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คํานํา 
 

 วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข ตระหนักถึงความสําคัญของการประกันคุณภาพ

การศึกษาเพื่อสงเสริม สนับสนุนและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานของการดําเนินงานดานตางๆ  วิทยาลัยฯ ได

นําระบบประกันคุณภาพการศึกษามาประยุกตใชเปน  กลไกสําคัญในการกําหนดเปาหมาย วางแผน บริหาร 

จัดการองคกร การเรียนการสอน วิจัย บริการวิชาการ และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม อยางตอเนื่อง นับต้ังแต

ปการศึกษา 2548 วิทยาลัยฯ ไดจัดทํารายงานประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ประจําป

การศึกษา 2552 (1 มิถุนายน 2552 – 31 พฤษภาคม 2553) ฉบับนี้ โดยจัดทําข้ึนเพื่อรวบรวมและนําเสนอ

ขอมูลผลการดําเนินงานตามภารกิจในดานการวางแผน บริหารจัดการองคกร การเรียนการสอน วิจัย บริการ

วิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ของวิทยาลัยฯ ซึ่งไดกําหนดองคประกอบคุณภาพการศึกษา และ

ตัวช้ีวัดใหสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 

(สกอ.) ซึ่งมี 9 องคประกอบ ทั้งนี้วิทยาลัยฯ ไดมีการปรับคาเปาหมายตามแผนโดยคํานึงถึงศักยภาพ และ

ทรัพยากรที่มีอยูในปจจุบันสําหรับผลการประเมินตนเองของวิทยาลัยฯ ทั้งในดานที่เปนจุดแข็ง จุดที่ควร

ปรับปรุง เปนขอมูลสําคัญ และเปนประโยชนตอผูบริหาร บุคลากรของวิทยาลัยฯ  จะไดใชเปนแนวทางในการ

วางแผนปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานในสวนที่เกี่ยวของ เพื่อใหเกิดการพัฒนาการดําเนินงานของ

วิทยาลัยฯ อยางตอเนื่อง 

 รายงานประเมินตนเองประจําปการศึกษา 2552 ฉบับนี้ ประกอบดวยสวนนํา ซึ่งเปนขอมูลพื้นฐาน

ของวิทยาลัยฯ และภาพโดยรวมของการดําเนินงานตามองคประกอบตางๆ  สวนที่ 2 เปนรายละเอียด

เกี่ยวกับผลการดําเนินงานและผลการประเมินคุณภาพทั้ง 9 องคประกอบ ตามตัวชี้วัด  สวนที่ 3 ขอมูล

พื้นฐาน (Common Data Set) และผลการประเมินตนเอง ระดับวิทยาลัย ประจําปการศึกษา 2552 

 ในการนี้ วิทยาลัยฯ ขอขอบคุณคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการประกันคุณภาพฯ คณาจารย

และบุคลากรทุกทานที่ใหความรวมมืออยางดียิ่ง ในการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพ และหวังวาทุก

ทานจะนําระบบการประกันคุณภาพการศึกษาไปประยุกตใชและประกอบใหเปนสวนหนึ่งของการปฏิบัติงาน

อยางตอเนื่อง เพื่อใหวิทยาลัยฯ เปนสถาบันการศึกษาท่ีมีมาตรฐานเปนที่ยอมรับทั้งในระดับมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี และระดับประเทศ สมดังที่ระบุไวในวิสัยทัศนและพันธกิจสืบตอไป 

      

 

     (รองศาสตราจารยนายแพทยปวน   สุทธิพินิจธรรม) 

      คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข 
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สวนที่ 1 
ขอมูลพื้นฐานของวิทยาลัยแพทยศาสตร 

 และการสาธารณสุข  
 

 
1.1 ประวัติความเปนมาของวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข 

  วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข จัดต้ังขึ้นเม่ือวันท่ี 17 ธันวาคม พ.ศ.2545 ตามระเบียบมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานีวาดวยโครงการจัดต้ังวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2545 โดยมีฐานะ

เปนองคกรในกํากับของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีการบริหารจัดการเพื่อเตรียมความพรอมออกนอกระบบราชการ ในป  2544 – 

2545  นพ.ไพจิตร ปวะบุตร  อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุขในป 2544-2545 จัดใหมีการประชุมรวมกันระหวาง โรงพยาบาลสรรพ

สิทธิประสงค อุบลราชธานี คณะแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยขอนแกนและ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพ่ือปรึกษาหารือรวมกันใน

การผลิตแพทยเพ่ิม ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง  ตอมาในป 2546 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ที่  7/2546  มีมติ

แตงต้ัง ศ.นพ.ประสิทธิ์ เพ็งสา เปนคณบดีผูกอต้ังโครงการจัดต้ังวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข  และไดนําเสนอ

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต(หลักสูตรใหม  พ.ศ.  2547) ตอการประชุมสภามหาวิทยาลัย เม่ือวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2546  

และผานการรับรองจากแพทยสภา ในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต เม่ือวันที่ 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 และ รุนที่ 4  ในปการศึกษา 2552 จํานวน 

16 คน ปจจุบันมีนักศึกษาแพทย  รวมทั้งส้ิน 98 คน ในป 2548 ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 5 /2548 ไดอนุมัติหลักสูตรวิทยา

ศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร) เม่ือวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2548 และไดเปดรับนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร รุนที่ 1 ในป

การศึกษา 2549  จํานวน 49 คน  รุนที่ 2 ในปการศึกษา 2550  จํานวน 96 คน รุนที่ 3  จํานวน 99 คน  และรุนที่ 4 จํานวน 88 คน 

ปจจุบันมีนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร  รวมทั้งส้ิน  332 คน 

ป 2550  ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 1/2550 ไดอนุมัติหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร(ตอเน่ือง) เม่ือวันที่ 17 มีนาคม 

พ.ศ.2550 และไดเปดรับนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร(ตอเน่ือง) รุนที่ 1 ในปการศึกษา 2550  จํานวน 36 คน รุนที่ 2 ในป

การศึกษา 2551 จํานวน 31  คน ปจจุบันมีนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร (ตอเนื่อง) รวมทั้งส้ิน  67  คน 

ใน ป 2552 วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข มีจํานวนนักศึกษาท้ังส้ิน จํานวน 461 คน มีบุคลากร ทั้งส้ิน 

จํานวน 74 คน  แบงเปนสายวิชาการ จํานวน 24 คน สายสนับสนุน จํานวน  50 คน และท่ีปรึกษา จาํนวน 3 คน  

 วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข มีการแบงสวนราชการออกเปน สํานักงานคณบดี  กลุมวิชาแพทยศาสตร 

และกลุมวิชาสาธารณสุขศาสตร  และในป 2547 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไดประกาศใหศูนยสุขภาพชุมชน และศูนยพัฒนาเด็ก 

อยูในการกํากับดูแลของ วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข 
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คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

 รองศาสตราจารยนายแพทยปวน  สุทธิพินิจธรรม 

 

1.2 ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจและเปาหมายของวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข 
 
   1.2.1 ปรัชญา 

วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข  เปนสติปญญาของสังคมอีสานใต  บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง  

  1.2.2 วิสัยทัศน  
            วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข มุงเนนผลิตบัณฑิตที่ไดมาตรฐานวิชาชีพมีคุณธรรมจริยธรรมแบบองครวมและ

เปนสติปญญา ของประชาชนในภูมิภาคอีสานใตบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง    

  1.2.3 พันธกิจ  
1. ผลิตบัณฑิตดานวิทยาศาสตรสุขภาพท่ีมีคุณภาพ คุณธรรม และจริยธรรม 

2. สรางงานวิจัยที่มีคุณภาพเพื่อแกปญหาดานสุขภาพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือในอนุ

ภูมิภาคลุมน้ําโขง 

3. ใหบริการชุมชนดานสุขภาพแบบองครวมอยางบูรณาการ 

4.   ทํานุบํารงุศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของทองถ่ินและประเทศชาติ 

  1.2.4 เปาหมาย  
1. เปนแหลงเรียนรูสําหรับนักศึกษาในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

2. ผลิตบุคลากรทางการแพทยและการสาธารณสุขที่มีความรูความสามารถในการชวยเหลือชุมชนและประชาชนในพ้ืนที่ใน

ดานการดูแล สงเสริมสุขภาพและปองกันโรค  

3. สนองนโยบายของรัฐบาลในการแกปญหาการขาดแคลนแพทยและการกระจายแพทย ในพื้นที่ชนบทหางไกล  

4. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 
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1.3 โครงสรางการแบงสวนราชการ             

 
ผานความเห็นชอบคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยอุบลฯ คร้ังที่ 3/2552  

วันที่ 7 เม.ย.2552   และผานความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยอุบลฯ คร้ังที่ 5/2552 วันที่ 25 ก.ค.2552 
 
1.4 โครงสรางการบริหาร 
      รายชื่อคณะกรรมการบริหาร วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข  ดังนี้ 

  1.  รศ.นพ.ปวน   สุทธิพินิจธรรม  คณบดี 

  2.  ผศ.ดร.ปราณี  พัฒนพิพิธไพศาล   รงคณบดีฝายบริหาร 

  3.  อ.ฉวีวรรณ   ชัยพัฒนา   รงคณบดีฝายการเงินและพัสดุ 

  4.  อ.สงา   ทับทิมหิน   ผูชวยคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ 

  5.  พญ.ปาริชาติ   วงศเสนา   ผูชวยคณบดีฝายหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 

  6.  อ.มินตรา   สาระรักษ   ผูชวยคณบดีฝายหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร 
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                                                                                                                      (ขอมูล ณ วันที่ 1 ธ.ค.2552)                                                                                                                       (ขอมูล ณ วันที่ 1 ธ.ค.2552) 
1.5 หลักสูตรที่เปดสอน 1.5 หลักสูตรที่เปดสอน 
 ในปการศึกษา 2552   วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เปดหลักสูตร  ในปการศึกษา 2552   วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เปดหลักสูตร 

ระดับบัณฑิต  3 หลักสูตร ดังนี้ ระดับบัณฑิต  3 หลักสูตร ดังนี้ 

ช่ือหลักสูตร ช่ือปริญญา 
สภา

มหาวิทยาลัย
อนุมัติ 

สกอ.รับทราบ ก.พ.รับรองคุณวุฒิ 

1. แพทยศาสตรบัณฑิต 

(หลักสูตรใหม พ.ศ.2547) 

พ.บ. 8 พฤศจิกายน 

2546 

2 กรกฎาคม 2547 14 พฤศจิกายน 2549 

2. วิทยาศาสตรบัณฑิต 

(สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2548 

วท.บ.(สาธารณสุข

ศาสตร) 

19 พฤศจิกายน 

2548 

14 มกราคม 2551 14 พฤศจิกายน 2549 

3. สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 

(ตอเนื่อง) 

ส.บ. 17 มีนาคม 2551 30 มีนาคม2552 30 มีนาคม 2552 
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1.6 ขอมูลเกี่ยวกับบุคลากร  
 วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีจํานวนบุคลากรในสังกัดที่ปฏิบัติงานในรอบป

การศึกษา 2552 (1 มิถุนายน 2552 – 31 พฤษภาคม 2552) ทั้งหมดจํานวน 78 คน จําแนกตามประเภทของสายงานและวุฒิ

การศึกษา  ดังรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 
จํานวนบุคลากรในสังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข        1.6.1 

สายวิชาการ สายสนับสนุน ผูเช่ียวชาญ 
สถานภาพการบรรจุ 

ปการศึกษา 2552 ปการศึกษา 2552 ปการศึกษา 2552 

1. ขาราชการ - 3 - 

2.ลูกจางประจํา - 1 - 

3.พนักงานมหาวิทยาลัย 24   30 - 

4.ลูกจางชั่วคราว - 19 3 

รวม 24 53 3 

       หมายเหตุ :  จํานวนบุคลากรสายวิชาการ นับเฉพาะผูปฏิบัติงานจริง 6-9 เดือน นับ 0.5 คน 
      
 
      1.6.2 บุคลากรสายวิชาการ จําแนกตามคุณวุฒิ             

วุฒิการศึกษา 
ประเภท มัธยมศึกษา

ตอนตน 
มัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

ปวส. 
ปริญญา

ตรี 
ปริญญา

โท 
ปริญญา
เอก 

รวม 

สายวิชาการ - - - - 28 6 34 

ส า ย ส นั บ ส นุ น

การศึกษา 
2 8 2 28 10 - 53 

รวม 2 8 2 28 39 5 87 

          หมายเหตุ :  จํานวนบุคลากรสายวิชาการ นับเฉพาะผูปฏิบัติงานจริง 6-9 เดือน นับ 0.5 คน 

สายวิชาการ รวมจํานวนอาจารยที่ลาศึกษาตอในปการศึกษา                      
 
     1.6.3 รายชื่อผูมีความรูความสามารถพิเศษ จํานวน 3 ทาน 

รายชื่ออาจารย วุฒิการศึกษา 

พญ.เพ็ญจันทร  สายพันธุ วว.กุมารเวชศาสตรสาขาประสาทวิทยา 

Dr.Jeffery  K.Tomberlin   ผูเช่ียวชาญทางดานกีฏวิทยา 

นายวราวุธ  เครือสินธุ วท.ม.วิทยาการคอมพิวเตอร 
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1.6.4 จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด   
 

ประเภท อยูปฏิบัติงาน ลาศึกษาตอ  รวม 

พนักงานมหาวิทยาลัย 24 10 34 

ผูมีความรูความสามารถพิเศษ 3 - 3 

รวมทั้งส้ิน 27 10 37 

        
          :  ขอมูลปการศึกษา 2552 
           หมายเหตุ :  จํานวนบุคลากรสายวิชาการ นับเฉพาะผูปฏิบัติงานจริง 6-9 เดือน นับ 0.5 คน 
 
 

รายชื่ออาจารยประจําพนักงานมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติงานจรงิ  จํานวน  24  คน    1.6.5 
 

ลําดับ ช่ือ-สกุล วุฒิการศึกษา วันที่บรรจ ุ ปงบ สถานะบรรจุ 

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 

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

2.  2551 1 พ.ค.2551 นพ.เอกพจน  ทองมี พบ. ปฏิบัติงาน  

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

4.  พบ. 1 เม.ย.2552 2552 พญ.เพ็ญพิชา คําเพราะ ปฏิบัติงาน 

5.  วว.พยาธิวิทยากายวิภาค 1 มิ.ย.2552 2552 พญ.ปาริชาติ วงศเสนา ปฏิบัติงาน 

6.  วว.ศัลยศาสตรระบบ

ทางเดินปสสาวะ 

1 เม.ย.2553 2553 นพ.วัฒนา พรรณพานิช ปฏิบัติงาน ** 

7.  2547 อ.ธันยาการย ศรีวรมาศ วท.ม./จุลชีววิทยา 14 มิ.ย. 2547 ปฏิบัติงาน 

8.  2548 อ.ชาญวิทย  มณีนิล วท.ม/กายวิภาคศาสตร  27 ธ.ค. 2547 ปฏิบัติงาน 

9.  2549 อ. จารุวรรณ วงบุตดี วท.ม./สรีรวิทยา  1 ก.พ. 2548 ปฏิบัติงาน 

10.  2549 ผศ.ดร.จารุวรรณ ศิริเทพทวี วท.ด./ชีวเคมี 1 ก.พ. 2549 ปฏิบัติงาน 

11.  2549 อ.นันทยา  กระสวยทอง วท.ม./สรีรวิทยา 30 มิ.ย.2549 ปฏิบัติงาน 

12.  2549 อ.ปยนันท มีเวที วท.ม./กายวิภาคศาสตร 1 ส.ค.2549 ปฏิบัติงาน 

13.  2550 ดร.จุฑารัตน จิตติมณี ปร.ด./ชีวเคมี 3 ม.ค. 2550 ปฏิบัติงาน 

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

15.  วท.ม. พยาธิวิทยา 1 เม.ย. 2551 2551 อ.สุรศักด์ิ  แวนรัมย ปฏิบัติงาน  
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ปงบ ลําดับ ช่ือ-สกุล วุฒิการศึกษา วันที่บรรจ ุ สถานะบรรจุ 

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

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

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ( สาขาสาธารณสุขศาสตร ) 

18.  2547 อ.มินตรา  สาระรักษ ศษ.ม./สงเสริมสุขภาพ  14 มิ.ย. 2547 ปฏิบัติงาน 

19.  4 ม.ค. 2548 2548 อ.ชุติกาญจน พิลาศรี วท.ม./สุขศึกษาและ

พฤติกรรมศาสตร   

ปฏิบัติงาน 

20.  2547 ส.ม./ชีวสถิติ  อ.เมรีรัตน ม่ันวงศ 4 ม.ค. 2548 ปฏิบัติงาน 

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

สําหรับนักบริหาร 

1 พ.ย. 2549 2550 ปฏิบัติงาน 

22.  อ.สงา   ทับทิมหิน M.Sc./ 

Env.Tech.Manage 

1 ธ.ค. 2549 2550 ปฏิบัติงาน 

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

24.  อ.ลักษณีย บุญขาว วท.ม./การจัดการ

ส่ิงแวดลอมอุตสาหกรรม 

1 ต.ค.2552 2552 ปฏิบัติงาน * 

25.  อ.ปณฑิตา สุขุมาลย วท.ม./สาธารณสุข

ศาสตร 

1 พ.ย.2552 2552 ปฏิบัติงาน * 

26.  อ.ปวีณา ลิมปทีปราการ วท.ม./การจัดการ

ส่ิงแวดลอม 

1 พ.ย.2552 2552 ปฏิบัติงาน * 

27.  2552 อ.พลากร สืบสําราญ วท.ม./ระบาดวิทยา 1 พ.ย.2552 ปฏิบัติงาน * 

ลาศึกษาตอ  

28.  อ.รัตนา  เล็กสมบูรณ วท.ม/กายวิภาคศาสตร 9 ส.ค. 2547 2547 ลาศึกษาตอ  1 ธ.ค.51 

29.  พญ.ทวีรักษ   นิธิยานนทกิจ พบ.วว.อายุรศาสตร  2 พ.ค.2550 2550 ลาศึกษาตอ2 พ.ค.2550 

30.  นพ.สุริยง  แผลงงาม พบ.วว.รังสีวิทยาทั่วไป  2 พ.ค.2550 2550 ลาศึกษาตอ2 พ.ค.2550 

31.  1 มิ.ย. 2551 2551 พญ.ศุทธินี  ตรีโรจนพร พบ. วว.กุมารเวชศาสตร ลาศึกษาตอ  1 มิ.ย.52  

32.  2551 1 พ.ค.2551 นพ.สุพจน  ฉัตรทินกร พบ.วว.ศัลยกรรมตกแตง ลาศึกษาตอ  1 มิ.ย.52 

33.  2552 1 พ.ค.2552 พญ.สุภาพรรณ ศิยธานนท พบ.วว.จักษุวิทยา ลาศึกษาตอ  1 มิ.ย.52 

34.  พญ.พิชญา  ประไพพานิช พบ.วว.จักษุวิทยา 1 มิ.ย.2551 2551 ลาศึกษาตอ 1 มิ.ย.51 

35.  นพ.สุวิทยา  เธียรประธาน พบ.วว.ศัลยกรรมออร

โธปดิกส 

1 มิ.ย.2551 2551 ลาศึกษาตอ1 มิ.ย.51 

36.  พญ.ชุติมันต  อุดมพรมงคล พบ.วว.รังสีวินิจฉัย 1 มิ.ย.2551 2551 ลาศึกษาตอ 1 มิ.ย.51 
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ปงบ ลําดับ ช่ือ-สกุล วุฒิการศึกษา วันที่บรรจ ุ สถานะบรรจุ 

37.  นพ.สัมฤทธิ์  สิทธิพงศพิทยา พบ.วว.ศัลยกรรมตกแตง 1 มิ.ย.2551 2551 ลาศึกษาตอ 1 มิ.ย.51 

38.  อ.กาญจนา แปงจิตต วท.ม./ชีวเคมี 23 มิ.ย.2547 2547 นักเรียนทุน สกอ. 

39.  อ.จิตติยวดี ศรีภา วท.ม./ปริสิตวิทยา 26 พ.ย.2550 2551 นักเรียนทุน สกอ. 

40.  วท.ม./จุลชีวิทยา 22 พ.ค.2552 2552 อ.มารุตพงศ ปญญา นักเรียนทุน สกอ. 

 
:  ขอมูลปการศึกษา 2552 
หมายเหตุ :    * หมายถึง อาจารยที่ปฏิบัติงานจริงอยูระหวาง 6- 9 เดือน นับเปน 0.5 คน   

หมายถึง อาจารยที่ปฏิบัติงานจริงไมครบ 6 เดือน                  ** 
 
  1.6.6    บุคลากรสายวิชาการ ลาศึกษาตอ   จํานวน  13  คน   

ลําดับ ช่ือ - สกุล สาขาวิชา / สถาบัน ที่ลาศึกษา ประเภททุน วันที่ลาศึกษา 

1. อ.กาญจนา  แปงจิตต ปรด.สาขาชีวเคมี  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

อุดหนุนวิทยาลัยฯ 23 มิ.ย.47 

2. อ.จิตติยวดี  ศรีภา ปรด.สาขาปรสิตวิทยา 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

นักเรียนทุน สกอ. 26 พ.ย.50 

3. พญ.ทวีรักษ  นิธิยานนทกิจ วว.อายุศาสตร  โรงพยาบาลรามาธิบดี 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

อุดหนุนวิทยาลัยฯ 2 พ.ค.51 

4. นพ.สุริยง แผลงงาม วุฒิบัตร สาขารังสีวิทยาท่ัวไป               

โรงพยาบาลรามาธิบดี  

มหาวิทยาลัยมหิดล 

อุดหนุนวิทยาลัยฯ 2 พ.ค.51 

5. อ.รัตนา เล็กสมบูรณ ปรด./กายวิภาคศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

อุดหนุนวิทยาลัยฯ 1 ธ.ค.51 

6. พญ.พิชญา  ประไพพานิช วุฒิบัตร สาขาจักษุวิทยา  อุดหนุนวิทยาลัยฯ 1 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

ธ.ค.51 

7. นพ.สุวิทยา  เธียรประธาน วุฒิบัตร สาขาศัลยกรรมออรโธปดิกส    อุดหนุนวิทยาลัยฯ 1 

โรงพยาบาลรามาธิบดี  

มหาวิทยาลัยมหิดล 

ธ.ค.51 

8. พญ.ชุติมันต  อุดมพรมงคล วุฒิบัตร สาขารังสีวินิจฉัย  จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย 

อุดหนุนวิทยาลัยฯ 1 ธ.ค.51 

9. นพ.สัมฤทธิ์ สิทธิพงศพิทยา วุฒิบัตร สาขาศํลยกรรมตกแตง  

โรงพยาบาลรามาธิบดี  

มหาวิทยาลัยมหิดล 

อุดหนุนวิทยาลัยฯ 1 ธ.ค.51 
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ลําดับ ช่ือ - สกุล สาขาวิชา / สถาบัน ที่ลาศึกษา ประเภททุน วันที่ลาศึกษา 

10. นายมารุตพงศ  ปญญา ปรด.สาขาจุลชีวิทยา  

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

นักเรียนทุน สกอ. 22 พ.ค.52 

11. นพ.สุพจน  ฉัตรทินกร วุฒิบัตร สาขาศัลยกรรมตกแตง  

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

อุดหนุนวิทยาลัยฯ 1 มิ.ย.52 

12. พญ.ศุทธินี  ตรีโรจนพร วุฒิบัตร สาขากุมารเวชศาสตร  

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

อุดหนุนวิทยาลัยฯ 1 มิ.ย.52 

13. พญ.สุภาพรรณ ศิยธานนท วุฒิบัตร สาขาจักษุวิทยา  จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย 

อุดหนุนวิทยาลัยฯ 1 ธ.ค.52 

     
1.7 วุฒิการศึกษาของอาจารยประจํา (รวมผูลาศึกษาตอ)          

วุฒิอาจารยทั้งหมด 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

จํานวนอาจารย
ที่ปฏิบัติงานจริง 

(1) 

จํานวนอาจารย
ที่ลาศึกษาตอ 

(2) 

จํานวนอาจารย
ทั้งหมด (1)+(2) 

0 28 6 24 10 34 

 
1.8 ตําแหนงทางวิชาการ (รวมผูลาศึกษาตอ) 

ตําแหนงทางวชิาการ จํานวน(คน) 

ศาสตราจารย - 

รองศาสตราจารย 1 

ผูชวยศาสตราจารย 1 

 
1.9 จํานวนนกัศึกษาทั้งหมด 

1.9.1 จํานวนนกัศึกษาระดับปริญญาตร ี
ช้ันปที่ ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม (คน) 

1 (รหัส 52 ) 104 - 104 

2 (รหัส 51 ) 115 31 146 

              3 (รหัส 50) 112 - 112 

              4 (รหัส 49) 99 - 99 

รวม 430 31 461 
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     1.9.2 จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีจําแนกตามหลักสูตร 

ช้ันปที่ พบ. วท.บ. สบ.(ตอเนื่อง) รวม (คน) 

1 (รหัส 52 ) 16 88 - 104 

2 (รหัส 51 ) 16 99 31 146 

3 (รหัส 50) 16 96 - 112 

4 (รหัส 49) 50 49 - 99 

รวม 98 332 31 461 
  
1.9.3 จํานวนนกัศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา ระดับปริญญาตรี 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     1.9.4 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการสอนของอาจารยและส่ิงสนับสนุนการเรียนรู            

เฉล่ีย 
รายการ   ภาคเรียนที ่  

1/ 2552 
ภาคเรียนที่    

2/2552 

1. ความตรงเวลาในการสอน 4.27 4.29 

2. แจงจุดมุงหมาย / จุดประสงคเชิงพฤติกรรมและเกณฑการวัดและประเมินผลการสอน

ชัดเจน 4.27 4.32 

3. สามารถถายทอด/จัดการเรียนการสอนเปนขั้นตอน เหมาะสม เขาใจงาย 4.06 4.30 

4. เปดโอกาส / สงเสริมใหนักศึกษาไดศึกษา /เรียนรูกรณีศึกษา /จากการทํางานจริง /  

ฝกปฏิบัติ/คนควาวิจัย/โครงงาน/สัมมนา/คนควาทางอินเตอรเน็ต 4.32 4.36 

5. สงเสริมใหนักศึกษาฝกการคิดวิเคราะห การใช/หาเหตุผล และความคิดริเร่ิมสรางสรรค 4.26 4.33 

6. สอดแทรกคุณธรรม /จริยธรรม/จรรยาบรรณวิชาชีพ/คานิยมท่ีดี  4.27 4.34 

ลําดับ รายการ FTES 

    FTES   ปการศึกษา 2552       334.70 

     1)  FTES  หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 92.94 

1 
 
 

     2)  FTES  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ( สาขาวิชาสาธารณสุขศาสต ) และ    

          (สาขาสาธารณสุขศาสตร ตอเนื่อง ) 

241.75 

    FTES    ปงบประมาณ 2552 351.64 

     1)  FTES หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 107.89 

2 
 
 

     2)  FTES หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ( สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร )แ ละ   

         (สาขาสาธารณสุขศาสตร ตอเนื่อง ) 

243.75 
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เฉล่ีย 
รายการ   ภาคเรียนที ่  ภาคเรียนที่    

1/ 2552 2/2552 

7. เปดโอกาสใหนักศึกษาไดซักถาม แสดงความคิดเห็น ประชุม พูดคุย ใหคําแนะนําและ

รับฟงความคิดเห็นที่แตกตางหรือขัดแยง 4.33 4.36 

8. ใช/มีส่ือเทคโนโลยีการสอนที่นาสนใจ/ทันสมัย/เหมาะสมกับเน้ือหาวิชาและชวยเสริม

การเรียนรูและความเขาใจ 4.27 4.35 

9. แจงรายช่ือหนังสือและระบบสืบคนขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่จะศึกษาคนควาดวยตนเอง 4.30 4.33 

10. นักศึกษาพอใจในคุณภาพ/ความสามารถของอาจารยและส่ิงสนับสนุนการสอน 4.24 4.37 

4.26 4.33 คาเฉล่ียทุกดานรวมกัน 

คาเฉล่ียทุกดานในปการศึกษา 2552 4.30 

หมายเหตุ ; ขอมูลจากระบบการประเมินการสอนผานเครือขาย (Ubu-Evalution System)   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี       
  
1.9.5 นักศึกษาที่ไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม  กีฬา สุขภาพ 

ศิลปะและวัฒนธรรม และดานส่ิงแวดลอม  ในระดับชาติหรือนานาชาต ิ       

ประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม จํานวน (คน) 

ดานคุณธรรม  จริยธรรมดีเดน           

        หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  ไดรับการสนับสนุนจากแพทยสภาในการสงเสริมให

นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรม  โดยกําหนดใหมีการมอบรางวัลเกียรติคุณสําหรับนักศึกษาแพทยที่

มีคุณธรรม จริยธรรม ยอดเย่ียม จํานวน ปละ  1  คน   

    - ป 2552 นักศึกษาแพทยที่ไดรับรางวัล คือ นายชยานนท  ย่ิงสุข 

1 

   ดานกีฬา  

       1.นักศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  ไดเขารวมการแขงขันกีฬานิสิตนักศึกษาแพทย

แหงประเทศไทย “กีฬาเข็มสัมพันธ คร้ังที่ 23”ที่จัดขึ้นระหวางวันที่ 23 – 25 ตุลาคม  2552  ณ 

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขต ศาลายา 

2 

 ผลการแขงขันนักศึกษาหลักสูตรแพทย 2 คนไดรับรางวัลเหรียญเงิน  ประเภทกีฬาแบตบินตัน

ประเภทคูชาย คือ 

           1. นายนพพร  เล็กเจริญสมบัติ  นักศึกษาแพทยชั้นปที่ 1 

           2. นายชลกร  เชาวรัตน             นักศึกษาแพทยชั้นปที่ 2  

รวม 3 
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1.10 ผลงานวิจยั 

1.10.1 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกวิทยาลัยฯ 

ลําดับ ช่ือโครงการ แหลงทุน ระยะเวลา 
งบ 

ประมาณ 

1 การศึกษาความชุกและความรุนแรงของพยาธิใบไมตับและพยาธิ

ปากขอจังหวัดอุบลราชธานี 

งบประมาณ

แผนดิน 

1 ต.ค. 51- 

30 ก.ย. 52 

377,600 

2 การศึกษาภาวะโภชนาการในเด็ก จังหวัดอุบลราชธานี งบประมาณ

แผนดิน 

1 ต.ค. 51- 

30 ก.ย. 52 

415,400 

3 ปจจัยที่มีความสัมพันธกับการเกิดโรคมะเร็งทอน้ําดีในเขตภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ประเทศไทย: กรณีศึกษาแบบ 

Hospital-base case-control study 

งบประมาณ

แผนดิน 

1 ต.ค. 51- 

30 ก.ย. 52 

311,400 

4 การศึกษาปจจัยเส่ียงตอการเกิดมะเร็งรังไขในคนไทย งบประมาณ

แผนดิน 

1 ต.ค. 51- 

30 ก.ย. 52 

216,200 

5 การใชขอมูลรีโมทเซ็นซิ่งและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร สําหรับงาน

ระบาดของโรคมาลาเรีย พื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดศรีสะ

เกษ 

งบประมาณ

แผนดิน 

1 ต.ค. 51- 

30 ก.ย. 52 

 

407,900 

6 โครงการการศึกษาฤทธิ์การลดระดับน้ําตาลในเลือดของสารสกัดฮ

วานงอกในหนูที่เปนเบาหวาน 

รายได 

มหาวิทยาลัย

อุบลฯ 

1 ต.ค. 51- 

30 ก.ย. 52 

45,000 

7 โครงการตรวจหาเช้ือรา Cryptococcus neoformans จากมูลนก

ภายในบริเวณมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

รายได 

มหาวิทยาลัย

อุบลฯ 

1 ต.ค. 51- 

30 ก.ย. 52 

45,000 

8 การทําบริสุทธิ์และศึกษาคุรลักษณะของโปรตีนที่เก่ียวของกับการ

แข็งตัวและยับย้ังการแข็งตัวของเลือดจากน้ํายางของตน Artocarpus 

heterophyllus 

สกอ. และ สกว. 

