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ก 

 

ค ำน ำ 

การประเมินครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้คณะด าเนินการ ตามมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ .ศ . 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ .ศ .2545 ที่ว่า “ให้หน่วยงานต้นสังกัดและ
สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็น
ส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปี 
เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน  เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา เพ่ือให้คณะทราบสัมฤทธิผลในการด าเนินงานของตนเอง ทราบจุดแข็ง จุดที่ควร
พัฒนา ส าหรับเป็นข้อมูลในการวางแผนการด าเนินงานในปีต่อไป เพ่ือให้มหาวิทยาลัย และหน่วยงานต้นสังกัด
ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีข้อมูลพ้ืนฐานที่จ าเป็นส าหรับการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการอุดมศึกษาใน
แนวทางท่ีเหมาะสมโดยมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ 

1. เพ่ือประเมินระบบและกลไกการด าเนินงานของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รวมทั้งผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ที่สะท้อนคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่ สกอ. ก าหนด
รวมทั้งเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน 

2. เพ่ือให้วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีทราบจุดแข็งและ
แนวทางเสริม จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางแก้ไข เพ่ือใช้ในการท าแผนยกระดับคุณภาพในปีต่อไป 

3. เพ่ือให้วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีข้อมูลพ้ืนฐานที่
สมบูรณ์ถูกต้อง และเหมาะสม ส าหรับการพัฒนาคุณภาพ 

บัดนี้ คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้ด าเนินจัดท าเล่มรายงานสรุปผลการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  ปีการศึกษา 2560                        
เสร็จเรียบร้อย ตามรายละเอียดปรากฏในรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในฉบับนี้ 

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็น
อย่างดียิ่ง จึงขอขอบคุณมาไว้ ณ โอกาสนี้ 
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บทสรุปผู้บริหำร 
 

    ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษาของ
ส านักงานการอุดมศึกษา โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา 2560 พบ
ดังนี้ 

1. การประเมินผลระดับหลักสูตร จ านวน 3 หลักสูตร ผลการประเมินคุณภาพของหลักสูตรโดยรวม
ค่าเฉลี่ย 3.09 อยู่ในระดับ ‘พอใช้’ เท่ากับผลการประเมินในปีการศึกษา 2559 

2. การประเมินผลการด าเนินงานในระดับคณะ พบว่า คณะมีผลการด าเนินงานตามเกณฑ์การ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาโดยรวมของพันธกิจ 4 ด้าน และการบริหารจัดการ ในระดับ 
“ดี” (คะแนนเฉลี่ย 4.17) ซึ่งมีคะแนนสูงกว่าปีการศึกษา 2559 (คะแนนเฉลี่ย 3.96) โดยพบว่า องค์ประกอบ
ที่ 2 การวิจัย และองค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีระดับคุณภาพ “ดีมาก” (คะแนน
เฉลี่ย 5.00) องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ และ องค์ประกอบที่ 5 
การบริหารจัดการ ระดับ “ดี” (คะแนนเฉลี่ย 3.53 4.00 และ 4.50 ตามล าดับ) โดยมีรายละเอียดของผลการ
ประเมิน ดังต่อไปนี้ 
 

องค์ประกอบ 
จ ำนวนตัว

บ่งชี้ 
คะแนนกำรประเมินเฉลี่ย 

ผลประเมิน 
I P O คะแนนเฉลี่ย 

การผลิตบัณฑิต 6 3.37 4.00 3.09 3.53 ดี 
การวิจัย 3 5.00 5.00 5.00 5.00 ดีมาก 
การบริการวิชาการ 1 - 4.00 - 4.00 ดี 
การท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

1 - 5.00 - 5.00 ดีมาก 

การบริหารจัดการ 2 - 4.50 - 4.50 ดี 
ผลกำรประเมิน 13 3.78 4.43 4.05 4.17 ดี 

 



 

1 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน วิทยาลยัแพทยศาสตรแ์ละการสาธารณสุข ปีการศึกษา 2560                 
ระหว่างวันที่ 25-26 กันยายน 2561  

 

ส่วนที่ 1 
รายนามคณะกรรมการผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
ปีการศึกษา 2560 
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              (ศาสตราจารย์ พญ.จามรี ธีรตนกุลพิศาล) 
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3. .......................................................................... กรรมการ 

  (รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ ขันติยวิชัย) 

 

 

4. ............................................................................กรรมการ 

    (ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.รัชดา โสภาคะยัง) 

 

 

5. ............................................................................กรรมการ 

           (อาจารย์สายเพชร อักโข) 

 

 

6. ............................................................................ เลขานุการ 

  (นางสาวสายใจ จันเวียง) 

  



 

2 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน วิทยาลยัแพทยศาสตรแ์ละการสาธารณสุข ปีการศึกษา 2560                 
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ส่วนที่ 2 
บทน า 

 
2.1 ข้อมูลทั่วไปของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  

2.2.1 วัน / เดือน / ปี   ที่รับการตรวจประเมิน 

ระหว่างวันที่ 25 - 26 กันยายน 2561 

2.1.2 รอบการประเมิน 

ปีการศึกษา  2560 (ผลการด าเนินงาน 1 สิงหาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561) 

2.1.3 รายนามคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

1. ศาสตราจารย์ พญ.จามรี ธีรตนกุลพิศาล ประธานฯ 

2. รองศาสตราจารย์ ดร.อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์ กรรมการ 

3. รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ ขันติยวิชัย กรรมการ 

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชดา โสภาคะยัง กรรมการ 

5. อาจารย์สายเพชร อักโข กรรมการ 

6. นางสาวสายใจ จันเวียง เลขานุการ 

 

2.2 วัตถุประสงค์ในการประเมินคุณภาพ 

2.2.1 เพ่ือให้วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ด าเนินการตามมาตรา 48 แห่ง

พระราชบัญญัติการศึกษา แห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่ว่า “ให้

หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ ถือว่า

การประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่าง

ต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปี เสนอต่อหน่วยงาน ต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ

เปิดเผยต่อสาธารณชนเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการ

ประกันคุณภาพภายนอก” 

2.2.2 เพ่ือให้วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ทราบสัมฤทธิผลในการด าเนินงานของ

ตนเอง ทราบจุดแข็ง จุดทีค่วรพัฒนา ส าหรับเป็นข้อมูลในการวางแผนการด าเนินงานในปีต่อไป 



 

3 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน วิทยาลยัแพทยศาสตรแ์ละการสาธารณสุข ปีการศึกษา 2560                 
ระหว่างวันที่ 25-26 กันยายน 2561  

 

2.2.3 เพ่ือให้วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีข้อมูลพ้ืนฐานที่จ าเป็นส าหรับการ

ส่งเสริมสนับสนุน การจัดการอุดมศึกษาในแนวทางที่เหมาะสม 

2.3 ประวัติและความเป็นมาของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17

ธันวาคม พ.ศ. 2545 ตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ว่าด้วย “โครงการจัดตั้งวิทยาลัย

แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข พ.ศ. 2545” โดยมีฐานะเป็นองค์กรในก ากับของมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี และเกิดขึ้นจากความร่วมมือกันระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการ 

(ทบวงมหาวิทยาลัยในขณะนั้น ) ซึ่งร่วมมือกันจัดตั้งเป็นโครงการผลิตแพทย์เพ่ิมเพ่ือชาวชนบท                

(The Collaborative Project to Increase Production of Rural Doctor : CPIRD) ซึ่งริเริ่มและ

ด าเนินงานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 ตามนโยบายของรัฐบาล เพ่ือแก้ไขปัญหาการขาดแคลนและการ

กระจายตัวของบุคลากรทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข โดยเฉพาะอย่างยิ่งพ้ืนที่ในส่วนภูมิภาคของ

ประเทศ ซึ่งประสบปัญหาดังกล่าวอย่างมากในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมา 

ปี พ.ศ.2548 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้มีมติมอบหมายให้ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ

สาธารณสุข ด าเนินการจัดการเรียนการสอนเพ่ิมอีกหนึ่งหลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เพ่ือช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทางด้านนักวิชาการ

สาธารณสุขในพ้ืนที่ 4จงัหวัดอีสานใต้ทางด้านตะวันออก  

และในปีการศึกษา 2558 วิทยาลัยแพทศาสตร์และการสาธารณสุข  ได้ด าเนินการเปิด

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ชีวเวชศาสตร์) 

ในปัจจุบัน วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอน

ทั้งสิ้น 4 หลักสูตร ประกอบด้วย หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต, หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (อนามัย

สิ่งแวดล้อม), หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์

และการสาธารณสุข มีพันธกิจหลักที่ส าคัญ คือ การผลิตแพทย์เพ่ือรับใช้ประชาชนในพ้ืนที่ 4 จังหวัด

อีสานใต้ทางทิศตะวันออก ได้แก่ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และอ านาจเจริญ  โดยได้รับ

มอบหมายให้รับผิดชอบในการด าเนินการรับนักเรียนและจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นเตรียม

แพทย์ (ปี 1) และชั้นปรีคลินิก (ปี 2-3) และให้โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี 

รับผิดชอบในการด าเนินการจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นคลินิก (ปี 4-6) โดยมีคณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นที่ปรึกษาและให้การสนับสนุนในการรับนักศึกษา การจัดการเรียนการสอน

และการผลิตบัณฑิต จนกว่าบัณฑิตแพทย์รุ่นที่หนึ่งของวิทยาลัยฯ ส าเร็จการศึกษา 
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ปรัชญา 
สร้างสติและปัญญาแก่สังคม บนพื้นฐานความพอเพียง 

วิสัยทัศน์ 
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เป็นสถาบันชั้นน าแห่งการเรียนรู้ด้าน วิทยาศาสตร์

สุขภาพในภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
เป้าหมาย 

1. เป็นแหล่งเรียนรู้ส าหรับนักศึกษาในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
2. ผลิตบุคลากรทางการแพทย์และการสาธารณสุขที่มีความรู้ความสามารถในการ

ช่วยเหลือชุมชนและประชาชนในพื้นท่ีในด้านการดูแล ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 
3. สนองนโยบายของรัฐบาลในการแก้ปัญหาการขาดแคลนแพทย์และการกระจาย

แพทย์สู่พื้นที่ชนบทห่างไกล 
4. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้ดีขึ้น 

พันธกิจ 
1. สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ มาตรฐาน มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ 

2. สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่น าไปประยุกต์ใช้ประโยชน์เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

3. บริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนอและภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

4. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสร้างความเข้าใจในวัฒนธรรมที่

หลากหลายของภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
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ส่วนที่ 3 
วิธีการประเมิน 

 
3.1 การวางแผนและการประเมิน 

3.1.1 การเตรียมการและวางแผนก่อนการตรวจเยี่ยม 
-   คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ ศึกษาองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้  และเกณฑ์การ

ประเมินคุณภาพภายในของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จากคู่มือการ
ประกันคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2560 ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข ตลอดจนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) และ common data set 
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ปีการศึกษา 2560 

-   คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ วางแผนและก าหนดรูปแบบการตรวจประเมิน
คุณภาพ 

3.1.2 การด าเนินการระหว่างตรวจเยี่ยม 
-   คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดับในวิทยาลัย

แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้ร่วมรับฟังคณะกรรมการตรวจประเมินชี้แจง
วัตถุประสงค์และวิธีการประเมิน และการตรวจเยี่ยม 

- คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ ตรวจสอบข้อมูล  เอกสาร  หลักฐานที่ วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข น าเสนอต่อคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ 

- คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ สัมภาษณ์ผู้บริหารทุกระดับ และสัมภาษณ์
ผู้รับผิดชอบการด าเนินงานของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ในรอบ
การประเมินนี้  

- กรณีหลักฐานไม่ชัดเจน คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ ขอข้อมูลเพ่ิมเติมกับผู้ที่
รับผิดชอบในแต่ละองค์ประกอบตัวบ่งชี้ 

- คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ สรุปผลการประเมินและน าเสนอผลการประเมิน
เบื้องต้นด้วยวาจาแก่ผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับในวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข 

- คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดับใน วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้ซักถามหรือขอความเห็นเพ่ิมเติมได้ตามความ
เหมาะสม 

3.1.3 การด าเนินการหลังการตรวจเยี่ยม 
- ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ รวบรวมข้อมูลที่ได้รับจากการตรวจ

เยี่ยม การสัมภาษณ์และการตรวจสอบเอกสารที่คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ  
ได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในแต่ละองค์ประกอบมาประมวลในภาพรวม 
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- ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ จัดท ารายงานการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในและน าเสนอให้คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ เห็นชอบ 

- ฝ่ายเลขานุการน าเสนอรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2560               
ให้วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 

3.2 วิธีการตรวจสอบความถูกต้องน่าเชื่อถือของข้อมูล 
- คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ เอกสารหลักฐานตามที่วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ

สาธารณสุข เตรียมเอกสารตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้  ทั้งในส่วนของข้อมูลเชิงปริมาณ เช่น 
common data set และข้อมูลเชิงคุณภาพ เช่น กระบวนการและกิจกรรมการด าเนินงานที่สื่อให้
คณะกรรมการตรวจประเมินเห็นภาพการด าเนินงาน 

- คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ สัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบการด าเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ ตลอดจนสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ใช้บริการของคณะ 
ได้แก่ คณะกรรมการประจ าคณะ ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก อาจารย์/ บุคลากรจากคณะต่างๆ 
นักศึกษาระดับปริญญาตรี รวมทั้งผู้บริหารของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้แก่ 
คณบดี รองคณบดี หัวหน้ากลุ่มภาควิชา  

- คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดับในวิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข อภิปราย ซักถาม แสดงความคิดเห็นเพ่ือสร้างความกระจ่างในการด าเนินงานของ
ทุกหน่วยงานในทุกประเด็น เพ่ือความเข้าใจที่ถูกต้องของบุคลากร 
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ส่วนที่  4 
ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ 

