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ค าน า 
 

การประเมินครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะด าเนินการตามมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545  ที่ว่า “ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มี
ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปี เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพื่อให้คณะ
ทราบสัมฤทธิผลในการด าเนินงานของตนเอง ทราบจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ส าหรับเป็นข้อมูลในการวางแผนการ
ด าเนินงานในปีต่อไปเพื่อให้มหาวิทยาลัย และหน่วยงานต้นสังกัดของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีข้อมูลพื้นฐานที่
จ าเป็นส าหรับการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการอุดมศึกษาในแนวทางที่เหมาะสมโดยมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ 

1.  เพื่อประเมินระบบและกลไกการด าเนินงานของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี รวมทั้งผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ที่สะท้อนคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่ สกอ. ก าหนด รวมทั้งเสนอต่อ
หน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานที่เก่ียวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน  

2.  เพื่อให้วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีทราบจุดแข็งและแนวทาง
เสริม จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางแก้ไข เพื่อใช้ในการท าแผนยกระดับคุณภาพในปีต่อไป 

3.  เพื่อให้วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีข้อมูลพื้นฐานที่สมบูรณ์ 
ถูกต้อง และเหมาะสมส าหรับการพัฒนาคุณภาพ 

บัดนี้ คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้ด าเนินจัดท าเล่มรายงานสรุปผลการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ปีการศึกษา 2559 เสร็จเรียบร้อย ตาม
รายละเอียดปรากฏในรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในฉบับนี้ 

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นอย่างดียิ่ง 
จึงขอขอบคุณมาไว้ ณ โอกาสนี้ 
 
 
 
 

ศาสตราจารย์ พญ.จามรี  ธีรตกลุพิศาล 
ประธานคณะกรรมการ ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 
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ส่วนที่ 2 
บทน า 

1. วัน / เดือน / ปี   ที่รับการตรวจประเมิน 
การตรวจประเมินคุณภาพภายใน วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ระหวา่งวันที่  

5 – 6 ตุลาคม 2560 

2. รอบการประเมิน 

ปีการศึกษา  2559 (ผลการด าเนินงานระหว่าง 1 สิงหาคม 2559 – 30 กันยายน 2560) 

3. รายนามคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

1.  ศาสตราจารย์ พญ.จามรี  ธรีตกุลพิศาล  ประธานกรรมการ 
 2.  รองศาสตราจารย์ ดร.อริยาภรณ์  พงษ์รัตน์ กรรมการ 
 3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรยีาภรณ์  เจริญบุตร กรรมการ 
 4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา กรรมการ 
 5.  ดร.สุรชัย  จูมพระบุตร    กรรมการ 
 6.  นางสาวเต็มศิริ  ชิดด ี    เลขานุการ 

4.  วัตถุประสงค์ของการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 เพื่อให้คณะด าเนินการตามมาตรา 48  แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545  ที่ว่า “ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มี
ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วน
หนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  โดยมีการจัดท ารายงาน
ประจ าปี เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานที่เก่ียวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน  

 เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา   
 เพื่อให้คณะทราบสัมฤทธิผลในการด าเนินงานของตนเอง  ทราบจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา  

ส าหรับเป็นข้อมูลในการวางแผนการด าเนินงานในปีต่อไป 
 เพื่อให้หน่วยงานต้นสังกัดของคณะมีข้อมูลพื้นฐานที่จ าเป็นส าหรับการส่งเสริมสนับสนุนการ

จัดการอุดมศึกษาในแนวทางที่เหมาะสม 

5. ข้อมูลของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข โดยสังเขป 
 
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 

ธันวาคม พ.ศ. 2545 ตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย “โครงการจัดตั้งวิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข พ.ศ. 2545” โดยมีฐานะเป็นองค์กรในก ากับของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และเกิดขึ้น
จากความร่วมมือกันระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการ (ทบวงมหาวิทยาลัยในขณะนั้น) 
ซึ่งร่วมมือกันจัดตั้งเป็นโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (The Collaborative Project to Increase 
Production of Rural Doctor : CPIRD) ซึ่งริเริ่มและด าเนินงานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 ตามนโยบายของ
รัฐบาล เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนและการกระจายตัวของบุคลากรทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ในส่วนภูมิภาคของประเทศ ซึ่งประสบปัญหาดังกล่าวอย่างมากในช่วงหลายสิบปีที่
ผ่านมา 
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ปี พ.ศ.2548 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้มีมติมอบหมายให้ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข ด าเนินการจัดการเรียนการสอนเพิ่มอีกหนึ่งหลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร์ เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทางด้านนักวิชาการสาธารณสุขในพื้นที่ 4 
จังหวัดอีสานใต้ทางด้านตะวันออก  

และในปีการศึกษา 2558 วิทยาลัยแพทศาสตร์และการสาธารณสุข ได้ด าเนินการเปิดหลักสูตร 
ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ชีวเวชศาสตร์) 

ในปัจจุบัน วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนทั้งสิ้น 4 
หลักสูตร ประกอบด้วย หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต, หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (อนามัยสิ่งแวดล้อม) , 
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรบัณฑิตศึกษา                      

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีพันธกิจหลักที่ส าคัญ คือ การผลิตแพทย์เพื่อรับใช้
ประชาชนในพื้นที่ 4 จังหวัดอีสานใต้ทางทิศตะวันออก ได้แก่ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และ
อ านาจเจริญ  โดยได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการด าเนินการรับนักเรียนและจัดการเรียนการสอนใน
ระดับชั้นเตรียมแพทย์ (ปี 1) และชั้นปรีคลินิก (ปี 2-3) และให้โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัด
อุบลราชธานี รับผิดชอบในการด าเนินการจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นคลินิก (ปี 4-6) โดยมีคณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นที่ปรึกษาและให้การสนับสนุนในการรับนักศึกษา การจัดการเรียน
การสอน และการผลิตบัณฑิต จนกว่าบัณฑิตแพทย์รุ่นที่หนึ่งของวิทยาลัยฯ ส าเร็จการศึกษา 

 
5.1 ปรัชญา เป้าหมาย พันธกจิ อัตลักษณ์ และเอกลักษณ ์

ปรัชญา 

 สร้างสติและปญัญาแก่สังคม บนพื้นฐานความพอเพียง 

วิสัยทัศน์  

 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เปน็สถาบันชั้นน าแห่งการเรียนรู้ด้าน วิทยาศาสตร์
สุขภาพในภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

เป้าหมาย  
1. เป็นแหล่งเรียนรู้ส าหรับนักศึกษาในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  
2. ผลิตบุคลากรทางการแพทยแ์ละการสาธารณสุขที่มีความรู้ความสามารถในการช่วยเหลือชุมชน                          
   และประชาชนในพื้นที่ในด้านการดูแล ส่งเสริมสุขภาพและปอ้งกันโรค  
3. สนองนโยบายของรัฐบาลในการแก้ปัญหาการขาดแคลนแพทย์และการกระจายแพทย์สู่พืน้ที่ชนบท

ห่างไกล  
4. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้ดีขึ้น  

พันธกิจ  
1. สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ มาตรฐาน มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ 
2. สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่น าไปประยุกต์ใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
3. บริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนอและ

ภูมิภาคลุ่มน้ าโขง   
4. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสร้างความเข้าใจในวัฒนธรรมที่หลากหลายของ

ภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
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อัตลักษณ ์

    “สร้างสรรค์ สามัคคี ส านึกดตี่อสังคม” 

 เอกลักษณ์ 

   “ภูมิปัญญาด้านสุขภาพแห่งภูมิภาคลุ่มน้ าโขง” 

 

5.2 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและส่วนงานภายใน วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

5.2.1 แผนภูมิโครงสร้างองค์กร       
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5.2.2 แผนภูมิโครงสร้างการบริหาร 

คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.3 รายชื่อกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

รายนามคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
1. คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  ประธานกรรมการ 
2. รองคณบดีฝ่ายบริหาร     กรรมการ 
3. รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม   กรรมการ 
4. รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา    กรรมการ 
5. หัวหน้ากลุ่มวิชาแพทยศาสตร ์    กรรมการ 
6. หัวหน้ากลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร ์   กรรมการ 
7. นางสาวจินตนา ศิริบูรณ์พิพฒันา    กรรมการประเภทผู้แทนคณาจารย์ 
8. นางสาววัลวสิาข์ สวุรรณเลิศ    กรรมการประเภทผู้แทนคณาจารย์  
9. นางสาวณรัญญา มชีัย     เลขานุการ 
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คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

 
  
บทบาทและหน้าที ่

1. ควบคุมดูแลเชิงนโยบาย การบริหารจัดการ ควบคุมการปฏิบัติงาน ติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงานของหน่วยงานและบุคลากรในก ากับ 

2. อนุมัติ ลงนาม และด าเนินการในเร่ืองต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายหรือมอบอ านาจจากคณบดี 

 
หลักสูตร 

ปีการศึกษา 2559 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขได้เปิดหลักสูตรที่มีการเรียนการสอน
รวม 4 หลักสูตร โดยมีหลักสูตรระดับปริญญาตรี จ านวน 3 หลกัสูตร ได้แก่ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาอนามยัสิ่งแวดล้อม) และหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบณัฑิต และ
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 1 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (สาขาวิชาชีวเวช
ศาสตร์) ทั้งนี้ มีหลักสูตรที่เปน็ไปตามเกณฑ์มาตรฐานการประกนัคุณภาพหลักสูตร จ านวน 3 หลักสูตร ส่วน
หลักสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต ประเมินคุณภาพตามเกณฑส์ภาวชิาชพีเกณฑ์ WFME ซึ่งจะประเมินในช่วงต้น
ปี พ.ศ. 2561 ดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 หลักสูตรที่มีการเรยีนการสอน วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธาณสุข 

ชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญา ระดับปริญญา 

แพทยศาสตรบณัฑิต พบ. ปริญญาตร ี
วิทยาศาสตรบัณฑิต    
(สาขาวชิาอนามัยสิ่งแวดล้อม) 

วทบ. ปริญญาตร ี

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
(สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์) 