(ภายนอก) 

15 พ.ค. 51-

14 พ.ค.53 

180,000 

รวมทั้งส้ิน 1,998,500 
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1.10.2 อาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่ไดรับทุนทําวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในวิทยาลัย หรือ
มหาวิทยาลัย 

ลําดับ ช่ือนักวิจัย สถานะ ช่ือโครงการวิจยั 

1 ดร.ภาวนา พนมเขต หัวหนาโครงการ ฤทธิ์ตานแบคทีเรียของสารสกัดสมุนไพรไทยตอเช้ือBurkholderia  

pseudomallei 

2 ดร.สุรศักด์ิ แวนรัมย ผูรวมวิจัย ฤทธิ์ตานแบคทีเรียของสารสกัดสมุนไพรไทยตอเช้ือBurkholderia  

pseudomallei 

3 อ.ธันยาการย ศรีวรมาศ หัวหนาโครงการ ตรวจหาเชื้อรา Cryptococcus neoformans จากมูลนกภายในบริเวณ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

4 ดร.ธารินี ไชยวงค ผูรวมวิจัย ตรวจหาเชื้อรา Cryptococcus neoformans จากมูลนกภายในบริเวณ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

5 อ.จินตนา ศิริบูรณพิพัฒนา หัวหนาโครงการ การศึกษาภาวะโภชนาการในเด็ก จังหวัดอุบลราชธานี 

6 อ.เมรีรัตน      ม่ันวงศ หัวหนาโครงการ ปจจัยที่มีความสัมพันธกับการเกิดโรคมะเร็งทอน้ําดีในเขตภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ประเทศไทย: กรณีศึกษาแบบ Hospital-

base case-control Study 

7 อ.ชาญวิทย มณีนิล หัวหนาโครงการ การศึกษาปจจัยเส่ียงตอการเกิดมะเร็งรังไขในคนไทย 

8 อ.จารุวรรณ วงบุตดี หัวหนาโครงการ การใชขอมูลรีโมทเซ็นซิ่งและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร สําหรับงาน

ระบาดของโรคมาลาเรีย พื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดศรีสะเกษ 

9 ผศ.ดร.จารุวรรณ ศิริเทพทวี ผูรวมวิจัย การศึกษาความชุกและความรุนแรงของพยาธิใบไมตับ

และพยาธิปากขอ  จังหวัดอุบลราชธานี 

 

 

 
1.10.3 อาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่ไดรับทุนทําวิจัยและงานสรางสรรคจากภายนอกวิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัย 

ลําดับ ช่ือนักวิจัย สถานะ ช่ือโครงการวิจยั แหลงทุน 

1 ดร.จารุวรรณ ศิริเทพทวี หัวหนาโครงการ การทําบริสุทธิ์และศึกษาคุรลักษณะของโปรตีนที่

เก่ียวของกับการแข็งตัวและยับย้ังการแข็งตัวของเลือด

จากน้ํายางของตน Artocarpus heterophyllus 

สกอ. และ 

สกว. 
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1.10.4 งานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา หรืออนุสิทธิบัตร    
          หรือนําไปใชประโยชนในระดับชาติ   

ลําดับ ช่ือบทความวิจัย ช่ือผูเขียน ช่ือวารสาร 
วัน/เดือน/ป    
ที่ตีพิมพ 

1 Using Remote Sensing and  Geographic 

Information Systems to  Study Risk Areas of 

Malaria in Ubon Ratchathani Province, 

Thailand. 

Jaruwan Wongbutdee, 

Wacharapong Saengnill 

and Natthawut 

Kaewpitoon 

J. Environment and 

Natural Resources 

Vol 6, No 2; 

Dec. 2551 

2 Physiological Effects of Berberine จารุวรรณ วงบุตดี ไทยเภสัชศาสตร

และวิทยาการ

สุขภาพ 

ปที่ 4 ฉบับที่ 1 

มกราคม-

มีนาคม 52 

จารุวรรณ วงบุตดี,                

วัชรพงษ แสงนิล และ 

3 การรับรูและพฤติกรรมการปองกันโรค

ไขเลือดออกของประชาชน จังหวัดอุบลราชธานี 

วารสารวิชาการ 

สาธารณสุข 

นันทยา กระสวยทอง 

ปที่ 18 ฉบับที่ 

2 มีนาคม-

เมษายน 52 

4 การสํารวจความชุกชุมของลูกนํายุงลาย สําหรับ

การปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก จังหวัด

อุบลราชธานี 

จารุวรรณ วงบุตดี,  วารสารวิชาการ ม.

อุบลฯ วัชรพงษ แสงนิล,  

นันทยา กระสวยทอง 

และสุรจิต ภูภักด์ิ 

 

ปที่ 11 ฉบับที่ 

3 กันยายน - 

ธันวาคม 52 

5 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร เพื่อประเมินพื้นที่

เส่ียงตอโรคเลปโตสไปโรซิส ในจังหวัด

อุบลราชธานี 

วัชรพงษ แสงนิล,   

จารุวรรณ วงบุตดี และ 

วารสารสาธารณสุข

มหาวิทยาลัยบูรพา 

สุรจิต ภูภักด์ิ 

ปที่ 4 ฉบับที่ 1 

มกราคม – 

มิถุนายน 2552 

6 ภาวะสุขภาพของประชาชนในลุมน้ําหวยขาวสาร มินตรา สาระรักษ วารสารวิชาการ ม.

อุบลฯ 

ปที่ 11 ฉบับที่ 

2 พฤษภาคม- 

สิงหาคม 2552 

7 กินอยางไร...ใหลดความเส่ียงตอโรค มินตรา สาระรักษ วารสารวิชาการ ม.

อุบลฯ 

ปที่ 11 ฉบับที่ 

1 มกราคม-

เมษายน 2552 

8 โรคมาลาเรียจังหวัดอุบลราชธานี ระหวางป 

2546-2550 

ณัฏฐวุฒิ แกวพิทูลย,    วารสารวิชาการ ม.

อุบลฯ สรญา แกวพิทูลย 

ปที่ 11 ฉบับที่ 

3 กันยายน-

ธันวาคม 2552 

9 กระบวนการสรางพลังในการดําเนินงาน ปองกัน

อุบัติเหตุจาราจรใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

สรญา แกวพิทูลย,  

ณัฏฐวุฒิ แกวพิทูลย 

วารสารวิชาการ ม.

อุบลฯ 

ปที่ 11 ฉบับที่ 

3 กันยายน-
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ลําดับ ช่ือบทความวิจัย 
วัน/เดือน/ป    

ช่ือผูเขียน ช่ือวารสาร 
ที่ตีพิมพ 

10 การหาแหลงกําเนิดโรคเลปโตสไปโรสิส ในพื้นที่

จังหวัดอุบลราชธานี 

จารุวรรณ วงบุตดี  ประชุมวิชาการ ม.

อบ. คร้ังที่ 3 Full 

Proceedings 

วัชรพงษ แสงนิล และ 

สุรจิต ภูภักด์ิ 

ประชุมวิชาการ 

ม.อบ. คร้ังที่ 3 

วันที่ 28-29 

กรกฎาคม 

2552  

11 การประยุกตใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 

สําหรับการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก 

จังหวัดอุบลราชธานี 

จารุวรรณ วงบุตดี การประชุมวิชาการ 

มหาวิทยาลัย วัชรพงษ แสงนิล 

 นันทยา กระสวยทอง ขอนแกน  

สุรจิต ภูภักด์ิ Full Proceedings 

การประชุม

วิชาการ         

ม.ขอนแกน 

ประจําป 2552 

"การพัฒนา

ชนบทที่ย่ังยืน" 

12 การประยุกตใชเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เพื่อ

ประเมินพื้นที่เส่ียงตอการเกิดโรคมาลาเรีย จ.

อุบลราชธานี 

วัชรพงษ แสงนิล  การประชุมวิชาการ 

มหาวิทยาลัย 

การประชุม

วิชาการ  จารุวรรณ วงบุตดี  

ณัฏฐวุฒิ แกวพิทูลย ขอนแกน  

Full Proceedings 

ม. ขอนแกน 

ประจําป 2552 

"การพัฒนา

ชนบทที่ย่ังยืน" 

 
 

1.10.5 งานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา หรืออนุสิทธิบัตร หรอื 
         นําไปใชประโยชนในนานาชาต ิ

ลําดับ ช่ือบทความวิจัย ช่ือผูเขียน ช่ือวารสาร 
วัน/เดือน/ป    
ที่ตีพิมพ 

1 The 1.9 Å X-ray structure of egg-white 

lysozyme from Taiwanese soft-shelled turtle 

(Trionyx sinensis wiegmann) exhibits 

structural differences from the standard 

chicken-type lysozyme 

Jaruwan Siritapetawee Journal of 

Biochemistry 

Feb 2009; 

145(2): 193-8 

2 Cathepsin F cysteine protease of the human 

liver fluke, Opisthorchis viverrini 

Natthawut Kaewpitoon PLoS Neglected 

Tropical Diseases 

March  24, 

2009 Vol.3 
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ลําดับ ช่ือบทความวิจัย 
วัน/เดือน/ป    

ช่ือผูเขียน ช่ือวารสาร 
ที่ตีพิมพ 

3 Aedes Aegypti Larval Survey Vector and 

Analysis Risk Area for Dengue Hemorrhagic 

Fever 

Jaruwan Wongbutdee, 

Wacharapong Saengnill 

and Anun Chaikoolvatana 

International 

Journal of 

Geoinformatics 

Vol.5, No.1, 

March, 2009 

 

   1.10.6 บทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (Citation) ใน refereed journal หรือในฐานขอมูลระดับชาติ   

ลําดับ ช่ือ - นามสกุล ช่ือบทความ ช่ือวารสาร ฐานขอมูล 
วัน เดือน ปของวารสารที่มีการ

อางอิง 

1 Jaruwan 

Siritapetawee  

An attempt at kidney 

stone analysis with the 

application of 

synchrotron radiation 

 

JOURNAL OF 

SYNCHROTRON 

RADIATION     

ISI Rouff AA, Rabe S, Nachtegaal M, et 

al.  X-ray Absorption Fine Structure 

Study of the Effect of Protonation on 

Disorder and Multiple Scattering in 

Phosphate Solutions and 

Solids  JOURNAL OF PHYSICAL 

CHEMISTRY A  113  25  6895-

6903  JUN 25 2009 

2 Natthawut 

Kaewpitoon  

Opisthorchiasis in 

Thailand: Review and 

current status 

WORLD 

JOURNAL OF 

GASTROENTER

OLOGY 

ISI Rangsin R, Mungthin M, Taamasri P, 

et al.  Incidence and Risk Factors of 

Opisthorchis viverrini Infections in a 

Rural Community in 

Thailand  AMERICAN JOURNAL OF 

TROPICAL MEDICINE AND 

HYGIENE  81  1  152-155  JUL 2009 

3 Natthawut 

Kaewpitoon 

Characterization of 

cysteine proteases 

from the carcinogenic 

liver fluke, Opisthorchis 

viverrini 

WORLD 

JOURNAL OF 

GASTROENTER

OLOGY 

ISI Zimic M, Pajuelo M, Rueda D, et 

al.  Utility of a Protein Fraction with 

Cathepsin L-Like Activity Purified 

from Cysticercus Fluid of Taenia 

solium in the Diagnosis of Human 

Cysticercosis  AMERICAN 

JOURNAL OF TROPICAL MEDICINE 

AND HYGIENE  80  6  964-970  JUN 

2009 

 

http://apps.isiknowledge.com/full_record.do?&colname=WOS&search_mode=CitingArticles&qid=6&page=1&product=WOS&SID=T2m9N4ekNiCMN414l9M&doc=1&cacheurlFromRightClick=no
http://apps.isiknowledge.com/full_record.do?&colname=WOS&search_mode=CitingArticles&qid=6&page=1&product=WOS&SID=T2m9N4ekNiCMN414l9M&doc=1&cacheurlFromRightClick=no
http://apps.isiknowledge.com/full_record.do?&colname=WOS&search_mode=CitingArticles&qid=6&page=1&product=WOS&SID=T2m9N4ekNiCMN414l9M&doc=1&cacheurlFromRightClick=no
http://apps.isiknowledge.com/full_record.do?&colname=WOS&search_mode=CitingArticles&qid=6&page=1&product=WOS&SID=T2m9N4ekNiCMN414l9M&doc=1&cacheurlFromRightClick=no
http://apps.isiknowledge.com/full_record.do?&colname=WOS&search_mode=CitingArticles&qid=6&page=1&product=WOS&SID=T2m9N4ekNiCMN414l9M&doc=1&cacheurlFromRightClick=no
http://apps.isiknowledge.com/full_record.do?&colname=WOS&search_mode=CitingArticles&qid=10&page=1&product=WOS&SID=T2m9N4ekNiCMN414l9M&doc=2
http://apps.isiknowledge.com/full_record.do?&colname=WOS&search_mode=CitingArticles&qid=10&page=1&product=WOS&SID=T2m9N4ekNiCMN414l9M&doc=2
http://apps.isiknowledge.com/full_record.do?&colname=WOS&search_mode=CitingArticles&qid=10&page=1&product=WOS&SID=T2m9N4ekNiCMN414l9M&doc=2
http://apps.isiknowledge.com/full_record.do?&colname=WOS&search_mode=CitingArticles&qid=10&page=1&product=WOS&SID=T2m9N4ekNiCMN414l9M&doc=2
http://apps.isiknowledge.com/full_record.do?&colname=WOS&search_mode=CitingArticles&qid=11&page=1&product=WOS&SID=T2m9N4ekNiCMN414l9M&doc=1
http://apps.isiknowledge.com/full_record.do?&colname=WOS&search_mode=CitingArticles&qid=11&page=1&product=WOS&SID=T2m9N4ekNiCMN414l9M&doc=1
http://apps.isiknowledge.com/full_record.do?&colname=WOS&search_mode=CitingArticles&qid=11&page=1&product=WOS&SID=T2m9N4ekNiCMN414l9M&doc=1
http://apps.isiknowledge.com/full_record.do?&colname=WOS&search_mode=CitingArticles&qid=11&page=1&product=WOS&SID=T2m9N4ekNiCMN414l9M&doc=1
http://apps.isiknowledge.com/full_record.do?&colname=WOS&search_mode=CitingArticles&qid=11&page=1&product=WOS&SID=T2m9N4ekNiCMN414l9M&doc=1
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ลําดับ ช่ือ - นามสกุล ช่ือบทความ 
วัน เดือน ปของวารสารที่มีการ

ช่ือวารสาร ฐานขอมูล 
อางอิง 

4 Natthawut 

Kaewpitoon 

Human intestinal 

capillariasis in Thailand 

WORLD 

JOURNAL OF 

GASTROENTER

OLOGY 

ISI Bair MJ, Chen HL, Lin IT, et al.  A 

RARE CASE OF CHRONIC 

DIARRHEA IN AN ELDERLY 

MALE  INTERNATIONAL JOURNAL 

OF GERONTOLOGY  3  2  122-

125  JUN 2009 

5 Natthawut 

Kaewpitoon 

Opisthorchis viverrini: 

The carcinogenic 

human liver fluke 

WORLD 

JOURNAL OF 

GASTROENTER

OLOGY 

ISI Keiser J, Utzinger J  Food-Borne 

Trematodiases  CLINICAL 

MICROBIOLOGY  

REVIEWS  22  3  466-483  JUL 2009 

 
1.11 ผลงานบริการวิชาการ 

1.11.1 อาจารยประจําที่มีสวนรวมในการใหบริการทางวิชาการแกสังคม เปนที่ปรึกษา เปนกรรมการ
วิทยานิพนธภายนอกวิทยาลัย เปนกรรมการวิชาการกรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาต ิ 

ลําดับ ช่ือโครงการ ช่ืออาจารยที่เขารวม 

1 อาจารยเมรีรัตน ม่ันวงศ แพทยศาสตรสูสังคม คร้ังที่ 2 

2 อาจารยจารุวรรณ วงบุตดี 

3 ดร.จุฑารัตน จิตติมณี 

4 การสรางเสริมและพัฒนาการจัดการอนามัย อาจารยสงา ทับทิมหิน 

5 อาจารยจินตนา ศิริบูรณพิพัฒนา ส่ิงแวดลอมในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  

6 อาจารยชาญวิทย มณีนิล 

7 อาจารยฐิติรัช งานฉมัง 

8 การบริการตรวจวัดระดับน้ําตาลในเลือดและดรรชนีมวลกาย อาจารยมินตรา สาระรักษ 

9 ในการปองกันและควบคุมโรคเบาหวานและโรคอวนในพื้นที่  อาจารยนันทยา กระสวยทอง 

10 อาจารยปยนันท มีเวที ตําบลเมืองศรีไค อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี 

11 ดร.จารุวรรณ ศิริเทพทวี 

12 อาจารยธันยาการย ศรีวรมาศ 

13 ดร.ธารินี ไชยวงศ 

 

http://apps.isiknowledge.com/full_record.do?&colname=WOS&search_mode=CitingArticles&qid=12&page=1&product=WOS&SID=T2m9N4ekNiCMN414l9M&doc=1
http://apps.isiknowledge.com/full_record.do?&colname=WOS&search_mode=CitingArticles&qid=12&page=1&product=WOS&SID=T2m9N4ekNiCMN414l9M&doc=1
http://apps.isiknowledge.com/full_record.do?&colname=WOS&search_mode=CitingArticles&qid=12&page=1&product=WOS&SID=T2m9N4ekNiCMN414l9M&doc=1
http://apps.isiknowledge.com/full_record.do?&colname=WOS&search_mode=CitingArticles&qid=12&page=1&product=WOS&SID=T2m9N4ekNiCMN414l9M&doc=1
http://apps.isiknowledge.com/full_record.do?&colname=WOS&search_mode=CitingArticles&qid=13&page=1&product=WOS&SID=T2m9N4ekNiCMN414l9M&doc=1
http://apps.isiknowledge.com/full_record.do?&colname=WOS&search_mode=CitingArticles&qid=13&page=1&product=WOS&SID=T2m9N4ekNiCMN414l9M&doc=1
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ลําดับ ช่ือโครงการ ช่ืออาจารยที่เขารวม 

14 ดร.ภาวนา พนมเขต การตรวจคัดกรองธาลัสซีเมียเคล่ือนที่ เพื่อชาวชนบท จ.

อุบลราชธานี  
15 ดร.สุรศักด์ิ แวนรัมย 

 
 

1.11.2 กิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความตองการพัฒนาและเสริมสราง
ความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติและนานาชาติ 

 

ลําดับ ช่ือโครงการ หัวหนาโครงการ งบประมาณ (บาท) 

1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การพัฒนางานวิจัย

ดวยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร เพื่อการพัฒนาชนบท 

นายวัชรพงษ แสงนิล              9,320  

2 การสรางเสริมและพัฒนาการจัดการอนามัยส่ิงแวดลอม

ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

นายสงา ทับทิมหิน          123,100  

3 แพทยศาสตรสูสังคม คร้ังที่ 2 นางสาวรัตติกาล วังคะฮาด          115,120  

4 บริการตรวจสุขภาพประชาชนในจังหวัดอีสานใต ประจําป 

2553 

นางสาวจินตนา ศิริบูรณพิพัฒนา          123,800  

5 บริการตรวจคัดกรองธาลัสซีเมียเคล่ือนที่เพ่ือชาวชนบท ดร.สุรศักด์ิ แวนรัมย          130,000  

6 โรงเรียนแพทยสรางเสริมสุขภาพสูชุมชน รศ.นพ.ปวน สุทธิพินิจธรรม          134,000  

7 รูทัน...เพื่อปองกันไขหวัดใหญ 2009 นายวิษณุ ทาริวงศ              4,500  

8 การบริการตรวจวัดระดับน้ําตาลในเลือดและดรรชนีมวล

กายในการปองกันและควบคุมโรคเบาหวานและโรคอวน

ในพื้นที่ ตําบลเมืองศรีไค อําเภอวารินชําราบ จังหวัด

อุบลราชธานี 

นางจารุวรรณ วงบุตดี          134,300  

รวมเปนเงินทัง้ส้ิน 774,140 
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1.11.3 คาใชจายและมูลคาของวิทยาลัย ในการบริการวิชาการและวิชาชีพเพ่ือสังคม 

ลําดับ ช่ือโครงการ หัวหนาโครงการ งบประมาณ (บาท) 

1 การสรางเสริมและพัฒนาการจัดการอนามัยส่ิงแวดลอม

ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

นายสงา ทับทิมหิน          123,100  

2 แพทยศาสตรสูสังคม คร้ังที่ 2 นางสาวรัตติกาล วังคะฮาด          115,120  

3 บริการตรวจสุขภาพประชาชนในจังหวัดอีสานใต ประจําป 

2553 

นางสาวจินตนา ศิริบูรณพิพัฒนา          123,800  

4 บริการตรวจคัดกรองธาลัสซีเมียเคล่ือนที่เพ่ือชาวชนบท ดร.สุรศักด์ิ แวนรัมย          130,000  

5 โรงเรียนแพทยสรางเสริมสุขภาพสูชุมชน รศ.นพ.ปวน สุทธิพินิจธรรม          134,000  

6 การบริการตรวจวัดระดับน้ําตาลในเลือดและดรรชนีมวล

กายในการปองกันและควบคุมโรคเบาหวานและโรคอวน

ในพื้นที่ ตําบลเมืองศรีไค อ.วารินชําราบ จ. อุบลราชธานี 

นางจารุวรรณ วงบุตดี          134,300  

                                       รวมเปนเงินทัง้ส้ิน 760,320 

 
 
1.12 ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรรม 

1.12.1 โครงการหรือกจิกรรมในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะและ 
วัฒนธรรม 

ลําดับ ช่ือโครงการ หัวหนาโครงการ 
งบประมาณ

(บาท) 

1 โครงการศึกษางานหัตถกรรมพื้นบานการผลิตฆอง

กับภาวะเส่ียงดานสุขภาพของคนงาน 

นายสงา ทับทิมหิน 103,000 

2 โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมสืบสานประเพณี

ทําบุญอุทิศสวนกุศลอาจารยใหญ วิทยาลัย

แพทยศาสตรและการสาธารณสุข มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี 

นายชาญวิทย มณีนิล 103,000 

3 โครงการศึกษาวัฒนธรรมการละเลนของเด็กในเขต 

จังหวัดอุบลราชธานี  

ศรีสะเกษ บุรีรัมย มุกดาหาร 

นางสาวปาณริญ ย่ิงรัตนสุข 144,000 
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ลําดับ 
งบประมาณ

ช่ือโครงการ หัวหนาโครงการ 
(บาท) 

4 โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมการแสดงโปงลาง

และหมอลําพื้นบานเพื่อสงเสริมสุขภาพประชาชน 

เร่ือง “การปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก” 

นายชาญวิทย มณีนิล 159,400 

5 โครงการศึกษาพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนใน

เขตภาคอีสานตอนลาง ตามฮีต 12 ครอง 14 

นางสาวสมาพร ศิริลาภ 142,700 

รวมเปนเงินทัง้ส้ิน 652,100 

 
 

1.12.2 คาใชจายและมูลคาที่ใชในการอนุรักษ พัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะและวัฒนธรรม 

ลําดับ ช่ือโครงการ หัวหนาโครงการ งบประมาณ 

1 โครงการศึกษางานหัตถกรรมพื้นบานการผลิตฆองกับ

ภาวะเส่ียงดานสุขภาพของคนงาน 

นายสงา ทับทิมหิน         103,000  

2 โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมสืบสานประเพณี

ทําบุญอุทิศสวนกุศลอาจารยใหญ วิทยาลัย

แพทยศาสตรและการสาธารณสุข มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี 

นายชาญวิทย มณีนิล         103,000  

3 โครงการศึกษาวัฒนธรรมการละเลนของเด็กในเขต 

จังหวัดอุบลราชธานี  

ศรีสะเกษ บุรีรัมย มุกดาหาร 

นางสาวปาณริญ ย่ิงรัตนสุข         144,000  

4 โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมการแสดงโปงลาง

และหมอลําพื้นบานเพื่อสงเสริมสุขภาพประชาชน เร่ือง 

“การปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก” 

นายชาญวิทย มณีนิล         159,400  

5 โครงการศึกษาพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนในเขต

ภาคอีสานตอนลาง ตามฮีต 12 ครอง 14 

นางสาวสมาพร ศิริลาภ         142,700  

รวมเปนเงินทัง้ส้ิน 652,100 
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1.13 โครงการ/กิจกรรมนักศึกษา   จํานวน  14  กิจกรรม 

รายชื่อกิจกรรม/โครงการ วัน เวลา สถานที่ 
เปาหมาย 
ผูเขารวม 

จํานวน 
ผูเขารวม 

จริง 

คิดเปน 
รอยละ 

กิจรรมดานวิชาการ   จํานวน 2 กิจกรรม 

1. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม(วิทยาลัยฯ ) 26 พ.ค. 53 วิทยาลัยฯ 110 103 93 

2 โครงการเตรียมความพรอมในการสมัคร

งาน 
23 ม.ค.  53 วิทยาลัยฯ 50 50 100 

กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน  จาํนวน 1 กิจกรรม 

10-16 ต.ค  

52 

บานนาแซง อ.เดช

อุดม 
1. โครงการคายอาสาพัฒนาชุมชน    50 50 100 

กิจกรรมกีฬาและการสงเสริมสุขภาพ  จํานวน 3 กิจกรรม 

25-30  

 
1. แขงขันกีฬานองใหม ( Freshy ) มหาวิทยาลัยอุบลฯ 

พ.ย. 52 
128 128 100 

2. 
22-25   

กีฬาเข็มสัมพันธคร้ังที่  23 มหาวิทยาลัยมหิดล 
ต.ค. 52 

48 48 100 

3. 
14-15 พ.ย. 

52 
กีฬาสาธารณสุขสัมพันธคร้ังที่ 28 มหาวิทยาลัยนเรศวร 180 157 87 

กิจกรรมทํานุบํารุงสงเสริมศิลปวัฒนธรรม   จํานวน 4 กิจกรรม 

1. กิจกรรมไหวครู   ( มหาวิทยาลัย) 11 มิ.ย. 52 วิทยาลัยฯ 431 350 81 

2. โครงการบายศรีสูขวัญ สานสัมพันธนองพี่ 18  มิ.ย  52 วิทยาลัยฯ 300 250 83 

3. สืบสานประเพณีลอยกระทง  12 พ.ย 52 มหาวิทยาลัยอุบลฯ 128 128 100 

4. วันมหิดล 24 ก.ย 52 วิทยาลัยฯ 431 370 85 

กิจกรรมนนัทนาการ  จํานวน  4 กิจกรรม                                     

1. ตอนรับนองใหมสู  ม.อุบลฯ 

(มหาวิทยาลัย) 
1  มิ.ย 52 วิทยาลัยฯ 128 128 100 

2. 
วิทยาลัยฯ 15-20  มิ.ย 

52 
ตอนรับนองใหมสูวิทยาลัยฯ 128 128 100 
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จํานวน 
เปาหมาย คิดเปน 

รายชื่อกิจกรรม/โครงการ วัน เวลา สถานที่ ผูเขารวม 
ผูเขารวม รอยละ 

จริง 

วิทยาลัยฯ 3. โครงการราตรีบัณฑิต   19 ธ.ค  52 169 140 82 

4. วิทยาลัยฯ โครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษา สบ. 31 มี.ค 53 31 31 100 

เฉล่ียมีผูเขารวมรอยละ 93.64 

 
1.14 งบประมาณ 

1.14.1  คาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบหองสมุด คอมพิวเตอร และศูนยสารสนเทศ 

จํานวนเงิน (บาท) 
รายการ 

งบประมาณ เงินรายได 

1. คาจัดซ้ือหนังสือ  วารสาร  ส่ือส่ิงพิมพ ส่ือมัลติมีเดีย 589,579.45 - 

2.  พัฒนาระบบสารสนเทศ ซอฟแวรและฐานขอมูลคอมพิวเตอร เพื่อการ

สืบคนและการศึกษาของนักศึกษา 

- - 

3. คาเชา/คาใชจายวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑการศึกษาเคร่ืองคอมพิวเตอร ที่

ใชในระบบหองสมุดและศูนยสารสนเทศ (กรณีครุภัณฑใหใชคาเส่ือมราคา) 

357,468.00 - 

4. คาใชจายระบบคอมพิวเตอรและสารสนเทศ   

- ระบบเครือขายคอมพิวเตอร 260,500.00 - 

- งานครุภัณฑเครือขายคอมพิวเตอรและเครือขายเสียง 890,550 - 

5.  คาเส่ือมราคา - - 

6.  คาจางผูปฏิบัติงาน   

- เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 171,222.00 - 

- บรรณารักษ - 128,064.00 

- นักวิชาการคอมพิวเตอร 3 อัตรา 309,657.00 95,220.00 

- ชางภาพการแพทย - 160,186.00 

- นายชางเทคนิค - 142,290.00 

- คาปฏิบัติการนอกเวลา (หองสมุด) 76,415.00 - 

- คาปฏิบัติการนอกเวลา (หองคอมพิวเตอร) 59,580.00 - 

7.  คาใชจายในการปรับปรุงอาคาร หองเรียน หองปฏิบัติการ - - 
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จํานวนเงิน (บาท) 
รายการ 

เงินรายได งบประมาณ 

8.  คาใชจายฯท่ีมหาวิทยาลัยฯปนสวนใหวิทยาลัยฯ  1,026,270.87 

รวม 2,714,971.45 1,552,030.87 

รวมคาใชจายทั้งหมด 4,267,002.32 

FTES ปงบประมาณ 351.64 

สรุป คาใชจายทั้งหมด  12,134.58 

  
1.14.2  คาใชจายทั้งหมดในการดําเนนิงาน 2 กลุมวิชา และวิทยาลัยฯ 

รายการคาใชจาย หลักสูตร พบ. 
หลักสูตร วท.บ.