 

 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับอุดมศึกษาของส านักงานการอุดมศึกษา โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ 
ประจ าปีการศึกษา 2560 พบดังนี้ 

1. การประเมินผลระดับหลักสูตร จ านวน 3 หลักสูตร ผลการประเมินคุณภาพของ

หลักสูตรโดยรวมค่าเฉลี่ย 3.09 อยู่ในระดับ ‘พอใช้’ เท่ากับผลการประเมินในปีการศึกษา 2559 

2. การประเมินผลการด าเนินงานในระดับคณะ  
 พบว่า คณะมีผลการด าเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับอุดมศึกษาโดยรวมของพันธกิจ 4 ด้าน และการบริหารจัดการ ในระดับ “ดี” (คะแนนเฉลี่ย 
4.17) ซึ่งมีคะแนนสูงกว่าปีการศึกษา 2559 (คะแนนเฉลี่ย 3.96 ) โดยพบว่า องค์ประกอบที่ 2 การ
วิจัย และองค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีระดับคุณภาพ “ดีมาก” (คะแนน
เฉลี่ย 5.00) องค์ประกอบที่  1 การผลิตบัณฑิต  องค์ประกอบที่  3 การบริการวิชาการ และ 
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ ระดับ “ดี” (คะแนนเฉลี่ย 3.53 4.00 และ 4.50 ตามล าดับ) โดย
มีรายละเอียดของผลการประเมิน ดังต่อไปนี้ 

องค์ประกอบ จ านวน
ตัวบ่งชี้ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลประเมิน 
I P O คะแนนเฉลี่ย 

การผลิตบัณฑิต 6 3.37 4.00 3.09 3.53 ดี 
การวิจัย 3 5.00 5.00 5.00 5.00 ดีมาก 
การบริการวิชาการ 1 - 4.00 - 4.00 ดี 
การท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

1 - 5.00 - 5.00 ดีมาก 

การบริหารจัดการ 2 - 4.50 - 4.50 ดี 
ผลการประเมิน 13 3.78 4.43 4.05 4.17 ดี 
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ตารางท่ี ป.1 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

องค์ประกอบและตัวบ่งชี ้

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

เหตุผลทีต่่างจาก SAR 
เป้าหมาย 

ตัวตั้ง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน ผลประเมิน 

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 3.53 ดี   

1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 3.43 9.27 3.09 3.09 พอใช้   

   - ผลรวมของค่าคะแนนประเมนิของทุกหลักสูตร  
(คะแนน อ.2-6 หลักสูตร) 

 9.27    
  

   - จ านวนหลักสูตร ที่ผา่น อ.1 ระดับหลักสูตร  3      

   - จ านวนหลักสูตรที ่ไม่ผ่าน อ.1 ระดบัหลักสตูร  0      

   - จ านวนหลักสูตรทั้งหมด  3      

   - ร้อยละหลักสูตรที่ได้มาตรฐาน สกอ.  100%      

1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 5.00 36 51.43 5.00 ดีมาก   

   - จ านวนอาจารยป์ระจ าที่ปฏบิตัิงานจริง  56      

   - จ านวนอาจารยท์ี่ลาศึกษาต่อ  14      

   - จ านวนอาจารยป์ระจ าคณะทีม่ีคุณวุฒิปริญญาเอก  36 51.43     



 

9 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน วิทยาลยัแพทยศาสตรแ์ละการสาธารณสุข ปีการศึกษา 2560                 
ระหว่างวันที่ 25-26 กันยายน 2561  

 

องค์ประกอบและตัวบ่งชี ้

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

เหตุผลทีต่่างจาก SAR 
เป้าหมาย 

ตัวตั้ง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน ผลประเมิน 

   - ป.ตรี  0      

   - ป.โท  34      

   - ป.เอก  36      

   - จ านวนอาจารยป์ระจ าคณะทัง้หมด  70      

1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 2.17 22 31.43 2.62 พอใช้   

  จ านวนอาจารยท์ี่มีต าแหน่งทางวิชาการทัง้หมด  22 31     

   - ต าแหน่ง ผศ.  19      

   - ต าแหน่ง รศ.  2      

   - ต าแหน่ง ศ.  1      

   - อาจารย์ (ไม่มีต าแหน่งทางวชิาการ)  48      

   - จ านวนอาจารยป์ระจ าคณะทัง้หมด  70      
1.4 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์

ประจ า 
2.50   2.50 ต้องปรับปรุง 

  



 

10 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน วิทยาลยัแพทยศาสตรแ์ละการสาธารณสุข ปีการศึกษา 2560                 
ระหว่างวันที่ 25-26 กันยายน 2561  

 

องค์ประกอบและตัวบ่งชี ้

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

เหตุผลทีต่่างจาก SAR 
เป้าหมาย 

ตัวตั้ง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน ผลประเมิน 

  · จ านวนนักศึกษาเต็มเวลา (ทุกระดับ) ปีการศึกษา 
2560 

     
  

     - ปริญญาตร ี  370.22      

   - ระดับบัณฑิตศึกษา (รวม โท - เอก)  19.38      

     - ปริญญาโท  19.38      

     - ปริญญาเอก  -      

  · จ านวนอาจารยป์ระจ า (ไม่รวมลาศึกษาต่อ)  56      

  · จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ า  17.32      

  · เกณฑ์มาตรฐานจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจ านวน
อาจารย์ประจ า 

 -    
  

  ผลการด าเนนิงาน (ร้อยละ)        

  เทียบเกณฑ์มาตรฐาน (คะแนนที่ได้)        

1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตร ี 5.00  5 4.00 ดี   



 

11 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน วิทยาลยัแพทยศาสตรแ์ละการสาธารณสุข ปีการศึกษา 2560                 
ระหว่างวันที่ 25-26 กันยายน 2561  

 

องค์ประกอบและตัวบ่งชี ้

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

เหตุผลทีต่่างจาก SAR 
เป้าหมาย 

ตัวตั้ง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน ผลประเมิน 

  1.  จัดบริการให้ค าปรึกษาทางวชิาการ และการใช้ชีวติ
แก่นักศึกษาในคณะ 

  1   
  

  2.  มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรม
พิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทัง้เต็มเวลาและนอกเวลา
แก่นักศึกษา 

  1   
  

  3.  จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการท างานเมื่อ
ส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา 

  1   
  

  4.  ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการ
จัดบริการในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนน
เต็ม 5 

  1   
  

  5.  น าผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการ
ให้บริการและการให้ข้อมูล เพื่อส่งให้ผลการประเมิน
สูงขึ้นหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 

  1   
  

  6.  ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบ
อาชีพแก่ศิษย์เก่า 

  0   
  

1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 5.00  5 4.00 ดี   

  1.  จัดท าแผนการจัดกิจกรรมพฒันานักศึกษาใน   1     



 

12 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน วิทยาลยัแพทยศาสตรแ์ละการสาธารณสุข ปีการศึกษา 2560                 
ระหว่างวันที่ 25-26 กันยายน 2561  

 