สธ. ปริญญาตร ี

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์) วทม. ปริญญาโท 

จ านวนอาจารย์ประจ าและบุคลากรสายสนับสนุน 
 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีจ านวนบุคลากรทั้งสิ้น 107.50 คน โดยแยกเป็นสาย
วิชาการ 63.5 คน และสายสนบัสนนุ 44 คน (หมายเหตุ : ไมน่ับรวมบุคลากรศูนย์พฒันาเด็ก และบุคลากร
ศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์) คิดเป็นสัดส่วนสายวิชาการ ต่อสายสนับสนุน เทา่กับ 1.44 ต่อ 1   

1) จ านวนอาจารย์ประจ าปีการศึกษา 2559 
ปีการศึกษา 2559 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีจ านวนอาจารยป์ระจ าทั้งสิน้                   
67 คน โดยมีคุณวุฒปิริญญาโท 37 คน (ร้อยละ 55.22) และคุณวุฒิปริญญาเอก 30 คน (ร้อยละ 44.78) 
ของอาจารย์ประจ าทั้งหมด ดังตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2 วุฒิการศึกษา และต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจ า (หัวจริง ณ 6 ส.ค. 2560) 

หลักสูตร 

อาจารย์ประจ า 

ปฏิบัติ
งาน 

ลา
ศึกษา 

ป.ตร ี ป.โท ป.เอก อาจารย์ ผศ. รศ. ศ. 
รวม
ลา

ศึกษา 
1. แพทยศาสตรบณัฑิต 33 9 - 20 22 35 6 1 - 42 
2. วท.บ. (อนามัย

สิ่งแวดล้อม) และ
สาธารณสุขศาสตร
บัณฑิต 

16 4 - 17 3 15 5 - - 20 

3. วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต(สาขาชีว
เวชศาสตร์) 

5 - - - 5 2 3 - - 5 

รวม 54 13 0 37 30 52 14 1 0 67 
  ข้อมูลกองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยฯ ณ วันที่  6  สิงหาคม 2560 

2) จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนปีการศึกษา 2559 

ปีการศึกษา 2559 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีบุคลากรสายสนับสนุน ทั้งสิน้ 81 
คน โดยเปน็ข้าราชการ 1 คน (ร้อยละ 1.23) พนักงานมหาวิทยาลัย 70 คน (ร้อยละ 86.42)  และลูกจ้าง
ชั่วคราว 9 คน (ร้อยละ 11.11) และลูกจา้งประจ า 1 (ร้อยละ 1.230) คนของบุคลากรสายสนับสนุน
ทั้งหมด ดังตารางที่ 3 
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ตารางที่ 3 จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนปีการศึกษา 2559 แยกประเภทบุคลากร  ดังนี้ 

หน่วยงาน 
ประเภทบุคลากร 

ข้าราชการ พนักงาน 
ลูกจ้าง
ชั่วคราว 

ลูกจ้างประจ า รวม 

1. ส านักงานคณบด ี - 41 2 1 44 

2. ศูนย์พัฒนาเด็ก   1 4 6 0 11 

3. ศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการ
แพทย์ 

- 25 1 0 26 

รวม 1 70 9 1 81 
ข้อมูล จากเล่มรายงานประจ าป ี2559 วิทยาลัยฯ 

จ านวนนักศึกษาทั้งหมด 
 ปีการศึกษา 2559 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีจ านวนนักศึกษาทั้งหมด 
(รายละเอียดดังตารางที่ 2) จ านวน 661 คน  โดยเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 658 คน และ
นักศึกษาระดับปริญญาโท 3 คน 
 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาระดับปริญญาตรีหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  (ชั้นปริคลินิก) เท่ากับ 
79.61 และมีบุคลากรสายวิชาการสังกัดหลักสูตรแพทยศาสรบัณฑิต (ไม่นับลาศึกษาต่อ)  จ านวน 35 คน 
ดังนั้น จ านวนนักศึกษาเต็มต่อจ านวนอาจารย์ เท่ากับ 2.28 ต่อ 1 คน  
 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาระดับปริญญาตรีหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุข
ศาสตร์ เท่ากับ 268.22 และมีบุคลากรสายวิชาการสังกัดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุข
ศาสตร์ (ไม่นับลาศึกษาต่อ) จ านวน 12.5 คน ดังนั้น จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจ านวนอาจารย์ เท่ากับ 
21.46 ต่อ 1 คน  
 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร ์
เท่ากับ 3.50  และมีบุคลากรสายวิชาการสังกัดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ (ไม่
นับลาศึกษาต่อ) จ านวน  5 คน ดังนั้น จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจ านวนอาจารย์ เท่ากับ 0.70 ต่อ 1 คน  
 

ตารางที่ 4 จ านวนนักศึกษาทั้งหมดทุกชั้นปี ปีการศึกษา 2559 

หลักสูตร 
ระดับการศึกษา 

รวม 
ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

1. แพทยศาสตรบณัฑิต 206 - - 206 

2. 
วิทยาศาสตรบัณฑิต    
(สาขาวชิาอนามัยสิ่งแวดล้อม) 

175 - - 175 

3. 
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
(สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์) 

191 - - 191 

4. 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต                
(สาขาวชิาชีวเวชศาสตร์) 

- 14 - 14 

รวม 572 14 - 586 

ข้อมูล ฝ่ายบริการการศึกษา (ระบบ REG)  วิทยาลัยฯ ณ  5 กรกฎาคม 2560 
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หมายเหตุ : จ านวนนักศึกษาแพทย์ รหัส 53-59 จ านวน  205 คน, รหัส 51 จ านวน 1 คน 
 

ตารางที่ 5 จ านวนนักศึกษารับเข้าใหม่ ปีการศึกษา 2559 

หลักสูตร 
ระดับการศึกษา 

รวม 
ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

1. แพทยศาสตรบณัฑิต 36 - - 36 

2. 
วิทยาศาสตรบัณฑิต    
(สาขาวชิาอนามัยสิ่งแวดล้อม) 

39 - - 39 

3. 
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
(สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์) 

72 - - 72 

4. 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต                
(สาขาวชิาชีวเวชศาสตร์) 

- 11 - 11 

รวม 147 11 - 158 

ข้อมูล ฝ่ายบริการการศึกษา วทิยาลัยฯ ณ ณ  5 กรกฎาคม 2560 

ตารางที่ 6 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลา ปีการศึกษา 2559   

หลักสูตร 
ระดับการศึกษา 

รวม 
ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

1. 

 

แพทยศาสตรบณัฑิต  
 - ชั้นปลิคลนิิก 

 - ชั้นคลนิิก 

 
131.89 
143.03 

- - 274.92 

2. วิทยาศาสตรบัณฑิต  
(สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์) 

409.97 - - 409.97 

3. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต                  
(สาขาวชิาชีวเวชศาสตร์) 

- 5.85 - 5.85 

 รวม 684.89 5.85 - 690.74 

หมายเหตุ : หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ใช้ข้อมูลชัน้ปริคลนิิก ข้อมูล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลยัฯ 
ณ วันที่ 1 กุมภาพนัธ์ 2560 

 

2.6 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา  

 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวทิยาลัยอุบลราชธานี ได้มบีัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา
ทุกระดับ ในปีการศึกษา 2558 จ านวน 117 คน โดยเปน็ผูส้ าเร็จในหลักสูตรปริญญาตรี จ านวน 117 คน 
โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 7 
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ตารางที่ 7 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2557-2559 

หลักสูตร 
ระดับการศึกษา 

รวม 
ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

1. แพทยศาสตรบณัฑิต 26 - - 26 

2. 
วิทยาศาสตรบัณฑิต  
(สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์) 

91 - - 91 

รวม 117 - - 117 

ข้อมูลจากงานบริการการศึกษา วิทยาลัยฯ ณ วันที่  2  มิถุนายน  2560 
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ส่วนที่ 3 
วิธีการประเมิน 

 
3.1 การวางแผนและการประเมิน 
 

3.1.1  การเตรียมการและวางแผนก่อนการตรวจเยี่ยม 
-  คณะกรรมการตรวจประเมินศึกษาองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินคุณภาพคุณภาพ

ภายในของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จากคู่มือการประกันคุณภาพภายในประจ าปีการศึกษา 
2558  ตลอดจนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) และ common data setวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข ปีการศึกษา 2558 

-  คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในวางแผนและก าหนดรูปแบบการตรวจประเมินคุณภาพ 
3.1.2  การด าเนินการระหว่างตรวจเยี่ยม 

 -คณะกรรมการประเมินเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดับของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข ได้ร่วมรับฟังคณะกรรมการตรวจประเมินชี้แจงวัตถุประสงค์และวิธีการประเมิน และการตรวจ
เยี่ยม 
 - คณะกรรมการตรวจประเมินตรวจสอบข้อมูล  เอกสาร  หลักฐานที่วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข น าเสนอต่อคณะกรรมการตรวจประเมิน 

- คณะกรรมการตรวจประเมินสัมภาษณ์ผู้บริหาร  เจ้าหน้าที่  นักศึกษาและผู้ใช้บริการของวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

-กรณีหลักฐานไม่ชัดเจน  คณะกรรมการตรวจประเมินสัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพ
ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขและขอข้อมูลเพิ่มเติม 

-คณะกรรมการตรวจประเมินสรุปผลการประเมินและน าเสนอผลการประเมินเบื้องต้นด้วยวาจาต่อ
ผู้บริหารและบุคลากรของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

- คณะกรรมการตรวจประเมินเปิดโอกาสให้ผู้บริหารและบุคลากรของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุขได้ซักถามและขอความเห็นเพิ่มเติม 

3.1.3  การด าเนินการหลังการตรวจเยี่ยม 
- ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตรวจประเมิน  รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการตรวจเยี่ยม  การสัมภาษณ์  

และการตรวจสอบเอกสารที่คณะกรรมการตรวจประเมินได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในแต่ละ
องค์ประกอบมาประมวลในภาพรวม 

- ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตรวจประเมิน  จัดท ารายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
และน าเสนอคณะกรรมการตรวจประเมินให้ความเห็นชอบ 

- ฝ่ายเลขานุการน าเสนอรายงานการประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา 2558 ให้วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ภายใน 30 วัน 
 