(สาธารณสุข
ศาสตร) 

วิทยาลัยฯ 

1. เงินงบประมาณแผนดิน     

            -  เงินเดือนและคาจาง 1,344,093.16 2,991,691.24 4,335,784.40 

            - คาตอบแทน 112,161.10 249,648.90 361,810.00 

            - คาใชสอย 297,278.68 661,684.79 958,963.47 

            - คาวัสดุ 318,818.73 709,628.80 1,028,447.53 

2. เงินงบประมาณโครงการผลิตแพทยเพ่ิม       

           - เงินเดือนและคาจาง   17,063,889.00  0.00           7,063,889.00  

           - คาตอบแทน        234,205.00  0.00              234,205.00  

           - คาใชสอย       443,429.24  0.00              443,429.24  

           - คาวัสดุ    1,391,873.27  0.00           1,391,873.27  

3. เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได)        

           - เงินเดือนและคาจาง 0.00  0.00  0.00  

           - คาตอบแทน 1,813.50 4,036.50 5,850.00 

           - คาใชสอย  0.00 0.00 0.00 

           - คาวัสดุ 0.00  0.00  0.00  

4. เงินนอกงบประมาณ (เงินรายไดอื่น ๆ)        

           - เงินเดือนและคาจาง 0.00  0.00  0.00  
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หลักสูตร วท.บ.
รายการคาใชจาย หลักสูตร พบ. วิทยาลัยฯ (สาธารณสุข

ศาสตร) 

           - คาตอบแทน 10,738.40 23,901.60 34,640.00 

           - คาใชสอย  34,671.09 77,171.12 111,842.21 

           - คาวัสดุ 2,008.18  4,469.82 6,478.00 

5. เงินกองทุนผลิตบัณฑิต       

           - เงินเดือนและคาจาง 900,572.63 2,004,500.37           2,905,073.00  

           - คาตอบแทน 1,344,426.29 2,992,432.71           4,336,859.00  

           - คาใชสอย 296,733.48 660,471.28              957,204.76 

           - คาวัสดุ 2,760.64 6,144.66               8,905.30 

6. คาเส่ือมราคาปงบประมาณ  2552       

           - คาเส่ือมราคาครุภัณฑ 2,181,879.16 4,856,440.70 7,038,319.86 

           - คาเส่ือมราคาส่ิงกอสราง 2,419,217.83 5,384,710.65 7,803,928.48 

28,400,569.38 20,626,933.14 49,027,502.52 รวมทั้งส้ิน 

จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทยีบเทา (FTES) 107.89 243.75 351.64 

263,236.35 84,623.32 139,425.27 คาใชจายทั้งหมดตอนักศึกษา 1 คน   =   

คามาตรฐานสําหรับนักศึกษาวิทยาศาสตรสุขภาพ 395,208.00 119,905.00 214,514.00 

คิดเปนรอยละ -33.39 -29.42 -35.00 

หมายเหตุ  :  คิดเฉล่ียคาใชจาย 2 กลุมวิชา เทียบจากคา FTES ทั้ง 2 กลุมวิชา 

(กลุมวิชาแพทยศาสตรและกลุมวิชาสาธารณสุขศาสตร) 
 
1.14.3 งบประมาณรายรับ-รายจาย  ในปงบประมาณ 2552 

รายจาย 

 งบบุคลากร   งบดําเนินงาน  รายละเอียด รายรับ รวมรายจาย 
 เงินเดือน/
คาจาง  

 ตอบแทน   ใชสอย   วัสดุ  

เงินคงเหลือ 

1. เงิน

งบประมาณ

6,685,006.40 4,335,784.40 361,810.00 958,963.47 1,028,447.53 6,685,005.40 1.00 
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รายจาย 

 งบบุคลากร   งบดําเนินงาน  รายละเอียด รายรับ 
 เงินเดือน/
คาจาง  

 ตอบแทน   วัสดุ  

รวมรายจาย เงินคงเหลือ 

 ใชสอย  

2. เงิน

งบประมาณ

โครงการผลิต

แพทยเพิ่ม 

29,400,000.00 17,063,889.00 234,205.00 443,429.24 1,391,873.27  19,133,396.51 10,266,603.49 

3. เงินนอก

งบประมาณ 

 (เงินรายได ) 

284,517.50 0 5,850.00 0 0 5,850.00 278,667.50 

4. เงินนอก

งบประมาณ 

เงินรายอื่น ๆ ) (

727,840.67 0 34,640.00 111,842.21 6,478.00 152,960.21 574,880.46 

5. เงินกองทุน 8,224,192.50 2,905,073.00 4,336,859.00 957,204.76 8,905.30 8,208,042.06 16,150.44 

รวมทั้งส้ิน 

วิทยาลัยฯ) 

45,321,557.07 24,304,746.40 4,973,364.00 2,471,439.68 2,435,704.10 34,185,254.18 11,136,302.89 

(

เงินเหลือจายสุทธิ  (วิทยาลัยฯ) 11,136,302.89 

รอยละของเงินเหลือจาย  (วิทยาลัยฯ) 24.57 

 
 
1.14.4  งบประมาณสําหรับพัฒนาอาจารยและบุคลากร    
  1.) บุคลากรสายวิชาการที่เขารวมประชุมวิชาการ /นําเสนอผลงานวิชาการในประเทศและตางประเทศ              

ครั้ง
ที่ 

ช่ือ - สกุล บทความทางวิชาการเรื่อง 
งบ 

ประมาณ 
วัน เวลา สถานที่ 

รศ.นพ.ปวน  สุทธิพินิจธรรม ประชุมวิชาการแพทยศาสตร

ศึกษาแหงประเทศไทย คร้ังที่ 9 

2,314 26-28 1 พ.ย. 51 รพ.ราชวิถี 
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ครั้ง งบ 
ช่ือ - สกุล บทความทางวิชาการเรื่อง วัน เวลา สถานที่ 

ที่ ประมาณ 

สัมมนาพัฒนาศักยภาพนิสิต

นักศึกษาแพทยดานการสราง

เสริมสุขภาพและการแขงขันกีฬา

นิสิตนักศึกษาแพทย 

4,846 22-27 ต.ค. 51 คณะแพทยศาสตร  

 ม.ขอนแกน 

2 อ.ดร.ณัฐวุฒิ  แกวพิทูลย 

ประชุมวิชาการดาน

แพทยศาสตรศึกษาแหงประเทศ

ไทย 

22,475 12-18 ต.ค.51 โรงแรมบีพีสมิหรา   

จ.สงขลา 

ดร.ธารินี  ไชยวงศ ประชุมวิชาการแพทยศาสตร

ศึกษาแหงประเทศไทย คร้ังที่ 9 

17,900 18-22 พ.ย. 51 3 โรงแรมโซฟเทล 

ราชาออคิด  

จ.ขอนแกน 

ประชุมวิชาการแพทยศาสตร

ศึกษาแหงประเทศไทย คร้ังที่ 9 

4,908 25-29 พ.ย. 51 รพ.ราชวิถี 

ประชุมเครือขายโรงเรียนแพทยฯ 

คร้ังที่ 4/2552 

3,422 20-22 ส.ค. 52 ว.แพทยศาสตรพระ

มงกุฎเกลา 

4 ดร.สุรศักด์ิ  แวนรัมย 

ประชุมวิชาการของสํานักงาน

คณะกรรมการอุดมศึกษา คร้ังที่ 

2 

5,902 26-30 ส.ค. 52 โรงแรมดุสิตธานี 

พัทยา 

ประชุมกรรมการบริหารกลุม

สถาบันแพทยศาสตรแหง

ประเทศไทย คร้ังที่ 4/52 

6,245 25-27 มิ.ย. 52 คณะแพทยศาสตร   

 ม.ธรรมศาสตร 

5 พญ.ปาริชาติ  วงศเสนา 

ประชุมวิชาการระดับชาติ 2552 

ปแหงคุณภาพการอุดมศึกษา

ไทย 

4,430 1-4 ก.ค. 52 ศูนยแสดงสินคา

และการประชุมอมิ

แพ็ต เมืองทองธานี 

สัมมนาผลการดําเนินงานและ

แนวทางการพัฒนางานของ ศ.

ร.ว. 

5,270 10-12 ก.ค. 52 โรงแรมริชมอนด   

จ.นนทบุรี 

ประชุมแพทยศาสตรศึกษา

แหงชาติ คร้ังที่ 8 

5,757 19-23 ก.ค. 52 อาคารเฉลิมพระ

บารมี 50 ป 
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ครั้ง งบ 
ช่ือ - สกุล บทความทางวิชาการเรื่อง วัน เวลา สถานที่ 

ที่ ประมาณ 

ลงนามความรวมมือผลิตแพทย

เพื่อชาวชนบทระหวางกระทรวง

สาธารณสุขและ 

4,030 30-31 ก.ค. 52 กระทรวง

สาธารณสุข   

 ม.อุบลฯ 

จ.นนทบุรี 

ประชุมกรรมการกลุมสถาบัน

แพทยศาสตรแหงประเทศไทย 

คร้ังที่ 3/52 

5,345 7-8 ส.ค. 52 ว.แพทยศาสตรพระ

มงกุฎเกลา 

ประชุมวิชาการแพทยศาสตร

ศึกษา คร้ังที่8 

10,140 20-24 ก.ย. 52 โรงแรม The Zing 

Hotel และ Garden 

Sea view พัทยา 

ประชุมปฏิบัติการ แนวทางการ

ประเมินผลกระทบตอสุขภาพใน

ระดับโครงการ 

3,281 4-5 ส.ค. 52 โรงแรมริชมอนด   

จ.นนทบุรี 

6 อ.สงา  ทับทิมหิน 

สัมมนาสมัชชาหมออนามัย

แหงชาติ ประจําป 52 

6,890 13-16 ก.ย. 52 โรงแรมพูลแมน 

ราชาออคิด          

จ.ขอนแกน 

ประชุมและแบงปน

ประสบการณการทํางานดาน

การสรางเสริมสุขภาพ 

920 27-29 ม.ค. 52 โรงแรมอมารี แอร

พอรต ดอนเมือง 

7 นพ.สุพจน  ฉัตรทินกร 

เสวนาเร่ืองจุดเปล่ียนการ

ประยุกตใชวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีกับภูมิปญญาไทย 

4,300 19048 โรงแรมเรดิสัน 

8 ผศ.ดร.ปราณี พัฒนพิพิธ-

ไพศาล 

ประชุมวิชาการ ปขมท.เร่ือง 

CHANGE อุดมศึกษาไทย 

13,360 19-22 มี.ค. 52 โรงแรมโลตัสปาง

สวนแกว 

 จ.เชียงใหม 

9 อ.ฐิติรัช  งานฉมัง ประชุมเตรียมความพรอมดาน

การติดตามและประเมินผล

ภายในคณะ (กสพท) 

3,420 19140 ว.แพทยศาสตร ม.

รังสิต 
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ครั้ง งบ 
ช่ือ - สกุล บทความทางวิชาการเรื่อง วัน เวลา สถานที่ 

ที่ ประมาณ 

ประชุมและแบงปน

ประสบการณการทํางานดาน

การสรางเสริมสุขภาพ 

920 27-29 ม.ค. 52 โรงแรมอมารี แอร

พอรต ดอนเมือง 

10 อ.มินตรา  สาระรักษ 

ประชุมแพทยศาสตรศึกษา

แหงชาติ คร้ังที่ 8 

5,757 19-23 ก.ค. 52 อาคารเฉลิมพระ

บารมี 50 ป 

11 อ.นันทยา  กระสวยทอง ประชุมแพทยศาสตรศึกษา

แหงชาติ คร้ังที่ 8 

5,757 19-23 ก.ค. 52 อาคารเฉลิมพระ

บารมี 50 ป 

ประชุมวิชาการแพทยศาสตร

ศึกษาแหงประเทศไทย คร้ังที่ 9 

4,908 25-29 พ.ย. 51 รพ.ราชวิถี 12 อ.สุพัตรา  ขจัดโรคา 

ประชุมแพทยศาสตรศึกษา

แหงชาติ คร้ังที่ 8 

5,757 19-23 ก.ค. 52 อาคารเฉลิมพระ

บารมี 50 ป 

ประชุมและแบงปน

ประสบการณการทํางานดาน

การสรางเสริมสุขภาพ 

920 27-29 ม.ค. 52 โรงแรมอมารี แอร

พอรต ดอนเมือง 

13 อ.ชุติกาญจน  พิลาศรี 

ประชุมแพทยศาสตรศึกษา

แหงชาติ คร้ังที่ 8 

5,757 19-23 ก.ค. 52 อาคารเฉลิมพระ

บารมี 50 ป 

ประชุมวิชาการแพทยศาสตร

ศึกษาแหงประเทศไทย คร้ังที่ 9 

4,908 25-29 พ.ย. 51 รพ.ราชวิถี 14 พญ.ปยะรัตน  ธัญนิพัทธ 

ประชุมวิชาการทางการแพทย

คร้ังประวัติศาสตร 

7,002 21-25 มิ.ย. 52 โรงแรมเซ็นมาราแก

รนด บางกอกคอน

เวนชั่น 

สัมมนาผลการดําเนินงานและ

แนวทางการพัฒนางานของ ศ.

ร.ว. 

5,270 10-12 ก.ค. 52 โรงแรมริชมอนด   

จ.นนทบุรี 

ประชุมแพทยศาสตรศึกษา

แหงชาติ คร้ังที่ 8 

3,846 19-23 ก.ค. 52 อาคารเฉลิมพระ

บารมี 50 ป 
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ครั้ง งบ 
ช่ือ - สกุล บทความทางวิชาการเรื่อง วัน เวลา สถานที่ 

ที่ ประมาณ 

ประชุมวิชาการแพทยศาสตร

ศึกษา คร้ังที่8 (CIRD2009) 

9,231 20-24 ก.ย. 52 โรงแรม The Zing 

Hotel และ Garden 

Sea view พัทยา 

ประชุมวิชาการแพทยศาสตร

ศึกษาแหงประเทศไทย คร้ังที่ 9 

4,908 25-29 พ.ย. 51 รพ.ราชวิถี 15 นพ.เอกพจน  ทองมี 

ประชุมวิชาการทางการแพทย

คร้ังประวัติศาสตร 

7,002 21-25 มิ.ย. 52 โรงแรมเซ็นมาราแก

รนด บางกอกคอน

เวนชั่น 

ประชุมผูประสานงานศูนยวิจัย

ทางคลินิก คร้ังที่ 1/52 

2,445 24-27 มิ.ย. 52 หองประชุม

เครือขายวิจัยคลินิก

สหสถาบัน  

จ.นนทบุรี 

ประชุมแพทยศาสตรศึกษา

แหงชาติ คร้ังที่ 8 

3,846 19-23 ก.ค. 52 อาคารเฉลิมพระ

บารมี 50 ป 

ประชุมวิชาการแพทยศาสตร

ศึกษา คร้ังที่8 

9,645 20-24 ก.ย. 52 โรงแรม The Zing 

Hotel และ Garden 

Sea view พัทยา 

ประชุมแพทยศาสตรศึกษา

แหงชาติ คร้ังที่ 8 

3,846 19-23 ก.ค. 52 อาคารเฉลิมพระ

บารมี 50 ป 

16 พญ.จารุณี  ชีวินเจริญรุง 

ประชุมวิชาการแพทยศาสตร

ศึกษา คร้ังที่8 

9,231 20-24 ก.ย. 52 โรงแรม The Zing 

Hotel และ Garden 

Sea view พัทยา 

ประชุมวิชาการแพทยศาสตร

ศึกษาแหงประเทศไทย คร้ังที่ 9 

4,908 25-29 พ.ย. 51 รพ.ราชวิถี 17 พญ.ศุทธินี  ตรีโรจนพร 

ประชุมโครงการเครือขายกิจการ

นักศึกษาแพทยแหงประเทศไทย 

คร้ังที่2/52 

3,558 29-31 มี.ค. 52 คณะแพทยศาสตร 

จุฬาฯ 
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ครั้ง งบ 
ช่ือ - สกุล บทความทางวิชาการเรื่อง วัน เวลา สถานที่ 

ที่ ประมาณ 

ประชุมวิชาการแพทยศาสตร

ศึกษา ประจําป 2552 

8,112 17-27 ก.พ.2552 โรงแรมอินเตอร

คอนติเนนตัล 

สัมมนาพัฒนาศักยภาพนิสิต

นักศึกษาแพทยดานการสราง

เสริมสุขภาพและการแขงขันกีฬา

นิสิตนักศึกษาแพทย 

4,846 22-27 ต.ค. 51 คณะแพทย

มหาวิทยาลัย 

ขอนแกน 

18 พญ.สรญา  แกวพิทูลย 

ประชุมคณะกรรมการ

อํานวยการรวมกับกลุมสถาบัน

แพทยศาสตรแหงประเทศไทย 

คร้ังที่ 1 

6,055 6 ก.พ. 52 คณะ

แพทยศาสตรศิริราช

พยาบาล 

 
 2.) บุคลากรสายวิชาการที่ไดรบัการเพ่ิมพูนประสบการณในวิชาชีพ 

ครั้งที ่ ช่ือ - สกุล หัวขอ 
งบ 

ประมาณ 
วัน เวลา สถานที่ 

เขารวมพิธีพระราชทานเพลิง

ศพครูใหญ 

210  7 มิ.ย.52 ม.ขอนแกน 1 อ.ชาญวิทย  มณีนิล 

ประชุมวิชาการกลางป 52 5,130  23-26 ก.ย. 52 คณะแพทยศาสตร   

ม.ขอนแกน 

2 ผศ.ดร.ปราณี พัฒนพิพิธไพศาล อบรมการพัฒนาทรัพยากร

บุคคลเชิงกลยุทธ 

 

11,890  14-15 ก.ย. 52 โรงแรมเคยูโฮม        

ม.เกษตรศาสตร 

3 อ.ชุติกาญจน  พิลาศรี สัมมนาเพื่อพัฒนากระบวน

ทัศนดานการสรางเสริม

สุขภาพบุคลากรคณะ

แพทยศาสตรเปดใหม 

3,432  3-5 มิ.ย. 52 ว.แพทยศาสตรพระ

มงกุฎเกลา 

4 

  

อ.จินตนา  ศิริบูรณพิพัฒนา รับทุนการศึกษามูลนิธิโอสถ

สภา ป 52 

4000  20-22 

  

ส.ค. 52 บจก.โอสถสภา กทม. 
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ครั้งที ่ ช่ือ - สกุล 
งบ 

หัวขอ วัน เวลา สถานที่ 
ประมาณ 

อบรมเชิงปฏิบัติการ การ

ฟองรองทางสาธารณสุข: การ

จัดการคุณภาพ ขอควรระวัง

และแนวทางแกปญหา 

11,478  2-7 ส.ค. 52 คณะสังคมศาสตร

และมนุษยศาสตร 

 ม.มหิดลศาลายา 

อบรมหลักสูตรความ

ปลอดภัยในการจัดเก็บ/ขนสง

สารเคมีอันตรายและการ

โตตอบกรณีเหตุฉุกเฉิน 

4,076  20-22 ก.พ. 52 สมาคมสงเสริมความ

ปลอดภัย 

5 

  

  

อ.ฐิติรัฐ  งานฉมัง 

อบรมการติดต้ังและ

ตรวจสอบระบบการปองกัน

อัคคีภัยในสถานประกอบ

กิจการ 

3620  6 พ.ค.52 กรมสวัสดิการและ

คุมครองแรงงาน สวน

แยกตล่ิงชัน 

สัมมนาวิชาการและชม

นิทรรศการงานสัปดาหความ

ปลอดภัยในการทํางาน

แหงชาติ คร้ังที่ 23 

7,802  1-5 ก.ค. 52 ศูนยแสดงนิทรรศการ

และการประชุมไบ

เทค บางนา  

ประชุมวิชาการสรีรวิทยา

สมาคมแหงประเทศไทย คร้ัง

ที่ 38 

7,640  30 มี.ค. – 4 

เม.ย. 52 

โรงแรมอิมพีเรียล ภู

แกวฮิลล รีสอรท  

จ.เพชรบูรณ 

6 

  

อ.มินตรา  สาระรักษ 

  

ประชุมวิชาการทางการแพทย 

คร้ังประวัติศาสตร 

6,952  21-25 มิ.ย. 52 โรงแรมเซ็นมาราแก

รนด แอนด บางกอก

คอนเวนช่ัน 

7 อ.ธันยาการย  ศรีวรมาศ ประชุมวิชาการทางการแพทย 

คร้ังประวัติศาสตร 

6,952  21-25 มิ.ย. 52 โรงแรมเซ็นมาราแก

รนด แอนด บางกอก

คอนเวนช่ัน 

8 

  

  

นพ.เอกพจน  ทองมี สัมมนาการสรางเครือขาย

องคกรเรียนรูเพื่อพัฒนา

คุณภาพมาตรฐานการศึกษา 

7,763  5-10 

  

  

ก.พ. 52 ม.พายัพ  

จ.เชียงใหม 
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ครั้งที ่ ช่ือ - สกุล 
งบ 

หัวขอ วัน เวลา สถานที่ 
ประมาณ 

อบรมโปรแกรม Data Base 

นิสิตแพทย 

4,167  19-27 พ.ค. 52 ม.เทคโนโลยีสุรนารี     

ประชุมวิชาการทางการแพทย 

คร้ังประวัติศาสตร 

7,002  21-25 มิ.ย. 52 โรงแรมเซ็นมาราแก

รนด แอนด บางกอก

คอนเวนช่ัน 

ประชุมเพื่อเตรียมความพรอม

ในการจัดทําฐานขอมูล

สุขภาพ 

3,891  8-9 ก.ย. 52 คณะแพทยศาสตรศิริ

ราชพยาบาล 

 ม.มหิดล 

สัมมนาการสรางเครือขาย

องคกรเรียนรูเพื่อพัฒนา

คุณภาพมาตรฐานการศึกษา 

7,763  5-10 ก.พ. 52 ม.พายัพ  

จ.เชียงใหม 

สัมมนาเพื่อพัฒนากระบวน

ทัศนดานการสรางเสริม

สุขภาพบุคลากรคณะ

แพทยศาสตรเปดใหม 

3,550  3-5 มิ.ย. 52 ว.แพทยศาสตรพระ

มงกุฎเกลา 

9 

  

  

พญ.ปยะรัตน  ธัญนิพัทธ 

  

  

ประชุมวิชาการทางการแพทย 

คร้ังประวัติศาสตร 

7,002  21-25  มิ.ย.  

52 

โรงแรมเซ็นมาราแก

รนด แอนด บางกอก

คอนเวนช่ัน 

10 อ.ปยนันท  มีเวที เขารวมพิธีพระราชทานเพลิง

ศพครูใหญ 

210  7 มิ.ย.52 ม.ขอนแกน 

11 ดร.จารุวรรณ  ศิริเทพทวี อบรม The Workshop on X-

ray Aborption 

Spectroscopy 

3,630  26-30 พ.ค. 52 ม.เทคโนโลยีสุรนารี 

ประชุมวิชาการสรีรวิทยา

สมาคมแหงประเทศไทย คร้ัง

ที่ 38 

7,640  30 มี.ค. –  

4 เม.ย. 52 

โรงแรมอิมพีเรียล ภู

แกวฮิลล รีสอรท   

จ.เพชรบูรณ 

12 

  

  

อ.นันทยา  กระสวยทอง 

  

  

ประชุมเพื่อพัฒนา Code of 

Practice For Health 

Promotion 

3,022  21 พ.ค.52 โรงแรมเรดิสัน  

พระราม 9 
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ครั้งที ่ ช่ือ - สกุล 
งบ 

หัวขอ วัน เวลา สถานที่ 
ประมาณ 

สัมมนาเพื่อพัฒนากระบวน

ทัศนดานการสรางเสริม

สุขภาพบุคลากรคณะ

แพทยศาสตรเปดใหม 

3,272  3-5 มิ.ย. 52 ว.แพทยศาสตรพระ

มงกุฎเกลา 

    เขารวมพิธีพระราชทานเพลิง

ศพครูใหญ 

210 7 มิ.ย.52 ม.ขอนแกน 

ประชุมเพื่อพัฒนา Code of 

Practice For Health 

Promotion 

3,022  21 พ.ค.52 โรงแรมเรดิสัน  

พระราม 9 

13 

  

ดร.ธารินี  ไชยวงศ 

  

สัมมนาเพื่อพัฒนากระบวน

ทัศนดานการสรางเสริม

สุขภาพบุคลากรคณะ

แพทยศาสตรเปดใหม 

3,272  3-5 มิ.ย. 52 ว.แพทยศาสตรพระ

มงกุฎเกลา 

14 ดร.ณัฏฐวุฒิ  แกวพิทูลย รวมแขงขันกีฬาบุคลากร คร้ัง

ที่ 28 

2,100  28 เม.ย. –   

9 พ.ค. 52 

ม.เทคโนโลยีสุรนารี 

15 นพ.สุพจน  ฉัตรทินกร อบรมความรูพื้นฐานทางการ

วิจัย ,อบรม Good Surgical 

practice สําหรับแพทย

ประจําบาน คร้ังที่ 1 ,ประชุม

พัฒนารางกรอบเนื้อหา

หลักสูตรการสรางเสริม

สุขภาพ 

15,130  22 เม.ย. – 

 3 พ.ค. 52 

คณะแพทยศาสตร 

จุฬาลงกรณฯ 

16 อ.จารุวรรณ  วงบุตดี ประชุมวิชาการสรีรวิทยา

สมาคมแหงประเทศไทย คร้ัง

ที่ 38 

7,640  30 มี.ค. – 4 

เม.ย. 52 

โรงแรมอิมพีเรียล  ภู

แกวฮิลล รีสอรท   

จ.เพชรบูรณ 

17 พญ.ศุทธินี  ตรีโรจนพร อบรมระยะส้ัน Intensive 

Review in Pediatric 2009 

8,112  18-22 ก.พ. 52 รพ.พระมงกุฏเกลา 
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ครั้งที ่ ช่ือ - สกุล 
งบ 

หัวขอ วัน เวลา สถานที่ 
ประมาณ 

18 อ.ภาวนา  พนมเขต ประชุมวิชาการความทาทาย

ของเทคนิคการแพทยและ

กายภาพบําบัดในยุคแหงการ

เปล่ียนแปลง 

8,090  15-20 มี.ค. 52 โรงแรมพูลแมน 

ขอนแกนราชาออรคิด 

  
3.)  บุคลากรสายวิชาการเขาศึกษาดูงานในประเทศ 

ครั้ง
ที่ 

ช่ือ - สกุล หัวขอ งบประมาณ วัน เวลา สถานที่ 

ศึกษาดูงานดานอนามัย

ส่ิงแวดลอมและรายวิชาอาชีวอ

นามัยและความปลอดภัย 

1,490 16-18 ก.ย. 

52 

จ.สุรินทร-ขอนแกน-

บุรีรัมย-นครราชสีมา-

สระบุรี 

1 

  

อ.ชาญวิทย  มณีนิล 

  

ศึกษาดูงานโครงการงาน

สัปดาหความปลอดภัยในการ

ทํางานแหงชาติ คร้ังที่ 23 

2,630 2-4 ก.ค. 52 ศูนยแสดงนิทรรศการ

และการประชุมไบเท

คบางนา 

ศึกษาดูงานดานอนามัย

ส่ิงแวดลอมและรายวิชาอาชีวอ

นามัยและความปลอดภัย 

1,490 16-18 ก.ย. 

52 

จ.สุรินทร-ขอนแกน-

บุรีรัมย-นครราชสีมา-

สระบุรี 

2 

  

อ.สงา  ทับทิมหิน 

  

ศึกษาดูงานและพัฒนา

นักศึกษา ปงบประมาณ 2551 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร

บัณฑิต (ตอเน่ือง) รุนที่ 1 

2,560 23-26 ต.ค. 

51 

รพ.บานแพว ,บ.คาโอ 

3 อ.ฐิติรัช  งานฉมัง ศึกษาดูงานดานอนามัย

ส่ิงแวดลอมและรายวิชาอาชีวอ

นามัยและความปลอดภัย 

1,490 16-18 ก.ย. 

52 

จ.สุรินทร-ขอนแกน-

บุรีรัมย-นครราชสีมา-

สระบุรี 

ศึกษาดูงานดานอนามัย

ส่ิงแวดลอมและรายวิชาอาชีวอ

นามัยและความปลอดภัย 

1,490 16-18 ก.ย. 

52 

จ.สุรินทร-ขอนแกน-

บุรีรัมย-นครราชสีมา-

สระบุรี 

4 

  

  

อ.มินตรา  สาระรักษ 

  

  

ดูงานดานการบริหารจัดการ 

โครงการปรับปรุงหลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต 

1,210 23-24 ก.ค. 

52 

คณะสาธารณสุข

ศาสตร ม.มหิดล 

 



 - 35 - 

ครั้ง
ช่ือ - สกุล หัวขอ งบประมาณ วัน เวลา สถานที่ 

ที่ 

ศึกษาดูงานและพัฒนา

นักศึกษา ปงบประมาณ 2551 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร

บัณฑิต (ตอเน่ือง) รุนที่ 1 

2,560 23-26 ต.ค. 

51 

รพ.บานแพว , 

บ.คาโอ 

5 พญ.ปาริชาติ  วงศเสนา นิเทศนักศึกษาแพทย ป 4 10,370 23-26 ส.ค. 

52 

รพ.เชียงรายประชานุ

เคราะห 

6 อ.ชุติกาญจน  พิลาศรี ดูงานดานการบริหารจัดการ 

โครงการปรับปรุงหลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต 

1,210 23-24 ก.ค. 

52 

คณะสาธารณสุข

ศาสตร ม.มหิดล 

    ศึกษาดูงานดานอนามัย

ส่ิงแวดลอมและรายวิชาอาชีวอ

นามัยและความปลอดภัย 

1,490 16-18 ก.ย. 

52 

จ.สุรินทร-ขอนแกน-

บุรีรัมย-นครราชสีมา-

สระบุรี 

    ศึกษาดูงานและพัฒนา

นักศึกษา ปงบประมาณ 2551 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร

บัณฑิต (ตอเน่ือง) รุนที่ 1 

2,560 23-26 ต.ค. 

51 

รพ.บานแพว ,           

บ.คาโอ 

7 อ.สุพัตรา  ขจัดโรคา ดูงานดานการบริหารจัดการ 

โครงการปรับปรุงหลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต 

1,210 23-24 ก.ค. 

52 

คณะสาธารณสุข

ศาสตร ม.มหิดล 

8 อ.เมรีรัตน  ม่ันวงศ ศึกษาดูงานดานอนามัย

ส่ิงแวดลอมและรายวิชาอาชีวอ

นามัยและความปลอดภัย 

1,490 16-18 ก.ย. 

52 

จ.สุรินทร-ขอนแกน-

บุรีรัมย-นครราชสีมา-

สระบุรี 
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4.) บุคลการสายสนันสนุน อบรม ประชุม สัมมนาวิชาการในประเทศ 

ครั้ง
ที่ 

ช่ือ - สกุล เรื่อง 
งบ 

ประมาณ 
วัน เวลา สถานที่ 

นางเยาวลักษณ  อัคร-อํานวย อบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การบูร

ณาการปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงกับการจัดการเรียนการ

สอน 

      2,528  17-19 ม.ค. 52 1 ม.ราชภัฏจันทรเกษม 

อบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การบูร

ณาการปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงกับการจัดการเรียนการ

สอน 

      2,528  17-19 ม.ค. 52 ม.ราชภัฏจันทรเกษม 2 นางประไพพร  กลมูลลึก 

อบรมการออกแบบแผนจัด

ประสบการณการเรียนรูและการ

จัดการเรียนรูระดับปฐมวัย 

         620   12 ก.ย.52 โรงแรมปทุมรัตน 

นางนิชนันท  สุวรรณกูฏ ประชุมและแบงปน

ประสบการณการทํางานดาน

การสรางเสริมสุขภาพ 

         920  27-29 ม.ค. 52 3 โรงแรมอมารี แอร

พอรต ดอนเมือง 

4 นางนันทิญา  ทีปวัฒน อบรมการพัฒนาทรัพยากร

บุคคลเชิงกลยุทธฯ 

      9,478  13-16 ก.ย. 52 โรงแรมเคยูโฮม 
ม.เกษตรศาสตร 

ประชุมวิชาการ ปขมท. เร่ือง 

CHANGE:อุดมศึกษาไทย 

      7,340  19-22 มี.ค. 52 โรงแรมโลตัส ปาง

สวนแกว  

จ.เชียงใหม 

5 นางรัชฐา  ราตรี 

อบรม การพัฒนาคน พัฒนางาน

บนพื้นฐาน competency 

    12,160  22-25 ก.ค. 52 โรงแรมเคยูโฮม   

ม.เกษตรศาสตร 

อบรมการพัฒนาทรัพยากร

บุคคลเชิงกลยุทธฯ 

      9,478  13-16 ก.ย. 52 โรงแรมเคยูโฮม   

ม.เกษตรศาสตร 

6 น.ส.รัตติกาล  วังคะฮาด จัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตร

อุดมศึกษาคร้ังที่ 13 

      2,630  29-30 ม.ค. 52 ม.ขอนแกน 
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ครั้ง งบ 
ช่ือ - สกุล เรื่อง วัน เวลา สถานที่ 

ที่ ประมาณ 

สัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร

เทคนิคการเขียนผลงานวิชาการ

จากงานประจําสําหรับ

ขาราชการยุคใหม 

      2,200  9-11 ส.ค. 52 คณะวิทยาศาสตร  ม.