องค์ประกอบและตัวบ่งชี ้

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

เหตุผลทีต่่างจาก SAR 
เป้าหมาย 

ตัวตั้ง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน ผลประเมิน 

ภาพรวมของคณะ โดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการ
จัดท าแผนและการจัดกิจกรรม 

  2.  ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ให้ด าเนิน
กิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบณัฑิตตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 
ประการ ให้ครบถ้วน ประกอบด้วย 

  1   

  

  (1) คุณธรรม จริยธรรม   1     
  (2) ความรู ้   1     
  (3) ทักษะทางปัญญา   1     
  (4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 
  1   

  

  (5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

  1   
  

  3. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพ
แก่นักศึกษา  

  1   
  

  4. ทุกกิจกรรมที่ด าเนินการ มีการประเมินผล
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและน าผลการ

  1   
 



 

13 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน วิทยาลยัแพทยศาสตรแ์ละการสาธารณสุข ปีการศึกษา 2560                 
ระหว่างวันที่ 25-26 กันยายน 2561  

 

องค์ประกอบและตัวบ่งชี ้

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

เหตุผลทีต่่างจาก SAR 
เป้าหมาย 

ตัวตั้ง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน ผลประเมิน 

ประเมินมาปรับปรุงการด าเนนิงานคร้ังต่อไป 
  5. ประเมินความส าเร็จตามวัตถปุระสงค์ของแผนการจัด

กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
  0   

  

  6. น าผลการประเมินไปปรบัปรงุแผนหรือปรับปรุงการ
จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา 

  1   
  

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 3.33 พอใช้   

2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์  

5.00  6 5.00 ดีมาก 
  

  1. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยทีส่ามารถ
น าไปใชป้ระโยชน์ในการบริหารงานวิจยัหรืองาน
สร้างสรรค ์

  1   
 

  2. สนบัสนุนพนัธกิจด้านการวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ ใน
ประเด็นต่อไปนี ้                                                                                                                                                    

  1   
  

   - ห้องปฏิบัติการวิจัยหรือห้องปฏิบัติงานสร้างสรรค์ 
หรือหน่วยวิจัย หรือศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์ให้
ค าปรึกษาและสนับสนุนการวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ 

  1   
  

   - ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนบัสนุนการวิจัย   1     



 

14 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน วิทยาลยัแพทยศาสตรแ์ละการสาธารณสุข ปีการศึกษา 2560                 
ระหว่างวันที่ 25-26 กันยายน 2561  

 

องค์ประกอบและตัวบ่งชี ้

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

เหตุผลทีต่่างจาก SAR 
เป้าหมาย 

ตัวตั้ง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน ผลประเมิน 

หรืองานสร้างสรรค ์
    - สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัย

ในการวิจัยหรือการผลิตงานสร้างสรรค์ เช่น ระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยใน
ห้องปฏิบัติการ 

  1   

  

   - กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค์ 
เช่น การจัดประชุมวชิาการ การจัดแสดงงานสรา้งสรรค์ 
การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคนัตุกะหรือศาสตราจารย์รับ
เชิญ (visiting professor) 

  1   

  

  3. จัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค ์

  1   
 

  4. จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการ
หรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ  

  1   
 

  5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการ
สร้างขวัญและก าลังใจ ตลอดจนยกย่องอาจารย์และ
นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น 

     
  



 

15 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน วิทยาลยัแพทยศาสตรแ์ละการสาธารณสุข ปีการศึกษา 2560                 
ระหว่างวันที่ 25-26 กันยายน 2561  

 

องค์ประกอบและตัวบ่งชี ้

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

เหตุผลทีต่่างจาก SAR 
เป้าหมาย 

ตัวตั้ง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน ผลประเมิน 

  6. มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของ
งานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใชป้ระโยชน์และ
ด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

     
  

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ * 5.00 8,778,591 154,010.37 5.00 ดีมาก   

   * งบสนับสนนุจากหน่วยภายใน 
 3,429,500    

 

   * งบสนับสนนุจากหน่วยภายนอก  5,349,091     

   - จ านวนอาจารยป์ระจ าและนกัวิจัย (นับเฉพาะที่
ปฏิบัติงานจริง) 

 57    
  

2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย  5.00 26.20 36.90 5.00 ดีมาก   

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 4.00 ดี   
3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม  4.00  5 4.00 ดี   

  1.จัดท าแผนการบริการวิชาการประจ าปีที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของสังคมและก าหนดตัวบ่งชี้วัด
ความส าเร็จในระดบัแผนและโครงการบริการวิชาการแก่

  1   
  



 

16 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน วิทยาลยัแพทยศาสตรแ์ละการสาธารณสุข ปีการศึกษา 2560                 
ระหว่างวันที่ 25-26 กันยายน 2561  

 

องค์ประกอบและตัวบ่งชี ้

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

เหตุผลทีต่่างจาก SAR 
เป้าหมาย 

ตัวตั้ง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน ผลประเมิน 

สังคมและเสนอกรรมการประจ าคณะ เพื่อพิจารณา
อนุมัติ 

  2. โครงการบริการวชิาการแก่สงัคมตามแผน มีการ
จัดท าแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ 
เพื่อให้เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม 

  1   
  

  3. โครงการบริการวชิาการแก่สงัคมในข้อ 1 อย่างน้อย
ต้องมีโครงการที่บริการแบบให้เปล่า 

  1   
  

  4. ประเมินความส าเร็จตามตัวบง่ชี้ของแผนและโครงการ
บริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 และน าเสนอกรรมการ
ประจ าคณะ เพื่อพิจารณา 

  1   
  

  5. น าผลการประเมินตามข้อ 4  มาปรับปรุงแผนหรือ
พัฒนาการให้บริการวิชาการสังคม 

  0   
  

  6. คณะมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมใน
ระดับสถาบัน 
 

  1   
  

องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5.00 ดีมาก   



 

17 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน วิทยาลยัแพทยศาสตรแ์ละการสาธารณสุข ปีการศึกษา 2560                 
ระหว่างวันที่ 25-26 กันยายน 2561  

 

องค์ประกอบและตัวบ่งชี ้

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

เหตุผลทีต่่างจาก SAR 
เป้าหมาย 

ตัวตั้ง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน ผลประเมิน 

4.1 ระบบและกลไกการท านบุ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5.00  6 5.00 ดีมาก  

  1. ก าหนดผู้รบัผิดชอบในการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม   

  1   
  

  2. จัดท าแผนดา้นท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และ
ก าหนดตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน 
รวมทั้ง จัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถด าเนนิการได้
ตามแผน 

  1   

 

  3. ก ากับติดตามให้มีการด าเนินงานตามแผนด้านท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

  1   
 

  4. ประเมินความส าเร็จตามตัวบง่ชี้ที่วัดความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผนด้านท านบุ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

  1   
 

  5. น าผลการประเมินไปปรบัปรงุแผนหรือกิจกรรมด้าน
ท านบุ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 

  1   
 

  6. เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านบุ ารุงศลิปะ
และวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 