3.2  วิธีการตรวจสอบความถูกต้องน่าเชื่อถือของข้อมูล 

-  คณะกรรมการตรวจประเมินตรวจหลักฐานตามที่วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
เตรียมเอกสารตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้  ทั้งในส่วนของข้อมูลเชิงปริมาณ  เช่น common data set และ
ข้อมูลเชิงคุณภาพ  เช่น  กระบวนการและกิจกรรมด าเนินงานที่สื่อให้คณะกรรมการตรวจประเมินเห็นภาพ
การด าเนินงาน 

- คณะกรรมการตรวจประเมินสัมภาษณ์ผู้บริหารและบุคลากร  ผู้รับผิดชอบการด าเนินงานประกัน
คุณภาพภายในตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2558  และสัมภาษณ์
นักศึกษารวมทั้งผู้ใช้บริการของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
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ส่วนที่  4 
ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ 

 
 คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ศึกษาข้อมูลและตรวจสอบเอกสาร  หลักฐาน
ผลการด าเนินงานของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขตามองค์ประกอบ  ตัวบ่งชี้  และเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพภายในจากคู่มือการประกันคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2558  
ซึ่งคู่มือการประกันคุณภาพภายใน วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี           
ปีการศึกษา 2558  ได้ปรับองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ให้สอดคล้องกับการด าเนินงานของหน่วยงาน               
โดยประกอบด้วยองค์ประกอบคุณภาพ 5  องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้ คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประชุมพิจารณาผล
การประเมินเมื่อวันที่ 5 – 6 ตุลาคม พ.ศ. 2560 โดยคณะกรรมการพิจารณาจุดแข็ง จุดที่ควรพิจารณา และ
อุปสรรคที่ส่งผลต่อวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขรวมทั้งข้อเสนอแนะเพื่อการพิจารณาโดยรวม 
นอกจากนี้ คณะกรรมการได้ประเมินผลการด าเนินงานตามองค์ประกอบคุณภาพและตัวบ่งชี้ ได้ค่าเฉลี่ยใน
ภาพรวมเท่ากับ 3.96 คะแนน  
 
 (รายละเอียดตามตารางที่ ป.1ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา) 
ตาราง ป.1 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

ตัวบ่งชี้ 
ผลประเมิน ปีการศกึษา 2559 

ผลด าเนนิงาน คะแนน ระดับคุณภาพ 

1.1 ผลการบริหารจดัการหลักสตูรโดยรวม 3.09 3.09 พอใช้ 
1.2 อาจารย์ประจ าคณะทีม่ีคุณวฒุิปริญญาเอก 44.78 5.00 ดีมาก 
1.3 อาจารย์ประจ าคณะทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการ 22.39 1.87 ต้องปรับปรุง 
1.4 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 3 2.50 ต้องปรับปรุง 
1.5 การบริการนักศึกษาระดับปรญิญาตร ี 6 5.00 ดีมาก 

1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปรญิญาตรี 5 4.00 ด ี

2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค ์

6 5.00 ดีมาก 

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค ์  55,617.27  5.00 ดีมาก 

2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 35.00 5.00 ดีมาก 

3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม 4 3.00 พอใช้ 

4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารงุศิลปะและวัฒนธรรม 5 4.00 ด ี

5.1 การบริหารของคณะเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ 
กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ/สถาบัน 

6 4.00 ด ี

5.2 ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสตูร 5 4.00 ด ี

คะแนนการประเมิน ระดับคณะ   3.96  
ระดับคุณภาพ   ดี  
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ตารางท่ี ป.1 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

สรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2559                

องค์ประกอบและตัวบ่งชี ้ เกณฑ์การประเมิน 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ 

ข้อเห็นต่างของ
คณะกรรมการประเมินฯ เป้าหมาย ตัวต้ัง/ตัวหาร 

ผลงาน
รวม 

คะแนน คุณภาพ 

1. การผลิต
บัณฑิต 

                3.58 
ดี   

สกอ. 1.1 ผลการบริหารจัดการ
หลักสูตรโดยรวม 

คะแนน 
3.09         3.09 3.09 พอใช้   

     - ผลรวมของค่าคะแนน
ประเมินของทุกหลักสูตร  
(คะแนน อ.2-6 หลักสตูร) 

  9.28               

     - จ านวนหลักสูตร ที่ผ่าน อ.1 
ระดับหลักสตูร   3               

     - จ านวนหลักสูตรที ่ไม่ผ่าน 
อ.1 ระดับหลักสูตร   0               

     - จ านวนหลักสูตรทั้งหมด   3               
     - ร้อยละหลักสูตรที่ได้

มาตรฐาน สกอ. 
  

100.0
0 
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องค์ประกอบและตัวบ่งชี ้ เกณฑ์การประเมิน 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ 

ข้อเห็นต่างของ
คณะกรรมการประเมินฯ เป้าหมาย ตัวต้ัง/ตัวหาร 

ผลงาน
รวม 

คะแนน คุณภาพ 

สกอ. 1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่
มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
 

คะแนน   
44.78         

   
5.00 ดีมาก   

     - จ านวนอาจารย์ประจ าที่
ปฏิบัติงานจริง 

  
54       

        

     - จ านวนอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ   13               
     - จ านวนอาจารย์ประจ าคณะที่

มีคุณวุฒิปรญิญาเอก 
  30       44.78 5.00     

     - ป.ตร ี   0               
     - ป.โท   37               

     - ป.เอก   30               
     - จ านวนอาจารย์ประจ าคณะ

ทั้งหมด 
  67               
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องค์ประกอบและตัวบ่งชี ้ เกณฑ์การประเมิน 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ 

ข้อเห็นต่างของ
คณะกรรมการประเมินฯ เป้าหมาย ตัวต้ัง/ตัวหาร 

ผลงาน
รวม 

คะแนน คุณภาพ 

สกอ. 1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่
ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ 
 

คะแนน 22.39           1.87 
ต้อง

ปรับปรุง 
  

    จ านวนอาจารย์ที่มตี าแหน่งทาง
วิชาการทั้งหมด 

  15       22.39 1.87   
  

     - ต าแหน่ง ผศ.   14               

     - ต าแหน่ง รศ.   1               
     - ต าแหน่ง ศ.   0               

     - อาจารย์ (ไม่มตี าแหน่งทาง
วิชาการ) 

  52               

     - จ านวนอาจารย์ประจ าคณะ
ทั้งหมด 

  67               
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องค์ประกอบและตัวบ่งชี ้ เกณฑ์การประเมิน 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ 

ข้อเห็นต่างของ
คณะกรรมการประเมินฯ เป้าหมาย ตัวต้ัง/ตัวหาร ผลงานรวม คะแนน คุณภาพ 

สกอ. 1.4 จ านวนนักศึกษา
เต็มเวลาเทียบเท่า
ต่อจ านวน
อาจารย์ประจ า 

คะแนน 3.33 แพทย ์
สาธารณสุข 
+อนามัย

สิ่งแวดล้อม 
ชีวเวช 

รวม 
วิทย์-

สุขภาพ 

รวม 
ว.แพทย์ 

2.50 
ต้อง

ปรับปรุง 
  

    · จ านวนนักศึกษาเต็มเวลา (ทุก
ระดับ) ปีการศึกษา 2559 

  31.89 409.97 5.85 - -       

       - ปริญญาตร ี
  131.89 409.97 - 409.97 541.86     

ค่าftes นับจาก 
ชั้นปริคลินิก 

     - ระดับบัณฑิตศึกษา (รวม โท - 
เอก) 

  - - 5.85 - -       

       - ปริญญาโท   - - 5.85 5.85 5.85       

       - ปริญญาเอก   - - - - -       
    · จ านวนอาจารย์ประจ า (ไม่รวม

ลาศึกษาต่อ) 
  33.0 16.0 5.0 21.0 54.0       

    · จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อ
อาจารย์ประจ า 

  3.997 25.623 1.170 19.80 0.00       
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องค์ประกอบและตัวบ่งชี ้ เกณฑ์การประเมิน 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ 

ข้อเห็นต่างของ
คณะกรรมการประเมินฯ เป้าหมาย ตัวต้ัง/ตัวหาร 

ผลงาน
รวม 

คะแนน คุณภาพ 

 
 
  

  · เกณฑ์มาตรฐานจ านวน
นักศึกษาเต็มเวลาต่อจ านวน
อาจารย์ประจ า 

  4 8 8 8         

    ผลการด าเนินงาน (ร้อยละ)   -0.08 220.29 -85.38 147.51 เฉลี่ย       

    เทียบเกณฑ์มาตรฐาน 
(คะแนนที่ได้) 

  
5.00 0.00 5.00 0.00 2.50 

      

สกอ. 
1.5 

การบรกิาร
นักศึกษาระดับ
ปริญญาตร ี 

คะแนน  
 

6 
        6 5.00 ดีมาก   

    1.  จัดบริการให้ค าปรึกษา
ทางวิชาการ และการใช้ชีวิต
แก่นักศึกษาในคณะ 

          1       

    2.  มีการให้ข้อมลูของ
หน่วยงานท่ีให้บริการ 
กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร 
แหล่งงานท้ังเต็มเวลาและนอก
เวลาแก่นักศึกษา 

          1       
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องค์ประกอบและตัวบ่งชี ้ เกณฑ์การประเมิน 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ 

ข้อเห็นต่างของ
คณะกรรมการประเมินฯ เป้าหมาย ตัวต้ัง/ตัวหาร ผลงานรวม คะแนน คุณภาพ 

   3.  จัดกิจกรรมเตรยีมความ
พร้อมเพื่อการท างานเมื่อ
ส าเรจ็การศึกษาแก่นักศึกษา 

          1       

    4.  ประเมินคณุภาพของการ
จัดกิจกรรมและการจดับริการ
ในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 
3.51 จากคะแนนเตม็ 5 

          1       

    5.  น าผลการประเมินจากข้อ 
4 มาปรับปรุงพัฒนาการ
ให้บริการและการให้ข้อมลู 
เพื่อส่งให้ผลการประเมินสูงขึ้น
หรือเป็นไปตามความคาดหวัง
ของนักศึกษา 

          1       

    
6.  ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็น
ประโยชน์ในการประกอบ
อาชีพแก่ศิษย์เก่า 

          1       
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องค์ประกอบและตัวบ่งชี ้ เกณฑ์การประเมิน 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ 