อุบลฯ 

  

  

  

  

ประชุมการวิจัยทางการศึกษา

ระดับชาติ คร้ังที่ 13 

      6,144  9-12 ก.ย. 52 โรงแรมแอมบาสซา

เดอร 

         620   12 8 นางรุจิรา  โพธิ์ศรีคุณ อบรมการออกแบบแผนจัด

ประสบการณการเรียนรูและการ

จัดการเรียนรูระดับปฐมวัย 

ก.ย.52 โรงแรมปทุมรัตน 

9 น.ส.จารุภรณ  มุงหมาย อบรมหลักสูตรงบการเงินและ

การวิเคราะหงบการเงิน 

      8,172  4-7 ก.ย. 52 ม.ธรรมศาสตรทา

พระจันทร 

10 น.ส.ธัญญาลักษณ  ถาวร อบรมการเขียนหนังสือราชการ

และโตตอบเอกสาร 

      5,052  2-5 ก.ย. 52 โรงแรมโฆษะ 

 จ.ขอนแกน 

รวมแขงขันกีฬาบุคลากร คร้ังที่ 

28 ประเภทวอลเลยบอล 

      2,100  28 เม.ย. – 

 9 พ.ค. 52 

ม.เทคโนโลยีสุรนารี 11 น.ส.สุภนิตย  คําใสย 

อบรมการพัฒนาภาวะผูนํา

สําหรับผูปฏิบัติงาน 

      6,146  20-22 ส.ค. 52 โรงแรมเคยูโฮม 

ม.เกษตรศาสตร 

12 สมยงค  ทุมมากรณ อบรมหลักสูตร EQ-AQ การ

เสริมสรางประสิทธิภาพและ

ความสําเร็จในการทํางาน 

      2,500  19-20 ก.พ. 52 โรงแรมอุบลอินเตอร 

ประชุมวิชาการเร่ืองเทคโนโลยี

อวกาศและภูมิสารสนเทศ

แหงชาติ 

      8,154  20-24 ม.ค. 52 เมืองทองธานี 13 นายวัชรพงษ  แสงนิล 

อบรมการใช CRC Web Portal 

และ OMERET เบ้ืองตน 

      3,934  4-6 มี.ค. 52 สถาบันบํานาศนราดูร 
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ครั้ง งบ 
ช่ือ - สกุล เรื่อง วัน เวลา สถานที่ 

ที่ ประมาณ 

อบรม การเขียนโปรแกรมเพื่อ

พัฒนาระบบสารสนเทศ

ภูมิศาสตร 

    16,724  28 มิ.ย. –  

3 ก.ค. 52 

สนง.พัฒนา

เทคโนโลยีอวกาศ

และภูมิสารสนเทศ 

สัมมนาระบบภูมิสารสนเทศ 

TUC คร้ังที่ 14 

      4,064  19-21 ส.ค. 52 สถาบันวิจัยจุฬาภรณ 

14 นายกิตติพงศ  ชูราษี ประชุมวิชาการและอบรมเชิง

ปฏิบัติการส่ือการศึกษาเพื่อการ

เรียนรู เร่ืองการสราง

ภาพเคล่ือนไหว 2 มิติ 

      6,100  18-21 ส.ค. 52 ศูนยประสานงานเขต

อุตสาหกรรมซอฟแวร

ภาคตะวันออกเฉียง 

เหนือ 

รวมแขงขันกีฬาบุคลากร คร้ังที่ 

28 ประเภทสนุกเกอร 

      2,100  29 เม.ย. – 8 

พ.ค. 52 

ม.เทคโนโลยีสุรนารี 15 นายสายชล  จันผกา 

ประชุมวิชาการและอบรมเชิง

ปฏิบัติการส่ือการศึกษาเพื่อการ

เรียนรู เร่ืองการสราง

ภาพเคล่ือนไหว 2 มิติ 

      7,480  18-21 ส.ค. 52 ศูนยประสานงานเขต

อุตสาหกรรมซอฟแวร

ภาคตะวันออกเฉียง 

เหนือ 

อบรม การพัฒนาระบบงานสาร

บรรณดวยการจัดการเอกสาร

และสารสนเทศ 

      7,230  23-27 พ.ย. 51 โรงแรมเชียงใหมภูคํา 16 น.ส.อุบลวรรณ พรหม-จันทร 

รวมแขงขันกีฬาบุคลากร คร้ังที่ 

28 ประเภทกรีฑาและครอสเวิรด 

      2,100  28 เม.ย. – 9 

พ.ค. 52 

ม.เทคโนโลยีสุรนารี 

อบรม การเขียนหนังสือราชการ

และโตตอบเอกสาร 

      7,866  12-15 ส.ค. 52 โรงแรมเชียงใหมภูคํา 

ประชุมโครงการแลกเปล่ียน

เรียนรูเจาหนาที่กิจการนิสิต

นักศึกษา คร้ังที่ 1 

      2,800  19-23 มี.ค. 52 โรงแรมเอส เอส บาง

แสน บีช   รีสอรท   

จ.ชลบุรี 

17 นายเวนิจ  หงษา 

โครงการแรกพบ สพท.52       1,420  9-11 พ.ค. 52 คณะแพทยศาสตร 

จุฬาฯ 
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ครั้ง งบ 
ช่ือ - สกุล เรื่อง วัน เวลา สถานที่ 

ที่ ประมาณ 

รวมโครงการเปดร้ัวโรงเรียน

แพทย คร้ังที่ 7 

         770  14-16 ส.ค. 52 ม.เกษตรศาสตร 

อบรมโปรแกรม Data Base 

นิสิตแพทย 

      3,642  19-21 พ.ค. 52 ม.เทคโนโลยี             

สุรนารี 

18 นายเกียรติศักด์ิ  ศรี-ลาพัฒน 

รวมโครงการเปดร้ัวโรงเรียน

แพทย คร้ังที่ 7 

         770  14-16 ส.ค. 52 ม.เกษตรศาสตร 

ประชุมเพื่อเตรียมความพรอมใน

การจัดทําฐานขอมูลสุขภาพ 

      3,422  8-9 ก.ย. 52 คณะแพทยศาสตรศิริ

ราชพยาบาล  

ม.มหิดล 

20 นายปราศัย  กอนหิน รวมโครงการเปดร้ัวโรงเรียน

แพทย คร้ังที่ 7 

      3,860  14-16 ส.ค. 52 ม.เกษตรศาสตร 

21 น.ส.พัชรนันท พรหมจันทร อบรม ศิลปะการพูดในที่ชุมชน

เพื่อสรางเสริมบุคลิกภาพ 

      9,906  9-13 ส.ค. 52 โรงแรมเชียงใหมภูคํา 

22 น.ส.ลภัส  ย่ิงยืน สัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร

เทคนิคการเขียนผลงานวิชาการ

จากงานประจําสําหรับ

ขาราชการยุคใหม 

      2,200  9-11 ส.ค. 52 คณะวิทยาศาสตร  ม.

อุบลฯ 

23 น.ส.กนกภรณ  สิงหคํา อบรม เทคนิคการลดความ

ผิดพลาดในการทํางานดวย

หลักการ : ทําทุกคร้ัง ถูกตองทุก

คร้ัง 

      9,260  6-8 ส.ค. 52 ม.เกษตรศาสตร 

ประชุมแพทยศาสตรศึกษา

แหงชาติ คร้ังที่ 8  

      4,740  19-23 ก.ค. 52 อาคารเฉลิมพระ

บารมี 50 ป 

24 นางณรัญญา  สุปนนุช 

สัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร

เทคนิคการเขียนผลงานวิชาการ

จากงานประจําสําหรับ

ขาราชการยุคใหม 

      4,400  9-11 ส.ค. 52 คณะวิทยาศาสตร  ม.

อุบลฯ 

 



 - 40 - 

ครั้ง งบ 
ช่ือ - สกุล เรื่อง วัน เวลา สถานที่ 

ที่ ประมาณ 

25 นายพงษธร  ออนรัตน ประชุมแพทยศาสตรศึกษา

แหงชาติ คร้ังที่ 8  

      4,700  19-23 ก.ค. 52 อาคารเฉลิมพระ

บารมี 50 ป 

26 น.ส.ธีรานันทน บุราไกร ประชุมความรวมมือของ

บรรณารักษหองสมุดกลุม

สถาบันแพทยศาสตรแหง

ประเทศไทยเพื่อการใช

ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกสรวมกัน 

คร้ังที่ 6 

      3,230  22-24 มิ.ย. 52 โรงแรมเซ็นทรา  แก

รนด แอนด บางกอก

คอนเวนชัน 

27 นายทักษกร  วงศสีดา ประชุมเชิงปฏิบัติการ Wireless 

Applications for Research in 

Pthsiology and Life Sciences 

      3,332  20-22 เม.ย. 52 คณะแพทยศาสตรศิริ

ราชพยาบาล 

 ม.มหิดล 

28 น.ส.ศรีวิไล  ย่ิงรัตนสุข ประชุมวิชาการ การพัฒนา

สติปญญาเด็กชาติไทย  คร้ังที่ 6  

      2,865  4-5 มิ.ย. 52 โรงแรมปร๊ินซพาเลช 

สัมมนาเชิงปฏิบัติการดาน

กองทุนเงินกูยืมเพื่อการศึกษา 

      1,360  23-24 ม.ค. 52 ศูนยการเรียนรู

เทคโนโลยี  

จ.มุกดาหาร 

29 น.ส.ชญาดา  สิทธิโชติ 

ประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู

เจาหนาที่กิจการนิสิตนักศึกษา 

คร้ังที่ 1 

      2,800  19-23 มี.ค. 52 โรงแรมเอส เอส บาง

แสน บีช รีสอรท  

30 น.ส.ธัญฉัตร  ศรีธัญรัตน อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร 

การบริหารโครงการ 

    10,930  30 ส.ค. -3 ก.ย. 

52 

โรงแรมโฆษะ  

จ.ขอนแกน 

31 น.ส.อภิญญา  สลักคํา อบรม การเขียนหนังสือราชการ

และโตตอบเอกสาร 

      7,760  2-5 ก.ย. 52 โรงแรมโฆษะ   

จ.ขอนแกน 

32 นางจิตตวีร  ภูมิภาค          โครงการ นําแผนกลยุทธสู

รายบุคคล และการพัฒนา

บุคลากรบนพ้ืนฐาน 

Competency 

      1,950  24-27 เม.ย. 53 โรงแรมเมธาวัลรี

สอรท ชะอํา 
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ครั้ง งบ 
ช่ือ - สกุล เรื่อง วัน เวลา สถานที่ 

ที่ ประมาณ 

33 นางสาวอรนิตย  เข็มนาค โครงการ นําแผนกลยุทธสู

รายบุคคล และการพัฒนา

บุคลากรบนพ้ืนฐาน 

Competency 

      1,950  24-27 เม.ย. 53 โรงแรมเมธาวัลรี

สอรท ชะอํา 

34 นางสมร  ศรีใส     โครงการ นําแผนกลยุทธสู

รายบุคคล และการพัฒนา

บุคลากรบนพ้ืนฐาน 

Competency 

      1,950  24-27 เม.ย. 53 โรงแรมเมธาวัลรี

สอรท ชะอํา 

35 นางรุจิรา  โพธิ์ศรีคุณ           โครงการ นําแผนกลยุทธสู

รายบุคคล และการพัฒนา

บุคลากรบนพ้ืนฐาน 

Competency 

      1,950  24-27 เม.ย. 53 โรงแรมเมธาวัลรี

สอรท ชะอํา 

36 นายไวพจน  สอดศรี       โครงการ นําแผนกลยุทธสู

รายบุคคล และการพัฒนา

บุคลากรบนพ้ืนฐาน 

Competency 

      1,950  24-27 เม.ย. 53 โรงแรมเมธาวัลรี

สอรท ชะอํา 

37 นายสุบรรณ   ทางาม        โครงการ นําแผนกลยุทธสู

รายบุคคล และการพัฒนา

บุคลากรบนพ้ืนฐาน 

Competency 

      1,950  24-27 เม.ย. 53 โรงแรมเมธาวัลรี

สอรท ชะอํา 

38 นางนงลักษณ  ชินโคตร โครงการ นําแผนกลยุทธสู

รายบุคคล และการพัฒนา

บุคลากรบนพ้ืนฐาน 

Competency 

      1,950  24-27 เม.ย. 53 โรงแรมเมธาวัลรี

สอรท ชะอํา 

39 นางพรมมา ชื่นพิมาย โครงการ นําแผนกลยุทธสู

รายบุคคล และการพัฒนา

บุคลากรบนพ้ืนฐาน 

Competency 

      1,950  24-27 เม.ย. 53 โรงแรมเมธาวัลรี

สอรท ชะอํา 
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ครั้ง งบ 
ช่ือ - สกุล เรื่อง วัน เวลา สถานที่ 

ที่ ประมาณ 

40 นายอัครเดช  อธิปราชญ โครงการ นําแผนกลยุทธสู

รายบุคคล และการพัฒนา

บุคลากรบนพ้ืนฐาน 

Competency 

      1,950  24-27 เม.ย. 53 โรงแรมเมธาวัลรี

สอรท ชะอํา 

41 นางสาวนิภาพร   สิงหเปย โครงการ นําแผนกลยุทธสู

รายบุคคล และการพัฒนา

บุคลากรบนพ้ืนฐาน 

Competency 

      1,950  24-27 เม.ย. 53 โรงแรมเมธาวัลรี

สอรท ชะอํา 

42 นางสาวกฤติยา  จันทรพันธ โครงการ นําแผนกลยุทธสู

รายบุคคล และการพัฒนา

บุคลากรบนพ้ืนฐาน 

Competency 

      1,950  24-27 เม.ย. 53 โรงแรมเมธาวัลรี

สอรท ชะอํา 

43 นางสาวกนกวรรณ  ศิวะรัตน โครงการ นําแผนกลยุทธสู

รายบุคคล และการพัฒนา

บุคลากรบนพ้ืนฐาน 

Competency 

      1,950  24-27 เม.ย. 53 โรงแรมเมธาวัลรี

สอรท ชะอํา 

44 นายหงษ   ซาหลักคํา โครงการ นําแผนกลยุทธสู

รายบุคคล และการพัฒนา

บุคลากรบนพ้ืนฐาน 

Competency 

      1,950  24-27 เม.ย. 53 โรงแรมเมธาวัลรี

สอรท ชะอํา 

45 นายประสงค    เพ็งพงษ โครงการ นําแผนกลยุทธสู

รายบุคคล และการพัฒนา

บุคลากรบนพ้ืนฐาน 

Competency 

      1,950  24-27 เม.ย. 53 โรงแรมเมธาวัลรี

สอรท ชะอํา 

46 นางสาวสุพัตรา   โฉมงาม โครงการ นําแผนกลยุทธสู

รายบุคคล และการพัฒนา

บุคลากรบนพ้ืนฐาน 

Competency 

      1,950  24-27 เม.ย. 53 โรงแรมเมธาวัลรี

สอรท ชะอํา 
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ครั้ง งบ 
ช่ือ - สกุล เรื่อง วัน เวลา สถานที่ 

ที่ ประมาณ 

47 นางสาวจิวรา   พลภักดี โครงการ นําแผนกลยุทธสู

รายบุคคล และการพัฒนา

บุคลากรบนพ้ืนฐาน 

Competency 

      1,950  24-27 เม.ย. 53 โรงแรมเมธาวัลรี

สอรท ชะอํา 

48 นางสาวมาลัย   ศิลารัมย โครงการ นําแผนกลยุทธสู

รายบุคคล และการพัฒนา

บุคลากรบนพ้ืนฐาน 

Competency 

      1,950  24-27 เม.ย. 53 โรงแรมเมธาวัลรี

สอรท ชะอํา 

49 นายสุพจน    ออนรัตน โครงการ นําแผนกลยุทธสู

รายบุคคล และการพัฒนา

บุคลากรบนพ้ืนฐาน 

Competency 

      1,950  24-27 เม.ย. 53 โรงแรมเมธาวัลรี

สอรท ชะอํา 

50 นางสาวอนุสรา  สารักษ โครงการ นําแผนกลยุทธสู

รายบุคคล และการพัฒนา

บุคลากรบนพ้ืนฐาน 

Competency 

      1,950  24-27 เม.ย. 53 โรงแรมเมธาวัลรี

สอรท ชะอํา 

 
  5.)  บุคลากรสายสนับสนุนศึกษาดูงานภายในประเทศ 

ลําดับ ผูรวมศึกษาดูงาน วันที่เขาศึกษาดูงาน สถานที่ 

1 นางณรัญญา  สุปนนุช 16-18 ก.ย. 52 จ.สุรินทร-ขอนแกน-บุรีรัมย-นครราชสีมา-สระบุรี (ศึกษา

ดูงานดานอนามัยส่ิงแวดลอมฯ) 

นางณรัญญา  สุปนนุช 2 23-26 ต.ค. 51 

น.ส.จิวรา พลภักดี 

นายเกียรติศักด์ิ  ศรีลาพัฒน 

รพ.บานแพว ,บ.คาโอ ประเทศไทยฯ (ศึกษาดูงานและ

พัฒนาศักยภาพนักศึกษา) 

นางณรัญญา  สุปนนุช 3 23-24 ก.ค. 52 

นายพงษธร  ออนรัตน 

คณะสาธารณสุขศาสตร ม.มหิดล 

4 นางณรัญญา  สุปนนุช 23-26 ส.ค. 52 รพ.เชียงรายประชานุเคราะห(นิเทศ นศ.แพทยป4) 
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1.15  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
โครงสรางระบบการประกันคุณภาพ วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข  

มหาวิทยาลัยอุบลราชาธานี 

 
 

โครงสรางการดําเนินงานประกันคุณภาพ 0

 วิทยาลัยฯ ไดจัดใหมีคณะกรรมการและหนวยงานที่รับผิดชอบการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับวิทยาลัยฯ 

โดยมีความสัมพันธดังแผนภูมิดังนี้ 
 

สภามหาวิทยาลัย 

คณะกรรมการประกันคุณภาพ

การศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย 

อธิการบดี 

คณะกรรมการประกันคุณภาพ

การศึกษา ระดับวิทยาลัยฯ 

งานประกันคุณภาพและติดตาม

ประสิทธิผลงาน 
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กระบวนการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 
1. วิทยาลัยฯ พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา ดังนี้ 

• กําหนดนโยบายประกันคุณภาพ 

• แตงต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพ  

• กําหนดโครงสรางการบริหารงานภายใน 

2. วิทยาลัยฯ กําหนดองคประกอบ ดัชนี/ตัวบงช้ีและเกณฑการประเมินคุณภาพตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดไว และ

สามารถพิจารณาปรับเพิ่มตามความเหมาะสม ตลอดจนมีการวางแผนตามกระบวนการงานท่ีนําไปสูการบรรลุเปาหมายการ

ดําเนินงาน  

3. วิทยาลัยฯ จัดทําคูมือการประกันคุณภาพ 

4. วิทยาลัยฯ สรางความเขาใจและสนับสนุนใหหนวยงานภายในดําเนินการตามระบบ  และกลไก การประกันคุณภาพ

ที่กําหนดขางตน 

5. วิทยาลัยฯทําการศึกษาและประเมินตนเอง และจัดทํารายงานตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด เสนอตอ

มหาวิทยาลัยภายใน 90 วัน นับจากวันส้ินปการศึกษา 

6. วิทยาลัยฯ จัดทํารายงานการศึกษาและประเมินตนเอง นําเสนอตอมหาวิทยาลัย ทบวงมหาวิทยาลัย และสํานักงาน

รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคกรมหาชน) ภายใน 120 วัน นับจากวันส้ินปการศึกษา และเผยแพรให

สาธารณชนไดรับทราบ 
 

แนวทางการจดัการกระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
จุดมุงหมายของการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในก็เพื่อตรวจสอบและประเมินการดําเนินงานตามระบบและกลไก

ที่วทิยาลัยฯ ไดกําหนดขึ้น ทั้งนี้ เพื่อใหวิทยาลัยฯไดทราบสถานภาพท่ีแทจริง อันจะนําไปสูการกําหนดแนวทางและพัฒนาคุณภาพ

ตามเกณฑและมาตรฐานที่ต้ังไว อยาง   ตอเนื่อง การประเมินคุณภาพที่มีประสิทธิภาพนั้น ทั้งคณะผูประเมินและวิทยาลัยฯ ที่รับ

การประเมินจําเปนตองกําหนดบทบาทและหนาท่ีของตนเองอยางเหมาะสม และสอดคลองกับบทบัญญัติแหงกฎกระทรวงวาดวย

ระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2546 ทั้งนี้ วิทยาลัยฯตอง

วางแผนจัดกระบวนการประเมินคุณภาพภายในใหเสร็จกอนส้ินปการศึกษา เพื่อประโยชนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ

วิทยาลัยฯ ดังนี้ เพ่ือใหสามารถนําผลการประเมินและขอเสนอแนะไปใชปรับปรุงและพัฒนาการจัดการศึกษาไดทันในปการศึกษา

ถัดไป และตั้งงบประมาณไดทันกอนเดือนตุลาคม เพ่ือใหสามารถจัดทํารายงานการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา     

ประจําปสงใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและเผยแพรตอสาธารณชนไดภายใน 120 วัน นับจากวันส้ินปการศึกษาของ

วิทยาลัยฯ 
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 คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 

วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข ไดแตงต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ดังนี้              

1. คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข ประธานคณะกรรมการ 

 2. รองคณบดีฝายบริหาร    รองประธาน 

 3. รองคณบดีฝายการเงินและพัสดุ   กรรมการ 

 4. ผูชวยคณบดีหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  กรรมการ 

 5. ผูชวยคณบดีหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร  กรรมการ 

 6. ผูชวยคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ  กรรมการ 

 7. ประธานศูนยพัฒนาเด็ก    กรรมการ 

 8. ประธานศูนยสุขภาพ    กรรมการ 

 9. นางสาวธัญฉัตร ศรีธัญรัตน      กรรมการและเลขานุการ 

 10.นางสาวนิภาพร สิงหเปย     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

  
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มีหนาที่ ดังนี้ 
1. กําหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุขให 

                        สอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัย 

2. กําหนดหลักการการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข 

3. กํากับดูแลกลไกการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข 

4. พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพใหมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น    

5. พัฒนาความเขาใจระบบประกันคุณภาพของบุคลากรในคณะเพ่ือเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและเพิ่มมาตรฐาน

คุณภาพของวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข 

6. ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานประกันคุณภาพของวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข 
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แผนการดําเนนิงาน/กิจกรรมการประกันคุณภาพ ประจําปการศึกษา 2552  
วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข 

วัน/เดือน/ป กิจกรรมดําเนนิการ หมายเหต ุ

แตงต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา , คณะกรรมการจัดทําSAR

และเก็บเอกสารประกันคุณภาพ วิทยาลัยฯ , คณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยฯ  

5  พ.ย. 52 ดําเนินการแลว 

1 เม.ย. 53 ประชุมการประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยฯ ครั้งที่ 1/2553  

ประชุมคณะกรรมการจัดทํา SAR และจัดเก็บหลักฐานตาม SAR ของกลุม

วิชา/ สํานักงานคณบดี / ศูนยพัฒนาเด็ก / ศูนยสุขภาพ วิทยาลัยฯ  
เม.ย.-มิ.ย.53 

เพื่อชี้แจงการดําเนินงาน

ประกัน ป 2552  ของ

ผูรับผิดชอบแตละตัวชี้วัด 

8 เม.ย.53 
ประชุม อบรม การกรอกขอมูลผานระบบฐานขอมูลดานการประกัน

คุณภาพการศึกษา (CHE QA Online System ) ของ สกอ. 

-  เพื่อชี้แจงการใช

ฐานขอมูล CHE QA และ

มอบหมายผูรับผิดชอบ

ตัวชี้วัดระบบฐานขอมูล 

CHE QA 

 20 เม.ย..53 

 สง SAR ครั้งที ่1 พรอมแฟมเอกสารหลักฐาน  / กรอกขอมูล พรอม 
file scan ในระบบ CHE QA ใหแลวเสร็จ ( ในตัวชี้วัดท่ีเสร็จส้ินการ

ดําเนินงาน ) 

  หมายเหตุ : ตัวชี้วัดท่ีใชขอมูลปงบประมาณควรแลวเสร็จ พรอมสงตาม

กําหนด 

องคประกอบที่ 1  (1.1 ,1.2, 

1.3.2) 

องคประกอบที่ 4 ,6,8 

ปลาย เม.ย. 53 ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยฯ  

เพื่อรายงานการติดตาม

ขอมูล ,เอกสาร, ขอมูล

ระบบ CHE QA 

30 เม.ย.53 

สง SAR ครั้งที่ 2 ( ครั้งสุดทาย ) พรอมแฟมเอกสารหลักฐาน  / 
กรอกขอมูล พรอม file scan ในระบบ CHE QA ใหแลวเสร็จ  
  หมายเหตุ : ตัวชี้วัดท่ีใชขอมูลปงบประมาณควรแลวเสร็จ พรอมสงตาม

กําหนด 

- อาจมีตัวบงชี้บางตัวที่อยู

ระหวางดําเนินการ (2.12 

,3.2 , 

3.2.1,7.4.1,7.4.3,7.9) 

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับกลุมวิชา วิทยาลัยฯ 
ประจําปการศึกษา 2552  17 พ.ค.53 
 

ตรวจประเมินระดับกลุมวิชา 

ประจําปการศึกษา 2552 
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วัน/เดือน/ป กิจกรรมดําเนนิการ หมายเหต ุ

ประชุมคณะกรรมการจัดทําSAR และจัดเก็บเอกสาของกลุมสํานักงาน

คณบดี  วิทยาลัยฯ 
21 พ.ค.53  

4 มิ.ย.53 ปดระบบ CHE QA Online ของ สกอ. 

กรอกขอมูลคณะลงระบบ 

CHE QA Online ใหแลว

เสร็จภายในวันที่ 4 มิ.ย.53 

 

7 มิ.ย..53 

ซอมตรวจ แฟมเอกสาร/ หลักฐาน และระบบฐานขอมูล CHE QA 
ระหวางกลุมงาน โดยคณะกรรมการประกันคุณภาพฯ  
หมายเหตุ : สงแฟมเอกสารที่ตองแกไข คืนผูรับผิดชอบ นํากลับไปแกไข   

- เตรียมความพรอมกอน

ตรวจประเมินจริง 

- นําแฟมเอกสารแกไข

พรอมแกไข ขอมูลเอกสาร

ในระบบ CHE QA ใหแลว

เสร็จ พรอมสงแฟมแกงาน

ประกันคุณภาพ  อยางชา

ภายในวันที่  14 พ.ค.53 

11 มิ.ย.53 

ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของ

สถาบันอุดมศึกษา โดยคณะกรรมการ ก.พ.ร.เขาตรวจ  ณ ตึกอธิการ ม.

อุบลฯ  ( ประเมินตามปงบประมาณ ) 

โดยคณบดี, ทีมผูบริหาร 

และนักศึกษา ใหสัมภาษณ

ตอคณะกรรมการตรวจ

ประเมิน 

ประชุมการประกันคุณภาพการศึกษา คร้ังท่ี 2 / 2553  ในการเตรียมความ

พรอมกอนตรวจประเมินในระดับคณะ   
 มิ.ย.53  

22 
ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ศูนยแพทยศาสตรศึกษา  รพ.เชียงราย

ประชานุเคราะห  จ.เชียงราย ประจําปการศึกษา 2552 
มิ.ย.53 เวลา 9.00 น. เปนตนไป 

ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ศูนยแพทยศาสตรศึกษา  รพ.สรรพ
สิทธิประสงค  จ.อุบลราชธานี ประจําปการศึกษา 2552 

23 มิ.ย.53 เวลา 15.00 น. เปนตนไป 

มิ.ย.53 

 
ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ ตามเกณฑการประเมิน
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ประจําปการศึกษา 

2552 
    24- 25 

 

ตรวจประเมินคุณภาพ
ภายใน  ประจําป

การศึกษา  

สงรายงานการประเมินตนเอง ( หลังตรวจประเมิน ) ปการศึกษา 2552 แก

ทางมหาวิทยาลัย  
ก.ค.53  
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วัน/เดือน/ป กิจกรรมดําเนนิการ หมายเหต ุ

ส.ค.53 ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย     

คณะเตรียมความพรอม 

รองรับคณะกรรมการตรวจ

ประเมินฯ เขาเย่ียมชมคณะ  

พรอมสงผูมีสวนได สวนเสีย 

เขาสัมภาษณ 

 หมายเหตุ :    วัน/เดือน/ป หรือ กิจกรรมดําเนินการ  อาจมีการปรับเปล่ียนตามสถานการณปจจุบัน 

 

  
ตารางสรุปองคประกอบและตัวบงช้ีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2552 

องคประกอบและตัวบงช้ี วงรอบ หนวยวัด คาเปาหมาย อธิบายเพิ่ม ผูรับผิดชอบ 

องคประกอบที่  1   ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค  และแผนดําเนินการ 

ตัวบงชี้ที่ 1.1 มีการกําหนด

ปรัชญาหรือปณิธาน 

ตลอดจนมี

กระบวนการพัฒนากลยุทธ

แผนดําเนินงานและมีการ

กําหนดตัวบงชี้เพ่ือวัด

ความสําเร็จของการ

ดําเนินงานตามแผนใหครบ

ทุกภารกิจ 

ปงบประมาณ ระดับ  7 เกณฑขอ 2-3 
ความหมายของ

กลยุทธ 

เกณฑขอ 4 
ภารกิจครบ 4 ดาน

ไดแกการเรียนการ

สอน การวิจัย การ

บริการวิชาการฯ 

ทํานุ 

เกณฑขอ 6 
ความหมายของ

การวิเคราะหฯ

อยางสม่ําเสมอ 

เกณฑขอ 7 ควา

มาหมายของการ

นําผลการประเมิน

ฯ อยางตอเนื่อง 

งานแผนและ

งบประมาณ 

ตัวบงชี้ที่ 1.2 รอยละของการ

บรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้
ปงบประมาณ รอยละ 90 ความหมายของตัว

บงชี้ของการ

งานแผนและ

งบประมาณ 
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ปงบประมาณ  , 

ปการศึกษา 

-  ขึ้นกับการกําหนด

ของแตละคณะ/

สํานัก 

ตัวบงชี้ที่ 1.3 อัตลักษณของ

หนวยงานจํานวน 3 ตัวบงชี้ 

 

 1.3.1 มีการจัดการเรียนการ

สอนท่ีสอดแทรกการสราง

เสริมสุขภาพ 

ปการศึกษา ระดับ 5  - งานวิชาการ 

1.3.2 จํานวนโครงการวิจัย

ใหมประเภทการวิจัยเพื่อ

สรางองคความรูหรือ

ถายทอดเทศโนโลยี 

ปงบประมาณ ปริมาณ

(โครงการ) 

5  - งานวิจัยและ

บริการวิชาการ 

1.3.3 มีโครงการหรือ

กิจกรรมบริการวิชาการที่

สงเสริมดานสุขภาพหรือยา

แกชุมชน 

ปการศึกษา ปริมาณ

(โครงการ) 

5  - งานวิจัยและ

บริการวิชาการ 

องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน  ( หมายเหตุ  *  หมายถึง ตัวบงชี้ที่แยกผลการดําเนินงาน 2 กลุมวิชา ) ไดแก กลุม

วิชาแพทยศาสตร  และ กลุมวิชาสาธารณสุขศาสตร 

* ตัวบงชี้ที่ 2.1 มีระบบและ

กลไกการพัฒนาและบริหาร

หลักสูตร 

ปการศึกษา ระดับ 6 เกณฑขอ 1 การ

เปด-ปดหลักสูตร 

(คูมือการจัดทํา

หลักสูตรและ

กระบวนการปด

หลักสูตรของกอง

บริการการศึกษา 

เกณฑขอ 6 

- กลุมวิชา

แพทยศาสตร 

- กลุมวิชา

สาธารณสุข

ศาสตร 
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เกณฑขอ 7 
หลักสูตร

บัณฑิตศึกษาท่ี

เนนการวิจัย 

* 2.1.1 รอยละของหลักสูตร

ที่ไดมาตรฐานตอหลักสูตร

ทั้งหมด 

ปการศึกษา รอยละ หลักสูตรที่ได

มาตรฐาน ตาม

เกณฑหลักสูตร 

100 - กลุมวิชา

แพทยศาสตร 

- กลุมวิชา

สาธารณสุข

ศาสตร 

* ตัวบงชี้ที่ 2.2 มี

กระบวนการเรียนรูที่เนน

ผูเรียนเปนสําคัญ 

ปการศึกษา ระดับ 5 เนนทุกหลักสูตร 

เกณฑขอ 5 

ความหมายของ

การประเมินผล

การจัดการเรียน

การสอนใหผูเรียน

และอิงพัฒนาการ

ของผูเรียนทุก

หลักสูตร 

- กลุมวิชา

แพทยศาสตร 

- กลุมวิชา

สาธารณสุข

ศาสตร 

2.2.1 คาใชจายท้ังหมดท่ีใช

ในระบบหองสมุด 

คอมพิวเตอรและศูนย

สารสนเทศตอนักศึกษาเต็ม

เวลา 

ปงบประมาณ บาท/คน 7,000 1.คาใชจาย 

(ปงบประมาณ) 