  1   
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องค์ประกอบและตัวบ่งชี ้

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

เหตุผลทีต่่างจาก SAR 
เป้าหมาย 

ตัวตั้ง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน ผลประเมิน 

  7. ก าหนดหรือสร้างมาตรฐานคณุภาพด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมซ่ึงเปน็ที่ยอมรับในระดับชาติ  

  -   
  

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจดัการ 4.50 ดี   

5.1 การบริหารของคณะเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตาม
พันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ/สถาบัน 

5.00  6 4.00 ดี 
  

  1. พัฒนาแผนกลยุทธจ์ากผลการวิเคราะห์ SWOT โดย
เชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะและสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ของคณะ สถาบนั รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่ม
สถาบนัและเอกลักษณ์ของคณะ และพัฒนาไปสู่แผนกล
ยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัตกิารประจ าปีตามกรอบ
เวลาเพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งชีแ้ละเป้าหมายของแผน
กลยุทธ์และเสนอผู้บริหารระดบัสถาบนัเพื่อพิจารณา
อนุมัติ 

  1   

  

  2. ด าเนนิการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไป
ด้วยต้นทนุต่อหน่วยในแต่ละหลกัสูตร สัดส่วนคา่ใช้จา่ย
เพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บคุลากร การจัดการเรียน
การสอน อย่างต่อเนื่อง เพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่า ของ

  1   
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องค์ประกอบและตัวบ่งชี ้

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

เหตุผลทีต่่างจาก SAR 
เป้าหมาย 

ตัวตั้ง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน ผลประเมิน 

การบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการ
ผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน 

  3. ด าเนนิงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจาก
การวิเคราะห์และระบปุัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัย
ภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่สง่ผลต่อ
การด าเนินงานตามพนัธกิจของคณะและให้ระดับความ
เสี่ยงลดลงจากเดิม 

  1   

 

  4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภบิาลอยา่งครบถ้วนทั้ง 10 
ประการที่อธิบายการด าเนนิงานอย่างชดัเจน 

  1   
  

  5. ค้นหาแนวปฏิบัตทิี่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล 
ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง และแหล่งเรียนรู้ อ่ืนๆ 
ตามประเด็นความรู ้อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้าน
การผลิตบัณฑิตและด้านการวิจยั จัดเก็บอย่างเป็นระบบ
โดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและน ามาปรบั
ใช้ในการปฏิบัตงิานจริง 
 

  0   

 

  6. การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการ   1     
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องค์ประกอบและตัวบ่งชี ้

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

เหตุผลทีต่่างจาก SAR 
เป้าหมาย 

ตัวตั้ง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน ผลประเมิน 

บริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวชิาการและสาย
สนับสนนุ 

  7. ด าเนนิงานดา้นการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน
ตามระบบและกลไกที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพนัธ
กิจและพัฒนาการของคณะทีไ่ดป้รับให้การด าเนินงาน
ด้านการประกันคุณภาพเป็นสว่นหนึ่งของการบริหารงาน
คณะตามปกตทิี่ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การ
ตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ  

  1   

  

5.2 ระบบก ากบัการประกันคุณภาพหลักสูตร 5.00  6 5.00 ดีมาก   

  1. มีระบบและกลไกในการก ากบัการด าเนนิการประกนั
คุณภาพหลักสูตรให้เป็นไปตามองค์ประกอบการประกัน
คุณภาพหลักสูตร 

  1   
  

  2. มีคณะกรรมการก ากับ ติดตามการด าเนินงานให้
เป็นไปตามระบบที่ก าหนดในข้อ 1 และรายงานผลการ
ติดตามให้กรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณาทุกภาค
การศึกษา 

  1   

  

  3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการด าเนนิงาน   1     
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องค์ประกอบและตัวบ่งชี ้

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

เหตุผลทีต่่างจาก SAR 
เป้าหมาย 

ตัวตั้ง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน ผลประเมิน 

ของหลักสูตรให้เกิดผลตามองคอ์งค์ประกอบการประกัน
คุณภาพหลักสูตร 

  4. มีการประเมินคุณภาพหลักสตูรตามก าหนดเวลาทุก
หลักสูตร และรายงานผลการประเมินให้กรรมการ
ประจ าคณะเพื่อพิจารณา  

  1   
  

  5. น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากกรรมการ
ประจ าคณะมาปรับปรุงหลักสตูรให้มีคุณภาพดีขึ้น อย่าง
ต่อเนื่อง 

  1   
  

  6. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่าน
องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 

  1   
  

คะแนนผลการประเมินรวมทุกตัวบ่งชี ้สกอ.    4.17    
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ส่วนที่ 5 
ผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพและมาตรฐานการอุดมศึกษา 

 
 ผลการประเมินโดยรวม ผลการประเมินของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข   
การศึกษา 2560 เมื่อวิเคราะห์ผลการด าเนินงานรายองค์ประกอบ พบว่า  
 องค์ประกอบที่มีระดับคุณภาพ “ดีมาก” มีจ านวน 2 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 
2 การวิจัย และ องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (คะแนนเฉลี่ย 5.00)  
 องค์ประกอบที่มีระดับคุณภาพ “ดี” มีจ านวน 3 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 
การผลิตบัณฑิต และองค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ (คะแนนเฉลี่ย 3.53 4.00 และ 4.50 
ตามล าดับ) 
 เมื่อวิเคราะห์ตามมิติระบบคุณภาพ คณะมีปัจจัยน าเข้า อยู่ในระดับ “พอใช้” (คะแนน
เฉลี่ย 3.78) การด าเนินงานด้านกระบวนการ อยู่ในระดับ “ดี” (คะแนนเฉลี่ย 4.43) จึงส่งผลให้ผล
ลัพธ์ของคณะ อยู่ในระดับ “ดี” (คะแนนเฉลี่ย 4.05) 
 การวิเคราะห์ผลการประเมินระดับหลักสูตร พบว่า หลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
(ผ่านองค์ประกอบที่ 1 ก ากับมาตรฐาน) ส่วนผลการด าเนินงานอ่ืนที่เป็นปัจจัยในการบริหารจัดการ
ระดับหลักสูตรในองค์ประกอบที่ 2-6 พบว่า มีคุณภาพอยู่ในระดับ “ดี” (คะแนนเฉลี่ย 3.29) โดยมีผล
การด าเนินงานดีขึ้นกว่าปีการศึกษา 2560 (คะแนนเฉลี่ย 3.69) 

 
ตาราง ป 2 ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบคุณภาพ 
 

องค์ประกอบ 
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

ผลการประเมิน 
ตัวบ่งชี้ I P O รวม 

1. การผลิตบัณฑิต 6 3.37 4.00 3.09 3.53 ดี 

2. การวิจัย 3 5.00 5.00 5.00 5.00 ดีมาก 

3. การบริการวิชาการ 1 - 4.00 - 4.00 ดี 

4. การท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม   

1 - 5.00 - 5.00 ดีมาก 

5. การบริหารจัดการ 2 - 4.50 - 4.50 ดี 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุก
องค์ประกอบ 

