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ผลประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2556 
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

 
ข้อเสนอแนะในภาพรวม 
จุดเด่น 

1. จากการที่ผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ มุ่งม่ันและทุ่มเท ในการที่จะเป็นสถาบันชั้นน าในการผลิตบัณฑิตที่รัก

ท้องถิ่น คงอยู่ปฏิบัติงานในท้องถิ่น ได้ให้บุคลากรในวิทยาลัยฯมาร่วมกันจัดท าแผนกลยุทธ์อย่างเป็น

ระบบสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย เผยแพร่ทางเว็บไซต์ เอกสาร และการประชุม

รวมทั้งส่งเสริมให้บุคลากรน าแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติของแต่ละสาขาวิชา และทุกองค์ประกอบการ

ประกันคุณภาพ ครอบคลุมทั้ง 4 พันธกิจ มีการติดตามประเมินผลสม่ าเสมอ ส่งผลให้มีผลลัพธ์แต่ละ

ด้านมีแนวโน้มที่ดีอย่างต่อเนื่อง 

2. ผู้บริหารของวิทยาลัยมีความสามารถในการประสานงานกับเครือข่ายโรงพยาบาลหลักร่วมผลิต 

หน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ส่งผลให้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี ในด้าน

งบประมาณการผลิตบัณฑิตแพทย์ทั้งการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การประเมินผล 

รวมทั้งการก ากับดูแลด้านพฤติกรรมอย่างใกล้ชิด ร่วมสร้างเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิต

แพทย์ 

3. บุคลากรสายสนับสนุนมีความสุขในการท างาน คงอยู่ในวิทยาลัยฯ ยาวนานตั้งแต่แรกเริ่มจนปัจจุบัน 

ซึ่งวิเคราะห์ว่า เกิดจากผู้บริหารให้ความส าคัญกับบุคลากร ส่งเสริมพัฒนาบุคลากร อ านวยความ

สะดวกเป็นกันเอง ผู้บริหารรับฟังข้อคิดเห็นของบุคลากร จึงส่งผลดีต่อการธ ารงรักษาบุคลากรและ

เป็นผลให้ประสิทธิภาพการท างานดีขึ้น 

4. อาจารย์ของวิทยาลัยฯ มีความมุ่งม่ัน ร่วมมือ เป็นแบบอย่างให้กับนักศึกษา พัฒนาการจัดการเรียน

การสอนให้มีการบูรณาการทางคลีนิคและปรีคลินิก การท างานเป็นทีมและมีจิตอาสามาร่วมงานของ

วิทยาลัยฯ อาจารย์สามารถผลิตงานวิจัย ตีพิมพ์เผยแพร่และบูรณาการงานวิจัยเข้ากับการเรียนการ

สอนและการบริการวิชาการได้เป็นอย่างดี 

5. ผู้บริหารวิทยาลัยฯพัฒนาการบริหารงานของวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องน าความต้องการของบุคลากรมา

ตอบสนอง ดังเช่นการจัดท าคู่มือปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และพนักงานสายวิชาการในการปฏิบัติงาน

ในวิทยาลัยฯ ส่งผลให้การกรอกภาระงานมีความสะดวก บุคลากรมีความเข้าใจแนวทางปฏิบัติที่

ถูกต้องเป็นระบบได้ดียิ่งขึ้น 

6. วิทยาลัยฯ มีการน าระบบสารสนเทศREGและ TQF Mapper ของมหาวิทยาลัยมาใช้ในการจัดท า

ฐานข้อมูลและในการประสานกับโรงพยาบาลหลักร่วมผลิต เพ่ือพัฒนาหลักสูตร สะดวกในการท างาน 

curriculum mapping 
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7. วิทยาลัยฯ มีรูปแบบของการบริการวิชาการท่ีหลากหลายและโดดเด่น เช่น มีการน านักศึกษาออก

บริการวิชาการแก่ชุมชนในพ้ืนที่ภูมิภาคลุ่มน้ าโขง เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนอย่างต่อเนื่อง ส่งผล

ให้ชุมชนสามารถดูแลสุขภาพของตนเองได้ 

 
 
ข้อเสนอแนะ  

1. วิทยาลัยฯควรสอบถามความต้องการของอาจารย์ด้านคลินิกอย่างต่อเนื่อง เพ่ือน ามาหาแนวทาง