- 

2.จํานวนนักศึกษา

เต็มเวลา 

(ปงบประมาณ) 

งานเอก

สารสนเทศ 

* 2.2.2 ระดับความพึงพอใจ

ของนักศึกษาตอคุณภาพ

การสอนของอาจารยและส่ิง

สนับสนุนการเรียนรู 

ปการศึกษา ระดับ 3.5 - - กลุมวิชา

แพทยศาสตร 

- กลุมวิชา

สาธารณสุข
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* ตัวบงชี้ที่ 2.3 มีโครงการ

หรือกิจกรรมที่สนับสนุนการ

พัฒนาหลักสูตรและการ

เรียนการสอนซึ่งบุคคล 

องคกร และชุมชนภายนอก

มีสวนรวม 

ปการศึกษา ระดับ 4 - - กลุมวิชา

แพทยศาสตร 

- กลุมวิชา

สาธารณสุข

ศาสตร 

≥ + 10 % ปการศึกษา นักศึกษา:

อาจารย 

จํานวนนักศึกษา

เต็มเวลารวม ตรี/

โท/เอกและทุก

ประเภท 

- หรือ 

≤  -10 % ของ

เกณฑ

มาตรฐาน 

ตัวบงชี้ที่ 2.4  จํานวน

นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา

ตอจํานวนอาจารยประจํา 

งานวิชาการ 

ปการศึกษา สัดสวน ปริญญาตรี 

รอยละ5 และ

ปริญญาเอก

รอยละ 40 

- จํานวนอาจารย

วุฒิปริญญาตรี/โท/

เอก 

- 

ตัวบงชี้ที่ 2.5 สัดสวนของ

อาจารยประจําที่มีวุฒิ

ปริญญาตรี ปริญญาโท 

ปริญญาเอก หรือเทียบเทา

ตออาจารยประจํา 

- จํานวนอาจารย

ประจําทั้งหมด(นับ

การปฏิบัติงาน 6 

เดือนขึ้นไปนับ 0.5 

คนและปฏิบัติงาน 

9 เดือนขึ้นไปนับ 1

คน) 

งานวิชาการ 

ตัวบงชี้ที่ 2.6 สัดสวนของ

อาจารยประจําที่ดํารง

ตําแหนงอาจารย ผูชวย

ศาสตราจารย รอง

ศาสตราจารย และ

ศาสตราจารย 

ปการศึกษา สัดสวน ผศ. รอยละ 30 

และ (รศ.รวม

กับ ศ.รอยละ 

10) 

- - งานวิชาการ 

ตัวบงชี้ที่ 2.7 มีกระบวนการ

สงเสริมการปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพของ

ปการศึกษา ระดับ 4 -มาตรฐาน

จรรยาบรรณอยาง

นอยเปนไป

- งานวิชาการ 
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ตัวบงชี้ที่ 2.8 มีระบบและ

กลไกสนับสนุนใหอาจารย

ประจําทําการวิจัยเพื่อ

พัฒนาการเรียนการสอน 

ปการศึกษา ขอ 5 - - งานวิชาการ 

* ตัวบงชี้ที่ 2.12 รอยละของ

นักศึกษาและศิษยเกาที่

สําเร็จการศึกษาในรอบปที่

ผานมาไดรับการประกาศ

เกียรติคุณยกยองในดาน

วิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม 

จริยธรรม กีฬา สุขภาพ 

ศิลปะและวัฒนธรรม และ

ดานส่ิงแวดลอมใน

ระดับชาติหรือนานาชาติ 

ปการศึกษา รอยละ 0.016 -คําอธิบายและ

ตัวอยางคํานวณ 

- กลุมวิชา

แพทยศาสตร 

- กลุมวิชา

สาธารณสุข

ศาสตร 

องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา 

ตัวบงชี้ที่ 3.1 มีการ

จัดบริการแกนักศึกษาและ

ศิษยเกา 

ปการศึกษา ระดับ 7 -การสํารวจความ

ตองการจําเปน

ของนักศึกษาช้ันป

ที่ 1 มีการรายงาน

การสํารวจ

นักศึกษาของทุก

คณะโดยกอง

กิจการนักศึกษา 

- งานกิจการ

นักศึกษา 
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ตัวบงชี้ที่ 3.2 มีการสงเสริม

กิจกรรมนักศึกษาท่ีครบถวน

และสอดคลองกับ

คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง

ประสงค 

ปการศึกษา ระดับ 4 เกณฑขอ 2 
ความหมาย ของ

กิจกรรมกีฬาและ

การสงเสริม

สุขภาพและ

กิจกรรมบําเพ็ญ

ประโยชนและ

รักษาส่ิงแวดลอม 

- 

เกณฑขอ 4 
ตอเนื่อง หมายถึง 

นําผลการประเมิน

ไปพิจารณาเพื่อ

ปรับปรุงการจัด

กิจกรรมทุกคร้ัง

หลังการประเมิน 

งานกิจการ

นักศึกษา 

3.2.1 รอยละของนักศึกษาท่ี

เขารวมกิจกรรม/โครงการ

พัฒนานักศึกษาตอจํานวน

นักศึกษา 

ปการศึกษา รอยละ 60 - - 

 

งานกิจการ

นักศึกษา 

องคประกอบที่ 4 การวิจัย 

ปการศึกษา ขอ 5 เกณฑขอ 6 
ความรวมมือกับ

หนวยงานภายใด

หนวยงานหนึ่งก็ได 

(หรือ) 

- ตัวบงชี้ที่ 4.1 มีการพัฒนา

ระบบและกลไกในการ

สนับสนุนการผลิตงานวิจัย

และงานสรางสรรค 

งานวิจัยและ

บริการวิชาการ 

ตัวบงชี้ที่ 4.2 มีระบบบริหาร

จัดการความรูจากงานวิจัย

และงานสรางสรรค 

ปการศึกษา ขอ 4 - - งานวิจัยและ

บริการวิชาการ 

ตัวบงชี้ที่ 4.3 เงินสนับสนุน

งานวิจัยและงานสรางสรรค
ปงบประมาณ/ บาท/คน 80,000 -การเซ็นสัญญารับ - งานวิจัยและ
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4.3.1 รอยละของอาจารย

ประจําไดรับทุนทําวิจัยหรือ

งานสรางสรรคจากภายใน

สถาบันตออาจารยประจํา 

ปงบประมาณ/

หารดวยป

การศึกษา 

รอยละ 50 -นับเฉพาะ

อาจารยปฏิบัติงาน

จริง (ไมรวมลา

ศึกษาตอ) 

- 

ไมนับซ้ํา -

งานวิจัยและ

บริการวิชาการ 

4.3.2 รอยละของอาจารย

ประจําไดรับทุนทําวิจัยหรือ

งานสรางสรรคจากภายนอก

สถาบันตออาจารยประจํา 

ปงบประมาณ/

หารดวยป

การศึกษา 

รอยละ 25 -นับเฉพาะ

อาจารยปฏิบัติงาน

จริง (ไมรวมลา

ศึกษาตอ) 

- 

ไมนับซ้ํา -

งานวิจัยและ

บริการวิชาการ 

ตัวบงชี้ที่ 4.4 รอยละของ

งานวิจัยและงานสรางสรรค

ที่ตีพิมพเผยแพร ไดรับการ

จดทะเบียนทรัพยสินทาง

ปญญาหรืออนุสิทธิบัตร 

หรือนําไปใชประโยชนทั้งใน

ระดับชาติและในระดับ

นานาชาติตอจํานวน

อาจารยประจํา 

ปงบประมาณ/

หารดวยป

การศึกษา 

รอยละ 40 -การใชประโยชน

ในการเรียนการ

สอนไมนับ 

- 

-บทความตีพิมพ 

ตองนับเฉพาะ

บทความจากการ

วิจัยและนําไป

ตีพิมพ ไมนับซ้ํา

หากตีพิมพหลาย

คร้ัง 

-ตัวอยางการ

คํานวณ 

งานวิจัยและ

บริการวิชาการ 

ตัวบงชี้ที่ 4.5 รอยละของ

บทความวิจัยที่ไดรับการ
ปงบประมาณ/

หารดวยป

รอยละ 20 -บทความที่ไดรับ

การอางอิง 

- งานวิจัยและ

บริการวิชาการ 
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-ตัวอยางการ

คํานวณ 

องคประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแกสังคม 

ตัวบงชี้ที่ 5.1 มีระบบและ

กลไกในการบริการทาง

วิชาการแกสังคมตาม

เปาหมายของสถาบัน 

ปการศึกษา ระดับ 5 - - งานวิจัยและ

บริการวิชาการ 

5.1.1 มีการนําความรูและ

ประสบการณจากการบริการ

วิชาการและวิชาชีพมาใชใน

การพัฒนาการเรียนการสอน

และการวิจัย (ระดับ) 

ปการศึกษา ระดับ 3 - - งานวิจัยและ

บริการวิชาการ 

ตัวบงชี้ที่ 5.2 รอยละของ

อาจารยประจําที่มีสวนรวม

ในการใหบริการทางวิชาการ

แกสังคม เปนที่ปรึกษา เปน

กรรมการวิทยานิพนธ

ภายนอกสถาบัน เปน

กรรมการวิชาการ กรรมการ

วิชาชีพในระดับชาติหรือ

ระดับนานาชาติตออาจารย

ประจํา 

ปการศึกษา รอยละ 25 ความหมาย

เพิ่มเติมและ

ตัวอยางการ

คํานวณ 

- งานวิจัยและ

บริการวิชาการ 

ตัวบงชี้ที่ 5.3 รอยละของ

กิจกรรมหรือโครงการบริการ

วิชาการและวิชาชีพท่ี

ตอบสนองความตองการ

พัฒนาและเสริมสรางความ

ปการศึกษา รอยละ 30 ความหมาย

เพิ่มเติมและ

ตัวอยางการ

คํานวณ 

- งานวิจัยและ

บริการวิชาการ 
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5.3.1 คาใชจายและมูลคา

ของสถาบันในการบริการ

วิชาการและวิชาชีพเพื่อ

สังคมตออาจารยประจํา 

ปการศึกษา บาท/คน 7,500 - - งานวิจัยและ

บริการวิชาการ 

ตัวบงชี้ที่ 5.4 รอยละของ

ระดับความพึงพอใจของ

ผูรับบริการ 

ปงบประมาณ รอยละ 85 ผลการประเมิน

ของ (ก.พ.ร.) 

- งานวิจัยและ

บริการวิชาการ 

องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

ตัวบงชี้ที่ 6.1 มีระบบและ

กลไกในการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม 

ปการศึกษา ระดับ 4 - - งานวิจัยและ

บริการวิชาการ 

6.1.1 รอยละของกิจกรรมใน

การอนุรักษ พัฒนา และ 

สรางเสริมเอกลักษณศิลปะ

และวัฒนธรรมตอจํานวน

นักศึกษา   

ปงบประมาณ รอยละ 2 - - งานวิจัยและ

บริการวิชาการ 

6.1.2 รอยละของคาใชจาย

และมูลคาที่ใชในการอนุรักษ 

พัฒนาและสรางเสริม

เอกลักษณ ศิลปะและ

วัฒนธรรมตองบดําเนินการ 

ปงบประมาณ รอยละ 1 -  - งานวิจัยและ

บริการวิชาการ 

องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 

ตัวบงชี้ที่ 7.1 สภาสถาบันใช

หลักธรรมาภิบาลในการ

บริหารจัดการและสามารถ

ผลักดันสถาบันใหแขงขันได 

ในระดับสากล 

ปการศึกษา ขอ 5 - - งานเลขานุการ 

ตัวบงชี้ที่ 7.2 ภาวะผูนําของ ปการศึกษา ระดับ 4 - - งานเลขานุการ 
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องคประกอบและตัวบงช้ี วงรอบ หนวยวัด คาเปาหมาย อธิบายเพิ่ม ผูรับผิดชอบ 

ตัวบงชี้ที่ 7.3 มีการพัฒนา

สถาบันสูองคการเรียนรู 
ปการศึกษา ระดับ 4 - - งานสารบรรณ 

ตัวบงชี้ที่ 7.4 มีระบบและ

กลไกในการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนา

และธํารงรักษาไวให

บุคลากรมีคุณภาพและ

ประสิทธิภาพ 

ปการศึกษา ระดับ 5 - - งานทรัพยากร

มนุษย 

7.4.1 รอยละของอาจารย

ประจําที่เขารวมประชุม

วิชาการ และ/หรือนําเสนอ

ผลงานวิชาการท้ังใน

ประเทศและตางประเทศ 

ปการศึกษา รอยละ 60 - - งานทรัพยากร

มนุษย 

7.4.2 งบประมาณสําหรับ

การพัฒนาคณาจารยทั้งใน

ประเทศและตางประเทศตอ

อาจารยประจํา 

ปงบประมาณ บาท/คน 15,000 - - งานทรัพยากร

มนุษย 

7.4.3 รอยละของบุคลากร

ประจําสายสนับสนุนที่ไดรับ

การพัฒนาความรูและทักษะ

ในวิชาชีพท้ังในประเทศและ

ตางประเทศ 

ปการศึกษา รอยละ 80 - - งานทรัพยากร

มนุษย 

ตัวบงชี้ที่ 7.5 ศักยภาพของ

ระบบฐานขอมูลเพื่อการ

บริหาร การเรียนการสอน 

และการวิจัย 

ปการศึกษา ระดับ 5 ฐานขอมูลตองมี 3 

ฐาน คือบริหาร 

การเรียน การสอน

และการวิจัย 

- งานเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ตัวบงชี้ที่ 7.6 ระดับ

ความสําเร็จในการเปด

โอกาสใหบุคคลภายนอกเขา

ปการศึกษา ระดับ 3 - - งานเลขานุการ 
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องคประกอบและตัวบงช้ี วงรอบ หนวยวัด คาเปาหมาย อธิบายเพิ่ม ผูรับผิดชอบ 

ตัวบงชี้ที่ 7.7 รอยละของ

อาจารยประจําที่ไดรับรางวัล

ผลงานทางวิชาการหรือ

วิชาชีพในระดับชาติหรือ

นานาชาติ 

ปการศึกษา รอยละ 2 ตัวอยางการ

คํานวณ 

- งานทรัพยากร

มนุษย 

ตัวบงชี้ที่ 7.8 มีการนําระบบ

บริหารความเส่ียงมาใชใน

กระบวนการบริหาร

การศึกษา 

ปการศึกษา ระดับ 5 - - งานประกัน

คุณภาพ 

ตัวบงชี้ที่ 7.9  ระดับ

ความสําเร็จของการ

ถายทอดตัวช้ีวัดและ

เปาหมายของระดับองคกรสู

ระดับบุคคล 

ปการศึกษา ระดับ 8 เกณฑขอ 6 ไม

จําเปนตองมีคํา

รับรองใชหลักฐาน

การมอบหมายงาน 

- งานแผนและ

งบประมาณ 

องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 

ตัวบงชี้ที่ 8.1  มีระบบและ

กลไกในการจัดสรร การ

วิเคราะหคาใชจาย การ

ตรวจสอบการเงิน และ

งบประมาณอยางมี

ประสิทธิภาพ 

ปงบประมาณ ระดับ 7 - - งานการเงิน

และบัญชี 

ตัวบงชี้ที่ 8.2 มีการใช

ทรัพยากรภายในและ

ภายนอกสถาบันรวมกัน 

ปงบประมาณ ระดับ 4 เกณฑขอ 5 มีผล

การประหยัด

งบประมาณให

แสดงหลักฐานการ

ประหยัด

งบประมาณ 

- งานการเงิน

และบัญชี 

8.2.1 สินทรัพยถาวรตอ

จํานวนนักศึกษา (บาทตอ
ปงบประมาณ บาทตอคน 100,000 - - งานพัสดุ 
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องคประกอบและตัวบงช้ี วงรอบ หนวยวัด คาเปาหมาย อธิบายเพิ่ม ผูรับผิดชอบ 

8.2.2 คาใชจายท้ังหมดตอ

จํานวนนักศึกษา (รอยละ

ของเกณฑปกติ) 

ปงบประมาณ บาทตอคน 5-9.99% และ 

-5-(-9.99)% 

ของเกณฑ 

- - งานการเงิน

และบัญชี 

8.2.3 รอยละของเงินเหลือ

จายสุทธิตองบดําเนินการ 
ปงบประมาณ ปริมาณ +5-9% หรือ 

>15% ของ

งบดําเนินการ 

- - งานการเงิน

และบัญชี 

องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

ตัวบงชี้ที่ 9.1 มีระบบและ

กลไกการประกันคุณภาพ

ภายในที่เปนสวนหนึ่งของ

กระบวนการบริหาร

การศึกษา 

ปการศึกษา ระดับ 5 - - งานประกัน

คุณภาพ 

ตัวบงชี้ที่ 9.2 มีระบบและ

กลไกการใหความรูและ

ทักษะดานการประกัน

คุณภาพแกนักศึกษา 

ปการศึกษา ระดับ 6 - - งานกิจการ

นักศึกษา 

ตัวบงชี้ที่ 9.3 ระดับ

ความสําเร็จของการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน 

ปการศึกษา ระดับ 4 เกณฑขอ 3 (สง

รายงานภายใน 

120 วันรับจากวัน

ส้ินปการศึกษา)ดู

จากปการศึกษาท่ี

ผานมา 

- งานประกัน

คุณภาพ 

 
หมายเหตุ :  *  หมายถึง  ตัวชี้วัดที่มีการแยกผลการดําเนนิงาน 2 กลุมวิชา คือ 

1. กลุมวิชาแพทยศาสตร 
2. กลุมวิชาสาธารณสุขศาสตร 

 
 



   

สวนที่ 2 
ผลการดําเนินงานและผลการประเมินคุณภาพ 

 

 

องคประกอบที ่1  
ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินการ 

ตัวบงช้ีที ่1.1  :   มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ แผน 
                             ดําเนินงานและมีการกําหนดตัวบงช้ีเพ่ือวัดความสําเร็จของการดาํเนินงาน   

 ตามแผนใหครบทุกภารกิจ  
ที่มาตัวบงช้ี  :    สกอ.1.1 , สมศ.5.3,  ก.พ.ร.3.1 

คาน้ําหนัก    :    1    

คาเปาหมาย :  5   ขอแรก  

ชนิดของตัวบงช้ี : กระบวนการ  

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ  

1. มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน  

2. มีกระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนการดําเนินงานและแผนปฏิบัติการประจําป ให  

สอดคลองกันและกัน และสอดคลองกับภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย/ วิทยาลัย / สํานัก ยุทธศาสตร และ

แผนพัฒนาของชาติ  

3. มีการกําหนดตัวบงชี้ของการดําเนินงาน และกําหนดเปาหมายของแตละตัวบงชี้เพ่ือวัดความสําเร็จของการ

ดําเนินงาน  

4. มีการดําเนินการตามแผนครบทุกภารกิจ  

5. มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ อยางนอยปละ 2 คร้ัง และรายงานผลต

อผูบริหารและสภามหาวิทยาลัย/ วิทยาลัย/ สํานัก  

6. มีการวิเคราะหความสอดคลองระหวางกลยุทธ แผนการดําเนินงาน เปาประสงค เปาหมายกับยุทธศาสตร

และแผนพัฒนาของชาติ ตลอดจนสภาพการณปจจุบัน  

และแนวโนมในอนาคตอยางสม่ําเสมอ 

7. มีการนําผลการประเมินและผลการวิเคราะหมาปรับปรุงกลยุทธและแผนการดําเนินงาน 

อยางตอเนื่อง  
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เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการ 1 – 4 ขอแรก มีการดําเนินการ 5 - 6 ขอแรก มีการดําเนินงานครบ 7 ขอ 

 
ผลการดําเนินงาน 

เกณฑมาตรฐาน (ระดับ) ประเมินตนเอง 
1.  มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน  

วิทยาลัยฯ กําหนดปรัชญาหรือปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ และไดทบทวน ใหเหมาะสมกับสภาพการณ

การเปลี่ยนแปลงในปจจุบัน โดยจัดใหมีการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การจัดทําแผนกลยุทธ ป 2553 

วันที่ 3-5 มีนาคม 2553 ณ โรงแรมทอแสงโขงเจียม รีสอรท เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกันระหวางผูบริหาร  

คณาจารย  และเจาหนาที่ เพ่ือจัดทําแผนท่ียุทธศาสตร (CMP1_1.1-1.1 : โครงการจัดทําแผนกลยุทธ ป 2553)  

มีการเผยแพร ปรัชญาหรือปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ บนเว็บไซต และแผนปายประชาสัมพันธ ภายในวิทยาลัยฯ 

เพื่อใหนักศึกษา ประชาชน และผูมีสวนเก่ียวของไดรับทราบทั่วกัน  และมีการจัดทํารายงานประจําป 

ประชาสัมพันธถึงการดําเนินงานตางๆ ของวิทยาลัยฯ โดยตีพิมพ และเผยแพรไปยังหนวยงานตางๆ ทั้งภายใน

และภายนอกมหาวิทยาลัยฯ (CMP1_1.1-1.2: รายงานประจําป 2552)  

 
 

ภาพที่ 1 เว็บไซต (Website)  H0 Uhttp://www.cmp.ubu.ac.th/th/vision.php 
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ภาพที่ 2 ปายประชาสัมพันธภายในวิทยาลัยฯ 

2. มีกระบวนการพัฒนากลยุทธแผนการดําเนินงานและแผนปฏิบัติการ
ประจําป ใหสอดคลองกันและกัน และสอด คลองกับภารกิจหลักของ
มหาวิทยาลัย/ วิทยาลัย/ สํานัก ยุทธศาสตร และแผนพัฒนาของชาติ 

 

วิทยาลัยฯ มีกระบวนการพัฒนากลยุทธป พ.ศ. 2551 -  2555 โดยไดดําเนินการจัดทําแผนกลยุทธ 

วิทยาลัยฯ (CMP1_1.1-2.1 : คําส่ังที่ 703/2552 เร่ืองแตงต้ังคณะกรรมการจัดทําแผน     กลยุทธ) ประจําป 2552 

โครงการสัมนาเชิงปฎิบัติการเพ่ือจัดแผนกลยุทธ เม่ือวันที่ 3-5 มีนาคม 2553 ณ ทอแสงโขงเจียม รีสอรท เพ่ือ

ทบทวนและปรับแผนกลยุทธ แผนดําเนินงาน และแผนปฏิบัติการประจําป โดยมีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน 
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โอกาส และอุปสรรค  (SWOT) เพื่อใหสอดคลอง และครอบคลุมทุกภารกิจ ไดแก การเรียนการสอน การวิจัย การ

บริการวิชาการแกสังคม การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม การบริหารจัดการ และไดนําแผนกลยุทธมาจัดทําแผน

ดําเนินการในทุกระดับ โดยความรวมมือจากบุคลากรทุกกลุมงาน (CMP1_1.1- 2.2: แผนการดําเนินงานระยะ 5 

ป ของวิทยาลัยฯ และการจัดทําแผนกลยุทธ) ใหสอดลองกับภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี และ

แผนการพัฒนายุทธศาสตรของชาติ  

3.  มีการกําหนดตัวบงช้ีของการดําเนินงาน และกําหนดเปาหมายของแต
ละตัวบงช้ีเพ่ือวัดความสําเร็จของการดําเนินงาน   

วิทยาลัยฯ ไดกําหนดตัวบงชี้และคาเปาหมายของการดําเนินงาน เพื่อวัดความสําเร็จของการ

ดําเนินงาน โดยแตละโครงการกําหนดตัวบงชี้ และคาเปาหมาย ของการดําเนินงานตามแผนครบทุกภารกิจ ตาม

แผนปฎิบัติงานประจําป 2552 (CMP1_1.1-3.1 : สรุปแผนปฏิบัติการประจําป 2552)     

4.  มีการดําเนินการตามแผนครบทุกภารกิจ   

วิทยาลัยฯ มีการดําเนินการตามแผนและตามภารกิจตางๆ ครบทุกดาน คือ ดานการบริหารจัดการ 

ดานการเรียนการสอน ดานการวิจัย ดานบริการวิชาการ และดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ( CMP1_1.1-4.1 : 

สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจําป 2552) และมีการรายงานผลการดําเนินงานครบทุกภารกิจตอคณะ

กรรมการบริหารวิทยาลัยฯ เพ่ือติดตามการดําเนินงานตางๆ ตามแผนที่ไดกําหนดไว และรายงานตอกองแผนงาน 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  (CMP1_1.1-4.2 : รายงานความกาวหนาโครงการตามแผนปฎิบัติการของวิทยาลัยฯ )   

5   มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ี 
อยางนอยปละ 2 ครั้ง และรายงานผลตอผูบริหารและสภา
มหาวิทยาลัย/ วิทยาลัย/ สํานัก  

 

วิทยาลัยฯ ทําการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของแตละกิจกรรมตามตัวบงชี้

อยางนอยปละ 2 คร้ัง โดยกําหนดใหมีการติดตามตรวจสอบทุก 6 เดือน และประเมินผลเม่ือส้ินสุดโครงการ 

(CMP1_1.1-5.1 : สรุปรายงานผลโครงการ ตามแผนปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552)  และ

ประเมินผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ และกองแผนงานมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

(CMP1_1.1-5.2 : รายงานการประชุมผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ) 

6. มีการวิเคราะหความสอดคลองระหวางกลยุทธ แผนการดําเนินงาน เป
าประสงค เปาหมายกับยุทธศาสตรและแผนพัฒนาของชาติตลอดจน
สภาพการณปจจุบันและแนว    โนมในอนาคตอยางสม่ําเสมอ 

 

วิทยาลัยฯ ไดวิเคราะหความสอดคลองระหวางกลยุทธ แผนการดําเนินงาน เปาประสงค เปาหมาย

กับยุทธศาสตรและแผนพัฒนาของชาติตลอดจนสภาพปจจุบันและแนวโนมในอนาคตอยางสมํ่าเสมอ โดยได

แตงต้ังคณะกรรมการเพื่อวิเคราะหความสอดคลองระหวางยุทธศาสตร แผนดําเนินงาน ปรัชญา ปณิธาน และ 

วิเคราะหกลยุทธ สอดคลองกับหลักการและมาตรฐานตางๆ  (CMP1_1.1_6.1 : ตารางวิเคราะหความเช่ือมโยง
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ยุทธศาสตรกับแผนพัฒนาชาติ) ทั้งนี้เพื่อใชเปนแนวทางในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป ประจําป พ.ศ.2552 

(CMP1_1.1-6.2 : แผนปฏิบัติราชการ 4 ป ) 

7.  มีการนําผลการประเมินและผลการวิเคราะหมาปรับปรุง    กลยุทธและ
แผนการดําเนนิงานอยางตอเนื่อง   

          วิทยาลัยฯ ไดนําผลการประเมินและผลการวิเคราะหมาปรับปรุงกลยุทธและแผนการดําเนินงานอยาง

ตอเน่ือง  โดยจัดโครงการจัดทําแผนกลยุทธ เพ่ือทบทวน ปรับปรุง วิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค  

(SWOT) ของวิทยาลัยฯ เพื่อใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตลอดจนสถานการณใน

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

(CMP1_1.1-7.2) : เอกสารสรุปการจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการแผนกลยุทธ  วันที่ 3-5 มีนาคม 2553 ณ 

โรงแรมทอแสงโขงเจียม     รีสอรท)   

 
สรุปผลการดําเนินการ 
 

ผลการประเมิน 
หนวยวัด คาเปาหมาย 

ผลการ
ดําเนินงาน 

เทียบกับ
เปาหมาย 

เทียบกับเกณฑประเมิน 
(คะแนน) 

ระดับ 5  ขอแรก 7 ขอแรก บรรลุเปาหมาย 3 

 
 
จุดแข็ง : 

     บุคลากรวิทยาลัยฯ  ใหความรวมมือในการเขารวมการประชุมสัมมนาในการกําหนดและปรับเปล่ียนวิสัยทัศน และ

พันธกิจ  และมีความคิดเห็นสวนใหญรวมกัน  มีความสามัคคีเปนหนึ่งเดียว    ในการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และ

อุปสรรค (SWOT ANALYSIS) และจัดทําแผนกลยุทธ มีกิจกรรมและโครงการรองรับการดําเนินการตามยุทธศาสตร คลอบ

คลุมภารกิจ 4 ดาน  
 
จุดที่ควรปรับปรุง : 
 -  
แนวทางการพัฒนาตนเอง : 

สงเสริมใหทุกหนวยงานจัดทํารายงานความกาวหนาและประเมินผลโครงการฯ 
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ตัวบงช้ีที่ 1.2  :  รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงช้ีของการปฏิบัติงาน 
   ที่กําหนด  
ที่มาตัวบงช้ี  :    สกอ.1.1 , ก.พ.ร.3.3 

คาน้ําหนัก    :    1    

เปาหมาย : รอยละ 90 

ชนิดตัวบงช้ี :  ผลผลิต  
สูตรการคํานวณ 
 

จํานวนตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณท่ีบรรลุเปาหมาย 

จํานวนตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณท้ังหมด 
x 100 

 
เกณฑการประเมิน 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

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

 
ผลการดําเนินงาน 

ในปงบประมาณ 2551 รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงช้ีของการปฏิบัติงานที่กําหนดเทากับ 

100  (CMP1_1.2-1 : สรุปการวิเคราะหการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของการปฎิบัติงานที่กําหนด) 

ขอมูลประกอบตัวบงช้ี จํานวน หนวยวัด 

1. ตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณท่ีบรรลุเปาหมาย 59 ตัวบงชี้ 

2. ตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณท้ังหมด  71 ตัวบงชี้ 

รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงช้ีของการปฏิบัติงานที่กําหนด 83 - 
  
สรุปผลการดําเนินการ 

ผลการประเมิน 
หนวยวัด คาเปาหมาย 

ผลการ
ดําเนินงาน เทียบกับเปาหมาย 

เทียบกับเกณฑประเมิน 
(คะแนน) 

รอยละ รอยละ 85 รอยละ 83 ไมบรรลุเปาหมาย 2 

 
จุดแข็ง : 

โครงการสวนใหญมีการดําเนินงานสําเร็จตามตัวชี้วัด 
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จุดที่ควรปรับปรุง : 
1. การกําหนดดัชนีชี้วัดความสําเร็จของบางโครงการยังไมชัดเจน 

 
แนวทางการพัฒนาตนเอง : 

1. กําหนดใหหัวหนาโครงการรายงานผลการดําเนินงานตอกรรมการผูบริหาร ในการดําเนินงานโครงการเปนราย

ไตรมาส 

 

 
 
 
ตัวบงช้ีที่ 1.3  :   การบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการของมหาวทิยาลัย/ คณะ/ สํานัก ประจําปการศึกษา 
2552 ที่สะทอนเอกลักษณและจุดเนนรวมทั้งวัตถุประสงคเฉพาะตามพระราชบัญญัติของสถาบันอุดมศึกษา 

 
ตัวบงช้ีที่ 1.3.1 :  มีการจัดการเรียนการสอนที่สอดแทรกการสรางเสริมสุขภาพ 
ที่มาตัวบงช้ี  :    วิทยาลัยฯ 

คาน้ําหนัก    :    1    

คาเปาหมาย :    5   ขอ 

ชนิดตัวบงช้ี :  ผลผลิต  

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 

1. มีแผนการดําเนินงานสรางเสริมสุขภาพ 

2. มีระบบและกลไกการดําเนินงานเพื่อการจัดการเรียนการสอนที่สอดแทรกการสรางเสริมสุขภาพของนักศึกษา  หรือ

