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สวนที่ 1 
ขอมูลพื้นฐานของวิทยาลัยแพทยศาสตร 

และการสาธารณสุข 
 

 
1.1 ประวัติความเปนมาของวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข 

  วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข จัดต้ังข้ึนเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2545 ตาม

ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีวาดวยโครงการจัดต้ังวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2545 โดยมีฐานะเปนองคกรในกํากับของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

มีการบริหารจัดการเพื่อเตรียมความพรอมออกนอกระบบราชการ ในป  2544 – 2545  นพ.ไพจิตร 

ปวะบุตร  อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุขในป 2544-2545 จัดใหมีการประชุมรวมกันระหวาง 

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค อุบลราชธานี คณะแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยขอนแกนและ 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อปรึกษาหารือรวมกันในการผลิตแพทยเพิ่ม ในเขตภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง  ตอมาในป 2546 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ที่  7/2546  มีมติ

แตงต้ัง ศ.นพ.ประสิทธิ์ เพ็งสา เปนคณบดีผูกอต้ังโครงการจัดต้ังวิทยาลัยแพทยศาสตรและการ

สาธารณสุข  และไดนําเสนอหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต(หลักสูตรใหม  พ.ศ.  2547) ตอการประชุม

สภามหาวิทยาลัย เม่ือวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2546  และผานการรับรองจากแพทยสภา ในหลักสูตร

แพทยศาสตรบัณฑิต เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2549  

วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข ไดเปดรับนักศึกษาแพทย  รุนที่ 1 ในปการศึกษา 

2549 จํานวน 50 คน   รุนที่ 2  ในปการศึกษา 2550  จํานวน 16 คน  รุนที่ 3  ในปการศึกษา 2551 

จํานวน 16 คน  ปจจุบันมีนักศึกษาแพทย  รวมทั้งส้ิน 82 คน  ในป 2548 ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 

คร้ังที่ 5 /2548 ไดอนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร) เม่ือวันที่ 19 พฤศจิกายน 

พ.ศ.2548 และไดเปดรับนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร รุนที่ 1 ในปการศึกษา 2549  จํานวน 49 คน  รุน

ที่ 2 ในปการศึกษา 2550  จํานวน 96 คน รุนที่ 3  จํานวน 109 คน ปจจุบันมีนักศึกษาสาธารณสุข

ศาสตร  รวมทั้งส้ิน  254 คน 

ป 2550  ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 1/2550 ไดอนุมัติหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร

(ตอเนื่อง) เม่ือวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2550 และไดเปดรับนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร
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(ตอเนื่อง) รุนที่ 1 ในปการศึกษา 2550  จํานวน 36 คน รุนที่ 2 ในปการศึกษา 2551 จํานวน 34  คน 

ปจจุบันมีนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร (ตอเนื่อง) รวมทั้งส้ิน  70  คน 

ใน ป 2551 วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข มีจํานวนนักศึกษาทั้งส้ิน จํานวน 406 

คน มีบุคลากร ทั้งส้ิน จํานวน 88 คน  แบงเปนสายวิชาการ จํานวน 25 คน สายสนับสนุน จํานวน  44 

คน ศูนยสุขภาพ จํานวน 6 คน ศูนยพัฒนาเด็ก จํานวน 11 คน  และที่ปรึกษา จํานวน 2 คน  วิทยาลัย

แพทยศาสตรและการสาธารณสุข มีการแบงสวนราชการออกเปน สํานักงานคณบดี  กลุมวิชา

แพทยศาสตร และกลุมวิชาสาธารณสุขศาสตร  และในป 2547 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไดประกาศ

ใหศูนยสุขภาพชุมชน และศูนยพัฒนาเด็ก อยูในการกํากับดูแลของ วิทยาลัยแพทยศาสตรและการ

สาธารณสุข 
 
คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
 
 รองศาสตราจารยนายแพทยปวน  สุทธิพินิจธรรม 
 
1.2 ปรัชญา วิสัยทัศน พนัธกิจและเปาหมายของวทิยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข 
 
   1.2.1 ปรัชญา 

วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข เปนสติปญญาของสังคม โดยเสริมสรางคุณภาพ

ของประชากรทุกหมูเหลา และพัฒนาความเปนเลิศทางวิชาการ เพื่อทองถิ่น 
 

  1.2.2 วิสัยทัศน  
 (เดิม)    ขอมูล ณ พ.ศ. 2547 - 5 เม.ย.2552 

 วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จะเปนสถาบันผลิต

แพทยและบุคลากรทางดานสาธารณสุขที่ไดมาตรฐาน มุงเนนงานวิจัยเพื่อรับใชชุมชน ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือในภูมิภาคลุมน้ําโขง    

             (ใหม)  ปรับปรุงวันที่ 6 เม.ย.2552 

            วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข มุงเนนผลิตบัณฑิตที่ไดมาตรฐานวิชาชีพมี

คุณธรรมจริยธรรมแบบองครวมและเปนสติปญญา ของประชาชนในภูมิภาคอีสานใตบนพื้น

ฐานเศรษฐกิจพอเพียง    
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  1.2.3 พันธกิจ  
1. ผลิตบัณฑิตดานวิทยาศาสตรสุขภาพที่มคุีณภาพ คุณธรรม และจริยธรรม 

2. สรางงานวิจัยที่มีคุณภาพเพือ่แกปญหาดานสุขภาพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของชมุชนภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือในอนุภูมิภาคลุมน้าํโขง 

3. ใหบริการชุมชนดานสุขภาพแบบองครวมอยางบูรณาการ 
4. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของทองถิ่นและประเทศชาติ 

 
  1.2.4 เปาหมาย  

1. เปนแหลงเรียนรูสําหรับนักศึกษาในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

2. ผลิตบุคลากรทางการแพทยและการสาธารณสุขที่มีความรูความสามารถในการชวยเหลือ
ชุมชนและประชาชนในพื้นที่ในดานการดูแล สงเสริมสุขภาพและปองกันโรค  

3. สนองนโยบายของรัฐบาลในการแกปญหาการขาดแคลนแพทยและการกระจายแพทย ใน
พื้นที่ชนบทหางไกล  

4. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในภูมิภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ใหมีคุณภาพชีวติที่ดีข้ึน 
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1.3 โครงสรางการแบงสวนราชการ 
              
       
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ผานความเหน็ชอบคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยอุบลฯ คร้ังที ่3/2552  

วันที่ 7 เม.ย.2552   และอยูระหวางเสนอสภามหาวทิยาลัยอุบลฯ เพือ่พิจารณา 
 
 
 
 

วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข 

คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยแพทยศาสตรฯ 

สํานักงานคณบดี กลุมวิชา
แพทยศาสตร 

กลุมวิชา
สาธารณสุขศาสตร 

งานบริหาร 

- งานเลขานุการ 

- งานสารบรรณ 

- งานทรัพยากรมนุษย 

งานการเงินและพัสดุ 

งานแผนและงบประมาณ 

ศูนยพัฒนาเด็ก 

งานประกันคุณภาพ 

งานวิชาการและ 

กิจการนักศึกษา 

งานวิจัยและบริการวิชาการ 

งานเอกสารสนเทศ 

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนยสุขภาพ 



- 5 - 

 

1.4  โครงสรางการบริหาร 

 
 
 
                                                                                                   (ขอมูล ณ วันที่ 1 ต.ค.2551) 
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1.5 หลกัสูตรที่เปดสอน 
 ในปการศึกษา 2551   วทิยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

เปดหลักสูตรระดับบัณฑิต  3 หลักสูตร ดังนี ้

ชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญา 
สภา

มหาวทิยาลัย
อนุมัติ 

สกอ.รับทราบ 
ก.พ.รับรอง
คุณวุฒิ 

1. แพทยศาสตรบัณฑิต 

(หลักสูตรใหม 

พ.ศ.2547) 

พ.บ. 8 พฤศจิกายน 

2546 

2 กรกฎาคม 

2547 

14 พฤศจิกายน 

2549 

2. วิทยาศาสตรบัณฑิต 

(สาขาวิชาสาธารณสุข

ศาสตร) หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ.2548 

วท.บ.

(สาธารณสุข

ศาสตร) 

19 พฤศจิกายน 

2548 

14 มกราคม 

2551 

14 พฤศจิกายน 

2549 

3. สาธารณสุขศาสตร

บัณฑิต (ตอเนือ่ง) 

ส.บ. 17 มีนาคม 

2551 

19 ธันวาคม 

2551 

30 มีนาคม 

2552 

 
1.6 ขอมูลเกี่ยวกับบุคลากร  
 วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีจํานวนบุคลากรใน

สังกัดที่ปฏิบัติงานในรอบปการศึกษา 2551 (1 มิถุนายน 2551 – 31 พฤษภาคม 2552) ทั้งหมด

จํานวน  79 คน จําแนกตามประเภทของสายงานและวุฒิการศึกษา  ดังรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 

      1.6.1 จํานวนบุคลากรในสังกัดวิทยาลยัแพทยศาสตรและการสาธารณสขุ  

สายวิชาการ สายสนบัสนนุ ผูเชี่ยวชาญ 
สถานภาพการบรรจุ 

ปการศึกษา 2551 ปการศึกษา 2551 ปการศึกษา 2551 

1. ขาราชการ - 3 - 

2.ลูกจางประจํา - 1 - 

3.พนกังานมหาวิทยาลัย 24 27 - 

4.ลูกจางช่ัวคราว - 24 3 

รวม 24 55 3 
        หมายเหตุ :  จํานวนบุคลากรสายวิชาการ นับเฉพาะผูปฏิบัติงานจริง 6-9 เดือน นับ 0.5 คน 
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       1.6.2 บุคลากรสายวชิาการ จาํแนกตามคุณวฒิุ             
วุฒิการศึกษา 

ประเภท มัธยมศึกษา
ตอนตน 

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

ปวส. 
ปริญญา

ตรี 
ปริญญา

โท 
ปริญญา
เอก 

รวม 

สายวิชาการ - - - - 18 6 24 

สายสนับสนุน

การศึกษา 
4 7 3 31 10 - 55 

รวม 4 7 3 31 28 6 79 
          หมายเหตุ :  จํานวนบุคลากรสายวิชาการ นับเฉพาะผูปฏิบัติงานจริง 6-9 เดือน นับ 0.5 คน 
 
     1.6.3 รายชื่อผูมีความรูความสามารถพิเศษ จํานวน 3 ทาน 

รายชื่ออาจารย วุฒิการศึกษา 

พญ.เพ็ญจันทร  สายพนัธุ วว.กุมารเวชศาสตรสาขาประสาทวทิยา 

Dr.Lisa  M Vandemark Ph.D. Community health 

พญ.ปาริชาติ วงศเสนา วว.พยาธิวิทยา 

 
1.6.4 จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด 

ประเภท อยูปฏิบัติงาน ลาศึกษาตอ  รวม 

พนกังานมหาวิทยาลัย 24 6.5 30.5 

ผูมีความรูความสามารถพิเศษ 3 - 3 

รวมทั้งสิ้น 24 6.5 33.5 
              หมายเหตุ :  จํานวนบุคลากรสายวิชาการ นับเฉพาะผูปฏิบัติงานจริง 6-9 เดือน นับ 0.5 คน 

 
 
        1.6.5 รายช่ืออาจารยประจําพนกังานมหาวิทยาลยั จาํนวน  24  คน (ปฎิบัติงานจริง) 
ลําดับ ช่ือ-สกุล วุฒิการศึกษา วันที่บรรจ ุ ปงบ สถานะบรรจุ 

1.  รศ.นพ.ปวน สุทธิพินิจธรรม วว.ตจวิทยา 1 ต.ค. 2551 2552 ปฏิบัติงาน** 

2.  อ.มินตรา  สาระรักษ ศษ.ม./สงเสริมสุขภาพ  14 มิ.ย. 2547 2547 ปฏิบัติงาน 

3.  อ.ธันยาการย ศรีวรมาศ วท.ม./จุลชีววิทยา 14 มิ.ย. 2547 2547 ปฏิบัติงาน 
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ลําดับ ช่ือ-สกุล วุฒิการศึกษา วันที่บรรจ ุ ปงบ สถานะบรรจุ 

4.  อ.รัตนา  เล็กสมบูรณ วท.ม/กายวิภาคศาสตร 9 ส.ค. 2547 2547 ปฏิบัติงาน**  /ลาศึกษาตอ ** 

5.  อ.ชาญวิทย  มณีนิล วท.ม/กายวิภาคศาสตร  27 ธ.ค. 2547 2548 ปฏิบัติงาน 

6.  อ.ชุติกาญจน พิลาศรี วท.ม./สุขศึกษาและ

พฤติกรรมศาสตร   

4 ม.ค. 2548 2548 ปฏิบัติงาน 

7.  อ.เมรีรัตน ม่ันวงศ ส.ม./ชีวสถิติ  4 ม.ค. 2548 2547 ปฏิบัติงาน 

8.  อ. จารุวรรณ วงบุตดี วท.ม./สรีรวิทยา  1 ก.พ. 2548 2549 ปฏิบัติงาน 

9.  ผศ.พญ.สรญา แกวพิทูลย อว./เวชศาสตรครอบครัว 1 เม.ย. 2548 2548 ปฏิบัติงาน 

10.  ดร.ณัฏฐวุฒิ  แกวพิทูลย ปร.ด./ชีวเวชศาสตร 1 เม.ย. 2548 2548 ปฏิบัติงาน 

11.  ดร.จารุวรรณ ศิริเทพทวี วท.ด./ชีวเคมี 1 ก.พ. 2549 2549 ปฏิบัติงาน 

12.  อ.นันทยา  กระสวยทอง วท.ม./สรีรวิทยา 30 มิ.ย.2549 2549 ปฏิบัติงาน 

13.  อ.ปยนันท มีเวที วท.ม./กายวิภาคศาสตร 1 ส.ค.2549 2549 ปฏิบัติงาน 

14.  อ.จินตนา  ศิริบูรณพิพัฒนา รป.ม./การบริหารจัดการ

สําหรับนักบริหาร 

1 พ.ย. 2549 2550 ปฏิบัติงาน 

15.  อ.สงา   ทับทิมหิน M.Sc./Env.Tech.Mana

ge 

1 ธ.ค. 2549 2550 ปฏิบัติงาน 

16.  ดร.จุฑารัตน จิตติมณี ปร.ด./ชีวเคมี 3 ม.ค. 2550 2550 ปฏิบัติงาน 

17.  อ.ฐิติรัช  งานฉมัง วท.ม./อาชีวอนามัย 1 มี.ค.2550 2550 ปฏิบัติงาน 

18.  อ.อรุณี ทองออน วท.ม./จุลชีววิทยา 1 มี.ค. 2550 2550 ปฏิบัติงาน  

(ลาออก เม่ือ 1 เม.ย.52) 

19.  อ.ภาวนา  พนมเขต วท.ม. พยาธิวิทยา 1 มี.ค. 2551 2551 ปฏิบัติงาน  

20.  อ.สุรศักด์ิ  แวนรัมย วท.ม. พยาธิวิทยา 1 เม.ย. 2551 2551 ปฏิบัติงาน  

21.  นพ.เอกพจน  ทองมี พบ. 1 พ.ค.2551 2551 ปฏิบัติงาน  

22.  นพ.สุพจน  ฉัตรทินกร พบ. 1 พ.ค.2551 2551 ปฏิบัติงาน  

23.  พญ.ศุทธินี  ตรีโรจนพร พบ. วว.กุมารเวชศาสตร 1 มิ.ย. 2551 2551 ปฏิบัติงาน  

24.  พญ.ปยะรัตน  ธัญนิพัทธ พบ. 1 ก.ย. 2551 2551 ปฏิบัติงาน  

25.  อ.สุพัตรา  ขจัดโรคา วท.ม/กายวิภาคศาสตร 3 พ.ย.2551 2552 ปฏิบัติงาน** 

26.  ดร.ธารินี  ไชยวงศ ปร.ด. สาขาปรสิตวิทยา 3 พ.ย.2551 2552 ปฏิบัติงาน** 

27.  พญ.ทวีรักษ   นิธิยานนทกิจ พบ.  2 พ.ค.2550 2550 ลาศึกษาตอ2 พ.ค.2550* 

28.  นพ.สุริยง  แผลงงาม พบ.  2 พ.ค.2550 2550 ลาศึกษาตอ2 พ.ค.2550* 

29.  พญ.พิชญา  ประไพพานิช พบ. 1 มิ.ย.2551 2551 ลาศึกษาตอ 1 มิ.ย.51* 
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ลําดับ ช่ือ-สกุล วุฒิการศึกษา วันที่บรรจ ุ ปงบ สถานะบรรจุ 

30.  นพ.สุวิทยา  เธียรประธาน พบ. 1 มิ.ย.2551 2551 ลาศึกษาตอ1 มิ.ย.51* 

31.  พญ.ชุติมันต  อุดมพรมงคล พบ. 1 มิ.ย.2551 2551 ลาศึกษาตอ 1 มิ.ย.51* 

32.  นพ.สัมฤทธิ์  สิทธิพงศพิทยา พบ. 1 มิ.ย.2551 2551 ลาศึกษาตอ 1 มิ.ย.51* 

หมายเหตุ : *  หมายถึง อาจารยลาศึกษาตอ                                                     

                  ** หมายถึง อาจารยที่ปฏิบัติงานจริงอยูระหวาง 6- 9 เดือน นับเปน 0.5 คน   
 
     1.7 วุฒิการศกึษาของอาจารยประจํา (รวมผูลาศึกษาตอ) 

วุฒิอาจารยปฏิบัติงานจริง 

ปริญญาตร ี
ปริญญา

โท 
ปริญญาเอก 

รวมที่
ปฏิบัติงาน
จริง  (1) 

จํานวนอาจารย
ลาศึกษาตอ (2) 

จํานวน
อาจารย
ทั้งหมด 
(1)+(2) 

0 18 6 24 6.5 30.5 

 
1.8 ตําแหนงทางวชิาการ (รวมผูลาศึกษาตอ) 

ตําแหนงทางวิชาการ จํานวน(คน) 

ศาสตราจารย - 

รองศาสตราจารย 1 

ผูชวยศาสตราจารย 1 

 
 

1.9 จํานวนนักศึกษาท้ังหมด 
1.9.1 จํานวนนักศกึษาระดับปริญญาตรี 

ชั้นปที ่ ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม (คน) 

1 (รหัส 51 ) 125 34 159 

2 (รหัส 50) 112 36 148 

3 (รหัส 49) 99 - 99 

รวม 336 70 406 
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1.9.2 จํานวนนักศกึษาระดับปริญญาตรีจําแนกตามหลักสูตร 
ชั้นปที ่ พบ. วท.บ. สบ.(ตอเนื่อง) รวม (คน) 

1 (รหัส 51 ) 16 109 34 159 

2 (รหัส 50) 16 96 36 148 

3 (รหัส 49) 50 49 - 99 

รวม 82 254 70 406 
    
 
 1.9.3 จํานวนนักศกึษาเต็มเวลาเทียบเทา ระดับปริญญาตร ี

          
 
 

ลําดับ รายการ FTES 

    FTES  วิทยาลัยฯ   ปการศึกษา 2551       281.06 

     1)  FTES  วิทยาลัยฯ   ปการศึกษา 2551 หลักสูตรแพทยศาสตร

บัณฑิต 

 

69.56 

1 
 
 

     2)  FTES  วิทยาลัยฯ   ปการศึกษา 2551 หลักสูตร   

  วทิยาศาสตรบัณฑิต ( สาขาวิชาสาธารณสุขศาสต ) และ (สาขา

สาธารณสุขศาสตร ตอเนื่อง ) 

 

211.50 

    FTES  วิทยาลัยฯ   ปงบประมาณ 2551 195.14 

     1)  FTES  วิทยาลัยฯ   ปงบประมาณ 2551 หลักสูตรแพทยศาสตร

บัณฑิต 

65.39 

2 
 
 

2)  FTES  วิทยาลัยฯ   ปการศึกษา 2551 หลักสูตร   

  วทิยาศาสตรบัณฑิต ( สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร ) และ (สาขา

สาธารณสุขศาสตร ตอเนื่อง ) 

 

 

129.75 
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          1.9.4 ระดับความพึงพอใจของนักศกึษาตอคุณภาพการสอนของอาจารยและสิ่ง 
สนับสนุนการเรียนรู ปการศึกษา 2551  

เฉลี่ย 
รายการ ภาคเรียน  

ที่ 1/ 2551 
ภาคเรียน
ที่ 2/2551 

1. ความตรงเวลาในการสอน 4.39 4.28 

2. แจงจุดมุงหมาย / จุดประสงคเชิงพฤติกรรมและเกณฑการวัดและประเมินผล

การสอนชัดเจน 4.32 4.34 

3. สามารถถายทอด/จัดการเรียนการสอนเปนข้ันตอน เหมาะสม เขาใจงาย 4.22 4.19 

4. เปดโอกาส / สงเสริมใหนกัศึกษาไดศึกษา /เรียนรูกรณีศึกษา /จากการทาํงาน

จริง / ฝกปฏิบัติ/คนควาวิจัย/โครงงาน/สัมมนา/คนควาทางอินเตอรเนต็ 4.27 4.37 

5. สงเสริมใหนักศึกษาฝกการคิดวิเคราะห การใช/หาเหตุผล และความคิดริเร่ิม

สรางสรรค 4.26 4.32 

6. สอดแทรกคุณธรรม /จริยธรม/จรรยาบรรณวิชาชีพ/คานิยมที่ดี  4.18 4.19 

7. เปดโอกาสใหนักศึกษาไดซักถาม แสดงความคิดเหน็ ประชุม พูดคุย ให

คําแนะนําและรับฟงความคิดเห็นที่แตกตางหรือขัดแยง 4.29 4.40 

8. ใช/มีส่ือเทคโนโลยกีารสอนทีน่าสนใจ/ทันสมยั/เหมาะสมกับเนื้อหาวิชาและ

ชวยเสริมการเรียนรูและความเขาใจ 4.17 4.26 

9. แจงรายช่ือหนงัสือและระบบสืบคนขอมลูอิเล็กทรอนกิสที่จะศึกษาคนควา

ดวยตนเอง 4.21 4.15 

10. นักศึกษาพอใจในคุณภาพ/ความสามารถของอาจารยและส่ิงสนบัสนุนการ

สอน 4.26 4.33 

คาเฉลี่ยทกุดานรวมกัน 4.26 4.28 

คาเฉลี่ยทกุดานในปการศกึษา 2551 4.27 

 หมายเหตุ ; ขอมูลจากระบบการประเมินการสอนผานเครือขาย (Ubu-Evalution System)   

มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี   
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1.10 ผลงานวิจัย 
1.10.1  งานวจิัย/งานสรางสรรคทีตี่พิมพเผยแพร และ/หรือนําไปใชประโยชนทัง้ใน

ระดับนานาชาติ  จาํนวน 7  เรื่อง 
ลําดับ 

ชื่อบทความวิจัย/วิชาการ ชื่อผูเขียน ฉบับท่ี 
ชื่อวารสารที่

ตีพิมพ 

1. 
 

Human intestinal capillariasis 

in Thailand 
Prasert Saichua, 

Choosak Nithikathkul 
Natthawut Kaewpitoon 

Vol 14, Number 4 

Jan 28, 2008 
World Journal of 

Gastroenterology 

2. Opisthorchis viverrini: The 

carcinogenic human  liver 

fluke 

Natthawut 

Kaewpitoon  et., al. 
Vol 14, Number 5  

Feb 7, 2008 
World Journal of 

Gastroenterology 

3. 
 

Opisthorchiasis in Thailand: 

Review and current status 

Natthawut 

Kaewpitoon,  et.al. 

April 21, 2008 Vol 

14, No 15 

World Journal of 

Gastroenterology 

4. An attempt at kidney stone 

analysis with the application 

of synchrotron radiation 

Jaruwan Siritapetawee, 

et.al. 

Vol 15, March 2008 Journal of 

synchrotron radiation 

5. Evolution of some variable-

number tandem repeat loci 

among a group of Beijing 

straing strains of 

Mycobacterium tuberculosis 

Pamaree Billamas, Nat 

Smittipat, Tada 

Juthayothin, Arunee 

Thong-on, et.,al. 

Vol 87, Nov 2007 Tuberculosis 

6. Structural analysis of sulfur in 
natural rubber using X-ray 
absorption  near-edge 
spectroscopy 

Pattanasiriwisawa W. 
Siritapetawee J. 
Patarapaiboolchai O. 
Klysubun W 

Vol. 15; September 
2008 

J. Synchrotron Rad 

7. Food-borne parasitic zoonosis: 
Distribution of trichinosis in 
Thailand 

Natthawut Kaewpitoon June 14, 2008; Vol 14, 
No 22 

World J Gastroenterol 

 

 

 



- 13 - 

 

1.10.2 งานวจิัย/งานสรางสรรคทีตี่พิมพเผยแพร และ/หรือนําไปใชประโยชน                    
ในระดับชาติ จํานวน 4 เรื่อง 

ลําดับ ชื่อบทความวิจัย/
วิชาการ 

ชื่อผูเขียน ฉบับที่ ชื่อวารสารที่ตพีิมพ 

1. 

 

An Investigation of HIV-

Preventive Behavior of 

Female Prostitutes in the 

City of Ubon Ratchathani 

Anun Chaikoolvatana, 
Jaruwan Wongbutdee, 

Vol 60 No 2,2008 Siriraj Medical Journal 

2. 

 

แนวทางการสรางเสริม

สุขภาพผูปวยเบาหวานชนิด

ไมพึ่งอินซูลิน (NIDDM) 

มินตรา  สาระรักษ ฉบับที่ 2 ปที่ 10

พ.ค.- ส.ค. 2551 
วารสารวิชาการ ม.  อุบล 

3. พฤติกรรมและปจจัยที่มี

ความสัมพันธกับพฤติกรรม

การสูบบุหร่ีของบุคลากร

และนักศึกษา มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี 

เมรีรัตน ม่ันวงศ ฉบับที่ 1 ปที่ 10 

ม.ค.-เม.ย. 2551 

วารสารวิชาการ ม.อุบล 

4. การประยุกตใชแสงซินโครต

รอนในวิทยาศาสตร

การแพทย 

จารุวรรณ ศิริเทพทวี Vol.36, No.2:81-90   

2008 

วารสารวิทยาศาสตร

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 
   1.10.3  จํานวนบทความวิจัยทีไ่ดรับการอางอิง (citation) ใน refereed journal หรือใน

ฐานขอมูล ระดับชาติหรอืระดับนานาชาติ  จํานวน  7 เรื่อง 
ลําดับ ชื่อ - นามสกุล ชื่อบทความ ชื่อวารสาร วัน เดือน ปของวารสารท่ีมีการอางอิง 

1 Jaruwan 
Siritapetawee  

An attempt at kidney stone analysis 
with the application of synchrotron 
radiation 

JOURNAL OF 
SYNCHROTRON 
RADIATION     

Bazin D, Carpentier X, Traxer O, et al.  H0 UVery first 
tests on SOLEIL regarding the Zn environment in 
pathological calcifications made of apatite 
determined by X-ray absorption 
spectroscopyUH  JOURNAL OF SYNCHROTRON 
RADIATION  15  506-509  Part 5  SEP 2008 

2 Natthawut 
Kaewpitoon 

Opisthorchis viverrini: The 
carcinogenic human liver fluke 

WORLD JOURNAL OF 
GASTROENTEROLOGY 

Pasuralertsakul S, Yaicharoen R, Sripochang 
S  H1 USpurious human infection with Gongylonema: 
nine cases reported from Thailand UH  ANNALS OF 
TROPICAL MEDICINE AND 
PARASITOLOGY  102  5  455-457  JUL 2008 
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3 Natthawut 
Kaewpitoon 

Trichinosis: Epidemiology in 
Thailand 

WORLD JOURNAL OF 
GASTROENTEROLOGY 

Pasuralertsakul S, Yaicharoen R, Sripochang 
S  H2 USpurious human infection with Gongylonema: 
nine cases reported from Thailand UH  ANNALS OF 
TROPICAL MEDICINE AND 
PARASITOLOGY  102  5  455-457  JUL 2008 
 

4 Jaruwan 

Siritaptawee 

Expression and refolding of 

Omp38 from Burkholderia 

pseudomallei and Burkholderia 

thailandensis, and its function as 

a diffusion porin 

 

Biochemical 

Journal 
Rashamuse KJ, Burton SG, Cowan DA. UA novel 
recombinant ethy! Ferulate esterase from 
Burkholderia multivoransU. Journal of Applied 
Microbiology: 103 (5); 1610-1620.  Nov. 2007 

5 Natthawut 

Kaewpitoon 

Knowledge, attitude and 

practice related to liver fluke 

infection  in northeast Thailand 

 

World Journal of 

Gastroenterology 

Robert W Tolan Jr. Fascioliasis. Emedicine. Feb 
5, 2008. 

6 Jaruwan 

Siritaptawee 

Structural analysis of sulfur in 
natural rubber using X-ray 
absorption near-edge 
spectroscopy 

JOURNAL OF 
SYNCHROTRON 
RADIATION     

Risberg ED. Eriksson L. Mink J. et al,. H3 USulfur 

X-ray absorption and vibrational 

spectroscopic study of sulfur dioxide, sulfite, 

and sulfonate solutions and of the substituted 

sulfonate ions X3CSO3- (X = H, Cl, F).UH  Inorg 

Chem. 2007 Oct 1; 46(20):8332-48.  

 

7 Pamaree 

Billamas, 

Nat 

Smittipat, 

Tada 

Juthayothin, 
Arunee 
Thong-on, 

et.,al. 
 

Evolution of some variable-

number tandem repeat loci 

among a group of Beijing 

straing strains of 

Mycobacterium 

tuberculosis 

Tuberculosis Tongsima W, Tongsima S, Palittapongarnpim 

P  H4 UOutlook on Thailand's Genomics and 

Computational Biology Research and 

DevelopmentUH  PLOS COMPUTATIONAL 

BIOLOGY  4  7  JUL 2008 
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1.10.4 จํานวนโครงการวิจัยทีไ่ดรับจัดสรรจากภายในมหาวิทยาลัย  จาํนวน  13 เรื่อง 

ลําดับ โครงการ หัวหนาโครงการ ผูรวมโครงการ แหลงทุน 
งบ 

ประมาณ 

1. การศึกษาความชุก

และความรุนแรง

ของพยาธใิบไมตับ

และพยาธิปากขอ

จังหวัด

อุบลราชธานี 

อ.ดร.ณัฏฐวุฒ ิแกวพิทูลย อ.พญ.สรญา แกวพิทูลย งบประมาณ

แผนดิน 

377,600 

2. การศึกษาภาวะ

โภชนาการในเด็ก 

จังหวัด

อุบลราชธานี 

อ.พญ.สรญา  แกวพิทูลย 

 

อ.ดร.ณัฏฐวุฒ ิแกวพิทูลย งบประมาณ

แผนดิน 

415,400 

3. ปจจัยท่ีมี

ความสัมพันธกบั

การเกิดโรคมะเร็ง

ทอนํ้าดีในเขตภาค

ตะวันออกเฉียง 

เหนือตอนลาง 

ประเทศไทย: 

กรณีศึกษาแบบ 

Hospital-base 

case-control 

Study 

อ.เมรีรัตน  มั่นวงศ 

 

นายนพรัตน   สงเสริม* 

รศ.ดร. สุพรรณี ศรีอําพร*  

งบประมาณ

แผนดิน 

311,400 

4. การศึกษาปจจยั

เส่ียงตอการเกิด

มะเร็งรังไขในคน

ไทย 

 

อ.ชาญวิทย มณีนิล อ.สงา  ทับทิมหิน              

นางสาวเนาวรัตน ต้ังศรีทอง* 

นางโสภิต  ทับทิมหิน*             

งบประมาณ

แผนดิน 

216,200 

5. การใชขอมูลรีโมท

เซ็นซิ่งและระบบ

อ.จารุวรรณ วงบุตดี นายวัชรพงษ  แสงนิล งบประมาณ

แผนดิน 

407,900 
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ลําดับ โครงการ หัวหนาโครงการ ผูรวมโครงการ แหลงทุน 
งบ 

ประมาณ 

สารสนเทศ

ภูมิศาสตร สําหรับ

งานระบาดของโรค

มาลาเรีย พื้นท่ี

จังหวัด

อุบลราชธานีและ

จังหวัด 

ศรีสะเกษ 

 

6. การศึกษาฤทธิ์การ

ลดระดับนํ้าตาลใน

เลือดของสารสกัด   

ฮวานงอกในหนูท่ี

เปนเบาหวาน 

อ.ภาวนา พนมเขต

  

อ.สุรศักด์ิ แวนรัมย  รายได  

ม.อบุลฯ 

45,000 

7. การตรวจหาเชื้อรา 

Cryptococcus 

neoformans จาก

มูลนกภายใน

บริเวณ

มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี 

อ.ธันยาการย ศรีวรมาศ อ.อรุณ ีทองออน รายได  

ม.อบุลฯ 

45,000 

8. การวิเคราะหหา

พื้นท่ีเส่ียงตอโรค

เลปโตสไปโรซสีใน

พื้นท่ีจังหวัด 

ศรีสะเกษ 

นายวัชรพงษ  แสงนิล 

 

อ.จารุวรรณ  วงบุตดี 

 

ศูนยวิจัย

และตรวจ

วินิจฉัยฯ 

25,000 

 

9. การศึกษาระบาด

วิทยาของโรคน่ิวใน

ระบบทางเดิน

อ.ชุติกาญจน พิลาศรี 

 

 

อ.ดร.จารุวรรณ ศิริเทพทวี 

 

 

ศูนยวิจัย

และตรวจ

วินิจฉัยฯ 

25,000 
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ลําดับ โครงการ หัวหนาโครงการ ผูรวมโครงการ แหลงทุน 
งบ 

ประมาณ 

ปสสาวะในภาค

ตะวันออกเฉียง 

เหนือตอนใต 

10. อุบัติการณและ

พฤติกรรมการ

บริโภคในผูปวย

มะเร็งทอนํ้าดีใน

เขตอีสานตอนลาง 

 

อ.ชุติกาญจน พิลาศรี นพ.เศวต ศรีศิริ * 

อ.รัตนา  เล็กสมบูรณ 

ศูนยวิจัย

และตรวจ

วินิจฉัยฯ 

 

12,500 

 

 

11. การวิเคราะหพื้นท่ี

เส่ียงตอโรค

ไขเลือดออกจังหวัด

อุบลราชธานี 

 

อ.จารุวรรณ  วงบุตดี 

 

นายวัชรพงษ  แสงนิล 

 

ศูนยวิจัย

และตรวจ

วินิจฉัยฯ 

25,000 

 

12. การศึกษาสมุนไพร

ตานพยาธิ และ

สมุนไพรตานอนุมูล

อิสระท่ีลดการเกิด

มะเร็งอัน

เน่ืองมาจากการติด

เชื้อพยาธใิบไมตับ 

 

อ.รัตนา  เล็กสมบูรณ 

 

 

 

อ.นันทยา กระสวยทอง 

 

 

 

ศูนยวิจัย

และตรวจ

วินิจฉัยฯ 

 

 

12,500 

 

 

 

13. พยาธิกายวิภาค

มะเร็งทอนํ้าดี ใน

ผูปวยมะเร็งทอนํ้าดี 

เขตอีสานตอนลาง 

 

อ.รัตนา  เล็กสมบูรณ 

 

 

นพ.เศวต ศรีศิริ * 

อ.ชุติกาญจน พิลาศรี 

 

ศูนยวิจัย

และตรวจ

วินิจฉัยฯ 

 

25,000 

 

 

รวมทั้งสิ้น 1,931,000  บาท 
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1.10.5 จํานวนโครงการวิจัยทีไ่ดรับจัดสรรจากภายนอกมหาวิทยาลัย  จํานวน  1  โครงการ 

 
1.11 ผลงานบริการวิชาการ 
      1.11.1 อาจารยที่เปนที่ปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกมหาวิทยาลัย เปน 

กรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 
ลําดับ รายชื่อ รายละเอียด วัน เดือน ป 

1 อ.ฐิติรัช  งานฉมัง คณะกรรมการเครือขายอาชีอนามยัในโรงเรียน

แพทย 

6 ก.พ. 52 

2 อ.เมรีรัตน  มัน่วงศ คณะกรรมการเครือขายกิจการนกัศึกษาแพทย

แหงประเทศไทย 

6 ก.พ. 52 

3 อ.พญ.สรญา แกวพทิูลย คณะกรรมการฝายวิชาการ สาขาวทิยาศาสตร

สุขภาพ  ในโครงการประชุมวิชาการ ม.อบ. วิจยั 

คร้ังที่ 2 

28-29 ก.ค.

51 

4 อ.ดร.จารุวรรณ  ศิริเทพทว ี กรรมการสอบวิทยานิพนธ เร่ือง การศึกษาโปรดิโอ

มิกสในไขขาวของจระเข ตะพาบน้ําสายพนัธ

ไตหวัน เตาแกมแดง เตากระ และเตาตน ุ

25ส.ค.-51 

5 อ.ดร.ณัฏฐวฒุิ  แกวพทิูลย กรรมการประสานงานวิจยั  กลุมสถาบัน

แพทยศาสตรแหงประเทศไทย 

20 ก.พ.51-

ปจจุบัน 

6 อ.นพ. เอกพจน  ทองมี อนุกรรมการประชุมวิชาการประจําป คร้ังที่ 

2/2551 เร่ือง นวัตกรรมการเรียนการสอนดาน

การแพทย สาธารณสุขและระบบบริหาร 

17 ธ.ค.51 

ลํา 
ดับท่ี  

ชื่อโครงการ  ผูรับผิดชอบ แหลงทุน จํานวนเงิน 

1  Purification and characterization 

of proteins associated with 

coagulant and anticoagulant 

activity from Artocarpus 

heterophyllus latex 

ดร.จารุวรรณ ศิริเทพทว ี สกว. 240,000 
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ลําดับ รายชื่อ รายละเอียด วัน เดือน ป 

7 อ.นพ.สุพจน  ฉัตรทินกร อนุกรรมการประชุมวิชาการประจําป คร้ังที่ 

2/2551 เร่ือง นวัตกรรมการเรียนการสอนดาน

การแพทย สาธารณสุขและระบบบริหาร 

17 ธ.ค.51 

8 อ.พญ.ปยะรัตน  ธัญนพิัทธ อนุกรรมการประชุมวิชาการประจําป คร้ังที่ 

2/2551 เร่ือง นวัตกรรมการเรียนการสอนดาน

การแพทย สาธารณสุขและระบบบริหาร 

17 ธ.ค.51 

9 อ.พญ.ศุทธนิี  ตรีโรจนพร อนุกรรมการประชุมวิชาการประจําป คร้ังที่ 

2/2551 เร่ือง นวัตกรรมการเรียนการสอนดาน

การแพทย สาธารณสุขและระบบบริหาร 

17 ธ.ค.51 

10 อ.ดร.จุฑารัตน จิตติมณี อนุกรรมการประชุมวิชาการประจําป คร้ังที่ 

2/2551 เร่ือง นวัตกรรมการเรียนการสอนดาน

การแพทย สาธารณสุขและระบบบริหาร 

 

17 ธ.ค.51 

11 อ.ดร.ธาริน ี ไชยวงศ อนุกรรมการประชุมวิชาการประจําป คร้ังที่ 

2/2551 เร่ือง นวัตกรรมการเรียนการสอนดาน

การแพทย สาธารณสุขและระบบบริหาร 

 

17 ธ.ค.51 

12 อ.สุพัตรา  ขจดัโรคา อนุกรรมการประชุมวิชาการประจําป คร้ังที่ 

2/2551 เร่ือง นวัตกรรมการเรียนการสอนดาน

การแพทย สาธารณสุขและระบบบริหาร 

 

17 ธ.ค.51 

13 อ.ภาวนา  พนมเขต อนุกรรมการประชุมวิชาการประจําป คร้ังที่ 

2/2551 เร่ือง นวัตกรรมการเรียนการสอนดาน

การแพทย สาธารณสุขและระบบบริหาร 

 

17 ธ.ค.51 

14 อ.สุรศักด์ิ  แวนรัมย อนุกรรมการประชุมวิชาการประจําป คร้ังที่ 

2/2551 เร่ือง นวัตกรรมการเรียนการสอนดาน

17 ธ.ค.51 
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ลําดับ รายชื่อ รายละเอียด วัน เดือน ป 

การแพทย สาธารณสุขและระบบบริหาร 

 

15 อ.มินตรา  สาระรักษ อนุกรรมการประชุมวิชาการประจําป คร้ังที่ 

2/2551 เร่ือง นวัตกรรมการเรียนการสอนดาน

การแพทย สาธารณสุขและระบบบริหาร 

 

17 ธ.ค.51 

16 อ.จารุวรรณ  วงบุตดี กรรมการศูนยวิจัยและบริการตรวจวินิจฉัยโรคติด

เชื้อจากปรสิต ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

 

28 ก.พ. 51-

ปจจุบัน 

17 อ.ชุติกาญจน  พิลาศรี กรรมการศูนยวิจัยและบริการตรวจวินิจฉัยโรคติด

เชื้อจากปรสิต ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

 

28 ก.พ. 51-

ปจจุบัน 

 
 
1.11.2 จํานวนกิจกรรม/โครงการบรกิารและวิชาชพีที่ตอบสนองความตองการของ  
         สังคม ชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติ  จาํนวน  8  โครงการ  

ลําดับ ชื่อโครงการ ผูรับผิดชอบ 
จํานวน
ผูเขารวม 

(คน) 

งบ 
ประมาณ 

1 

  

  

โครงการเปดโลกวิชาการ วทิยาลัย

แพทยศาสตรและการสาธารณสุข 

 

อ.ดร.ณัฎฐวฒุิ  แกวพทิูลย 

 

100 50,000 

2 โครงการการฝกอบรมเร่ืองปจจัยที่มีผล

ตอการเรียนรูและบุคลิกภาพของผูเรียน 

น.ส.จิตตวีร  ภูมิภาค 

 

50 80,900 

3 โครงการการพฒันานักวิจัยดาน

การแพทยและวิทยาศาสตรสุขภาพ 

อ.พญ.สรญา  แกวพิทูลย 

 

60 153,400 

4 ศูนยเคล่ือนทีบ่ริการสุขภาพแกนักเรียน

ในชนบท พื้นที่อีสานตอนลาง 

อ.ดร.ณัฏฐวฒุิ  แกวพทิูลย 

 

1000 38,054 
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ลําดับ ชื่อโครงการ ผูรับผิดชอบ 
จํานวน
ผูเขารวม 

(คน) 

งบ 
ประมาณ 

5 อบรมเชิงปฏิบติัการการวจิัยในช้ันเรียน

สําหรับครูผูสอนที่ดูแลดานสุขภาพของ 

ร.ร. เครือขายพันธมิตร 

นางณรัญญา  สุปนนุช 

 

100 82,300 

6 โครงการครบรอบวันสถาปนาวทิยาลัย

แพทยศาสตรและการสาธารณสุข และ

การประชุมวิชาการประจําป คร้ังที ่2 ป 

2551  

อ.ดร.ณัฏฐวฒุิ  แกวพทิูลย 

 

744 85,703 

7 การประยุกตใชระบบสารสนเทศ

ภูมิศาสตรสําหรับการแพทยและการ

สาธารณสุข 

อ.ดร.ณัฎฐวฒุิ  แกวพทิูลย 60 1,200 

8 โครงการบริการวิชาการดานการแพทย

และการสาธารณสุข ในงานวันเกษตร

อีสานใต 

อ.ดร.ณัฎฐวฒุิ   แกวพิทูลย 200 6,880 

รวมทั้งสิ้น 498,437 บาท 

 
1.11.3 จํานวนเงินที่ไดรับการสนับสนนุการจัดทําโครงการบริการวิชาการแกชุมชน            
        ( ปการศึกษา 2551 ) 

ลําดับ ชื่อโครงการ ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา 
งบ 

ประมาณ 

1 

  

  

โครงการเปดโลกวิชาการ วทิยาลัย

แพทยศาสตรและการสาธารณสุข 

 

อ.ดร.ณัฎฐวฒุิ  แกวพทิูลย 

 

18 ส.ค. 51 50,000 

  

2 โครงการการฝกอบรมเร่ืองปจจัยที่มีผล

ตอการเรียนรูและบุคลิกภาพของผูเรียน 

น.ส.จิตตวีร  ภูมิภาค 

 

19-20 มี.ค.

52 

80,900 

 

3 โครงการการพฒันานักวิจัยดาน

การแพทยและวิทยาศาสตรสุขภาพ 

อ.ดร.ณัฏฐวฒุิ  แกวพทิูลย 

 

17 ธ.ค. 51 153,400 
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ลําดับ ชื่อโครงการ ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา 
งบ 

ประมาณ 

4 ศูนยเคล่ือนทีบ่ริการสุขภาพแกนักเรียน

ในชนบท พื้นที่อีสานตอนลาง 

อ.ดร.ณัฏฐวฒุิ   แกวพิทูลย 

 

7 มี.ค. 52 38,054 

 

5 อบรมเชิงปฏิบติัการการวจิัยในช้ันเรียน

สําหรับครูผูสอนที่ดูแลดานสุขภาพของ 

ร.ร. เครือขายพันธมิตร 

นางณรัญญา  สุปนนุช 

 

17 ธ.ค. 51 82,300 

6 โครงการครบรอบวันสถาปนาวทิยาลัย

แพทยศาสตรและการสาธารณสุข และ

การประชุมวิชาการประจําป คร้ังที ่2 ป 

2551  

อ.ดร.ณัฏฐวฒุิ แกวพิทูลย 

 

17 ธ.ค. 51 85,703 

7 การประยุกตใชระบบสารสนเทศ

ภูมิศาสตรสําหรับการแพทยและการ

สาธารณสุข 

อ.ดร.ณัฎฐวฒุิ   แกวพิทูลย 15 ม.ค. 52 1,200 

8 โครงการบริการวิชาการดานการแพทย

และการสาธารณสุข ในงานวันเกษตร

อีสานใต 

อ.ดร.ณัฎฐวฒุิ  แกวพทิูลย 20 ก.พ.-1 

มี.ค. 52 

6,880 

รวมทั้งสิ้น 498,437 บาท 

 
1.12 โครงการหรือกิจกรรมในการอนุรกัษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ ศลิปะและ
วัฒนธรรม 

ลําดับ โครงการ/กจิกรรม แหลงงบประมาณ 
งบประมาณ

(บาท) 
จําเนวน
ผูเขารวม 

1 

 

โครงการบายศรีสูขวัญ สาน

สัมพันธพีน่อง วทิยาลัย

แพทยศาสตรและการ

สาธารณสุข 

เงินรายได วทิยาลัยฯ 90,000 406 

2 โครงการพฒันาคุณธรรม 

จริยธรรม นาํชีวิตสูวิถทีองถิน่

เงินรายได วทิยาลัยฯ 57,000 406 
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ลําดับ โครงการ/กจิกรรม แหลงงบประมาณ 
งบประมาณ

(บาท) 
จําเนวน
ผูเขารวม 

แบบพอเพียง 

3 กิจกรรมวนัมหิดล   เงินรายได วทิยาลัยฯ 22,500 500 

4 โครงการตอนรับนองใหมสู

วิทยาลัยแพทยศาสตรและการ

สาธารณสุข 

เงินรายได วทิยาลัยฯ 105,000 406 

5 โครงการจิตอาสาชวยเหลือเด็ก

ออธิสติก   

เงินรายได วทิยาลัยฯ 7,000 300 

6 กีฬาเข็มสัมพนัธคร้ังที่  21  

(24-26  ต.ค 51) มหาวทิยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ   วิทยาเขต

องครักษ 

เงินรายได วทิยาลัยฯ 66,400 200 

7 กีฬาสาธารณสุขสัมพันธคร้ังที ่

26  (10-11  พ.ย.50   )

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

เงินรายได วทิยาลัยฯ 168,400 200 

8 โครงการจับมอืนองพี่สานฝน

มิตรไมตรีสูร้ัวมหาวิทยาลัย  

เงินรายได วทิยาลัยฯ 11,000 400 

9 โครงการแขงขันกฬีาส่ีสถาบัน

เชื่อมความสัมพันธนอง-พี่  

เงินรายได วทิยาลัยฯ 20,000 1,000 

10 โครงการแขงขันกฬีาเชื่อม

สัมพันธนองใหม มหาวทิยาลัย

อุบลราชธานี  

เงินรายได วทิยาลัยฯ 30,000 400 

11 โครงการคายหมอมอทราย  เงินรายได ศูนย

พัฒนาเด็ก วทิยาลัยฯ 

39,979 400 

12 โครงการวนัไหวครู เงินรายได ศูนย

พัฒนาเด็ก วทิยาลัยฯ 

1,600 50 

13 โครงการทําบุญถวายเทยีน

เขาพรรษา   

เงินรายได ศูนย

พัฒนาเด็ก วทิยาลัยฯ 

3,500 50 
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ลําดับ โครงการ/กจิกรรม แหลงงบประมาณ 
งบประมาณ

(บาท) 
จําเนวน
ผูเขารวม 

14 โครงการผูกพนัฉันรักแม   เงินรายได ศูนย

พัฒนาเด็ก วทิยาลัยฯ 

3,000 50 

15 โครงการงานวนัเด็กแหงชาติ   เงินรายได ศูนย

พัฒนาเด็ก วทิยาลัยฯ 

5,000 50 

16 โครงการวนัวสิาขบูชา  เงินรายได ศูนย

พัฒนาเด็ก วทิยาลัยฯ 

3,000 50 

17 โครงการบัณฑิตนอย  เงินรายได ศูนย

พัฒนาเด็ก วทิยาลัยฯ 

4,000 50 

18 โครงการวนัสงกรานต  เงินรายได ศูนย

พัฒนาเด็ก วทิยาลัยฯ 

500 50 

รวมคาใชจายทั้งสิน้  637,879  บาท 
 

1.13  โครงการ /กจิกรรมนกัศกึษา จํานวน 17 กิจกรรม  

รายชื่อกจิกรรม/โครงการ วัน เวลาที่จดั สถานที ่
เปาหมาย 
ผูเขารวม 

จํานวน 
ผูเขารวม 

จริง 

คิดเปน 
รอยละ 

กิจรรมดานวชิาการ 

1. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม       

( วิทยาลัยฯ ) 
 2 มิ.ย  51 วิทยาลัยฯ 125 125 100 

2. เปดโลกวิชาการ 18 ส.ค  51 วิทยาลัยฯ 194 194 100 

3. คายหมอ ม. ทราย 10-12 ต.ค 51 วิทยาลัยฯ 181 181 100 

4. โครงการ แนะแนววิชาชพี

นักศึกษา ฯ 
24 ม.ค  52 วิทยาลัยฯ 254 200 78.7 

5. โครงการอบรมแกนนาํ

นักศึกษา 
26 ก.พ 52 วิทยาลัยฯ 70 50 71 

กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน      
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รายชื่อกจิกรรม/โครงการ วัน เวลาที่จดั สถานที ่
เปาหมาย 
ผูเขารวม 

จํานวน 
ผูเขารวม 

จริง 

คิดเปน 
รอยละ 

1. โครงการจติอาสาชวยเหลือ

เด็กออธิสติก 
30 ก.ค 51 โรงเรียนปญญานุกูล 50 50 100 

2. บําเพ็ญประโยชน รักษา

ส่ิงแวดลอม 
7 ส.ค 51 วิทยาลัยฯ 336 200 59.5 

กิจกรรมกฬีาและการสงเสริมสุขภาพ 

1. แขงขันกฬีานองใหม          

( Freshy ) 
7-8 ก.ย 51 

มหาวิทยาลัย

อุบลราชธาน ี
200 200 100 

2. กฬีาเข็มสัมพันธคร้ังที ่ 22 24-26 ต.ค 51 มหาวิทยาลัยขอนแกน 86 80 93 

3. กฬีาสาธารณสุขสัมพันธ

คร้ังที่ 27 
5-7 ธ.ค 51 

มหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร 
225 200 88.8 

4. โครงการวทิยาศาสตร

สุขภาพสัมพนัธ 3 
17 ม.ค 52 

มหาวิทยาลัย

อุบลราชธาน ี
724 680 93 

กิจกรรมทํานบุํารุงสงเสริมศิลปวัฒนธรรม    

1. กิจกรรมไหวครู                 

( มหาวทิยาลัย) 
12 มิ.ย  51 วิทยาลัยฯ 130 130 100 

2. พฒันาคุณธรรมจริยธรรม

นําชีวิตพอเพยีง 
14-15 มิ.ย 51 จ.บุรีรัมย 50 50 100 

3. กิจกรรมบายศรีสูขวัญ สาน

สัมพันธนองพี ่
18  มิ.ย  51 วิทยาลัยฯ 336 320 95.2 

4. วนัมหิดล 24 ก.ย 51 วิทยาลัยฯ 336 300 89 

กิจกรรมนันทนาการ                                       

1. ตอนรับนองใหมสู  ม.อุบลฯ 1  มิ.ย 51 วิทยาลัยฯ 150 138 92 

2. ตอนรับนองใหมสูวิทยาลัยฯ 15-20 มิ.ย 51 วิทยาลัยฯ 342 342 100 

รวมทั้งสิน 17 กิจกรรม 
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1.14 งบประมาณ 
1.14.1 คาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบหองสมุด คอมพิวเตอร และศูนยสารสนเทศ 

จํานวนเงิน (บาท) 
รายการ 

งบประมาณ เงินรายได 

1. คาจัดซื้อหนังสือ  วารสาร  ส่ือส่ิงพิมพ ส่ือ

มัลติมีเดีย 

2,240,489.45 - 

2.  พัฒนาระบบสารสนเทศ ซอฟแวรและฐาน

ขอมูลคอมพิวเตอร เพื่อการสืบคนและการศึกษา

ของนักศึกษา 

1,014,118 - 

3.  คาเส่ือมราคา - - 

4.  อุปกรณโสตทัศนูปกรณ 300,000 - 

5.  คาจางผูปฏิบัติงาน 

     -  เจาหนาที่บริหารงานทัว่ไป 

     -  บรรณารักษ 

 

142,450 

- 

 

 

97,602 

6.  คาใชจายในการปรับปรุง อาคาร หองเรียน 

หองปฏิบัติการ 

60,000 - 

รวมคาใชจายทั้งหมดของวิทยาลยัฯ 3,854,659.45 

7. คาใชจายที่แบงสวนจากมหาวิทยาลยัฯ 569,882.30 

รวมคาใชจายทั้งหมด 4,424,541.75 

สรุป คาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบหองสมุด 
คอมพิวเตอรและศูนยสารสนเทศตอนกัศึกษา

เต็มเวลาในปงบประมาณ 2551 

22,673.68 

 
1.14.2 คาใชจายทั้งหมดในการดําเนินงาน 2 กลุมวิชา 

    รายการคาใชจาย 
งบประมาณรายจาย 

กลุมวิชา
แพทยศาสตร 

งบประมาณรายจาย 
กลุมวิชาสาธารณสุข

ศาสตร 
1. เงินงบประมาณแผนดิน    

            -  เงินเดือนและคาจางพนกังาน 597,902.42 1,186,386.90 
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    รายการคาใชจาย 
งบประมาณรายจาย 

กลุมวิชา
แพทยศาสตร 

งบประมาณรายจาย 
กลุมวิชาสาธารณสุข

ศาสตร 

(มหาวิทยาลัยจายให) 

            -  คาจางชัว่คราว 210,775.00 418,229.00 

            - คาตอบแทนใชสอยวัสดุ 900,592.34 1,786,998.87 

            - เงนิอุดหนนุ (โครงการผลิตแพทยเพิ่ม) 15,002,202.46 00.00 

2. เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได) 
มหาวทิยาลัย 

   

           - เงินเดือนและคาจางพนกังาน 00.00 00.00 

           - คาจางชัว่คราว 00.00 00.00 

           - คาตอบแทนใชสอยวัสดุ 481,995.00 956,397.00 

           - เงินอุดหนนุ 00.00 00.00 

3. เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได) วิทยาลัยฯ   

           - เงินเดือนและคาจางพนกังาน 148,200.00 294,066.00 

           - คาจางชัว่คราว 812,145.00 1,611,497.00 

           - คาตอบแทนใชสอยวัสดุ 1,555,783.82 3,087,061.51 

           - เงินอุดหนนุ 00.00 00.00 

4.งบประมาณเงินยืมทุนสํารองมหาวทิยาลัย   

            - เงนิเดือนและคาจางพนกังาน 00.00 00.00 

           - คาจางชัว่คราว 110,257.00 218,778.00 

           - คาตอบแทนใชสอยวัสดุ 00.00 00.00 

5. คาเสื่อมราคาปงบประมาณ 2551   

           - คาเส่ือมราคาครุภัณฑ 314,808.52 624,658.28 

           - คาเส่ือมราคาส่ิงกอสราง 00.00 00.00 

รวมทั้งสิ้น 20,134,661.56 10,184,072.56 

จํานวนนักศกึษาเต็มเวลาเทียบเทา (FTES) 65.39 129.75 
คาใชจายทั้งหมดตอนักศกึษา 1 คน   =   307,916.52 78,489.96 
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    รายการคาใชจาย 
งบประมาณรายจาย 

กลุมวิชา
แพทยศาสตร 

งบประมาณรายจาย 
กลุมวิชาสาธารณสุข

ศาสตร 

คามาตรฐานสําหรับนักศึกษาวทิยาศาสตรสุขภาพ 395,208.00 119,905.00 

คิดเปนรอยละ -22.09 -34.54 

หมายเหตุ :  คิดเฉล่ียคาใชจาย  2  กลุมวชิา เทียบจากคา FTES  ทัง้ 2 กลุมวิชา  

 (กลุมวิชาแพทยศาสตรและกลุมวชิาสาธารณสุขศาสตร) 

 
1.14.3 งบประมาณรายรับ-รายจาย ในปงบประมาณ 2551 

หมวดเงิน 
งบประมาณ
รายรับ 

งบประมาณ
รายจายกลุม

วิชา
แพทยศาสตร 

 งบประมาณ
รายจายกลุม

วิชาสาธารณสุข
ศาสตร 

เงินคงเหลือ 

1. เงินงบประมาณแผนดิน     

        -  เงินเดือนและคาจาง

พนกังาน  

           (มหาวทิยาลัยจายให) 

1,784,289.32 597,902.42 1,186,386.90 0.00 

        -  คาจางช่ัวคราว 629,000.00 210,775.00 418,229.00 -4.00 

        - คาตอบแทนใชสอยวัสดุ 2,687,600.00 900,592.34 1,786,998.87 8.79 

        - เงินอุดหนนุ (โครงการผลิต

แพทยเพิ่ม) 

21,400,000.00 15,002,202.46 00.00 6,397,797.54 

2. เงินนอกงบประมาณ     
(เงินรายได) มหาวทิยาลัย 

     

           - เงินเดือนและคาจาง

พนกังาน 

00.00 00.00   

           - คาจางชัว่คราว 00.00 00.00   

           - คาตอบแทนใชสอยวัสดุ 1,438,392.00 481,995.00 956,397.00 0.00 

           - เงินอุดหนนุ 00.00 00.00   

3. เงินนอกงบประมาณ          
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หมวดเงิน 
งบประมาณ
รายรับ 

งบประมาณ
รายจายกลุม

วิชา
แพทยศาสตร 

 งบประมาณ
รายจายกลุม

วิชาสาธารณสุข
ศาสตร 

เงินคงเหลือ 

(เงินรายไดวทิยาลัย) 

       -  เงนิเดือนและคาจาง

พนกังาน 

148,200.00 294,066.00 

       -  คาจางช่ัวคราว 812,145.00 1,611,497.00 

       -  คาตอบแทนใชสอยวัสดุ 

 

8,338,612.60 

1,555,783.82 3,087,061.51 

 

829,859.27 

       -  เงนิอุดหนนุ 0.00 0.00 0.00 0.00 

4.งบประมาณเงินยืมทุน
สํารองมหาวทิยาลัย 

    

        - เงินเดือนและคาจาง

พนกังาน 

0.00 00.00 0.00 0.00 

       - คาจางชั่วคราว 368,615.90 110,257.00 218,778.00 39,580.90 

       - คาตอบแทนใชสอยวสัดุ 0.00 0.00       0.00  0.00 

5. คาเสื่อมราคาปงบประมาณ 
2251 

    

         - คาเส่ือมราคาครุภัณฑ 0.00 314,808.52 624,658.28 -939,466.80 

         - คาเส่ือมราคาส่ิงกอสราง 0.00 00.00 00.00 0.00 

รวมเงินสุทธ ิ    36,646,509.82 20,134,661.56 10,184,072.56 6,327,775.70 

รอยละของรายไดสทุธ ิ  17.27 

 
1.14.4 งบประมาณสําหรบัการพฒันาอาจารย 
   1)  งบประมาณสําหรับการพัฒนาอาจารยเพื่อเพิ่มคุณวุฒิ( ลาศึกษาตอ ) 
ลําดับ ชื่อ - สกลุ สาขาทีศ่ึกษาตอ แหลงทุน วัน  เดือน  ป 

ที่ศึกษาตอ 

1 นพ.สุริยง  แผลงงาม วว.รังสีวิทยาทั่วไป เงินอุดหนุน 2 พฤษภาคม 2550 

2 พญ.ทวีรักษ  นิธิยานนทกิจ วว.อายุรศาสตร เงินอุดหนุน 2 พฤษภาคม 2550 

3 พญ.พิชญา  ประไพพานิช จักษุวิทยา เงินอุดหนุน 1  มิถุนายน  2551 
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ลําดับ ชื่อ - สกลุ สาขาทีศ่ึกษาตอ แหลงทุน วัน  เดือน  ป 
ที่ศึกษาตอ 

4 นพ.สุวิทยา  เธียรประธาน ศัลยศาสตรออร โธป

ดิกส 

เงินอุดหนุน 1  มิถุนายน  2551 

5 พญ.ชุติมันต  อุดมพรมงคล รังสีวิทยาวินิจฉัย เงินอุดหนุน 1  มิถุนายน  2551 

6 นพ.สัมฤทธิ์  สิทธิพงศพิทยา ศัลยศาสตรตกแตง เงินอุดหนุน 1  มิถุนายน  2551 

7 อ.รัตนา  เล็กสมบูรณ ปร.ด.กายวิภาค

ศาสตร 

เงินอุดหนุน 1  ธันวาคม  2551 

8 อ.จิตวดี  ศรีภา ปร.ด.ปรสิตวทิยา เงิน สกอ. พ.ศ. 2551 

9 อ.กาญจนา  แปงจิตต ปร.ด.ชีวเคม ี เงิน สกอ. พ.ศ. 2548 

 
 
   2)   บุคลากรสายวชิาการท่ีเขารวมประชุมวชิาการ /นาํเสนอผลงานทางวชิาการใน  
         ประเทศและตางประเทศ   
        2.1 ) บุคลากรสายวิชาการที่นําเสนอบทความทางวิชาการ 
 

ครั้งที่ ชื่อ - สกลุ 
บทความทางวิชาการ

เรื่อง 
งบ 

ประมาณ 
วัน เดือน ป สถานที ่

1 ดร.ณัฏฐวุฒิ  แกวพิทูลย CMP Research Forum : 

กิจกรรมสงเสริมสนับสนนุ

และพัฒนานักวิจัย 

- 17  ธ.ค. 51 วิทยาลัยฯ 

2 อ.เมรีรัตน  มั่นวงศ การพัฒนาวิทยาลัย

แพทยศาสตรและการ

สาธารณสุขกบังานพฒันา

คุณภาพนักศึกษา 

- 17  ธ.ค. 51 วิทยาลัยฯ 

3 อ.ฐิติรัช  งานฉมัง อาชีวอนามยัและความ

ปลอดภัย : ความสําคัญกับ

การทาํงาน 

- 17  ธ.ค. 51 วิทยาลัยฯ 

4 พญ.สรญา  แกวพิทูลย การเรียนรูที่เนนผูปวยเปน

สําคัญ 

- 17  ธ.ค. 51 วิทยาลัยฯ 
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ครั้งที่ ชื่อ - สกลุ 
บทความทางวิชาการ

เรื่อง 
งบ 

ประมาณ 
วัน เดือน ป สถานที ่

5 อ.มินตรา  สาระรักษ นวัตกรรมการจัดการเรียน

การสอนดานการ

สาธารณสุข 

- 17  ธ.ค. 51 วิทยาลัยฯ 

6 อ.รัตนา  เล็กสมบูรณ การเรียนการสอนกาย

วิภาคศาสตรสําหรับ

นักศึกษาแพทยรุน 1 

วิทยาลัยฯ 

- 17  ธ.ค. 51 วิทยาลัยฯ 

7 ดร.จารุวรรณ  ศิริเทพทวี สารปนเปอนจากขวดนม - 17  ธ.ค. 51 วิทยาลัยฯ 

8 อ.ธันยาการย  ศรีวรมาศ อาหารจานดวนเพื่อ

สุขภาพสําหรับนักศึกษา 

ม.อุบลฯ 

 

- 17  ธ.ค. 51 วิทยาลัยฯ 

9 อ.จารุวรรณ  วงบุตดี อุบัติการณระบาดวิทยา

ของโรคเลปโตสไปโรซีส 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

- 17  ธ.ค. 51 วิทยาลัยฯ 

     
 

  2.2 ) บุคลากรสายวชิาการท่ีเขารวมประชุมวชิาการ 
ครั้ง
ที่ 

ชื่อ - สกลุ ประชุมวชิาการเรื่อง งบ      
ประมาณ 

วัน 
เดือน ป 

สถานที ่

1 อ.สงา  ทับทิมหิน ภาวะโลกรอนกับการ

เตรียมความพรอมโดย

การวิจยั (วช) 

5,608 12-15 ก.ย.

51 

ศูนยการประชมุ

บางกอกคอนเวนช่ัน

เซ็นเตอร  เซ็นทรัลเวอร

ราชประสงค กรุงเทพ 

2 พญ.ศุทธิน ีตรีโรจนพร เขารวมอบรมหลักสูตร

The 22 Ramqthibodi 

Pediatric Update 2008 

15,840 1-5  ก.ย.  

51 

คณะแพทยศาสตร 

โรงพยาบาลรามา 



- 32 - 

 

ครั้ง
ที่ 

ชื่อ - สกลุ ประชุมวชิาการเรื่อง งบ      
ประมาณ 

วัน 
เดือน ป 

สถานที ่

3 อ.ภาวนา  พนมเขต ประชุมวิชาการของ

สํานักงานคณะกรรมการ

อุดมศึกษา คร้ังที ่1 

9,430 4-7 ก.ย.

51 

โรงแรมแอมบาส

เดอร ซิต้ีจอมเทียน 

จ.ชลบุรี 

4 อ.ชาญวิทย  มณีนิล การตรวจคัดกรอง

โรคมะเร็งเอเซีย คร้ังที ่5 

ประจําปงบประมาณ 

2551 

6,030 9-12  

ก.ย. 51 

มหาวิทยาลัย 

ขอนแกน 

5 รศ.นพ.ปวน  สุทธิพนิิจธรรม แพทยศาสตรศึกษาแหง

ประเทศไทย คร้ังที่ 9 

2,200 26-28 

พ.ย. 51 

โรงพยาบาลราชวิถ ี

6 อ.นันทยา  กระสวยทอง สรีรวิทยาสมาคมแหง

ประเทศไทย (สสท. ) 

คร้ังที่ 38 ป 2552 

 

7,640 31 มี.ค. – 

4 เม.ย. 52 

โรงแรมอิมพีเรียล   

ภูแกวฮิลล รีสอรท 

อ.เขาคอ               

จ.เพชรบูรณ 

7 นพ.สุพจน  ฉัตรทินกร แพทยศาสตรศึกษาแหง

ประเทศไทย คร้ังที่ 9 

8,288 26-28 

พ.ย. 51 

โรงพยาบาลราชวิถ ี

8 นพ.เอกพจน  ทองมี แพทยศาสตรศึกษาแหง

ประเทศไทย คร้ังที่ 9 

8,288 26-28 

พ.ย. 51 

โรงพยาบาลราชวิถ ี

9 พญ.ปยะรัตน  ธัญนิพัทธ แพทยศาสตรศึกษาแหง

ประเทศไทย คร้ังที่ 9 

8,288 26-28 

พ.ย. 51 

โรงพยาบาลราชวิถ ี

10 ดร.ธารินี  ไชยวงษ แพทยศาสตรศึกษาแหง

ประเทศไทย คร้ังที่ 9 

8,288 26-28 

พ.ย. 51 

โรงพยาบาลราชวิถ ี

11 อ.สุพัตรา  ขจัดโรคา แพทยศาสตรศึกษาแหง

ประเทศไทย คร้ังที่ 9 

8,288 26-28 

พ.ย. 51 

โรงพยาบาลราชวิถ ี

12 อ.สุรศักด์ิ  แวนรัมย แพทยศาสตรศึกษาแหง

ประเทศไทย คร้ังที่ 9 

8,288 26-28 

พ.ย. 51 

โรงพยาบาลราชวิถ ี
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2.3 ) บุคลากรสายวิชาการท่ีไดรับการเพิ่มพูนประสบการณในวิชาชพี 
ครั้ง
ที่ 

ชื่อ - สกลุ หัวขอ งบ 
ประมาณ 

วัน เดือน ป สถานที ่

ประชุมกลุมสถาบัน

แพทยใหม 02               

10,010 9  มิ.ย.  51 โรงพยาบาลรามา 

กทม. 

ประชุมกลุมสถาบัน

แพทยศาสตรใหม 

10,000 11  ก.ค.  51 โรงพยาบาลราชวิถี

กทม. 

การพัฒนาการจัดการ

เรียนการสอน โดยวิธ ี

E-learing 

5,710 24  ก.ค.  51 วิทยาลัยแพทยศาตร

พระมงกุฎ 

อบรมการใชฐานขอมูล

อิเล็กทรอนกิสเพื่อการ

สืบคน E-journal 

4,910 27-28 ก.ค. 51 คณะแพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัย 

ขอนแกน 

1 ดร.ณัฏฐวุฒิ แกวพทิูลย 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ

ดานแพทยศาสตร

ศึกษา 

22,475 13-17 ต.ค. 51 โรงแรมบีพี สมิหรา 

จังหวัดสงขลา 

  ประชุมวิชาการ

นานาชาติ คร้ังที ่4 

17,900 18-22 พ.ย. 51 โรงแรมโซฟเทล ราชา 

ออคิด ขอนแกน 

อบรมเร่ืองโรคผิวหนัง

ข้ันพืน้ฐาน 

14,830 10-12 ก.ย  51 รพ.จุฬาลงกรณ 

ปรึกษาหารือการจัดการ

เรียนการสอนโดยใช

ปญหาพื้นฐาน 

หลักสูตรแพทยศาสตร

บัณฑิต 

2,820 12  ก.ค.  51 คณะแพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัย 

ขอนแกน 

2 พญ.สรญา  แกวพิทูลย 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ 14,075 13-17 ต.ค. 51 โรงแรมบีพี สมิหรา 



- 34 - 

 

ครั้ง
ที่ 

ชื่อ - สกลุ หัวขอ งบ 
ประมาณ 

วัน เดือน ป สถานที ่

ดานแพทยศาสตร

ศึกษา 

จังหวัดสงขลา 

ประชุมแพทยศาสตร

ศึกษา โครงการผลิต

แพทยเพิ่มเพื่อชาว

ชนบท คร้ังที่ 7 

2,000 24-26 ก.ย.51 โรงพยาบาลสรรพ

สิทธิประสงค 

กลุมสถาบันแพทยใหม 

6 สถาบัน 

7,320 26  ก.ย.  51 โรงพยาบาลราชวิถ ี

3 อ.สงา  ทับทิมหิน ประชุมเชิงปฏิบัติการ 

การประเมนิผลกระทบ

ตอสุขภาพ (HIV ) 

 25-26 ส.ค. 51 ณ โรงแรมโฆษะ 

จังหวัดขอนแกน 

อบรมอายุรศาสตร

ระยะส้ัน ประจําป 

2551 

14,760 25-29 ส.ค. 51 โรงพยาบาล

จุฬาลงกรณ 

มหาวิทยาลัย 

4 นพ.เอกพจน  ทองมี 

ประชุมแพทยศาสตร

ศึกษา โครงการผลิต

แพทยเพิ่มเพื่อชาว

ชนบท คร้ังที่ 7 

2,000 24-26 ก.ย.51 โรงพยาบาลสรรพ

สิทธิประสงค 

ประชุมแพทยศาสตร

ศึกษา โครงการผลิต

แพทยเพิ่มเพื่อชาว

ชนบท คร้ังที่ 7 

2,000 24-26 ก.ย.51 โรงพยาบาลสรรพ

สิทธิประสงค 

อบรม Intensive 

Review in Pediatric 

2009 

8,240 18-22 ก.พ. 52 อาคารพัชรกิติยาภา 

รพ.พระมงกุฎเกลา 

5 พญ.ศุทธินี  ตรีโรจนพร 

ประชุมโครงการ 510 23  ก.พ.  52 อาคารมหิตลาคาร 
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ครั้ง
ที่ 

ชื่อ - สกลุ หัวขอ งบ 
ประมาณ 

วัน เดือน ป สถานที ่

เครือขายกิจกรรม

นักศึกษาแหงประเทศ

ไทย 

สมเด็จพระราช

ปตุจฉา คณะ

แพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

ประชุมวิชาการ

ประจําป 2552 

National Asthma 

Day 

 25-26 ก.พ. 52 โรงแรมอินเตอรคอน

ติแนนตัล (สมาคม

โรคหืดแหงประเทศ

ไทย) 

6 อ.ชุติกาญจน  พิลาศรี ประชุมเพื่อเตรียม

ความพรอม และ

เตรียมขอมูลเพื่อการ

จัดการความรู

สุขภาพจิตนิสิตแพทย 

8,630 18-19 ก.ย. 51 อาคารเฉลิมพระ

บารมี 50 ป แพทย

สมาคมแหงประเทศ

ไทย 

อ.มินตรา  สาระรักษ ประชุมเพื่อเตรียม

ความพรอม และ

เตรียมขอมูลเพื่อการ

จัดการความรู

สุขภาพจิตนิสิตแพทย 

8,630 18-19 ก.ย. 51 อาคารเฉลิมพระ

บารมี 50 ป แพทย

สมาคมแหงประเทศ

ไทย 

การประชุมวิชาการ 

โภชนาการแหงชาติ 

คร้ังที่ 3 

9,530 1-3  ต.ค.  51 ศูนยนทิรรศการและกา

ประชุมไบเทคบางนา  

7 

 

ประชุมวิชาการ

สรีรวิทยาสมาคมแหง

ประเทศไทย (สสท. ) 

คร้ังที่ 38 ป 2552 

7,640 31 มี.ค. – 4 

เม.ย. 52 

โรงแรมอิมพีเรียล     

ภูแกวฮิลล รีสอรท   

อ.เขาคอ จ.เพชรบูรณ 

8 นพ.สุพจน  ฉัตรทินกร ประชุมแพทยศาสตร

ศึกษา โครงการผลิต

2,000 24-26 ก.ย.51 โรงพยาบาลสรรพ

สิทธิประสงค 
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ครั้ง
ที่ 

ชื่อ - สกลุ หัวขอ งบ 
ประมาณ 

วัน เดือน ป สถานที ่

แพทยเพิ่มเพื่อชาว

ชนบท คร้ังที่ 7 

ฝกทักษะดานการ

ศัลยกรรมตกแตง 

8,741 6-13  ก.ย. 51 คณะแพทยศาสตร 

จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย 

  เสวนาเร่ือง จดุเปล่ียน

การประยุกตใช

วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีปญญาไทย 

4,300 24 กุมภาพนัธ 

2552 

รร.เรดิสัน ถ.พระราม 9 

9 พญ.ปยะรัตน  ธัญนิพัทธ ประชุมแพทยศาสตร

ศึกษา โครงการผลิต

แพทยเพิ่มเพื่อชาว

ชนบท คร้ังที่ 7 

2,000 24-26 ก.ย.51 โรงพยาบาลสรรพ

สิทธิประสงค 

10 อ.สุรศักด์ิ  แวนรัมย ประชุมแพทยศาสตร

ศึกษา โครงการผลิต

แพทยเพิ่มเพื่อชาว

ชนบท คร้ังที่ 7 

2,000 24-26 ก.ย.51 โรงพยาบาลสรรพ

สิทธิประสงค 

  ไปนําเสนอผลงาน

วิชาการระดับ

นานาชาติ  

11,225 25-28 ต.ค.51 กทม. 

11 อ.ฐิติรัช  งานฉมัง อบรมหลักสูตรความ

ปลอดภัยในการจัดเก็บ 

/ ขนสงสารเคมีอัตราย

และการโตตอบเกิดเหตุ

ฉุกเฉิน 

4,076 20-22 ก.พ. 52 สมาคมสงเสริมความ

ปลอดภัยฯ กทม 

  อบรม การติดต้ังและ

ตรวจสอบระบบการ

3,620 6  พ.ค.  52 กรมสวัสดิการและ

คุมครองแรงงาน สวน
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ครั้ง
ที่ 

ชื่อ - สกลุ หัวขอ งบ 
ประมาณ 

วัน เดือน ป สถานที ่

ปองกนัอัคคีภัยในสถาน

ประกอบกิจการ 

แยกตล่ิงชัน กทม. 

12 อ.จารุวรรณ  วงบุตดี ประชุมวิชาการ

สรีรวิทยาสมาคมแหง

ประเทศไทย (สสท. ) 

คร้ังที่ 38 ป 2552 

7,640 31 มี.ค. – 4 

เม.ย. 52 

โรงแรมอิมพีเรียล     

ภูแกวฮิลล รีสอรท   

อ.เขาคอ จ.เพชรบูรณ 

  ประชุมวิชาการและ

นําเสนอผลงาน

วิชาการเร่ือง การ

พัฒนาชนบทที่ยัง่ยืน 

6,580 28-31 ม.ค.52 รร.โฆษะ จ.ขอนแกน 

13 อ.ภาวนา  พนมเขต ประชุมวิชาการ เร่ือง 

ความทาทายของ

เทคนิคทางการแพทย

และกายภาพบําบัด 

8,150 12-19 มี.ค.52 รร.พูลแมน  

จ.ขอนแกน 

 
2.4 )  งบประมาณในการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการในประเทศ/ตางประเทศ 
      2.4.1) Uศึกษาดูงานในประเทศ 

ครั้งที่ ชื่อ - สกลุ หัวขอ งบ  
ประมาณ 

วัน เวลา สถานที ่

1 อ.ชาญวทิย  มณีนิล มาตรการการรักษาความ

ปลอดภัย ของบริษัท ESSo 

(ประเทศไทยจํากัด) 

10,220 24 – 26  

มิถุนายน  

2551 

ตึก VIT ชั้น 12  

กรุงเทพ 

2 ดร.ณัฏฐวุฒิ  แกวพทิูลย หารือการเรียนการสอนโดย

ปญหาพื้นฐานของ

หลักสูตรแพทย 

2,610 12  

กรกฎาคม  

2551 

คณะแพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัย 

ขอนแกน 

3 อ.มินตรา  สาระรักษ 

อ.ชุติกาญจน  พิลาศรี 

โครงการศึกษาดูงานและ

พัฒนาคุณภาพนกัศึกษา

3,630 23 – 26  

ตุลาคม  

รพ.บานแพว  และ  

บ.คาโอ(ประเทศไทย) 
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ครั้งที่ ชื่อ - สกลุ หัวขอ งบ  
ประมาณ 

วัน เวลา สถานที ่

ประจําปงบประมาณ 2551 

สําหรับหลักสูตร

สาธารณสุข 

 

2551 จํากัด 

 
 
  2.4.2) Uศึกษาดูงานตางประเทศ U    
 

ครั้งที่ ชื่อ - สกลุ หัวขอ 
งบ 

ประมาณ 
วัน เวลา สถานที ่

1 พญ.สรญา  แกวพทิูลย การจัดการเรียนการ

สอนนิสิต 

 

 2- 9 สิงหาคม 

51 

Primily /Family care ณ 

ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 

   2.5 ) การนําเสนอผลงานทางวิชาการของอาจารย (ปการศึกษา 2551) 

ลําดับ ชื่อ - สกลุ ชื่อผลงาน ระดับชาติ สถานที ่

1 อ.สุรศักด์ิ  แวนรัมย Alteration of MHC 

CLASS1 Antigen 

 

 9-12  กันยายน 2551 

  Prevalence of single 

and mixed high risk 

 

 24-29 ตุลาคม 2551 

2 อ.จารุวรรณ  วงบุตดี การพัฒนาชนบททีย่ั่งยืน  29-30 มกราคม 2552 

โรงแรมโฆษะ  จ.ขอนแกน 
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2.6 ) งบประมาณสําหรับการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 
2.6.1)  อบรม  ประชุม  สัมมนาวิชาการในประเทศ   

ครั้งที่ ชื่อ - สกลุ เรื่อง งบ 
ประมาณ 

วัน เวลา สถานที ่

ครบเคร่ืองเร่ือง

โรงเรียนลูก 

4,003 18-20 ก.ค. 

51 

ศูนยการประชมุ

แหงชาติสิริกิต์ิ 

กรุงเทพ 

เทคนิคการนาํกิจกรรม

นันทการ 

4,803 16-17 ส.ค. 

51 

ม.ราชภัฎจันทรเกษม 

1 นางเยาวลักษณ  อัครอํานวย 

การบูรณาการปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงกับ

การจัดการเรียนการ

สอน 

2,728 18  ม.ค.  52 ม.ราชภัฏจันทรเกษม 

ครบเคร่ืองเร่ืองโรงเรียน

ลูก 

4,898 18-20 ก.ค. 

51 

ศูนยการประชมุ

แหงชาติสิริกิต์ิ 

กรุงเทพ 

2 น.ส.ศรีวิไล  ยิ่งรัตนสุข 

สอนอยางไรใหเด็กเกิด

ความพรอมในการ

เรียนรู กจิกรรม

สรางสรรพัฒนาสติและ

สมาธิตามแนววิถพีทุธ 

6,398 9  ส.ค.  51 โรงแรมเอสดี อเวนวิ 

กทม. 

โครงการคาราวาน

เสริมสรางเด็กเพื่อ

พัฒนาความรูเร่ืองการ

อบรมเล้ียงดูเด็กปฐมวัย 

180 22  ก.ค.  51 โรงเรียนบานหนอง

แปน อ.ศรีสุวรรณ  

จ.ศรีสะเกษ 

3 นางนงลักษณ  ชินโคตร 

เทคนิคการนาํกิจกรรม

นันทการ 

 

4,803 16-17 ส.ค. 

51 

ม.ราชภัฎจันทรเกษม 
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ครั้งที่ ชื่อ - สกลุ เรื่อง งบ 
ประมาณ 

วัน เวลา สถานที ่

ครูปฐมวัยเชิง

ปฏิบัติการสูการ

แลกเปล่ียนใหมดาน

เทคนิคการจัด

ประสบการณประจําวนั 

3760 27-28 ธ.ค. 

51 

โรงแรมเกษศิริ   

จ.ขอนแกน 

โครงการคาราวาน

เสริมสรางเด็กเพื่อ

พัฒนาความรูเร่ืองการ

อบรมเล้ียงดูเด็ก

ปฐมวัย 

180 22  ก.ค.  51 โรงเรียนบานหนอง

แปน อ.ศรีสุวรรณ  

จ.ศรีสะเกษ 

4 นางประไพพร  กมูลลึก 

การบูรณาการปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงกับ

การจัดการเรียนการ

สอน 

2,728 18  ม.ค.  52 ม.ราชภัฏจันทรเกษม 

การพัฒนาการจัดการ

เรียนการสอน โดยวิธ ี 

E-learing 

5,710 24  ก.ค.  51 วิทยาลัยแพทยศาตร

พระมงกุฎ 

ประชุมการพฒันาการ

จัดการเรียนการสอน 

โดยวิธกีาร E-learing 

3,900 21  ส.ค.  51 โรงพยาบาลราชวิถ ี

มหาวิทยาลัยมหิดล 

5 นายสายชล  จันผกา 

สัมมนาทางวชิาการ 

เร่ือง NETDAY 2008 

หัวขอ Green IT : 

networks go Green 

12,318 9-13 พ.ย.  

51 

อาคารสารนิเทศ 50 

ป มหาวทิยาลัย

เกษตร 

6 นางอารียา  ยอดอินทร การเรียนรูแบบมีสวน

รวม สําหรับเด็ก

ปฐมวัย 

4,308 26-27 ก.ค. 

51 

ม.ราชภัฎจันทรเกษม 
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ครั้งที่ ชื่อ - สกลุ เรื่อง งบ 
ประมาณ 

วัน เวลา สถานที ่

7 นางสมร  ศรีใส การเรียนรูแบบมีสวน

รวมอยางเพลิดเพลิน 

สําหรับเด็กปฐมวัย 

4,308 26-27 ก.ค. 

51 

หองประชุมสํานัก

ศิลปะวัฒนธรรม  

ม.ราชภัฎจันทรเกษม 

อบรมการใชฐานขอมูล

อิเล็กทรอนกิสเพื่อการ

สืบคน E-journal 

4,910 27-28 ก.ค. 

51 

คณะแพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัย 

ขอนแกน 

ประชุม E-Journal 3,420 24-26 ส.ค. 

51 

หองประชุม ปาลัฒน  

วิไชย (632)  กทม 

8 น.ส.ธีรานันทน  บุราไกร 

ประชุมวิชาการของ

หอสมุด 

มหาวิทยาลัยธรรมศาส

ตร เร่ือง การพฒันา

ศักยภาพหองสมุดใหม 

12,350 3-5  ก.ย.  51 โรงแรมเอเซีย 

กรุงเทพ 

9 น.ส.จารุภรณ  มุงหมาย การอบรม การถือ

ปฏิบัติตามระเบียบ

กระทรวงการคลังวา

ดวยคาใชจายในการ

ฝกอบรม จัดงาน 

ประชุม 

11,490 3-6  ส.ค.  51 โรงแรมทาวอินทาวน 

พัทยา จังหวัดชลบุรี 

ความรูเบ้ืองตนเกีย่วกับ

การทาํการวิจยัสําหรับ

วิทยานิพนธ 

 25  ส.ค.  51 อาคารวิจัยเครือขาย

และถายทอด

เทคโนโลยี  

ม.อุบล 

10 นางณรัญญา  สุปนนุช 

เทคนิคการสราง

เคร่ืองมือ และการใช

สถิติเพื่อการวเิคราะห

ขอมูล 

 28-29 ส.ค. 

51 

อาคารวิจัยเครือขาย

และถายทอด

เทคโนโลยี  

ม.อุบล 
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ครั้งที่ ชื่อ - สกลุ เรื่อง งบ 
ประมาณ 

วัน เวลา สถานที ่

  การสรางเครือขาย

องคการเรียนรูเพื่อ

พัฒนาคุณภาพ

มาตรฐานการศึกษา 

7,340 4-9  ก.พ.  52 ศูนยฝกธนาคารไทย

พานิช  อ.หางดง  

จ.เชียงใหม 

11 นางนิชนันท  สุวรรณกูฎ การจัดการความรู

ทางการพยาบาล วถิี

เรียนรูชุมชน 

 

6,230 10-12 ก.ย. 

51 

โรงแรมโซฟเทล 

จังหวัดขอนแกน 

เศรษฐกิจพอเพียง : 

ทางออกวกิฤติชาติ 

 

4,824 14-17 ก.ย. 

51 

มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม 

12 น.ส.อุบลวรรณ  พรหมจันทร 

การพัฒนาระบบงาน

สารบรรณกับการ

จัดการเอกสารและ

สารสนเทศขององคกร 

 

14,126 24-26 พ.ย. 