13 3.78 4.43 4.05 4.17 ดี 
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เกณฑ์การประเมิน  
 0.00- 1.50   ระดับคุณภาพต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
 1.51 – 2.50   ระดับคุณภาพต้องปรับปรุง 
 2.51 – 3.50   ระดับคุณภาพพอใช้ 
 3.51 – 4.50   ระดับคุณภาพพอใช้ 
 4.51 – 5.00   ระดับคุณภาพดีมาก 
 
ข้อเสนอแนะในภาพรวม 
จุดเด่นในภาพรวม 

1. คณะมีการปรับปรุงหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิตที่มีเป้าหมายในการผลิตแพทย์เพ่ือแก้ปัญหา
สุขภาวะชุมชน มุ่งหวังให้บัณฑิตแพทย์มีเจตคติในการท างานในชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยมี
ส่วนร่วมของคณาจารย์ของศูนย์แพทยศาสตร์ที่เป็นสถาบันร่วมผลิตทั้ง 2 สถาบัน การพัฒนา
หลักสูตรดังกล่าวจะส่งเสริมน าไปสู่วิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ 

2. คณะมีระบบและกลไกสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยที่น าไปสู่ผลการด าเนินงานทั้งในด้านงบ
สนับสนุนการวิจัยและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ/ผลงานตีพิมพ์ของคณาจารย์สูงกว่าเกณฑ์
มาตรฐาน เป็นการแสดงถึงการบรรลุพันธกิจด้านการสร้างองค์ความรู้ 

 
ข้อเสนอแนะในภาพรวม 

1. แผนยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) พบว่าตัวชี้วัดของแต่ละกลยุทธ์
ไม่สะท้อนความส าเร็จของเป้าประสงค์ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวอย่างเช่น ตัวชี้วัดในกล
ยุทธ์ที่ 1 “ด้านการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของสังคม และทิศ
ทางการพัฒนาประเทศ โดยมีกิจกรรมเชิงบูรณาการในหลักสูตรที่ส่งเสริมอัตลักษณ์และ
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดมีทักษะในการด ารงชีวิตใน
ศตวรรษท่ี 21” ซึ่งไม่พบตัวชี้วัดของคุณลักษณะบัณฑิตดังกล่าว นอกจากนั้นค่าเป้าหมายของ
ตัวชี้วัดบางตัวไม่ท้าทายต่อความส าเร็จของประเด็นยุทธศาสตร์ เช่น ค่าเป้าหมายของ
นวัตกรรมหรือจ านวนอาจารย์ที่ ได้รับรางวัลด้านงานวิจัยไม่สะท้อนความส าเร็จของ
เป้าประสงค์ของการพัฒนางานวิจัยแบบมุ่งเป้าเพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม ควรมีการ
ทบทวนกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ ตั้งแต่การทบทวนการวิเคราะห์ SWOT ภายใต้การ
ใช้ข้อมูลจริง การก าหนดกลยุทธ์ ตัวชี้วัดที่สอดคล้อง ตั้งค่าเป้าหมายที่ท้าทาย จัดท า
แผนปฏิบัติการในแต่ละปีเพ่ือถ่ายทอดไปสู่การปฏิบัติ จะช่วยให้คณะสามารถด าเนินการไปสู่
วิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ได้อย่างแท้จริง 
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2. กระบวนการที่มุ่งเน้นนักศึกษา ประกอบด้วย  
2.1 กระบวนการบริการนักศึกษา ควรมีการทบทวนกระบวนการรับฟังความต้องการ/ความ
คาดหวังของนักศึกษาทุกหลักสูตรเพ่ือให้ได้สารสนเทศที่สามารถน ามาใช้ประโยชน์ในการ
ปรับปรุงการจัดกิจกรรม/โครงการที่สอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษาตามที่ได้รับฟัง
มา นอกเหนือจากเกณฑ์ที่ สกอ. ก าหนด และน ามาใช้ในการปรับปรุงเนื้อหารายวิชา/
หลักสูตร/กระบวนการจัดการเรียนการสอน รวมไปถึงการรับฟังความต้องการ/ความคาดหวัง
ของศิษย์เก่าท้ังนี้เพ่ือเพ่ิมความผูกพัน และช่วยในการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของคณะ 
2.2 กระบวนการ/แผนพัฒนานักศึกษา ควรก าหนดวัตถุประสงค์ของกระบวนการ/แผนพร้อม
ตัวชี้วัดที่บ่งบอกผลลัพธ์ที่ชัดเจน นอกเหนือจากจ านวนผู้เข้าร่วมหรือประเมินเพียงความพึง
พอใจของผู้เข้าร่วม เช่น ก าหนดคุณลักษณะที่ชัดเจนของบัณฑิตพึงประสงค์ของคณะว่าแต่ละ
คุณลักษณะจะวัดอย่างไร และจัดให้มีกิจกรรมหรือโครงการที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์นั้นๆ 
ส่วนการทบทวน/ประเมินผลส าเร็จ ควรทบทวนประเมินถึงประสิทธิผลของทั้งโครงการหรือ
กิจกรรมต่างๆโดยรวม ว่าโครงการใดที่ด าเนินการแล้วบรรลุวัตถุประสงค์สามารถท าให้บัณฑิต
มีคุณลักษณะดังกล่าวอย่างแท้จริง เพ่ือจะได้น าผลการประเมินมาทบทวนการจัดกิจกรรมหรือ
โครงการต่างๆเพ่ือปรับปรุงในปีต่อไป  

3. แผนพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน พบว่าคณะมีแผนพัฒนาบุคลากรที่เป็น
แผนสนับสนุนบุคลากรตามความต้องการรายบุคคล แต่ยังไม่พบการก าหนดทักษะของ
บุคลากรที่จ าเป็นของแต่ละสายงานที่คณะต้องการ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินงาน
โดยเฉพาะทักษะการมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตและการวิจัย นอกจากนั้นไม่พบแนวทางในการ
ประเมินผลส าเร็จของแผนพัฒนาบุคลากร เช่น การติดตามผลการด าเนินงานของบุคลากรที่
ได้รับการพัฒนาว่ามีผลการด าเนินงานที่ดีขึ้นอย่างไร ทั้งนี้เพ่ือให้สามารถน า ไปทบทวน
แผนพัฒนาบุคลากรให้เกิดประสิทธิภาพและมีความคุ้มค่ายิ่งขึ้น  

4. ระบบสารสนเทศและการจัดการความรู้  คณะยังไม่ได้ ใช้ระบบสารสนเทศกลางของ
มหาวิทยาลัย อย่างมีประสิทธิผล เพ่ือใช้ส าหรับผู้บริหารในการตัดสินใจ รวมทั้งการจัดการ
ความรู้ที่เป็นระบบโดยเฉพาะเกณฑ์ในการพิจารณาแนวปฏิบัติที่ดี (Best practice)แนวทาง
ในการค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีที่มีอยู่ในบุคลากรหรือหน่วยงานตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ เพ่ือน ามา
แลกเปลี่ยนถึงแนวทางในการท าให้ผลการด าเนินงานดังกล่าวประสบผลส าเร็จ เพ่ือให้
บุคลากรหรือหน่วยงานอ่ืนได้น าไปใช้ประโยชน์เพ่ือต่อยอดองค์ความรู้ และจัดเก็บเป็นระบบ 
เพ่ือสนับสนุนค่านิยมด้านการเรียนรู้และพัฒนาตัวเองไม่หยุดยั้ง 