ชุมชนไวในการจัดการเรียนการสอน  หรือกิจกรรมในรายวิชา 

3. มีรายวิชาที่สอดแทรกการสรางเสริมสุขภาพของนักศึกษา  บรรจุในหลักสูตรหรือแผนการสอนไมนอยกวา 3 รายวิชา 

4. มีการประเมินรายวิชา  หรือการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกิจกรรมในรายวิชา 

5. มีการนําผลการประเมินมาใชปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 

เกณฑการประเมิน :  

 - เกณฑเฉพาะมหาวิทยาลัยท่ีเนนการผลิตบัณฑิตและวิจัย  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการ 1 – 3 ขอแรก มีการดําเนินการ 4 ขอแรก มีการดําเนินงานครบ 5 ขอ 

 
 
 
ผลการดําเนินงาน 
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เกณฑมาตรฐาน (ระดับ) ประเมินตนเอง 
1.  มีแผนการดําเนินงานสรางเสริมสุขภาพ  

วิทยาลัยฯ เปนองคกรความรูดานวิทยาศาสตรสุขภาพ ดังน้ันปรัชญา วิสัยทัศน นโยบาย วัตถุประสงค และ

กิจกรรมสวนใหญ จะมีการสอดแทรกการสรางเสริมสุขภาพท้ัง 2 กลุมวิชาไดแก กลุมวิชาแพทยศาสตรและกลุมวิชา

สาธารณสุขศาสตร ซึ่งประกอบดวย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร) และหลักสูตรสาธารณสุขศา

สตรบัณฑิต(หลักสูตรตอเนื่อง)  และไดมีแผนการดําเนินงานสรางเสริมสุขภาพท้ัง 2 กลุมวิชา  ( CMP1_1.3.1-1.1  :  

ตัวอยางประมวลรายวิชากลุมวิชาแพทยศาสตร, กลุมวิชาสาธารณสุขศาสตร ) นอกจากนั้นวิทยาลัยฯ ยังไดจัดทํา

โครงการพัฒนากลไกการสรางเสริมสุขภาพ โดยขอรับงบประมาณสนันสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสราง

เสริมสุขภาพ โดยมีระยะเวลาการดําเนินงานเร่ิมต้ังแต วันที่ 17 สิงหาคม 2552 จนถึงวันท่ี 16 สิงหาคม 2553 

(CMP1_1.3.1-1.2 : โครงการพัฒนากลไกการสรางเสริมสุขภาพ วิทยาลัยแพทยศาสตร และการสาธารณสุข) ใน

ปงบประมาณ พศ. 2552 วิทยาลัยฯไดเล็งเห็นความสําคัญของการสรางเสริมสุขภาพ จึงไดมีการจัดตรวจสุขภาพ

ประจําปสุขภาพดีถวนหนาสําหรับบุคลากรและนักศึกษา (CMP1_1.3.1-1.3 : บันทึกขอความเชิญบุคลากรและ

นักศึกษาเขารวมตรวจสุขภาพ และใบลงทะเบียน)และวิทยาลัยฯยังไดจัดใหมีกิจกรรมการเตนแอโรบิคเพ่ือสุขภาพ

สําหรับบุคลากรและนักศึกษาของวิทยาลัยฯ (CMP1_1.3.1-1.4 : http://www.cmp.ubu.ac.th/) 

2.  มีระบบและกลไกการดําเนินงานเพ่ือการจัดการเรียนการสอนที่สอดแทรก
การสรางเสริมสุขภาพของนักศึกษา หรือชุมชนไวในการจดัการเรียนการ
สอน หรือกิจกรรมในรายวิชา 

 

วิทยาลัยฯ ไดมีแผนการดําเนินงานสรางเสริมสุขภาพประกอบในทุกหลักสูตร  และไดแตงต้ังคณะกรรมการ

บริหารหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร  เพื่อดําเนินงานดานการเรียนการสอน ทั้ง 2 

กลุมวิชา (CMP1_1.3.1-2.1  : คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (พบ.) คําส่ังแตงต้ัง

กรรมการบริหารหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร (วท.บ. และ สบ.)และคําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยา

ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร(วท.บ) มีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรอยางตอเนื่อง ในเร่ือง

การจัดการเรียนการสอนที่เนนใหรายวิชาท่ีเก่ียวของในดานสุขภาพใหสอดแทรกกิจกรรม/โครงการที่เสริมสรางสุขภาพ

แกนักศึกษาหรือชุมชนไวในรายวิชาที่เก่ียวของ (CMP1_1.3.1-2.2  :  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรฯ คร้ังท่ี 20/2552) และในรายวิชาดานเสริมสรางสุขภาพไดสอดแทรกกิจกรรม/โครงการดานการสรางเสริม

สุขภาพแกนักศึกษา หรือชุมชน เพื่อสรางเสริมสุขภาพท่ีดีของนักศึกษาและเปนประโยชนตอชุมชนท่ีไดจัดกิจกรรม/

โครงการดังกลาว (CMP1_1.3.1-2.3  :  โครงการสรางเสริมสุขภาพ สรางสุขภาพดี ชีวีมีสุข และ  CMP1_1.3.1-2.4 : 

โครงการขยะเกิดที่ไหน..กําจัดที่นั่น โครงการชุมชนนาอยู ปลอดหนูปลอดโรค และโครงการเยาวชนรวมใจพิชิตภัย

ลูกน้ํายุงลาย) นอกจากนี้ วิทยาลัยฯยังไดจัดใหมีการทําโครงการการจัดการความรู ในเร่ือง การจัดการเรียนการสอนท่ี

สอดแทรกการสรางเสริมสุขภาพใหกับอาจารยของวิทยาลัยฯ โดยเชิญวิทยากรที่มีประสบการณในดานการจัดการ

เรียนการสอนที่สอดแทรกการสรางเสริมสุขภาพจากคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มาแลกเปล่ียน
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ประสบการณกับอาจารยของวิทยาลัยฯ (CMP1_1.3.1-2.5:บันทึกขอความอนุเคราะหบุคลากรในสังกัดรวมเปน

วิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากรกระบวนการจัดการความรู พรอมภาพถาย และการลงทะเบียน) 

3. มีรายวิชาที่สอดแทรกการสรางเสริมสุขภาพของนักศึกษา บรรจุในหลักสูตร
หรือแผนการสอนไมนอยกวา 3 รายวิชา  

การจัดการเรียนการสอนภายในวิทยาลัยฯ  ทุกหลักสูตรตองมีการสอดแทรกการสรางเสริมสุขภาพของ

นักศึกษาและชุมชน  โดยมีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการและการฝกปฏิบัติ เพื่อเพิ่มทักษะใหนักศึกษาทุก

หลักสูตร (CMP1_1.3.1-3.1 : ตัวอยางประมวลรายวิชา  การสงเสริมสุขภาพแบบองครวม (หลักสูตรวทบ.)  อนามัย

ครอบครัว (วทบ.และ สบ.(ตอเน่ือง) เวชศาสตรชุมชนและครอบครัว1 (พบ.)  เวชศาสตรชุมชน (วทบ.)  และ  สุขศึกษา 

(วทบ.))   

4.  มีการประเมินรายวิชา หรือการประเมินผลสัมฤทธ์ิของกิจกรรมในรายวิชา  

รายวิชาของทุกหลักสูตร ไดมีการประเมินตามเกณฑของมหาวิทยาลัย เพื่อนํามาปรับปรุงรูปแบบการจัดการ

เรียนการสอนทุกรายวิชาตามความเหมาะสม  ซึ่งไดประเมินทุกหัวขอที่มีการเรียนการสอน  (CMP1_1.3.1-4.1  : 

ตัวอยางการประเมินการเรียนการสอนรายวิชาที่มีการสอดแทรกการสรางเสริมสุขภาพจากระบบ REG และ 

CMP1_1.3.1-4.2  : ตัวอยางสรุปประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา การสงเสริมสุขภาพแบบองครวม 

อนามัยครอบครัว เวชศาสตรชุมชนสุขศึกษา เวชศาสตรครอบครัวและชุมชน1และสรุปผลการประเมินรายวิชาฯ)  

5.  มีการนําผลการประเมินมาใชปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน  

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯไดจัดประชุม  เพื่อนําผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนในทุกภาค

การศึกษามาวิเคราะห  พิจารณา หาแนวทางแกไขปรับปรุง  และนําผลที่ไดมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใน

รายวิชาตอไป  (CMP1_1.3.1-5.1:รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ สรุปปญหาอุปสรรคในการ

จัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2552  วาระพิเศษ/2553 วันที่ 7 มกราคม 2553 และ ภาค

การศึกษาท่ี 2 ปการศึกษา 2552   วาระพิเศษ/2553 วันที่ 21 เมษายน 2553) 

 
สรุปผลการดําเนินการ 

ผลการประเมิน 
หนวยวัด คาเปาหมาย ผลการดําเนินงาน เทียบกับ

เปาหมาย 
เทียบกับเกณฑประเมิน 

(คะแนน) 

ระดับ 5  ขอแรก 5   ขอ บรรลุเปาหมาย 3  

จุดแข็ง : 
1. วิทยาลัยฯ เปนหนวยงานที่มีวิสัยทัศน พันธกิจ นโยบาย ดานการสรางเสริม สุขภาพ  

2. มีการสอดแทรกกิจกรรมสรางเสริมสุขภาพในการจัดการเรียนการสอนทุกหลักสูตร  

3. ใหการสนับสนุนกิจกรรมการสรางเสริมสุขภาพท้ังในสวนของ อาจารย บุคลากร และนักศึกษา  
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จุดที่ควรปรับปรุง :   
1. ควรมีการสอดแทรกการสรางเสริมสุขภาพในแตละรายวิชาเพิ่มขึ้นและตอเนื่อง 

แนวทางการพัฒนาตนเอง : 
1. ควรมีการสงเสริมใหมีการสอดแทรกการสรางเสริมสุขภาพในทุกรายวิชาและเปนรูปธรรมมากย่ิงขึ้น  

2. สงเสริม สนับสนุนใหอาจารย บุคลากร และนักศึกษา จัดทําโครงการสงเสริมสุขภาพรวมกับหนวยงาน

ภายนอกใหมากขึ้น 
 
 
 
ตัวบงช้ีที่ 1.3.2 จํานวนโครงการวิจัยใหม ประเภทการวิจัยดานวิทยาศาสตรสุขภาพในภูมิภาคอีสานใต 
 
ที่มาตัวบงช้ี :  วิทยาลัยฯ  

คาน้ําหนัก  :   1 

เปาหมาย :    5  โครงการ 

ชนิดตัวบงช้ี :  ผลผลิต  

เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการ 1 – 2 โครงการ มีการดําเนินการ 3 - 4 โครงการ 5 โครงการขึ้นไป 

ผลการดําเนินงาน  

ลําดับ 
 

โครงการ 
 

หัวหนาโครงการ แหลงทุน งบประมาณ 

1 การศึกษาความชุกและความรุนแรงของพยาธิ

ใบไมตับและพยาธิปากขอจังหวัดอุบลราชธานี 

นายวัชรพงษ  แสงนิล 

 

งบประมาณ

แผนดิน 

377,600 

2 การศึกษาภาวะโภชนาการในเด็ก จังหวัด

อุบลราชธานี 

อ.จินตนา ศิริบูรณพิพัฒนา งบประมาณ

แผนดิน 

415,400 

3 ปจจัยที่มีความสัมพันธกับการเกิดโรคมะเร็งทอ

น้ําดีในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 

ประเทศไทย: กรณีศึกษาแบบ Hospital-base 

case-control study 

อ.เมรีรัตน      ม่ันวงศ

  

งบประมาณ

แผนดิน 

311,400 

4 การศึกษาปจจัยเส่ียงตอการเกิดมะเร็งรังไขใน

คนไทย 

อ.ชาญวิทย มณีนิล 

 

งบประมาณ

แผนดิน 

216,200 

5 การใชขอมูลรีโมทเซ็นซิ่งและระบบสารสนเทศ อ.จารุวรรณ  วงบุตดี งบประมาณ 407,900 
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ลําดับ 
 

โครงการ 
 

หัวหนาโครงการ แหลงทุน งบประมาณ 

ภูมิศาสตร สําหรับงานระบาดของโรคมาลาเรีย 

พื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดศรีสะเกษ 

 

 

แผนดิน 

6 การศึกษาฤทธิ์การลดระดับน้ําตาลในเลือดของ

สารสกัดฮวานงอกในหนูที่เปนเบาหวาน 

ดร.ภาวนา พนมเขต รายได 

มหาวิทยาลัยฯ 

45,000 

7 การตรวจหาเช้ือรา Cryptococcus neoformans 

จากมูลนกภายในบริเวณมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี 

อ.ธันยาการย ศรีวรมาศ รายได 

มหาวิทยาลัยฯ 

45,000 

เกณฑการประเมิน :  
ผลการประเมิน 

หนวยวัด คาเปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
เทียบกับเปาหมาย คะแนนประเมิน 

ระดับ 5 โครงการ 7 โครงการ บรรลุเปาหมาย 3 

 
จุดแข็ง : 

1. วิทยาลัยฯ มีนโยบายสงเสริมสนับสนุนอาจารยและบุคลากรทําวิจัยเพื่อมุงเนนเพื่อพัฒนา แกไข และสงเสริม

สุขภาพของประชาชนในทองถ่ินอีสานตอนลาง 

2. วิทยาลัยฯ จัดเปนสถาบันทางวิชาการดานสุขภาพเพียงไมก่ีสถาบันที่ต้ังอยูในพื้นที่อีสานตอนลาง จึงเปน

สถาบันหลักในการศึกษาวิจัยทางดานสุขภาพของประชาชน  

3. วิทยาลัยฯ มีนักวิจัยหลากหลายสาขาวิชาที่เก่ียวของทางดานวิทยาศาสตรสุขภาพ 

4. วิทยาลัยฯมีการทํางานเปนทีม โดยเร่ิมตนจากกลุมวิจัย และพัฒนาเปนศูนยเช่ียวชาญเฉพาะ 

จุดที่ควรปรับปรุง : 
1. นักวิจัย สวนใหญเปนบุคลากรใหม มีประสบการณในดานการวิจัยนอย 

2. อาจารยตองใหความสําคัญในดานการเรียนการสอนเปนหลัก ทําใหงานวิจัยมีจํานวนนอย 
 
แนวทางการพัฒนาตนเอง : 

1. จัดทําโครงการสงเสริมและสนับสนุน ใหนกัวิจัยทํางานวิจัยเพิ่มขึ้น 

2. ศึกษาดูงานหนวยงานที่มีผลงานอันเปนประจักษทางดานการวิจัย 

3. สรางเครือขายความรวมมือทางดานการวิจัยกับหนวยงานตางๆ ที่เก่ียวของ  

4. สงเสริมใหนักวิจัยหาแหลงทุนภายนอก 
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ตัวบงช้ีที่ 1.3.3 จํานวนโครงการหรือกิจกรรมบริการวิชาการดานการสรางเสริมสุขภาพแกชุมชน       
 
ที่มาตัวบงช้ี :  วิทยาลัยฯ  

คาน้ําหนัก  :   1 

เปาหมาย :    5  โครงการ 

ชนิดตัวบงช้ี :  ผลผลิต  

เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการ 1 – 2 โครงการ มีการดําเนินการ 3 - 4 โครงการ 5 โครงการขึ้นไป 

ผลการดําเนินงาน  

ลําดับ โครงการ หัวหนาโครงการ แหลงทุน 
 

งบประมาณ 
 

1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การพัฒนา

งานวิจัยดวยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร เพื่อ

การพัฒนาชนบท 

นายวัชรพงษ แสงนิล งบประมาณ

แผนดิน 

9,320 

2 การสรางเสริมและพัฒนาการจัดการอนามัย

ส่ิงแวดลอมในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

อ.สงา ทับทิมหิน งบประมาณ

แผนดิน 

123,100 

3 แพทยศาสตรสูสังคม คร้ังที่ 2 น.ส.รัตติกาล วังคะฮาด งบประมาณ

แผนดิน 

115,120 

4 บริการตรวจสุขภาพประชาชนในจังหวัดอีสานใต 

ประจําป 2553 

อ.จินตนา ศิริบูรณพิพัฒนา งบประมาณ

แผนดิน 

123,800 

5 บริการตรวจคัดกรองธาลัสซีเมียเคล่ือนที่เพ่ือชาว

ชนบท 

ดร.สุรศักด์ิ แวนรัมย งบประมาณ

แผนดิน 

130,000 

6 โรงเรียนแพทยสรางเสริมสุขภาพสูชุมชน รศ.นพ.ปวน สุทธิพินิจธรรม งบประมาณ

แผนดิน 

134,000 

7 รูทัน...เพื่อปองกันไขหวัดใหญ 2009 นายวิษณุ ทาริวงศ งบประมาณ

แผนดิน 

4,500 

8 การบริการตรวจวัดระดับน้ําตาลในเลือดและ

ดรรชนีมวลกายในการปองกันและควบคุม

โรคเบาหวานและโรคอวนในพื้นที่ ตําบลเมืองศรี

ไค อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี 

อ.จารุวรรณ วงบุตดี งบประมาณ

แผนดิน 

134,300 
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เกณฑการประเมิน :  
ผลการประเมิน 

หนวยวัด คาเปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
เทียบกับเปาหมาย คะแนนประเมิน 

ระดับ 5 โครงการ 8 โครงการ บรรลุเปาหมาย 3 

 
จุดแข็ง: 

1. วิทยาลัยฯ มีนโยบาย แนวทางและแผนการดําเนินงานการบริการวิชาการแกสังคมที่ชัดเจน 

2. มีหนวยงานใหบริการ เชน ศูนยสุขภาพ ศูนยพัฒนาเด็ก ในกํากับดูแล 

3. มีการนําผลการดําเนินงานบริการวิชาการแกสังคมมาพัฒนาเปนงานวิจัย 

4. อาจารยมีองคความรูดานวิทยาศาสตรสุขภาพ และดานการแพทย ซึ่งสามารถบูรณาการองค  

    ความรูเพื่อการบริการวิชาการรวมกัน 
จุดที่ควรปรับปรุง : 

1. การสรางเครือขายกับประชาชนในการใหบริการวิชาการแกสังคม 

2. ควรมีโครงการบริการวิชาการแกสังคมที่สอดแทรกในการจัดการเรียนการสอนมากขึ้น 

3. กิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการแกสังคมยังอยูในระดับทองถ่ิน ยังไมถึงระดับภูมิภาคหรือระดับชาติ 

4. ควรมีการจัดทํากิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการแกสังคมกับหนวยงานภายนอกมากขึ้น 

 
แนวทางการพัฒนาตนเอง : 
  1. สงเสริมใหมีการจัดต้ังศูนยบริการ เพื่อใหความรูและบริการวิชาการดานสุขภาพอยางตอเนื่อง 

 2. สงเสริมใหอาจารยทุกคนใหมีสวนรวมในการบริการวิชาการ 

            3..สงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยมีสวนรวมในกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการมากขึ้น 

4.พัฒนาหลักเกณฑใหงานดานการบริการวิชาการเปนสวนหนึ่งของภาระงานทีอ่าจารยทุกคนตองปฏิบัติ 
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องคประกอบที ่2  
การเรียนการสอน 

 
ตัวบงช้ีที ่2.1 : มีระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร  
ที่มาตัวบงช้ี : สกอ. 2.1 

คาน้ําหนัก 1 

เปาหมาย : 6  ขอ 

ชนิดของตัวบงช้ี : กระบวนการ  

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ  
1. มีระบบและกลไกการเปดและปดหลักสูตร  

2. มีการกําหนดเปาหมายการผลิตบัณฑิตทุกหลักสูตรในแผนการผลิตบัณฑิต  

3. มีการเตรียมความพรอมกอนการเปดหลักสูตรใหมและการปรับปรุงหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตรทกุเร่ือง  

4. มีการวิเคราะหขอมูลการดําเนินการทุกหลักสูตรประจําปการศึกษา เชน รอยละของหลักสูตรที่ไมเปนไป

ตามเกณฑมาตรฐาน รอยละของบทความวิทยานิพนธที่ตีพิมพเผยแพร  รอยละของบัณฑิตที่ทํางานตรง

สาขา 

5. มีการนําผลการวิเคราะหขอมูลการดําเนินการหลักสูตรประจําปการศึกษาไปปรับปรุงหลักสูตรและหรือ

ปรับปรุงระบบและกลไกการบริหารหลักสูตร  

6. หลักสูตรที่เปดสอนทุกหลักสูตรไดมาตรฐานตามเกณฑมาตรฐานทุกเร่ือง และมีการประกันคุณภาพ

หลักสูตรครบทุกประเด็นตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร  

7. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเนนการวิจัย (ปริญญาโท เฉพาะ แผน (ก) และปริญญาเอก) ที่เปดสอนมี

จํานวนมากกวารอยละ 50 ของจํานวนหลักสูตรทั้งหมด  

เกณฑการประเมิน :    - เกณฑเฉพาะมหาวิทยาลัยท่ีเนนการผลิตบัณฑิตและวิจัย  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการ 1 – 4 ขอแรก มีการดําเนินการ 5 - 6 ขอแรก มีการดําเนินงานครบ 7 ขอ 

ผลการดําเนินงาน 

เกณฑมาตรฐาน (ระดับ) ประเมินตนเอง 
1.  มีระบบและกลไกการเปดและปดหลักสูตร  

            ในปการศึกษา 2552 กลุมวิชาแพทยศาสตร เปดสอนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โดยใช
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550 หลักสูตรดังกลาวมีระบบและกลไกการเปด
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หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  ดังนี้      
1. มีการดําเนนิการจัดแตงตัง้คณะกรรมการรางหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ดังนี้ 

• คําส่ังสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 10 / 2546 เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการโครงการจัดตั้ง
วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข  ส่ัง ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2546 (CMP2_MD2.1-
1.1: คําส่ังสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ที่  10 /2546 เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการโครงการ
จัดตั้งวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข  ส่ัง  ณ  วันที่  13  พฤษภาคม  2546) 

• คําส่ังมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 727 / 2546 เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการโครงการจดัตั้ง
วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข  (เพิ่มเติม) ส่ัง ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2546  
(CMP2_MD2.1-1.2: คําส่ังมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ที่  727/2546  เรื่อง  แตงตั้ง
คณะกรรมการโครงการจดัตั้งวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข  (เพิ่มเติม)  ส่ัง  ณ  
วันที่  4  มิถุนายน  2546) 

• คําส่ังมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 948 / 2546 เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการโครงการจดัตั้ง
วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข (เพ่ิมเติม)  ส่ัง ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2546 
(CMP2_MD2.1-1.3: คําส่ังมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ที่  948/2546  เรื่อง  แตงตั้ง
คณะกรรมการโครงการจดัตั้งวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข  (เพิ่มเติม)  ส่ัง  ณ  
วันที่  18  กรกฎาคม  2546) 

2. หลักสูตรฯ ไดรับการพิจารณาใหความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่  8 
พฤศจิกายน 2546  (CMP2_MD2.1-1.4: ตราประทับบนปกหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 
หลักสูตรใหม พ.ศ.2547) 

3. หลักสูตรฯ ไดรับการรับทราบ การใหความเห็นชอบ โดยผานสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา  (CMP2_MD2.1-1.5: หนังสือจาก  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 
0506/9250 เห็นชอบหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต) 

4. หลักสูตรฯ ไดรับการรับรองจากแพทยสภา (CMP2_MD2.1-1.6: หนังสือจากแพทยสภา  ที่  พส 
021/ว.491 ลงวันที่  26  กรกฎาคม  2549  เรือ่ง  ขอแจงผลการพิจารณารบัรองหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต  วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข , หนังสือจากสํานักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา  ที่  ศธ 0506(2)/ว 626  ลงวันที่  28  เมษายน  2549  เรื่อง  การเปด
สอนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตของคณะแพทยศาสตรที่เปดใหม,  หนังสือจาก สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  ที่ ศธ 0506(2)/ว 627  ลงวันที่  27  เมษายน  2549  เรื่อง  การเปด
สอนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตของคณะแพทยศาสตรที่เปดใหม,  หนังสือจากแพทยสภา  ที่  
พส 012/194  ลงวันที่  11  เมษายน  2549  เรื่อง  การเปดสอนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตของ
คณะแพทยศาสตรที่เปดใหม) 

5. มีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพ่ือทําหนาที่กําหนดนโยบายบริหารจัดการหลักสูตร
การเรียนการสอน ประกันคุณภาพของหลักสูตร ประเมินหลักสูตร ตลอดจนควบคุมพัฒนาและ
ปรับปรุงคุณภาพของหลักสูตรใหไดมาตรฐานทางวิชาการ (CMP2_MD2.1-1.7: คําส่ังมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  วิทยาลัย
แพทยศาสตรและการสาธารณสุข  ส่ัง  ณ  วันที่  26  มิถุนายน  2552) 



 

 

 76  

6. สํานักงานคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ไดรับรองคุณวุฒิ  
ผูสําเร็จการศึกษา (CMP2_MD2.1-1.8: หนังสือเรื่องการรับรองคุณวุฒิของผูสําเร็จการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) 

7. สําหรับการปดหลักสูตร โดยเกณฑปดหลักสูตร มหาวิทยาลัยเปนผูกําหนด  (CMP2_MD2.1-1.9: 
บันทึกขอความ  ที่ ศธ 0529.4.6/ว 1005  ลงวันที่  12  พฤศจิกายน  2550  เรื่อง  การแจงขอมูล
เกี่ยวกับการเปด-ปดหลักสูตรที่ใชในการจัดการเรียนการสอนของสถาบันอุดมศึกษา) 

                        ในปการศึกษา 2552 ฝายหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร   ไดดําเนินการจัดการเรียนการสอนจํานวน 2 

หลักสูตร โดยกอนการเปดรับนักศึกษาในแตละหลักสูตร ไดดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 

1. ทําการสํารวจ วิเคราะหความตองการการใชบัณฑิตในหลักสูตรตาง ๆ  ความพรอมในการเปดหลักสูตร

ของวิทยาลัยฯ และไดนําผลการวิเคราะหตาง ๆ ไปกําหนดเปาหมายในการเปดหลักสูตร(CMP2_PH2.1-

1.1 : วิเคราะหตลาดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร)  

2. แตงต้ังคณะกรรมการรางหลักสูตร และไดเชิญผูทรงคุณวุฒิในสาขาท่ีเก่ียวของมารวมพิจารณาหลักสูตร
ฯ ดังนี้  

• CMP2_PH2.1-1.2 : คําส่ังมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 1024/2548 เร่ือง แตงต้ัง

คณะกรรมการรางหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร) ส่ัง ณ วันที่ 5 

ตุลาคม 2548  

• CMP2_PH2.1-1.3 : คําส่ังมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 1130/2549 เร่ือง แตงต้ังคณะกรรมการ

รางและพิจารณาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรตอเนื่อง) ส่ัง ณ วันที่ 9 ตุลาคม 

2549  

3. นําหลักสูตรเขาสูการพิจารณาจากคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยฯ และสภามหาวิทยาลัยพิจารณา

เห็นชอบทั้ง 2 หลักสูตร ดังนี้ 

• หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2548 ไดรับ

การพิจารณาเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุมคร้ังที่ 5/2548 เม่ือวันที่ 19 

พฤศจิกายน 2548 (CMP2_PH2.1-1.4 : ปกหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

สาธารณสุขศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2548) 

• หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรตอเนื่อง) หลักสูตรใหม พ.ศ.2550 ไดรับการ

พิจารณาเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุมคร้ังที่ 1/2550 เม่ือวันที่ 17 มีนาคม 

2551 (CMP2_PH2.1-1.5 : ปกหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรตอเนื่อง) 

หลักสูตรใหม พ.ศ.2550) 

4. หลักสูตรที่เปดสอนในปการศึกษา 2552 ทั้ง 2 หลักสูตร สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบ

การใหความเห็นชอบแลว ดังนี้ 

• สกอ. ไดรับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุข
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ศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2548 เม่ือวันที่ 14 มกราคม 2551 (CMP2_PH2.1-1.6 : หนังสือ

จากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ศธ 0506 (2) / 890) 

• สกอ. ไดรับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรตอเนื่อง) 

หลักสูตรใหม พ.ศ. 2550 เม่ือวันท่ี 30 มีนาคม 2552 (CMP2_PH2.1-1.7 : หนังสือจาก

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0506 (2) / 4413) 

5. นอกจากนี้ทางฝายหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร ไดดําเนินการขอความเห็นประกอบพิจารณาหลักสูตรทั้ง 
2 หลักสูตรจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยกองประกอบโรคศิลปะไดพิจารณาวา หลักสูตรทั้ง 2 

หลักสูตร ไมกาวลวงหรือซ้ําซอนในวิชาชีพตามพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ.2542 

(CMP2_PH2.1-1.8 : เอกสารหนังสือขอความเห็นประกอบการพิจารณาหลักสูตรฯ จากกรมสนับสนุน

บริการสุขภาพ) 

6. มีการแตงต้ังคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อทําหนาที่กําหนดนโยบายบริหารจัดการหลักสูตรการ
เรียนการสอน ประกันคุณภาพของหลักสูตร ประเมินหลักสูตร ตลอดจนควบคุมพัฒนาและปรับปรุง

คุณภาพของหลักสูตรใหไดมาตรฐานทางวิชาการ  ดังนี้ 

• CMP2_PH2.1-1.9 : คําส่ังวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี ที่ 305/2551 เร่ืองแตงต้ังคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร ส่ัง ณ 

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2549  

• CMP2_PH2.1-1.10 : คําส่ังวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี ที่ 94/2553 เร่ืองแตงต้ังคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชาสาธารณสุข

ศาสตร ส่ัง ณ วันที่ 9 มีนาคม 2553  

• CMP2_PH2.1-1.11 : คําส่ังวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี ที่ 95/2553 เร่ืองแตงต้ังคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชาสาธารณสุข

ศาสตร ส่ัง ณ วันที่ 9 มีนาคม 2553  

7. สํานักงานคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ไดรับรองคุณวุฒิ ผูสําเร็จ

การศึกษา (CMP2_PH2.1-1.12 : เอกสารหนังสือเร่ืองการรับรองคุณวุฒิของผูสําเร็จการศึกษาจาก

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) 

            ในสวนของระบบและกลไกการปดหลักสูตรนั้น เพื่อใหการบริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลัยใหเปนไปดวย

ความเรียบรอย เพ่ือเปนการควบคุมคุณภาพและรักษามาตรฐานการศึกษา และเพ่ือใหการแจงปดหลักสูตรเปนไป

ตามแนวปฏิบัติที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยงานพัฒนาหลักสูตร ไดจัดทํา

ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เร่ือง หลักเกณฑการปดหลักสูตร พ.ศ.2552 ประกาศ ณ วันท่ี 8 กันยายน 2552 

(CMP2_PH2.1-1.13)  และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดทําหนังสือแจงเร่ืองการแจงขอมูลเก่ียวกับการ

เปด-ปดหลักสูตรที่ใชในการจัดการเรียนการสอนของสถาบันอุดมศึกษา ตามหนังสือที่ ศธ 0506(2)/ ว 1378 ลงวันที่ 

30 ตุลาคม 2550 (CMP2_PH2.1-1.14) และตามหนังสือที่ ศธ 0506(2)/ ว 409 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2551 เร่ือง แนว

ปฏิบัติการแจงปดหลักสูตรสาขาวิชา (CMP2_PH2.1-1.15)  
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2.  มีการกําหนดเปาหมายการผลิตบัณฑิตทุกหลักสูตรในแผนการผลิต
บัณฑิต  

             

                  วิทยาลัยฯ ไดจัดทําแผนรับนักศึกษาในเลมหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  

ในหนา 17  (CMP2_MD2.1-2.1: จํานวนนักศึกษาที่จะรับเขาศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต   และ