ข้อเห็นต่างของ
คณะกรรมการประเมินฯ เป้าหมาย ตัวต้ัง/ตัวหาร 

ผลงาน
รวม 

คะแนน คุณภาพ 

สกอ.
1.6 

กิจกรรม
นักศึกษาระดับ
ปริญญาตร ี
 

 
คะแนน 

 
6 

        5 4.00 ดี   

    1.  จัดท าแผนการจัดกจิกรรม
พัฒนานักศึกษาในภาพรวม
ของคณะ โดยให้นักศึกษามี
ส่วนร่วมในการจัดท าแผนและ
การจัดกิจกรรม 

          1       

    2.  ในแผนการจดักิจกรรม
พัฒนานักศึกษา ให้ด าเนิน
กิจกรรมทีส่่งเสริมคณุลักษณะ
บัณฑิตตามมาตรฐานผลการ
เรียนรูต้ามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาต ิ5 ประการ 
ให้ครบถ้วน ประกอบด้วย 

  5       1       

    (1) คุณธรรม 
จริยธรรม 

          1       

    (2) ความรู ้           1       
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องค์ประกอบและตัวบ่งชี ้ เกณฑ์การประเมิน 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ 

ข้อเห็นต่างของ
คณะกรรมการประเมินฯ เป้าหมาย ตัวต้ัง/ตัวหาร 

ผลงาน
รวม 

คะแนน คุณภาพ 

   (3) ทักษะทางปัญญา           1       

    (4) ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผดิชอบ 

          1       

    (5) ทักษะการ
วิเคราะหเ์ชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

          1       

    3. จัดกิจกรรมให้ความรู้และ
ทักษะการประกันคุณภาพแก่
นักศึกษา  

          1       

    4. ทุกกิจกรรมที่ด าเนินการ มี
การประเมินผลความส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม
และน าผลการประเมินมา
ปรับปรุงการด าเนินงานครั้ง
ต่อไป 

          1       

    5. ประเมินความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผนการจดั
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

          0       
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องค์ประกอบและตัวบ่งชี ้ เกณฑ์การประเมิน 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ 

ข้อเห็นต่างของ
คณะกรรมการประเมินฯ เป้าหมาย ตัวต้ัง/ตัวหาร 

ผลงาน
รวม 

คะแนน คุณภาพ 

   6. น าผลการประเมินไป
ปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการ
จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
นักศึกษา 

          1       

2. ด้าน
การวิจัย 

    
            5.00 ดีมาก   

สกอ. 
2.1 

ระบบและกลไก
การบริหารและ
พัฒนางานวิจัย
หรืองาน
สร้างสรรค ์ 

คะแนน 6         6 5.00 ดีมาก   

    1. มีระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารงานวิจัยท่ีสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ในการ
บริหารงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค ์

          1       

    2. สนับสนุนพันธกิจด้านการ
วิจัยหรืองานสร้างสรรค ์ใน
ประเด็นต่อไปนี ้                                                                                                                                                    

  4       1       
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องค์ประกอบและตัวบ่งชี ้ เกณฑ์การประเมิน 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ 

ข้อเห็นต่างของ
คณะกรรมการประเมินฯ เป้าหมาย ตัวต้ัง/ตัวหาร 

ผลงาน
รวม 

คะแนน คุณภาพ 

   -  ห้องปฏิบัติการวิจัยหรือ
ห้องปฏิบัติงานสรา้งสรรค ์
หรือหน่วยวิจัย หรือศูนย์
เครื่องมือ หรือศูนย์ให้
ค าปรึกษาและสนับสนุนการ
วิจัยหรืองานสร้างสรรค ์

          1       

    -  ห้องสมุดหรือแหล่ง
ค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการ
วิจัยหรืองานสร้างสรรค ์

          1       

     -  สิ่งอ านวยความสะดวก
หรือการรักษาความปลอดภัย
ในการวิจัยหรือการผลิตงาน
สร้างสรรค ์เช่น ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบ
รักษาความปลอดภัยใน
ห้องปฏิบัติการ 

          1       
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องค์ประกอบและตัวบ่งชี ้ เกณฑ์การประเมิน 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ 

ข้อเห็นต่างของ
คณะกรรมการประเมินฯ เป้าหมาย ตัวต้ัง/ตัวหาร 

ผลงาน
รวม 

คะแนน คุณภาพ 

    -  กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสรมิ
งานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค ์เช่น 
การจัดประชุมวิชาการ การจัด
แสดงงานสรา้งสรรค ์การจัดให้มี
ศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือ
ศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting 
professor) 

          1       

    3. จัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็น
ทุนวิจัยหรืองานสรา้งสรรค์ 

          1       

    4. จัดสรรงบประมาณเพื่อ
สนับสนุนการเผยแพร่
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ใน
การประชุมวิชาการหรือการ
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติ  

          1       

    5. มีการพัฒนาสมรรถนะ
อาจารย์และนักวิจัย มีการสร้าง
ขวัญและก าลังใจ ตลอดจนยก
ย่องอาจารย์และนักวิจัยท่ีมี
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ดีเด่น 

          1       
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องค์ประกอบและตัวบ่งชี ้ เกณฑ์การประเมิน 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ 

ข้อเห็นต่างของ
คณะกรรมการประเมินฯ เป้าหมาย ตัวต้ัง/ตัวหาร ผลงานรวม คะแนน คุณภาพ 

    6. มีระบบและกลไกเพื่อช่วยใน
การคุ้มครองสิทธ์ิของงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้
ประโยชน์และด าเนินการตาม
ระบบท่ีก าหนด 

          1       

สกอ. 
2.2 

เงินสนับสนุน
งานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ * 

 - จ านวนเงินสนับสนุน
งานวิจัยฯจากภายในและ
ภายนอก 

55,617.27  3,058,950.00  
 

55,617.27  
5.00 ดีมาก   

     - กลุ่มวิทยเ์ทคโนฯ คะแนนเตม็ 
5 = 60,000 บาทขึ้นไปต่อคน  
 - กลุ่มวิทยส์ุขภาพ คะแนนเต็ม 
5 = 50,000 บาทขึ้นไปต่อคน  
 - กลุ่มมนุษย์ฯ คะแนนเต็ม 5 = 
25,000 บาทขึ้นไปต่อคน   

  แพทย์+ชีวเวช 
สาธารณสุข 

+อนามัยสิ่งแวดล้อม 
แพทย์+ชีว

เวช 
สาธารณสุข 

+อนามัยสิ่งแวดล้อม 
  

     * งบสนับสนุนจากหน่วย
ภายใน 

  1,518,500.00 170,000.00 
 

59,453.25  
46,666.67 

  

     * งบสนับสนุนจากหน่วย
ภายนอก 

  770,450.00 600,000.00 5.00 4.67   
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องค์ประกอบและตัวบ่งชี ้ เกณฑ์การประเมิน 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ 

ข้อเห็นต่างของ
คณะกรรมการประเมินฯ เป้าหมาย ตัวต้ัง/ตัวหาร ผลงานรวม คะแนน คุณภาพ 

    - จ านวนอาจารย์ประจ าและ
นักวิจัย (นับเฉพาะที่ปฏิบัติงาน
จริง) 

  38.5   16.5   4.83   

       - จ านวนอาจารย์ประจ า 
(ปฏิบัติงานจริง) 

  38   16           

       - จ านวนนักวิจัยประจ า 
(ปฏิบัติงานจริง) 

  0.5   0.5           

สกอ. 
2.3 

ผลงานวิชาการ
ของอาจารย์
ประจ าและ
นักวิจัย  

 - ผลรวมถ่วงน้ าหนักของ
ผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์ประจ าและนักวิจัย  

34.71 23.8       35.00 5.00 ดีมาก   

     - กลุ่มวิทยเ์ทคโนฯ คะแนนเตม็ 
5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป  
 - กลุ่มวิทยส์ุขภาพ คะแนนเต็ม 
5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป 
 - กลุ่มมนุษย์ฯ คะแนนเต็ม 5 = 
ร้อยละ 20 ขึ้นไป   

                  

    รวมจ านวนผลงานวิจัย และ
งานสร้างสรรค์ (จ านวนชิ้น)   40               

     - รวมจ านวนผลงานวิจัย   40               
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องค์ประกอบและตัวบ่งชี ้ เกณฑ์การประเมิน 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ 

ข้อเห็นต่างของ
คณะกรรมการประเมินฯ เป้าหมาย ตัวต้ัง/ตัวหาร 

ผลงาน
รวม 

คะแนน คุณภาพ 

    - ผลรวมถ่วงน้ าหนักผลงานวิจัย   23.8               
     -   บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับ

สมบูรณ ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนือ่งจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ (0.20) 

  17               

            ค่าถ่วงน้ าหนัก   3.4               
     -   บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับ

สมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาต ิหรือใน
วารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไมอ่ยู่ใน
ฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบยีบ
คณะกรรมการการอดุมศึกษา ว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
ส าหรับการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ พ.ศ. 
2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติ
และจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเปน็การทั่วไป 
และแจ้งให้ กพอ./ กกอ. ทราบภายใน 30 วัน
นับแต่วันที่ออกประกาศ (0.40) 

  2               

            ค่าถ่วงน้ าหนัก   0.8               



 

รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ปีการศึกษา 2559 
ระหว่างวันที่  5 - 6 ตุลาคม  2560 

27 

 

  

องค์ประกอบและตัวบ่งชี ้ เกณฑ์การประเมิน 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ 

ข้อเห็นต่างของ
คณะกรรมการประเมินฯ เป้าหมาย ตัวต้ัง/ตัวหาร 

ผลงาน
รวม 

คะแนน คุณภาพ 

      -   ผลงานได้รับการจดอนสุิทธิบัตร  
(0.40) 

                  

               ค่าถ่วงน้ าหนัก   0               
     -   บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับ

สมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่
ปรากฏในฐานข้อมูล TCI  กลุ่มที่ 2 (0.60) 

                  

               ค่าถ่วงน้ าหนัก   0               
     -  บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับ

สมบูรณ์ ท่ีตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับ
นานาชาติท่ีไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ 
ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภา
สถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็น
การท่ัวไป และแจ้งให้ กพอ./ กกอ. ทราบภายใน 
30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ (ซ่ึงไม่อยู่ใน 
Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสาร-วิชาการท่ี
ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 (0.80) 

