเป็นด้านๆ จ านวนโครงการ จ านวน (คน) งบประมาณ (บาท) 
ฝึกปฏิบัติการ coaching และ 
follow up 
Module ที่ 4: 
สกัดองค์ความรู้ เชื่อมเครือข่าย 
หาแนวร่วมเชิญ ผู้ทรงคุณวุฒิ ท่ี
ร่วมขับเคลื่อนกระบวนการเรยีนรู้
ในศตวรรษที่ 21 ในระดับนโยบาย 
Module ที่ 5: 
การพัฒนาคณะกรรมการพัฒนา
หลักสตูรดา้น Design thinking 
Module ที่ 6: 
การประชุมเพื่อปรับปรุงหลักสตูร
แพทย ์

2 กิจกรรมศึกษาชุมชนด้วยเครื่องมือ 
7 ช้ิน 

นักศึกษา 117 คน 
บุคลากร 4 คน 

25,240.00 

3 โครงการฝึกปฏิบตัิการจติปัญญา
ศึกษาและสุนทรียสนทนาใน
รายวิชา1901 101 การพัฒนา
ความเป็นนักวิชาชีพเวชกรรม 

นักศึกษา 36  คน 
บุคลากร 3 คน 

22,800.00 
 

4 โครงการฝึกปฏิบตัิการภาคสนาม 
รายวิชาการวินิจฉัยชุมชน (1902 
401) 

นักศึกษา 125คน 
บุคลากร 20 คน 

183,070.00 

5 โครงการฝึกปฏิบตัิอนามัยโรงเรยีน
และเยีย่มครอบครัวในรายวิชา 
1902 303 อนามัยครอบครัว 

นักศึกษา 58 คน 
บุคลากร 5 คน 

6,420.00 

6 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูเ้รื่อง 
“เทคนิคการสอนในศตวรรษท่ี 
21” 

บุคลากร 31 คน 900.00 

4. โครงการส่งเสริมทักษะความสมัพันธุ์ระหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ 
1 กิจกรรมการเตรียมความพร้อม

ของนักศึกษาแพทย์ก่อนข้ึนช้ันปรี
คลินิก 

8 โครงการ นักศึกษาและบุคลากร 4,140.00 

2 โครงการฝึกปฏิบตัิงานในรายวิชา
การสร้างเสริมสุขภาพและ
ประสบการณ์วิชาชีพแพทย์ 
(1901 309) 

นักศึกษา 47 83,815.00 

3 โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชน
เพื่อการพึ่งพาตนเองด้านสุขภาพ 

นักศึกษา 36 คน 39,950.00 

4 กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาแพทย์
ก่อนข้ึนช้ันคลินิก 

นักศึกษาและ
ผู้ปกครอง 72 คน 
บุคลากร 40 คน 

2,640.00 

5 กิจกรรมเตรยีมความพร้อมของ
นักศึกษา ก่อนฝึกปฏิบัติงาน
อนามัยชุมชน 2 

นักศึกษา 56 คน 
บุคลากร 6 คน 

720.00 
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ล าดับ ชื่อกิจกรรม จ าแนกเป็นด้านๆ จ านวนโครงการ จ านวน (คน) งบประมาณ (บาท) 
ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร์ วิชาเอก
อนามัยชุมชน ช้ันปีท่ี 4 

6 กิจกรรมปฐมนิเทศอาจารย์พี่เลี้ยง
ประจ าแหล่งฝึกปฏิบัติงาน 

บุคลากรและ
บุคคลภายนอก 24 คน 

720.00 

7 กิจกรรมปฐมนิเทศการฝึกงาน
นักศกึษาหลักสตูรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาอนามัย
สิ่งแวดล้อม ช้ันปีท่ี  4 

บุคลากร 18 คน 8,640.00 

8 กิจกรรม“ศึกษาชีวิตสาธารณสุข” นักศึกษา 221 คน 
บุคลากร 18 คน 

9,630.00 

5. โครงการส่งเสริมทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1 กิจกรรมอบรมโปรแกรม SPSS ใน

รายวิชาระเบียบวิธีวิจัย 1902 
302 

3 โครงการ นักศึกษา 56 คน 0.00 

2 กิจกรรมเสริมวิชาการ ติวสอบ 
รายวิชา1421 307 ภาษาอังกฤษ
ส าหรับสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
(English for Health Science) 

นักศึกษา 83 คน 900.00 

3 กิจกรรมอบรมเตรียมความพร้อม
ส าหรับการสอบวดัความความรู้
ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาช้ัน
ปีท่ี 4 หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุข
ศาสตร ์

นักศึกษา 56 คน 0.00 

 
ภาพกิจกรรมส าคัญในรอบปีงบประมาณ 2561  

 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 35 กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลกเพื่อสุขภาพ ณ สถานที่ บริเวณลานกิจกรรมหน้าห้อง CMP 103 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วันที่ 6 กันยายน 2561 
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ภาพที่ 36 ประชุมเชิงปฏิบัติการ Coaching, Mentoring, Feedback, Reflection and Positive 
Psychology ครั งที่2 Theme: Experience sharing, success stories, new tools eg. SOAP technique  

ณ ห้อง CMP 122  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วันที่  25-26 มิถุนายน 2561 
 

ภาพที่ 37 กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาแพทย์ก่อนขึ นชั นคลินิก ปีการศึกษา 2560 
ณ ห้อง CMP 101 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วันที่ 16 มีนาคม 2561 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 38 กิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “เทคนิคการสอนในศตวรรษที่ 21” 
ณ ห้อง Smart Class Room วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วันที่ 20 มิถุนายน 2561 
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7. การสนับสนุนและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนและแหล่งเรียนรู้ 
 7.1. การจัดบริการเครืองคอมพิวเตอร์ เพื่อการเรียนการสอนและการสืบค้นข้อมูล 
  งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มีการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์เพ่ือการเรียนการสอนในห้องเรียน
ทุกห้องเรียนเพิ่มเติม จ านวน 9 เครื่อง และวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้ให้ความส าคัญต่อผู้ต้องการ
ใช้อินเตอร์เน็ตอย่างสม่ าเสมอ โดยได้มีการส ารวจความต้องการใช้งานและได้มีการขยายจุดให้บริการเครือข่ายไร้สาย
ภายในอาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ซึ่งในปีงบประมาณ 2561 ได้ติดตั้งภายในอาคารวิทยาลัยฯ 
เพ่ิมอีก 4 จุด รวมทั้งสิ้น 27 จุด  
 

 

แผนภูมิที่ 6 จุดให้บริการเครือข่ายไร้สายภายในอาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

 จากแผนภูมิจะพบว่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีจุดให้บริการอินเตอร์เน็ตไร้สายที่เพียงพอ
ต่อความต้องการของบุคลากร 

 7.2. การบริหารจัดการด้าน/อุปกรณ์/วัสดุทางวิทยาศาสตร์ ภายในห้องปฏิบัติการ  
 งานห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2561 จ านวน 1 โครงการ 
คือ โครงการจัดหาวัสดุเพื่อรองรับการเรียนการสอนประจ าปี พ.ศ. 2561 จ านวน 1,090,207.35 บาท และได้จัดสรร
เพ่ือจัดซื้อ จัดจ้างวัสดุวิทยาศาสตร์และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ โดยสรุปการใช้งบประมาณแต่ละหลักสูตร             
ตามแผนภูมิที่ 6 
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แผนภูมิที่ 7 การใช้งบประมาณแต่ละหลักสูตร ประจ าปีงบประมาณ 2561 

 
 จากการประเมินโครงการจัดหาวัสดุเพ่ือรองรับการเรียนการสอนประจ าปี พ.ศ. 2560 พบว่า ผลส าเร็จของ
การด าเนินการตามตัวชี้วัดของโครงการมีความพึงพอใจในระบบสนับสนุนการเรียนการสอน ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ  
70 (3.50) ห้องปฏิบัติการได้รับความพึงพอใจอยู่ที่ ร้อยละ 74.20 (3.71) ความพึงพอใจโดยรวมต้องไม่น้อยกว่า    
ร้อยละ 80 (4.00) ห้องปฏิบัติการได้รับความพึงพอใจอยู่ที่ ร้อยละ 76.00 (3.80) 
 งานห้องปฏิบัติการได้จัดหาวัสดุ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ให้พอเพียงต่อจ านวนนักศึกษา เพ่ือฝึกฝนทักษะด้าน
การปฏิบัติการ มุ่งเน้นและพัฒนานักศึกษาให้เกิดทักษะทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีเครื่องมือ มีความรู้ในทฤษฎี
พ้ืนฐาน และสามารถน าความรู้ไปคิดแก้ปัญหาในพื้นที่ได้จริง 

รูปที่ 39 เครื่องมือและอุปกรณ์ประจ าห้องปฏิบัติการ 
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 7.3. การบริหารจัดการด้านสื่อการเรียนการสอน หนังสือ ต ารา วิทยานิพนธ์ วารสารในและต่างประเทศ
 งานเอกสารสนเทศได้การจัดบริการด้านสื่อการเรียนการสอน หนังสือ ต ารา วิทยานิพนธ์ วารสารในและ
ต่างประเทศ วารสารต่างๆ และการสืบค้น แยกเป็นประเภทสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ดังนี้  
 
ตารางท่ี 30 ประเภทสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ประจ าปีงบประมาณ 2560 - 2561 

ประเภทสิ่งสนับสนนุการเรียนรู้ ปี 2560 จ านวน
รวม 

ปี 2561 จ านวน
รวม 

เพ่ิมขึ น/
ลดลง 

จ านวน หน่วย
นับ 

จ านวน หน่วย
นับ 

1. หนังสือ ต ารา 4,713 เล่ม 4,713 5,531 เล่ม 5,531 เพิ่มขึ้น 

2. วิทยานิพนธ์ ภาษาต่างประเทศ - เล่ม - - เล่ม - - 

3. ปัญหาพิเศษด้านสาธารณสุข 688 เล่ม 688 808 เล่ม 808 เพิ่มขึ้น 

4. หนังสืออ่ืนๆ 2,107 เล่ม 623 2,227 เล่ม 2,227 เพิ่มขึ้น 

4. วารสาร 623 เล่ม 623 723 เล่ม 723 เพิ่มขึ้น 

5. นิตยสารบันเทิง 342 เล่ม 342 414 เล่ม 414 เพิ่มขึ้น 

6. สื่อโสตทัศน ์ 494 แผ่น 494 516 แผ่น 516 เพิ่มขึ้น 

7. ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส ์ 2 ฐาน 2 1 ฐาน 1 ลดลง 

 

 
แผนภูมิที่ 8 แสดงการเปรียบเทียบ หนังสือ ต ารา วารสาร ฐานข้อมูลที่ห้องสมุดจัดให้บริการ 

ปีงบประมาณ 2560 – 2561 
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ตารางท่ี 31 สถิติการใช้บริการห้องสมุดวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

ล าดับที่ รายการ 
ปี 2560 

(จ านวนครั ง) 

ปี 2561 

(จ านวนครั ง) 
หมายเหตุ 

1 การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ 
Accessmedicine 

7,666 0 งบประมาณจากวิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข 

2 การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ 
UpTodate 

94,831 82,186 งบประมาณจากส านักวิทยบริการฯ 

3 การยืมสื่อสารสนเทศห้องสมุด 5,282 4,152 ข้อมูลในระบบฐานข้อมูล Walia Autolib 
4 บริการห้องประชุมกลุ่มย่อย 57 156 (CMP 302) 
5 บริการห้อง MiniTheatre 35 220 จ านวน 20 ที่นั่ง 
6 บริการวีดีทัศน์ 92 52 จ านวน 2 เครื่อง 
7 บริการ DVD ภาพยนต์ 0 0 ไม่ให้บริการยืม 

 
 

 
แผนภูมิที่ 9 สถิติการใช้บริการห้องสมุดวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2560 – 2561 
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ภาพที่ 40 บรรยากาศภายในห้องสมุดวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 
 7.4. การจัดบริการด้านอาคารสถานที่ ท่ีใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
       วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้จัดบริการอาคารสถานที่ โดยแบ่งออกเป็นห้องต่างๆ ดังนี้ 

ตารางท่ี 32 ห้องเรียนและห้องพักอาจารย์ อาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  

ล าดับ ประเภท จ านวน (ห้อง) 

1 ห้องบรรยาย 7 

2 ห้องเรียนกลุม่ย่อย 10 

3 ห้องพักอาจารย ์ 2 

4 ห้องปฏิบัติการหน่วยวิจัยทางคลินคิ 1 

5 ห้องพักนักวิทยาศาสตร ์ 1 

6 ห้องเตรียมสารเคมีและอาหารเลี้ยงเชื้อ 1 

7 ห้องมืด 1 

8 ห้องเก็บรักษาเชื้อจุลินทรยี ์ 1 

9 ห้องเก็บของ สารเคมีและอาหารเลี้ยงเช้ือ 1 

10 ห้องล้างอุปกรณ ์ 1 

11 ห้องปฏิบัติการชีวเคมีและอนามัยสิ่งแวดล้อม 1 

12 ห้องปฏิบัติการจลุชีววิทยาและปรสิตวิทยา 1 

13 ปฏิบัติการสรรีวิทยาและพยาธิวิทยา 1 

14 ห้องสอนแสดง 1 

15 ห้องเก็บ Museum 1 

16 ห้องปฏิบัติการทักษะพื้นฐานทางคลินิค 1 

17 ห้องปฏิบัติการมหกายวิภาคศาสตร์ 1 
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 ตารางท่ี 33 ห้องเรียนและห้องพักอาจารย์ อาคารสมจิตต์ ยอดเศรณี  

ล าดับ ประเภท จ านวน (ห้อง) 

1 ห้องพักอาจารย ์ 6 

2 ห้องเรียน 3 

3 ห้องเก็บของ 3 

4 ห้องปฎิบัติการกลาง  2 

5 ห้องเก็บอุปกรณ ์ 1 

6 ห้องเก็บอุปกรณ์แม่บา้น 1 

7 ห้องครัว 1 

8 ห้องดอง 1 

9 ห้องตัดช้ินเนื้อ 1 

10 ห้องเตรียมแล็ป 1 

11 ห้องท าความเย็น 1 

12 ห้องปฎิบัติการ 1 

13 ห้องหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบณัฑิต 1 

14 ห้องปฎิบัติการปรสติวิทยา 1 

15 ห้องปฏิบัติการมหกายวิภาคฯ 1 

16 ห้องประชุม 2 1 

17 ห้องประชุม1 1 

18 ห้องพักเจ้าหน้าท่ี 1 

19 ห้องพักแม่บ้าน 1 

20 ห้องเก็บวัสดุทั่วไป 1 

21 ห้องเย็น 1 

22 ห้องรับรอง 1 

23 ห้องอาจารย์สมจิตต ์ 1 
 
 ผลการประเมินระดับความพึงพอใจ 
 จากการประเมินระดับความพึงพอใจจากบุคลากร และนักศึกษาภายในวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข พบว่าระดับความพึงพอใจภาพรวมอยู่ที่ร้อยละ 70.6 
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8. การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมนอกหลักสูตรที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
 ในปีงบประมาณ 2561 ได้ด าเนินการจัดสรรงบประมาณ เพ่ือสนับสนุนการจัดโครงการ/กิจกรรม นอก
หลักสูตรเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษา เพ่ือให้นักศึกษาส าเร็จการศึกษา มีคุณสมบัติตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ทั้ง 5 ด้านดังนี้ 
 
ตารางที่ 34 กิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมนอกหลักสูตรที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

โครงการ/กิจกรรม วัน/เดือน/ปีสถานที ่ จ านวน
ผู้เข้าร่วม 

(คน) 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. กิจกรรมส่งเสริมด้านความรู้    
1. โครงการเข้าร่วมกิจกรรมของสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์
นานาชาติ (IFMSA) 

ตลอดปีการศึกษา 
กรุงเทพฯ 

15 147,884 

2. โครงการเข้าร่วมกิจกรรมของสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทยเ์อเชีย 
(AMSA) 

ตลอดปีการศึกษา 
กรุงเทพฯ 

15 154,480 

2. กิจกรรมส่งเสริมด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

   

1. โครงการกีฬาเข็มสัมพันธ์ 5-7 มกราคม 2561  
ม.อุบลฯ 

60 19,280 

2. โครงการกีฬาสาธารณสุขสัมพนัธ์  (บัวบานเกมส์ ) ม.อุบลเป็น
เจ้าภาพ 

25-27 มกราคม 2561 
ม.ขอนแก่น 

350 355,560 

3. โครงการกีฬาเฟรชช่ี 1-4 กันยายน 2560  
ม.อุบล 

450 20,000 

4. กีฬาเช่ือมสัมพันธ์วิทยาศาสตรส์ุขภาพ 25-26 มีนาคม 2561 
ม.อุบล 

450 20,000 

5. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ่ 3 สิงหาคม 2561 
ม.อุบล 

150 4,000 

6. โครงการต้อนรบัน้องใหม่ 7-11 สิงหาคม 2561 
ว.แพทย ์

450 10,000 

7. โครงการพิธีไหว้คร ู 24 สิงหาคม 2561 
ว.แพทย ์

325 23,500 

8. โครงการซ้อมพระราชทานปริญญาบัตรและแสดงความยินดีกับ
บัณฑิต 

15-17 ธันวาคม 2560 
ว.แพทย ์

100 10,200 

9. โครงการ แรกพบสบตา (แรกพบนักศึกษาแพทย์ช้ันปีท่ี 1) 10 มิถุนายน 2561 112 10,560 

10. โครงการแต่งกายดี  มีวินัย ตรงต่อเวลาเพื่อศักดิ์ศรี  
ว.แพทย ์

ตลอดปีการศึกษา        
ว.แพทย ์

450 3,000 

11. โครงการพัฒนาทักษะสโมสรนักศึกษา ตลอดปีการศึกษา          
ว.แพทย ์
 
 

40 84,890 
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โครงการ/กิจกรรม วัน/เดือน/ปีสถานที ่ จ านวน
ผู้เข้าร่วม 

(คน) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

3. กิจกรรมเสริมสร้างด้านปัญญา    
1. โครงการกีฬาสาธารณสุขสัมพนัธ์   
(น าเสนอผลงานวิชาการบัวบานเกมส์) 

27 มกราคม 2561 
ม.อุบลฯ 

350 355,560 

2. โครงการเข้าร่วมและจัดประชุมสมาพันธ์นิสตินักศึกษา
สาธารณสุขแห่งประเทศไทย 

ตลอดปีการศึกษา 
กรุงเทพฯ/ ม.อุบลฯ 

15 71,880 

4. กิจกรรมเสริมสร้างด้านคุณธรรมและจริยธรรม    
1. โครงการส่งเสรมิคุณธรรม จริยธรรม 7-9 กรกฏาคม 2561 

วัดป่าบุญล้อม 
48 142,944 

2. โครงการวันมหดิล 24 กันยายน 2561 
ว.แพทย ์

250 27,000 

5. กิจกรรมส่งเสริมด้านทักษะคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

   

1.โครงการพฒันาทักษะการเรียนรู้แห่งศตรรรษท่ี 21  
(นักศึกษาแพทย์ ) 

ตลอดปีการศึกษา        
ว.แพทย ์

228 439,240 

2.โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้แห่งศตรรรษท่ี 21  
(นักศึกษาสาธารณสุข ) 

ตลอดปีการศึกษา        
ว.แพทย ์

450 79,320 

รวมทั งสิ น  4,308 1,979,298 
 

 
แผนภูมิที่ 10 เปรียบเทียบจ านวนโครงการงานพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2560 - 2561 
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จ านวนโครงการ

ปีงบประมาณ 2560
ปีงบประมาณ 2561
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9. การสนับสนุนด้านทุนการศึกษาและสวัสดิการนักศึกษา  
 9.1 กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาและทุนการศึกษาจากหน่วยงานภายในและภายนอก 
      ในปีการศึกษา 2560 ได้ด าเนินการจัดหาทุนเพ่ือสนับสนุนการศึกษาให้กับนักศึกษาจากแหล่งทุนต่างๆ 
ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ซึ่งมีหน่วยงานที่ให้ทุนเพ่ือสนับสนุนการศึกษา ดังนี้ 
 1. ทุนการศึกษาให้เปล่า จ านวน 35 ทุน 
 2. กองทุนกูย้ืมเพ่ือการศึกษา จ านวน 297 คน 
 3. กองทุนกู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต จ านวน 62 คน 
 

 
 

แผนภูมิที่ 11 ประเภททุนการศึกษา ปีการศึกษา 2560 - 2561 

 
 9.2 การแนะแนวและการจัดหางาน 

     วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการกิจกรรมพิเศษนอก
หลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษาผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้   

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

แพทย์ , We love PH UBU ,PH#12, cmp-13  
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ทุนให้เปล่า ทุน กรอ. ทุน กยศ.

จ านวนทุน

ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560
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วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อม

ส าหรับนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษากิจกรรมปัจฉิมนิเทศหลักสูตรแพทยศาสตร์ มีการจัดเสวนาในหัวข้อ ทุกข์ของหมอ 
กฎหมายและพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม แนวทางป้องกันเมื่อถูกฟ้อง, ระบบท างานเพ่ือร่วมแก้ไขปัญหา
สาธารณสุข (DHS) คลินิกหมอครอบครัว (PCC) การดูแลผู้ป่วยด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์ สมดุลชีวิตหมอ     
และการวางแผนทางการเงินให้กับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 เพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนออกไปปฏิบัติงานจริงใน
โรงพยาบาล ในงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาแพทย์ วันที่ 30 - 31 มีนาคม 2561 ณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และ          
การสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ มีการจัดอบรมในหัวข้อแนวทางการท างานในทิศทาง
ของวิชาชีพทางด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมสรุปก่อนจบผ่านกระบวนการ Exit ticket กิจกรรมกลุ่ม
สร้างความสามัคคี การท างานเป็นทีม และการแก้ปัญหาจากประสบการณ์และการเรียนรู้ร่วมกันในกิจกรรมการ
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 ณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
  
ตารางท่ี 35 การจัดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพ ปีการศึกษา 2561 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
(อธิบายรายละเอียดการด าเนินงาน) 

วัน/เดือน/ปีสถานที่ 
งบประมาณ 

(บาท) 
จ านวน

ผู้เข้าร่วม (คน) 
1 โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้แห่ง

ศตรรรษที่ 21 (นักศึกษาแพทย์ ) 
ตลอดปกีารศึกษา  
ว.แพทย์ 

439,240 228 

2 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศหลักสูตรสาธารณสุข
ศาสตร์ 

3 พฤษภาคม 2561 
ว.แพทย์ 

63,200 90 

 
 9.3. การจัดหาทรัพยากรและสิ่งสนับสนุนการจัดสวัสดิการและสร้างสวัสดิภาพนักศึกษา  
   จัดอบรมให้ความรู้การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย วินัยที่นักศึกษาควรพึงปฏิบัติและสวัสดิภาพ
นักศึกษา เช่น การเคารพกฎจราจร และการประกันอุบัติเหตุในกรณีนักศึกษาเกิดอุบัติ เหตุเป็นต้น ในวันปฐมนิเทศ
นักศึกษา วันที่ 3 สิงหาคม 2561 ณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  
 
   ตารางท่ี 36 โครงการสิ่งสนับสนุนการจัดสวัสดิการนักศึกษา ปีการศึกษา 2560 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
(อธิบายรายละเอียดการด าเนินงาน) 

วัน/เดือน/ปี
สถานที ่

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม (คน) 

1 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 3 สิงหาคม 2561 
ว.แพทย ์

4,000 150 
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10. ความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ 
 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในการ
ด าเนินงานด้านวิเทศสัมพันธ์เพื่อจัดกิจกรรมให้นักศึกษาและบุคลากรเรียนรู้ เข้าใจในวัฒนธรรมและสังคมในประเทศ
อาเซียน โดยเฉพาะด้านการบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุข ตระหนักถึงความส าคัญของการท านุบ ารุง
และเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมไทยสู่ประเทศในกลุ่มอาเซียน ฝึกอบรมเพ่ิมพูนความรู้ทักษะภาษาต่างประเทศ รวมถึง
การประชาสัมพันธ์วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข การสร้างภาพลักษณ์องค์กร เพ่ือประโยชน์ในการสร้าง
เครือข่าย ความร่วมมือกับองค์กรต่างๆในอนาคต ในปีงบประมาณ 2561 จึงได้จัดกิจ กรรมการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ ศิลปะวัฒนธรรม ความรู้ด้านการแพทย์และการสาธารณสุข และการวิจัยของนักศึกษาวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุขกับต่างประเทศ โดยมีความร่วมมือกับต่างประเทศ 2 โครงการ ได้แก่ 

1.นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรชีวเวชศาสตร์ 2 คน ไปแลกเปลี่ยนภาษาและท าวิจัยที่ Department 
of Medical Technology and Sciences, International Universisty of Health and Welfare, Onkawa, 
Fukuoka, Japan (ประเทศในกลุ่มอาเซียน+3) ในระหว่างวันที่ 22 กันยายน 2561- ถึง วันที่ 8 ธันวาคม 2561 โดย
การด าเนินกิจกรรมครั้งนี้ใช้งบประมาณวิเทศสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

2.นักศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต เดินทางไปแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมที่ Hasaniddin University, 
Indonesia (ประเทศในกลุ่มอาเซียน) เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2561- ถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2561 กิจกรรมนี้
ด าเนินการภายใต้โครงการของ Asian medical students’ association ซึ่งนักศึกษาสมัครใจเข้าร่วม 
 

 
 

 
 
 
 

ภาพที่ 41 นักศึกษาในขณะไปแลกเปลี่ยนภาษาและท าวิจัยท่ีประเทศญี่ปุ่น ณ Department of Medical 
Technology and Sciences, International Universisty of Health and Welfare, Onkawa, 

Fukuoka, Japan 
 

ตารางท่ี 37 ความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ ปีการศึกษา 2560 

 
ประเทศท่ีมีความ

ร่วมมือ 

 
นักศึกษาไป

แลกเปลี่ยน/ร่วม
กิจกรรม 

(คน) 

บุคลากรจาก
หน่วยงานให้
ความร่วมมือ
ร่วมสัมมนา/

วิจัย 

 
บุคลากรไป
แลกเปลี่ยน 

 
รับนักศึกษามา
แลกเปลี่ยน 

 
รับบุคลากรมา
แลกเปลี่ยน 

 
รวม

ทั งหมด 
(คน) 

ทวีปเอเชีย  
ประเทศญี่ปุ่น 

2 - - - - 2 

ทวีปเอเชีย  
ประเทศอินโดนีเซีย 

1 - - - - 1 
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11. การสร้างความสัมพันธ์กับศิษย์เก่า  
 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้ศิษย์
เก่าดังนี้  

1. การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่ 7 หัวข้อเรื่อง "ทิศทาง
และการพัฒนาระบบสุขภาพไทย" ในวันที่ 31 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30-16.30 น. ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตา 
กอล์ฟ รีสอร์ท โดยมีศิษย์เก่าได้เข้าร่วมการประชุม 

2. มีชมรมศิษย์เก่า โดยก่อตั้ง ณ วันที่ 26 เมษายน 2557 ณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  
3. มี Facebook ชมรมศิษย์เก่า เพ่ือเป็นช่องทางในการสื่อสาร และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ศิษย์เก่า  
4. ศิษย์เก่าเป็นวิทยากรเพ่ือแนะแนวนักศึกษารุ่นน้องทั้งสองหลักสูตร กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา

แพทย์ ในเสวนาหัวข้อ ทุกข์ของหมอ สมดุลชีวิตหมอ และ การวางแผนทางการเงิน  กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ
นักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ ในกิจกรรม พ่ีบัณฑิตพบน้อง 

5. กิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์รุ่นพ่ีรุ่นน้อง ในกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาแพทย์ ในวันที่ 
30-31 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม CMP 401 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขโดยมีศิษย์เก่าเป็น
วิทยากรแลกเปลี่ยนประสบการณ์แก่นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 โดยศิษย์เก่า คือ นายแพทย์ปัณณธร เลิศเอกธรรม 
แพทย์หญิงสายสุดา ขวัญเพชร และแพทย์หญิงสุธาดา บุญญาคมน์  

6. กิจกรรมพ่ีบัณฑิตพบน้อง ในกิจกรรมปัจฉิมนิเทศหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ ในวันที่ 3 พฤษภาคม 
2561 ณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข โดยมีศิษย์เก่าเป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนประสบการณ์แก่
นักศึกษาสาธารณสุขชั้นปีที่ 4 โดย ศิษย์เก่า คือ นางสาวนรินทร์ทิพย์ หอมหวน นางสาวจารุวรรณ สารพล 
นางสาวสุมาลี มณีวงศ์ และนางสาวชไมพร เสิกภู่เขียว  

 

 
ภาพที่ 42 กิจกรรมพี่บัณฑิตพบน้อง 

 
12. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานทั งในประเทศและ
ต่างประเทศ  
 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้ลงนามบันทึกความร่วมมือ ( Memorandum of 
Understanding) เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่องความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างคณะแพทย์แผนไทยและ
แพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี มีประเด็นความร่วมมือ ดังนี้ 

1. การปฏิรูปหลักสูตรการเรียนการสอนในหลักสูตรที่เก่ียวข้องกับวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
2. การจัดการเรียนการสอนรายวิชาทางด้านกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 
3. การแลกเปลี่ยนทางวิชาการ และกิจกรรมอ่ืน ๆ ตามที่ท้ังสองสถาบันเห็นสมควร 
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ภาพที่ 43 การลงนามบันทึกความร่วมมือการศึกษาระหว่างคณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้จัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับเขตสุขภาพที่ 10 กระทรวงสาธารณสุข ในการ
ร่วมมือด้านระบบการศึกษา หลักสูตรการเรียนการสอน งานวิจัยและการบริการทางการแพทย์ในระบบสุขภาพ
ชุมชน เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 9 โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ จังหวัด
อุบลราชธานี มีประเด็นความร่วมมือ ดังนี้ 

1. ความร่วมมือด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน เพ่ือให้บุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข มี
ความสามารถที่สอดคล้องกับการท างานในระบบสุขภาพของพื้นที่และของประเทศ 

2. ความร่วมมือด้านพัฒนางานวิจัยให้สอดคล้องกับระบบสาธารณสุขของพ้ืนที่และของประเทศ น าไปสู่
นวัตกรรมการเปลี่ยนแปลงของระบบสุขภาพ 

3. ความร่วมมือด้านการบริการทางการแพทย์ระหว่างโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับโรงพยาบาล
ในสังกัดเขตสุขภาพที่ 10 กระทรวงสาธารณสุข 

4. ความร่วมมือในการติดตามประเมินผล การด าเนินการระบบประกันคุณภาพทางการศึกษา เพ่ือให้ได้
บุคลากรด้านสุขภาพที่มีสมรรถนะตามท่ีพึงประสงค์ 

 

ภาพที่ 44 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข              
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับเขตสุขภาพที่ 10 กระทรวงสาธารณสุข 
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 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่าง 4 สถาบัน ในด้าน
นโยบายการมีกิจกรรมทางกาย ในสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนสายสุขภาพ ในจังหวัดอุบลราชธานี เมื่อ
วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม CMP401 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี โดยได้มีการก าหนดขอบเขตเป้าหมายและนโยบายร่วมกันไว้ดังนี้ 

1. มีการส่งเสริมนักศึกษาและบุคลากรทั้ง 4 สถาบัน ให้มีความรู้ที่ถูกต้องเรื่องการมีกิจกรรมทางกาย
อย่างน้อยร้อยละ 80 ของนักศึกษาและบุคลากรที่ร่วมโครงการ 

2. ควรมีการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการสร้างคน กลุ่มบุคคล การจัดตั้งชมรมและเครือข่ายหรือกลุ่ม 
เพ่ือสนับสนุน กระตุ้นให้นักศึกษาและบุคลากรให้มีกิจกรรมทางกายให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานและเป้าหมาย 

3. มีการจัดสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีกิจกรรมทางกาย หรือ การเคลื่อนไหวร่างกาย เช่น มีสนาม
กีฬา ลานกีฬา การรณรงค์ รวมถึงการจัดออกแบบห้องเรียน และสถานที่ท างาน 

4. มีระบบและกลไกในการจัดการเรียนการสอนที่มีการสอดแทรกความรู้ และให้มีการเคลื่อนไหว
ร่างกายในขณะมีการเรียนการสอนของรายวิชา 

5. มีการส่งเสริมนโยบายการงดใช้ลิฟท์อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 วัน โดยขอความร่วมมือให้นักศึกษา
และบุคลากรใช้การข้ึนและลงบันไดทดแทน 