51 

โรงแรมเชียงภูคํา  

จ.เชียงใหม 

 

2.6.2)  ดูงานภายในประเทศ 

ลําดับ สถานที ่ ผูรวมศกึษาดูงาน วันที่เขาศึกษาดูงาน 

1 รพ.บานแพว  และ บ.คาโอ 

(ประเทศไทย) จํากัด 

นางณรัญญา  สุปนนุช 

น.ส.จิวรา  พลภักดี 

นายเกียรติศักด์ิ  ศีลาพัฒน 

23 – 26  ตุลาคม  2551 

2. ระบบประกันคุณภาพและ

สารสนเทศ ณ คณะเภสัชศาสตร 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

น.ส.สมาพร ศิริลาภ 

นายสายชล จนัผกา 

น.ส.สุพัตรา โฉมงาม 

น.ส.ธัญฉัตร ศรีธัญรัตน 

6  มนีามคม 2552 



- 43 - 

 

1.15 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
โครงสรางระบบการประกนัคุณภาพ วทิยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข  

มหาวิทยาลัยอุบลราชาธาน ี

 
 

2 0 2 0 2 0โครงสรางการดําเนินงานประกันคุณภาพ 
 วิทยาลัยฯ ไดจัดใหมีคณะกรรมการและหนวยงานที่รับผิดชอบการประกันคุณภาพ

การศึกษาในระดับวิทยาลัยฯ โดยมีความสัมพันธดังแผนภูมิดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

สภามหาวิทยาลัย 

คณะกรรมการประกันคุณภาพ

การศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย 

อธิการบดี 

คณะกรรมการประกันคุณภาพ

การศึกษา ระดับวิทยาลัยฯ 

งานประกันคุณภาพและติดตาม

ประสิทธิผลงาน 
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กระบวนการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 
1. วทิยาลัยฯ พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา ดังนี ้

• กําหนดนโยบายประกันคุณภาพ 

• แตงต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพ  

• กําหนดโครงสรางการบริหารงานภายใน 

2. วิทยาลัยฯ กําหนดองคประกอบ ดัชนี/ตัวบงชี้และเกณฑการประเมินคุณภาพตามที่

มหาวิทยาลัยกําหนดไว และสามารถพิจารณาปรับเพิ่มตามความเหมาะสม ตลอดจนมีการวางแผน

ตามกระบวนการงานท่ีนําไปสูการบรรลุเปาหมายการดําเนินงาน  

3. วิทยาลัยฯ จัดทําคูมือการประกันคุณภาพ 

4. วิทยาลัยฯ สรางความเขาใจและสนับสนุนใหหนวยงานภายในดําเนินการตามระบบ  

และกลไก การประกันคุณภาพที่กําหนดขางตน 

5. วิทยาลัยฯทําการศึกษาและประเมินตนเอง และจัดทํารายงานตามรูปแบบที่มหาวทิยาลัย

กําหนด เสนอตอมหาวิทยาลัยภายใน 90 วัน นับจากวันส้ินปการศึกษา 

6. วิทยาลัยฯ จัดทํารายงานการศึกษาและประเมินตนเอง นําเสนอตอมหาวิทยาลัย 

ทบวงมหาวิทยาลัย และสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคกรมหาชน) 

ภายใน 120 วัน นับจากวันส้ินปการศึกษา และเผยแพรใหสาธารณชนไดรับทราบ 
 

แนวทางการจัดการกระบวนการประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน  
จุดมุงหมายของการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในก็เพื่อตรวจสอบและประเมินการ

ดําเนินงานตามระบบและกลไกที่วิทยาลัยฯ ไดกําหนดข้ึน ทั้งนี้ เพื่อใหวิทยาลัยฯไดทราบสถานภาพที่

แทจริง อันจะนําไปสูการกําหนดแนวทางและพัฒนาคุณภาพตามเกณฑและมาตรฐานที่ต้ังไว อยาง   

ตอเนื่อง การประเมินคุณภาพที่มีประสิทธิภาพนั้น ทั้งคณะผูประเมินและวิทยาลัยฯ ที่รับการประเมิน

จําเปนตองกําหนดบทบาทและหนาที่ของตนเองอยางเหมาะสม และสอดคลองกับบทบัญญัติแหงกฎ

กระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 

ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2546 ทั้งนี้ วิทยาลัยฯตองวางแผนจัดกระบวนการประเมินคุณภาพภายในให

เสร็จกอนส้ินปการศึกษา เพื่อประโยชนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยฯ ดังนี้ เพื่อให

สามารถนําผลการประเมินและขอเสนอแนะไปใชปรับปรุงและพัฒนาการจัดการศึกษาไดทันในป

การศึกษาถัดไป และต้ังงบประมาณไดทันกอนเดือนตุลาคม เพื่อใหสามารถจัดทํารายงานการประกัน
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คุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา     ประจําปสงใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและเผย

แพรตอสาธารณชนไดภายใน 120 วัน นับจากวันส้ินปการศึกษาของวิทยาลัยฯ 
 

 คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 

             วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข ไดแตงต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพ

การศึกษา ดังนี้ 

            1. รศ.นพ.ปวน สุทธพิิจธรรม   ประธานคณะกรรมการ 

 2. ผศ.ดร.ปราณี พัฒนพพิิธไพศาล  รองประธาน 

 3. อาจารยฉววีรรณ ชัยวฒันา   กรรมการ 

 4. อ.พญ.สรญา แกวพทิูลย   กรรมการ 

 5. อาจารยมนิตรา สาระรักษ   กรรมการ 

 6. อ.ดร.ณัฏฐวุฒิ แกวพทิูลย   กรรมการ 

 7. อ.พญ.ศุทธนิี ตรีโรจนพร   กรรมการ 

 8. อ.นพ.เอกพจน ทองมี    กรรมการ 

 9. นางสาวธญัฉัตร ศรีธัญรัตน   กรรมการและเลขานุการ 

 10.นางสาวนภิาพร สิงหเปย   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
  

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มีหนาท่ี ดังนี้ 
1. กําหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยแพทยศาสตรและการ

สาธารณสุขใหสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัย 

2. กําหนดหลักการการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยแพทยศาสตรและการ

สาธารณสุข 

3. กํากับดูแลกลไกการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยแพทยศาสตร
และการสาธารณสุข 

4. พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพใหมีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน   

5. พัฒนาความเขาใจระบบประกันคุณภาพของบุคลากรในวิทยาลัยฯ เพื่อเพิ่มศักยภาพของ

บุคลากรและเพิ่มมาตรฐานคุณภาพของวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข 

6. ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานประกันคุณภาพของวิทยาลัยแพทยศาสตรและการ
สาธารณสุข 
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แผนการดําเนินงานการประกันคุณภาพ ประจาํปการศกึษา 2551 
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    หมายเหตุ :  *  หมายถึง  ตัวชีว้ัดที่มกีารแยกผลการดําเนินงาน 2 กลุมวิชา คือ 

1. กลุมวิชาแพทยศาสตร 
2. กลุมวิชาสาธารณสุขศาสตร 
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สวนที่ 2 
ผลการดําเนินงานและผลการประเมินคุณภาพ 

 
 

 

องคประกอบที ่1  
ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินการ 

 

ตัวบงชี้ที่ 1.1  :   มีการกําหนดปรัชญาหรอืปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนา 
กลยทุธ แผนดําเนินงานและมีการกาํหนดตัวบงชี้เพือ่วัดความสําเร็จ
ของการดําเนินงานตามแผนใหครบทุกภารกิจ  

ที่มาตัวบงชี้  :    สกอ.1.1 , สมศ.5.3,  ก.พ.ร.3.1 

คาน้ําหนกั    :    1    

คาเปาหมาย :  5   ขอแรก  

ชนิดของตัวบงชี ้: กระบวนการ  

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ  

1. มีการกาํหนดปรัชญาหรือปณิธาน  

2. มีกระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนการดําเนินงานและแผนปฏิบัติการประจําป ให  
สอดคลองกันและกัน และสอดคลองกับภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย/ วทิยาลัย / สํานัก 

ยุทธศาสตร และแผนพัฒนาของชาติ  

3. มีการกาํหนดตัวบงชี้ของการดําเนินงาน และกําหนดเปาหมายของแตละตัวบงชี้เพื่อวัด

ความสําเร็จของการดําเนนิงาน  

4. มีการดําเนนิการตามแผนครบทุกภารกิจ  

5. มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนนิงานตามตัวบงชี ้อยางนอยปละ 2 

คร้ัง และรายงานผลตอผูบริหารและสภามหาวิทยาลัย/ วทิยาลัย/ สํานัก  

6. มีการวิเคราะหความสอดคลองระหวางกลยุทธ แผนการดําเนินงาน เปาประสงค เปา

หมายกับยุทธศาสตรและแผนพัฒนาของชาติ ตลอดจนสภาพการณปจจุบัน  

และแนวโนมในอนาคตอยางสม่ําเสมอ 
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7. มีการนาํผลการประเมินและผลการวิเคราะหมาปรับปรุงกลยุทธและแผนการดําเนนิงาน 

อยางตอเนื่อง  
 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนนิการ 1 – 4 ขอแรก มีการดําเนนิการ 5 - 6 ขอแรก มีการดําเนนิงานครบ 7 ขอ 

 
ผลการดําเนนิงาน 

เกณฑมาตรฐาน (ระดับ) ประเมินตนเอง 
1.  มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน  

วิทยาลัยฯ มีการกําหนด ปรัชญาหรือปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ และทบทวน ให

เหมาะสมกับสภาพการณการเปล่ียนแปลงในปจจุบัน โดยจัดใหมีการประชุมสัมมนาเชิง

ปฏิบัติการ เร่ือง การกําหนดเปาหมายองคกรดวยหลักบริหารยุทธศาสตรและการจัดทําตัวชี้วัด

รายบุคคล วันที่ 6-10 เมษายน 2552 ณ โรงแรมจุลดิศ เขาใหญ รีสอรท เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู

รวมกันระหวางผูบริหาร  คณาจารย  และเจาหนาที่ทุกทาน เพื่อจัดทําแผนที่ยุทธศาสตร 

(CMP1_1.1-1.1 : โครงการการกําหนดเปาหมายองคกรดวยหลักบริหารยุทธศาสตรและการ

จัดทําตัวชี้วัดรายบุคคล)  มีการเผยแพร ปรัชญาหรือปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ บนเว็บไซต 

เพื่อใหนักศึกษา ประชาชน และผูมีสวนเกี่ยวของไดรับทราบทั่วกัน  และมีการจัดทํารายงาน

ประจําป ประชาสัมพันธถึงการดําเนินงานตางๆของวิทยาลัยฯ โดยไดมีการตีพิมพเผยแพรไปยัง

หนวยงานตางๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ (CMP1_1.1-1.2: รายงานประจําป 

2551)  
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ภาพที ่1 เว็บไซต (Website)  H5http://www.cmp.ubu.ac.th/th/vision.php 
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ภาพที ่2 ปายประชาสัมพันธภายในวิทยาลัยฯ 

 

2.  มีกระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนการดําเนินงานและ
แผนปฏิบัติการประจําป ใหสอดคลองกันและกัน และสอด 
คลองกับภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย/ วิทยาลัย/ สํานัก 
ยุทธศาสตร และแผนพัฒนาของชาติ 

 

วิทยาลัยฯ มีกระบวนการพัฒนากลยุทธป พ.ศ. 2551 -  2555 โดยไดดําเนินการจัดทํา

แผนกลยุทธ วิทยาลัยฯ (CMP1_1.1-2.1 : คําส่ังที่ 310/2551 เร่ืองแตงต้ังคณะกรรมการจัดทํา

แผนกลยุทธ) ประจําป 2551 โครงสัมนาเชิงปฎิบัติการเพื่อจัดทํานโยบายและแผนงาน ระยะส้ัน
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และระยะปานกลาง เมื่อวันที่ 24-25 เมษายน 2551 ณ ประเทศลาว เพื่อจัดทําแผนพัฒนากล

ยุทธ แผนดําเนินงาน และแผนปฎิบัติการประจําป มีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และ

อุปสรรค  (SWOT) เพื่อนํามาสูการกําหนดกลยุทธที่ชัดเจนและครอบคลุมทุกภารกิจ ไดแก การ

เรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการแกสังคม การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม การบริหาร

จัดการ และไดนําแผนกลยุทธมาจัดทําแผนดําเนินการในทุกระดับ โดยความรวมมือจากบุคลากร

ทุกกลุมงาน (CMP1_1.1- 2.2: แผนการดําเนินงานระยะ 5 ป ของวิทยาลัยฯ พรอมแผนซีดี (CD) 

การจัดทําแผนกลยุทธ) พรอมทั้งไดพิจารณาความสําคัญของภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย และ

แผนการพัฒนายุทธศาสตรของชาติ  

 

3.  มีการกําหนดตัวบงช้ีของการดําเนินงาน และกําหนดเปา
หมายของแตละตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงาน   

วิทยาลัยฯ มีการกําหนดตัวบงชี้และคาเปาหมายของการดําเนินงาน เพื่อวัดความสําเร็จ

ของการดําเนินงาน โดยแตละโครงการกําหนดตัวบงช้ี และเปาหมาย ของการดําเนินงานตาม

แผนครบทุกภารกิจ ตามแผนปฎิบัติงานประจําป 2551 (CMP1_1.1-3.1 : สรุปแผนปฏิบัติการ

ประจําป 2551)     

4.  มีการดําเนินการตามแผนครบทุกภารกิจ  .  

วิทยาลัยฯ มีการดําเนินการตามแผนและตามภารกิจตางๆ ครบทุกดาน คือ ดานการ

บริหารจัดการ ดานการเรียนการสอน ดารการวิจัย ดานบริการวิชาการ และดานทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม ( CMP1_1.1-4.1 : สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจําป 2551) และมีการ

รายงานผลการดําเนินงานครบทุกภารกิจตอคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ เพื่อติดตามการ

ดําเนินงานตางๆ ตามแผนที่ไดกําหนดไว และ  รายงานตอกองแผนงาน  มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี  (CMP1_1.1-4.2 : รายงานความกาวหนาโครงการตามแผนปฎิบัติการของ

วิทยาลัยฯ )  

5   มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานตาม
ตัวบงช้ี อยางนอยปละ 2 ครั้ง และรายงานผลตอผูบริหารและ
สภามหาวิทยาลัย/ วิทยาลัย/ สํานัก  

 

วิทยาลัยฯ ทําการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของแตละกิจกรรม

ตามตัวบงช้ีอยางนอยปละ 2 คร้ัง โดยกําหนดใหมีการติดตามตรวจสอบทุก 6 เดือน และ
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ประเมินผลเมื่อส้ินสุดโครงการ (CMP1_1.1-5.1 : แบบติดตามและสรุปรายงานผลโครงการ ตาม

แผนปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551)  และประเมินผลการดําเนินงานตอคณะ

กรรมการบริหารวิทยาลัยฯ และกองแผนงานมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

6. มีการวิเคราะหความสอดคลองระหวางกลยุทธ แผนการ
ดําเนินงาน เปาประสงค เปาหมายกับยุทธศาสตรและ
แผนพัฒนาของชาติตลอดจนสภาพการณปจจุบันและแนวโน
มในอนาคตอยางสมํ่าเสมอ 

 

วิทยาลัยฯ ไดวิ เคราะหความสอดคลองระหวางกลยุทธ แผนการดําเนินงาน 

เปาประสงค เปาหมายกับยุทธศาสตรและแผนพัฒนาของชาติตลอดจนสภาพปจจุบันและ

แนวโนมในอนาคตอยางสม่ําเสมอ โดยไดแตงต้ังคณะกรรมการวิเคราะหความสอดคลอง

ระหวางยุทธศาสตร แผนดําเนินงาน ปรัชญา ปณิธาน และ วิเคราะหกลยุทธ สอดคลองกับ

หลักการและมาตรฐานตางๆ  (CMP1_1.1_6.1 : ตารางวิเคราะหความเชื่อมโยงยุทธศาสตรกับ

แผนพัฒนาชาติ) ทั้งนี้มีคําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการกําหนดกลยุทธ วิทยาลัยฯ ส่ัง ณ วันที่ 2 

ธันวาคม 2551  (CMP1_1.1-6.2 : คําส่ังที่ 310/2551 เร่ืองแตงต้ังคณะกรรมการจัดทําแผน  กล

ยุทธ) 

7.  มีการนําผลการประเมินและผลการวิเคราะหมาปรับปรุงกล
ยุทธและแผนการดําเนินงานอยางตอเนื่อง   

          วิทยาลัยฯ ไดนําผลการประเมินและผลการวิเคราะหมาปรับปรุงกลยุทธและแผนการ

ดําเนินงานอยางตอเนื่อง  โดยจัดโครงการวิเคราะหแผนกลยุทธ  ทบทวน ปรับปรุง วิเคราะหจุด

แข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค  (SWOT) ของแตละหนวยงาน เพื่อใหสอดคลองกับแผน

ยุทธศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตลอดจนสถานการณในปจจุบันและแนวโนมในอนาคต 

(CMP1_ 1.1-7.1 ): แผนการดําเนินงานระยะ 5 ป (พ.ศ.2551-2555) และ CMP1_1.1-7.2 : 

เอกสารสรุปการจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการกําหนดเปาหมายองคกรดวยหลักบริหารยุทธ

ศาสตรและการจัดทําตัวชี้วัดรายบุคคล วันที่ 6-10 เมษายน 2552 ณ จุลดิศ เขาใหญ รีสอรท) 

ทั้งนี้ยังไดจัดสัมมนาบุคลากร ประจําป 2552  เพื่อการทบทวนวิสัยทัศน  พันธกิจ และมีการให

ความรูในดานการจัดทําแผนยุทธศาสตร แกบุคลากร 
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สรุปผลการดําเนินการ 
 

ผลการประเมิน 
หนวยวัด คาเปาหมาย 

ผลการ
ดําเนินงาน 

เทียบกับ
เปาหมาย 

เทียบกับเกณฑประเมิน 
(คะแนน) 

ระดับ 5  ขอแรก 7 ขอแรก บรรลุเปาหมาย 3 

 
 
จุดแข็ง : 

     บุคลากรวิทยาลัยฯ  ใหความรวมมือในการเขารวมการประชุมสัมมนาในการกําหนดและ

ปรับเปล่ียนวิสัยทัศน และพันธกิจ  และมีความคิดเห็นสวนใหญรวมกัน  มีความสามัคคีเปนหนึ่งเดียว    

ในการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค (SWOT ANALYSIS) และจัดทําแผนกลยุทธ มี

กิจกรรมและโครงการรองรับการดําเนินการตามยุทธศาสตร คลอบคลุมภารกิจ 4 ดานและไดกําหนด 

แผนยุทธศาสตร  และแผนการดําเนินงาน ระหวางป พ.ศ. 2551-2555  วิทยาลัยฯ ไดดําเนินการจัดทํา

การวิเคราะหความสอดคลองของแผนกลยุทธ  กับ ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  และ

ยุทธศาสตรชาติ ซึ่งมีความสอดคลองกัน   
 
จุดที่ควรปรบัปรุง : 
 -  
แนวทางการพัฒนาตนเอง : 

1. สงเสริม และสนับสนนุใหบุคลากรมีความรู ความเขาใจการจัดทําแผนกลยุทธ  แผนการ

ดําเนนิงานไปสูการปฎิบัติ อยางตอเนื่อง 

2. สงเสริมและสนับสนุนใหหนวยงานจัดทํารายงานติดตามประเมินผลโครงการ 
 
 
ตัวบงชี้ที่ 1.2  :  รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของการปฏิบัติงาน 
   ที่กําหนด  
ที่มาตัวบงชี้  :    สกอ.1.1 , ก.พ.ร.3.3 

คาน้ําหนกั    :    1    
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เปาหมาย : รอยละ 85 

ชนิดตัวบงชี้ :  ผลผลิต  
สูตรการคํานวณ 
 

จํานวนตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณที่บรรลุเปาหมาย 

จํานวนตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณทั้งหมด 
x 100 

 
เกณฑการประเมิน 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

บรรลุเปาหมายรอยละ 60 - 74 บรรลุเปาหมายรอยละ 75 - 89 บรรลุเปาหมายรอยละ 90 - 100 

 
ผลการดําเนนิงาน 

ในปงบประมาณ 2551 รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงช้ีของการปฏิบัติงาน

ที่กําหนดเทากับ100  (CMP1_1.2-1 : สรุปการวิเคราะหการบรรลุเปาหมายตามตัวบงช้ีของการ

ปฎิบัติงานที่กําหนด) 

ขอมูลประกอบตัวบงชี ้ จํานวน หนวยวัด 

1. ตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณที่บรรลุเปาหมาย 22 ตัวบงชี ้

2. ตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณทัง้หมด  22 ตัวบงชี ้

รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชีข้องการปฏิบัติงานที่กําหนด 100 - 
 
สรุปผลการดําเนินการ 

ผลการประเมิน 
หนวยวัด คาเปาหมาย 

ผลการ
ดําเนินงาน 

เทียบกับ
เปาหมาย 

เทียบกับเกณฑ
ประเมิน (คะแนน) 

รอยละ รอยละ 85 รอยละ 100 บรรลุเปาหมาย 3 

 
จุดแข็ง : 

โครงการสวนใหญมีการดําเนินงานสําเร็จตามตัวช้ีวัด 
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จุดที่ควรปรบัปรุง : 
1. การกําหนดดัชนีชี้วัดความสําเร็จของบางโครงการยงัไมชัดเจน 

2. ควรเพิ่มการติดตามผลการดําเนนิงานเปนรายไตรมาส  
 
แนวทางการพัฒนาตนเอง : 

1. คณะกรรมการกําหนดกลยทุธ พิจารณาความเหมาะสมของตัวช้ีวัด กอนการเร่ิม

ดําเนนิงานโครงการ 

2. กําหนดใหหัวหนาโครงการรายงานผลการดําเนนิงานตอกรรมการผูบริหาร ในการ
ดําเนนิงานโครงการเปนรายไตรมาส 

 
ตัวบงชี้ที ่1.3  :   การบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบติัราชการของมหาวทิยาลยั/ คณะ/  

สํานกั ประจาํปการศึกษา 2551 ที่สะทอนเอกลักษณและจุดเนนรวมทัง้
วัตถุประสงคเฉพาะตามพระราชบัญญัติของสถาบนัอุดมศึกษา 
 

ตัวบงชี้ที่ 1.3.1 :  มีการจัดการเรียนการสอนที่สอดแทรกการสรางเสริมสุขภาพ 
ที่มาตัวบงชี้  :    วิทยาลัยฯ 

คาน้ําหนกั    :    1    

คาเปาหมาย :    5   ขอ 

ชนิดตัวบงชี้ :  ผลผลิต  

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 
 

1. มีแผนการดําเนินงานสรางเสริมสุขภาพ 

2. มีระบบและกลไกการดําเนนิงานเพื่อการจัดการเรียนการสอนที่สอดแทรกการสรางเสริม
สุขภาพของนกัศึกษา  หรือชุมชนไวในการจัดการเรียนการสอน  หรือกิจกรรมในรายวิชา 

3. มีรายวิชาที่สอดแทรกการสรางเสริมสุขภาพของนักศึกษา  บรรจุในหลักสูตรหรือแผนการสอน

ไมนอยกวา 3 รายวิชา 

4. มีการประเมนิรายวิชา  หรือการประเมนิผลสัมฤทธิ์ของกิจกรรมในรายวิชา 

5. มีการนาํผลการประเมินมาใชปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 
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เกณฑการประเมิน :  

 - เกณฑเฉพาะมหาวทิยาลัยที่เนนการผลิตบัณฑิตและวิจัย  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนนิการ 1 – 3 ขอแรก มีการดําเนนิการ 4 ขอแรก มีการดําเนนิงานครบ 5 ขอ 

 
 
ผลการดําเนนิงาน 

เกณฑมาตรฐาน (ระดับ) ประเมินตนเอง 
1.  มีแผนการดําเนินงานสรางเสริมสขุภาพ  

วิทยาลัยฯ เปนองคกรความรูดานวิทยาศาสตรสุขภาพ ดังนั้นปรัชญา วิสัยทัศน นโยบาย 

วัตถุประสงค และกิจกรรมสวนใหญ จะมีการสอดแทรกการสรางเสริมสุขภาพทั้ง 2 กลุมวิชาไดแก กลุม

วิชาแพทยศาสตรและกลุมวิชาสาธารณสุขศาสตร ซึ่งประกอบดวย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

(สาธารณสุขศาสตร) และหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต(หลักสูตรตอเนื่อง)  และไดมีแผนการ

ดําเนินงานสรางเสริมสุขภาพทั้ง 2 กลุมวิชา  ( CMP1_1.3.1-1.1  :  แผนการสอนกลุมวชิาแพทยศาสตร, 

แผนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร)และแผนการสอนหลักสูตร

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ตอเนื่อง)) 

2.  มีระบบและกลไกการดําเนินงานเพื่อการจัดการเรียนการสอนท่ี
สอดแทรกการสรางเสริมสุขภาพของนักศกึษา หรอืชุมชนไวใน
การจัดการเรยีนการสอน หรือกิจกรรมในรายวิชา 

 

วิทยาลัยฯ ไดมีแผนการดําเนินงานสรางเสริมสุขภาพประกอบในทุกหลักสูตร  และไดแตงต้ัง

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  เพื่อ

ดําเนินงานดานการเรียนการสอน ทั้ง 2 กลุมวิชา (CMP1_1.3.1-2.1  : คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการ

บริหารหลักสูตร  )  มีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรอยางตอเนื่อง ในเร่ืองการจัดการเรียน

การสอนที่เนนใหรายวิชาที่เกี่ยวของในดานสุขภาพใหสอดแทรกกิจกรรม/โครงการที่เสริมสรางสุขภาพ

แกนักศึกษาหรือชุมชนไวในรายวิชาที่เกี่ยวของ (CMP1_1.3.1-2.2  :  รายงานการประชุม

กรรมการบริหารหลักสูตร)  และไดประเมินผลความพึงพอใจของนักศึกษาตอรายวิชาที่เกี่ยวกับการ

สรางเสริมสุขภาพ (CMP1_1.3.1-2.3  :  สรุปผลความพึงพอใจของนักศึกษาตอรายวิชาที่เกี่ยวกับการ
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สรางเสริมสุขภาพ  )  และในรายวิชาดานเสริมสรางสุขภาพไดสอดแทรกกิจกรรม/โครงการดานการสราง

เสริมสุขภาพแกนักศึกษา หรือชุมชน เพื่อสรางเสริมสุขภาพที่ดีของนักศึกษาและเปนประโยชนตอชุมชน

ที่ไดจัดกิจกรรม/โครงการดังกลาว (CMP1_1.3.1-2.4   :  สรุปประเมินผลโครงการ ) 

3. มีรายวิชาที่สอดแทรกการสรางเสรมิสุขภาพของนักศกึษา บรรจุใน
หลักสูตรหรือแผนการสอนไมนอยกวา 3 รายวิชา  

การจัดการเรียนการสอนภายในวิทยาลัยฯ  ทุกหลักสูตรตองมีการสอดแทรกการสรางเสริม

สุขภาพของนักศึกษาและชุมชน  โดยมีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการและการฝกปฏิบัติ เพื่อ

เพิ่มทักษะใหนักศึกษาทุกหลักสูตร  (CMP1_1.3.1-3.1 :  ตัวอยางประมวลการสอน, แผนการสอน/คูมือ

รายวิชา 1) การสงเสริมสุขภาพแบบองครวม (วทบ.สบ) , 2)พฤติกรรมศาสตรสาธารณสุข(วทบ.) , 3) 

เวชศาสตรชุมชนและครอบครัว (พบ.)  และ 4) พฤติกรรมศาสตรสําหรับนักศึกษาสาธารณสุข 

พฤติกรรมศาสตรสําหรับนักศึกษาแพทย (วท.บ.และ พบ.)) 

4.  มีการประเมินรายวิชา หรือการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกิจกรรมใน
รายวชิา  

ทุกรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอน  ไดมีการประเมินตามเกณฑของมหาวิทยาลัย เพื่อนํามา

ปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาตามความเหมาะสม  ซึ่งทั้ง 2 กลุมวิชาของทาง

วิทยาลัยฯ  ไดประเมินทุกหัวขอที่มีการเรียนการสอน  (CMP1_1.3.1-4.1  : แบบฟอรมการประเมินการ

เรียนการสอน ทุกแบบฟอรม และ CMP1_1.3.1-4.2  : ตัวอยางสรุปแบบประเมินการเรียนการสอน

รายวิชา การสงเสริมสุขภาพแบบองครวม , 2)พฤติกรรมศาสตรสาธารณสุข , 3)อนามัยครอบครัว, 4) 

พฤติกรรมศาสตรสําหรับนักศึกษาสาธารณสุข พฤติกรรมศาสตรสําหรับนักศึกษาแพทยและ 5) เวช

ศาสตรชุมชนและครอบครัว1,2 ) 

5.  มีการนําผลการประเมินมาใชปรับปรุงการจัดการเรยีนการสอน  

วิทยาลัยฯ  ไดมีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  เพื่อนําผลการประเมินการจัดการ

เรียนการสอนในทุกภาคการศึกษามาวิเคราะห  พิจารณา หาแนวทางแกไขปรับปรุง  และนําผลที่ไดมา

พัฒนาการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาตอไป  (CMP1_1.3.1-5.1  : รายงานการประชุม

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ) 
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สรุปผลการดําเนินการ 
 

ผลการประเมิน 
หนวยวัด คาเปาหมาย 

ผลการ
ดําเนินงาน 

เทียบกับ
เปาหมาย 

เทียบกับเกณฑประเมิน 
(คะแนน) 

ระดับ 5  ขอแรก 5   ขอ บรรลุเปาหมาย 3 คะแนน 

 
จุดแข็ง : 

1. วิทยาลัยฯ เปนหนวยงานทีม่ีวิสัยทัศน พนัธกิจ นโยบาย ดานการสรางเสริม สุขภาพ  

2. มีการสอดแทรกกิจกรรมสรางเสริมสุขภาพในการจัดการเรียนการสอน  

3. ใหการสนับสนุนกิจกรรมการสรางเสริมสุขภาพทัง้ในสวนของ อาจารย บุคลากร และ
นักศึกษา  

 
จุดที่ควรปรบัปรุง :   

1. มีการสอดแทรกการสรางเสริมสุขภาพในแตละรายวิชาควรเปนรูปธรรมที่ชัดเจนข้ึน 
 
แนวทางการพฒันาตนเอง : 

1. ควรมีการสงเสริมใหมีการสอดแทรกการสรางเสริมสุขภาพในทกุรายวชิาและเปนรูปธรรม
มากยิง่ข้ึน  

2. สงเสริม สนับสนุนใหอาจารย บุคลากร และนักศึกษา จดัทําโครงการสงเสริมสุขภาพ

รวมกับหนวยงานภายนอกใหมากข้ึน 
 

 

ตัวบงชี้ที่ 1.3.2 จํานวนโครงการวิจัยใหม ประเภทการวิจัยดานวิทยาศาสตรสุขภาพใน      
    ภูมิภาคอีสานใต 
ที่มาตัวบงชี้  :    วิทยาลัยฯ 

คาน้ําหนกั    :    1    

เปาหมาย :   5  โครงการ 

ชนิดตัวบงชี้ :  ผลผลิต  
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เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนนิการ 1 – 2 

โครงการ 

มีการดําเนนิการ 3 - 4 

โครงการ 

5 โครงการข้ึนไป 

 

ผลการดําเนนิงาน  
ลําดับ โครงการ หัวหนาโครงการ ผูรวมโครงการ แหลงทุน งบประมาณ 

1 การศึกษาฤทธิ์ในการตานการ

อักเสบของยางโมก (Wrightia 

pubescens R. Br.) และ โมก

บาน (Wrightia religiosa 

Benth.) ใน RAW 264.7mouse 

macrophages 

อ.ดร.จุฑารัตน จิตติมณี - รายได  

ม.อุบลฯ 

45,000 

2 การศึกษาความชุกและความ

หนาแนนของพยาธิเข็มหมุดใน

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จังหวัด

อุบลราชธานี 

อ.พญ.สรญา แกวพิทูลย 

 

อ.ดร.ณัฏฐวุฒิ   

        แกวพิทูลย 

รายได  

ม.อุบลฯ 

45,000 

3 การหาแหลงกําเนิดโรคเลปโตสไป

โรซีส ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี 

นายวัชรพงษ  แสงนิล 

  

อ.จารุวรรณ  วงบุตดี

  

รายได  

ม.อุบลฯ 

45,000 

4 การวิเคราะหหาพื้นที่เส่ียงตอโรค

เลปโตสไปโรซีสในพื้นที่จังหวัด 

ศรีสะเกษ 

นายวัชรพงษ  แสงนิล 

 

 

อ.จารุวรรณ  วงบุตดี 

 

 

ศูนยวิจัย

และตรวจ

วินิจฉัยฯ 

25,000 

 

 

5 การศึกษาระบาดวิทยาของโรคนิ่ว

ในระบบทางเดินปสสาวะในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนใต 

อ.ชุติกาญจน พิลาศรี 

 

อ.ดร.จารุวรรณ 

         ศิริเทพทวี 

 

ศูนยวิจัย

และตรวจ

วินิจฉัยฯ 

25,000 

 

6 อุบัติการณและพฤติกรรมการ

บริโภคในผูปวยมะเร็งทอนํ้าดีใน

เขตอีสานตอนลาง 

อ.ชุติกาญจน พิลาศรี นพ.เศวต ศรีศิริ * 

อ.รัตนา  เล็กสมบูรณ 

ศูนยวิจัย

และตรวจ

วินิจฉัยฯ 

12,500 

 

 

7 การวิเคราะหพื้นที่เส่ียงตอโรค

ไขเลือดออกจังหวัดอุบลราชธานี 

 

อ.จารุวรรณ  วงบุตดี 

 

นายวัชรพงษ  แสงนิล 

 

ศูนยวิจัย

และตรวจ

วินิจฉัยฯ 

25,000 
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ลําดับ โครงการ หัวหนาโครงการ ผูรวมโครงการ แหลงทุน งบประมาณ 

8 การศึกษาสมุนไพรตานพยาธิ 

และสมุนไพรตานอนุมูลอิสระที่

ลดการเกิดมะเร็งอันเนื่องมาจาก

การติดเช้ือพยาธิใบไมตับ 

อ.รัตนา  เล็กสมบูรณ อ.นันทยา  

    กระสวยทอง 

ศูนยวิจัย

และตรวจ

วินิจฉัยฯ 

12,500 

9 พยาธิกายวิภาคมะเร็งทอนํ้าดี ใน

ผูปวยมะเร็งทอน้ําดี เขตอีสาน

ตอนลาง 

อ.รัตนา  เล็กสมบูรณ นพ.เศวต ศรีศิริ * 

อ.ชุติกาญจน พิลาศรี 

ศูนยวิจัย

และตรวจ

วินิจฉัยฯ 

25,000 

 

เกณฑการประเมิน :  
ผลการประเมิน 

หนวยวัด คาเปาหมาย 
ผลการ

ดําเนินงาน เทียบกับเปาหมาย คะแนนประเมิน 

ปริมาณ 5 โครงการข้ึนไป 9 โครงการ บรรลุเปาหมาย 3 

 
จุดแข็ง : 

1. วิทยาลัยฯ มนีโยบายสงเสริมสนับสนุนอาจารยและบุคลากรทาํวิจยัเพือ่มุงเนนเพื่อพฒันา 

แกไข และสงเสริมสุขภาพของประชาชนในทองถิน่อีสานตอนลาง 

2. วิทยาลัยฯ จัดเปนสถาบันทางวิชาการดานสุขภาพเพียงไมกี่สถาบันทีต้ั่งอยูในพื้นทีอี่สาน

ตอนลาง จึงเปนสถาบันหลักในการศึกษาวจิัยทางดานสุขภาพของประชาชน  

3. วิทยาลัยฯ มนีกัวิจัยหลากหลายสาขาวิชาที่เกีย่วของทางดานวทิยาศาสตรสุขภาพ 

4. วิทยาลัยฯมีการทํางานเปนทีม โดยเร่ิมตนจากกลุมวิจยั และพัฒนาเปนศูนยเชี่ยวชาญ

เฉพาะ 

5. วิทยาลัยฯ มีผูเชี่ยวชาญดานการวิจัยที่มปีระสบการณสูงสําหรับใหคําปรึกษาตาง ๆ 
 
จุดที่ควรปรบัปรุง : 

1. นักวจิัย สวนใหญเปนบุคลากรใหม มปีระสบการณในดานการวิจยันอย 

2. เนื่องจากวิทยาลัยฯ ไดเปดรับนักศึกษารุนที่ 1 ในปการศึกษา 2549 อาจารยตองให

ความสําคัญในดานการเรียนการสอนเปนหลัก ทาํใหงานวิจยัมีจํานวนนอย 
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แนวทางการพัฒนาตนเอง : 
1. จัดทําโครงการสงเสริมและสนับสนุน ใหนักวิจัยพัฒนางานวิจัยอยางตอเนื่อง 

2. ศึกษาดูงานสถาบันพี่เล้ียง และหนวยงานที่มีผลงานอันเปนประจักษทางดานการวิจัย 

3. สรางเครือขายความรวมมือทางดานการวิจัยกับหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ  

4. สงเสริมใหนักวิจัยหาแหลงทุนภายนอก 

 

 

ตัวบงชี้ที่ 1.3.3 จํานวนโครงการหรือกิจกรรมบริการวิชาการดานการสรางเสริมสุขภาพแก     
                  ชุมชน 
ที่มาตัวบงชี้  :    วิทยาลัยฯ 

คาน้ําหนกั    :    1   

เปาหมาย :  5 โครงการข้ึนไป 

ชนิดตัวบงชี้ : ผลผลิต  

เกณฑการใหคะแนน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนนิการ 1 – 2 

โครงการ 

มีการดําเนนิการ 3 - 4 

โครงการ 

5 โครงการข้ึนไป 

ผลการดําเนินงาน  

ที่ ช่ือโครงการ ผูรับผิดชอบ 
จํานวน
ผูเขารวม 

(คน) 

งบ 
ประมาณ 

1 โครงการการฝกอบรมเรื่องปจจัยท่ีมีผลตอการเรียนรู

และบุคลิกภาพของผูเรียน 

นางสาวจิตตวีย  ภูมิภาค 50 47,130 

 

2 โครงการการพัฒนานักวิจัยดานการแพทยและ

วิทยาศาสตรสุขภาพ 

 

อ.พญ.สรญา  แกวพิทูลย 

 

60 153,400 

 

3 ศูนยเคล่ือนที่บริการสุขภาพแกนักเรียนในชนบท 

พื้นที่อีสานตอนลาง 

ดร.ณัฏฐวุฒิ  แกวพิทูลย 

 

1,000 10,000 
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4 อบรมเชิงปฏิบัติการการวิจัยในชั้นเรียนสําหรับ

ครูผูสอนท่ีดูแลดานสุขภาพของ ร.ร. เครือขาย 

พันธมิตร 

นางณรัญญา  สุปนนุช 

 

 

100 82,300 

5 การประยุกตใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตรสําหรับ

การแพทยและการสาธารณสุข 

ดร.ณัฎฐวุฒิ  แกวพิทูลย 60 1,200 

6 โครงการบริการวิชาการดานการแพทยและการ

สาธารณสุข ในงานวันเกษตรอีสานใต 

ดร.ณัฎฐวุฒิ  แกวพิทูลย 200 6,880 

 

เกณฑการประเมิน :  
ผลการประเมิน 

หนวยวัด คาเปาหมาย 
ผลการ

ดําเนินงาน เทียบกับเปาหมาย คะแนนประเมิน 

ปริมาณ 5 โครงการข้ึนไป 6 โครงการ บรรลุเปาหมาย 3 

 
 
จุดแข็ง : 

1. วิทยาลัยฯ มนีโยบายสงเสริมสนับสนุนอาจารยและบุคลากรใหบริการวิชาการ เพื่อมุงเนน

เพื่อพัฒนา แกไข และสงเสริมสุขภาพของประชาชนในทองถิน่อีสานตอนลาง 

2. วิทยาลัยฯ มีบคุลากรที่มีความรู สหสาขาวิชาที่เกีย่วของทางดานวิทยาศาสตรสุขภาพ จงึ

สามารถบูรณาการความรูในการบริการวชิาการ 

3. วิทยาลัยฯมีกลุมวิจัยและศูนยบริการวิชาการทางดานวทิยาศาสตรสุขภาพที่จะใหบริการที่
เกี่ยวของแกประชาชนและหนวยงานตาง ๆ 

 
จุดที่ควรปรบัปรุง : 

อาจารยและบุคลากรมีภาระงานมาก จงึตองใหความสําคัญในดานการเรียนการสอนและ

หนาทีท่ี่เกีย่วของเปนหลัก การบริการวิชาการจึงมจีํานวนนอย 
 
แนวทางการพัฒนาตนเอง : 

1. จัดทําโครงการสงเสริมและสนับสนุน ใหบุคลากรทํางานดานบริการวิชาการมากข้ึน  

2. สรางเครือขายความรวมมือทางดานการบริการวิชาการ กับหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ  

3. กําหนดภาระงานดานบริการวิชาการเปนสวนหนึ่งของภาระงานอาจารย 
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องคประกอบที ่2  
การเรียนการสอน 

 
ตัวบงชี้ที่ 2.1 : มีระบบและกลไกการพฒันาและบรหิารหลักสูตร  
ที่มาตัวบงชี้ : สกอ. 2.1 

คาน้ําหนกั 1.66 

เปาหมาย : 7  ขอ 

ชนิดของตัวบงชี ้: กระบวนการ  

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ  
1. มีระบบและกลไกการเปดและปดหลักสูตร  
2. มีการกําหนดเปาหมายการผลิตบัณฑิตทุกหลักสูตรในแผนการผลิตบัณฑิต  

3. มีการเตรียมความพรอมกอนการเปดหลักสูตรใหมและการปรับปรุงหลักสูตรใหเปนไป
ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรทุกเร่ือง  

4. มีการวิเคราะหขอมูลการดําเนินการทุกหลักสูตรประจําปการศึกษา เชน รอยละของ

หลักสูตรที่ไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน รอยละของบทความวิทยานิพนธที่ตีพิมพ

เผยแพร  รอยละของบัณฑิตที่ทํางานตรงสาขา 

5. มีการนําผลการวิเคราะหขอมูลการดําเนินการหลักสูตรประจําปการศึกษาไปปรับปรุง
หลักสูตรและหรือปรับปรุงระบบและกลไกการบริหารหลักสูตร  

6. หลักสูตรที่เปดสอนทุกหลักสูตรไดมาตรฐานตามเกณฑมาตรฐานทุกเร่ือง และมีการ
ประกันคุณภาพหลักสูตรครบทุกประเด็นตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร  

7. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เนนการวิจัย (ปริญญาโท เฉพาะ แผน (ก) และ

ปริญญาเอก) ที่เปดสอนมีจํานวนมากกวารอยละ 50 ของจํานวนหลักสูตรทั้งหมด  

เกณฑการประเมิน :  

 - เกณฑเฉพาะมหาวทิยาลัยที่เนนการผลิตบัณฑิตและวิจัย  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนนิการ 1 – 4 ขอแรก มีการดําเนนิการ 5 - 6 ขอแรก มีการดําเนนิงานครบ 7 ขอ 
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เกณฑมาตรฐาน (ระดับ) ประเมินตนเอง 
1.  มีระบบและกลไกการเปดและปดหลักสูตร  

     ในปการศึกษา 2551  วิทยาลัยฯ  ไดดําเนินการจัดการเรียนการสอนจํานวน 3 หลักสูตร คือ

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร และหลักสูตร

สาธารณสุขบัณฑิต (หลักสูตรตอเนื่อง)  โดยกอนการเปดรับนักศึกษาในแตละหลักสูตร ไดดําเนินการ

ตามข้ันตอน ดังนี้ 

1. ทําการสํารวจ วิเคราะหความตองการการใชบัณฑิตในหลักสูตรตาง ๆ  ความพรอมในการ

เปดหลักสูตรของวิทยาลัยฯ และไดนําผลการวิเคราะหตาง ๆ ไปกําหนดเปาหมายในการ

เปดหลักสูตร (CMP2_2.1-1.1 : วิเคราะหตลาดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชา

สาธารณสุขศาสตร) 

2. แตงต้ังคณะกรรมการรางหลักสูตร และเชิญผูทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวของมารวม
พิจารณา   ดังนี้ 

• CMP2_2.1-1 .2: คําส่ังสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 10 / 2546 เร่ืองแตงต้ัง

คณะกรรมการโครงการจัดต้ังวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข  ส่ัง ณ 

วันที่ 13 พฤษภาคม 2546 

• CMP2_2.1-1.3 : คําส่ังสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 727 / 2546 เร่ืองแตงต้ัง

คณะกรรมการโครงการจัดต้ังวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข  

(เพิ่มเติม) ส่ัง ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2546 

• CMP2_2.1-1.4 : คําส่ังสภาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 948 / 2546 เร่ืองแตงต้ัง

คณะกรรมการโครงการจัดต้ังวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข 

(เพิ่มเติม)  ส่ัง ณ วนัที ่18 กรกฎาคม 2546 

• CMP2_2.1-1.5 : คําส่ังมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ที่  1024/2548  เร่ือง  แตงต้ัง

คณะกรรมการรางหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  (สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร)  

ส่ัง  ณ  วันที่  5  ตุลาคม  2548 

• CMP2_2.1-1.6 : คําส่ังมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ที่  1130/2549  เร่ือง  แตงต้ัง

คณะกรรมการรางและพิจารณาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ตอเนื่อง)  

วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข    ส่ัง   ณ   วันที่  9  ตุลาคม  2549 
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3. นําเสนอหลักสูตรเขาสูการพิจารณาของกรรมการวิชาการ  มหาวิทยาลัยฯ และสภา

มหาวิทยาลัยฯ พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตร ทั้ง 3 หลักสูตร  ดังนี้ 

• หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม พ.ศ.2547 ไดรับการพิจารณาให

ความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เม่ือวันที่  8 พฤษภาคม 2546  

(CMP2_2.1-1.7 :ปกหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม พ.ศ.2547 ) 

• หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ.2548 ไดรับการพิจารณาใหความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ในการประชุมคร้ังที่ 5/2548 เม่ือวันที่  19 พฤศจิกายน 2548  (CMP2_2.1-1.8 :

ปกหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ.2548 ) 

• หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรตอเนื่อง) หลักสูตรใหม พ.ศ.2550 

ไดรับการพิจารณาใหความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการ

ประชุมคร้ังที่ 1/2550 เม่ือวันที่  17 มีนาคม 2550  (CMP2_2.1-1.9 :ปกหลักสูตร

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรตอเนื่อง) หลักสูตรใหม พ.ศ.2550 ) 

4. ทั้งนี้ตามเกณฑการของ กสพท.  สําหรับคณะแพทยศาสตรที่เปดใหมของมหาวิทยาลัย

ตาง ๆ ที่จะเปดสอนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ตองผานการประเมินและรับรองจาก

แพทยสภากอนดําเนินการรับนักศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตรฯ ไดดําเนินการสงหลักสูตร 

ใหแพทยสภารับรอง และแพทยสภาไดมีมติรับรองหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ตาม

เอกสาร (CMP2_2.1-1.10 : หนังสือจากแพทยสภา ที่ พส 012 / ว. 491 เร่ือง ขอแจงผล

การพิจารณารับรองหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  วิทยาลัยแพทยศาสตรและการ

สาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) 

5. ทั้ง 3 หลักสูตร ที่เปดสอนในปการศึกษา 2551 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

(สกอ.) รับทราบการใหความเห็นแลว ดังนี้  

• สกอ. ไดพิจารณารับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 

หลักสูตรใหม พ.ศ. 2547 เม่ือวันที่ 2 กรกฎาคม 2547 (CMP2_2.1-1.11 : หนังสือ

จากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0506 / 9250 )  

•  สกอ. ไดพิจารณารับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2548 เม่ือวันที่ 14 มกราคม 
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2551 (CMP2_2.1-1.12 : หนังสือจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ 

ศธ 0506(2) / 890 )  

• สกอ. ไดพิจารณารับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร

บัณฑิต (หลักสูตรตอเนื่อง) หลักสูตรใหม พ.ศ.2550 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2552 

(CMP2_2.1-1.13 : หนังสือจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 

0506(2) / 4413 ) 

6. นอกจากนี้ทางฝายหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร ไดดําเนินการขอความเห็นประกอบ
พิจารณาหลักสูตรทั้ง 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุข

ศาสตร และ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรตอเนื่อง)  จากกรมสนับสนุน

บริการสุขภาพ โดยกองประกอบโรคศิลปะไดพิจารณาวา หลักสูตรทั้ง 2 หลักสูตร ไมกาว

ลวงหรือซ้ําซอนในวิชาชีพตามพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ.2542 

(CMP2_2.1-1.14 : เอกสารหนังสือขอความเห็นประกอบการพิจารณาหลักสูตรฯ จากกรม

สนับสนุนสุขภาพ) 

7. มีการแตงต้ังคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อทําหนาที่กําหนดนโยบายบริหารจัดการ
หลักสูตรการเรียนการสอน ประกันคุณภาพของหลักสูตร ประเมินหลักสูตร ตลอดจน

ควบคุมพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของหลักสูตรใหไดมาตรฐานทางวิชาการ  ดังนี้ 

• คําส่ังวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ที่  

306/2551  เร่ือง  แตงต้ังคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแพทยศาสตร  ส่ัง   ณ  

วันที่  26  พฤศจิกายน  2551 (CMP2_2.1-1.15)  

• คําสั่งวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ที่  

305/2551  เร่ือง  แตงต้ังคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร  ส่ัง  

ณ   วันที่  26  พฤศจิกายน  2551 (CMP2_2.1-1.16) 

• คําส่ังมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ที่  1050/2549  เร่ือง  แตงต้ังคณะกรรมการ

บริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  (สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร)   ส่ัง   ณ  

วันที่  28  กันยายน   2549  (CMP2_2.1-1.17) 

• คําส่ังมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ที่  320/2550  เร่ือง  แตงต้ังคณะกรรมการ

บริหารหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต(ตอเนื่อง)   ส่ัง   ณ   วันที่  21 มีนาคม  

2550 (CMP2_2.1-1.18) 
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8. สํานักงานคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ไดรับรอง

คุณวุฒิ  ผูสําเร็จการศึกษา (CMP2_2.1-1.19 : เอกสารหนังสือเร่ืองการรับรองคุณวุฒิของ

ผูสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) 

 

2.  มีการกําหนดเปาหมายการผลิตบัณฑิตทุกหลักสูตรในแผนการ
ผลิตบัณฑิต  

               

                ในปจจุบันประเทศไทยกําลังอยูในชวงการปฏิรูประบบสุขภาพแหงชาติ  ประชาชนมีความ
คาดหวังตอบทบาทของแพทยมากข้ึน ในขณะที่ปญหาการขาดแคลนแพทย และการกระจายแพทยยัง
เปนปญหาสําคัญในระบบสุขภาพของประเทศ  จากขอมูลในป พ.ศ. 2543 พบวาสัดสวนแพทยตอ
ประชากรเปน 1 : 3,427 คน และจากการประชุมแพทยศาสตรศึกษาแหงชาติคร้ังที่ 7 พ.ศ. 2544  ได
กําหนดเปาหมายการผลิตแพทยตอประชากร 1:1,500  แมวากระทรวง  สาธารณสุขไดดําเนินโครงการ
ผลิตแพทยเพิ่มเพื่อชาวชนบท พ.ศ. 2538 – 2549  โดยความรวมมือของมหาวิทยาลัยในสังกัด
ทบวงมหาวิทยาลัย และโรงพยาบาลศูนยในสังกัดกระทรวง     สาธารณสุข   ซึ่งยังไมเพียงพอ  
นอกจากนี้ปญหาการลาออกของแพทยจากโรงพยาบาลของรัฐมีจํานวนมากข้ึนในขณะนี้  ทําใหปญหา
การขาดแคลนแพทยตอประชากรในชนบทมากย่ิงข้ึน  โดยเฉพาะอยางยิ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
การขาดแคลนแพทยและการกระจายแพทยยังเปนปญหาสําคัญที่ตองการการแกไขอยางเรงดวน 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนภูมิภาค  ป 2545 ประเทศไทยมีประชากรจํานวน 62,779,872 คน  มีแพทย
ที่ทํางานจริงจํานวน 22,879 คน  คิดเปนสัดสวนแพทย 1 คนตอประชากร 2,745 คน ซึ่งสวนใหญอยู
ในกรุงเทพและเมืองใหญๆ โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครมีแพทย 1 คน ตอประชากร 586 คน   แต
พื้นที่ที่มีแพทยตอประชากรนอยคือสวนภูมิภาค   จากปญหาขาดแคลนแพทยในสวนภูมิภาคและ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีภารกิจในการพัฒนาระบบสุขภาพของชุมชนในระดับปฐมภูมิใหเกิด
ประโยชนไดอยางแทจริง    จึงจําเปนตองมีสวนรวมในการผลิตแพทยและบุคลากรในการแพทยอ่ืนๆ 
ใหเพียงพอ   และกระจายลงในพื้นที่ที่ขาดแคลน  ดังนั้น วิทยาลัยแพทยฯ  มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี จึงไดจัดทําหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ในลักษณะหลักสูตรบูรณาการวิชาชีพดาน
การแพทย เนนหลักการดูแลรักษาผูรับบริการอยางครบวงจรและเปนองครวม การบริการสาธารณสุข
เชิงรุก กระบวนการดูแล การสงเสริมสุขภาพ การปองกัน การรักษาและการฟนฟูสุขภาพ สามารถใช
เทคโนโลยีสารสนเทศอยางเหมาะสม  รวมถึงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรูดวยตนเอง  มี
ความสํานึกในการรับใชชุมชนและทองถิ่นเพื่อใหประชาชนในประเทศมีสุขภาพดีถวนหนาตามนโย
บายการปฏิรูประบบสุขภาพแหงชาติ ซึ ่งจะเปนการแกปญหาการขาดแคลนแพทยและการ
กระจายแพทยในภูม ิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และชวยเหลือสังคมตามนโยบายของรัฐบาล  
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กระบวนการพัฒนาองคความรูรวมกันจะเกิดการขยายโอกาสทางการศึกษาใหนักเรียนในชนบทไดเขา
ศึกษาและจบเปนแพทยใชทุนในภูมิลําเนาและพื้นที่ของตนเองตอไป สําหรับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีนี้จะรับนักศึกษา จากเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและจัดการเรียนการสอนรวมกับ
โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ใหมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานการประกอบวิชาชีพเวช
กรรมของแพทยสภาตอไป ทั้งนี้จึงไดจัดทําแผนรับนักศึกษาในเลมหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 
หลักสูตรใหม พ.ศ. 2550 ในหนา 17  (CMP2_2.1-2.1 : จํานวนนักศึกษาที่จะรับเขาศึกษาในหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต   และจํานวนบัณฑิตที่คาดวาจะจบในแตละปการศึกษา เปนระยะเวลา 5 ป)  
ทั้งนี้จํานวนในการรับนักศึกษาเพิ่มในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ข้ึนอยูกับสถาบันรวมผลิต ซึ่งใน
ปจจุบัน โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค สามารถรับนักศึกษาต้ังแตปการศึกษา 2550 – 2556 จํานวน
ไมเกิน 16 คน (CMP2_2.1-2.2 :  หนังสือจากแพทยสภา บันทึกขอตกลง ในการประชุมรวมรวม
ระหวางแพทยสภา คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะ
แพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน และโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค) 
 
           ในปการศึกษา 2551 ไดทําหนังสือแจงกองบริการการศึกษา เกี่ยวกับแผนการรับนักศึกษาในป
การศึกษา 2551 วาจะรับนักศึกษาจํานวน 16 – 48 * ทั้งนี้จํานวนการรับนักศึกษาข้ึนอยูกับการ
ประเมินของแพทยสภา (CMP2_2.1-2.3 :  หนังสือเลขที่ ศธ 0529.16/ 4191 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 
2550 เร่ือง ขอแจงแผนการรับนักศึกษา และเกณฑการคัดเลือก)  ทั้งนี้วิทยาลัยแพทยศาสตรฯ ไดเชิญ
คณะกรรมการกลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย เขาตรวจรับรองโรงพยาบาลศรีสะเกษ และ
โรงพยาบาลวารินชําราบ เพื่อตรวจรับรองเปนโรงพยาบาลหลัก  (CMP2_2.1-2.4 :  หนังสือจาก 
กสพท. ที่ กสพท. 258 / 2550 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2550 เร่ืองรายงานการตรวจรับรองโรงพยาบาล
หลัก หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี) ดังนั้นในปการศึกษา 2551 จึงรับนักศึกษา ไดจํานวน 16 คน   
             และในปการศึกษา 2551 ไดแจงการปรับแผนการเปดรับนักศึกษา ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2552 – 

2556)  (CMP2_2.1-2.5 : บันทึกขอความ ที่ ศธ 0529.1.9/ 0063 ลงวันที่ 15 มกราคม 2552 เร่ือง ขอ

แจงการปรับแผนการเปดรับนักศึกษา ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2552 – 2556) )  โดยคํานึงถึงศักยภาพของ

โรงพยาบาลศรีสะเกษ  และความเปนไปได โดยในระยะที่ผานมา ผูอํานวยการ  สํานักงานบริหาร

โครงการรวมผลิตแพทยเพิ่มเพื่อชาวชนบท ไดเรียนเชิญ คณบดี วิทยาลัยฯ รศ.ดร.ปวน  สุทธพินิจิธรรม 

รวมตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลศรีสะเกษ เพื่อเตรียมความพรอมในการเปนโรงพยาบาลหลัก ในวันที่ 10 

พฤศจิกายน 25521 (CMP2_2.1-2.6 : หนังสือจากสํานักงานบริหารโครงการรวมผลิตแพทยเพิ่มเพื่อ

ชาวชนบทสํานักงานบริหารโครงการรวมผลิตแพทยเพิ่มเพื่อชาวชนบท ที่ สธ 0212.01 / 45 เร่ือง เรียน

เชิญรวมตรวจเยี่ยมเยี่ยมโรงพยาบาลศรีสะเกษ) และวิทยาลัยฯ ไดสรุปรายงานการประชุม ดังเอกสาร 
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(CMP2_MD2.1-2.7 : รายงานการประชุมรวมระหวาง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ โรงพยาบาล  

ศรีสะเกษ วันจันทร ที่ 10 พฤศจิกายน 2551 )  และ ผูอํานวยการสํานักงานบริหารโครงการรวมผลิต

แพทยเพิ่มเพื่อชาวชนบท ไดเรียนเชิญ คณบดี วิทยาลัยฯ คือ รศ.นพ.ปวน  สุทธิพินิจธรรม รวมตรวจ

เยี่ยมโรงพยาบาลศรีสะเกษ เพื่อเตรียมความพรอมในการเปนโรงพยาบาลหลัก  (CMP2_MD2.1-2.8 : 

หนังสือจากสํานักงานบริหารโครงการรวมผลิตแพทยเพิ่มเพื่อชาวชนบทสํานักงานบริหารโครงการรวม

ผลิตแพทยเพิ่มเพื่อชาวชนบท ที่ สธ 0212.01 / 45 เร่ือง เรียนเชิญรวมตรวจเยี่ยมเยี่ยมโรงพยาบาลศรี

สะเกษ   และวิทยาลัยฯ ไดสรุปรายงานการประชุม ดังเอกสาร (CMP2_MD2.1-2.9 : รายงานการ

ประชุมรวมระหวาง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ โรงพยาบาลศรีสะเกษ วันศุกร ที่ 9 มกราคม 2552) 

            และในสวนของฝายหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร   ไดกําหนดวัตถุประสงค และเปาหมายการ
ผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค ที่สอดคลองกับวิสัยทัศนและพันธกิจ โดยทุกหลักสูตรไดจัดทําแผนการ
กําหนดเปาหมายการรับนักศึกษา เปาหมายการผลิตบัณฑิต กอนขอเปดดําเนินการทุกหลักสูตร ไวใน
แผน 10 ป ของวิทยาลัยฯ (CMP2_2.1-2.10 : แผนการดําเนินงานระยะ 5 ป พ.ศ.2552-2556 
วิทยาลัยฯ) และในวันพฤหัสบดี ที่ 18 ธันวาคม 2551 คณบดีไดมอบหมายให อ.มินตรา  สาระรักษ ได
เขารวมประชุมแทน เพื่อจัดทําแผนการผลิตบัณฑิต 4 ป (ปการศึกษา 2553-2556) (CMP2_2.1-2.11 : 
หนังสือขอเรียนเชิญประชุมเพื่อจัดทําแผนการผลิตบัณฑิต 4 ป(ปการศึกษา 2553-2556)) 
            ฝายการศึกษา ไดจัดทํารายงานประจําป  Academic Affair 2008  (CMP2_2.1-2.12 ) โดย
ไดรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการผลิตบัณฑิต ในสวนของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต อยูใน
หนา 12 – 14 และในสวนของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร และ
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรตอเนื่อง) อยูในหนา 33- 37 
 

3.  มีการเตรียมความพรอมกอนการเปดหลักสูตรใหมและการ
ปรับปรุงหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรทุก
เรื่อง 

 

                 

               วทิยาลัยฯ  มีการเตรียมความพรอมกอนการเปดหลักสูตรใหม ดังนี ้

               1. มีการแตงต้ังคณะกรรมการรางหลักสูตร  ดังนี ้

• CMP2_2.1-3.1 : คําส่ังสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 10 / 2546 เร่ืองแตงต้ัง

คณะกรรมการโครงการจัดต้ังวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข  ส่ัง ณ วนัที ่

13 พฤษภาคม 2546  

• CMP2_2.1-3.2 : คําส่ังสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 727 / 2546 เร่ืองแตงต้ัง
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คณะกรรมการโครงการจัดต้ังวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข  (เพิ่มเติม) 

ส่ัง ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2546 

• CMP2_2.1-3.3 : คําส่ังสภาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 948 / 2546 เร่ืองแตงต้ัง

คณะกรรมการโครงการจัดต้ังวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข (เพิ่มเติม)  

ส่ัง ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2546 

• CMP2_2.1-3.4 : คําส่ังมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ที ่ 1024/2548  เร่ือง  แตงต้ัง

คณะกรรมการรางหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  (สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร)  ส่ัง  

ณ  วนัที ่ 5  ตุลาคม  2548 

• CMP2_2.1-3.5 : คําส่ังมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ที ่ 1130/2549  เร่ือง  แตงต้ัง

คณะกรรมการรางและพิจารณาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ตอเนื่อง)  

วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข    ส่ัง   ณ   วนัที ่ 9  ตุลาคม  2549 

2. มีการกําหนดปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร  คุณลักษณะบัณฑิตทีพ่ึงประสงค      

ดังนี ้

• CMP2_2.1-3.6 : สําเนาเอกสารจากหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม 

พ.ศ. 2547 ในหนา 2-3  

• CMP2_2.1-3.7 : สําเนาเอกสารจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

สาธารณสุขศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548 ในหนา 11-12  

• CMP2_2.1-3.8 : สําเนาเอกสารจากหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร

ตอเนื่อง) หลักสูตรใหม พ.ศ. 2550 ในหนา 2-3  

3. แตงต้ังคณะกรรมการรางหลักสูตร และเชิญผูทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวของมารวม

พิจารณา   ดังนี้ 

• CMP2_2.1-3.9 : คําส่ังสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 10 / 2546 เร่ืองแตงต้ัง

คณะกรรมการโครงการจัดต้ังวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข  ส่ัง ณ 

วันที่ 13 พฤษภาคม 2546 

• CMP2_2.1-3.10 : คําส่ังสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ีที่ 727 / 2546 เร่ือง

แตงต้ังคณะกรรมการโครงการจัดต้ังวทิยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข  

(เพิ่มเติม) ส่ัง ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2546 

• CMP2_2.1-3.11 : คําส่ังสภาวทิยาลัยอุบลราชธานี ที่ 948 / 2546 เร่ืองแตงต้ัง
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คณะกรรมการโครงการจัดต้ังวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข 

(เพิ่มเติม)  ส่ัง ณ วนัที ่18 กรกฎาคม 2546 

• CMP2_2.1-3.12 : คําส่ังมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ที่  1024/2548  เร่ือง  

แตงต้ังคณะกรรมการรางหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  (สาขาวิชาสาธารณสุข

ศาสตร)  ส่ัง  ณ  วันที่  5  ตุลาคม  2548 

• CMP2_2.1-3.13 : คําส่ังมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ที่  1130/2549  เร่ือง  

แตงต้ังคณะกรรมการรางและพิจารณาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 

(ตอเนื่อง)  วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข    ส่ัง   ณ   วันที่  9  

ตุลาคม  2549 

4. มีคําส่ังวิทยาลัยฯ ที่ 7/2550 เร่ืองแตงต้ังคณะกรรมการวิชาการ วทิยาลัย

แพทยศาสตรและการสาธารณสุข มหาวทิยาลัยอุบลราชธานี ส่ัง ณ วันที่ 1 ตุลาคม 

2550 และคําส่ังวทิยาลัยฯ ที่ 26/2552 เร่ืองแตงต้ังคณะกรรมการวชิาการ ส่ัง ณ วนัที ่

30 มกราคม 2552  เพื่อทําหนาที่ดําเนินงานดานวิชาการ ที่เกี่ยวเนื่องกบัการ

บริหารงานดานวิชาการ สงเสริมกิจกรรม บริการวิชาการของวิทยาลัยฯ รวมทั้ง

รายงานผลการดําเนินงานตอรองคณบดีฝายวิชาการ และคณบดี  (CMP2_2.1-3.14) 

5. มีการกาํหนดอาจารยประจําหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน  ดังนี ้

• จัดคําส่ังมหาวทิยาลัยอุบลราชธานี ที่ 1195/2550 เร่ืองแตงต้ังอาจารยประจํา

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ตอเนือ่ง) และอาจารยประจําหลักสูตรวิทยา

ศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร วิทยาลัยแพทยศาสตรและการ

สาธารณสุข ส่ัง ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2550 (CMP2_2.1-3.15) 

• คําส่ังมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที ่161 (2) /2551 เร่ืองขอเปล่ียนแปลงอาจารย

ประจําหลักสูตร วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข ส่ัง ณ วนัที ่9 

กรกฎาคม 2551 (CMP2_2.1-3.16) 

• รายช่ืออาจารยประจําหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  สําเนาเอกสารจากหลักสูตร

แพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550 หนา 8 (CMP2_2.1-3.17)  

6. มีการลงนามบันทกึความเขาใจเร่ืองความรวมมือทางวิชาการ ระหวางวิทยาลัย
แพทยศาสตรและการสาธารณสุข มหาวทิยาลัยอุบลราชธานี และคณะ

เวชศาสตรเขตรอน มหาวิทยาลัยมหิดล (CMP2_2.1-3.18) 
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7. การลงนามบันทกึขอตกลงความรวมมือในการผลิตแพทย ระหวาง มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี กับ โรงพยาบาลวารินชําราบ (CMP2_2.1-3.19) 

8. มีการลงนามบันทกึขอตกลงความรวมมือในการผลิตแพทย ระหวาง มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี กับ โรงพยาบาลศรีสะเกษ (CMP2_2.1-3.20) 

9. มีการลงนามบันทกึความรวมมือ ระหวาง โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค และ 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ  (CMP2_2.1-3.21) 

10. มีการลงนามบันทกึขอตกลง ระหวาง มหาวทิยาลัยอุบลราชธานี กับ กรมสุขภาพจิต 

กระทรวงสาธารณสุข (CMP2_2.1-3.22) 

11. มีการวางระบบการดูแลนักศึกษาอยางใกลชิด  ดังนี ้

• มีการแตงต้ังคณะกรรมการบริหารงานกิจการนกัศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตรและ 

              การสาธารณสุข (CMP2_2.1-3.23) 

• หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มีการแตงต้ังอาจารยแพทยที่ปรึกษาประจําช้ันป    

             ประจําปการศึกษา 2551 เพื่อใหคําปรึกษาเกีย่วกับดานการเรียน ดานสังคม และ 

            ดานอ่ืน ๆ (CMP2_2.1-3.24) 

• ฝายหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร มีการแตงต้ังอาจารยที่ปรึกษาช้ันป นักวชิาการ 
             ศึกษาช้ัน และอาจารยที่ปรึกษากลุมวิชา (CMP2_2.1-3.25 : รายงานการประชุม 

             คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร คร้ังที่ 2/2551 หนา 3) 

• มีการสงเสริมใหอาจารยผูสอนทุกรายวิชาเปดโอกาสใหมกีารสอน การสอบซอม

เสริมดานวิชาการแกนกัศึกษาทีม่ีปญหาทางการเรียนเปนรายบุคคล (CMP2_2.1-

3.26) 

12.  มีการจัดทําประมวลรายวิชาและเคาโครงรายวิชา รวมถึงแผนการจัดการเรียนการ

สอนรายหัวขอ คูมืออาจารย คูมือนักศึกษา ครบทุกรายวชิากอนเปดทาํการเรียนการ

สอน  ดังนี ้

• CMP2_2.1-3.27 : ตัวอยางรายวิชาใน หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  คูมือ

อาจารยรายวิชา 1901 301 ระบบประสาทและประสาทศาสตรคลินกิ 2 และคูมือ

นักศึกษา รายวิชา 1901 301 ระบบประสาทและประสาทศาสตรคลินกิ 2  

• CMP2_2.1-3.28 : ตัวอยางรายวิชาใน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

สาธารณสุขศาสตร คูมืออาจารยรายวิชา 1902 207 ระบบสารสนเทศสาธารณสุข 
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และคูมือนักศึกษารายวิชา 1902 207 ระบบสารสนเทศสาธารณสุข )  

• CMP2_2.1-3.29 : ตัวอยางรายวิชาใน หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 

(หลักสูตรตอเนื่อง) คูมืออาจารยรายวิชา 1903 401 ปญหาพิเศษดานสาธารณสุข 

1 และคูมือนักศึกษารายวิชา 1903 401 ปญหาพิเศษดานสาธารณสุข 1)  

13. มีการประชุมเตรียมความพรอมการจัดการเรียนการสอนชั้นคลินกิ รวมกับ

โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห คร้ังที ่2/2551 ในวันพฤหัสบดีที ่25  กนัยายน  

2551 เวลา 13.00 น. ณ หองประชุมมนัปลา  (CMP2_2.1-3.30 : รายงานการ

ประชุม) 

14. มีการใชระบบสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน ของหลักสูตรฯ เชน มีการ

เผยแพรเอกสาร คูมือนกัศึกษา เอกสารประกอบการสอน ส่ือการสอน ผานระบบ  E-

learning เพื่อใหนักศึกษาไดศึกษาดวยตนเอง   (CMP2_2.1-3.31 : ตัวอยางการเขา

ใชระบบสารสนเทศ E-learning)  

15. มีการจัดเตรียมความพรอมดานส่ิงสนับสนนุการเรียนรู เชน หองสมุด  E-journal 

ระบบสารสนเทศ วัสดุอุปกรณการศึกษาอ่ืน ๆ เพื่อใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตร(CMP2_2.1-3.32 : ตารางสรุปคาใชจายทัง้หมดที่ใชในระบบหองสมุด 

คอมพิวเตอรและศูนยสารสนเทศ ประจําปงบประมาณ 2551)  

16. มีการจัดทาํคําส่ังวิทยาลัยฯ เพื่อแตงต้ังอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาทุกหลักสูตร 

ดังนี ้

• CMP2_2.1-3.33 : คําส่ัง วิทยาลัยฯ ที่ 47 / 2551 เร่ือง แตงต้ังอาจารย

ผูรับผิดชอบรายวิชาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจําปการศึกษา 2551 

• CMP2_2.1-3.34 : คําส่ัง วิทยาลัยฯ ที่ 26 / 2551 เร่ือง แตงต้ังอาจารย

ผูรับผิดชอบรายวิชา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร 

ส่ัง ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2551 

• CMP2_2.1-3.35 :คําส่ัง วทิยาลัยฯ ที่ 275/2551 เร่ืองแตงต้ังอาจารยผูรับผิดชอบ

รายวิชา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร ประจําภาค

เรียนที ่2 ปการศึกษา 2551ส่ัง ณ วันที่ 15 พฤศจกิายน 2551  

• CMP2_2.1-3.36 : คําส่ัง วิทยาลัยฯ ที่ 27/2551 เร่ืองแตงต้ังอาจารยผูรับผิดชอบ 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ตอเนือ่ง) ประจําปการศึกษา 2551 ส่ัง ณ 
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วันที่  7 พฤษภาคม 2551 

• CMP2_2.1-3.37 : คําส่ัง วิทยาลัยฯ ที่ 32/2551 เร่ืองแตงต้ังอาจารยผูรับผิดชอบ 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ตอเนือ่ง) ประจําปการศึกษา 2551(เพิ่มเติม)  

ส่ัง ณ วันที่  20 พฤษภาคม 2551 

• CMP2_2.1-3.38 : คําส่ัง วิทยาลัยฯ ที่ 39/2551 เร่ืองแตงต้ังอาจารยผูรับผิดชอบ 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ตอเนือ่ง) ประจําปการศึกษา 2551 ส่ัง ณ 

วันที่  12 มิถุนายน 2551 

• CMP2_2.1-3.39 : คําส่ังวทิยาลัยฯ ที่ 277/2551 เร่ืองแตงต้ังอาจารยผูรับผิดชอบ

รายวิชาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ตอเนื่อง) ประจําภาคเรียนที ่2 ป

การศึกษา  2551ส่ัง ณ วนัที่ 13 พฤศจิกายน 2551   

17. มีคําส่ังวทิยาลัยฯ  ที่ 3/2550 เร่ือง แตงต้ังกรรมการหองปฏิบัติการ วิทยาลัย

แพทยศาสตรและการสาธารณสุข  ส่ัง ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2550  และคําส่ังวทิยาลัยฯ 

ที่ 335/2551 เร่ือง แตงต้ังกรรมการหองปฏิบัติการ วทิยาลัยแพทยศาสตรและการ

สาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ส่ัง ณ วันที่ 23 ธันวาคม  2551 (CMP2_2.1-

3.40 ) และคณะกรรมการหองปฏิบัติการไดมีการประชุมเพื่อเตรียมความพรอมใน

การจัดการเรียนการสอน (CMP2_2.1-3.41 : รายงานการประชุมหองปฏิบัติการ 

วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข วนัพฤหัสบดี ที่ 16 ธันวาคม 2551) 

18. มีการจัดทาํคําส่ังมหาวทิยาลัยอุบลราชธานี เร่ือง แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการ

สอบสัมภาษณ การสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษา ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  โดย

วิธีรับตรง (โควตา)  ประจําปการศึกษา 2551 ส่ัง ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2550 

(CMP2_2.1-3.42)  

19. วทิยาลัยฯ ไดสงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยไปเพิม่พูนความรูในสาขาวิชาที่ขาด

แคลน เพื่อเตรียมความพรอมกอนนักศึกษาจะข้ึนเรียนในวิชาดังกลาว (CMP2_2.1-

3.43 : คําส่ังมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 720/2551 เร่ือง ใหพนักงานใน

สถาบันอุดมศึกษาลาศึกษาภายในประเทศ ส่ัง ณ วนัที ่18  มิถนุายน  2551 และ

คําส่ังมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที ่1116/2551 เร่ืองใหพนกังานสถาบันอุดมศึกษา

ลาศึกษาภายในประเทศ ส่ัง ณ วนัที ่ 28  ตุลาคม 2551) 

20. มีการจัดทาํสรุป ปญหาและอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอนในแตละภาค
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การศึกษา และนําผลที่ไดมาปรับปรุงและแกไข  ดังนี ้

• CMP2_2.1-3.44 : รายงานการประชุม สรุปปญหาและอุปสรรคในการจัดการเรียน

การสอน ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2551 ของฝายหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร 

วาระพิเศษ / 2552 วันอังคาร ที่ 24 มีนาคม 2552 

• CMP2_2.1-3.45 : รายงานการประชุม สรุปปญหาและอุปสรรคในการจัดการเรียน

การสอน ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2551 ของฝายหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร 

วาระพิเศษ / 2552 วันศุกร ที ่22 พฤษภาคม 2552 

21. มีการวางแผนการจัดทาํโครงการพฒันาและปรับปรุงหลักสูตร ในแบบเสนอแผน

ดําเนนิงาน / โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 ดังนี ้

• CMP2_2.1-3.46 : แบบเสนอแผนดําเนนิงาน / โครงการ ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ.2552  ชื่อโครงการ ผลิตบัณฑิตที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ หลักสูตร

แพทยศาสตรบัณฑิต (2) 

• CMP2_2.1-3.47 : แบบเสนอแผนดําเนนิงาน / โครงการ ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ.2552  ชื่อโครงการ ผลิตบัณฑิตที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ หลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิต (สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร )(2) 

• CMP2_2.1-3.48 : แบบเสนอแผนดําเนนิงาน / โครงการ ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ.2552  ชื่อโครงการ ผลิตบัณฑิตที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ หลักสูตร

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรตอเนื่อง) (2) 

  

4.  มีการวิเคราะหขอมูลการดําเนินการทุกหลักสูตรประจําป
การศึกษา     เชน รอยละของหลักสูตรที่ไมเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานรอยละของบทความจากวิทยานิพนธที่ ตีพิมพ
เผยแพร  รอยละของบัณฑิตที่ทํางานตรงสาขา 

 

                  

               ในปการศึกษา 2551 วิทยาลัยฯ ไดดําเนินการจัดการเรียนการสอนจํานวน 3 หลักสูตร คือ 

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร  และ

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรตอเนื่อง) ทั้งนี้ ทั้ง 3 หลักสูตร สํานักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา (สกอ.)ไดรับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตรแลว ดังนี้  

• สกอ. ไดพิจารณารับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 
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หลักสูตรใหม พ.ศ. 2547 เม่ือวันที่ 2 กรกฎาคม 2547 (CMP2_2.1-4.1 : หนังสือ

จากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0506 / 9250 )  

•  สกอ. ไดพิจารณารับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2548 เม่ือวันที่ 14 มกราคม 

2551 (CMP2_2.1-4.2 : หนังสือจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที ่ศธ 

0506(2) / 890 )  

• หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรตอเนื่อง) หลักสูตรใหม พ.ศ.2550 

เม่ือวันที่ 30 มีนาคม 2552 (CMP2_2.1-4.3 : หนังสือจากสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0506(2) / 4413 ) 

           มีการวิเคราะหขอมูลการดําเนินงานของหลักสูตรประจําปการศึกษา โดยใชระบบสารสนเทศที่

มีการรวบรวมเพื่อนําขอมูลครบทุกดาน ต้ังแตโครงสรางหลักสูตร รายละเอียดกระบวนวิชา  ทรัพยากร

สนับสนุน อาคารสถานท่ี คณาจารย บุคลากร นักศึกษา บัณฑิต ตลอดจนผลงานวิจัย แลวนํามา

วิเคราะหเพื่อประเมินผลและรายงานความกาวหนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ตามมติแพทยสภา 

ตอแพทยสภาทุกรอบ 6 เดือน  

• รายงานความกาวหนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ระหวางเดือนมกราคม – 

มิถุนายน 2551 (CMP2_2.1-4.4) 

• รายงานความกาวหนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ระหวางเดือนกรกฎาคม – 

ตุลาคม 2551 (CMP2_2.1-4.5) 

• รายงานการพัฒนาและการบริหารหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ระหวางเดือน

พฤศจิกายน 2551 – เมษายน 2552  (CMP2_2.1-4.6) 

                       บัณฑิตแพทยฯ ทุกคนมีงานรองรับเมื่อเรียนจบ เนื่องจากนักศึกษาไดทําสัญญาการ

เปนนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาแพทยศาสตร ตามโครงการผลิตแพทยเพิ่มภายใตความรวมมือ ระหวาง 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กับกระทรวงสาธารณสุข  (CMP2_2.1-4.7 ) 

                     นักศึกษาที่จบ ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร ทุกคนเมื่อ

เรียนจบ นักศึกษาสามารถไปสมัครงานในตําแหนงนักวิชาการสาธารณสุขได (CMP2_2.1-4.8 : 

มาตรฐานกําหนดตําแหนง สายงานวิชาสาธารณสุข) 

                    บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา ในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2547 

ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.2/1894  ไดรับรองและกําหนดเปนคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงราชการ จะไดรับอัตรา
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เงินเดือน อันดับ 4 ข้ัน 9,790 บาท  (CMP2_2.1-4.9 ) 

                   บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร 

หลักสูตรใหม พ.ศ. 2540 หนังสือจากสํานักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.2/1894  ไดรับรองและกําหนดเปน

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนงราชการ จะไดรับอัตราเงินเดือน อันดับ 3 ข้ัน 7.630 บาท  (CMP2_2.1-4.10) 

  

5  มีการนําผลการวิเคราะหขอมูลการดําเนินการหลักสูตรประจําป
การศึกษาไปปรับปรุงหลักสูตรและหรือปรับปรุงระบบและ
กลไกการบริหารหลักสูตร 

 

               

1. วิทยาลัยฯ   มีการติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนทุกหลักสูตร ดังนี้ 

• CMP2_2.1-5.1 : สรุปการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร

แพทยศาสตรบัณฑิต ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2551 

• CMP2_2.1-5.2 : สรุปการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยา

ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร และหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร

บัณฑิต (หลักสูตรตอเนื่อง)ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2551 

• CMP2_2.1-5.3 : สรุปการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร

แพทยศาสตรบัณฑิต ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2551 

• CMP2_2.1-5.4 : สรุปการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยา

ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร และหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร

บัณฑิต (หลักสูตรตอเนื่อง) ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2551 

2. มีการจัดทาํสรุป ปญหาและอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอนในแตละภาคการศึกษา  

และนําผลที่ไดมาปรับปรุงและแกไข  ดังนี ้

• CMP2_2.1-5.5 : รายงานการประชุม สรุปปญหาและอุปสรรคในการจัดการเรียน

การสอน ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2551 ของฝายหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร 

วาระพิเศษ / 2552 วันอังคาร ที่ 24 มีนาคม 2552 

• CMP2_2.1-5.6 : รายงานการประชุม สรุปปญหาและอุปสรรคในการจัดการเรียน

การสอน ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2551 ของฝายหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร 

วาระพิเศษ / 2552 วันศุกร ที ่22 พฤษภาคม 2552 
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• CMP2_2.1-5.7 : สรุปผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชาพฤติกรรมศาสตร

สําหรับนักศึกษาแพทย) 

3. มีการวิเคราะหขอมูล และเตรียมการพัฒนาหลักสูตรในปตอไป   และบรรจุในรายงาน

ประจําป โดยไดนําผลการวิเคราะหขอมูลการดําเนินการหลักสูตรประจําปการศึกษา มา

วิเคราะหจุดออนที่ควรตองปรับปรุงหรือแกไขของหลักสูตรปรับปรุงระบบและกลไกการบริหาร

หลักสูตรกอนรับนักศึกษารุนใหม  (CMP2_2.1-5.8 : ประเมินหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 

ปการศึกษา 2551 วันที่ 24 กุมภาพันธ 2552 งานบายศรีสูขวัญ  และรายงานการประชุมการ

สอนรายวิชาระบบประสาทและประสาทศาสตรคลินิก 1 วันศุกรที่ 23 พฤษภาคม 2551) 

  

6.  หลักสูตรที่ เป ดสอนทุกหลักสูตรไดมาตรฐานตามเกณฑ
มาตรฐานทุกเรื่อง และมีการประกันคุณภาพหลักสูตรครบทุก
ประเด็นตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 

 

      ทุกหลักสูตรที่มีการเ รียนการสอนของวิทยาลัยฯ  ลวนผานการเห็นชอบจากสภา

มหาวิทยาลัยทั้งส้ิน และมีการดําเนินการตามข้ันตอน ไดแก การแตงต้ังคณะกรรมการรางหลักสูตร 

การนําเสนอหลักสูตรเขาสูการพิจารณาของกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัย ซึ่ง

เปนผูอนุมัติหลักสูตร เม่ือสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแลว มหาวิทยาลัยเสนอหลักสูตรให สกอ. พิจารณา

รับรองหลักสูตร ดังนี้ 

• สกอ. ไดพิจารณารับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 

หลักสูตรใหม พ.ศ. 2547 เม่ือวันที่ 2 กรกฎาคม 2547 (CMP2_2.1-6.1 : หนังสือ

จากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0506 / 9250 )  

•  สกอ. ไดพิจารณารับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2548 เม่ือวันที่ 14 มกราคม 

2551 (CMP2_2.1-6.2 : หนังสือจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที ่ศธ 

0506(2) / 890 )  

• หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรตอเนื่อง) หลักสูตรใหม พ.ศ.2550 

เม่ือวันที่ 30 มีนาคม 2552 (CMP2_2.1-6.3 : หนังสือจากสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0506(2) / 4413 ) 

ในปการศึกษา 2551 วิทยาลัยฯ ไดรายงานขอมูลหลักสูตรและการดําเนินงานหลักสูตรประจํา
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ภาคการศึกษา  ทั้ง 2 ภาคการศึกษา ตามแบบ(สมอ.07- 02) ทั้ง 3 หลักสูตร ดังนี้ 

• แบบรายงานขอมูลหลักสูตรและการดําเนินงานหลักสูตรประจําภาคการศึกษา  ทั้ง 2 

ภาคการศึกษา (สมอ. 07- 02) หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต   (CMP2_2.1-6.4)  

• แบบรายงานขอมูลหลักสูตรและการดําเนินงานหลักสูตรประจําภาคการศึกษา  ทั้ง 2 

ภาคการศึกษา (สมอ. 07- 02) หลักสูตรวท.บ.สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร 

(CMP2_2.1-6.5) 

• แบบรายงานขอมูลหลักสูตรและการดําเนินงานหลักสูตรประจําภาคการศึกษา  ทั้ง 2 

ภาคการศึกษา (สมอ. 07- 02) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรตอเนื่อง) 

(CMP2_2.1-6.6) 

มีการประกันคุณภาพหลักสูตรครบทุกประเด็นตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร ใน 4 ประเด็น 

คือ การบริหารหลักสูตร ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน การสนับสนุนและการใหคําแนะนํา

นักศึกษา และความตองการของตลาดแรงงาน สังคม นํามาวิเคราะหเพื่อประเมินผลและรายงานการ

ดําเนินการตอแพทยสภาทุกรอบ 6 เดือน ดังนี้ 

• รายงานความกาวหนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ระหวางเดือนมกราคม – 

มิถุนายน 2551 (CMP2_2.1-6.7) 

• รายงานความกาวหนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ระหวางเดือนกรกฎาคม – 

ตุลาคม 2551 (CMP2_2.1-6.8) 

• รายงานการพัฒนาและการบริหารหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ระหวางเดือน

พฤศจิกายน 2551 – เมษายน 2552  (CMP2_2.1-6.9) 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรไดมีการประชุม เพื่อแบงภาระหนาที่อาจารย  เพื่อ

บริหารหลักสูตรใหไดมาตรฐาน ดังนี้ 

• CMP2_2.1-6.10 : รายงานการประชุมการพิจารณาการจัดการเรียนการสอน

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  วันที่ 29 ตุลาคม 2551 

• CMP2_2.1-6.11 : รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาธารณสุข

ศาสตร คร้ังที่ 1/2552  วันที่ 26 มกราคม 2552 หนา 2 
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     วิทยาลัยฯ ไดจัดทําคําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการจัดทํารายงานการประเมินตนเองและจัดเก็บ

หลักฐานตามSAR ของกลุมวิชา / สํานักงานเลขานุการ / ศูนยพัฒนาเด็ก / ศูนยสุขภาพชุมชน  โดย

ดําเนินการภายใตนโยบายของคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา (CMP2_2.1-6.12 : คําส่ัง

วิทยาลัยฯ ที่ 324/2551 เร่ือง แตงต้ังคณะกรรมการจัดทํารายงานการประเมินตนเองและจัดเก็บ

หลักฐานตามSAR ของกลุมวิชา / สํานักงานเลขานุการ / ศูนยพัฒนาเด็ก / ศูนยสุขภาพชุมชน) 

               หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ไดจัดโครงการจัดสอบรวบยอดหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 

และเตรียมความพรอมเพื่อประเมินความรู  ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

(CMP2_2.1-6.13 : โครงการจัดสอบรวบยอดหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต )  ซึ่งนักศึกษาตองสอบใน

ชั้นปที่ 3 และนักศึกษาแพทยรุนที่ 1 จํานวน 50 คน ไดทําการทดสอบประเมินความรูความสามารถใน

การประกอบวิชาชีพ ในวันที่ 13 ธันวาคม 2551  (CMP2_2.1-6.14 : หนังสือคณะแพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ ศธ 0514.7.1.5.1/4954  ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2551 เร่ือง สนามทดสอบ

ประเมินความรูความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม และหนังสือที่ ศธ 0529.16/7148 ลง

วันที่ 10 ตุลาคม 2551 เร่ือง ขอความอนุเคราะหใหมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเปนสนามทดสอบ

ประเมินความรูความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม )  ซึ่งมีนักศึกษาสอบผาน จํานวน 48 

คน คิดเปนรอยละ 96 ของจํานวนนักศึกษาแพทยรุนที่ 1  (CMP2_2.1-6.15 : ผลการสอบรวบยอด 

นักศึกษาแพทยชั้นปที่ 3 ในวันที่ 13 ธันวาคม 2551)   

7.  หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เนนการวิจัย (ปริญญาโท เฉพาะ 
แผน (ก) และปริญญาเอก) ที่เปดสอนมีจํานวนมากกวารอยละ 
50 ของจํานวนหลักสูตรท้ังหมด 

- 

                ในปการศึกษา 2550 ฝายวิชาการ วิทยาลัยฯ ไดขออนุมัติเปดหลักสูตรวิทยศาสตร

มหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร  หลักสูตรใหม  พ .ศ .  2551 ตอ

คณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในคราวการประชุมคร้ังที่ 1/2551 ในวันพฤหัสบดีที่ 

8 พฤษภาคม 2551 ที่ประชุมมีมติใหเล่ือนการเปดหลักสูตรไปในป 2553 (CMP2_2.1-7.1) และในป

การศึกษา 2551 ฝายวิชาการไดมีการประชุมคณะทํางาน และไดจัดทําประกาศมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี เร่ืองแตงต้ังคณะกรรมการที่ปรึกษารางหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาชีวเวชศาสตร 

หลักสูตรใหม พ.ศ.2550 และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีวเวชศาสตร วิทยาลัย

แพทยศาสตรและการสาธารณสุข  ประกาศ ณ วันที่  10 กุมภาพันธ 2552 และจัดทําคําส่ัง
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มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 105 (2) / 2552 เร่ือง แตงต้ังคณะกรรมการรางหลักสูตรปรัชญาดุษฎี

บัณฑิต สาขาชีวเวชศาสตร หลักสูตรใหม พ.ศ.2550 และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีว

เวชศาสตร วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข ส่ัง ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ 2552 (CMP2_2.1-

7.2) 

 

สรุปผลการดําเนินงาน 
ผลการประเมิน 

หนวยวัด คาเปาหมาย 
ผลการ

ดําเนินงาน เทียบกับเปาหมาย คะแนนประเมิน 

ระดับ 7 ขอ 6 บรรลุเปาหมาย 2 

 
จุดแข็ง : 

1. มีระบบและกลไกในการเปดหลักสูตรที่เปนไปตามเกณฑมาตรฐานของหลักสูตร 
รวมทั้ ง เกณฑมาตรฐานวิชาชีพ  ที่ เปดสอนลวนผานการเห็นชอบจากสภา

มหาวิทยาลัยทั้งส้ิน และไดดําเนินการตามข้ันตอนการที่มหาวิทยาลัยกําหนดทุกเร่ือง 

2. มีระบบกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาทุกหลักสูตร 
3. มีองคกรวิชาชีพ ชวยดูแลและควบคุมมาตรฐานการบริหารการดําเนินงานของ

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และไดมีการรายงานผลการดําเนินงานอยางตอเนื่อง 

ในขณะนี้ไดมีนโยบายใหสถาบันผลิตแพทยทุกแหงเขาสูกระบวนการพัฒนาคุณภาพ

ตามเกณฑ Thailand Quality Award (TQA) 

4.   หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ตอเนื่อง) เปนหลักสูตรที่เปดโอกาสใหบคุลากร  

หรือเจาหนาทีท่ี่ประกอบวิชาชีพดานการสาธารณสุข ที่มวีุฒิตํ่ากวาปริญญาตรี ได

เพิ่มพูนความรูและทักษะ เพือ่นําไปใชประกอบการปฏิบติังาน และยังเปนการขยาย

โอกาสทางการศึกษาใหกับบุคลากรในทองถิ่น สามารถพัฒนาความรูและทักษะ

ประสบการณในวิชาชีพและปรับคุณวุฒิทางการศึกษา 

5 .  หลักสูตรที่เปดสอนเปนหลักสูตรที่ตอบสนองความตองการของทองถิ่น  

6.   หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตเปนหลักสูตรที่ผลิตแพทยเพิ่มเพื่อชาวชนบท  และ

เปดรับเฉพาะนักเรียนที่อยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งนี้แพทยที่สําเร็จการศึกษา

จะตองกลับไปเปนแพทยใชทุนใน 4 จังหวัด เพื่อเปนการกระจายแพทยใหเพียงพอตอ

ความตองการในพื้นที่ดังกลาว 
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จุดที่ควรปรับปรุง : 
1. ดวยสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาแหงชาติ มีนโยบายปรับปรุงรายวิชาใน

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป แตทางมหาวิทยาลัยใชเวลาในการดําเนินการนาน ทําให

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปรุงใหม ป 2550 สําหรับรองรับการจัดการเรียน

การสอนในช้ันคลินิก ที่โรงพยาบาลรวมผลิตในแตละแหงตามคําแนะนําของแพทย

สภา  เกิดความลาชา ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงควรเรงปรับปรุงโครงสรางในรายวิชาใน

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

2. งบประมาณ และจํานวนอาจารย ไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. 
 