  7               

          ค่าถ่วงน้ าหนัก   5.6               



 

รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ปีการศึกษา 2559 
ระหว่างวันที่  5 - 6 ตุลาคม  2560 
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องค์ประกอบและตัวบ่งชี ้ เกณฑ์การประเมิน 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ 

ข้อเห็นต่างของ
คณะกรรมการประเมินฯ เป้าหมาย ตัวต้ัง/ตัวหาร 

ผลงาน
รวม 

คะแนน คุณภาพ 

     -   บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับ
สมบูรณ ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวชิาการ
ระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอ้มูลระดับ
นานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรอืระเบียบ
คณะกรรมการการอดุมศึกษา ว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
ส าหรับการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ พ.ศ.
2556 (1.00) 

  14               

    ค่าถ่วงน้ าหนัก   14               
      - ผลงานได้รบัการจดสิทธิบัตร (1.00)                   

    ค่าถ่วงน้ าหนัก   0               
      - ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ผา่นการ

ประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว (1.00)                   

    ค่าถ่วงน้ าหนัก   0               
     -   ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กร

ระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ (1.00)                   

    ค่าถ่วงน้ าหนัก   0               

   



 

รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ปีการศึกษา 2559 
ระหว่างวันที่  5 - 6 ตุลาคม  2560 
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องค์ประกอบและตัวบ่งชี ้ เกณฑ์การประเมิน 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ 

ข้อเห็นต่างของ
คณะกรรมการประเมินฯ เป้าหมาย ตัวต้ัง/ตัวหาร 

ผลงาน
รวม 

คะแนน คุณภาพ 

     -   ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ท่ี
ค้นพบใหม่และไดร้ับการจดทะเบยีน (1.00)                   

    ค่าถ่วงน้ าหนัก   0               
     -   ต าราหรือหนังสือท่ีผ่านการประเมิน

ต าแหน่งทางวิชาการแล้ว (1.00)                   

    ค่าถ่วงน้ าหนัก   0               
     -   ต าราหรือหนังสือท่ีผ่านการพจิารณาตาม

หลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการ
แต่ไมไ่ด้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทาง
วิชาการ (1.00) 

                  

    ค่าถ่วงน้ าหนัก   0               
     - รวมจ านวนผลงานสร้างสรรค ์   0               
     - ผลรวมถ่วงน้ าหนักผลงานสร้างสรรค ์   0               
     - งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สูส่าธารณะ

ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผา่นสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ online (0.20) 

                  

    ค่าถ่วงน้ าหนัก   0               
    



 

รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ปีการศึกษา 2559 
ระหว่างวันที่  5 - 6 ตุลาคม  2560 
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องค์ประกอบและตัวบ่งชี ้ เกณฑ์การประเมิน 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ 

ข้อเห็นต่างของ
คณะกรรมการประเมินฯ เป้าหมาย ตัวต้ัง/ตัวหาร 

ผลงาน
รวม 

คะแนน คุณภาพ 

    - งานสร้างสรรค์ท่ีไดร้ับการเผยแพร่ในระดับ
สถาบัน (0.40)                   

     ค่าถ่วงน้ าหนัก   0               
     - งานสร้างสรรค์ท่ีไดร้ับการเผยแพร่ใน

ระดับชาติ (0.60)                   

    ค่าถ่วงน้ าหนัก   0               
     - งานสร้างสรรค์ท่ีไดร้ับการเผยแพร่ในระดับ

ความร่วมมือระหว่างประเทศ (0.80)                   

    ค่าถ่วงน้ าหนัก   0               
     - งานสร้างสรรค์ท่ีไดร้ับการเผยแพร่ในระดับ

ภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ (1.00)                   

    ค่าถ่วงน้ าหนัก   0               
     - จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวจิัยทั้งหมด   68               
       - จ านวนอาจารย์ประจ า (ปฏบิตัิงานจริง)   67               
       - จ านวนนักวิจัยประจ า (ปฏิบัตงิานจริง)   1               

   
 



 

รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ปีการศึกษา 2559 
ระหว่างวันที่  5 - 6 ตุลาคม  2560 
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องค์ประกอบและตัวบ่งชี ้ เกณฑ์การประเมิน 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ 

ข้อเห็นต่างของ
คณะกรรมการประเมินฯ เป้าหมาย ตัวต้ัง/ตัวหาร 

ผลงาน
รวม 

คะแนน คุณภาพ 

3. การ
บริการ
วิชาการ 

    
            3.00 พอใช้   

สกอ. 3.1 การบรกิาร
วิชาการแก่
สังคม  
 

คะแนน  
6 

        4 3.00 พอใช้ 

  

    1. จัดท าแผนการบริการวิชาการประจ าปีที่
สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและ
ก าหนดตัวบ่งช้ีวัดความส าเร็จในระดับแผน
และโครงการบริการวิชาการแกส่ังคมและ
เสนอกรรมการประจ าคณะ เพื่อพิจารณา
อนุมัต ิ

          1       

    2. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผน 
มีการจัดท าแผนการใช้ประโยชน์จากการ
บริการวิชาการ เพื่อให้เกิดผลต่อการพัฒนา
นักศึกษา ชุมชน หรือสังคม 

          1       

    3. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 
อย่างน้อยต้องมีโครงการที่บริการแบบให้
เปล่า 

          1       



 

รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ปีการศึกษา 2559 
ระหว่างวันที่  5 - 6 ตุลาคม  2560 
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องค์ประกอบและตัวบ่งชี ้ เกณฑ์การประเมิน 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ 

ข้อเห็นต่างของ
คณะกรรมการประเมินฯ เป้าหมาย ตัวต้ัง/ตัวหาร 

ผลงาน
รวม 

คะแนน คุณภาพ 

   4. ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งช้ีของแผน
และโครงการบริการวิชาการแกส่ังคมในข้อ 1 
และน าเสนอกรรมการประจ าคณะ เพื่อ
พิจารณา 

          0     

ไม่มีการประเมิน
ความส าเร็จตามตัวชี้วัด
ของแผน เป็นเพียงการวัด
ความพึงพอใจเท่าน้ัน 

    5. น าผลการประเมินตามข้อ 4  มาปรับปรุง
แผนหรือพัฒนาการให้บริการวิชาการสังคม           0       

    6. คณะมสี่วนร่วมในการบริการวชิาการแก่
สังคมในระดับสถาบัน           1       

4. การ
ท านุบ ารุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรม   

    

            4.00 ดี   

สกอ. 4.1 ระบบและ
กลไกการ
ท านุบ ารุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

คะแนน 6         5 4.00 ดี 

  

    1. ก าหนดผู้รับผิดชอบในการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม             1       



 

รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ปีการศึกษา 2559 
ระหว่างวันที่  5 - 6 ตุลาคม  2560 

33 

 

องค์ประกอบและตัวบ่งชี ้ เกณฑ์การประเมิน 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ 

ข้อเห็นต่างของ
คณะกรรมการประเมินฯ เป้าหมาย ตัวต้ัง/ตัวหาร 

ผลงาน
รวม 

คะแนน คุณภาพ 

   2. จัดท าแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม และก าหนดตัวบ่งช้ีวัดความส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ของแผน รวมทั้ง จัดสรร
งบประมาณเพื่อให้สามารถด าเนินการไดต้าม
แผน 

          1       

    3. ก ากับติดตามใหม้ีการด าเนินงานตามแผน
ด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม           1       

    4. ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งช้ีที่วัด
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้าน
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

          0     
ไม่มีการประเมิน
ความส าเร็จตามตัวชี้วัด
ของแผน  

    5. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือ
กิจกรรมด้านท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม           1       

    6. เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน           1       

    7. ก าหนดหรือสร้างมาตรฐานคณุภาพด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นท่ียอมรับใน
ระดับชาต ิ           0       

 
 



 

รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ปีการศึกษา 2559 
ระหว่างวันที่  5 - 6 ตุลาคม  2560 
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องค์ประกอบและตัวบ่งชี ้ เกณฑ์การประเมิน 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ 

ข้อเห็นต่างของ
คณะกรรมการประเมินฯ เป้าหมาย ตัวต้ัง/ตัวหาร 

ผลงาน
รวม 

คะแนน คุณภาพ 

การบริหาร
จัดการ 

   
            4.00 ดี   

สกอ. 5.1 การบริหารของ
คณะเพ่ือการ
ก ากับติดตาม
ผลลัพธ์ตาม
พันธกิจ กลุ่ม
สถาบัน และ
เอกลักษณข์อง
คณะ/สถาบัน 

คะแนน 7         6 4.00 ดี   

    1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห ์
SWOT โดยเช่ือมโยงกับวิสัยทัศนข์องคณะ
และสอดคล้องกับวิสยัทัศน์ของคณะ สถาบัน 
รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและ
เอกลักษณ์ของคณะ และพัฒนาไปสู่แผนกล
ยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบตัิการประจ าปี
ตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลผุลตามตัวบ่งช้ี
และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์และเสนอ
ผู้บริหารระดับสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัต ิ

          1       

   
 



 

รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ปีการศึกษา 2559 
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องค์ประกอบและตัวบ่งชี ้ เกณฑ์การประเมิน 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ 

ข้อเห็นต่างของ
คณะกรรมการประเมินฯ เป้าหมาย ตัวต้ัง/ตัวหาร 

ผลงาน
รวม 

คะแนน คุณภาพ 

    2. ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมลูทางการเงินท่ี
ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละ
หลักสตูร สัดส่วนคา่ใช้จ่ายเพื่อพัฒนา
นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจดัการเรียน
การสอน อย่างต่อเนื่อง เพื่อวิเคราะห์ความ
คุ้มค่า ของการบริหารหลักสูตร 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบณัฑิต 
และโอกาสในการแข่งขัน 

          1       

    3. ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่
เป็นผลจากการวเิคราะห์และระบปุัจจัยเสี่ยง
ที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่
สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงาน
ตามพันธกิจของคณะและใหร้ะดับความเสีย่ง
ลดลงจากเดิม 

          1       

    4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภบิาลอย่าง
ครบถ้วนท้ัง 10 ประการที่อธิบายการ
ด าเนินงานอย่างชัดเจน 

          1       
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องค์ประกอบและตัวบ่งชี ้ เกณฑ์การประเมิน 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ 
ข้อเห็นต่างของ