6. มีการก าหนดให้มีกิจกรรมทางกายก่อน หรือระหว่างการประชุมแต่ละครั้งของอาจารย์และ
บุคลากรในคณะ/วิทยาลัยฯ 

7. มีการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง เพ่ือเป็นต้นแบบให้กับคณะ/วิทยาลัยฯอ่ืนๆ ในการส่งเสริม
สนับสนุนให้มีการเคลื่อนไหวทางกายอย่างเพียงพอ 

8. มีการติดตามประเมินผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม อย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งมีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ถอดบทเรียนร่วมกันระหว่าง 4 สถาบัน  

9. ให้แต่ละสถาบันจัดท าแบบรองรับกิจกรรมดังกล่าวฯ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 45 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่าง 4 สถาบัน ในด้านนโยบายการมีกิจกรรมทางกายใน
สถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนสายสุขภาพ ในจังหวัดอุบลราชธานี 
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13. ผลงานนักศึกษาที่ได้รับรางวัล ประจ าปี 2561  

ตารางท่ี 38 ผลงานนักศึกษาที่ได้รับรางวัล ปีการศึกษา 2561 

ล าดับ ผู้รับรางวัล ชื่อรางวัล หน่วยงาน/ 
สถานที่รับรางวัล 

วัน/เดือน/ปี 

1 นายอภิวิทย์ ใจเอื้อ นักศึกษาผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น แพทยสภา 23 สิงหาคม 2561 

 

ภาพที่ 46 นักศึกษาผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น นายอภิวิทย์ ใจเอื อ มอบรางวัลเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561                    
ณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

 
14. พัฒนาระบบและกลไกเพื่อลดจ านวนการตกออกการคงจ านวนนักศึกษา 
 ในทุกหลักสูตรมีระบบอาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือให้ค าแนะน ากับนักศึกษา และมีการติดตามนักศึกษาที่มีผลการ
เรียนต่ า ซึ่งในปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 มีจ านวนนักศึกษาตกออก ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 39 จ านวนการตกออกการคงจ านวนของนักศึกษาในแต่ละหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 - 2561 

       (ข้อมูลจาก www.reg.ubu.ac.th ณ วันท่ี 26 พฤศจิกายน 2561) 
 
 

 

หลักสูตร 
ปีงบประมาณ 2560 ปีงบประมาณ 2561 

จ านวนรับเข้า 
(คน) 

จ านวนตกออก 
(คน) 

จ านวนรับเข้า 
(คน) 

จ านวนตกออก 
(คน) 

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 36 - 68 - 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 

72 1 96 - 

หลักสูตรสาธารณศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 

57 3 127 5 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ 

2 - 2 - 

รวม 167 4 293 5 
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แผนภูมิที่ 12 จ านวนนักศึกษาที่ตกออก ปีการศึกษา 2560 - 2561 

 
15. สรุปปัญหา/แนวทางแก้ไข ในภาพรวมของการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การผลิตบัณฑิต  
       1) หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 
 สรุปปัญหา 

- ผลการสอบ comprehensive examination และ national license (NL) ไม่เป็นตามเกณฑ์ที ่
 ก าหนดไว้  

 แนวทางแก้ไข 
- วิเคราะห์ความสอดคล้องของการจัดการเรียนการสอน เนื้อหา และรูปแบบการประเมินให้ 
  สอดคล้องกับเกณฑ์แพทยสภา 
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หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วท.บ.สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม ส.บ.สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
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      2) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)/หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
(อนามัยสิ่งแวดล้อม) 
 สรุปปัญหา 

- จ านวนรับเข้านักศึกษาท่ีไม่แน่นอน (ปีการศึกษา 2561 มีจ านวนเกินกว่าเป้าหมาย) ถึงแม้จะมีแผน 
  จ านวนรับที่แน่นอน ท าให้ต้องมีการเตรียมความพร้อมส าหรับการจัดการเรียนการสอนของจ านวน 
  นักศึกษาที่มากข้ึน เช่น ห้องเรียน เป็นต้น 

 แนวทางแก้ไข 
- ควรมีการวางแผน ก ากับ ติดตาม เรื่องการรับเข้าศึกษา ให้สอดคล้องกับศักยภาพของคณะที่จะ
ผลิตบัณฑิต 

 
     3) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ชีวเวชศาสตร์) 
 สรุปปัญหา 

- จ านวนรับเข้าศึกษาต่ ากว่าแผนที่ก าหนด 
 แนวทางแก้ไข 

- ควรให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ถึงกลุ่มเป้าหมายมากข้ึน  
- จัดสรรหาทุนวิจัยและทุนสนับสนุนบัณฑิตอย่างเป็นระบบเพิ่มขึ้น 
- หลักสูตรควรมีการปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับสถานการณ์ความต้องการและนโยบาย 
  ของประเทศ 
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ผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ที่ 2 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนางานวิจัยแบบมุ่งเป้าเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนและสังคมในภูมิภาคลุ่มน  าโขงอย่างย่ังยืน 
 
เป้าประสงค์ : ประชาชนและสังคมได้รับองค์ความรู้และนวัตกรรมเฉพาะด้านที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ/นานาชาติ 

และน าองค์ความรู้และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในมิติด้านนโยบาย ชุมชนสังคม อุตสาหกรรม และ
เชิงพานิชย์ 

 
1) การสนับสนุนด้านการวิจัย 

งานวิจัยในปีนี้มีการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง และได้รับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนทั้งภายใน และภายนอก 
มีการสร้างเครือข่ายมากข้ึน และการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย โดยเชิญผู้มีความรู้ความสามารถบรรยายให้ความรู้
และวิธีการเก่ียวกับวิจัยต่างๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานวิจัย  

ในปี 2561 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้รับงบประมาณสนับสนุนด้านการวิจัย จ านวน
ทั้งสิ้น 36 โครงการ รวมเป็นจ านวนเงินรวมทั้งสิ้น 8,778,591 บาท แบ่งเป็นงบประมาณแผ่นดิน 2,789,500 บาท 
จ านวน 12 โครงการ งบประมาณเงินรายได้มอบ.และเงินรายได้วิทยาลัย 640,000 บาท จ านวน 13 โครงการ และ
งบประมาณสนับสนุนจากแหล่งอ่ืนๆ เช่น ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส), สถาบันวิจัย
ระบบสาธารณสุข (สวรส), ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว), ส านักงานพัฒนาวิจัยการเกษตร (สวก)     
เป็นต้น จ านวนทั้งสิ้น 5,349,091 บาท จ านวน 11 โครงการ  ดังตาราง 
 
ตารางที่ 40 งบประมาณที่สนับสนุนด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

 
 
 
 
 
 
 
 

แหล่งทุน 
ปีงบประมาณ 2560 ปีงบประมาณ 2561 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ (บาท) จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ (บาท) 

งบประมาณแผ่นดิน -
หมวดอุดหนุนทั่วไป -
หมวดอุดหนุนเฉพาะกิจ 

4 1,188,500 12 2,789,500 

เงินรายได ้ม.อบ. 
เงินรายได้คณะ 

7 500,000 13 640,000 

แหล่งทุนอื่นๆ 8 1,941,450 11 5,349,091 
รวม 19 3,629,950 36 8,778,591 
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แผนภูมิที่ 13 งบประมาณจากแหล่งทุนวิจัยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561 

 
2) รางวัลนักวิจัย/โครงการดีเด่นประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้ท าการยกย่องและเชิญชู รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ไชยกุล
วัฒนา ที่ได้รับรางวัลผู้มีผลงานด้านการบ าบัดและควบคุมการบริโภคยาสูบ จากเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพ่ือ
สังคมไทยปลอดบุหรี่ และผู้มีผลงานวิจัยการควบคุมการบริโภคยาสูบดีเด่น จากเครือข่ายวิชาชีพแพทย์ในการ
ควบคุมการบริโภคยาสูบ โดยการขึ้นเว็บไซต์  

ตารางที่ 41 รางวัลนักวิจัย/โครงการดีเด่นประจ าปี 2561 

ล าดับ ชื่อผู้ได้รับรางวัล ชื่อรางวัล ผลงาน 
1 รศ.ดร.อนันต์ ไชยกุลวัฒนา ผลงานด้านการบ าบัดและ

ควบคุมการบริโภคยาสูบ และ
ผลงานวิจัยการควบคุมการ
บริโภคยาสูบดีเด่น 

งานด้านการบ าบัดและควบคุม
การบริโภคยาสูบ และ
ผลงานวิจัยการควบคุมการ
บริโภคยาสูบ 
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เงินรายได้มอบ./เงินรายได้คณะ 

แหล่งทุนอื่นๆ 
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ภาพที่ 47 รางวัลนักวิจัยและโครงการวิจัยดีเด่นประจ าปี 2561 
 

3) ผลงานการตีพิมพ์และเผยแพร่ประจ าปี 2561 
ตารางที่ 42 การสรุปผลงานการตีพิมพ์และเผยแพร่ประจ าปี 2561 
 

ล าดับ 
 

ชื่อผลงานตีพิมพ ์
ตีพิมพ์
เผยแพร่
ระดับ

นานาชาติ 

ตีพิมพ์
เผยแพร่

ระดับชาติ 

เผยแพร่
ผลงานประชุม
วิชาการระดับ

นานาชาติ 

เผยแพร่
ผลงานประชุม

วิชาการ
ระดับชาติ 

 
ชื่อวารสาร/งาน

ประชุม 

1 Anti-hyperglycaemic and 
anti-hyperlipidaemic effects 
of black and red rice in 
streptozotocin-induced 
diabetic rats 

    ScienceAsia 

2 Steviol stabilizes polycystin 
1 expression and promotes 
lysosomal degradation of 
CFTR and b-catenin proteins 
in renal epithelial cells 

    Biomedicine & 
Pharmacotherapy 

3 SURVEY OF FORENSICALLY 
IMPORTANT FLY SPECIES IN 
NORTHERN THAILAND 

    Southeast Asian J 
Trop Med Public 
Health 

4 Effect of cold argon plasma 
on eggs of the blow fly, 
Lucilia cuprina (Diptera: 
Calliphoridae). 

    Acta Tropica. 

5 The Evaluation of the 
Smoking Cessation Strategies 
Related to Quit Results 
Among Conscripts, Ubon 
Ratchathani Region from 
2014 to 2015 
 
 
 

    The Medical 
Association of 
Thailand 
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ล าดับ 

 
ชื่อผลงานตีพิมพ ์

ตีพิมพ์
เผยแพร่
ระดับ

นานาชาติ 

ตีพิมพ์
เผยแพร่

ระดับชาติ 

เผยแพร่
ผลงานประชุม
วิชาการระดับ

นานาชาติ 

เผยแพร่
ผลงานประชุม

วิชาการ
ระดับชาติ 

 
ชื่อวารสาร/งาน

ประชุม 

6 Effect of Black Rice Bran 
Extract Supplementation on 
Circulating Leukocyte Counts 
after Moderate-Intensity 
Exercise in Dyslipidemic 
Subjects 

    Journal of Exercise 
Physiology Online 

7 Activity of kaffir lime (Citrus 
hystrix) essential oil against 
blow flies and house fly 

    Southeast Asian J 
Trop Med Public 
Health 

8 Siriwong, W., Ong-artborirak, 
P., Nganchamung, T., Siriwat, 
S., Robson, M.G. 

    Human and 
Ecological Risk 
Assessment 

9 Antioxidant Capacity of 
Momordica charantia Extract 
and its Protective Effect on 
Testicular Demage in 
Valproic Acid-Induced Rats 

    Morphology 

10 Localization and Changes of 
Tyrosine Phosphorylated 
Proteins and ß Actin in 
Epididymis of Rats Treated 
with Valproic Acid 

    Morphology 

11 Use of Vernonia cinerea Jelly 
Candies for Smoking 
Cessation, Ubon Ratchathani 
Region, Thailand 

    EnvirontmentAsia 

12 Chemical Fertilizer Use and 
Acute Health Effects Among 
Chili Farmers in Ubon 
Ratchathani Province, 
Thailand 

    Journal of Health 
Research 

13 แบบแผนความไวต่อยาต้านจลุชีพ
ในหลอดทดลองของเชื้อ 
เบอโคลเดอเรีย สโูดมาลีอาย ใน
ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
ของประเทศไทย 

    วารสารวิจัยระบบ
สาธารณสุข 

14 การเปลีย่นแปลงลักษณะทาง
สัณฐานวิทยาของปอดและรอย
แยก: ศึกษาร่างดองในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ
ไทย 

    วารสารวิจัย
สาธารณสุข 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
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ล าดับ 

 
ชื่อผลงานตีพิมพ ์

ตีพิมพ์
เผยแพร่
ระดับ

นานาชาติ 

ตีพิมพ์
เผยแพร่

ระดับชาติ 

เผยแพร่
ผลงานประชุม
วิชาการระดับ

นานาชาติ 

เผยแพร่
ผลงานประชุม

วิชาการ
ระดับชาติ 

 
ชื่อวารสาร/งาน

ประชุม 

15 ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ 
ทัศนคติต่ออันตรายของการสูบ
บุหรี่ กับการสูบบุหรี่ของนักเรยีน6
ช้ันมัธยมปลาย : กรณีศึกษา7
อ าเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร 

    วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
มหาวิทยาลยั
อุบลราชธาน ี

16 ปริมาณสารอินทรียร์ะเหยง่าย 
(V9OCs) ในบริเวณท างานและ
สภา10วะสุขภาพของพนักงาน ใน
สถานีบริการน ้ามันเชื้อเพลิง:
กรณีศึกษา เทศบาลนคร
อุบลราชธานี อ าเภอเมือง  
จังหวัดอุบลราชธาน ี

    วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
มหาวิทยาลยั
มหาสารคาม 

17 สตีวิออลกระตุ้นโปรตเิอโซมใน
การสลายโปรตีนเบตาแคดทีนินใน
เซลล์ Madin-Darby canine 
kidney 

    เภสัชศาสตร์อีสาน 

18 Evaluation of the 
Establishment of Health 
Promoting Hospital via 
Geographic Information 
System in the North-Eastern 
Area of Thailand 

    Science, 
Engineering and 
Health Studies 

19 การสุขาภิบาลสถานท่ีจ าหน่าย
เนื้อสัตว์ ในพื้นที่เทศบาลนคร
อุบลราชธานี อ าเภอเมือง 
จังหวัดอุบลราชธาน ี

    วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
มหาวิทยาลยั
อุบลราชธาน ี

20 พฤติกรรมความปลอดภัยในการ
ท างานของคนงานและการ
ประเมินความเสี่ยงด้านอาชีวอนา
มัยและความปลอดภยั กรณีศึกษา
ร้านรับซื้อของเก่าในต าบลแสนสุข 
อ าเภอวารินช าราบ  
จังหวัดอุบลราชธาน ี

    วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
มหาวิทยาลยั
อุบลราชธาน ี

21 ผลกระทบด้านสุขภาพของ
แรงงานคุ้ยขยะในหลมุฝังกลบขยะ
เทศบาลเมืองวารินช าราบ  
อ.วารินช าราบ จ.อุบลราชธาน ี

    วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
มหาวิทยาลยั
อุบลราชธาน ี

22 การจ าแนกเชื้อและการตรวจหา
ยีนก่อโรคด้วยวิธีอณูวิทยาใน
แบคทีเรียที่แยกได้จากอุจจาระ
ของเด็กแรกเกิด 

    วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
มหาวิทยาลยั
อุบลราชธาน ี
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ล าดับ 

 
ชื่อผลงานตีพิมพ ์

ตีพิมพ์
เผยแพร่
ระดับ

นานาชาติ 

ตีพิมพ์
เผยแพร่

ระดับชาติ 

เผยแพร่
ผลงานประชุม
วิชาการระดับ

นานาชาติ 

เผยแพร่
ผลงานประชุม

วิชาการ
ระดับชาติ 

 
ชื่อวารสาร/งาน

ประชุม 

23 Sleep quality among student 
at a high school in Sisaket 
Province, Thailand 

    Journal of Public 
Health and 
Development 

24 การสุขาภิบาลอาหารในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในเขตต าบลเมือง1
ศรีไค อ าเภอวารินช าราบ  
จังหวัดอุบลราชธาน ี

    วารสารวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลยั
อุบลราชธาน ี

25 การบุกรุกของสัตว์ขาปล้องที่เป็น
ปรสิตในเนื้อเยื่อต่างๆของคน 

    วารสารอายุรศาสตร์
เขตร้อนและปาราสิต
วิทยา ( J Trop Med 
Parasitol) 

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

    Regional Haze and 
Climate Change 
Management 2017 

27 การประเมินสภาวะอนามัย
สิ่งแวดล้อมในหอพักนักศึกษา
มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี

    ส านักวิชา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
มหาวิทยาลยัแม่ฟ้า
หลวง 

28 การส ารวจความปลอดภัยด้าน
จุลินทรีย์ของน้าแข็งบริโภคที่ผลิต
และจ้าหนา่ย ในเขตต าบลในเมือง
บุรีรัมย์ อ าเภอเมือง  
จังหวัดบุรีรมัย ์

    ส านักวิชา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
มหาวิทยาลยัแม่ฟ้า
หลวง 

29 การประเมินสภาพแวดล้อมและ
ความปลอดภัยของสนามเด็กเล่น
โรงเรียนเครือข่าย มหาวิทยาลัย 
อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธาน ี

    ส านักวิชา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
มหาวิทยาลยัแม่ฟ้า
หลวง 

30 สุขภาพจากการทางานของ
พนักงานเก็บขนขยะสังกัดกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
เทศบาลเมืองพิบูลมังหาร  
จังหวัดอุบลราชธาน ี

    ส านักวิชา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
มหาวิทยาลยัแม่ฟ้า
หลวง 

31 สิ่งคุกคามสุขภาพจากการท างาน
ของพนักงานเก็บขนขยะสังกัดกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร 
จังหวัดอุบลราชธาน ี
 
 

    ส านักวิชา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
มหาวิทยาลยัแม่ฟ้า
หลวง 
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ล าดับ 

 
ชื่อผลงานตีพิมพ ์

ตีพิมพ์
เผยแพร่
ระดับ

นานาชาติ 

ตีพิมพ์
เผยแพร่

ระดับชาติ 

เผยแพร่
ผลงานประชุม
วิชาการระดับ

นานาชาติ 

เผยแพร่
ผลงานประชุม

วิชาการ
ระดับชาติ 

 
ชื่อวารสาร/งาน

ประชุม 

32 การประเมินสภาพแวดล้อมและ
ความปลอดภัยของสนามเด็กเล่น
โรงเรียนเครือข่ายมหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

    ส านักวิชา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
มหาวิทยาลยัแม่ฟ้า
หลวง 

33 ปัจจัยเสี่ยงต่อการมีเพศสมัพันธ์
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ในเขตเทศบาลนคร
อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธาน ี

    มอบ.วิจัย ครั้งท่ี 12 
มหาวิทยาลยั
อุบลราชธาน ี

34 การจัดการทางอารมณ์ของสตรีวยั
ทองในต าบลธาตุ อ าเภอวารินช า
ราบ จังหวัดอุบลราชธาน ี

    มอบ.วิจัย ครั้งท่ี 12 
มหาวิทยาลยั
อุบลราชธาน ี

35 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคณุภาพ
ชีวิตของประชาชนท่ีอาศัย
โดยรอบบ่อฝังกลบขยะ 
กรณีศึกษา ชุมชนหนองแปน 
ต าบลโพธิไ์ทร อ าเภอพิบูลมังสา
หาร จังหวัดอุบลราชธาน ี

    มอบ.วิจัย ครั้งท่ี 12 
มหาวิทยาลยั
อุบลราชธาน ี

36 ผลกระทบต่อสุขภาพจากการทา
งานของเกษตรกรไร่อ้อยใน
หมู่บ้านแห่งหนึ่ง อาเภอศรีบญุ
เรือง จังหวัดหนองบัวล าภ ู

    มอบ.วิจัย ครั้งท่ี 12 
มหาวิทยาลยั
อุบลราชธาน ี

37 คุณภาพและประสิทธิภาพของ
ระบบผลิตนา้ประปาหมู่บ้าน
ราษฎรส์าราญ ตาบลท่าลาด
อาเภอวารินชาราบ จังหวดั
อุบลราชธาน ี

    มอบ.วิจัย ครั้งท่ี 12 
มหาวิทยาลยั
อุบลราชธาน ี

38 ความรู้และความคิดเห็นต่อ
มาตรการควบคุมการใช้สารเคมีกา
จัดศัตรูพืชกลุ่มเฝ้าระวัง(พา
ราควอต ไกลโฟเสต คลอร์ไพรี
ฟอส) ของชาวไร่แตงโม ตาบลกระ
จาย อาเภอป่าติ้ว จังหวดัยโสธร 

    มอบ.วิจัย ครั้งท่ี 12 
มหาวิทยาลยั
อุบลราชธาน ี

39 ผลของการประยุกต์ใช้รูปแบบการ
คิดวิเคราะห์ของนักศึกษา
สาธารณสุขศาสตร์วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี
 

    มอบ.วิจัย ครั้งท่ี 12 
มหาวิทยาลยั
อุบลราชธาน ี

40 
การประเมินความเสีย่งทาง
สุขภาพของพนักงานสวนและ

    มอบ.วิจัย ครั้งท่ี 12 
มหาวิทยาลยั
อุบลราชธาน ี
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ล าดับ 

 
ชื่อผลงานตีพิมพ ์

ตีพิมพ์
เผยแพร่
ระดับ

นานาชาติ 

ตีพิมพ์
เผยแพร่

ระดับชาติ 

เผยแพร่
ผลงานประชุม
วิชาการระดับ

นานาชาติ 

เผยแพร่
ผลงานประชุม

วิชาการ
ระดับชาติ 

 
ชื่อวารสาร/งาน

ประชุม 

สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลยั
อุบลราชธาน ี

41 การศึกษาสภาพการผลติ และ
ศึกษาผลตกค้างของสารเคมีใน
ผลผลติ และในเลือดของเกษตรกร
ผู้ผลิตกะหล่ าปลีในเมืองป ากซอง 
แขวงจ้ าป าสัก, สปป.ล าว 

    มอบ.วิจัย ครั้งท่ี 12 
มหาวิทยาลยั
อุบลราชธาน ี

42 ผลสัมฤทธ์ิของรูปแบบการสอน
ภาษาอังกฤษในรายวิชาเทคโนโลยี
การกาจัดมูลฝอยข้ันสูง 

    ครั้งท่ี 13 ประจาปี 
2561 เรื่อง กลยุทธ์
ดิจิทัลสาหรับ
อุดมศึกษา: การ
เสรมิสร้างการเรียน
การสอนและการ
ประเมินผล 

43 การคัดแยก จาแนกและศึกษา
คุณลักษณะของแบคเทอรโิอเฟจที่
จาเพาะต่อเชื้อดื้อยา 

    บัณฑิตศึกษาแห่งชาติ 
ครั้งท่ี 44 
มหาวิทยาลยั
อุบลราชธาน ี

44 การแยกและการศึกษาคณุสมบัติ
ของแบคเทอริโอฟาจจากแหล่งน้า
เสียที่จ้าเพาะต่อเช้ือ Escherichia 
coli 

    บัณฑิตศึกษาแห่งชาติ 
ครั้งท่ี 44 
มหาวิทยาลยั
อุบลราชธาน ี

45 การคัดแยก จาแนก และศึกษา
คุณสมบัติของโพรไบโอติกจาก
อุจจาระเด็กแรกเกิด 

    บัณฑิตศึกษาแห่งชาติ 
ครั้งท่ี 44 
มหาวิทยาลยั
อุบลราชธาน ี

46 Computational identification 
of microRNAs associated 
with PIK3CA in cervical 
cancer 

    บัณฑิตศึกษาแห่งชาติ 
ครั้งท่ี 44 
มหาวิทยาลยั
อุบลราชธาน ี

รวม 12 12 1 20  
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6) โครงการวิจัยของคณะ/วิทยาลัย/ส านัก ที่จัดกิจกรรม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

ตารางท่ี 43 โครงการวิจัยของวิทยาลัยแพทยศาสตร์ที่จัดกิจกรรม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ล าดับ ชื่อข้อเสนอการวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัย งบประมาณ 
(บาท) 

แหล่งทุน 

1 ผลของเคอร์ซตีินต่ออายุของเมด็เลือดแดงและ
คุณสมบัติในการจับธาตุเหล็กในหนูธาลัสซเีมียชนิดบตี้า
ที่มีภาวะธาตเุหล็กเกิน 

ผศ.ดร.กาญจนา แปงจิตต ์ 300,000 สกว. 

2 โปรแกรมชะลอและดูแลภาวะกระดูกพรุนในกลุ่มเสี่ยง
และกลุม่ผูสู้งอายุ ส าหรับบุคลากรมหาวิทยาลยั
อุบลราชธานี และชุมชนรอบมหาวิทยาลัย 

ผศ.ดร.รตันา เล็กสมบรูณ ์ 380,000 สกว. 

3 ฤทธิ์ของสมุนไพรที่ไทยมีผลต่อการยับยั้งสารสื่อ
ประสาทท่ีมีฤทธ์ิต่อการเคลื่อนไหวของพยาธิใบไม้ตับ
ทดสอบในสัตว์ทดลอง 

ผศ.ดร.รตันา เล็กสมบรูณ ์ 539,990 ส านักงาน
พัฒนาการวิจัย
การเกษตร 

4 การปรับปรุงและพัฒนาพันธุ์ไหมไทยพื้นบ้านท่ีทนต่อ
สภาวะอากาศร้อน 

ผศ.ดร.สรุศักดิ์ แว่นรมัย ์ 300,000 กรมหม่อนไหม 

5 การประเมินประสิทธิภาพและต้นทุนประสิทธิผลของ
ปฏิทินช่วยเลิกบุหรี่ในอาสาสมัครประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 
ที่ต้องการเลิกบุหรี่ พื้นที่ตัวอย่างเขตสุขภาพท่ี 10 

นพ.นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ 823,020 ศูนย์วิจัยและ
จัดการความรู้เพื่อ
การควบคุมยาสูบ 

6 การพัฒนารูปแบบการให้บริการเลิกบุหรี่แบบบรูณาการ
ในพื้นที่ชุมชนและมหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี

รศ.ดร.อนันต์ ไชยกลุวัฒนา 330,000 สสส. 

7 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการช้ันคุณภาพลุ่มน้ า 
(ท่ีปรึกษาโครงการวิจยั) 

ผศ.จารุวรรณ์ วงบุตด ี 543,621 ส านักงานนโยบาย
และแผน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

8 การพัฒนารูปแบบการจัดบริการแพทย์ฉุกเฉินส าหรับ
ผู้สูงอายุในอ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธาน ี

นางพัจนภา ธาน ี 178,100 สกว. 

9 แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตดา้นสิ่งแวดล้อมและ
ความปลอดภัยของสิ่งแวดล้อมในที่อยู่อาศัยของ
ผู้สูงอายุบ้านดอนกลางใต ้

ผศ.จิราภรณ์ หลาบค า 201,000 สกว. 

10 การประเมินผลการด าเนินงานเขตสุขภาพเพื่อ
ประชาชน เขตสุขภาพที่ 10 

ผศ.ดร.เมรีรตัน์ มั่นวงศ์ 754,160 สวรส. 

11 รูปแบบการส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกายของนักศึกษา
และบุคลากรในสถานศึกษา ที่จัดการเรยีนการสอนสาย
สุขภาพ ในจังหวัดอุบลราชธานี 

ดร.อารี บตุรสอน 999,200 สสส. 

12 การตรวจหายีนที่สร้างเอนไวม์ Klebsiella 
pneumoniae cabapenamase จากเชื้อในวงศ์ 
Enterobacteriaceae ด้วยเทคนิค real time 
polymerase chain 

ผศ.ดร.ภาวนา พนมเขต 300,000 งบประมาณ
แผ่นดิน 

13 ผลของสารสกดัเพกาต่อการสังเคราะห์เนื้อเยื่อกระดุก
อ่อนและการแสดงออกของยีน aggrecanase1 ใน
เซลล์กระดูอ่อน 

ดร.วัลวสิาข์ สุวรรณเลศิ 297,000 งบประมาณ
แผ่นดิน 
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ล าดับ ชื่อข้อเสนอการวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัย งบประมาณ 
(บาท) 

แหล่งทุน 

14 การศึกษาฤทธ์ิของสารอนุพันธ์ของ Isoliquiritigenin 
จากดอกทองกวาวในการชะลอการเติบโตของซีสตืในถุง
น้ าในไต 

ผศ.ดร.เชาวลติ ยั่วจิตร 299,200 งบประมาณ
แผ่นดิน 

15 การศึกษาปัจจัยเชิงพื้นที่ต่อการกระจายของเชื้อ 
Burkholderia pseudomallei ในดิน ด้วยภาพถ่าย
เดาวเทียมความละเอียดสูง 

นายวัชรพงษ์ แสงนิล 300,000 งบประมาณ
แผ่นดิน 

16 การศึกษาปัจจัยทางกายภาพของสภาวะแวดล้อมท่ีมีผล
ต่อการเจริญและความรุนแรงของเช้ือเลปโตสไปร่าที่คัด
แยกมาจากหนุธรรมชาติ ในจังหวัดศรสีะเกษ 

ผศ.ดร.จุฑารัตน์ จิตติมณ ี 292,600 งบประมาณ
แผ่นดิน 

17 ระดับคอมพลีเมนท์ C3 และการแสดงออกของ CD55 
และ CD59 บนเม็ดเลือดแดงของผู้ป่วยโรคฮโีมโกลบิน
เอชที่มีอาการแตกต่างกัน 

ดร.รสริน การเพียร 292,600 งบประมาณ
แผ่นดิน 

18 ความชุกของโรคติดเชื้อปรสติในประชากรต าบลก่อเอ้ 
อ าเภอเขื่งใน จังหวัดอุบลราชธาน ี

ผศ.ดร.จิตติยวดี ศรีภา 290,400 งบประมาณ
แผ่นดิน 

19 ผลของสารสกดัใบชะพลูต่อหนูทดลองและเซลล์ตับ
เพาะลี้ยงท่ีถูกเหนีย่วน าให้เซลลต์บัได้รับการบาดเจ็บ
จากเอทานอล 

ดร.กาญจนา แปงจิตต ์ 282,700 งบประมาณ
แผ่นดิน 

20 การตรวจสอบหาเชื้อฮิวแมนแปปิโลมาอย่างรวดเร็วโดย
ใช้เทคนิครีคอมบิเนส โพลีเมอเรส แอมฟลิเคชั่น 
ร่วมกับแลทเทอรอลโฟว ดิฟสติ๊ก 

ผศ.ปรดีา ปราการกมานันท์ 105,000 งบประมาณ
แผ่นดิน 

21 ปัจจัยที่มีผลต่อความรุนแรงของโรคฮีโมโกลบินเอช ดร.รสริน การเพียร 105,000 งบประมาณ
แผ่นดิน 

22 การเปรยีบเทียบการตรวจหา Carbapenemase-
producing Enterobacteriaceae (CPE) โดยวิธี 
Modified Hodge test, modified carbapenem 
inactivation method และ multiplex PCE 

ผศ.ดร.ภาวนา พนมเขต 105,000 งบประมาณ
แผ่นดิน 

23 ตัวบ่งช้ีชีวภาพทางคลินิกในผู้ป่วยติดเชื้อมาลาเรยี: การ
ทบทวนวรรนกรรมเชิงระบบส าหรบัไมโครอารเ์อ็นเอ 

ผศ.ดร.สรุศักดิ์ แว่นรมัย ์ 120,000 งบประมาณ
แผ่นดิน 

24 การประเมินความเสีย่งทางสุขภาพจากการได้รับสัมผสั
สารเคมีทางการเกษตรของเกษตรกร ในต าบลขี้เหล็ก 
อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธาน ี

ดร.ฐิตริัฐ งานฉมัง 60,000 รายได้ ม.อุบล 

25 การจัดการน้ าเสียของโรงล้างขยะพลาสติก 
มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี

นางสาวสุภาณี จันทรศ์ิร ิ 20,000 รายได้ ม.อุบล 

26 ไมโครอารเ์อ็นเอตัวบ่งช้ีทางชีวภาพกับพยากรณ์
โรคมะเร็งท่ีพบบ่อย:  การทบทวนวรรณกรรมเชิงระบบ
ส าหรับการใช้ในทางคลินิก 

ผศ.ดร.สรุศักดิ์  แว่นรัมย ์ 45,000 รายได้ ม.อุบล 

27 การประเมินความรู้ ทักษะ และทัศนคติในเรื่องการใช้
ยาอย่างสมเหตผุลในนักศึกษาแพทย์ช้ันคลินิก วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลยั
อุบลราชธาน ี