จํานวนบัณฑิตที่คาดวาจะจบในแตละปการศึกษา เปนระยะเวลา 5 ป)  ทั้งนี้จํานวนในการรับนักศึกษาเพ่ิม

ในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ขึ้นอยูกับสถาบันรวมผลิต ซึ่งในปจจุบัน โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค 

สามารถรับนักศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2550 – 2556 จํานวนไมเกิน 16 คน (CMP2_MD2.1-2.2:  หนังสือ

จากแพทยสภา บันทึกขอตกลง ในการประชุมรวมรวมระหวางแพทยสภา คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร

และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน และ

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค) 

                  ในปการศึกษา 2552 ไดทําหนังสือแจงรองอธิการบดีฝายวิชาการและผูอํานวยการกอง

แผนงาน เกี่ยวกับแผนการรับนักศึกษาในปการศึกษา 2552 (CMP2_MD2.1-2.3:  หนังสือที่  ศธ 

0529.16.1.9/0063  ลงวันที่  15  มกราคม  2552  เรื่อง  ขอแจงการปรับแผนการเปดรับนักศึกษาระยะ  5  

ป  (พ.ศ. 2552-2556))  

        ฝายหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร   ไดกําหนดวัตถุประสงค และเปาหมายการผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค 

ที่สอดคลองกับวิสัยทัศนและพันธกิจ โดยทุกหลักสูตรไดจัดทําแผนการกําหนดเปาหมายการรับนักศึกษา เปาหมาย

การผลิตบัณฑิต กอนขอเปดดําเนินการทุกหลักสูตร และในปการศึกษา 2552 งานแผนและงบประมาณ วิทยาลัยฯ 

ไดทําหนังสือแจงรองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ เพื่อแจงการปรับแผนการเปดรับนักศึกษาระยะ 5 ป 

(พ.ศ.2552 – 2556 )และเปล่ียนชื่อหลักสูตร (CMP2_PH2.1-2.1 : บันทึกขอความที่ ศธ 0529.16.1.7 / 38 ลงวันที่ 

11 มิถุนายน 2552 เร่ือง ขอแจงการปรับแผนการเปดรับนักศึกษาระยะ 5 ป (พ.ศ.2552 – 2556 )และเปล่ียนช่ือ

หลักสูตร) 

    งานวิชาการ ไดจัดทํารายงานประจําป ประจําปงบประมาณ 2552 โดยไดรายงานผลการดําเนินการผลิต

บัณฑิต (CMP2_PH2.1-2.2 : รายงานผลการดําเนินงานฝายหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร ประจําป 2552) และในป

การศึกษา 2552 มีนักศึกษาในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรตอเนื่อง) รุนที่ 1 จํานวน 36 คน สําเร็จ

การศึกษาและเขารับพระราชทานปริญญาบัตร เม่ือวันที่ 21 ธันวาคม 2552 ดังนี้ 

• CMP2_PH2.1-2.3 : บันทึกขอความที่ ศธ 0529.16.1.9 / 0825 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2552 เร่ือง 

รับรองการสําเร็จการศึกษา จํานวน 33 คน  

CMP2_PH2.1-2.4 บันทึกขอความท่ี ศธ 0529.16.1.9 / 2319 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2552 เร่ือง รับรองการสําเร็จ

การศึกษา จํานวน 3 คน 
3.  มีการเตรียมความพรอมกอนการเปดหลักสูตรใหมและการปรับปรุง  
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หลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรทุกเรื่อง 
      วิทยาลัยฯ  มีการเตรียมความพรอมกอนการเปดหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ดังนี้ 
      1. การเตรยีมความพรอมหลักสูตร ดานการบริหารจัดการหลักสูตร 
               1.1 มีการแตงตั้งคณะกรรมการรางหลักสูตร  ดังนี ้

•  CMP2_MD2.1-3.1: คําส่ังสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 10 / 2546 เรือ่งแตงตั้ง
คณะกรรมการโครงการจดัตั้งวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข  ส่ัง ณ วันที่ 
13 พฤษภาคม 2546   

• CMP2_MD2.1-3.2: คําส่ังมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 727 / 2546 เรื่องแตงตั้ง
คณะกรรมการโครงการจดัตั้งวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข  (เพ่ิมเติม) 
ส่ัง ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2546   

• CMP2_MD2.1-3.3: คําส่ังมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 948 / 2546 เรื่องแตงตั้ง
คณะกรรมการโครงการจดัตั้งวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข (เพ่ิมเติม)  
ส่ัง ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2546  

                1.2 มีการแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และปรับรายช่ือคณะกรรมการ
ใหเปนปจจุบัน  (CMP2_MD2.1-3.4: สําเนาเอกสารจากหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2550  หนา  8) 
                 1.3 มีการกําหนดปรัชญาและวัตถุประสงค ทักษะและคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคของ
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (CMP2_MD2.1-3.5: สําเนาเอกสารการกําหนดปรัชญาและวัตถุประสงค   
ทักษะและคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค  จากหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 
2550  หนา  3-5)  
                 1.4 มีการประสานความรวมมือกับหนวยงานรวมผลิตบัณฑิตแพทยและหนวยงานอ่ืนๆ 

• CMP2_MD2.1-3.6: บันทึกความเขาใจเรื่องความรวมมือทางวิชาการ ระหวางวิทยาลัย
แพทยศาสตรและการสาธารณสุข   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   และคณะ
เวชศาสตรเขตรอน  มหาวิทยาลัยมหิดล 

• CMP2_MD2.1-3.7: บันทึกขอตกลงความรวมมือในการผลิตแพทย  ระหวาง  
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  กับ  โรงพยาบาลวารินชําราบ 

• CMP2_MD2.1-3.8: บันทึกขอตกลงความรวมมือในการผลิตแพทย  ระหวาง  
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  กับ  โรงพยาบาลศรีสะเกษ 

• CMP2_MD2.1-3.9: บันทึกความรวมมือ ระหวาง โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค และ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

• CMP2_MD2.1-3.10: บันทึกขอตกลง ระหวาง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ กรม
สุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข  

                1.5  มีการแตงตัง้กรรมการบรหิารหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (CMP2_MD2.1-3.11: คําส่ัง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  วิทยาลัย
แพทยศาสตรและการสาธารณศุข  ส่ัง  ณ  วันที่  26  มิถุนายน  2552) 
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                1.6  มีการแตงตั้งกรรมปรับปรุงหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (CMP2_MD2.1-3.12: คําส่ัง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต   วิทยาลัย
แพทยศาสตรและการสาธารณสุข  ส่ัง  ณ  วันที่  19  พฤศจิกายน  2552) 
                1.7  มีการแตงตัง้คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิปรับปรุงหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 
(CMP2_MD2.1-3.13: ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ปรับปรุงหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข  ประกาศ  ณ  วันที่  5  
สิงหาคม  2552) 

   1.8 มีการแตงตั้งอาจารยผูรบัผิดชอบรายวิชาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (CMP2_MD2.1-
3.14: คําส่ังวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข  ที่  332/2552  เรื่อง  แตงตั้งอาจารยผูรับผิดชอบ
รายวิชาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  (สาขาสาธารณสุขศาสตร)  
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต(ตอเนื่อง)  ประจําปการศึกษา  2552  ส่ัง  ณ  วันที่  15  มิถุนายน  
2552) 
                1.9  มีการจัดทําประมวลรายวิชาและเคาโครงรายวิชา รวมถึงแผนการจัดการเรียนการสอนราย
หัวขอ คูมืออาจารย คูมือนักศึกษา ครบทุกรายวิชากอนเปดทําการเรียนการสอน  ดังนี้ 

• CMP2_MD2.1-3.15: ตัวอยางรายวิชาใน หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  คูมืออาจารย
รายวิชา 1901 210 พันธุศาสตรและคัพภะวิทยา  และคูมือนักศึกษา รายวิชา 1901 
210 พันธุศาสตรและคัพภะวิทยา   

   1.10 มีการประชุมเตรียมความพรอมการจัดการเรียนการสอนช้ันคลินิก รวมกับโรงพยาบาล
สรรพสิทธิประสงค (CMP2_MD2.1-3.16: รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแพทยศาสตร
บัณฑิต  ครั้งที่  5/2552  ในวันอังคารที่  13  ตุลาคม  2552  เวลา  13.30-15.30 น. ณ  หองประชุม  201  
ช้ัน  2  อาคารแพทยศาสตรศึกษา  โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค) 
               1.11  มีการแตงตั้งกรรมการหองปฏิบัติการ วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข  
(CMP2_MD2.1-3.17: คําส่ังวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข  ที่  421/2552  เรื่อง  แตงตั้ง
กรรมการหองปฏิบัติการ  วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) และ
คณะกรรมการหองปฏิบัติการไดมีการประชุมเพ่ือเตรียมความพรอมในการจัดการเรียนการสอน 
(CMP2_MD2.1-3.18:  รายงานการประชุมหองปฏิบัติการ  วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข  
วันที่  6  ตุลาคม  2552  ณ  หอง Skill  Lab  วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข) 
             1.12 มีการคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาแพทย ซึ่งเปดโอกาสใหอาจารยแพทยจาก
โรงพยาบาลรวมผลิตมีสวนรวมในทุกข้ันตอนของการดําเนินการคัดเลือกนักศึกษาแพทย (CMP2_MD2.1-
3.19: ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาแพทย  โครงการ
ผลิตแพทยเพ่ิมเพ่ือชาวชนบท  ประจําปการศึกษา  2552  ประกาศ  ณ  วันที่  4  พฤศจิกายน  2552) 
             1.13  วิทยาลัยฯ ไดสงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยไปเพ่ิมพูนความรูในสาขาวิชาที่ขาดแคลน 
เพ่ือเตรียมความพรอมกอนนักศึกษาจะขึ้นเรียนในวิชาดังกลาว (CMP2_MD2.1-3.20: คําส่ังมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  ที่  675/2552  เรื่อง  ใหพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาลาศึกษาภายในประเทศ  ส่ัง  ณ  วันที่  
8  กันยายน  พ.ศ. 2552 และคําส่ังมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี ที่  720/2551  เรื่อง  ใหพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษาลาศึกษาภายในประเทศ  ส่ัง  ณ  วันที่  18  มิถุนายน  2551) 
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1.14  มีการวางระบบการสนับสนุน ชวยเหลือ และดูแลนักศึกษาอยางเปนระบบ  ดังนี้ 

• มีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารงานกิจการนักศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตรและการ
สาธารณสุข (CMP2_MD2.1-3.21: คําส่ังวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข  
ที่  152/2552  เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการการบริหารงานกจิการนักศึกษา  วิทยาลัย
แพทยศาสตรและการสาธารณสุข)  

• หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มีการแตงตั้งอาจารยแพทยที่ปรึกษาประจําช้ันป    
        ประจําปการศึกษา 2552 เพ่ือใหคาํปรึกษาเกี่ยวกับดานการเรียน ดานสังคม และ 
        ดานอื่น ๆ (CMP2_MD2.1-3.22: คําส่ังมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ที่  508/2552  

เรื่อง  แตงตั้งอาจารยที่ปรึกษานักศึกษา  วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข  
ประจําปการศึกษา  2552   ส่ัง  ณ  วันที่  26  สิงหาคม  2552)  

• มีการสงเสริมใหอาจารยผูสอนทุกรายวิชาเปดโอกาสใหมีการสอน การสอบซอมเสริม
ดานวิชาการแกนักศึกษาที่มีปญหาทางการเรียนเปนรายบุคคล (CMP2_MD2.1-3.23: 
แบบฟอรมใบคํารองทั่วไปเพ่ือย่ืนคํารองสอบเพ่ิมเติมของนักศึกษา)  

               1.15 มีการรายงานผลการดําเนนิงานของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (CMP2_MD2.1-3.24: 
หนังสือที่  ศธ 0529.16/0268  ลงวันที่  4  กุมภาพันธ  2553  เรื่อง  ขอรายงานความกาวหนาหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต  เดือน  เมษายน-ตุลาคม  2552) 
            2. การจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ หนังสือและแหลงเรียนรู เพ่ือเตรียมความพรอมหลักสูตร  

  2.1 มีระบบสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน ของหลักสูตรฯ เชน มีการเผยแพรเอกสาร 
คูมือนักศึกษา เอกสารประกอบการสอน ส่ือการสอน ผานระบบ  E-learning เพ่ือใหนักศึกษาไดศึกษาดวย
ตนเอง   (CMP2_MD2.1-3.25: ตัวอยางการเขาใชระบบสารสนเทศ  E-learning)  

 2.2  มีการจัดเตรียมความพรอมดานส่ิงสนับสนุนการเรียนรู เชน หองสมุด  E-journal ระบบ
สารสนเทศ วัสดุอุปกรณการศึกษาอ่ืน ๆ เพ่ือใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร (CMP2_MD2.1-
3.26: ตารางสรุปคาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบหองสมุด  คอมพิวเตอรและศูนยสารสนเทศ  ประจําป
งบประมาณ  2552) 
2.3 มีจัดหาวัสดุและครุภัณฑเพ่ือใชสําหรับการเรียนการสอนปฏิบัติการ และทักษะวิชาชีพ 
(CMP2_MD2.1-3.27:  รายงานผลการดําเนนิงานโครงการพัฒนาศักยภาพหองปฏิบัติการ  เพ่ือรองรับการ
เรียนการสอน  วิจัย  และบริการวิชาการ  ประจําปงบประมาณ  2552) 

          ฝายหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร ไดมีการเตรียมความพรอมกอนการเปดหลักสูตร ดังนี้ 

1. มีการแตงต้ังคณะกรรมการรางหลักสูตร ดังนี้ 

• CMP2_PH2.1-3.1 : คําส่ังมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 1024/2548 เร่ือง แตงต้ัง

คณะกรรมการรางหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร)  ส่ัง ณ วันที่ 5 

ตุลาคม 2548 

• CMP2_PH2.1-3.2 : คําส่ังมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 1130/2549 เร่ือง แตงต้ัง

คณะกรรมการรางและพิจารณาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรตอเนื่อง)ส่ัง ณ 
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วันที่ 9 ตุลาคม 2549    

2. มีการกําหนดปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค ดังนี้ 

• CMP2_PH2.1-3.3 : สําเนาเอกสารจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุข

ศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ2548 ในหนาท่ี 11-12 

• CMP2_PH2.1-3.4 : สําเนาเอกสารจากหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร

ตอเนื่อง) หลักสูตรใหม พ.ศ 2550 ในหนาท่ี 2-3 

3. มีคําส่ังวิทยาลัยฯ ที่ 26/2552 เร่ืองแตงต้ังคณะกรรมการวิชาการ ส่ัง ณ วันที่ 30 มกราคม 2552  เพื่อทํา

หนาท่ีดําเนินงานดานวิชาการ ที่เก่ียวเน่ืองกับการบริหารงานดานวิชาการ สงเสริมกิจกรรม บริการ

วิชาการของวิทยาลัยฯ รวมท้ังรายงานผลการดําเนินงานตอรองคณบดีฝายวิชาการ และคณบดี  

(CMP2_PH2.1-3.5)  

4. มีการกําหนดอาจารยประจําหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน ดังนี้ 

• CMP2_PH2.1-3.6 : คําส่ังมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 1195/2550 เร่ืองแตงต้ังอาจารย

ประจําหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ตอเนื่อง) และอาจารยประจําหลักสูตรวิทยา

ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข ส่ัง ณ 

วันที่ 10 ตุลาคม 2550 

• CMP2_PH2.1-3.7 : คําส่ังมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 161 (2) /2551 เร่ืองขอเปล่ียนแปลง

อาจารยประจําหลักสูตร วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข ส่ัง ณ วันท่ี 9 กรกฎาคม 

2551 

• CMP2_PH2.1-3.8 : คําส่ังมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 520 (2)/2552 เร่ืองเปล่ียนแปลง

คําส่ังแตงต้ังอาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข ส่ัง ณ วันที่ 15 

มิถุนายน 2552 

• CMP2_PH2.1-3.9 : คําส่ังมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 521 (2)/2552 เร่ืองเปล่ียนแปลง

คําส่ังแตงต้ังอาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข ส่ัง ณ วันที่ 15 

มิถุนายน 2552 

5. มีการวางระบบการดูแลนักศึกษาอยางใกลชิด ดังนี้ 

• CMP2_PH2.1-3.10 : คําส่ังวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุขศาสตร ที่ 45/2552 

เร่ือง แตงต้ังคณะกรรมการบริหารงานกิจการนักศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตรและการ

สาธารณสุขศาสตร ทั้งนี้ต้ังแตบัดน้ี ถึง วันที่ 30 กันยายน 2552  และ คําส่ังวิทยาลัย

แพทยศาสตรและการสาธารณสุขศาสตร ที่ 152/2552 เร่ือง แตงต้ังคณะกรรมการบริหารงาน

กิจการนักศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุขศาสตร ทั้งนี้ต้ังแตบัดน้ี ถึง วันที่ 
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30 กันยายน 2553 

• CMP2_PH2.1-3.11 : คําส่ังวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุขศาสตร ที่ 12/2552 

เร่ือง แตงต้ังอาจารยที่ปรึกษาช้ันป นักวิชาการศึกษาช้ันป และอาจารยที่ปรึกษากลุมวิชาชีพ

เฉพาะทาง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร  ส่ัง ณ วันท่ี 9 

มกราคม 2552 

6. มีการจัดทําประมวลรายวิชา และเคาโครงรายวิชา รวมถึงแผนการจัดการเรียนการสอน รายหัวขอ คูมือ

อาจารย คูมือนักศึกษา ครบทุกรายวิชากอนเปดทําการเรียนการสอน ดังนี้ 

• CMP2_PH2.1-3.12 :  ตัวอยางรายวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุข

ศาสตร  คูมืออาจารยรายวิชา 1902 207 ระบบสารสนเทศสาธารณสุข และคูมือนักศึกษา

รายวิชา 1902 207 ระบบสารสนเทศสาธารณสุข  

• CMP2_PH2.1-3.13 :  ตัวอยางรายวิชาในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร

ตอเนื่อง) คูมืออาจารยรายวิชา 1903 407 ระบบประกันสุขภาพ และคูมือนักศึกษารายวิชา 

1903 407  ระบบประกันสุขภาพ  

7.     มีการจัดทําคําส่ังวิทยาลัยฯ เพื่อแตงต้ังอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา เพื่อทําหนาที่วางแผนการ

ดําเนินการเก่ียวกับรายวิชา ดําเนินการจัดการเร่ืองเนื้อหา ตารางสอน คูมือ เอกสารประกอบการสอน 

ประเมินการสอน ประเมินกระบวนวิชา การวัดและประเมินผล ดังนี้  

• CMP2_PH2.1-3.14 : คําส่ังวิทยาลัยฯ ที่300/2552   เร่ืองแตงต้ังอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา 

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรตอเนื่อง) ประจํา ปการศึกษา 2552 ส่ัง ณ วันที่ 

28 พฤษภาคม 2552 

• CMP2_PH2.1-3.15 : คําส่ังวิทยาลัยฯ ที่332/2552   เร่ืองแตงต้ังอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา 

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรตอเนื่อง) ประจํา ปการศึกษา 2552 ส่ัง ณ วันที่ 

15 มิถุนายน 2552 

• CMP2_PH2.1-3.16 : คําส่ังวิทยาลัยฯ ที่  678/2552  เร่ืองแตงต้ังอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร และหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร

บัณฑิต (หลักสูตรตอเนื่อง) ประจําภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2552 ส่ัง ณ วันที่ 10 

พฤศจิกายน 2552 

8. สําหรับหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรตอเนื่อง) ไดมีการจัดทําคําส่ังวิทยาลัยฯ และ

ประกาศวิทยาลัยฯ เพื่อแตงต้ังอาจารยที่ปรึกษา ในรายวิชา 1903 401 ปญหาพิเศษสาธารณสุข 1 เพื่อ

ทําหนาที่ใหคําแนะนํานักศึกษา ในการศึกษาคนควาขอมูล  ดังนี้ 

• CMP2_PH2.1-3.17 : คําส่ังวิทยาลัยฯ ที่ 384/2552  เร่ืองแตงต้ังอาจารยที่ปรึกษา รายวิชา 
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ปญหาพิเศษสาธารณสุข 1 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรตอเนื่อง) ประจํา ป

การศึกษา 2552 ส่ัง ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2552 

• CMP2_PH2.1-3.18 : ประกาศวิทยาลัยฯ เร่ืองแตงต้ังอาจารยที่ปรึกษา รายวิชา ปญหาพิเศษ

สาธารณสุข 1 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรตอเนื่อง) ประจําปการศึกษา 

2552 ส่ัง ณ วันท่ี 15 กรกฎาคม 2552 

9. สําหรับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร ไดมีการจัดทําคําส่ังวิทยาลัยฯ ที่ 

749/2552 เร่ือง แตงต้ังอาจารยที่ปรึกษา ในรายวิชา ปญหาพิเศษสาธารณสุข (1902 412)  หลักสูตรวิทยา

ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร ประจําปการศึกษา 2552 ส่ัง ณ วันท่ี 2 ธันวาคม 2552 

(CMP2_PH2.1-3.19) เพื่อทําหนาที่ใหคําแนะนํานักศึกษา ในการศึกษาคนควาขอมูล 

10. มีการจัดเตรียมความพรอมดานส่ิงสนับสนุนการเรียนรู เชน หองสมุด  E-journal ระบบสารสนเทศ วัสดุ

อุปกรณการศึกษาอื่น ๆ เพื่อใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร(CMP2_PH2.1-3.20 : ตารางสรุป

คาใชจายท้ังหมดที่ใชในระบบหองสมุด คอมพิวเตอรและศูนยสารสนเทศ ประจําปงบประมาณ 2552) 

11. เพื่อเปนการเตรียมความพรอม และใหการดําเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในหลักสูตรฯทั้ง

ระบบรับตรง รับกลางและ โครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต ประจําป

การศึกษา 2552 เปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัย และวิทยาลัยฯไดมีการ

จัดทําคําส่ัง ดังนี้ 

• CMP2_PH2.1-3.21 : คําส่ังมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 318 (2)/2551 เร่ืองแตงต้ัง

คณะกรรมการดําเนินการ การสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษา ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

โควตาพื้นที่บริการ โควตาพื้นที่อีสาน โควตาภาคอื่น โควตาชางเผือก โควตาโอลิมปกวิชาการ 

การคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา และโครงการพิเศษ  ประจําปการศึกษา 

2552 ส่ัง ณ วันท่ี 9 ตุลาคม 2551 

• CMP2_PH2.1-3.22 :  คําส่ังวิทยาลัยฯ ที่ 176/2552 เร่ืองแตงต้ังคณะกรรมการสอบคัดเลือก

บุคคลเขาศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร ระบบรับกลาง 

ประจําปการศึกษา 2552 ส่ัง ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2552 

• CMP2_PH2.1-3.23 :  คําส่ังวิทยาลัยฯ ที่ 175/2552 เร่ืองแตงต้ังคณะกรรมการสอบ

สัมภาษณนักศึกษา โครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต หลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร ประจําปการศึกษา 2552 ส่ัง ณ วันที่ 13 

พฤษภาคม 2552 

12.  ในดานการจัดการเรียนการสอนในหองปฏิบัติการ วิทยาลัยฯ ไดจัดทําคําส่ังวิทยาลัยฯที่ 421/2552 เร่ือง

แตงต้ังคณะกรรมการหองปฏิบัติการ วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ส่ัง ณ วันที่ 28 กรกฎาคม 2552 (CMP2_PH2.1-3.24) เพื่อทําหนาที่กําหนดนโยบายและแผนการบริหาร

จัดการหองปฏิบัติการ กําหนดระเบียบขอบังคับตาง ๆ ที่เก่ียวของกับหองปฏิบัติการ จัดสรรการใช

หองปฏิบัติการ 
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13. มีการจัดทําสรุป ปญหาและอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอนในแตละภาคการศึกษา และนําผลท่ี

ไดมาปรับปรุงและแกไข ดังนี้  

• CMP2_PH2.1-3.25 : รายงานการประชุม สรุปปญหาอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอน 

ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2552 ของฝายหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร วาระพิเศษ/

2553 เม่ือวันพฤหัสบดี ที่ 7 มกราคม 2553  

• CMP2_PH2.1-3.26 : รายงานการประชุม สรุปปญหาอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอน 

ประจําภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2552 ของฝายหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร วาระพิเศษ/

2553 เม่ือวันพุธท่ี 21 เมษายน 2553 

                   ในสวนของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2548 จะ

ครบรอบการปรับปรุงหลักสูตรในปการศึกษา 2553 ฝายหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร ไดมีการเตรียมความพรอมใน

การปรับปรุงหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานทุกเร่ือง  ดังนี้ 

• ในปงบประมาณ 2553 งานวิชาการ ไดจัดทําแผนเพ่ือเสนอขออนุมัติจากผูบริหารเพื่อจัดทํา

โครงการ บริหารจัดการการจัดเรียนการสอน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชา

สาธารณสุขศาสตร) (CMP2_PH2.1-3.27 : แบบเสนอแผนดําเนินงาน/โครงการประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2553 วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี โครงการบริหารจัดการการจัดเรียนการสอน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

(สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร) โดยในโครงการดังกลาวมีกิจกรรมที่เก่ียวกับการปรับปรุง

หลักสูตรฝายหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร โดยไดรับเงินอนุมัติจํานวน 45,200.-บาท   

• วิทยาลัยฯ ไดสงอาจารยและบุคลากรเขารวมประชุมโครงการประชุมสัมมนาการพัฒนา

หลักสูตรและสงเสริมการเรียนการสอน เร่ือง “การจัดทําหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐาน และ

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ” ในวันศุกร ที่ 16 ตุลาคม 2552 เวลา 

08.30-16.00 น. ณ หองประชุมศรีพานิชกุลชัย คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

(CMP2_PH2.1-3.28 : บันทึกขอความที่ ศธ 0529.4.6/ ว 1284  ลงวันที่ 9 กันยายน 2552 

เร่ืองขอเชิญเขารวมโครงการประชุมสัมมนาการพัฒนาหลักสูตรและสงเสริมการเรียนการสอน 

เร่ือง “การจัดทําหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐาน และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ”) 

• วันที่ 14 มกราคม 2553 เวลา 13.00 – 16.00 น. งานวิชาการไดเชิญคุณภูษณิศา   นวลสกุล 

หัวหนางานพัฒนาหลักสูตร กองบริการการศึกษา ม.อุบลฯ มาเปนวิทยากรบรรยายแนว

ทางการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) ใหกับอาจารย

ทุกทาน (CMP2_PH2.1-3.29 : บันทึกขอความ ที่ ศธ 0529.16.1.9/ว 0059 ลงวันที่ 11 

มกราคม 2553 เร่ืองขอเชิญเขารวมฟงแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรใหเปนไปตามกรอบ

หนังสือเชิญคุณภูษณิศา   นวลสกุล เปนวิทยากร)  
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• วิทยาลัยฯ ไดดําเนินการจัดทําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร (CMP2_PH2.1-3.30 : คําส่ังมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 

315/2553 เร่ือง แตงต้ังคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

สาธารณสุขศาสตร วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข ส่ัง ณ วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.

2553 ) 

• คณะกรรมการไดมีการจัดประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการปรับปรุงหลักสูตร และเสนอ

รายชื่อคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิรวมเปนคณะกรรมการ (CMP2_PH2.1-3.31 : รายงาน

การประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรฯ จํานวน 2 ฉบับ)  

• ในระหวางวันที่ 19 – 21 มีนาคม 2553 ฝายหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร ไดมอบหมายให 

อ.ปวีณา  ลิมปทีปราการ ซึ่งเปนกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรเขา

รวมโครงการสัมมนา เร่ือง “การสรางเครือขายองคกรการเรียนรู เพื่อพัฒนาคุณภาพ

มาตรฐานการศึกษา คร้ังที่ 5 ที่ อาราญานา ภูพิมานรีสอรท &  สปา อําเภอปากชอง จ.

นครราชสีมา  (CMP2_PH2.1-3.32 : หนังสือที่ ศธ 5601/ ว 27 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2553 เร่ือง

ขอเปล่ียนแปลงสถานที่สัมมนา “การสรางเครือขายองคกรการเรียนรู เพื่อพัฒนาคุณภาพ

มาตรฐานการศึกษา คร้ังที่ 5”)  

           ฝายหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร ไดจัดทําโครงการเชิญผูใชบัณฑิตรวมประชุมเพื่อวิพากษ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร และเสนอแนะความคิดเห็นทั่วไปเก่ียวกับคุณสมบัติ

ของบัณฑิตท่ีหนวยงานตองการ ขึ้นในวันที่ 21 พฤษภาคม 2553 เพื่อใหคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรฯ ไดรับ

ทราบแนวทางการพัฒนาหลักสูตรฯ ใหมีคุณภาพตรงความตองการของสถานประกอบการ ตลาดแรงงานและ

ชุมชนในปจจุบัน และเพื่อใหคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรฯ อาจารย และเจาหนาที่ที่เก่ียวของไดมีโอกาสพบ

ผูประกอบการและหนวยงานตาง ๆ เพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็นในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรฯรวมกันเพื่อ

พัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น  (CMP2_PH2.1-3.33 : โครงการเชิญผูใชบัณฑิตรวม

ประชุมเพื่อวิพากษหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร) 

• คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรฯ ไดมีมติจัดทําแบบสอบถามเพื่อเปนขอมูลในการปรับปรุง

หลักสูตร จํานวน 3 ชุด คือ  

1.  แบบสอบถามชุดที่ 1 การประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2548 (สําหรับอาจารย นักศึกษา และบัณฑิต ) (CMP2_PH2.1-3.34)  

2.  แบบสอบถาม ชุดท่ี 2 การประเมินประสิทธิภาพของบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

(สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2548 (สําหรับผูใชบัณฑิต ) 

 (CMP2_PH2.1-3.35) 

3. แบบสอบถาม ชุดท่ี 3 การประเมินประสิทธิภาพของบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาสาธารณสุข

ศาสตร) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2548 (สําหรับผูที่คาดวาจะใชบัณฑิต ) (CMP2_PH2.1-3.36) 

4.  มีการวิเคราะหขอมูลการดําเนินการทุกหลักสูตรประจําปการศึกษา   
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เชน รอยละของหลักสูตรที่ไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน รอยละของ
บทความจากวิทยานิพนธที่ตีพิมพเผยแพร  รอยละของบัณฑิตที่ทํางาน
ตรงสาขา 

           มีการวิเคราะหขอมูลการดําเนินงานของหลักสูตรประจําปการศึกษา โดยใชระบบสารสนเทศที่มีการ
รวบรวมเพื่อนําขอมูลครบทุกดาน ตั้งแตโครงสรางหลักสูตร รายละเอียดกระบวนวิชา  ทรัพยากร
สนับสนุน อาคารสถานที่ คณาจารย บุคลากร นักศึกษา บัณฑิต ตลอดจนผลงานวิจัย แลวนํามาวิเคราะห
เพ่ือประเมินผลและรายงานความกาวหนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ตามเกณฑมาตรฐานการเปด
ดําเนินการหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต แพทยสภา ตอแพทยสภาทุกรอบ 6 เดือน (CMP2_MD2.1-4.1:  
หนังสือที่  ศธ 0529.16/0268  ลงวันที่  4  กุมภาพันธ  2553  เรื่อง  ขอรายงานความกาวหนาหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต  เดือน  เมษายน-ตุลาคม  2552) 
           บัณฑิตแพทยฯ ทุกคนมีงานรองรับเม่ือเรียนจบ เนื่องจากนักศึกษาไดทําสัญญาการเปนนักศึกษา
เพ่ือศึกษาวิชาแพทยศาสตร ตามโครงการผลิตแพทยเพ่ิมภายใตความรวมมือ ระหวาง สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา กับกระทรวงสาธารณสุข  (CMP2_MD2.1-4.2: สัญญาการเปนนักศึกษาเพ่ือ
ศึกษาวิชาแพทยศาสตร  ตามโครงการผลิตแพทยเพ่ิมภายใตความรวมมือ  ระหวาง  สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  กับกระทรวงสาธารณสุข) 
           บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ไดรับรองและกําหนดเปนคุณสมบัติ
เฉพาะตําแหนงราชการ จะไดรับอัตราเงินเดือน อันดับ 4 ขั้น 9,790 บาท  (CMP2_MD2.1-4.3: ก.ค.ศ. ที่  
ศธ 0506.2/1894  ไดรับรองและกําหนดเปนคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงราชการ  จะไดรับอัตราเงินเดือน  
อันดับ  4  ขั้น  9,790  บาท) 

     ในปการศึกษา 2552  ฝายหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร  ไดดําเนินการจัดการเรียนการสอนจํานวน 2 

หลักสูตร ทั้งน้ีหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร  และหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 

(หลักสูตรตอเนื่อง) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)ไดรับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตรแลว 

ดังนี้ 

• CMP2_PH2.1-4.1: หนังสือจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาท่ี ศธ 0506(2)/890 แจง

เร่ืองวา สกอ. ไดพิจารณาการใหความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุข

ศาสตร แลว เม่ือวันที่ 14 มกราคม 2551 

• CMP2_PH2.1-4.2: หนังสือจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาท่ี ศธ 0506(2)/4413 แจง

เร่ืองวา สกอ. ไดพิจารณาการใหความเห็นชอบหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร

ตอเนื่อง) แลว เม่ือวันที่ 30 มีนาคม 2552 

ทั้งน้ีผูที่สําเร็จการศึกษา ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร หลักสูตรใหม พ.ศ. 