คณะกรรมการประเมินฯ เป้าหมาย ตัวต้ัง/ตัวหาร 
ผลงาน
รวม 

คะแนน คุณภาพ 

   5. ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่
ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณต์รง 
และแหล่งเรียนรู้ อื่นๆ ตามประเดน็ความรู ้
อย่างน้อยครอบคลมุพันธกิจด้านการผลิต
บัณฑิตและด้านการวิจยั จัดเก็บอย่างเป็น
ระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์
อักษรและน ามาปรับใช้ในการปฏบิัติงานจริง 

          0     

การจัดการความรู ้
ด าเนินการด้านเดียวคือการ
เรียนการสอน ขาดการ
จัดการความรู้ที่เกี่ยวข้อง
กับการวจิัย และ
กระบวนการจัดการความรู้
ยังไม่ครบถ้วน 

    6. การก ากับติดตามผลการด าเนนิงานตาม
แผนการบริหารและแผนพัฒนาบคุลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุน 

          1       

    7. ด าเนินงานด้านการประกันคณุภาพ
การศึกษาภายในตามระบบและกลไกท่ี
เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและ
พัฒนาการของคณะที่ได้ปรับให้การ
ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพเป็นส่วน
หนึ่งของการบริหารงานคณะตามปกติที่
ประกอบด้วย การควบคุมคณุภาพ การ
ตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ  

          1       
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องค์ประกอบและตัวบ่งชี ้ เกณฑ์การประเมิน 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ 
ข้อเห็นต่างของ

คณะกรรมการประเมินฯ เป้าหมาย ตัวต้ัง/ตัวหาร 
ผลงาน
รวม 

คะแนน คุณภาพ 

สกอ. 5.2 ระบบก ากับการ
ประกันคุณภาพ
หลักสูตร 

คะแนน 6 
        5 4.00 ดี   

    1. มีระบบและกลไกในการก ากับการ
ด าเนินการประกันคณุภาพหลักสตูรให้เป็นไป
ตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพ
หลักสตูร 

          1       

    2. มีคณะกรรมการก ากับ ติดตามการ
ด าเนินงานให้เป็นไปตามระบบท่ีก าหนดใน
ข้อ 1 และรายงานผลการติดตามให้
กรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณาทุกภาค
การศึกษา 

          1       

    3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนบัสนุนการ
ด าเนินงานของหลักสตูรให้เกดิผลตามองค์
องค์ประกอบการประกันคณุภาพหลักสตูร 

          1       

    4. มีการประเมินคณุภาพหลักสตูรตาม
ก าหนดเวลาทุกหลักสูตร และรายงานผลการ
ประเมินให้กรรมการประจ าคณะเพื่อ
พิจารณา  

          1       
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องค์ประกอบและตัวบ่งชี ้ เกณฑ์การประเมิน 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ 
ข้อเห็นต่างของ

คณะกรรมการประเมินฯ เป้าหมาย ตัวต้ัง/ตัวหาร 
ผลงาน
รวม 

คะแนน คุณภาพ 

   5. น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจาก
กรรมการประจ าคณะมาปรับปรุงหลักสตูรให้
มีคุณภาพดีขึ้น อย่างต่อเนื่อง 

          0       

    6. มีผลการประเมินคณุภาพทุกหลักสูตรผา่น
องค์ประกอบท่ี 1 การก ากับมาตรฐาน 

          1 

ข้อมูล
จากผล
ประเมิน
ในตัว
บ่งช้ี 
1.1 

    

      

  

         - ผลรวม
คะแนน
ประเมิน

ทุกตัวบ่งช้ี 

51.46     

      
  

         - จ านวน
ตัวบ่งช้ีที่
ประเมิน 

13     

  
  

        

  
3.96  ดี   
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ส่วนที่ 5 
ผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพและมาตรฐานการอุดมศึกษา 

 
 ผลการประเมินโดยรวม 

 

 ผลการประเมินของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ปีการศึกษา 2559  เมื่อพิจารณา
ตามองค์ประกอบคุณภาพ  พบว่า   

องค์ประกอบที่มีผลการด าเนินงานได้มาตรฐานอยู่ในระดับที่ดีมาก  มีจ านวน 1 องค์ประกอบ คือ 
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 

องค์ประกอบที่มีผลการด าเนินงานได้มาตรฐานอยู่ในระดับดี มีจ านวน 3 องค์ประกอบ คือ 
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต, องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และองค์ประกอบที่ 
5 การบริหารจัดการ 

องค์ประกอบที่มีผลการด าเนินงานอยู่ในระดับพอใช้ มีจ านวน 1 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ 
3 การบริการวิชาการ 

 
ตารางท่ี ป. 2  ตารางวิเคราะห์ผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ 
 

ตารางวิเคราะห์ผลการประเมิน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2559 

กลุ่ม ข  สถาบันที่เน้นระดับ
ปริญญาตร ี

            

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ             

องค์ประกอบ 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย (สกอ.) ผลการ

ประเมิน ตัวบ่งชี้ I P O รวม 

1. การผลิตบัณฑิต 6 
     

3.12  
     4.50  

    
3.09  

     
3.58  

ดี 

2. การวิจัย 3 
     

5.00  
     5.00  

    
5.00  

     
5.00  

ดีมาก 

3. การบริการวิชาการ 1        -         3.00         -    
     

3.00  
พอใช้ 

4. การท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม   

1        -         4.00         -    
     

4.00  
ดี 

5. การบริหารจัดการ 2        -         4.00         -    
     

4.00  
ดี 

คะแนนเฉลี่ย 13  3.59   4.14   4.05   3.96  ดี 

เกณฑ์การประเมิน 
 0.00-1.50        ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
 1.51-2.50  ต้องปรับปรุง 

  2.51-3.00      พอใช้ 
  3.51-4.50  ดี 
  4.51-5.00      ดีมาก 
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5.2 จุดเด่นและข้อเสนอแนะโดยรวม 
 
จุดที่ควรพัฒนาในภาพรวม 

1. วิทยาลัยฯ ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนและการกระจายตัวของบุคลากรทาง
การแพทย์และสาธารณสุข ดังนั้นในด้านการผลิตบัณฑิตจึงควรมีการจัดการหลักสูตรที่มีการเสริมสร้างองค์
ความรู้ที่เหมาะสมส าหรับภูมิภาค การเสริมสร้างทักษะการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับระบบสุขภาพของ
ประเทศ  

2. วิทยาลัยฯ ควรจัดท าแผนกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนในด้านการปลูกจิตส านึก
การท างานในท้องถิ่น เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมทุกคน 

3. ด้านการบริหารจัดการ โดยเฉพาะการวางแผนกลยุทธ์ ควรมีการก าหนดแผนกลยุทธ์ ที่มี
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่มาจากผลการวิเคราะห์ SWOT analysis บนพื้นฐานของการใช้ข้อมูลจริง ควรมี
การค้นหาหรือก าหนดสมรรถนะหลักที่ส าคัญหรือโดดเด่นขององค์กร เพื่อประกอบการวางแผนกลยุทธ์ที่จ ะ
น าพาองค์กรไปสู่วิสัยทัศน์และเอกลักษณ์ขององค์กร และก าหนดแผนปฏิบัติราชการประจ าปีที่สอดคล้องกับ
แผนกลยุทธ์ ที่มีค่าเป้าหมายและตัวชี้วัดที่ชัดเจน ทั้งทางด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัยและการบริการวิชาการ
ไปในทิศทางเดียวกัน  

4. ด้านการสนับสนุนบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน ควรมีการวิเคราะห์หาปัจจัยที่จะส่งผล
ต่อความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กร รวมทั้งความต้องการ/ความคาดหวังของบุคลากรทุกกลุ่ม เพื่อจัด
แผนพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะที่เหมาะสมในแต่ละกลุ่ม เช่น สายวิชาการ มีทักษะความเป็นครู ทักษะด้าน
การวิจัยและทักษะด้านการให้การบริการ ส่วนสายสนับสนุนให้มีทักษะที่สามารถสนับสนุนในแต่ละภารกิจ
อย่างชัดเจน เพื่อให้สามารถมีความก้าวหน้าตามสายงานได้อย่างต่อเนื่อง 

5. ด้านคู่ความร่วมมือ ควรมีการติดต่อประสานงานทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการเพื่อให้เกิด
ความร่วมมือ/การสนับสนุนในการด าเนินงานตามพันธกิจที่เก่ียวข้องให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือหลักสูตร
ที่ตั้งไว้ ทั้งในด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัยและการบริการวิชาการ บนพื้นฐานของการได้ประโยชน์ร่วมกัน  

 
5.3 ผลการวิเคราะห์จุดเด่น และโอกาสการพัฒนา รายองค์ประกอบ 
 
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
มีกระบวนการการให้บริการนักศึกษาระดับปริญญา
ตรีเป็นไปตามเกณฑ ์

ด้านการให้บริการนักศึกษา ควรมีกระบวนการ
ที่เป็นระบบที่ชัดเจน เช่น เร่ิมจากมีกระบวนการรับ
ฟังความต้องการและความคาดหวังของนักศึกษา 
เพื่อน ามาจัดท าแผนในการให้บริการแก่นักศึกษา          
ที่สอดคล้องกับความต้องการทั้งด้านวิชาการและ
การใช้ชีวิตในคณะ และมีการก าหนดเป้าประสงค์/
ตัวชี้ วั ดที่ ชั ด เจนของกระบวนการดั งกล่ าวที่
ครอบคลุมทั้ง ด้านกระบวนการท างานและผลลัพธ์ 
จัดให้มีการประเมินหรือทบทวนตามเป้าประสงค์             
ที่นอกเหนือจากการประเมินความพึงพอใจ และ
จ านวนผู้เข้าร่วม เพื่อให้ได้ผลการประเมินที่น ามาใช้
ในการปรับปรุงกระบวนการให้การบริการนักศึกษา 
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จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- ค่ าคะแนนเฉลี่ ยของระดับคุณภาพของ

หลักสูตรยังต่ ากว่าเป้าหมาย (3.09 จาก 3.35) 
- คุณวุฒิของอาจารย์ในระดับปริญญาเอกผ่าน