ดร.ลติพร อุดมสุข 25,000 รายได้ วิทยาลัยฯ 
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ล าดับ ชื่อข้อเสนอการวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัย งบประมาณ 
(บาท) 

แหล่งทุน 

28 โปรแกรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายเุพื่อส่งเสริม
พฤติกรรมสุขภาพของประชาชนผูสู้งอายุในบ้านทุ่งเดิ่น 
ต าบลธาตุ อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี         

ผศ.มินตรา สาระรักษ ์ 45,000 รายได้ วิทยาลัยฯ 

29 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการขยะอินทรีย์ใน
ครัวเรือน กรณีศึกษาชุมชนบ้านบวัเทิง ต.สว่างวีระวงค์ 
อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี  

ดร.ปวณีา ลิมปิทีปราการ  45,000 รายได้ วิทยาลัยฯ 

30 แนวทางการพัฒนากระบวนการผลิตน้ าประปา ของ
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธาน ี

นางสาวสุภาณี  จันทร์ศริิ  45,000 รายได้ วิทยาลัยฯ 

31 การจัดการน้ าเสียของโรงล้างขยะพลาสติก 
มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี

นายสิทธิชัย ใจขาน 45,000 รายได้ วิทยาลัยฯ 

32 แนวทางการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในท่ี
อยู่อาศัยของผู้สูงอายุท่ีอยู่ตามล าพังโดยการมสี่วนร่วม 

ผศ.จิราภรณ์ หลาบค า  50,000 รายได้ วิทยาลัยฯ 

33 การจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์กลุ่มอุปกรณ์สารสนเทศ
และการสื่อสารในมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

ดร.สง่า  ทับทิมหิน 50,000 รายได้ วิทยาลัยฯ 

34 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเกิดวัณโรคดื้อยาหลาย
ขนาน (Multi Drugs Resistance Tuberculosis; 
MDR-TB) ในผู้ป่วยวัณโรคปอด: การทบทวน
วรรณกรรมอย่างเป็นระบบ; ใช้การวิเคราะห์เมตา 
(Meta-analysis) 

ดร.อารี  บุตรสอน    45,000 รายได้ วิทยาลัยฯ 

35 ผลการด าเนินงานของชมรมผูสู้งอายุในจังหวัด ผศ.ดร.กิตติ เหลาสุภาพ  70,000 รายได้ วิทยาลัยฯ 
36 แนวทางการจัดการความปลอดภยัในการจราจรทาง

ถนนโดยรอบและภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
ดร.ลักษณีย์  บุญขาว 95,000 รายได้ วิทยาลัยฯ 
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3. ผลงานทางวิชาการที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่  

 ตารางท่ี 44 การเผยแพร่ผลงานในประชุมวิชาการระดับชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-สกลุ 
อาจารย์และนักวจิัย
ประจ า (ต าแหน่งทาง

วิชาการ) 

 
ชื่อผลงาน 

ประเภทผลงาน() การประชุมวิชาการ 
(ชื่องานประชุม คร้ังท่ี วันที่/เดือน/ปี โดย

หน่วยงานใดจัด) บทความวิจัย 
บทความ
วิชาการ 

1 อ.สุภาณี จันทร์ศริ ิ การประเมินสภาวะอนามัยสิ่งแวดล้อมในหอพัก
นักศึกษามหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

  ส านักวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ มหาวิทยาลัย
แม่ฟ้าหลวง 

2 อ.สิทธิชัย ใจขาน การส ารวจความปลอดภัยด้านจลุนิทรีย์ของน้า
แข็งบริโภคที่ผลิตและจา้หน่าย ในเขตต าบลใน
เมืองบุรีรัมย์ อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย ์

  ส านักวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ มหาวิทยาลัย
แม่ฟ้าหลวง 

3 ผศ.จิราภรณ์ หลาบค า การประเมินสภาพแวดล้อมและความปลอดภัย
ของสนามเด็กเล่นโรงเรียนเครือข่าย 
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธาน ี

  ส านักวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ มหาวิทยาลัย
แม่ฟ้าหลวง 

4. อ.จีราพร ทิพย์พิลา สุขภาพจากการทางานของพนักงานเก็บขนขยะ
สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอ้ม เทศบาล
เมืองพิบูลมังหาร จังหวดัอุบลราชธานี 

  ส านักวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ มหาวิทยาลัย
แม่ฟ้าหลวง 

5 อ.จีราพร ทิพย์พิลา สิ่งคุกคามสุขภาพจากการท างานของพนักงาน
เก็บขนขยะสังกัดกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร จังหวัด
อุบลราชธาน ี

  ส านักวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ มหาวิทยาลัย
แม่ฟ้าหลวง 

6 ผศ.จิราภรณ์ หลาบค า การประเมินสภาพแวดล้อมและความปลอดภัย
ของสนามเด็กเล่นโรงเรียนเครือข่าย
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

  ส านักวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ มหาวิทยาลัย
แม่ฟ้าหลวง 

7 อ.ดร.ปวีณา ลิมปิที
ปราการ 

ปัจจัยเสี่ยงต่อการมีเพศสมัพันธ์ของนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตเทศบาลนคร
อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธาน ี

  ม.อบ.วิจัย ครั้งท่ี 12 มหาวิทยาลยั
อุบลราชธาน ี
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ล าดับ
ที ่

ชื่อ-สกลุ 
อาจารย์และนักวจิัย
ประจ า (ต าแหน่งทาง

วิชาการ) 

 
ชื่อผลงาน 

ประเภทผลงาน() การประชุมวิชาการ 
(ชื่องานประชุม คร้ังท่ี วันที่/เดือน/ปี โดย

หน่วยงานใดจัด) บทความวิจัย 
บทความ
วิชาการ 

8 อ.สุภาณี จันทร์ศริ ิ การจัดการทางอารมณ์ของสตรีวยัทองในต าบล
ธาตุ อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอบุลราชธาน ี

  ม.อบ.วิจัย ครั้งท่ี 12 มหาวิทยาลยั
อุบลราชธาน ี

9 อ.พัจนภา ธานี ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคณุภาพชีวิตของ
ประชาชนท่ีอาศัยโดยรอบบ่อฝังกลบขยะ 
กรณีศึกษา ชุมชนหนองแปน ต าบลโพธิ์ไทร 
อ าเภอพิบูลมังสาหาร จังหวดัอุบลราชธานี 

  ม.อบ.วิจัย ครั้งท่ี 12 มหาวิทยาลยั
อุบลราชธาน ี

10 ผศ.สมเจตน์ ทองด า ผลกระทบต่อสุขภาพจากการทางานของ
เกษตรกรไร่อ้อยในหมู่บ้านแห่งหนึง่ อาเภอศรี
บุญเรือง จังหวัดหนองบัวล าภ ู

  ม.อบ.วิจัย ครั้งท่ี 12 มหาวิทยาลยั
อุบลราชธาน ี

11 อ.สิทธิชัย ใจขาน คุณภาพและประสิทธิภาพของระบบผลติน้า
ประปาหมู่บ้านราษฎรส์าราญ ตาบลท่าลาด
อ าเภอวารินชาราบ จังหวดัอุบลราชธานี 

  ม.อบ.วิจัย ครั้งท่ี 12 มหาวิทยาลยั
อุบลราชธาน ี

12 อ.สง่า ทับทิมหิน ความรู้และความคิดเห็นต่อมาตรการควบคุมการ
ใช้สารเคมีกาจัดศตัรูพืชกลุ่มเฝ้าระวัง(พา
ราควอต ไกลโฟเสต คลอร์ไพรีฟอส) ของชาวไร่
แตงโม ตาบลกระจาย อ าเภอป่าติว้ จังหวัด
ยโสธร 

  ม.อบ.วิจัย ครั้งท่ี 12 มหาวิทยาลยั
อุบลราชธาน ี

13 อ.ดร.อารี บตุรสอน ผลของการประยุกต์ใช้รูปแบบการคิดวิเคราะห์
ของนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์วทิยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลยั
อุบลราชธาน ี

  ม.อบ.วิจัย ครั้งท่ี 12 มหาวิทยาลยั
อุบลราชธาน ี

14 อ.นิตยา ชาคารณุ การประเมินความเสีย่งทางสุขภาพของพนักงาน
สวนและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

  ม.อบ.วิจัย ครั้งท่ี 12 มหาวิทยาลยั
อุบลราชธาน ี

15 ผศ.สมเจตน์ ทองด า การศึกษาสภาพการผลติ และศึกษาผลตกค้าง
ของสารเคมีในผลผลติ และในเลือดของ

  ม.อบ.วิจัย ครั้งท่ี 12 มหาวิทยาลยั
อุบลราชธาน ี
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ล าดับ
ที ่

ชื่อ-สกลุ 
อาจารย์และนักวจิัย
ประจ า (ต าแหน่งทาง

วิชาการ) 

 
ชื่อผลงาน 

ประเภทผลงาน() การประชุมวิชาการ 
(ชื่องานประชุม คร้ังท่ี วันที่/เดือน/ปี โดย

หน่วยงานใดจัด) บทความวิจัย 
บทความ
วิชาการ 

เกษตรกรผู้ผลิตกะหล่ าปลีในเมืองป ากซอง 
แขวงจ้ าป าสัก, สปป.ล าว 

16 อ.ดร.ปวีณา ลิมปิที
ปราการ 

ผลสัมฤทธ์ิของรูปแบบการสอนภาษาอังกฤษใน
รายวิชาเทคโนโลยีการก าจัดมูลฝอยขั้นสูง 

  ครั้งท่ี 13 ประจาปี 2561 เรื่อง กลยุทธ์ดิจิทัล
สาหรับอุดมศึกษา: การเสริมสร้างการเรยีนการ
สอนและการประเมินผล 

17 ผศ.ดร.มารุตพงศ์ ปัญญา การคัดแยก จ าแนกและศึกษาคุณลักษณะของ
แบคเทอริโอเฟจท่ีจ าเพาะต่อเชื้อดื้อยา 

  บัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 44 มหาวิทยาลัย
อุบลราชาน ี

18 ผศ.ดร.มารุตพงศ์ ปัญญา การแยกและการศึกษาคณุสมบัติของแบคเทอริ
โอฟาจจากแหล่งน้ าเสียที่จ าเพาะต่อเชื้อ 
Escherichia coli 

  บัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 44 มหาวิทยาลัย
อุบลราชาน ี

19 ผศ.ดร.มารุตพงศ์ ปัญญา การคัดแยก จ าแนก และศึกษาคณุสมบัติของ
โพรไบโอติกจากอุจจาระเด็กแรกเกิด 

  บัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 44 มหาวิทยาลัย
อุบลราชาน ี

20 ผศ.ดร.ปรดีา ปราการ 
กมานนัท์ 

Computational identification of 
microRNAs associated with PIK3CA in 
cervical cancer 

  บัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 44 มหาวิทยาลัย
อุบลราชาน ี

รวม 20   
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ตารางท่ี 45 การเผยแพร่ผลงานในประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ปีการศึกษา 2561 

ล าดับที ่ ชื่อ-สกุล  
อาจารย์และนักวิจัยประจ า 
(ต าแหน่งทางวิชาการ) 

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

โดยหน่วยงานใดจัด 
ประเทศใด) 

บทความวิจัย 
บทความ
วิชาการ 

 

1 อ.นิตยา ซาค ารุณ The Effect from the Noise Level of 
Transport Boatsat Boat Landings in Ubon 
Ratchathani Province 

  Regional Haze and Climate 
Change Management 2017 

รวม 1   

 ตารางท่ี 46 งานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ล าดับที ่ ชื่อ-สกลุ 
อาจารย์และนักวจิัยประจ า  

(ต าแหน่งทางวิชาการ) 

ชื่อผลงาน ประเภทผลงาน() ชื่อวารสารที่ตีพิมพ์/ ปีที่
พิมพ์/ฉบับท่ีพิมพ์/วันเดือนปี

ที่ตีพิมพ์/หน้าท่ีลงพิมพ์/ บทความวิจัย 
บทความ
วิชาการ 

1 ภาวนา พนมเขต, มารุตพงศ์ ปัญญา,       
จิราพร นิลสกุล, พิฐชญาณ์ พงศ์ธารินสริิ, 
ไกรสร บุญสาม 

แบบแผนความไวต่อยาต้านจลุชีพในหลอด
ทดลองของเชื้อเบอโคลเดอเรีย สูโดมาลีอาย 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 

  วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข 
ปีท่ี 11 ฉบับท่ี 4ตุลาคม - 
ธันวาคม 2560 

2 ชาญวิทย์ มณีนลิ และ เนาวรัตน์ มณีนลิ การเปลีย่นแปลงลักษณะทางสัณฐานวิทยาของ
ปอดและรอยแยก: ศึกษารา่งดองในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 

  วารสารวิจัยสาธารณสุข 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น ปีท่ี 11 
ฉบับท่ี 2 เมษายน - มิถุนายน 
2561 

3 พลากร สืบส าราญ, อนันต์ ไชยกลุวัฒนา, 
เมรรีัตน์ มั่นวงศ์ ,นิยม จันทร์นวล, และ 
วันวิสา จันทาทร 

ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติต่อ
อันตรายของการสูบบุหรี่ กับการสบูบุหรี่ของ
นักเรียนช้ันมัธยมปลาย : กรณีศึกษาอ าเภอ 
ค้อวัง จังหวัดยโสธร 

  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 19 
(3)กันยายน-ธันวาคม: 12-20 



 
 

 

 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณ
สุข           

 
 77 

รายงานประจ าปี 2561 

ล าดับที ่ ชื่อ-สกลุ 
อาจารย์และนักวจิัยประจ า  

(ต าแหน่งทางวิชาการ) 

ชื่อผลงาน ประเภทผลงาน() ชื่อวารสารที่ตีพิมพ์/ ปีที่
พิมพ์/ฉบับท่ีพิมพ์/วันเดือนปี

ที่ตีพิมพ์/หน้าท่ีลงพิมพ์/ บทความวิจัย 
บทความ
วิชาการ 

4. สุภาณี จันทร์ศริิ, สมเจตน์ ทองด า,      
วิศวะ มาลากรรณ, พรไพลิน บุณณะ 

ปริมาณสารอินทรียร์ะเหยง่าย (VOCs) ใน
บริเวณท างานและสภาวะสุขภาพของพนักงาน 
ในสถานีบริการน ้ามันเชื้อเพลิง :กรณีศึกษา 
เทศบาลนครอุบลราชธานี อ าเภอเมือง   
จังหวัดอุบลราชธาน ี

  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
36(4): 509-516 

5 เชาวลิต ยั่วจิตร และสุวภรณ์ แดนดี สตีวิออลกระตุ้นโปรตเิอโซมในการสลาย
โปรตีนเบตาแคดทีนินในเซลล์ Madin-Darby 
canine kidney 

  เภสัชศาสตร์อีสาน 13(4): 77-
85 

6 Anun Chaikoolvatana and 
Vachirasak Pakasit 

Evaluation of the Establishment of 
Health Promoting Hospital via 
Geographic Information System in the 
North-Eastern Area of Thailand 

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

7 จิราภรณ์ หลาบค า, อมาวสี พิทักษ์ และ 
ฤทธิไกร แสนยายนต ์

การสุขาภิบาลสถานท่ีจ าหน่ายเนือ้สัตว์ ใน
พื้นที่เทศบาลนครอุบลราชธานี อ าเภอเมือง
จังหวัดอุบลราชธาน ี

  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 20 
(3) กันยายน-ธันวาคม: 1-7 

8 สุภาณี จันทร์ศริิ, สิทธิชัย ใจขาน และ
ธัญวรรณ ค าใส 

พฤติกรรมความปลอดภัยในการท างานของ
คนงานและการประเมินความเสีย่งด้านอาชีวอ
นามัยและความปลอดภยั กรณศีึกษาร้านรับ
ซื้อของเก่าในต าบลแสนสุข อ าเภอวารินช าราบ 
จังหวัดอุบลราชธาน ี

  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 20 
(2) พฤษภาคม-สิงหาคม 

9 สมเจตน์ ทองด า และจินตนา ศิรบิูรณ์
พิพัฒนา 

ผลกระทบด้านสุขภาพของแรงงานคุ้ยขยะใน
หลุมฝังกลบขยะเทศบาลเมืองวารนิช าราบ    
อ.วารินช าราบ จ.อุบลราชธาน ี

  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 20 
(1) มกราคม-เมษายน: 14-27 

10 มารุตพงศ์ ปัญญาและวีระพงศ์ ลลุิตานนท ์ การจ าแนกเชื้อและการตรวจหายนีก่อโรคด้วย
วิธีอณูวิทยาในแบคทีเรียที่แยกไดจ้ากอุจจาระ
ของเด็กแรกเกิด 

  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 20 
(1) มกราคม-เมษายน: 14-27 
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ล าดับที ่ ชื่อ-สกลุ 
อาจารย์และนักวจิัยประจ า  

(ต าแหน่งทางวิชาการ) 

ชื่อผลงาน ประเภทผลงาน() ชื่อวารสารที่ตีพิมพ์/ ปีที่
พิมพ์/ฉบับท่ีพิมพ์/วันเดือนปี

ที่ตีพิมพ์/หน้าท่ีลงพิมพ์/ บทความวิจัย 
บทความ
วิชาการ 

11 Taksin Pimpak, Chutima Yoobua, 
Pattarasuda Yuenying and Pawana 
Limpiteeprakan 

Sleep quality among student at a high 
school in Sisaket Province, Thailand 

  Journal of Public Health 
and Development Vol.16 
No.1 January - April 2018 

12 จิราภรณ์ หลาบค า, จินตนา ศิริบรูณ์พิพัฒ
นา และ วิษณีย์ แก่นคง 

การสุขาภิบาลอาหารในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
เขตต าบลเมืองศรไีค อ าเภอวารินช าราบ 
จังหวัดอุบลราชธาน ี

  วารสารวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ปีท่ี 19 ฉบับท่ี 3 
กันยายน - ธันวาคม 2560 

13 กิตติคณุ หมู่พยัคฆ,์ นพวรรณ บุญชู และ 
ธารินี ไชยวงศ ์

การบุกรุกของสัตว์ขาปล้องที่เป็นปรสิตใน
เนื้อเยื่อต่างๆของคน 

  วารสารอายุรศาสตร์เขตร้อน
และปาราสติวิทยา ( J Trop 
Med Parasitol) Vol. 4 No.2 
December 2017 

รวม 13   

 ตารางท่ี 47 งานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ  

ล าดับที ่ ชื่อผลงาน ชื่อ-สกลุ 
อาจารย์และนักวจิัยประจ า (ต าแหน่งทางวิชาการ) 

ประเภทผลงาน() 
บทความวิจัย บทความวิชาการ 

1 Anti-hyperglycaemic and anti-
hyperlipidaemic effects of black and 
red rice in streptozotocin-induced 
diabetic rats 

Payungsak Tantipaiboonwong,Komsak Pintha, Wittaya 
Chaiwangyena, Teera Chewonarin, Kanjana Pangjit, 
 Orada Chumphukam, Napapan Kangwan, Maitree Suttajit 

  

2 Steviol stabilizes polycystin 1 
expression and promotes lysosomal 
degradation of CFTR and b-catenin 
proteins in renal epithelial cells 

Chaowalit Yuajit, Chatchai Muanprasat, Sureeporn 
Homvisasevongsa,Varanuj Chatsudthipong 
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ล าดับที ่ ชื่อผลงาน ชื่อ-สกลุ 
อาจารย์และนักวจิัยประจ า (ต าแหน่งทางวิชาการ) 

ประเภทผลงาน() 
บทความวิจัย บทความวิชาการ 

3 SURVEY OF FORENSICALLY 
IMPORTANT FLY SPECIES IN 
NORTHERN THAILAND 

Kabkaew L Sukontason, Chutharat Samerjai, Sangob Sanit, 
Tunwadee Klong-klaew,Kwankamol Limsopatham, Narin 
Sontigun, Suttida Suwannayod,Hiromu Kurahashi,  
Nophawan Bunchu, Tarinee Chaiwong, et., al. 

  

4. Effect of cold argon plasma on eggs 
of the blow fly, Lucilia cuprina 
(Diptera: Calliphoridae). 

Kwankamol Limsopatham, Dheerawan Boonyawan, Chanchai 
Umongno, Kabkaew L. Sukontason, Tarinee Chaiwong, Rattana 
Leksomboon, Kom Sukontason. 

  

5 The Evaluation of the Smoking 
Cessation Strategies Related to Quit 
Results Among Conscripts, Ubon 
Ratchathani Region from 2014 to 
2015 

Anun Chaikoolvatana, Petchnapha Puchcharanapaponthorn, 
Cholada Chaikoolvatana Mereerat Manwong, Nawaporn 
Saisingh, Piyanuch Suwannakoot 

  

6 Effect of Black Rice Bran Extract 
Supplementation on Circulating 
Leukocyte Counts after Moderate-
Intensity Exercise in Dyslipidemic 
Subjects 

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

  

7 Activity of kaffir lime (Citrus hystrix) 
essential oil against blow flies and 
house fly 

Suttida Suwannayod, Kabkaew L Sukontason, Pradya 
Somboon, Anuluck Junkum, Ratana Leksomboon, Tarinee 
Chaiwong, et., al. 

  

8 Factors associated with health 
effects from occupational exposure 
to pesticide residues among 
greengrocers in fresh market, 
Bangkok, Thailand  

Siriwong, W., Ong-artborirak, P., Nganchamung, T., Siriwat, 
S., Robson, M.G.   Factors associated with health effects from 
occupational exposure to pesticide residues among 
greengrocers in fresh market, Bangkok, Thailand  
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ผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ที่ 3 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนการบูรณาการงานบริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างความ
เข้มแข็งและเพิ่มศักยภาพของชุมชนและสังคม บนพื้นฐานความพอเพียง เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 
เป้าประสงค์ : ประชาชน ชุมชน และสังคม ได้รับการบริการวิชาการที่น าไปสู่การเพ่ิมศักยภาพในการแก้ปัญหา

และพัฒนาเชิงพ้ืนที่ ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสอดคล้องกับนโยบายของ
ประเทศ 

 
1) การสนับสนุนด้านการบริการวิชาการ 

ในปีงบประมาณ 2561 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้รับงบประมาณแผ่นดิน สนับสนุน
การบริการวิชาการแก่ชุมชน จ านวนรวมทั้งสิ้น 16 โครงการ เป็นจ านวนเงิน 1 ,833,800 บาท โดยเป็นการสร้าง
เสริมสุขภาวะและบริการสุขภาพ เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน จ านวน 8 โครงการ เป็นจ านวนเงิน 
775,300 บาท ถ่ายทอดเทคโนโลยี/ อบรมให้ความรู้ จ านวน 7 โครงการ เป็นจ านวนเงิน 858,500 บาท และ
โครงการพระราชด าริ  จ านวน 1 โครงการ เป็นจ านวนเงิน 200,000 บาท มีผู้เข้าร่วม จ านวน 4 ,069 คน             
มีรายละเอียด ดังนี้ 

 
ตารางที่ 48 งบประมาณที่สนับสนุนด้านการบริการวิชาการ 

ล าดับ ชื่อกิจกรรม/โครงการ (จ าแนกตามกลุ่ม) งบประมาณ 
(บาท) 

ลักษณะการบริการ 

1 โครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียน ตชด.เพื่อเข้าสูโ่รงเรียน
ต้นแบบความปลอดภยัด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 

200,000.00 โครงการพระราชด าริ  

2 การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรในการลดการใช้สารเคมีใน
การเกษตรแบบมสี่วนร่วม 

120,000.00 ถ่ายทอดเทคโนโลย/ี อบรมให้
ความรู ้

3 การสร้างความตระหนัก และแนวทางการป้องกันอันตรายจาก
สารเคมีก าจดัศัตรูพืชของเกษตรกรปลูกผัก บ้านหนองแต้ ต.
ขี้เหล็ก อ.เมือง จ.อุบลราชธาน ี

103,200.00 ถ่ายทอดเทคโนโลย/ี อบรมให้
ความรู ้

4 เปิดโลกการเรียนรู้ สู่ร่างอาจารย์ใหญ่ ครั้งที่ 9  87,500.00 ถ่ายทอดเทคโนโลย/ี อบรมให้
ความรู ้

5 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการแปลผลแกไ้ขความผิดพลาด ของ
ตรวจวิเคราะหห์าสารเคมีในเลือด 

100,000.00 ถ่ายทอดเทคโนโลย/ี อบรมให้
ความรู ้

6 สัมนาเชิงวิชาการทางด้านการแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข 

224,000.00 ถ่ายทอดเทคโนโลย/ี อบรมให้
ความรู ้

7 ค่ายหมอมอทราย พัฒนาสุขภาพประชาชนในชนบท 123,800.00 ถ่ายทอดเทคโนโลย/ี อบรมให้
ความรู ้

8 การพัฒนาแกนน าด้านสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมใน 
อีสานใต ้

100,000.00 ถ่ายทอดเทคโนโลย/ี อบรมให้
ความรู ้

9 การพฒันาแนวทางการจัดท าแผนเพื่อป้องกันและระงับเหตุ
ฉุกเฉินในโรงเรยีนเครือข่าย มหาวทิยาลัยอุบลราชธาน ี

75,300.00 การสร้างเสริมสุขภาวะและบริการ
สุขภาพ เพื่อยกระดับคณุภาพชีวิต
ของชุมชน 
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ล าดับ ชื่อกิจกรรม/โครงการ (จ าแนกตามกลุ่ม) งบประมาณ 
(บาท) 

ลักษณะการบริการ 

10 พัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อการพึ่งพาตัวเองด้านสุขภาพ ครั้งท่ี 5  150,000.00 การสร้างเสริมสุขภาวะและบริการ
สุขภาพ เพื่อยกระดับคณุภาพชีวิต
ของชุมชน 

11 การพัฒนาศักยภาพด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมของ
โรงเรียนเครือข่ายมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

100,000.00 การสร้างเสริมสุขภาวะและบริการ
สุขภาพ เพื่อยกระดับคณุภาพชีวิต
ของชุมชน 

12 รณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก 100,000.00 การสร้างเสริมสุขภาวะและบริการ
สุขภาพ เพื่อยกระดับคณุภาพชีวิต
ของชุมชน 

13 บริการตรวจเช้ือเลปโตสไปร่า เพื่อการเฝา้ระวังและป้องกัน 
โรคเลปโตสไปโรสสิ 

100,000.00 การสร้างเสริมสุขภาวะและบริการ
สุขภาพ เพื่อยกระดับคณุภาพชีวิต
ของชุมชน 

14 พัฒนาระบบสุขภาพชุมชนแบบมสี่วนร่วม 100,000.00 การสร้างเสริมสุขภาวะและบริการ
สุขภาพ เพื่อยกระดับคณุภาพชีวิต
ของชุมชน 

15 โครงการพัฒนาศักยภาพแกนน าสขุภาพประจ าครอบครัวเพื่อ
การดูแลสุขภาพชุมชนที่ต่อเนื่องยัง่ยืน ต าบลธาตุ  
อ าเภอวารินช าราบ จังหวดัอุบลราชธานี 
 

100,000.00 การสร้างเสริมสุขภาวะและบริการ
สุขภาพ เพื่อยกระดับคณุภาพชีวิต
ของชุมชน 

16 โครงการส่งเสริมจดัการสิ่งแวดล้อมและประกวดบา้นตัวอย่าง
บ้านน้อยเจรญิ หมู่ที่ 9 ต าบลธาต ุอ าเภอวารินช าราบ  
จังหวัดอุบลราชธาน ี
 

50,000.00 การสร้างเสริมสุขภาวะและบริการ
สุขภาพ เพื่อยกระดับคณุภาพชีวิต
ของชุมชน 

 
 1.1) โครงการพัฒนาศักยภาพ โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนเพื่อเข้าสู่โรงเรียนต้นแบบความ
ปลอดภัยด้านสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ด าเนินการปีท่ี 2. (โครงการต่อเนื่อง 3 ปี) 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้ด าเนินการจัดโครงการในระหว่างวันที่ 19 ถึง 22 กุมภาพันธ์ 
2561 และได้มีการติดตามประเมินผลการด าเนินงานของทั้ง 4 โรงเรียน คือ โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้าน
แก่งศรีโคตร ศูนย์การเรียนรู้ต ารวจตระเวนชายแดนภูด่านกอย โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน และ ศูนย์การ
เรียนรู้ต ารวจตระเวนชายแดนชุมชนป่าหญ้าคา  

โดยกลุ่มเป้าหมายหลักเข้าอบรมจ านวนทั้งสิ้น 132 คน การจัดกิจกรรมประกอบด้วย การอบรม กิจกรรม
บรรยายแบบมีส่วนร่วมเรื่อง แนวทางการส่งเสริมสุขภาพและโภชนาการเด็กวัยเรียน การส ารวจสุขาภิบาลอาหาร
ในโรงเรียน ห้องเรียนปลอดภัย การจัดการคุณภาพน้ าดื่มในโรงเรียน แนวทางการด าเนินงานเพ่ือเข้าสู่โรงเรียน
ต้นแบบด้านความปลอดภัยในโรงเรียน การจัดการขยะในโรงเรียน และการด าเนินการธนาคารขยะในโรงเรียน 
การทบทวนความรู้ และการพัฒนาทักษะด้านการดูแลสุขภาพเด็กนักเรียน ด้านการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมใน
โรงเรียน เช่น การฝึกตรวจอาหารที่รับประทาน ภาชนะใส่อาหาร มาตรฐานของโรงอาหาร การตรวจคุณภาพ    
น้ าดื่มในโรงเรียน รวมถึงการส ารวจความปลอดภัยในห้องเรียน และ มีการจัดกิจกรรมฐานเรียนรู้  
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ภาพที่ 48 โครงการพัฒนาศักยภาพ โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนเพื่อเข้าสู่โรงเรียนต้นแบบความปลอดภัย

ด้านสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 

 1.2) โครงการพัฒนาแกนน าด้านสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในอีสานใต้ 
 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้ด าเนินการจัดโครงการ ในระหว่างวันที่ 24 ถึง 26 สิงหาคม 
2561 ณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  ผู้ เข้าร่วมได้แก่ นักเรียนจากโรงเรียนในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 22 โรงเรียน จ านวน 95 คน และนักศึกษา อาจารย์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข กิจกรรมการอบรมและกิจกรรมฐานเรียนรู้ กิจกรรมบรรยายแบบมีส่วนร่วมเรื่อง แนวทางการส่งเสริม
สุขภาพและโภชนาการเด็กวัยเรียน การส ารวจสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน แนวทางการด าเนินงานเพ่ือเข้าสู่
โรงเรียนต้นแบบด้านความปลอดภัยในโรงเรียน การจัดการขยะในโรงเรียน และการด าเนินการธนาคารขยะ  
 

 
     

 

 

ภาพที่ 49 โครงการพัฒนาแกนน าด้านสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในอีสานใต้ 

 

 1.3)โครงการพัฒนาแนวทางการจัดท าแผนเพื่อการป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉินในโรงเรียนเครือข่าย 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้ด าเนินการจัดโครงการเมื่อวันที่ 2 มีนาคม และ 13 มีนาคม 
2561 โดยมีนักเรียน ครู และผู้บริหารโรงเรียน ได้จากโรงเรียนเครือข่ายทั้ง 10 โรงเรียน มาร่วมกิจกรรมจ านวน
ทั้งสิ้น 220 คน พร้อมด้วยอาจารย์และนักศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข โดยมีวัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการได้มีความรู้ในการจัดท าแผนป้องกันและระงับ
เหตุฉุกเฉิน และเพ่ือให้นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาแนวทางการจัดท าแผน
เพ่ือการป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉินในโรงเรียนของตนเองได้ 
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ภาพที่ 50 โครงการพัฒนาแนวทางการจัดท าแผนเพื่อการป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉินในโรงเรียนเครือข่าย 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 
 1.4) โครงการพัฒนาศักยภาพด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนเครือข่ายมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้ด าเนินการจัดโครงการระหว่าง เดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือน 
กันยายน 2561 ณ โรงเรียนเครือข่ายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทั้ง 5 แห่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส ารวจสภาพ
ปัญหาการจัดการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนเครือข่ายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่เข้าร่วม
โครงการ และพัฒนาการจัดการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนเครือข่ายมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีที่เข้าร่วมโครงการให้ครบทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านอาหารปลอดภัย ด้านห้องเรียนปลอดภัย ด้านสนาม
เด็กเล่นปลอดภัย ด้านการจัดการขยะ และด้านการจัดการสภาพแวดล้อมในโรงเรียน มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 142 คน 

 

 