แนวทางการพัฒนาตนเอง : 

1. ปรับปรุงหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม พ.ศ.2547)  ในปการศึกษา 2551 โดยมี

การวิเคราะหขอมูลการดําเนินงานที่ผานมา ในการจัดกระบวนการเรียนการสอนในชั้นปรี

คลินิก โดยเชิญผูเช่ียวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ และอาจารยในวิทยาลัยแพทย และนักศึกษา 

รวมกันประชุมปรึกษาหารือเพื่อหาแนวทางในการดําเนินงานใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตร และตรงตามความตองการของผูเรียน และผูใชบัณฑิต 

2. มีแผนในการเปดหลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวช

ศาสตร และหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ในปการศึกษา 2553 

3. จัดทําแผนงบประมาณและแผนการรับอาจารยเพิม่เติมใหเพยีงพอ 

4. นําผลการวิเคราะหขอมูลการเรียนการสอนและปญหาอุปสรรคประจําปการศึกษา เพื่อนํามา

พัฒนาหลักสูตรตอไป 

 

ตัวบงชี้ 2.1.1    รอยละของหลักสูตรท่ีไดมาตรฐานตอหลักสูตรท้ังหมด  
ที่มาตัวบงชี้  :    สมศ.6.1,  ก.พ.ร.22 

คาน้ําหนกั    :    1.66    

คาเปาหมาย  :  รอยละ 100 

ชนิดของตัวบงชี ้: ปจจัยนําเขา 

88 8คําอธิบาย 

2 2 2 2 2 2 รอยละของหลักสูตรที่สถาบันอุดมศึกษาเปดสอนที่ไดมาตรฐานหลักสูตรตามเกณฑ มาตรฐาน

หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ  (ตุลาคม  พ .ศ .  2548) เมื่อเทียบจากหลักสูตรทั้งหมดที่
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สถาบันอุดมศึกษาเปดสอนในปการศึกษานั้น โดยการนับหลักสูตรที่ไดรับมาตรฐานหลักสูตร ใหนับ

สะสม และการแจงนับใหนับตามสาขาวิชาที่เปดสอน มิใชนับตามชื่อปริญญา  
 
 สูตรการคํานวณ 

จํานวนหลักสูตรที่ไดมาตรฐานหลักสูตรของ

กระทรวงศึกษาธิการ 

จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่สถาบันอุดมศึกษาเปดสอนในป

การศึกษานัน้ 

X 100 

 

1 1111 1เกณฑการใหคะแนน 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

รอยละ 1 – รอยละ 79 รอยละ 80 – รอยละ 99 รอยละ 100 

ผลการดําเนนิงาน 
 วิทยาลัยฯ  มีจํานวนหลักสูตรที่ไดมาตรฐานทั้งหมด 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรแพทยศาสตร

บัณฑิต  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร) และหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร

บัณฑิต (ตอเนื่อง)   ซึ่งได 3 หลักสูตรไดผานการรับรองหลักสูตรจาก สกอ. เรียบรอยแลว ดังนี้ 

• สกอ. ไดพิจารณารับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 

หลักสูตรใหม พ.ศ. 2547 เม่ือวันที่ 2 กรกฎาคม 2547 (CMP2_2.1.1-1 : หนังสือ

จากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0506 / 9250 )  

•  สกอ. ไดพิจารณารับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2548 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 

2551 (CMP2_2.1.1-2 : หนังสือจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที ่ศธ 

0506(2) / 890 )  

• หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรตอเนื่อง) หลักสูตรใหม พ.ศ.2550 

เม่ือวันที่ 30 มีนาคม 2552 (CMP2_2.1.1-3 : หนังสือจากสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0506(2) / 4413 ) 
 

  ดังนั้นรอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานที่กําหนด เทากับ 100 



- 87 - 

 

สรุปผลการดําเนินงาน 
 

ผลการประเมิน 
หนวยวัด คาเปาหมาย 

ผลการ
ดําเนินงาน เทียบกับเปาหมาย คะแนนประเมิน 

รอยละ รอยละ 100 66.67 บรรลุเปาหมาย 3 

จากสรุปผลการประเมิน ตัวบงชี้ที่ 2.1.1 เปนตัวบงชี้ชนิดปจจัยนําเขา ซ่ึงหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต ไดทําการปรับปรุงหลักสูตร และไดเสนอไปยังงานหลักสูตร
มหาวิทยาลัยฯ เพื่อดําเนินการพิจารณาหลักสูตรตอไป จึงทําใหไมทันรอบการปรับปรุง
หลักสูตรท่ีไดมาตรฐานทุก 5 ปตามเกณฑ สกอ. ในปการศึกษา 2551 นี้ 
 
จุดแข็ง : 

1. หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตเปนหลักสูตรบูรณาการสหสาขาวิชาต้ังแตระดับปรีคลินิก
จนถึงช้ันคลินิก ที่อางอิงตามเกณฑมาตรฐานผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่กําหนดโดยแพทย

สภา และผานการรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

2. มีการจัดทาํแผนในการพฒันาอาจารย ใหมีศักยภาพสูงข้ึน ทัง้ดานความรู ทักษะ และ           

    เจตคติ ในทุกหลักสูตร 

3. ทุกหลักสูตรที่เปดสอนเปนหลักสูตรที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และเปนหลักสูตรที่ สอดแทรก  

คุณธรรม จริยธรรม เนนผลิตบัณฑิตเพื่อรับใชชุมชนอยางยัง่ยนื   

4.   มีการประกันคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง 
 
จุดที่ควรปรับปรุง :  - 
 
แนวทางการพัฒนาตนเอง : 

1. ปรับปรุงหลักสูตรทุกหลักสูตรในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อใหเปนไปตามระเบียบใหม

ของ สกอ.  

2.   จัดหาโรงพยาบาลสมทบเพิ่มเติม เพื่อใหนักศึกษามีประสบการณในการศึกษาเรียนรู  
      ผูปวยที่เปนโรคทั่วไปสําหรับแพทยเวชปฏิบัติทั่วไป 
3.   บูรณาการการเรียนการสอน การบริการ และการวิจัยเขาดวยกัน เพื่อเปนแบบอยางให   
      นักศึกษา 
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ตัวบงชี้ที่ 2.2 : มีกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ   
ที่มาตัวบงชี้  :    สกอ.2.2 , สมศ.6.6,  ก.พ.ร.23 

คาน้ําหนกั :    1.66 

เปาหมาย  :     5  ขอแรก 

ชนิดของตัวบงชี ้: กระบวนการ  

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ  
1. มีกลไกการใหความรูความเขาใจกับอาจารยผูสอนถงึวัตถุประสงคและเปาหมายของการจัด

การศึกษาทกุหลักสูตร 

2. มีการออกแบบการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญทุกหลักสูตร  
3. มีการใชส่ือ และเทคโนโลยหีรือนวัตกรรมในการสอนเพือ่สงเสริมการเรียนรูทุกหลักสูตร  

4. มีการจัดการเรียนการสอนทีม่ีความยืดหยุนและหลากหลาย ที่จะสนองตอบตอความตองการ

ของผูเรียน  

5. มีการประเมนิผลการเรียนการสอนที่สอดคลองกับสภาพการเรียนรูที่จัดใหผูเรียนและอิง
พัฒนาการ ของผูเรียนทุกหลักสูตร 

6. มีการประเมินผลความพึงพอใจของผูเรียนในเร่ืองคุณภาพการสอนและส่ิงสนับสนุนการเรียนรู         
ทุกหลักสูตร 

7. มีระบบการปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนและพัฒนาผูเรียนอยางตอเนื่องทุกหลักสูตร  

เกณฑการประเมิน :  

ผลการดําเนินงาน 

เกณฑมาตรฐาน (ระดับ) ประเมิน
ตนเอง 

1 มีกลไกการใหความรูความเขาใจกับอาจารยผูสอนถึงวัตถุประสงคและเปา
หมายของการจัดการศึกษาทุกหลักสูตร  

                    การจัดทําหลักสูตร ไดนําเปาหมายหลักของการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา

แหงชาติ พ.ศ. 2542    แนวโนมแพทยศาสตรศึกษา  เกณฑมาตรฐานผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม  เกณฑ

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนนิการ 1 – 4 ขอแรก มีการดําเนนิการ 5 - 6 ขอแรก มีการดําเนนิงานครบ 7 ขอ 
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มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา  การเปลี่ยนแปลงทางสังคม มาประกอบการพิจารณาจัดทําหลักสูตรการ

เรียนการสอน  โดยกําหนดปรัชญาและวัตถุประสงค  เปาหมายของหลักสูตร  กระบวนการเรียนการสอน  และ

คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค ที่ปรากฏในเลมหลักสูตร  

                มีกลไกใหความรูความเขาใจกับอาจารยผูสอน ถึงวัตถุประสงคและเปาหมายของการจัดการศึกษาใน

หลักสูตรโดยมอบเลมหลักสูตรเพื่อใหอาจารยไดศึกษาทําความเขาใจถึงปรัชญาวัตถุประสงคของหลักสูตร 

เปาหมายของหลักสูตร คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค เพื่อนํามาใชในการกําหนดวัตถุประสงคการเรียนรู  

การพัฒนาการเรียนการสอน การวัดประเมินผลใหสอดคลองตามวัตถุประสงคและเปาหมายของการจัด

การศึกษาในหลักสูตร ดังนี้ 

• CMP2_2.2-1.1  : สําเนาเอกสาร จากเลมหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม พ.ศ. 

2547 หนา 2-3 

• CMP2_2.2-1.2  : สําเนาเอกสาร จากเลมหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุข

ศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2548 หนา 11-12 

•  CMP2_2.2-1.3 :  สําเนาเอกสาร จากเลมหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร

ตอเนื่อง ) หลักสูตรใหม พ.ศ.2550 หนา 2-3 

     งานวิชาการ ไดเสนอแผนการดําเนินงาน / โครงการ ประจําปงบประมาณ 2552   เพื่อจัด กิจกรรม

ปรับแผนการสอนใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของวิทยาลัยฯ  โดยไดจัดทําโครงการเสนอขอรับงบประมาณ

สนับสนุน ดังนี้  

• CMP2_2.2-1.4 : แบบเสนอแผนดําเนินงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

โครงการผลิตบัณฑิตที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (2) 

• CMP2_2.2-1.5 : แบบเสนอแผนดําเนินงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

โครงการผลิตบัณฑิตที่ เนนผู เ รียนเปนสําคัญ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

สาธารณสุขศาสตร (2) 

• CMP2_2.2-1.6 : แบบเสนอแผนดําเนินงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

โครงการผลิตบัณฑิตที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต(หลักสูตร

ตอเนื่อง) (2) 

ในปงบประมาณ 2552 งานทรัพยากรมนุษย ไดจัดทําโครงการเพิ่มประสิทธิภาพองคกรดานการ

บริหารจัดการ โดยไดกําหนดกิจกรรมตาง ๆ เชน เทคนิคการเตรียมการสอน เทคนิคการออกขอสอบ การสราง

คลังขอสอบ การตัดเกรด การจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ เปนตน (CMP2_2.2-1.7 ) 
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 มีการแตงต้ังอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา ประจําปการศึกษา 2551 โดยมีหนาที่ในการบริหาร

จัดการรายวิชาที่รับผิดชอบ ดังนี้ 

• CMP2_2.2-1.8  : คําส่ังวิทยาลัยฯ ที่ 47/2551เร่ือง คําส่ังแตงต้ังอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจําปการศึกษา 2551ส่ัง ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2551  

• CMP2_2.2-1.9  :  คําส่ังวิทยาลัยฯ  ที่   26/2551  เร่ือง    แตงต้ังอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร)   ประจําภาคเรียนที่  1 ป

การศึกษา  2551    ส่ัง   ณ   วันที่  7  พฤษภาคม  2551 

• CMP2_2.2-1.10  :  คําส่ังวิทยาลัยฯ ที่   275/2551  เร่ือง    แตงต้ังอาจารยผูรับผิดชอบ

รายวิชา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร)   ประจําภาคเรียนที่  2 

ปการศึกษา  2551    ส่ัง   ณ   วันที่  13  พฤศจิกายน  2551 

• CMP2_2.2-1.11  : คําส่ังวิทยาลัยฯ  ที่  27/2551  เร่ือง    แตงต้ังอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ตอเนื่อง)   ประจําภาคเรียนที่  1 ปการศึกษา  2551  

ส่ัง   ณ   วันที่  7 พฤษภาคม  2551  

• CMP2_2.2-1.12  : คําส่ังวิทยาลัยฯ ที่  32/2551  เร่ือง    แตงต้ังอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ตอเนื่อง)   ประจําภาคเรียนที่  1 ปการศึกษา  2551  

(เพิ่มเติม)  ส่ัง  ณ  วันที่  20  พฤษภาคม  2551 

• CMP2_2.2-1.13  : คําส่ังวิทยาลัยฯ ที่  39/2551  เร่ือง    แตงต้ังอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ตอเนื่อง)  ปการศึกษา  2551  ส่ัง  ณ  วันที่  12  

มิถุนายน  2551 

• CMP2_2.2-1.14 : คําส่ังวิทยาลัยฯ ที่  277/2551  เร่ือง   แตงต้ังอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ตอเนื่อง) ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา  2551 ส่ัง  ณ วันที่  

13  พฤศจิกายน  2551 

  มีกลไกการใหความรูความเขาใจกับอาจารยผูสอนถึงวัตถุประสงคและเปาหมายของการจัดการศึกษา  

จัดใหมีการพัฒนาอาจารยทุกคนใหมีความรูดานการจัดการศึกษา  อบรมเชิงปฏิบัติการแพทยศาสตรศึกษา

พื้นฐานและเฉพาะเร่ืองเปนประจําทุกป ประชุมกําหนดวัตถุประสงคการเรียนรู การพัฒนาการเรียนการสอน 

การวัดประเมินผลรายวิชาใหสอดคลองตามวัตถุประสงคและเปาหมายของการจัดการศึกษา การจัดอบรมพัฒนา

อาจารยและนักศึกษาเร่ืองการเรียนรูที่เนนผูเรียนและผูปวยเปนสําคัญ การทําวิจัยในชั้นเรียน การเขียนแผนการ

สอนและ course syllabus เพื่อสงเสริมใหทุกรายวิชาจัดการศึกษาสอดคลองตามและเปาหมายของการจัด
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การศึกษา  โดยไดจัดโครงการรวมกับคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เพื่อพัฒนาศักยภาพในดาน

การเรียนการสอน เร่ือง การประเมินผลการศึกษา ในระหวางวันที่ 19 – 22 มกราคม 2552 และไดสงอาจารยใน

วิทยาลัยฯ เขารวมประชุม พรอมทั้งไดประชาสัมพันธใหอาจารยที่สอนช้ันคลินิก จากโรงพยาบาลสรรพสิทธิ

ประสงค และโรงพยาบาลศรีสะเกษ เขารวมประชุมดวย ( CMP2_2.2-1.15 : หนังสือคณะเภสัชศาสตร ที่ ศธ 

0529.11/10869 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2551 เร่ืองขออนุมัติโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพ

อาจารยในดานการเรียนการสอน และโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารยในดานการ

เรียนการสอน เร่ืองการประเมินผลการศึกษา คณะเภสัชศาสตรและวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วันที่ 19 – 22 มกราคม 2552)  

  ในวันที่ 17 ธันวาคม 2551 วิทยาลัยฯ ไดจัดประชุมวิชาการประจําป คร้ังที่ 2 พ.ศ.2551 เร่ืองนวัตกรรม

การเรียนการสอนดานแพทย สาธารณสุข และระบบบริหารงาน (CMP2_2.2-1.16 : แบบเสนอโครงการ 

ประจําปงบประมาณ 2552)  ไดเชิญ รศ.ดร.นพ.ชัยเลิศ  พิชิตพรชัย มาเปนวิทยากรบรรยาย เร่ือง การเรียนรูโดย

เนนผูเรียนเปนสําคัญ (CMP2_2.2-1.17 : แผนพับประชาสัมพันธงาน) และใหอาจารยเขารวมประชุม  

( CMP2_2.2-1.18 : รูปภาพกิจกรรมงานประชุมวิชาการ)  

มีการพัฒนาอาจารยดานการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง โดยสงอาจารยและบุคลากรเขารวมประชุมเพือ่

เพิ่มพูนความรูในสายงาน ตลอดปการศึกษา 2551  (CMP2_2.2-1.19 : ขอมูลการพัฒนาอาจารยดานการเรียน

การสอน และการสงอาจารยและบุคลากรเขารวมประชุมเพื่อเพิ่มพูนความรูตามสายงาน)  

วันที่ 12 พฤษภาคม 2552 วิทยาลัยฯ ไดสงอาจารย 10 คน เขารวมอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสอน 

ในหัวขอ “การเขียนแผนการสอนและวัตถุประสงครายวิชาที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ” ณ คณะบริหารศาสตร 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   ( CMP2_2.2-1.20 :  บันทึกที่ ศธ 0529.1.9/ 0759 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2552 

เร่ือง ขอแจงรายช่ือผูเขารวมอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสอน หัวขอ “การเขียนแผนการสอนและ

วัตถุประสงครายวิชาที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ” ) 

                 ป 2551 วิทยาลัยฯ  ไดสงตัวแทนอาจารยเขารวมอบรม  การจัดการเรียนการสอนแบบใชปญหา

พื้นฐาน ที่คณะแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยขอนแกน (CMP2_2.2-1.21 : หนังสือขออนุมัติเดินทางไปราชการ 

คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน)  และกลุมตัวแทนอาจารยที่เขารวมอบรม ไดจัดตั้งคณะกรรมการ 

การจัดการเรียนการสอนแบบใชปญหาพื้นฐาน  เพื่อดําเนินการจัดทําเลมคูมืออาจารย กําหนดปญหาให

นักศึกษา และมีการเชิญอาจารยผูเกี่ยวของเขารวมทําคูมืออาจารยในแตละวิชา (CMP2_2.2-1.22 : รายงาน

การประชุมแพทยศาสตรศึกษา วันที่ 9 มิถุนายน 2551)  
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2 มีการออกแบบการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญทุกหลักสูตร  

วิทยาลัยฯ มีการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมที่เนนผูเรียนเปนสําคัญทุกหลักสูตร 

ดังนี้ 

1. ในปงบประมาณ 2552 งานวิชาการ ไดจัดทําโครงการผลิตบัณฑิตที่เนนผูเรียนเปนสําคัญในทุก

หลักสูตร ดังนี้   

a. หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต   ได รับงบประมาณเปนเงินจํานวน  392,500.-บาท 

(CMP2_2.2-2.1 : แบบเสนอแผนดําเนินงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

โครงการผลิตบัณฑิตที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต) 

b. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร ไดรับงบประมาณเปนเงิน

จํานวน 292,800.- บาท (CMP2_2.2-2.2 : แบบเสนอแผนดําเนินงาน/โครงการ ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2552 โครงการผลิตบัณฑิตที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ หลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร 

c. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรตอเนื่อง) ไดรับงบประมาณเปนเงินจํานวน 

131,500.- บาท (CMP2_2.2-2.3 : แบบเสนอแผนดําเนินงาน/โครงการ ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2552 โครงการผลิตบัณฑิตที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ หลักสูตร

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรตอเนื่อง) 

2. โครงสรางหลักสูตรทุกหลักสูตร มีการกําหนดวิชาเลือกเสรี เพื่อใหนักศึกษาสามารถเลือกเรียนได
ตามความสนใจ ดังนี้ 

• CMP2_2.2-2.4 : สําเนาเอกสารจากเลมหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม พ.ศ. 

2547 หนา 21  

• CMP2_2.2-2.5 : สําเนาเอกสารจากเลมหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

สาธารณสุขศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548 หนา 22 - 23  

• CMP2_2.2-2.6 : สําเนาเอกสารจากเลมหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร

ตอเนื่อง) หลักสูตรใหม พ.ศ. 2550 หนา 10  

3. มีประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เร่ือง แตงต้ังคณะกรรมการอํานวยการจัดการเรยีนการสอนโดย
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ใชปญหาเปนพื้นฐาน ส่ัง ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2551  (CMP2_2.2-2.7) และคําส่ังวิทยาลัยฯ  ที่ 

101/2551 เร่ือง แตงต้ังหัวหนาคณะทํางานการจัดการเรียนการสอนโดยใชปญหาเปนพื้นฐาน 

หลักสูตรแพทศาสตรบัณฑิต ส่ัง ณ วันที่  18  กันยายน 2551 (CMP2_2.2-2.8) โดยเปนผูพิจารณา 

และดําเนินการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบใชปญหาเปนพื้นฐาน ตัวอยาง คูมือ

กรณีศึกษาสําหรับอาจารย รายวิชาระบบประสาทและประสาทศาสตรคลินิก 2 ( CMP2_2.2-2.9 )  

4. วิทยาลัยฯ ไดจัดประชุมวิชาการประจําป คร้ังที่ 2 พ.ศ. 2551 ในวันที่ 17 ธันวาคม 2551 เร่ือง 

นวัตกรรมการเรียนการสอนดานการแพทยสาธารณสุข และระบบบริหารงาน และวันครบรอบ

สถาปนาวิทยาลัยฯ ไดเชิญรองศาสตราจารยนายแพทยชัยเลิศ  พิชิตพรชัย เปนวิทยากร บรรยาย

เร่ือง การเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ   และแพทยหญิงสรญา   แกวพิทูลย เปนวิทยากรบรรยาย

เร่ือง การเรียนรูโดยเนนผูปวยเปนสําคัญ  และนายแพทยเอกพจน  ทองมี เปนวิทยากรบรรยายเร่ือง 

การเรียนการสอนโดยใชปญหาเปนพื้นฐาน (PBL) (CMP2_2.2-2.10 : แผนพับประชาสัมพันธ  และ

หนังสือจากคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาลท่ี ศธ 0517.07/18510 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2551 

เร่ือง อนุญาตใหรองศาสตราจารยนายแพทยชัยเลิศ  พิชิตพรชัย เปน ขาราชการในสังกัดเขารวมเปน

วิทยากร) 

5. เพื่อใหการจัดการเรียนการสอนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล กลุมวิชาแพทยศาสตร 

ไดจัดทําประกาศวิทยาลัยฯ  ฉบับที่ 1 / 2550 เร่ือง การจัดการศึกษาและการวัดผลสําหรับหลักสูตร

แพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ.2550  ประกาศ ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2550 ( CMP2_2.2-2.11) 

6. การจัดการเรียนการสอน มีความตอเนื่อง กาวหนา หลากหลาย ที่เหมาะสมของแตละระดับ  โดยมุง

พัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลใหเหมาะสมแกวัยและศักยภาพ ตามมาตราที่ 28 ใน พรบ. การศึกษา

แหงชาติ พ.ศ.2542 โดยสาระของหลักสูตร ที่เปนวิชาการ และวิชาชีพ มุงพัฒนาคนใหมีความสมดุล 

ทั้งดานความรู ความคิด  ความสามารถ  ความดีงาม  และความรับผิดชอบตอสังคม รวมทั้ง มุง

พัฒนาวิชาการ  วิชาชีพช้ันสูง และการคนควา วิจัย เพื่อพัฒนาองคความรู และพัฒนาสังคม มีการ

จัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยสงเสริมใหคณาจารยเลือกรูปแบบการจัดการเรียน

การสอนที่เหมาะสม ยืดหยุน คํานึงถึงความแตกตางเฉพาะตัวของนักศึกษา เพื่อกระตุนความใฝรู 

สงเสริมการแสวงหาความรูของนักศึกษา ดังนี้ 

• ในชั่วโมงเรียนไดมีการจัดการเรียนการสอนแบบอภิปรายกลุมยอย Problem base 

Learning (PBL) การทํากรณีศึกษา (Case Study)  (CMP2_2.2-2.12 : คูมือกรณีศึกษา

สําหรับอาจารย ระบบประสาทและประสาทศาสตรคลินิก 2) 

•  มีชั่วโมง SDL(Self  Directed Learning)  เพื่อเนนใหผูเรียนมีการศึกษาหาความรูดวย



- 94 - 

 

ตนเอง และกําหนด resourse person ใหนักศึกษาทําแบบฝกหัด การบาน ชิ้นงาน ใน

หองเรียน และแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกับเพื่อนนักศึกษา โดยอาจารยชวยตอบขอซักถาม 

ตรวจและเฉลยพรอมกับอภิปราย หลักการ วิธีการ ประเด็นที่นักศึกษายังเขาใจคลาดเคลือ่น 

มีชั่วโมงเรียนภาคปฏิบัติ ทั้งในหองปฏิบัติการ การฝกประสบการณ  ภาคสนามภายใต

สถานการณการปฏิบัติงานจริง และไดกําหนดใหทุกวันพฤหัสบดี เวลา 13.00 – 16.30 น. 

เปนช่ัวโมง College Activity สําหรับนักศึกษาทุกคน   ซึ่งเปดโอกาสใหนักศึกษาเรียนรูตาม

ความสนใจ  (CMP2_2.2-2.13 : ตัวอยางตารางเรียนในรายวิชา ระบบประสาทและ

ประสาทศาสตรคลินิก 2) 

• ในภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2551 กลุมวิชาแพทยศาสตร ไดจัดทําโครงการศึกษาดู

งานและการจัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ ในรายวิชาประสบการณวิชาชีพแพทย ซึ่ง

นักศึกษาตองไปศึกษาจากสถานการณจริง เพื่อใหไดประสบการณจริง  ภายในโรงพยาบาล

ชุมชน    (CMP2_2.2-2.14 :โครงการศึกษาดูงานและจัดการเรียนการสอนนอกสถานท่ีใน

รายวิชาประสบการวิชาชีพแพทย หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต) และอาจารยประธาน

รายวิชาไดจัดทําคูมืออาจารย ใหอาจารยผูรวมสอนไดศึกษากอนจัดการเรียนการสอน 

เพื่อใหการจัดการเรียนการสอนบรรลุวัตถุประสงคที่วางไวมากที่สุด ( CMP2_2.2-2.15 : 

คูมืออาจารย รายวิชาประสบการณวิชาชีพแพทย) 

• มีการจัดช่ัวโมงเรียนภาคปฏิบัติทั้งในหองปฏิบัติการ ในการฝกประสบการณภาคสนาม ทั้ง

แบบจําลอง และแบบในสถานการณจริง ( CMP2_2.2-2.16 : คูมืออาจารย รายวิชา1902 

308 การสงเสริมสุขภาพแบบองครวม) 

• มีการจัดกิจกรรมเรียนรูนอกสถานที่ โดยการศึกษาดูงาน ณ สถานพยาบาล สถาน

ประกอบการ  รวมทั้งหนวยงานที่เกี่ยวของทางดานสาธารณสุขตาง ๆ (CMP2_2.2-2.17 :  

คูมืออาจารยรายวิชา 1902 304 อนามัยส่ิงแวดลอม) 

• มีการกําหนดใหนักศึกษาทําโครงการวิจัยหรือกรณีศึกษา ซึ่งเปนการเปดโอกาสใหนักศึกษา

ไดคนควาวิจัยโดยอิสระตามความสนใจของตนเอง  ( CMP2_2.2-2.18 : คูมืออาจารย

รายวิชา 1903 401 ปญหาพิเศษดานสาธารณสุข 1 และ CMP2_2.2-2.19 : คูมือนักศึกษา

รายวิชา 1903 401 ปญหาพิเศษดานสาธารณสุข 1) 

• มีการจัดกิจกรรมในการศึกษาดูงาน  และเรียนรูนอกสถานที่ในชุมชน ( CMP2_2.2-2.20 : 

คูมือรายวิชาและตารางเรียนวิชาเวชศาสตรครอบครัวและชุมชน 2)  
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7. ในวันที่ 28 ตุลาคม 2551 อาจารยไดเขารวมนําเสนอผลงานวิธีการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมให

นักศึกษาคิด ณ หองบอลลูม โรงแรมลายทอง ( CMP2_2.2-2.21 : ใบประกาศเกียรติคุณ แพทย

หญิงสรญา แกวพิทูลย จากสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)  

8. ในปการศึกษา 2551 นักศึกษาแพทย ชั้นปที่ 3 ไดขออนุมัติดําเนินโครงการพัฒนานักศึกษาและ

เตรียมความพรอมดานเนื้อหาวิชาชีพแพทย  เพื่อเปนการเตรียมความพรอมในการเขาสอบ ทั้งนี้

วิทยาลัยฯ ตระหนักถึงความสําคัญของโครงการดังกลาว และเล็งเห็นวาโครงการดังกลาวจําเปนตอ

นักศึกษา และเปนการตอบสนองความตองการของผูเรียน วิทยาลัยฯ  จึงไดอนุมัติโครงการดังกลาว  

( CMP2_2.2-2.22 :  บันทึกขอความที่ ศธ 0529.16/4333 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2551  เร่ือง ขอ

อนุมัติดําเนินโครงการพัฒนานักศึกษาและเตรียมความพรอมดานเนื้อหาวิชาชีพแพทยฯ ) 

9. รายงานการประชุมการเตรียมความพรอมดานการจัดการเรียนการสอนชั้นคลินิก รวมกับ

โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห  กอนเปดภาคเรียน (CMP2_2.2-2.23) 

10. เพื่อใหการวัดและประเมินผลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ฝายแพทยศาสตรศึกษา 

ไดจัดทําประกาศวิทยาลัยฯ เร่ือง แนวปฏิบัติในการตรวจขอสอบและสงผลการสอบหลักสูตร

แพทยศาสตรบัณฑิต  ประกาศ ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2550               ( CMP2_2.2-2.24) 

11. วันที่ 15 พฤษภาคม 2552 วิทยาลัยฯ ไดสง นายแพทยเอกพจน   ทองมี ตัวแทนวิทยาลัยฯ เขารวม

โครงการ การจัดการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมใหนักศึกษาคิดและการจัดการเรียนการสอนที่เนน

ผูเรียนเปนสําคัญ ประจําปการศึกษา 2552 ณ หองประชุมศรีเมืองใหม เร่ือง การจัดการเรียนการ

สอนโดยใชปญหาเปนพื้นฐาน (PBL)  ( CMP2_2.2-2.25 : บันทึกขอความ ที่ ศธ 0529.4.6 / ว.617 

ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2552 เร่ือง ขอเชิญเขารวมโครงการ การจัดการเรียนการสอนเพ่ือสงเสริมให

นักศึกษาคิดและการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ประจําปการศึกษา 2552) 

 

3 มีการใชสื่อ และเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในการสอนเพื่อสงเสริมการเรยีน
รูทุกหลักสูตร  

วิทยาลัยฯ มีการใชส่ือและเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนดานการเรียนการสอน ดังนี้ 

1. มีระบบการจัดการเรียนการสอนโดยใชเครือขายคอมพิวเตอร ซึ่งเปนการสงเสริมใหนักศึกษาไดศึกษา
เรียนรูผานระบบ e-learning โดยมีการสนับสนุนใหรายวิชานําประมวลวิชา แผนการศึกษา เอกสาร

ประกอบการสอน  แบบฝกหัด  และการบาน  ไว ใน  e-learning ซึ่ งสามารถดูไดที่ 

H6http://www.cmp.ubu.ac.th/~elearning/H  (CMP2_2.2-3.1: ตัวอยาง print-out หนาเว็บของ e-
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learning)  นอกจากยังมีการสงเสริมใหนักศึกษาไดเรียนรูผานระบบ e-learning โดยกําหนดไวใน

เกณฑการวัดผลดานเจตคติ ซึ่งมีจะมีการใหคะแนนการเขาใช e-learning (CMP2_2.2-3.2 : ประมวล

รายวิชา 1902 322 สรีรวิทยาเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมและการทํางาน) 

2. มีหองสมุด อุปกรณการเรียนการสอน คอมพิวเตอร และระบบสืบคนขอมูลอิเล็กทรอนิกส โดยหองสมุด

และหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรไดเปดใหบริการทุกวัน  เพื่อใหนักศึกษาไดใชเปนแหลงศึกษาเรียนรู

เพิ่มเติม  (CMP2_2.2-3.3 : ข้ันตอนการยืมคืนหนังสือหองสมุด และ คูมือการใชงานหองปฏิบัติการ

คอมพิวเตอร)  

3. มีการจัดทําส่ือการสอนเพื่อสงเสริมการเรียนรูใหแกนักศึกษา เชน วีซีดีประกอบการสอนเร่ือง เทคนิค

การใชผาพันแผล (CMP2_2.2-3.4) และแบบจําลองระบบบําบัดน้ําเสีย (CMP2_2.2-3.5 ) แผนพลิก

และส่ือประกอบการใหสุขศึกษา(CMP2_2.2-3.6) 

4. นําประมวลรายวิชา สรุปคําสอน แบบฝกหัด การบาน ชิ้นงาน ตัวอยางขอสอบเกา พรอมเฉลยไปไวบน 

E-Learning   ( CMP2_2.2-3.7 : ตัวอยาง E-Learning CMP 1901 200) 

5. ใชเอกสารผลงานทางวิชาการของหนวยงาน สถาบัน องคกรวิชาการ วชิาชีพ ทีเ่สนออยูบน E-Learning 

เปน reference ( CMP2_2.2-3.8 : ตัวอยาง E-Learning CMP 1901 205) 

6. ใชแบบฝกหัดการบาน ตัวอยางขอสอบเกา ของมหาวทิยาลัยชัน้นําทัง้ในอเมริกา ทีเ่สนออยูบน          

E-Learning website เปนสื่อสงเสริมการเรียนรูใหนกัศึกษา ( CMP2_2.2-3.9: ตัวอยาง E-Learning 

CMP MD000001) 

7. ใช E-Learning ส่ือสาร อภิปรายแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกันระหวางนักศึกษากับนักศึกษาและนักศึกษา

กับอาจารย   ( CMP2_2.2-3.10 : ตัวอยาง E-Learning CMP NL) มีหองสมุด ส่ือ อุปกรณการเรียนการ

สอน คอมพิวเตอร ระบบสืบคนขอมูลอิเล็กทรอนิกส และงบประมาณสนับสนุน พรอมตารางการเปด

ใหบริการนักศึกษาใชหองสมุดและหองคอมพิวเตอรที่เพียงพอที่จะศึกษาหาความรู เพิ่มเติมไดดวยตนเอง 

พรอมจัดเตรียมเจาหนาที่เพื่อใหบริการ(CMP2_2.2-3.11 : รายการครุภัณฑหองสมุดวิทยาลัย

แพทยศาสตรและการสาธารณสุข และเอกสารการขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ) 

8. มีผลงานอาจารยที่เปนงานวจิัยเพื่อพัฒนาส่ือและการเรียนรูของผูเรียนและนาํผลไปใชพัฒนาผูเรียน     

( CMP2_2.2-3.12 : ตัวอยาง โครงการวิจยัเร่ือง ปรสิตวทิยาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัย

แพทยศาสตรและการสาธารณสุข กรณีศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาแพทย ชั้นปที่ 2 ปการศึกษา 

2550 ตออาจารย) 
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4 มีการจัดการเรียนการสอนที่มีความยืดหยุนและหลากหลาย ที่จะ
สนองตอบตอ ความตองการของผูเรียน  

 

วิทยาลัยฯ จัดใหมีการเรียนการสอนที่มีความยืดหยุนและหลากหลาย เชน ใน 1 รายวิชาจัดใหมีการ

เรียนการสอนที่หลากหลาย ไดแก การบรรยาย การฝกปฏิบัติการ การจัดการเรียนการสอนแบบกลุมยอย 

(group discussion) การเรียนรูดวยตนเอง (SDL : Self Directed Learning) ซึ่งจากการประเมินผลการเรียน

การสอนดังกลาว ทําใหนักศึกษามีระบบการคิดวิเคราะหที่เปนกระบวนการ  รูวิธีศึกษาหาขอมูลดวยตนเอง  

รูจักการแกปญหาอยางเปนระบบ  การทํางานเปนทีม การยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน  ดังตัวอยางรายวิชา

ตอไปนี้  

• CMP2_2.2-4.1 : ตัวอยางตารางเรียน 1901 230  รายวชิาเวชศาสตรครอบครัวและชุมชน 1 

• CMP2_2.2-4.2 : คูมืออาจารยรายวิชา 1902 207 ระบบสารสนเทศสาธารณสุข 

• CMP2_2.2-4.3 : คูมือนักศึกษารายวิชา 1902 207 ระบบสารสนเทศสาธารณสุข  

              ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2551 นักศึกษาแพทย ชั้นปที่ 3 ตองเรียนในรายวิชาบทนําทางเวช

ศาสตรคลินิก ซึ่งเปนรายวิชาที่เตรียมความพรอมของนักศึกษาแพทย กอนข้ึนช้ันคลินิก เพื่อใหการจัดการเรียน

การสอนมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด และตอบสนองความตองการของผูเรียน จึงไดจัดใหนักศึกษาไป

เรียนที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค ( CMP2_2.2-4.4 : หนังสือที่  ศธ  0529.16/3120  ลงวันที่  14  

พฤษภาคม  2551  เร่ือง  การจัดการเรียนการสอนในรายวิชา  บทนําทางเวชศาสตรคลินิก  เรียน  ผูอํานวยการ

ศูนยแพทยศาสตรศึกษา  รพ.สรรพสิทธิประสงค)  

           ในบางรายวิชาไดเชิญผูเช่ียวชาญในแตละสาขารวมเปนอาจารยพิเศษ เพื่อใหนักศึกษาไดประโยชน

สูงสุดในการจัดการเรียนการสอน ( CMP2_2.2-4.5 : บันทึกขอความท่ี ศธ0529.16/6725  ลงวันที่  19  

กันยายน  2551 เร่ือง ขอความอนุเคราะหพิจารณาบุคลากรในสังกัดรวมเปนอาจารยพิเศษ) 

            ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2551 รายวิชาทักษะพื้นฐานทางคลินิก 3  ไดจัดทําแบบบันทึกการฝก

ปฏิบัติ (Log Book) สําหรับนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ชั้นปที่ 3  โดยนักศึกษาจะตองบันทึกการฝก

ทักษะตาง ๆ ดานวิทยาศาสตรการแพทย เมื่อผานการเรียนรูในรายวิชาดังกลาว ทั้งนี้นักศึกษาสามารถฝก

ทักษะตาง ๆ เพิ่มเติมไดที่หองปฏิบัติการทักษะพื้นฐานทางคลินิก ในวันเวลาราชการ และสามารถขอคําปรึกษา

จากอาจารยที่เกี่ยวของ ( CMP2_2.2-4.6 : แบบบันทึกการฝกปฏิบัติ วิชาทักษะพื้นฐานทางคลินิก 3) 

            หองสมุด และ หองคอมพิวเตอร มีนโยบายในการเพิ่มจํานวนชั่วโมงการใหบริการนอกเวลาราชการ ใน

วันจันทร – ศุกร ต้ังแตเวลา 16.30 – 20.30 น. และในวันเสาร – อาทิตย ต้ังแตเวลา 08.30 16.30 น. เพื่อ

ตอบสนองความตองการของผูเรียน ( CMP2_2.2-4.7 : บันทึกขอความที่  ศธ 0529.16/2673  ลงวันที่  22  
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เมษายน  2551  ขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหองสมุด  และฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ) 
 

5 มีการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคลองกับสภาพการเรียนรูที่จัดให
ผูเรียนและอิงพัฒนาการของผูเรียนทุกหลักสูตร  

             วทิยาลัยฯ มีการดําเนนิการ  ประเมินผลการเรียนการสอนทีส่อดคลองกับสภาพการเรียนรูที่จัดให

ผูเรียนและอิงพัฒนาการของผูเรียนทุกหลักสูตร ดังนี ้  

1. เพื่อใหการวัดและประเมินผลหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ชัน้ปรีคลินิก เปนไปในแนวทาง

เดียวกนั โดยอางอิงจากเกณฑมาตรฐานผูประกอบวิชาชพีเวชกรรม พ.ศ. 2545 จากแพทยสภา 

ฝายแพทยศาสตรศึกษา จงึไดจัดทําประกาศวิทยาลัยฯ  เร่ืองการวัดและประเมินผลหลักสูตร

แพทยศาสตรบัณฑิต ชัน้ปรีคลินิก ฉบับที่ 1/2550 ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2550                   

( CMP2_2.2-5.1)  

2. เพื่อใหการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตไดมาตรฐาน ฝายแพทยศาสตร

ศึกษา จึงไดจดัทําแนวทางปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต แจก

อาจารยผูรวมสอนในหลักสูตรทุกทาน (CMP2_2.2-5.2)  

3. มีการกาํหนดการประเมินผลตามรูปแบบการจัดการเรียนการสอนของแตละรายวิชา ซึ่งมกีาร

กําหนดโดยละเอียดในแผนการสอนของทกุหลักสูตร ( CMP2_2.2-5.3 : คูมือนักศึกษา รายวิชา 

ประสบการณวิชาชพีแพทย) 

4. เพื่อเปนการรักษามาตรฐานของขอสอบใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพของแพทยสภา ฝาย

แพทยศาสตรศึกษา จึงไดจดัทําประกาศวทิยาลัยฯ ฉบับที่ 20/2550 เร่ือง แตงต้ังคณะกรรมการ

กล่ันกรองขอสอบ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต    ประกาศ ณ   วนัที่   26   มีนาคม   2550        

( CMP2_2.2-5.4 )  

5. เพื่อใหการจัดการศึกษาและการวัดผลมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐาน ฝายแพทยศาสตรศึกษา จงึ

ไดจัดทําประกาศวิทยาลัยฯ ฉบับที่ 1/2550 เร่ือง การจัดการศึกษาและการวัดผลสําหรับนักศึกษา

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ.2550 ประกาศ ณ วนัที ่7 พฤษภาคม 2550  ( CMP2_2.2-5.5 )  

6. มีประกาศวทิยาลัยฯเร่ือง กาํหนดปริมาณเนื้อหา (Content Unit) และแนวทางการออกขอสอบ 

รายวิชา ชัน้ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 ฉบับที่ 2/2550 ( CMP2_2.2-5.6 ) โดยกาํหนดความ

ครอบคลุมของเนื้อหาของขอสอบแตละประเภท ไดแก MCQ , True- False , Short answer , 

Short Essay , Spot diagnosis ,OSPE  เปนตน 

7. เพื่อใหการดําเนินการสอบเปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ ฝายแพทยศาสตรศึกษา  
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จึงไดจัดทําคําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการคุมสอบทุกรายวชิา  ( CMP2_2.2-5.7 : ตัวอยาง คําส่ัง

วิทยาลัยฯ  ที ่45/2551 เร่ือง แตงต้ังกรรมการคุมสอบรายวิชาความรูพืน้ฐานทางวทิยาศาสตร

การแพทย (1901 200) หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปการศึกษา 2551 ) 

8. ทุกหลักสูตร มกีารจัดทาํแฟมประวัติ (portfolio) ผูเรียนเปนรายบุคคล   โดยงานวชิาการจะ Print 

ผลการเรียน จากระบบทะเบียนออนไลน แลวใหนักศึกษาตรวจสอบขอมูลผลการเรียนในแตละ

ภาคเรียน และใหนกัศึกษาเขียนประวัติการเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ที่เปนการพัฒนาตนเองในทกุ ๆ 

ดาน ที่ผานมา แลวเสนอผลการเรียน และประวัติการเขารวมกิจกรรมใหอาจารยที่ปรึกษา

ตรวจสอบและลงนามรับรอง ทุกภาคการศึกษา ดังนี ้

• CMP2_2.2-5.8 : ตัวอยาง แฟมประวัตินักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 

• CMP2_2.2-5.9 : ตัวอยาง แฟมประวัตินักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

สาธารณสุขศาสตร 

• CMP2_2.2-5.10 : ตัวอยาง แฟมประวัตินกัศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 

(หลักสูตรตอเนื่อง) 

9. มีการออกแบบฟอรมการประเมินในรูปแบบตาง ๆ เพื่อใหสอดคลองกบัการจัดการเรียนการสอนที่

หลากหลาย ดังนี ้

• CMP2_2.2-5.11 : ตัวอยางแบบประเมินรายบุคคล (โดยอาจารยนิเทศ)  

• CMP2_2.2-5.12 : ตัวอยางแบบประเมินรายบุคคล (โดยอาจารยที่ปรึกษา) 15 % 

• CMP2_MD2.2-5.13 : ตัวอยางแบบประเมิน โดยผูดูแลในชุมชน (10%)  

• CMP2_MD2.2-5.14 : ตัวอยางแบบประเมินนกัศึกษาเปนรายบุคคล (การใหสุขศึกษา 

10%)             

• CMP2_MD2.2-5.15 : ตัวอยางแบบประเมิน เจตคติ ประเมินโดยอาจารย   

• CMP2_MD2.2-5.16 : ตัวอยางแบบประเมินพฤติกรรมกลุม  

10. รายงานการประชุมคณะกรรมการวชิาการ เพื่อพิจารณารับรองผลการเรียนนักศึกษา                    

( CMP2_2.2-5.17 : ตัวอยาง รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ วทิยาลัยแพทยศาสตร

และการสาธารณสุข คร้ังที่ 4/2551 วันที่ 29 สิงหาคม 2551) 

11.มีกระบวนการปรับปรุงและพัฒนาการจัดเรียนการสอนผูเรียนอยางตอเนื่อง โดยเมื่อการจัดการ

เรียนการสอนประจําภาคการศึกษาส้ินสุดลง อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาจะตองจัดทําสรุปผลการ
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จัดการเรียนการสอนของแตละรายวิชา และวิเคราะหจดุออนหรือปญหาในการจัดการเรียนการสอน 

รวมทัง้แนวทางการปรับปรุงหรือพัฒนาการจัดการเรียนการสอน เพื่อใหสอดคลองกบัความตองการ

ของผูเรียน ดังนี ้

• CMP2_2.2-5.18 : สรุปผลการจัดการเรียนการสอน ฝายหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร ในภาค

เรียนที ่1 การศึกษา 2551 

• CMP2_2.2-5.19 : สรุปผลการจัดการเรียนการสอน ฝายหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร ในภาค

เรียนที ่2 การศึกษา 2551 

6 มีการประเมินผลความพึงพอใจของผูเรียนในเรื่องคุณภาพการสอนและสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู ทุกหลักสูตร  

วิทยาลัยฯ กําหนดใหนักศึกษาประเมินการสอนของอาจารยและส่ิงสนับสนุนการเรียนรู มีการประเมินผล

ความพึงพอใจของผูเรียนเร่ืองคุณภาพการสอน ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู ทุกหลักสูตร ดังนี้ 

• CMP2_2.2-6.1 : ผลการประเมินรายวิชาที่เปดสอนในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ในภาค

เรียนที่ 1 ปการศึกษา 2551 ขอมูลจากระบบการประเมินของมหาวิทยาลัย 

•  CMP2_2.2-6.2 : ผลการประเมินรายวิชาที่เปดสอนในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ในภาค

เรียนที่ 2 ปการศึกษา 2551 ขอมูลจากระบบการประเมินของมหาวิทยาลัย 

• CMP2_2.2-6.3 : ผลการประเมินรายวิชาที่เปดสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร และหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรตอเนื่อง)ใน

ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2551 ขอมูลจากระบบการประเมินของมหาวิทยาลัย 

• CMP2_2.2-6.4 : ผลการประเมินรายวิชาที่เปดสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร และหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรตอเนื่อง)ใน

ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2551 ขอมูลจากระบบการประเมินของมหาวิทยาลัย 

                วิทยาลัยฯ ไดจัดทําระบบการประเมินออนไลน ใหนักศึกษาเขาไปประเมินในภาคเรียนที่ 1 ป

การศึกษา 2551 (CMP2_2.2-6.5 : ตัวอยาง ข้ันตอนการเขาใชแบบประเมินออนไลน) 

7 มีระบบการปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนและพัฒนาผูเรียนอยางตอเน่ือง
ทุกหลักสูตร  

                 

             วิทยาลัยฯ มีระบบการปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนและพัฒนาผูเรียนอยางตอเนื่อง โดยเม่ือเสร็จส้ิน

การเรียนการสอน  มีการประเมินผลทั้งดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการจัดการเรียนการสอนในแตละ
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รายวิชา  การประเมินการจัดการเรียนการสอน ผูประเมินมีทั้งผูเรียนและคณาจารยที่เกี่ยวของ มีวิธีการประเมิน

ทั้งแบบ oral feedback และตอบแบบสอบถาม ทั้งนี้ไดนําผลการประเมินมาวิเคราะหในที่ประชุมอาจารยและ

หาแนวทางรวมกันเพื่อปรับปรุงแกไขใหการจัดการเรียนการสอนเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน และตามความ

ตองการของผูเรียนรวมถึงสอดคลองกับนโยบายของวิทยาลัยฯ  และหลังจากส้ินสุดกระบวนการเรียนการสอน 

ไดนําผลการประเมินไปปรับปรุงวิธีการเรียนการสอน โดยแจงใหอาจารยผูสอน และอาจารยประจําวิชา ไดทราบ

ผลการประเมิน เพื่อนําไปปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนตอไป ดังนี้ 

• CMP2_2.2-7.1 : รายงานการประชุมฝายแพทยศาสตรศึกษา วันพฤหัสบดี ที่ 24 กรกฎาคม 

2551  

• CMP2_2.2-7.2 : รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ คร้ังที่ 4/2551 วันศุกร ที่ 29 

สิงหาคม 2551  

• CMP2_2.2-7.3 : รายงานการประชุมฝายแพทยศาสตรศึกษา วันพฤหัสบดี ที่ 22 สิงหาคม 

2551  

• CMP2_2.2-7.4 : รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ วาระพิเศษ คร้ังที่ 1 / 2551 วัน

จันทร ที่ 22 กันยายน 2551  

• CMP2_2.2-7.5 :  รายงานการประชุมฝายแพทยศาสตรศึกษา วันพุธ ที่ 19 พฤศจิกายน 2551  

• CMP2_2.2-7.6 :  รายงานการประชุม สรุปปญหาและอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอน ใน

ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2551 ของฝายหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร วาระพิเศษ / 2552 วัน

อังคาร ที่ 24 มีนาคม 2552 

• CMP2_2.2-7.7 :  รายงานการประชุม สรุปปญหาและอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอน ใน

ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2551 ของฝายหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร วาระพิเศษ / 2552 วัน

ศุกร ที่ 22 พฤษภาคม 2552  

       เม่ือเสร็จส้ินการสอนในแตละรายวิชา ฝายวิชาการจะนําผลการสอบทุกรายวิชามาวิเคราะหคา

ความยากงายของขอสอบ และแจงผลการวิเคราะหใหอาจารยผูสอนทราบผล และนําไปใชในการหาคา

มาตรฐานการสอบผานและเก็บขอสอบที่ดีเขาคลังขอสอบตอไป ดังนี้ 

• CMP2_2.2-7.8 : หนังสือนําสงผลการวิเคราะหคา P , R ของขอสอบ MCQ ในรายวิชา 1901 

205 ระบบหัวใจและหลอดเลือด 1 
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• CMP2_2.2-7.9 : หนังสือนําสงผลการวิเคราะหคา P , R ของขอสอบ MCQ ในรายวิชา 1902 

203 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา 

โดยกระบวนการดังกลาวจะตองดําเนินการเสร็จส้ินภายใน 2 สัปดาหหลังเสร็จกระบวนการเรียน

การสอน และนําผลดําเนินการดังกลาวมาปรับปรุงกอนเปดการเรียนการสอนในปการศึกษาตอไป 

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ไดจัดทําโครงการ การจัดทํา Table of specification (TOS) 

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (CMP2_2.2-7.10 )  โดยมีวัตถุประสงค เพื่อใหนักศึกษาไดทักษะ และความรู

ครบถวนไมซ้ําซอน ตรงตามวัตถุประสงคของหลักสูตร พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนใหเกิดประโยชน

สูงสุด เพื่อปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอน และตรวจสอบความสมบูรณของเนื้อหาใหครบถวนตาม

เกณฑมาตรฐานหลักสูตร เพื่อความชัดเจนในการกําหนดกรอบเนื้อหา และภาระงานสอนของอาจารยทุกทาน 

โดยอางอิงจากผลการประเมินในกระบวนการขจัดการเรียนการสอนจากนักศึกษาและอาจารยผูสอน เพื่อ

กําหนดหัวขอและเชิญอาจารยพิเศษ เพื่อสอนนักศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต เพื่อใหเปนบัณฑิตที่มี

คุณลักษณะที่พึงประสงคตอไป 

 

สรุปผลการดําเนินการ 
 

ผลการประเมิน 
หนวยวัด คาเปาหมาย 

ผลการ
ดําเนินงาน เทียบกับเปาหมาย คะแนนประเมิน 

ระดับ 5 ขอแรก 7 ขอ บรรลุเปาหมาย 3 

 
จุดแข็ง : 

1. มีการวางแผนและดําเนินงานตามแผนในการพัฒนาศักยภาพดานการจัดการศึกษา ของ

อาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนดานการศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน การวัด

และการประเมินผล ชวยใหการจัดการศึกษาสอดคลองตามเปาหมายของการจัด

การศึกษาทุกหลักสูตร มีการปฏิบัติงานในการจัดการเรียนการสอนในแตละหลักสูตร

อยางเปนลําดับข้ันตอน มีคูมือในการปฏิบัติ เชน คูมือรายวิชา คูมืออาจารย  มีการ

ดําเนินการปฐมนิเทศดานการศึกษาใหแกนักศึกษา อาจารย และบุคลากร กอนเปดภาค

เรียนในแตละปการศึกษา  
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2. กิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญในแตละรายวิชาของทุกหลักสูตร มี
ความหลากหลายและสามารถยืดหยุนตามความเหมาะสมของเนื้อหารายวิชา เชน มีทั้ง

รูปแบบการบรรยาย การเรียนปฏิบัติการ การเรียนรูโดยใชปญหาเปนพื้นฐาน การ

ปฏิบัติงานภาคสนาม การทํากรณีศึกษาหรือโครงงานวิจัย เปนตน 

3. วิทยาลัยฯ ตระหนักถึงมาตรฐานของการเรียนการสอนในทุกหลักสูตรจึงไดพิจารณาเชิญ

อาจารยพิเศษ ผูทรงคุณวุฒิ จากสถาบันและหนวยงานที่มีชื่อเสียง เปนที่ยอมรับ มารวม

สอนกับอาจารยประจําในวิทยาลัย ฯ ชวยใหเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางอาจารยกบั

นักศึกษา และอาจารยพิเศษกับอาจารยในวิทยาลัย ฯ 

4. อาจารยและบุคลากรดานการศึกษาใหความสําคัญกับการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวของกับการ
พัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน  มีศักยภาพ และทุมเท 

5. วิทยาลัยฯ มีกลไกในการสรางปฏิสัมพันธระหวางอาจารยและนักศึกษาทุกหลักสูตร ทํา

ใหเกิดการส่ือสารแบบ Two-way communication เชน การมี Resource person 

,facilitator  อาจารยที่ปรึกษา ประธานรายวิชา หรืออาจารยผูประสานงานรายวิชา     

เปนตน 

6. การจัดการเรียนของวิทยาลัยฯ มีการสอดแทรกความตระหนักดานคุณธรรม จริยธรรม ให

นักศึกษาพรอมดวยความสามารถ ความดีและมีความสุข สามารถทํางานรวมกับคนอ่ืน

ได โดยกิจกรรมที่สงเสริมคุณธรรมจริยธรรม ไดแก การเรียนการสอนแบบกระบวนการ

กลุม ในการประเมินกระบวนการกลุมไดใหความสําคัญกับการยอมรับฟงความคิดเห็น

จากสมาชิก เนนการตรงตอเวลา 

7. มีปจจัยเกื้อหนุนและส่ือการเรียนรูที่หลากหลายสอดคลองกับการจัดการเรียนการสอนที่
เนนผูเรียนเปนสําคัญ ใหความสําคัญและสนับสนุนในการพัฒนาส่ือการเรียนรูอยาง

จริงจังและตอเนื่อง โดยเฉพาะส่ืออิเลคทรอนิกส 

8. มีแผนการพัฒนาและงบประมาณสนับสนุนการจัดหาส่ือ อุปกรณการเรียนการสอน 

คอมพิวเตอร การพัฒนาหองสมุด เพื่อใหมีความเพียงตอความตองการศึกษาหาความรู

เพิ่มเติมดวยตนเอง มีการใชส่ือเทคโนโลยีและนวัตกรรมการสอนใหมๆ มาปรับใชกับ

นักศึกษาแตละหลักสูตรอยางเหมาะสม ไดแก การใชส่ือการสอนผานระบบเครือขาย

คอมพิวเตอร (e-learning)   มีอุปกรณและเคร่ืองมือดานวิทยาศาสตรการแพทยที่

หลากหลาย เอ้ือประโยชนใหนักศึกษาเรียนรูไดเขาใจและมีความสุขในการเรียนรูมาก

ยิ่งข้ึนการบริหารจัดการเวลาในการใหบริการของหองสมุด มีการปรับเปล่ียนอยาง
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เหมาะสม ตามความตองการของนักศึกษา เพื่ออํานวยความสะดวกและเอื้อใหนักศึกษา

ใชบริการในชวงของการสอบ 

9. มีระบบในการวัดและการประเมินผลการเรียนการสอนในแตละรายวิชาของแตละ
หลักสูตร เชน การมีกรรมการรายวิชาที่รวมพิจารณาประเมินผลของแตละรายวิชา การ

กําหนดกิจกรรมการวิเคราะหและวิพากษขอสอบ การประเมินผลมีความยืดหยุนตาม

ความเหมาะสมของเนื้อหารายวิชาและกลุมผูเรียน อีกทั้งมีการปรับปรุงแกไขตามความ

เหมาะสม อยางตอเนื่อง 

10. มีการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนตอกิจกรรมการเรียนการสอน และส่ิงสนับสนุน

การเรียนรู ภายหลังจากจบกระบวนการเรียนการสอนในแตละภาคการศึกษา เพื่อเปน

ขอมูลพื้นฐานในการปรับปรุงแกไข เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนใหเหมาะสมและ

มีคุณภาพสูงสุด 

11. วิทยาลัยฯใหความสําคัญในการมีสวนรวมและใชทรัพยากรรวมกันของชุมชนและ
หนวยงานที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอนในหลักสูตรตาง ๆ  

12. มีการดําเนินการจัดทําแฟมประวัตินักศึกษา (Student Folio) เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานใน

การติดตามความกาวหนาดานผลการเรียน การทํากิจกรรมตางๆ และนําไปสูการวาง

แผนการปรับปรุงวิธีการสอนเพื่อพัฒนาผูเรียนในลําดับตอไปในอนาคต 
 

จุดที่ควรปรับปรุง : 
1. ทรัพยากรบุคคล โดยเฉพาะอาจารย ยังมีไมเพียงพอเหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนการ

สอนและจํานวนนักศึกษา  ซึ่งอาจเปนอุปสรรคในการพัฒนางานดานการเรียนการสอน 

2. อาคารสถานท่ี เชน  หองเรียน หองสมุด มีพื้นที่คอนขางจํากัด 

3. การประชุมและติดตามผลการดําเนินงานยังขาดการบันทึกและรายงานผล 
 

แนวทางการพัฒนาตนเอง : 
1. ควรมีการกําหนดแนวทางการแกไขปญหารวมกันเกี่ยวกับการบันทึกขอมูลการประชุม

ปรึกษาหารือ ดานการพัฒนาการเรียนการสอน เพื่อใหเกิดการทํางานที่คลองตัวและเกิดความ

ตอเนื่อง 

2. ติดตามผลการประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
ใหเกิดความตอเนื่อง 



- 105 - 

 

3. มีแผนการดําเนินการดานการเตรียมความพรอมในการจัดสถานที่ที่ใชในการดําเนินกิจกรรม
การเรียนการสอน ใหเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

4. สงเสริมอาจารยผูสอนและบุคลากรดานการศึกษาในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการวิจัยในช้ัน
เรียน เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในแตละรายวิชา 

5. กําหนดแนวทางการใชขอมูลจากแฟมประวัตินักศึกษา เพื่อใหเกิดประโยชนกับนักศึกษา และ

เอ้ือประโยชนตอการกําหนดแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

6. ควรมีการสงเสริมและพัฒนาระบบการเรียนรูดวยตนเองโดยใชระบบเครือขายคอมพิวเตอร ให
มีบทบาทมากยิ่งข้ึน 

 
 
ตัวบงชี้ที่ 2.2.1 คาใชจายทั้งหมดท่ีใชในระบบหองสมุด คอมพิวเตอรและศนูยสารสนเทศ 
                    ตอนักศึกษา 
ที่มาตัวบงชี้  :   สมศ.6.9,  ก.พ.ร.19 

คาน้ําหนกั :    1.66 

เปาหมาย : ≥  7,000 บาท 

ชนิดของตัวบงชี ้:  ปจจัยนําเขา 

คําอธิบาย 
คาใชจายที่สถาบันอุดมศึกษาใชเพื่อการพัฒนาระบบหองสมุด คอมพิวเตอร และศูนย

สารสนเทศที่ใช     เพื่อการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทั้งหมด ไดแก งบดําเนินการและงบ

ลงทุนที่ใชในการจัดซ้ือระบบ อุปกรณ โปรแกรม และครุภัณฑคอมพิวเตอรอ่ืนๆ ตลอดจนคาใชจายใน

การพัฒนา ระบบและเครือขาย- คอมพิวเตอรเพื่อการเรียนการสอนและการคนควาของนักศึกษา 

คาจางบุคลากร และคาเส่ือมราคาตอจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา เทียบเทา (FTES)     

 ตัวบงชี้นี้บงบอกถึงสภาพความพอเพียงของเคร่ืองมือในการสนับสนุนการเรียนการสอนการ

เรียนรูดวยตนเอง  วาเหมาะสมพอเพียงหรือไม อยางไร ซึ่งยอมสงผลตอกระบวนการจัดการเรียน

การสอนและคุณภาพของผลผลิตโดยตรง  

    0 0 0งบดําเนินการ  หมายถึง  งบหมวดเงินเ ดือน  คาตอบแทน  คาใชสอย  คาวัสดุ  คา

สาธารณูปโภค เงินอุดหนุน  และคาเส่ือมราคา โดยไมรวมงบลงทุน (งบครุภัณฑ ที่ดิน  ส่ิงกอสราง) 
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งบดําเนินการคิดจากทั้งสองแหลง คือ       จากงบประมาณแผนดินและงบเงินรายได (เงินนอก

งบประมาณแผนดิน) ทั้งนี้ ใหคิดตามปงบประมาณ 

 

              คาใชจายทั้งหมด หมายถึง งบดําเนินการและงบลงทุน ที่เกี่ยวกับ 

1. การจัดซื้อหนังสือ วารสาร ส่ิงพิมพ ส่ือมัลติมีเดีย  

2. การพัฒนาระบบสารสนเทศ ซอฟทแวร และฐานขอมูลคอมพิวเตอรเพื่อการสืบคน

และการศึกษา   

3. วัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑการศึกษา เคร่ืองคอมพิวเตอรที่ใชในระบบหองสมุด และศูนย

สารสนเทศ    (กรณีของครุภัณฑใหใชคาเส่ือมราคา) 

4. คาใชจายในการปรับปรุงอาคาร หองเรียน หองปฏิบัติการ 

-     คาจางบุคลากร 

สูตรการคํานวณ  : 

 คาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบหองสมุด คอมพิวเตอรและศูนยสารสนเทศใน

ปงบประมาณนั้น 

 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทยีบเทาในปงบประมาณนัน้ 

× 100 

เกณฑการใหคะแนน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

จํานวน 1-4,499 บาท/คน จํานวน 4,500-6,999 บาท/คน 
จํานวนมากกวาหรือเทากับ 

 7,000 บาท/คน 

ผลการดําเนินงาน 

เกณฑมาตรฐาน  ประเมินตนเอง 
1 คาใชจายท้ังหมดท่ีใชในระบบหองสมุด คอมพิวเตอรและ

ศูนยสารสนเทศในปงบประมาณนั้น  

                 ปการศึกษา 2551 วิทยาลัยฯ มีจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาในปงบประมาณ

ทั้งส้ิน  195.14  คาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบหองสมุด คอมพิวเตอรและศูนยสารสนเทศตอ

นักศึกษาเต็มเวลาในปงบประมาณ 2551  เทากับ  22,673.68  บาท  
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คาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบหองสมุด คอมพิวเตอร และศนูยสารสนเทศ 
 

จํานวนเงิน (บาท) 
รายการ 

งบประมาณ เงินรายได 

1. คาจัดซื้อหนังสือ  วารสาร  ส่ือส่ิงพิมพ ส่ือ

มัลติมีเดีย 

2,240,489.45 - 

2.  พัฒนาระบบสารสนเทศ ซอฟแวรและฐาน

ขอมูลคอมพิวเตอร เพื่อการสืบคนและการศึกษา

ของนักศึกษา 

1,014,118 - 

3.  คาเส่ือมราคา - - 

4.  อุปกรณโสตทัศนูปกรณ 300,000 - 

5.  คาจางผูปฏิบัติงาน 

     -  เจาหนาที่บริหารงานทัว่ไป 

     -  บรรณารักษ 

 

142,450 

- 

 

 

97,602 

6.  คาใชจายในการปรับปรุง อาคาร หองเรียน 

หองปฏิบัติการ 

60,000 - 

รวมคาใชจายทั้งหมดของวิทยาลยัฯ 3,854,659.45 

7. คาใชจายที่แบงสวนจากมหาวิทยาลยัฯ 569,882.30 

รวมคาใชจายทั้งหมด 4,424,541.75 

สรุป คาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบหองสมุด 
คอมพิวเตอรและศูนยสารสนเทศตอนกัศึกษา

เต็มเวลาในปงบประมาณ 2551 

22,673.68 

 

สรุปผลการดําเนินการ 
 

ผลการประเมิน 
หนวยวัด คาเปาหมาย 

ผลการ
ดําเนินงาน เทียบกับเปาหมาย คะแนนประเมิน 

ระดับ ≥  7,000 บาท 22,673.68 บรรลุเปาหมาย 3 
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จุดแข็ง : 
1. นโยบายของผูบริหารไดใหความสําคัญในการใชส่ือ ทางเทคโนยีสารสนเทศและเครอืขาย ใน

การสนับสนุนการเรียนการสอน 

2. มีหองสมุด และหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร  สําหรับสนบัสนุนการเรียนการสอนของนักศึกษา 

3. มีการจัดสรรงบประมาณสําหรับเชาซ้ือ E-journal และ E-book เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการ

เรียนการสอน 

4. มีการเปดใหบริการหองสมุดและหองปฏิบติัการคอมพิวเตอรนอกเวลาราชการ  เพื่อสนับสนนุ
การเรียนรูดวยตนเอง 

5. มีการใชทรัพยากรรวมกนัและเช่ือมโยงเครือขายระบบสารสนเทศกับหองสมุดของโรงพยาบาล
รวมผลิต  และโรงพยาบาลสมทบ 

 
 
จุดที่ควรปรบัปรุง : 

หองสมุดและหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรมีพื้นที่จาํกัด   
 
 
แนวทางการพัฒนาตนเอง : 

1. จัดทําแผนในการเพิม่พืน้ที ่ หองสมุดและหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ณ อาคารวิทยาลัยฯ 

(อาคารใหม) 

2. จัดทําแผนงบประมาณ เพื่อจัดหาครุภัณฑคอมพวิเตอรและอุปกรณ ใหเพยีงพอกับจํานวน

นักศึกษาที่เพิม่ข้ึน  เพื่อใหสอดคลองกับขนาดของพื้นทีห่องสมุดและหองปฏิบัติการ

คอมพิวเตอร ณ อาคารวทิยาลัยฯ แหงใหม 

3. สงเสริมและสนับสนนุใหนักศึกษาใชทรัพยากรรวมกันและเกิดประโยชนสูงสุด เชน การใช

บริการสํานกัวทิยบริการ และสํานกัคอมพวิเตอรและเครือขาย ของมหาวทิยาลัยอุบลราชธานี   

4. สงเสริมและสนับสนนุใหนักศึกษา  อาจารย และบุคลากร ใชระบบฐานขอมูลทางดาน

อิเล็กทรอนกิส ใหมากข้ึน 
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ตัวบงชี้ 2.2.2  ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการสอนของอาจารยและ                     
                   สิ่งสนับสนุนการเรียนรู  
ที่มาตัวบงชี้  :   สมศ.6.7 

คาน้ําหนกั :    1.67 

เปาหมาย  :     ≥  3.5 

ชนิดของตัวบงชี ้:  กระบวนการ 

2 1 2 1 2 1คําอธิบาย 
ระดับความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิภาพการสอนของอาจารยในแตละรายวิชา ซึ่ง

ประกอบดวย     ความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการถายทอดความรู การเตรียมเนื้อหา การบูรณาการ และ 

ความรูความสามารถของ  อาจารยผูสอน 

        ในปจจุบันสถาบันอุดมศึกษาหลายแหงมีแบบฟอรมสําหรับประเมินการสอนของคณาจารย 

ตามรูปแบบของทบวงมหาวิทยาลัย โดยนิสิตนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนจะเปนผูใหความเห็นตอ การ

สอนของอาจารย ทั้งในระหวางเรียน และเม่ือส้ินสุดการเรียนการสอน     

       ตัวบงชี้ดังกลาวเปนตัวบงชี้คุณภาพการสอนของคณาจารยและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู  ซึ่ง

สงผลตอคุณภาพของนิสิตนักศึกษา ถือเปนตัววัดในดานทรัพยากร (Input) เนื่องจากเช่ือวาคุณภาพ

ครูและส่ิงสนับสนุนการเรียนรูที่ดี จะมีผลทําใหคุณภาพของนิสิตนักศึกษาดีดวย ทั้งนี้ ในการประเมิน

จะตองคํานึงถึงปรัชญา พันธกิจ และลักษณะการเรียนการสอนของแตละสถาบันการศึกษาดวย 

เกณฑการใหคะแนน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

ระดับ 1 – ระดับ 2.49 ระดับ 2.5 – ระดับ 3.49 มากกวาหรือเทากบัระดับ 3.5 

ผลการดําเนินงาน 

เกณฑมาตรฐาน ประเมินตนเอง 
1 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการสอน

ของอาจารยและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู  

    

             ปการศึกษา 2551   ไดมีการประเมินระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการสอน

ของอาจารยและส่ิงสนบัสนนุการเรียนรู ซึง่คาเฉลี่ยทุกดานเทากับ 4.27  
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 (ขอมูลจากระบบการประเมินการเรียนการสอนผานเครือขาย UBU Evaluation system)   

เฉลี่ย 
รายการ ภาคเรียน  

ที่ 1/ 2551 
ภาคเรียน
ที่ 2/2551 

1. ความตรงเวลาในการสอน 4.39 4.28 

2. แจงจุดมุงหมาย / จุดประสงคเชิงพฤติกรรมและเกณฑการวัดและ

ประเมินผลการสอนชัดเจน 4.32 4.34 

3. สามารถถายทอด/จัดการเรียนการสอนเปนข้ันตอน เหมาะสม 

เขาใจงาย 4.22 4.19 

4. เปดโอกาส / สงเสริมใหนกัศึกษาไดศึกษา /เรียนรูกรณีศึกษา /จาก

การทาํงานจริง / ฝกปฏิบัติ/คนควาวิจัย/โครงงาน/สัมมนา/คนควาทาง

อินเตอรเน็ต 4.27 4.37 

5. สงเสริมใหนักศึกษาฝกการคิดวิเคราะห การใช/หาเหตุผล และ

ความคิดริเร่ิมสรางสรรค 4.26 4.32 

6. สอดแทรกคุณธรรม /จริยธรรม/จรรยาบรรณวิชาชีพ/คานิยมที่ดี  4.18 4.19 

7. เปดโอกาสใหนักศึกษาไดซักถาม แสดงความคิดเหน็ ประชุม พูดคุย 

ใหคําแนะนาํและรับฟงความคิดเห็นที่แตกตางหรือขัดแยง 4.29 4.40 

8. ใช/มีส่ือเทคโนโลยกีารสอนทีน่าสนใจ/ทันสมยั/เหมาะสมกับ

เนื้อหาวิชาและชวยเสริมการเรียนรูและความเขาใจ 4.17 4.26 

9. แจงรายช่ือหนงัสือและระบบสืบคนขอมลูอิเล็กทรอนกิสที่จะศึกษา

คนควาดวยตนเอง 4.21 4.15 

10. นักศึกษาพอใจในคุณภาพ/ความสามารถของอาจารยและส่ิง

สนับสนนุการสอน 4.26 4.33 

คาเฉลี่ยทกุดานรวมกัน 4.26 4.28 

คาเฉลี่ยทกุดานในปการศกึษา 2551 4.27 

 หมายเหตุ ; ขอมูลจากระบบการประเมินการสอนผานเครือขาย (Ubu-Evalution System)   

มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี   
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  สรุปผลการดําเนินการ 
 

ผลการประเมิน 
หนวยวัด คาเปาหมาย 

ผลการ
ดําเนินงาน เทียบกับเปาหมาย คะแนนประเมิน 

ระดับ ≥  3.5 4.27 บรรลุเปาหมาย 3 

 
 

จุดแข็ง : 
1. วิทยาลัยฯ เปดโอกาสใหนักศึกษาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบการจัดการเรียนการสอน

และปจจัยเก้ือหนุนอยางตอเนื่อง  ทําใหมีทิศทางในการพัฒนาการเรียนการสอนเปนไปตาม

ความเหมาะสม 

2. มีระบบการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีมาตรฐาน  เชน ระบบการประเมินการ

เรียนการสอนของมหาวิทยาลัย  แพทยสภา  กลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย 

3. วิทยาลัยฯ เปดโอกาสใหนักศึกษาแสดงความคิดเห็นเกีย่วกับระบบการจัดการเรียนการสอน

และปจจัยเกื้อหนนุอยางตอเนื่อง  ทําใหมทีิศทางในการพัฒนาการเรียนการสอนเปนไปตาม

ความเหมาะสม  

4. มีระบบการประเมินความพึงพอใจของนกัศึกษาตอคุณภาพการสอนของอาจารยและส่ิง
สนับสนนุการเรียนรูผานระบบอิเล็กทรอนกิส  ซึง่เปนการลดการใชกระดาษ ทําใหไมส้ินเปลือง

ทรัพยากรธรรมชาติ และประหยัดงบประมาณของวิทยาลัยฯ 
 

จุดที่ควรปรับปรุง : 
ตามนโยบายที่ใหมีการประเมินความพึงพอใจของการเรียนการสอนและปจจัยเกื้อหนุนทุกๆ

หัวขอ  ซึ่งที่ผานมามีการใชกระดาษเปนจํานวนมากทําใหส้ินเปลืองทรัพยากรธรรมชาติและ

งบประมาณของทางวิทยาลัยฯ 
 

แนวทางการพัฒนาตนเอง : 
จัดทํานโยบายลดการใชกระดาษ  เชน การพัฒนาระบบประเมินการเรียนการสอนและปจจัย

เกื้อหนุนผานระบบอิเล็กทรอนิกส 
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ตัวบงชี้ที่ 2.3 : มีโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการ  
                   สอน ซ่ึงบุคคล  องคกร และชุมชนภายนอกมีสวนรวม  
ที่มาตัวบงชี้  :   สกอ.2.3 

คาน้ําหนัก    1.67 

เปาหมาย :    4 ขอแรก 

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ  

กณฑมาตรฐาน : ระดับ  
1.   มีระบบและกลไกที่กําหนดใหผูทรงคุณวุฒิ หรือผูรูในชุมชนมาชวยในการพัฒนาและปรับปรุง  

หลักสูตรทุกหลักสูตร  

2.   มีการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมใหผูเรียนมีความรูและทักษะที่นําไปใชในการปฏิบัติ  

      ไดจริง โดย     ผูทรงคุณวุฒิ หรือผูรูในชุมชนมีสวนรวมทุกหลักสูตร  

3.   มีการจัดโครงการ กิจกรรมทางการศึกษาทั้งที่กําหนดและไมกําหนดในหลักสูตรโดยความรวม

มือกับองคการหรือหนวยงานภายนอก  

4.   มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินกิจกรรมการเรียนการสอนที่ไดรับการสนับสนุนจาก                  

ผูทรงคุณวุฒิหรือชุมชนภายนอกมหาวิทยาลัยทุกหลักสูตร  

5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการมีสวนรวมของบุคคล องคการ และชุมชนภายนอกใน

การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนทุกหลักสูตร  

เกณฑการประเมิน :                    

ผลการดําเนินงาน 

เกณฑมาตรฐาน (ระดับ) ประเมินตนเอง 
1 มีระบบและกลไกท่ีกําหนดใหผูทรงคุณวุฒิ หรือผูรูใน

ชุมชนมาชวยในการพัฒนาและปรับปรุง  หลักสูตรทุก
หลักสูตร 

 

1. วิทยาลัยฯ จัดทําโครงการผลิตบัณฑิตที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ทุกหลักสูตร โดยในกิจกรรม

ไดกําหนดใหมีการเชิญผูทรงคุณวุฒิและผูเช่ียวชาญในสาขาที่ขาดแคลนและในทองถิ่น มา

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนนิการ 1 – 3 ขอแรก มีการดําเนนิการ 4 ขอแรก มีการดําเนนิงานครบ 5 ขอ 
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เปนอาจารยพิเศษ พรอมใหขอคิดเห็นในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร เพื่อใหเกิดความ

สอดคลองกับหลักการของมหาวิทยาลัยทองถิ่น ดังนี้ 

• หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ขอใชเงินงบประมาณ (CMP2_2.3-1.1 : แบบเสนอ

แผนดําเนินงาน / โครงการประจําปงบประมาณ 2552 โครงการผลิตบัณฑิตที่เนน

ผูเรียนเปนสําคัญ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต) และขอใชเงินรายได 

(CMP2_2.3-1.2 : แบบเสนอแผนดําเนินงาน / โครงการ ประจําปงบประมาณ 

2552โครงการผลิตบัณฑิตที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

(2) ) 

• หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร โดยขอใชเงิน

งบประมาณ (CMP2_2.3-1.3 : แบบเสนอแผนดําเนินงาน / โครงการประจําป

งบประมาณ 2552โครงการผลิตบัณฑิตที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ หลักสูตรวิทยา

ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร ) และขอใชเงินรายได(CMP2_2.3-

1.4 :แบบเสนอแผนดําเนินงาน / โครงการประจําปงบประมาณ 2552โครงการ

ผลิตบัณฑิตที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

สาธารณสุขศาสตร (2) 

• หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรตอเนื่อง) โดยขอใชเงินรายได

(CMP2_2.3-1.5 :แบบเสนอแผนดําเนินงาน / โครงการประจําปงบประมาณ 2552

โครงการผลิตบัณฑิตที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 

(หลักสูตรตอเนื่อง) (2) 

2. ทุกหลักสูตร มีการกําหนดวัตถุประสงคใหตอบสนองตอชุมชนทองถิ่น และใชทรัพยากร

ภายในทองถิ่นอยางคุมคาที่สุด โดยการเชิญผูทรงคุณวุฒิในทองถิ่นรวมรางหลักสูตรและ

เปนที่ปรึกษาหลักสูตร เพื่อใหเกิดความสอดคลองกับหลักการของมหาวิทยาลัยทองถิ่น 

ดังนี้ 

• CMP2_2.3-1.6  : คําส่ังสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 10/2546 เร่ือง แตงต้ัง

คณะกรรมการโครงการจัดต้ังวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข  ส่ัง ณ 

วันที่ 13 พฤษภาคม 2546  

• CMP2_2.3-1.7  : คําส่ังมหาวิทยาลัยฯ ที่ 948/2546 เร่ืองแตงต้ังคณะกรรมการ

โครงการจัดต้ังวิทยาแพทยศาสตรและการสาธารณสุข (เพิ่มเติม) ส่ัง ณ วันที่ 18 
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กรกฎาคม 2546  

• CMP2_2.3-1.8  : คําส่ังมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 727/2546 เร่ือง แตงต้ัง

คณะกรรมการโครงการจัดต้ังวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข 

(เพิ่มเติม)ส่ัง ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2546 

•  CMP2_2.3-1.9  : คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการการรางหลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร  

•  CMP2_2.3-1.10  : คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการรางและพิจารณาหลักสูตร

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรตอเนื่อง) 

3. มีการเชิญผูทรงคุณวุฒิหรือผูรูในชุมชนมาชวยในการสอนและถายทอดความรูและ

ประสบการณ ซึ่งไดระบุไวในแผนการสอนอยางชัดเจน เชน จากโรงพยาบาลสรรพสิทธิ

ประสงค สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร และ คณะเภสัชศาสตร ม.อุบลฯ มารวมสอน  

และไดจัดทําคําส่ังแตงต้ังเปนอาจารยพิเศษ ดังนี้ 

• CMP2_2.3-1.11 : ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เร่ือง แตงต้ังอาจารยพิเศษ

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจําภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2551   

•  CMP2_2.3-1.12 : คําส่ังมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 19(2)/2552 เร่ือง แตงต้ัง

อาจารยพิเศษหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจําภาคการศึกษาปลาย ป

การศึกษา 2551 ส่ัง ณ วันที่ 12 มกราคม 2552 

•   CMP2_2.3-1.13 : ตัวอยางหนังสือเชิญผูทรงคุณวุฒิในทองถิ่นรวมเปนอาจารย

พิเศษ  

•  CMP2_2.3-1.14  :  คําส่ังแตงต้ังอาจารยพิเศษหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร  และหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร

ตอเนื่อง) ปการศึกษา 2551 

4. ในกระบวนการคัดเลือกนักศึกษาแพทย ไดเชิญผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาชีพรวมเปน
คณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาแพทย ประจําปการศึกษา 2552 ดังนี้ 

• CMP2_2.3-1.15  : ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เร่ือง แตงต้ังคณะกรรมการ

คัดเลือกนักศึกษาแพทย โครงการผลิตแพทยเพิ่มเพื่อชาวชนบท ประจําป

การศึกษา 2552  

• CMP2_2.3-1.16  : ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เร่ืองแตงต้ังคณะกรรมการ
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คัดเลือกนักศึกษาแพทย โครงการผลิตแพทยเพิ่มเพื่อชาวชนบทภายใตการพัฒนา

กําลังคนขนาดใหญดานการสาธารณสุข ปการศึกษา 2552 (เพิ่มเติม) 

5. ในการปรับปรุงหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ไดเชิญผูทรงคุณวุฒิรวมเปนคณะกรรมการ

ปรับปรุงหลักสูตร (CMP2_2.3-1.17 : คําส่ังวิทยาลัยฯ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 

11/2550 เร่ือง แตงต้ังคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  ส่ัง ณ วันที่ 6 

พฤศจิกายน 2550 ) 

6. มีการลงนามบันทึกความรวมมือระหวางโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค และมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี (CMP2_2.3-1.18 ) 

7. จัดทําโครงการประสานความรวมมือโรงพยาบาลรวมผลิต ดานการจัดการเรียนการสอน

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ชั้นคลินิก  โดยจัดประชุมแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกับ

โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห ในวันพฤหัสบดี ที่ 25 กันยายน 2551 ณ หองประชุม

มันปลา  (CMP2_2.3-1.19 : รายช่ือผูเขารวมประชุม)  

8. มีการประชุมรวมระหวางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค 

อุบลราชธานี คร้ังที่ 1 /2551 ในวันพุธที่ 15 ตุลาคม 2551 เวลา 09.30 น. ณ หองประชุม 1 

อาคาร 50 พรรษา โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค อุบลราชธานี เพื่อประสานความรวมมือ

ในดานการจัดการเรียนการสอน  (CMP2_2.3-1.20 : รายงานการประชุมรวมระหวาง

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค อุบลราชธานี คร้ังที่ 1 

/2551) 

9. มีการประชุมรวมระหวางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ โรงพยาบาลศรีสะเกษ จํานวน 3 

คร้ัง เพื่อประสานความรวมมือในการเปนสถาบันรวมผลิตบัณฑิตแพทย ดังนี้ 

• CMP2_MD2.3-1.21 : รายงานการประชุมรวมระหวางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

กับ โรงพยาบาลศรีสะเกษ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2551 

• CMP2_MD2.3-1.22 : รายงานการประชุมรวมระหวางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

กับ โรงพยาบาลศรีสะเกษ  วันที่ 9 มกราคม 2552 

• CMP2_MD2.3-1.23 : รายงานการประชุมรวมระหวางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

กับ โรงพยาบาลศรีสะเกษ  วันที่ 17 มีนาคม 2552 

10. ในรายวิชาประสบการณวิชาชีพแพทย ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2551 ไดจัดทํา

โครงการใหนักศึกษาไปเรียนนอกสถานที่ เพื่อหาประสบการณในดานการใหบริการ การ
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สังเกตการณ การคัดกรองโรคเบ้ืองตน การสัมภาษณผูปวย รวมรับฟงการวินิจฉัย และอ่ืน ๆ 

โดยขอความรวมมืออาจารยแพทย และพยาบาล จากโรงพยาบาลชุมชน เปนผูใหความรู 

และประสบการณนักศึกษา (CMP2_2.3-1.24 : โครงการศึกษาดูงานและจัดการเรียนการ

สอนนอกสถานที่ ในรายวิชาประสบการณวิชาชีพ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต) 

11.  ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2551 ฝายหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร มีแผนการจัดการ

เรียนการสอนในชุมชน การศึกษาดูงานและการฝกงานในองคกรภายนอกโดย ไดจัดให

นักศึกษาไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ ดังนี้ 

• CMP2_2.3-1.25 : หนังสือที่ ศธ 0529.16/ 6105 ลงวันที่ 2 กันยายน 2552  เร่ือง 

ขอความอนุเคราะหนํานักศึกษาเขาดูงาน ที่ บริษัทกาวหนาไกสด จํากัด ในวันที่ 

20 กันยายน 2551  

• CMP2_2.3-1.26 : หนังสือที่ ศธ 0529.16/ 6361 ลงวันที่ 9 กันยายน 2552  เร่ือง 

ขอความอนุเคราะหนํานักศึกษาเขาดูงานในโรงพยาบาลบานแพว (องคกร

มหาชน) ในวันที่ 24 ตุลาคม 2551 

• CMP2_2.3-1.27 : หนังสือที่ ศธ 0529.16/ 6360 ลงวันที่ 9 กันยายน 2552  เร่ือง 

ขอความอนุเคราะหนํานักศึกษาเขาดูงานในบริษัทคาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศ

ไทย) จํากัด ในวันที่ 24 ตุลาคม 2551 

• ไปศึกษาดูงานดานความปลอดภัยอาชีวอนามัยและส่ิงแวดลอม ที่บริษัท เวอร

เท็กซ แอพพาเรล จํากัด วันพฤหัสบดี ที่ 19 กุมภาพันธ 2552 (CMP2_2.3-1.28 : 

หนังสือที่ ศธ 0529.16 / 0019 ลงวันที่ 13 มกราคม 2552 เร่ือง ขอความ

อนุเคราะหศึกษาดูงานดานความปลอดภัยอาชีวอนามัยและส่ิงแวดลอม)  

12.  ไดสงอาจารยเขารวมประชุมเสวนา เร่ือง “ผูใชพบผูผลิต : ความคาดหวังในการผลิต

บัณฑิตวิทยาศาสตร สาขาสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม และสาขาอาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัย “ รวมกับคณะวิทยาศาสตร ม.อุบลฯ ในวันที่ 28 มกราคม 2552 เพื่อใหมีความ

เขาใจตรงกันถึงความตองการของตลาดแรงงาน สถานประกอบการ (ผูใชหรือผูจางงาน) 

และผูผลิตบัณฑิต (มหาวิทยาลัย) ซึ่งขอมูลที่ไดจากการประชุมจะไดนํามาปรับปรุง

หลักสูตรฯ เพื่อผลิตบัณฑิตใหสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน และผูใช
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บัณฑิต(CMP2_2.3-1.29 : หนังสือจากคณะวิทยาศาสตร ที่ ศธ 0529.7.1/ว 13388 ลง

วันที่ 29 ธันวาคม 2551 เร่ือง ขอเรียนเชิญประชุมรวมเสวนา) 

2 มีการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมใหผูเรียนมีความรู 
และทักษะที่นําไปใชในการปฏิบัติไดจริง โดยผูทรงคุณวุฒิ 
หรือผูรูในชุมชนมีสวนรวมทุกหลักสูตร 

 

ทุกหลักสูตร  สงเสริมใหผูเรียนมีความรูและทักษะที่นําไปใชในการปฏิบัติไดจริง โดยเชิญผู

ทรงคุณวุฒิ หรือผูรูในชุมชน จากโรงพยาบาล สถานีอนามัย สถานประกอบการ รวมถึงรานคา  รวม

เปนอาจารยพี่เล้ียง และขอใชสถานที่เปนที่ฝกภาคสนาม ศึกษาดูงาน เก็บขอมูล ฝกปฏิบัติการวิจัย

ชุมชน  ดังนี้   

1. หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  ในรายวิชา เวชศาสตรครอบครัวและชุมชน 1 และ 2  ไดขอ

ความอนุเคราะหผูทรงคุณวุฒิ หรือผูรูในชุมชนรวมเปนอาจารยพี่เล้ียง และขอใชสถานที่

เปนที่ฝกภาคสนามสําหรับนักศึกษาแพทย  ดังนี้ 

• ในรายวิชาเวชศาสตรครอบครัวและชุมชน 2 ไดทําหนังสือเรียนสาธารณสุข

อําเภอวารินชําราบ เพื่อขอความอนุเคราะหบุคลากรในสังกัดรวมเปนอาจารย

พี่เล้ียง และขอใชพื้นที่หวยขะยุงในการจัดการเรียนการสอนภาคสนาม 

(CMP2_2.3-2.1 : ที่ ศธ 0529.16/7838 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2551 เร่ือง 

ขอความอนุเคราะหบุคลากรในสังกัดรวมเปนอาจารยพี่เล้ียง และขอใช

สถานที่สถานีอนามัยหวยขะยุง อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี ใน

การจัดการเรียนการสอนนักศึกษาแพทยชั้นปที่ 3 และแนวทางการดําเนินการ

ฝกภาคสนาม)  

• ในรายวิชาเวชศาสตรครอบครัวและชุมชน 1 ไดทําหนังสือเรียนผูอํานวยการ

ศูนยแพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค เพื่อนํา

นักศึกษาเขาศึกษาดูงาน ในวันจันทร ที่ 9 มีนาคม 2552 (CMP2_2.3-2.2 : ที่ 

ศธ 0529.16/0065 ลงวันที่ 21 มกราคม 2552 เร่ือง ขอความอนุเคราะหนํา

นักศึกษาแพทยชั้นปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2551 เขาศึกษาดู

งาน)  

• ในรายวิชาเวชศาสตรครอบครัวและชุมชน 1 ไดทําหนังสือเรียนโรงพยาบาล

ตระการพืชผล เพื่อขอเขาศึกษาดูงานดานการดําเนินงานของโรงพยาบาล
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ชุมชน ฝายเวชปฏิบัติครอบครัว  งานแพทยแผนไทย งานสงเสริมสุขภาพ ใน

วันอังคาร ที่ 10 มีนาคม 2552 เวลา 08.30 -12.00 น.(CMP2_2.3-2.3 : ที่ ศธ 

0529.16/0066 ลงวันที่ 21 มกราคม 2552 เร่ือง ขอความอนุเคราะหนํา

นักศึกษาแพทยชั้นปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2551 เขาศึกษาดู

งาน)  

• ในรายวิชาเวชศาสตรครอบครัวและชุมชน 1 ไดทําหนังสือเรียนสถานีอนามัย

ทุงบอน เพื่อขอเขาศึกษาดูงานดานเวชปฏิบัติ งานแพทยแผนไทย งาน

สงเสริมสุขภาพ ในวันอังคาร ที่ 10 มีนาคม 2552 เวลา 13.30 – 16.30 น.