ตอบสนองความต้องการ ซึ่งจะส่งผลให้มีความผูกพันและเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอนนักศึกษา

ทางคลินิคได้ดียิ่งขึ้น 

2. จากการทีว่ิทยาลัยฯมีความพร้อมของอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย วิทยาลัยฯควรประชาสัมพันธ์

เชิงรุกท้ังในและนอกหน่วยงานเกี่ยวกับการให้บริการทางสุขภาพท่ีโรงพยาบาลของวิทยาลัยฯ รวมทั้ง

ประสานความร่วมมือให้บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยมาตรวจสุขภาพท่ีห้องตรวจโรคมากขึ้น 

3. วิทยาลัยฯควรส่งเสริมพัฒนาให้อาจารย์เขียนบทความวิชาการลงตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่เป็นที่

ยอมรับเพ่ิมข้ึน เพ่ือเพ่ิมผลงานทางวิชาการและน าไปสู่การเพ่ิมต าแหน่งทางวิชาการ 

4. วิทยาลัยฯ ควรหาแนวทางอ านวยความสะดวกในการเดินทางของนักศึกษา บุคลากร เพ่ือให้เกิดความ

สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย 

5. วิทยาลัยฯ ควรหาแนวทางพัฒนาภาษาอังกฤษของบุคลากรทุกระดับและนักศึกษา เพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

6. วิทยาลัยฯ ควรส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบสารสนเทศของวิทยาลัยฯให้มีความเชื่อมโยงภายใน

หน่วยงานทุกส่วน มีคุณภาพและให้มีฐานข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการบริหารและการตัดสินใจ 

7. วิทยาลัยฯ ควรจัดตั้งชมรมหรือสมาคมศิษย์เก่า เพ่ือสร้างความผูกพัน สนับสนุนกิจกรรมของวิทยาลัย

ฯ และช่วยในการสะท้อนความต้องการของผู้ใช้งาน และชุมชน 

 
ข้อเสนอแนะรายองค์ประกอบ 
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญาปณิธานวัตถุประสงค์และแผนการด าเนินการ 

จุดเด่น/จุดแข็ง 
แนวทางเสริม 

(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 

วิทยาลัยฯมีกระบวนการท าแผนกลยุทธ์ของคณะ บุคลากร
ทุกระดับมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนกลยุทธ์ และสอดคล้อง

กับเกณฑ์การประกันคุณภาพอย่างเป็นระบบอย่างชัดเจน 

วิทยาลัยฯควรสร้างความรู้ความเข้าใจเพิ่มเติมกับ
บุคลากรทุกระดับในการเขียนแผนให้สอดคล้องกับ
เกณฑ์ประกันคุณภาพมากยิ่งขึ้น 
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จุดอ่อน/จุดทีต่้องปรับปรุง/โอกาสพัฒนา 
แนวทางแก้ไข/ปรับปรงุ 

(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 
- - 

 

 

 

 

องค์ประกอบที่2การผลิตบัณฑติ 

จุดเด่น/จุดแข็ง 
แนวทางเสริม 

(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 
1. อาจารย์มีความกระตือรือร้น มีการประสานงานระหวา่ง

อาจารย์ปรีคลนิิคและคลนิิค ในการร่วมพัฒนาหลักสูตร
และการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ 

2. หลักสูตรแพทยศาสตร์มีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แก่
นักศึกษาที่หลากหลาย ให้ความส าคัญในการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ได้แก่ small group,  
problem based-learning และการจัดกิจกรรมในชุมชน 

 

จุดอ่อน/จุดทีต่้องปรับปรุง/โอกาสพัฒนา 
แนวทางแก้ไข/ปรับปรงุ 

(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 
- - 

 
องค์ประกอบที่3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา 

จุดเด่น/จุดแข็ง 
แนวทางเสริม 

(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 

วิทยาลัยฯมีการสนับสนนุงบประมาณการจัดกิจกรรมเพื่อ
พัฒนานักศึกษาให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประกันคุณภาพ 

วิทยาลัยฯควรจัดกลไกการด าเนินงานและมีการ
ประเมินผลตามตัวบ่งชี้ที่ชัดเจน 

จุดอ่อน/จุดทีต่้องปรับปรุง/โอกาสพัฒนา แนวทางแก้ไข/ปรับปรงุ 
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(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 
1. นักศึกษามีส่วนร่วมในการวางแผนการจัดกิจกรรมร่วมกับ