ภาพที่ 51 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนเครือข่าย 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 
 1.5) โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อการพึ่งพาตนเองด้านสุขภาพ ครั้งที่ 5 
     วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้ด าเนินการจัดโครงการเมื่อวันที่ 6-8 ธันวาคม 2560 
และวันที่ 21-27 ธันวาคม 2560 ณ บ้านหนองหลัก ต.หนองหลัก อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานีและ บ้านนาสนาม     
ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี โดยมีกิจกรรม ด าเนินการวินิจฉัยชุมชนด้วยเครื่องมือ 7 ชิ้น โดย อาสาสมัคร
ชุมชน ร่วมกับนักศึกษา คณาจารย์ ผู้น าชุมชนและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพส่วนต าบล คืนข้อมูล
เครื่องมือ 7 ชิ้น การท าประชาคมร่วมกับผู้น าและสมาชิกในชุมชน คัดเลือกปัญหาสุขภาพที่เป็นปัญหาหลักของ
ชุมชนเพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินโครงการวิจัยโดยนักศึกษาเป็นแกนน า และด าเนินโครงการวิจัย 6 โครงการ 
โดยนักศึกษาเป็นแกนน าแก้ไขปัญหาสุขภาพในชุมชนร่วมกับสมาชิกในชุมชน ในวันสุดท้ายของโครงการ ได้มี
กิจกรรมท าบุญตักบาตร บายศรีสู่ขวัญ ผูกข้อต่อแขน อ าลาการฝึกภาคสนาม โครงการวิจัยถูกน าไปตีพิมพ์เผยแพร่
ในวารสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติของคณะใน รูปแบบ poster presentation จ านวน 1 เรื่อง
โดยคณาจารย์ร่วมกันนักศึกษา  
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ภาพที่ 52 โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อการพึ่งพาตนเองด้านสุขภาพ ครั้งท่ี 5 
 
 1.6) โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก 

       วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้ด าเนินการจัดโครงการเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2561  
ณ โรงพยาบาลส่วนต าบลบ้านหลักหิน ต าบลบักดอง อ าเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ วัตถุประสงค์ เพ่ือให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการส ารวจลูกน้ ายุงลาย และรณรงค์ให้ความรู้ในการป้องกันโรคไข้เลือดออก เพ่ือเป็น
ตัวชี้วัดการระบาดของโรคไข้เลือดออก มีจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวน 119 คน  

ภาพที่ 53 โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก 

 1.7) โครงการบริการตรวจเชื้อเลปโตสไปร่า เพื่อการเฝ้าระวังและป้องกันโรคเลปโตสไปโรสิส 
      วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้ด าเนินการจัดโครงการ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2561     

ณ หมู่ 2 บ้านหนองสองห้อง ต าบลธาตุ อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี เพ่ือให้บริการตรวจเชื้อเลปโตสไป
ร่า และรณรงค์ให้ความรู้และการป้องกันโรคเลปโตสไปโรสิส จ านวนผู้เข้าร่วม 125 คน 

 

ภาพที่ 54 โครงการบริการตรวจเชื้อเลปโตสไปร่า เพื่อการเฝ้าระวังและป้องกันโรคเลปโตสไปโรสิส 
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 1.8) โครงการค่ายหมอมอทราย พัฒนาสุขภาพประชาชนในชนบท 
        วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  ได้ด าเนินการจัดโครงการในระหว่างวันที่ 11 ถึง       
13 พฤศจิกายน 2560 ณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีนักศึกษาแพทย์
ชั้นปีที่ 1-3 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 จากโรงเรียนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วมกิจกรรม  
โดยเป็นกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ มีกิจกรรม เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในวิชาชีพแพทย์ให้
นักเรียนได้ศึกษาร่างอาจารย์ใหญ่ โดยมีนักศึกษาแพทย์และบุคลากรคอยให้ข้อมูลประจ าร่างอาจารย์ใหญ่แต่ละ
ร่าง และการปฏิบัติงานภายในห้องปฏิบัติการ ซึ่งจากกิจกรรมสามารถน าไปสู้แรงบันดาลใจ ส าหรับผู้ที่สนใจ      
เข้าศึกษาในด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพต่อไป 
 

ภาพที่ 55 โครงการค่ายหมอมอทราย พัฒนาสุขภาพประชาชนในชนบท 

 
 1.9) โครงการสัมมนาเชิงวิชาการทางด้านการแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่ 7 
        วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้ด าเนินการโครงการในวันที่ 31 สิงหาคม 2561       
ณ บ้านสวนคุณตา กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นเวทีสร้างความร่วมมือและสร้างเครือข่ายวิจัย 
บริการวิชาการ ด าเนินงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข ระหว่างโรงเรียนแพทย์ร่วมผลิตกับ วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข และเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์วิจัย องค์ความรู้ นวัตกรรม
และเทคโนโลยีด้านการแพทย์และสาธารณสุข จากทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย อย่างเป็นรูปธรรมมี
กลุ่มเป้าหมายหลักเข้าร่วมทั้งสิ้น 270 คน 

ภาพที่ 56 โครงการสัมมนาเชิงวิชาการทางด้านการแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่ 7 
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 1.10) โครงการเปิดโลกการเรียนรู้ สู่ร่างอาจารย์ใหญ่ ครั้งท่ี 9 
          วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมในระหว่างวันที่ 16-17 
สิงหาคม 2561 ณ ห้องวิภาคศาสตร์ อาคารสมจิตต์ ยอดเศรณี วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยโครงการดังกล่าวได้จัดขึ้นงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจ าปี 2561 เพ่ือ
เป็นการเปิดโลกทัศน์ใหม่ทางการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ส าหรับเด็กและเยาวชน ในพ้ืนที่ ภาคอีสาน และได้จัด
กิจกรรม เปิดโลกการเรียนรู้ สู่ร่างอาจารย์ใหญ่ ครั้งที่ 9 แห่งเดียวในอีสานใต้ในการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เข้า
ศึกษา และสัมผัสร่างอาจารย์ใหญ่ ส านึกในพระคุณของผู้เสียสละร่างกายเพ่ือการศึกษา สร้างแรงบันดาลใจใน
การศึกษาต่อ โดยได้รับความสนใจจากนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมจ านวนมากถึง 2,000 คน  
 

ภาพที่ 57 โครงการเปิดโลกการเรียนรู้ สู่ร่างอาจารย์ใหญ่ ครั้งท่ี 9 
 
 1.11) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรในการลดการใช้สารเคมีในการเกษตรแบบมีส่วนร่วม 
          จัดกิจกรรมขึ้นเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบัววัด 
ต าบลธาตุ อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี และในวันพุธที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2561 ณ ศูนย์เรียนรู การ
อนุรักษ์และพัฒนาพันธุกรรมข้าวพ้ืนเมืองในเขต สปก.ยโสธร ต าบลก าแมด อ าเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร โดยมี 
วัตถุประสงค์ 1.เพ่ือประเมินการปนเปื้อนของสารเคมีในสุขภาพของเกษตรกร 2.เพื่อส่งเสริมศักยภาพเกษตรกรใน
การลดหรือละเลิกการใช้สารเคมีในการเกษตร 3.เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูการผลิตพืชอาหารที่ปลอดภัยต่อ
สุขภาพเกษตรกร 4.เพ่ือส่งเสริมความรู ความเข้าใจ และสร้างการมีส่วนร่วมให้กับเกษตรกร หน่วยงานราชการ 
ภาคเอกชน ภาคการศึกษาท่ีเกี่ยวข้องในวงจรการผลิตพืชอาหาร โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 100 คน 

 

ภาพที่ 58 โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรในการลดการใช้สารเคมีในการเกษตรแบบมีส่วนร่วม 
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 1.12)โครงการการสร้างความตระหนักและแนวทางการป้องกันอันตรายจากสารเคมีก าจัดศัตรูพืช 
ของเกษตรกรปลูกผัก ต.ขี้เหล็ก อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 
  จัดกิจกรรมเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 และ วันที่ 8 สิงหาคม 2561 ณ โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลบ้านหนองแต้ โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือส่งเสริมให้เกษตรกร บ.หนองแต้ หมู่ 1 และหมู่ 11 ต.ขี้เหล็ก 
อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ตระหนักถึงอันตราย รวมถึงผลเสียของสารเคมีตกค้างจากการใช้สารเคมีในการเกษตร เพ่ือ
วิเคราะห์หาแนวทางในการป้องกันอันตรายจากสารเคมี และวิเคราะห์หาสารเคมีตกค้างในอากาศ ดินและน้ า ใ น
พ้ืนที่ปฏิบัติงาน มีผู้เข้าร่วมซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก จ านวน 86 คน 

ภาพที่ 59 โครงการการสร้างความตระหนักและแนวทางการป้องกันอันตรายจากสารเคมีก าจัดศัตรูพืช 
ของเกษตรกรปลูกผัก ต.ขี้เหล็ก อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 

2. ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและการพึ่งพาตนเองของชุมชน  
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้ด าเนินโครงการกิจกรรมถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีเพ่ือ

เสริมสร้างความเข้มแข็งและการพึ่งพาตนเองของชุมชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังตารางที่ 49 
ตารางท่ี 49 โครงการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและการพึ่งพาตนเอง  
      ของชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ล าดับ ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
(คน) 

สถานที ่

1 การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรใน
การลดการใช้สารเคมีใน
การเกษตรแบบมสี่วนร่วม 

อบรมให้ความรู ้ 120,000.00 100 โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลบัววัด 

2 การสร้างความตระหนัก และ
แนวทางการป้องกันอันตรายจาก
สารเคมีก าจดัศัตรูพืชของ
เกษตรกรปลูกผัก บ้านหนองแต้ 
ต.ขี้เหล็ก อ.เมือง จ.อุบลราชธาน ี

อบรมให้ความรู ้ 103,200.00 86 ณ โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล
บ้านหนองแต้ 

3 เปิดโลกการเรียนรู้ สู่ร่างอาจารย์
ใหญ่ ครั้งท่ี 9  

อบรมให้ความรู ้ 87,500.00 2,000 วิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข 

4 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการแปล
ผลแกไ้ขความผิดพลาด ของตรวจ
วิเคราะหห์าสารเคมีในเลือด 

อบรมให้ความรู ้ 100,000.00  วิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข 

5 สัมมนาเชิงวิชาการทางด้านการ
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

อบรมให้ความรู ้ 224,000.00 270 บ้านสวนคุณตา กอล์ฟ 
แอนด์ รีสอร์ท 

6 ค่ายหมอมอทราย พัฒนาสุขภาพ
ประชาชนในชนบท 

อบรมให้ความรู ้ 123,800.00 100 วิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข 

7 การพัฒนาแกนน าด้านสุขภาพ
และอนามัยสิ่งแวดล้อมในอีสานใต ้

อบรมให้ความรู ้ 100,000.00 95 วิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข 
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3. การสร้างเสริมสุขภาวะและบริการสุขภาพ  
 ในปีงบประมาณ 2561 งานบริการทางการแพทย์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข              
เปิดให้บริการทางการแพทย์ใน 7 ด้านที่ส าคัญ ได้แก่ 
 3.1 ด้านการให้บริการทางการรักษาพยาบาล 

1. บริการตรวจโรคทั่วไปแผนกผู้ป่วยนอกและแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน ทุกวันในเวลาราชการ เวลา 
08.30 – 16.30 น. และนอกเวลาราชการ เวลา 16.30 – 20.30 น. และ ในวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 
เวลา 08.30 – 12.30 น. และบริการส่งต่อผู้ป่วยไปยังสถานบริการอ่ืนในกรณีท่ีเกินศักยภาพ 

2. บริการคลินิกเฉพาะทางอายุรกรรมทั่วไป ในเวลาราชการ ทุกวันพุธและวันพฤหัสบดี               
เวลา 08.30 – 12.30 น. 

3. บริการคลินิกเฉพาะทางโรคผิวหนังและผิวพรรณ ในเวลาราชการ ทุกวันพฤหัสบดี                    
เวลา 08.30 – 12.30 น.    

4. บริการคลินิกเฉพาะทางโรคระบบทางเดินปัสสาวะ ในเวลาราชการ ทุกวันอังคาร                    
เวลา 08.30 – 12.30 น. 

5. บริการคลินิกเฉพาะทางโรคหอบหืด ในเวลาราชการ ทุกวันอังคารเวลา 13.30 - 16.30 น. 
6. บริการคลินิกเฉพาะทางสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น และคลินิกให้ค าปรึกษา ในเวลาราชการทุก

วันจันทร์เวลา 13.30 - 16.30 น.และวันพฤหัสบดี เวลา 08.30 – 16.30 น.  
7.  บริการคลินิกเฉพาะทางกุมารเวชกรรม ในเวลาราชการ ทุกวันจันทร์และวันศุกร์                      

เวลา 08.30 – 12.30 น. 
8. บริการตรวจสุขภาพประจ าปีบุคลากรของหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ทั้งภายใน และภายนอก

มหาวิทยาลัย ทุกวันในเวลาราชการ เวลา 08.30 – 16.30 น. 
9. บริการออกหน่วยปฐมพยาบาลในงานต่างๆตามที่หน่วยงานอื่นๆ ขอความอนุเคราะห์ 

 
 3.2. ด้านการให้บริการควบคุมและป้องกันโรค 
  1. บริการรณรงค์ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล โดยการออกหน่วยให้ความรู้แก่นักศึกษา 
อาจารย์ และบุคลากร ช่วงก่อนรับนักศึกษาใหม่ที่จะมีการท ากิจกรรมร่วมกันเป็นหมู่คณะ และบริการการฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ประจ าปี 2561 ให้แก่ นักศึกษา อาจารย์และบุคลากรในมหาวิทยาลัยฯ ที่อยู่
ในกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่  

   1) หญิงมีครรภ์อายุครรภ์ 4 เดือนข้ึนไป 
   2) เด็กอายุ 6 เดือนถึง 2 ปี  
   3) ผู้มีโรคเรื้อรังประจ าตัว ได้แก่ ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หัวใจ หืด ไตวาย หลอดเลือดสมอง ผู้ป่วย     
       มะเร็งที่อยู่ระหว่างการได้รับเคมีบ าบัด และเบาหวาน  
   4) ผู้สูงอายุที่อายุ 65 ปีขึ้นไป  
   5) ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้  
   6) โรคธาลัสซีเมียและผู้ที่ภูมิคุ้มกันบกพร่อง รวมผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีอาการ  
   7) โรคอ้วน หรือผู้ที่มีน้ าหนักตั้งแต่ 100 กิโลกรัม หรือดัชนีมวลกายตั้งแต่ 35 กิโลกรัมต่อ  
       ตารางเมตร 
   8) บุคลากรทางการแพทย์ ที่ให้บริการผู้ป่วย รวมทั้งนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานในสถานบริการ     
      สาธารณสุข 
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  2. บริการควบคุมและป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออกในมหาวิทยาลัย โดยวางแผนงาน
การด าเนินงาน แบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ 
      1) การป้องกันโรคล่วงหน้า โดยการจัดประชุมวางแผนการด าเนินงานร่วมกับตั วแทนแต่ละ
หน่วยงานในมหาวิทยาลัย มีข้อตกลงร่วมกันในการดูแลสภาพแวดล้อมของแต่ละหน่วยงานไม่ให้เป็นแหล่ง
เพาะพันธุ์ยุงลาย และบริการการฉีดพ่นสารเคมีละอองฝอยเพ่ือก าจัดยุงตัวแก่ทุกหน่วยงานโดยกองกายภาพและ
สิ่งแวดล้อม 
     2) การควบคุมเมื่อเกิดโรคระบาด โดยร่วมมือกับหน่วยงานสาธารณสุขภาคีเครือข่าย รอบรั้ว
มหาวิทยาลัย ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเมืองศรีไค ศูนย์อนามัยเขต10อุบลราชธานี ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ในการรายงานโรคเมื่อมีการระบาด พร้อมทั้งออกพ้ืนที่สอบสวนโรค ลงพ้ืนที่เพ่ือ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก ตามมาตรฐานการด าเนินงานควบคุมและป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก 
    3) บริการรณรงค์ป้องกันและควบคุมวัณโรคในมหาวิทยาลัย โดยการด าเนินงาน คัดกรองความ
เสี่ยงโดยใช้แบบสอบถาม บันทึกในระบบสารสนเทศของโรงพยาบาล และรายงานการคัดกรองเข้าระบบ TB-CM 
online ของส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 
    4) บริการรณรงค์ป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคหัดและหัดเยอรมัน ในมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เมื่อมีการระบาดของโรคหัดในมหาวิทยาลัย ได้ด าเนินการสอบสวนโรคเบื้องต้น รายงานโรคติดต่อไป
ยังส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ด าเนินการควบคุมโรคโดยการลงพ้ืนที่ที่มีการระบาด เพ่ือให้ข้อมูล
ความรู้ การรักษา การป้องกันโรค และบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัดและหัดเยอรมันในกลุ่มเสี่ยงผู้สัมผัสผู้ป่วย 
   5) บริการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์ในวัยเรียน โดยท ากิจกรรม
ร่วมกับศูนย์อนามัยเขต10 อุบลราชธานี ภายในงานเกษตรอีสานใต้ และโรงอาหารกลาง 1-2  
 
 3.3. ด้านการให้บริการทางการตรวจทางห้องปฏิบัติการ 

      การให้บริการตรวจทางห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาคลินิก ประกอบด้วย การตรวจ เลือด ปัสสาวะ 
อุจจาระ และสารคัดหลั่งต่างๆในร่างกาย โดยเน้นการให้บริการในระยะแรกเป็นการให้บริการตรวจที่ครอบคลุม
การตรวจสุขภาพทั่วไป เช่น การตรวจดูความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด การท างานของ ตับ ไต ระดับน้ าตาลในเลือด 
ระดับไขมันในเลือด การวิเคราะห์ปัสสาวะ ตลอดจนการตรวจดูการติดเชื้อในสิ่งส่งตรวจ เช่น แบคทีเรีย เชื้อรา 
เชื้อปรสิต เป็นต้น ในระยะที่สองเพ่ิมศักยภาพของห้องปฏิบัติการหลังผ่านการรับรองคุณภาพ เปิดบริการตรวจ
พิเศษ โรคธาลัสซีเมีย ไทรอยด์ มะเร็ง และการตรวจวินิจฉัยในระดับสูง เช่น การวิเคราะห์โปรตีน ยีน ที่เป็นสาเหตุ
ของโรคต่างๆ ด้วยเทคนิคทางโมเลกุล (Molecular technology) เปิดให้บริการการตรวจโรคธาลัสซีเมียอย่างครบ
วงจรตั้งแต่การคัดกรองโรคธาลัสซีเมีย จนถึงการตรวจระดับโมเลกุล ห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาคลินิก ได้ผ่านการ
ตรวจประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการจากสภาเทคนิคการแพทย์ (Laboratory Accreditation) 
 
 3.4. ด้านการให้บริการทางตรวจพิเศษต่างๆทางรังสี มีการให้บริการต่างๆดังนี้ 

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

2. การให้บริการการตรวจด้วยคลื่นอัลตราซาวนด์โดยรังสีแพทย์ ซึ่งมีเครื่องอัลตราซาวนด์ทั้งหมด    
4 เครื่อง เพ่ือให้บริการตรวจอัลตราซาวนด์ เช่น ช่องท้อง ไต เส้นเลือด (Doppler ultrasound ) เต้านม รวมทั้ง
การตรวจส าหรับโรคทางสูติ-นรีเวช เช่น ตรวจสภาวะเด็กในครรภ์ โรคทางช่องท้องน้อย มดลูก และรังไข่ เป็นต้น  
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3. การให้บริการตรวจมวลกระดูกด้วยรังสี เอกซเรย์ (Dual energy absorbdometry: DXA) 
ให้บริการตรวจวัดมวลกระดูกโดยวิธีมาตรฐาน เพ่ือวัดความหนาแน่นของกระดูกในผู้ป่วยที่มีข้อบ่งชี้  

4. การให้บริการตรวจทางรังสีวิทยาด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (64-slice multidetector 
computed tomography: 64-slice CT-scan) เป็นการตรวจวินิจฉัยโรคด้วยการใช้เครื่องเอกซเรย์ภาพตัดขวาง
ชนิด 64 สามารถให้บริการตรวจโรคต่าง เช่น โรคทางสมอง ช่องท้อง ช่องปอด หัวใจ  

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

6. การให้บริการด้วยเครื่องฟลูออโรสโคป (Digital fluoroscopy) ให้บริการในการตรวจโดยใช้รังสี
ส่องตรวจ เช่น การตรวจหลอดอาหาร (Esophagogram), การตรวจกระเพาะอาหาร (Upper GI study),         
การตรวจระบบย่อยอาหารทั้งระบบ(Long GI ) หรือ การตรวจล าไส้ใหญ่ (Barium enema), การตรวจการท างาน
ของมดลูก (Hysterosalpinggogram), การตรวจการท างานของกระดูกและไชสันหลัง (Myelogram), รวมทั้งการ
ตรวจพิเศษทางหลอดเลือดในสมอง(Cerebral vascular angiogram) และการตรวจการท างานของระบบปัสสาวะ 
(Intavenus pyelography)  

 
 3.5. ด้านการให้บริการทันตกรรม 

เปิดให้บริการทุกวันในเวลาราชการ เวลา 8.30 – 16.30 น. มีทันตแพทย์ประจ าทุกวัน โดย
ให้บริการดังนี้ 

1. บริการทันตกรรมพ้ืนฐาน  
2. บริการตรวจสุขภาพฟัน 
3. ออกหน่วยบริการตรวจสุขภาพฟันให้แก่นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 

 3.6. ด้านการให้บริการแผนกเภสัชกรรม 
การให้บริการทุกวันในเวลาราชการเวลา 08.30–16.30 น. นอกเวลาราชการ เวลา 16.30–20.30 น. 

และ ในวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08.30 – 12.30 น. 
1. บริการจ่ายยา/เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาให้แก่ผู้ป่วยนอก และหน่วยงานต่างๆ พร้อมให้ความรู้และ

ค าแนะน าด้านการใช้ยา 
2. ให้ความอนุเคราะห์กล่องยาปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่คณะและหน่วยงานต่างๆ 
3. เป็นแหล่งฝึกปฏิบัติงานและดูงานของนักศึกษาเภสัชศาสตร์สถาบันต่างๆ 

 
 3.7. ด้านการให้บริการแผนกกายภาพบ าบัด และฟิตเนส 

1) แผนกกายภาพบ าบัดให้บริการทุกวันจันทร์ -ศุกร์ ในเวลาราชการเวลา 08.30 – 16.30 น.        
โดยให้บริการตรวจวินิจฉัย บ าบัดรักษา และฟ้ืนฟูสภาพกลุ่มผู้ป่วย ดังต่อไปนี้ 

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

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

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

การออกก าลังกาย 
3. ให้บริการตรวจวัดองค์ประกอบของร่างกายด้วยเครื่องวิเคราะห์องค์ประกอบของร่างกาย

(Body Composition Analyzer) 
 

3.8. โครงการกิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะและการให้บริการทางการแพทย์ ประจ าปี พ.ศ. 2561 
 

ตารางท่ี 50 การให้บริการทางการแพทย์ 
ล าดับ ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม งบประมาณ 

(บาท) 
จ านวน 
(คน) 

สถานที ่

1. โครงการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ 
ประจ าปีการศึกษา 2560 

การบริการทาง
การแพทย์ 

179,600 1,625 
 

อาคารผู้ป่วยนอก 

2. กิจกรรมรับย้ายสิทธิและร่วมปฐมนิเทศ
เพื่อประชาสมัพันธ์การบริการของ
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

การบริการทาง
การแพทย์ 

- 4,609 อาคารเรยีนรวม 5 

3. โครงการส่งเสริมสุขภาพเชิงรุกและสร้าง
เครือข่ายศักยภาพของชุมชน 
3.1 การตรวจสุขภาพประจ าปีบุคลากร
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานีและ
บุคคลภายนอก 
3.2 การส่งเสรมิสุขภาพเด็ก ศูนยพ์ัฒนา
เด็กเล็ก 

การบริการ
สาธารณสุข 

94,300 
 

436 
 
 
 
 

50 

อาคารผู้ป่วยนอก 
 
 
 
 
ศูนย์พัฒนาเด็ก 

4. โครงการป้องกันและควบคุมโรค 
4.1 การควบคุมและป้องกันการระบาด
ของโรคไข้เลือดออกในมหาวิทยาลัย 
4.2 การควบคุมและป้องกันการ
แพร่กระจายเช้ือวัณโรคในมหาวิทยาลัย 
4.3 การรณรงค์ป้องกันโรคตดิต่อทาง
เพศสัมพันธ์ และการตั้งครรภ์ไม่พร้อม 
4.4 การรณรงค์ป้องกันและควบคมุโรค
ไข้หวัดใหญ่ และรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคไขห้วัดใหญ ่
4.5 การรณรงค์ควบคุม ป้องกันโรคหัด
และหัดเยอรมัน 

การบริการ
สาธารณสุข 

34,000 
 
- 
 
 

5,000 
 
 
- 
 
- 
 

550 
 
 
 
 

400 
 

200 
 

1,000 

อาคารผู้ป่วยนอก,
ส านักวิทยบริการ 
อาคารผู้ป่วยนอก 
งานเกษตรอีสาน
ใต้ ประจ าปี 2561 
โรงอาหารกลาง,
อาคารผู้ป่วยนอก 
คณะบริหาร
ศาสตร์,คณะ
รัฐศาสตร ์

5. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยฟ้ืน
กู้ชีพข้ันสูงส าหรับบุคลากรโรงพยาบาล
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

การบริการทาง
การแพทย์ 

600 25 
 

อาคารผู้ป่วยนอก 
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1) กิจกรรมการควบคุมและป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออกในมหาวิทยาลัยฯ 

  การด าเนินการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ในการควบคุมโรค ได้แก่ เครื่องพ่นละอองฝอยละเอียดส าหรับ
ก าจัดยุงตัวแก่ ทรายเทมีฟอส ยาทากันยุง สเปรย์เคมีพ่นก าจัดยุง น้ ายาเคมีก าจัดยุง และด าเนินการพ่นสารเคมี 
ในระยะก่อนการระบาดทุกคณะภายในมหาวิทยาลัย โดยกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม 

  พบนักศึกษาและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยป่วยเป็นไข้เลือดออก จ านวน  9 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต         
จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การควบคุม ป้องกันไข้เลือดออก ภายในมหาวิทยาลัย โดยกลุ่มเป้าหมายจ านวน
70คน ได้แก่ พนักงานรักษาความปลอดภัยในมหาวิทยาลัย และบุคลากรที่ท าหน้าที่ดูแลสิ่งแวดล้อมของแต่ละ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้นจ านวน 52 คน คิดเป็น 74.29%  ผลการประเมินความ
พึงพอใจเฉลี่ยรวม คิดเป็นร้อยละ 86  
 

ภาพที่ 60 กิจกรรมสอบสวนและควบคุมโรคไข้เลือดออก ภายในมหาวิทยาลัยฯ 
 

2) กิจกรรมการควบคุมและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อวัณโรคในมหาวิทยาลัยฯ  
การด าเนินการคัดกรองความเสี่ยงโดยใช้แบบสอบถามจ านวน 6,809 ราย ไม่พบนักศึกษาป่วยเป็นวัณโรค 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 61 กิจกรรมรับนิเทศการด าเนินงานคลนิิกวัณโรคจาก ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
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3) กิจกรรมการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในงานเกษตรอีสานใต้ 

เริ่มด าเนินกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 9 – 18 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 8.30 -16.30 น ณ อุทยานวิชาการ คณะ
เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รวมจัดกิจกรรมจ านวน 10 วัน มีเจ้าหน้าที่ประจ าบู๊ทวันละ 2 คน และ
นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ชั้นปีที่ 2-3 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วันละ 5 คน มีผู้สนใจ
เข้าร่วมกิจกรรมเฉลี่ย 40 คน/วัน โดยมีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยรวม คิดเป็นร้อยละ 79 
 

ภาพที่ 62 กิจกรรมป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในงานเกษตรอีสานใต้ 
 

4) กิจกรรมรณรงค์ควบคุม ป้องกันโรคหัดและหัดเยอรมัน 
ด้วยทีมควบคุมโรค งานบริการการแพทย์ อาคารผู้ป่วยนอก วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ตรวจพบการ ระบาดของโรคหัด ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 8 -18 
สิงหาคม 2561 จ านวน 9 ราย จึงได้ท าการสอบสวนและควบคุมโรค และด าเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัดและ
หัดเยอรมัน ในกลุ่มบุคลากรโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และผู้สัมผัสผู้ป่วยโรคหัดได้แก่ นักศึกษา 
อาจารย์ บุคลากร คณะบริหารศาสตร์ และคณะรัฐศาสตร์ 

 

ภาพที่ 63 กิจกรรมการฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัดและหัดเยอรมัน 
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5) กิจกรรมอบรมอบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยฟ้ืนกู้ชีพขั้นสูง 
งานบริการทางการแพทย์ อาคารผู้ป่วยนอก วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี มีพันธกิจการดูแลผู้ป่วย ในภาวะวิกฤตบุคลากรทางการแพทย์ต้องมีทักษะ ความรู้ความสามารถใน
การดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจหยุดเต้น การช่วยฟ้ืนกู้ชีพขั้นสูงเป็นส่วนหนึ่งในการเพ่ิมอัตราการรอดชีวิตของผู้ป่วย
เพ่ือมีการฝึกทักษะ ทบทวน และเรียนรู้อัพเดทตามแนวปฏิบัติในการช่วยฟ้ืนกู้ชีพขึ้นสูง ปี 2015 ให้แก่บุคลากร
ทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล และนักศึกษาชมรมกู้ชีพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
กลุ่มเป้าหมายกิจกรรม บุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล และนักศึกษาชมรมกู้ชีพ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 
อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ผลที่คาดหวังจากการด าเนินกิจกรรม ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความสามารถและทักษะการช่วยฟ้ืนคืนชีพ
ขั้นสูงได ้โดยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยรวม คิดเป็นร้อยละ 93 

 
6) กิจกรรมรับย้ายสิทธิและร่วมปฐมนิเทศเพื่อประชาสัมพันธ์การบริการของโรงพยาบาล 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
งานบริการทางการแพทย์ อาคารผู้ป่วยนอก วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี ได้เข้าร่วมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่เพ่ือประชาสัมพันธ์การบริการของโรงพยาบาล มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ณ อาคารเรียนรวม 5 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 64 กิจกรรมรับย้ายสิทธิและร่วมปฐมนิเทศเพื่อประชาสัมพันธ์การบริการของโรงพยาบาล 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

7) กิจกรรมตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน 
งานบริการทางการแพทย์ อาคารผู้ป่วยนอก วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี ได้ให้บริการทางการแพทย์ ณ ศูนย์พัฒนาเด็ก 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 65 กิจกรรมตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน 
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8) กิจกรรมการควบคุมและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อวัณโรคในมหาวิทยาลัย 

งานบริการทางการแพทย์ อาคารผู้ป่วยนอก วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ได้ให้บริการทางการแพทย์คัดกรองและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อวัณโรค  ในมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 66 กิจกรรมการควบคุมและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อวัณโรคในมหาวิทยาลัยฯ 

 
3.9 ข้อมูลและสถิติผู้มารับบริการรักษาพยาบาล  

ในปีงบประมาณ 2561 งานบริการทางการแพทย์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข     
มีผู้มารับการรักษาบริการทางการแพทย์ ดังนี้ 

 
ตารางท่ี 51 ข้อมูลและสถิติของผู้มารับบริการทางการแพทย์ 

 
สังกัด 

ปีงบ2558 
จ านวน (คน) 

ปีงบ2559 
จ านวน (คน) 

ปีงบ2560 
จ านวน (คน) 

ปีงบ2561 
จ านวน (คน) 

คณะศิลปศาสตร์ 52 0 61 0 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 96 0 30 31 
คณะเภสัชศาสตร์ 56 50 64 30 
คณะเกษตรศาสตร์ 16 28 8 16 
คณะศิลปประยุกต์และออกแบบ 24 0 0 0 
คณะพยาบาลศาสตร์ 13 15 20 23 
คณะบริหารศาสตร์ 0 23 31 29 
คณะนิติศาสตร์  0 0 0 27 
คณะวิทยาศาสตร์ 0 10 13 0 
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 0 95 0 91 
ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 8 0 0 0 
ส านักวิทยบริการ 16 0 0 0 
ส านักทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 0 13 15 0 
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สังกัด 