(CMP2_MD2.3-2.4 : ที่ ศธ 0529.16/0067 ลงวันที่ 21 มกราคม 2552 เร่ือง

ขอความอนุเคราะหนํานักศึกษาแพทยชั้นปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 ป

การศึกษา 2551 เขาศึกษาดูงาน ) 

2.   หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ในรายวิชา เวชศาสตรครอบครัวและชุมชน 2 ไดขอ

ความอนุเคราะหผูทรงคุณวุฒิ หรือผูรูในชุมชนรวมเปนอาจารยพี่เล้ียง และขอใช

สถานที่เปนที่ฝกภาคสนาม ดังนี้ 

• สถานีอนามัยหวยขะยุง (CMP2_2.3-2.5 : หนังสือที่  ศธ 0529.16/7838  ลง

วันที่  17  พฤศจิกายน  2551  เร่ือง  ขอความอนุเคราะหบุคลากรในสังกัด

รวมเปนอาจารยพี่เล้ียง  และขอใชสถานที่สถานีอนามัยหวยขะยุง  อ.วารินชํา

ราบ  จังหวัดอุบลราชานี  หนังสือที่ อบ 2027.15/235 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 

2551 เร่ือง ขอตอบรับใหความอนุเคราะหสถานที่ในการฝกภาคสนาม พรอม

รายช่ือพี่เล้ียง) 

• โรงพยาบาลวารินชําราบ ในระหวางวันที่ 15 – 21 ธันวาคม 2551 

(CMP2_2.3-2.6 : หนังสือที่  ศธ 0529.16/6959  ลงวันที่  30  กันยายน  

2551  เร่ือง  ขอความอนุเคราะหบุคลากรในสังกัดเปนผูประสานงาน  และขอ

ใชสถานที่ในการจัดการเรียนการสอนโรงพยาบาลวารินชําราบ) 

• สถานีอนามัยคําขวาง ในระหวางวันที่ 20 – 26 ธันวาคม 2551 (CMP2_2.3-

2.7 : หนังสือที่  ศธ 0529.16/7837  ลงวันที่  17  พฤศจิกายน  2551 เร่ือง  

ขอความอนุเคราะหบุคลากรในสังกัดรวมเปนอาจารยพิเศษ  และขอใช

สถานที่สถานีอนามัยคําขวาง  อําเภอวารินชําราบ  จังหวัดอุบลราชธานี  ) 
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• สถานีอนามัยทุงบอน ในระหวางวันที่ 20 – 26 ธันวาคม 2551 (CMP2_2.3-

2.8 : หนังสือที่  ศธ 0529.16/7832  ลงวันที่  17  พฤศจิกายน  2551  เร่ือง  

ขอความอนุเคราะหบุคลากรในสังกัดรวมเปนอาจารยพี่เล้ียง และขอใช

สถานที่สถานีอนามัยทุงบอน  อําเภอวารินชําราบ  จังหวัดอุบลราชธานี)          

3. หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ในรายวิชาระบบทางเดินหายใจ 2  ไดทําหนังสือเรียน 

ผูอํานวยการโรงพยาบาล สรรพสิทธิประสงค ขอความอนุเคราะห นพ.วิเชียร  เชาวศรี

กุล บุคลากรในสังกัดรวมเปนอาจารยพิเศษ สอนในระหวางวันที่ 6 – 9 มกราคม 2552  

(CMP2_2.3-2.9 : หนังสือที่  ศธ 0529.16/8167  ลงวันที่  2  ธันวาคม  2551  เร่ือง  

ขอความอนุเคราะหบุคลากรในสังกัดรวมเปนอาจารยพิเศษ  ) 

4. หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต รายวิชาประสบการณวิชาชีพแพทย  ไดจัดทําโครงการ

ศึกษาดูงานและการจัดการเรียนการสอนนอกสถานท่ี ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 

2551 ที่โรงพยาบาลชุมชนในชวงระหวางวันที่ 16 – 20 มิถุนายน 2551 และชวงวันที่ 

11 – 15 สิงหาคม 2551   (CMP2_2.3-2.10 : โครงการศึกษาดูงานและจัดการเรียน

การสอนนอกสถานที่ ในรายวิชาประสบการณวิชาชีพแพทย หลักสูตรแพทยศาสตร

บัณฑิต) ในโรงพยาบาลชุมชน คือ โรงพยาบาลสําโรง  โรงพยาบาลมวงสามสิบ 

โรงพยาบาลโขงเจียม โรงพยาบาลนาจะหลวย และโรงพยาบาลสิรินธร 

5. หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต รายวิชาบทนําทางเวชศาสตรคลินิก ไดดําเนินการ

จัดการเรียนการสอนที่สงเสริมใหผูเรียนมีความรูและทักษะที่นําไปใชในการปฏิบัติได

จริง โดยสงนักศึกษาแพทยชั้นปที่ 3 จํานวน 50 คน ไปเรียนในโรงพยาบาลสรรพสิทธิ

ประสงค โดยผูทรงคุณวุฒิดานการแพทย (CMP2_2.3-2.11 : หนังสือที่ ศธ 

0529.16/0135 เร่ือง การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาบทนําทางเวชศาสตรคลินิก 

และตารางเรียนรายวิชา บทนําทางเวชศาสตรคลินิก ) 

6. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรตอเนื่อง) ในรายวิชา 1902 411 การ

ปองกันและควบคุมอัคคีภัย ไดเชิญนายชิตชัย ต้ังวงศไชย หัวหนาหนวยปองกันและ

รักษาความสงบ จากเทศบาลเมืองวารินชําราบ รวมเปนอาจารยพิเศษสาธิตการใช

เคร่ืองมือดับเพลิง (CMP2_2.3-2.12 : หนังสือที่ ศธ 0529.16/0041   เร่ือง  ขอความ

อนุเคราะหบุคลากรในสังกัดรวมเปนอาจารยพิเศษ    ลงวันที่   15  มกราคม  2552) 

7. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร ในรายวิชา 1902 206 

บริหารสาธารณสุข  ไดพานักศึกษาไปดูงานนอกสถานที่ ที่องคการบริหารสวนตําบล
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แจระแม  เพื่อใหมีความรูความเขาใจในการบริหารงานสาธารณสุขในชุมชน  

(CMP2_2.3-2.13 : หนังสือที่  ศธ  0529.16/0189 เร่ือง ขอความอนุเคราะหศึกษาดู

งาน ในรายวิชาบริหารสาธารณสุข  ลงวันที่  13  กุมภาพันธ  2552 ) 

8.  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรตอเนื่อง) ในรายวิชา1903 408 การ 

จัดการฝกอบรม ไดเชิญผูทรงคุณวุฒิในทองถิ่นรวมเปนอาจารย คือ อาจารยกัญ

จนณัฏฐ  เจริญชัย นักวิชาการสาธารณสุข 8 จาก สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด

อํานาจเจริญ (CMP2_2.3-2.14 : หนังสือที่  ศธ  0529.16/6630  เร่ือง ขอความ

อนุเคราะหบุคลากรในสังกัดรวมเปนอาจารยพิเศษ ลงวันที่   17  กันยายน   2552 ) 

9. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร ในรายวิชา 1902 317 

ปฏิบัติการตรวจวิเคราะหดานส่ิงแวดลอม ไดเชิญผูทรงคุณวุฒิในทองถิ่นรวมเปน

อาจารยพิเศษ จํานวน 3 ทาน จากสํานักงานส่ิงแวดลอมภาคที่ 12 อุบลราชธานี 

(CMP2_2.3-2.15 : หนังสือที่  ศธ 0529.16/7627   เร่ือง  ขอความอนุเคราะห

วิทยากรและหองปฏิบัติการวิเคราะหดานส่ิงแวดลอม  ลงวันที่  7  พฤศจิกายน  

2551) 

10.  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรตอเนื่อง) ในรายวิชา 1903 302 

กฎหมายสาธารณสุขและนิติเวช ไดเชิญผูทรงคุณวุฒิในทองถิ่นรวมเปนอาจารย

พิเศษ คือ นพ.ศักด์ิสิทธิ์  บุญลักษณ ตําแหนง นายแพทย 6 สังกัด โรงพยาบาล

สรรพสิทธิประสงค (CMP2_2.3-2.16 : หนังสือที่  ศธ 0529.16/1595   เร่ือง  ขอ

ความอนุเคราะหบุคลากรในสังกัดรวมเปนอาจารยพิเศษ   ลงวันที่  4  มีนาคม  

2551) 

11. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร ในรายวิชา 1902 310 

อนามัยครอบครัว  ไดทําหนังสือใหนักศึกษาขอเขาศึกษาดูงานในหนวยงานและ

ชุมชนใกลเคียง  เพื่อใหนักศึกษาไดศึกษาสภาพจริงของหนวยงานในชุมชนของ

ตน เพื่อเสริมสรางความเขาใจและตระหนักถึงความสําคัญในการดูแลเด็กใน

หนวยงานตาง ๆ (CMP2_2.3-2.17 : หนังสือที่  ศธ 0529.16/5413   เร่ือง  ขอ

ความอนุเคราะหใหนักศึกษาดูงานและฝกงาน  ลงวันที่ 15  สิงหาคม  2551 ) 
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3 มีการจัดโครงการ กิจกรรมทางการศึกษาทั้งท่ีกําหนดและ
ไมกําหนดในหลักสูตรโดยความรวมมือกับองคการหรือ
หนวยงานภายนอก 

 

วิทยาลัยฯ ไดจัดโครงการ กิจกรรมทางการศึกษาทั้งที่กําหนดและไมกําหนดในหลักสูตร

โดยความรวมมือกับองคการหรือหนวยงานภายนอก เชน ในหลักสูตรมีการกําหนดใหมีการฝกงาน 

ศึกษาและแกปญหาใหชุมชน เพื่อการพัฒนานักศึกษาไปพรอมกับการสรางความสัมพันธที่ดีกับ

องคกร และชุมชนรอบสถาบัน และโครงการอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ ทุกกิจกรรมไดประสานความรวมมือกับ

หนวยงานหรือองคกรภายนอก รวมถึงชุมชน หมูบาน ดังนี้ 

• หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ขอใชเงินงบประมาณ (CMP2_2.3-3.1 : แบบเสนอ

แผนดําเนินงาน / โครงการประจําปงบประมาณ 2552 โครงการผลิตบัณฑิตที่เนน

ผูเรียนเปนสําคัญ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ) และขอใชเงินรายได 

(CMP2_2.3-3.2 : แบบเสนอแผนดําเนินงาน / โครงการ ประจําปงบประมาณ 

2552โครงการผลิตบัณฑิตที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

(2) ) 

• หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร โดยขอใชเงิน

งบประมาณ (CMP2_2.3-3.3 : แบบเสนอแผนดําเนินงาน / โครงการประจําป

งบประมาณ 2552โครงการผลิตบัณฑิตที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ หลักสูตรวิทยา

ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร ) และขอใชเงินรายได(CMP2_2.3-

3.4 :แบบเสนอแผนดําเนินงาน / โครงการประจําปงบประมาณ 2552โครงการ

ผลิตบัณฑิตที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

สาธารณสุขศาสตร (2) 

• หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรตอเนื่อง) โดยขอใชเงินรายได

(CMP2_2.3-3.5 :แบบเสนอแผนดําเนินงาน / โครงการประจําปงบประมาณ 2552

โครงการผลิตบัณฑิตที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 

(หลักสูตรตอเนื่อง) (2) 

• CMP2_2.3-3.6 :รายงานการประชุมเตรียมความพรอมการจัดการเรียนการสอน

ชั้นคลินิกรวมกับโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห คร้ังที่ 2/2551 วัน

พฤหัสบดีที่ 25 กันยายน 2551 เวลา 13.00 น. ณ หองประชุมมันปลา ชั้น 3 
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วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข  เพื่อประสานความรวมมือและ

จัดเตรียมความพรอมรวมกับโรงพยาบาลรวมผลิต 

 สวนกิจกรรมไมถูกกําหนดในหลักสูตร  คือ การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมฝก

ประสบการณวิชาชีพ  การจัดโครงการบริการวิชาการ และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อบูรณาการ

บริการวิชาการ โดยวิทยาลัยฯ ไดสงเสริม สนับสนุนใหอาจารย และบุคลากรสายสนับสนุนจัดทํา

โครงการฯ โดยใหอาจารย บุคลากร นักศึกษา และประชาชนมีสวนรวมและเขารวมกิจกรรม 

โครงการวิจัย  บริการวิชาการ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ที่ไดรับความรวมมือกับองคกร หรือ

หนวยงานภายนอก มีดังนี้ 

• CMP2_2.3-3.7 : โครงการฝก ประสบการณวิชาชีพนักศึกษาหลักสูตรวิทยา

ศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร) ชั้นปที่ 3 วิทยาลัยแพทยศาสตรและการ

สาธารณสุข  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไดรับงบประมาณสนับสนุน จํานวน 

10,000.-บาท 

• CMP2_2.3-3.8 : โครงการวิจัย เร่ืองการศึกษาความชุกและความรุนแรงของ

พยาธิใบไมในตับและพยาธิปากขอจังหวัดอุบลราชธานี หัวหนาโครงการ คือ  

ดร.ณัฏฐวุฒิ  แกวพิทูลย และ พญ.สรญา  แกวพิทูลย 

• CMP2_2.3-3.9 : โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เร่ืองการเขาถึงวัฒนธรรม

ชุมชนกับวิทยาศาสตรการแพทยแบบบูรณาการ หัวหนาโครงการ คือ นางสาว

สมาพร  ศิริลาภ 

• CMP2_2.3-3.10 : โครงการบริการวิชาการแกชุมชน ประจําปงบประมาณ 2552 

ชื่อโครงการ แพทยศาสตรสูสังคม หัวหนาโครงการ คือ นางสาวรัตติกาล  วังคะ

ฮาด  งบประมาณที่ไดรับสนับสนุน จํานวน 100,000.-บาท 

• CMP2_2.3-3.11 : โครงการบริการวิชาการแกชุมชน ประจําปงบประมาณ 2552 

ชื่อโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ การวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู สําหรับ

ครูผูสอนที่ดูแลสุขภาพของโรงเรียนเครือขายพันธมิตร หัวหนาโครงการ คือ 

นางณรัญญา  สุปนนุช งบประมาณที่ไดรับสนับสนุน จํานวน 82,300.-บาท 
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• CMP2_2.3-3.12 : บันทึกขอความ ที่ ศธ 0529.16/5343  ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2551 

เร่ือง ขอความอนุเคราะหจัดกิจกรรมการรณรงคปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก 

เรียน นายกองคการบริหารสวนตําบลคูเมือง  

• CMP2_2.3-3.13 : บันทึกขอความ ที่ ศธ 0529.16.1.9 / 0295 ลงวันที่ 16 

กุมภาพันธ 2552เร่ือง ขอแจงรายช่ือนักศึกษาอยูซุมเกษตรอีสานใตและรายช่ือ

อาจารยผูควบคุม  เปนกิจกรรมที่สนับสนุนใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรมของ

มหาวิทยาลัยฯ 

ในสวนของฝายหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร  ไดขอความรวมมือจากองคกรภายนอก 

เชน  ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 7 ศูนยอนามัยที่ 7 โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ เทศบาลเมืองวา

ริน  บริษัท คาโอ จํากัด บริษัท กาวหนาไกสด จํากัด บริษัท อุบลฟตเนสเซ็นเตอร เปนตน 

(CMP2_2.3-3.14  : หนังสือขอความอนุเคราะหศึกษาดูงาน ในหนวยงานรัฐและเอกชน) 

ซึ่งจากการประเมินผลโครงการ นักศึกษาที่เขารวมโครงการ มีความพึงพอใจที่ไดจัด

กิจกรรมในชุมชน เพราะไดนําความรูมาปฏิบัติจริง ไดเขาใจบริบทของชุมชนธรรมชาติของชาวบาน 

และการนําความรูทางวิชาการ เพื่อถายทอดสูชุมชน เปนการสรางความตระหนักและความภาคภูมิ

ในในวิชาชีพของตน ในดานชุมชนก็ไดประโยชนรวมกันในดานการสรางเสริมสุขภาพ การไดรับ

ความรู การปองกันควบคุมโรค 

4 มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินกิจกรรมการเรียน
การสอนท่ีไดรับการสนับสนุนจากผูทรงคุณวุฒิหรือชุมชน
ภายนอกมหาวิทยาลัยทุกหลักสูตร 

 

                 

                 ทุกหลักสูตร มีการติดตาม  ตรวจสอบ และประเมินกิจกรรมการเรียนการสอนทกุรายวชิา

โดยจัดการประเมินเปนแบบ 2 ทาง คือ นักศึกษาประเมินอาจารย  และอาจารยประเมินนักศึกษา 

ซึ่งรวมถึงการรจัดการเรียนการสอน ที่ไดรับการสนับสนุนจากผูทรงคุณวุฒิ หรือชุมชนภายนอก

สถาบัน ทั้งดานกิจกรรมการเรียนการสอน  การจัดการเรียนการสอนที่ใหนักศึกษาไปเรียนรูในชุมชน 

เพื่อนําผลการประเมินมาปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอนใหสอดคลองและเหมาะสมกับสภาพ

ทองถิ่นที่สุด พรอมทั้งใหขอเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนในคราวตอไป  เชน 

•  CMP2_2.3-4.1  :  ตัวอยางผลการประเมินรายวิชาเวชศาสตรครอบครัวและชุมชน  
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โดยมีอาจารยไปนิเทศ ทําหนาที่ติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน

ระหวางที่นักศึกษาไปเรียนในชุมชน 

• ในรายวิชาบทนําทางเวชศาสตรคลินิก ไดสงนักศึกษาไปเรียนเพื่อเตรียมความ

พรอมกอนข้ึนชั้นคลินิก ที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค ไดขอความอนุเคราะห

อาจารยผูรวมสอนทุกทานกรอกแบบประเมิน มีผลดังเอกสารแนบ (CMP2_2.3-

4.2 : สรุปผลการประเมินรายวิชาบทนําทางเวชศาสตรคลินิก) 

            ทุกหลักสูตรที่เปดสอน กําหนดใหนักศึกษาเขาไปประเมินการจัดการเรียนการสอนของ

อาจารยและส่ิงสนับสนุนการเรียนรู ผานระบบการประเมินการสอนผานเครือขาย (Ubu-Evalution 

System) ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  มีผลการประเมิน ดังนี้ 

• CMP2_2.3-4.3 : ผลการประเมินรายวิชาที่เปดสอนในหลักสูตรแพทยศาสตร

บัณฑิต ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2551 ขอมูลจากระบบการประเมินของ

มหาวิทยาลัย 

•  CMP2_2.3-4.4 : ผลการประเมินรายวิชาที่เปดสอนในหลักสูตรแพทยศาสตร

บัณฑิต ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2551 ขอมูลจากระบบการประเมินของ

มหาวิทยาลัย 

• CMP2_2.3-4.5 : ผลการประเมินรายวิชาที่เปดสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร และหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 

(หลักสูตรตอเนื่อง)ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2551 ขอมูลจากระบบการ

ประเมินของมหาวิทยาลัย 

• CMP2_2.3-4.6 : ผลการประเมินรายวิชาที่เปดสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร และหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 

(หลักสูตรตอเนื่อง)ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2551 ขอมูลจากระบบการ

ประเมินของมหาวิทยาลัย 

5 มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการมีสวนรวมของ
บุคคล องคการ และชุมชนภายนอกในการพัฒนา
หลักสูตรและการเรียนการสอนทุกหลักสูตร 

 

            มีการนําผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนของอาจารยและส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 

จากนักศึกษา  แจงใหประธานรายวิชาทราบ เพื่อนําไปปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน  ในป
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การศึกษาถัดไป CMP2_2.3-5.1 : สรุปผลการจัดการเรียนการสอน ประเมินโดยอาจารยพี่เล้ียงใน

รายวิชาเวชศาสตรครอบครัวและชุมชน 1 ) 

           ปการศึกษา 2551 ในฝายหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร ไดมีการประชุมสรุปปญหาอุปสรรค

ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อนําผลการประเมินมาปรับปรุงการจัดการเรียนในภาคเรียนถัดไป 

• CMP2_2.3-5.2 :  รายงานการประชุม สรุปปญหาและอุปสรรคในการจัดการเรียน

การสอน ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2551 ของฝายหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร 

วาระพิเศษ / 2552 วันอังคาร ที่ 24 มีนาคม 2552 

• CMP2_2.3-5.3 :  รายงานการประชุม สรุปปญหาและอุปสรรคในการจัดการเรียน

การสอน ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2551 ของฝายหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร 

วาระพิเศษ / 2552 วันศุกร ที่ 22 พฤษภาคม 2552 

  สรุปผลการดําเนินการ 
ผลการประเมิน 

หนวยวัด คาเปาหมาย 
ผลการ

ดําเนินงาน เทียบกับเปาหมาย คะแนนประเมิน 

ระดับ 4 ขอแรก 5   ขอ บรรลุเปาหมาย 3 
 

จุดแข็ง  : 
1. วิทยาลัยฯ มีความสัมพันธอันดี และไดรับความรวมมือในการจัดกิจกรรมตางๆ จากหนวยงาน

ตาง ๆ ในพื้นที่ไดแก โรงพยาบาล สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด สํานักงานควบคุมโรค เขต 7  

ศูนยมะเร็งอุบลราชธานี  สงผลใหการจัดกิจกรรมทั้งในและนอกหลักสูตรบรรลุตาม

วัตถุประสงค 

2. วิทยาลัยฯ ไดมีการลงนามขยายเครือขายความรวมมือกับโรงพยาบาลรวมผลิต ซึ่งจะเปน

สถานที่ฝกปฏิบัติงานของนักศึกษา 

3. วิทยาลัยฯ เปนสถาบันหลักทางดานวิชาการที่เนนการผลิตบัณฑิตดานการแพทยและ

สาธารณสุขจึงไดรับความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของเปนอยางดี 

4. มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินกิจกรรมการเรียนการสอนที่ไดรับการสนับสนุนจากผู

ทรงคุณวุฒิหรือชุมชนภายนอกมหาวิทยาลัย 

5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการมีสวนรวมของบุคคล องคการ และชุมชนภายนอกใน

การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนทุกหลักสูตร 
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จุดที่ควรปรับปรุง  : - 
              การประสานความรวมมือกับมหาวิทยาลัยในตางประเทศ   

แนวทางการพัฒนาตนเอง  : 
1. ประชุมสัมมนา เพื่อแลกเปล่ียนความคิด ความรวมมือ  และแผนการดําเนินงานดานการเรียน

การสอน การบริหารจัดการตาง ๆ กับโรงพยาบาลรวมผลิตและโรงพยาบาลสมทบ  

2. จัดโครงการศึกษาดูงาน ระบบ และกลไกการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมใหผูเรียนมีความรู

และทักษะที่นําไปใชในการปฏิบัติไดจริงเพื่อนํามาพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน 

3. จัดหาแหลงฝกปฏิบัติงานทีห่ลากหลายและสอดคลองกับหลักสูตรแบบสหกิจศึกษา 

4. ควรมีการแตงต้ังผูทรงวุฒทิางดานสาธารณสุขศาสตร ประจําวทิยาลัยฯ  

5. จัดทําโครงการเรียนรูนอกหองเรียน โดยจัดสงนักศึกษาไปฝกปฏิบัติงาน ณ สถานทีจ่ริง 

6. เชิญผูรูและมีประสบการณในการทํางานดานสาธารณสุขจากหนวยงานตางๆ มาถายทอดสิง่

ที่ไดปฏิบัติจริงและแลกเปล่ียนประสบการณในการประกอบอาชีพ  

7. กําหนดใหมีการติดตามประเมินผลกิจกรรมที่ไดรับการสนับสนนุจากองคกรภายนอกอยาง
สม่ําเสมอและตอเนื่อง 

 
ตัวบงชี้ที่ 2.4 : จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทยีบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา  
ที่มาตัวบงชี้  :   สกอ.2.4 , สมศ.6.2 

คาน้ําหนกั :    1.67 

เปาหมาย :     6 – 9.99 % และ -6 –(-9.99)% ของเกณฑมาตรฐาน    

ชนิดของตัวบงชี ้: ปจจัยนําเขา  

คําอธิบายตัวบงชี้ : การจัดการศึกษาเพื่อใหเกิดคุณภาพนั้น ปจจัยสําคัญประการหนึ่งที่จะตอง

คํานึงถึง คือ สัดสวนอาจารยตอนักศึกษา ซึ่งจะตองมีความสอดคลองกับศาสตรในแตละสาขาวิชา

และลักษณะการเรียนการสอนที่ใชดวย สัดสวนอาจารยตอนักศึกษายังมีความเชื่อมโยงกับการ

วางแผนตางๆ  อาทิ เปาหมายการผลิตบัณฑิต การวางแผนอัตรากําลังและภาระงานอาจารย รวมทั้ง

ทรัพยากรตางๆ ที่จําเปนตอการเรียนการสอน ตัวบงช้ีนี้ตองการทราบสัดสวนของนักศึกษาเต็มเวลา

เทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา  

ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : ขอมูลพื้นฐานและเอกสารอางอิงที่เกี่ยวของกับตัวบงช้ีนี้ใหใช

ตัวเลขจํานวนอาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริงและตัวเลขนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา รวมทั้งภาคปกติ
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และภาคพิเศษ โดยปรับคาจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาระดับบัณฑิตศึกษาเปนจาํนวนนกัศึกษา

เต็มเวลาเทียบเทาระดับปริญญาตรี  

การปรับคาดังกลาวมีวิธีการดังที่ปรากฏในตารางและตัวอยางตอไปนี้ (ในตารางดังกลาวประ

กอบดวยสองสวนคือ ตัวปรับคาและเกณฑมาตรฐานระหวางอาจารยตอนักศึกษาเต็มเวลาเทยีบเทาใน

แตละกลุมสาขา     วิชามาตรฐานสากล 1(International Standard Classification of Education : 

ISCED) 
ตาราง ตัวปรับคา FTES ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกใหเปนหนวยวัด

เดียวกับ FTES ระดับปริญญาตรี และเกณฑมาตรฐานของ FTES ระดับปริญญาตรี            
ตอจํานวนอาจารยประจํา 

สาขา 
ตัวปรับคา 

(นําไปคูณกบัคา FTES 
ระดับบัณฑิตศึกษา) 

เกณฑมาตรฐานของ 
FTES  

ระดับปริญญาตรีตอ 
จํานวนอาจารยประจาํ 

1. วิทยาศาสตรสุขภาพ 1 8 : 1 

2. วิทยาศาสตรกายภาพ 2 20 : 1 

3. วิศวกรรมศาสตร 2 20 : 1 

4. สถาปตยกรรมศาสตร และการผังเมือง 1 8 : 1 

5. เกษตร ปาไม และประมง 2 20 : 1 

6. บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร บัญชี การ

จัดการ การทองเทีย่ว เศรษฐศาสตร 

1.8 25 : 1 

7. ครุศาสตร/ ศึกษาศาสตร 1.5 25 : 1 

8. ศิลปกรรมศาสตร วิจิตรศิลป และ
ประยุกตศิลป 

1.8 8 : 1 

9. สังคมศาสตร/ มนุษยศาสตร 1.8 25 : 1 

ตัวอยาง การปรับคานักศกึษาเต็มเวลาระดับบัณฑิตศึกษาเปนระดับปริญญาตรี 
นักศกึษาเต็มเวลาในหนวยนับปริญญาตรี 

1. กลุมสาขาวชิาวทิยาศาสตรสุขภาพ = FTES ระดับปริญญาตรี + FTES ระดับบัณฑิตศึกษา 

2. กลุมสาขาวชิาวทิยาศาสตรกายภาพ = FTES ระดับปริญญาตรี + (2 x FTES ระดับ

บัณฑิตศึกษา) 
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นักศกึษาเต็มเวลาในหนวยนับปริญญาตรี 

3. กลุมสาขาวชิามนษุยศาสตรและ

สังคมศาสตร 

= FTES ระดับปริญญาตรี + (1.8 x FTES ระดับ

บัณฑิตศึกษา) 

สําหรับเกณฑมาตรฐานของจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาระดับปริญญาตรีตอจํานวนอาจารยประจําใน

ระดับมหาวิทยาลัย/ คณะใหใชหลักเกณฑดังนี ้

เกณฑมาตรฐานของ FTES ตออาจารย

ประจําของมหาวิทยาลัย/ คณะ 

(เปนเกณฑคาเฉล่ียของมหาวิทยาลัย/

คณะ โดยถวงน้ําหนกัดวยเกณฑ

จํานวน FTES ของแตละสาขา) 

= 

(เกณฑมาตรฐานของ FTES ตออาจารยประจําของ

กลุมสาขาที่ 1) x (FTES ของกลุมสาขาที ่1) + (เกณฑ

มาตรฐานของ FTES ตออาจารยประจําของกลุมสาขา

ที่ 2) x (FTES ของกลุมสาขาที่ 2) + (เกณฑมาตรฐาน

ของ FTES ของกลุมสาขาที.่...n) x (FTES ของกลุม

สาขาที.่..n) 

ผลรวมของ FTES ทุกกลุมสาขาวิชาของ

มหาวิทยาลัย/คณะ 

 

11 1หมายเหตุ 

 การหาคารอยละของความแตกตางระหวางจํานวน  FTES ตออาจารยประจําของ

มหาวิทยาลัย/ คณะกับเกณฑมาตรฐานเฉล่ียที่คํานวณขางตน 

รอยละของความ

แตกตาง  = 

จํานวน FTES ตออาจารยประจําของมหาวทิยาลัย/คณะ - เกณฑ

มาตรฐานเฉล่ีย 

เกณฑมาตรฐานเฉล่ีย 

x 100 

 
เกณฑการประเมิน :     

 

 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

≥ + 10 % หรือ ≤  -10 % 

ของเกณฑมาตรฐาน 

6 - 9.99 % และ -6 – (-

9.99)% ของเกณฑมาตรฐาน 

(-5.99) – 5.99 % ของเกณฑ

มาตรฐาน 
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ผลการดําเนนิงาน 

เกณฑมาตรฐาน (ระดับ) ประเมินตนเอง 
1 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารย

ประจํา  

ในปการศึกษา  2551  วิทยาลัยฯ มีอาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริงทั้งหมด     24  คน

(CMP2_2.4-1.1 : จํานวนอาจารยที่ปฏิบัติงานจริง)   และเมื่อพิจารณาคา FTES ซึ่งคํานวณจาก

จํานวนนักศึกษา และจํานวนหนวยกิตที่นักศึกษาลงทะเบียน ทั้ง 2 ภาคเรียน คา FTES ที่คํานวณได

เทากับ  281.06 (CMP2_2.4-1.2 : บันทึกขอความ ที่ ศธ 0529.1.2/ ว 752 เร่ือง ขอสงขอมูลจํานวน

นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (FTES) ป 2551 จากกองบริการการศึกษา ) และเมื่อนํามาเปรียบเทียบ

สัดสวนกับอาจารยประจํา จะไดสัดสวนเปน 11.71 : 1 เมื่อพิจารณาเกณฑมาตรฐานของสาขา

วิทยาศาสตรสุขภาพ เกณฑกําหนดไวเทากับ 8 : 1 ดังนั้นจึงมีความแตกตางกัน เทากับ + 46.38  

คํานวณไดดังนี้ 

คาFTES ในปการศึกษา 2551 ทั้ง 2 ภาคเรียน 

จํานวนอาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริง 
=  

จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอ

จํานวนอาจารยประจํา 

281.06 

24 
=  11.71 

นํามาหาคารอยละความแตกตางตามสูตรที่กําหนด ไดดังนี้ 

                11.71– 8 

                           8               

               
 

 

 

X 100 = 
             +46.38 
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สรุปผลการดําเนินการ 
ผลการประเมิน 

หนวยวัด คาเปาหมาย 
ผลการ

ดําเนินงาน เทียบกับเปาหมาย คะแนนประเมิน 

ระดับ 6 – 9.99 % และ -

6 –(-9.99)% ของ

เกณฑมาตรฐาน 

46.38 ไมบรรลเุปาหมาย 1 

 
จุดแข็ง : 

1. อาจารยมีความรูความสามารถหลากหลายแบบสหสาขาวิชา  ทําใหสามารถใชทรัพยากร

บุคคลดานนี้ในการเรียนการสอน ทุก ๆ หลักสูตรของวิทยาลัยฯ  

2. ถึงแมวาจะมีขอจํากัดดานงบประมาณ และเปนหนวยงานใหม แตก็ทําใหอาจารยและ

บุคลากรในวิทยาลัยฯ ไดใชศักยภาพและความสามารถในการปฏิบัติงานไดอยางคุมคา

และเกิดประโยชนสูงสุดแกองคกร 

3. อาจารยและบุคลากร สวนใหญอายุยังนอย ทําใหมีความคิดริเร่ิมสรางสรรค และสามารถ

ปรับตัวกับการจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหมไดงาย 

4. อาจารยจบมาจากหลายสถาบัน ทําใหมีพลวัต  ผสมผสานทางความคิดที่หลากหลาย ได

แนวทางในการพัฒนา และเกิดอัตลักษณขององคกร 
 
จุดที่ควรปรับปรุง : 

1. อาจารยสวนใหญเปนอาจารยจบใหม ยังไมมีประสบการณดานการสอนที่เพียงพอ 

2. ไมมีอาจารยอาวุโสที่จะเปนแมแบบสําหรับอาจารยใหม 
3. อาจารยบางสาขามีไมเพียงพอ 

4. งบประมาณมีคอนขางจํากัด 
 
แนวทางการพัฒนาตนเอง : 

1. จัดทําแผนพัฒนาอาจารย เกี่ยวกับการเรียนการสอนและอ่ืน ๆ  

2. นําขอมูลสัดสวนอาจารยตอนักศึกษามาเปนเกณฑประกอบการพิจารณารับอาจารยและ
นักศึกษาเพิ่ม 

3. เชิญอาจารยผูทรงคุณวุฒิ ที่มีประสบการณดานการจัดการเรียนการสอน มาเปนที่ปรึกษา  
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4. ใชทรัพยากรบุคคลรวมกัน โดยเชิญอาจารยพิเศษที่มีความรู ความสามารถทั้งภายในและ

ภายนอกมหาวิทยาลัย มาสอนในสาขาวิชาที่ยังขาดแคลนอาจารย 
 
 
ตัวบงชี้ที่ 2.5 : สัดสวนของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก     
                   หรือ เทียบเทาตอ อาจารยประจํา  
ที่มาตัวบงชี้  :   สกอ.2.5 ,สมศ.6.3 

คาน้ําหนกั :    1.67 

เปาหมาย : ป.เอก รอยละ 40 – 59 และ ป.ตรี ≤ รอยละ 5 หรือ ป.เอก ≥ รอยละ 60 และ ป.ตรี ≥    

รอยละ 5 

ชนิดของตัวบงชี ้: ปจจัยนําเขา  

คําอธิบายตัวบงช้ี : การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเปนการศึกษาระดับสูงสุดที่ตองการบุคลากรที่มี

ความรูความสามารถ และความลุมลึกทางวิชาการ เพื่อปฏิบัติพันธกิจสําคัญของมหาวิทยาลัย/ คณะ

ในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัยเพื่อการติดตามความกาวหนาทางวิชาการและการพัฒนาองคความรู 

ดังนั้น สัดสวนคุณวุฒิอาจารย    จึงตองมีความเหมาะสมตอพันธกิจ รวมทั้งหลักสูตรที่เปดสอนดวย 

ซึ่งตัวบงช้ีนี้จะแสดงใหเห็นถึงสัดสวนคุณวุฒิ   ของอาจารยประจําที่มีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อน

พันธกิจของวิทยาลัยแพทยฯ  

ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : ขอมูลพื้นฐาน (ใชตัวเลขจํานวนอาจารยประจํา รวมทั้งที่

ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ ) และเอกสารหลักฐานอางอิงที่เกี่ยวของ  

เกณฑการประเมิน :  

- เกณฑเฉพาะมหาวทิยาลัยที่

เนนการผลิตบัณฑิตและวิจัย 
คะแนน 1 

คะแนน 2 คะแนน 3 

วุฒิปริญญาเอกอยูระหวางรอยละ   

1 – 39 หรือ วฒุิปริญาเอกอยู

ระหวางรอยละ 40 - 59 แต วฒุิ

ปริญญาตรีมากกวา 

รอยละ 5 

1. วฒุิปริญญาเอกอยูระหวางรอย

ละ 40 -59 และ  2. วฒุิปริญญาตรี

เทากับหรือนอยกวารอยละ 5 หรือ 

1. วฒุิปริญญาเอกมากกวาหรือ

เทากับรอยละ 60 และ 

2. วฒุิปริญญาตรีมากกวารอยละ 5 

1. วฒุิปริญญาเอกมากกวาหรือ

เทากับรอยละ 60 และ 2. วุฒิ

ปริญญาตรีเทากับหรือนอยกวา

รอยละ 5 
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ผลการดําเนินงาน 

เกณฑมาตรฐาน (ระดับ) ประเมินตนเอง 
1 สัดสวนของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท 

ปริญญาเอก หรือเทียบเทา ตอ อาจารยประจํา  

            ในปการศึกษา 2551 วิทยาลัยฯ มีอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาโท  จํานวน 18  คน 

อาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทาปริญญาเอก จํานวน 6 คน เมื่อพิจารณาสัดสวน

อาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาเอกกับจํานวนอาจารยประจําทั้งหมดเทากับรอยละ 25  และวุฒิ

ปริญญาโทคิดเปนรอยละ 75 และไมมีอาจารยที่มีวุฒิปริญญาตรี (CMP2_2.5-1.1 คุณวุฒิของ

อาจารยประจําเต็มเวลา  ปการศึกษา 2551) นอกจากนี้ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาธารณสุข

ศาสตร ไดมีการประชุมคร้ังที่ 1/2551 เม่ือวันอังคาร ที่ 9 พฤศจิกายน 2551 เพื่อพิจารณาการจัดทํา

แผนอัตรากําลังอาจารยในปงบประมาณ 2552 – 2556 ในวาระที่ 5.7 (CMP2_2.5-1.2) พรอมสง

เร่ืองใหงานทรัพยากรมนุษยดําเนินการตอ  และงานทรัพยากรมนุษย วิทยาลัยฯ  ไดจัดทําแผนการ

ขอกรอบอัตรากําลัง ในปการศึกษา 2552 โดย วิทยาลัยฯ มีนโยบายในการเปดรับสมัครอาจารยเขา

มาปฏิบัติงานใหรับเฉพาะวุฒิปริญญาเอก (CMP2_2.5-1.3)    

 

สรุปผลการดําเนินการ 
ผลการประเมิน 

หนวยวัด คาเปาหมาย 
ผลการ

ดําเนินงาน เทียบกับเปาหมาย คะแนนประเมิน 

ระดับ    ป.เอก รอยละ 40 

– 59 และ ป.ตรี ≤ 

รอยละ 5 หรือ ป.เอก 

≥ รอยละ 60 และ 

ป.ตรี ≥ รอยละ 5 

อาจารยประจํา

วิทยาลัยฯใชเกณฑ

ตามวุฒิและ

เทียบเทา จาก

เกณฑคิดสัดสวน

ของอาจารยประจํา

ที่มีวุฒิปริญญาเอก

คิดเปนรอยละ  25   

ปริญญาโทคิดเปน

รอยละ 75    ของ

อาจารยประจํา

ทั้งหมด 

ไมบรรลุเปาหมาย 1 
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จุดแข็ง :  
ภาระงานดานการเรียนการสอนในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต เปนหลักสูตรที่ใชเวลาศึกษา 

6 ป เทียบเทาปริญญาโท ดังนั้นการผลิตบัณฑิตของวิทยาลัยฯ ที่ไดคุณภาพตามมาตรฐาน ผูสอนสวน

ใหญตองสําเร็จการศึกษาเทียบเทาปริญญาเอก ยกเวนการเรียนการสอนในบางรายวิชา ยังคงตองรับ

ผูสําเร็จการศึกษาตํ่ากวาปริญญาเอก เพราะเปนสาขาวิชาที่คอนขางสรรหาบุคคลไดยาก     
 

จุดที่ควรปรบัปรุง : 
สัดสวนของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก หรือเทียบเทาตอ 

อาจารยประจํา ไมเปนไปตามเกณฑ 

 
แนวทางการพัฒนาตนเอง : 

1. จัดทําแผน และงบประมาณสําหรับพฒันา และเพิ่มคุณวฒุิสําหรับอาจารยใหเปนไปตาม

เกณฑมาตรฐาน 

2. สงเสริมและสนับสนนุใหอาจารยหาแหลงทุนจากภายนอก เพื่อศึกษาตอในระดับทีสู่งข้ึน   

3. จัดทํานโยบาย เปดรับสมัครอาจารยเขามาปฏิบัติงานโดยเนนรับผูทีม่ีคุณวุฒิปริญญาเอก

หรือเทียบเทา ยกเวนในสาขาที่ขาดแคลน ถามีประสบการณในสาขาวชิาชีพที่เกีย่วของ  

4. ภาระงานดานการเรียนการสอนในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต เปนหลักสูตรที่ใชเวลา

ศึกษา 6 ป เทียบเทาปริญญาโท ดังนั้นการผลิตบัณฑิตของคณะที่ไดคุณภาพตาม

มาตรฐาน ผูสอนสวนใหญตองสําเร็จการศึกษาเทียบเทาปริญญาเอก จึงกําหนดให

ผูสมัครเขารับการคัดเลือกเปนอาจารยตองมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก/เทียบเทา     
 
 
ตัวบงช้ีที่ 2.6 : สัดสวนของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รอง

ศาสตราจารย และศาสตราจารย  
ที่มาตัวบงชี้  :   สกอ.2.6, สมศ.6.4 

คาน้ําหนกั :    1.67 

เปาหมาย : ศ. รศ. ผศ. รวมกันรอยละ 45 – 69 และผูดํารงตําแหนง รศ.ข้ึนไป ≥ รอยละ 30 หรือ  

ศ. รศ. ผศ. รวมกัน ≥ รอยละ 70 และผูดํารงตําแหนง รศ.ข้ึนไป ≤ รอยละ 30 

ชนิดของตัวบงชี ้: ปจจัยนําเขา  
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คําอธิบายตัวบงชี้ : มหาวิทยาลัยถือเปนขุมปญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบที่จะตอง      

สงเสริมใหอาจารยในวิทยาลัยแพทยทําการศึกษาวิจัยเพื่อแสวงหาและพัฒนาองคความรูในศาสตร

สาขาวิชาตางๆ อยางตอเนื่องเพื่อนําไปใชในการเรียนการสอน รวมทั้งการแกไขปญหาและพัฒนา

ประเทศ การดํารงตําแหนงทางวิชาการเปนส่ิงสะทอนการปฏิบัติงานดังกลาวของอาจารยตามพันธกิจ

ของวิทยาลัยฯ  

ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : ขอมูลพื้นฐาน (ใชตัวเลขจํานวนอาจารยประจํารวมทั้งที่ปฏิบัติงาน

จริงและลาศึกษาตอ ) และเอกสารหลักฐานอางอิงที่เกี่ยวของ  

เกณฑการประเมิน :  

- เกณฑเฉพาะมหาวทิยาลัย

ที่เนนการผลิตบัณฑิตและ

วิจัย คะแนน 1 

คะแนน 2 คะแนน 3 

ผูดํารงตําแหนงระดับ ผศ. 

รศ. และ ศ. รวมกันอยู

ระหวางรอยละ 1 – 44 หรือ 

ผูดํารงตําแหนงระดับ ผศ. 

รศ. และ ศ. รวมกันอยู

ระหวางรอยละ 45 – 69 แตผู

ดํารงตําแหนงระดับ รศ. ข้ึน

ไปนอยกวารอยละ 30 

1. ผูดํารงตําแหนงระดับ ผศ. รศ. 

และ ศ. รวมกันอยูระหวางรอยละ 

45 – 69 และ 2. ผูดํารงตําแหนง

ระดับ รศ. ข้ึนไปเทากับหรือ

มากกวารอยละ 30 หรือ 1. ผู

ดํารงตําแหนงระดับ ผศ. รศ. และ 

ศ. รวมกันมากกวา หรือเทากับ

รอยละ 70 และ 2. ผูดํารง

ตําแหนงระดับ รศ. ข้ึนไปนอยกวา

รอยละ 30 

1. ผูดํารงตําแหนงระดับ ผศ. 

รศ. และ ศ. รวมกัน มากกวา 

หรือ เทากับรอยละ 70  และ  

2. ผูดํารงตําแหนงระดับ รศ. 

ข้ึนไปเทากับหรือมากกวา

รอยละ 30 

ผลการดําเนินงาน 

เกณฑมาตรฐาน (ระดับ) ประเมินตนเอง 
1 สัดสวนของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวย

ศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย  

             ในปการศึกษา 2551 วิทยาลัยฯ มีอาจารยประจําทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ  

ทั้งหมด  32 คน เปนอาจารยที่ดํารงตําแหนง  รองศาสตราจารย จํานวน 1 ทาน  และดํารางตําแหนง
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ผูชวยศาสตราจารย จํานวน 1 ทานเมื่อเทียบสัดสวนกับจํานวนอาจารยทั้งหมด  คิดเปน รอยละ 

6.25  ของจํานวนอาจารยประจําทั้งหมด (CMP2_2.6-1.1: ตารางแสดงจํานวนอาจารยประจํา ที่ลา

ศึกษาตอและอาจารยที่ปฏิบัติงานจริง ประจําปการศึกษา 2551)      และในปการศึกษา 2551 มี

อาจารย 2 ทาน อยูในข้ันตอนเสนอขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย   คือ  อาจารยรัตนา  เลก็

สมบูรณ และ อาจารย ดร.จารุวรรณ  ศิริเทพทวี  (CMP2_2.6-1.2 : บันทึกขอความ ที่ ศธ 0529.16/ 

8088 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2551 เร่ือง เสนอเอกสารประกอบการขอกําหนดตําแหนงผูชวย

ศาสตราจารย ของ อาจารยรัตนา  เล็กสมบูรณ และบันทึกขอความ ที่ ศธ 0529.16.1.4 / 59 ลงวันที่ 

27 มกราคม 2552 เร่ือง เสนอเอกสารประกอบการขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ของ 

อาจารย ดร.จารุวรรณ  ศิริเทพทวี )  

ทั้งนี้  วิทยาลัยฯ ยังมีแผนพัฒนาและสนับสนุนอาจารยใหมีตําแหนงทางวิชาการเพิ่มข้ึน โดย

ฝายทรัพยากรบุคคลจะเปนผูทําหนังสือแจงใหอาจารยที่ครบกําหนดขอตําแหนงทางวิชาการให

จัดเตรียมเอกสารเพื่อเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ     

 

สรุปผลการดําเนินการ 
ผลการประเมิน 

หนวยวัด คาเปาหมาย 
ผลการ

ดําเนินงาน เทียบกับเปาหมาย คะแนนประเมิน 

ระดับ ศ. รศ. ผศ. รวมกัน

รอยละ 45 – 69 และ

ผูดํารงตําแหนง รศ.

ขึ้นไป ≥ รอยละ 30 

หรือ ศ. รศ. ผศ. 

รวมกัน ≥ รอยละ 

70 และผูดํารง

ตําแหนง รศ.ขึ้นไป 

≤ รอยละ 30 

สัดสวนของ

อาจารยประจําที่

ดํารงตําแหนงทาง

วิชาการ มีจํานวน  

2  ทาน  คิดเปน

รอยละ  6.25   

ของจํานวน

อาจารยประจํา

ทั้งหมด 

 
ไมบรรลุเปาหมาย 

 
1 

 

 
จุดแข็ง : 

วิทยาลัยฯ  มีนโยบายกระตุนใหอาจารยที่ครบกําหนดขอตําแหนงทางวิชาการ และมี

หนวยงานที่รับผิดชอบโดยตรง คืองานทรัพยากรมนุษย และงานวิชาการ  
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จุดที่ควรปรบัปรุง : 
1. อาจารยสวนใหญมีวฒุิการศึกษาระดับปริญญาโท ตามเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการ

จะตองมีประสบการณดานการเรียนการสอนอยางนอย 5 ป  

2. กฎเกณฑในการขอตําแหนงทางวิชาการมกีารปรับเปล่ียน ซึง่มีความซบัซอนและมี

รายละเอียดมากข้ึน ใชระยะเวลาในการดําเนินการนาน 

3. การสนับสนุนทุนสงเสริมการผลิตตํารา การวิจัย การจัดทําผลงานทางวิชาการ รวมทั้งการ

ดําเนินการดานธุรการที่จะเอ้ือใหอาจารยไดรับความสะดวกคลองตัวในการสรางผลงาน 

 
แนวทางการพัฒนาตนเอง : 

1. จัดทําแผนสําหรับสงเสริม สนับสนนุ ใหอาจารยไดแนวทางในการขอตําแหนงทางวิชาการ 

2. ประชุม สัมมนา แนวทางในการขอตําแหนงทางวิชาการแกอาจารย เพือ่ใหทนัตอการ

เปล่ียนแปลงกฎเกณฑในการขอตําแหนงทางวิชาการ 

3. จัดทํารูปแบบ กฎเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการ พรอมกับมีการประชาสัมพนัธอยาง

ตอเนื่อง 

4. เสนอแนะใหหนวยงานที่เกีย่วของของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีศึกษาในรายละเอียด
เกี่ยวกับคุณวฒุิของอาจารยในดานวิชาชพีแพทย ทนัตแพทย สาธารณสุข และอ่ืนๆ ในการ

เทียบเทาคุณวฒุิ 

5. การสนับสนุนทุนสงเสริมการผลิตตํารา การวิจัย การจัดทําผลงานทางวิชาการ รวมทั้งการ

ดําเนินการดานธุรการที่จะเอ้ือใหอาจารยไดรับความสะดวกคลองตัวในการสรางผลงาน 

 
ตัวบงชี้ที่ 2.7 : มีกระบวนการสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวชิาชพีของคณาจารย  
ที่มาตัวบงชี้  :   สกอ.2.7 , สมศ.6.5 , ก.พ.ร.16 

คาน้ําหนกั :    1.67 

 เปาหมาย :   4 ขอแรก 

ชนิดของตัวบงชี ้: กระบวนการ  

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ  
1. วิทยาลัยฯ มีการกําหนดจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยไวเปนลายลักษณอักษร  

2. มีกระบวนการสงเสริมใหผูเกี่ยวของไดปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  

3. มีการกํากับดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  
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4. มีระบบในการดําเนินการกับผูที่ไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  

5. มีการดําเนินการวางแผน ปองกัน หรือหาแนวทางแกไขการกระทําผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ  

 
 เกณฑการประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนนิการ 1 – 2 ขอแรก มีการดําเนนิการ 3 ขอแรก มีการดําเนนิการ 4 – 5 ขอแรก 

          
ผลการดําเนนิงาน 

เกณฑมาตรฐาน (ระดับ) ประเมินตนเอง 
1 วิทยาลัยฯ มีการกําหนดจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยไว

เปนลายลักษณอักษร  

วิทยาลัยฯ  มีการกําหนดจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยไวเปนลายลักษณอักษร โดยมีคูมือ

จรรยาบรรณอาจารย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2549 (CMP2_2.7-1.1) และ มีขอบังคับ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยจรรยาบรรณของบุคลากร พ.ศ. 2552 ประกาศ ณ วันที่  13 

มกราคม  2552 (CMP2_2.7-1.2) ที่เปนขอบังคับของมหาวิทยาลัยสําหรับใชเปนแนวปฏิบัติของ

คณาจารย และบุคลากรทุกคนในวิทยาลัยฯ 

2 มีกระบวนการส งเสริมให ผู เกี่ยวข องได ปฏิบั ติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ  

             วทิยาลัยฯ  มกีระบวนการสงเสริมใหผูเกีย่วของไดปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยการ

ประชาสัมพันธใหอาจารยในวทิยาลัยฯไดทราบสาระสําคัญของคูมือจรรยาบรรณอาจารย 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2549  และ ขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวย

จรรยาบรรณของบุคลากร พ.ศ. 2552 ประกาศ ณ วนัที ่ 13 มกราคม  2552 โดยปดปาย

ประชาสัมพันธไวที่บอรดวทิยาลัยฯประชาสัมพันธทาง Web Site : 

http://www.cmp.ubu.ac.th/index.php (CMP2_2.7-2.1 : Print Out หนาเว็บไซดวทิยาลัยฯ)  และ

สงประชาสัมพันธทางจดหมายอิเล็กทรอนิกสของอาจารยทุกทาน  

จัดใหมีรางวัลสําหรับบุคลากรที่ปฏิบัติงานยอดเยี่ยมทั้งในดานการปฏิบัติงาน คุณธรรม 

จริยธรรม ในวันสถาปนาวิทยาลัยฯ ของทุกป โดยแยกเปนสายอาจารย และสายสนับสนุน เปน

รางวัล “บุคลากรดีเดน”  เพื่อเปนขวัญและกําลังในการปฏิบัติงานของบุคลากรตอไป โดยไดแตงต้ัง
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คณะอนุกรรมการฝายสรรหาและคัดเลือกเพ่ือรับรางวัลตาง ๆ (CMP2_2.7-2.2 : คําส่ังวิทยาลัย

แพทยศาสตรและการสาธารณสุข ที่ 272/2551 เร่ือง แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานวันสถาปนา 

วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข และการประชุมวิชาการประจําป คร้ังที่ 2/2551 ส่ัง ณ 

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2551 หนา 4 ) เพื่อใหกระบวนการสรรหา เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ จึงได

จัดทําประกาศวิทยาลัยฯ เร่ือง หลักเกณฑการเสนอชื่อบุคลากรเพ่ือคัดเลือกเปนบุคลากรดีเดน 

ประจําปงบประมาณ 2552 ประกาศ ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2551 (CMP2_2.7-2.3 ) ไดมีการ

มอบรางวัลในวันสถาปนาวิทยาลัยฯ (CMP2_2.7-2.4 : ประมวลภาพขาวการมอบรางวัลสําหรับ

อาจารยและบุคลากรดีเดน  ประจําป 2551)   

ในทุกๆ ป แพทยสภา ไดมอบโล ประกาศเกียรติคุณแกอาจารยแพทยและนักศึกษาแพทยที่

เปนผูมีคุณธรรมจริยธรรมดีเดน โดยไดมอบหมายใหวิทยาลัยฯ เปนผูดําเนินการสรรหา และสง

รายช่ือแจงแพทยสภา  (CMP2_2.7-2.5 : หนังสือที่ ศธ 0529.16/6041 ลงวันที่ 29  กันยายน 2551 

เ ร่ืองสงรายช่ือสําหรับมอบโลประกาศเกียรติคุณ อาจารยแพทยและนักศึกษาแพทย และ 

CMP2_2.7-2.6 : หนังสือแพทยสภา ที่ พส.011/ว.50 ลงวันที่ 10 มกราคม 2551 เร่ือง ขอรายช่ือ

สําหรับมอบโลประกาศเกียรติคุณอาจารยแพทยและนิสิตนักศึกษาแพทย)  

3 มีการกํากับดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  

  วทิยาลัยฯ  มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรทั้ง 2 หลักสูตร  ทาํหนาที่กํากับดูแลการปฏิบัติ

ตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย ดังนี ้ 

• CMP2_2.7-3.1 : คําส่ัง วิทยาลัยฯ ที ่306 / 2551 เร่ือง แตงต้ังคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  ส่ัง ณ วนัที่ 26 พฤศจิกายน 2551  

•  CMP2_2.7-3.2 : คําส่ัง วทิยาลัยฯ ที่ 305 / 2551 เร่ือง แตงต้ังคณะกรรมการ

บริหารหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร  ส่ัง ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2551 

มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของวิทยาลัยฯ  รวมถึงการปฏิบัติหนาที่อยางเต็ม

ความสามารถ กริยามารยาท  อัธยาศัย  ระเบียบวินัยในตนเอง  (CMP2_2.7-3.3 : แบบฟอรมการ

กรอกขอตกลงการปฏิบัติงาน บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ (TOR)  รวมทั้งใหผูบริหารข้ันตนในแต

ละสายงาน ไดเปนผูประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัด และมีคณะกรรมการบริหาร

วิทยาลัยฯ เปนผูพิจารณารับรองผลการประเมิน  

มีระบบสายตรงคณบดี http://www.cmp.ubu.ac.th/th/contactus.php (CMP2_2.7-3.4 : 
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Web page สายตรงคณบดี) เพื่อเปนชองทางในการติดตอกับวิทยาลัยฯ หรือแจงขอรองเรียน

เกี่ยวกับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 

4 มี ร ะ บบ ในก า ร ดํ า เ นิ น ก า ร กั บ ผู ที่ ไ ม ป ฏิ บั ติ ต า ม
จรรยาบรรณวิชาชีพ  

มหาวิทยาลัยฯ กําหนดแนวปฏิบัติในการดําเนินการกับผูที่ไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ตาม

ประกาศ ก.พ.อ. เร่ืองมาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา (CMP2_2.7-4.1)  

วิทยาลัยฯ มีระบบในการดําเนินการกับผูที่ไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ (CMP2_2.7-

4.2 : ข้ันตอนการดําเนินการสอบสวนความผิดเร่ืองจรรยาบรรณ) โดยมีคณบดีในฐานะ

ผูบังคับบัญชา และเปนผูมีอํานาจในการสั่งสืบสวนสอบสวนเพื่อหาขอเท็จจริงและพิจารณาลงโทษ

ตามขอบเขตของอํานาจที่กําหนดไวเปนอํานาจของคณบดี และเสนอตอผูบังคับบัญชาในระดับที่

เหนือข้ึนไป (CMP2_2.7-4.3 : หนังสือจากโครงการจัดต้ังกองกฎหมาย สํานักงานอธิการบดี ที่ ศธ 

0529.1(1)/ว140 ลงวันที่ 24 ตุลาคม  2551 เร่ือง นําสงสําเนาแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอเท็จจริง และคําส่ังมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 425 (2) / 2551 เร่ือง แตงต้ังคณะกรรมการสอบ

หาขอเท็จจริง ส่ัง ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2551) 

5 มีการดําเนินการวางแผน ปองกัน หรือหาแนวทางแกไข
การกระทําผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ  

วิทยาลัยฯ ไดจัดทําประกาศและแนวทางปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนสําหรับอาจารย

สังกัดวิทยาลัยฯ ข้ึน (CMP2_2.7-5.1: แนวทางปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน) เพื่อใหคณาจารย

ไดทราบถึงแนวทางที่พึงปฏิบัติและถูกตอง ถือเปนกรอบในการปฏิบัติงาน ทําใหอาจารยสวนใหญ

อยู ในกรอบที่ทางวิทยาลัยกําหนด  และใหอาจารยถือปฏิบัติตามขอบังคับมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี วาดวยจรรยาบรรณของบุคลากร พ.ศ.2552 (CMP2_2.7-5.2)  

เนื่องจากมหาวิทยาลัยฯ มีกรณีนักศึกษารองเรียนเรื่องจรรยาบรรณของอาจารย  ทาง

วิทยาลัยฯ ไดตระหนักถึงปญหาดังกลาว จึงไดดําเนินการวางแผน ปองกัน โดยไดมีการแตงต้ัง

อาจารยผูดูแลรายวิชา ๆ ละ 2 คน คือ อาจารยประธานรายวิชา อาจารยผูประสานงานรายวิชา  

เพื่อทําหนาที่บริหารจัดการรายวิชา ใหบรรลุวัตถุประสงค ดังนี้ 

• CMP2_2.2-5.3  : คําส่ังวิทยาลัยฯ ที่ 47/2551เร่ือง คําส่ังแตงต้ังอาจารย

ผูรับผิดชอบรายวิชาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจําปการศึกษา 2551ส่ัง ณ 
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วันที่ 7 กรกฎาคม 2551  

• CMP2_2.2-5.4  :  คําส่ังวิทยาลัยฯ  ที่   26/2551  เร่ือง    แตงต้ังอาจารย

ผูรับผิดชอบรายวิชา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร)  

ประจําภาคเรียนที่  1 ปการศึกษา  2551    ส่ัง   ณ   วันที่  7  พฤษภาคม  2551 

• CMP2_2.2-5.5  :  คําส่ังวิทยาลัยฯ ที่   275/2551  เร่ือง    แตงต้ังอาจารย

ผูรับผิดชอบรายวิชา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร)  

ประจําภาคเรียนที่  2 ปการศึกษา  2551    ส่ัง   ณ   วันที่  13  พฤศจิกายน  2551 

• CMP2_2.2-5.6  : คํา ส่ังวิทยาลัยฯ   ที่   27/2551  เ ร่ือง     แตง ต้ังอาจารย

ผูรับผิดชอบรายวิชา หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ตอเนื่อง)   ประจําภาค

เรียนที่  1 ปการศึกษา  2551    ส่ัง   ณ   วันที่  7 พฤษภาคม  2551  

• CMP2_2.2-5.7  : คําส่ังวิทยาลัยฯ ที่  32/2551  เร่ือง    แตงต้ังอาจารย

ผูรับผิดชอบรายวิชา หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ตอเนื่อง)   ประจําภาค

เรียนที่  1 ปการศึกษา  2551  (เพิ่มเติม)  ส่ัง  ณ  วันที่  20  พฤษภาคม  2551 

• CMP2_2.2-5.8  : คําส่ังวิทยาลัยฯ ที่  39/2551  เร่ือง    แตงต้ังอาจารย

ผูรับผิดชอบรายวิชา หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ตอเนื่อง)  ปการศึกษา  

2551  ส่ัง  ณ  วันที่  12  มิถุนายน  2551 

• CMP2_2.2-5.9 : คําส่ังวิทยาลัยฯ ที่  277/2551  เร่ือง   แตงต้ังอาจารย

ผูรับผิดชอบรายวิชา หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ตอเนื่อง) ภาคเรียนที่ 2 

ปการศึกษา  2551 ส่ัง  ณ วันที่  13  พฤศจิกายน  2551 

            ทุกหลักสูตร มีโครงการจัดทําคลังขอสอบ บรรจุในแบบเสนอแผนดําเนินงาน / โครงการ 

ประจําปงบประมาณ 2552 ดังนี้ 

• หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โดยขอใชเงินรายได (CMP2_2.3-5.10 : แบบเสนอ

แผนดําเนินงาน / โครงการ ประจําปงบประมาณ 2552โครงการผลิตบัณฑิตที่เนน

ผูเรียนเปนสําคัญ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต(2) ) 

• หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร โดยขอใชเงินรายได

(CMP2_2.3-5.11 :แบบเสนอแผนดําเนินงาน / โครงการประจําปงบประมาณ 

2552โครงการผลิตบัณฑิตที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร (2) 
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• หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรตอเนื่อง) โดยขอใชเงินรายได

(CMP2_2.3-5.12 :แบบเสนอแผนดําเนินงาน / โครงการประจําปงบประมาณ 

2552โครงการผลิตบัณฑิตที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร

บัณฑิต (หลักสูตรตอเนื่อง) (2) 

                 มีการวางแผนการจัดทําคลังขอสอบ อางตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

แพทยศาสตรบัณฑิต คร้ังที่ 3 / 2552 วันอังคาร ที่ 17 กุมภาพันธ 2552 เวลา 13.30 น. หนาที่ 4 

วาระที่ 4.1 เร่ืองการพิจารณา เร่ืองระบบการจัดทําคลังขอสอบ และข้ันตอนการดําเนินการ 

(CMP2_2.2-5.13)  

 

  สรุปผลการดําเนินการ 
ผลการประเมิน 

หนวยวัด คาเปาหมาย 
ผลการ

ดําเนินงาน เทียบกับเปาหมาย คะแนนประเมิน 

ระดับ 4  ขอแรก 5  ขอ บรรลุเปาหมาย 3 

 
จุดแข็ง : 

1. วิทยาลัยฯ ใชเกณฑจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย ควบคูกับจรรยาบรรณวิชาชีพแพทย จาก 

      แพทยสภา 

2. วิทยาลัยฯ เปนหนวยงานใหม เปดรับอาจารยและบุคลากรใหม จึงพรอมที่จะปฏิบัติตาม     

      กฎระเบียบ (ไมออนดัดงาย) 

3. วิทยาลัยฯ มีระบบ กลไก และคณะกรรมการในการสงเสริม สนับสนุนและมีการจูงใจให   

      อาจารย   ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพอยางเปนลายลักษณอักษร  
 
จุดที่ควรปรับปรุง :  - 
 
แนวทางการพัฒนาตนเอง : 

1. สงเสริมและสนับสนุน คณาจารยใหปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย อยางตอเนื่อง 

2. จัดทําโครงการสนับสนุนอาจารยดีเดนประจําป ดานการสอน คุณธรรม จริยธรรม 
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ตัวบงชี้ที่ 2.8 : มีระบบและกลไกสนับสนุนใหอาจารยประจําทําการวิจัยเพื่อพัฒนา 
                   การเรียนการสอน  
ที่มาตัวบงชี้  :   สมศ.6.7 

คาน้ําหนกั :    1.67 

เปาหมาย :     3 ขอแรก 

ชนิดของตัวบงชี ้: กระบวนการ  

เกณฑมาตรฐาน : ขอ  
1. มีการกําหนดแนวทางการพัฒนาอาจารยดานความรูความเขาใจเกี่ยวกับการวิจัยและ

พัฒนา นวัตกรรมการเรียนการสอน  

2. มีกลไกการบริหารวิชาการที่จะกระตุนใหอาจารยคิดคนพัฒนานวัตกรรมใหมๆ ในดานการ

เรียนการสอน  

3. มีแหลงทุนสนับสนุนการวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและนวัตกรรมทางการศึกษา  

4. มีผลงานวิจัยดานการเรียนการสอนและมีการจัดเวทีแลกเปล่ียนและเผยแพรผลงานวิจัย    

ดานการเรียนการสอนและนวัตกรรมทางการ ศึกษาอยางสม่ําเสมอ  

5. มีการสร างเครือข ายวิจัยด านนวัตกรรมการเรียนการสอนทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย 

เกณฑการประเมิน :           

 

ผลการดาํเนนิงาน 

เกณฑมาตรฐาน (ระดับ) ประเมินตนเอง 
1 มีการกําหนดแนวทางการพัฒนาอาจารยดานความรู

ความเขาใจเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมการ
เรียนการสอน 

 

1. ทุกหลักสูตร มีการกําหนดแนวทางการพัฒนาอาจารยดานความรูความเขาใจเกี่ยวกับการ
วิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน โดยไดจัดทําโครงการสนับสนุนงบประมาณการทํา

55 5คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนนิการ 1 – 2 ขอ มีการดําเนนิการ 3 - 4 ขอแรก มีการดําเนนิการครบ 5 ขอ 
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วิจัยในช้ันเรียน บรรจุในแบบเสนอแผนดําเนินงาน / โครงการ ประจําปงบประมาณ 2552 ดังนี้ 

• หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โดยขอใชเงินรายได (CMP2_2.8-1.1 : แบบเสนอ

แผนดําเนินงาน / โครงการ ประจําปงบประมาณ 2552โครงการผลิตบัณฑิตที่เนน

ผูเรียนเปนสําคัญ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต(2) ) 

• หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร โดยขอใชเงินรายได

(CMP2_2.8-1.2 : แบบเสนอแผนดําเนินงาน / โครงการประจําปงบประมาณ 2552

โครงการผลิตบัณฑิตที่ เนนผู เ รียนเปนสําคัญ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร (2) 

• หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรตอเนื่อง) โดยขอใชเงินรายได

(CMP2_2.8-1.3 : แบบเสนอแผนดําเนินงาน / โครงการประจําปงบประมาณ 2552

โครงการผลิตบัณฑิตที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 

(หลักสูตรตอเนื่อง) (2) 

2. วิทยาลัยฯ ไดจัดงานประชุมวิชาการประจําป คร้ังที่ 2  และวันครบรอบสถาปนาวิทยาลัย

แพทยศาสตรและการสาธารณสุข เร่ือง นวัตกรรมการเรียนการสอน วิจัย บริการวิชาการ และ

บริการดานการแพทยและสาธารณสุข  ในวันที่ 17 ธันวาคม 2551 โดยงานวิจัย ไดขอความ

รวมมือจากอาจารย และบุคลากร เขียนบทความวิชาการ และบทความวิจัย ลงในหนังสือ

นวัตกรรมการเรียนการสอน วิจัย บริการวิชาการ และบริการดานการแพทยและสาธารณสุข 

ISBN 978-974-523-192-4 (CMP2_2.8-1.4) เชน 

• นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนดานสาธารณสุข โดย อ.มินตรา  สาระรักษ หนา 

33 - 36 

• การประยุกตใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปในกระบวนการเรียนการสอน โดย 

นางสาวรัตติกาล  วังคะฮาด หนา 37 – 51 

3. วิทยาลัยฯ มกีารสงเสริมและสนับสนุนใหมีการทาํวจิัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน

แกอาจารยและบุคลากรทีเ่กีย่วของ โดยไดจัดทําคูมือและข้ันตอนการขอรับการสนับสนุน

โครงการวิจยั(CMP2_2.8-1.5) 

4.  ฝายวิจัย วทิยาลัยฯ  ไดมีการแตงต้ังคณะกรรมการบริหารงานวิจยั บริการวิชาการและทํานุ

บํารุงศิลปวัฒนธรรม ตามคําส่ังวิทยาลัยฯ ที่ 271 / 2551 ส่ัง ณ วนัที ่12 พฤศจิกายน 2551  

(CMP2_2.8-1.6 ) เพื่อทาํหนาที่กาํหนดทิศทางและนโยบายในการดําเนินงาน รางระเบียบ
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ตาง ๆ ที่เกี่ยวของ สงเสริม สนับสนนุใหเกิดผลงาน การเผยแพรผลงานวิจัย  ในปงบประมาณ 

2552  งานวิจยั  ไดจัดทาํโครงการสงเสริมและสนับสนนุการบริหารงานวิจยัสูความเลิศ 

(CMP2_2.8-1.7 ) โดยไดจัดกิจกรรมสนับสนุนงานวิจยั  เชน จัดกิจกรรม Research Forum   

เพื่อเปนการแลกเปล่ียนเรียนรูในการดําเนินงานวิจยั รวมกนัอภิปรายปญหาที่เกิดจาก

งานวิจยั เพื่อใหงานวิจัยมปีระสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  (CMP2_2.8-1.8 : บันทกึขอความ ที ่ศธ 

0529.16.1.8 / 0021 ลงวนัที ่11 กุมภาพันธ 2552 เร่ืองขอเชิญประชุม) 

5. ฝายวิจยั วิทยาลัยฯ ไดจัดทาํแผนการดําเนินงานวิจยั เพื่อสนับสนุนบุคลากรภายในวทิยาลัยฯ 

สรางผลงานวจิัย นวัตกรรมที่สามารถนําไปใชในการพฒันาชุมชน โดยนําปญหาภายใน

ชุมชนมาเปนโจทยในการวิจยั โดยทําวิจยัใหสอดคลองกบัพระราชบัญญัติสุขภาพ  

(CMP2_2.8-1.9)   

2 มีกลไกการบริหารวิชาการที่จะกระตุนใหอาจารยคิด  
คนพัฒนานวัตกรรมใหมๆ ในดานการเรียนการสอน  

                     

1. มีกลไกการบริหารวิชาการที่จะกระตุนใหอาจารยคิดคนพัฒนานวัตกรรมใหม ๆ ในดานการ

เรียนการสอน โดยไดจัดทําประกาศวิทยาลัยฯ เร่ือง หลักเกณฑการสนับสนุนโครงการวิจัย

สถาบัน  ประกาศ ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2551 (CMP2_2.8-2.1)  ประกาศทาง Web Site : 

H7http://www.cmp.ubu.ac.th/%7Eresearch/H  เพื่อประชาสัมพันธ ใหผูสนใจสงโครงการเพื่อ

รับเงินสนับสนุนการทําวิจัย  

2. ฝายวิจัย ไดกระตุนใหอาจารยคิดคนพัฒนานวัตกรรมใหม และนําไปตีพิมพผลงาน จะไดรับ

เงินสนับสนุน อางตามประกาศ วิทยาลัยฯ เร่ืองหลักเกณฑการจัดสรรเงินทุนสนับสนุนการ

ตีพิมพผลงานวิจัยและวิชาการในวารสาร  ประกาศ ณ วันที่ 20 กันยายน 2550 (CMP2_2.8-

2.2) ประกาศทาง Web Site : H8http://www.cmp.ubu.ac.th/%7Eresearch/Form/rule.phpH  

3. ฝายวิจยั ไดกระตุนใหอาจารยคิดคนพัฒนานวัตกรรมใหม และนําไปนําเสนอผลงานวิชาการ

ในการประชุมวิชาการ จะไดรับเงินสนับสนนุ อางตามประกาศ วทิยาลัยฯ เร่ืองหลักเกณฑ

การจัดสรรเงินทุนสนับสนุนการนําเสนอผลงานวิชาการในการประชมุวชิาการ ประกาศ ณ 

วันที่ 20 กันยายน 2550 (CMP2_2.8-2.3)  ประกาศทาง Web Site : 

http://www.cmp.ubu.ac.th/%7Eresearch/Form/rule.php 

4.  มีการแตงต้ัง คณะกรรมการประชุมวิชาการ  เพื่อกําหนดใหอาจารยคิดคนพัฒนานวัตกรรม

ใหมๆ ในดานการเรียนการสอน การประชุมคณะกรรมการวิจัย ตลอดปการศึกษา 
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2551(CMP2_2.8-2.4 : คําส่ัง วิทยาลัยฯ ที่ 26/2552 เร่ืองแตงต้ังคณะกรรมการประชุม

วิชาการ ส่ัง ณ วันที่ 30 มกราคม 2552)   และประธานคณะกรรมการประชุมวิชาการไดทํา

หนังสือเชิญอาจารยและบุคลากรทุกทาน เขารวมประชุมวิชาการ คร้ังที่ 1/2552 ในหัวขอเร่ือง 

Novel Findings in Cervical Cancer โดย อ.ดร.สุรศักด์ิ  แวนรัมย    ในวันพฤหัสบดี     ที่  

21 พฤษภาคม  2552 เวลา  14.00 น .  เปนตนไป  ณ  หองทักษะพ้ืนฐานทางคลินิก  

(CMP2_2.8-2.5 : บันทึกขอความ ที่ ศธ 0529.16.1.9/0824 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2552 

เร่ือง ขอเชิญประชุม) 

5. สงเสริมใหอาจารยไปเขารวมประชุมสัมมนา เพื่อพัฒนานักวิจัย มีการเผยแพรงานวิจัยโดย

การใหอาจารยไดนําเสนองานวิจัยในรูปแบบตาง ๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศ ดังนี้  

• ในระหวางวันที่  24 – 26 กันยายน 2551 สํานักงานบริหารโครงการรวมผลิตแพทย

เพื่อชาวชนบท รวมกับศูนยแพทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค เปน

เจาภาพจัดประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษา โครงการผลิตแพทยเพื่อชาวชนบท 

คร้ังที่ 7 (CPIRD 2008 ) มีอาจารยวิทยาลัยฯ เขารวมประชุม จํานวน 7 คน 

(CMP2_2.8-2.6) 

• ในระหวางวันที่ 26 – 28 พฤศจิกายน 2551 วิทยาลัยแพทยศาสตร มหาวิทยาลัย

รังสิต รวมกับกลุมเครือขายคณะแพทยศาสตรใหม 6 คณะ จัดประชุมวิชาการ

แพทยศาสตรศึกษาแหงประเทศไทย คร้ังที่ 9 / 2551 เร่ืองนวัตกรรมการเรียนการ

สอนแพทยศาสตรศึกษา ที่ โรงพยาบาลราชวิถี มีอาจารยวิทยาลัยฯ เขารวมประชุม 

จํานวน 6 คน (CMP2_2.8-2.7 : บันทึกขอความ ที่ ศธ 0529.16 / 7881 ลงวันที่ 19 

พฤศจิกายน 2551 เร่ือง ขออนุมัติเขารวมประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษา)  

พรอมสรุปแบบประเมินผลการประชุมวิชาการฯ (CMP2_2.8-2.8)    

• ในระหวางวันที่ 25 – 28 ตุลาคม 2551 อาจารยสุรศักด์ิ   แวนรัมย  ขออนุมัติเดินทาง

ไปราชการเพื่อนําเสนอผลงานวิชาการ ระดับนานาชาติ เปน Poster (CMP2_2.8-

2.9)    

• ในระหวางวันที่ 29 – 30 มกราคม 2552 อาจารยจารุวรรณ  วงบุตดี ขออนุมัติเขารวม

นําเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําป 2552   ณ 

โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแกน (CMP2_2.8-2.10)    

6. วิทยาลัยฯ  มีกลไกบริหารวชิาการที่กระตุนใหอาจารยคิดคนพัฒนานวัตกรรมใหม ๆ ดานการ
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เรียนการสอน เชน จัดทําขาวสาร งานวิจยั บริการวิชาการและทํานบุํารุงศิลปวัฒนธรรม 

(CMP2_2.8-2.11)  มีการประชาสัมพันธเชญิชวนบุคลากรสงโครงการวจิัยสถาบนัป 2552 

และสงขอเสนอโครงการบริการวิชาการและโครงการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม ประจําป 2553

ผานระบบจดหมายอิเล็กโทรนิกส (CMP2_2.8-2.12 : Print Out จดหมายอิเล็กทรอนิกส)    

3 มีแหลงทุนสนับสนุนการวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอนและนวัตกรรมทางการศึกษา  

                 วิทยาลัยฯ ไดจัดทําหลักเกณฑการสนับสนุนการทําโครงการวิจัยสถาบันเพื่อพัฒนาการ

เรียนการสอนและนวัตกรรมดานการศึกษา (CMP2_2.8-3.1: ประกาศวิทยาลัยฯ เร่ือง หลักเกณฑการ

สนับสนุนโครงการวิจัยสถาบัน  ประกาศ ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2551)  โดยมีวงเงินในการสนับสนุน

โครงการละ 5,000 บาท/ป และในปการศึกษา 2551  บุคลากรในวิทยาลัยฯ ไดรับงบสนับสนุน

โครงการวิจัยสถาบัน จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  จํานวน 3 รายคือ 

              1.นางสาวสมาพร  ศิริลาภ       นักวชิาการศึกษา หัวหนาโครงการ (CMP2_2.8-3.2)   

              2.นางนันทิญา       ทปีวัฒน     นักวเิคราะหนโยบายและแผน หัวหนาโครงการ (CMP2_2.8-

3.3)  

              3.นายเวนิจ           หงษา         นักวชิาการศึกษา หัวหนาโครงการ (CMP2_2.8-3.4)   

             นอกจากน้ี งานวิจยั ยงัแนะนําชองทางหาแหลงทนุวิจยั ใน Web Site : 

H9http://www.cmp.ubu.ac.th/%7Eresearch/H  MAIN MENU แหลงทนุวิจยั โดย Link ขอมูลกับงาน

สงเสริมและประสานงานวิจยั (CMP2_2.8-3.5 : Web Page งานสงเสริมและประสานงานวิจัย)   
 

4 มีผลงานวิจัยดานการเรียนการสอนและมีการจัดเวที
แลกเปลี่ยนและเผยแพรผลงานวิจัยดานการเรียนการ
สอนและนวัตกรรมทางการ ศึกษาอยางสม่ําเสมอ 

 

งานวิจัย วิทยาลัยฯ ไดจัดกิจกรรม Research Forum   เพื่อเปนการแลกเปล่ียนเรียนรูในการ

ดําเนินงานวิจัย รวมกันอภิปรายปญหาที่เกิดจากงานวิจัย เพื่อใหงานวิจัยมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  

(CMP2_2.8-4.1)  

มีการจัดเวทีแลกเปล่ียนและเผยแพรงานวิจัยทุกป เชนในวันที่ 17 ธันวาคม ปการศึกษา 2551 

วิทยาลัยแพทยศาสตรฯ ไดจัดประชุมวิชาการประจําป คร้ังที่ 2 และครบรอบวันสถาปนาวิทยาลัย

แพทยศาสตรและการสาธารณสุข ไดมีการจัดเวทีใหอาจารยและบุคลากรแลกเปล่ียนเรียนรู และ
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นําเสนอผลงานวิจัยดานการเรียนการสอน ทั้งPoster และ Oral Presentation รวมทั้งไดนํา

ผลงานวิจัยมาจัดพิมพเปนรูปเลม ขนาด 200 หนา มีเลข ISBN : 978-974-523-192-4 (CMP2_2.8-

4.2)  ซึ่งมีผลงานวิจัยและบทความวิชาการของอาจารย เจาหนาที่นําเสนอเปนจํานวนมาก 

ทั้งนี้  ไดมีการจัดทําคําส่ังวิทยาลัยฯ  ที่ 26 / 2552 เร่ืองแตงต้ังคณะกรรมการประชุมวิชาการ 

ส่ัง ณ วันที่ 30 มกราคม 2552 โดยมีหนาที่เกี่ยวกับการจัดประชุมวิชาการ สงเสริมกิจกรรม และ

บริการวิชาการ ของวิทยาลัยฯ (CMP2_2.8-4.3)   

 

5 มีการสรางเครือขายวิจัยดานนวัตกรรมการเรียนการ
สอนทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  

             วทิยาลัยฯ มีการสรางเครือขายงานวิจัยดานนวัตกรรมการเรียนการสอน ทัง้ภายในและ

ภายนอกมหาวิทยาลัยฯ  โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางวิทยาลัยฯ กับเครือขาย

สถาบันอุดมศึกษา และเครือขายสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย  ดังนี ้

1. บันทกึความรวมมือระหวางสถาบันพี่เล้ียง คณะแพทยศาสตร มหาวทิยาลัยอุบลราชธานี กับ 

วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข มหาวทิยาลัยอุบลราชธานี (CMP2_2.8-5.1)   

2. บนัทกึตกลงความรวมมือระหวางมหาวทิยาลัยอุบลราชธาน ีกับ กรมสุขภาพจิต กระทรวง

สาธารณสุข (CMP2_2.8-5.2)   

3. บันทกึความเขาใจเร่ืองความรวมมือทางวิชาการ ระหวาง วทิยาลัยแพทยศาสตรและการ
สาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ คณะเวชศาสตรเขตรอน มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี (CMP2_2.8-5.3)   

4. บันทกึความรวมมือในการผลิตแพทย   ระหวาง มหาวทิยาลัยอุบลราชธานี   กับโรงพยาบาล

วารินชาํราบ (CMP2_2.8-5.4)   

5. บันทกึความรวมมือในการผลิตแพทย ระหวาง มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ีกับโรงพยาบาลศรี

สะเกษ  (CMP2_2.8-5.5)   

6. คําส่ังกลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย ที ่4 / 2552 เร่ืองแตงต้ังคณะกรรมการ

เครือขายตาง ๆ ภายใต แผนงานโรงเรียนแพทยสรางเสริมสุขภาพ (ระยะที ่4) (CMP2_2.8-

5.6)  โดยไดจดัทําแผนงานโรงเรียนแพทยสรางเสริมสุขภาพ(CMP2_2.8-5.7)   

7. การเปนเจาภาพประชุมสามัญประจําป ของสมาพันธนิสิตนักศึกษาแพทยนานาชาติ คร้ังที ่

59  (CMP2_2.8-5.8) 
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8. กลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศ ไดแตงต้ัง ดร.ณัฏฐวุฒิ  แกวพิทูลย ตัวแทนของ

วิทยาลัยแพทยศาสตรฯ เปนคณะทํางานและผู รับผิดชอบการพัฒนาหนวย Clinical 

Research Center (CRC) ประจําสถาบันแพทยฯ โดยมีหนาที่ประสานงานและดําเนินการ

รวมกับ CRCN ในการจัดต้ังและพัฒนา CRC ประจําสถาบัน ประสานงานโครงการวิจัย

คลินิกสถาบันทั้งหมดที่ผานเครือขาย CRCN ที่มาที่สถาบัน (CMP2_2.8-5.9) 

9. ในปงบประมาณ 2551  ไดแตงต้ัง  Dr.Lisa M.Vandaemark เปนูลกจางช่ัวคราวชาว

ตางประเทศ จากเงินงบประมาณแผนดิน เพื่อเปนที่ปรึกษางานวิจัย (CMP2_2.8-5.10) 

 

  สรุปผลการดําเนินการ 
 

ผลการประเมิน 
หนวยวัด คาเปาหมาย 

ผลการ
ดําเนินงาน เทียบกับเปาหมาย คะแนนประเมิน 

ระดับ 3  ขอแรก 5  ขอ บรรลุเปาหมาย 3 
 

จุดแข็ง : 
1. วิทยาลัยฯ ไดดําเนินการตามนโยบายของกลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย ที่เนน

การวิจัยดานแพทยศาสตรศึกษาที่ไดดําเนินการจัดทําวิจัยในช้ันเรียนอยางตอเนื่อง 

2. มหาวิทยาลัยไดสนับสนุนทุนในการทําวิจัยในช้ันเรียนแกบุคลากร 
3. สายสนับสนุนการศึกษามีศักยภาพในการทําการวิจัยในช้ันเรียน โดยไดรับทุนสนับสนุนจาก

มหาวิทยาลัย 
จุดที่ควรปรับปรุง 

1. ควรกระตุนใหอาจารยตระหนักถึงความสําคัญของการวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอนในทุกรายวิชา 

2. มีการสรางเครือขายวิจัยดานนวัตกรรมการเรียนการสอนทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัยฯ 
 
แนวทางการพัฒนาตนเอง 

1. จัดอบรมความรูเร่ืองการทําวิจัยในช้ันเรียนใหอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน เพิ่มเติม 

2. การสรางเครือขายวิจัยดานนวัตกรรมการเรียนการสอนทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัยฯ 
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ตัวบงชี้ที่ 2.12 : รอยละของนักศกึษาปจจุบันและศิษยเกาที่สําเร็จการศกึษาในรอบ 5 ป  
   ที่ผานมาทีไ่ดรับการประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ    
   คุณธรรม จริยธรรม กฬีา สุขภาพ ศิลปะและวฒันธรรม และดานสิ่ง 
   แวดลอม  ในระดับชาติหรือนานาชาติ   

ที่มาตัวบงชี้  :   สกอ. 2.12 

คาน้ําหนกั :    1.67 

เปาหมาย : มากกวาหรือเทากบัรอยละ 0.030 และนักศึกษาบัณฑิตศึกษาและศิษยเกาที่ไดรับ 

                      รางวัลจากผลงานวิจยัและหรือวิทยานพินธ≥ รอยละ 0.060  

 หมายเหตุ กรณีไดตามขอ 1 แตไมไดขอ 2 ถือวาไดคะแนน 2 

ชนิดของตัวบงชี ้: ผลผลิต  
 

หมายเหตุ  
 1. สําหรับเกณฑทัว่ไป การคิดคารอยละของตัวบงชีน้ี ้คํานวณจาก 

จํานวน นศ.ปจจุบันและศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมาทั้งหมดทุกระดับ

การศึกษาท่ีไดรับรางวัลทุกประเภทในปการศึกษาปจจุบัน 

-------------------------------------------------------------------------------------------------จํานวน นศ.

ปจจุบันและศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมาทั้งหมดทุกระดับการศึกษา 

x 100 

 

2. สําหรับเกณฑเฉพาะมหาวิทยาลัยที่เนนการผลิตบัณฑิตและวิจัย การคิดคารอยละคิด

เหมือนเกณฑ  ทั่วไป ยกเวนเกณฑคะแนน 3 ขอ 2 โดยคํานวณมาจาก 

จํานวน นศ.บัณฑิตศึกษาปจจุบันและศิษยเการะดับบัณฑิตศึกษาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ป 

ที่ผานมาที่ไดรับรางวัลจากผลงานวิจัยและ/หรือวิทยานิพนธในปการศึกษาปจจุบัน 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

จํานวน นศ.บัณฑิตศึกษาปจจุบันและศิษยเการะดับบัณฑิตศึกษาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมา

ทั้งหมด 

x 100 

 

เกณฑการประเมิน :  

- เกณฑเฉพาะมหาวทิยาลัยที่เนนการผลติบัณฑิตและวิจัย 
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66 6คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

รอยละ 0.003 – รอยละ 0.015 รอยละ 0.016 – รอยละ 0.029 1. มากกวาหรือเทากบัรอยละ 

0.030 และ  

2. นักศึกษาบัณฑิตศึกษาและ
ศิษยเกาที่ไดรับรางวัลจาก

ผลงานวิจยัและหรือ

วิทยานิพนธมากกวาหรือ

เทากับ 0.060 

หมายเหตุ กรณีไดตามขอ 1 แต

ไมไดขอ 2 ถือวาไดคะแนน 2 

ผลการดําเนินงาน 

เกณฑมาตรฐาน (ระดับ) ประเมินตนเอง 
1 ร อยละของนักศึกษาปจจุบันและศิษย เก าที่สําเร็จ

การศึกษาในรอบ 5 ป ทีผานมาที่ไดรับการประกาศ
เกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม 
จริยธรรม 

 

              วิทยาลัยฯ มีนกัศึกษาทีก่ําลังศึกษาอยูในปจจุบัน ไดรับประกาศเกยีรติคุณยกยองในดาน

วิชาการ วิชาชพี คุณธรรม จริยธรรม สรุปได ดังนี ้

ประกาศเกยีรติคุณยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จรยิธรรม จํานวน (คน) 
      ดานคุณธรรม  จริยธรรมดีเดน  

1.หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  ไดรับการสนับสนนุจากแพทยสภา โดย

กําหนดใหมีการมอบรางวัลเกียรติคุณสําหรับนักศึกษาแพทยที่มี

คุณธรรม จริยธรรม ยอดเยี่ยม จํานวน ปละ  1  คน(CMP2_2.12-

1.1: หนงัสือที ่ศธ 0529.16/6941 ลงวันที่ 29 กันยายน 2551 เร่ือง

ขอสงรายช่ือสําหรับมอบโลประกาศเกยีรติคุณ อาจารยแพทยและ

นักศึกษาแพทย   และหนังสือที่ พส.011/ว.50 ลงวันที่ 10 มกราคม 

2551 เร่ืองขอรายช่ือสําหรับมอบโลประกาศเกียรติคุณ อาจารย

แพทยและนิสิต นักศึกษาแพทย)  

1 
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ดานกฬีา  

2.  นักศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  ไดเขารวมโครงการการ

แขงขันกีฬานสิิตนักศึกษาแพทยแหงประเทศไทย กีฬาเข็มสัมพันธ  

คร้ังที่ 22 ระหวางวนัที ่24 – 26 ตุลาคม 2551 โดยมหาวิทาลัย

ขอนแกนเปนเจาภาพ (CMP2_2.12-1.2 : โครงการการแขงขันกฬีา

นิสิตนักศึกษาแพทยแหงประเทศไทย กฬีาเข็มสัมพนัธ  คร้ังที่ 22) 

และ (CMP2_2.12-1.3 : ใบสรุปผลการแขงขัน และรูปภาพนักศึกษา

แพทย ที่ไดรับรางวัล ) สรุปได ดังนี ้

• เหรียญทอง 1 เหรียญ จากกฬีาแชรบอล (หญิง)  มนีักศึกษา

ลงแขงจํานวน 7 คน ตัวสํารอง 8 คน 

• เหรียญเงนิ 2 เหรียญ จากกฬีา 2 ประเภท คือ วอลเลยบอล 

(หญิง)  มีนกัศึกษาลงแขงจํานวน 5 คน ตัวสํารอง 3 คน และ 

เทนนิส (หญิง) มีนักศึกษาลงแขงจํานวน 1 คน 

• เหรียญทองแดง 1 เหรียญ จากเปตอง (ชายคู) มนีักศึกษาลง

แขงจํานวน 2 คน 

 

 

 

 

 

 

 

15 

 

9 

 

 

2 

3.  ฝายหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร ประกอบดวยนักศึกษาในหลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร) และหลักสูตร

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต(หลักสูตรตอเนื่อง) ซึ่งทั้งสองหลักสูตรฯ 

นักศึกษาไดเขารวมเปนสมาชิกของสมาพันธนักศึกษาสาธารณสุข

ศาสตรและวิทยาศาสตรสุขภาพแหงประเทศไทย ซึ่งมีมหาวิทยาลัยฯ 

ที่ผลิตบัณฑิตสาธารณสุขศาสตรเขารวมจํานวนทั้งหมด 14 

มหาวิทยาลัยฯ  ในทุก ๆ ปจะมีการจัดการแขงขันกีฬาสาธารณสุข

สัมพันธ  ทั้งนี้วิทยาลัยฯ ไดสงตัวแทนนักศึกษาเขารวมการแขงขัน 

และไดรับรางวัลในการเขารวมการแขงขันกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ

คร้ังที่  27 ยูงทองเกมส  ระหวางวันที่ 5 – 7 ธันวาคม 2551 ณ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต  จํานวน 2 คน ดังนี้ 

• รองชนะเลิศอันดับ 2 การแขงขันกีฬาเปตองประเภททีมผสม มี

นักศึกษาลงแขงจํานวน 2 คน  ตัวสํารอง 2 คน (CMP2_2.12-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 
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1.4 : เกียรติบัตร รองชนะเลิศอันดับ 2 ) 

• รองชนะเลิศอันดับ 2 การแขงขันกีฬาบาสเกตบอล (ทีมชาย) มี

นักศึกษาลงแขงจํานวน 5 คน  ตัวสํารอง   3  คน(CMP2_2.12-

1.5 :เกียรติบัตร รองชนะเลิศอันดับ 2 ) 

 

8 

 

 

รวม 39 
 

            ในรอบปการศึกษา 2551วิทยาลัยฯ  มีนักศึกษารวมทั้งส้ิน 406 คน ซึ่งในปการศึกษา 

2551  มีนักศึกษาของวิทยาลัยฯ ซึ่งไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ  

คุณธรรม จริยธรรม กีฬา สุขภาพ ศิลปะและวัฒนธรรม และดานส่ิงแวดลอม ในระดับชาติหรือ

นานาชาติ  ทั้งส้ิน จํานวน  39  คน  คิดเปนรอยละของการบรรลุเปาหมาย เทากับรอยละ 9.61 ของ

จํานวนนักศึกษาทั้งหมด 

 

 

สรุปผลการดําเนินการ 
 

ผลการประเมิน 
หนวยวัด คาเปาหมาย 

ผลการ
ดําเนินงาน เทียบกับเปาหมาย คะแนนประเมิน 

รอยละ มากกวาหรือเทากับ

รอยละ 0.030 และ

นักศึกษาบัณฑิต 

ศึกษาและศิษยเกาที่

ไดรับรางวัลจาก

ผลงานวิจัยและหรือ

วิทยานิพนธ≥ รอยละ 

0.060  

หมายเหตุ กรณีไดตาม

ขอ 1 แตไมไดขอ 2 ถือ

วาไดคะแนน 2 

รอยละ  9.61 

ของจํานวน

นักศึกษา

ทั้งหมด 

บรรลุเปาหมาย 2 
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จุดแข็ง : 
1. วิทยาลัยฯ และองคกรวิชาชพีมีการสนับสนุนใหนกัศึกษาปฏิบัติตนอยางมีคุณธรรม 

จริยธรรม   

2. ทุกหลักสูตรไดมีการจัดการเรียนการสอน ที่สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และสรางความ

ตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 
จุดที่ควรปรบัปรุง :  -  
 
แนวทางการพัฒนาตนเอง : 

1. มีกิจกรรมที่สงเสริมทางดานวิชาการ คุณธรรม จริยธรรมและกิจกรรมทีส่งเสริมความรู

ดานวชิาชีพใหแกนักศึกษา 

2. จัดทําใบประกาศเพื่อสงเสริมและสนับสนนุใหนักศึกษาตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม 

และวิชาชพี 
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องคประกอบที ่3  
กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา 

 
องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา  
 
ตัวบงชี้ที่ 3.1 : มีการจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา  
ที่มาตัวบงชี้  :   สกอ.3.1  

คาน้ําหนกั :    1 

เปาหมาย :    7 ขอ 

ชนิดของตัวบงชี ้: กระบวนการ  

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ  
1. มีการสํารวจความตองการจําเปนของนักศึกษาปที่ 1  

2. มีการจัดบริการดานส่ิงอํานวยความสะดวกที่เอ้ือตอการพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา  

3. มีการจัดบริการดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษา  

4. มีการจัดบริการใหคําปรึกษาแกนักศึกษา  

5. มีบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนักศึกษาและศิษยเกา  

6. มีการจัดโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาชีพแกนักศึกษาและศิษยเกา  

7. มีการประเมินคุณภาพของการใหบริการทั้ง 5 เร่ืองขางตนเปนประจําทุกป  

8. นําผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการมาพัฒนาการจัดบริการแกนักศึกษา

และศิษยเกา  

 

เกณฑการประเมิน :   

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนนิงาน 1 - 6 ขอ มีการดําเนนิงาน 7 ขอ มีการดําเนนิงานครบ 8 ขอ 
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ผลการดําเนินงาน 

เกณฑมาตรฐาน (ระดับ) ประเมินตนเอง 
1 มีการสํารวจความตองการจําเปนของนักศึกษาปที่ 1  

  วิทยาลัยฯ ไดจัดใหมีหนวยงานที่ทําหนาที่ในการบริการดานตางๆ เกี่ยวกับนักศึกษาคือ งาน

กิจการนักศึกษา และทําหนาที่กําหนดนโยบายและแผนโครงการ  ผูรับผิดชอบสําหรับการสํารวจความ

ตองการพื้นฐานที่จําเปนเพื่อประเมินความตองการพื้นฐานในการจัดสวัสดิการนักศึกษา  

(CMP3_3.1-1.1 : แบบสํารวจความตองการจําเปนของนักศึกษาปที่ 1  )  ต้ังแตชวงที่มีการปฐมนิเทศ

นักศึกษา เชน โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา  (CMP3_3.1-1.2 : โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ) และ

รายงานผลการสํารวจความตองการจําเปนพื้นฐาน  (CMP3_3.1-1.3 : รายงานสรุปการสํารวจ ความ

ตองการของนักศึกษาในช้ันปที่ 1  ) 

2 มีการจัดบริการดานสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีเอ้ือตอการ
พัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา  

วิทยาลัยฯ ไดจัดสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีเอ้ือตอการพัฒนาการเรียนรูโดยมีเคร่ืองมือ วัสดุ

อุปกรณในหองปฏิบัติการอยางเพียงพอ ( หองปฏิบัติการชั้น 1 และช้ัน 2 )   ระบบ Wireless lan  เพื่อ

ชวยในการเขาถึงขอมูล มีระบบ E-learning  ( H1 0www.cmp.ubu.ac.thH )   หองคอมพิวเตอร   (หองคอม

ฯ ชั้น 1)  และหองสมุดซ่ึงใชระบบฐานขอมูลรวมกับมหาวิทยาลัยในเครือขาย  ( หองสมุดช้ัน 2 )  

และหองเรียนที่มีอุปกรณที่พรอมในการเรียนการสอน  (หองเรียนช้ัน 1 และช้ัน 2  )   มีพาหนะเพื่อ

อํานวยความสะดวกในการศึกษา ( รถวิทยาลัยแพทยฯ จํานวน  4 คัน )  

3 มีการจัดบริการดานกายภาพท่ีสงเสริมคุณภาพชีวิตของ
นักศึกษา  

           วิทยาลัยฯ  ไดใชทรัพยากรรวมกับของมหาวิทยาลัย ไดแกหอพักนักศึกษา สภาพแวดลอมใน

มหาวิทยาลัย สถานที่ออกกําลังกาย  (CMP 3_3.1- 3.1  : เอกสารการจัดสวัสดิการนักศึกษา )   และ

บริการอนามัยไดแกศูนยสุขภาพชุมชน   (pcu :  H1 1http://www.cmp.ubu.ac.th/~pcu/H)  และภายใน

บริเวณวิทยาลัยแพทยฯ  ไดจัดสภาพแวดลอมที่สวยงาม มีที่อานหนังสือและพักผอนหยอนใจ  ( รอบๆ 

บริเวณวิทยาลัย ) มีหองสโมสรนักศึกษา และสถานที่ทํากิจกรรม  เชน   มีเคร่ืองมือ วัสดุอุปกรณใน

หองปฏิบัติการอยางเพียงพอ ( หองปฏิบัติการชั้น 1 และช้ัน 2 ) มีหองประชุมขนาดใหญ  ( หอง

ประชุมมันปลา )เพื่อใชเปนหองเอนกประสงคและสวนหนึ่งใชในการทํากิจกรรมนักศึกษา เชน พิธีไหว
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ครู  บายศรีสูขวัญ  รับนองใหม เปนตน    นอกจากนี้แลวยังมีการจัดระบบการจัดจําหนวยอาหารและ

เคร่ืองด่ืม ซึ่งต้ังอยูหนาวิทยาลัยฯเพื่อบริการแกนักศึกษา                                                                   

4 มีการจัดบริการใหคําปรึกษาแกนักศึกษา  

งานกิจการนักศึกษา  วิทยาลัยฯ ไดมีระบบอาจารยที่ปรึกษาซ่ึงไดใหคําปรึกษาแกนักศึกษาทั้ง

เกี่ยวของและไมเกี่ยวของกับงานวิชาการ  (CMP3_3.1- 4.1: คําส่ังอาจารยที่ปรึกษา  คูมืออาจารยที่

ปรึกษา ) มีระบบการใหคําปรึกษาทางดานสุขภาพจิตออนไลน (www.cmp.ubu.ac.th/~pcu)    

5 มีบริการข อมูลข าวสารที่ เป นประโยชนต อนักศึกษา
และศิษยเกา  

งานกิจการนกัศึกษา  ไดแจงขอมูลขาวสารที่เกีย่วของกับนักศึกษาในทกุเร่ือง ผานทางเว็บไซต

ของวิทยาลัยแพทยฯ และโดยนักกิจการนกัศึกษา เชน การใหบริการอาํนวยความสะดวกทนุกูยืมเพื่อ

การศึกษา ( กยศ.  – กรอ  ) (CMP3_  3.1--5.1 :แบบฟอรมทุน ) และ (H1 2www.cmp.ubu.ac.thH ) 

นอกจากนี้แลวยังไดจัดโครงการแนะแนวประสบการณวชิาชีพแกนักศึกษา (CMP3_3.1- 5.2 : 

โครงการแนะแนวประสบการณวิชาชพีแกนักศึกษา ) 

6 มีการจัดโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาชีพแก
นักศึกษาและศิษยเกา  

งานกิจการนักศึกษา  ไดเห็นความสําคัญในดานการพัฒนาประสบการณทางวิชาชีพแก

นักศึกษาจึงไดมอบหมายใหงานกิจการนักศึกษาเปนผูทําหนาที่ดําเนินการจัดโครงการเพื่อพัฒนา

เพิ่มพูนประสบการณทางวิชาชีพแกนักศึกษาอยางตอเนื่องทั้ง 2 หลักสูตร  (CMP3_  3.1-6 : โครงการ

แนะนําประสบการณวิชาชีพ ) 

 

7 มีการประเมินคุณภาพของการใหบริการทั้ง 5 เรื่องขาง  
ตนเปนประจําทุกป  

  งานกิจการนักศึกษา ไดมีการประเมินคุณภาพของการใหบริการที่ครอบคลุมการใหบริการ

ของงานกิจการนักศึกษาปละคร้ัง พรอมทั้งสรุปเปนรายงานความพึงพอใจและนําเสนอผูบริหารเพื่อ

พัฒนาตอไป  ( CMP3_  3.1-7: แบบประเมินกิจการนักศึกษา  ) และยังมีการแตงต้ังคณะกรรมการ

งานกิจการนักศึกษา เพื่อติดตาม ตรวจสอบ การดําเนินงาน (CMP3_3.1-7.1 : คําส่ังแตงต้ัง

คณะกรรมการฯ ) 
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8 นําผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการมาพัฒนาการ
จัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา 

- 

                วิทยาลัยฯ ไดนาํผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการมาพัฒนา ปรับปรุงการจัดบริการ

แกนักศึกษา ดังตอไปนี้ 

- โครงการจัดซือ้วัสดุ อุปกรณกีฬา (CMP3_3.1-8.1: เอกสารการจัดซือ้ วัสดุ อุปกรณ

กีฬา ) 

- โครงการปรับปรุงหองปฏิบติัการคอมพิวเตอร  (CMP3_3.1-8.32:   สัญญาปรับปรุง

โครงการฯ เลขที่ ม.อบ.(พศ.)02/2550  ) 

- โครงการปรับปรุงหองประชุมใหญ (CMP3_3.1-8.3 :  สัญญาปรับปรุงโครงการฯ เลขที่ 

ม.อบ.(พศ.)02/2550  ) 

- โครงการปรับปรุงหองสมัมนา หองวิจยั หองเคมี (CMP3_3.1-8.4 :   สัญญาปรับปรุง

โครงการฯ เลขที่ ม.อบ.(พศ.)02/2550  ) 

- โครงการพฒันาหองสมุดทางการแพทยและการสาธารณสุข (CMP3_3.1-8.5 :  

โครงการพฒันาหองสมุดทางการแพทยและการสาธารณสุข ปงบประมาณ 2551) 

- โครงการพฒันาปรับปรุงโสตทัสนูปกรณและงานดานเวชนิทัศน (CMP3_3.1-8.6 :  

โครงการพฒันางานเทคโนโลยีสารสนเทศ ปงบประมาณ 2551 ) 

- โครงการพฒันา ปรับปรุง และการบริหารจดัการหองปฏิบัติการคอมพวิเตอรสําหรับ

สนับสนนุการเรียนการสอนแกนักศึกษา อาจารย และบุคลากรอยางมีประสิทธิภาพ 

(CMP3_3.1-8.7 : โครงการพัฒนางานเทคโนโลยีสารสนเทศ ) 

- โครงการพฒันาระบฮารดแวรดานระบบ E-learning และการรักษาความปลอดภัยของ

ระบบเครือขายคอมพิวเตอร(Firewall)และระบบสํารองไฟ (CMP3_3.1-8.8 : โครงการ

พัฒนาระบฮารดแวรดานระบบ E-learning ฯ ) 

 
สรุปผลการดําเนินการ 

ผลการประเมิน 
หนวยวัด คาเปาหมาย 

ผลการ
ดําเนินงาน 

เทียบกับ
เปาหมาย 

เทียบกับเกณฑประเมิน 
(คะแนน) 

ระดับ 7 ขอ 7 ขอ บรรลุเปาหมาย 2 
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จากสรุปผลการตรวจประเมิน ตัวบงชี้ที่3.1 เปนตัวบงชี้ชนิด กระบวนการ ซ่ึงการการตรวจ
ประเมินของคณะกรรมการฯพบวา ยังไมไดนําผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการท่ี
แทจริงมาปรับปรุงการใหบริการแกนักศึกษา 

จุดแข็ง : 
1. ผูบริหารมีนโยบายมุงเนนในการพัฒนาคุณภาพนกัศึกษา โดยจัดใหมีหนวยงาน บคุลากร

ที่เกีย่วของพรอมกับจัดสรรงบประมาณอยางเพียงพอ 

2. วิทยาลัยฯและมหาวิทยาลัยมีทรัพยากรทางดานกายภาพเก้ือหนนุนกัศึกษาอยางเพยีงพอ 

เชน ยานพาหนะ สโมสรนกัศึกษา ระบบ Wireless Lan 

3. วิทยาลัยฯมีระบบอาจารยทีป่รึกษาและบุคลากรที่คอยดูแลนักศึกษาอยางใกลชิด 

4. นักศึกษามีความสนใจและเขารวมกิจกรรม 
 
จุดที่ควรปรบัปรุง : 

สถานที่ในการจัดกิจกรรมของนกัศึกษายังมีจํากัด แต ในสิ้นป 2552  จะมีสถานที่สําหรับการ

จัดกิจกรรมที่เพียงพอเนื่องจากอาคารวิทยาลัยฯ( ตึกใหม )จะเสร็จสมบูรณ  
 
แนวทางการพัฒนาตนเอง :    
 สงเสริมและเปดโอกาสใหนกัศึกษาไดมีสวนรวมเสนอแนะขอคิดเหน็เพื่อเปนแนวทางในการ

พัฒนาการใหบริการของฝายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาอยางตอเนื่อง 

 
 
ตัวบงชี้ที่ 3.2 : มีการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาท่ีครบถวนและสอดคลองกับคุณลักษณะ   

ของบัณฑิตที่พึงประสงค  
ที่มาตัวบงชี้  :   สกอ.3.2 

คาน้ําหนกั :    1 

เปาหมาย :     3  ขอแรก 

ชนิดของตัวบงชี ้: กระบวนการ  

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ  
1. มีการจัดทําแนวทางสงเสริมการจัดกิจกรรมที่สอดคลองกับวิสัยทัศนของวิทยาลัย 

 และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
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2. มีการสงเสริมใหวิทยาลัยและองคการนักศึกษาจัดกิจกรรมนักศึกษาใหครบทุกประเภท  

โดยอยางนอยตองดําเนินการใน 5 ประเภท ดังนี้  

- กิจกรรมวิชาการ  

- กิจกรรมกีฬาและการสงเสริมสุขภาพ  

- กิจกรรมบําเพญ็ประโยชนและรักษาส่ิงแวดลอม  

- กิจกรรมนนัทนาการ  

- กิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม  

3. มีกระบวนการติดตามและประเมินผลโครงการหรือกิจกรรม ทั้งที่จัดโดยมหาวิทยาลัย/ 

 คณะ และองคการนักศึกษาทุกส้ินปการศึกษา  

4. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาอยางตอเนื่อง 

 

เกณฑการประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนนิงาน 1 – 2 ขอแรก มีการดําเนนิงาน 3 ขอแรก มีการดําเนนิงานครบ 4 ขอ 

ผลการดําเนินงาน 

เกณฑมาตรฐาน (ระดับ) ประเมินตนเอง 
1 มีการจัดทําแนวทางสงเสริมการจัดกิจกรรมที่สอดคลอง

กับวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยและ  คุณลักษณะบัณฑิตที่
พึงประสงคตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

- 

วิทยาลัยฯ มีการกําหนดนโยบายในการพัฒนานักศึกษาที่ชัดเจนและสอดคลองกับวิสัยทัศน

ของมหาวิทยาลัย  โดยมีหนวยงานรับผิดชอบโดยตรง คืองานกิจการนักศึกษา  ซึ่งมีคําส่ังแตงต้ังและ

มอบหมายคณะทํางาน ((CMP3_  3.2-1.1: คําส่ังแตงต้ังคณะทํางาน,ปฏิทินการดําเนินงาน ) มี

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2551 -2552  (CMP3_3.2-1.1.2 : แผนปฏิบัติการประจําป )  มี

การจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมนักศึกษาครอบคลุมทุกประเภท (CMP3_3.2-1.3 

:  ปฏิทินการดําเนินงาน )  มีการจัดทําแนวทางสงเสริมการจัดกิจกรรมที่สอดคลองกับคุณลักษณะ

บัณฑิตที่พึงประสงคตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา โดยสโมสรนักศึกษาไดจัดทํา

โครงการ โดยมีการระบุคุณลักษณะของผูเขารวมกิจกรรม เปาหมายของผูเขารวมกิจกรรม ตัวบงช้ี
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ความสําเร็จของกิจกรรม วิธีการดําเนินการและประเมินผลอยางชัดเจน (CMP3_3.2-1.4 :  แบบฟอรม

โครงการและตัวอยางโครงการของสโมสรนักศึกษา) 

2 มีการสงเสริมใหมหาวิทยาลัย/ คณะและองคการนักศึกษา
จัดกิจกรรมนักศึกษาใหครบทุกประเภทโดยอยางนอยตอง
ดําเนินการใน 5 ประเภท คือ กิจกรรมวิชาการ  กิจกรรม
กีฬาและการสงเสริมสุขภาพ กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน
และรักษาสิ่งแวดลอม กิจกรรมนันทนาการ กิจกรรม  
สงเสริมศิลปวัฒนธรรม 

- 

วิทยาลัยฯ ไดสงเสริมการจัดกิจกรรมครบทั้ง 5 ประเภทไดแกกิจกรรมวิชาการ    กิจกรรมกีฬา

และการสงเสริมสุขภาพ   กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและรักษาส่ิงแวดลอม  กิจกรรมนันทนาการ  และ

กิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม     โดยมีงานกิจการนักศึกษา  ทําหนาที่ประสานงานสงเสริม พัฒนา

และสนับสนุนการทํากิจกรรม   (CMP3_  3.2-2.1  :   โครงการ / กิจกรรมของงานกิจการนักศึกษา / 

รูปกิจกรรม ) 

3 มีกระบวนการติดตามและประเมินผลโครงการหรือ
กิจกรรม ทั้งที่จัดโดยมหาวิทยาลัย/ คณะและองคการ
นักศึกษาทุกสิ้นปการศึกษา 

- 

วิทยาลัยฯ ไดมีกระบวนการติดตามและประเมินผลโครงการและกิจกรรมอยางชัดเจน และแจง

นักศึกษาในเร่ืองการติดตามประเมินผลโครงการ และมีนักกิจการนักศึกษา คอยดูแลใหคําปรึกษา

อยางใกลชิด  (CMP3_3.2-3.1  : แบบประเมินโครงการ ) , (CMP3_3.2-3.2  :  ตัวอยางสรุปโครงการ ) 

4 มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อ
พัฒนานักศึกษาอยางตอเนื่อง 

- 

 วิทยาลัยฯ ไดนําผลการติดตามและประเมินผลโครงการ นําเสนอคณะกรรมการดําเนินงาน

กิจการนักศึกษา  พรอมทั้งหาแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการจัดกิจกรรมตางๆ และนําแนวทางการ

พัฒนากิจกรรมแกนักศึกษาโดยผานทาง อาจารยที่ปรึกษา สโมสรนักศึกษา และนักกิจการนักศึกษา  

( CMP3_3.2-4.1    : รายงานการประชุมงานกิจการและสโมสรนักศึกษา ) และไดมีการปรับกิจกรรม 

และโครงการ ในปการศึกษา 2552  โดยปรับปรุงจากโครงการปการศึกษา  2551  ทั้งในเร่ือง

งบประมาณ และการจัดกิจกรรมใหมีความกระชับ  เพื่อใหตอบสนองความตองการของนักศึกษา  

( CMP3_3.2-4.2    :  โครงการหลักปการศึกษา  2551 และ  2552  ) 
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สรุปผลการดําเนินการ 
 

ผลการประเมิน 
หนวยวัด คาเปาหมาย 

ผลการ
ดําเนินงาน 

เทียบกับ
เปาหมาย 

เทียบกับเกณฑ
ประเมิน (คะแนน) 

ระดับ 3 ขอแรก 0 ขอ ไมบรรลเุปาหมาย 1 

 
จากสรุปผลการประเมิน ตัวบงชี้ที่ 3.2 เปนตัวบงชี้ชนิด กระบวนการ ซ่ึงคณะกรรมการตรวจ
ประเมิน ไดลงความเห็นวาวิทยาลัยฯ ควรมีการจัดทําคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคที่
สะทอนอัตลักษณบัณฑิตของวิทยาลัยฯ จากความคิดเห็นของนักศึกษาวิทยาลัยฯและศูนย
แพทยศาสตรศึกษา รวมถึงผูใชบัณฑิต และควรทําแนวทางการสงเสริมการจัดทํากิจกรรมที่
สอดคลองวิสัยทัศนและคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค รวมกันระหวางวิทยาลัยฯและศูนย
แพทยศาสตรศึกษา เพื่อใหการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเปนไปในทิศทางเดียวกัน ซ่ึงทําให
วิทยาลัยฯ ยังไมผานเกณฑในระดับท่ี 1 
 
จุดแข็ง : 

1. วิทยาลัยฯ มนีโยบายสงเสริมและสนับสนนุการจัดกจิกรรมนักศึกษา 

2.  นักศึกษามีความสนใจเขารวมกิจกรรม ตลอดจนไดมีสวนรวมอยางสําคัญในการ 

         ดําเนนิงานในกจิกรรมตางๆ  และนักศึกษาเขารวมโครงการตามเปาหมายสามารถ  

                   ควบคุมไดเนื่องจากมียงัมีจาํนวนนอย 
 
จุดที่ควรปรบัปรุง : 
 - 
 
แนวทางการพัฒนาตนเอง : 

 - 
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ตัวบงชี้ที่ 3.2.1  รอยละของนกัศึกษาท่ีเขารวมกจิกรรม/โครงการพฒันานักศึกษาตอ 
                    จํานวนนักศึกษา 
ที่มาตัวบงชี้  :   สมศ.6.8 

คาน้ําหนกั :    1 

เปาหมาย : ≥  รอยละ 60 

ชนิดของตัวบงชี ้: ผลผลิต 

คําอธิบาย 
 รอยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เขารวมกิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษาตอจํานวน

นักศึกษา ระดับปริญญาตรีทั้งหมด โดย ไมนับนักศึกษาซํ้า แมวานักศึกษาคนนั้นจะเขารวมกิจกรรม/

โครงการพัฒนานักศึกษาหลายโครงการก็ตาม 

 

สูตรการคํานวณ : 

(จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เขารวมกิจกรรม / โครงการพัฒนานักศึกษาในป

การศึกษานัน้)  

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

(จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งหมดในปการศึกษาน้ัน) 

x 100 

เกณฑการใหคะแนน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

รอยละ 1 – รอยละ 39 รอยละ 40 –รอยละ 59 มากกวาหรือเทากบัรอยละ 60 

ผลการดําเนินงาน 

เกณฑมาตรฐาน  ประเมินตนเอง 
1 จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เขารวมกิจกรรม/

โครงการพัฒนานักศึกษาตอจํานวนนักศึกษา ระดับ
ปริญญาตรีทั้งหมด  คิดเปนรอยละ 100 

 

วิทยาลัยฯและมหาวิทยาลัย ไดจัดโครงการ / กิจกรรม เพือ่พัฒนาคุณภาพนักศึกษาในดานตางๆ    

โดยดําเนนิกจิกรรม เชน   กิจกรรมกีฬาและการสงเสริมสุขภาพ      กิจกรรมบําเพญ็ประโยชนและรักษา

ส่ิงแวดลอม กจิกรรมนันทนาการ กิจกรรมสงเสริมศิลปวฒันธรรม  รวมจํานวนนกัศึกษาที่เขารวม
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กิจกรรมทัง้ 17 กิจกรรมทัง้หมด 406 คน (ไมนับซํ้า) ตอจํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งหมดในป

การศึกษา 2551 จํานวน 406 คน ซึง่คิดเปนรอยละ 100  (CMP3_3.2.1 -1  : แบบสรุปกิจกรรม   ) 

 
 
สรุปผลการดําเนินการ 

ผลการประเมิน 
หนวยวัด คาเปาหมาย 

ผลการ
ดําเนินงาน 

เทียบกับ
เปาหมาย 

เทียบกับเกณฑ
ประเมิน (คะแนน) 

ระดับ ≥  รอยละ 60 รอยละ 100 บรรลุเปาหมาย 3 

 
จุดแข็ง : 

1. วิทยาลัยฯมีนโยบายสงเสริมและสนับสนนุการจัดกิจกรรมนักศึกษาและไดสนับสนนุ
งบประมาณอยางเพียงพอ 

2. นักศึกษามีความสนใจเขารวมกิจกรรม ตลอดจนไดมีสวนรวมอยางสําคัญในการดําเนนิงาน

ในกิจกรรมตางๆ  และนักศึกษาเขารวมโครงการตามเปาหมายสามารถควบคุมไดเนื่องจากยัง

มีจํานวนนอย 
 
จุดที่ควรปรบัปรุง :  - 
 
แนวทางการพัฒนาตนเอง : 
 สงเสริมและสนับสนนุใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรมอยางตอเนื่อง 
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องคประกอบที ่4   
การวิจัย  

 
ตัวบงชี้ที่ 4.1  :  มีการพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิตงานวจิัย 
   และงานสรางสรรค  
ที่มาตัวบงชี้  :   สกอ.4.1 

คาน้ําหนกั :    1 

เปาหมาย : 5  ขอ 

ชนิดของตัวบงชี ้: กระบวนการ  
เกณฑมาตรฐาน : ขอ  

1. มีการจัดทาํระบบบริหารงานวิจัยและงานสรางสรรค เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามแผน
ของมหาวทิยาลัยและสอดคลองกับยทุธศาสตรการวิจยัของชาติ  

2. มีการจัดทาํระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของกบัการบริหารงานวิจัย และงาน

สรางสรรคที่ใชประโยชนไดจริง  

3. มีการจัดสรรทรัพยากรการเงนิ ทรัพยากรบคุคล แหลงคนควาตาง ๆ เพือ่สนับสนนุ

งานวิจยั และงานสรางสรรค  

4. มีระบบและกลไกพัฒนาทรัพยากรบุคคลดานการวิจัย  

5. มีระบบสรางขวัญและกําลังใจและยกยองนักวจิัยที่มีผลงานวิจยัและงานสรางสรรค    
ดีเดน  

6. มีระบบและกลไกสงเสริมความรวมมือระหวางนักวิจัยกบัองคกรภายนอกทั้งภาครัฐ 

เอกชนหรือภาคอุตสาหกรรม  

เกณฑการประเมิน :  

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  

มีการดําเนนิการ 1 - 2 ขอ  มีการดําเนนิการ 3 – 4 ขอ  มีการดําเนนิการ 5 - 6 ขอ  
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ผลการดําเนินงาน 
เกณฑมาตรฐาน ประเมินตนเอง 

1.  มีการจัดทําระบบบรหิารงานวิจยัและงานสรางสรรค เพื่อใหบรรลุเปา
หมายตามแผนของมหาวทิยาลัยและสอดคลองกับยุทธศาสตรการวิจยั
ของชาติ 

 

            วิทยาลัยฯ ไดใหความสําคัญกับระบบบริหารงานวิจยัที่มีคุณภาพ โดยจัดใหมีหนวยงานและ

บุคลากรรับผิดชอบโดยตรง พรอมกับจัดใหมีคณะกรรมการบริหารงานวิจยัเพื่อบริหารจัดการในเชงิ

ระบบทุกๆ ดาน โดยมีหนาทีก่ําหนดนโยบาย ทิศทาง และการรางระเบียบตางๆ เกี่ยวกับการบริหาร

งานวิจยั (CMP4_4.1-1.1: คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการบริหารงานวิจยั ของวทิยาลัยแพทยฯ)    

ทั้งนี้ไดจัดทําแผนการดําเนนิงานประจําป 2552  เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย

และใหบรรลุเปาหมายสอดคลองกับภารกิจวทิยาลัยฯ มหาวิทยาลัย และของประเทศ   

(CMP4_4.1-1.2 : แผนการดําเนนิงานประจําป 2552 )   

2.  มีการจัดทําระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการ
บริหารงานวจิัย และงานสรางสรรค ทีใ่ชประโยชนไดจริง  

             วิทยาลัยฯ ไดพัฒนาระบบฐานขอมูลและสารสนเทศเก่ียวกับการวิจัย เพื่อเผยแพรขอมูล 

ขาวสารที่เปนประโยชนตอชุมชนและหนวยงานภายนอกอยางตอเนื่อง ซึ่งประกอบดวย 1. ฐานขอมูล

วิจัย  2. ผลงานที่ไดตีพิมพ  3. แหลงทุนวิจัย 4. คูมือและระเบียบวิจัย  5. แบบฟอรมงานวิจัย และ 6. 

แผนการดําเนินงานวิจัย 7. จุลสารงานวิจัยฯ  (CMP4_4.1-2.1 : ระบบฐานขอมูลและสารสนเทศ

งานวิจัย H1 3http://www.cmp.ubu.ac.th/~research/H ) 

3.  มีการจัดสรรทรพัยากรการเงิน ทรัพยากรบุคคล แหลงคนควา  ตาง 
ๆ เพื่อสนบัสนุนงานวิจัย และงานสรางสรรค  

           วทิยาลัยฯ ไดจัดสรรงบประมาณ ทรัพยากรบุคคล แหลงคนควาตางๆ เพื่อสนับสนนุงานวจิัย

และสรางสรรค อยางตอเนือ่ง ดังนี้  

      1) โครงการสงเสริมและสนับสนุนการบริหารงานวจิัยสูความเปนเลิศ ( CMP4_4.1-3.1: โครงการ

สงเสริมและสนับสนนุการบริหารงานวิจัยสูความเปนเลิศ)     

      2) ประกาศวิทยาลัยฯ เร่ือง หลักเกณฑการจัดสรรเงินทุนสนับสนุนโครงการวิจยั  

( CMP4_4.1-3.2: หลักเกณฑการจัดสรรเงินทุนสนบัสนนุโครงการวิจยั)     

      3) มีบุคลากรทีท่ําหนาที่เปนผูประสานงานดานการวิจัยระหวางอาจารย หนวยงานภายใน และ



- 166 - 

 

หนวยงานภายนอก ( CMP4_4.1-3.3: บุคลากรทีท่ําหนาที่เปนผูประสานงานดานการวิจยั)   

      4) วิทยาลัยฯ มีระบบสารสนเทศในการคนควาวารสารวิชาการ งานวิจยั หนงัสือและตํารา รวมถึง 

E-journal เพื่อเปนแหลงเรียนรูและสามารถสืบคนไดอยางรวดเร็ว 

(H1 4http://www.cmp.ubu.ac.th/~library/H)  ( CMP4_4.1-3.4: ระบบสารสนเทศในการคนควา

วารสารวชิาการและงานวจิยั)    

4.  มีระบบและกลไกพัฒนาทรัพยากรบุคคลดานการวิจยั   

วิทยาลัยฯ ไดสงเสริมและสนับสนุนใหมีการทํางานเปนทีมโดยพัฒนาจากกลุมวิจัยเปน

ศูนยวิจัย เชน ทีมนักวิจัย ศูนยวิจัยและบริการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อฯ  ( CMP4_4.1-4.1)  

นอกจากนี้วิทยาลัยฯ ไดมีสวนรวมในการสงบุคลากรดานวิชาการเปนคณะกรรมการจริยธรรมการ

วิจัยในมนุษย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  (CMP4_4.1-4.2)    และคณะกรรมการกํากับการดูแลการ

เล้ียงสัตวและใชสัตว มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เพื่อเปนระเบียบและกฎเกณฑในการปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณของนักวิจัย  (CMP4_4.1-4.3) ทีมนักวิจัยของวิทยาลัยแพทยศาสตรฯกําลังมีผลงาน

ออกมาอยางตอเนื่องและเร่ิมพัฒนาความรวมมือกับทั้งในและนอกประเทศมากข้ึน รวมถึงมีการจัด

ประชุมสัมมนาวิจัย Research Forum เพื่อใหมีการแลกเปล่ียนความรูและการพัฒนางานวิจัยใหมี

คุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน (CMP4_4.1-4.4) 

5.  มีระบบสรางขวัญและกําลงัใจและยกยองนักวจิยัที่มีผลงาน วิจัย
และงานสรางสรรคดีเดน  

            วิทยาลัยฯ มีการแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานวันสถาปนาวิทยาลัยแพทยศาสตรและการ

สาธารณสุข และประชุมวิชาการประจําป คร้ังที่ 2 ป 2551เพื่อสรรหานักวิจัยดีเดน และผูนําเสนอ

ผลงานงานวิจัยดีเดน (CMP4_4.1-5.2: คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานวันสถาปนาวทิยาลัยฯ)  

ทั้งนี้คณะกรรมการไดมอบประกาศนียบัตรนักวิจัยดีเดนแก ดร.จารุวรรณ ศิริเทพทวี และผูนําเสนอ

ผลงานวิจัยดีเดนในงานประชุมวิชาการประจําป 2551  (CMP4_4.1-5.3)  ในวันครบรอบวันสถาปนา

วิทยาลัยฯ  

6.  มีระบบและกลไกสงเสริมความรวมมือระหวางนักวิจยักับองคกร
ภายนอกท้ังภาครัฐ เอกชนหรือภาคอุตสาหกรรม   

              วิทยาลัยฯ มีการสรางเครือขายความรวมมือระหวางนักวิจัยกับองคกรภายนอก เชน  

โครงการพยาธิกายวิภาคมะเร็งทอน้ําดี ในผูปวยมะเร็งทอน้ําดี เขตอีสานตอนลาง โดยมีความรวมมือ

กับนักวิจัย รศ.ดร.บรรจบ ศรีภา คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน และนายแพทยเศวต 
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ศรีศิริ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค ( CMP4_4.1-6.1)  และการเปนหนวยงานเครือขายแหงการ

เรียนรูที่สนับสนุนและพัฒนาระบบการทําวิจัยคลินิกแบบสหสถาบันของประเทศเพื่อสรางเสริม

สุขภาพของประชาชน  เขารวมดําเนินงานกับเครือขายวิจัยคลินิกสหสถาบัน (CRCN) ( CMP4_4.1-

6.2) ความรวมมือกับคณะเวชศาสตรเขตรอน มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อพัฒนาการปองกนัและควบคุม

โรคเขตรอนทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ (CMP4_4.1-6.3 ) และความรวมมือกับคณะ

แพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยขอนแกน ( CMP4_4.1-6.4) 

 
สรุปผลการดําเนินการ 

ผลการประเมิน 
หนวยวัด คาเปาหมาย 

ผลการ
ดําเนินงาน 

เทียบกับ
เปาหมาย 

เทียบกับเกณฑ
ประเมิน (คะแนน) 

ขอ 5  ขอ 6 ขอ บรรลุเปาหมาย 3 

 
 
จุดแข็ง : 

1. วิทยาลัยฯ มีนโยบายสงเสริมและสนับสนุนดานการวิจัยอยางชัดเจน 

2. มีคณะกรรมการบริหารงานวิจัยที่ทําหนาที่กําหนดนโยบาย แผน เปาหมาย ทิศทางการ

ดําเนินงานวิจัยอยางชัดเจน 

3. มีระบบฐานขอมูลและแหลงสารสนเทศในการคนควางานวิจัยและงานบริการวิชาการ  
4. มีระเบียบการสนับสนุนทุนการนําเสนอผลงานวิชาการและการตีพิมพบทความวิชาการ 
5. มีการติดตามความกาวหนางานวิจัย เพื่อใหเปนไปตามแผนการดําเนินงาน ตลอดจน

แลกเปล่ียนความรู ปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะรวมกัน 

6. มีความรวมมือระหวางหนวยงานภายนอกอยางตอเนื่อง และมีทีมวิจัยที่เขมแข็ง ในการ
พัฒนางานวิจัยสูระดับสากล 

 
จุดที่ควรปรบัปรุง : 

พัฒนาระบบการสงเสริมและสนับสนุนงบประมาณ และบุคลากรเพื่อใหงานวิจัยม ี

ประสิทธิภาพมากข้ึน 
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แนวทางการพัฒนาตนเอง : 
1. พัฒนาระบบการสงเสริมและสนับสนุนงบประมาณ และบุคลากรดานการวิจัย เพื่อให

งานวิจัยมีประสิทธิภาพ 

2. สงเสริมและสนับสนุนใหมีการจัดกิจกรรมเครือขายความรวมมือระหวางหนวยงานมาก
ข้ึนและอยางตอเนื่อง 

3. สงเสริมและสนับสนุนใหพัฒนาระบบฐานขอมูลงานวิจัย ใหมีการสืบคนขอมูลที่สะดวก

และรวดเร็วอยางตอเนื่อง 
 
 
ตัวบงชี้ที่ 4.2  : มีระบบบริหารจัดการความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรค  

ที่มาตัวบงชี้  :   สกอ.4.2 

คาน้ําหนกั :    1 

เปาหมาย : 4  ขอ 

ชนิดของตัวบงชี ้: กระบวนการ  

เกณฑมาตรฐาน : ขอ  
1. มีระบบและกลไกสนับสนนุการเผยแพรผลงานวิจยัและงานสรางสรรคทั้งในวงการ

วิชาการและการนําไปใชประโยชน 

2. มีระบบรวบรวม คัดสรร วิเคราะหและสังเคราะหความรูจากงานวิจยัและงานสราง

สรรคที่เชื่อถือได  และรวดเร็วทนัตอการใชประโยชน  

3. มีการสรางเครือขายเผยแพรผลงานวิจยัและงานสรางสรรคไปยังผูเกี่ยวของทั้งภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย  

4. มีระบบและกลไกการสนับสนุนความรวมมือระหวางนักวิจัยกับองคการภายนอก
มหาวิทยาลัยเพื่อ  การนําผลงานไปใชประโยชน  

5. มีกลไกสนับสนุนการจดสิทธิบัตรการซื้อขายทรัพยสินทางปญญา ตลอดจนการ       

คุมครองสิทธขิองงานวิจยั หรือส่ิงประดิษฐ หรือนวัตกรรมใหแกนักวจิัยเจาของ

ผลงาน 
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เกณฑการประเมิน :  

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  

มีการดําเนนิงาน 1 - 2 ขอ  มีการดําเนนิงาน 3 ขอ  มีการดําเนนิงาน 4 – 5 ขอ 

 
ผลการดําเนนิงาน  

เกณฑมาตรฐาน  ประเมินตนเอง 
1.  มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยและงาน    สรางสรรค

ทั้งในวงการวิชาการและการนาํไปใชประโยชน  

วิทยาลัยฯ มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคทั้งในวงการ

วิชาการและการนําไปใชประโยชน ดังนี ้

          1. มกีารดําเนินการจัดทําประกาศวทิยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข เร่ือง หลักเกณฑการ

จัดสรรเงินทนุสนับสนนุการนําเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการ (CMP4_4.2-1.1: หลักเกณฑ

การจัดสรรเงินทุนสนับสนุนการนําเสนอผลงานวิชาการในการประชมุวชิาการ)   

          2. มีประกาศวทิยาลัยฯ เร่ือง หลักเกณฑการจัดสรรเงินทนุสนับสนุนการตีพิมพผลงานวิจัยและ

วิชาการในวารสาร ( CMP4_4.2-1.2: หลักเกณฑการจัดสรรเงินทนุสนบัสนุนการตีพมิพผลงานวิจยัและ

วิชาการในวารสาร)  

2.  มีระบบรวบรวม คัดสรร วิเคราะหและสังเคราะหความรูจากงานวจิัยและ
งานสรางสรรคที่เชื่อถือได  และรวดเรว็ทันตอการใชประโยชน  

วิทยาลัยฯ ไดมีระบบการดําเนินงาน ดังนี ้

 1. มีคําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการบริหารงานวิจัย ของวทิยาลัยฯ เลขที่ 271/2551  ลงวนัที ่12 

พฤศจิกายน 2551 มีหนาทีก่าํหนดนโยบายการดําเนนิงานวิจัย การรางระเบียบตางเกี่ยวกับวิจยั มรีะบบ

คัดสรร วิเคราะห และสังเคราะหความรูจากงานวิจัยและการสงเสริมและสนับสนุนใหเกิดงานวิจยัอยาง

ตอเนื่อง  ( CMP4_4.2-2.1: คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการบริหารงานวจิัย ของวิทยาลัยฯ เลขที่ 271/2551  

ลงวนัที ่12 พฤศจิกายน 2551) 

   2. มีระบบรวบรวมฐานขอมลู เพื่อเปนศูนยกลางในการศึกษา คนควางานวิจยั และสรางองค

ความรูจากงานวิจยัและงานสรางสรรค หรืองานวิจยัที่ไดตีพิมพเผยแพรที่เชื่อถือไดและรวดเร็วทนัตอการ

ใชประโยชน (CMP4_4.2-2.2: H1 5http://www.cmp.ubu.ac.th/~research/H)   
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3.  มีการสรางเครือขายเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคไปยังผูเกี่ยว 
ของทั้งภายในและภายนอกมหาวทิยาลัย  

วิทยาลัยฯ มกีระบวนการดําเนินงานเพื่อเผยแพร หรือถายทอดความรูและการนาํไปใชประโยชนทัง้

ภายในและภายนอกสถาบัน  โดยเฉพาะหนวยงานทางดานสาธารณสุข ดังนี ้

1. มีการจัดทาํขาวสารงานวิจัย บริการวิชาการและทํานบุํารุงศิลปวัฒนธรรมจากการ 

คัดสรรผลงานใหมีการเผยแพรอยางตอเนือ่ง ใหกับกลุมเครือขายในหนวยงานทางดานสาธารณสุขและ

หนวยงานทีเ่กีย่วของ(  CMP4_4.2- 3.1: ขาวสารงานวิจยั บริการวิชาการและทํานบุํารุงศิลปวัฒนธรรม)   

2. วิทยาลัยฯ มกีารเผยแพร ผลงานดานการวจิัย ผานทางเวบ็ไซดอยางตอเนื่อง   

(CMP4_4.2-3.2: H1 6http://www.cmp.ubu.ac.th/~research/H)   

3. วิทยาลัยฯ ไดมีการพฒันาเคร่ือขายความรวมมือในการทําวิจัยและเผยแพร 

ผลงานวิจยัรวมกับหนวยงานภายนอกคือ CRCN กลุมสถาบันแพทยแหงประเทศไทย (CMP4_4.2 - 3.3)  

4. มีผลงานวิจยัทีน่ําเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติเพื่อเผยแพรผลงานทางวิชาการแก

สาธารณชน เชน เร่ือง “การประยุกตใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตร สําหรับการปองกนัและควบคุมโรค

ไขเลือดออก จังหวัดอุบลราชธานี” ( CMP4_4.2 - 3.4) 

4.  มีระบบและกลไกการสนับสนุนความรวมมือระหวางนักวิจัยกับองคกร
ภายนอกมหาวิทยาลยัเพือ่  การนาํผลงานไปใชประโยชน   

วิทยาลัยฯ  ไดสงเสริมและสนับสนนุใหนักวิจัยมกีารสรางเครือขายความรวมมือกับองคกรภายนอก

ในการพัฒนางานวิจยั โดยการประชาสัมพันธทางเว็บไซดอยางตอเนือ่งมีการเผยแพรผลงานวจิัยและงาน

สรางสรรค โดยเปนเครือขายเช่ือมโยงระหวางนักวิจัย หนวยงานภายนอกผานระบบ Internet  

( CMP4_4.2-4.1)  และไดพฒันาเครือขายความรวมมือกับ CRCN ในการทาํวิจยัและการนําไปประยุกต 

ใชประโยชน ( CMP4_4.2-4.2 ) มีคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒดิานการวิจัยจากหนวยงานภายนอก 

 ( CMP4_4.1-4.3 )   

5.  มีกลไกสนับสนุนการจดสิทธิบัตรการซ้ือขายทรัพยสินทางปญญา 
ตลอดจนการคุมครองสิทธิของงานวจิยั หรือสิ่งประดิษฐ หรือนวัตกรรมให
แกนักวิจัยเจาของผลงาน 

 

          วิทยาลัยฯ ไดมีการสงเสริมสนับสนนุและใหความรูแกนักวิจยัอยางตอเนื่อง เพือ่ใหทราบถึงแนวทาง

ตางๆ โดยยึดตามระเบียบมหาวทิยาลัยในเร่ืองการสนับสนนุการจดสิทธิบัตรการซื้อขายทรัพยสินทาง

ปญญา ตลอดจนการคุมครองสิทธิของงานวิจัย หรือส่ิงประดิษฐใหแกเจาของผลงาน   ซึ่งอยูระหวางการ
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พิจารณาจากสภามหาวิทยาลัยhttp://www.ubu.ac.th/~research/index.php?regisop=IP.htm  

(เอกสารหมายเลข 4.2-5.1)   

 
สรุปผลการดําเนินการ 

ผลการประเมิน 
หนวยวัด คาเปาหมาย 

ผลการ
ดําเนินงาน 

เทียบกับ
เปาหมาย 

เทียบกับเกณฑ
ประเมิน (คะแนน) 

ขอ 4  ขอ 5 ขอ บรรลุเปาหมาย 3 

 
จุดแข็ง : 

1. มีระบบและกลไกสนับสนนุการเผยแพรผลงานวิจยัและผลงานวิชาการทั้งในระดับชาติ
และระดับนานาชาติ รวมทัง้ความรวมมือเพื่อการนําผลงานไปใชประโยชน 

2. มีการสรางความรวมมือระหวางนกัวิจัยกับองคการภายนอกวิทยาลัยฯ อยางตอเนื่อง 
 
จุดที่ควรปรับปรุง : 

1. วิทยาลัยฯ ยงัไมมีผลงานวิจยัและผลงานทางวิชาการทีไ่ดรับการจดสิทธิบัตร 

2. ควรมีกลไกสนบัสนุนการจดสิทธิบัตรการซือ้ขายทรัพยสินทาง    ปญญา ตลอดจนการ 

คุมครองสิทธขิองงานวิจยั หรือส่ิงประดิษฐ หรือนวัตกรรมใหแกนักวจิัยเจาของผลงาน 
 
แนวทางการพัฒนาตนเอง : 

สงเสริมและสนับสนนุการเผยแพรผลงานวจิัยและผลงานวิชาการอยางตอเนื่อง 
 
 
ตัวบงชี้ที่ 4.3  : เงินสนับสนนุงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและภายนอก   
                   มหาวิทยาลยั ตอจํานวนอาจารยประจํา  
ที่มาตัวบงชี้  :   สกอ.4.3, สมศ.2.2, 2.3 , ก.พ.ร.4.2.2 

คาน้ําหนกั :    1 

เปาหมาย :  ≥  80,000 บาท 

ชนิดของตัวบงชี้ : ปจจัยนําเขา  
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คําอธิบายตัวบงชี้ : ตัวบงช้ีนี้ตองการวัดถึงจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค ทั้งที่

วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุขจัดสรรใหเองและที่ไดรับจากภายนอก เพื่อการสนับสนุน

การทําวิจัยและงานสรางสรรคที่มีการศึกษาคนควา  ซึ่งเปนที่ยอมรับ หรือมีการนําไปใชประโยชน และ

จํานวนเงินที่ไดรับการสนับสนุนอาจรวมถึงวัสดุ อุปกรณ เคร่ืองมือตางๆ ที่อาจารยประจําและนักวิจัย

ไดรับการสนับสนุนจากภายนอกสําหรับงานวิจัยและงานสรางสรรค ในกรณีที่เปนวัสดุ อุปกรณ 

เคร่ืองมือ ใหคํานวณเปนจํานวนเงินตามราคาของส่ิงนั้นๆ  

 งานสรางสรรค หมายถึง ผลงานวิชาการ (ไมจําเปนตองมีงานวิจัย) ที่มีการศึกษา คนควา หรือ

แสดงออกทางศิลปะอันเปนที่ยอมรับ 

ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : ขอมูลพื้นฐานและเอกสารหลักฐานอางอิงที่เกี่ยวของ สําหรับการ

นับจํานวนอาจารยประจําและจํานวนเงินใหใชหลักเกณฑ ดังนี้  

1. จํานวนอาจารยประจํา ใหนับรวมนักวิจัย และไมนับรวมอาจารยประจําและนักวิจัยที่
ลาศึกษาตอ 

2. จํานวนเงินสนับสนุนการทําวิจัยและงานสรางสรรค จําแนกเปนเงินสนับสนุนจาก

มหาวิทยาลัย และจากแหลงทุนตางๆ ภายนอกมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

จํานวนเงินสนับสนุนการทําวิจัยและงานสรางสรรคที่มหาวิทยาลัยจัดสรรใหกับอาจารย

และนักวิจัย โดยใหนับเฉพาะจํานวนเงินที่ไดรับอนุมัติใหมีการเบิกจาย ไมใชตัวเลขงบประมาณที่

จัดสรร  

จํานวนเงินสนับสนุนการทําวิจัยและงานสรางสรรคจากภายนอกมหาวิทยาลัย จําแนก

ตามแหลงเงินทุน ดังนี้  

- แหลงทุนในประเทศ เชน สวทช. สกว. สกอ. วช. เปนตน 

- แหลงทุนตางประเทศ  

- หนวยงานภาคอุตสาหกรรม กระทรวง จังหวัด อ่ืน ๆ ที่ไมใชแหลงทุนวิจัย  

- หนวยงานภาคเอกชน  

- แหลงอ่ืนๆ 

หมายเหตุ  
1. เงินที่ จัดสรรให เพื่อการวิจัยครอบคลุมถึงงบประมาณแผนดินและรายไดของ

มหาวิทยาลัย/ คณะ ที่ไดจัดสรรใหอาจารยและนักวิจัยเพื่อทําวิจัยและงานสรางสรรค 



- 173 - 

 

2. การนับจํานวนเงินใหนับเฉพาะเงินที่ได รับอนุมัติใหมีการเบิกจาย ไมใช  ตัวเลข

งบประมาณที่จัดสรร 

3. กรณีมีผูรวมทําหลายคนหลายหนวยงาน ใหแบงสัดสวนเงินเปนคาเฉลี่ยตามจํานวนผู   

เขารวมโครงการวิจัย  

4. กรณีโครงการวิจัยนั้นไดรับทุนสนับสนุนเปนเวลามากกวา 1 ป ใหรายงานจํานวนเงิน

เฉล่ียตามสัดสวนในปการศึกษานั้น  

 

สูตรในการคํานวณ : 

(จํานวนเงินสนับสนนุงานวจิัย และงานสรางสรรคมหาวิทยาลัย/ คณะจัดสรรใหกับ

อาจารยประจําและนกัวิจัยในปงบประมาณ 2551)  

 

 (จํานวนอาจารยประจําและนักวจิัยในปการศึกษา 2551 ) 

เกณฑการประเมิน :  

- เกณฑเฉพาะมหาวทิยาลัยที่เนนการผลติบัณฑิตและวิจัย  

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  

อยูระหวาง 1-54,999.- บาท  55,000.-บาท–79,999.- บาท  มากกวาหรือเทากับ 80,000.-บาท  

 

ผลการดําเนนิงาน  
ขอมูลพืน้ฐานประกอบตัวบงชี ้ ผลการดําเนนิงาน 

1. จํานวนเงินสนับสนนุงานวิจัย และงานสรางสรรค

มหาวิทยาลัย/ คณะจัดสรรใหกับอาจารยประจําและนกัวิจัยใน

ปงบประมาณ 2551 

1,891,750.00 

2. จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยในปการศึกษา 2551 24 

3. จํานวนเงินสนับสนนุงานวิจัย และงานสรางสรรค

มหาวิทยาลัย/ คณะจัดสรรใหกับอาจารยประจําและนกัวิจัยใน

ปงบประมาณ 2551 ตอจํานวนอาจารยประจําและนักวจิยัในป

การศึกษา 2551 

78,822.92 บาท 
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สรุปผลการดําเนินการ 
ผลการประเมิน 

หนวยวัด คาเปาหมาย ผลการดําเนนิงาน เทียบกับ
เปาหมาย 

เทียบกับเกณฑ
ประเมิน (คะแนน) 

ปริมาณ ≥  80,000 บาท 78,822.92 บาท ไมบรรลุเปาหมาย 2 

 
จุดแข็ง: 

1. ผูบริหารมีนโยบายสงเสริมและสนับสนุนงบประมาณดานวิจัยที่มุงเนนในการพัฒนาแกไข
ปญหาของชุมชน 

2. อาจารยและบุคลากรวิทยาลัยฯ มีความรูความเช่ียวชาญในเชิงสหสาขาวิชา ทําใหมี

โครงการวิจัยที่มีความหลากหลาย เพิ่มโอกาสใหไดรับงบสนับสนุนในการทําวิจัย 

3. วิทยาลัยฯ เปนสถาบันผลิตงานวิจัยทางดานวิทยาศาสตรสุขภาพเพียงไมกี่แหงในเขต

อีสานตอนลาง และต้ังอยูในภูมิศาสตรที่เหมาะสมกับการทําวิจัยในชุมชนเพิ่มโอกาสให

ไดรับงบสนับสนุนในการทําวิจัย 
 
 
จุดที่ควรปรับปรุง : 

1. นักวจิัยสวนใหญมีประสบการณและความเช่ียวชาญดานการวิจยันอย 

2. แหลงทุนวิจัยหลักยงัตองพึง่พางบประมาณแผนดินของมหาวิทยาลัย  
 
แนวทางการพัฒนาตนเอง : 

1. สงเสริมและสนับสนนุใหไดรับจัดสรรงบประมาณโครงการวิจัยจากแหลงทนุภายนอก 

มากข้ึน 

2. จัดอบรมการพัฒนาทักษะ ความชาํนาญในดานการวจิยัแกนักวิจัยอยางตอเนื่อง 

3. สนับสนนุทุนโครงการวิจยัดานการเรียนการสอน 

4. สงเสริมใหมีระบบนักวิจัยพีเ่ล้ียง และผูทรงคุณวุฒิเพื่อใหเปนที่ปรึกษางานวิจัยดานตางๆ 

ใหครอบคลุมมากข้ึน 
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ตัวบงชี้ที่ 4.3.1 : รอยละของอาจารยประจําและนกัวจิยัประจําที่ไดรับทุนทําวิจยัและงาน 
                      สรางสรรคจากภายในมหาวทิยาลัย/ คณะตออาจารยประจํา 
ที่มาตัวบงชี้  :   สมศ.2.4,  ก.พ.ร.4.2.3 

คาน้ําหนกั :    1 

เปาหมาย : ≥  รอยละ 50 

ชนิดของตัวบงชี ้: ปจจัยนําเขา 
คําอธิบาย : 

1. เปรียบเทียบอาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่ไดรับทุนทําวิจัยและงานสรางสรรคในป
การศึกษา 2551 ทั้งจากภายในวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุขตอจํานวนอาจารยประจํา

และนักวิจัยประจํา โดยใหนําเสนอในรูปรอยละ 

2. ทุนทําวิจัยและงานสรางสรรค หมายถึง การไดรับเงิน วัสดุ อุปกรณ เคร่ืองมือตางๆที่ไดรับ

การสนับสนุนจากภายในสถาบันสําหรับงานวิจัยและงานสรางสรรค  ในกรณีที่เปนวัสดุ  อุปกรณ 

เคร่ืองมือ ใหคํานวณเปนจํานวนเงินตามราคาของส่ิงนั้นๆ 

             3.   อาจารยและนักวิจัยประจํา หมายถึง อาจารยประจําทุกระดับ ไดแก อาจารยขาราชการ 

อาจารยพนักงาน รวมถึงอาจารยพิเศษท่ีมีสัญญาการจางทั้งปการศึกษา ( จางไมตํ่ากวา 9 เดือน ) 

และนักวิจัยประจําไดแก ขาราชการ หรือพนักงานของมหาวิทยาลัยที่มีสัญญาการจางทั้งปการศึกษา  

( จางไมตํ่ากวา 9 เดือน ) นับเฉพาะอาจารยและนักวิจัยที่ปฏิบัติงานจริง ในปการศึกษา 2551 

(ปฏิบัติงานจริงในการศึกษา 2551 และไมตํ่ากวา     9 เดือน ) ไมรวมผูลาศึกษาตอ 

                  4.การนับจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําทานนั้นจะไดรับทุนมากกวา 1 ทุน  

ในรอบปการศึกษา  2551 

สูตรในการคํานวณ : 

(จํานวนอาจารยประจําและนักวจิัยประจําที่ไดรับทุนทําวจิัยหรืองานสรางสรรคจากภายใน 

มหาวิทยาลัย/คณะในปงบประมาณ 2551)  

 (จํานวนอาจารยประจําและนักวจิัยประจํา ในปการศึกษา 2551) 

x 100 

 

เกณฑการใหคะแนน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

รอยละ 1 - รอยละ34 รอยละ 35 – รอยละ 49 มากกวาหรือเทากบัรอยละ  50 
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ผลการดําเนนิงาน  
ขอมูลพืน้ฐานประกอบตัวบงชี ้ ผลการดําเนนิงาน 

1. จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่ไดรับทนุทาํวิจัย

หรืองานสรางสรรคจากภายในมหาวิทยาลัย/คณะใน

ปงบประมาณ 2551 

12 

 

2. จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา ในปการศึกษา 

2551 

24 

3. รอยละของจํานวนอาจารยประจําและนกัวิจัยประจําทีไ่ดรับ

ทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในมหาวิทยาลัย/คณะใน

ปงบประมาณ 2551 ตอจํานวนอาจารยประจําและนักวจิยั

ประจํา ในปการศึกษา 2551 

รอยละ 50.00 

 

 

สรุปผลการดําเนินการ 

ผลการประเมิน 
หนวยวัด คาเปาหมาย 

ผลการ
ดําเนินงาน 

เทียบกับ
เปาหมาย 

เทียบกับเกณฑ
ประเมิน (คะแนน) 

รอยละ ≥ รอยละ 50 รอยละ 50 บรรลุเปาหมาย 3 

 
จุดแข็ง : 

1. นักวิจัยใหความสนใจในการขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยจากงบประมาณแผนดิน และเงิน

รายไดมหาวิทยาลัยอยางตอเนื่อง 

2. นักวจิัยมีผลงงานวิจัยรวมกนัและบูรณาการความเช่ียวชาญหลากหลายสาขาและกับ
บุคลากรภายนอกมากข้ึน 

จุดที่ควรปรับปรุง : 
- ไมมี 

แนวทางการพัฒนาตนเอง : 
1. สงเสริมและสนับสนนุใหไดรับการจัดสรรทนุวิจยัภายในมหาวทิยาลัยอยางตอเนื่อง 

2. มีมาตรการสงเสริมและกระตุนใหนักวิจยัทํางานวิจัยมากข้ึน 

3. สงเสรมิใหมกีารทาํงานวิจยัเปนทีมหรือเปนโครงการรวม หรือกลมวิจยั 
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ตัวบงชี้  4.3.2 :  รอยละของอาจารยประจําทีไ่ดรับทุนทําวจิัยหรืองานสรางสรรคจากภายนอก
มหาวทิยาลยั/ คณะตอจาํนวนอาจารยประจํา 

ที่มาตัวบงชี้  :   สมศ.2.5 , ก.พ.ร.4.2.3 

คาน้ําหนกั :    1 

คาเปาหมาย รอยละ 25  

ชนิดของตัวบงชี้ :  ปจจัยนําเขา 

คําอธิบาย 
 รอยละของอาจารยประจําและนักวิจัยที่ไดรับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายนอก

มหาวิทยาลัย/ คณะเทียบกับอาจารยประจํา ทั้งนี้ใหนับอาจารยประจําและนักวิจัยเฉพาะที่ปฏิบัติงาน

จริง   ไมนับรวมอาจารยประจําและนักวิจัยที่ลาศึกษาตอ และไมนับซํ้าแมวาอาจารยประจํา
หรือนักวจิัยทานนั้นจะไดรับทุนวจิัยหลายคร้ังในปการศึกษาน้ันๆ การไดรับทุนทําวิจัยหรือ
งานสรางสรรค หมายรวมถึง การไดรับเงิน วัสดุ อุปกรณ เคร่ืองมือตางๆ   ที่ไดรับการสนับสนุนจาก

ภายนอกสําหรับงานวิจัยหรืองานสรางสรรค ในกรณีที่เปนวัสดุ อุปกรณ เคร่ืองมือใหคํานวณเปน

จํานวนเงินตามราคาของส่ิงนั้นๆ 

 แหลงทุนทําวจิัยหรืองานสรางสรรคจากภายนอกมหาวิทยาลัย/ คณะ จําแนกดังนี ้

1) แหลงทุนในประเทศ เชน สวทช. สกว. สกอ. วช. เปนตน 

2) แหลงทุนตางประเทศ  

3) จากหนวยงานภาคอุตสาหกรรม กระทรวง จงัหวัด อ่ืน  ๆที่ไมใชแหลงทนุวจิัย 

4) จากภาคเอกชน 

5) จากแหลงอ่ืนๆ 

 

สูตรการคํานวณ 

 
 
 

(จํานวนอาจารยประจําและนักวจิัยที่ไดรับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรค

จากภายนอกมหาวิทยาลัย/ คณะในปงบประมาณ 2551)  

1 3131 3(จํานวนอาจารยประจําและนักวจิัยในปการศึกษา 2551 ) 

x 100 
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เกณฑการใหคะแนน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

รอยละ  1 - รอยละ 24 รอยละ 25 –รอยละ 39 มากกวารอยละ 40 

 

ผลการดําเนนิงาน  

 
ขอมูลตัวชี้วดั ผลการดําเนนิงาน 

1. จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยที่ไดรับทุนทําวิจัยหรืองาน

สรางสรรคจากภายนอกมหาวทิยาลัย/ คณะในปงบประมาณ 2551 

1 

 

2. จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยในปการศึกษา 2551 24 

3. รอยละของจํานวนอาจารยประจําและนกัวิจัยที่ไดรับทนุทาํวิจยั

หรืองานสรางสรรคจากภายนอกมหาวิทยาลัย/ คณะในปงบประมาณ 

2551ตอจํานวนอาจารยประจําและนกัวิจยัในปการศึกษา 2551 

รอยละ 4.17 

 

 
สรุปผลการดําเนินการ. 
 

ผลการประเมิน 
หนวยวัด คาเปาหมาย 

ผลการ
ดําเนินงาน 

เทียบกับ
เปาหมาย 

เทียบกับเกณฑ
ประเมิน (คะแนน) 

รอยละ รอยละ 25 รอยละ 4.17 ไมบรรลุเปาหมาย 1 

 
จุดแข็ง : 

1. นักวิจัยมีความรวมมือกับนักวิจัยภายนอก และนักวิจัยอาวุโสทําใหมีโอกาสไดรับทุน 

วิจัยสนับสนุนจากภายนอก 
 
จุดที่ควรปรับปรุง : 
 1. นักวิจยัไดรับการจัดสรรจากแหลงทนุภายนอกนอย 

 2. นักวิจยัยงัขาดความรูและประสบการณในการของบประมาณจากแหลงทุนภายนอก 
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แนวทางการพัฒนาตนเอง : 
1. สงเสริมและสนับสนุนนักวิจัย ใหไดรับงบประมาณจากแหลงทุนภายนอกมากข้ึน 

2. แตงต้ังผูทรงคุณวุฒิดานการวิจยั เพื่อใหคําปรึกษาและพิจารณาขอเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน  

    จากภายนอก 

3. สงเสริมนักวิจัยหนาใหมและสรางแรงจูงใจใหมกีารทําและพัฒนางานวิจยัมากข้ึน 
 
ตัวบงชี้ที่ 4.4 : รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร ไดรับการจดทะเบียน 

  ทรัพยสินทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตร หรือนําไปใชประโยชนทั้งในระดับชาติ 
  และในระดับนานาชาติตอจํานวนอาจารยประจํา (ไมนับซํ้า) 

ที่มาตัวบงชี:้ สกอ. 4.4, สมศ.2.1,2.7, ก.พ.ร.4.2.1, 4.2.5 

คาน้ําหนกั:   1 

เปาหมาย : รอยละ 40 

ชนิดของตัวบงชี ้: ผลผลิต  

คําอธิบายตัวบงชี้ : งานวิจัยและงานสรางสรรคที่เปนผลิตภาพของวิทยาลัยแพทยศาสตรและการ

สาธารณสุข เกิดจากการติดตามความกาวหนาทางวิชาการและการพัฒนาองคความรูอยางตอเนื่อง

ของคณาจารย จึงเปนผลงานที่มีคุณคา สมควรสงเสริมใหมีการเผยแพรและนําไปใชประโยชนทั้งใน

เชิงวิชาการและการแขงขันของประเทศ การสรางความรูความเขาใจ   และสรางระบบบริหารจัดการ

ทรัพยสินทางปญญาของผลิตภาพดังกลาว  อาทิ การจดทะเบียน ทรัพยสินทางปญญาหรืออนุ

สิทธิบัตร จะชวยสนับสนุนใหงานวิจัยและงานสรางสรรคมีความคุมคาและเกิดมูลคาเพิ่มขอมูล      

อางอิงสําหรับผูประเมิน : ขอมูลพื้นฐานและเอกสารหลักฐานอางอิงที่เกี่ยวของ สําหรับการนับ

จํานวนอาจารยประจําและผลงานใหใชหลักเกณฑ ดังนี้ :  

1. จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย ไมนับรวมอาจารยและนักวิจัยที่ลาศึกษาตอ 

2. จํานวนงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทาง 
ปญญาหรือ  อนุสิทธิบัตร หรือนําไปใชประโยชนทั้งในระดับชาติและในระดับนานาชาติ  

หมายเหตุ  
1. การเผยแพรผลงาน 1 เร่ืองมากกวา 1 คร้ัง ใหนับเพียงคร้ังเดียว โดยควรนําเสนอผลการ

เผยแพรที่มีคุณภาพเชิงวิชาการมากที่สุด  

2. การตีพิมพในวารสาร นับเมื่อกองบรรณาธิการวารสารตอบรับแลว  
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3. บทความที่ไดรับการนําเสนอในการประชุมหรือสัมมนาวิชาการระดับชาติหรือ นานาชาติ 

หมายถึง บทความที่ไมใชบทคัดยอสําหรับบทความท่ีไดรับการคัดเลือกตีพิมพรวมเลมในรายงาน

สืบเนื่องจากการประชุม (proceeding)  

4. การรายงานขอมูลบทความท่ีไดรับการตีพิมพ ใหจําแนกตามประเภทผลงานที่ไดรับการ
ตีพิมพในวารสารระดับตางๆ โดยระบุรายละเอียด ดังนี้  

- ชื่อ เลมที ่และวัน เดือน ป ของวารสารที่ตีพิมพ  

- ชื่อบทความและเลขหนา  

- ชื่อผูเขียน  

5. การนับจํานวนการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตรทั้งในและตางประเทศ
ใหนับเฉพาะที่ไดรับการจดทะเบียนในปนั้น โดยไมนับรวมกรณีอยูในระหวางยื่นจดทะเบียน และไมนับ

รวมการจดลิขสิทธิ์และการทะเบียนเคร่ืองหมายการคา  
 
สูตรการคํานวณ 
 

เกณฑการประเมิน :  

- เกณฑเฉพาะมหาวทิยาลัยที่เนนการผลติบัณฑิตและวิจัย  

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  

รอยละ 1 - รอยละ 29  รอยละ 30 – รอยละ 39  มากกวาหรือเทากับรอยละ 40  

ผลการดําเนนิงาน 

ขอมูลพืน้ฐานประกอบตัวบงชี ้ ผลการดําเนนิงาน 

1.  จํานวนงานวิจยัและงานสรางสรรคที่ตีพิมพ เผยแพร และหรือ

นําไปใชประโยชนทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติในปงบประมาณ 

2551 

11 

2. จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยในปการศึกษา 2551 24 

(จํานวนงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพมิพ เผยแพร และหรือนาํไปใช

ประโยชนทัง้ในระดับชาติและระดับนานาชาติในปงบประมาณ 2551)  

1 4141 4(จํานวนอาจารยประจําและนักวจิัยในปการศึกษา 2551) 

x 100 
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ขอมูลพืน้ฐานประกอบตัวบงชี ้ ผลการดําเนนิงาน 

3. รอยละของจํานวนงานวิจยัและงานสรางสรรคที่ตีพิมพ เผยแพร 

และหรือนําไปใชประโยชนทัง้ในระดับชาติและระดับนานาชาติใน

ปงบประมาณ 2551ตอจํานวนอาจารยประจําและนักวจิยัในป

การศึกษา 2551 

รอยละ 45.83 

 
สรุปผลการดําเนินการ 
 

ผลการประเมิน 
หนวยวัด คาเปาหมาย 

ผลการ
ดําเนินงาน 

เทียบกับ
เปาหมาย 

เทียบกับเกณฑ
ประเมิน (คะแนน) 

รอยละ    รอยละ 40 รอยละ 45.83 บรรลุเปาหมาย 3 

 
จุดแข็ง: 
  นักวิจัยไดรับการตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยและผลงานวิชาการอยางตอเนื่องทั้งใน  

ระดับชาติและนานาชาติ 
 
จุดที่ควรปรับปรุง : 
 นักวจิัยยงัขาดความเช่ียวชาญดานภาษาในการเขียนบทความวิชาการและงานวิจยัเพื่อ

ตีพิมพผลงานระดับนานาชาติ 

 
แนวทางการพัฒนาตนเอง : 
  1.จัดอบรมการพัฒนาทกัษะในการเขียนบทความวิชาการและผลงานวจิัยใหไดรับการตีพิมพ 

             2.สงเสริมและสนับสนุนงบประมาณ เพื่อเสริมแรงจูงใจใหมกีารตีพิมพผลงานวิจยั
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ตัวบงชี้ที่ 4.5 : รอยละของบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (Citation) ใน refereed journal 
หรือในฐานขอมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติตออาจารยประจํา (เฉพาะ 

   มหาวทิยาลัยที่เนนการผลติบัณฑิตและวิจัย)  
 
ที่มาตัวบงชี้  :   สกอ.4.5, สมศ.2.6 , ก.พ.ร.4.2.4 

คาน้ําหนกั :    1 

เปาหมาย : รอยละ 15 

ชนิดของตัวบงชี ้: ผลผลิต 

คําอธิบายตัวบงช้ี : การเผยแพรผลงานวิจัยที่วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุขสรางข้ึนมี

หลายชองทาง เร่ิมต้ังแตการเผยแพรในระดับมหาวิทยาลัย ระดับชาติ และระดับนานาชาติ วิทยาลัย

แพทยศาสตรและการสาธารณสุขอาจสงเสริมใหผลงานวิจัยของวิทยาลัยแพทยศาสตรและการ

สาธารณสุขไดมีโอกาสเผยแพรในระบบสากลที่เปนที่ยอมรับมากข้ึน และการไดรับอางอิงในระบบ

สากลดังกลาวไมวาจะเปน refereed journal หรือในฐานขอมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติจะ     

สะทอนคุณภาพของผลงานวิจัย รวมทั้งเปนการขยายฐานการเผยแพรไดกวางขวางข้ึน  

 

ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : ขอมูลพื้นฐานและเอกสารหลักฐานอางอิงที่เกี่ยวของสําหรับการ

นับจํานวนอาจารยประจําและบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง ใหใชหลักเกณฑดังนี้  

1. จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยทั้งหมด รวมผูที่ลาศึกษาตอ 

2. จํานวนบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (citation) ใน referred journal หรือในฐานขอมูล

ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ โดยสามารถนับผลงานของนักวิจัยและผลงานของอาจารยที่ลาศึกษา 

ตอไดดวย  

 

หมายเหตุ  
1. การนับบทความที่ไดรับการอางอิงใน referred journal หรือในฐานขอมูลระดับชาติ หรือ

ระดับนานาชาติ ไมนับซํ้า แมวาบทความวิจัยนั้นจะไดรับการอางอิงหลายคร้ังก็ตาม  

2. บทความวิจัยในฐานขอมูลมาตรฐานสากลตามที่กําหนด ใหนับเฉพาะที่เปนบทความวิจัย 

เทานัน้  ไดแก “research article “ “ letter “ และ “ review “  
 
 



- 183 - 
 

 

สูตรการคํานวณ 
 

เกณฑการประเมิน :  

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  

รอยละ 1 - รอยละ 14  รอยละ 15 – รอยละ 19  มากกวาหรือเทากับรอยละ 20  

 
ผลการดําเนนิงาน  
 

ขอมูลพืน้ฐานประกอบตัวบงชี ้ ผลการดําเนนิงาน 

1. จํานวนบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (citation) ในrefereed 

journal หรือในฐานขอมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติใน

ปงบประมาณ 2551 

7 

 

2. จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดและนกัวจิัยในปการศึกษา  2551 30.5 

3. รอยละของจํานวนบทความวิจยัที่ไดรับการอางอิง (citation) ใน

refereed journal หรือในฐานขอมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ

ในปงบประมาณ 2551 ตอจํานวนอาจารยประจําทัง้หมดและ

นักวจิัยในปการศึกษา  2551 

รอยละ 22.95 

 

 
สรุปผลการดําเนินการ 
 

ผลการประเมิน 
หนวยวัด คาเปาหมาย 

ผลการ
ดําเนินงาน 

เทียบกับ
เปาหมาย 

เทียบกับเกณฑ
ประเมิน (คะแนน) 

รอยละ รอยละ 15 รอยละ 22.95 บรรลุเปาหมาย 3 

 

(จํานวนบทความวิจยัที่ไดรับการอางอิง (citation) ใน refereed journal หรือ 

ในฐานขอมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติในปงบประมาณ 2551) 

1 5151 5(จํานวนอาจารยประจําทัง้หมดและนักวิจยัในปการศึกษา  2551) 

x 100 
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จุดแข็ง :  
-ไมมี- 

 

จุดที่ควรปรับปรุง : 
 ผลงานวิจยัที่ไดรับการตีพิมพในระดับชาติและนานาชาติยังมนีอย 
 

แนวทางการพัฒนาตนเอง : 
   สงเสริมสนับสนุนและพัฒนาใหมีการสงผลงานวิจยั  ใหมีการตีพิมพเผยแพรมากข้ึนเพื่อเพิ่มโอกาสใน

การอางอิงจากนักวิจัย 
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องคประกอบที ่5   
การบริการวิชาการ 

  
ตัวบงชี้ที่ 5.1 : มีระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแกสังคมตามเปาหมายของ 

         มหาวิทยาลัย  
ที่มาตัวบงชี้ :  สกอ. 5.1 

คาน้ําหนก  :   1.17 

เปาหมาย : 5  ขอแรก 

ชนิดของตัวบงชี ้: กระบวนการ  
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ  

1. มีการจัดทํานโยบาย แผนกลยุทธ และแผนดําเนินงานของการบริการวิชาการแก

สังคม 

2. มีคณะกรรมการ คณะทํางานหรือหนวยงานดําเนินการใหบริการวิชาการแกสังคม

ตามแผนที่กําหนด 

3. มีการกําหนดหลักเกณฑและหรือระเบียบในการใหบริการวิชาการแกสังคม  

4. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนที่กําหนด  

5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริการวิชาการแกสังคม  

6. มีการจัดทําแผนการเช่ือมโยงและบูรณาการการบริการทางวิชาการแกสังคมเขากับ
การเรียนการสอน หรือ การวิจัย หรือ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  

7. มีการประเมินสัมฤทธิผลและนําผลการประเมินไปพิจารณาปรับปรุงความเชื่อมโยง 
และบูรณาการระหวางการบริการวิชาการแกสังคมกับภารกิจอ่ืน ๆ ของวิทยาลัย

แพทย 

เกณฑการประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนนิการ 1 – 2 ขอแรก มีการดําเนนิการ 3 - 4 ขอแรก มีการดําเนนิการ 5 - 7 ขอแรก 
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 ผลการดําเนนิงาน 
 

เกณฑมาตรฐาน (ระดับ) ประเมินตนเอง 
1.  มีการจัดทํานโยบาย แผนกลยุทธ และแผนดําเนินงานของการ

บริการวิชาการแกสังคม  

วิทยาลัยฯไดมีการจัดทาํแผนการดําเนินงานการบริการวชิาการแกสังคม รวมถึงการ

กําหนดนโยบาย การดําเนนิงานของกิจกรรมตางๆ  เพื่อใหสอดคลองกับยุทธศาสตรของ

มหาวิทยาลัยและปญหาของชุมชน  (CMP5_5.1-1.1:แผนการดําเนนิงานประจําปฝายวิจยั)  

2.  มีคณะกรรมการ คณะทํางานหรือหนวยงานดําเนินการให
บริการวิชาการแกสังคมตามแผนท่ีกําหนด  

วิทยาลัยฯมีคณะกรรมการบริการวิชาการในการดําเนินงานกิจกรรมหรือโครงการแกสังคม 

ตาม คําส่ังวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข ที่ 271  / 2551 เร่ือง แตงต้ังคณะกรรมการ

บริหารงานคณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการ และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยฯ 

เพื่อดําเนินงาน กําหนดนโยบาย และระเบียบตางๆ เกี่ยวกับการบริการวิชาการแกสังคม  โดยมี

หนวยงานดานการบริการวิชาการ และมีเจาหนาที่ผูรับผิดชอบภารกิจดานการบริการวิชาโดยตรง 

ตลอดจนมีการการประชาสัมพันธการดําเนินงานผานจดหมายขาววิทยาลัยแพทยศาสตรและ

การสาธารณสุข จุลสารงานวิจัย บริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมอยางตอเนื่อง( 

CMP5__ 5.1-2.) 