วิทยาลัยฯน้อย 

2. กิจกรรมความสัมพันธ์ระหว่างวทิยาลัยฯและศิษย์เก่ายัง
มีไม่มาก 

 
 

1. วิทยาลัยฯควรส่งเสริมให้นักศึกษามีส่วนร่วม
ในการวางแผนการจัดกิจกรรมร่วมกับ
วิทยาลัยฯมากยิ่งขึ้น 

2. วิทยาลั ยฯควรสนั บสนุ นกิจกรรม เพิ่ ม

ความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาลัยฯกับนักศึกษา
ปัจจุบันและศิษย์เก่าให้มากข้ึน 

 
องค์ประกอบที่4 การวิจัย 

จุดเด่น/จุดแข็ง 
แนวทางเสริม 

(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 

- - 

จุดอ่อน/จุดที่ต้องปรับปรุง/โอกาสพัฒนา 
แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง 

(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 

1. วิทยาลัยฯมีจ านวนผลงานตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ

น้อย 

2. วิทยาลัยฯมีจ านวนผลงานทางวิชาการที่ได้การรับรอง

คุณภาพน้อย 

 

1. วิทยาลัยฯควรสอบถามปัญหา หรือความ

ต้องการของคณาจารย์แต่ละท่าน เพื่อ สร้าง

แรงจูงใจให้คณาจารย์ผลิตผลงานทาง

วิชาการ และการตีพิมพ์บทความวิจัยใน

วารสารวิชาการระดับนานาชาติ 

2. วิทยาลัยฯควรก าหนดมาตรการเพื่อให้

คณาจารย์ขอต าแหน่งทางวิชาการ ซึ่งจะ

ส่งผลให้มีจ านวนผลงานที่ได้การรับรอง

คุณภาพเพ่ิมขึ้น 

องค์ประกอบที่5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 

จุดเด่น/จุดแข็ง 
แนวทางเสริม 

(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 
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1. วิทยาลัยฯมีรูปแบบของการบรกิารวิชาการดา้นสุขภาพที่
หลากหลายและโดดเด่น 

2. วิทยาลัยฯมีการบริการวิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งต่อ
ชุมชนมผีลการด าเนินที่ดีเพราะสามารถกระตุ้นให้
โรงเรียนเป้าหมายจัดท าโครงงานด้านสุขอนามัยที่มี
ประโยชน์ต่อชุมชน 

วิทยาลัยฯควรขยายพื้นที่ในการบริการวิชาการด้าน
สุขภาพให้มากข้ึน 

จุดอ่อน/จุดทีต่้องปรับปรุง/โอกาสพัฒนา 
แนวทางแก้ไข/ปรับปรงุ 

(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 

วิทยาลัยฯมีการด าเนินการโครงการบริการวิชาการที่ได้รบั
อนุมัติจากสภาสถาบนัยังไม่ครบตามแผนงาน 

วิทยาลัยฯควรจัดระบบติดตามการจัดโครงการบริการ
วิชาการให้ด า เนิน การเสร็จสิ้ น ใน รอบของการ
ด าเนินงานตามแผนงาน 

 
 

 

 

 

 

 

องค์ประกอบที่6 การท านุบ ารงุศิลปะและวัฒนธรรม 

จุดเด่น/จุดแข็ง 
แนวทางเสริม 

(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 
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วิทยาลัยฯมีการจัดท าแผนกลยทุธ์เพื่อการพัฒนางานท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม พ.ศ.2555-2559 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารงานท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมมีคู่มือและโครงการรองรับ
เช่น เรียนรู้คุณค่าศิลปวัฒนธรรมฮีตสิบสองคองสิบสี่บุญขา้ว
ประดับดนิการศึกษารวบรวมการแพทย์พื้นบา้นในจังหวัด
อุบลราชธานี มีการเผยแพร่เป็นเอกสารรายงานประจ าปี และ
บรรจุไว้ในรายวชิาการพัฒนาความเป็นนักวิชาชีพ 
 

1. วิทยาลัยฯควรส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมด้าน
ศิลปวัฒนธรรมของนักศึกษา ให้มีกิจกรรมที่
หลากหลายและมผีลกระทบสูช่มุชนและสังคมให้
มากข้ึน และจัดให้มีรูปแบบการประเมินที่
ครอบคลุมเพียงพอ เพื่อให้ทราบประเด็นการ
ปรับปรุงทีช่ัดเจนยิง่ขึ้น 