ปีงบ2558 
จ านวน (คน) 

ปีงบ2559 
จ านวน (คน) 

ปีงบ2560 
จ านวน (คน) 

ปีงบ2561 
จ านวน (คน) 

ส านักงานโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ 5 13 7 0 
เครือข่ายสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยี 0 5 0 0 
โรงพิมพ์ม.อุบลฯ 0 0 8 0 
นักเรียน โครงการ วมว. 0 0 0 89 
นักศึกษาใหม ่ 0 3,385 2,797 1,652 
บุคคลภายนอก 39 0 0 95 
รวม(คน) 3,710 3,049 1,909 531 
คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยรวม N/A N/A N/A 90.18 

 
ตารางที่ 52 จ าแนกผู้มารับบริการแยกตามสิทธิ์การรักษาพยาบาล โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
               ปีงบประมาณ 2561 
 

ล าดับที่ สิทธิ์การรักษาพยาบาล จ านวน(คน) 
1 ประกันสุขภาพถ้วนหน้า 19,591 
2 เบิกจ่ายตรง(กรมบัญชีกลางและอปท.) 3,288 
3 ประกันสังคม 2,765 
4 ช าระเงิน 3,113 
5 อ่ืนๆ 2,072 

รวม 30,829 
 

 
แผนภูมิที่ 14 สถิติผู้มารับบริการงานบริการทางการแพทย์ อาคารผู้ป่วยนอก ในปีงบประมาณ 2558 – 2561 
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แผนภูมิที่ 15 จ านวนผู้รับบริการที่ส่งต่อ ณ โรงพยาบาลในเครือข่าย 
 
 ตารางที ่53 สถิติจ านวนผู้มารับบริการแยกตามคลินิกให้บริการ ประจ าปีงบประมาณ 2561 

ล าดับ คลินิกให้บริการ จ านวน(คน) 
1 คลินิกตรวจโรคทั่วไป 19,665 
2 แผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน 6,455 
3 คลินิกเฉพาะทางโรคอายุรกรรม 366 
4 คลินิกเฉพาะทางโรคผิวหนังและผิวพรรณ 360 
5 คลินิกเฉพาะทางโรคระบบทางเดินปัสสาวะ 18 
6 คลินิกเฉพาะทางโรคหอบหืด 56 
7 คลินิกเฉพาะทางสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น และคลินิกให้ค าปรึกษา 256 
8 คลินิกเฉพาะทางกุมารเวชกรรม 72 
9 คลินิกเฉพาะทางศัลยกรรมทั่วไป 90 
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3.9 ข้อมูลผู้ป่วยและงานบริการรักษาพยาบาล 
     1) สถิติ 10 อันดับโรคผู้ป่วยนอกท่ีป่วยสูงสุด ประจ าปีงบประมาณ 2561 

ในปีงบประมาณ 2561 งานบริการทางการแพทย์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข   
ได้มีการรวบรวมข้อมูลสถิติโรคของผู้ป่วยที่มารับบริการทางการแพทย์ ณ อาคารผู้ป่วยนอก ดังนี้ 

 
ตารางที่ 54 สถิติ 10 อันดับกลุ่มโรคของผู้มารับบริการ ณ อาคารผู้ป่วยนอก ในปีงบประมาณ 2558-2561 
ล าดับ ปีงบประมาณ 2558 ปีงบประมาณ 2559 ปีงบประมาณ 2560 ปีงบประมาณ 2561 

1 โรคหวัด (Acute 
nasopharyngitis) 

ท าแผลต่อเนื่อง 
(Attention to surgical 
dressings and 
sutures) 

โรคคออักเสบ (Acute 
pharyngitis) 

ท าแผลต่อเนื่อง 
(Attention to 
surgical dressings 
and sutures) 

2 โรคคออักเสบ (Acute 
pharyngitis) 

โรคหวัด (Acute 
nasopharyngitis) 

โรคหวัด (Acute 
nasopharyngitis) 

โรคติดเชื้อทางเดิน
หายใจส่วนบน(Acute 
upper respiratory 
infection) 

3 โรคปวดแสบกระเพาะ
อาหาร (Dyspepsia) 

โรคคออักเสบ (Acute 
pharyngitis) 

โรคติดเชื้อทางเดิน
หายใจส่วนบน(Acute 
upper respiratory 
infection) 

โรคคออักเสบ (Acute 
pharyngitis) 

4 โรคทอนซิลอักเสบ 
(Acute tonsillitis) 

โรคผื่นผิวหนงั 
(Dermatitis) 

โรคปวดแสบกระเพาะ
อาหาร (Dyspepsia) 

MCA 

5 โรคกล้ามเนื้ออักเสบ 
(Muscle strain) 

โรคกล้ามเนื้ออักเสบ 
(Muscle strain) 

โรคกระเพราะและล าไส้
อักเสบ (noninfective 
gastroenteritis) 

โรคหวัด (Acute 
nasopharyngitis) 

6 บาดเจ็บเล็กน้อยตาม
ร่างกาย 

โรคปวดแสบกระเพาะ
อาหาร (Dyspepsia) 

โรคกล้ามเนื้ออักเสบ 
(Muscle strain) 

โรคปวดแสบกระเพาะ
อาหาร (Dyspepsia) 

7 โรคผื่นผิวหนงั 
(Dermatitis) 

โรคทอนซิลอักเสบ 
(Acute tonsillitis) 

บาดเจ็บเล็กน้อยตาม
ร่างกาย 

โรคกล้ามเนื้ออักเสบ 
(Muscle strain) 

8 โรคตากุ้งยิง 
(Hordeolum ) 

ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ 
(Myalgia 

โรคผื่นผิวหนงั 
(Dermatitis) 

โรคทอนซิลอักเสบ 
(Acute tonsillitis) 

9 โรคล าไส้ติดเชื้อ (Viral 
and other specified 
intestinal infections) 

โรคปวดศีรษะ (Tension 
Headache) 

ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ 
(Myalgia) 

Bronchitis 

10  โรคข้ออักเสบ 
(Dislocation, sprain 
and strain of 
unspecified body) 

โรคตากุ้งยิง 
(Hordeolum) 

ท าแผลต่อเนื่อง 
(Attention to surgical 
dressings and 
sutures) 

แผลถลอก (Abrasion) 
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2) แผนกคลินิกผิวหนัง 
ในปีงบประมาณ 2561 คลินิกผิวหนังเปิดให้บริการทุกวันพฤหัสบดี เวลา 08.30-16.30 น.         

มีผู้มารับบริการ จ านวนทั้งสิ้น 360 ราย  
 

 
แผนภูมิที่ 16 เปรียบเทียบจ านวนผู้มารับบริการคลินิกผิวหนัง ในปีงบประมาณ 2558-2561 

 

 
แผนภูมิที่ 17 จ านวนหัตถการ คลินิกผิวหนังระหว่าง เม.ย.61 - ก.ย.61 
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4. เสริมสร้างความเข้มแข็งของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตพื้นที่เป้าหมายเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้     
ของเด็ก เยาวชน และชุมชน  
 ศูนย์พัฒนาเด็ก วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เป็นอาคารชั้นเดียวรูปทรงตัวแอล ออกแบบให้
มีความเหมาะสมส าหรับเด็กชั้นปฐมวัยและเด็กเล็ก มีบริเวณรอบล้อมด้วยต้นไม้  และสนามเด็กเล่นที่ได้มาตรฐาน 
และสวนสัตว์จ าลอง ตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ใกล้กับอาคารกิจกรรมนักศึกษา และอยู่ใกล้บริเวณท่ี
พักสวัสดิการของบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
  

 
 

แผนภูมิที่ 18 จ านวนนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็ก ปีงบประมาณ 2560 -2561 
 

จากแผนภูมิที่ 18 พบว่า จ านวนนักเรียนมีอัตราการเพ่ิมขึ้นในทุกปี ซึ่งเมื่อมีนักเรียนเพ่ิมขึ้น การใช้อาคาร
สถานที่ พ้ืนที่ใช้ต่อคนต้องเพ่ิมขึ้นด้วย จึงต้องมีการปรับปรุงแผนงานเพ่ือขยาย หรือต่อเติมอาคารสถานที่          
ให้เหมาะสมต่อความต้องการใช้งานจริง และมาตรฐานก าหนดของการใช้พ้ืนที่ของเด็กในระดับปฐมวัย 
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แผนภูมิที่ 19 รายรับ-รายจ่าย ศูนย์พัฒนาเด็ก ปีงบประมาณ 2560 -2561 
 

จากแผนภูมิที่ 19 เงินรายได้เพ่ิมสูงขึ้นเมื่อนักเรียนมีจ านวนมีมากขึ้น ซึ่งศูนย์พัฒนาเด็กสามารถน ามา
บริหารจัดการเพ่ือใช้ด าเนินงานตามแผนงานและพัฒนาคุณภาพการให้บริการที่ดีและมีความประทับในบริการ 
ศูนย์พัฒนาเด็กสามารถส่งเสริมพัฒนาการเด็กให้เป็นเด็กที่ดี มีพัฒนาการสมวัย เป็นพื้นฐานของคนท่ีสังคมต้องการ  
 

4.1 ด้านอาคาร สถานที่ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 
  สถานที่ตั้งศูนย์พัฒนาเด็กอยู่ในพื้นที่ซึ่งมีขนาดเหมาะสม เป็นอาคารชั้นเดียว มีมาตรการป้องกัน
อัคคีภัย และอุบัติภัยต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นตามความเหมาะสม สามารถมองเห็นเด็กได้ทุกมุม เนื่องจากก าแพงเป็น
กระจกที่มีความหนา ทางเข้า–ออก จากตัวอาคาร ต้องมีความเหมาะสม สามารถเคลื่อนย้ายเด็กออกจากตัวอาคาร
ได้สะดวก หากเกิดอุบัติภัยหรือเหตุร้ายแรงใดๆขึ้น มีทางเข้า–ออก 2 ทาง และมีความกว้างสะดวกต่อการ
เคลื่อนย้าย แต่ไม่มีรั้วรอบบริเวณศูนย์พัฒนาเด็ก ซึ่งในปัจจุบันมีสุนัขเข้ามาในศูนย์พัฒนาเด็ก ซึ่งอาจจะก่อให้เกิด
อันตรายกับนักเรียนได้เนื่องจากเป็นสุนัขท่ีไม่มีเจ้าของดูแล 
 

         
 

ภาพที่ 67 บรรยากาศภายในศูนย์พัฒนาเด็ก 
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4.2 ด้านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร 

  หลักการจัดการศึกษาปฐมวัยเด็กทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับการอบรมเลี้ยงดูและส่งเสริมพัฒนาการ
ตลอดจนการเรียนรู้อย่างเหมาะสม ด้วยปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเด็กกับพ่อแม่ เด็กกับผู้เลี้ยงดู หรือบุคลากรที่มี
ความรู้ ความสามารถในการอบรมเลี้ยงดูและให้การศึกษาเด็กปฐมวัย เพ่ือให้เด็กมีโอกาสพัฒนาตนเองตามล าดับ
ขั้นของพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลและเต็มตามศักยภาพ โดยก าหนดหลักการดังนี้ 

1. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาการที่ครอบคลุมเด็กปฐมวัยทุกประเภท 
2. ยึดหลักการอบรมเลี้ยงดูและให้การศึกษาท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ โดยค านึงถึงความแตกต่าง 
ระหว่างบุคคล และวิถีชีวิตของเด็ก 
3. พัฒนาเด็กโดยองค์รวมผ่านการเล่นและกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัย 
4. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้เด็กสามารถด ารงชีวิตประจ าวันได้อย่างมีคุณภาพและ  
มีความสุข 
5. ประสานความร่วมมือระหว่างครอบครัว ชุมชน และสถานศึกษา ในการพัฒนาเด็ก 

 
4.3 สรุปผลการด าเนินการจดักิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็ก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

 
 

ภาพที่ 68 โครงการตรวจสุขภาพนักเรียน ประจ าปีการศึกษา  
 

 
 

ภาพที่ 69 กิจกรรมตรวจสุขภาพทั่วไปการส่งเสริมสุขภาพเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
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ภาพที่ 70 โครงการพิธีมอบวุฒิบัตรส าหรับนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นอนุบาล 

ภาพที่ 71 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 
 

ภาพที่ 72 กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ 

ภาพที่ 73 กิจกรรมให้การต้อนรับจิตอาสาจากนักศึกษาคณะต่างๆ 

ภาพที่ 74 กิจกรรมการเรียนภาษาอังกฤษและภาษาจีนเบื้องต้น 
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ผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ที่ 4 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 อนุรักษ์ สืบสาน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อให้เกิดจิตส านึกรักท้องถิ่นและ
ประเทศชาติ 
 
เป้าประสงค์ : นักศึกษา บุคลากร และชุมชน ร่วมอนุรักษ์ สืบสาน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะและวัฒนธรรม เพ่ือ

สร้างสรรค์ผลงานที่สะท้อนคุณค่าภูมิปัญญา ศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่นและภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
 

1. การสนับสนุนด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

      ตารางที่ 55 การสนับสนุนด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ชื่อกิจกรรม/โครงการ (จ าแนกตามกลุ่ม) จ านวนโครงการ งบประมาณ 

(บาท) 
1. ส่งเสริมเยาวชนนักศึกษาและบุคลากรให้ตระหนักถึง
คุณค่าความงามของศิลปะ 

0 - 

2. การศึกษา วิจัย รวบรวมองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
เพ่ือการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอันดี
งามของอีสานและของชาติ 

1 100,000 

3. มุ่งเน้นกิจกรรมเผยแพร่และถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมใน
ทุกระดับและรูปแบบต่างๆ 

2 155,000 

4. มุ่งเน้นการส่งเสริมการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชท้องถิ่นใน
จังหวัดอุบลราชธานี/โดยด าเนินการตามโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 

0 - 

5. การด าเนินงานตามนโยบายมหาวิทยาลัยและความ
ร่วมมือกับจังหวัด 
 

0 - 

 
2 กิจกรรม/โครงการการสนับสนุนด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

ตารางท่ี 56 โครงการการสนับสนุนด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ล าดับ โครงการ ผู้รับผิดชอบ เงิน (บาท) 

1 การผลิตสื่อและให้สุขศึกษาโดยใช้ศิลปะ
พื้นบ้าน ปี 2562 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติ เหลาสุภาพ 100,000 

2 พฤติกรรมการบริโภคผักพื้นบ้านของ
ประชาชนในเขตพื้นท่ี อ.วารินช าราบ  
จ.อุบลราชธานี 

นางทักษิณ พิมพ์ภักดิ์ 100,000 

3 เรียนรู้คุณค่าศิลปวัฒนธรรมฮีตสิบสอง 
คองสิบสี่บุญข้าวประดับดิน ปี 2561 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติ เหลาสุภาพ 55,000 
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3. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม บูรณาการกับการวิจัย การ เรียนการสอน
และกิจกรรมนักศึกษา 
 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีโครงการด าเนินงานบริหารงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
เพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ การเรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษา จ านวน 4 โครงการ เป็นจ านวนเงิน 416,398 
บาท และเข้าผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 865 คนมีรายละเอียด ดังนี้  
 
ตารางท่ี 57 โครงการด าเนินงานบริหารงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ 2561 

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

สถานที ่
ผู้เข้าร่วม 

แผ่นดิน รายได้ 
1 การผลิตสื่อและใหสุ้ขศึกษา

โดยใช้ศิลปะพื้นบ้าน ปี 2562 
ผศ.ดร.กิตติ เหลาสุภาพ 100,000  13 กันยายน 2561 

ณ สสจ.
อุบลราชธาน,ี สสจ.
ศรีสะเกษ, สสจ.
ยโสธร และ สสจ.
อ านาจเจรญิ 

64 

2 พฤติกรรมการบรโิภคผัก
พื้นบ้านของประชาชนในเขต
พื้นที่ อ.วารินช าราบ  
จ.อุบลราชธาน ี

อ.ทักษิณ พิมพ์ภักดิ ์ 100,000  จังหวัด อุบลราชธาน ี - 

3 เรียนรูคุ้ณค่าศิลปวัฒนธรรม 
ฮีตสิบสอง คองสิบสี ่
บุญข้าวประดับดิน ปี 2561 

ผศ.ดร.กิตติ เหลาสุภาพ 55,000  8–9 กันยายน 2561 
ณ บ้านศรไีคออก 
หมู่ที่ 4 ต าบลเมือง
ศรีไค อ าเภอวารินช า
ราบ จังหวัด 
อุบลราชธาน ี

201 

4 กิจกรรมการท าบุญอุทิศส่วน
กุศลแด่อาจารย์ใหญ่ ประจ าปี 
2561 
 

ดร.สุพตัรา ขจดัโรคา  161,398 2 กันยายน 2561  
ณ วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข 

600 

  
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

4.1) กิจกรรมการให้สุขศึกษาโดยใช้สื่อพื้นบ้าน 
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้ด าเนินการจัดกิจกรรม เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561         

ณ สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี, สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ, สาธารณสุขจังหวัดยโสธร และสาธารณสุข
จังหวัดอ านาจเจริญ โครงการมีวัตถุประสงค์เพ่ือจัดท าสื่อสุขศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของศิลปินพ้ืนบ้าน เพ่ือให้    
สุขศึกษาในโรงเรียน โรงพยาบาลและชุมชน โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลัก คือ นักศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และ   
การสาธารณสุข (หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตร์ และหลักสูตรแพทยศาสตร์) เข้าร่วมกิจกรรม
จ านวนทั้งสิ้น 64 คน 
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5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาและบุคลากรตระหนักถึงคุณค่าของขนบธรรมเนียมประเพณี                  
มีสุนทรียภาพทางศิลปะ และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น และนานาชาติ 
 5.1 กิจกรรมการเรียนรู้คุณค่าศิลปวัฒนธรรม ฮีตสิบสอง คองสิบสี่ บุญข้าวประดับดิน 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้ด าเนินการ จัดกิจกรรมในระหว่างวันที่ 8–9 กันยายน 
2561 ณ บ้านศรีไคออก หมู่ที่ 4 ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ จังหวัด อุบลราชธานี โดยโครงการมี
วัตถุประสงค์ เพ่ืออนุรักษ์ สืบสานและส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามของชุมชน รวมทั้งให้นักศึกษา คณาจารย์
และบุคลากร เกิดความเข้าใจในขนบธรรมเนียมประเพณีการท าบุญข้าวประดับดิน มีผู้เข้าร่วมเป็นกลุ่มเป้าหมาย
หลักประกอบด้วย คณาจารย์ นักศึกษา บุคลากรและประชาชนในหมู่บ้านศรีไคออก หมู่ที่ 4 จ านวนรวมทั้งสิ้น 
201 คน  

 
ภาพที่ 75 กิจกรรมการให้สุขศึกษาโดยใช้สื่อพื้นบ้าน 

 5.2 กิจกรรมการท าบุญอุทิศส่วนกุศลแด่อาจารย์ใหญ่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้จัดกิจกรรมท าบุญอุทิศส่วนกุศลแด่อาจารย์ใหญ่ 

ประจ าปี พ.ศ. 2561 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 2 กันยายน 2561 ณ อาคารสมจิตต์ ยอดเศรณี วิทยาลัยแพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพ่ือท าบุญอุทิศส่วนกุศลแด่อาจารย์ใหญ่และแสดงความกตัญญูกตเวที
ต่อพระคุณของอาจารย์ใหญ่ และเพ่ือเป็นการเผยแพร่คุณงามความดีของอาจารย์ใหญ่และเป็นเกียรติแก่          
วงศ์ตระกูลของอาจารย์ใหญ่ มีจ านวนผู้เข้าร่วม 600 คน  
 

ภาพที่ 76 กิจกรรมการท าบุญอุทิศส่วนกุศลแด่อาจารย์ใหญ่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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ผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ที่ 5 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 บริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล สามารถปรับตัวให้ทันกับพลวัตรการเปลี่ยนแปลง 
ยกระดับคุณภาพให้เป็นมาตรฐานสากล และ สร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และการท างานอย่างมี
ความสุข 
 
เป้าประสงค์ : องค์กรมีการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล บริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด  

ประโยชน์สูงสุด มีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และการท างานอย่างมีความสุข และได้รับ
ความชื่นชมในภาพลักษณ์ท่ีดีของมหาวิทยาลัย 

 
1. การบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล  

ในปีงบประมาณ 2561 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้ด าเนินการสนับสนุนการด าเนินงาน
ด้านต่างๆ เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการบริหารจัดการในองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล มีการประเมินการบริหารงาน
ด้วยหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย
อาจารย์กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ อาจารย์กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ บุคลากรสังกัดงานเลขานุการ บุคลากรสังกัด
ศูนย์พัฒนาเด็ก และบุคลากรสังกัดอาคารผู้ป่วยนอก ประจ าปีงบประมาณ 2561 ด้านหลักประสิทธิผล หลัก
ประสิทธิภาพ หลักการตอบสนอง หลักภาระรับผิดชอบ หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักการกระจาย
อ านาจ หลักนิติธรรม หลักความเสมอภาค และหลักมุ่งเน้นฉันทามติ โดยรวมมีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.10 การบริหาร
ด้วยหลักธรรมาภิบาลมีความเหมาะสมระดับมาก ทั้งนี้ได้น าเสนอผ่านที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ในการประชุมครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561 

 1.1 ก าหนดนโยบายเชิงรุกในการถ่ายทอดวิสัยทัศน์/กลยุทธ์ และน าจุดแข็งของมหาวิทยาลัยฯ ไปสู่
การพัฒนาการด าเนินงานทุกระดับอย่างเป็นรูปธรรม  

 กรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้ก าหนดนโยบายเชิงรุกในการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ ที่วิเคราะห์แล้วว่าเป็นจุดแข็งของมหาวิทยาลัยเพ่ิมเติมไปจากงานประจ า ได้มีการประชุมและจัดท า
แผนพัฒนาการด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม คณะกรรมการประจ าฯ ได้มีการถ่ายทอดแผนผ่านคณะกรรมการชุด
ต่างๆ และฝ่ายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งบุคลากร เช่น โครงการสัมมนาเพ่ือถ่ายทอดผลการด าเนินงานของผู้บริหาร 
ประจ าปี 2561 ระหว่างวันที่ 12-14 มกราคม 2561 ณ โรงแรมชาโต เดอ เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 

ภาพที่ 77 กิจกรรมการสัมมนาเพื่อถ่ายทอดผลการด าเนินงานของผู้บริหาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ระหว่างวันที่ 12-14 มกราคม 2561 ณ โรงแรม ชาโต เดอ เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 

 



        วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข                                                                                           108 

                                                                                                                                                                        รายงานประจ าปี 2561  

 

ภาพที่ 78 กิจกรรม Workshop “มองโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ด้วยสายตาที่ตระหนักกับ
ความท้าทาย” วิทยากรโดย นพ.นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ อ.ชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์ และนพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ 

วันที่ 13-15 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมทอแสงโขงเจียม อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี 
 
 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 ได้รับการตรวจประเมินตามเกณฑ์
มาตรฐานสากล ส าหรับแพทยศาสตรศึกษา (World Federation for Medical Education – WFME 2015) เมื่อ
วันที่ 23 – 25 เมษายน 2561 และผ่านการรับรองมาตรฐานหลักสูตร จนถึงวันที่ 27 พฤษภาคม 2566 
คณะกรรมการตรวจประเมินโดย  1) ศ.คลินิก นพ.สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์   
    2) ผศ.นพ.พิศิษฐ์ วัฒนเรืองโกวิท  

3) พญ.อุษา ศิริบุญฤทธิ์      
4) ผศ.นพ.วิศาล มหาสิทธิวัฒน์ 

 

ภาพที่ 79 การตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานสากล หลักสูตรแพทยศาสตร์ วันที่ 23–25 เมษายน 2561 
 

ด้านการวิจัย ได้พิจารณาเพ่ิมงบประมาณจากภายในและภายนอก วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยด้านการบริการวิชาการ ส่งเสริม สนับสนุนบุคลากรให้มีการจัดท าบริการ
วิชาการในรูปแบบของโครงการต่างๆ เช่น จัดประชุมวิชาการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประจ าปี
งบประมาณ 2561 ครั้งที่ 7 "ทิศทางและการพัฒนาระบบสุขภาพไทย" ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟ รีสอร์ท 

 
 
 
 
 
 
 



        วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข                                                                                           109 

                                                                                                                                                                        รายงานประจ าปี 2561  

 

ภาพที่ 80 กิจกรมการจัดประชุมวิชาการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประจ าปี 2561 ครั้งที่ 7 
"ทิศทางและการพัฒนาระบบสุขภาพไทย" ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟ รีสอร์ท 

 
 1.2 กระจายอ านาจบริหาร ก ากับติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและ          
เป็นรูปธรรม  
 ในปีงบประมาณ 2561 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีการมอบอ านาจการตัดสินใจแ ก่
ผู้บริหาร หรือผู้ปฏิบัติในล าดับถัดไปตามโครงสร้างการบริหาร เพ่ือลดขั้นตอนการท างาน เน้นรูปแบบการบริหาร
จัดการแนวใหม่ที่เพ่ิมความคล่องตัว และให้อ านาจในการตัดสินใจของบุคลากรตามความเหมาะสม คณะกรรมการ
ประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้มีการประชุมมอบหมายงานรวมทั้งก าหนดตัวชี้วัดและติดตาม
ผลการปฏิบัติงาน ผ่านทางการรายงานไตรมาสเป็นประจ า นอกจากนี้ยังมีการติดตามผ่านทางการประชุมของ
กรรมการชุดต่าง ๆ ที่มีรองคณบดีและผู้ช่วยคณบดีเป็นประธานอีกทางหนึ่ง เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนที่วางไว้ มีการจัดประชุม Morning Talk เวลา 08.30 น. ทุกวันอังคารและวันศุกร์ของ
สัปดาห์ เพ่ือพิจารณา ก ากับ และติดตามงานที่เร่งด่วนอย่างเป็นระบบและรูปธรรม 
 

ภาพที่ 81 กิจกรรมการจัดประชุม Morning Talk 
 
 1.3 ก าหนดนโยบายเชิงรุกในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้ตอบสนองต่อผู้รับบริการและ    
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
 ในด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการ ผู้บริหารมีระบบการสื่อสารภายในองค์กรทั่วถึง รวดเร็ว ทันการณ์ 
เป็นวัฒนธรรมองค์กรที่มีชีวิต โดยผ่านช่องทางสื่อสารทางแอพพลิเคชั่นไลน์ เพ่ือให้บุคลากรได้เกิดความเข้าใจ เกิด
ความร่วมมือของทุกภาคส่วนภายในวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 ด้านการเรียนการสอน ได้จัดประชุมเพ่ือเตรียมความพร้อมของอาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา 
โรงพยาบาลร่วมผลิต และโรงพยาบาลชุมชน ในโครงการ “หลักสูตร การเรียน การสอน บุคลากรแพทย์ใน
ศตวรรษที่ 21 ” ระหว่างวันที่ 18 – 19 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 10 อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษา 
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ โดยเชิญผู้มีความรู้ ความสามารถร่วมเป็นวิทยากร มีรายชื่อ ดังนี้  
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1) ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.นายแพทย์วิชัย เทียนถาวร อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข /  
     ปัจจุบันรองอธิการบดี และ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
2) รองศาสตราจารย์นายแพทย์สุธรรม ปิ่นเจริญ ผู้อ านวยการโครงการจัดตั้งโรงพยาบาล 
    ศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
3) รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงจิตเกษม สุวรรณรัฐ อาจารย์ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา  
    คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
4) นายแพทย์สรรัตน์ เลอมานุวรรัตน์ ผู้อ านวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาล 
    มหาราชนครราชสีมา และคณะ 

โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย 
1. อาจารย์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
2. อาจารย์ ศูนย์แพทย์ 2 แห่ง ประกอบด้วยโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์และโรงพยาบาลศรีสะเกษ 
3. ผู้อ านวยการโรงพยาบาลจังหวัดอุบลราชธานี ประกอบด้วย 

3.1  โรงพยาบาลวารินช าราบ 
3.2  โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ 
3.3  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม 
3.4  โรงพยาบาลม่วงสามสิบ 
3.5  โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร 
3.6  โรงพยาบาลตระการพืชผล 
3.7  โรงพยาบาลเขื่องใน 
3.8  โรงพยาบาลส าโรง 

4. ผู้อ านวยการโรงพยาบาลจังหวัดศรีสะเกษ ประกอบด้วย 
4.1 โรงพยาบาลขุนหาญ 
4.2 โรงพยาบาลราษีไศล 
4.3 โรงพยาบาลกันทรลักษ ์
4.4 โรงพยาบาลอุทุมพรพสิัย 

5. แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว 
 

ภาพที่ 82 กิจกรรม“หลักสูตร การเรียน การสอน บุคลากรแพทย์ในศตวรรษที่ 21 ” 
ณ ห้องประชุมชั้น 10 อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 

ระหว่างวันที่ 18 – 19 กรกฎาคม 2561 
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 1.4 ปรั บปรุ งและจั ดท ามาตรฐานการปฏิบั ติ ง านของกระบวนการที่ ส ร้ า งคุณค่ าและ           
กระบวนการสนับสนุน  
 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรใน
สังกัดด้านต่างๆ เช่น ฝึกอบรม ประชุม สัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และน าเสนอผลงานทางวิชาการ ทั้งภายใน
องค์กร/ภายนอกองค์กร เพ่ือเป็นการสร้างผลการท างานที่ดีในหน้าที่ของตนเอง แต่ละระดับ ต าแหน่ง ตามสาย
งานของบุคลากรที่จะท าให้มีผลการปฏิบัติงานที่ประสบความส าเร็จ และท าให้บรรลุวิสัยทัศน์และนโยบายของ
องค์กรได้ จึงได้ก าหนดแนวปฏิบัติในการ ติดตาม ประเมินผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาบุคลากรจากการอบรม 
ประชุม สัมมนา หรือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างหน่วยงาน และสามารถน าความรู้ที่ได้รับมา
พัฒนางานของตนให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น รายละเอียดโครงการกิจกรรมที่พัฒนาการปฏิบัติงานบุคคลากร       
ดังตารางที่ 58  
 

ตารางท่ี 58 งบประมาณโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

ล าดับที ่ ชื่อโครงการ ชื่อกิจกรรมย่อย รหัสโครงการ 
งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 

(บาท) 
1 โครงการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย ์
กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมศักยภาพในการปฏิบัติงาน
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ให้บุคลากรมี
ความก้าวหน้าตามสายงาน 

สบพช.2-2 305,600 

  กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมศักยภาพในการปฏิบัติงาน
บุคลากรสายวิชาการ ให้บุคลากรมีความก้าวหน้า
ตามสายงาน 

สบพช.2-3 646,950 

 
1)  การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 

 ในปีงบประมาณ 2561 บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ได้เข้ารับการพัฒนาศักยภาพตามสายงานทั้ง
ภายในองค์กรและภายนอกองค์กรอย่างต่อเนื่อง จ านวนทั้งสิ้น 66 คน คิดเป็นร้อยละ 77.64 (ร้อยละต่อจ านวน
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการท้ังหมด 85 คน) ดังตารางที่ 59 
 
ตารางท่ี 59 การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

ที ่ ต าแหน่ง ระดับ หน่วยงาน รายการ หัวข้อการอบรม สถานที ่ หน่วยงานที่จัด 
1 นักวิชาการพัสด ุ ปฏิบัติการ ส านักงาน

เลขานุการ 
อบรม เข้าร่วมอบรม เรื่อง 

ความเสีย่งข้อควร
ระวังและเทคนิคการ
แก้ไขปัญหาการ
ด าเนินการจัดซื้อจดั
จ้าง 
 
 
 

โรงแรมสุนีย์
แกรนด์ 
จังหวัด
อุบลราชธาน ี

คณะบริหารศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี
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ที ่ ต าแหน่ง ระดับ หน่วยงาน รายการ หัวข้อการอบรม สถานที ่ หน่วยงานที่จัด 
2 นักวิชาการเงิน

และบัญช ี
ปฏิบัติการ ส านักงาน

เลขานุการ 
อบรม เข้าร่วมอบรม 

“ความเสี่ยง ข้อควร
ระวังและเทคนิคการ
แก้ไขปัญหา การ
ด าเนินการจัดซื้อจดั
จ้าง” 

โรงแรมสุนีย์
แกรนด์ 
จังหวัด
อุบลราชธาน ี

คณะบริหารศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี

      อบรม เข้าร่วมอบรม
หลักสตูร "การ
ตรวจสอบและ
ควบคุมคุณภาพ 
หลักฐานการจ่ายเงิน
ของส่วนราชการ" 