3.  มีการกําหนดหลกัเกณฑและหรือระเบียบในการใหบริการ
วิชาการแกสังคม  

มีการกําหนดหลักเกณฑหรือแนวทางในการดําเนินงานโครงการบริการวิชาการแกสังคม 

โดยมุงเนนประชาชน และสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ( CMP5_5.1-

3.1)   วิทยาลัยฯไดจัดทําแผนการบริการวิชาการ ระยะเวลา 5 ป เพื่อสงเสริมใหอาจารยจัดทํา

โครงการและบริการวิชาการแกสังคม ( CMP5__ 5.1-3.2) 

4.  มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนท่ีกําหนด  

วิทยาลัยฯไดมีระบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนที่กําหนดไว โดยอิงเกณฑการ

ติดตามและการประเมินผลของมหาวทิยาลัยอุบลราชธานี และจัดรูปแบบการสัมมนาแลกเปล่ียน
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ความรูในการใหบริการวิชาการของแตละกิจกรรมหรือโครงการทีก่ําลังดําเนินงาน  ( CMP5_5.1-

4.1)  รวมถงึมแีบบฟอรมการรายงานความกาวหนาเพื่อใหหวัหนาโครงการรายงานเกี่ยวกับ

ข้ันตอนการดําเนนิงาน  ปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะตางๆ (CMP5_ 5.1-4.2) 

5.  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริการวิชาการแก
สังคม  

วิทยาลัยฯไดจัดการประเมินความพึงพอใจของกลุมเปาหมาย รวมถึงขอเสนอแนะ และ

ขอคิดเห็น ที่สามารถนําผลไปปรับปรุงตอไป ตามเอกสารรายงานผลการดําเนินงาน โครงการ

ครบรอบวันสถาปนาวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข และการประชุมวิชาการประจําป 

คร้ังที่ 2 ป 2551  ( CMP5_ 5.1-5.1)   

6.  มีการจัดทําแผนการเชื่อมโยงและบูรณาการการบริการทาง
วิชาการแกสังคม    เขากบัการเรยีน การสอน หรือ การวิจัย 
หรือ การทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรม 

 

วิทยาลัยฯไดสงเสริมสนับสนนุใหโครงการบริการวิชาการตางๆ ระบุถงึการเช่ือมโยงและ

บูรณาการบริการวิชาการแกสังคม เขากบัการเรียนการสอน การวิจยั การทํานุบาํรุง

ศิลปวัฒนธรรม เชน โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนานักวจิัยดานการแพทยและ

วิทยาศาสตรสุขภาพ ของวิทยาลัยฯ มีการบูรณาการและความสอดคลองดานการบริการวิชาการ

กับการเรียนการสอนรายวิชา ระเบียบวิธวีจิัย (CMP5_ 5.1-6.1) 

7.  มีการประเมินสัมฤทธผิลและนําผลการประเมนิไปพิจารณา
ปรับปรุงความเชื่อมโยง และบูรณาการระหวางการบริการ
วิชาการแกสังคมกับภารกจิอ่ืน ๆ ของวิทยาลัยแพทย 

- 

         - 
 
 
สรุปผลการดําเนินการ 

ผลการประเมิน 
หนวยวัด คาเปาหมาย 

ผลการ
ดําเนินงาน 

เทียบกับ
เปาหมาย 

เทียบกับเกณฑ
ประเมิน (คะแนน) 

ระดับ 5  ขอแรก 6 ขอแรก บรรลุเปาหมาย 3 
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จุดแข็ง: 
1. วิทยาลัยฯมีนโยบาย แนวทางและแผนการดําเนินงานการบริการวิชาการแกสังคมท่ี   

ชัดเจน 

2. มีหนวยงานและคณะกรรมการบริการวิชาการเพื่อดําเนินงานทางดานบริการวิชาการแก

สังคม 
 
จุดที่ควรปรับปรุง : 

1. การสรางเครือขายกับประชาชนในการใหบริการวิชาการแกสังคมยงันอย 

2. อาจารยมีสวนรวมในการบริการวิชาการนอย 
แนวทางการพัฒนาตนเอง : 
  1. สงเสริมใหมีการจัดต้ังศูนยบริการ เพือ่ใหความรูและบริการวิชาการดานสุขภาพอยางตอเนื่อง 

 2. สงเสริมใหอาจารยทุกคนใหมีสวนรวมในการบริการวิชาการ 
 
ตัวบงชี้ที่ 5.1.1 : มีการนําความรูและประสบการณจากการบริหารวิชาการและวิชาชีพ 

  มาใชในการพัฒนาการเรียน การสอน และการวิจัย 
ที่มาตัวบงชี้ :   
คาน้ําหนก  :   1.17 

เปาหมาย : ระดับ 3 

ชนิดของตัวบงชี ้:  กระบวนการ 
คําอธิบาย 
 การที่สถาบันไดนําองคความรูและมวลประสบการณจากการใหบริการวิชาการแกสังคม 

ชุมชน และประเทศชาติมาใชประโยชนในการพัฒนาการเรียนการสอนหรือการวิจัย 
 
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ  

1. มีแผนในการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการ /วิชาชีพมาใชในการ
เรียนการสอนและการวิจัย 

2. มีการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการ /วิชาชีพมาใชในการเรียน 

การสอนอยางนอย 1 โครงการ 

3. มีการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการ /วิชาชีพมาใชในการวิจัย
อยางนอย 1 โครงการ 
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4. มีการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการ /วิชาชีพมาใชในการเรียน
การสอนและการวิจัยอยางนอย 1 โครงการ 

5. มีการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับการวิจัยและการบริการวิชาการ /วิชาชีพ
อยางนอย 1 โครงการ 

1 2121 2เกณฑการใหคะแนน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ข้ึนไป 

 
ผลการดําเนินงาน 

เกณฑมาตรฐาน (ระดับ) ประเมินตนเอง 
1. มีแผนในการนําความรูและประสบการณจากการบริการ

วิชาการ /วิชาชีพมาใชในการเรียนการสอนและการวิจัย  

วิทยาลัยฯมีแผนในการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการ /วิชาชีพมาใช

ในการเรียนการสอนและการวิจัย เชน โครงการพัฒนานักวิจัยดานการแพทยและวิทยาศาสตร

สุขภาพ ของวิทยาลัยฯ มีการบูรณาการและความสอดคลองดานการบริการวิชาการกับการเรียน

การสอนรายวิชา ระเบียบวิธีวิจัย( CMP5_ 5.1.1-1.1) 

2. มีการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการ /
วิชาชีพมาใชในการเรียน การสอนอยางนอย 1 โครงการ  

วิทยาลัยฯมีการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการ /วิชาชีพมาใชในการ

เรียน การสอนอยางนอย 1 โครงการ เชน โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ การวิจัยในช้ันเรียนเพื่อ

พัฒนาการเรียนรู สําหรับครูผูสอนที่ดูแลสุขภาพของโรงเรียนเครือขายพันธมิตร บูรณาการเขากับ

การเรียนการสอนรายวิชาระเบียบวิธีวิจัย( CMP5_5.1.1-2.1) 

3. มีการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการ /
วิชาชีพมาใชในการวิจัยอยางนอย 1 โครงการ  

วิทยาลัยฯมีการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการ /วิชาชีพมาใชในการ

วิจัยอยางนอย 1 โครงการ เชน โครงการบริการศูนยเคล่ือนที่บริการตรวจสุขภาพแกนักเรียนใน

ชนบทพื้นที่อีสานตอนลาง บูรณาการเขากับการวิจัย เร่ือง การศึกษาความชุกและความรุนแรง
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ของพยาธิใบไมตับและพยาธิปากขอ จังหวัดอุบลราชธานี  ( CMP5_ 5.1.1-3.1) 

4.  มีการนําความรูและประสบการณจากการบรกิารวิชาการ /
วิชาชพีมาใชในการเรียนการสอนและการวิจัยอยางนอย 1 
โครงการ 

 

วิทยาลัยฯมีการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการ /วิชาชีพมาใชในการ

เรียนการสอนและวิจัยอยางนอย 1 โครงการ เชน เชน โครงการบริการศูนยเคล่ือนที่บริการตรวจ

สุขภาพแกนักเรียนในชนบทพื้นที่อีสานตอนลาง บูรณาการเขากับการ การเรียนการสอนรายวิชา 

เวชศาสตรชุมชน จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา ภูมิคุมกันของรางกายและการติดเชื้อ โภชนศาสตร 

และพฤติกรรมศาสตร และการวิจัย เร่ือง การศึกษาความชุกและความรุนแรงของพยาธิใบไมตับ

และพยาธิปากขอ จังหวัดอุบลราชธานี  (CMP5_5.1.1-4.1) 

5.  มีการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับการวิจัยและการ
บริการวิชาการ /วิชาชีพอยางนอย 1 โครงการ  

วิทยาลัยฯไดมีการบูรณาการจัดการเรียนการสอนกับการวิจัย คือ โครงการวนัครบรอบวัน

สถาปนาวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข และประชุมวิชาการประจําปคร้ังที ่2 ป 2551 

เร่ือง นวัตกรรมการเรียนการสอนดานการแพทย สาธารณสุขและระบบบริหาร บูรณาการกับการ

เรียนการสอนของหลักสูตรแพทยศาสตรและวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร) โดยจัด

เวทีแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางอาจารยและนักศึกษา ในหัวขอ สัมมนานักวชิาการรุนเยาว รวมถึง

มีการจัดทาํเอกสารประกอบการประชุมที่เปดโอกาสใหนกัศึกษาแพทยไดถายทอดประสบการณ

ในการฝกประสบการณวิชาชีพ และมีกิจกรรมการประกวดการนาํเสนอผลงานวิจยั                     

( CMP5_5.1.1-5.1) 

  
สรุปผลการดําเนินการ 

ผลการประเมิน 
หนวยวัด คาเปาหมาย 

ผลการ
ดําเนินงาน 

เทียบกับ
เปาหมาย 

เทียบกับเกณฑ
ประเมิน (คะแนน) 

ระดับ ระดับ 3 5 ระดับ บรรลุเปาหมาย 3 
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จุดแข็ง : 
มีการนําผลการดําเนินงานบริการวิชาการแกสังคมมาพัฒนาเปนงานวิจัย 

 
จุดที่ควรปรับปรุง : 
 ควรมีแผนการดําเนนิงานโครงการบริการวชิาการแกสังคมในการจัดทําแผนการเรียนการสอน

มากข้ึน 

 
แนวทางการพัฒนาตนเอง : 
  สงเสริมและสนับสนนุใหมีการเขียนแผนการสอนและนาํความรูและประสบการณจากการบริการวชิา

การบูรณาการในการเรียนการสอนและการวิจัย 
 
 
ตัวบงชี้ที่ 5.2   : รอยละของอาจารยประจําที่มีสวนรวมในการใหบริการทางวิชาการแกสังคม

เปนที่ปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกมหาวิทยาลัย เปนกรรมการ
วิชาการกรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือระดับนานาชาติตออาจารยประจํา 
(ไมนับซํ้า) 

ที่มาตัวบงชี้ :  สกอ.5.2  สมศ.3.2 

คาน้ําหนก  :   1.17 

เปาหมาย :  รอยละ   25 

ชนิดของตัวบงชี ้: ปจจัยนําเขา  

คําอธิบายตัวบงชี้ : อาจารยพึงมีภาระงานดานบริการทางวิชาการแกสังคมและดําเนินงานตามภาระ

งานที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดยมหาวิทยาลัยสรางระบบจูงใจใหอาจารยสนใจใหบริการทางวิชาการ    

สงเสริมสนับสนุน   ใหอาจารยใหบริการทางวิชาการ จัดหากิจกรรมหรือโครงการบริการทางวิชาการ 

และมีการจัดทําฐานขอมูลเพื่อสนับสนุนการใหบริการทางวิชาการ  

ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : ขอมูลพื้นฐานและเอกสารหลักฐานอางอิงที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ การนับ

จํานวนอาจารยที่มีสวนรวมในการบริการวิชาการจะไมนับซ้ํา แมวาอาจารยทานนั้นมีสวนรวมใน

กิจกรรมหรือโครงการบริการ   วิชาการของมหาวิทยาลัยหลายกิจกรรมหรือหลายโครงการหรือเปนที่

ปรึกษาหรือกรรมการหลายตําแหนง และสามารถนับอาจารยประจําที่ลาศึกษาตอไดดวย ดังนั้น ตัว

เปรียบเทียบจึงเปนจํานวนอาจารยประจําทั้งหมด ทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ  



- 192 - 
 

 

เกณฑการประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

อยูระหวางรอยละ 1 - รอยละ 14 รอยละ 15 - รอยละ 24 มากกวาหรือเทากับรอยละ 25 

 
 
ผลการดําเนินงาน 

ขอมูลพืน้ฐานประกอบตัวบงชี ้ ผลการดําเนนิงาน 

1. อาจารยประจําที่มีสวนรวมในการใหบริการทางวิชาการแก

สังคม เปนทีป่รึกษา เปนกรรมการวทิยานพินธภายนอก

มหาวิทยาลัย 

15 

 

2. จํานวนอาจารยประจํา ทัง้หมดในปการศึกษา 2551 30.5 

3. อาจารยประจําที่มีสวนรวมในการใหบริการทางวิชาการแก

สังคม  

เปนทีป่รึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกมหาวทิยาลัย

ตอจํานวนอาจารยที่ปฏิบัติงานจริงและนกัวิจัย 

รอยละ 49.18 

 

 
สรุปผลการดําเนินการ 

ผลการประเมิน 
หนวยวัด คาเปาหมาย 

ผลการ
ดําเนินงาน 

เทียบกับ
เปาหมาย 

เทียบกับเกณฑ
ประเมิน (คะแนน) 

รอยละ   รอยละ 25 รอยละ 49.18 บรรลุเปาหมาย 3 

 
จุดแข็ง : 
 มีจํานวนอาจารยทีมีองคความรูดานวิทยาศาสตรสุขภาพ และดานการแพทย ซึ่งสามารถ

บูรณาการองคความรูเพื่อการบริการวิชาการรวมกัน 
 
จุดที่ควรปรับปรุง : 
 ควรเปดหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา 
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แนวทางการพัฒนาตนเอง : 
  1.สงเสริมและสนับสนนุใหอาจารยมีสวนรวมในกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการมากข้ึน 

2.ควรมีนโยบายใหงานดานการบริการวชิาการเปนสวนหน่ึงของภาระงานท่ีอาจารยทุกคนตองปฏิบัติ 
 
รายการเอกสารทีเ่กี่ยวของ   
               ( CMP5_5.2. :  สรุปอาจารยทีใ่หบริการวิชาการฯ  ) 

 

 
ตัวบงชี้ที่ 5.3   :  รอยละของกจิกรรมหรือโครงการบรกิารวิชาการและวิชาชีพที ่

ตอบสนองความตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของ
สังคม ชุมชน ประเทศชาติและนานาชาติตออาจารยประจํา  

ที่มาตัวบงชี้ :  สกอ.5.3  สมศ.3.1 

คาน้ําหนก  :   1.17 

เปาหมาย :    รอยละ 30 

ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต  

คําอธิบายตัวบงช้ี : ตัวบงช้ีนี้ตองการวัดจํานวนกิจกรรมหรือโครงการที่มหาวิทยาลัยไดจัดข้ึนเพื่อให

บริการวิชาการแกสังคมและชุมชนหรือเพื่อตอบสนองความตองการของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ และ

นานาชาติตอจํานวนอาจารยประจํา  

ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : ขอมูลพื้นฐานและเอกสารหลักฐานอางอิงที่เกี่ยวของ (การนับ

จํานวนอาจารยประจําใหนับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง)  

หมายเหตุ : การนับจํานวน หากโครงการใดมีกิจกรรมยอยแทรกอยูในหนึ่งโครงการ ใหสามารถนับ

กิจกรรมยอยแทนการนับโครงการได  

 

เกณฑการประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

อยูระหวางรอยละ 1 – รอยละ 19 รอยละ 20 – รอยละ 29 มากกวาหรือเทากับรอยละ 30 
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ผลการดําเนนิงาน  
ขอมูลพืน้ฐานประกอบตัวบงชี ้ ผลการดําเนนิงาน 

1. จํานวนโครงการบริการวชิาการแกสังคม 8 

 

2. จํานวนอาจารยประจํา ทัง้หมดในปการศึกษา 2551 24 

3. รอยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและวิชาชพี

ที่ตอบสนองความตองการพฒันาและเสริมสรางความเขมแข็ง

ของสังคม ชุมชน ประเทศชาติและนานาชาติตออาจารยประจํา  

รอยละ 33.33 

 
สรุปผลการดําเนินการ 

ผลการประเมิน 
หนวยวัด คาเปาหมาย 

ผลการ
ดําเนินงาน 

เทียบกับ
เปาหมาย 

เทียบกับเกณฑ
ประเมิน (คะแนน) 

รอยละ  รอยละ 30 รอยละ 33.33 บรรลุเปาหมาย 3 

 
จุดแข็ง: 

1. อาจารยไดรับทุนสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการแกสังคมอยาง
ตอเนื่อง 

2. โครงการบริการวิชาการแกสังคมมีความหลากหลายทั้งในดานการอบรม บริการตรวจ 

      สุขภาพ และการพัฒนาฐานขอมูล 
 
จุดที่ควรปรับปรุง : 

1. กิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการแกสังคมยังอยูในระดับทองถิ่น ยงัไมถึงระดับภูมิภาคหรือ

ระดับชาติ 

2. ควรมีการจัดทาํกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการแกสังคมกับหนวยงานภายนอกมากข้ึน 

3. อาจารยมีภาระการสอนมาก จึงมีสวนรวมในการบริการวิชาการนอย 

4. ผูถายทอดองคความรูดานการบริการวชิาการสวนใหญจําเปนตองเชิญจากหนวยงาน
ภายนอก 
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แนวทางการพัฒนาตนเอง : 
1. สงเสริมและสนับสนนุใหอาจารยจัดทาํโครงการมากข้ึน 

2. สนับสนนุการประชุม สัมมนาทางวิชาการในระดับภูมิภาคมากข้ึน 

3. สงเสริมและสนับสนนุใหอาจารยในวิทยาลัยแพทยศาสตรเปนผูถายทอดองคความรูดานการบริการ
วิชาการ 

4. ควรมีการสรางเครือขายความรวมมือในการบริการวิชาการกับหนวยงานภายนอก 
 
รายการเอกสารทีเ่กี่ยวของ   
               ( CMP5_5.3  : รายละเอียดโครงการบริการวชิาการ ) 
 
 
ตัวบงชี้ที่ 5.3.1 คาใชจายและมูลคาของมหาวิทยาลัย/ คณะในการบริการวิชาการและวิชาชีพ

เพื่อสังคมตออาจารยประจํา  
ที่มาตัวบงชี้ :  

คาน้ําหนัก :  1.16 

เปาหมาย :   7,500 บาท / คน 

ชนิดของตัวบงชี ้:  ปจจัยนําเขา 

77 7คําอธิบาย 
 จํานวนคาใชจายและมูลคาที่ใชกับทุกโครงการ/กิจกรรมในการบริการวิชาการและวิชาชีพแก

ชุมชนสังคม      โดยไมเรียกเก็บเงินใดๆ จากผูรับบริการ ตออาจารยประจํา ทั้งนี้ใหนับอาจารยประจํา

เฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง ไมนับรวมอาจารยที่ลาศึกษาตอ ในการนับโครงการ/ กิจกรรมในการบริการ

วิชาการ และวิชาชีพแกชุมชนสังคม   ที่ไมเรียกเก็บเงินใดๆ จากผูรับบริการ ใหนับรวมถึงโครงการ/ 

กิจกรรมในการ บริการวิชาการและวิชาชีพแกชุมชน   สังคม ที่มีการเรียกเก็บเงินจากผูรับบริการใน

ลักษณะที่เปนการดําเนินการในเชิงธุรกิจหรือการดําเนินการเพื่อ  มุงแสวงหาผลกําไรเปนหลักไดดวย 

 คาใชจาย (in-cash) หมายถึง คาใชจายทั้งหมดในรูปของตัวเงินที่ใชในการบริการวิชาการและ

วิชาชีพ 

 มูลคา (in-kind) หมายถึง คาใชจายที่ไดจากการคํานวณเปนจํานวนเงินเทียบเคียงจากบริการ                     

ที่มหาวิทยาลัย/ คณะ/ สํานักจัดให เชน คาตอบแทนวิทยากรที่เปนบุคลากรของสถาบัน คาใชอุปกรณ 

และสถานที่   เปนตน 
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สูตรการคํานวณ 
 

2 3232 3คาใชจายและมูลคาของสถาบันในการบริการวิชาการเพื่อสังคมในป

การศึกษานัน้ 

2 4242 4จํานวนอาจารยประจําในปการศึกษานัน้ 

 

  ผลการดําเนินงาน  

 
สรุปผลการดําเนินการ 

ผลการประเมิน 
หนวยวัด คาเปาหมาย 

ผลการ
ดําเนินงาน 

เทียบกับ
เปาหมาย 

เทียบกับเกณฑ
ประเมิน (คะแนน) 

ระดับ ≥  7,500 บาท 20,768.20 บาท บรรลุเปาหมาย 3 

 
จุดแข็ง : 

อาจารยไดรับทุนสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการแกสังคมอยาง 

ตอเนื่อง 
 
จุดที่ควรปรับปรุง : 
 กิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการแกสังคมยังไมไดรับทุนจากหนวยงานภายนอก 

  

ขอมูลพืน้ฐานประกอบตัวบงชี ้ ผลการดําเนนิงาน 

1. คาใชจายและมูลคาของสถาบันในการบริการวิชาการเพื่อ

สังคม 

498,437 

2. จํานวนอาจารยประจําในปการศึกษา 2551 24 

3. คาใชจายและมูลคาของมหาวิทยาลัย/ คณะในการบริการ

วิชาการและวิชาชีพเพื่อสังคมตออาจารยประจํา 

20,768.20 บาท 
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แนวทางการพัฒนาตนเอง : 
  สงเสริมและสนับสนนุใหอาจารยจัดหาแหลงทนุจากภายนอกมากข้ึน 
 
รายการเอกสารทีเ่กี่ยวของ   
               ( CMP5_5.3.1  : รายละเอียดคาใชจายแตละโครงการ ) 
 
 
ตัวบงชี้ที่ 5.4 : รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ  
ที่มาตัวบงชี้ :  สกอ.5.3 , สมศ.3.1 

คาน้ําหนัก  1.17 

เปาหมาย : รอยละ 85 

ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต  

คําอธิบายตัวบงชี ้: การบริการวิชาการแกสังคม เปนการตอบสนองและแสดงรับผิดชอบตอสังคมซึ่ง

ถือเปน   บทบาทของมหาวทิยาลัยตามหลักการสากลของการอุดมศึกษา การตอบสนองดังกลาวจะมี

คุณภาพมากนอยเพียงใด สามารถสะทอนไดจากความพึงพอใจของผูรับบริการ ทั้งประชาชนผูมารับ

บริการ เจาหนาที่ของรัฐ หรือ หนวยงานทัง้ภาครัฐและเอกชน ซึ่งการสํารวจความพงึพอใจโดยทั่วไปจะ

พิจารณา 4 ประเด็นสําคัญ คือ  

1 ความพึงพอใจดานกระบวนการ ข้ันตอนการใหบริการ 

2 ความพึงพอใจดานเจาหนาที่ผูใหบริการ  

3 ความพึงพอใจดานส่ิงอํานวยความสะดวก  

4 ความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ  

แตสําหรับมหาวทิยาลัย นอกจากความพงึพอใจในส่ีประเด็นขางตนแลว ยังรวมถึงความพึง

พอใจตอ   บทบาทของมหาวิทยาลัย 3 ดาน คือ การเปนผูเตือนสติสังคม การชี้นําสังคม และการ

ตอบสนองตอความตองการของสังคม  

ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : ขอมูลพื้นฐานและรายงานผลสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ 

(ทั้งนี้ ใหนําผลการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการของมหาวิทยาลัยโดยสํานักงาน ก.พ.ร. มาใช

ในตัวบงชี้นี้ สําหรับมหาวิทยาลัยของรัฐ สวนมหาวิทยาลัยเอกชนใหใชผลสํารวจของมหาวิทยาลัย)  
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เกณฑการประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

รอยละ 65 - รอยละ 74 รอยละ 75 - รอยละ 84 มากกวาหรือเทากับรอยละ 85 

 

ผลการดําเนนิงาน  
ขอมูลพืน้ฐานประกอบตัวบงชี ้ ผลการดําเนนิงาน 

รอยละของระดับความพงึพอใจของผูรับบริการโครงการ  รอยละ 80 

 
สรุปผลการดําเนินการ 

ผลการประเมิน 
หนวยวัด คาเปาหมาย 

ผลการ
ดําเนินงาน 

เทียบกับ
เปาหมาย 

เทียบกับเกณฑ
ประเมิน (คะแนน) 

รอยละ รอยละ 85 รอยละ 80 ไมบรรลุเปาหมาย 2 

 
จุดแข็ง : 
  วิทยาลัยฯมีการประเมินความพึงพอใจกับการรับการบริการวิชาการแกประชาชนเพื่อเปน

ขอมูลนํามาแกไข และปรับปรุง 
 
จุดที่ควรปรับปรุง : - 

 ควรมีระบบการประเมินที่อํานวยความสะดวกใหผูรับการประเมิน และมีการประเมินอยาง

ตอเนื่องเปนภาพรวมขององคกร 
 
แนวทางการพัฒนาตนเอง : 
  พัฒนารูปแบบการประเมินผลการดําเนินโครงการใหมคีวามเหมาะสมเพื่ออํานวยความสะดวกใหผูรับ

การบริการวชิาการและสามารถวัดผลการดําเนนิงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 
รายการเอกสารทีเ่กี่ยวของ   
               ( CMP5_5.4  : สรุปความพงึพอใจของผูรับบริการ ) 
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องคประกอบที ่6   
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

 
ตัวบงชี้ที่ 6.1 : มีระบบและกลไกในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  
ที่มาตัวบงชี้ :  สกอ.6.1 
คาน้ําหนัก :  1.33 

เปาหมาย : 3 ขอแรก 

ชนิดของตัวบงชี ้: กระบวนการ  

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ  
1. มีการกําหนดนโยบายที่ชัดเจนปฏิบัติได และมีแผนงานรองรับ 

2. มีการกําหนดกิจกรรมหรือโครงการที่เปนประโยชนสอดคลองกับแผนงานและการ
ดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่อง 

3. มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับภารกิจดานอ่ืนๆ  

4. มีการสงเสริมการดําเนินงานดานศิลปวัฒนธรรมทั้งในระดับชาติ และนานาชาติ อาทิ 

การจัดทําฐานขอมูลดานศิลปวัฒนธรรม การสรางบรรยากาศศิลปะและวัฒนธรรม 

การจัดกิจกรรม ประชุม เสวนาทางวิชาการ การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนอยางพอ

เพียงและตอเนื่อง 

5. มีการกําหนดหรือสรางมาตรฐานดานศิลปวัฒนธรรม โดยผูเช่ียวชาญ และมีผลงาน    

เปนที่ยอมรับ ในระดับชาติหรือนานาชาติ 

6. มีการเผยแพรและบริการดานศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติและนานาชาติ อาทิ มี

สถานที่หรือ เวทีแสดงผลงาน จัดทําวารสารศิลปวัฒนธรรมในระดับตาง ๆ มีความร

วมมือในการใหการบริการวิชาการ  ดานศิลปวัฒนธรรมกับสังคมในระดับตางๆ  

 

เกณฑการประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนนิการ 1 – 2 ขอแรก มีการดําเนนิการ 3 ขอแรก มีการดําเนนิการ4 - 6 ขอแรก 
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ผลการดําเนนิงาน 
เกณฑมาตรฐาน (ระดับ) ประเมินตนเอง 

1. มีการกําหนดนโยบายที่ชัดเจนปฏบิัติได และมแีผนงานรองรับ  

วิทยาลัยฯ  ไดกําหนดนโยบายและแผนงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่ชัดเจน  

( CMP6_6.1-.1.1 :แผนการดําเนินงานฝายวิจัย ประจําป 2552 ) และมีบุคลากรและหนวยงานที่

รับผิดชอบการดําเนินงานที่ชัดเจน (CMP6_6.1-.1.2: คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการบริหารงานวิจัย 

บริการวิชาการแลทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข  )   

2.  มีการกําหนดกิจกรรมหรือโครงการท่ีเปนประโยชนสอด 
     คลองกับแผนงานและการดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่อง  

วิทยาลัยฯ ไดกําหนดกิจกรรมหรือโครงการดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่สอดคลองกับ

นโยบายของมหาวิทยาลัย  และมีการดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่องตามแผนงานที่ไดวางไวทั้งใน

สวนที่จัดโดยสโมสรนักศึกษาและวิทยาลัยฯ( CMP6_6.1-2.1  : ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา และ

ปฏิทินการดําเนินงานโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม) 

3.  มีการบูรณาการงานดานทํานบุํารุงศิลปวัฒนธรรมกับภารกิจ 
ดานอ่ืนๆ  

วิทยาลัยฯ ไดบูรณาการงานทํานุบาํรุงศิลปวัฒนธรรมกับภารกจิดานการเรียนการสอน 

การวิจยั การบริการวิชาการ และไดมีการจัดทําโครงการเพื่อสงเสริมกิจกรรมดําเนนิงานของทาํนุ

บํารุงศิลปวัฒนธรรมและการดูแลสุขภาพของชุมชนดวย เชน โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 

นําชีวิตสูวิถทีองถิ่นแบบพอเพียง   ( CMP6_6.1-3.1  )   

4.  มีการสงเสริมการดําเนินงานดานศิลปวัฒนธรรมทั้งใน
ระดับชาติ และนานาชาติ อาทิ การจัดทําฐานขอมูลดาน
ศิลปวัฒนธรรม การสรางบรรยากาศศลิปะและวัฒนธรรม  
การจัดกิจกรรม ประชุม เสวนาทางวิชาการ การจัดสรร
งบประมาณสนับสนุนอยางพอเพียงและตอเนื่อง 

 

 

วิทยาลัยฯ ไดสงเสริมการดําเนนิงานดานศิลปวัฒนธรรมเผยแพรความรู ประเพณี และ

การสงเสริมทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม   โดยจัดทําระบบฐานขอมูลผานทางเว็บไซต วิทยาลัยฯ   

(CMP6_ 6.1-4.1  : H1 7www.cmp.ubu.ac.thH ) 
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5.  มีการกําหนดหรือสรางมาตรฐานดานศลิปวัฒนธรรม โดยผู
เชี่ยวชาญ และมีผลงานเปนที่ยอมรับในระดับชาติหรือ
นานาชาติ 

- 

ไมมีการดําเนนิการในขอนี ้

6.  มีการเผยแพรและบรกิารดานศลิปวัฒนธรรมในระดับชาติ
และนานาชาติ อาทิ มีสถานที่หรือ เวทีแสดงผลงาน จัดทํา
วารสารศิลปวัฒนธรรมในระดับตาง ๆ มีความรวมมือในการ
ใหการบริการวิชาการ  ดานศลิปวัฒนธรรมกับสังคมในระดับ 
ตางๆ 

- 

ไมมีการดําเนนิการในขอนี ้

 
สรุปผลการดําเนินการ 

ผลการประเมิน 
หนวยวัด คาเปาหมาย 

ผลการ
ดําเนินงาน 

เทียบกับ
เปาหมาย 

เทียบกับเกณฑ
ประเมิน (คะแนน) 

ระดับ 3 ขอแรก 4 ขอแรก บรรลุเปาหมาย 3 

 
จุดแข็ง : 

1. ผูบริหารใหความสําคัญกับงานดานทํานุบาํรุงศิลปวัฒนธรรม 

2. วิทยาลัยฯ มกีารการดําเนินงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมโดยไดรับการสนับสนนุงบประมาณ

แผนดินสวนหนึ่ง และนอกจากนี ้ วิทยาลัยฯไดจัดสรรงบประมาณเงนิรายไดสวนหนึ่งในการ

จัดกิจกรรมเพือ่เปนการอนุรักษ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

3. นักศึกษาสวนใหญมีความสนใจในการเขารวมกิจกรรม 
 
จุดที่ควรปรบัปรุง :  

1. ควรมีการสงเสริมการดําเนนิงานดานศิลปวัฒนธรรมทัง้ในระดับชาติ และนานาชาติ อาท ิการ

จัดทําฐานขอมูลดานศิลปวฒันธรรม การสรางบรรยากาศศิลปะและวัฒนธรรม  การจัด

กิจกรรม ประชุม เสวนาทางวิชาการ การจดัสรรงบประมาณสนับสนุนอยางพอเพียงและ

ตอเนื่อง 
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2. ควรมีการกาํหนดหรือสรางมาตรฐานดานศิลปวัฒนธรรม โดยผูเชี่ยวชาญ และมีผลงานเปนที่

ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ 

3. มีการเผยแพรและบริการดานศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติและนานาชาติ อาท ิมีสถานทีห่รือ 

เวทีแสดงผลงาน จัดทําวารสารศิลปวัฒนธรรมในระดับตาง ๆ มีความรวมมือในการใหการ

บริการวิชาการ  ดานศิลปวฒันธรรมกับสังคมในระดับ ตางๆ 

 
แนวทางการพัฒนาตนเอง : 

สงเสริม สนับสนุนใหมีการจดัทาํโครงการดานอนุรักษ พฒันาและเสริมสรางเอกลักษณศิลปะและ

วัฒนธรรมอยางตอเนื่อง 
 
 
ตัวบงชี้ที่ 6.1.1 : รอยละของโครงการหรือกิจกรรมในการอนุรกัษ พัฒนา และสรางเสริม 
                      เอกลักษณ ศลิปะและวัฒนธรรมตอจํานวนนักศึกษา 
ที่มาตัวบงชี ้: 
คาน้ําหนกั : 1.34 

เปาหมาย :  รอยละ  2 

ชนิดของตัวบงชี ้:  ผลผลิต 

คําอธิบาย : 
1. เปรียบเทียบโครงการหรือกิจกรรมที่สถาบันดําเนินการอนุรักษ พัฒนา สรางเสริม

วัฒนธรรมรวมถึงศิลปวัฒนธรรมและชีวิตวัฒนธรรมใหแกนักศึกษา ทั้งนี้ในการสนับสนุนดังกลาวอาจ

กระทําโดยผานกระบวณการสรางบัณฑิต งานวิจัยและนวัตกรรม  การบริการวิชาการ หรืออาจเปนการ

จัดกิจกรรมเก่ียวกับการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมโดยตรง กับจํานวนโครงการหรือกิจกรรม

นักศึกษาทั้งหมด แสดงในรูปรอยละ 

2. ลักษณะโครงการหรือกิจกรรมศิลปะและวัฒนธรรม ไดแก 

2.1 โครงการ/ กิจกรรมที่สงเสริมใหเกิดความเขาใจและความภาคภูมิใจในวิถีชีวิต และ

ภูมิปญญาไทย กิจกรรมที่มีวัตถุประสงคเพื่อสรางส่ิงแวดลอมและบรรยากาศทางวัฒนธรรม ซึ่งจะ

นําไปสูการเกิดความเขาใจและภาคภูมิใจในวิถีชีวิต และภูมิปญญาไทย ซึ่งเกี่ยวของกับปจจัย 4 ใน

การดํารงชีวิต คือ อาหารพื้นบาน ยารักษาโรคและการรักษาโรคแบบพื้นบาน เส้ือผาเคร่ืองนุงหม 

ตลอดจนเคร่ืองใช   ในชีวิตประจําวัน บานเรือน หรือ  การตกแตงอาคาร สถานที่ โดยเนนวัฒนธรรมไทย
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หรือ วัฒนธรรมทองถิ่น อาจเปนกิจกรรม/ โครงการ ที่หนวยงานจัดข้ึนเองโดยตรง เชน การจัดงานหรือ

นิทรรศการทางวัฒนธรรม กิจกรรมการประกวดที่เกี่ยวของกับวัฒนธรรมหรือวิถีชีวิต เชน การประกวด

นกเขาชวา นกกรงหัวจุก การประกวดทําอาหารไทย เปนตน หรือ กิจกรรมที่หนวยงานจัดสอดแทรก

เปนสวนหนึ่งของ  กิจกรรมหลักอ่ืนๆ เชน การจัดเลี้ยงอาหารพื้นบาน ในงานสัมมนาระดับตางๆ หรือ 

การรณรงคใหบุคลากรและนักศึกษาแตงกายชุดพื้นบาน  การนําผาพื้นบานมา  ตัดเปนเส้ือ 5 ส หรือ

แบบฟอรมประจําหนวยงาน เปนตน ตลอดจนการสนับสนุนใหมีกลุมหรือชมรมผูสนใจกิจกรรมทาง

วัฒนธรรมดานตาง  ๆข้ึนในหนวยงาน เชน กลุมดนตรีไทย กลุมวรรณกรรม เปนตน 

2.2 โครงการ/ กิจกรรมที่สงเสริมใหเกิดความเขาใจและภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียม
ประเพณีไทย     ทั้งของทองถิ่นและของชาติ ขนบธรรมเนียมประเพณี หมายถึง แบบแผนการประพฤติ

ปฏิบัติในโอกาสหรือเทศกาลตางๆ ที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษของชุมชนทองถิ่น ภายใตความ  เขาใจ

ที่ถูกตองถึงศรัทธาความเช่ือ และคานิยม เพื่อใหสามารถนํามาปฏิบัติ อยางเหมาะสมกับยุคสมัย 

ตัวอยางกิจกรรมไดแก วันไหวครู วันลอยกระทง วันสงกรานต วันทําบุญเดือนสิบ การทําบุญวันวาง 

เปนตน 

2.3 โครงการ/ กิจกรรมที่สงเสริมใหเกิดความเขาใจและศรัทธาในสถาบันทางศาสนา โดย

ใหนับไดทุกศาสนาที่มุงเนนเปาหมายเพื่อกอใหเกิดสันติสุขในปจเจกบุคคลและสังคมโลก ตัวอยาง

กิจกรรม ไดแก กิจกรรมการสวดมนต และการตักบาตร การปฏิบัติธรรมในวันสําคัญทางศาสนาตางๆ 

เชน งานหลอเทียนพรรษาการทอดกฐิน การทอดผาปา วันคริสตมาส วันรายการสงเสริมการปฏิบัติ

ศาสนกิจ ตลอดจน การสรางบรรยากาศที่สนับสนุนการปฏิบัติศาสนกิจ เชน หองละหมาด หองฝก

สมาธิ เปนตน 

2.4 โครงการ/ กิจกรรมที่กอใหเกิดระบบคุณคาหรือคานิยมที่นับถือความดีงามและ 

คุณธรรม จริยธรรมในยุคปจจุบัน ซึ่งตองคํานึงถึงบริบทและเงื่อนไขตางๆ ที่เร่ืองนั้นต้ังอยูในยุคปจจุบัน 

ดังนั้น จึงควรสงเสริม ใหมีการทํากิจกรรมในรูปแบบตางๆ ซึ่งอยูนอกขอบเขต รูปแบบงานในเร่ืองวถิชีวีติ

ของไทย หรือประเพณีไทย หรือที่เกี่ยวของกับสถาบันทางศาสนา ซึ่งนอกจากเปนการสงเสริมใหเกิด

การสรางสรรค ใหเกิด กิจกรรมหลากหลายรูปแบบ แลวยังชวยสรางกิจกรรมเพื่อการดึงดูดใหเยาวชน

ไทยเกิดความตระหนักในเร่ืองระบบคุณคา และคุณธรรม จริยธรรมมากยิ่งข้ึน ตัวอยางกิจกรรม ไดแก 

กิจกรรมคายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม คายพัฒนาทักษะชีวิตการเขาคาย/ กิจกรรมพัฒนาจิต เปนตน 

ซึ่งอาจจัดสําหรับกลุมเปาหมายตาง ๆ  เชน นักเรียน นักศึกษา เยาวชน บุคลากร สมาชิกในชุมชน เปนตน 

2.5 โครงการ/ กิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย เชน ดนตรีไทย และพ้ืนบาน 

ศิลปะการแสดง  ของไทยและพ้ืนบาน ประดิษฐศิลปไทยและพื้นบาน งานหัตถกรรมกีฬาและ
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การละเลนพื้นบานตางๆ อาจเปนโครงการ/ กิจกรรม ทั้งในสวนที่จัดข้ึนเองโดยตรง หรือการใหบริการ

การแสดงแกหนวยงานตางๆ หรือการเขารวมกิจกรรมตางๆ ไดแก การแสดงนาฏศิลป ดนตรีไทย การ

แสดงโนรา การแสดง หนังตะลุง และการละเลนพื้นบาน    ตางๆ เชน ตะกรอไทย สะบา หมากขุม เปน

ตน หรือการนํากลุมนักศึกษา/บุคลากร ไปรวมกิจกรรมดังกลาวที่หนวยงานอ่ืนจัดข้ึน เพื่อสรางโอกาส

ในการมีสวนรวมทางศิลปะและวัฒนธรรมข้ึนเปนตน 

2.6 การแสดงศิลปวัฒนธรรมสากลและของชาติอ่ืนๆ อันเปนการแสดงถึงความเขาใจ

วัฒนธรรม ของชาติตางๆ ซึ่งมีความสําคัญตอการอยูรวมกันอยางสันติ ดังนั้น การจัดใหนักศึกษา 

เยาวชน ประชาชนมีประสบการณ การเรียนรู วัฒนธรรมนานาชาติผานกิจกรรมรูปแบบตางๆ นั้น มี

ความสําคัญตอการดํารงอยูอยางมีความเขาใจที่ชัดเจนตอวัฒนธรรมของตนเองและวัฒนธรรมของ

ชาติอ่ืนๆ อันเปนวัฒนธรรมโดยรวมของโลก ศิลปวัฒนธรรมสากลและชีวิตวัฒนธรรมของประเทศ

ตางๆ ที่ส่ือออกมาในรูปแบบตางๆ เชน ดนตรี ศิลปการแสดง ประดิษฐศิลป งานหัตถกรรมศิลปกรรม

ตางๆ ที่อาจจะส่ือสารออกมาในรูปแบบของการแสดงภาพยนตร ภาพถาย ภาพเขียน นิทรรศการ

วัฒนธรรมตางๆ ซึ่งอาจเปนกิจกรรมที่หนวยงานจัดข้ึนโดยตรง หรือการใหบริการแกหนวยงานอ่ืนๆ 

หรือการเขารวมชมกิจกรรมตางๆ ไดแก การแสดงดนตรีสากลและดนตรีประจําชนชาติตางๆ การแสดง

จินตลีลาประกอบเพลง การประกวดดนตรีสากล การจัดการแสดงผลงานสรางสรรคทางดานศิลปกรรม

ประเภทตางๆ เชน นิทรรศการศิลปกรรม ประติมากรรม เปนตน 

3. กรณีงานที่จัดข้ึนโดยหนวยงานภายนอกและขอความรวมมือใหสถาบันชวย ใหสามารถนับได 

4. จํานวนโครงการหรือกิจกรรมนักศึกษา  หมายถึง โครงการหรือกิจกรรมท่ีสถานอุดมศึกษาจัด

ข้ึนเพื่อพัฒนานักศึกษาทั้งดานการเรียนรู การวิจัย การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม รวมทั้งกิจกรรมอ่ืนๆ ที่จัดใหนักศึกษา ในปการศึกษา 2551 

สูตรการคํานวณ  

 

 

 

เกณฑการใหคะแนน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

รอยละ 1 – รอยละ 1.4 รอยละ 1.5 – รอยละ 1.9 มากกวาหรือเทากบั 2.0 

(จํานวนโครงการ/ กิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลกัษณ ศิลปะและ

วัฒนธรรมในปงบประมาณน้ัน) 

(จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติเต็มเวลาเทียบเทาในปงบประมาณนั้น) 

x 100 
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ผลการดําเนินงาน   

งานทํานุบํารุงฯ ไดดําเนินโครงการดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ดังนี้ 
ผลการดําเนนิงาน            
 

ขอมูลพืน้ฐานประกอบตัวบงชี ้ ผลการดําเนนิงาน 

1. จํานวนโครงการ/ กิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนา และสราง   

เสริมเอกลักษณ ศิลปะและวัฒนธรรม 

13 

 

2. จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติเต็มเวลา

เทียบเทาในปงบประมาณ 2551 

195.14 

3.รอยละของโครงการหรือกจิกรรมในการอนุรักษและศิลปะ

และวัฒนธรรมตอจํานวนนกัศึกษา 

รอยละ  6.66 

 

 
สรุปผลการดําเนินการ 

ผลการประเมิน 
หนวยวัด คาเปาหมาย 

ผลการ
ดําเนินงาน 

เทียบกับ
เปาหมาย 

เทียบกับเกณฑ
ประเมิน (คะแนน) 

รอยละ  รอยละ  2 รอยละ 6.66 บรรลุเปาหมาย 3 

 
จุดแข็ง : 

วิทยาลัยฯมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ีต้ังอยูในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มวีัฒนธรรมที่เปน

เอกลักษณเฉพาะ มีภูมิปญญาทองถิ่นมากมาย  
 
จุดที่ควรปรบัปรุง : - 
 
แนวทางการพัฒนาตนเอง : 

จัดทําการเสนอของบประมาณสนับสนนุโครงการหรือกจิกรรมในการอนุรักษ พัฒนา และสราง

เสริมเอกลักษณ ศิลปะและวัฒนธรรมเพิม่ข้ึน 
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รายการเอกสารทีเ่กี่ยวของ   
           (CMP6_6.1.1   : โครงการ / รูปกจิกรรม / บันทกึขอเชิญรวมงาน) 

 

ตัวบงช้ีที่ 6.1.2   รอยละของคาใชจายและมูลคาที่ใชในการอนุรักษ พัฒนาและสรางเสริม 
เอกลักษณ ศิลปะ และวัฒนธรรมตองบดําเนินการ 

ที่มาตัวบงชี้ : 
คาน้ําหนัก : 1.33 

เปาหมาย : ≥ 1 % ของงบดําเนนิการ 

ชนดิของตัวบงชี ้:  ปจจัยนําเขา 

คําอธิบาย : 
1. เปรียบเทียบคาใชจายและมูลคาที่ใชในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ

ศิลปะและวัฒนธรรมกับงบดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ.2551 แสดงในรูปรอยละ 

2. คาใชจ ายและมูลคาที ่ว ิทยาลัยฯใชไปเพื ่อการอนุร ักษ พัฒนา  และสรางเสร ิม

เอกลักษณศิลปะและวัฒนธรรมเทียบงบดําเนินการ 

3. คาใชจาย (in-cash) หมายถึง คาใชจายทั้งหมดในรูปของตัวเงินที่ใชในการทํานุบํารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม 

4. มูลคา (in-kind) หมายถึง คาใชจายที่ไดจากการคํานวณเปนจํานวนเงินเทียบเคียงจาก

บริการที่มหาวิทยาลัย/ คณะจัดให เชน คาตอบแทนวิทยากรที่เปนบุคลากรของสถาบัน คา

ใชอุปกรณและสถานที่ เปนตน 

5. งบดําเนินการ หมายถึง เงินเดือน คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ คาสาธารณูปโภค เงิน

อุดหนุน  และคาเส่ือมราคา โดยไมรวมงบลงทุน (งบครุภัณฑ ที่ ดิน ส่ิงกอสราง) 

งบดําเนินการใหคิดจากงบประมาณแผนดินและงบประมาณรายได (เงินนอกงบประมาณ

แผนดิน) ทั้งนี้ ใหคิดมูลคา (in-kind) ดวย 

99 9สูตรการคํานวณ 

(จํานวนคาใชจายและมูลคาใชจายที่ใชเพื่อการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริม

เอกลักษณศิลปะและวัฒนธรรมในปงบประมาณ 2551)  

1 6161 6(งบดําเนินการในปงบประมาณ 2551) 

x 100 
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เกณฑการใหคะแนน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

0.01-0.49 %   

ของงบดําเนินการ 

00.50-0.99 % 

ของงบดําเนินการ 

มากกวาหรือ เทากบั 1 %  

ของงบดําเนินการ 

 
ผลการดําเนนิงาน   

ขอมูลพืน้ฐานประกอบตัวบงชี ้ ผลการดําเนนิงาน 

1. จํานวนคาใชจายและมูลคาใชจายที่ใชเพื่อการอนุรักษ 

พัฒนา และสรางเสริม 

524,479.00 

2. งบดําเนินการในป’งบประมาณ 2551 36,646,509.82 

3.รอยละคาใชจายและมูลคาใชจายที่ใชเพื่อการอนุรักษ 

พัฒนา และสรางเสริมตองบดําเนินการในปการศึกษา 2551 

 1.43 

 
สรุปผลการดําเนินการ 

ผลการประเมิน 
หนวยวัด คาเปาหมาย 

ผลการ
ดําเนินงาน 

เทียบกับ
เปาหมาย 

เทียบกับเกณฑ
ประเมิน (คะแนน) 

เปอรเซ็น 
≥ 1 % ของ

งบดําเนินการ 
รอยละ 1.43 บรรลุเปาหมาย 3 

 
จุดแข็ง : 

วิทยาลัยฯสนบัสนุนการจัดทําโครงการอนุรักษ พัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะ และ

วัฒนธรรม อยางตอเนื่อง 

จุดที่ควรปรบัปรุง : - 
 
แผนและเปาหมายการพฒันาในป ตอไป  

จัดสรรเงินงบประมาณใหกบัการจัดทาํโครงการอนุรักษ พัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะ 

และวัฒนธรรมเพิ่มมากข้ึน 
รายการเอกสารทีเ่กี่ยวของ   
               ( CMP_6.1.2   : รายละเอียดคาใชจายแตละโครงการ ) 
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องคประกอบที ่7   
การบริหารจัดการ 

 
ตัวบงชี้ที่ 7.1 : วิทยาลัยฯใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการและสามารถ

ผลักดัน วิทยาลัยฯ แขงขันไดในระดับสากล 
ที่มาตัวบงชี้ :  สกอ.7.1 

คาน้ําหนัก :  1 

คาเปาหมาย :  4  ขอ 

ชนิดของตัวบงชี ้: กระบวนการ  

เกณฑมาตรฐาน : ขอ  

1. กรรมการบริหารวิทยาลัยฯมีบทบาทสําคัญในการกําหนดทิศทาง ยุทธศาสตร และ

นโยบายของวิทยาลัย 

2. กรรมการบริหารวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุขมีการติดตามผลการ

ดําเนินงานตามภารกิจหลักของคณะมากกวาปละ  2  คร้ัง  

3. มีการประชุมกรรมการวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข อยางตํ่ารอยละ 80 ของ

แผน ในการประชุมแตละคร้ัง  มีกรรมการเขารวมโดยเฉล่ียไมนอยกวารอยละ  80 โดยมี

การสงเอกสารใหกรรมการวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุขอยางนอย  7  วัน   

กอนการประชุม  

4. วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข จัดใหมีการประเมินผลงานของอธิการบดีหรือ

ผูบริหารสูงสุดตามหลักเกณฑ  ที่ตกลงกันไวลวงหนา  

5. วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข มีการดําเนินงานโดยใชหลักธรรมาภิบาล

และสงเสริมการบริหารงานโดยใชหลักธรรมาภิบาลทั่วทั้งองคกร  

 

เกณฑการประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนนิการ 1 - 3 ขอ มีการดําเนนิการ 4 ขอ มีการดําเนนิการครบ 5 ขอ 
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ผลการดําเนนิงาน  

เกณฑมาตรฐาน (ระดับ) ประเมินตนเอง 
1.  กรรมการบริหารวิทยาลัย ฯ มีบทบาทสาํคัญในการกาํหนด

ทิศทาง ยุทธศาสตร และนโยบายของวิทยาลัย ฯ  

         คณะกรรมการบริหารวทิยาลัย ฯ ซึ่งเทียบไดกับสภาสถาบัน มีบทบาทในการกาํหนดทิศทาง

ยุทธศาสตร ทิศทางการ พัฒนา และนโยบายของวิทยาลัย ฯ และยังทาํหนาทีก่ํากับดูแลการ

ดําเนนิงานเชิงนโยบายของวทิยาลัย ฯ  

(CMP7_ 7.1-1.2) ขอบังคับสภามหาวทิยาลัย วาดวยวทิยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข 

พ.ศ. 2549  วาดวยการสรรหาคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย ฯ   

 (CMP7_ 7.1-1.3) รายงานการประชุมกรรมการบริหารวิทยาลัย ฯ  

2.  กรรมการบริหารวิทยาลัย ฯ สขุมีการติดตามผลการ
ดําเนินงานตามภารกิจหลกัของวทิยาลยัฯ มากกวาปละ  2  
ครั้ง 

 

คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย ฯ  ติดตามกํากับดูแลผลการดําเนินงาน ตามภารกิจหลัก

ของวิทยาลัย ฯ เปนประจําทุกเดือนตลอดปงบประมาณ 

 (CMP7_ 7.1-2.1) รายงานการประชุมกรรมการบริหารรวิทยาลัย ฯ  

(www.cmp.ubu.ac.th.)    

3.  มีการประชุมกรรมการวิทยาลยั ฯ ยางตํ่ารอยละ 80 ของแผน 
ในการประชมุแตละครั้ง  มีกรรมการ เขารวมโดยเฉลี่ยไมน
อยกวารอยละ 80 โดยมีการสงเอกสารใหกรรมการคณะ     
อยางนอย  7  วัน กอนการประชุม 

 

         วิทยาลัย ฯ  มีกระบวนการติดตามกํากับดูแลผลการดําเนินงาน โดยมีการประชุม

กรรมการบริหารวิทยาลัย ฯ  เปนประจําทุกอังคารที่ 2 ของตลอดปการศึกษามีการประชุม

กรรมการบริหารวิทยาลัย ฯ รอยละ 33.33  ของแผน    มีกําหนดใหตองมีการประชุมทุกเดือน 

เดือนละ 1 คร้ัง และในการประชุมแตละคร้ัง มีกรรมการเขารวมโดยเฉลี่ยรอยละ 100 โดยมีการ

สงเอกสารใหกรรมการบริหารวิทยาลัย ฯ เฉล่ีย 7 วัน กอนการประชุม 

 (CMP7_ 7.1- 3.1) รายงานการประชุมกรรมการบริหารรวิทยาลัย ฯ  

 (CMP7_ 7.1- 3.2): แผนการประชุมกรรมการบริหารวิทยาลัย ฯ  
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(CMP7_ 7.1- 3.3) หนังสือเชิญประชุมกรรมการบริหารรวิทยาลัย ฯ   

4.  วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสขุ จัดใหมีการ
ประเมินผลงานของอธกิารบดีหรือผูบริหารสูงสุดตามหลกั
เกณฑ  ที่ตกลงกันไวลวงหนา 

- 

ยังไมมีการดําเนินงาน 

5.  วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสขุ มกีารดําเนินงาน
โดยใชหลักธรรมาภิบาลและสงเสริมการบริหารงานโดยใช
หลักธรรมาภิบาลทัว่ทั้งองคกร 

- 

ยังไมมีการดําเนินงาน    

 

ผลการประเมิน :  

ผลการประเมิน 
หนวยวัด คาเปาหมาย 

ผลการ
ดําเนินงาน 

เทียบกับ
เปาหมาย 

เทียบกับเกณฑประเมิน 
(คะแนน) 

ขอ 5 ขอ 3 ขอ บรรลุเปาหมาย 1 

   
จุดแข็ง : 

1. ผูบริหารวทิยาลัย ฯ มีบทบาทสําคัญในการกําหนดยทุธศาสตรขององคกร  

2. มีการประชุมกรรมการบริหารวิทยาลัย ฯ เพื่อติดตามการดําเนินงานตางๆ เปนประจาํและ

ตอเนื่อง 

3. ผูบริหารวทิยาลัย ฯ มีการบริหารโดยใชหลักธรรมาภิบาล โดยรับฟงความคิดเหน็และให

โอกาสการทาํงานของบุคลากรทุกหนวยงาน   
 
จุดที่ควรปรบัปรุง : 

1. วิทยาลัย ฯ มกีารดําเนินงานโดยใชหลักธรรมาภิบาลและสงเสริมการบริหารงานโดยใช        

หลักธรรมาภิบาลทัว่ทัง้องคกรมากยิง่ข้ึน 
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แนวทางการพัฒนาตนเอง : 
     ประสานงานและติดตามการประเมิน ผูบริหารสูงสุดของวิทยาลัย ฯ จากหนวยงานที่เกีย่วของของ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
 
ตัวบงชี้ที่ 7.2 :   ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของวิทยาลัยแพทยศาสตร 

และการสาธารณสุข 
ที่มาตัวบงชี้ :  สกอ.7.2 

คาน้ําหนัก :  1 

คาเปาหมาย :  2  ขอแรก 

ชนิดของตัวบงชี ้: กระบวนการ  

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ  

1. มีกระบวนการสรรหาผูบริหารที่เปนระบบ โปรงใส ตรวจสอบได  

2. ผูบริหารดําเนินการบริหารดวยหลักธรรมาภิบาลและใชศักยภาพภาวะผูนําที่มีอยูโดย
คํานึงถึง ประโยชนของมหาวิทยาลัยและผูมีสวนไดสวนเสีย  

3. มีกระบวนการประเมินศักยภาพและผลการปฏิบัติงานของผูบริหารที่ชัดเจนและเปนที่
ยอมรับ ในวิทยาลัยแพทย    

4. มีการจัดทําแผนและกลไกการพัฒนาศักยภาพของผูบริหารตามผลการประเมิน และ

ดําเนินการตามแผนอยางครบถวน  

เกณฑการประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนนิการ 1 – 2 ขอแรก มีการดําเนนิการ 3 ขอแรก มีการดําเนนิงานครบ 4 ขอ 

 

ผลการดําเนนิงาน : 

เกณฑมาตรฐาน (ระดับ) ประเมินตนเอง 
1.  มีกระบวนการสรรหาผูบริหารที่เปนระบบ โปรงใส ตรวจสอบ

ได  

        วทิยาลัย ฯ  มกีระบวนการสรรหาคณบดี  โดยการสรรหาคณบดีเปนไปตามขอบังคับ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ีวาดวยการกําหนดหลักเกณฑและวิธกีารสรรหาคณบดี   มี
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คณะกรรมการสรรหาคณบดี แตงต้ังโดยนายกสภามหาวทิยาลัยและมีการดําเนนิการสรรหาตาม

ข้ันตอน และนายกสภามหาวิทยาลัยเปนผูลงนามแตงต้ังคณบดี  

(CMP7_ 7.2 – 1.1)  ขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

(CMP7_ 7.2 – 1.2) คําส่ังคณะกรรมการการสรรหาคณบดีวิทยาลัย ฯ 

(CMP7_ 7.2 – 1.3)คําส่ังแตงต้ังคณบดีวทิยาลัย ฯ ) 

 

2.  ผู บริหารดําเนินการบริหารดวยหลักธรรมาภิบาลและใช
ศักยภาพภาวะผู นํ าที่มีอยู โดยคํานึง ถึง  ประโยชน ของ
มหาวิทยาลัยและผูมีสวนไดสวนเสีย 

 

       คณบดีดําเนนิการบริหารดวยหลักธรรมาภิบาล โดยปฏิบัติตามหลักพืน้ฐานทัง้ 6 ประการ 

คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลักความมีสวนรวม หลักความรับผิดชอบ 

ตรวจสอบได และ หลักความคุมคา โดยจัดใหมีการดําเนินการดังนี ้

      1) มีการจดัทําวิสัยทัศน พันธกิจ แผนกลยุทธ และนําสูการปฏิบัติที่เปนระบบชัดเจน 

      2) มีการกาํหนด ตัวบงชีคุ้ณภาพ (KPI) ของ งานที่ปฏิบัติ 

      3) มีการติดตามผลสัมฤทธ์ิรวมทัง้หาแนวทาง แกไขและพัฒนาอยางตอเนื่อง 

      4) มีการจดัทําระบบฐานขอมูลของสถาบันให เปนระบบฐานขอมูลที่ชัดเจนอยางเปนรูปธรรม 

สามารถนํามาใชในการตัดสินใจได 

      5) เปดโอกาสใหบุคลากรในสถาบันหรือชุมชนมีสวนรวมในการบริหารจัดการสถาบัน 

 (CMP7_ 7.2 – 2.1) รายงานสัมมนาเชงิปฏิบัติการกําหนดเปาหมายองคกรดวยหลักการบริหาร

ยุทธศาสตรและการจัดทาํตัวช้ีวัดรายบุคคล  

 (CMP7_ 7.2 – 2.2) สายตรงคณบดี http://www.cmp.ubu.ac.th/ 

 

3.  มีกระบวนการประเมนิศักยภาพและผลการปฏบิัติงานของผู
บริหารทีช่ัดเจนและเปนท่ียอมรับในวิทยาลัย ฯ 

- 

      ยังไมมกีารดําเนินงาน 

4.  มีการจัดทําแผนและกลไกการพฒันาศักยภาพของผูบริหาร
ตามผลการประเมิน และดําเนินการตามแผนอยางครบถวน 

- 

      ยังไมมกีารดําเนินงาน 
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ผลการประเมิน :  
ผลการประเมิน 

หนวยวัด คาเปาหมาย 
ผลการ

ดําเนินงาน 
เทียบกับ
เปาหมาย 

เทียบกับเกณฑ
ประเมิน (คะแนน) 

ระดับ 2 ขอแรก 2 ขอแรก บรรลุเปาหมาย 1 

 
จุดแข็ง :  

1. มีกระบวนการสรรหาผูบริหารเปนไปดวยความโปรงใส และสามารถตรวจสอบได  

2. มีระบบกลไก สงเสริมและสนับสนนุใหผูบริหารมีศักยภาพในการบริหารงาน  

3. มีระบบติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของผูบริหาร โดยบุคลากรทุก

หนวยงาน 
 
จุดที่ควรปรบัปรุง : 

1. ควรมีกระบวนการประเมินศักยภาพและผลการปฏิบัติงานของผูบริหารที่ชัดเจนและเปนที่
ยอมรับในวทิยาลัย ฯ 

2. ควรมีการจัดทาํแผนและกลไกการพัฒนาศักยภาพของผูบริหารตามผลการประเมิน และ

ดําเนนิการตามแผนอยางครบถวน 
 
แนวทางการพัฒนาตนเอง : 

1. สงเสริมและพัฒนาศักยภาพของผูบริหารทกุระดับ 

2. จัดใหมกีารแตงต้ังผูเชี่ยวชาญ/ที่ปรึกษาจากทัง้ภายในและภายนอกเพ่ือใหคําปรึกษา 

3. จัดใหมกีารพบปะแลกเปลี่ยน เพื่อนําเสนอผลการดําเนนิงานและรับฟงขอเสนอแนะในการ  

   ดําเนนิงานของแตละหนวยงาน 

 
 
ตัวบงชี้ที่ 7.3  :   มีการพัฒนาวิทยาลัยฯสูองคการเรียนรู 
ที่มาตัวบงชี้ :  สกอ.7.3 

คาน้ําหนัก :  1 

คาเปาหมาย :    4   ขอแรก 
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ชนิดของตัวบงชี ้: กระบวนการ 

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ  

1. มีการทบทวนและจัดทําแผนการจัดการความรู  เพื่อมุงสูองคกรแหงการเรียนรู  และ
ประชาสัมพันธเผยแพรใหประชาคมของมหาวิทยาลัยทราบ 

2. มีการดําเนนิการตามแผนจัดการความรูและประสบความสําเร็จตามเปาหมายไมนอยกวา 

       รอยละ 50 

3. มีการดําเนนิการตามแผนจัดการความรูและประสบความสําเร็จตามเปาหมาย รอยละ 

100 

4. มีการติดตามประเมินผลความสําเร็จของการจัดการความรู 
5. มีการนาํผลการประเมนิไปปรับใชในการพฒันากระบวนการจัดการความรูใหเปนสวน

หนึง่ของกระบวนงานปกติและปรับปรุงแผนการจัดการความรู 

 

เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนนิการ 1 – 2 ขอแรก มีการดําเนนิการ 3  ขอแรก มีการดําเนนิการ 4 - 5 ขอ 

 

ผลการดําเนนิงาน  

เกณฑมาตรฐาน (ระดับ) ประเมินตนเอง 
1.  มีการทบทวนและจัดทําแผนการจดัการความรู  เพื่อมุงสู

องคกรแหงการเรียนรู  และประชาสัมพันธเผยแพรให
ประชาคมของมหาวทิยาลยัทราบ 

 

    วิทยาลัยฯ ไดมีการพิจารณาแผนและนโยบายการจัดการความรู (Knowledge 

Management : KM) ปงบประมาณ 2551-2552   โดยไดนําแผนของปงบประมาณ  2550มา

ทบทวนและปรับแผนการดําเนินงาน (CMP7_7.3-1.1 : แผนการดําเนนิงานการจัดการความรู

ปงบประมาณ 2551-2552) ,(CMP7_7.3-1.2 : แผนการดําเนนิงานการจัดการความรู

ปงบประมาณ 2551-2552 ) แลวจัดสงแผนไปยังศูนยการจัดการความรู มหาวทิยาลัย

อุบลราชธานี และประชาสัมพันธเผยแพรใหบุคลากรทราบ ผานทางเวบ็ไซต 
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H1 8www.cmp.ubu.ac.thH และไดแตงต้ังคณะทํางานจัดการความรู วทิยาลัยแพทยฯ เพื่อดําเนินการ

ดานการจัดการความรู (CMP7_7.3-1.3 : คําส่ังแตงต้ังคณะทํางานการจัดการความรู วิทยาลัยฯ) 

2.  มีการดําเนินการตามแผนจัดการความรูและประสบ
ความสาํเร็จตามเปาหมายไมนอยกวารอยละ 50  

               วิทยาลัยฯ ไดจัดต้ังคณะทํางานโครงการจัดการความรู สําหรับการดําเนินการและ

ติดตาม เพื่อใหเปนไปตามแผนที่ต้ังไว  และไดดําเนินการจัดการความรูสําเร็จตามเปาหมายเกิน

รอยละ 50 ของแผนที่ต้ังไว (CMP7_7.3-2.1 : ตารางกิจกรรมการจัดการความรู ประจําป

การศึกษา 2551 จํานวน 5 กิจกรรม ที่ประสบความสําเร็จมีผูเขารวมไมตํ่ากวารอยละ 80  และ

สําเร็จตามเปาหมายเกินรอยละ 50)   ตัวอยางกิจกรรม ไดแก 

1. หัวขอ “การใชบริการหองปฏิบัติการวิทยาลัยฯ”  วันที่ 3 กรกฎาคม 2551 มีผูเขารวมคือ

นักศึกษาหลักสูตรแพทยฯและสาธารณสุขช้ันปที่2 รวม 93 คน 

2. หัวขอ “ความรูและข้ันตอนในการเบิกจาย”  วันที่ 24 กรกฎาคม 2551 มีผูเขารวม 25 คน 

3. หัวขอ “เสนทางการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ” วันที่ 18 กันยายน 2551 มีผูเขารวม  31 

คน 

4. หัวขอ “การซักซอมความเขาใจแนวทางการจัดทํา TOR (Terms of Reference) 

ประจําปงบประมาณ 2552  วันที่ 2 มีนาคม 2552    มีผูเขารวม  42 คน 

5. หัวขอ “Novel Findings in Cervical Cancer”  วันที่ 21 พฤษภาคม 2552 มีผูเขารวม 

19 คน 

3.  มีการดําเนินการตามแผนจัดการความรูและประสบ
ความสาํเร็จตามเปาหมาย รอยละ 100 

- 

            วิทยาลัยฯ ไดมีการดําเนนิการตามแผนจัดการความรูและประสบความสําเร็จตาม

เปาหมาย รอยละ 100 ของแผนที่ต้ังไว  (CMP7_7.3-3.1 : ตารางกิจกรรมการจัดการความรู 

ประจําปการศึกษา 2551 จํานวน 5 กิจกรรม ที่ประสบความสําเร็จมีผูเขารวมไมตํ่ากวารอยละ 

80  และสําเร็จตามเปาหมายเกนิรอยละ 100)   ตัวอยางกิจกรรม ไดแก 

1. หัวขอ “การใชบริการหองปฏิบัติการวทิยาลัยฯ”  วนัที ่3 กรกฎาคม 2551 มีผูเขารวมคือ

นักศึกษาหลักสูตรแพทยฯและสาธารณสุขชั้นปที่2 รวม 93 คน 

2. หัวขอ “ความรูและข้ันตอนในการเบกิจาย”  วนัที่ 24 กรกฎาคม 2551 มีผูเขารวม 25 คน 

3. หัวขอ “เสนทางการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ” วนัที ่18 กนัยายน 2551 มีผูเขารวม  31 

คน 
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4. หัวขอ “การซักซอมความเขาใจแนวทางการจัดทํา TOR (Terms of Reference) 

ประจําปงบประมาณ 2552  วันที่ 2 มีนาคม 2552    มีผูเขารวม  42 คน 

5. หัวขอ “Novel Findings in Cervical Cancer”  วันที่ 21 พฤษภาคม 2552 มีผูเขารวม 

19 คน 

4.  มีการติดตามประเมินผลความสําเร็จของการจดัการความรู - 

 

5.  มีการนําผลการประเมินไปปรับใชในการพัฒนากระบวนการ
จัดการความรูใหเปนสวนหน่ึงของกระบวนงานปกติและ
ปรับปรุงแผนการจัดการความรู 

- 

 

 

ผลการประเมิน :  

ผลการประเมิน 
หนวยวัด คาเปาหมาย 

ผลการ
ดําเนินงาน 

เทียบกับ
เปาหมาย 

เทียบกับเกณฑ
ประเมิน (คะแนน) 

ระดับ 4 ขอแรก 3 ขอแรก ไมบรรลุเปาหมาย 2 

 
จุดแข็ง : 

1. ผูบริหารวิทยาลัยฯ มีนโยบายสนับสนุนใหบุคลากรเพิ่มพูนความรูและประสบการณทั้งใน

และนอกมหาวิทยาลัย และใหนํามาถายทอดบนเวที KM วิทยาลัยฯ 

2. วิทยาลัยฯ มีหนวยงานเครือขายที่ใหความสําคัญทางดานการจัดการความรูคือ กลุม

สถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย จึงทําใหคณะทํางานไดเขารวมกิจกรรมการจัดการ

ความรูอยางตอเนื่อง 
 
จุดที่ควรปรบัปรุง : 

1. วิทยาลัยฯ เปนองคกรใหมบุคลากรภายในวิทยาลัยฯ มีภาระหนาที่ตองรับผิดชอบมาก  

จึงทําใหการจัดกิจกรรมดานการจัดการความรูไมมากเทาที่ควร 
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2. ควรมีการดําเนินการตามแผนจัดการความรูและประสบความสําเร็จตามเปาหมาย รอย

ละ 100 

3. ควรมีการติดตามประเมินผลความสําเร็จของการจัดการความรู 
4. ควรมีการนําผลการประเมินไปปรับใชในการพัฒนากระบวนการจัดการความรูใหเปนสวน

หนึ่งของกระบวนงานปกติและปรับปรุงแผนการจัดการความรู 
 
แนวทางการพัฒนาตนเอง : 

1.   ควรเชิญวทิยากรจากภายนอกวิทยาลัยฯ  มารวมแลกเปล่ียนองคความรู 

2.   เพิม่กิจกรรมการจัดการความรูใหเหมาะสม 

 

 
ตัวบงชี้ที่ 7.4  :    มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือพัฒนา 

และธํารงรักษาไว ใหบุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ  
ที่มาตัวบงชี้ :  สกอ.7.4 

คาน้ําหนัก :  1 

เปาหมาย : 3  ขอแรก 

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ  

คําอธิบายตัวบงชี้ : คุณภาพของการศึกษาจะเกิดข้ึน ถามหาวิทยาลัย/ วิทยาลัย/ สํานกัมบีคุลากรทีม่ี

คุณภาพมีความรักองคกร   มุงมั่นต้ังใจปฏิบัติหนาที่ตามภาระงานที่กําหนด ผูบริหารมีการมอบหมาย

งานใหกับผูใตบังคับบัญชาตามศักยภาพ ความถนัด ความสนใจของแตละบุคคล บุคลากรทุกระดับมี

ความพึงพอใจในการทํางานองคกรมีการพัฒนาบุคลากรตามสาขาวิชาชีพ และหาวิธีการที่จะธํารง

รักษาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพใหอยูกับองคกรตลอดไป 

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ  
1. มีการจัดทําแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เปนรูปธรรมภายใตการวิเคราะหขอมูลเชิงประ

จักษ  

2. มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เปนการสงเสริมสมรรถนะในการปฏิบัติงาน 

เชน    การสรรหา การจัดวางคนลงตําแหนง การกําหนดเสนทางเดินของตําแหนง การ

สนับสนุนเขารวมประชุม ฝกอบรมและหรือเสนอผลงานทางวิชาการ การประเมินผลการ
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ปฏิบัติงาน มาตรการสรางขวัญกําลังใจ มาตรการลงโทษ รวมทั้งการพัฒนา และรักษา

บุคลากรที่มีคุณภาพ  

3. มีระบบสวัสดิการและเสริมสรางสุขภาพที่ดี และสรางบรรยากาศที่ดีใหบุคลากรทํางานได    

อยางมีประสิทธิภาพและอยูอยางมีความสุข  

4. มีระบบสงเสริมสนับสนุนบุคลากรที่มีศักยภาพสูงใหมีโอกาสประสบความสําเร็จและ 

 กาวหนาในอาชีพอยางรวดเร็วตามสายงาน  

5. มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับอยางเปนระบบ  

6. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจเสนอผูบริหารระดับสูง และมีแนวทางในการปรับปรุง
พัฒนา  เพื่อใหดีข้ึน  

 

เกณฑการประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนนิการ 1 - 2 ขอแรก  มีการดําเนนิการ 3 – 4 ขอแรก  มีการดําเนนิการ 5 - 6 ขอแรก  

 
ผลการดําเนนิงาน 

เกณฑมาตรฐาน (ระดับ) ประเมินตนเอง 
1.  มีการจัดทําแผนการบริหารทรพัยากรบุคคลที่เปนรูปธรรม 
ภายใตการวิเคราะหขอมูลเชิงประจกัษ  

วิทยาลัยฯไดจัดทําแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เปนรูปธรรมภายใตการวิเคราะหขอมูลเชิงประ

จักษ  คือบุคลากรทุกคนไดรับมอบหมายภาระงานตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง และรับทราบขอตกลงการ

ปฏิบัติงานเปนลายลักษณอักษร ตามแบบฟอรมที่ทางวิทยาลัยฯ กําหนด และนําขอตกลงการปฏิบัติงานมา

กําหนดสมรรถนะสําหรับตําแหนง(ตามสํานักงาน ก.พ.มกราคม 2548) เพื่อกําหนดบทบาทและวัตถุประสงค

ระดับบุคคล  ตามความคาดหวังขององคกร และระดับที่เปนจริง  วิเคราะหสมรรถนะและคุณลักษณะที่ขาด 

เพื่อกําหนดหัวขอในการพัฒนาบุคลากร โดยผานการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ   

(CMP7_7.4-1.1:ขอตกลงการปฏิบัติงานของบุคลากร ในปงบประมาณ 2552 ) 

(CMP7_7.4-1.2:สมรรถนะสําหรับตําแหนง ตามสํานักงาน ก.พ. มกราคม 2548) 

(CMP7_7.4-1.3:แบบฟอรมกําหนดบทบาทและวัตถุประสงคระดับบุคคล)                

(CMP7_7.4-1.4:รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ คร้ังที่ 3/2552 วันที่ 30 เม.ย.  

52) 
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2.  มีระบบและกลไกในการบริหารทรพัยากรบุคคลที่เปนการ 
     สงเสริมสมรรถนะในการปฏิบัติงาน เชน การสรรหา  
     การจัดวางคนลงตําแหนง การกาํหนดเสนทางเดินของตํา 
     แหนง  การสนบัสนนุเขารวมประชมุ ฝกอบรมและ 
     หรือเสนอผลงานทางวิชาการ การประเมินผลการปฏิบัติงาน     
     มาตรการสรางขวัญกาํลังใจ มาตรการลงโทษ รวมท้ังการ 
     พัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ 

 

      วิทยาลัยฯมีระบบกลไกในการบริหารงานบุคคลที่เปนการสงเสริมสมรรถนะในการปฏิบัติงานดังนี้ 

1. มีระบบการสรรหา  การจัดวางคนลงตําแหนง  ที่ชัดเจนและโปรงใสและเขียนเปนลายลักษณอักษร 

(CMP7_7.4-2.1: เอกสารเกี่ยวกับกระบวนการสรรหา)  

2. มีการวิเคราะหงาน (Job analysis) โดยกําหนดใหมีการอธิบายคุณลักษณะงาน (Job Description) 

การระบุคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง (Job Specification) และการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Job 

evaluation) ที่เปนรูปแบบชัดเจน  

      (CMP7_7.4-2.2: ขอตกลงการปฏิบัติงานของบุคลากร ในปงบประมาณ 2552 ) 

      (CMP7_7.4-2.3: เอกสารการประเมินผลการปฏิบัติงาน) 

 3. ใหการสนับสนุนบุคลากรเขารวมประชุม ฝกอบรม /นําเสนอผลงานทางวิชาการ โดยใหงบประมาณ

สนับสนุนสําหรับ สายวิชาการ 15,000 บาท / คน สายสนับสนุน 10,000 บาท / คน  

      (CMP7_7.4-2.4: ประกาศหลักเกณฑการขอเพิ่มพูนประสบการณ) 

      (CMP7_7.4-2.5: บันทึกขออนุมัติเพิ่มพูนประสบการณ/ รายงานการไปเพิ่มพูน) 

  4. มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่โปรงใสและเปนธรรม  

      (CMP7_7.4-2.6: คูมือการบันทึกภาระงานเชิงปริมาณของบุคลากรสายวิชาการ) 

            (CMP7_7.4-2.7: บันทึกแจงเวียน ข้ันตอนการประเมินบุคลากรสายสนับสนุน) 

 

3.  มีระบบสวัสดิการและเสริมสรางสขุภาพท่ีดี และสราง 
      บรรยากาศท่ีดีใหบุคลากรทํางานไดอยางมีประสิทธภิาพ 
      และอยูอยางมีความสุข 

 

      วิทยาลัยฯ มีการดําเนินการดังนี้ 

1. มีการจัดกิจกรรมการสงเสริมสุขภาพใหบุคลากรในวิทยาลัยฯ โดย การใหความรูแกบุคลากรดาน    

     การสรางเสริมสุขภาพ  โดยวิทยากร คือ นายแพทยสุพจน  ฉัตรทินกร  
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     (CMP7_7.4-3.1 : หนังสือเชิญประชุม พรอมผลประเมินเร่ืองการสงเสริมสุขภาพ) 

2. สรางบรรยากาศของสถานที่ทํางานใหนาอยู ต้ังแตสภาพแวดลอม บรรรยากาศการทํางาน และสราง  

     วัฒนธรรมที่ดีขององคกรโดยจัดใหมีกิจกรรม 5ส 

     (CMP7_7.4-3.2 :โครงการ / แตงต้ังคณะกรรมการ 5ส ) 

3. การจัดสวัสดิการตามความเหมาะสม ไดแก การคลอดบุตร การอุปสมบท งานแตงงาน ฯลฯ   

     (CMP7_7.4-3.3:ประกาศหลักเกณฑระบบสวัสดิการบุคลากรสังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตรและการ  

      สาธารณสุข) 

 

4.  มีระบบสงเสริมสนับสนุนบุคลากรที่มีศักยภาพสูงใหมี 
     โอกาสประสบความสําเร็จและกาวหนาในอาชพีอยาง 
     รวดเรว็ตามสายงาน 

 

       วิทยาลัยฯ มีการดําเนินการดังนี้ 

1. สนับสนุนการเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาของบุคลากรในสังกัดโดยใหทุนสนับสนุนในการศึกษา ตอใน

ระดับที่สูงข้ึน ในป 2551 จัดสรรทุนการศึกษา จํานวน 1 ทุน ใหแก อาจารยรัตนา  เล็กสมบูรณ  ใน

ระดับปริญญาเอก สาขากายวิภาคศาสตร  และในป 2552 จัดสรรทุนการศึกษา จํานวน 2 ทุน 

สําหรับอาจารยแพทย เพื่อศึกษาตอระดับวุฒิบัติเชี่ยวชาญเฉพาะทาง   ใหแก 1.นพ.สุพจน  ฉัตร

ทินกร ในสาขาศัลยกรรมตกแตง  2.พญ.ศุทธินี  ตรีโรจนพร  ในสาขากุมารเวชศาสตร โรคระบบ

ทางเดินหายใจ   

(CMP7_7.4-4.1 :หนังสืออนุมัติลาศึกษาตอและสัญญาลาศึกษาตอ )  

2. สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรทุกสายงานไดพัฒนาศักยภาพของตน โดยเขารวมประชุม/

สัมมนา/อบรม ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาสายงานของตน  

(CMP7_7.4-4.2 แบบบันทึกขออนุมัติไปเพิ่มพูนประสบการณ)   

3. สงเสริมใหอาจารยกาวสูตําแหนงทางวิชาการโดยสนับสนุนใหเขาอบรม การเขียนแผนการสอน  

ประชุมเชิงปฏิบัติการดานแพทยศาสตรศึกษา นวัตกรรมการเรียนการสอนแพทยศาสตรศึกษา 

ฯลฯ  

(CMP7_7.4_4.3 : เอกสารประกอบแบบแจงความประสงคเขารวมการอบรม การเขียนแผนการ

สอน  ประชุมเชิงปฏิบัติการดานแพทยศาสตรศึกษา นวัตกรรมการเรียนการสอนแพทยศาสตร

ศึกษา) 
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5.  มีการประเมินความพงึพอใจของบคุลากรทุกระดับอยาง 
      เปนระบบ 

- 

วิทยาลัยฯ มกีารดําเนนิการประเมินความพึงพอใจในการใหบริการของบุคลากรสายสนับสนนุ

วิชาการ โดยมอีาจารยสายวชิาการ บุคลากรสายสนับสนุน และนกัศึกษาเปนผูใหขอมูล นอกจากนัน้ยงัมี

แบบประเมินผลการสอนของอาจารยสายวิชาการ (CMP7_7.4-5.1:เอกสารการประเมินการสอน) โดยผล

ประเมินที่ไดจะถูกนํามาสรุปและแจงใหบคุลากรทุกคนไดรับทราบและรายงานตอผูบริหารเพื่อการปรับปรุง

แกไขตอไป 

6.  มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจเสนอผูบริหารระดับ       
สูง และมีแนวทางในการปรับปรุงพัฒนา  เพื่อใหดีขึ้น 

- 

วิทยาลัยฯ ยงัไมมีการดําเนนิการในขอนี ้

 
สรุปผลการดําเนินการ 

ผลการประเมิน 
หนวยวัด คาเปาหมาย 

ผลการ
ดําเนินงาน 

เทียบกับ
เปาหมาย 

เทียบกับเกณฑ
ประเมิน (คะแนน) 

ระดับ 3   ขอแรก   4 ขอแรก บรรลุเปาหมาย 3 

 
จากสรุปผลการประเมิน ตัวชี้วัดที่ 7.4 เปนตัวชี้วัดชนิด กระบวนการ ซ่ึงคณะกรรมการตรวจ
ประเมินฯ ไดลงมติวาวิทยาลัยฯมีผลการดําเนินงานอยูในเกณฑมาตรฐานระดับที่ 4 และควร
ดําเนินการประเมินความพึงพอใจบุคลกรทุกระดับใหชัดเจนและเปนระบบ 
 
จุดแข็ง : 

1. วิทยาลัยฯ มีระเบียบและเกณฑการบริหารงานบุคคลที่ชัดเจน ในเร่ืองการสรรหา การ

คัดเลือก การเล่ือนเงินเดือนคาจาง การประเมินการปฏิบัติงาน ทั้งสายวิชาการ / สาย

สนับสนุน 

2. วิทยาลัยฯ สงเสริมและสนับสนุนบุคลากรเพิ่มคุณวุฒิการศึกษา และพัฒนาศักยภาพ 

และสงเสริมใหบุคลากรทุกสายงานเขารวมและนําเสนอผลงานทางวิชาการ ทั้งในและ

ตางประเทศ  
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จุดที่ควรปรบัปรุง : 
1.  การนําผลการประเมินการปฏิบัติงานมาปรับปรุงพัฒนา 

2.  สวัสดิการเกื้อหนนุยงัไมครอบคลุม เชน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ สวัสดิการทีพ่ักอาศัย 
แนวทางการพัฒนาตนเอง : 

1. จัดเวทีแลกเปลี่ยน พบปะ เพื่อรายงานผลการประเมนิแตละหนวยงาน พรอมรับฟงขอคิดเห็น

เพิ่มเติม 
 
 
 
ตัวบงชี้ที ่7.4.1 : รอยละของอาจารยประจาํที่เขารวมประชุมวิชาการหรือนําเสนอ 

ผลงานวิชาการ ทั้งในประเทศและตางประเทศ 
ที่มาตัวบงชี้ :  

คาน้ําหนัก :  1 

เปาหมาย : รอยละ  40  

ชนิดของตัวบงชี ้:  ปจจัยนําเขา 
คําอธิบาย 
 รอยละอาจารยประจําของสถาบันอุดมศึกษาที่เขารวมประชุมวิชาการ หรือนําเสนอผลงาน

ทางวิชาการ     ทั้งในและตางประเทศในปการศึกษานั้น  ตอจํานวนอาจารยประจํา ทั้งนี้ใหนับอาจารย

ประจําเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง ไมนับรวมอาจารยที่ลาศึกษาตอ การแจงนับอาจารยประจําที่เขารวม

ประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการ ในแตละปการศึกษาจะไมนับซ้ํา ถึงแมวาอาจารยผูนั้น

จะเขารวมประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานหลายครั้ง 

ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจํา ไดแก  

1. ผลงานทางวิชาการที่ไดมีการศึกษาคนควาตามกระบวนการ ระเบียบวิธีวิจัยที่เหมาะสม
กับสาขาวิชา  

2. การแสดงออกทางศิลปะอันเปนที่ยอมรับระดับนานาชาติและระดับชาติ  

3. งานที่ไดรับสิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตรทั้งในและตางประเทศ 

4. การแสดงความกาวหนาทางวิชาการ เสริมสรางองคความรูหรือวิธีการที่เปนประโยชนตอ
สาขาวิชาหรือแสดงความเปนตนแบบ ตนความคิดของผลงาน หรือแสดงความสามารถในการบุกเบิก

งานในสาขาวิชานั้น  

5. ส่ิงประดิษฐหรืองานสรางสรรคทางดานศิลปกรรม และจิตรกรรม  
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สูตรการคํานวณ  

 จํานวนอาจารยประจําที่เขารวมประชุมวชิาการหรือนาํเสนอผลงาน

ทางวิชาการในปการศึกษานัน้ X 

 จํานวนอาจารยประจํา ในปการศึกษานัน้  

100 

 

เกณฑการใหคะแนน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

รอยละ 1 - รอยละ 39   รอยละ 40 – รอยละ 59 มากกวาหรือเทากบัรอยละ 60 

 

ขอมูลที่ตองการ  
1. จํานวนอาจารยประจํา ในปการศึกษานั้น เฉพาะอาจารยที่ปฏิบัติงานจริง 

2. จํานวนอาจารยประจําที่นําเสนอผลงานทางวิชาการในประเทศ ในปการศึกษานั้น 

3. จํานวนอาจารยประจําที่นําเสนอผลงานทางวิชาการในตางประเทศ ในปการศึกษานั้น 
 
ผลการดําเนนิงาน 
 ในปการศึกษา 2551 วิทยาลัยฯ สนับสนุนใหคณาจารยเขารวมประชุมวิชาการในประเทศ จํานวน 10

คน นําเสนอผลงานทางวิชาการโดยการตีพิมพเผยแพรในวารสารในประเทศ จํานวน 10 คน  รวมคณาจารย

เขารวมประชุมวิชาการและนําเสนอบทความทางวิชาการ  20 คน  จากคณาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริง 24 

คน คิดเปนรอยละ 83.33 

        (CMP7_7.4.1-1: เอกสารเขารวมประชุมวิชาการ จํานวน 10 เร่ือง ) 

        (CMP7_7.4.1-2: บทความทางวิชาการท่ีตีพิมพเผยแพรในวารสารในประเทศ 10 เร่ือง) 
 
สรุปผลการดําเนินการ 

ผลการประเมิน 
หนวยวัด คาเปาหมาย 

ผลการ
ดําเนินงาน 

เทียบกับ
เปาหมาย 

เทียบกับเกณฑ
ประเมิน (คะแนน) 

รอยละ รอยละ 40 รอยละ 83.33 บรรลุเปาหมาย 3 
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จุดแข็ง : 
1. วิทยาลัยฯ มีระเบียบและเกณฑการสนับสนุนการเขารวมประชุม/สัมมนา/อบรม/เผยแพร

ผลงานของบุคลากรอยางชัดเจน 

2.   วทิยาลัยฯ มีงบประมาณสงเสริมและสนับสนนุการเขารวมประชุม/สัมมนา/อบรม/เผยแพร

ผลงานวิชาการของบุคลากร 
 
จุดที่ควรปรบัปรุง : 

1.  บุคลากรยงัขาดการนําเสนอผลงานวชิาการในระดับนานาชาติ 

2.  จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนนุการนําเสนอผลงาน 
 
แนวทางการพัฒนาตนเอง : 

1. จัดสรรงบประมาณในการนําเสนอผลงานวิชาการทั้งในประเทศ และตางประเทศอยาง

ตอเนื่อง 

2. สงเสริมและพัฒนาบุคลากรใหมีการนําเสนอผลงานวิชาการในระดับนานาชาติมากข้ึน 
 
 
ตัวบงชี้ที่ 7.4.2  :    งบประมาณสําหรับการพัฒนาคณาจารยทั้งในประเทศ 
   และตางประเทศตออาจารยประจํา 
ที่มาตัวบงชี้ :   

คาน้ําหนัก :  1 

เปาหมาย : 15,000  บาท/ คน 

ชนิดของตัวบงชี ้: ปจจัยนําเขา 
1 0101 0คําอธิบาย 

จํานวนเงินที่มหาวิทยาลัย/ วิทยาลัย จัดสรรเพื่อพัฒนาคณาจารยทั้งในประเทศและ

ตางประเทศ ตอจํานวนอาจารยประจํา นับรวมอาจารยที่ลาศึกษาตอดวย 

  เงินที่มหาวิทยาลัย/ คณะจัดสรรเพื่อพัฒนาคณาจารยทั้งในประเทศและตางประเทศ ไดแกเงนิ

ที่ใชเพื่อ  

1. การสงบุคลากรไปศึกษาตอ 

2. การสงบุคลากรไปอบรม หรือดูงาน 
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3. การฝกอบรมที่มหาวิทยาลัย/ วิทยัลยแพทยจัดข้ึนเอง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนา

ศักยภาพของคณาจารย 

สูตรการคํานวณ   

งบประมาณสําหรับการพัฒนาคณาจารยทั้งในประเทศและตางประเทศในปงบประมาณ 

พ.ศ. 2551 นัน้ 

จํานวนอาจารยประจําในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 นัน้ 

 

เกณฑการใหคะแนน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

ระหวาง 1-9,999 บาท/คน ระหวาง 10,000-14,999 บาท/คน มากกวาหรือเทากับ 15,000 บาท/คน 

 

ขอมูลที่ตองการ  : 
1.  จํานวนอาจารยประจํา ในปงบประมาณนั้น นับรวมอาจารยที่ลาศึกษาตอดวย 

2.  จํานวนเงินที่มหาวิทยาลัย/ วิทยาลัยจัดสรรสําหรับการพัฒนาคณาจารยในประเทศ ใน

ปงบประมาณนั้น 

3. จํานวนเงินที่มหาวทิยาลัย/ วิทยาลัยจดัสรรสําหรับการพัฒนาคณาจารยในตางประเทศใน

ปงบประมาณนั้น 
 
ผลการดําเนนิงาน 

 ในปงบประมาณ 2551 วิทยาลัยฯ ไดจัดสรรงบประมาณสนับสนุนคณาจารยในปงบประมาณ 

2551 ไปศึกษาตอ  อบรม ดูงาน และฝกอบรม ภายในป ในประเทศ เปนเงิน 419,446 บาท  และ

ตางประเทศ เปนเงิน 623,535.- บาท  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาศักยภาพของคณาจารย คิดเฉล่ียตอ

จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด ในปงบประมาณ 2551 จํานวน 25 คน (รวมลาศึกษาตอ) เทากับ 41,719.24 

บาท/คน                            

( CMP7_7.4.2-1 :  รายละเอียดงบประมาณสําหรับการสนับสนุนคณาจารยไปพัฒนาศักยภาพทั้ง

ภายในและตางประเทศ ของวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข) 
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สรุปผลการดําเนินการ 
ผลการประเมิน 

หนวยวัด คาเปาหมาย 
ผลการ

ดําเนินงาน 
เทียบกับ
เปาหมาย 

เทียบกับเกณฑ
ประเมิน (คะแนน) 

รอยละ 15,000 บาท/ 

คน 

41,719.24 

บาท/คน 
บรรลุเปาหมาย 3 

 
จุดแข็ง : 

มีแหลงงบประมาณสําหรับสงเสริมและสนบัสนุนพัฒนาบุคลากรทุกสายงาน 
 
จุดที่ควรปรบัปรุง : 

งบประมาณสนับสนุนในการพัฒนาบุคลากร ควรรวมอยูในหมวดเงินเดียวกัน เชน หมวดการ

ประชุม วิชาการ การนําเสนอผลงานตาง  ในประเทศ หรือตางประเทศ การพัฒนาตนเอง ฯลฯ 
แนวทางการพัฒนาตนเอง : 

1. มีกลไกสงเสริมและสนับสนุน กระตุนใหบุคลากรพัฒนาตนเองใหมากข้ึน 

2. จัดทําโครงการสนับสนุนและพัฒนาบุคลากรอยางชัดเจน เชน โครงการเพ่ิมทักษะทางดาน

ภาษาอังกฤษ 

 

 
ตัวบงชี้ที่ 7.4.3 รอยละของบุคลากรประจําสายสนับสนุนท่ีไดรับการพัฒนาความรู และทักษะ

ใน วิชาชีพทั้งในประเทศและตางประเทศ      
ที่มาตัวบงชี้ :   

คาน้ําหนัก :  1  

เปาหมาย :      รอยละ 80 

ชนิดของตัวบงชี ้:   ปจจัยนําเขา 
คําอธิบาย 
 รอยละของบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรู และทักษะในวิชาชีพใน

ประเทศ        และตางประเทศ ตอบุคลากรประจําสายสนับสนุนทั้งหมด โดยนับรวมบุคลากรที่ลา



- 227 - 
 

 

ศึกษาตอดวย แตจะ     ไมนับซํ้าแมวาบุคลากรสายสนับสนุนทานนั้น จะไดรับการพัฒนาความรู และ

ทักษะในวิชาชีพหลายคร้ังในปการศึกษานั้น ก็ตาม 

บุคลกรสายสนับสนุน (Non-academic) หมายถึง บุคลากรสายชวยวิชาการสายการจัดการ

และธุรการการพัฒนาความรู และทักษะในวิชาชีพ ไดแก  

1. การสงบุคลากรสายสนับสนนุไปศึกษาตอ 

2. การสงบุคลากรสายสนับสนนุไปอบรม สัมมนาหรือดูงาน 

3. การฝกอบรมที่สถาบันจัดข้ึนเอง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
สายสนับสนุน   

สูตรการคํานวณ   

จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรู 

และทักษะในวิชาชีพ ทั้งในประเทศและตางประเทศในปการศึกษานัน้ X 

จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนในปการศึกษานั้น  
100 

เกณฑการใหคะแนน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

รอยละ 1 - รอยละ 54 รอยละ 55 – รอยละ 79 มากกวาหรือเทากบัรอยละ 80 

ขอมูลที่ตองการ  : 
1. จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนในปการศึกษานั้น นับรวมบุคลากรสายสนับสนุนที่ลา

ศึกษาตอดวย 

2. จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรูและทักษะในวิชาชีพใน

ประเทศ  ในปการศึกษานั้น 

3. จํานวนบุคลากรสายสนับสนนุที่ไดรับการพัฒนาความรูและทักษะในวิชาชีพใน
ตางประเทศในปการศึกษาน้ัน 