2. วิทยาลัยฯควรประชาสัมพันธส์ าหรับกิจกรรมที่
เชื่อมโยงกับการเรียนการสอน เช่น การท าบุญ
อาจารย์ใหญ่ วันมหิดลให้เป็นทีรู่้จักของชุมชน
มากข้ึน 

จุดอ่อน/จุดทีต่้องปรับปรุง/โอกาสพัฒนา 
แนวทางแก้ไข/ปรับปรงุ 

(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 
- - 

 
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ(ว.แพทย์) 

จุดเด่น/จุดแข็ง 
แนวทางเสริม 

(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 

1. บุคลากรมีส่วนร่วมในการทบทวนแผนกลยทุธ์และ
เผยแพร่ทาง web site เอกสารเผยแพร่และการสัมมนา
ประจ าป ี

2. ผู้บริหารจัดให้มีกล่องรับความคดิเห็นจากเจ้าหน้าที่และมี
สายตรงถึงคณบดีได ้

3. วิทยาลัยฯมีการจัดท าคู่มือบุคลากรและคู่มือภาระงาน
สายวชิาการ 

4. วิทยาลัยฯได้ด าเนนิการพัฒนาคณะสู่องค์กรการเรียนรู้ 
โดยตั้งเปา้หมาย ด าเนินการประชุม ถอดบทเรียน 
รวบรวมความรู้เป็น explicit knowledge จนได้คู่มือการ
บริหารโครงการมาใช้ในคณะ 

5. วิทยาลัยฯได้น าระบบ REG ในการจัดท า Course 
Syllabus mapping online ใช้ร่วมกับโรงพยาบาลหลัก
ร่วมผลิต 

6. วิทยาลัยฯได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ระบุ
ความเสี่ยงแบ่งเป็นความเสี่ยงครอบคลุม 5 ด้าน ทั้งด้าน
การปฏิบัติงาน ทรัพยากร นโยบาย ยุทธศาสตร์และด้าน

1. วิทยาลัยฯควรประเมินการรับรู้ของบุคลากรต่อ
แผนกลยุทธ์และนโยบายผู้บริหาร 

2. วิทยาลัยฯควรขยายผลการจัดการความรู้ไปสู่งาน
ด้านอ่ืนๆ เพื่อให้มีการพัฒนางานเพิ่มข้ึนทุกด้าน 

3. วิทยาลัยฯควรเพิ่มจุดสัญญาณ wifiให้มากข้ึน 

4. วิทยาลัยฯควรสนับสนุน ให้มี อุปกรณ์ ต่ างๆ
เพี ย งพ อ ให้ ส าม ารถ ใช้ ใน ก ารสื่ อ ส ารท าง
อิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5. วิทยาลัยฯควรระบุความเสี่ยงให้ครอบคลุมความ
เสี่ยงที่ส าคัญ เช่น ดา้นนักศึกษา ที่อาจประสบ
อุบัติเหตุหรือด้านการปฏิบัติงาน 
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บุคลากร 

จุดอ่อน/จุดทีต่้องปรับปรุง/โอกาสพัฒนา 
แนวทางแก้ไข/ปรับปรงุ 

(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 
- - 

 
องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 

จุดเด่น/จุดแข็ง 
แนวทางเสริม 

(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 

1. วิทยาลัยฯมีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์ของคณะ 

2. วิทยาลัยฯมีการจัดท ารายงานด้านการเงินและ
งบประมาณเสนอต่อคณะกรรมการบริหารคณะเป็น
รายไตรมาสท าให้สามารถติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณได้อย่างทันเวลา และเต็มประสิทธิภาพ 

1. วิทยาลัยฯควรประสานงานกับทางผู้รบัผิดชอบ
ระบบ UBUFMIS เพื่อปรับปรุงรูปแบบรายงานที่
เกิดจากระบบ ให้มีความเหมาะสมกับการใช้งาน
มากยิ่งขึ้น 

2. วิทยาลัยฯควรพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
การเงินและงบประมาณของวิทยาลัยฯ ด้วย
ตนเอง เพื่อตอบสนองความต้องการของ
วิทยาลัยฯ อย่างใกล้ชดิและเต็มประสิทธิภาพ 