โรงแรมทาวน์ 
อิน ทาวน์ 
พัทยา จังหวัด
ชลบุร ี

ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนา
บุคลากรเพื่อสังคม 
กรุงเทพฯ 

3 นักจิตวิทยา ช านาญ
การ 

ส านักงาน
เลขานุการ 

ประชุม เข้าร่วมประชุม
วิชาการ ประจ าปี 
2560 ครั้งท่ี 41 
เรื่อง “จากความ
รุนแรงและแผลทาง
ใจสู่การเยียวยา” 
(From Violence 
and Trauma to 
Healing) 

โรงแรมอสิติน 
มักกะสัน 
กรุงเทพมหาน
คร 

สมาคมนักจิตวิทยาคลินิก
ไทย 

4 นักวิทยาศาสตร ์ ปฏิบัติการ ส านักงาน
เลขานุการ 

อบรม เข้าร่วมโครงการ
อบรม เรื่อง การ
ฟื้นฟูวิชาการพยาธิ
วิทยากายวิภาค
ศาสตร์ ครั้งที่ 14 

โรงแรม
วินด์เซอร์ 
สวิทส์ แอนด์ 
คอนเวนช่ัน 
กรุงเทพฯ 

สถาบันพยาธิวิทยา 
กรมการแพทย ์

       อบรม เข้าร่วมอบรม
สัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ "เทคนิค 
และการประยุกต์ใช้
กล้องจุลทรรศน์ชนิด 
Confocal 

ห้องประชุม 
202 ช้ัน 2 
อาคารศูนย์
เครื่องมือ
วิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยั
อุบลราชธาน ี

ศูนย์เครื่องมือ
วิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี
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2)  การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายวิชาการ 
 ในปีงบประมาณ 2561 บุคลากรสายวิชาการ ได้เข้ารับการพัฒนาศักยภาพตามสายงานทั้งภายในองค์กร
และภายนอกองค์กรอย่างต่อเนื่อง จ านวนทั้งสิ้น 55 คน คิดเป็นร้อยละ 75.34 (ร้อยละต่อจ านวนบุคล ากรสาย
วิชาการท้ังหมด 73 คน) ดังตารางที่ 60 

ตารางท่ี 60 การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

ที ่ ต าแหน่ง หน่วยงาน รายการ หัวข้อการอบรม สถานที ่ หน่วยงานที่จัด 
1 อาจารย ์ กลุ่มวิชา

แพทยศาสตร ์
สัมมนา เข้าร่วมประชุมสมัมนาวิชาการธาลัสซี

เมียแห่งชาติ ครั้งที่ 23 ประจ าปี 2561 
“Thalassemia All New Hope” 

โรงแรมมิราเคิลแก
รนด์ คอนเวนช่ัน 
กรุงเทพมหานคร 

กรมการแพทย์ 
กระทรวง
สาธารณสุข 

 2 อาจารย ์ กลุ่มวิชา
แพทยศาสตร ์

ประชุมและ
น าเสนอผลงาน 

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

ห้องประชุมเมือง
พะเยา อาคาร
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร 
มหาวิทยาลยั
พะเยา 

คณะ
วิทยาศาสตร์
การแพทย์ 
คณะเภสัช
ศาสตร์ 
มหาวิทยาลยั
พะเยาและ
สมาคมเพื่อ
การวิจัยอนุมลู
อิสระไทย 

 3 อาจารย ์ กลุ่มวิชา
แพทยศาสตร ์

ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 

เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ
กระบวนการการทบทวนแผนกลยทุธ์
เพื่อการพัฒนา ประจ าปี พ.ศ. 2561 

โรงแรมลายทอง 
จังหวัด
อุบลราชธาน ี

วิทยาลัย
แพทยศาสตร์
และการ
สาธารณสุข 

 4 อาจารย ์ กลุ่มวิชา
แพทยศาสตร ์

ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 

เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ วิทยาลยั
แพทยฯ มหาวิทยาลยัแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข ในระยะ 5 ปี 
พ.ศ. 2560-2564 

โรงแรมลายทอง 
จังหวัด
อุบลราชธาน ี

วิทยาลัย
แพทยศาสตร์
และการ
สาธารณสุข 

5 อาจารย ์ กลุ่มวิชา
สาธารณสุข
ศาสตร ์

อบรม เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้ประเมนิ
คุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร 

มหาวิทยาลยั
นครพนม 

ส านักงาน
คณะกรรมการ
อุดมศึกษา
ร่วมกับ
มหาวิทยาลยั
นครพนม 

 6 อาจารย ์ กลุ่มวิชา
สาธารณสุข
ศาสตร ์

ประชุม เข้าร่วมประชุมวิชาการการพัฒนา
โจทย์วิจัยเพื่อการท างานสร้างเสรมิสุข
ภาวะ และหารือแนวทางการท างาน
ระหว่างทีมวิจัยและศูนย์วิชาการ 

ห้องแซฟไฟร์ 
โรงแรมเซ็นจูรี่ 
พาร์ค กรุงเทพฯ 

คณะ
สาธารณสุข
ศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัม
หิดล 

 7 อาจารย ์ กลุ่มวิชา
สาธารณสุข
ศาสตร ์

ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 

เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ
กระบวนการการทบทวนแผนกลยทุธ์
เพื่อการพัฒนา ประจ าปี พ.ศ. 2561 

โรงแรมลายทอง 
จังหวัด
อุบลราชธาน ี

วิทยาลัย
แพทยศาสตรแ์ละ
การสาธารณสขุ 
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ที ่ ต าแหน่ง หน่วยงาน รายการ หัวข้อการอบรม สถานที ่ หน่วยงานที่จัด 
 8 อาจารย ์ กลุ่มวิชา

สาธารณสุข
ศาสตร ์

ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 

เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ วิทยาลยั
แพทยฯ มหาวิทยาลยัแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข ในระยะ 5 ปี 
พ.ศ. 2560-2564 

โรงแรมลายทอง 
จังหวัด
อุบลราชธาน ี

วิทยาลัย
แพทยศาสตร์
และการ
สาธารณสุข 

9 อาจารย ์ กลุ่มวิชา
สาธารณสุข
ศาสตร ์

อบรม เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ
กระบวนการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทีม
นโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม (ทีม 
5 พลัง) 

ห้องประชุมดอก
เกด โรงแรม     
ริมปาว            
จ.กาฬสินธ์ุ 

สาขาวิชา
พัฒนาสังคม 
คณะ
มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยั 
ขอนแก่น 

10 อาจารย ์ กลุ่มวิชา
สาธารณสุข
ศาสตร ์

ประชุมและ
น าเสนอ 

เข้าร่วมน าเสนอผลงานวิจัยในงาน
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ดา้น
วิทยาศาสตร์สุขภาพ ครั้งท่ี 1 “The 
1st national Conference on 
Health Sciences Research and 
Innovation: Knowledge 
Transformation towards 
Thailand 4.0” ในหัวข้อเรื่อง การ
ประเมินสภาวะอนามัยสิ่งแวดล้อมใน
หอพักนักศึกษามหาวิทยาลยั
อุบลราชธาน ี

มหาวิทยาลยัแม่
ฟ้าหลวง จังหวัด
เชียงราย 

ส านักวิชา
วิทยาศาสตร์
สุขภาพ 
มหาวิทยาลยั
แม่ฟ้าหลวง 

 
 3. ปรับปรุงงานกฎหมายและนิติการของมหาวิทยาลัย เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย 
กฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง  
 ในปีงบประมาณ 2561 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้มีการทบทวน และจัดท าประกาศ 
ระเบียบ ข้อบังคับ แนวปฏิบัติ ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เพ่ือใช้เป็นแนวปฏิบัติในการ
ด าเนินงานด้านต่างๆ และเพ่ือให้สอดคล้องกับระบบการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยในปัจจุบัน โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข และหรืออนุมัติโดยสภามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เช่น วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้ขออนุมัติจัดท าประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
เรื่อง การจัดการศึกษาส าหรับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โดยให้มีผลบังคับใช้ ส าหรับผู้เข้าศึกษาตั้งแต่ปี
การศึกษา 2562 เป็นต้นไป เพ่ือให้การจัดการศึกษาส าหรับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีหลักเกณฑ์และรายละเอียดสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  
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ศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์ ได้เสนอขอจัดท า (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย
การบริหารงานและการด าเนินงานโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพ่ือให้การด าเนินงานของโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
 4. มีการจัดการความรู้เพื่อมุ่งสู่สถาบันแห่งการเรียนรู้ 

คณะกรรมการการจัดการความรู้ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2557 โดยมีพันธกิจในการสนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากร วิทยาลัยแพทยศาสตร์และ 
การสาธารณสุข ให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม โดยคณะกรรมการจัดการความรู้ท างานภายใต้งานวิจัย 
บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
  เป้าประสงค์ของโครงการจัดการความรู้มุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้คือเพ่ือให้บุคลากรและอาจารย์
ประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ 
ที่จะน ามาใช้ในการจัดการความรู้ทั้งการพัฒนาบัณฑิตด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัย ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม และบริการวิชาการของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ซึ่งผลการด าเนินงานด าเนินงาน
อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้บุคลากรในวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการ
จัดการความรู้ และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในองค์กรเกิดข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
  ในปีงบประมาณ 2561 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขได้รับการสนับสนุน
งบประมาณในการด าเนินงานจัดโครงการจัดการความรู้มุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ จ านวน 3 กิจกรรม เป็นเงิน 
40,770 บาท ภายใต้งานบริการการศึกษา โดยมุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 3 ด้าน มีความสอดคล้องกับโครงการ
จัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2561 ผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
  1. โครงการการจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน: จ านวน 1 ครั้ง เทคนิคการสอนในศตวรรษ
ที่ 21 ประกอบด้วยเรื่อง “เวทมนต์ของคนเป็นครู” , เรื่อง “Smart Tools for Learning”และเรื่อง “Timeline 
ประยุกต์ใช้กับวิชาประวัติศาสตร์ทางการแพทย์และละครเพ่ือการเปลี่ยนแปลง” 
  2. โครงการการจัดการความรู้ด้านวิจัย : จ านวน 1 ครั้ง ประกอบด้วยเรื่อง การวิจัยสร้าง
ความหมายใหม่ในการเรียนรู้, เรื่อง การพัฒนาเครือข่ายวิจัย R2R เพ่ือการควบคุมการบริโภคยาสูบ พ้ืนที่เขต
สุขภาพที่ 10, และเรื่อง การพัฒนาวัคซีนโดยใช้แบคทีเรียเป็นพาหะน าส่ง ฯลฯ 
  3. โครงการจัดการความรู้ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและด้านอ่ืนๆ ประกอบด้วย ครั้ง ได้แก่  
เรื่อง“คนดีและความดี... ดีอย่างไรไม่เกิดโทษ”และ เรื่อง “เทคนิคการให้บริการงานยานพาหนะอย่างมี
ประสิทธิภาพ”   
 4.1). โครงการการจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน: เทคนิคการสอนในศตวรรษที่ 21  
  โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “เทคนิคการสอนในศตวรรษที่ 21” จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคณาจารย์ ให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆ      
เพ่ือมาพัฒนาการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน โดยได้มีการจัดกิจกรรมขึ้น เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 
13.00-16.00 น. ณ ห้อง Smart Class Room วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประกอบด้วยเรื่อง 
“เวทมนต์ของคนเป็นครู” , เรื่อง “Smart Tools for Learning”และเรื่อง “Timeline ประยุกต์ใช้กับวิชา
ประวัติศาสตร์ทางการแพทย์และละครเพ่ือการเปลี่ยนแปลง” ซึ่งมีอาจารย์ทั้งกลุ่มวิชาแพทยศาสตร์และกลุ่มวิชา
สาธารณสุขศาสตร์มาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และการจัดการเรียนการสอน จ านวน 31 คน จากเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ 50 คน (คิดเป็นร้อยละ 62) 

จากผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม พบว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีผลการประเมินความ       
พึงพอใจของดังกล่าวอยู่ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยคะแนน 4.41 จากคะแนนเต็ม 5 ทั้งนี้ในการด าเนินงานครั้งนี้ใช้
งบประมาณท้ังสิ้นจ านวน 900 บาท  
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ภาพที่ 83 กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอน 

 
 4.2) โครงการการจัดการความรู้ด้านวิจัย  
  โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัย จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และประสบการณ์วิจัยของคณาจารย์ เพ่ือน ามาพัฒนาการวิจัยและการปฏิบัติงาน โดยได้มีการจัดกิจกรรมข้ึน เมื่อ
วันที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม CMP 401 ชั้น 4 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข ประกอบด้วยเรื่อง การวิจัยสร้างความหมายใหม่ในการเรียนรู้, เรื่องการพัฒนาเครือข่ายวิจัย R2R เพ่ือ
การควบคุมการบริโภคยาสูบ พ้ืนที่เขตสุขภาพที่ 10, และเรื่องการพัฒนาวัคซีนโดยใช้แบคทีเรียเป็นพาหะน าส่ง 
ฯลฯ ซึ่งมีอาจารย์มาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และการจัดการเรียนการสอน จ านวน 26 คน จากเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ 50 คน (คิดเป็นร้อยละ 52) 
  จากผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม พบว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีผลการประเมินความ       
พึงพอใจของดังกล่าวอยู่ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยคะแนน 4.18 จากคะแนนเต็ม 5  

ภาพที่ 84 ภาพกิจกรรมโครงการการจัดการความรู้ด้านวิจัย 
 

4.3) โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “คนดีและความดี... ดีอย่างไรไม่เกิดโทษ”  
โดยพระอธิการไพศาล วิสาโล (วงศ์วรวิสิทธิ์) 

 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “คนดีและความดี... ดีอย่างไรไม่เกิดโทษ” จัดขึ้นโดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร ให้มีความรู้ความเข้าใจในการน าธรรมะมาพัฒนา
ตนเองในการเรียน การปฏิบัติงานและการน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน และวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมและ
สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี เป็นองค์กรที่มีคุณธรรมจริยธรรม เป็นองค์กรที่มีส านึกที่ดีต่อสงคม อันจักน าไปสู่ 
“สังคมแห่งคนดี” ในอนาคต ตามอัตราลักษณ์ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขและมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี “สร้างสรรค์ สามัคคี ส านึกดีต่อสังคม” โดยได้มีการจัดกิจกรรมข้ึน เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560 เวลา 
13.00–16.30 น. ณ ห้องประชุม 101 ชั้น 1 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข โดยพระอธิการไพศาล     
วิสาโล (วงศ์วรวิสิทธิ์) เจ้าอาวาสวัดป่าสุคะโต อ าเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ เป็นพระวิทยากรในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ โดยมีกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ คือ นักศึกษา อาจารย์ และบุคคลากรที่สนใจ จ านวน 200 คน  
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ภาพที่ 85 กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านคุณธรรมจรยิธรรมในองค์กร 
 

ภาพที่ 86 กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการปฏิบัติงาน 
 
ตารางที่ 61 เปรียบเทียบผลการด าเนินการการจัดการความรู้ (KM) ปีงบประมาณ 2558 - 2561 

 
5. การพัฒนาประสิทธิภาพการก ากับติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
 ในปีงบประมาณ 2561 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้มีการทบทวนผลการก ากับติดตาม
และประเมินผลการด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาพบว่า การรายงานผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามช่วงเวลาที่
ก าหนดทีมบริหารจึงได้ก าหนดวิธีการรายงานหลายช่องทางมากขึ้นทั้งทาง E-mail เอกสารและผ่านช่องทาง
โปรแกรมที่ก าลังด าเนินการพัฒนา เช่น การบันทึกภาระงานการบันทึกภาระงานวิจัย เพ่ือให้สามารถรวบรวม
วิเคราะห์ข้อมูลแปลงข้อมูลเป็นสารสนเทศเพ่ือการบริหารต่อไป 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีระบบและกลไกส าคัญที่ด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนงาน/แผนปฏิบัติการไปใช้ในการก ากับปรับปรุง และพัฒนาการปฏิบัติงานของหน่ วยงานย่อยของวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ตามภารกิจหลักทั้ง 5 ด้าน คือ ด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัย ด้านการ
บริการวิชาการแก่สังคม ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และด้านบริหารจัดการ นั้น  
 ระบบและกลไกที่ส าคัญอีกประการหนึ่งของการติดตามและประเมินแผนงาน/แผนปฏิบัติการ คือ การ
เสนอแนะแนวทางในการจัดท าแผนงาน/แผนปฏิบัติการในปีถัดไป โดยแผนงาน/แผนปฏิบัติการต้องครอบคลุมทุก
ภารกิจหลัก ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยเน้น ดังนี้ 

1. ระบบสุขภาพที่เป็นองค์รวม (การเสริมสร้าง-การป้องกัน) 
2. เน้นการเรียนการสอนทางวิทยาศาสตร์ แต่จะต้องปรับให้เข้ากับปัญหาเฉพาะด้านของพ้ืนที่ 
3. การวิจัย/การบูรณาการองค์ความรู้ในปัญหาเฉพาะในพ้ืนที่ 

ล าดับที่ รายละเอียด ผลการด าเนินงาน 
2558 2559 2560 2561 

1 ด้านการเรียนการสอน 1 2 2 1 
2 ด้านการวิจัย 1 1 3 1 
3 ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอ่ืนๆ 3 3 1 2 
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4. ระบบบุคลากร/การพัฒนาบุคลากร เป้าหมายคือ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการท างาน 
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีการก ากับติดตาม ดังนี้ 

1. การติดตามและประเมินผลแผนกลยุทธ มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้อย่างน้อยปีละ 2 
ครั้ง คือ รอบ 9 เดือน เดือนกรกฎาคม และ รอบ 12 เดือน เดือนกันยายน ของแต่ละปีงบประมาณ ดังนี้ 

1.1.การติดตามผลการด าเนินการ (Track Status) เปนเครื่องมือส าคัญ ของผูบริหารที่จะสรางความ
มั่นใจไดวา การปฏิบัติงานขององคกรเปนไปในทิศทางที่ถูกตอง และสามารถสรางผลงานที่สอดคลองตามเปา   
ประสงคหรือจุดมุงหมายที่วางเอาไว การติดตามผลการด าเนินงานจะชวยใหผูบริหารทราบ ขอมูลที่เปนตัวบงชี้    
ปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น ซึ่งจะเปนขอมูลแกผูบริหารในการปรับเปลี่ยนกลยุทธใหสอดรับกับสถานการณที่ 
เปลี่ยนแปลงไป การติดตามผลการด าเนินงานนี้หมายความรวมถึงการรวบรวมผลการด าเนินงานในแตละชวงเวลา
ของกิจกรรม งานโครงการตางๆ สอดคลองตามตัวชี้วัด ผลส าเร็จของการด าเนินงานในแตละระดับที่ไดก าหนดไว
ในแผนปฏิบัติงานประจ าป  

1.2.การรายงานความกาวหนา (Communicate Progress) เปนกระบวนการหลังจากที่ไดมีการ
รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ ภายใตกรอบของตัวชี้วัดผลส าเร็จของการด าเนินงานใน
แต่ละช่วงเวลาแล้ว เป็นหน้าที่ของผู้มีหน้าที่ในการก ากับติดตามผลที่จะต้องจัดท ารายงานสรุปเสนอต่อผู้บริหารให้
ได้รับทราบความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานเป็นระยะ รวมทั้งควรส่งข้อมูลย้อนกลับให้แก่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือช่วยให้ผู้รับผิดชอบแต่ละระดับ ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแนวทางท่ีเหมาะสม 

2. การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจ าปี ครบทุกพันธกิจ โดย
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข รายงานการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี ทุกไตรมาส หรือ 3 เดือน/ครั้ง ตลอดปีงบประมาณนั้น โดยการควบคุมและติดตามผลการด าเนินงาน 
ดังนี้   

2.1.การควบคุมดานเชิงคุณภาพ เพ่ือวัดว่าแผนงานโครงการนั้น ตรงต่อความต้องการและวัตถุประสงค์
ที่ก าหนด 

2.2.การควบคุมเชิงปริมาณ เพ่ือน ามาให้วัดผลในทางปริมาณ/ร้อยละ/ระดับ/คะแนน ฯลฯ ตรงตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนด 

2.3.การควบคุมด้านเชิงค่าใช้จ่าย โดยการใช้ระบบงบประมาณ เพ่ือควบคุมค่าใช้จ่าย โดยการให้ 
หน่วยงาน จัดท างบประมาณการใช้จ่ายในทุกๆ ด้านไว้ล่วงหน้า เมื่อเข้าสู่ขั้นตอนการปฏิบัติ ผู้บริหารก็จะสามารถ
ควบคุมค่าใช้จ่ายโดยวัดผลการใช้จ่ายที่เกิดข้ึนกับงบประมาณท่ีตั้งเอาไว้ 

2.4.การควบคุมด้านเชิงเวลาคือการควบคุมงานต่างๆ ด าเนินไปได้ โดยสามารถจัดท าได้เสร็จตาม
ก าหนดเวลาที่วางเอาไว 
 ในการนี้ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้พัฒนาการจัดท าระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
โครงการ (project management information system -PMIS) เพ่ือเป็นข้อมูลการด าเนินของโครงการ ทั้งใน
ระดับกิจกรรมและระดับผลผลิตของโครงการ ซึ่งจะน าไปเป็นสารสนเทศสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจทบทวนและ
ปรับแผนการปฏิบัติงาน ต่อไป 
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6. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 
 ในปีงบประมาณ 2561 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข น าโปรแกรมการจัดการระบบ
สารสนเทศเข้ามาช่วยให้ระบบการบริหารจัดการมีความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น และเพ่ือการตัดสินใจของผู้บริหาร 
เช่น ระบบระบบลงทะเบียน REG ระบบบริหารจัดการด้านแผนและงบประมาณ (UBUFMIS) ระบบบริหารจัดการ
โรงพยาบาล ระบบรับส่งหนังสือระบบลงเวลาปฏิบัติงานด้วยสแกนลายนิ้วมือ ระบบประเมินภาระงานบุคลากร 
เป็นต้น และมีผลประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงานด้านคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ในรอบปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561 ดังนี้ 

 
 แผนภูมิที่ 20 ความคิดเห็นบุคลากร และนักศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตร์การสาธารณสุข ต่อการ

ให้บริการ งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

จากแผนภูมิที่ 20 พบว่าผลการประเมินด้านคอมพิวเตอร์และเครือข่าย พิจารณาจากค่าเฉลี่ย จะเห็นว่า
บุคลากรวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขมีความเห็นต่อการให้บริการด้านคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
โดยรวมแล้วมีความเหมาะสมในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.04) และนักศึกษามีความเห็นต่อการให้บริการ
ด้านคอมพิวเตอร์และเครือข่าย โดยรวมแล้วมีความเหมาะสมในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.29) 
 ความเห็นของบุคลากรเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือความเพียงพอต่อการใช้งาน
วัสดุอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์มีความเหมาะสมในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.22) รองลงมาคือ สัญญาณ
อินเตอร์เน็ตไร้สายบริการได้ครอบคลุมและเข้าถึงได้รวดเร็วมีความเหมาะสมในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.15) และข้อที่มีคะแนนต่ าสุดคือ Website วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขมีความเหมาะสมในระดับ
ปานกลาง (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.76) 
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บุคลากร นักศึกษา
ความเพียงพอต่อการใช้งานวัสดุอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์  สัญญาณอินเตอร์เน็ตไร้สายบริการได้ครอบคลุมและเข้าถึงได้รวดเร็ว

Website วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

ระดับความพึงพอใจ



        วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข                                                                                           120 

                                                                                                                                                                        รายงานประจ าปี 2561  

 ความเห็นของนักศึกษาเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ Website วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุขมีความเหมาะสมในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ3.37) รองลงมาคือความ
เพียงพอต่อการใช้งานวัสดุอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์มีความเหมาะสมในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.36) และ
ข้อที่มีคะแนนต่ าสุดคือสัญญาณอินเตอร์เน็ตไร้สายบริการได้ครอบคลุมและเข้าถึงได้รวดเร็วมีความเหมาะสมใน
ระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.15)  
 
7. พัฒนาระบบการสื่อสาร จัดท าแผนกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เชิงรุก และประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กรที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการถ่ายทอดนโยบาย แผนงาน ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ตลอดจนการสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัยฯ 
 ในปีงบประมาณ 2561 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีการประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลข่าวสาร
ต่างๆ ที่เกี่ยวกับวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ผ่านทางเว็บไซต์ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข (www.cmp.ubu.ac.th) รวมทั้งได้มีการประชาสัมพันธ์วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยการจัดกิจกรรมวิ่งการกุศล เนื่องในวันมหิดล Run to Give Zoo 
Run ในวันอาทิตย์ ที่ 23 กันยายน 2561 ณ สวนสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี  เพ่ือสมทบทุนซื้ออุปกรณ์ทางการ
แพทย์โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข การจัดกิจกรรมวิ่งการ
กุศลในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร บริษัท ยงสงวน กรุ๊ป จ ากัด  
และสวนสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี 

ภาพที่ 87 กิจกรรมการว่ิงการกุศล เนื่องในวันมหิดล Run to Give Zoo Run  
ในวันอาทิตย์ ที่ 23 กันยายน 2561 ณ สวนสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี 

 
8. พัฒนาระบบและกลไกลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  
 แนวทางการด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข มุ่งพัฒนาคุณภาพเพ่ือเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่, เกณฑ์พัฒนา
คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx), เกณฑ์ World Federation for Medical Education (WFME) และ
มุ่งพัฒนาคุณภาพของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ให้ก้าวหน้ามากขึ้น ทั้งนี้วิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข  ได้มีแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา ดังนี้  

1. จัดท าระบบและกลไกการประกันคุณภาพ โดยยึดตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และส านักงานพัฒนาระบบข้าราชการ (กพร.) และบูรณาการ
ร่วมกับตัวบ่งชี้ของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และเกณฑ์
พัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) ส าหรับหลักสูตรแพทย์ ได้มีการเตรียมความพร้อม
ในการประเมินตามเกณฑ์ World Federation for Medical Education (WFME) 

http://www.cmp.ubu.ac.th/
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2. ปรับปรุงโครงสร้างคณะกรรมการประกันคุณภาพ ประกอบด้วย คณะกรรมการก ากับทิศและพัฒนา
ระบบงานประกันคุณภาพ วิทยาลัย เพ่ือท าหน้าที่พัฒนา บริหารและติดตามการด าเนินงานประกัน
คุณภาพภายใน, คณะกรรมการจัดท ารายงานการประเมินตนเองและจัดเก็บหลักฐาน วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข และคณะท างานเพ่ือเตรียมความพร้อมในการด าเนินงานเพื่อ
คุณภาพวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ตามเกณฑ์ EdPEx 

3. จัดท าแผนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในระบบประกัน
คุณภาพ การติดตามและตรวจสอบประเมินคุณภาพภายใน 

4. พัฒนาบุคลากรภายในวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ให้ตระหนักและมีส่วนร่วมในการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

5. ติดตามประเมินผลการด าเนินงาน ตามรอบระยะเวลา 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน 
6. ในการประเมินคุณภาพ ก าหนดให้มีการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร (รวมทั้งศูนย์

แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก), ระดับวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
7. น าผลประเมินไปปรับปรุงและพัฒนา  ในรอบปีการศึกษาถัดไป 

 

8.1 นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
1. จัดให้มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาทีมีประสิทธิภาพ โดยเน้นหลักการชี้แจงให้

บุคลากรและนักศึกษาเข้าใจและเห็นประโยชน์ของการท าประกันคุณภาพ พร้อมก ากับ ตรวจสอบ ประเมิน 
และปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ให้มีความสอดคล้องกับเกณฑ์ของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) พร้อมรับการประเมินและรับรองจากหน่วยงานภายนอก 

2. ก าหนดให้มีคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
ท าหน้าที่พัฒนา บริหารและติดตามการด าเนินการประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง 

3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้กิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของงานประจ า  ตาม
ภารกิจของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

4. ก าหนดให้มีปัจจัยคุณภาพเกณฑ์มาตรฐาน และดัชนีชี้วัดคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข เพ่ือใช้ในการควบคุม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับภารกิจ
ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

5. ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรและนักศึกษาของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้มีส่วน
ร่วมในกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในอย่างต่อเนื่อง 

6. พัฒนา ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องโดยใช้กลไก Plan-Do-
Check-Act (PDCA) 

 

    8.2 กิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาในรอบปีงบประมาณ 2561 
1. วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปี

การศึกษา 2560 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ชีวเวชศาสตร์) ในวันที่  13 กรกฎาคม 2561 ณ 
ห้อง CMP401 ชั้น 4 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข โดยผลการประเมินผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ที่ 2.50 คะแนน เกณฑ์ระดับปานกลาง ผู้ประเมินประกอบด้วย 

 1. รศ.ดร.ปราณี พัฒนพิพิธไพศาล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประธานตรวจประเมินฯ 
 2. ผศ.ดร.จารุวรรณ ธนวิรุฬห์ คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  กรรมการตรวจประเมินฯ 
 3. ดร.สุรชัย จูมพระบุต คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กรรมการและเลขานุการตรวจ

ประเมินฯ 
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ภาพที่ 88 การตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
(ชีวเวชศาสตร์) ปีการศึกษา 2560  

 
ตารางท่ี 62 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีวเวชศาสตร์               
               ปีการศึกษา 2560 
 

องค์ประกอบท่ี I P O คะแนนเฉลี่ย 
ผลการ
ประเมิน 

1. การก ากับมาตรฐาน ผ่านประเมิน ได้มาตรฐาน 
2. บัณฑิต - - 5.00 5.00 ดีมาก 
3. นักศึกษา 2.33 - - 2.33 ปานกลาง 
4. อาจารย์ 3.67 - - 3.67 ดี 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรยีน 2.00 1.00 - 1.25 น้อย 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ - 2.00 - 2.00 น้อย 

ผลการประเมิน 
2.86 1.25 5.00 

2.50 ปานกลาง 
ปานกลาง น้อย ดีมาก 

 
2. วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  รับการตรวจประเมินคุณภาพ ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 

2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต(อนามัยสิ่งแวดล้อม) ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 ณ ห้อง CMP401 ชั้น 4 วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข โดยผลการประเมินผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ที่ 3.40 คะแนน เกณฑ์ระดับดี 
ซึ่งผู้ประเมินประกอบด้วย 

  1.รศ.ดร.วรางคณา สังสิทธิสวัสดิ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประธานตรวจ
ประเมินฯ 

  2.ดร.กติกา สระมณีอินทร์ คณะวิทยาศาสตร์   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  กรรมการตรวจประเมินฯ 
  3.อาจารย์ภูษณิศา มีนาเขตร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กรรมการและ

เลขานุการตรวจประเมินฯ 

ภาพที่ 89 ตรวจประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (อนามัยส่ิงแวดล้อม)  
ปีการศึกษา 2560 
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ตารางท่ี 63 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอนามัยส่ิงแวดล้อม         
               ปีการศึกษา 2560 
 

องค์ประกอบท่ี I P O คะแนนเฉลี่ย 
ผลการ
ประเมิน 

1. การก ากับมาตรฐาน ผ่านประเมิน ได้มาตรฐาน 
2. บัณฑิต - - 4.17 4.17 ดีมาก 
3. นักศึกษา 2.67 - - 2.67 ปานกลาง 
4. อาจารย์ 3.63 - - 3.63 ด ี
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรยีน 3.00 3.67 - 3.50 ด ี
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ - 3.00 - 3.00 ปานกลาง 

ผลการประเมิน 
3.13 3.50 4.17 

3.40 ดี 
ดี ดี ดีมาก 

 
3. วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  รับการตรวจประเมินคุณภาพ ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 

2560 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ในวันที่  9 สิงหาคม 2561 ณ ห้อง CMP401 ชั้น 4 วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข โดยผลการประเมินผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ที่ 3.37 คะแนน เกณฑ์ระดับดี 
ซึ่งผู้ประเมินประกอบด้วย 
       1. ดร.ถนอมศักดิ์ บุญสู่ วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ประธานตรวจประเมินฯ 
        2. ดร.ชาญชัยณรงค์ ทรงคาศรี คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กรรมการตรวจประเมิน 
       3. ดร.ชิดหทัย เพชรช่วย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กรรมการและเลขานุการตรวจ
ประเมินฯ 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพที่ 90 การตรวจประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
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ตารางท่ี 64 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุขศาสตร์  
               ปีการศึกษา 2560 
 

องค์ประกอบท่ี I P O คะแนนเฉลี่ย 
ผลการ
ประเมิน 

1. การก ากับมาตรฐาน ผ่านประเมิน ได้มาตรฐาน 
2. บัณฑิต - - 4.17 4.17 ดีมาก 
3. นักศึกษา 2.67 - - 2.67 ปานกลาง 
4. อาจารย์ 3.48 - - 3.48 ด ี
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรยีน 3.00 3.67 - 3.50 ด ี
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ - 3.00 - 3.00 ปานกลาง 

ผลการประเมิน 
3.06 3.50 4.17 

3.37 ดี 
ดี ดี ดีมาก 

 
4. วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับวิทยาลัย         

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

ภาพที่ 91 การตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับวิทยาลัย ปีการศึกษา 2560 
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ตารางท่ี 65 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับวิทยาลัย ปีการศึกษา 2560  

องค์ประกอบ 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย (สกอ.) 