เกณฑ์มาตรฐานแต่ยังต่ ากว่าเป้าหมาย (ร้อยละ 44 
จากร้อยละ 45) รวมทั้งต าแหน่งทางวิชาการของ
อาจารย์อยู่ในระดับต้องปรับปรุง (1.87 จาก 5)  
- สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจ านวน

อาจารย์ประจ าในกลุ่มสาขาวิชาสาธารณสุขต่ ากว่า
เกณฑ์มาตรฐาน และต่ ากว่าเป้าหมาย (25:1) 
- วิทยาลัยฯมีการจัดกิจกรรม/โครงการพัฒนา

นักศึกษาตามกรอบมาตรฐาน 5 ด้าน แต่การ
ก าหนดตัวชี้วัดของแต่ละกิจกรรมเป็นการก าหนด
เฉพาะจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมและความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมเท่านั้น ไม่พบการประเมินผล
การพัฒนาทักษะแต่ละด้านที่เกิดแก่นักศึกษา อาจ
ส่งผลให้ไม่สามารถประเมินผลสัมฤทธิ์ของการจัด
กิจกรรมต่างๆดังกล่าวเพื่อน ามาปรับปรุงในปีต่อไป 

- ด้านการส่งเสริมเพื่อเพิ่มต าแหน่งวิชาการ 
ควรจัดให้มีระบบการติดตามความก้าวหน้าใน
อาชีพแก่คณาจารย์รายบุคคล พร้อมส ารวจความ
ต้องการความช่วยเหลือเพื่อส่งเสริมอาจารย์เข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการเพิ่มข้ึน 
- ควรมีระบบสนับสนุนการเข้าสู่ต าแหน่งทาง

วิชาการ/การเข้าสู่ต าแหน่งสายสนับสนุน เช่น มี
ผู้ให้ค าปรึกษาถึงระเบียบและขั้นตอนการเข้าสู่
ต าแหน่งที่สูงขึ้น การติดต่อประสานงานและการ
ติดตามความก้าวหน้ากับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง 
รวมทั้งการสนับสนุนการเขียนเอกสารประกอบการ
ส อ น เ อ ก ส า ร ค า ส อ น  ต า ร า แ ล ะ ห นั ง สื อ               
เป็นต้น 
- ด้ า น แ ผ น กิ จ ก ร ร ม พั ฒ น า นั ก ศึ ก ษ า               

ควรก าหนดเป็นแผนพัฒนานักศึกษาที่ชัดเจน มี
การก าหนดเป้าประสงค์และตัวชี้วัดที่จะส่งเสริม
หรือพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะ 5 ด้าน และ
ควรให้นักศึกษาทุกคนมีโอกาสเข้าร่วม โดยแต่ละ
ด้ า น มี กิ จ ก ร ร ม /โ ค ร ง ก า ร ที่ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
คุณลักษณะที่ต้องการ ซึ่ ง ในกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษานั้นอาจประกอบไปด้วยกิจกรรมหรือ
โครงการที่บรรจุอยู่ในหลักสูตร เช่น ทักษะทาง
ปัญญา ทักษะความรู้ และกิจกรรมหรือโครงการที่
จัดเป็น extra-curriculum ในการประเมินผลควร
มีการประเมินแผนทั้งหมด (รวมทุกกิจกรรม) ว่าใน
แต่ละกิจกรรมหรือโครงการสามารถด าเนินการจน
บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ อย่างไร เพื่อใช้ในการ
ปรับปรุงในปีต่อไป 

 
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
มีระบบการสนับสนุนทุนวิจัยและการน าเสนอ

ผลงานวิชาการ รวมทั้งมีเวทีการน าเสนอผลงาน
วิชาการส าหรับคณาจารย์และนักศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง 

- ควรส่งเสริมให้คณาจารย์มีการด าเนินการวิจัยใน
ประเด็นที่เป็นจุดเน้นหรือความเชี่ยวชาญหลัก เพื่อ
เสริมสร้างจุดเด่นของวิทยาลัยฯ 
- จากผลการด าเนินงานด้านการวิจัยที่แสดง พบว่า
ผลงานวิจัยส่วนใหญ่มาจากกลุ่มอาจารย์เพียงส่วน
หนึ่งดังนั้นควรมีระบบการติดตามและสนับสนุน
อาจารย์และนักวิจัยที่ยั งไม่ ได้รับทุนวิจัยหรือ
น าเสนอผลงานเป็นรายบุคคล  เพื่อกระตุ้นให้
อาจารย์มีการผลิตผลงานวิชาการมากขึ้น ซึ่งจะ
น าไปสู่การเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ 
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จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- มีจ านวนทุนวิจัยสนับสนนุจากแหล่งทุนภายนอก
น้อย 
 
 
 
- มีจ านวนผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร
ระดับนานาชาติน้อย 
 
 
 
 

- ควรมีการสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่ ในการพัฒนา
ข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อยื่นขอทุนวิจัยจากแหล่ง
ทุนภายนอก เช่น มีระบบพี่เลี้ยงส าหรับนักวิจัยรุ่น
ใหม่ หรือ การอบรมการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย 
- ควรสนับสนุน/ส่งเสริมให้คณาจารย์มีการตีพิมพ์
เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการที่อยู่ ใน
ฐานข้อมูลนานาชาติมากขึ้น เช่น มีระบบการ
ช่วยเหลือการจัดท าต้นฉบับผลงานตีพิมพ์เป็น
ภาษาอังกฤษ หรือการสร้างแรงจูงใจโดยการ
สนับสนุนค่าตอบแทนผลงานตีพิมพ์ตาม impact 
factor ของวารสาร 

 
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
มีการให้บริการตามความต้องการของชุมชน หรือ
ตอบสนองการแก้ปัญหาของชุมชน 

คณะควรก าหนดทิศทาง เป้าประสงค์และวิธีการ
ให้บริการทางวิชาการที่ชัดเจน สอดคล้องกับความ
เชี่ยวชาญของคณะและความต้องการของชุมชน
อย่างเป็นรูปธรรม 
 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
ไม่พบการประเมินตัวชี้วัดของแผนโครงการบริการ
วิชาการ ที่แสดงมีเพียงการประเมินแต่ละโครงการ/
กิจกรรม 

คณะควรก าหนดตัวชี้วัดของโครงการวิชาการด้าน
คุณภาพและควรติดตามผลการด าเนินงานภาย
หลังจากการให้บริการวิชาการ 

 
องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
มีความโดดเด่นในกิจกรรมด้านการส่งเสริม

คุณธรรมจริยธรรม 
จัดกิจกรรมต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมบทบาท และ
ภาพลักษณ์ที่ดีดา้นคุณธรรมของนักศึกษาและ
บุคลากร 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
ไม่พบการประเมินตัวชี้วัดของแผนโครงการท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ที่แสดงมีเพียงการ
ประเมินแต่ละโครงการ/กิจกรรม 

- ควรมีการประเมินความส าเร็จตามตัวชี้วัดของ
แผน 
- ควรเพิ่มตัวชี้วัดเชิงคุณภาพที่ใชใ้นการประเมิน
แต่ละโครงการ/กิจกรรม นอกเหนือจากการวัดเชิง
ปริมาณ 
- ยังไม่พบตัวชี้วัดและกิจกรรมในแผน 5 ปี ที่
สอดคล้องกับกลยุทธ์ข้อ 4.2 “สร้างแหล่งเรียนรู้
เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ภูมิ
ปัญญาท้องถิน่ของภูมิภาคลุ่มน้ าโขง” 
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องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

วิทยาลัยมีความตั้งใจการด าเนินงานเพื่อให้การ
ด าเนินงานเป็นไปอย่างมีคุณภาพ 

- ควรพิจารณาวัตถุประสงค์ของตัวชี้วัดเพื่อให้เกิด
ประสิทธิผลที่ดีในการด าเนินการ เช่น 
- การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย ควรวิเคราะห์ข้อมูล
ของการด าเนินงานปีงบประมาณ 2560 เพื่อให้
สอดคล้องกับการด าเนินงานในปีการศึกษา 2559 
 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 - การด าเนินการด้านการจัดการความรู้ยังไม่ได้ถูก
ก าหนดเป้าหมายที่ชัดเจน และ ยังไม่ครอบคลุมใน
ประเด็นที่ก าหนด เช่น ด้านการวิจัย 

- ประเด็นการบริหารความเสี่ยง เสนอแนะให้
พิจารณาประ เด็นที่ สอดคล้ องกับปั จจัยการ
ด าเนินงานที่มีโอกาสได้รับผลกระทบจากปัจจัย
ภายนอก เช่นการเปลี่ยนแปลงนโยบาย จ านวน
นักศึกษาที่ลดลง ความนิยมในสาขาวิชาเปลี่ยนไป
เป็นต้น 

 
ข้อเสนอแนะอื่นๆ  
 - 
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1.  ตารางการตรวจเยี่ยม 

ก าหนดการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับวิทยาลัย  ปีการศึกษา 2559 
ในวันที่ 5-6 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ณ ห้อง CMP 401  ชั้น 4   

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 
วันพฤหัสบดีท่ี  5  ตุลาคม พ.ศ. 2560    

เวลา กิจกรรม ห้องประชมุ 

08.30 - 09.00 น. คณะกรรมการประเมินประชุมเพือ่วางแผนการตรวจประเมินคณุภาพภายใน CMP 412 
09.00 - 10.00 

น. 
คณะกรรมการตรวจประเมินประชุมร่วมกับผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร
ทุกท่านของวิทยาลัยฯ และรับฟังการรายงานผลการด าเนินงานของ
วิทยาลัย โดย คณบดี หรือผู้แทนกล่าวสรุปผลการด าเนินงานภาพรวม    

CMP 401 

10.00 – 10.40 
น. 
 

สัมภาษณ์กลุ่มที่ 1 
ผู้บริหาร ไดแ้ก่ คณบดี/ รองคณบดี / ผู้ช่วยคณบดี 

หัวหน้ากลุ่มวิชา/อาจารยจ์ากศูนยแ์พทย์ฯ      
(CMP 401) 

สัมภาษณ์กลุ่มที่ 2 
ประธานหลักสตูร ท้ัง 4 หลักสูตร 

(ผศ.พญ.ศุทธินี/ อ.ทักษิณ/ ผศ.สม
เจตน์/ผศ.ดร.สุรศักดิ์)(CMP 412) 

10.40 – 11.20 
น. 