 
ผลการดําเนนิงาน 
 ในปงบประมาณ 2551 บุคลากรสายสนับสนุนไดรับการพัฒนาความรูและทักษะในวิชาชีพในประเทศ 

จํานวน  54 คน จากจํานวนบุคลากรสายสนับสนุน ทั้งส้ิน 54 คน  คิดเปนรอยละ 100  

(CMP7_7.4.3-1: ประชุมซักซอมความเขาใจในการกรอก TOR)   
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(CMP7_7.4.3-2: โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เร่ืองการกําหนดเปาหมายองคกรดวยหลัก

ยุทธศาสตร  และการจัดตัวชี้วัดรายบุคคล)   

(CMP7_7.4.3-3: แหลงงบประมาณสําหรับสงเสริมและสนับสนนุพฒันาบุคลากรทกุสายงาน) 
 
การบรรลุเปาหมาย   

รอยละของบุคลากรประจําสายสนับสนุนทุกคนไดรับการพัฒนาความรู และทักษะใน

วิชาชีพทั้งในประเทศและตางประเทศ   
 
สรุปผลการดําเนินการ 

ผลการประเมิน 
หนวยวัด คาเปาหมาย 

ผลการ
ดําเนินงาน 

เทียบกับ
เปาหมาย 

เทียบกับเกณฑ
ประเมิน (คะแนน) 

รอยละ   รอยละ 80 รอยละ  100 บรรลุเปาหมาย 3 

 
จุดแข็ง : 

มีแหลงงบประมาณสําหรับสงเสริมและสนบัสนุนพัฒนาบุคลากรทุกสายงาน 
 
จุดที่ควรปรบัปรุง : 

งบประมาณสนับสนุนในการพัฒนาบุคลากรรวมอยูในหมวดเงินเดียวกัน 
 
แนวทางการพัฒนาตนเอง : 

1. มีกลไกสงเสริมและสนับสนุน กระตุนใหบุคลากรพัฒนาตนเองใหมากข้ึน 

2. จัดทําโครงการสนับสนุนและพัฒนาบุคลากรอยางชัดเจน เชน โครงการสงเสริมสนับสนุน

การประชุม/สัมมนา/อบรมวิชาการ โครงการพัฒนาตนเอง โครงการสงเสริมสนับสนุน

บุคลากรศึกษาดูงาน/ประชุม/สัมมนา/อบรมวิชาการตางประเทศ ฯลฯ 
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ตัวบงชี้ที่ 7.5  :  ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหาร การเรียนการสอน  
และการวิจัย 

ที่มาตัวบงชี้ :  สกอ.7.5 

คาน้ําหนัก :  1 

เปาหมาย :   3  ขอแรก 

ชนิดของตัวบงชี้ : ปจจัยนําเขา  

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ  
1. มีนโยบายในการจัดทําระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ 

2. มีระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ  

3. มีการประเมินประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของระบบฐานขอมูล  

4. มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชฐานขอมูล  

5. มีการนําผลการประเมินในขอ 3 และ 4 มาปรับปรุงระบบฐานขอมูล  

6. มีการเช่ือมโยงระบบฐานขอมูลของมหาวิทยาลัยผานระบบเครือขายกับสํานักงาน
คณะกรรมการ    การอุดมศึกษาตามรูปแบบมาตรฐานที่กําหนด  

 

เกณฑการประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนนิการ 1 ขอแรก มีการดําเนนิการ 2 ขอแรก มีการดําเนนิการ 3 - 6 ขอแรก 

 
ผลการดําเนนิงาน 

เกณฑมาตรฐาน (ระดับ) ประเมินตนเอง 
1.  มีนโยบายในการจัดทาํระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ  

วิทยาลัยฯ ไดกําหนดนโยบายในการจัดทําระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ  โดยกําหนด

ไวในแผนแมบท 5 ป พ.ศ.2550-2554  ซึ่งมีหนวยงานรับผิดชอบชัดเจน คืองานเทคโนโลยี

สารสนเทศ ที่ทําหนาที่ในการจัดทําระบบฐานขอมูลสําหรับสงเสริมและสนับสนุนดานการบริหาร

จัดการ การเรียนการสอน การวิจัย บริการวิชาการ และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ( CMP7_7.5-

1.1:แผนแมบท 5 ป วิทยาลัยฯ พ.ศ.2550-2554 นโยบายวิทยาลัยแพทยศาสตรและการ

สาธารณสุข หนา 5 ขอ 9 นโยบายดานเทคโนโลยีสารสนเทศ) 
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2.  มีระบบฐานขอมูลเพือ่การตัดสินใจ  

       วิทยาลัยฯ มีระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหาร การเรียนการสอนและการวิจัย ที่ดําเนินการ

พัฒนาเองหลายระบบ อาทิระบบสารสนเทศสําหรับการบริหารจัดการวิทยาลัยแพทยศาสตรและ

การสาธารณสุขศาสตร ประกอบดวย ( CMP7_7.5-2.1: ระบบฐานขอมูลตางๆ ของวิทยาลัยฯ) 

1. ระบบ E-Learning เพื่อการศึกษา : H19http://www.cmp.ubu.ac.th/~elearning/ 

2. ระบบสารสนเทศบุคลากร : H20http://www.cmp.ubu.ac.th/hr/administrative_team.php 

3. ระบบงานฐานขอมูลบทความที่ไดรับการตีพิมพเผยแพร : 

H2 1http://www.cmp.ubu.ac.th/~research/th/public_research.php 

4. ระบบงานฐานขอมูลงานวจิัย : H2 2http://www.cmp.ubu.ac.th/~research/H  

5. ระบบงานฐานขอมูลทะเบยีนรับ-สงหนงัสือราชการ : H2 3http://www.cmp.ubu.ac.th/~transfer/H  

6. ระบบงานฐานขอมูลกจิกรรมของนักศึกษาและบุคลากร : 

H2 4http://www.cmp.ubu.ac.th/th/activity.phpH  

7. ระบบงานฐานขอมูลการประเมินการสอนอาจารยโดยนักศึกษา : 

H2 5http://www.cmp.ubu.ac.th/~stdcmp/student/cpanel.phpH  

8. ระบบแจงเวียนขาวสาร สําหรับบุคลากรผานระบบอิเล็กทรอนกิส : 

H2 6http://www.cmp.ubu.ac.th/menager/login.phpH   

9. ระบบงานฐานขอมูลรายวชิาตางๆ ที่เปดสอน  : 

H2 7http://www.cmp.ubu.ac.th/~stdcmp/th/course_pa.phpH   

10. ระบบงานฐานขอมูลนักศึกษา : H28http://www.cmp.ubu.ac.th/~stdcmp/student/index.phpH  

11. ระบบงานฐานขอมูลกลุมสาขาตางๆ :  

H2 9http://www.cmp.ubu.ac.th/~course/index.php?pb=main_total_courseH   

12. ระบบงานฐานขอมูลบริการวิชาการ  :  H3 0http://www.cmp.ubu.ac.th/~gis/H   
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13. ระบบงานฐานขอมูลรายงานการประชุมการบริหารงานวิทยาลัย :  

H3 1http://www.cmp.ubu.ac.th/th/tcr.phpH   

14. ระบบงานฐานขอมูลการจัดการทัว่ไปสําหรับบุคลากร เชน การขาด-ลา-มาสาย การกรอก

ภาระงาน(TOR):งานทรัพยากรมนษุย เปนตน :  

H3 2http://www.cmp.ubu.ac.th/menager/login.phpH   

3.  มีการประเมินประสทิธิภาพ และความปลอดภยัของระบบ
ฐานขอมูล  

วิทยาลัยฯ ไดตระหนักถึงประสิทธิภาพและความปลอดภัยของขอมูล จึงไดมีการติดต้ัง 

firewall เพื่อใชเปนระบบรักษาความปลอดภัยของระบบเครือขายและฐานขอมูล  ซึ่งจะเก็บสถิติ 

และประสิทธิภาพการเขาถึงและใชงาน ในเร่ืองระบบความปลอดภัยอยางตอเนื่องทุกๆ วัน โดย

จะเก็บขอมูลที่ไดนั้น  ในรูปแบบกราฟเสนเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพ เปนรายสัปดาห / เดือน 

รายเดือน/ป  

นอกจากนั้นวิทยาลัยฯ ยังมีการปองกันความปลอดภัยของระบบฐานขอมูลตางๆ โดยมี

เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร ดูแล พัฒนาแกไขปญหาที่เกิดข้ึนระหวางการใชงาน และ

ปรับปรุงระบบตามความตองการของผูใช  มีการใชระบบ Login/password เพื่อกําหนดสิทธิ์การ

เขาใชงาน และเพื่อความปลอดภัยในการเขาถึงฐานขอมูล ( CMP7_7.5-3.1: ระบบรักษาความ

ปลอดภัยของคอมพิวเตอรและเครือขาย (Firewall) ระบบสํารองไฟ  ระบบการปองกันและรักษา

ความปลอดภัยของฐานขอมูล) 

4.  มีการประเมินความพงึพอใจของผูใชฐานขอมูล  

   วิทยาลัยฯ  ไดจัดทําการประเมินความพึงพอใจของผูใชฐานขอมูล คือ หลังจากที่ได

ปรับปรุงแกไขระบบใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนแลว ทุกๆ 6 เดือน  งานเทคโนโลยีและ

สารสนเทศ ไดมีการสํารวจความพึงพอใจของการใหบริการดานตางๆ  รวมทั้งระบบเครือขายและ

ฐานขอมูลซึ่งเปนหัวใจสําคัญหลักของระบบสารสนเทศ  จากผูใชบริการโดยใชกลุมตัวอยาง คือ

กลุมอาจารย บุคลากร และนักศึกษา (CMP7_7.5-4.1 : สรุปการประเมินการใหบริการของงาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
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5.  มีการนําผลการประเมินในขอ 3 และ 4 มาปรบัปรุงระบบ 
      ฐานขอมูล  

วิทยาลัยฯ มีการนําผลการประเมินในขอ 3 และ 4 มาปรับปรุงระบบฐานขอมูล และไดนํา

ขอคิดเห็นจากผูใช   มาปรับปรุง แกไข และพัฒนาระบบใหดียิ่งข้ึน  โดยการพัฒนาระบบและ

ทดสอบระบบอยางตอเนื่อง มีการติดตามประสิทธิภาพเปนระยะๆ ระหวางการปฏิบัติหนาที่ 

รวมถึงจัดประชุมคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ทุก 2 เดือน  เพื่อ

เปนการรายงานความคืบหนาการปฏิบัติงานตอผูบริหาร ( CMP7_7.5-5.1 : เอกสารวาระการ

ประชุม/รายงานการประชุม) 

6.  มีการเชื่อมโยงระบบฐานขอมูลของมหาวทิยาลยัผานระบบ 
      เครือขายกับสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตาม 
      รูปแบบมาตรฐานที่กาํหนด 

- 

วิทยาลัยฯ มีการเชื่อมโยงระบบฐานขอมูลของมหาวิทยาลัยผานระบบเครือขายกับ

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามรูปแบบมาตรฐานที่กําหนด เชน ระบบ 3 มิติ งาน

การเงินและบัญชี  งานนโยบายและแผน  งานบุคลากร  งานพัสดุ  และ  E-Journal  

( CMP7_7.5-6.1 เอกสารการเช่ือมโยงระบบเครือขายของงานเทคโนโลยีสารสนเทศ) 

 
สรุปผลการดําเนินการ 

ผลการประเมิน 
หนวยวัด คาเปาหมาย 

ผลการ
ดําเนินงาน 

เทียบกับ
เปาหมาย 

เทียบกับเกณฑ
ประเมิน (คะแนน) 

ระดับ 3   ขอแรก 5 ขอ บรรลุเปาหมาย 3 

 
จุดแข็ง : 
        1. ผูบริหารเล็งเห็นความสําคัญของระบบสารสนเทศ 

        2. มีโครงสรางหนวยงานรับผิดชอบที่ชัดเจน 

        3. ทีมงาน IT มีความหลากหลายในแตละสาขาวิชาชีพ 

        4. มีการแบงภาระหนาที่อยางชัดเจน 

        5. มีการติดตามและประเมินการทาํงานอยางตอเนื่อง 
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        6. ขนตอนการขอใชบริการไมซับซอน 

        7. มีการจัดเก็บขอมูลการใชบริการอยางเปนระบบ 
 
จุดที่ควรปรบัปรุง : 
       การใหความรูดาน IT แกบุคลากร 
 
แนวทางการพัฒนาตนเอง : 
        1. จัดทําแผนงบประมาณในการเพิ่มเคร่ืองคอมพิวเตอรและครุภัณฑตางๆ ที่เกีย่วของสําหรับ 

หองปฏิบัติการคอมพิวเตอรและระบบเครือขายสารสนเทศ สําหรับอาคารวิทยาลัยฯ หลังใหม 

        2.  จัดทาํโครงการจัดการความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศแกนกัศึกษาและบุคลากรอยาง    

 ตอเนื่อง 

4. สนับสนนุใหบคุลากรในหนวยงานมีการพฒันาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
 
ตัวบงชี้ที่ 7.6  :    ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหบุคคลภายนอก 

เขามามีสวนรวมในการพัฒนาวิทยาลัยฯ 
ที่มาตัวบงชี้ :  สกอ.7.6 

คาน้ําหนัก :  1 

คาเปาหมาย :    3  ขอแรก 

ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต 

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ  

1. มีการเปดเผยขอมูลและโปรงใสในภารกิจที่หนวยงานดําเนินการโดยมีชองทางในการใหขอมูล   

ขาวสารแกนักศึกษา คณาจารย และประชาชน  

2. มีการรับฟงความคิดเห็น จากผูรับบริการและประชาชนเกี่ยวกับภารกิจของวิทยาลัยฯอยาง

สม่ําเสมอ  

3. มีระบบการจัดเก็บขอมูลที่ไดรับจากผูรับบริการและผูที่เกี่ยวของไปประกอบการปรับปรุงระบบ        

การใหบริการประชาชน การปรับปรุงระบบการจัดการของวิทยาลัยแพทยศาสตรและการ

สาธารณสุข เพื่อตอบสนองความตองการของผูรับบริการ ประชาชนหรือเพื่อประโยชนสุขของ

ประชาชน  
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4. มีการเปดโอกาสใหภาคเอกชน ประชาชน และเครือขายตางๆ ไดมีโอกาสเขารวมใน

กระบวนงาน    ของวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข โดยเฉพาะเขารวมเปนคณะ

กรรมการที่ปรึกษา เพื่อรวมกําหนดทิศทางนโยบายของวิทยาลัยฯการตัดสินใจเกี่ยวกับ

นโยบายสาธารณะที่มีผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของประชาชน  

5. ภาคประชาชนมีสวนรวมเปนเจาของ โดยไดมีการจัดกระบวนการหรือกลไกที่เปนรูปธรรมให
ภาคประชาชน หรือผูที่เกี่ยวของไดเขารวมในการติดตามตรวจสอบความกาวหนาของการ

ดําเนินงานและผลสําเร็จ ในการทํางานของวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข  

 

เกณฑการประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการ 1 – 2 ขอแรก มีการดําเนินการ 3-4  ขอแรก มีการดําเนินงานครบ 5 ขอ 

 
ผลการดําเนนิงาน 

เกณฑมาตรฐาน (ระดับ) ประเมินตนเอง 
1.  มีการเปดเผยขอมูลและโปรงใสในภารกจิที่หนวยงาน 

     ดําเนินการโดยมีชองทางในการใหขอมูลขาวสารแก 
     นกัศกึษา คณาจารย และประชาชน 

 

       วทิยาลัย ฯ มีการเปดเผยขอมูลขาวสารแกประชาชนโดย 

         - มีการเผยแพรรายงานประจําป เปนเอกสารและทางเว็บไซด 

         - มีการจัดทําเอกสารประชาสัมพันธขอมูลเกี่ยวกบัวิทยาลัย ฯ 

         - มีขาวสารตางๆแจงประชาชนผูสนใจทางเว็บไซด 

         - มีการสงจดหมายราชการแจงหนวยงานตางๆ เขารวมประชุม/สัมมนา 

         - มีแบบประเมินใหผูเขารวมกิจกรรมแสดงความคิดเห็นตอการดําเนนิการ 

   (CMP7_ 7.6 – 1.1)  ผานทางเว็บไซต (website)วิทยาลัย ฯ 

   (CMP7_ 7.6 – 1.2)  บอรดประชาสัมพนัธ    

   (CMP7_ 7.6 – 1.3)   เร่ืองขออนุญาตประชาสัมพนัธขาว  จดหมายขาวสาร งานวิจัย บริการ

วิชาการและทํานุบาํรุงศิลปวฒันธรรมวทิยาลัย ฯ  

  (CMP7_ 7.6 – 1.4) ซีดี (Compact disket:CD) ประชาสัมพนัธวิทยาลัย ฯ 

  (CMP7_ 7.6 – 1.5) รายงานประจําป  2551  
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2.  มีการรับฟงความคิดเห็นจากผูรับบริการและประชาชน 
      เกี่ยวกับภารกจิของวทิยาลัยแพทยฯ อยางสมํ่าเสมอ  

        วิทยาลัย ฯ ไดมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนผานชองทางที่เปดเผยและเปนที่รับรู

กันโดยทั่ว 3 ชองทาง  คือ ตูรับฟงความคิดเห็น, Website สายตรงคณบดี และการจัดประชุม

รวม/จัดเวทีสัมมนา 

1) การจัดทาํกลองรับแสดงความคิดเห็น  

2) มีการเปดรับฟงความคิดเห็นจากบุคคลทั่วไป ในหวัขอติดตอวิทยาลัย ฯ ผานทาง

หนาเว็บไซต (website)  วทิยาลัย ฯ  

   (CMP7_ 7.6 – 1.6) กลองรับแสดงความคิดเห็น 

   (CMP7_ 7.6 – 1.6) สายตรงคณบดี H3 3http://www.cmp.ubu.ac.th/ 

3.  มีระบบการจัดเก็บขอมูลที่ไดรับจากผูรับบริการและผู 
      ที่เกีย่วของไปประกอบการปรับปรงุระบบการใหบริการ 
      ประชาชน  การปรับปรุงระบบการจัดการของ 
      วิทยาลยั ฯ เพื่อตอบสนองความตองการของผู 
      รับบริการ ประชาชนหรือเพื่อประโยชนสุขของประชาชน 

 

          วิทยาลัย ฯ ไดจัดเจาหนาที่รับผิดชอบรวบรวม และประมวลความคิดเหน็ของประชาชน 

สรุปรายงานเสนอตอผูบริหารวิทยาลัย ฯ โดยในการประชุมคณะกรรมการบริหารวทิยาลัย ฯ จะ

มีการกาํหนดแนวทางการแกไขและมอบหมายผูรับผิดชอบไปดําเนนิการ รวมทัง้มีระบบการ

ติดตามความกาวหนาการดําเนนิการในการประชุมคราวตอไป                                     

(CMP7_ 7.6 – 3.3) H34http://www.cmp.ubu.ac.th/H  สายตรงคณบดี 

4.   มกีารเปดโอกาสใหภาคเอกชน ประชาชน และเครือขาย 
       ตางๆ ไดมีโอกาสเขารวมในกระบวนงาน ของวิทยาลยั ฯ      
      โดยเฉพาะเขารวมเปนคณะกรรมการที่ปรึกษา  

เพื่อรวมกําหนดทิศทางนโยบายของวิทยาลยั ฯ การตัดสินใจ
เกี่ยวกับนโยบายสาธารณะท่ีมีผลกระทบตอ 
คุณภาพชีวิตของประชาชน 

- 

       วิทยาลัย ฯ มีการทําบันทึกขอตกลงระหวางกับภาคเอกชน เพื่อรวมดําเนินกิจกรรมทั้งใน

เชิงการกําหนดนโยบายและการดําเนินกิจกรรมรวมกันอยางตอเนื่องและชัดเจน เกี่ยวกับ

นโยบายสาธารณะที่มีผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของประชาชน  
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   (CMP7_ 7.6 – 4.1) บันทกึขอตกลงความรวมมือกับเอกชน 

5.  ภาคประชาชนมีสวนรวมเปนเจาของ โดยไดมีการจัด
กระบวนการหรือกลไกท่ีเปนรูปธรรมใหภาคประชาชน  
หรือผูที่เกี่ยวของไดเขารวมในการติดตามตรวจสอบความ 
กาวหนาของการดําเนินงานและผลสําเร็จ ในการทํางาน 
ของวิทยาลัย ฯ 

- 

        วิทยาลัย ฯ ไดมีชองทาง รูปแบบ รอบระยะเวลาการติดตามตรวจสอบโดยภาคประชาชน

ที่กําหนดไวชัดเจน (CMP7_ 7.6 – 5.1) การมีแหลงฝกที่ชวยพัฒนานักศึกษา 
                  

 

ผลการประเมิน :  

ผลการประเมิน 
หนวยวัด คาเปาหมาย 

ผลการ
ดําเนินงาน 

เทียบกับ
เปาหมาย 

เทียบกับเกณฑ
ประเมิน (คะแนน) 

ระดับ 3   ขอแรก 3 ขอแรก บรรลุเปาหมาย 2 

 
จากสรุปผลการประเมิน ตัวบงชี้ที่ 7.6 เปนตัวบงชี้ชนิด ผลผลิต ซ่ึงคณะกรรมการตรวจ
ประเมิน ไดลงมติใหวิทยาลัยฯ มีผลการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐานระดับท่ี 3  และควร
ดําเนินการเก่ียวกับการจัดต้ังคณะกรรมการอํานวยการและคณะกรรมการที่ปรึกษาภาค
ประชาชนเพื่อใหเกิดการทํางานอยางครบวงจร และเพิ่มชองทางสื่อสารใหมากขึ้น 
ประชาสัมพันธชองทางสื่อสารตลอดจนแนวทางการตอบขอซักถามเพื่อใหผูที่สงขอคิดเห็น
สามารถรับทราบเกี่ยวกับการดําเนินงานเรื่องท่ีเสนอขอคิดเห็นมาใหวิทยาลัยฯ 
 
จุดแข็ง : 

1. วิทยาลัย ฯ มีบุคลากรรับผิดชอบโดยตรงในการเผยแพรประชาสัมพันธ 

2. วิทยาลัย ฯ  มีการเผยแพรประชาสัมพันธหลากหลายรูปแบบ เชน ผานทางเว็บไซต (website) 

วิทยาลัย ฯ จุลสาร  กลองรับความคิดเห็น  แผนพับ  ครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย 
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จุดที่ควรปรบัปรุง : 
1. ระบบงานประชาสัมพนัธยังไมเสถียร 
2. ควรมีการเปดโอกาสใหภาคเอกชน ประชาชน และเครือขายตางๆ ไดมีโอกาสเขารวมใน

กระบวนงาน ของวิทยาลัย ฯ โดยเฉพาะเขารวมเปนคณะกรรมการที่ปรึกษา เพื่อรวมกําหนด

ทิศทางนโยบายของวิทยาลัย ฯ การตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะที่มีผลกระทบตอคุณ

ภาพชีวิตของประชาชน 

3. ควรใหภาคประชาชนมีสวนรวมเปนเจาของ โดยไดมีการจัดกระบวนการหรือกลไกที่เปนรูป
ธรรมใหภาคประชาชน หรือผูที่เกีย่วของไดเขารวมในการติดตามตรวจสอบความกาวหนาของ

การดําเนินงานและผลสําเร็จ ในการทาํงานของวิทยาลัย ฯ 
 
แนวทางการพัฒนาตนเอง : 

1. มีการรับฟงความคิดเห็นจากบุคคลภายนอกผานทางเว็บไซต (website) วิทยาลัย ฯ อยาง

ตอเนื่อง 

     2. พัฒนางานประชาสัมพันธอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ 

 
 
ตัวบงชี้ที่ 7.7  :  รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับรางวัลผลงานทางวิชาการ 

หรือวิชาชีพในระดับชาติหรือนานาชาติ  
ที่มาตัวบงชี้ :  สกอ.7.7 

คาน้ําหนัก :  1 
คาเปาหมาย :   รอยละ 1  
ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต  

คําอธิบายตัวบงช้ี : มหาวิทยาลัยพึงสงเสริมใหคณาจารยสรางและพัฒนาผลงานทางวิชาการหรือ

วิชาชีพใหมีคุณภาพอยางตอเนื่อง เพื่อยกระดับคุณภาพของมหาวิทยาลัย/ วิทยาลัยฯ / และความ    

เปนเลิศทางวิชาการ     การสงเสริมใหคณาจารยไดเสนอผลงานในเวทีตางๆ จนไดรับรางวัลผลงาน

ทางวิชาการหรือวิชาชีพในระดับชาติ   หรือนานาชาติ จะเปนการสงเสริมใหอาจารยสรางผลงานที่มี

คุณภาพและเปนเกียรติภูมิตอตนเอง มหาวิทยาลัย/ คณะ/ สํานัก และประเทศชาติ  
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ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : ขอมูลพื้นฐานและเอกสารหลักฐานอางอิงที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ อาจารย

ประจําใหนับรวมนักวิจัยและการนับผูไดรางวัลสามารถนับซํ้าไดหากไดรับหลายรางวัลและสามารถนบั

รวมอาจารยประจํา   และนักวิจัยที่ลาศึกษาตอไดดวย  

 

เกณฑการประเมิน :  

- เกณฑเฉพาะมหาวทิยาลัยที่เนนการผลติบัณฑิตและการวิจยั  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

รอยละ 0.1 - รอยละ 0.99 รอยละ 1 – รอยละ 1.99 1. มากกวาหรือเทากับรอยละ 2 

และ2. อยางนอยรอยละ 50 

ของผูที่ไดรับรางวัลในขอ 1 เป

นรางวัลดานการวิจัย  

หมายเหตุ กรณีไดขอ 1 แตไม

ไดขอ 2 ถือวาไดคะแนน 2  

 
ผลการดําเนนิงาน 

วิทยาลัยฯ มีบุคลากรไดรับโลประกาศเกียรติคุณ อาจารยแพทยที่เปนแบบอยางที่ดีเดนในเชิง

คุณธรรมและจริยธรรมท่ีเปนแบบอยางที่ดีในวิชาชีพ จากแพทยสภา (CMP7_7.7- 1 : หนังสือรับรอง

ของแพทยสภา ) บุคลากรสายวิชาการไดรับรางวัลดานการวิจัยดีเดน  จํานวน 1 คน  จากอาจารย

ทั้งหมด(รวมลาศึกษาตอ)ในปการศึกษา2551  ( CMP7_ 7.7- 2 :เอกสารรายงานประกอบการประชุม

วิชาการคร้ังที่ 2 วิทยาลัยฯ) 
 
สรุปผลการ 
ดําเนินการ 

ผลการประเมิน 
หนวยวัด คาเปาหมาย 

ผลการ
ดําเนินงาน 

เทียบกับ
เปาหมาย 

เทียบกับเกณฑ
ประเมิน (คะแนน) 

รอยละ รอยละ 1 รอยละ 3.28   บรรลุเปาหมาย 2 
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จากสรุปผลการประเมิน ตัวบงชี้ที่ 7.7 เปนตัวบงชี้ชนิด ผลผลิต ซ่ึงคณะกรรมการตรวจ
ประเมิน ไดพิจารณาในเรื่องบุคลากรสายวิชาการไดรับรางวัลดานการวิจัยดีเดน  จํานวน 1 
คนของวิทยาลัยฯ ซ่ึงเปนผลงานการดําเนินงานภายในวิทยาลัยฯ จึงไมนับรวมในเกณฑการ
ใหคะแนน 
 
จุดแข็ง : 

วิทยาลัยฯ มกีารสงเสริมและสนับสนุนบุคลากรใหมีคุณภาพ โดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม 

และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
จุดที่ควรปรบัปรุง :  - 
 
แนวทางการพัฒนาตนเอง : 

สรางแรงจูงใจในการดําเนนิงานและเชิดชบูุคลากรที่ไดรับรางวัล  
 
 
ตัวบงชี้ที่ 7.8  :   มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหารการศึกษา  
ที่มาตัวบงชี้ :  สกอ.7.8 

คาน้ําหนัก :  1 

เปาหมาย : 3   ขอแรก  

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ  
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ  

1. มีการแตงต้ังคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเส่ียง โดยมีผูบริหารระดับสูงและ
ตัวแทน    ทุกหนวยงานในสังกัดรวมเปนคณะกรรมการหรือคณะทํางาน โดยผูบริหารระดับสูง  

ตองมีบทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบาย หรือแนวทางในการบริหารความเส่ียง 

2. มีการวิเคราะหและระบุปจจัยเส่ียงที่สงผลกระทบหรือสรางความเสียหาย หรือความลมเหลว          

หรือ ลดโอกาสที่จะบรรลุเปาหมายในการบริหารงาน และจัดลําดับความสําคัญของปจจัย

เส่ียง  

3. มีการจัดทาํแผนบริหารความเส่ียง โดยแผนดังกลาวตองกาํหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการ 
ในการสรางความรูความเขาใจใหกับบุคลากรทกุระดับในดานการบริหารความเส่ียง และการ

ดําเนนิการแกไข  ลดหรือปองกนัความเส่ียงที่จะเกิดข้ึนอยางเปนรูปธรรม  

4. มีการดําเนนิการตามแผนบริหารความเส่ียง  



- 240 - 
 

 

5. มีการสรุปผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียง ตลอดจนมีการกําหนดแนวทางและ               

ขอเสนอแนะในการปรับปรุงแผนบริหารความเส่ียงโดยไดรับความเห็นชอบจากผูบริหารสูงสุด

ของมหาวทิยาลัย/ วิทยาลัย/ สํานัก 

 

เกณฑการประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนนิการ 1 - 2 ขอแรก มีการดําเนนิการ 3 – 4 ขอแรก มีการดําเนนิการครบ 5 ขอ 

ผลการดําเนนิงาน 

เกณฑมาตรฐาน (ระดับ) ประเมินตนเอง 
1.  มีการแตงต้ังคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง 

โดยมีผูบริหารระดับสูงและตัวแทนทกุหนวยงานในสังกัดรวมเป
นคณะกรรมการหรือคณะทํางาน โดยผูบริหารระดับสูงตองมี
บทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบาย หรือแนวทางในการ
บริหารความเสี่ยง 

 

วิทยาลัยฯ ไดมีการแตงต้ังคณะทํางานบริหารความเสี่ยง  (CMP7_ 7.8-1.1 : คําส่ังแตงต้ัง

คณะกรรมการเพื่อวางระบบ ดําเนินงานเร่ืองควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง  วิทยาลัยฯ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) 

 
2.  มีการวเิคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงท่ีสงผลกระทบหรือ 

      สรางความเสยีหาย หรือความลมเหลว หรือ ลดโอกาสท่ีจะ
บรรลุเปาหมายในการบรหิารงาน และจัดลําดับความสาํคัญ
ของปจจัยเสีย่ง 

 

วิทยาลัยฯ มีการวิเคราะห  ระบุปจจัยเส่ียง และจัดลําดับความสําคัญตางๆ  โดยคณะ

กรรมการฯ และไดจัดทํารายงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ในแบบ ปย.1 , แบบ 

ปย.2-1   ปงบประมาณ 2550 และ ปงบประมาณ 2551 (CMP7_ 7.8-2.1 :รายงานการบริหารความ

เส่ียงและการควบคุมภายใน ป2550,ป2551 ) 
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3.  มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง โดยแผนดังกลาวตอง
กําหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการสรางความรูความ
เขาใจใหกับบุคลากรทุกระดับในดานการบรหิารความเสี่ยง 
และการดําเนินการแกไข ลดหรือปองกันความเสีย่งท่ีจะเกิดขึ้น
อยางเปนรูปธรรม 

 

วิทยาลัยฯ มีการจัดทําแผนบริหารความเส่ียง โดยแผนดังกลาวไดกําหนดมาตรการและ

แผนปฏิบัติการ  ในการสรางความรูความเขาใจใหกับบุคลากรทุกระดับในดานการบริหารความเส่ียง 

และการดําเนินการแกไข ลดหรือปองกันความเส่ียงที่จะเกิดข้ึนอยางเปนรูปธรรมโดยบรรจุไวใน

แผนพัฒนากลยุทธระยะ 5 ป (2551-2555) นอกจากนี้ยังมีการจัดทําแผนพัฒนาระบบควบคุมภายใน 

และจัดอยูในยุทธศาสตรที่ 6  ของวิทยาลัยฯ (CMP7_ 7.8-3.1:  บันทึกการขอสงรายงานการควบคุม

ภายใน ศธ 5029.16/74060 รายงานการควบคุมภายใน) (CMP7_ 7.8-3.2 :  แผนพัฒนากลยุทธระยะ 

5 ป (2551-2555) เฉพาะยุทธศาสตรที่ 6 )  และไดสงบุคลากรเขารวมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 

เร่ือง การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (CMP7_7.8-3.3 : 

ลายเซ็นผูเขารวมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในของ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) 

4.  มีการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง  

วิทยาลัยฯ มีการดําเนินการตามแผนบริหารความเส่ียง  ของหนวยควบคุมภายใน มหาวทิยาลัย

อุบลราชธานี (CMP7_ 7.8-4.1:  รายงานการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน  ประจําป

งบประมาณ 2551)  และจัดใหอยูในสวนหนึ่งของการดําเน ินการโครงการประกันคุณภาพการศึกษา

วิทยาลัยฯ  (CMP7_ 7.8-4.2:  : โครงการจการประกันคุณภาพการศึกษา ปงบประมาณ 2551 และ

โครงการจัดวางระบบควบคุมภายในประจําปงบประมาณ 2552) 

5.  มีการสรปุผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
ตลอดจนมีการกําหนดแนวทางและขอเสนอแนะในการ
ปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงโดยไดรับความเหน็ชอบจากผู
บริหารสูงสุดของมหาวิทยาลัย/ คณะ/ สํานัก 

 

วิทยาลัยฯไดสรุปผลการดําเนินงานและประเมินผลการดําเนินงาน ปญหา อุปสรรคและแนว

ทางการแกไข พรอมขอเสนอแนะในการปรับปรุงแผนการดําเนินงานในรายงานบริหารสความเส่ียงและ

ควบคุมภายในโดยไดรับความเห็นชอบจากคณบดี วิทยาลัยฯ (CMP7_ 7.8-5.1:รายงานการบริหาร
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ความเส่ียงและการควบคุมภายใน ปงบประมาณ 2551 )  และไดจัดทํารายงานสรุปผลการปรับปรุง 

แกไข การดําเนินงานตามขอเสนอแนะของหนวยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยอุบลฯ งวดประจําป

งบประมาณ 2551 (CMP7_ 7.8-5.2 : รายงานการปรับปรุง แกไข การดําเนินงานตามขอเสนอแนะ

ของหนวยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  งวดประจําปงบประมาณ 2551)  

 
สรุปผลการดําเนินการ 

ผลการประเมิน 
หนวยวัด คาเปาหมาย 

ผลการ
ดําเนินงาน 

เทียบกับ
เปาหมาย 

เทียบกับเกณฑ
ประเมิน (คะแนน) 

ระดับ 4 ขอแรก 5 ขอ บรรลุเปาหมาย   3 

 
จุดแข็ง : 

1. มีแผนและนโยบายชัดเจน 

2. มีคณะกรรมการดูแลรับผิดชอบโดยตรง 
 
จุดที่ควรปรบัปรุง : 

1. รายงานแผนบริหารความเส่ียง ใหครอบคลุมถึงบุคลากรทุกระดับ 
 
แนวทางการพัฒนาตนเอง : 

1. สงเสริมและสนับสนนุใหบุคลากรมีความเขาใจในเร่ืองบริหารความเส่ียงซ่ึงเกี่ยวของกับงานของที่
ปฏิบัติเปนประจํา 

2. นําผลการวิเคราะหความเส่ียงมาปรับปรุงการปฏิบัติงานของทางวทิยาลัยฯ อยางตอเนื่อง 
 
                                                  

ตัวบงชี้ที่ 7.9  :  ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวบงชี้และเปาหมายของระดับ 
องคกรสูระดับบุคคล  

ที่มาตัวบงชี้ :  สกอ.7.9 

คาน้ําหนัก :  1 

เปาหมาย : 3  ขอแรก  
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ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต  

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ            
1. มีการกําหนดแนวทางการดําเนินการในการประเมินผลภายในสถาบัน 

2. มีแผนงานการประเมินผลภายในสถาบัน 

3. มีการกําหนดตัวบงชี้และเปาหมายตามพันธกิจและยุทธศาสตรของสถาบัน 

4. มีการจัดทํา Strategy Map ของหนวยงานในระดับคณะหรือเทียบเทา โดยกําหนดเปาประ

สงคของ  แตละประเด็นยุทธศาสตรที่เกี่ยวของกับหนวยงานใหเช่ือมโยงกับเปาประสงคและ

ประเด็นยุทธศาสตรของสถาบัน 

5. มีการยืนยันวิสัยทัศนและประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยในระดับคณะหรือเทียบเทา 

6. มีระบบในการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีและเปาหมายตามคํารับรองของผูบริหาร
ระดับ     ตางๆ  

7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้และเปาหมายตามคํารับรอง  
8. มีการนําผลการประเมินผลการดําเนินงานของผูบริหาร ไปเช่ือมโยงกับระบบการสรางแรงจูง

ใจ  
 
เกณฑการประเมิน : 

   ผลการดําเนินงาน 

เกณฑมาตรฐาน (ระดับ) ประเมินตนเอง 
1.  มีการกําหนดแนวทางการดําเนินการในการประเมินผล

ภายในสถาบนั  

 วิทยาลัยฯ ไดมอบหมายใหผูบริหารทุกระดับดูแลรับผิดชอบงานในหนาที่และงาน

บริหาร  การควบคุมการดําเนินงาน การรายงานผลการดําเนินงาน และมีการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานใหเปนไปตามแนวทางที่วิทยาลัยฯ และมหาวิทยาลัยกําหนด แนวทางการดําเนินงาน

โดยยึดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับโครงการตางๆ ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี ซึ่งมีการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ  การประเมินความสําเร็จ ในแต

ละแผนตามตัวบงช้ีและเปาหมายที่กําหนด อยางสม่ําเสมอ ใหมีการประเมินผลและรายงานตอ

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนนิการ 1 - 4 ขอแรก มีการดําเนนิการ 5 - 7 ขอแรก มีการดําเนนิการครบ 8 ขอ 
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ผูบริหาร (CMP7_7.9-1.1 : รายงานการประชุมผูบริหาวิทยาลัยฯ)  ตลอดจนผูรับผิดชอบ

แผนงาน/โครงการทุกระดับ  เพื่อใหคําแนะนํา  ชวยเหลือ  แกไขอํานวยความสะดวก ทั้งนี้เพื่อให

การดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ บรรลุเปาหมายที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ 

2.  มีแผนงานการประเมนิผลภายในสถาบัน  

วิทยาลัยฯ ไดจัดทําแผนกลยุทธระยะส้ัน-ระยะยาว  ของแตละยุทธศาสตร  และมีการ

จัดต้ังคณะกรรมการเพื่อประเมินผลภายในวิทยาลัยฯ(CMP7_7.9-2.1 :สรุปโครงการสัมมนาเชิง

ปฏิบัติการการกําหนดเปาหมายองคกรดวยหลักบริหารยุทธศาสตรและการจัดทําตัวชี้วัด

รายบุคคล วันที่ 6-10 เมษายน 2552 (CMP7_ 7.9- 2.2: คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการกําหนด  

กลยุททธ ) 

3.  มีการกําหนดตัวบงชี้และเปาหมายตามพันธกจิและ
ยุทธศาสตรของสถาบัน  

            วิทยาลัยฯ ไดจัดทําคําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการกําหนดตัวช้ีวัดและเปาหมายตามพันธกิจ

และยุทธศาสตรของวิทยาลัยฯ เพื่อทําหนาที่กําหนดตัวบงชี้และเปาหมายตามพันธกิจและ

ยุทธศาสตรของวิทยาลัยฯ ซึ่งไดจัดทําเสร็จส้ินแลว 

 (CMP7_ 7.9-3.1: สรุปวิเคราะหความเชื่อมโยงยุทธศาสตรกับแผนการดําเนนิงาน ป 2551 ) 

4   มีการจัดทํา Strategy Map ของหนวยงานในระดับคณะหรือ
เทียบเทา โดยกําหนดเปาประสงคของ  แตละประเด็น
ยุทธศาสตรที่เกี่ยวของกบัหนวยงานใหเชื่อมโยงกบัเปาประ
สงคและประเด็นยุทธศาสตรของสถาบัน 

 

วิทยาลัยฯ  มีการจัดทํา Strategy Map โดยกําหนดเปาประสงคของแตละประเด็น

ยุทธศาสตรที่เกี่ยวของกับหนวยงานใหเช่ือมโยงกับเปาประสงคและประเด็นยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัยฯ  (CMP7_ 7.9 -4.1 :สรุปการจัดทํา Strategy Map โดยกําหนดเปาประสงคของ

แตละประเด็นยุทธศาสตร  ) 

5.  มีการยืนยันวิสัยทัศนและประเด็นยุทธศาสตรของสถาบันใน
ระดับคณะหรือเทียบเทา  

           วิทยาลัยฯ  มีการยืนยันวิสัยทัศนและประเด็นยุทธศาสตร ซึ่งมีการดําเนินงาน

อยางตอเนื่อง โดยไดจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทํานโยบายและแผนงาน ระยะส้ันและระยะ
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ปานกลาง เมื่อวันที่ 24-25 เมษายน 2551 ณ ประเทศ ลาว โดยมีการวิเคราะหความสอดคลอง

ระหวางกลยุทธ แผนการดําเนินงาน เปาประสงค เปาหมายกับยุทธศาสตรเพื่อใหสอดคลองกับ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตลอดจนสถานการณในปจจุบันและแนวโนมในอนาคต และไดจัด

สัมมนาเชิงปฏิบัติการการกําหนดเปาหมายองคกรดวยหลักบริหารยุทธศาสตรและการจัดทํา

ตัวชี้วัดรายบุคคล เมื่อวันที่ 6-10 เมษายน 2552  ณ จุลดิส เขาใหญ รีสอทร ในการทบทวนและ

ยืนยันวิสัยทัศน  และพันธกิจ  เพื่อการจัดทําแผนพัฒนาโดยนํายุทธศาสตรและกลยุทธของ

วิทยาลัยฯ มาจัดทําเปนแผนดําเนินการในทุกระดับตามพันธกิจของวิทยาลัยฯ  และแผนปฏิบัติ

การประจําป  ใหสอดคลองกัน ชัดเจน และครอบคลุมภารกิจการเรียนการสอน  การวิจัย  การ

บริการทางวิชาการแกสังคม  และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  พรอมทั้งไดพิจารณา

ความสําคัญของภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย และแผนการพัฒนาชาติ  ยุทธศาสตรของชาติ 

(CMP7_ 7.9 -5.1 :สรุปโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการกําหนดเปาหมายองคกรดวยหลัก

บริหารยุทธศาสตรและการจัดทําตัวช้ีวัดรายบุคคล) 

6.  มีระบบในการติดตามผลการดําเนนิงานตามตัวบงชี้และเปา
หมายตามคํารับรองของผูบริหารระดับตางๆ   

วิทยาลัยฯ มีระบบกลไกการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้และเปาหมายตามคํา

รับรองของผูบริหารระดับตางๆ (CMP7_ 7.9 –6.1: รายงานผลการประเมินการปฏบัติงาน) 

7.  มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้และเปาหมาย
ตามคํารับรอง  

มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้และเปาหมายตามคํารับรอง การปฎิบัติราชการ  

ของสถาบันการอุดมศึกษา  (ก.พ.ร.)  (CMP7_ 7.9 -7.1 :การรายงานผลการดําเนินงานตามตัว 

บงช้ีและเปาหมายตามคํารับรองการปฎิบัติราชการ ของวิทยาลัยฯ )  
 

8.  มีการนําผลการประเมินผลการดําเนินงานของผูบริหาร ไป
เชื่อมโยงกบัระบบการสรางแรงจูงใจ  

- 

มีการนําผลการประเมินผลการดําเนินงานของผูบริหาร ไปเช่ือมโยงกับระบบการ  สรางแรง

จูงใจ  โดยที่วิทยาลัยฯ ใหทุกคนมีสวนรวมในการรับผิดชอบตัวบงช้ีความสําเร็จ และเปาหมาย

ของวิทยาลัยฯ ที่กําหนดไว  และมีการกําหนดนโยบายในการใหโบนัสประจําป เพื่อเปนขวัญและ

กําลังใจในการปฏิบัติงานตามความสําเร็จของแตละตัวบงชี้ที่รับผิดชอบ   
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ผลการประเมิน :  
ผลการประเมิน 

หนวยวัด คาเปาหมาย 
ผลการ

ดําเนินงาน 
เทียบกับ
เปาหมาย 

เทียบกับเกณฑ
ประเมิน (คะแนน) 

ระดับ 3 ขอแรก 7 ขอแรก บรรลุเปาหมาย 2 

 
จุดแข็ง :  
     1.   มีคณะกรรมการกาํหนดตัวชี้วัดและเปาหมายตามพันธกิจและยุทธศาสตรของวทิยาลัยฯ 

    2.   วทิยาลัยฯ ไดมีการกําหนด KPI ของแตละยุทธศาสตร   

      
จุดที่ควรปรบัปรุง : 

- 
แนวทางการพัฒนาตนเอง : 

1. จัดใหมีระบบในการถายทอดเปาประสงค ตัวบงช้ี ตามพันธกิจและยุทธศาสตรของ

วิทยาลัยฯ ไปยังสวนงานที่รับผิดชอบอยางตอเนื่อง 

2. มีการนําผลการประเมินผลการดําเนินงานของผูบริหาร ไปเช่ือมโยงกับระบบการสรางแรง
จูงใจ  โดยที่วิทยาลัยฯ ใหทุกคนมีสวนรวมในการรับผิดชอบตัวบงชี้ความสําเร็จ และ

เปาหมายของวิทยาลัยฯ ที่กําหนดไว  และมีการกําหนดนโยบายในการใหโบนัสประจําป 

เพื่อเปนขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานตามความสําเร็จของแตละตัวบงชี้ที่รับผิดชอบ    
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องคประกอบที ่8   
การเงินและงบประมาณ 

 

ตัวบงชี้ที่ 8.1 : มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะหคาใชจาย การตรวจสอบการเงิน 
และงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ  

ที่มาตัวบงชี้ : สกอ. 8.1 

 คาน้ําหนัก :  1 

เปาหมาย : 5  ขอแรก 

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ  

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ  
1. มีแผนกลยุทธทางการเงินที่สอดคลองกับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย/ คณะ/ สํานักให 

เปนไปตาม เปาหมาย  

2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน แผนการจัดสรร และการวางแผนการใชเงิน 

อยางมีประสิทธิภาพโปรงใส ตรวจสอบได  

3. มีการจัดทําระบบฐานขอมูลทางการเงินที่ผูบริหารสามารถนําไปใชในการตัดสินใจ  

และวิเคราะหสถานะทางการเงิน  

4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ อยางนอยปละ 2 คร้ัง 

5. มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจาย และวิเคราะหสถานะทาง

การเงินและ ความมั่นคงขององคการอยางตอเนื่อง  

6. มีหนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหนาที่ตรวจติดตามการใชเงินใหเปนไป

ตามระเบียบ และกฎเกณฑที่มหาวิทยาลัย/ คณะ/ สํานักกําหนด  

7. ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย และนําขอมูลจาก

รายงานทาง  การเงินไปใชในการวางแผนและการตัดสินใจ  

เกณฑการประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนนิการ 1 – 4 ขอแรก มีการดําเนนิการ 5 – 6 ขอแรก มีการดําเนนิการครบ 7 ขอแรก 
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ผลการดําเนนิงาน 
เกณฑมาตรฐาน  (ระดับ) ประเมิน

ตนเอง 

1.มีแผนกลยุทธทางการเงินที่สอดคลองกับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย/ วิทยาลัย 

ใหเปนไปตาม เปาหมาย  

 

วิทยาลัยฯ มีการจัดทําแผนกลยุทธ ดานการเงินและงบประมาณ  พ.ศ. 2550-2554 และได

ดําเนินการปรับปรุงในปงบประมาณ 2551 โดยแบงตามยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย เพื่อใหการ

ดําเนินการตามภารกิจตาง ๆ สอดคลองกับมหาวิทยาลัย 

(CMP8_8.1-1.1  : แผนแมบท 5 ป (พ.ศ.2550-2554)  วทิยาลัยฯ ,CMP8_8.1-1.2  : แผนการ

ดําเนนิงาน  5 ป (พ.ศ.2551-2555 วิทยาลัยฯ ) 
 

2.  มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน แผนการจัดสรร และการวางแผนการ

ใชเงินอยางมีประสิทธิภาพโปรงใส ตรวจสอบได 

 

วิทยาลัยฯ นโยบายการจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน  โดยมีแผนการรับนักศึกษา และขอรับ

เงินสนับสนุนการดําเนินงานจากเงินงบประมาณแผนดิน แผนงานวิทยาศาสตรสุขภาพ ,โครงการผลิต

แพทยเพิ่ม และแผนการรับเงินรายได    ทั้งนี้  ไดจัดทําแผนการจัดสรรงบประมาณรายจายตาม

โครงการตาง ๆ  เพื่อการใชเงินเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได 

(CMP8_8.1-2.1 : แผนการเปดรับนักศึกษา ระยะ 5 ป (พ.ศ.2551-2555 ), CMP8_8.1-2.2 : แผนคํา

ขอต้ังงบประมาณ ระยะที่ 2 โครงการผลิตแพทยเพิ่มกลุมเครือขายคณะแพทยศาสตรใหม 6 สถาบัน,  

CMP8_8.1-2.3 : แผนการรับเงินรายไดปงบประมาณ 2552 ,CMP8_8.1-2.4 : แผนปฏิบัติการประจําป 

2551,CMP8_8.1-2.5 : แผนปฏิบัติการประจําป 2552, CMP8_8.1-2.6 :แผนการจัดสรรงบประมาณ

โครงการผลิตแพทยเพิ่ม ประจําปงบประมาณ 2552) 

 

3. มีการจัดทําระบบฐานขอมูลทางการเงินที่ผู บริหารสามารถนําไปใชในการ

ตัดสินใจ และวิเคราะหสถานะทางการเงิน  

 

        วิทยาลัยฯ ใชระบบฐานขอมูลทางการเงิน  โปรแกรมระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชี

กองทุน โดยเกณฑพึงรับพึงจายลักษณะ 3 มิติ ตามนโยบายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  (CMP8_8.1-

3.1 : ระบบการบันทึกบัญชีลักษณะ 3 มิติ, CMP 8_8.1.3.2  รายงานทะเบียนคุมการใชจายเงิน

งบประมาณ จากระบบบัญชี ลักษณะ 3 มิติ ) 
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4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ อยางนอยปละ 2 คร้ัง  

วิทยาลัยฯ ไดกําหนดนโยบายใหผูที่เกี่ยวของจัดทํารายงานทางการเงินนําเสนอผูบริหารอยาง

เปนระบบ เพื่อจะไดทราบสถานะทางการเงินของวิทยาลัยฯ (CMP8_8.1-4.1 : รายงานการรับจายเงิน

ประจําวัน , CMP8_8.1-4.2 : รายงานการเบิกจายประจําเดือน, , CMP8_8.1-4.3  : รายงานงบกระทบ

ยอดเงินฝากธนาคาร) 
 

5. มีการนาํขอมูลทางการเงนิไปใชในการวิเคราะหคาใชจาย และวิเคราะหสถานะ

ทางการเงนิและความมั่นคงขององคการอยางตอเนื่อง  

 

        วิทยาลัยฯ มีการนําขอมูลการใชจายเงินในปงบประมาณ 2551 และ 2550 มาวิเคราะห

เปรียบเทียบการรับและเบิกจายเงินประเภทตาง ๆ เพื่อทราบถึงสถานะความมั่นคงทางการเงินและ

ความมั่นคงขององคกรอยางตอเนื่อง และเพื่อวางแผนการดําเนินงานในปงบประมาณถัดไป  

(CMP8_8.1-5.1 รายงานการวิเคราะหเปรียบเทียบการรับและเบิกจายเงินปงบประมาณ 2551และ 

2550 ) 
 

6. มีหนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหนาที่ตรวจติดตามการใชเงินให 

เปนไปตามระเบียบ และกฎเกณฑที่มหาวิทยาลัย/ วิทยาลัยฯ กําหนด 

 

             วิทยาลัยฯ มีคณะกรรมการควบคุมภายใน ที่มีหนาที่ตรวจสอบ ติดตาม การใชเงินของ

หนวยงาน และใหขอเสนอแนะที่เปนประโยชนกับองคกร  และไดจัดทํารายงานการควบคุมภายใน

ระดับสวนงานยอย เสนอมหาวิทยาลัย รวมทั้ง ไดรับการตรวจสอบภายใน จากหนวยตรวจสอบภายใน

ของมหาวิทยาลัยในปงบปะมาณ 2551 (,CMP8_ 8.1-.6.1 : คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการควบคุมภายใน 

,CMP8_8.1-6.2 : รายงานการควบคุมภายในระดับสวนงานยอย , CMP8_8.1-6.3 : ผลการเขา

ตรวจสอบ จากหนวยตรวจสอบภายใน  มหาวิทยาลัยปงบประมาณ 2551, CMP 8_8.1.6.4 : รายงาน

ผลการปรับปรุงแกไขการดําเนินงานตามขอเสนอแนะของหนวยตรวจสอบภายใน) 
 

7. ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย และนําขอ 

มูลจากรายงานทางการเงินไปใชในการวางแผนและการตัดสินใจ  

 

                ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามการใชเงินจากรายงานทางการเงินประจําเดือน และเสนอ

รายงานตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ เพื่อวางแผนการดําเนินงานตอไป  (CMP8_8.1-

7.1 : รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ ) 
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ผลการประเมิน : 

ผลการประเมิน 
หนวยวัด คาเปาหมาย 

ผลการ
ดําเนินงาน เทียบกับเปาหมาย 

เทียบกับเกณฑ
ประเมิน (คะแนน) 

ระดับ 5  ขอแรก 7 ขอ บรรลุเปาหมาย 3 

 
จุดแข็ง 
    1. มีการจดัทําแผนกลยทุธ ดานการเงนิและงบประมาณ  และจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป เพื่อ

วาง 

         แผนการใชเงินอยางมปีระสิทธิภาพ 

    2. มีการใชระบบฐานขอมูลทางการเงนิ (โปรแกรมระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชกีองทนุ  

        โดยเกณฑพงึรับพงึจายลักษณะ 3 มติิ) ในการดําเนิน 

    3. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบและตอเนื่อง 

    4. มีหนวยงานตรวจสอบภายในมหาวทิยาลัยเปนกลไกในการตรวจสอบความถูกตอง 

    5. มีการวิเคราะหสถานะทางการเงนิและความมั่นคงของวทิยาลัยฯ อยางตอเนื่อง เพื่อ 

        ประกอบการตัดสินใจของผูบริหารในการจัดสรรงบประมาณ 
 
จุดที่ควรปรบัปรุง 

- ระบบฐานขอมูลการบันทึกขอมูลบัญชี 3 มิติ ของมหาวทิยาลัยอุบลราชธานียงัไมเสถียร 

 
แนวทางการพัฒนาตนเอง 

วิทยาลัยฯ  ควรจัดทําหรือจัดจางผูเชีย่วชาญมาพัฒนาระบบฐานขอมลูทางการเงนิ และระบบ

การบันทึกบัญชีที่ถูกตองทนัสมัย มาใชควบคูกับระบบบัญชี 3 มิติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงาน  
 
ตัวบงชี้ที่ 8.2 : มีการใชทรัพยากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยรวมกัน  
ที่มาตัวบงชี้ :  สกอ. 8.2  ,สมศ.5.4 
คาน้ําหนกั : 1 
เปาหมาย : 4  ขอแรก  

ชนิดของตัวบงชี ้: กระบวนการ  
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เกณฑมาตรฐาน : ระดับ  
1. มีคณะกรรมการวิเคราะหความตองการการใชทรัพยากรของมหาวิทยาลัย/ คณะ/ สํานัก 

2. มีผลการวิเคราะหความตองการในการใชทรัพยากรของมหาวิทยาลัย / คณะ/ สํานัก 

3. มีแผนการใชทรัพยากรรวมกันกับหนวยงานอ่ืนในมหาวิทยาลัย / คณะ/ สํานัก 

4. มีแผนการใชทรัพยากรรวมกันกับหนวยงานอ่ืนนอกมหาวิทยาลัย / คณะ/ สํานัก 

5. มีผลการประหยัดงบประมาณที่เกิดจากการใชทรัพยากรรวมกับหนวยงานอ่ืน  

 

เกณฑการประเมิน :  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนนิการ 1 – 2 ขอแรก มีการดําเนนิการ 3 ขอแรก มีการดําเนนิการ 4 - 5 ขอแรก 

 
ผลการดําเนนิงาน 
 

เกณฑมาตรฐาน  (ระดับ) ประเมิน
ตนเอง 

1.มีคณะกรรมการวิเคราะหความตองการการใชทรัพยากรของมหาวทิยาลัย/ คณะ/ 

สํานัก 

 

              วิทยาลัยฯ  ไดมอบหมายรองคณบดีฝายบริหาร รวมเปนคณะกรรมการจัดการการใช

ทรัพยากรรวมกันภายในมหาวิทยาลัย  รวมทั้งแตงต้ังคณะกรรมการวิชาการและคณะกรรมการ

หองปฏิบัติการ วิทยาลัยฯ เพื่อวิเคราะหความตองการในการใชทรัพยากรรวมกัน (CMP8_8.2-1.1: 

คําส่ังมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ที่ 227(2)/2552 , CMP8_8.2-1.2 : คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการ

วิชาการ วิทยาลัยฯ  CMP8_8.2-1.3 : คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการหองปฏิบัติการ วิทยาลัยฯ ) 

 

2. มีผลการวิเคราะหความตองการในการใชทรัพยากรของมหาวทิยาลัย / วทิยาลัยฯ  

            วิทยาลัยฯ ไดวิเคราะหความตองการในการใชทรัพยากรของวิทยาลัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

สําหรับการเรียนการสอน และการบริหารจัดการ   (CMP8_8.2-2.1 : รายงานการประชุมคณะกรรมการ

บริหารวิทยาลัยฯ , CMP8_8.2-2.2 : รายงานการประชุมคณะกรรมการหองปฏิบัติการวิชาการ , 

CMP8_8.2-2.3 : รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ) 
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3. มีแผนการใชทรัพยากรรวมกันกับหนวยงานอ่ืนในมหาวิทยาลัย / วิทยาลัยฯ  

            วิทยาลัยฯ ไดรวมกับสํานักงานอธิการบดีวิเคราะหความตองการใชทรัพยากรรวมกัน  และได

จัดทําแผนการใชทรัพยากรภายในรวมกับคณะ /สํานัก ในสังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เชน การ

เชิญอาจารยเปนอาจารยพิเศษ   การใชหองเรียน หองประชุม รถยนต  เคร่ืองมือ และอุปกรณตาง ๆ 

(CMP8_8.2-3.1 : รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการการจัดการใชทรัพยากรของสํานักงาน

อธิการบดี, CMP8_8.2-3.2 : หนังสือเชิญอาจารยพิเศษภายในมหาวิทยาลัยฯ  , CMP8_8.2-3.3 : 

บันทึกขอความการขอใชหองเรียน หองประชุม รถยนต เคร่ืองมืออุปกรณ , CMP8_8.2-3.4 : บันทึก

ขอความ เร่ืองอนุญาตใหบุคลากรในสังกัดไปชวยราชการ)  

4. มีแผนการใชทรัพยากรรวมกันกับหนวยงานอ่ืนนอกมหาวิทยาลัย / วิทยาลัยฯ 

 

 

         วิทยาลัยฯ ไดจัดทําแผนการใชทรัพยากรภายนอกวิทยาลัยฯ รวมกันกับหนวยงานอ่ืนภายนอก

มหาวิทยาลัย เชน อาจารยพิเศษ การยืมอุปกรณ  การใชหองเรียน หองประชุม และเคร่ืองมือตาง ๆ  

(CMP8_8.2-4.1 : แผนการขอใชทรัพยากรรวมกัน ,  CMP8_8.2-4.2 : หนังสือเชิญอาจารยพิเศษ

ภายนอกมหาวิทยาลัย  , CMP8_8.2-4.2 : หนังสือขอความอนุเคราะหยืมอุปกรณการเรียนการสอน 

เคร่ืองมือ และ อุปกรณ)   

    5) มีผลการประหยัดงบประมาณที่เกิดจากการใชทรัพยากรรวมกับหนวยงานอ่ืน  - 

 

ผลการประเมิน : 
ผลการประเมิน 

หนวยวัด คาเปาหมาย 
ผลการ

ดําเนินงาน 
เทียบกับ
เปาหมาย 

เทียบกับเกณฑ
ประเมิน (คะแนน) 

ระดับ 4 ขอแรก 4  ขอแรก บรรลุเปาหมาย 3 

 
จุดแข็ง : 

1. วิทยาลัยฯ มีคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการหองปฏิบัติการ และคณะกรรมการวิชาการ  

พิจารณา และวิเคราะหความตองการ การใชทรัพยากรรวมกนั 

         2. วทิยาลัยฯ เปดโอกาสใหบุคลากรของวิทยาลัยฯ เสนอความตองการการใชทรัพยากรรวมกันทั้ง

ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
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จุดที่ควรปรบัปรุง : 
      1. ขาดการวิเคราะหความคุมคา หรือมลูคาที่สามารถประหยัดไดในทุกรายการ 

      2. ควรมีการนําผลการประหยัดงบประมาณที่เกิดจากการใชทรัพยากรรวมกับหนวยงานอ่ืนมา

เผยแพรเพื่อใหทราบถึงผลการประหยัดงบประมาณทีเ่กิดจากการใชทรัพยากรรวมกันกับ

หนวยงานอ่ืน 
 
แนวทางการพัฒนาตนเอง : 
           -  วทิยาลัยฯ ควรเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อวิเคราะหความคุมคาของการใชทรัพยากรภายใน 

และภายนอกมหาวิทยาลัย 
 
 
ตัวบงชี้ 8.2.1   สินทรัพยถาวรตอจํานวนนักศึกษา (บาทตอคน) 
คาน้ําหนัก :  1 

คาเปาหมาย ≥ 100,000 บาท/คน 

ชนิดของตัวบงชี ้: ผลผลิต 
คําอธิบาย 

การแสดงใหเห็นถึงเสถียรภาพทางการเงินและศักยภาพดานทรัพยากรการเงินของสถาบัน ใน

ระยะยาว 

สินทรัพยถาวร หมายถึง สินทรัพยที่สถาบันครอบครองในฐานะนิติบุคคลตามกฎหมายโดย

จัดเปนประเภทยอย 3 ประเภท คือ ครุภัณฑ อาคารสถานที่ และที่ดิน ซึ่งโดยทั่วไปแลวสินทรัพยถาวร 

จะแสดงถึง  การจัดสรรเงินของสถาบันที่จะนําไปใชจายในหมวดครุภัณฑและการกอสรางอาคาร 

จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา ใหนับรวมทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และระดับ

ปริญญาเอก 

 

22 2สูตรการคํานวณ  

(สินทรัพยถาวรในปงบประมาณนัน้)  

1 7171 7(จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาในปงบประมาณนัน้) 
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เกณฑการใหคะแนน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

ระหวาง  1 - 64,999 บาท/คน ระหวาง 65,000 - 99,999 บาท/คน ≥ 100,000 บาท/คน 

 

ขอมูลที่ตองการ : 
1. สินทรัพยถาวรจําแนกตามคํานิยาม ไดแก ครุภัณฑ อาคารสถานท่ี และที่ดิน   

2. จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาในปงบประมาณนั้น 

 
ผลการดําเนินงาน 

วิทยาลัยฯ  มีการจัดทํารายงาน สินทรัพยถาวร ประจําปงบประมาณ 2551    CMP8_ 8.2.1-1  

รายงาน สินทรัพยถาวร ประจําปงบประมาณ 2551) และ คาเส่ือมราคา   ( CMP8_ 8.2.1-2  รายงาน 

คาเส่ือมราคา ประจําปงบประมาณ 2551) 

 

ขอมูลพืน้ฐานประกอบตัวบงชี ้ ผลการดําเนนิงาน 

มูลคาครุภัณฑ ( หักคาเส่ือม )          5,557,538.20 บาท 

มูลคาอาคารสถานที่ 43,035,400.00 บาท 

รวมมูลสินทรัพยถาวรทั้งสิ้น 48,592,938.20 บาท 

 

จํานวนนักศึกษาปจจุบัน (FTES)  ปงบประมาณ 2551 เทากับ  195.14 

คาเฉลี่ยสินทรัพยถาวรตอจํานวนนักศึกษา  เทากับ  249,015.77 บาท  

 

ผลการประเมิน : 
ผลการประเมิน 

หนวยวัด คาเปาหมาย 
ผลการ

ดําเนินงาน 
เทียบกับ
เปาหมาย 

เทียบกับเกณฑ
ประเมิน (คะแนน) 

ผลผลิต 
≥ 100,000 บาท/

คน 
249,015.77 บรรลุเปาหมาย 3 
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จุดแข็ง : 
   วิทยาลัยฯ  เปนองคกรใหม ไดรับการสงเสริมและสนับสนุนจากผูบริหารมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานีอยางตอเนื่อง ในการจัดสรรงบประมาณหมวดครุภัณฑ และส่ิงกอสราง นอกจากนี้แลวยัง

มีแหลงงบประมาณสําหรับการบริหารจัดการดานการเรียนการสอนหลักสูตรแพทยศาสตรจาก

โครงการผลิตแพทยเพิ่ม  
 
จุดที่ควรปรบัปรุง : 

1. ความชัดเจนในการจัดสรรงบดําเนนิงานสําหรับการผลิตบัณฑิตสาขาวทิยาศาสตรสุขภาพ 

2. วิทยาลัยฯ เปนหนวยงานทีผ่ลิตบุคลากรทางดานวทิยาศาสตรสุขภาพ ซึง่จําเปนตองมี

ครุภัณฑ และอุปกรณที่เฉพาะตอการจัดการเรียนการสอน ดังนัน้จึงตองใชงบประมาณการ

ลงทนุที่คอนขางสูง เชน สถานฝกปฏิบัติงาน  
 
แนวทางการพัฒนา : 

1. วิทยาลัยฯ ขอสนับสนนุงบประมาณของหลักสูตรวทิยาศาสตรสุขภาพ จากทางมหาวทิยาลัย 

2. วิทยาลัยฯ ขอความรวมมือในการใชทรัพยากรรวมกับคณะอ่ืนๆ ในมหาวิทยาลัย เกี่ยวกับ

ดานการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง เชน การขอใชหองเรียน 
 

ตัวบงชี้ 8.2.2   คาใชจายทั้งหมดตอจํานวนนักศึกษา (รอยละของเกณฑปกติ) 
คาน้ําหนัก  1 

คาเปาหมาย 5 – 9.99% และ -5 –(9.99)% ของเกณฑ 

ชนิดของตัวบงชี ้: ผลผลิต 

คําอธิบาย 
 คาใชจายที ่สถาบันอุดมศึกษาสําหรับใชในการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีตอหัว 

จําแนกตามกลุมสาขา  คาใชจายทั้งหมด หมายถึง งบหมวดเงินเดือน คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ  คา

สาธารณูปโภค   เงินอุดหนุน และคาเส่ือมราคา ทั้งนี้ใหคิดตามปงบประมาณ 

เกณฑปกติของคาใชจายทั้งหมดตอจํานวนนักศึกษา (เต็มเวลาเทียบเทา) 

1. วิทยาศาสตรสุขภาพ - แพทยศาสตร  = 395,208 บาทตอคน 

     - เภสัชศาสตร  = 127,152 บาทตอคน 

     - ทนัตแพทยศาสตร  = 327,426 บาทตอคน 
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     - พยาบาลศาสตร  = 102,880 บาทตอคน 

     - เทคนิคการแพทย/ สาธารณสุขศาสตร/ 

       สหเวชศาสตร   = 119,905 บาทตอคน) 

2. วิทยาศาสตรกายภาพ    = 66, 338 บาทตอคน 

3. วิศวกรรมศาสตร     = 70, 312 บาทตอคน 

4. สถาปตยกรรมศาสตร     = 71, 394 บาทตอคน 

5. เกษตรศาสตร                = 109, 910 บาทตอคน 

6. บริหารธุรกิจฯ               = 62, 532 บาทตอคน 

7. ครุศาสตร                      = 90, 610 บาทตอคน 

8. ศิลปกรรมศาสตร         = 65, 494 บาทตอคน 

9. สังคมศาสตร                = 45, 587 บาทตอคน 

 

33 3สูตรการคํานวณ : 

(คาใชจายทั้งหมดในปงบประมาณนัน้)  

1 8181 8(จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาในปงบประมาณนัน้) 

 

 

เกณฑการใหคะแนน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

≥ ±10  %  หรือ  ≤  - 10 %   

ของเกณฑ 

5-9.99 % และ -5-(-9.99) %  

ของเกณฑ 
(-4.99)-4.99) % ของเกณฑ 

 

ขอมูลที่ตองการ  
1. คาใชจายทั้งหมดในปงบประมาณนั้น จําแนกตามกลุมสาขาวิชา 

2. จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา ในปงบประมาณนั้น  
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ผลการดําเนินงาน   
    วิทยาลัยฯ มีคาใชจายสําหรับใชในการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีตอหัว จําแนกตาม

กลุมสาขา  ในปงบประมาณ 2551 ดังนี้  (CMP8_ 8.2.2-1  รายงานคาใชจายในการผลิตบัณฑิต 

จําแนกตามกลุมสาขา ประจําปงบประมาณ 2551) 
 

รายการ 
กลุมวิชา

แพทยศาสตร 

กลุมวิชา
สาธารณสขุ
ศาสตร 

วิทยาลัยฯ  

คาใชจายทั้งหมดในปงบประมาณ  รวมทัง้ส้ิน 20,134,661.56 10,184,072.56 30,318,734,.12 

จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทยีบเทา (FTES) 

ปงบประมาณ 2551  

65.39 129.75 195.14 

คาใชจายทั้งหมดตอนักศึกษา 1 คน                  307,916.52 78,489.96 155,369.14 

คามาตรฐานสําหรับนักศึกษาวทิยาศาสตร

สุขภาพ 

395,208.00 119,905.00 214,514.00 

คิดเปนรอยละ -22.09 -34.54 -27.57 

ผการประเมิน : 
กลุมวิชาแพทยศาสตร (หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต) 

ผลการประเมิน 
หนวยวัด คาเปาหมาย 

ผลการ
ดําเนินงาน 

เทียบกับ
เปาหมาย 

เทียบกับเกณฑ
ประเมิน (คะแนน) 

ผลผลิต 
5-9.99%  

และ - 5-9.99% 
-22.09 ไมบรรลเุปาหมาย 1 

 
กลุมวิชาสาธารณสุขศาสตร (ประกอบดวย หลักสตูร วท.บ. สาขาวชิาสาธารณสขุศาสตร และ
หลักสูตร สบ. (หลกัสูตร ตอเนื่อง) 

ผลการประเมิน 
หนวยวัด คาเปาหมาย 

ผลการ
ดําเนินงาน 

เทียบกับ
เปาหมาย 

เทียบกับเกณฑ
ประเมิน (คะแนน) 

ผลผลิต 
5-9.99%  

และ - 5-9.99% 
-34.54 ไมบรรลเุปาหมาย 1 
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กลุมวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ  วิทยาลยัแพทยศาสตรและการสาธารณสขุ  
เทียบ ( เกณฑ สมศ.)  

ผลการประเมิน 
หนวยวัด คาเปาหมาย 

ผลการ
ดําเนินงาน 

เทียบกับ
เปาหมาย 

เทียบกับเกณฑ
ประเมิน (คะแนน) 

ผลผลิต 
5-9.99%  

และ - 5-9.99% 
-27.57 ไมบรรลเุปาหมาย 1 

 
 
จุดแข็ง : 
    1. วทิยาลัยฯ ไดรับจัดสรรงบประมาณจากโครงการผลิตแพทยเพิ่ม 

    2. วทิยาลัยฯ มีการควบคุมและกํากับการใชจายงบประมาณอยางคุมคา 
 
จุดที่ควรปรบัปรุง  : 
     1.  คาใชจายทัง้หมดตอจํานวนนักศึกษา คํานวณเฉพาะคาใชจายจริงในสวนของวิทยาลัยฯ เทานัน้  

ซึ่งไมไดรวมคาใชจายที่มหาวิทยาลัยจัดสรรใหหนวยงานสวนกลาง เชน สํานกัวทิยบริการ สํานัก

คอมพิวเตอร และคาสาธารณูปโภค  ซึ่งหากนาํมารวมจะทําใหคาใชจายทัง้หมดตอจํานวนนักศึกษา

ใกลเคียงกบัเกณฑมากข้ึน 

     2. ในการจดัสรรงบประมาณมหาวิทยาลัยไมไดนําเกณฑคาใชจายตามสาขามาคํานวณ แตจัดสรร

ตาม วงเงินงบประมาณที่ไดรับ 
 
แนวทางการพัฒนา 

-- จัดทําแผนงบประมาณแผนดินเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณเพิม่ เพื่อใหใกลเคียงกับ

เกณฑของกลุมสาขาตอไป 

 
 
ตัวบงชี้ 8.2.3   รอยละของเงินเหลือจายสุทธิตองบดําเนินการ 
คาน้ําหนัก  1 

คาเปาหมาย +5 – 9 % หรือ > 15 % ของงบดําเนินการ 

ชนิดของตัวบงชี ้: ปจจัยนําเขา 
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คําอธิบาย 
รายไดทั้งหมดของสถาบันภายหลังที่หักคาใชจายดําเนินการทั้งหมดออกแลว โดยแสดงในรูป

ของรอยละของงบดําเนินการ เปนการแสดงใหเห็นถึงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการดานการเงิน

ของสถาบันอุดมศึกษา และใชบงบอกเสถียรภาพทางการเงินและศักยภาพดานทรัพยากรการเงินของ

สถาบันในระยะยาว ทั้งนี้ ใหคิดตามปงบประมาณ   

งบดําเนินการ ไดแก งบหมวดเงินเดือน คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ คาสาธารณูปโภค    

เงินอุดหนุน และคาเส่ือมราคา  โดยไมรวมงบลงทุน (งบครุภัณฑ ที่ดินและส่ิงกอสราง) งบดําเนินการ

คิดจาก  ทั้งสองแหลง คือ จากงบประมาณแผนดินและงบเงินรายได (เงินนอกงบประมาณแผนดิน) 

ทั้งนี้ใหคิดตามปงบประมาณ 

44 4สูตรการคํานวณ  

 (เงินเหลือจายสุทธิในปงบประมาณนัน้) 

 
1 9191 9(งบดําเนนิการในปงบประมาณนัน้) x 100 

 

เกณฑการใหคะแนน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

1-4 % ของงบดําเนนิการ 
+5-9 % หรือ > 15% ของ 

งบดําเนินการ 
+10-15 % ของงบดําเนินการ 

ขอมูลที่ตองการ  
1. งบดําเนินการที่ใชจายจริงทั้งหมดในปงบประมาณ จําแนกตามคณะ/ กลุมสาขาวิชา 

2. งบดําเนินการในปงบประมาณนั้น  ไดแก  คาตอบแทน  คาใชสอย  คาวัสดุ  ค า

สาธารณูปโภค   เงินอุดหนุน และคาเสื ่อมราคา  โดยไมรวมงบลงทุน (งบครุภัณฑ ที ่ดิน และ

สิ่งกอสราง) งบดําเนินการคิดจากทั้งสองแหลง คือ จากงบประมาณแผนดิน และงบเงินรายได (เงิน

นอกงบประมาณแผนดิน)  
 
ผลการดําเนนิงาน 

วิทยาลัยฯ มีงบดําเนินการที่ไดรับจัดสรร และมีเงินเหลือจายสุทธิทั้งหมดในปงบประมาณ 

2551  ดังนี้ (CMP8_ 8.2.3-1  รายงานการรับและจายเงิน ประจําปงบประมาณ 2551) 
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รายการ ผลการดําเนนิงาน 

เงินเหลือจายสุทธิ ในปงบประมาณ 2551    6,327,775.70 

งบดําเนินการในปงบประมาณ 2551 36,646,509.82 

รอยละของรายไดสทุธ ิ                                     17.27 

 
ผลการประเมิน : 

ผลการประเมิน 
หนวยวัด คาเปาหมาย 

ผลการ
ดําเนินงาน เทียบกับเปาหมาย 

เทียบกับเกณฑ
ประเมิน (คะแนน) 

ปจจัยนาํเขา 

+5 – 9 % หรือ > 

15 % ของ

งบดําเนินการ 

2 บรรลุเปาหมาย 2 

 
 
จุดแข็ง : 

วิทยาลัยฯ ไดรับจัดสรรงบประมาณจากโครงการผลิตแพทยเพิ่ม และ เงินรายไดตามประกาศ

มหาวิทยาลัย  โดยนําเงินที่ไดรับจัดสรรมาบริหารจัดการตาง ๆ ตามแผนการดําเนินงานของวิทยาลัยฯ 
 
จุดที่ควรปรบัปรุง : 

มหาวิทยาลัยจัดสรรเงินรายไดจากคาลงทะเบียนของนักศึกษาลาชาและไมเปนปจจุบันทําให

วิทยาลัยฯ ไมสามารถดําเนินการตาง ๆ ไดตามแผนงานที่วางไว 
 
แนวทางการพัฒนาตนเอง 
 ติดตาม ประสานงานอยางใกลชิดกับหนวยงานที่เกี่ยวของในการจัดสรรเงินรายได และจัดทํา

แผนการรับเงินจัดสรรคาธรรมเนียมการศึกษา เพื่อขออนุมัติยืมเงินรายไดมหาวิทยาลัยมาใชจาย

ระหวางรอการจัดสรรเงินรายได 
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องคประกอบที ่9   
การประกันคุณภาพศึกษา  

 

ตัวบงชี้ที่ 9.1  : มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เปนสวนหนึ่ง 
ของกระบวนการบริหารการศึกษา  

ที่มาตัวบงชี้ :   สกอ.9.1 , สมศ.7.1 , ก.พ.ร.8 

คาน้ําหนัก :      1 

เปาหมาย :       5 ขอแรก   

ชนิดของตัวบงชี ้: กระบวนการ  
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ  

1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมกับระดับการพัฒนาของ
วิทยาลัยฯ 

2. มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเร่ืองการประกันคุณภาพจากคณะกรรมการระดับ
นโยบายและผูบริหารสูงสุดของวิทยาลัยฯแพทย ภายใตการมีสวนรวมจากภาคีทั้งภายในและ

ภายนอกวิทยาลัยฯ 

3. มีการกําหนดมาตรฐานตัวบงชี้ และเกณฑคุณภาพที่สอดคลองกับมาตรฐานการอุดมศึกษา 

และมาตรฐานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ และสอดคลองกับการประเมินคุณภาพภายนอก 

4. มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพที่ครบถวน ทั้งการควบคุมคุณภาพ การติดตาม 

ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพอยางตอเนื่องเปนประจํา (อยางนอย 3 ปนับรวมปที่มีการ

ติดตาม)  

5. มีการนําผลการประกันคุณภาพมาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงาน  

6. มีระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา และใชรวมกันทั้ง

ระดับบุคคล วิทยาลัยฯแพทยและมหาวิทยาลัยฯ  

7. มีระบบสงเสริมการสรางเครือขายดานการประกันคุณภาพการศึกษาระหวางหนวยงานทั้ง
ภายในและภายนอกวิทยาลัยฯ 
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เกณฑการประเมิน 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนนิการ 1 - 3 ขอแรก มีการดําเนนิการ 4 ขอแรก มีการดําเนนิการ 5 - 7 ขอแรก 

 

ผลการดําเนนิงาน 
 

เกณฑมาตรฐาน (ระดับ) ประเมินตนเอง 
1.  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศกึษาภายในท่ี

เหมาะสมกับระดับการพฒันาของวทิยาลยัฯ  

วิทยาลัยฯ ไดจัดทําคูมือการประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2551 (CMP9_9.1-1.1 : 

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยฯ ป 2551)   มีคณะกรรมการการประกันคุณภาพ

การศึกษา (CMP9_9.1-1.2  :คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพ)  มีคณะกรรมการจัดทํา

รายงานการประเมินตนเองและจัดเก็บหลักฐานตามSARของกลุมวิชา/สํานักงานเลขานุการ/ศูนยพัฒนา

เด็ก/ศูนยสุขภาพ(CMP9_9.1-1.3 : คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการจัดทํารายงานการประเมินตนเองและ

จัดเก็บเอกสารฯ ของวิทยาลัยฯ )  มีคณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยฯ 

(CMP9_9.1-1.4: คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบรางานการประเมินตนเอง)   มีโครงการพัฒนา

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศ(CMP9_9.1-1.5: โครงการการพัฒนาระบบการ

ประกันคุณภาพ)  มีแผนปฏิบัติงานดานประกันคุณภาพและแผนการดําเนินงานดานประกันคุณภาพ

ของวิทยาลัยฯ ประจําปการศึกษา 2551 (CMP9_9.1-1.6 : แผนการดําเนินงาน)  และกําหนดคา

เปาหมายของแตละตัวบงชี้อยางชัดเจน(CMP9_9.1-1.7: คาเปาหมายประจําป 2551)   

นอกจากนั้นกลไกอีกประการหนึ่ง ซึ่งปจจัยเกื้อหนุนใหการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพ

การศึกษาในของวิทยาลัยฯแพทยใหเปนไปดวยความเรียบรอย  คือ  

• มีบุคลากรที่รับผิดชอบงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาของหนวยงานตางๆ  

(CMP9_9.1-1.8: คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง)   

• สนับสนุนใหบุคลากรของวิทยาลัยฯ พัฒนาตนเองในดานการประกันคุณภาพ

การศึกษา (CMP9_9.1-1.9  : โครงการพัฒนาบุคลากร)  
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2.  มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องการประกัน
คุณภาพจากคณะกรรมการระดับนโยบายและผูบริหารสงูสุด
ของวิทยาลัยฯภายใตการมีสวนรวมจากภาคีทั้งภายในและ
ภายนอกวิทยาลยัฯ 

 

วิทยาลัยฯ ไดมีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเร่ืองการประกันคุณภาพการศึกษาของ

วิทยาลัยฯ จากผูบริหารสูงสุดของวิทยาลัยฯ  (CMP9_9.1-2.1 : แผนแมบท 5 ป วิทยาลัยฯ )  โดยจัดต้ัง

คณะกรรมการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา  จากนั้นคณะกรรมการระดับนโยบายและ

ผูบริหารสูงสุด ไดมีการกําหนด ทบทวน และปรับปรุงนโยบายคุณภาพ (CMP9_9.1-2.2 : เอกสารการ

ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ )  มุงเนนใหบุคลากรทุกฝายมีสวนรวมในการดําเนินงานโดยจาก

การแตงต้ังตัวแทนบุคลากรทุกฝายที่อยูในสังกัดวิทยาลัยฯแพทยดังที่ไดกลาวมาแลวนั้น  และให

ความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา  โดยการจัดสรรงบประมาณของหนวยงานเพื่อสนับสนุน

การดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยฯ  (CMP9_ 9.1-2.3 : สําเนาเอกสารที่

ระบุงบประมาณที่จัดสรรสําหรับการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา) นอกจากนี้ไดมีการ

ประสานความรวมมือกับทางมหาวิทยาลัยฯอุบลราชธานีเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาอีกดวย 

(CMP9_9.1-2.4 : เอกสารกระประชุมดานการประกันคุณภาพการศึกษาที่วิทยาลัยฯเขารวมประชุมกับ

ทางมหาวิทยาลัยฯ) 

 

3. มีการกําหนดมาตรฐานตัวบงชี้ และเกณฑคุณภาพท่ีสอดคลอง
กับมาตรฐานการอุดมศกึษา และมาตรฐานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ 
และสอดคลองกับการประเมินคุณภาพภายนอก 

 

มีการกําหนดมาตรฐานตัวบงช้ี และเกณฑคุณภาพที่สอดคลองกับมาตรฐานการอุดมศึกษา 

และมาตรฐานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ  และสอดคลองกับการประเมินคุณภาพภายนอก เชน ใชมาตรฐานและ

ตัวบงชี้ ที่พัฒนารวมกับ สกอ.   ซึ่งกําหนดมาตรฐาน ตัวบงชี้ เกณฑการประเมินของวิทยาลัยฯ ให

ครอบคลุมและสอดคลองกับ มาตรฐาน/องคประกอบคุณภาพของ สมศ.  สกอ. อีกทั้ง บริบท เอกลักษณ 

และทิศทางการพัฒนาของวิทยาลัยฯ (CMP9_9.1-3.1 : มาตรฐานตัวบงชี้ เกณฑการประเมินของ

วิทยาลัยฯ ในคูมือการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ป 2551 ) 

 



- 264 - 
 

 

4.  มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพท่ีครบถวน ทั้งการ
ควบคุมคุณภาพ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพ
อยางตอเนื่องเปนประจาํ  (อยางนอย 3 ปนับรวมปที่มีการ
ติดตาม) 

 

วิทยาลัยฯ  เร่ิมการดําเนินการดังกลาวต้ังแตป 2548 เปนตนมา  และจัดใหมีการดําเนินการ

ประกันคุณภาพการศึกษาใหเปนไปตามกรอบแนวทางของทางมหาวิทยาลัยฯอยางตอเนื่อง  มีการ

จัดทําคูมือการประกันคุณภาพการศึกษา ต้ังแต 2549 เปนตนมา  มีการพัฒนาระบบการประกัน

คุณภาพการศึกษา  โดยกําหนดใหการประกันคุณภาพการศึกษาเปนสวนหนึ่งของการปฏิบัติงาน และ

เนนใหบุคลากรทุกฝายในสังกัดของวิทยาลัยฯมีสวนรวม  เชน  

• วิทยาลัยฯ ไดเขารับการตรวจประเมินคุณภาพภายในอยางตอเนื่อง โดยรับการตรวจ

ประเมินคุณภาพภายใน 3 คร้ัง และ ภายนอก 1 คร้ัง ดังนี้ 
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
คร้ังที่ 1  ประจําปการศึกษา 2548 เมื่อวันที่ 15-16 กันยายน 2549  

คร้ังที่ 2  ประจําปการศึกษา 2549 เมื่อวันที่ 9-10 สิงหาคม 2550 

คร้ังที่ 3  ประจําปการศึกษา 2550 เมื่อวันที่ 29-30 มิถุนายน 2551 
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก 
คร้ังที่ 1  เมื่อวันที่ 12-14 มีนาคม 2551 โดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและการ

ประเมินคุณภาพ (สมศ.) เนื่องจากเปนคณะที่จัดต้ังข้ึนใหม  จึงไดเขารวม

ในการรายงานผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ และรวมรับการประเมินใน

บางตัวบงชี้ 

(CMP9_9.1-4.1 : รายงานการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และเอกสาร

การนาํเสนอผลการประเมินคุณภาพภายนอก (รอบสอง) มหาวิทยาลัยฯอุบลราชธานี) 

• มีตัวแทนจากบุคลากรทุกฝายรวมเปนคณะกรรมการดําเนินงานดานการประกัน

คุณภาพการศึกษา (CMP9_9.1-4.2 : คําส่ังวิทยาลัยฯที่ 20/2549  39/2550 , 

36/2551, 322/2551 ,324/2551 และ 325/2551 )   เพื่อบันทึกขอมูลและรายงาน

ความกาวหนาในการปฏิบัติงานตามตัวบงช้ีคุณภาพตางๆ (CMP9_9.1-4.3 : สําเนา

บันทึกขอความการขอความรวมมือรายงานความกาวหนาการปฏิบัติงาน)  

• มีการใชระบบฐานขอมูลบุคลากรอิเล็คทรอนิค เพื่อรวบรวมขอมูลของบุคลากรวิทยาลัย
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ฯ ไดแก ประวัติสวนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการปฏิบัติงาน เพื่อนํามาใช

ประกอบการประเมินภาระงานอาจารยและบุคลากร ทั้งสายการศึกษาและสาย

สนับสนุนการศึกษา (CMP9_9.1-4.4 :   เว็บไซตฐานขอมูลบุคลากรวิทยาลัยฯ ) 

•  มีการสํารวจความพึงพอใจตอการเรียนการสอนและปจจัยเกื้อหนุนของวิทยาลัยฯ 

(CMP9_9.1-4.5: สรุปผลการประเมินรายวิชาที่เปดสอนของวิทยาลัยฯ )  

5.  มีการนําผลการประกันคุณภาพมาพัฒนาปรับปรุงการ
ดําเนินงาน  

   จากการประเมินผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และภายนอกที่ผาน

มา  ไดมีการรายงานผลการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา ใหแกบุคลากรภายใน

วิทยาลัยฯ ทราบเพ่ือเปนแนวทางในการปรับปรุงการปฏิบัติงานของตนเอง  โดยสอดแทรกเขาไปในการ

ดําเนินงานโครงการของทางวิทยาลัยฯ (CMP9_9.1-5.1 : โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การ

กําหนดเปาหมายองคกรดวยหลักบริหารยุทธศาสตรและการจัดทําตัวชี้วัดรายบุคคล )  อีกทั้งไดมีการ

ทบทวนผลการดําเนินงานในที่ประชุมผูบริหารประจําวิทยาลัยฯ  เพื่อนํามาปรังปรุงการปฏิบัติงาน 

(CMP9_9.1-5.2 : รายงานการประชุมผูบริหารวิทยาลัยฯ) นอกจากนี้แลว วิทยาลัยฯ ยังไดนํา

ขอเสนอแนะจากผลการประเมินในรอบปที่ผานมา มาปรับปรุงการดําเนินงาน ( CMP9_9.3-5.3 : 

รายงานการพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะของกรรมการตรวจประเมินป 2550 ) 

6.  มีระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่สนับสนุนการประกนั
คุณภาพการศึกษา และใชรวมกันทั้งระดับบุคคล วทิยาลัยฯ
และมหาวิทยาลยัฯ 