ผลการประเมิน 
ตัวบ่งชี้ I P O รวม 

1. การผลิตบัณฑิต 6 3.37 4.00 3.09 3.53 ด ี
2. การวิจัย 3 5.00 5.00 5.00 5.00 ดีมาก 
3. การบริการวิชาการ 1 - 4.00 - 4.00 ด ี
4. การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม   1 - 5.00 - 5.00 ดีมาก 
5. การบริหารจัดการ 2 - 4.50 - 4.50 ด ี

คะแนนเฉลี่ย 13 3.78 4.43 4.05 4.17 ดี 
 

 
 

แผนภูมิที่ 21 เปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน (เกณฑ์ สกอ.) 
 

 
 

แผนภูมิที่ 22 การเปรียบเทียบเทียบผลประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 - 2560 
 

3.26

2.78 2.78
2.51

2.86

เกณฑ์ WFME

3.10 3.04 3.14 3.09
3.40 3.37
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3.09
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พบ. (แพทย์ศาสตร์) วท.บ.(อนามัยสิ่งแวดล้อม) สบ.(สาธารณสุขศาสตร์) วท.ม.(ชีวเวชศาสตร์) คะแนนเฉลี่ย

คะ
แน

น

หลักสูตร

ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560
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วิชาการ

องค์ 4 การท านุบ ารุง
ศิลปะฯ

องค์ 5 การบริหาร
จัดการ
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9. การบริหารความเสี่ยงและแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน  
 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  ได้มีการวางระบบการบริหารความเสี่ยงโดยมีคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยงจากหน่วยงานย่อยมีหน้าที่ ก าหนดนโยบาย ก าหนดความเสี่ยง วางมาตรการการ
จัดการความเสี่ยง โดยแบ่งความเสี่ยงออกเป็นด้านต่างๆ ดังนี้  
 1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดแผนกลยุทธ์ แผนการ
ด าเนินงาน และการน าแผนดังกล่าวไปปฏิบัติอย่างไม่เหมาะสม  
 2. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk)ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของแต่ละ
กระบวนการหรือกิจกรรมภายในองค์กร รวมทั้งความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการข้อมูลด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ และข้อมูลความรู้ต่างๆ  
 3. ความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการทางการเงิน  
 4. ความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงานก ากับดูแล 
 
10. ปรับปรุงกายภาพ ระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการเพื่อคุณภาพชีวิตท่ีดีของนักศึกษาและบุคลากร  
 ในปีงบประมาณ 2561 งานอาคารสถานที่ได้รับจัดจัดสรรงบประมาณในโครงการปรับปรุงซ่อมบ ารุง
อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมภายในวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานด้านการ
บริหารจัดการภายในวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เช่น จ้างเหมาดูแลระบบลิฟท์โดยสาร 
เครื่องปรับอากาศ ระบบไฟฟ้า  ค่าวัสดุในการจัดท าซ่อมแซมส่วนที่เสียหายภายในตัวอาคาร และค่าบ ารุงปรับปรุง
ภูมิทัศน์ เป็นต้น 

ในช่วงปีงบประมาณ 2561 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขจ าเป็ นต้องดูแลระบบ
สาธารณูปโภค ภายในวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เป็นประจ าทุกปีดังนี้ 
 
 10.1) สนับสนุนโครงการการจัดการขยะรีไซเคิล โดยจัดแจงพื้นที่ในการวางถังขยะและจัดท า           
ที่ท้ิงขยะแบบแยกประเภทไว้ในจุดที่เหมาะสม 

 
 

ภาพที่ 92 สนับสนุนโครงการการจัดการขยะรีไซเคิล โดยจัดแจงพ้ืนที่ในการวางถังขยะ 
และจัดท าที่ท้ิงขยะแบบแยกประเภทไว้ในจุดที่เหมาะสม 
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ภาพที่ 93 เปลี่ยนถ่ายสารเรซินและสารคาร์บอนทุกๆ 6 เดือน และเปลี่ยนไส้กรองคาร์บอนทุก 3 เดือน 

 

 
 

ภาพที่ 94 ซ่อมแซมบ ารุงรักษาลิฟท์เป็นประจ าทุกปี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 95 ก าจัดปลวกโดยวิธีอัดสารเคมีลงพ้ืนภายในอาคาร 
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ภาพที่ 96 ปิดรางไฟเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ห้องเรียน 
 
สรุปผลการประเมินระดับความพึงพอใจ  
 จากการประเมินระดับความพึงพอใจจากบุคลากร และนักศึกษาภายในวิทยาลัยแพทยศาสตร์และ      
การสาธารณสุขพบว่าระดับความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ที่ร้อยละ 70.6  
 
11. การส่งเสริมและสร้างจิตส านึกการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน รวมทั้งเพิ่มพื้นที่สีเขียวและ
ลดภาวะโลกร้อน  
 11.1 การด าเนินการเพื่อส่งเสริมและสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการประหยัด
พลังงานให้กับนักศึกษาและบุคลากร ในปีงบประมาณ 2561  
  1) โครงการการพัฒนาแกนน าด้านสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในอีสานใต้ประจ าปี
งบประมาณ 2561  
  วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมคือ 1) เพ่ือให้ผู้ร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจ สร้างพลังเชิง
บวกและทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับการสาธารณสุข และอนามัยสิ่งแวดล้อม 2) เพ่ือเป็นการสร้างแกนน าด้านสุขภาพและ
อนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน  
  จากการด าเนินกิจกรรมในโครงการบริการวิชาการการพัฒนาแกนน าด้านสุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดล้อมในอีสานใต้ นั้น พบว่าการด าเนินกิจกรรมมีนักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการจากโรงเรียนในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ในระหว่างวันที่ 24-26 สิงหาคม 2561 ณ วิทยาลัยแพททยศาสตร์และการสาธารณสุข 
จ านวน 22 โรงเรียน ได้แก่ 

1) โรงเรียนท่าบ่อ 
2) โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม 
3) โรงเรียนยโสธรพิทยาคม                             
4) โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 
5) โรงเรียนค าม่วง 
6) โรงเรียนเซกา 
7) โรงเรียนพระครูพิทยาคม 
8) โรงเรียนวาปีประทุม 
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9) โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 
10) โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล  
11) โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 
12) โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี 
13) โรงเรียนอเวมารีอา 
14) โรงเรียนวิจิตราพิทยา 
15) โรงเรียนเดชอุดม 
16) โรงเรียนน้ ายืนวิทยา  
17) โรงเรียนบึงกาฬ  
18) โรงเรียนสกลราชพัฒนศึกษา  
19) โรงเรียนอ านาจเจริญ  
20) โรงเรียนพังโคนวิทยาคม  
21) โรงเรียนเลิงนกทา  
22) โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 

 

ภาพที่ 97 การด าเนินการโครงการการพัฒนาแกนน าด้านสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในอีสานใต้ 

 
ตารางท่ี 66 ผลการด าเนินงานโครงการการพัฒนาแกนน าด้านสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในอีสานใต้  
               ประจ าปีงบประมาณ 2561 
 

ตัวชี้วัด หน่วย ค่าเป้าหมาย ผลส าเร็จ 
จ านวนผู้ร่วมโครงการ (200 คน) 
 

คน 85 % 106 % (212 คน) 

ภาพรวมระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับ
บริการ 
 

ร้อยละ 
(ระดับมากข้ึนไป) 

95 % 96.42 % 

ผู้ร่วมโครงการที่น าความรูไ้ปใช้ประโยชน์ 
(น าความรู้ที่ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้) 
 

ร้อยละ 
(ระดับมากข้ึนไป) 

95 % 99.28 

ระดับความรู้ที่เพ่ิมขึ้นหลังจากร่วมโครงการ 
 

คะแนน มากกว่าหรือเท่ากับ 1 ความรู้มากขึ้น 
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  2) โครงการธนาคารขยะ รายวิชา 1902 315 การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จัดให้มีการเรียนการสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาเอกอนามัยสิ่งแวดล้อม ซึ่งเน้นการจัดการสิ่งแวดล้อมเพ่ือป้องกันการเกิดผล
กระทบต่อสุขภาพของประชาชน การจัดการขยะเป็นอีกปัญหาสิ่งแวดล้อมหนึ่งที่ยังต้องมีการดูแลเพ่ือให้เกิดการ
จัดการที่ดี และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและคนในพ้ืนที่ ดังนั้นทางหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาชาวิชา
สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาเอกอนามัยสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดให้มีโครงการธนาคารขยะขึ้น เพ่ือด าเนินการจัดการ
ขยะรีไซเคิลทั้งภายในวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข และขยายผลไปทั่วมหาวิทยาลัย รวมทั้งเป็นการ
ฝึกการท างานเป็นทีม กระบวนการคิด การจัดการองค์กร จากประสบการณ์การท างานจริงของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 
ตลอดระยะเวลา 1 ปี ซึ่งนักศึกษาจะสามารถน าไปปรับประยุกต์ใช้ในการท างานจริงได้ในอนาคต 
 
 
 

 

ภาพที่ 98 การด าเนินการกิจกรรมธนาคารขยะ 
 

จากการด าเนินงานตามโครงการธนาคารขยะ “เปลี่ยนขยะให้เป็นทุน” โดยทางกลุ่มได้ท าการรับสมัคร
สมาชิก โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ อาจารย์และบุคลากรในคณะ นักศึกษาในคณะ นักศึกษาและบุคลากรต่าง
คณะโดยสรุปผลดังนี้ มีจ านวนผู้ที่เป็นสมาชิก ทั้งสิ้น 183 คน โดยเป็นอาจารย์และบุคลากร วิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข จ านวน 49 คน นักศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จ านวน 96 คน และ
นักศึกษานอกคณะ จ านวน 38 คน และมีปริมาณขยะที่รับฝาก รวมจ านวนขยะทั้งหมด 3,284.15 กิโลกรัม 
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แผนภูมิที่ 23 ปริมาณขยะในโครงการธนาคารขยะ “เปลี่ยนขยะให้เป็นทุน” ปีการศึกษา 2561 

 
  3) โครงการการจัดการขยะด้วย เทคโนโลยีชีวภาพและขยะรีไซเคิล รายวิชา 1902 315   
การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เพื่อพัฒนานักศึกษาให้สามารถน าขยะกลับมาใช้ประโยชน์ ใหม่ได้อีกครั้ง 
 

 

ภาพที่ 99 กิจกรรมการด าเนินการท าน้ าหมักชีวภาพจากเศษขยะอินทรีย์ 
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ปริมาณการรับฝากขยะและการขายออกของโครงการธนาคารขยะ 2561
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  4) โครงการ วันสิ่งแวดล้อมโลกเพื่อสุขภาพ 
        โครงการ วันสิ่งแวดล้อมโลกเพ่ือสุขภาพ เพ่ือให้นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมและสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สามารถเผยแพร่เรื่องราวเกี่ยวกับการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และเพ่ือเป็นการกระตุ้นให้มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี ในชุมชนและสังคม และเพ่ือให้
นักศึกษาสามารถที่จะเป็นผู้น าในการสร้างความตื่นตัวในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และเป็นแบบอย่างที่
ดีแก่ประชาชนและนักศึกษาทั่วไป 

ผลการด าเนินกิจกรรมนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อมและ
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สามารถเผยแพร่เรื่องราวเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และสามารถ
กระตุ้นให้มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี ในชุมชนและสังคมได้ สามารถที่จะเป็นผู้น าในการสร้างความตื่นตัวใน
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชนและนักศึกษาทั่วไปได้ และสามารถแก้ไข
ปัญหาเฉพาะหน้าเมื่อมีโอกาสในการท างาน 

ภาพที่ 100 กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลกเพื่อสุขภาพ 
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ผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ที่ 6 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 บริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็นระบบและต่อเนื่องให้สอดรับกับบริบทที่  
เปลี่ยนแปลงไป 
เป้าประสงค์ :  มหาวิทยาลัยมีบุคลากรที่มีสมรรถนะสูง มีคุณธรรม จริยธรรม และมีสุขภาวะที่ดี สามารถขับเคลื่อน

มหาวิทยาลัยให้บรรลุวิสัยทัศน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างมีความสุขและความ
ผูกพันต่อองค์กร 

 
1. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม 
 ในรอบปีงบประมาณ 2561 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้มีการเปิดรับอัตราก าลังเพ่ิมหรือ
ทดแทนต าแหน่งที่ลาออก รายละเอียดมีดังนี้ 
 1. บุคลากรสายวิชาการ   
 

ตารางท่ี 67 บุคลากรใหม่สายวิชาการ ปีงบประมาณ 2561 
ชื่อ- สกุล สายงาน ต าแหน่ง วันบรรจุ สังกัด/หน่วยงาน 

1. ดร.ธงชัย อามาตยบณัฑิต พนักงาน
มหาวิทยาลยั 

อาจารย ์ 2 ตุลาคม 2560 กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 

2. พญ.สุธาดา บุญญาคมน ์ พนักงาน
มหาวิทยาลยั 

อาจารย ์ 3 มกราคม 2561 กลุ่มวิชาแพทยศาสตร ์

3. พญ.วศินี นิรันพรพุทธา พนักงาน
มหาวิทยาลยั 

อาจารย ์ 3 มกราคม 2561 กลุ่มวิชาแพทยศาสตร ์

 
 2. สายสนับสนุนวิชาการ 
 

ตารางท่ี 68 บุคลากรสายใหม่ สนับสนุนวิชาการ ปีงบประมาณ 2561 
ชื่อ- สกุล สายงาน ต าแหน่ง วันบรรจุ สังกัด/หน่วยงาน 

1. นายเกษมศักดิ์ สัตย์ใสย์ พนักงาน
มหาวิทยาลยั 

บุคลากร 1 พฤศจิกายน 2560 ส านักงาน
เลขานุการ 

2. นายอภิชาติ นะวะค า ลูกจ้างชั่วคราว ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 22 มกราคม 2561 ส านักงาน
เลขานุการ 

3. นายสุวรรณ มุสิกาวัน ลูกจ้างชั่วคราว ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 22 มกราคม 2561 ส านักงาน
เลขานุการ 

 
 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีการด าเนินการจัดสรรงบประมาณทุนให้กับบุคลากรสาย
วิชาการที่ลาศึกษาต่อ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 781,000 บาท ซึ่งได้ด าเนินการตามแผนกรอบอัตราก าลังและแผนการ
พัฒนาบุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 -พ.ศ. 2565) มีผลการ
ด าเนินงาน ดังนี้ 
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 1. ทุนเพื่อพัฒนาอาจารย์ จ านวน 3 ทุน มีดังนี้ 
 

ตารางท่ี 69 ทุนพัฒนาอาจารย์ ปีการศึกษา 2560 

ชื่อ- สกุล 
ระดับ

ปริญญา 
สาขา สถานศึกษา ทุนสนับสนุน 

ระยะเวลาใน 
การลาศึกษา 

1.ผศ.พลากร สืบส าราญ ปริญญา
เอก 

การพัฒนาสุขภาพ
ชุมชน 

มหาวิทยาลยั
ขอนแก่น 

วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และ 
การสาธารณสุข 

8 ม.ค.61-7 ม.ค.64 

2.น.ส.รัตติยา ทองรุ่ง ปริญญา
เอก 

เภสัชวิทยา มหาวิทยาลยั
ขอนแก่น 

วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และ 
การสาธารณสุข 

11 ม.ค.61-10 ม.ค.64 

3.ผศ.สมเจตน์ ทองด า ปริญญา
เอก 

สาธารณสุขศาสตร ์ มหาวิทยาลยั
ขอนแก่น 

วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และ 
การสาธารณสุข 

6 ส.ค.61-5 ส.ค. 64 

  
2. ทุนเพื่อพัฒนาอาจารย์แพทย์ ในด้านแพทย์ประจ าบ้านหรือแพทย์เฉพาะทางสาขาต่างๆ จ านวน 4 ทุน มีดังนี้ 
 

ตารางท่ี 70 ทุนพัฒนาอาจารย์แพทย์เฉพาะทาง ปีการศึกษา 2560 

ชื่อ- สกุล 
ระดับ

ปริญญา 
สาขา สถานศึกษา 

ทุน
สนับสนุน 

ระยะเวลาในการลา
ศึกษา 

1.พญ.เพชรลดา อาชวานนัทกุล ปริญญาเอก ภาควิชา   
จิตวิทยา  

คณะแพทยศาสตร์    
ศิริราชพยาบาล 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

ทุนส่วนตัว 1 ก.ค.61- 30 มิ.ย.64 

2.นพ.ณวัฒน์ โอฬารสกุลชัย ปริญญาเอก ศัลยศาสตร์
ทางเดิน
ปัสสาวะ  

กลุ่มงานศลัยกรรม 
โรงพยาบาล        
สรรพสิทธิประสงค ์

ทุนส่วนตัว 1 ก.ค.61- 30 มิ.ย.64 

3.พญ.สุธาดา บุญญาคมน ์ ปริญญาเอก สูตินรีเวช
วิทยา 

คณะแพทยศาสตร์     
ศิริราชพยาบาล 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

ทุนส่วนตัว 23 ก.ค.61-30 มิ.ย.64 

4.พญ.วศินี นิรันพรพุทธา ปริญญาเอก เวชศาสตร์
ฉุกเฉิน 

โรงพยาบาลสมเด็จ
พระปิ่นเกล้า กรม
แพทย์ทหารเรือ 

ทุนส่วนตัว 23 ก.ค.61- 30 มิ.ย. 64 
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4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีความก้าวหน้าตามสายงาน  
 4.1 สายวิชาการ 
ตารางท่ี 71 การส่งเสริมบุคลากรสายวิชาการให้มีความก้าวหน้า ปีงบประมาณ 2561 
 

ที ่ ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง ภาควิชา/กอง 
สาขาวิชา วันที ่

ที่ได้รับแต่งต้ัง ได้รับแต่งต้ัง 

1 นางสาวกาญจนา แปงจิตต ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ ชีวเคมี 1-ส.ค.-60 

2 นายกิตติ เหลาสุภาพ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร ์ 25-ส.ค.-60 

3 นางสาวจิตติยวดี ศรีภา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ ปรสิตวิทยา 29-ส.ค.-60 

4 นางสาวจิราภรณ์ หลาบค า  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร ์ 12-ธ.ค.-60 

5 นางสาวธารินี ไชยวงศ์  รองศาสตราจารย์ กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ ปรสิตวิทยา 1-ส.ค.-60 

6 นายปรีดา ปราการกมานันท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ ชีวเวชศาสตร์ 25-ส.ค.-60 

7 นายเชาวลิต ยั่วจิตร  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ สรีรวิทยา 18-ส.ค.-60 
 
 4.2 สายสนับสนุนวิชาการ  

  ตารางท่ี 72 การส่งเสริมบุคลากรสายสนับสนุนให้มีความก้าวหน้า ปีงบประมาณ 2561 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ความก้าวหน้า แต่งตั้งเม่ือ 

1 นายสายชล จันผกา ช านาญการ 27 มิถุนายน 2560 
 
5. สร้างเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพเพื่อให้บุคลากรท างานในองค์กรอย่างมีความสุข  

ในปีงบประมาณ 2561 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้จัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ กิจกรรมที่ 4 ระบบสวัสดิการและเสริมสร้างสุขภาพที่ดีส าหรับบุคลากร เพ่ือสนับสนุนเป็น
สวัสดิการส าหรับบุคลากรในสังกัด จากรายงานผลการส ารวจของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในระดับคณะ มีดังนี้ 
   - ร้อยละของบุคลากรที่มีความสุขในการปฏิบัติงาน คิดเป็นร้อยละ 96 
   - ร้อยละของบุคลากรที่มีความผูกพันต่อองค์กร คิดเป็นร้อยละ 87 

ตารางท่ี 73 โครงการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพให้บุคลากร ปีงบประมาณ 2561 

ชื่อโครงการย่อย ชื่อกิจกรรมย่อย รหัสโครงการ 
งบประมาณที่

ได้จัดสรร 
(บาท) 

โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
กิจกรรมที่ 4 ระบบสวัสดิการและ
เสริมสร้างสุขภาพท่ีดีส าหรับบุคลากร 
 

กท.4 92,000 

 
  
 

file:///C:/Users/beem/my_bio_for_search_ind.php%3fperson_code=002191
file:///C:/Users/beem/my_bio_for_search_ind.php%3fperson_code=002363
file:///C:/Users/beem/my_bio_for_search_ind.php%3fperson_code=001955
file:///C:/Users/beem/my_bio_for_search_ind.php%3fperson_code=002043
file:///C:/Users/beem/my_bio_for_search_ind.php%3fperson_code=001730
file:///C:/Users/beem/my_bio_for_search_ind.php%3fperson_code=002174
file:///C:/Users/beem/my_bio_for_search_ind.php%3fperson_code=002269
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6. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการความรู้เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติ  
 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้จัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กิจกรรม
ที่ 2 ส่งเสริมศักยภาพในการปฏิบัติงานบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ให้บุคลากรมีความก้าวหน้าตามสายงาน และ
กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมศักยภาพในการปฏิบัติงานบุคลากรสายวิชาการ ให้บุคลากรมีความก้าวหน้าตามสายงาน เพ่ือ
สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัดด้านต่างๆ เช่น ฝึกอบรม ประชุม สัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ
น าเสนอผลงานทางวิชาการ ทั้งภายในองค์กร/ภายนอกองค์กร รายละเอียดมีดังนี้  
 
ตารางท่ี 74 การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการความรู้เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติ ปีงบประมาณ 2561 

ที ่ ต าแหน่ง ระดับ หน่วยงาน รายการ หัวข้อการอบรม สถานที ่ หน่วยงานที่จัด 
1 นักวิชาการพัสด ุ ปฏิบัติการ ส านักงาน

เลขานุการ 
อบรม เข้าร่วมอบรม เรื่อง 

ความเสีย่งข้อควร
ระวังและเทคนิค
การแก้ไขปัญหาการ
ด าเนินการจัดซื้อจดั
จ้าง 

โรงแรมสุนีย์
แกรนด์ 
จังหวัด
อุบลราชธาน ี

คณะบริหารศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี

2 นักวิชาการเงิน
และบัญช ี

ปฏิบัติการ ส านักงาน
เลขานุการ 

อบรม 
 

เข้าร่วมอบรม 
“ความเสี่ยง ข้อควร
ระวังและเทคนิค
การแก้ไขปัญหา 
การด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้าง” 

โรงแรมสุนีย์
แกรนด์ 
จังหวัด
อุบลราชธาน ี

คณะบริหารศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี

เข้าร่วมอบรม
หลักสตูร "การ
ตรวจสอบและ
ควบคุมคุณภาพ 
หลักฐานการ
จ่ายเงินของส่วน
ราชการ" 

โรงแรมทาวน์ 
อิน ทาวน์ 
พัทยา จังหวัด
ชลบุร ี

ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนา
บุคลากรเพื่อสังคม 
กรุงเทพฯ 

3 นักจิตวิทยา ช านาญการ ส านักงาน
เลขานุการ 

ประชุม เข้าร่วมประชุม
วิชาการ ประจ าปี 
2560 ครั้งท่ี 41 
เรื่อง “จากความ
รุนแรงและแผลทาง
ใจสู่การเยียวยา” 
(From Violence 
and Trauma to 
Healing) 

โรงแรมอสิติน 
มักกะสัน 
กรุงเทพมหาน
คร 

สมาคมนักจิตวิทยาคลินิก
ไทย 

4 นักวิทยาศาสตร ์ ปฏิบัติการ ส านักงาน
เลขานุการ 

อบรม เข้าร่วมโครงการ
อบรม เรื่อง การ
ฟื้นฟูวิชาการพยาธิ
วิทยากายวิภาค
ศาสตร์ ครั้งที่ 14 

โรงแรม
วินด์เซอร์ 
สวิทส์ แอนด์ 
คอนเวนช่ัน 
กรุงเทพฯ 

สถาบันพยาธิวิทยา กรมการ
แพทย ์
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ที ่ ต าแหน่ง ระดับ หน่วยงาน รายการ หัวข้อการอบรม สถานที ่ หน่วยงานที่จัด 
    อบรม เข้าร่วมอบรม

สัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ "เทคนิค 
และการประยุกต์ใช้
กล้องจุลทรรศน์
ชนิด Confocal 

ห้องประชุม 
202 ช้ัน 2 
อาคารศูนย์
เครื่องมือ
วิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยั
อุบลราชธาน ี

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี

 
 3) การพัฒนาทักษะของผู้บริหาร 

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  ได้ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของ
ผู้บริหาร ให้มีทักษะ ความเป็นผู้น า มีความรู้ความสามารถและวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกล และเพ่ือเป็นการเพ่ิมพูนศักยภาพ
แก่ผู้บริหาร และบุคลากรขององค์กร ในด้านความรู้ใหม่ๆ พัฒนาตนเองเพ่ือน ามาบริหารจัดการวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ดังตาราง 

ตารางท่ี 75 สรุปข้อมูลการพัฒนาศักยภาพและทักษะของผู้บริหาร 

 
ล าดับ 

 
ชื่อ-สกุล 

ด้านการด าเนนิงาน 
 

รวม 
ด้าน

บริหาร
จัดการ 

ด้านการ
เรียนการ

สอน 

ด้านพัฒนา
องค์กร 

1 นายแพทย์นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ 18 6 15 39 

2 นายแพทย์ประวิ อ่ าพันธุ์ 1 2 3 6 

3 นายแพทย์วีระวัฒน์ พันธ์ครุฑ 14 3 9 26 

4 แพทย์หญิงปาริชาติ ภิญโญศรี 2 7 10 19 

5 ผศ.จารุวรรณ์ วงบุตดี - 1 3 4 

6 ผศ.มินตรา สาระรักษ์ 1 5 3 9 

7 อ.ดร.วัลวิสาข์ สุวรรณเลิศ - 1 2 3 

8 อ.จินตนา ศิริบูรณ์พิพัฒนา - 12 3 15 
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ผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ที่ 7 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย ม่ันคง ปลอดภัย 
เพื่อพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล 
 
เป้าประสงค์ :  มหาวิทยาลัยมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย เพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้ การ

บริการทางการศึกษา การบริหารจัดการ และการเพ่ิมศักยภาพนักศึกษา และบุคลากร เพ่ือเข้าสู่
สังคมดิจิทัลอย่างรู้เท่าทัน 

 
1. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย ม่ันคง ปลอดภัย 
 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้มีการใช้ระบบสารสนเทศที่มหาวิทยาลัยจัดไว้มีระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย เพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้ บริการทางการศึกษา การบริหารจัดการ 
และการเพ่ิมศักยภาพนักศึกษา และบุคลากร เพ่ือเข้าสู่สังคมดิจิทัลอย่างรู้เท่าทัน มีการใช้ระบบ ยืนยันตัวตนเข้าใช้
งานอินเทอร์เน็ตตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศ เรื่องการใช้ Internet ต้องท าการ Login เพ่ือยืนยันตัวตนก่อนการใช้
งานทุกครั้ง ทั้งนี้เพ่ือให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระท าผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ มีการป้องการภัยคุกคามจาก 
Internet โดยมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  ได้มีแอนตี้ ไวรัส License มี Windows และ 
Microsoft Office เวอร์ชั่นใหม่ให้อัพเดท และถูกลิขสิทธิ์ใช้งานอยู่เสมอ 
          นอกจากนี้ได้มีการจัดท าโครงการการให้บริการระบบสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนด้านคอมพิวเตอร์แล ะ
เครือข่าย ระบบโทรศัพท์สื่อสาร วัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และโสตทัศนูปกรณ์ รวมถึงการผลิตสื่อการเรียนการสอน 
มีการน าเทคโนโลยี Teleconference ใช้ส าหรับการประชุมร่วมกับโรงพยาบาลร่วมผลิตแพทย์และส าหรับการเรียน
การสอนทางไกลร่วมในบางรายวิชาร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นต้น 
 

 

ภาพที่ 101 การน าเทคโนโลยี Teleconference ใช้ส าหรับการประชุมร่วมกับโรงพยาบาลร่วมผลิตแพทย์ 
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ส่วนที่ 3 ข้อมูลสารสนเทศ 

 
ด้านการผลิตบัณฑิต 
1. จ านวนบัณฑิตใหม่ ปีการศึกษา 2561  

จ านวนนักศึกษาใหม่ที่รับเข้าในในปีการศึกษา 2561 ทุกหลักสูตรทั้งสิ้นจ านวน 292 คน เป็นนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี จ านวน 291 คน และนักศึกษาระดับปริญญาโท จ านวน 1 คน 

 

ตารางท่ี 76 จ านวนบัณฑิตใหม่ ปีการศึกษา 2561 

ระดับการศึกษา 
 จ านวนบัณฑิตใหม่ (คน) 

เพิ่ม-ลดลง ร้อยละ 
ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 

ปริญญาตรี 165 291 เพ่ิมข้ึน 76.36 
ปริญญาโท 2 1 ลดลง 50 

รวมทุกระดับ 167 292 เพิ่มข้ึน 74.85 
  

 
 

แผนภูมิที่ 24 จ านวนบัณฑิตใหม่ ปีการศึกษา 2561 
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2. จ านวนนักศึกษาทั้งหมด ปีการศึกษา 2561  
 ในปีการศึกษา 2561 มีจ านวนนักศึกษาทั้งหมดทุกระดับการศึกษา จ านวน 842 คน เป็นนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี จ านวน 827 คน และนักศึกษาระดับปริญญาโท จ านวน 15 คน  
(ข้อมูลจาก www.reg.ubu.ac.th ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561) 
 
ตารางท่ี 77 จ านวนนักศึกษาทั้งหมด ปีการศึกษา 2561   

สาขาวิชา 
ระดับการศึกษา (คน) รวม

ทั้งหมด ปริญญา
ตรี 

ปริญญาโท ปริญญาเอก 

หลักสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต 272 - - 272 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 129   129 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามยัสิ่งแวดล้อม 196 - - 196 

หลักสูตรสาธารณศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์ 230   230 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ 
สาขาวชิาชีวเวชศาสตร ์

- 15 - 15 

รวม 827 15 - 842 
 
3. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

 ในปีการศึกษา 2560 มีผู้ส าเร็จการศึกษาจ านวนทั้งสิ้น 150 คน โดยเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี
จ านวน 148 คน และระดับปริญญาโท จ านวน 2 คน 

 

ตารางท่ี 78 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2560 

สาขาวิชา 
ระดับการศึกษา (คน) 

รวมทั้งหมด ปริญญา
ตรี 

ปริญญา
โท 

ปริญญา
เอก 

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 32 - - 32 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 116 - - 116 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ - 2 - 2 

รวม 148 2 - 150 
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4. ภาวะการมีงานท า 
 ในปีการศึกษา 2559 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีผู้ส าเร็จการศึกษาในทุกหลักสูตรทั้งสิ้น
จ านวน 113 คน เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจ านวน 113 คน ไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 
และไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก  
 จากการส ารวจข้อมูลภาวะการมีงานท าของผู้ส าเร็จการศึกษาภายใน 1 ปี จากผู้ส าเร็จการศึกษาในปี
การศึกษา 2559 จ านวนทั้งสิ้น 113 คน มีผู้ตอบแบบส ารวจ จ านวนทั้งสิ้น 104 คน คิดเป็นร้อยละ 92.04           
ผลการส ารวจพบว่า บัณฑิตได้งานท าจ านวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 92.16 และ บัณฑิตที่ยังไม่ได้งานท า        
จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 7.84 และเปรียบเทียบกับภาวการณ์มีงานท าปีการศึกษาศึกษา 2560 ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 79 ภาวะการมีงานท าของบัณฑิต ปีการศึกษา 2559 