 

สัมภาษณ์กลุ่มที่ 1 
 ผู้แทนอาจารย์  

(ท่ีไม่ใช่ ผู้บริหาร และประธานหลกัสูตร) 
(CMP401)  

หลักสูตรละ 2 คน 

สัมภาษณ์กลุ่มที่ 2 
ผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุน แต่ละ

หน่วยงาน 
(CMP 412) 

11.20 - 12.00 
น. 
 

สัมภาษณ์กลุ่มที่ 1 
  นักศึกษาท้ัง 4 หลักสูตร  

(CMP 401) 
 หลักสูตรละ 3 คน 

สัมภาษณ์กลุ่มที่ 2 
  สัมภาษณ์บัณฑติ / นายจ้าง                     
(ทางโทรศัพท์)  (CMP 412)    

หลักสูตรละ 1 คน 
12.00 – 13.00 

น. 
คณะกรรมการพักรับประทานอาหารกลางวัน และบริการอาหารว่างเช้า-บ่าย CMP 412 

13.00 น.เป็นต้นไป คณะกรรมการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน/ผลการด าเนินงาน/สรุปประเด็นที่
ได้จากการตรวจเอกสารหลักฐาน 

CMP 412 

 
วันศุกร์ที่  6  ตุลาคม พ.ศ. 2560    

เวลา กิจกรรม ห้องประชมุ 
08.30 – 10.30 

น. 
คณะกรรมการประเมินประชุมสรุปผลการตรวจประเมินและเตรียมการเสนอ
ผลเบื้องต้นด้วยวาจา 

CMP 412 

*10.30-12.00 น. 
คณะกรรมการน าเสนอผลการประเมินเบ้ืองต้นด้ายวาจาแก่ 
ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร ผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน พร้อมตอบข้อซักถาม
เพ่ิมเติม (ฟังสรุปผลประเมินฯ) 

CMP 401 

 คณะกรรมการพักรับประทานอาหารกลางวัน และบริการอาหารว่างเช้า CMP 412 
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2.  บันทึกภาคสนาม 
 
คณบดี/รองคณบด/ีผู้บริหารระดับคณะ 
 ด้านการบริการวิชาการ 
 - คณะมีการลงพืน้ที่มุ่งเนน้ด้านสุขภาพอนามัย ชีวิตและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ สาธารณสุขจังหวดั 
พัฒนาชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

- คณะมีการบูรณาการกับหน่วยงานอ่ืนๆ เช่น การบูรณาการระหว่างคณะในการดูแลผู้สูงอายุกับ
คณะพยาบาล มีการจัดกลุ่มหนว่ยบริการสุขภาพปฐมภูมิ หรือ Primary care cluster เพื่อให้บริการ
ประชาชนในพื้นที่ชุมชนเปา้หมาย ท าให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพที่เหมาะสมได้อย่างมปีระสิทธิภาพ
และมีคุณภาพดีขึ้น 
 รพ.ศรีสะเกษ  

- มีการลงพื้นที่ เพื่อ Screening /Promotion ท าความร่วมมือกับชุมชน เทศบาล เพื่อท ากิจกรรม
ให้บริการและตรวจคัดกรองผู้ปว่ย 

- PCC : Primary Care Cluster โดยบูรณาการระหว่างโรงพยาบาล สาธารณสุข รพสต. 
รพ.สรรพสิทธิ์ 
- จะมีกิจกรรมทุกวันศุกร ์ด้านระบบการดูแลสุขภาพ  

 
การสัมภาษณ์ผู้แทนอาจารย์ 
 การด าเนินงานเพื่อพัฒนาปรับปรุงในปีการศึกษา 2559 
 - มีการจัดประชุมเพื่อสอบถามความต้องการการช่วยเหลือ/ปญัหาอุปสรรคในการท างานของ
คณาจารย์ และด าเนนิการแก้ไขในส่วนที่เป็นปัญหาเร่งด่วน 
 - มีแผนการพัฒนากระบวนการผลิตบัณฑิตให้มีคุณสมบัตทิี่โดดเด่นยิ่งขึ้น 
 - มีการจัดอบรมเพื่อปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Problem-based 
learning (PBL) ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 - อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีการร่วมแรงร่วมใจ ท างานเป็นทีมในการบริหารจัดการหลักสูตรท าให้ผล
การด าเนินงานหลายดา้นมีการพัฒนาปรับปรุงที่ดีขึ้น 
 - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชั้นปรีคลินิกซึ่งชว่ยให้การสื่อสารข้อมูล/นโยบายดา้นต่างๆ จาก
ผู้บริหารไปยังคณาจารย์ไดท้ั่วถงึยิ่งขึ้น 
 - มีการด าเนินการแก้ปัญหาเร่ืองจุดเชื่อมต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ต wifi ช่วยให้เพิ่มประสิทธิภาพและ
ความคล่องตัวในการท างานมากข้ึน 
  

สิ่งที่ต้องการด าเนินการเพิ่มเติม 
 - การสนับสนนุการเข้าสู่ต าแหนง่ทางวชิาการของอาจารย์ที่เป็นรูปธรรม เช่น การอบรมการผลติ
เอกสารการสอน เอกสารค าสอน หนังสือและต ารา การชี้แจงระเบียบขั้นตอนและจัดท าแผนผงัขั้นตอนการ
ยื่นขอต าแหน่งทางวิชาการทีช่ัดเจน  
 - การพิจารณาเพิ่มจ านวนทุนสนับสนุนส าหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ให้เพียงพอส าหรับจ านวนความ
ต้องการ 
 - การจัดระบบการดูแลอุปกรณ์สื่อโสตทัศนปูกรณ์ส าหรับการเรียนการสอนและการวิจัยเพื่ออ านวย
ความสะดวกแก่อาจารย์ เช่น การดูแลความพร้อมของสื่อการสอนในห้องเรียนก่อนชั่วโมงเรียน การดูแล
บ ารุงรักษาอุปกรณ์ดา้นสารสนเทศให้พร้อมใช้  
 - วางแผนระบบงานในแตล่ะส่วนงาน ให้มีความชัดเจน สอดคลอ้งและเหมาะสม เชน่ การจัดท า 
Work Instruction หรือ SOP เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัตงิาน 
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ตัวแทนบุคลากร 

ระบบการท างาน/ขัน้ตอน 
- การหนังสือเข้าวิทยาลัยแพทย์ ผ่านหัวหนา้ ผา่นรอง ถึงคณบดี ส่งการตามหน่วยงานรับผดิชอบ

ที่เก่ียวข้อง 
- การจัดท าแผน เป็นการจัดท าแผนร่วมกัน อาจารย์ บุคลากร OPD 
แผนการพัฒนาบุคลากร 
- มีงบสนับสนุนในการพัฒนาบุคลากร  

o สายสนับสนนุ คนละ 10,000 บาท/ปีงบประมาณ 
o สายวชิาการ 10,000 – 15,000 บาท/ปีงบประมาณ 

- ด้านการของบฯสนบัสนุนดา้นงานวิจัยของสายสนับสนนุ บุคลากรสายสนบัสนุนทราบนโยบาย
นี้แต่ยังไม่มบีุคลากรท าวิจัยหรือของบฯสนบัสนนุในส่วนนี้ 

- ด้านการเงินกบัการบัญชี มีบุคลากรจ านวน 3 คน มีการรายงานงบประมาณการเงินของคณะ 
แต่ไม่ได้ลงตามแบบเดบติ เครดิต เนื่องจากมีงบประมาณสนบัสนุนจ านวนมาก 

ปัญหาอุปสรรคในการท างาน 
- นักวิชาการศึกษา การเข้ามารับหน้าที่ของบุคลากรใหม่ ที่ต้องเรียนรู้งานเอง ไม่มีระบบพี่เลี้ยง

ท าหน้าที่ติดต่อในการส่งนักศึกษาไปเรียนในรายวชิาชั้นคลินิก/ฝึกปฏิบัติงานที่โรงพยาบาล 
สถานพยาบาล 

- การกรอกผลการเรียนในระบบ Reg ของอาจารย์จากหลายส่วน เช่น อาจารย์จากศูนย์แพทย์ 
ปริคลินิก ที่นักวชิาการศึกษาท าหน้าที่ช่วยกรอกผลการเรียน กรอกเกรดให้  

- สัมพันธภาพในการท างาน ความร่วมมือร่วมใจ 
 
 
การสัมภาษณ์ตัวแทนนักศึกษา 

- ระดับ ป.ตรี แพทยศาสตร์ มีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนระดับปรีคลินิก ส่วนการ
ขึ้นชั้นคลนิิกโดยวธิีจับฉลากท าให้ไม่เป็นไปตามที่ต้องการ เช่น บ้านอยู่ศรีสะเกษแต่จับได้ รพ.
สรรพสิทธิประสงค์ แต่ก็ยินดปีฏิบัติตาม 

- ระดับ ป.ตรี สาธารณสุข คณาจารย์ดูแลด้วยความอบอุ่น อาจารย์จดจ านักศึกษาได้ทุกคน ท า
ให้มีความผูกพัน แต่ด้านการเรียนโดยวิธี active learning มีมากเกินไป ท าให้รู้สึกเหมือนต้อง
เรียนด้วยตนเองทั้งหมด ด้านการประกอบอาชีพหลังจบการศึกษา นักศึกษาเชื่อวา่ยังมี
ตลาดแรงงานทีส่ามารถรองรับได้ 

- ระดับบัณฑิตศึกษา ป.โท ได้รับการดูแลจากอาจารยท์ี่ปรึกษาด ีมีสิ่งสนบัสนุนการเรียน การท า
วิจัยที่เพียงพอ ด้านการจบการศึกษาตามเวลา นักศึกษาไทยคาดว่าจะไม่จบตามเวลา แต่
นักศึกษาจากติมอร์แจ้งว่าจะต้องท าให้จบภายในทุนที่ได้รบั คือ 1 ปี 10 เดือน 
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3.  ภาพถ่าย 
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ข้อมูลติดต่อผู้จดัท ำ  

 
 
 

นางสาวเต็มศิริ ชิดดี 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

e-mail: temsiri.c@ubu.ac.th 

ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ 
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี เลขที่ 85 ถนนสถลมาร์ค  
ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี   
โทร 045-353036 โทรสาร 045-535036  
http://www.ubu.ac.th/web/quality 