 

วิทยาลัยฯ มีระบบฐานขอมลูและสารสนเทศที่สนับสนนุการประกันคุณภาพการศึกษา และ

ใชรวมกันทัง้ระดับบุคคล กลุมวิชา และหนวยงานตาง  ไดแก   

 - ระบบสารสนเทศบุคลากร :    H3 5http://www.cmp.ubu.ac.th/hr/administrative_team.phpH 

(CMP9_9.1-6.1) 

                - ระบบงานฐานขอมูลบทความที่ไดรับการตีพิมพเผยแพร : 

H3 6http://www.cmp.ubu.ac.th/~research/th/public_research.phpH (CMP9_9.1-6.2) 

                - ระบบงานฐานขอมูลงานวิจยั : H37http://www.cmp.ubu.ac.th/~research/H (CMP9_9.1-6.3) 

                - ระบบงานฐานขอมูลทะเบียนรับ-สงหนงัสือราชการ : 
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H3 8http://www.cmp.ubu.ac.th/~transfer/H (CMP9_9.1-6.4) 

               - ระบบงานฐานขอมูลกิจกรรมของนักศึกษาและบุคลากร : 

H3 9http://www.cmp.ubu.ac.th/th/activity.phpH (CMP9_9.1-6.5) 

               - ระบบงานฐานขอมูลการประเมินการสอนอาจารยโดยนกัศึกษา : 

H4 0http://www.cmp.ubu.ac.th/~stdcmp/student/index.phpH  (CMP9_9.1-6.6) 

              - ระบบแจงเวยีนขาวสาร สําหรับบุคลากรผานระบบอิเล็กทรอนิกส : 

H4 1http://www.cmp.ubu.ac.th/menager/login.phpH  (CMP9_9.1-6.7) 

              - ระบบงานฐานขอมูลรายวิชาตางๆ ที่เปดสอน  : 

H4 2http://www.cmp.ubu.ac.th/~stdcmp/th/course_pa.phpH  (CMP9_9.1-6.8) 

             - ระบบงานฐานขอมูลนักศึกษา : H43http://www.cmp.ubu.ac.th/~stdcmp/student/index.phpH  

(CMP9_9.1-6.9) 

             - ระบบงานฐานขอมูลกลุมสาขาตางๆ :  

H4 4http://www.cmp.ubu.ac.th/~course/index.php?pb=main_total_courseH (CMP9_9.1-6.10) 

             - ระบบงานฐานขอมูลบริการวิชาการ  :  H45http://www.cmp.ubu.ac.th/~gis/H  (CMP9_9.1-

6.11) 

              - ระบบงานฐานขอมูลรายงานการประชุมการบริหารงานวิทยาลัยฯ :  

H4 6http://www.cmp.ubu.ac.th/th/tcr.phpH  (CMP9_9.1-6.12) 

- ระบบงานฐานขอมูลการจดัการทั่วไปสําหรับบุคลากร เชน การขาด-ลา-มาสาย การกรอกภาระ

งาน(TOR):งานทรัพยากรมนุษย  :  H47http://www.cmp.ubu.ac.th/menager/login.phpH  (CMP9_9.1-

6.13)   เปนตน  

7.  มีระบบสงเสริมการสรางเครือขายดานการประกันคุณภาพ
การศึกษาระหวางหนวยงานทั้งภายในและภายนอก
มหาวทิยาลัย 

- 

วิทยาลัยฯ ไดสงเสริมการสรางเครือขายดานการประกันคุณภาพการศึกษาระหวางหนวยงาน

ภายใน โดยระดับภายในไดเขารวมสรางเครือขายดานการประกันคุณภาพ โดยไดขอศึกษาดูงานดาน

ระบบการประกันคุณภาพ และระบบการจัดเก็บเอกสารอิเล็คทรอนิค ที่คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัย

อุบลฯ  (CMP9_9.1-7.1 :  บันทึกขอศึกษาดูงานคณะเภสัชศาสตร ม.อุบลฯ )  เขารวมประชุม / สัมมนา
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ดานการประกันคุณภาพกับทางมหาวิทยาลันอุบลฯ (CMP9_9.1-7.2 : ใบรายช่ือเขารวมประชุมดานการ

ประกันคุณภาพกับทางมหาวิทยาลัยฯ )  และไดสงบุคลากรวิทยาลัยฯ เขารวมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู

เพื่อสรางเครือขายดานการประกันคุณภาพกับภายนอกมหาวิทยาลัยฯ (CMP9_9.1-7.3 : บันทึกเขารวม

สัมมนาการสรางเครือขายองคการการเรียนรูเพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา) 

 
สรุปผลการดําเนินการ 

ผลการประเมิน 
หนวยวัด คาเปาหมาย 

ผลการ
ดําเนินงาน 

เทียบกับ
เปาหมาย 

เทียบกับเกณฑประเมิน 
(คะแนน) 

ระดับ 5  ขอแรก 6 ขอแรก บรรลุเปาหมาย 3 

 
จุดแข็ง : 

1. ผูบริหารวิทยาลัยฯ เล็งเห็นความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา โดยไดกําหนด

นโยบายและแผนการดําเนินงานอยางชัดเจน 

2. วิทยาลัยฯ มีการต้ังคณะกรรมการที่รับผิดชอบงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา  

3. วิทยาลัยฯ ไดมีการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาใหเปนไปตามกรอบแนวทางของทาง

มหาวิทยาลัยฯอุบลราชธานี   

4. วิทยาลัยฯ สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรทุกฝายพัฒนาตนเองดานการประกันคุณภาพ

การศึกษา  
 
จุดที่ควรปรบัปรุง : 

บุคลากรที่รับผิดชอบงานดานการประกนัคุณภาพยังขาดประสบการณ 
 
แนวทางการพัฒนาตนเอง : 

1. สงเสริมและสนับสนุนใหมีโครงอบรมพัฒนาบุคลากรดานการประกันคุณภาพอยางตอเนื่อง 
2. ประชาสัมพันธความรู ขาวสารดานการประกันคุณภาพการศึกษาในเชิงรุก 
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ตัวบงชี้ที่ 9.2 : มีระบบและกลไกการใหความรูและทักษะดานการประกนัคุณภาพแกนักศึกษา  
ที่มาตัวบงชี้ :   สกอ.9.2 

คาน้ําหนัก :      1 

เปาหมาย :   5 ขอแรก 

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ  

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ  
1. มีระบบการใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา   

2. มีระบบสงเสริมใหนักศึกษานําความรูดานการประกันคุณภาพไปใชกับกิจกรรม 

                 นักศึกษา  

3. มีกลไกใหนักศึกษามีสวนรวมในการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย/คณะ 

4. นักศึกษามีการใชกระบวนการคุณภาพ ในการพัฒนาคุณภาพของกิจกรรม หรือ 

                  โครงการนักศึกษา  

5. นักศึกษาสรางเครือขายการพัฒนาคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย/คณะ และระหวาง 

มหาวิทยาลัย/คณะ 

6. มีระบบติดตามประเมินผลการประกันคุณภาพในกิจกรรมที่นักศึกษาดําเนินการ และ 

                 ในสวนที่นักศึกษามีสวนรวมกับการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย/คณะ  

7. มีการนําผลการประเมินไปพัฒนากระบวนการใหความรูและกลไกการดําเนินงาน  

                 ประกันคุณภาพที่เกี่ยวของกับนักศึกษาอยางตอเนื่อง  

 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนนิการ 1 - 3 ขอแรก มีการดําเนนิการ 4 – 5 ขอแรก มีการดําเนนิการ 6 - 7 ขอแรก 
 

  ผลการดําเนินงาน 
เกณฑมาตรฐาน (ระดับ) ประเมินตนเอง 

1. มีระบบการใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษา
แกนักศึกษา √ 

วิทยาลัยฯ ไดมีแผนโครงการงานกิจการนักศึกษา ปงบประมาณ 2552  ซึ่งอยูในรอบป

การศึกษา 2551 ในแผนดังกลาวไดระบุถึงกิจกรรมการประกันคุณภาพนักศึกษา ไดแก โครงการอบรม
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แกนนํานักศึกษา /และบทบาทนักศึกษาแกนนํากับการประกันคุณภาพ , โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา 

ชั้นปที่ 1/และใหความรูดานการประกันคุณภาพการศึกษา  (CMP9_9.1-1.1 : แผนโครงการงานกิจการ

นักศึกษา ปงบประมาณ 2552  ) มีคณะทํางานกิจการนักศึกษาเพื่อดูแล ติดตามการดําเนินงานที่

เกี่ยวของกับนักศึกษาในทุกๆเร่ือง  (CMP9_9.2-1.2 : คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการบริหารงานกิจการ

นักศึกษา ) เพื่อดูแล  ติดตามการดําเนินงานดานกิจการนักศึกษาใหมี คุณภาพอยางตอเนื่อง  

(CMP9_9.2-1.3 :  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกิจการนักศึกษา )   ในปการศึกษา 

2551 ที่ผานมามีการใหความรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาแกบุคลากร นักศึกษา และผูที่สนใจ 

โดยมีการแจกจดหมายขาวงานประกันคุณภาพการศึกษา  มหาวิทยาลัยฯอุบลราชธานี  ไปเผยแพรให

ความรูแกนักศึกษา ผานงานประชาสัมพันธ และงานกิจการนักศึกษา และหองสมุดของทางวิทยาลัยฯ  

ต้ังแตเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2550 จนถึงปจจุบัน นอกจากนี้ไดมีการพัฒนาการประชาสัมพันธความรูดาน

การประกั น คุณภาพการ ศึกษาโดยใช เทคโน โลยี สารสน เทศ  ผ านทางบนหน า  Website 

H4 8www.cmp.ubu.ac.thH อยางตอเนื่องต้ังแตเดือนมีนาคม 2551 เปนตนมา  ( CMP9_9.2-1.4 :  Website 

H4 9www.cmp.ubu.ac.thH  ) 

 นอกจากนี้ ในกระบวนการเรียนการสอนของหลักสูตรแพทยศาสรบัณฑิต ในรายวิชาเวชศาสตร

ครอบครัวและชุมชน1 มีหัวขอเร่ือง ระบบการประกันคุณภาพ โดยฝกใหนักศึกษารูจักระบบประกัน

คุณภาพ ตัวบงชี้ และฝกปฏิบัติการทํา SWOT Analysis ของหนวยงานวิชาการและงานกิจการนักศึกษา 

( CMP9_9.2-1.5 : แผนการสอนวิชาเวชศาสตรครอบครัวและชุมชน 1) (CMP9_9.2-1.6  : รายงานการ

ทํา SWOT Analysis )  และรายวิชาบริหารสาธารณสุข ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต มีหัวขอเร่ือง

ระบบประกันคุณภาพ เชนกัน (CMP9_9.2-1.7  : แผนการสอนวิชาบริหารสาธารณสุข ) 

 

  
ภาพแสดง การนําขาวสารงานและความรูงานประกันฯไปเผยแพรใหแกนักศึกษา 
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2.มีระบบสงเสริมใหนักศึกษานําความรูดานการประกันคุณภาพ
ไปใชกับกิจกรรมนักศึกษา √ 

            วิทยาลัยฯไดสงเสริมใหนักศึกษานําความรูดานการประกันคุณภาพการศึกษา ไปใชกับกิจกรรม  

เชน การใหความรูดานการจัดทําโครงการโดยสอดแทรกใหอยูในสวนหนึ่งของนักศึกษา   เชน กิจกรรม

ในสโมสรนักศึกษา , กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ชั้นปที่ 1/และใหความรูดานการประกันคุณภาพ

การศึกษา  เปนตน  ( CMP9_9.2-2.1 : โครงการอบรมแกนนําสโมสรนักศึกษา/และบทบาทนักศึกษา

แกนนํากับการประกันคุณภาพการศึกษา , CMP9_9.2-2.2 : โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ชั้นปที่1/และ

ใหความรูดานการประกันคุณภาพการศึกษา)  

3. มีกลไกใหนักศึกษามีสวนรวมในการประกันคุณภาพการศึกษา
ของวิทยาลัยฯ √ 

          วิทยาลัยฯสนับสนุนใหนักศึกษามีสวนรวมในการประกันคุณภาพการศึกษาของทางวิทยาลัยฯ

โดย  ใหนักศึกษามีสวนรวมในการประเมินการเรียนการสอน  และใหนักศึกษามีสวนรวมในการใหขอมูล

ประกอบการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาแกคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพารกศึกษา

ภายนอก ( CMP9_9.2-3.1   : แบบประเมินการสอน ) 

4.นักศึกษามีการใชกระบวนการคุณภาพ ในการพัฒนาคุณภาพ
ของกิจกรรม   หรือโครงการนักศึกษา  √ 

           งานกิจการนักศึกษา  ไดใหสโมสรนักศึกษาสอบแทรกกระบวนการประกันคุณภาพเขาในไปการ

จัดทําโครงการ / กิจกรรมตางๆ  โดยใชหลักการ pdca  ( CMP9_9.2-4.1  : รายงานประจําปสโมสร

นักศึกษา ) 

5. นักศึกษาสรางเครือขายการพัฒนาคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย
ฯ/ ระดับวิทยาลัยฯ-คณะ และระหวางมหาวิทยาลัยฯ √ 

               นักศึกษาไดมีการสรางความรวมมือในการพัฒนาคุณภาพภายในวิทยาลัยฯ เชน การนํา

กระบวนการคุณภาพในการจัดการแขงขันกีฬาวิทยาศาสตรสุขภาพ   ทั้งมีการแลกเปล่ียนเรียนรูกิจกรรม

โดยนํากระบวนการคุณภาพมาใช เชน กีฬาเข็มสัมพันธ  กิจกรรรมการเขารวมประชุมสัมนากับนักศึกษา

กลุมสถาบันแพทยศาสตร เปนตน ( CMP9_9.2-5.1   : โครงการกีฬาที่รวมกับคณะ  / หรือสถาบันอ่ืน ) 

6. มีระบบติดตามประเมินผลการประกันคุณภาพในกิจกรรมท่ี
นักศึกษาดําเนินการ และในสวนท่ีนักศึกษามีสวนรวมกับการ
ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยฯ/ วิทยาลัยฯ 

√ 

              นักศึกษามีสวนรวมในการประเมินกิจกรรมในโครงการ  เพื่อประเมินผลคุณภาพของการทํา

กิจกรรม  ( CMP9_9.2- 6.1  : แบบประเมินโครงการ ) 
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7. มีการนําผลการประเมินไปพัฒนากระบวนการใหความรู และ
กลไกการดําเนินงานประกันคุณภาพที่เกี่ยวของกับนักศึกษา  
อยางตอเนื่อง  

- 

 
สรุปการดําเนินงาน  
 

ผลการประเมิน 
หนวยวัด คาเปาหมาย 

ผลการ
ดําเนินงาน 

เทียบกับ
เปาหมาย 

เทียบกับเกณฑ
ประเมิน (คะแนน) 

ระดับ 5  ขอแรก 6 ขอแรก บรรลุเปาหมาย   3 

     
   สรปุผลการดําเนินการ 
 

ผลการประเมิน 
หนวยวัด คาเปาหมาย 

ผลการ
ดําเนินงาน 

เทียบกับ
เปาหมาย 

เทียบกับเกณฑ
ประเมิน (คะแนน) 

ระดับ 5 ขอแรก 6 ขอแรก บรรลุเปาหมาย 3 

 
จุดแข็ง 
            วิทยาลัยฯ  ไดนํากระบวนการประกันคุณภาพเขาไปในกิจกรรมทั้งในดานการเรียนการสอน  

/ กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนาใหนักศึกษาตระหนักและทํางานอยางเปนระบบ 
 
การวิเคราะหจุดที่ควรปรบัปรุง 
- 
แนวทางการพัฒนาตนเอง 
- 

 

 

 



- 272 - 
 

 

ตัวบงชี้ที ่9.3 : ระดับความสําเรจ็ของการประกันคุณภาพการศกึษาภายใน 
ที่มาตัวบงชี้ :   สกอ.9.3 , สมศ.7.2 

คาน้ําหนัก :      1 

คาเปาหมาย :    4  ขอแรก 

ชนิดของตัวบงชี ้: ผลผลิต 
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 

1. มีการดําเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยฯ 

อยางตอเนื่อง 

2. มีการปรับปรุงระบบประกันคุณภาพภายในโดยสอดคลองกับพันธกิจและพัฒนาการของ 
วิทยาลัยฯ 

3. มีการรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตอหนวยงานที่เกี่ยวของและ
สาธารณชน 

4. มีการนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงการดําเนินงานของหนวยงานอยางตอเนื่อง 
5. มีนวัตกรรมดานการประกันคุณภาพที่หนวยงานพัฒนาข้ึน หรือมีการจัดทําแนวปฏิบัติที่ดี 

เพื่อการเปนแหลงอางอิงใหกับหนวยงานและสถาบันอ่ืนๆ 
 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนนิงาน 1 – 2 ขอแรก มีการดําเนนิงาน 3 ขอแรก มีการดําเนนิงาน 4 – 5 ขอแรก 

 
  ผลการดําเนินงาน 

เกณฑมาตรฐาน (ระดับ) ประเมินตนเอง 
1 มีการดําเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในวิทยาลัยฯ อยางตอเนื่อง  

วิทยาลัยฯ  มีการดําเนินการตามระบบกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง โดย

มีการกําหนดนโยบายดานการประกันคุณภาพการศึกษา  ดังนี้ 

• แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับวิทยาลัยฯ

เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย  (CMP9_ 9.3-1.1 : คําส่ังวิทยาลัยฯที่ 

20/2549  39/2550  36/2551 322 /2551 324/2551และ 325/2551 )  
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• มีการจัดทําแผนมีการจัดทําแผนการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาโดย

ยึดเอาแผนการปฏิบัติงานระยะยาวของวิทยาลัยฯ 5 ป และ 10 ป  CMP9_ 9.3-1.2 :  

แผนการปฏิบัติงานของวิทยาลัยฯระยะ 5 ป และระยะ 10 ป  เฉพาะสวนที่เกี่ยวของกับ

การประกันคุณภาพการศึกษา )  บรรจุอยูใน ยุทธศาสตรดานที่ 6 วาดวยการบริหาร

ดวยหลักธรรมาภิบาลเพื่อพัฒนาองคกร และบุคลากรใหมีคุณภาพและมีความสุข  ได

จัดทํากลยุทธ ในการสรางระบบการประกันคุณภาพการศึกษาใหมีความตอเนื่องและ

ครอบคลุม รวมทั้งพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา รักษามาตรฐานการ

ประเมินผลและการรายงานผล   โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ ใหมีการประกันคุณภาพ

การศึกษาอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ ซึ่งในการจัดทําแผนนั้นเปนการจัดทํา

รวมกันกับบุคลากรทุกฝายของวิทยาลัยฯ  (CMP9_ 9.3-1.3 :  โครงการการสัมมานา

เชิงปฏิบัติการ เพื่อการจัดทํานโยบายและแผนระยะส้ันและระยะปานกลาง) 

• วิทยาลัยฯ ไดเขารับการตรวจประเมินคุณภาพภายในอยางตอเนื่อง โดยรับการตรวจ

ประเมินคุณภาพภายใน 3 คร้ัง และ ภายนอก 1 คร้ัง ดังนี้ 
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
คร้ังที่ 1  ประจําปการศึกษา 2548 เมื่อวันที่ 15-16 กันยายน 2549  

คร้ังที่ 2  ประจําปการศึกษา 2549 เมื่อวันที่ 9-10 สิงหาคม 2550 

คร้ังที่ 3 ประจําปการศึกษา 2550 เมื่อวันที่ 29-30 มิถุนายน 2551 
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก 
คร้ังที่ 1  เมื่อวันที่ 12-14 มีนาคม 2551 โดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและการ

ประเมินคุณภาพ (สมศ.) เนื่องจากเปนคณะที่จัดต้ังข้ึนใหม  จึงไดเขารวม

ในการรายงานผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ และรวมรับการประเมินใน

บางตัวบงชี้ 

(CMP9_ 9.3-1.4 :รายงานการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา 

2548,2549,2550) 

• มีการจัดทําคูมือการทําประกันคุณภาพ ,รายงานการประเมินตนเอง ดังที่ไดกลาวมาใน

ขางตน เพื่อเขารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาทุกป 

•  อางถึงรายงานการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจําปการศึกษา 2550  

หนาที่ 37 ระหวางวันที่ 29-30 มิถุนายน 2551 จุดที่ควรพัฒนา ขอท่ี 1 การจัดทํา

คูมือ การต้ังคาเปาหมายและการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง ซึ่งทาง



- 274 - 
 

 

วิทยาลัยฯ ไดจัดทําคูมือพรอมแจกใหรับทราบและปฏิบัติตนปการศึกษา (CMP9_9.3-

1.5 : บันทึกนําสงคูมือประกันคุณภาพ ประจําปการศึกษา 2551 ) พรอมกําหนดคา

เปาหมายระบุคาชัดเจนในคูมือประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2551  และการ

จัดทํารายงานการประเมินตนเองไดแตงต้ังคณะกรรมากรรับผิดชอบตัวบงช้ี , มี

คณะกรรมการตรวจรายงานการประเมินตนเองและไดผานการพิจารณาจาก

คณะกรรมการประกันคุณภาพวิทยาลัยฯกอนนําเผยแพร (CMP9_9.3-1.6 : รายงาน

การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ วิทยาลัยฯ )   ขอท่ี 2 การจัดแฟมเอกสาร

ประกอบการตรวจประเมิน ซึ่งวิทยาลัยฯไดปรุงปรุงการจัดแฟมโดยทําจุดเนนให

กรรมการตรวจประเมินสามารถตรวจไดงายข้ึน  ขอที่ 3 การดําเนินการดานการ

ประกันคุณภาพ ซึ่งในปการศึกษา 2551 ไดมีการแตงต้ังคณะกรรมการประกัน

คุณภาพ , คณะกรรมการจัดทํารายงานการประเมินตนเองและจัดเก็บเอกสารฯ , 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประเมินตนเอง มีการจัดประชุมคณะทํางานตางๆ 

อยางตอเนื่อง (CMP9_9.3-1.7 : สรุปภาพกิจกรรมดานการประกันคุณภาพ) 

• มีการใหความรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาแกบุคลากร นักศึกษา และผูที่สนใจ  

โดยคณบดี วิทยาลัยฯ ไดบรรยายใหความรูในเร่ือง แนวทางการพัฒนาการประกัน

คุณภาพ วิทยาลัยฯ ประจําปการศึกษา 2551 , แนวทางการปรับปรุงการประกัน

คุณภาพ ปการศึกษา 2551(CMP9_9.3-1.8 : รายงานการประชุม และภาพกิจกรรม

การประชุม ) 

•  มีการประชาสัมพันธการประกันคุณภาพการศึกษาแกบุคลากรและนักศึกษาโดยจัดทํา

สารประชาสัมพันธการประกนัคุณภาพ แจกแกบุคลากรและนักศึกษา(CMP9_9.3-1.9 

: เอกสารสารสัมพันธประจําเดือน)  พรอมประชาสัมพันธกิจกรรมการประกนัคุณภาพ

ลงเว็บวิทยาลัยฯ(CMP9_9.3-1.10  H5 0http://www.cmp.ubu.ac.th/th/activity.phpH ,

กิจกรรมการประกันคุณภาพ ) และงานประกันคุณภาพ วิทยาลัยฯ ไดบรรยายให

ความรูในเร่ือง PDCA แกนักศึกษาวทิยาลัยฯ   (CMP9_9.3-1.11 : PowerPoint 

บรรยาย ) 
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ภาพที ่CMP9_9.3-1.8  แสดงการเผยแพรความรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาใหแก

บุคลากร 

 

 
       ภาพท่ี CMP9_9.3-1.9  แสดงสารประชาสัมพันธการประกันคุณภาพแกบุคลากรและนักศึกษา 

นอกกระบวนการในการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาที่กลาวมาในขางตนนั้น  

ทางวิทยาลัยฯไดสนับสนุนการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา ในสวนของ สถานที่ และ

ส่ิงอํานายความสะดวกเพื่อสนุบสนุนการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา เชน 

ดานสถานท่ีการปฏิบัติงาน จัดสรรสถานที่ในการปฏิบัติดานงานประกันคุณภาพ

การศึกษา ณ ชั้น 3 อาคารวิทยาลัยฯแพทยศาสตรและการสาธารณสุข  มหาวิทยาลัยฯอุบลราชธานี  

ซึ่งเปนอาคารเดียวกับสํานักงานเลขาคณบดี วิทยาลัยฯแพทยศาสตรและการสาธารณสุข และ
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หนวยงานอ่ืนๆ ในสังกัดวิทยาลัยฯ เพื่อความสะดวกในการติดตอประสานงาน นอกจากสถานที่ในการ

ปฏิบัติงานแลวภายในสํานักงานยังมีหองประชุม ที่เอ้ือตอการจัดประชุมคณะกรรมการอีกดวย  

สิ่งอํานวยความสะดวก  จัดสรรวัสดุและครุภัณฑพื้นฐานสําหรับการทํางานเชน  เคร่ืองคอมพิวเตอร 

(Lab Top) เคร่ืองพิมพ Laser เปนตน มีโทรศัพทสายตรงและครูภัณฑพื้นฐานในการปฏิบัติงาน ระบบ

เคร่ืองขาย (Computer Network ) ภายใน ทั้งระบบสาย (Lan)และระบบไรสาย (Wireless Lan) 

2.  มีการปรบัปรุงระบบประกันคุณภาพภายในโดยสอดคลองกับ
พันธกิจและพัฒนาการของ วิทยาลยัฯ  

วิทยาลัยฯ ไดปรับปรุงปรับปรุงระบบประกันคุณภาพภายในโดยสอดคลองกับ พันธกิจและ

พัฒนาการของกลุมสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ และมหาวิทยาลัยฯ เชน  

• สงตัวแทนและบุคลากรเขารวมประชุมเพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

กับทางมหาวิทยาลัยฯ เพื่อใหสอบคลองกับพันธกิจของวิทยาลัยฯและมหาวิทยาลัยฯ 

(CMP9_9.3-2.1 : บันทึกเชิญประชุมดานการประกันคุณภาพ )  

ปรับปรุงเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําป 2551  ใหสอดคลองกับทางมหาวิทยาลัย

ฯ(CMP9_9.3-2.2  :  คูมือการประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยฯปการศึกษา 2551 

http://www.cmp.ubu.ac.th/th/qa.php?=17a2af6324358a14774a4557dddf3e9d  และคูมอืการ

ประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยฯอุบลราชธานี ปการศึกษา 2551 

http://www.ubu.ac.th/~quality/index.htm ) 

3.  มีการรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตอ
หนวยงานที่เกี่ยวของและสาธารณชน  

วิทยาลัยฯมีการจัดทํารายงานการประเมินตนเองของทางวิทยาลัยฯ เพื่อใชประกอบการตรวจ

ประเมินคุณภาพการศึกษา  (CMP9_9.3-3.1 : รายงานการประเมินตนเอง)พรอมทั้งนําเผยแพรลง

เว็บไซตวิทยาลัยฯ H5 1http://www.cmp.ubu.ac.th/th/qa.phpH )  นอกจากนี้ในรอบปการศึกษา 2551 ไดมี

การเผยแพรขอมูลการรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตอหนวยงานที่เกี่ยวของและ

สาธารณชนผานทางรายงานการประจําปของทางวิทยาลัยฯ (CMP9_9.3-3.2 :  รายงานประจําป 2551 

วิทยาลัยฯ ) 

4.  มีการนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรงุการดําเนินงาน
ของหนวยงานอยางตอเนือ่ง  

วิทยาลัยฯ ไดนําผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน แตละรอบการประเมินข้ึน

เผยแพรตอบุคลากรของวิทยาลัยฯ (CMP9_9.3-4.1 : รายงานประชุม และPowerPoint การประชุมที่
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นําเสนอผลการประเมินตนเอง)  และนําผลการประเมินเขาหารือในคระกรรมการประกันคุณภาพ 

วิทยาลัยฯ  (CMP9_9.3-4.2 : รายงานประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ ) ไดมีการติดตามผลการ

ปรับปรุงการประกันคุณภาพจากหนวยงานในสังกัดวิทยาลัยฯ  (CMP9_9.3-4.3 : บันทึกรายงานการ

ปรับปรุง ตามขอเสนอแนะคณะกรรมการตรวจประเมิน ) และไดมีการปรับปรุงระดับความสําเร็จของ

การถายทอดตัวบงชี้และเปาหมายของวิทยาลัยฯ สูบุคลากรทุกคนของวิทยาลัยฯ  (CMP9_9.3-4.4 : 

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การกําหนดเปาหมายองคกรดวยหลักบริหารยุทธศาสตรและการ

จัดทําตัวช้ีวัดรายบุคคล ) 

 

5.  มีนวัตกรรมดานการประกันคุณภาพท่ีหนวยงานพัฒนาขึ้น 
หรือมีการจัดทําแนวปฏิบติัที่ดี  เพื่อการเปนแหลงอางอิง
ใหกับหนวยงานและสถาบันอ่ืนๆ 

- 

วิทยาลัยฯ ไดดําเนินการสรางนวัตกรรมดานการประกันคุณภาพอยางตอเนื่อง นับต้ังแตป

การศึกษา 2548 เปนตนมา วิทยาลัยฯไดพัฒนาระบบฐานขอมูลที่เกี่ยวของ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ

ลดภาระการคนหาเอกสารอางอิงดานการประกันคุณภาพ  ดวยการพัฒนาระบบสารสนเทศบุลากร , 

ระบบฐานขอมูลบทความที่ไดรับการตีพิมพเผยแพร, ระบบงานฐานขอมูลวิจัย, ระบบงานฐานขอมูล

ทะเบียนรับ-สงหนังสือราชการ ,ระบบงานฐานขอมูลกิจกรรมของนักศึกษาและบุคลากร , ระบบแจง

เวียนขาวสาร สําหรับบุคลากรผานระบบอิเล็กทรอนิกส, ระบบงานฐานขอมูลรายวิชาตางๆ ที่เปดสอน , 

ระบบตารางการจองรถของวิทยาลัยฯ , ระบบฐานขอมูลนักศึกษา, ระบบฐานขอมูลกลุมสาขาตางๆ, 

ระบบงานฐานขอมูลบริการวิชาการ, ระบบงานฐานขอมูลรายงานการประชุมการบริหารวิทยาลัยฯ, 

ระบบงานฐานขอมูลการจัดการทั่วไปสําหรับบุคลากร เชน การขาด-ลา-มาสาย การกรอกภาระงาน

(TOR)    ซึ่งระบบดังกลาว ไดมีการพัฒนาปรับปรุง แกไข ใหสอดคลองกับการใชงานจริงในปจจุบัน ทํา

ใหลดข้ันตอนของงานลงไดมาก สามารถคนหาเอกสาร ขอมูลที่เปนประโยชนดานการประกันคุณภาพ

ไดมากในปจจุบัน  และหนวงานทั้งภายใน-ภายนอก สารมารถเขามาศึกษา ดูขอมูลอางอิงได   และ

ระบบดังกลาวไดรายงานในเอกสารตัวบงชี้ที่ 9.1หรือสามารถเขาชมที่เว็บวิทยาลัยฯ ( CMP9_9.3-5.1 :

เว็บไชตวิทยาลัยฯ  H5 2http://www.cmp.ubu.ac.th/H ) 
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สรุปการดําเนินงาน  
 

ผลการประเมิน 
หนวยวัด คาเปาหมาย 

ผลการ
ดําเนินงาน 

เทียบกับ
เปาหมาย 

เทียบกับเกณฑ
ประเมิน (คะแนน) 

ระดับ 4 ขอแรก 5 ขอ บรรลุเปาหมาย   3 

 
จุดแข็ง : 

1. วิทยาลัยฯ มีการดําเนินการตามระบบกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาและเขารับการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และภายนอก  

2. มีการจัดทําแผนการประกันคุณภาพในระยะ 5 ป และ 10 ป 

3. อาจารย พนักงาน และนักศึกษาวิทยาลัยฯ ทุกคนใหความสําคัญกับการประกันคุณภาพ

การศึกษาเปนอยางมาก และมีสวนรวมในการประกันคุณภาพการศึกษา 
 
จุดที่ควรปรบัปรุง : 

1. พัฒนาระบบสารสนเทศดานการประกันคุณภาพใหเปนรูปธรรมชัดเจน เชน การจัดทํา E-SAR 
 
แนวทางการพัฒนาตนเอง : 

1. พัฒนาชองทางในการใหความรุดานการประกันคุณภาพการศึกษาในแบบเชิงรุก 

2. สนับสนุนใหบุคลากรมีการพัฒนาตนเอง ดานการประกันคุณภาพมากยิ่งข้ึน 

3. สรางนวัตกรรมที่มีชวยอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานดานการประกันคุณภาพ
การศึกษา  เชน  จัดทาํระบบสารสนเทศมาชวยในการปฏิบัติงาน  
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สวนที่ 3 
การปรับปรุงตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมิน ในปการศึกษา 2550 

ขอเสนอแนะภาพรวม 
 

จุดที่ควรพัฒนา   ขอเสนอแนะ ของคณะกรรมการตรวจประเมิน ป 
2550 

การดําเนินงานปรับปรงุตามขอเสนอแนะของกรรมการ
ตรวจประเมิน ป 2550 

1.การจัดทาํคูมือการตั้งคา

เปาหมายและการจัดทาํ

รายงานการประเมินตนเอง 
 

1.การจัดทาํคูมือควรจัดทําตั้งแตตนปการศึกษาและให

ยึดแนวทางตัวบงชี้ที่สํานกังานคณะกรรมการ

อุดมศึกษา กําหนด หากวทิยาลัยฯประสงคจะที่เพิ่ม

ความเปนอัตลักษณสามารถเพิ่มตัวบงชี้ ได เพื่อ

กําหนดเปาหมาย ผูรับผิดชอบและกําหนดแนวทางการ

ดําเนนิงาน เพือ่ใหผลการดําเนินงานบรรลุเปาหมายใน

แตละตัวบงชี้  

1.วิทยาลัยฯ ไดจัดทําคูมือประกันคุณภาพ ประจําปการศึกษา 

2551 ตั้งแตตนปการศึกษา พรอมผานการเห็นชอบจากคณะ

กรรมการบริหารวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 5/2551 วันที่ 15 ก.ย.51 และ

ไดดําเนินการแจกคูมือใหยงัอาจารยและหนวยงานภายใน

วิทยาลัยแพทยฯ เพื่อกาํหนดเปาหมาย ผูรับผิดชอบและ

กําหนดแนวทางกการดําเนนิงานในปการศึกษา 2551  
 

2.การจัดแฟมเอกสาร

ประกอบการตรวจประเมิน 

2.การตั้งคาเปาหมายไมควรกําหนดเปนชวง เพราะจะ

ทําใหคาเปาหมายไมชัดเจน  

2.ในคูมือประกันคุณภาพ ประจําปการศึกษา 2551 ไดตั้งคา

เปาหมายชัดเจน  โดยใมระบุเปนชวงเหมอืนที่ผานมา 
 

 3.การจัดทาํรายงานการประเมินตนเองควรจัดทําให

แลวเสร็จและผานการพิจารณาของคณะกรรมการ

ประจําวทิยาลัยฯ รวมทัง้ใหครอบคลุมผูเกี่ยวของ เชน 

ผูแทน/ผูนาํนักศึกษา อาจารยและบุคลากรเพื่อใหได

3.ในปการศึกษา 2551 งานประกันคุณภาพ  ไดจัดทาํแผนการ

ประเมินภายในวทิยาลัยฯ ชวงเดือน เม.ย.52  และจัดประชุม

ผูเกี่ยวของประจํา 
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จุดที่ควรพัฒนา   ขอเสนอแนะ ของคณะกรรมการตรวจประเมิน ป 
2550 

การดําเนินงานปรับปรงุตามขอเสนอแนะของกรรมการ
ตรวจประเมิน ป 2550 

ขอมูลยอนกลับ 360 องศา  รวมทัง้ควรสงให

คณะกรรมการประเมินคุณภาพกอนการตรวจประเมิน 

15 วัน และไมควรเปลี่ยนแปลงคูมือและรายงานการ

ประเมินตนเองในวนัประเมนิ 

 4.การจัดทาํแฟมเอกสารประกอบการตรวจประเมิน 

ควรสรุปผลการดําเนินงานในแตละตัวบงชี้และทํา

จุดเนนขอความที่ตองการใหคณะกรรมการตรวจสอบ 

เพื่อสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบเอกสารและการให

ขอคิดเห็น  

4. ไดดําเนนิการปรับปรุงตามขอเสนอแนะของกรรมการตรวจ

ประเมิน 
 

 5.ควรมีคณะกรรมการกลั่นกรองเอกสารอางอิงทั้งหมด

ใหถูกตองและตรงกับดัชนีชี้ วัดที่อ างถึง  เพื่ อให

คณะกรรมการตรวจประเมินไดมีเวลาในการประเมิน

คุณภาพและขอเสนอแนะที่ เปนประโยชนตอการ

พัฒนาวิทยาลัยฯ มากกวาการตรวจสอบความถูกตอง

ของเอกสาร 

5. วทิยาลัยฯ ไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจเอกสารหลักฐาน 

อางอิง ตามรายงานการประเมินตนเอง คําสั่งวทิยาลัยฯ ที่ 

161/2552 และไดดําเนินการตรวจเช็คเอกสาร ในวันที่  1 พ.ค.

2552 เพื่อเตรียมความพรอมในการตรวจประเมินคุณภาพ 

ประจําปการศึกษา 2551 
 

 6.ควรมีการบูรณาการการดําเนินงานดานการประกัน

คุณภาพและการจัดทําแผนพัฒนาวิทยาลัยฯ เพื่อใหมี

การนําเปาหมายไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม 

6. วิทยาลัยฯ ไดดําเนินการจัดทําแนวทางการปรับปรุงตาม

ขอเสนอแนะ ของคณะกรรมการตรวจประเมิน ฯ และไดเสนอ

ตอสภามหาวทิยาลัย อุบลฯ ในวนัที่ 17 ธ.ค.2551 
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การปรับปรุงตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมิน ในปการศึกษา 2550 
ขอเสนอแนะ  9 องคประกอบ 

 
องคประกอบที่1  ปรัญชา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนการดําเนินการ 

จุดที่ควรพัฒนา   ขอเสนอแนะ ของคณะกรรมการตรวจประเมิน ป 
2550 

การดําเนินงานปรับปรงุตามขอเสนอแนะของกรรมการ
ตรวจประเมิน ป 2550 

1. .เอกสารประกอบการตรวจ

ประเมิน 
 

1. ควรจัดเอกสารประกอบการตรวจประเมินใหตรงกับ

ตัวบงชี้  

1. จัดเอกสารการประเมินใหตรงตามตัวบงชี้โดยใหอยูในแฟม

เดียวกนั 

 2.ควรจัดทําสรุปและวิเคราะหผลการดําเนินงาน

ประกอบในแตละตัวบงชี ้

2. วิยาลัยฯ ไดสรุป วิเคราะห จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนาและ

แนวทางพัฒนา ในแตตัวบงชึ้ในรายงานการประเมินตนเอง ป

การศึกษา 2551 

  3.วิทยาลัยฯ จดัใหมีการประชุมสัมมนาเชงิปฏิบัติการ เรื่อง 

การกําหนดเปาหมายองคกรดวยหลักบริหารยุทธศาสตรและ

การจัดทาํตัวชี้วัดรายบุคคล วันที่ 6-10 เมษายน 2552 ณ 

โรงแรมจุลดิศ เขาใหญ รีสอรท เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน

ระหวางผูบริหาร  คณาจารย  และเจาหนาที่ทกุทาน เพื่อจัดทํา

แผนที่ยทุธศาสตร 
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องคประกอบที่ 2  การเรียนการสอน 

จุดที่ควรพัฒนา   ขอเสนอแนะ ของคณะกรรมการตรวจประเมิน ป 
2550 

การดําเนินงานปรับปรงุตามขอเสนอแนะของกรรมการ
ตรวจประเมิน ป 2550 

1. คณะควรทําความเขาใจใน

กลไกสนับสนนุใหอาจารยได

จัดใหมีการเรียนรูที่เนนผูเรียน

เปนสําคัญครบทุกหลักสูตร 

แตหากคิดนวตักรรม

สอดแทรกการเรียนการสอนที่

เนนผูเรียนเปนสําคัญทกุ

รายวิชาจะทําใหนักศึกษาได

บรรลุบัณฑิตอันพงึประสงค

ตามเจตนารมณ  
 

1. คณะควรทําความเขาใจในกลไกสนับสนุนให

อาจารยไดจัดใหมีการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

ครบทุกหลักสูตร แตหากคิดนวัตกรรมสอดแทรกการ

เรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญทกุรายวิชาจะทํา

ใหนักศึกษาไดบรรลุบัณฑิตอันพึงประสงคตาม

เจตนารมณ  
 

1. จัดทําแผนการดําเนนิงานของทกุหลักสูตรใหเปนรูปแบบ
เดียวกนั คือ การประเมินผล การเตรียมความพรอม รูปแบบการ

เรียนการสอน  การพิจารณาวิเคราะหขอสอบ ปรับแผนการสอน 

คูมืออาจารย  คูมือนักศึกษา ทุกรายวชิา และปรับปรุงหลักสูตร

ใหมีการจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ และมี

ความทันสมัยอยูเสมอ 
 

2.มีคูมืออาจารยและนักศึกษา

เพื่อใชเปนแนวทางปฏิบัติใน

บางรายวิชา  

.2.ควรจัดใหมีการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

ครบทุกหลักสูตร 

2.จัดประชุมอาจารยเพื่อวิเคราะห ปญหาอุปสรรค รูปแบบการ

เรียนการสอน เนื้อหาการสอน  เมื่อเสร็จสิ้นการศึกษาแตละ

ภาคการศึกษา 

 3. จํานวนหนังสือและพื้นที่ในการใใหบริการของ

หองสมุดมีจาํกัด ควรเพิม่เวลาใหนักศึกษามีโอกาส

ไดมาใชบริการไดมากขึ้น 

3.กําหนดใหนกัศึกษาประเมินรูปแบบการเรียนการสอน ปจจัย

เอื้อ ปญหา อุปสรรค  ทุกรายวิชา และประเมินสรุปเปนภาค

การศึกษาทกุหลักสูตร 



- 283 - 
 

 

จุดที่ควรพัฒนา   ขอเสนอแนะ ของคณะกรรมการตรวจประเมิน ป 
2550 

การดําเนินงานปรับปรงุตามขอเสนอแนะของกรรมการ
ตรวจประเมิน ป 2550 

 4.ตารางเรียนคอนขางแนนทําใหนกัศึกษาไมสามารถ

เรียนรูไดดวยตนเอง หรือคนควาเพิ่มเติมได ควรจัดให

มี e-learning หรือการศึกษาเพิ่มเติมดวยตนเองไดใน

นอกเวลาเรียน 

 

4.จัดใหบริการหองสมุดนอกเวลา คือ วันจันทร-ศุกร เปด

ใหบริการเวลา 16.30 - 20.30 น.และวันเสาร-อาทิตยใหบริการ

เวลา 08.30 – 16.30 น. ซึ่งไดดําเนินการอยูกอนแลวตั้งแตตนป

การศึกษา 2550 เปนตนมา 
 

 5.นักศึกษายังไมมีความเขาใจในเรื่องการเรียนรูที่เนน

ผูเรียนเปนสําคัญ ควรจัดใหมีกิจกรรมสรางความ

เขาใจใหแกนกัศึกษา  

 

5.จัดทําเนื้อหาการเรียนการสอนในรูปแบบ e-learning เพื่อให

นักศึกษาคนควาดวยตนเองใน  SDL และชั่วโมงทีว่าง ใหครบ

ทุกหลักสูตร โดยใชระบบ Intranet 
 

  6.จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรทักษะการเรียนการสอนทีเ่นน

ผูเรียนเปนสําคัญ โดยกําหนดใหนักศึกษาทุกหลักสูตรเขารวม 
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องคประกอบที่ 3  กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา 
จุดที่ควรพัฒนา   ขอเสนอแนะ ของคณะกรรมการตรวจประเมิน   

ป 2550 
การดําเนินงานปรับปรงุตามขอเสนอแนะของกรรมการ

ตรวจประเมิน ป 2550 

1. การจัดบริการแกนักศึกษา 
 

1.ควรมีการสาํรวจความตองการจําเปนของนักศึกษาป

ที่  ใหครบ 5 เรื่อง ไดแก บริการดานสิ่งอํานวยความ

สะดวกที่เอื้อตอการพัฒนาการเรียนรูบริการดาน

กายภาพที่สงเสริมคุณภาพชวีิตบริการใหคําปรึกษา 

บริการแหลงขอมูลขาวสารทีเ่ปนประโยชนตอนักศึกษา

และโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาชีพแก

นักศึกษา 
 

1.ไดทําการสํารวจความจําเปนของนกัศึกษาชั้นปที ่1 ครบทั้ง 

5 ดานในปการศึกษา 2551 ที่ผานมา 
 

2.การสงเสริมกิจกรรม

นักศึกษาที่ครบถวนและ

สอดคลองกับคุณลักษณะ

ของบัณฑิตทีพ่ึงประสง 
 

2.ควรเรงจัดทาํแนวทางการสงเสริมการจัดกิจกรรมที่

สอดคลองกับวิสัยทัศนของวิทยาลัยฯและคุณลักษณะ

บัณฑิตทีพ่ึงประสงคตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา 

2.  ไดประชุมฝายและสโมสรนักศึกษาในการวางแผนการจัด

โครงการ กิจกรรม โดยแยกเปนออกเปนดานๆๆ ตามวิสัยทัศน 

และกรอบมาตรฐานคุณวฒุิระดับอุดมศึกษา ซึ่งไดแผน

ดําเนนิงานเรียบรอยแลว 
 

 3.ควรประเมินผลการจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา

และนําผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาการจัด

กิจกรรมพัฒนานักศึกษาในปถัดไป 
 

3.  ไดจัดทาํแบบประเมินผลโครงการ และประเมินผลเมื่อ

สิ้นสุดโครงการ ทุกโครงการที่ดําเนินการ 
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องคประกอบที่ 4  การวจิยั  
จุดที่ควรพัฒนา   ขอเสนอแนะ ของคณะกรรมการตรวจประเมิน   

ป 2550 
การดําเนินงานปรับปรงุตามขอเสนอแนะของกรรมการ

ตรวจประเมิน ป 2550 

- 1. ควรมีการจดัสรรทรัพยากรดานงบประมาณ 

เครื่องมือ อุปกรณ หองวิจัยใหเพยีงพอกับบุคลากร 

1.วิทยาลัยฯ ไดจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดซื้อวัสดุ อุปกรณการ

สงเสริม สนับสนุนการดําเนนิงานดานการวิจัย อยางเต็มที ่ 

 2.ควรจัดทําระบบและกลไก ขั้นตอนการสงเสริม 

สนับสนนุการดําเนนิงานดานการวิจัย การติดตาม 

การรายงานผลการดําเนินงานวิจัยทั้งภายในและ

ภายนอกที่เปนรูปธรรมที่ชัดเจน  

 

2.วางแผนจัดทําระบบและกลไก ขั้นตอนการสงเสริม 

สนับสนนุการดําเนนิงานดานการวิจัย การติดตาม การ

รายงานผลการดําเนินงานวจิัยทัง้ภายในและภายนอกที่เปน

รูปธรรมที่ชัดเจน  โดยมีคณะกรรมการฝายวิจัยเปน

ผูรับผิดชอบดังกลาว 

 3.ควรมีการวิเคราะหและสังเคราะหความรูจาก

งานวิจยั เพื่อนําไปใชประโยชน 

3.จัดใหมีระบบการวิเคราะหและสังเคราะหความรูจาก

งานวิจยั เพื่อนําไปใชประโยชน 

 
องคประกอบที่  5   การบริการวิชาการแกสังคม 

จุดที่ควรพัฒนา   ขอเสนอแนะ ของคณะกรรมการตรวจประเมิน   
ป 2550 

การดําเนินงานปรับปรงุตามขอเสนอแนะของกรรมการ
ตรวจประเมิน ป 2550 

การประเมนิผลโครงการ

บริการวิชาการ 

 

ควรมีการประเมินผลโครงการบริการวิชาการใหครบ 7 

ดาน เพื่อนําผลการประเมนิมาปรับปรุงและ

พัฒนาการดําเนินงานในปถดัไป 

วิทยาลัยฯ ไดดําเนนิการปรับปรุงระบบการประเมิลผล

โครงการบริการวิชาการใหครบ 7 ดาน เพือ่นําผลการประเมิน

มาปรับปรุงและพัฒนาการดาํเนนิงานในปการศึกษา 2551 

แลว 
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องคประกอบที่  6  การทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรม 
จุดที่ควรพัฒนา   ขอเสนอแนะ ของคณะกรรมการตรวจประเมิน   

ป 2550 
การดําเนินงานปรับปรงุตามขอเสนอแนะของกรรมการ

ตรวจประเมิน ป 2550 

เอกสารประกอบการตรวจ

ประเมิน 
 

1.ควรสรุปผลการจัดกิจกรรมการทาํนุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมของวิทยาลัยฯ โดยใหแยกออกจากการจัด

กิจกรรมการพฒันานักศึกษาใหชัดเจน 

1.สรุปผลการจัดกิจกรรมการทํานบุํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

ของวิทยาลัยฯ โดยใหแยกออกจากการจัดกิจกรรมการพฒันา

นักศึกษาชัดเจน 

 2.ควรสรุปโครงการ/กิจกรรมการทาํนุบาํรุง

ศิลปวัฒนธรรมที่ดําเนนิการและงบประมาณที่

ดําเนนิการ กรณีไมใชงบประมาณในการดําเนนิการ

ควรระบุไวใหชัดเจนวาเปนโครงการที่ดําเนินการแต

ไมไดใชงบประมาณ  

2.วิทยาลัยฯ ไดประชาสัมพนัธใหผูจัดโครงการทํานุฯ ทราบถึง

แนวทางการจดัทําโครงการฯ สรุปผลการดําเนนิงานในทุก

กิจกรรม/โครงการ 

 3.ควรประเมินผลการดําเนินงานดานการทาํนุบาํรุง

ศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อนาํผลการประเมินไปปรับปรุง

และพัฒนาในปถัดไป 

3.วิทยาลัยฯ มีการวางแผนประเมินผลการดําเนินงานดานการ

ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจําปงบประมาณ    
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องคประกอบที่   7  การบริหารและการจัดการ 
 

จุดที่ควรพัฒนา   ขอเสนอแนะ ของคณะกรรมการตรวจประเมิน   
ป 2550 

การดําเนินงานปรับปรงุตามขอเสนอแนะของกรรมการ
ตรวจประเมิน ป 2550 

1.ควรมีการกาํหนดสมรรถนะ

การทาํงานระดับบุคคล งาน

และวิทยาลัยฯใหอดคลองกบั

วิสัยทัศนและพันธกิจของ

วิทยาลัยฯ 
 

- 1.1 นาํฐานขอมูลมาตรฐานกําหนดตําแหนง มากําหนดใหแตละ

งาน 

1.2 กําหนดตามมาตรฐาน กพ. 

 

2.ควรสรางระบบและกลไกให

มีการประเมนิผลการ

ดําเนนิงานของผูบริหารและ

บุคลากรทุกระดับ โดยใชหลัก

ธรรมาภิบาลและนํามาพัฒนา

ตอยอด เพื่อพฒันาองคกรสู

สากล 

- 2.1 สํารวจความเปนไปไดใชกอน ประกาศใช   

2.2 ปรับปรุงเกณฑการประเมิน 

    

 

3.ควรทําแผนพัฒนาบุคลากร

ที่มีผลมาจากการวิเคราะห

ขอมูลเชิงประจักษ 

- 3.1 นาํผลการประเมินรอบป 2551 มาเปนขอมูลพื้นฐาน    

3.2 เมื่อไดขอมูลพื้นฐานและทําการสํารวจความตองการของ

หนวยงาน 
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จุดที่ควรพัฒนา   ขอเสนอแนะ ของคณะกรรมการตรวจประเมิน   
ป 2550 

การดําเนินงานปรับปรงุตามขอเสนอแนะของกรรมการ
ตรวจประเมิน ป 2550 

4 .การจัดการเรียนรู 

(KM) ควรจัดใหมีการถอด

บทเรียนทกุกิจกรรม เพื่อนํามา

สรางองคกรแหงการเรียนรู

และตอยอด 

- 4. อยูระหวางดําเนนิการ 

5.ควรเปดโอกาสให

บุคคลภายนอก ไดแก 

ประชาชน ปราชญชาวบาน 

ผูนําชุมชน เขามามีสวนรวม

ในการพัฒนาของวิทยาลัยฯ 

 5. วทิยาลัยฯ ไดมีการสรรหาผูทรงคุณวุฒจิากภายนอก

วิทยาลัยฯ มารวมเปนคณะกรรมการบริหาร วทิยาลัยฯ ในป

การศึกษา 2551 

 
องคประกอบที่   8 การเงนิและงบประมาณ 

จุดที่ควรพัฒนา   ขอเสนอแนะ ของคณะกรรมการตรวจประเมิน   
ป 2550 

การดําเนินงานปรับปรงุตามขอเสนอแนะของกรรมการ
ตรวจประเมิน ป 2550 

1.ควรจัดใหมแีผนกลยทุธดาน

การเงนิที่สอดคลองกับ

ยุทธศาสตรของวทิยาลัยฯ 

-   1. ผูบริหาร มีนโยบายพัฒนาการเงนิดานอิเล็คทรอนิค โดย

ประสานความรวมมือกับธนาคารไทยพาณิชย  ซึง่เปนการ

กํากับควบคุมการใชจายเงนิของวิทยาลัยฯ นปงบประมาณ 

2552 
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จุดที่ควรพัฒนา   ขอเสนอแนะ ของคณะกรรมการตรวจประเมิน   
ป 2550 

การดําเนินงานปรับปรงุตามขอเสนอแนะของกรรมการ
ตรวจประเมิน ป 2550 

  2. วทิยาลัยฯ ไดวางแผนเพิม่รายได  โดย 

2.1 เพิ่มจาํนวนนกัศึกษาแพทย ณ ปจจุบนัจาก 16 คน เปน 

48 คน ภายใน 3 ป  

2.2 เปดศูนยบริการทางการแพทยและสาธารณสุข เพื่อรับ

เงินสนับสนุนจาก สปสช. ภายใน 1 ป 

   2.3 เปดหลักสูตรพยาบาลศาสตร ภายใน 2 ป 

 
องคประกอบที่   9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

จุดที่ควรพัฒนา   ขอเสนอแนะ ของคณะกรรมการตรวจประเมิน   
ป 2550 

การดําเนินงานปรับปรงุตามขอเสนอแนะของกรรมการ
ตรวจประเมิน ป 2550 

 
- 

1.ควรมีการแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อกําหนดแนวทาง

ในการใหความรูและทักษะดานการประกนัคุณภาพ

การศึกษา โดยกําหนดกลุมเปาหมายใหชดัเจน กลุม

กิจการนักศึกษาในการสรางกิจกรรมที่มีการพัฒนาตอ

ยอดกิจกรรม เพื่อเสริมทกัษะใหเปนนกัศึกษาทีพ่งึ

ประสงค หรือการสรางเครือขายกับนักศึกษาภายใน

สถาบันหรือนอกสถาบันในการทาํงานเพือ่ใหบรรลุ

เปาหมายตามความตองการของชุมชนหรือสังคม เชน  

5 ส  .การนํา PDCA  ไปใชในกจิการนกัศึกษา 

1.  กําหนดเกณฑการประเมินโครงการ กิจกรรมของนักศึกษา 

เพื่อใชประเมินโครงการ/กิจกรรม ทุกครั้ง 
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จุดที่ควรพัฒนา   ขอเสนอแนะ ของคณะกรรมการตรวจประเมิน   
ป 2550 

การดําเนินงานปรับปรงุตามขอเสนอแนะของกรรมการ
ตรวจประเมิน ป 2550 

  2.  นําขอมูลการประเมินโครงการ กิจกรรม มาพัฒนากิจกรรม

นัก ศึกษา   ใน เ รื่ องทํ าแล ว ใหประ โยชนอะ ไร   โดย มี

ขอเสนอแนะแกนักศึกษา  และเก็บขอมูลมาพัฒนากับ

นักศึกษาตอไป เชน   

      โครงการรณรงคโรคเอดส, โครงการสงเสริมการออกกําลัง

กาย  โดยจัดประเมินอยางเปนรูปธรรม 
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ขอมูลพืน้ฐาน (Common Data Set)  วทิยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข ประจําปการศึกษา 2551 

ตัวบงชี ้ รายการ ปการศึกษา 2551 

  องคประกอบที่ 1   

1,1 การกาํหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ 
แผนการดําเนินงาน และมีการกําหนดตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามแผนใหครบทุกภารกิจ(ระดับ) 

7 

1,2 รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชีข้องการปฏิบัติงานที่กําหนด 100 

  · จํานวนตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําปที่บรรลุเปาหมาย 22 

  · จํานวนตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ 22 

1,3 การบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ ที่สะทอนเอกลักษณและจุดเนน 

รวมทัง้วัตถุประสงคเฉพาะตาม พรบ. ของสถาบันอุดมศึกษา 

  

1.3.1 มีการจัดการเรียนการสอนที่สอดแทรกการสรางเสริมสุขภาพ 5 

1.3.2 จํานวนโครงการวิจัยใหม ประเภทการวิจัยเพื่อสรางองคความรู 9 

1.3.3 มีโครงการหรือกิจกรรมบริการวิชาการที่สงเสริมดานสุขภาพแกชุมชน 6 

  องคประกอบที่ 2   

*2,1 มีระบบและกลไกการพัฒนาและบรหิารหลักสูตร (ระดับ) 6 

*2.1.1 รอยละของหลักสูตรท่ีไดมาตรฐานตอหลักสูตรท้ังหมด 66.67 

  • หลักสูตรทัง้หมด 3 

    - ปริญญาตรี 3 

  • หลักสูตรที่ไดมาตรฐาน 2 

    - ปริญญาตรี 2 

*2,2 มีกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ(ระดับ) 7 

2.2.1 คาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบหองสมุด คอมพิวเตอรและศูนยสารสนเทศ
ตอนักศึกษาเต็มเวลา 

          22,673.68  

  • คาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบหองสมุด คอมพิวเตอรและศูนยสารสนเทศ        4 ,424,541.75  
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  • จํานวนนักศึกษาเต็มเวลา (ปงบประมาณ)                   195.14  

*2.2.2 ระดับความพึงพอใจของนักศกึษาตอคุณภาพการสอนของอาจารยและสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู (ระดับ) 

4.27 

*2,3 มีโครงการหรือกิจกรรมท่ีสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการ
สอน ซ่ึงบุคคล องคกรและชุมชนภายนอกมีสวนรวม (ระดับ) 

5 

2,4 จํานวนนักศกึษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา 46.39 

  · จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตออาจารยประจํา 11.71 

  · จํานวนนักศึกษาเต็มเวลา (ทุกระดับ) FTES ( ปการศึกษา ) 281.06    

  - ปริญญาตรี 281.06 

  · จํานวนอาจารยประจํา (ไมรวมลาศึกษาตอ) 24 

  · เกณฑมาตรฐานจํานวนนักศกึษาเต็มเวลาตอจํานวนอาจารยประจํา 8 

2,5 สัดสวนของอาจารยประจําที่มวีุฒิปรญิญาตรี ปรญิญาโท ปรญิญาเอก
หรือเทียบเทาตออาจารยประจํา 

  

  · รอยละอาจารยที่มวีุฒิปริญญาเอก 19.67 

  · รอยละอาจารยที่มวีุฒิปริญญาตร ี 0 

      · จํานวนอาจารยทีม่ีวุฒิปริญญาเอก 6 

      · จํานวนอาจารยทีม่ีวุฒิปริญญาตรี 0 

      · จํานวนอาจารยประจํา (รวมลาศกึษาตอ) 30.5 

2,6 สัดสวนของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย 
รองศาสตราจารยและศาสตราจารย 

  

  · รอยละอาจารยที่ดํารงตําแหนงผศ. รศ.และศ. 6.56 

  · รอยละอาจารยที่ดํารงตําแหนงรศ.และศ. 3.28 

      · จํานวนอาจารยทีม่ีตําแหนงผศ. รศ.และศ. 2 

      · จํานวนอาจารยทีม่ีตําแหนงรศ.และศ. 1 

          - จํานวนอาจารยที่ไมมตํีาแหนงวิชาการ 28.5 

          - จํานวนอาจารยที่ดํารงตําแหนง ผศ. 1 

          - จํานวนอาจารยที่ดํารงตําแหนง รศ. 1 
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          - จํานวนอาจารยที่ดํารงตําแหนง ศ. 0 

      · จํานวนอาจารยประจํา (รวมลาศกึษาตอ) 30.5 

2,7 มีกระบวนการสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวชิาชีพของคณาจารย 
(ระดับ) 

5 

2,8 มีระบบและกลไกสนับสนุนใหอาจารยประจําทําการวิจยัเพื่อพฒันาการ
เรียนการสอน (ขอ) 

5 

*2,12 รอยละของนกัศึกษาปจจบุันและศษิยเกาทีส่ําเรจ็การศกึษาในรอบ 5 ปที่
ผานมาท่ีไดรบัการประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ คูณ
ธรรม จริยธรรม กฬีา สุขภาพ ศิลปะและวัฒนธรรม และดานสิง่แวดลอม
ในระดับชาติหรือนานาชาติ 

2.96 

  · จํานวนนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาทีสํ่าเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมา

ทั้งหมดทกุระดับการศึกษาที่ไดรับรางวัลทุกประเภทในปการศึกษาปจจุบัน 

12 

  · จํานวนนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาทีสํ่าเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมา

ทั้งหมดทกุระดับการศึกษา 

406 

  องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา   

3,1 มีการจัดบริการแกนกัศกึษาและศิษยเกา (ระดับ) 7 

  · ผลการประเมินคุณภาพการใหบริการนกัศึกษา(เทียบจากคา 5  ระดับ)   

3,2 มีการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาท่ีครบถวนและสอดคลองกับคุณลักษณะ
ของบัณฑิตทีพ่ึงประสงค (ระดับ) 

0 

  · จํานวนโครงการกิจกรรมนกัศึกษาแยกตามประเภทกิจกรรม แยกเปน   

     - จํานวนกิจกรรมวิชาการ 5 

     - จํานวนกิจกรรมกีฬาและการสงเสริมสุขภาพ 4 

     - จํานวนกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและรักษาส่ิงแวดลอม 2 

     - จํานวนกิจกรรมนันทนาการ 4 

     - จํานวนกิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม 2 

3.2.1 รอยละของนกัศึกษาท่ีเขารวมกจิกรรม/โครงการพฒันานักศึกษาตอ
จํานวนนักศกึษา   (  รอยละ 91.78) 

100 

  • จํานวนนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษา 406 
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  • จํานวนนักศึกษาทั้งหมด (ปริญญาตรี)                        406  

  องคประกอบที่ 4 การวิจยั   

4,1 มีการพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิตงานวจิัยและงาน
สรางสรรค (ขอ) 

6 

4,2 มีระบบบริหารจัดการความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรค (ขอ) 5 

4,3 เงินสนับสนนุงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบัน
ตอจํานวนอาจารยประจํา 

  
78,822.92  

  จํานวนเงนิสนบัสนุนการวิจยัและงานสรางสรรค(ปงบประมาณ) แยกเปน 1,891,750 

      - จํานวนเงนิสนับสนนุจากภายนอกสถาบัน               302,450  

      - จํานวนเงนิสนับสนนุจากภายในสถาบัน             1,589 ,300  

  · จํานวนอาจารยประจํา (ไมรวมลาศึกษาตอ)(ปการศึกษา) 24 

4.3.1 รอยละของอาจารยประจาํไดรับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายใน
สถาบันตออาจารยประจาํ 

50 

  · จํานวนอาจารยประจําที่ไดรับทุนวิจัยจากภายใน(ปงบประมาณ) 12 

  · จํานวนอาจารยประจํา (ไมรวมลาศึกษาตอ)(ปการศึกษา) 24 

4.3.2 รอยละของอาจารยประจาํไดรับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรคจาก
ภายนอกสถาบันตออาจารยประจาํ 

4.17 

  · จํานวนอาจารยประจําที่ไดรับทุนวิจัยจากภายนอก(ปงบประมาณ) 1 

  · จํานวนอาจารยประจํา (ไมรวมลาศึกษาตอ)(ปการศึกษา) 24 

4,4 รอยละของงานวิจยัและงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร ไดรับการจด
ทะเบียนทรพัยสินทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตร หรือนําไปใชประโยชนทัง้
ในระดับชาติและในระดับนานาชาติตอจํานวนอาจารยประจาํ (ใมนับซํ้า) 
(ปงบประมาณ) 

45.83 

  · จํานวนการเผยแพรผลงานวิจยัและงานสรางสรรค ฯ แยกเปน 11 

      - จํานวนผลงานท่ีตีพิมพเผยแพรระดับชาติ 7 

      - จํานวนผลงานท่ีตีพิมพเผยแพรระดับนานาชาติ 4 

      - จํานวนผลงานท่ีจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร   

      - จํานวนผลงานท่ีนําไปใชประโยชนระดับชาติหรือนานาชาติ   
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  · จํานวนอาจารยประจํา (ไมรวมลาศึกษาตอ)(ปการศึกษา) 24 

4,5 รอยละของบทความวิจัยทีไ่ดรับการอางอิง (Citation) ใน refereed journal 
หรือในฐานขอมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติตออาจารยประจํา          
( ปงบประมาณ ) 

22.95 

  · จํานวนบทความวิจัยที่ไดรับอางอิงใน  refereed  journal หรือในฐานขอมูล 

แยกเปน 

7 

       - ระดับชาติ   

       - ระดับนานาชาติ 7 

  · จํานวนอาจารยประจํา (รวมที่ลาศึกษาตอ)(ปการศึกษา) 30.5 

  องคประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแกสังคม   

5,1 มีระบบและกลไกการบรกิารทางวชิาการแกสังคมตามเปาหมายของ
สถาบัน (ระดับ) 

6 

5.1.1 มีการนําความรูและประสบการณจากการบริการวชิาการและวชิาชีพมาใช
ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย (ระดับ) 

5 

5,2 รอยละของอาจายประจําที่มีสวนรวมในการใหบริการทางวิชาการแก
สังคม เปนทีป่รึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน เปน
กรรมการวิชาการและกรรมการวิชาชพีในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 
ตอ อาจารยประจํา  (ไมนับซํ้า) 

49.18 

  · จํานวนอาจารยประจําทีม่ีสวนรวมในการบริการวิชาการวิชาการแกสังคม 15 

      - ที่ปรึกษา   

      - กรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบนั   

      - กรรมการวิชาการและกรรมการวิชาชพีระดับชาติและนานาชาติ   

  · จํานวนอาจารยประจํา (รวมที่ลาศึกษาตอ)(ปการศึกษา) 30.5 

5,3 รอยละของกจิกรรมหรือโครงการบรกิารวิชาการและวิชาชีพทีต่อบสนอง
ความตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแขง็ของสังคม ชมุชน 
ประเทศชาติและนานาชาติ ตอ อาจารยประจํา 

33.33 

  · จํานวนกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและวิชาชพีฯ 8 

  · จํานวนอาจารยประจํา (ไมรวมลาศึกษาตอ)(ปการศึกษา) 24 
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5.3.1 คาใชจายและมูลคาของสถาบันในการบริการวิชาการและวิชาชพีเพื่อ
สังคมตออาจารยประจํา 

          20,768.21  

  · คาใชจายและมูลคาของสถาบันในการบริการวิชาการและวิชาชีพ                498 ,437  

  · จํานวนอาจารยประจํา (ไมรวมลาศึกษาตอ)(ปการศึกษา) 24 

5,4 รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรบับริการ 80 

  องคประกอบที่ 6 การทํานบุํารุงศลิปวฒันธรรม   

6,1 มีระบบและกลไกในการทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม (ระดับ) 4 

6.1.1 รอยละของกจิกรรมในการอนุรักษ พฒันา และ สรางเสริมเอกลักษณ
ศิลปะและวฒันธรรมตอจํานวนนักศกึษา   

6.66 

  · จํานวนโครงการ/กิจกรรมอนุรักษศิลปวฒันธรรม ฯ 13 

  · จํานวนนักศึกษาเต็มเวลา (ปริญญาตรี)                   195.14  

6.1.2 รอยละของคาใชจายและมูลคาที่ใชในการอนุรกัษ พัฒนาและสรางเสริม
เอกลักษณ ศลิปะและวัฒนธรรมตองบดําเนินการ 

                 1.43  

  · คาใชจายและมูลคาที่ใชในการอนุรักษ พฒันาและสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะ

และวัฒนธรรม 

          524,749.00  

  · งบดําเนินการ      36,646,509.82  

  องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ   

7,1 สภาสถาบันใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการและสามารถผลักดัน
สถาบันใหแขงขันไดในระดับสากล (ขอ) 

3 

7,2 ภาวะผูนาํของผูบริหารทกุระดับของสถาบัน (ระดับ) 2 

7,3 มีการพัฒนาสถาบันสูองคการเรียนรู (ระดับ) 3 

7,4 มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนาและธํารงรักษา
ไวใหบุคลากรมีคุณภาพและประสิทธภิาพ (ระดับ) 

4 

7.4.1 รอยละของอาจารยประจาํที่เขารวมประชุมวิชาการ และ/หรือนาํเสนอ
ผลงานวิชาการท้ังในประเทศและตางประเทศ 

83.33 

  · จํานวนอาจารยประจําทีเ่ขารวมประชุมวชิาการหรือนาํเสนอผลงานวชิาการ 20 
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        - ในประเทศ   

        - ตางประเทศ   

  · จํานวนอาจารยประจํา (ไมรวมลาศึกษาตอ)(ปการศึกษา) 24 

7.4.2 งบประมาณสําหรบัการพฒันาคณาจารยทั้งในประเทศและตางประเทศ
ตออาจารยประจํา  

41,719.24 

  · งบประมาณสําหรับการพฒันาอาจารย        1,042,981  

        -ในประเทศ                 419,446  

        -ตางประเทศ                623 ,535  

  · จํานวนอาจารยประจํา (รวมลาศึกษาตอ)(ปงบประมาณ 2551)   25  

7.4.3 รอยละของบคุลากรประจาํสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรูและ
ทักษะในวิชาชีพทั้งในประเทศและตางประเทศ 

100 

  · จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรูและทกัษะ

วิชาชพี 

55 

        - ในประเทศ 55 

        - ตางประเทศ   

  · จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมด (ไมรวมลาศึกษาตอ)(ปการศึกษา2551) 55 

7,5 ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหาร การเรียนการสอนและการ
วิจัย (ระดับ) 

5 

7,6 ระดับความสาํเร็จในการเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกเขามามีสวนรวมใน
การพัฒนาสถาบันอุดมศกึษา (ระดับ) 

3 

7,7 รอยละของอาจายประจําที่ไดรับรางวลัผลงานทางวิชาการหรือวิชาชพีใน
ระดับชาติหรอืนานาชาติ (นับซํ้าไดหากไดรับหลายรางวลั และสามารถนับ
รวมอาจารยประจําทีล่าศกึษาตอไดดวย) 

3.28 

  · จํานวนอาจารยประจําที่ไดรับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพใน แยกเปน 1 

        - ระดับชาติ 1 

        - นานาชาติ   

  · จํานวนอาจารยประจํา (รวมลาศึกษาตอ)(ปการศึกษา) 30.5 



- 299 - 
 

 

7,8 มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหารการศึกษา 
(ระดับ) 

5 

7,9 ระดับความสาํเร็จของการถายทอดตัวชี้วัดและเปาหมายของระดับองคกร
สูระดับบุคคล(ระดับ) 

7 

  องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ   

  (ใชรอบปงบประมาณ)   

8,1 มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวเิคราะหคาใชจาย การตรวจสอบ
การเงนิและงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ (ระดับ) 

7 

8,2 มีการใชทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบันรวมกัน (ระดับ) 4 

8.2.1 สินทรพัยถาวรตอจํานวนนักศกึษา (บาทตอคน)         249,015.77  

  ·  สินทรัพยถาวร     48,592,938.20  

  · จํานวนนักศึกษาเต็มเวลา ( ปงบ)                   195.14  

8.2.2 คาใชจายทั้งหมดตอจํานวนนักศึกษา (รอยละของเกณฑปกติ) -27.57 

  · คาใชจายทัง้หมดตอจํานวนนกัศึกษา (ทีท่ําไดจริง)            155,369.14  

  · คาใชจายทัง้หมด       30,318,734.12  

  · จํานวนนักศึกษาเต็มเวลา ( ปงบ)                   195.14  

  · คาใชจายทัง้หมดตอจํานวนนกัศึกษา (เกณฑปกติ)  หมายเหตุ : เกณฑ

วิทยาศาสตรสุขภาพ   **( เทยีบเกณฑ สมศ.) 

               214 ,514  

8.2.3 รอยละของเงินเหลือจายสุทธิตองบดําเนินการ                  17.27  

  · เงินเหลือจายสุทธ ิ         6,327,775.70  

  · งบดําเนินการ       36,646,509.82  

  องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ   

9,1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เปนสวนหน่ึงของ
กระบวนการบริหารการศกึษา (ระดับ) 

6 

9,2 มีระบบและกลไกการใหความรูและทักษะดานการประกันคุณภาพแก
นักศกึษา (ระดับ) 

6 

9,3 ระดับความสาํเร็จของการประกันคุณภาพภายใน (ระดับ) 5 
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                   หมายเหตุ :  *  หมายถงึ  ตัวบงชี้ที่แยกผลการดําเนินงาน 2 กลุมวิชา ไดแก 

- กลุมวิชาแพทยศาสตร  

- กลุมวิชาสาธารณสุขศาสตร 
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ตาราง ส.1 สรุปผลการประเมินตนเอง วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสขุ ปการศึกษา 2551 แยกตามองคประกอบตัวบงชี ้

คาน้ําหนัก ผลการประเมินตนเองโดยคณะกรรมการตรวจประเมิน ป 2551 

ตัวตั้ง คาคะแนน องคประกอบและตัวบงชี้ 
ประเภทตัว

บงชี้ 
คาเปาหมาย 

สกอ. คณะ 
ตัวหาร 

ผลลัพธ ( 
% หรือ 
สัดสวน / 
ระดับ) 

สกอ. คณะ 

ผลการประเมิน
เทียบกับเปาหมาย 

1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนการ
ดําเนินการ 

    2 5     3.00 3.00   

1.1 มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมี

กระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนการ

ดําเนินงานและมีการกําหนดตัวบงชี้เพื่อวัด

ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนให

ครบทุกภารกิจ 

กระบวนการ 5 ขอแรก 1 1 - 7 3 3 บรรลุเปาหมาย 

22 บรรลุเปาหมาย 1.2 รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของ

การปฏิบัติงานที่กําหนด 

ผลผลิต  รอยละ 85 1 1 

22 

100 3 3 

  

1.3 การบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ ที่

สะทอนเอกลักษณและจุดเนน รวมทั้ง

วัตถุประสงคเฉพาะตาม พรบ. ของ

สถาบันอุดมศึกษา 

                  

1.3.1 มีการจัดการเรียนการสอนที่สอดแทรกการ

สรางเสริมสุขภาพ 

ผลผลิต 5 ขอแรก - 1 - 5 - 3 บรรลุเปาหมาย 
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1.3.2 จํานวนโครงการวิจัยใหม ประเภทการวิจัยเพื่อ

สรางองคความรู 

ผลผลิต 7 โครงการ - 1 - 9 - 3 บรรลุเปาหมาย 

 

 

1.3.3 มีโครงการหรือกิจกรรมบริการวิชาการที่

สงเสริมดานสุขภาพแกชุมชน 

ผลผลิต 5 โครงการ - 1 - 6 - 3 บรรลุเปาหมาย 

2. การเรียนการสอน      13 20     2.11 2.17   

2.1 มีระบบและกลไกการพัฒนาและบริหาร

หลักสูตร หมายเหตุ เนื่องจากไมมีหลักสูตร

บัณฑิตศึกษา 

กระบวนการ 5 ขอแรก 1 1.66 - 6 2 2 บรรลุเปาหมาย 

  รอยละ 100 2 ไมบรรลุเปาหมาย 2.1.1 รอยละของหลักสูตรที่ไดมาตรฐานตอหลักสูตร

ทั้งหมด 

ปจจัยนําเขา 

  

- 1.66 

3 

66.67 - 2 

  

2.2 มีกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ / 

ประสิทธิภาพของการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน

สําคัญ               

กระบวนการ 5 ขอแรก 1 1.66 - 7 3 3 บรรลุเปาหมาย 

ปจจัยนําเขา 7,000 บาท/

คน 

- 1,66 

 4 ,424 ,541.75  

2.2.1 

  

คาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบหองสมุด 

คอมพิวเตอรและศูนยสารสนเทศตอนักศึกษา

เต็มเวลา ( ปงบ )          195,14  

 

22 ,673.68  

- 3 บรรลุเปาหมาย 

  

2.2.2 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพ

การสอนของอาจารยและสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู 

กระบวนการ มากกวา 3.5 - 1.67 - 4.27  - 3 บรรลุเปาหมาย 
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2.3 มีโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนา

หลักสูตรและการเรียนการสอน ซึ่งบุคคล 

องคกรหรือชุมชนภายนอกมีสวนรวม 

กระบวนการ 4 ขอแรก 1 1.67 - 5 3 3 บรรลุเปาหมาย 

11,71 2.4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวน

อาจารยประจํา  

ปจจัยนําเขา � + 10 % 

หรือ �  -10 

% ของเกณฑ

มาตรฐาน 

1 1.67 

8 

46.39 1 1 ไมบรรลุเปาหมาย 

  

1.67 0 

 (ตรี) 30.5 

0.00 

6 

ไมบรรลุเปาหมาย 

  

  

2.5 สัดสวนของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาตรี 

ปริญญาโท ปริญญาเอกหรือเทียบเทาตอ

อาจารยประจํา 

ปจจัยนําเขา ระดับ 1 

คะแนน 

  

  

1 

(เอก) 

  30.5 

19.67 

1 

  

1 

  

  

1.67 2 ไมบรรลุเปาหมาย 

 (ผศ./

รศ./ศ) 

30.5 

6.56 1 1 

  

(รศ./ศ.) 1 

2.6 สัดสวนของอาจารยที่ดํารงตําแหนงอาจารย 

ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารยและ

ศาสตราจารย 

ปจจัยนําเขา ระดับ 1 

คะแนน 

1 

  30.5 

3.28       

  

2.7 มีกระบวนการสงเสริมการปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย 

กระบวนการ 4 ขอแรก 1 1.67 - 5 3 3 บรรลุเปาหมาย 

2.8 มีระบบและกลไกสนับสนุนใหอาจารยประจํา

ทําการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน      

กระบวนการ 3 ขอแรก 1 1.67 - 5 3 3 บรรลุเปาหมาย 

2.12 รอยละของนักศึกษาและศิษยเกาที่สําเร็จ

ึ ใ ป ี่  ี่ไ  ั

ผลผลิต 0 1 1.67 39 9.61 2 2 บรรลุเปาหมาย 
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  รวม

ทั้งหมด 

406   

  0 

การศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมา ที่ไดรับการ

ประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ 

วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม กีฬา สุขภาพ 

ศิลปะและวัฒนธรรม และดานสิ่งแวดลอมใน

ระดับชาติหรือนานาชาติ   (นับซ้ําไดหาก

นักศึกษาหรือศิษยเกาผูนั้นไดรับรางวัลหรือการ

ประกาศเกียรติคุณหลายครั้ง) หมายเหตุ : 

เนื่องจากไมมีระดับบัณฑิตศึกษา จึงได 2 

คะแนน 

  

(บัณฑิต

ศึกษา) 

  
0 

0       

  

3. พัฒนานักศึกษา     2 3     1.50 2.00   

3.1 มีการจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา กระบวนการ 7 1 1  - 7 2 2 บรรลุเปาหมาย 

3.2 มีการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่ครบถวนและ

สอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง

ประสงค 

กระบวนการ 3 ขอแรก 1 1 - 0 1 1 ไมบรรลุเปาหมาย 

รอยละ 60 - 1 406 บรรลุเปาหมาย 3.2.1 รอยละของนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม/

โครงการพัฒนานักศึกษาตอจํานวนนักศึกษา 

ผลผลิต 

      406 

100  - 3 

  

4. การวิจัย     5 7     2.80 2.57   

4.1 มีการพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุน

การผลิตงานวิจัยและงานสรางสรรค  

กระบวนการ 5 ขอ 1 1 - 6 3 3 บรรลุเปาหมาย 

4.2 มีระบบบริหารจัดการความรูจากงานวิจัยและ

งานสรางสรรค   

กระบวนการ 4 ขอ 1 1  - 5 3 3 บรรลุเปาหมาย 
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80,000 บาท 1 1 1,891,750 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจาก

ภายในและภายนอกสถาบันตอจํานวนอาจารย

ประจํา 

ปจจัยนําเขา 

      24 

78,822.92 2 2 บรรลุเปาหมาย 

  

 รอยละ 50 0 1 12 4.3.1 รอยละของอาจารยประจําไดรับทุนทําวิจัยหรือ

งานสรางสรรคจากภายในสถาบันตออาจารย

ประจํา 

ปจจัยนําเขา 

      24 

50 - 3 บรรลุเปาหมาย 

  

รอยละ 25 0 1 1 4.3.2 รอยละของอาจารยประจําไดรับทุนทําวิจัยหรือ

งานสรางสรรคจากภายนอกสถาบันตอ

อาจารยประจํา 

ปจจัยนําเขา 

      24 

4.17  - 1 ไมบรรลุเปาหมาย 

  

รอยละ 40 1 1 
11 

4.4 รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพ

เผยแพร ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทาง

ปญญาหรืออนุสิทธิบัตร หรือนําไปใชประโยชน

ทั้งในระดับชาติและในระดับนานาชาติตอ

จํานวนอาจารยประจํา (ใมนับซ้ํา) 

ผลผลิต 

      24 

46 3 3 บรรลุเปาหมาย 

  

7 4.5 รอยละของบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง 

(Citation) ใน refereed journal หรือใน

ฐานขอมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติตอ

อาจารยประจํา 

ผลผลิต รอยละ 15 

  

1 

  

1 

  
30.5 

22.95 3 3 บรรลุเปาหมาย 

  

5.  บริการวิชาการ     4 7     2.75 2.83   

5.1 มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก

สังคมตามเปาหมายของสถาบัน 

กระบวนการ 5 ขอแรก 1 1  - 6 3 3 บรรลุเปาหมาย 
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51.1 มีการนําความรูและประสบการณจากการ

บริการวิชาการและวิชาชีพมาใชในการ

พัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย (ระดับ) 

กระบวนการ 3 ขอแรก  - 1  - 5 - 3 บรรลุเปาหมาย 

15 
5.2 รอยละของอาจายประจําที่มีสวนรวมในการ

ใหบริการทางวิชาการแกสังคม เปนที่ปรึกษา 

เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน 

เปนกรรมการวิชาการและกรรมการวิชาชีพใน

ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ตอ อาจารย

ประจํา  (ไมนับซ้ํา) 

ปจจัยนําเขา รอยละ 25 

  

1 
  

1 
  

30.5 

49.18 3 3 บรรลุเปาหมาย 

  

8 5.3 รอยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการ

วิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความตองการ

พัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม 

ชุมชน ประเทศชาติและนานาชาติ ตอ อาจารย

ประจํา 

ผลผลิต รอยละ 30 

  

1 

  

1 

  
24 

33 3 3 บรรลุเปาหมาย 

  

498,437 5.3.1 คาใชจายและมูลคาของสถาบันในการบริการ

วิชาการและวิชาชีพเพื่อสังคมตออาจารย

ประจํา 

ปจจัยนําเขา 7,500 บาท/

คน 

  

- 

  

1 

  24 

20,768.21  - 3 บรรลุเปาหมาย 

  

5.4 รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ ผลผลิต 85 1 1  - 80 2 2 ไมบรรลุเปาหมาย 

6.  ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม     1 4     3.00 3.00   

6.1 มีระบบและกลไกในการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม 

กระบวนการ 3 ขอแรก 1 1  - 4 3 3 บรรลุเปาหมาย 
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13 6.1.1 รอยละของกิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนา และ 

สรางเสริมเอกลักษณศิลปะและวัฒนธรรมตอ

จํานวนนักศึกษา   

ผลผลิต รอยละ 2 

  

- 

  

1 

  195.14 

6.66 - 3 บรรลุเปาหมาย 

  

524,479.00 6.1.2 รอยละของคาใชจายและมูลคาที่ใชในการ

อนุรักษ พัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณ 

ศิลปะและวัฒนธรรมตองบดําเนินการ 

ปจจัยนําเขา 1 % ของ

งบดําเนินการ 

  

- 

  

1 

  36,646,509.82 

1.43 - 3 บรรลุเปาหมาย 

  

7.  การบริหารและจัดการ     9 14     2.11 2.33   

7.1 สภาสถาบันใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร

จัดการและสามารถผลักดันสถาบันใหแขงขันได

ในระดับสากล         

กระบวนการ 4 ขอ 1 1.17  - 3 1 1 ไมบรรลุเปาหมาย 

7.2 ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของสถาบัน กระบวนการ 2 ขอแรก 1 1.17  - 2 1 1 ไมบรรลุเปาหมาย 

7.3 มีการพัฒนาสถาบันสูองคการเรียนรู กระบวนการ 4 ขอแรก 1 1.17  - 3 2 2 ไมบรรลุเปาหมาย 

7.4 มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคล

เพื่อพัฒนาและธํารงรักษาไวใหบุคลากรมี

คุณภาพและประสิทธิภาพ 

กระบวนการ 3 ขอแรก 1 1.17  - 4 3 3 บรรลุเปาหมาย 

10 7.4.1 รอยละของอาจารยประจําที่เขารวมประชุม

วิชาการ และ/หรือนําเสนอผลงานวิชาการทั้งใน

ประเทศและตางประเทศ 

ปจจัยนําเขา รอยละ 40 

  

- 

  

1.17 

  24 

83.33 - 3 บรรลุเปาหมาย 

  

1,042,981 7.4.2 งบประมาณสําหรับการพัฒนาคณาจารยทั้งใน

ประเทศและตางประเทศตออาจารยประจํา  

ปจจัยนําเขา 10,000 บาท/

คน 

  

- 

  

1.16 

  25 

41,719.24 - 3 บรรลุเปาหมาย 

  



- 308 - 
 

 

55 7.4.3 รอยละของบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ไดรับ

การพัฒนาความรูและทักษะในวิชาชีพทั้งใน

ประเทศและตางประเทศ 

ปจจัยนําเขา รอยละ 80 

  

- 

  

1.17 

  55 

100 - 3 บรรลุเปาหมาย 

  

7.5 ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหาร 

การเรียนการสอนและการวิจัย 

ปจจัยนําเขา 3 ขอแรก 1 1.17  - 5 3 3 บรรลุเปาหมาย 

7.6 ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสให

บุคคลภายนอกเขามามีสวนรวมในการพัฒนา

สถาบันอุดมศึกษา 

ผลผลิต 5 ขอแรก 1 1.17  - 3 2 2 บรรลุเปาหมาย 

1 1.16 

  
30.5 

3.28 

0 

7.7 รอยละของอาจายประจําที่ไดรับรางวัลผลงาน

ทางวิชาการหรือวิชาชีพในระดับชาติหรือ

นานาชาติ (นับซ้ําไดหากไดรับหลายรางวัล และ

สามารถนับรวมอาจารยประจําที่ลาศึกษาตอได

ดวย) 

ผลผลิต 

  

  

 รอยละ 1 

  

  

  

1 

  

  

  (งานวิ 

จัย) 

  
1 

00 

2 

  

  

2 

  

  

บรรลุเปาหมาย 

  

  

  

7.8 มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชใน

กระบวนการบริหารการศึกษา 

กระบวนการ 3 ขอแรก 1 1.16  - 5 3 3 บรรลุเปาหมาย 

7.9 ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวชี้วัดและ

เปาหมายของระดับองคกรสูระดับบุคคล 

ผลผลิต 4 ขอแรก 1 1.16  - 7 2 2 บรรลุเปาหมาย 

8. การเงนิและงบประมาณ     2 5     3.00 2.40   

8.1 มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะห

คาใชจาย การตรวจสอบการเงินและงบประมาณ

อยางมีประสิทธิภาพ 

กระบวนการ 5 ขอแรก 1 1  - 7 3 3 บรรลุเปาหมาย 
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8.2 มีการใชทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบัน

รวมกัน 

กระบวนการ 4 ขอแรก 1 1  - 4 3 3 บรรลุเปาหมาย 

48,592,938.20 8.2.1 สินทรัพยถาวรตอจํานวนนักศึกษา (บาทตอคน) ผลผลิต 100,000 

บาท/คน 

  

- 

  

1 

  195,14 

249,015.77 - 3 บรรลุเปาหมาย 

  

155,369.14 8.2.2 คาใชจายทั้งหมดตอจํานวนนักศึกษา (รอยละ

ของเกณฑปกติ) 

ผลผลิต >= + 10  %  

หรือ <= - 10 

%  ของ

เกณฑ 

- 

  

1 

  214,514 

-27.57 - 1 บรรลุเปาหมาย 

  

6,327,775.70 8.2.3 รอยละของเงินเหลือจายสุทธิตองบดําเนินการ  ปจจัยนําเขา 1-4 % ของ

งบดําเนินการ 

- 

  

1 

  

36,646,509.82 

17.27 - 2 บรรลุเปาหมาย 

  

9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ     3 3     3.00 3.00   

9.1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่

เปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา 

กระบวนการ 5 ขอแรก 1 1  - 6 3 3 บรรลุเปาหมาย 

9.2 มีระบบและกลไกการใหความรูและทักษะดาน

การประกันคุณภาพแกนักศึกษา 

กระบวนการ 5 ขอแรก 1 1  - 6 3 3 บรรลุเปาหมาย 

9.3 ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพ

ภายใน 

ผลผลิต 4 ขอแรก 1 1  - 5 3 3 บรรลุเปาหมาย 

รวม 41 68  -  - 2.43 2.50   
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