หลักสูตร 
ผู้ส าเร็จ

การศึกษา 
(คน) 

ผู้ตอบแบบสอบถาม บัณฑิตที่ได้งานท า* บัณฑิตที่ยังไม่ได้งานท า 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

หลักสตูรแพทยศาสตรบัณฑิต 39 34 87.18 34 100 - - - 
หลักสตูรสาธารณสุขศาสตร์บณัฑติ
อนามัยชุมชน 

33 29 87.88 25 89.29 3 10.71 

หลักสตูรสาธารณสุขศาสตร์บณัฑติ
อนามัยสิ่งแวดล้อม 

41 41 100 35 87.50 5 12.5 

รวม 113 104 92.04 94 92.16 8 7.84 
*  หมายถึง ผู้ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีทีไ่ด้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี  

 

 
 

แผนภูมิที่ 25 บัณฑิตที่มีงานท าในปีการศึกษา 2559 
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5. ด้านงบประมาณ  
 ในปีงบประมาณ 2561 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้รับจัดสรรงบประมาณ ใน               
การด าเนินงานตามพันธกิจต่างๆ รวมจ านวนเงินทั้งสิ้น 228,622,545.71บาท จ าแนกเป็นงบประมาณแผ่นดิน 
จ านวนทั้งสิ้น 140,291,880.00 บาท งบประมาณเงินรายได้ จ านวนทั้งสิ้น 88,330,665.71บาท และมีค่าใช้จ่าย
เพ่ือให้การบริหารจัดการตามแผนงานของวิทยาลัยฯ รวมจ านวนเงินทั้งสิ้น 166,004,011.31บาท จ าแนกเป็น
งบประมาณแผ่นดินจ านวนทั้งสิ้น 111,128,681.60 บาท งบประมาณเงินรายได้จ านวนทั้งสิ้น 54,875,329.71บาท  
โดยมีรายละเอียดงบประมาณรายรับ และงบประมาณรายจ่าย ระหว่างปีงบประมาณ 2560 และ ปีงบประมาณ 
2561 โดยสรุปดังนี้ 

 

1. ข้อมูลงบประมาณรายรับ 
 ตารางที่ 80 เปรียบเทียบงบประมาณรายรับ จ าแนกตามประเภทงบประมาณประจ า ปี พ.ศ.2560-2561 

 

ล าดับ
ที ่

ประเภทงบประมาณ 

ปีงบประมาณ 2560 ปีงบประมาณ 2561 การเปลี่ยนแปลง 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

ร้อยละ จ านวนเงิน  
(บาท) 

ร้อยละ 
เพ่ิมขึ้น/ลดลง

(บาท) 
ร้อยละ 

1 
งบประมาณแผนงาน
ด้านวิทยาศาสตร์
สุขภาพ 

4,403,280.00 1.64     1,290,480.00  2.18 -3,112,800.00 -1.08 

2 
งบประมาณแผนงาน
ด้านบริการ
รักษาพยาบาลฯ 

71,506,000.00 26.64    63,546,600.00  19.88 -7,959,400.00 1.16 

3 
งบเงินอุดหนุนผลติ
แพทย์เพิ่ม 

1,600,000.00 0.6     31,315,300.00  7.88 29,715,300.00 13.10 

4 
งบลงทุน 
(สิ่งก่อสร้าง) 

95,919,200.00 35.73     39,470,200.00  35.17 -56,449,000.00 -18.47 

5 
งบประมาณด้าน   
การวิจัย 

1,188,500.00 0.44      2,354,500.00  1.36 1,166,000.00 0.59 

6 
งบประมาณด้านการ
บริการวิชาการ 

2,787,800.00 1.04      1,833,800.00  1.23 -954,000.00 -0.24 

7 
งบประมาณด้านท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

275,000.00 0.1         255,000.00  0.15 -20,000.00 0.01 

8 
เงินอุดหนุนสนับสนุน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

329,500.00 0.12         226,000.00  0.12 -103,500.00 -0.02 

9 
เงินนอกเงินประมาณ       
(เงินรายได้) 

90,420,477.15 33.68     88,330,665.71  32.03 -2,089,811.44 4.96 

  รวมท้ังสิ้น 268,429,757.15 100.00 228,622,545.71 100.00 -39,807,211.44 -17.41 
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ตารางท่ี 81 เปรียบเทียบงบประมาณรายรับ จ าแนกตามประเภทรายการ ประจ าปี พ.ศ. 2560 -2561 

ล าดับ
ที ่

ประเภทงบประมาณ 
ปีงบประมาณ 2560 ปีงบประมาณ 2561 การเปลี่ยนแปลง 

งบประมาณรายรับ 
ร้อยละ 

งบประมาณรายรับ 
ร้อยละ เพิ่มขึ้น/ลดลง ร้อยละ 

จ านวนเงิน (บาท)      จ านวนเงิน (บาท)  

1 
งบประมาณแผนงานด้าน
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 

         

1.1 งบบุคลากร          

 
 -  ค่าจ้างชั่วคราว               
(ค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญ) 

    1,290,480.00  0.48     1,290,480.00  0.56 0.00 0.08 

1.2 งบด าเนินงาน          
   - ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ     3,112,800.00  1.16                     -    - -3,112,800.00 -1.16 

2 
งบประมาณแผนงานด้าน
บริการรักษาพยาบาลและ
ส่งเสริมสุขภาพ 

         

2.1 
งบด าเนินงาน                      
(ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ) 

    8,300,000.00  3.09     8,300,000.00  3.63 0.00 0.54 

2.2 งบบุคลากร (ค่าจ้างพนักงาน)   32,703,400.00  12.18   40,122,200.00  17.55 7,418,800.00 5.37 
2.3 งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์)   30,502,600.00  11.36   15,124,400.00  6.62 -15,378,200.00 -4.75 
3 งบเงินอุดหนุนผลิตแพทย์เพิ่ม          

3.1 
เงินอุดหนุนท่ัวไป (300,000 
บาท/คน/ปี)          

    1,600,000.00  0.60     1,315,300.00  0.58 -284,700.00 -0.02 

3.2 งบลงทุน  (ค่าครุภัณฑ์)                     -    -   30,000,000.00  13.12 30,000,000.00 13.12 

3.3 

งบลงทุน (ค่าสิ่งก่อสร้าง)           
ปรับปรุงระบบประกอบอาคาร
ศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการ
แพทย์ 

  95,919,200.00  35.73   39,470,200.00  17.26 -56,449,000.00 -18.47 

4 งบประมาณด้านการวิจัย     1,188,500.00  0.44     2,354,500.00  1.03 1,166,000.00 0.59 

5 
งบประมาณด้านการบริการ
วิชาการ 

    2,787,800.00  1.04     1,833,800.00  0.80 -954,000.00 -0.24 

6 
งบประมาณด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

      275,000.00  0.10       255,000.00  0.11 -20,000.00 0.01 

7 
เงินอุดหนุนสนับสนุน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  

      329,500.00  0.12       226,000.00  0.10 -103,500.00 -0.02 

8 เงินรายได้          
8.1  เงินรายได้ วิทยาลัยฯ          

 
  - เงินอุดหนุนผลิตแพทย์ 
สบพช. 

  36,456,000.00  13.58   37,926,000.00  16.59 1,470,000.00 3.01 

   - เงินค่าธรรมเนียมการศึกษา   31,287,562.90  11.66   24,225,940.00  10.60 -7,061,622.90 -1.06 
   - เงินรายได้อื่น ๆ      1,356,012.50  0.51     1,218,292.50  0.53 -137,720.00 0.03 
   - เงินบริจาค       374,230.00  0.14       900,428.00  0.39 526,198.00 0.25 

 
  - เงินรายได้จากการ
จัดบริการวิชาการ 

                    -    -       708,000.00  0.31 708,000.00 0.31 
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ล าดับ
ที ่

ประเภทงบประมาณ 
ปีงบประมาณ 2560 ปีงบประมาณ 2561 การเปลี่ยนแปลง 

งบประมาณรายรับ 
ร้อยละ 

งบประมาณรายรับ 
ร้อยละ เพิ่มขึ้น/ลดลง ร้อยละ 

จ านวนเงิน (บาท)      จ านวนเงิน (บาท)  

 
  - เงินทุนวิจัยจากแหล่งทุน
ภายนอก 

      260,450.00  0.10       404,022.00  0.18 143,572.00 0.08 

8.2    เงินรายได้ศูนย์สุขภาพ          
  - เงินค่ารักษาพยาบาล 17,213,321.75  6.41     17,727,233.21  7.75 513,911.46 1.34 

 
 - เงินค่าประกันสุขภาพ
นักศึกษา 

    1,518,200.00  0.57      3,188,200.00  1.39 1,670,000.00 0.83 

  - เงินค่าตรวจสุขภาพนักศึกษา      1,060,500.00 0.40  1,208,200.00    0.53 147,700.00 0.13 
8.3 เงินรายได้ศูนย์เด็ก          

  - ค่าอาหารและค่าเล้ียงเด็ก         894,200.00  0.33         824,350.00  0.36 -69,850.00 0.03 
  รวมทั้งสิ้น 268,429,757.15 100.00   228,622,545.71  100.00 -39,807,211.44 -17.41 

 

 

แผนภูมิที่ 26 เปรียบเทียบงบประมาณรายรับ ระหว่างปีงบประมาณ 2560-2561 

สรุปข้อมูลเปรียบเทียบงบประมาณรายรับ ระหว่างปีงบประมาณ 2560-2561 
ในปีงบประมาณ 2561วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้รับจัดสรรงบประมาณในการ

ด าเนินงานตามพันธกิจต่าง ๆ รวมจ านวนเงินทั้งสิ้น 228,622,545.71บาท ลดลงจ านวน 39,807,211.44 บาท เมื่อ
เปรียบเทียบกับปีงบประมาณ 2560 คิดเป็นร้อยละ 17.41 เนื่องจากได้รับจัดสรรงบลงทุนการก่อสร้างอาคาร และ
ได้รับจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาลดลง 
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2. ข้อมูลงบประมาณรายจ่าย 
ตารางที่ 82 เปรียบเทียบประมาณรายจ่าย จ าแนกตามประเภทงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. 2560-2561 

     

ล าดับ
ที ่

ประเภทงบประมาณ 
ปีงบประมาณ 2560 ปีงบประมาณ 2561 การเปลี่ยนแปลง 
จ านวนเงิน 

(บาท) 
ร้อยละ 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

ร้อยละ เพ่ิมขึ้น/ลดลง ร้อยละ 

1 
งบประมาณแผนงานดา้น
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 

4,201,774.97 1.64   1,290,480.00  0.56 -2,911,294.97 -1.08 

2 
งบประมาณแผนงานดา้น
บริการรักษาพยาบาลฯ 

42,275,846.17 26.64  37,602,384.74  16.45 -4,673,461.43 -10.19 

3 งบเงินอุดหนุนผลติแพทย์เพิ่ม 600,546.02 0.6  28,097,157.26  12.29 27,496,611.24 11.69 
4 งบลงทุน (สิ่งก่อสร้าง) 95,919,200.00 35.73 39,470,200.00  17.26 -56,449,000.00 -18.47 
5 งบประมาณด้านการวิจัย 1,188,500.00 0.44    2,354,500.00  1.03 1,166,000.00 0.59 

6 
งบประมาณด้านการบริการ
วิชาการ 

2,787,800.00 1.04   1,833,800.00  0.80 -954,000.00 -0.24 

7 
งบประมาณด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

275,000.00 0.1     255,000.00  0.11 -20,000.00 0.01 

8 
เงินอุดหนุนสนับสนุน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

258,987.50 0.12      225,159.60  0.10 -33,827.90 -0.02 

9 เงินรายได ้ 60,662,342.65 33.68 54,875,329.71  24.00 -5,787,012.94 -9.68 
  รวมท้ังสิ้น 208,169,997.31 100 166,004,011.31  72.61 -42,165,986.00 -25.40 
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ตารางที่ 83 เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่าย จ าแนกตามประเภทรายการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2561 
 

ล าดับ
ที ่

ประเภทงบประมาณ 

ปีงบประมาณ 2560 ปีงบประมาณ 2561 การเปลี่ยนแปลง 

งบประมาณรายจ่าย 
จ านวนเงิน 

(บาท) 
ร้อยละ 

งบประมาณ
รายจ่าย 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

ร้อยละ เพ่ิมขึ้น/ลดลง ร้อยละ 

1 
งบประมาณแผนงานด้าน
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 

     
    

1.1 งบบุคลากร          

 
 -  ค่าจ้างช่ัวคราว                 
(ค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญ) 

    1,089,012.00  0.52     1,290,480.00  0.78 201,468.00 0.25 

1.2 งบด าเนินงาน         
   - ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ    3,112,762.97  1.50 -  -3,112,762.97 -1.50 

2 
งบประมาณแผนงานด้านบริการ
รักษาพยาบาลและส่งเสริมสขุภาพ 

   
   

2.1 
งบด าเนินงาน                         
(ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ) 

   8,299,146.17  3.99    8,299,964.64  5.00 818.47 1.01 

2.2 งบบุคลากร (ค่าจ้างพนักงาน)    14,590,110.00  7.01   15,493,289.80  9.33 903,179.80 2.32 

2.3 งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์)    19,386,590.00  9.31   13,809,130.30  8.32 -5,577,459.70 -0.99 

3 งบเงินอุดหนุนผลิตแพทย์เพ่ิม          

3.1 
เงินอุดหนุนทั่วไป 
 (300,000 บาท/คน/ปี)          

       600,546.02  0.29      608,490.26  0.37 7,944.24 0.08 

3.2 งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ ์                     -    -  27,488,667.00  16.56 27,488,667.00 16.56 

3.3 
งบลงทุน (ค่าสิ่งก่อสร้าง)               
ปรับปรุงระบบประกอบอาคารศูนย์
การศึกษาและวิจัยทางการแพทย ์

   95,919,200.00  46.08  39,470,200.00  23.78 -56,449,000.00 -22.30 

4 งบประมาณด้านการวิจัย     1,188,500.00  0.57     2,354,500.00  1.42 1,166,000.00 0.85 
5 งบประมาณด้านการบริการวิชาการ    2,787,800.00  1.34 1,833,800.00  1.10 -954,000.00 -0.23 

6 
งบประมาณด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

       275,000.00  0.13       255,000.00  0.15 -20,000.00 0.02 

7 
เงินอุดหนุนสนับสนุนการศึกษาขัน้
พ้ืนฐาน  

       258,987.50  0.12       225,159.60  0.14 -33,827.90 0.01 

8 เงินรายได้          
8.1  เงินรายได้ วิทยาลัยฯ          

    - เงินอุดหนุนผลิตแพทย์ สบพช.    27,223,679.69  13.08   24,247,300.79  14.61 -2,976,378.90 1.53 
    - เงินค่าธรรมเนียมการศึกษา    14,377,992.26  6.91   13,576,454.23  8.18 -801,538.03 1.27 
    - เงินรายได้อื่น ๆ  396,263.00 0.19       329,640.00  0.20 -66,623.00 0.01 
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ล าดับ
ที ่

ประเภทงบประมาณ 

ปีงบประมาณ 2560 ปีงบประมาณ 2561 การเปลี่ยนแปลง 

งบประมาณรายจ่าย 
จ านวนเงิน 

(บาท) 
ร้อยละ 

งบประมาณ
รายจ่าย 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

ร้อยละ เพ่ิมขึ้น/ลดลง ร้อยละ 

    - เงินบริจาค        343,400.00  0.16       401,000.00  0.24 57,600.00 0.08 

  
  - เงินรายได้จากการจัดบริการ
วิชาการ 

                     -    -       509,630.00  
0.31 509,630.00 0.31 

    - เงินทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก        260,450.00  0.13       404,022.00  0.24 143,572.00 0.12 
8.2    เงินรายได้ศูนย์สุขภาพ         

  - เงินค่ารักษาพยาบาล    13,385,504.80  6.43  14,539,283.69  8.76 1,153,778.89 2.33 
  - เงินค่าประกันสุขภาพนักศึกษา     2,390,000.00  1.15                     -    - -2,390,000.00 -1.15 
  - เงินค่าตรวจสุขภาพนักศึกษา     1,589,834.10  0.76       156,750.00  0.09 -1,433,084.10 -0.67 

8.3 เงินรายได้ศูนย์เด็ก         
   - ค่าอาหารและคา่เลีย้งเด็ก       695,218.80  0.33       711,249.00  0.43 16,030.20 0.09 

  รวมท้ังสิ้น  208,169,997.31  100.00 166,004,011.31  100.00 -42,165,986.00 -25.40 

 

 

แผนภูมิที่ 27 เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่าย ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2561 

สรุปข้อมูลเปรียบเทียบงบประมาณรายจ่าย ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2561 
ในปีงบประมาณ 2561 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีค่าใช้จ่ายจาการด าเนินการรวมทั้งสิ้น 

116,004,011.31บาท ลดลงจ านวน 42,165,986.00 บาท เมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ 2560 คิดเป็นร้อยละ 
25.40 ส่วนใหญ่ลดลงจากการจ่ายค่าใช้จ่ายด้านงบลงทุน (งานก่อสร้าง) ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณลดลงและ
ค่าใช้จ่ายจากเงินรายได้ที่ไม่ได้เบิกจ่ายเพ่ือสมทบสิ่งก่อสร้าง จึงท าให้ค่าใช้จ่ายภาพรวมของปีงบประมาณ 2561 
ลดลง 

 

46,477,621.14 

859,533.52 

95,919,200.00 

4,251,300.00 

60,662,342.65 

38,892,864.74 
28,322,316.86 39,470,200.00 

4,443,300.00 

54,875,329.71 

 -

 20,000,000.00

 40,000,000.00

 60,000,000.00

 80,000,000.00

 100,000,000.00

 120,000,000.00

งบประมาณแผ่นดิน งบเงินอุดหนุน งบลงทุน (สิ่งก่อสร้าง) งบประมาณด้านการวิจัย 
บริการวิชาการ ท านุฯ

เงินนอกเงินประมาณ  
(เงินรายได)้

ปีงบประมาณ 2560 ปีงบประมาณ 2561
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6. ด้านบุคลากร  
1. จ าแนกตามประเภทของประเภทบุคลากร  

1) สายวิชาการ 
  ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มีบุคลากรสายวิชาการ จ านวนทั้งสิ้น 73 คน จ าแนกเป็นข้าราชการ
จ านวน 1 คน พนักงานมหาวิทยาลัย 69 คน ลูกจ้างประจ า จ านวน - คน  และ ลูกจ้างชั่วคราว จ านวน 3 คน  
 

ตารางท่ี 84 ประเภทบุคลากรสายวิชาการ 

ภาควิชา/
สาขา/

หน่วยงาน 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

เพ่ิมขึ้น
/ลดลง 

ข้าราช 
การ 
(คน) 

พนักงาน 
(คน)  

ลูกจ้าง 
ประจ า 
(คน) 

 

ลูกจ้าง
ชั่วคราว 

(คน) 
รวม 
(คน) 

ข้าราช 
การ 
(คน) 

พนักงาน 
(คน)  

ลูกจ้าง 
ประจ า 
(คน) 

 

ลูกจ้าง
ชั่วคราว 

(คน) 
 

รวม 
(คน) 

กลุ่มวิชา
แพทยศาสตร ์

1 49 - 3 53 1 48 - 3 52 - 

กลุ่มวิชา
สาธารณสุข
ศาสตร ์

- 20 - - 20 - 21 - - 21 1 

รวม 1 69 - 3 73 1 69 - 3 73 1 
ร้อยละ  1.37 94.52 0 4.11 100 1.30 89.61 0 3.90 94.81  
 

2) สายสนับสนุนวิชาการ 
  ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มีบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จ านวนทั้งสิ้น 85 คน จ าแนกเป็น
ข้าราชการจ านวน 1 คน พนักงานมหาวิทยาลัย 73 คน ลูกจ้างประจ า จ านวน 1 คน และ ลูกจ้างชั่วคราว จ านวน 
10 คน  
 

ตารางท่ี 85 ประเภทบุคลากรสายสนับสนุน 

ภาควิชา/สาขา/
หน่วยงาน 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

เพ่ิมขึ้น
/ลดลง 

ข้าราช 
การ 
(คน) 

พนักงาน 
(คน) 

 

ลูกจ้าง 
ประจ า 
(คน) 

 

ลูกจ้าง
ชั่วคราว 

(คน) 
รวม 
(คน) 

ข้าราช 
การ 
(คน) 

พนักงาน 
(คน) 

ลูกจ้าง
ประจ า 
(คน) 

 

ลูกจ้าง
ชั่วคราว 

(คน) 
 

รวม 
(คน) 

ส านักงานคณบด ี 1 41 - 3 45 1 40 - 4 45 1 
ศูนย์พัฒนาเด็ก - 4 - 6 10 - 4 - 6 10 1 
ศูนย์การศึกษา
และวิจัยทางการ
แพทย ์

- 28 1 - 29 - 29 1 - 30 - 

รวม 1 73 1 9 84 1 73 1 10 85 1 
ร้อยละ  1.19 86.90 1.19 10.71 100 1.18 85.88 1.18 11.76 100  
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2. จ าแนกตามระดับการศึกษา 

1) สายวิชาการ 
  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีบุคลากรสายวิชาการ จ านวนทั้งสิ้น 73 คน จ าแนกตามระดับการศึกษา
เป็นระดับปริญญาตรี จ านวน – คน ปริญญาโท จ านวน 30 คน ปริญญาเอก จ านวน 27 คน และวุฒิบัตร จ านวน 
16 คน 
 
  ตารางท่ี 86 จ าแนกระดับการศึกษาของบุคลากรสายวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ภาควิชา/สาขา/หน่วยงาน/ 
ปริญญาตรี 

(คน) 
ปริญญาโท 

(คน) 
ปริญญาเอก 

(คน) 
วุฒิบัตร 
(คน) 

รวม 
(คน) 

กลุ่มวิชาแพทยศาสตร ์ - 16 20 16 52 
กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร ์ - 14 7 - 21 

รวม - 30 27 16 73 
ร้อยละ  0 41.10 36.99 21.92 100 

   
2) สายสนับสนุนวิชาการ 

  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จ านวนทั้งสิ้น 85 คน จ าแนกตามระดับ
การศึกษาเป็นระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 2 คน มัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 6 คน วุฒิปวช. จ านวน 1 คน 
วุฒิปวส. จ านวน 5 คน ปริญญาตรีจ านวน 64 คน ปริญญาโท จ านวน 7 คน และ ปริญญาเอกจ านวน - คน  

 

ตารางท่ี 87 จ าแนกระดับการศึกษาบุคลากรสายสนับสนุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

หน่วยงาน/ภาควิชา/
สาขา 

มัธยมศึกษา
ตอนต้น 
(คน) 

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย

(คน) 

ปวช. 
(คน) 

ปวส. 
(คน) 

ปริญญาตรี 
(คน) 

ปริญญาโท 
(คน) 

รวม 
(คน) 

ส านักงานเลขานุการ - 5 - 2 33 5 45 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 1 1 - 5 1 10 
ศูนย์การศึกษาและวิจัย
ทางการแพทย์ - - - 3 26 1 30 

รวม 2 6 1 5 64 7 85 
ร้อยละ 2.23 7.06 1.18 5.88 75.29 8.24 100 
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3. จ าแนกตามต าแหน่ง  
  3.1 ต าแหน่งทางวิชาการสายวิชาการ 
   ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีบุคลากรสายวิชาการ จ านวนทั้งสิ้น 73 คน จ าแนกตามต าแหน่งทาง
วิชาการ ต าแหน่งอาจารย์ จ านวน 50 คน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 20 คน รองศาสตราจารย์ จ านวน 2 คน และ
ศาสตราจารย์ จ านวน 1 คน  
 
ตารางท่ี 88 ต าแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561 

ภาควิชา/สาขา/
หน่วยงาน 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
เพ่ิมขึ้น/
ลดลง อาจารย์ 

(คน) 
ผศ. 
(คน) 

รศ. 
(คน) 

ศ. 
(คน) 

รวม 
(คน) 

อาจารย์ 
(คน) 

ผศ. 
(คน) 

รศ. 
(คน) 

ศ. 
(คน) 

รวม 
(คน) 

กลุ่มวิชา
แพทยศาสตร ์

42 9 1 1 53 36 13 2 1 52 5 

กลุ่มวิชาสาธารณสุข
ศาสตร ์

15 5 - - 20 14 7 - - 21 2 

รวม 57 14 1 1 73 50 20 2 1 73 7 
ร้อยละ  78.08 19.18 1.37 1.37 100 68.49 27.40 2.74 1.37 100  

   
  3.2 ต าแหน่งสายสนับสนุนวิชาการ 
   ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จ านวนทั้งสิ้น 85 คน จ าแนกตาม
ต าแหน่ง ระดับปฏิบัติงาน จ านวน 31 คน ระดับปฏิบัติการ จ านวน 47 คน และระดับช านาญการ จ านวน 7 คน  
 
ตารางท่ี 89 ต าแหน่งของบุคลากรสายสนับสนุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

หน่วยงาน/ภาควิชา/
สาขา 

ปฏิบัติงาน 
(คน) 

ช านาญงาน 
(คน) 

ช านาญงาน
พิเศษ 
(คน) 

ปฏิบัติการ 
(คน) 

ช านาญการ 
(คน) 

ช านาญการ
พิเศษ 
(คน) 

รวม 
(คน) 

ส านักงานเลขานุการ 14 - - 24 7 - 45 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 9 - - 1 - - 10 
ศูนย์การศึกษาและวิจัย
ทางการแพทย์ 8 - - 22 - - 30 

รวม 31 - - 47 7 - 85 
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ตารางท่ี 90 เปรียบเทียบต าแหน่งบุคลากรสายสนับสนุน ปีการศึกษา 2560 - 2561 

ภาควิชา/
สาขา/

หน่วยงาน 

ปี 2560  ปี 2561  

เพ่ิมขึ้น
/ลดลง 

ปฏิบัติ 
งาน 
(คน) 

ช านาญ
งาน 

(คน) 

ช านาญ
งาน

พิเศษ 
(คน) 

ปฏิบัติ
การ 
(คน) 

ช านาญ
การ 

(คน) 

รวม 
(คน) 

ปฏิบัติ 
งาน 
(คน) 

ช านาญ
งาน 

(คน) 

ช านาญ
งาน

พิเศษ 
(คน) 

ปฏิบัติ
การ 
(คน) 

ช านาญ
การ 

(คน) 

รวม 
(คน) 

ส านักงาน
เลขานุการ 

13 - - 26 6 45 14 - - 24 7 45 - 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

9 - - 1 - 10 9 - - 1 - 10 - 

ศูนย์การศึกษา
และวิจัย
ทางการแพทย์ 

7 - - 22 - 29 8 - - 22 - 30 1 

รวม 29 - - 49 6 84 31 - - 47 7 85  
ร้อยละ  34.52 0 0 58.33 7.14 100 36.47 0 0 55.29 8.24 100  

  
4. บุคลากรลาศึกษาต่อ 
   ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีบุคลากรลาศึกษาต่อในประเทศ จ านวนทั้งสิ้น 15 คน จ าแนกตาม
ประเภทบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ ดังนี้ 
 1) สายวิชาการ  
  1. ทุนเพ่ือพัฒนาอาจารย์ จ านวน 3 ทุน มีดังนี้ 

ตารางท่ี 91 บุคลากรสายวิชาการที่ลาศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2560 

ชื่อ- สกุล ระดับ
ปริญญา 

สาขา สถานศึกษา ทุน
สนับสนุน 

ระยะเวลาใน 

การลาศึกษา 

1. ผศ.พลากร สืบส าราญ ปริญญาเอก การพัฒนาสุขภาพ
ชุมชน 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น วิทยาลัยฯ 8 ม.ค.61-7 ม.ค. 64 

2. น.ส.รัตติยา ทองรุ่ง ปริญญาเอก เภสัชวิทยา มหาวิทยาลยัขอนแก่น วิทยาลัยฯ 11 ม.ค.61-10 ม.ค.64 

3. ผศ.สมเจตน์ ทองด า ปริญญาเอก สาธารณสุขศาสตร ์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น วิทยาลัยฯ 6 ส.ค. 61-5 ส.ค. 64 
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 2. ทุนเพ่ือพัฒนาอาจารย์แพทย์ ในด้านแพทย์ประจ าบ้านหรือแพทย์เฉพาะทางสาขาต่างๆ จ านวน 4 ทุน 
ดังนี้ 

ตารางท่ี 92 ทุนเพื่อพัฒนาอาจารย์แพทย์ ปีการศึกษา 2560 

ชื่อ- สกุล ระดับ
ปริญญา 

สาขา สถานศึกษา ทุน
สนับสนุน 

ระยะเวลาในการลา
ศึกษา 

1.พญ.เพชรลดา อาชวานันทกุล ปริญญาเอก ภาควิชา
จติวิทยา  

คณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

ทุนส่วนตัว 1 ก.ค. 61 ถึง 30 มิ.ย. 64 

2.นพ.ณวัฒน์ โอฬารสกุลชัย ปริญญาเอก ศัลยศาสตร์
ทางเดิน
ปัสสาวะ  

กลุ่มงานศัลยกรรม 
โรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค ์

ทุนส่วนตัว 1 ก.ค. 61 ถึง 30 มิ.ย. 64 

3.พญ.สุธาดา บญุญาคมน ์ ปริญญาเอก สูตินรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริ
ราชพยาบาล หา
วิทยาลัยมหดิล 

ทุนส่วนตัว 23 ก.ค. 61 ถึง 30 มิ.ย. 64 

4.พญ.วศินี นิรันพรพุทธา ปริญญาเอก เวชศาสตร์
ฉุกเฉิน 

โรงพยาบาลสมเด็จพระ
ปิ่นเกล้า กรมแพทย์
ทหารเรือ 

ทุนส่วนตัว 23 ก.ค. 61 ถึง 30 มิ.ย. 64 
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ภาคผนวก 
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คณะกรรมการจัดท ารายงานประจ าปี พ.ศ. 2561 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

คณะกรรมการอ านวยการจัดท ารายงานประจ าปี พ.ศ. 2561 

1. คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  ประธาน 
2. ผู้อ านวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก  

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์    ที่ปรึกษา 
3. ผู้อ านวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก  

โรงพยาบาลศรีสะเกษ     ที่ปรึกษา 
4. รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา    กรรมการ 
5. รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม   กรรมการ 
6. รองคณบดีฝ่ายบริหาร     กรรมการ 
7. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา  กรรมการ 
8. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาฯ  กรรมการ 
9. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพันธกิจสังคม    กรรมการ 
10. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายงานวิจัย บริการวิชาการฯ  กรรมการ 
11. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการโรงพยาบาล   กรรมการ 
12. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา   กรรมการ 
13. หัวหน้ากลุ่มวิชาแพทยศาสตร์    กรรมการ 
14. หัวหน้ากลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์   กรรมการ 
15. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและบริหารกายภาพฯ  กรรมการและเลขานุการ 

คณะอนุกรรมการจัดท ารายงานประจ าปี พ.ศ. 2561 

1. นพ.ประวิ อ่ าพันธุ์     ประธานคณะกรรมการ 
2. ผศ.ดร.กิตติ เหลาสุภาพ    รองประธานคณะกรรมการ 
3. พญ.ปาริชาติ ภิญโญศรี    กรรมการ 
4. นพ.วีระวัฒน์ พันธ์ครุฑ    กรรมการ 
5. ผศ.ดร.มารุตพงศ์ ปัญญา    กรรมการ 
6. ดร.สุวภรณ์ แดนดี     กรรมการ 
7. พญ.นวินดา เจียมบุญศรี    กรรมการ 
8. รศ.ดร.ธารินี ไชยวงศ์     กรรมการ 
9. ดร.อารี บุตรสอน     กรรมการ 
10. ผศ.จารุวรรณ์ วงบุตดี     กรรมการ 
11. ผศ.พลากร สืบส าราญ     กรรมการ 
12. อ.ทักษิณ พิมพ์ภักดิ์     กรรมการ 
13. ผศ.สมเจตน์ ทองด า     กรรมการ 
14. ผศ.พญ.ศุทธินี ธิราช     กรรมการ 
15. ผศ.ดร.ปรีดา ปราการกมานันทน์   กรรมการ 
16. ดร.รสริน การเพียร     กรรมการ 



        วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข                                                                                              155 

                                                                                                                                                                              รายงานประจ าปี 2561  

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

บรรณาธิการ 
ผศ.ดร.กิตติ เหลาสุภาพ 

วิเคราะห์/รวบรวม/เรียบเรียงข้อมูล 
นางนันทิญา ทีปิวัฒน์ 
 

ออกแบบปก/รูปเล่ม 
นายอัครเดช อธิปราชญ์ 
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