5. ด้านการบริการวิชาการ คณะมีกิจกรรม/โครงการการให้บริการแก่สังคมที่หลากหลาย 
ประกอบด้วยการบริการที่ก่อให้เกิดรายได้ เช่น การบริการวิชาชีพผ่านโรงพยาบาล และการ
บริการแบบให้เปล่า ซึ่งวัตถุประสงค์ของแผนการบริการวิชาการอาจแตกต่างกัน ควรมีการ
ก าหนดให้ชัดเจนพร้อมตัวชี้วัดที่จะใช้ในการติดตามผลส าเร็จ และมีการประเมินแผนดังกล่าว
ไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ของแผนการบริการวิชาการที่รายงานไว้ส่วน
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ใหญ่เป็นจ านวนกิจกรรมที่ได้ด าเนินการในแต่ละด้าน ไม่อาจน าไปสู่การเสริมสร้างความ
เข้มแข็งหรือตอบสนองความต้องการหรือการใช้ประโยชน์ของชุมชนอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นหนึ่ง
ในพันธกิจหลักของคณะที่ตั้งไว้ 

 
ข้อเสนอแนะรายองค์ประกอบ / รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา 
องค์ประกอบที่ 1: การผลิตบัณฑิต 

จุดเด่น แนวทางเสริม 
- - 

 
จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 

แผนการจัดกิจกรรม ควรมีการจัดท าแผนกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาที่

กระจายตลอดปีการศึกษาเพ่ือแสดงให้เห็นขั้นตอน

การในการพัฒนานักศึกษาตามผลลัพธ์การเรียนรู้

ของผู้เรียนในแต่ละชั้นปี  

การก าหนดผลลัพธ์ของผู้เรียน ควรก าหนดผลลัพธ์ของผู้ เรียนระดับคณะและ

หลักสูตรให้ชัดเจนและน าไปปฎิบัติอย่างเป็น

รูปธรรม 

การประเมินผู้ใช้บัณฑิต คณะและหลักสูตรควรน าผลการประเมินของ

บัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิตมาปรับปรุงการจัดการเรียน

การสอนด้านความรู้และทักษะวิชาชีพ 

คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา บุคลากรสายวิชาการควรปฏิบัติตามคู่มืออาจารย์ที่

ปรึกษาที่คณะก าหนดและควรมีการประเมินคู่มือ

อาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือน าไปแก้ไขปรับปรุง 

 
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 

จุดเด่น แนวทางเสริม 
ทุนวิจัย คณะควรมีการก าหนดกลยุทธ์ด้านการวิจัยเพ่ือให้

ตอบวิสัยทัศน์ของคณะ 
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บทความวิชาการ คณะควรส่งเสริมให้อาจารย์ตีพิมพ์ในวารสารที่มี 
Impact สูงขึ้น 

 
จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 

การท าวิจัยที่ตอบสนองต่อชุมชน คณะควรส่งเสริมการวิจัยในประเด็นที่เป็นความ

ต้องการของชุมชน ซึ่งจะสามารถสร้างรายได้ให้แก่

คณะและตรงกับความต้องการของชุมชนได้ 

 
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 

จุดเด่น แนวทางเสริม 
โครงการบริการวิชาการตอบสนองต่อความ
ต้องการของชุมชน ซึ่ งได้จากการลงพ้ืนที่
ส ารวจความต้องการของชุมชน โดยมีความ
ร่วมมือกับองค์กรภายนอกที่เกีีียวข้อง ท าให้
งานบริการวิชาการมีศักยภาพในการแก้ปัญหา
ชุมชนได้จริง อีกทั้งมีการบูรณาการการบริการ
วิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย มี
การก าหนดพ้ืนที่ เป้ าหมายในการบริการ
วิชาการ และด าเนินการบริการวิชาการ 
ในพ้ืนที่เป้าหมายอย่างต่อเนื่อง 

คณะควรถอดบทเรียนในการบริการวิชาการตาม
ความต้องการของชุมชนที่ประสบความ 
ส าเร็จในด้านต่างๆ เพ่ือเป็นต้นแบบให้กับการ
ให้บริการวิชาการกับพื้นท่ีอ่ืนได้ 
รวมถึงพัฒนาองค์ความรู้ในการบริการวิชาการจน
เกิดความเชี่ยวชาญ โดดเด่น จนเป็นอัตลักษณ์ของ
คณะได้  

คณะมีศูนย์บริการวิชาการที่เป็นรูปธรรม ได้แก่ 
โรงพยาบาล และ ศูนย์พัฒนาเด็ก 
 

1. คณะควรเพ่ิมช่องทางในการเข้าถึงศูนย์บริการ
วิชาการ เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและรับรู้
การบริการของคณะมากขึ้น 
2. คณะควรพัฒนาองค์ความรู้และ 
ขีดความสามารถในการให้บริ การวิชาการใน
ศูนย์บริการวิชาการของคณะให้สูงขึ้น เพ่ือน าไปสู่
การสร้างชื่อเสียงและการเพิ่มรายได้ให้แก่คณะ  
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จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนบริการวิชาการ 
ในแต่ละประเด็นยังไม่สะท้อนความส าเร็จของ
แผน โดยตัวชี้วัดของแผนส่วนมากเป็นตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ จึงท าให้คณะไม่สามารถน าผลการ
ประ เมิ น มาใช้ ใน การป รับป รุ งแผนห รือ
พัฒนาการให้บริการวิชาการได้ 

คณะควรก าหนดเป้าหมายที่สามารถน าไปสู่การ
ก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จของแผน นอกจากนั้น
ตัวชี้วัดที่ก าหนดในแผนไม่สะท้อนเป้าหมาย ตรง
ตามวัตถุประสงค์ของแผน เช่น การพัฒนาระบบ
และกลไกการบริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วมให้มี
ประสิทธิภาพ 

เป้าหมายของแผนบริการวิชาการยังไม่มุ่งเป้า
ชัดเจน  
 

คณะควรก าหนดเป้าหมายของแผนบริการวิชาการ
แบบมุ่งเป้า โดยคณะก าหนดกลุ่มเป้าหมายและ
ชนิดโรคที่ชัดเจน เช่น การให้ความรู้ด้ านโรค
ไข้เลือดออก และควรตั้ งเป้าหมายผลของการ
ให้ บ ริ ก า ร วิ ช า ก าร เป็ น  ค ว าม ชุ ก ข อ ง โร ค
ไข้เลือดออกลดลง 

 
 
องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

จุดเด่น แนวทางเสริม 
คณะใช้ความรู้ทางวิชาชีพมาบูรณาการกับด้าน

ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ควรเพ่ิมช่องทางในการเผยแพร่โดยถอดเป็นชุด
ความรู้จากการด าเนินกิจกรรม/โครงการ เช่น ใน
รูปแบบบทความวิชาการ  หนังสือ แผ่นพับ วิดีโอ 
สื่อออนไลน์ต่างๆ 

 
จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 

การประเมินผลความส าเร็จไม่ครบทุกตัวชี้วัด 1.ควรประเมินผลความส าเร็จให้ครบทุกตัวบ่งชี้ตาม
กรอบระยะเวลา เพ่ือน าไปปรับแผนงานในปีต่อไป 
2.การบูรณาการกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
เข้ากับภารกิจงานวิจัยเพ่ือให้เกิดองค์ความรู้กับ
ความเชี่ยวชาญของคณะ 

 
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 

จุดเด่น แนวทางเสริม 
- - 
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จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
แผนกลยุทธ์ ควรพิจารณาตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์ให้สะท้อน

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ เช่น ตัวชี้วัดในการพัฒนา
หลักสูตรที่ ส่ งเสริมอัตลักษณ์และคุณลักษณะ
บัณฑิตพึงประสงค์ฯ โดยไม่ได้ระบุตัวชี้วัดที่บ่งบอก
ลักษณะบัณฑิตในเรื่องดังกล่าว 

ต้นทุนต่อหน่วย การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยที่แสดงไม่สะท้อน
ต้นทุนจริง ควรพิจารณาปรึกษาผู้เชี่ยวชาญในการ
พิจารณาต้นทุนจริงของแต่ละหลักสูตรเพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการบริหารหลักสูตรเพ่ือให้เกิดความ
มั่นคงทางการเงินในอนาคต 

แผนพัฒนาบุคลากร ควรมีการก ากับติดตามประสิทธิผลของแผนพัฒนา
บุคลากร เช่น ผลการด าเนินงานของบุคลากรที่
เกิดขึ้นภายหลังการไปอบรมหรือพัฒนามาแล้ว 
โดยเฉพาะที่ส่งผลต่อการผลิตบัณฑิตหรือการน า
ความรู้ที่ได้รับจากการอบรมและพัฒนามาถ่ายทอด
แก่บุคลากรอ่ืนๆเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อเนื่อง 

ไม่พบวิธีการค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ที่
มีอยู่ในตัวบุคคล และครอบคลุมพันธกิจด้าน
การผลิตบัณฑิตและการวิจัย 

ควรมีการก าหนดเกณฑ์ของแนวปฏิบัติที่ดีเพ่ือใช้ใน
การค้นหาองค์ความรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคคล ตัวอย่าง 
เช่น องค์ความรู้ด้านการเรียนการสอนของอาจารย์
ที่มีผลประเมินจากนักศึกษาหรือได้รับรางวัล
อาจารย์ดีเด่น องค์ความรู้ด้านการวิจัยของอาจารย์
ที่สามารถตีพิมพ์ผลงานในระดับนานาชาติทุกปี 
หรือสามารถได้รับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกทุก
ปี หรืออาจารย์ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นจาก
ภายนอก เป็นต้น โดยให้บุคลากรหรืออาจารย์ท่าน
นั้ น ม าแลก เป ลี่ ย น ป ระสบ การณ์ ถึ งผลการ
ด าเนินงานที่ประสบผลส าเร็จดังกล่าว  
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ภาคผนวก 
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ก าหนดการตรวจเยี่ยม วันอังคารที่   25   กันยายน  พ.ศ. 2561    
เวลา กิจกรรม ห้องประชุม 

08.30 - 09.00 น. คณะกรรมการประเมินประชุมเพื่อวางแผนการตรวจ
ประเมินคุณภาพภายใน 

CMP 412 

*09.00 - 10.00 น. คณะกรรมการตรวจประเมินประชุมร่วมกับผู้บริหาร อาจารย์ 
และบุคลากรทุกท่านของวิทยาลัยฯ และรับฟังการรายงาน
ผลการด าเนินงานของวิทยาลัย 
โดย คณบดี  หรือผู้ แทนกล่าวสรุปผลการด าเนินงาน
ภาพรวม    

CMP 401 

10.00 – 10.50 น. 
 

สัมภาษณ์กลุ่มที่ 1 
ผู้บริหาร ได้แก่ คณบดี/ รองคณบดี / ผู้ช่วย
คณบดี หัวหน้ากลุ่มวิชา/อาจารย์จากศูนย์

แพทย์ฯ      
(CMP 401) 

สัมภาษณ์กลุ่มที่ 2 
ประธานหลักสูตร ทั้ง 4 หลักสูตร 

(ผศ.พญ.ศุทธินี/ อ.ทักษิณ/ ผศ.จิ
ราภรณ์ /ผศ.ดร.สุรศักดิ์)(CMP 

412) 
10.50 – 11.30 น. 

 
สัมภาษณ์กลุ่มที่ 1 

 ผู้แทนอาจารย์  
(ผศ.ดร.กาญจนา, ดร.ลติพร, ดร.วัลวิสาข์, 

อ.จีราพร, อ.พัจนภา, ผศ.ดร.เมรีรัตน์) 
 (CMP401)  

สัมภาษณ์กลุ่มที่ 2 
ผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุน  

(ณรัญญา,เวนิจ,จรูญศรี,มลทญา,
สุภาพร,ธีรานันท)์ 

(CMP 412) 
11.30 - 12.00 น. 

 
สัมภาษณ์กลุ่มที่ 1 
  ผู้แทนนักศึกษา  

(CMP 401) 
 กลุ่มวิชาละ 4 คน/ ป.โท 2 คน 

12.00 – 13.00 น. คณะกรรมการพักรับประทานอาหารกลางวัน และบริการ
อาหารว่างเช้า-บ่าย 

CMP 412 

13.00 น.เป็นต้นไป คณะกรรมการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน/ผลการด าเนินงาน/
สรุปประเด็นที่ได้จากการตรวจเอกสารหลักฐาน 

CMP 412 
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วันพุธที่  26  กันยายน  พ.ศ. 2561    
เวลา กิจกรรม ห้องประชุม 

08.30 – 10.00 น. คณะกรรมการประเมินประชุมสรุปผลการตรวจประเมิน

และเตรียมการเสนอผลเบื้องต้นด้วยวาจา 

CMP 412 

*10.00-12.00 น. 

คณะกรรมการน าเสนอผลการประเมินเบื้องต้นด้ายวาจา

แก่ 

ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร ผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน 

พร้อมตอบข้อซักถามเพิ่มเติม (ฟังสรุปผลประเมินฯ) 

CMP 401 

 คณะกรรมการพักรับประทานอาหารกลางวัน และบริการ

อาหารว่างเช้า 

CMP 412 

หมายเหตุ  :  ขอให้ผู้รับการสัมภาษณ์ และผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน เข้าร่วมก่อนเวลาเล็กน้อย เพ่ือความ
พร้อมเพรียง ก าหนดการ อาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาสมโดยอยู่ในดุลพินิจของ
คณะกรรมการประเมินฯ 
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ประมวลภาพกิจกรรม 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  