จุดอ่อน/จุดทีต่้องปรับปรุง/โอกาสพัฒนา 
แนวทางแก้ไข/ปรับปรงุ 

(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 
- - 

 
ข้อสังเกตจากการตรวจประเมนิ(บางรายตัวบ่งชี้)  
 - วิทยาลัยฯควรปรับวาระการรายงานด้านการเงินและงบประมาณจากวาระแจ้งเพื่อทราบ เปน็วาระเพื่อ
พิจารณา(แจง้โดยวาจาแล้ว) 
 - วิทยาลัยฯควรทบทวนและตรวจสอบการใช้ตัวสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิเคราะห์การใช้จ่าย
งบประมาณ 
 - วิทยาลัยฯควรด าเนินการศึกษาวิเคราะห์เก่ียวกับการคุ้มค่าของการผลิตบัณฑิตให้ครบทุกหลักสูตร โดย
วิเคราะห์ให้ครบทุกด้านของต้นทุนการผลติ 
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องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

จุดเด่น/จุดแข็ง 
แนวทางเสริม 

(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 
- - 

จุดอ่อน/จุดทีต่้องปรับปรุง/โอกาสพัฒนา 
แนวทางแก้ไข/ปรับปรงุ 

(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 

วิทยาลัยฯยังไม่มีแนวปฏิบัติทีด่หีรืองานวิจัยด้านการประกนั
คุณภาพการศึกษา 

วิทยาลัยฯควรสร้างแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้าน
ประกันคุณภาพการศึกษา 

 



ตาราง ป 1  ผลการประเมินรายตัวบง่ชี้ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ตวัตัง้ ผลลพัธ์
ตัวหาร (% หรอืสัดส่วน)

องค์ประกอบที ่ 1  ปรัชญา ปณธิาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ

5.00
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 8 5 /

องค์ประกอบที ่2 การเรียนการสอน

4.35

5 5.00 /

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 อาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาเอก

 - จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำที่มีวุฒิ ป.เอก 37.25 23.5 42.34 5.00 /
 - จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทั้งหมด 55.5

กรณีที่ 2 ค่าการเพ่ิมขึ้นของร้อยละ

 - ร้อยละของอาจารย์ที่มี ป.เอก ปี 2556 42.34 5.34 4.45

 - ร้อยละของอาจารย์ที่มี ป.เอก ปีที่ผ่านมา 37.00
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่ง

ทางวิชาการ

 - จ ำนวน อ.ที่ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร (ศ. รศ. ผศ.) 9.8 8 /
 - จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทั้งหมด 55.5

กรณีที่ 2 การเพ่ิมขึ้นของร้อยละผลงานจากปทีี่ผ่านมา

 - ร้อยละของอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการ ปี

 2556
14.41 4.41

 - ร้อยละของอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการปี

ที่ผ่านมา
10.00

7 4.00 X

6 5.00 /

7 5.00 /

ตัวบ่งชี้ที่ 2.5  ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และ

สภาพแวดล้อมการเรียนรู้

7

(1-7)
ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียน

การสอน
7

1.20

1.84

ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และ

บุคลากรสายสนับสนุน

6
(1-6)

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและ

บริหารหลักสูตร

5

(1-5)

14.41

(1-8)

คะแนนรวม

ผลงานเทียบ

เป้าหมาย

ข้อเสนอแนะของ

 ค.กก.ประเมิน

ที่เห็นต่างจากคณะ

ค.กก.ประเมนิฯ

คะแนน
องค์ประกอบ/ตวับง่ชี้ เปา้หมาย

วิทยาลยัแพทยศาสตร์ฯ

คะแนน

8



ตวัตัง้ ผลลพัธ์
ตัวหาร (% หรอืสัดส่วน)

ผลงานเทียบ

เป้าหมาย

ข้อเสนอแนะของ

 ค.กก.ประเมิน

ที่เห็นต่างจากคณะ

ค.กก.ประเมนิฯ

คะแนน
องค์ประกอบ/ตวับง่ชี้ เปา้หมาย

วิทยาลยัแพทยศาสตร์ฯ

5 5.00 /

5 5.00 /

ตวับง่ชีท้ี ่2.9 ตวับง่ชีว้ัดผลผลิตตามตวับง่ชี ้สมศ .

ตัวบ่งชี้ที่ 2.9.1 บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท า

หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

 - จ ำนวนบัณฑิต ป.ตรีที่ได้งำนท ำ/ประกอบอำชีพ

อิสระภำยใน 1 ปี
92.44 91 98.91 4.95 /

 - จ ำนวนบัณฑิตที่ตอบแบบส ำรวจทั้งหมด 92
ตวับง่ชีท้ี ่2.9.2 คุณภาพของบณัฑิต
ปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแหง่ชาติ
 - ผลรวมของค่ำคะแนนที่ได้จำกกำรประเมิน

บัณฑิต (โดยนำยจ้ำง)
4.2 100.08 X

ค่ำเฉล่ียของคะแนนบัณฑิต ป.ตรี โท เอก 24

ตัวบ่งชี้ที่ 2.9.5 การพัฒนาคณาจารย์

 - ผลรวมถ่วงน้ ำหนักของอำจำรย์ 2.9 189.5 3.41 2.85 /
 - อำจำรย์ทั้งหมด 55.5

องค์ประกอบที ่ 3  กิจกรรมการพัฒนานิสตินักศึกษา

3.50

7 4.00 X

6 3.00 X

องค์ประกอบที ่4 การวิจยั

4.39

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2  ระบบและกลไกการส่งเสริม

กิจกรรมนักศึกษา

4

(1-3,5)

คะแนน

4.17 4.17

คะแนน

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระบบและกลไกการให้ค าปรึกษา

และบริการด้านข้อมูลข่าวสาร

6

(1-6)

ตัวบ่งชี้ที่ 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนา

คุณลักษณะของบัณฑิต

5
(1-5)

ตัวบ่งชี้ที่ 2.8 ระดับความส าเร็จของการ

เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนักศึกษา

5

(1-5)

ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียน

การสอน (1-7)



ตวัตัง้ ผลลพัธ์
ตัวหาร (% หรอืสัดส่วน)

ผลงานเทียบ

เป้าหมาย

ข้อเสนอแนะของ

 ค.กก.ประเมิน

ที่เห็นต่างจากคณะ

ค.กก.ประเมนิฯ

คะแนน
องค์ประกอบ/ตวับง่ชี้ เปา้หมาย

วิทยาลยัแพทยศาสตร์ฯ

7 5.00 /

5 5.00 /

ตัวบ่งชี้ที่ 4.3  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน

สร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย

ประจ า

 - เงินสนับสนุนงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ 50,000
 3

,6
82

,4
40

.0

 7
6,

71
7.

5

5.00 /

         +เงินสนับสนุนงำนวิจัย/งำนสร้ำงสรรค์

ภำยในสถำบัน
1,751,740.0 

         +เงินสนับสนุนงำนวิจัย/งำนสร้ำงสรรค์

ภำยนอกสถำบัน
1,930,700.0 

 - จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำและนักวิจัยประจ ำ

ทั้งหมด (ปฏิบัติงำนจริง)
48

ตัวบ่งชี้ที่ 4.4.1 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่

ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่

 - ผลรวมตำมค่ำน้ ำหนักของงำนวิจัย/งำน

สร้ำงสรรค์ที่ตีพิมพ/์เผยแพร่ในระดับชำติ/นำนำชำติ
21.57 15.25 26.99 5.00 /

 - จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำและนักวิจัยประจ ำทั้งหมด 56.5

ตัวบ่งชี้ที่ 4.4.2 งานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์

 - จ ำนวนงำนวิจัยที่น ำไปใช้ประโยชน์จำก

หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
3.92 12 21.24 5.00 /

 - จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำและนักวจิยัประจ ำทั้งหมด 56.5
ตัวบ่งชี้ที่ 4.4.3 ผลงานวิชาการที่ได้รับการ

รับรองคุณภาพ

 - ผลรวมตำมค่ำน้ ำหนักของผลงำนวิชำกำรที่

ได้รับรองคุณภำพ
1.96 1.50 2.65 1.33 /

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2  ระบบและกลไกจัดการความรู้

จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

5

(1-5)

ตัวบ่งชี้ที่ 4.4 ตัวบ่งชี้วัดผลผลิตตามตัวบ่งชี้ สมศ.

ตัวบง่ชี้ที ่4.1  ระบบและกลไกการ
พัฒนางานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์

8

(1-8)



ตวัตัง้ ผลลพัธ์
ตัวหาร (% หรอืสัดส่วน)

ผลงานเทียบ

เป้าหมาย

ข้อเสนอแนะของ

 ค.กก.ประเมิน

ที่เห็นต่างจากคณะ

ค.กก.ประเมนิฯ

คะแนน
องค์ประกอบ/ตวับง่ชี้ เปา้หมาย

วิทยาลยัแพทยศาสตร์ฯ

 - จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทั้งหมด 56.5

องค์ประกอบที ่5 การบริการวิชาการ

4.75

5 5.00 /

5 5.00 /

ตวับง่ชีท้ี ่5.3 ตวับง่ชีว้ัดผลผลิตตามตวับง่ชี ้สมศ .

ตัวบ่งชี้ที่ 5.3.1 การน าความรู้และประสบการณ์

จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการ

เรียนการสอนหรือการวิจัย

* จ ำนวนโครงกำร/กจิกรรมบริกำรวชิำกำรที่น ำมำใชใ้น

กำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนและกำรวจิยั (ตัวต้ัง)
71.43 8 57.14 5.00 X

* จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมบริกำรวิชำกำรตำม

แผนทึ่สภำสถำบันอนุมัติ (ตัวหำร)
14

5 4.00 X

องค์ประกอบที ่6 การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม

4.33

5 5.00 /

ตวับง่ชีท้ี ่6.2 ตวับง่ชีว้ัดผลผลิตตามตวับง่ชี ้สมศ .

4 3.00 X

5 5.00 /

องค์ประกอบที ่7 การบริหารจดัการ

ตัวบง่ชี้ที ่6.2.1 การส่งเสริมและ
สนับสนุนด้านศิลปะและวฒันธรรม

3

(1-3)

ตัวบ่งชี้ที่ 6.2.2 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติ

ทางศิลปะและวัฒนธรรม

5

(1-4)

คะแนน

ตัวบ่งชี้ที่ 6.1  ระบบและกลไกการท านุบ ารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม

5

(1-5)

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2  ประโยชน์ของการให้บริการทาง

วิชาการแก่สังคม

5

(1-5)

ตัวบ่งชี้ที่ 5.3.2 ผลการเรียนรู้และเสริมสร้าง

ความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก

4

(1,3-5)

คะแนน

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1  ระบบและกลไกการบริการทาง

วิชาการแก่สังคม

5

(1-5)



ตวัตัง้ ผลลพัธ์
ตัวหาร (% หรอืสัดส่วน)

ผลงานเทียบ

เป้าหมาย

ข้อเสนอแนะของ

 ค.กก.ประเมิน

ที่เห็นต่างจากคณะ

ค.กก.ประเมนิฯ

คะแนน
องค์ประกอบ/ตวับง่ชี้ เปา้หมาย

วิทยาลยัแพทยศาสตร์ฯ

4.88

7 5.00 /

4 5.00 /

5 5.00 /

ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง 5 5.00 /

ตวับง่ชีท้ี ่7.5 ตวับง่ชีว้ัดผลผลิตตามตวับง่ชี ้สมศ .

ตัวบง่ชี้ที ่7.5.2 การปฏิบตัิตาม
บทบาทหน้าทีข่องผู้บริหารสถาบนั

4 4.41 /

องค์ประกอบที ่8  การเงินและงบประมาณ

5.00

7 5.00 /

องค์ประกอบที ่ 9  การประกันคุณภาพ

4.00

7 4.00 /

4.65

4.46

ผลประเมินตามเกณฑ์ สกอ. (23 KPI)

ผลประเมินภาพรวมทัง้หมด 

คะแนน

ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 ระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน

8

(1-8)

4.41

คะแนน

ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 ระบบและกลไกการเงินและ

งบประมาณ

7

(1-7)

6

(1-6)

ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 การพัฒนามหาวิทยาลัย/

หน่วยงานสู่มหาวิทยาลัย/หน่วยงานเรียนรู้

5

(1-5)

ตัวบ่งชี้ที่ 7.3 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร

และการตัดสินใจ

5

(1-5)

คะแนน

ตัวบ่งชี้ที่ 7.1  ภาวะผู้น าของสภามหาวิทยาลัย/

คณะกรรมการบริหารฯ และผู้บริหารทุกระดับ

ของมหาวิทยาลัย/หน่วยงาน

7

(1-7)