2540 หนังสือจากสํานักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.2/1894  ไดรับรองและกําหนดเปนคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงราชการ 

จะไดรับอัตราเงินเดือน อันดับ 3 ขั้น 7.630 บาท  (CMP2_PH2.1-4.3) 

            นักศึกษาท่ีจบ ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร ทุกคนเมื่อเรียนจบ นักศึกษา
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สามารถไปสมัครงานในตําแหนงนักวิชาการสาธารณสุขได (CMP2_PH2.1-4.4 : มาตรฐานกําหนดตําแหนง สายงาน

วิชาสาธารณสุข) 

5  มีการนําผลการวิเคราะห ข อมูลการดําเนินการหลักสูตรประจําป 
การศึกษาไปปรับปรุงหลักสูตรและหรือปรับปรุงระบบและกลไกการ
บริหารหลักสูตร 

 

              ปการศึกษา 2552 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มีการติดตามและประเมินผลการจัดการเรียน
การสอนทุกรายวิชา (CMP2_MD2.1-5.1: สรุปผลการประเมินการเรียนการสอนหลักสูตรแพทยศาสตร
บัณฑิต  ภาคเรียนที่  1  ปการศึกษา  2552  และสรุปผลการประเมินการเรียนการสอนของอาจารย
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  ภาคการศึกษาที่  2  ปการศึกษา  2552) มีการวิเคราะหขอมูล และ
เตรียมการพัฒนาหลักสูตรในปตอไป   โดยไดนําผลการวิเคราะหขอมูลการดําเนินการหลักสูตรประจําป
การศึกษา มาวิเคราะหจุดออนที่ควรตองปรับปรุงหรือแกไขของหลักสูตรกอนการจัดการเรียนการสอนใน
ปการศึกษาใหม (CMP2_MD2.1-5.2: สรุปการประเมินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรแพทยศาสตร
บัณฑิต  ปการศึกษา  2552)  และ (CMP2_MD2.1-5.3: รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต  ครั้งที่  3/2553 ในวันพฤหัสบดีที่  11  มีนาคม  2553  เวลา  09.00-04.00 น. ณ  หอง  
CMP 412 ช้ัน  4  อาคารวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข) 

ในปการศึกษา 2552  ฝายหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร  ไดมีการติดตามและประเมินผลการจัดการ

เรียนการสอนทุกหลักสูตร และไดนําผลการประเมินหลักสูตรมาปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนทุกป

การศึกษา ภายใตความเปนชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร ดังนี้ 

• CMP2_PH2.1-5.1: สรุปการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร และ สรุปการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรตอเนื่อง) ภาคเรียนท่ี 1 การศึกษา 2552 

• CMP2_PH2.1-5.2: สรุปการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร และ สรุปการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรตอเนื่อง) ภาคเรียนท่ี 2 การศึกษา 2552 

ในการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาจะตองสรุปปญหาและอุปสรรคใน

การจัดการเรียนการสอนในแตละภาคการศึกษา และนําผลท่ีไดมาปรับปรุงแกไข ดังนี้ 

• CMP2_PH2.1-5.3 : รายงานการประชุมสรุปปญหาและอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอน ภาค

เรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2552  วาระพิเศษ/2552 วันพฤหัสบดี ที่ 7 มกราคม 2553 

• CMP2_PH2.1-5.4 : รายงานการประชุมสรุปปญหาและอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอน ภาค

เรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2552  วาระพิเศษ/2552 วันพุธ ที่ 21 เมษายน 2553 

6.  หลักสูตรที่เปดสอนทุกหลักสูตรไดมาตรฐานตามเกณฑมาตรฐานทุก
เรื่อง และมีการประกันคุณภาพหลักสูตรครบทุกประเด็นตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตร 
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   1. หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตไดผานการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย และมีการดําเนินการ
ตามขั้นตอน ไดแก การแตงตั้งคณะกรรมการรางหลักสูตร การนําเสนอหลักสูตรเขาสูการพิจารณาของ
กรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัย ซึ่งเปนผูอนุมัติหลักสูตร เม่ือสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
แลว มหาวิทยาลัยเสนอหลักสูตรให สกอ. พิจารณารับรองหลักสูตร ดังนี้ 

• สกอ. ไดพิจารณารับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 
หลักสูตรใหม พ.ศ. 2547 เม่ือวันที่ 2 กรกฎาคม 2547 (CMP2_MD2.1-6.1: หนังสือ
จาก  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0506/9250        เห็นชอบ
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต)  

2. ในปการศึกษา 2552 วิทยาลัยฯ ไดรายงานขอมูลหลักสูตรและการดําเนินงานหลักสูตรประจํา
ภาคการศึกษา  ดังนี้ 

• CMP2_MD2.1-6.2: แบบรายงานขอมูลหลักสูตรและการดําเนินงานหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต ประจําภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2552 (สมอ.07- 02)  

        3. มีการประกันคุณภาพหลักสูตรครบทุกประเด็นตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร ใน 4 ประเด็น คือ  

• การบริหารหลักสูตร (CMP2_MD2.1-6.3: คําส่ังมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เรื่อง  แตงตั้ง
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสา
ธารณศุข  ส่ัง  ณ  วันที่  26  มิถุนายน  2552) (CMP2_MD2.1-6.4: คําส่ังวิทยาลัย
แพทยศาสตรและการสาธารณสุข  ที่  484/2552  เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการประจํา
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  ส่ัง  ณ  วันที่  18  สิงหาคม  2552) (CMP2_MD2.1-6.5: 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  ครั้งที่  5/2552  
วันอังคารที่  13  ตุลาคม  2552  เวลา  13.30 - 15.30 น.  ณ  หองประชุม  201  ช้ัน  2  
อาคารแพทยศาสตรศึกษา  โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค) (CMP2_MD2.1-6.6:  
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  ครั้งที่  1/2552  
วันพุธที่  17  มิถุนายน  2552  เวลา  09.00 - 12.00 น.  ณ  หองปฏิบัติการทักษะพื้นฐาน  
ช้ัน  2  วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข) 

• ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน (CMP2_MD2.1-6.7: บันทึกขอความที่  ศธ 
0529.16.1.9/2397  ลงวันที่  16  พฤศจิกายน  2552  เรื่อง  ขออนุมัติจัดทาํโครงการ
บริหารจัดการงานวิชาการ  ประจําปงบประมาณ  2553) 

• การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา (CMP2_MD2.1-6.8: คําส่ังมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  ที่  508/2552  เรื่อง  แตงตั้งอาจารยที่ปรึกษานักศึกษา  วิทยาลัย
แพทยศาสตรและการสาธารณสุข  ประจําปการศึกษา  2552    ส่ัง  ณ  วันที่  26  
สิงหาคม  พ.ศ. 2552) (CMP2_MD2.1-6.9 คําส่ังวิทยาลัยแพทยศาสตรและการ
สาธารณสุข  ที่  332/2552  เรือ่ง  แตงตั้งอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  (สาขาสาธารณสุขศาสตร)  
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  (ตอเนื่อง)  ประจําปการศึกษา  2552  ส่ัง  ณ  วันที่  
15  มิถุนายน  2552) 
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• พัฒนาหลักสูตรใหไดคุณลักษณะบัณฑิตที่ตรงตามความตองการของชุมชนและสังคม 
(CMP2_MD2.1-6.10: สําเนาหนังสือจากหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2550  เรื่อง  คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค  หนา  5) 

4. วิทยาลัยฯ ไดจัดทําคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการจัดทํารายงานการประเมินตนเองและจัดเก็บ
หลักฐานตามSAR ของกลุมวิชา / สํานักงานเลขานุการ / ศูนยพัฒนาเด็ก / ศูนยสุขภาพชุมชน  โดย
ดําเนินการภายใตนโยบายของคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา (CMP2_MD2.1-6.11:คําส่ัง
วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข  ที่  324/2551  เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการจัดทํารายงานการ
ประเมินตนเองและจัดเก็บหลักฐานตาม  SAR ของกลุมวิชา/สํานักงานเลขานุการ/ศูนยพัฒนาเด็ก/ศูนย
สุขภาพชุมชน  ส่ัง  ณ  วันที่  16  ธันวาคม  2551 และ CMP2_MD2.1-6.12: คําส่ังวิทยาลัยแพทยศาสตร
และการสาธารณสุข  ที่  324/2551  เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการจัดทํารายงานการประเมินตนเองและ
จัดเก็บหลักฐานตาม  SAR ของกลุมวิชา/สํานักงานเลขานุการ/ศูนยพัฒนาเด็ก/ศูนยสุขภาพชุมชน  ส่ัง  ณ  
วันที่ 5  พฤศจิกายน  2552  
         5.  หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ไดจัดโครงการจัดสอบรวบยอดหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 
(CMP2_MD2.1-6.13: บันทึกขอความที่  ศธ 0529.1.9/2587  ลงวันที่  9  ธันวาคม  2552  เรื่อง  ขออนุมัติ
จัดทําโครงการสนับสนุนการสอบรวบยอด  สําหรับนักศึกษาแพทยช้ันปที่  3  ประจําปการศึกษา  2552  
(preclinical comprehensive examination))  นักศึกษาแพทยรุนที่ 2 จํานวน 16 คน สอบผาน จํานวน 15 คน 
คิดเปนรอยละ 93.75 (CMP2_MD2.1-6.14: หนังสือจาก คณะแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยขอนแกน  ที่ ศธ 
0514.5.1/1677  ลงวันที่  19  กุมภาพันธ  2553  เรื่อง  ขอสงผลการสอบรวบยอดพื้นฐานวิทยาศาสตร
การแพทย  (MCQ Part I)) และมีโครงการเตรียมความพรอมเพ่ือประเมินความรู ความสามารถในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม (CMP2_MD2.1-6.15: บันทึกขอความที่  ศธ 0529.1.9/0920  ลงวันที่  29  
พฤษภาคม  2552  เรื่อง  ขออนุมัติดําเนนิโครงการเตรียมความพรอมในการสอบเพ่ือประเมินความรู
ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม  ขั้นตอนที่  1) 
        6. หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง ป พ.ศ. 2550 ไดผานการรับรองจากแพทยสภา 
(CMP2_MD2.1-6.16: หนังสือจากแพทยสภา  ที่  พส 012/22  ลงวันที่  19  กุมภาพันธ  2553  เรื่อง  
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2550)  วิทยาลัยแพทยศาสตรและการ
สาธารณสุข  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)  

     ทุกหลักสูตรท่ีมีการเรียนการสอนใน ฝายหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร  ลวนผานการเห็นชอบจากสภา

มหาวิทยาลัยทั้งส้ิน และมีการดําเนินการตามขั้นตอน ไดแก การแตงต้ังคณะกรรมการรางหลักสูตร การนําเสนอ

หลักสูตรเขาสูการพิจารณาของกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัย ซึ่งเปนผูอนุมัติหลักสูตร เม่ือ

สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแลว มหาวิทยาลัยเสนอหลักสูตรให สกอ. พิจารณารับรองหลักสูตร และสํานักงาน ก.ค. 

รับรองคุณวุฒิ  ดังนี้ 

• CMP2_PH2.1-6.1 : หนังสือจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาท่ี ศธ 0506(2)/890 แจง

เร่ืองวา สกอ. ไดพิจารณาการใหความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
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สาธารณสุขศาสตร แลว เม่ือวันที่ 14 มกราคม 2551 

• CMP2_PH2.1-6.2 : หนังสือจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาท่ี ศธ 0506(2)/4413 

แจงเร่ืองวา สกอ. ไดพิจารณาการใหความเห็นชอบหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร

ตอเน่ือง) แลว เม่ือวันที่ 30 มีนาคม 2552 และในปการศึกษา 2552 วิทยาลัยฯ ไดรายงานผลการ

ดําเนินงานหลักสูตรประจําภาคการศึกษา ทั้ง 2 ภาคการศึกษา ตามแบบ (สมอ.07-02) ทั้ง 2 

หลักสูตร ดังนี้ 

• CMP2_PH2.1-6.3 : แบบรายงานขอมูลการดําเนินงานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

           ประจําภาคการศึกษา รายงานประจําภาคตน  ปการศึกษา 2552 ระหวางวันที่  1        เดือน 

มิถุนายน   พ.ศ. 2552  ถึงวันที่  31  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2552 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

สาธารณสุขศาสตร  

• CMP2_PH2.1-6.4 : แบบรายงานขอมูลการดําเนินงานหลักสูตรระดับปริญญาตรีประจําภาค

การศึกษา รายงานประจําภาคตน  ปการศึกษา 2552 ระหวางวันที่  1 เดือน มิถุนายน   พ.ศ. 2552  ถึงวันที่  

31  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2552 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรตอเนื่อง) 

• CMP2_PH2.1-6.5 : แบบรายงานขอมูลการดําเนินงานหลักสูตรระดับปริญญาตรีประจําภาค

การศึกษา รายงานประจําภาคปลาย  ปการศึกษา 2552 ระหวางวันที่  1 เดือน พฤศจิกายน   พ.ศ. 2552  

ถึงวันที่  31  เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2553 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร  

• CMP2_PH2.1-6.6 : แบบรายงานขอมูลการดําเนินงานหลักสูตรระดับปริญญาตรีประจําภาค

การศึกษา รายงานประจําภาคปลาย  ปการศึกษา 2552 ระหวางวันที่  1 เดือน พฤศจิกายน   พ.ศ. 2552  

ถึงวันที่  31  เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2553 หลักสูตรหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรตอเนื่อง) 

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

- 

                วิทยาลัยฯ เปนหนวยงานที่พึ่งกอต้ัง ในอนาคตคาดหวังที่จะเปนวิทยาลัยฯ ที่มีศักยภาพในอีสานใต โดยมี

เปาหมายในการผลิตแพทยเพ่ือชาวชนบท การฝกอบรมแพทยประจําบานที่เนนสาขาเวชศาสตรครอบครัวและชุมชน 

สาขาอาชีวเวชศาสตร และอ่ืนๆที่เก่ียวของ 

     ในปการศึกษา 2550 ฝายวิชาการ วิทยาลัยฯ ไดขออนุมัติเปดหลักสูตรวิทยศาสตรมหาบัณฑิตและ

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร หลักสูตรใหม พ.ศ. 2551 ตอคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี ในคราวการประชุมคร้ังที่ 1/2551 ในวันพฤหัสบดีที่ 8 พฤษภาคม 2551 ที่ประชุมมีมติใหเล่ือนการเปด

หลักสูตรไปในป 2553 (CMP2_PH2.1-7.1) และในปการศึกษา 2551 ฝายวิชาการไดมีการประชุมคณะทํางาน และ

ไดจัดทําประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เร่ืองแตงต้ังคณะกรรมการท่ีปรึกษารางหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาชีวเวชศาสตร หลักสูตรใหม พ.ศ.2550 และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาชีวเวชศาสตร วิทยาลัย
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แพทยศาสตรและการสาธารณสุข ประกาศ ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ 2552 และจัดทําคําส่ังมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ที่ 105 (2) / 2552 เร่ือง แตงต้ังคณะกรรมการรางหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาชีวเวชศาสตร หลักสูตรใหม 

พ.ศ.2550 และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาชีวเวชศาสตร วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข ส่ัง ณ 

วันที่ 10 กุมภาพันธ 2552 (CMP2_PH2.1-7.2)   

ในปการศึกษา 2552 อางตามมติที่ประชุมคณะกรรมการรางหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาชีวเวชศาสตรและหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาชีวเวชศาสตรคร้ังที่ 6/2552ที่ประชุมมีมติใหเปล่ียนช่ือ

หลักสูตรจากเดิม หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาชีวเวชศาสตร และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีว

เวชศาสตร เปน หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาชีวภาพทางการแพทย  และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาชีวภาพทางการแพทย และไดมอบหมายใหเจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน ดําเนินการแจงการเปล่ียนชื่อ

หลักสูตร และปรับแผนการรับนักศึกษา เปนป 2554 (CMP2_PH2.1-7.3 : บันทึกขอความที่ ศธ 0529.16.1.7 / 38 

ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2552 เร่ือง ขอแจงการปรับแผนการเปดรับนักศึกษาระยะ 5 ป (พ.ศ.2552 - 2556) และเปล่ียน

ชื่อหลักสูตร) 

                   และในปการศึกษา 2552 ไดมีการปรับปรุงคําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการรางหลักสูตรฯ เพ่ือใหเปนปจจุบัน 

กอปรกับวิทยาลัยฯ มีอาจารยที่จบระดับปริญญาเอกเพิ่มมากขึ้น งานวิชาการจึงไดจัดคําส่ังมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี ที่ 692 (2)/2552  เร่ืองแตงต้ังคณะกรรมการรางหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาชีวภาพทาง

การแพทย  และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีวภาพทางการแพทย วิทยาลัยแพทยศาสตรและการ

สาธารณสุข ส่ัง ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2552 (CMP2_PH2.1-7.4) 

สรุปผลการดําเนินงาน 
ผลการประเมิน 

หนวยวัด คาเปาหมาย 
ผลการ

ดําเนินงาน เทียบกับเปาหมาย คะแนนประเมิน 

ระดับ 6 ขอ 6 บรรลุเปาหมาย 2 

 
จุดแข็ง : 

1. หลักสูตรแพทยฯ มีระบบและกลไกในการเปดหลักสูตรที่เปนไปตามเกณฑมาตรฐานของหลักสูตร รวมทั้ง

เกณฑมาตรฐานวิชาชีพ (แพทยสภา) ที่เปดสอนลวนผานการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยทั้งส้ิน และ

ไดดําเนินการตามขั้นตอนการที่มหาวิทยาลัยกําหนดทุกเร่ือง 

2. มีระบบกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีทางวิทยาลัยฯสนับสนุน 

3. มีองคกรวิชาชีพ ชวยดูแลและควบคุมมาตรฐานการบริหารการดําเนินงานของหลักสูตรแพทยศาสตร

บัณฑิต และไดมีการรายงานผลการดําเนินงานอยางตอเน่ือง ในขณะน้ีไดมีนโยบายใหสถาบันผลิต

แพทยทุกแหงเขาสูกระบวนการพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ Thailand Quality Award (TQA) 
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4. หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตเปนหลักสูตรที่ผลิตแพทยเพิ่มเพื่อชาวชนบท  และเปดรับเฉพาะนักเรียนที่

อยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งนี้แพทยที่สําเร็จการศึกษาจะตองกลับไปเปนแพทยใชทุนใน 4 จังหวัด 

เพื่อเปนการกระจายแพทยใหเพียงพอตอความตองการในพื้นที่ดังกลาว 

5. วิทยาลัยฯ มีระบบและกลไกในการเปดหลักสูตรที่เปนไปตามเกณฑมาตรฐานของหลักสูตร รวมทั้งเกณฑ

มาตรฐานวิชาชีพ (กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ) โดยทุกหลักสูตรที่เปดสอนลวนผานการเห็นชอบจาก

สภามหาวิทยาลัยท้ังส้ิน และไดดําเนินการตามขั้นตอนการที่มหาวิทยาลัยฯกําหนดทุกเร่ือง 

6. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรตอเนื่อง) เปนหลักสูตรท่ีเปดโอกาสใหบุคลากรหรือ

เจาหนาท่ีที่ประกอบวิชาชีพดานการสาธารณสุข ที่มีวุฒิตํ่ากวาปริญญาตรี ไดเพิ่มพูนความรูและทักษะ 

เพ่ือนําไปใชประกอบการปฏิบัติงาน และยังเปนการขยายโอกาสทางการศึกษาใหกับบุคลากรในทองถ่ิน 

สามารถพัฒนาความรูและทักษะประสบการณในวิชาชีพและปรับคุณวุฒิทางการศึกษา 

7. หลักสูตรที่เปดสอนเปนหลักสูตรที่ตอบสนองความตองการของทองถ่ิน เชนในหลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร มียอดมีผูสมัครเขาศึกษาเปนจํานวนมาก 

 
จุดที่ควรปรับปรุง : 

1. ควรมีการกําหนดสมรรถนะของนักศึกษาแตละชั้นปโดยเฉพาะช้ันปรีคลินิก ไวในหลักสูตร 

2. งบประมาณไมเพียงพอตอการบริหารจัดการ 

3.  จํานวนอาจารยไมเปนไปตามสัดสวนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวน 

           อาจารยประจํา 

4. ผูบริหารควรใหความสําคัญกับการทํางานเครือขายกับองคกรภายนอกท่ีเก่ียวของกับหลักสูตรอยาง

ตอเนื่องและสมํ่าเสมอ เพื่อใหทราบความเคล่ือนไหวในการดําเนินงานของหลักสูตรและวิชาชีพ 
แนวทางการพัฒนาตนเอง : 

1.  ควรมีการกําหนดแผนงานการปรับปรุงหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑ TQF ในกรอบเวลาที่กําหนด 

2.  จัดทําแผนงบประมาณและแผนการรับอาจารยเพิ่มเติมใหเปนไปตามสัดสวนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา
ตอจํานวนอาจารยประจํา 

3.  ควรมีการทําแผนพัฒนาอาจารย และสนับสนุนงบประมาณในการศึกษาตอ อยางเปนรูปธรรม  เพื่อรองรับการ

เปดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
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ตัวบงช้ี 2.1.1    รอยละของหลักสูตรที่ไดมาตรฐานตอหลักสูตรทั้งหมด  
ที่มาตัวบงช้ี  :    สมศ.6.1,  ก.พ.ร.22 

คาน้ําหนัก    :    1 

คาเปาหมาย  :  รอยละ 100 

ชนิดของตัวบงช้ี : ผลผลิต 

88คําอธิบาย 

2 1 2 1 รอยละของหลักสูตรที่สถาบันอุดมศึกษาเปดสอนที่ไดมาตรฐานหลักสูตรตามเกณฑ มาตรฐานหลักสูตรของ

กระทรวงศึกษาธิการ (ตุลาคม พ.ศ. 2548) เม่ือเทียบจากหลักสูตรทั้งหมดท่ีสถาบันอุดมศึกษาเปดสอนในปการศึกษาน้ัน 

โดยการนับหลักสูตรที่ไดรับมาตรฐานหลักสูตร ใหนับสะสม และการแจงนับใหนับตามสาขาวิชาท่ีเปดสอน มิใชนับตามช่ือ
ปริญญา  
 สูตรการคํานวณ 

จํานวนหลักสูตรที่ไดมาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ 

จํานวนหลักสูตรทั้งหมดท่ีสถาบันอุดมศึกษาเปดสอนในปการศึกษานั้น 
X 100 

 

1 111เกณฑการใหคะแนน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

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

ผลการดําเนินงาน 
 วิทยาลัยฯ  มีจํานวนหลักสูตรที่ไดมาตรฐานทั้งหมด 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  หลักสูตรวิทยา

ศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร) และหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ตอเนื่อง)   ซึ่งได 3 หลักสูตรไดผาน

การรับรองหลักสูตรจาก สกอ. เรียบรอยแลว   ดังนั้นรอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานที่กําหนด 

เทากับ 100 
 
สรุปผลการดําเนินงาน 

ผลการประเมิน 
หนวยวัด คาเปาหมาย 

ผลการ
ดําเนินงาน เทียบกับเปาหมาย คะแนนประเมิน 

รอยละ รอยละ 100 100 บรรลุเปาหมาย 3 
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จุดแข็ง : 
1. หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตเปนหลักสูตรบูรณาการสหสาขาวิชาต้ังแตระดับปรีคลินิกจนถึงชั้นคลินิก ที่อางอิง

ตามเกณฑมาตรฐานผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมท่ีกําหนดโดยแพทยสภา และผานการรับรองจากสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

2.   มีการจัดทําแผนในการพัฒนาอาจารย ใหมีศักยภาพสูงขึ้น ทั้งดานความรู ทักษะ และเจตคติ ในทุกหลักสูตร 

3.   ทุกหลักสูตรที่เปดสอนเปนหลักสูตรที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และเปนหลักสูตรที่สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม เนน

ผลิตบัณฑิตเพื่อรับใชชุมชนอยางย่ังยืน   

4.   มีการประกันคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง 

 
จุดที่ควรปรับปรุง :  - 
 
แนวทางการพัฒนาตนเอง :  

1. ควรมีการพัฒนาหลักสูตรโดยกําหนดโครงสรางหลักสูตรใหแยกสาขาวิชาอยางชัดเจน ต้ังแตแรกรับนักศึกษา 
เพ่ือใหการบริหารจัดการมีความคลองตัว 

 
 
 
 
ตัวบงช้ีที่ 2.2 : มีกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ   
ที่มาตัวบงช้ี  :    สกอ.2.2 , สมศ.6.6,  ก.พ.ร.23 

คาน้ําหนัก :    1 

เปาหมาย  :     5  ขอแรก 

ชนิดของตัวบงช้ี : กระบวนการ  

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ  
1. มีกลไกการใหความรูความเขาใจกับอาจารยผูสอนถึงวัตถุประสงคและเปาหมายของการจัดการศึกษาทุกหลักสูตร 

2. มีการออกแบบการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญทุกหลักสูตร  

3. มีการใชส่ือ และเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในการสอนเพื่อสงเสริมการเรียนรูทุกหลักสูตร  

4. มีการจัดการเรียนการสอนที่มีความยืดหยุนและหลากหลาย ที่จะสนองตอบตอความตองการของผูเรียน  

5. มีการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคลองกับสภาพการเรียนรูที่จัดใหผูเรียนและอิงพัฒนาการ ของผูเรียนทุก

หลักสูตร 

6. มีการประเมินผลความพึงพอใจของผูเรียนในเรื่องคุณภาพการสอนและส่ิงสนับสนุนการเรียนรู         ทุกหลักสูตร 

7. มีระบบการปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนและพัฒนาผูเรียนอยางตอเนื่องทุกหลักสูตร  
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เกณฑการประเมิน :  

 

 

ผลการดําเนินงาน 

เกณฑมาตรฐาน (ระดับ) ประเมินตนเอง 
1. มีกลไกการใหความรูความเขาใจกับอาจารยผูสอนถึงวัตถุประสงคและเปาหมายของการจัด

การศึกษาทุกหลักสูตร  

                 การจัดการศึกษาของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  มีกลไกการใหความรูความเขาใจกับอาจารยผูสอน
ถึงวัตถุประสงคและเปาหมายของการจัดการศึกษา โดยมีการดําเนินการดังตอไปนี้ 
 1. มีการแจงวัตถุประสงคการเรียนรูและเปาหมายของการจัดการศึกษาของแตละหลักสูตร 
               โดยงานวิชาการจะดําเนินการ มอบเลมหลักสูตรเพ่ือใหอาจารยไดศึกษาทําความเขาใจถึงปรัชญา 
วัตถุประสงค และเปาหมายของหลักสูตร คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค เพ่ือนํามาใชในการกําหนดวัตถุประสงค
การเรียนรู  การพัฒนาการเรียนการสอน การวัดประเมินผล เพ่ือใหสอดคลองตามวัตถุประสงคและเปาหมายของ
การจัดการศึกษาของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 
(CMP2_MD2.2-1.1  : สําเนาเอกสาร จากเลมหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแพทยศาสตร หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2550 หนา  1 - 5) 
2. มีการจัดประชุมกรรมการประจําหลักสูตรแพทย และอาจารยอยางสม่ําเสมอ   
            เพ่ือกําหนดวัตถุประสงคการเรียนรู การพัฒนาการเรียนการสอน การวัดประเมินผล ระดับรายวิชาให
สอดคลองตามวัตถุประสงคและเปาหมายของการจัดการศึกษา 
 (CMP2_ MD 2.2-1.2 : รายงานการประชุมกรรมการประจําหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ครั้งที่ 2/2553) 
3. มีการสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาจารยดานการจัดการศึกษา การจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ การทําวิจัยในช้ันเรียน การเขียนแผนการสอนและประมวลรายวิชา  
             เพ่ือสงเสริมใหทุกรายวิชาจัดการศึกษาใหสอดคลองตามวัตถุประสงคและเปาหมายของการจัดการศึกษา  
(CMP2_ MD 2.2-1.3 :  หนังสือที่ กห 0446.17/3089  ลว. 21 ตุลาคม 2552  เรื่อง  ขอเชิญเขารวมประชุม
แพทยศาสตรศึกษาแหงประเทศไทย) 
4. มีการเสนอแผนการดําเนินงาน / โครงการ ประจําปงบประมาณ 2553   โดยงานวิชาการ 
            เพ่ือจัดกิจกรรม ปรับแผนการสอนใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของวิทยาลัยฯ  โดยไดจัดทําโครงการเสนอ
ขอรับงบประมาณสนับสนุน ในการดําเนินโครงการจัดการเรียนการสอนโดยใชปญหาเปนพ้ืนฐาน 
(CMP2_ MD 2.2-1.4 :แบบเสนอแผนดําเนินงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 โครงการจัดการเรียนการ
สอนโดยใชปญหาเปนพ้ืนฐาน สําหรับนักศึกษาแพทยช้ันปรีคลินิก ) 
5.มีการจัดทําโครงการดานการบริหารจัดการ โดยงานทรัพยากรมนุษย  
             เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพองคกร ในปงบประมาณ 2553 โดยไดกําหนดกิจกรรมตาง ๆ เชน เทคนิคการ
เตรียมการสอน เทคนิคการออกขอสอบ การสรางคลังขอสอบ การตัดเกรด การจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียน

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการ 1 – 4 ขอแรก มีการดําเนินการ 5 - 6 ขอแรก มีการดําเนินงานครบ 7 ขอ 
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เปนสําคัญ เปนตน  
(CMP2_ MD 2.2-1.5 : โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพองคกรดานการบริหารจัดการ  ประจําปงบประมาณ 2553 ) 
 

                   การจัดการศึกษาของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร  มีกลไก ดังนี้ 

                  มีกลไกใหความรูความเขาใจกับอาจารยผูสอน ถึงวัตถุประสงคและเปาหมายของการจัดการศึกษาในหลักสูตรโดย

มอบเลมหลักสูตรเพ่ือใหอาจารยไดศึกษาทําความเขาใจถึงปรัชญาวัตถุประสงคของหลักสูตร เปาหมายของหลักสูตร 

คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค เพื่อนํามาใชในการกําหนดวัตถุประสงคการเรียนรู  การพัฒนาการเรียนการสอน การวัด

ประเมินผลใหสอดคลองตามวัตถุประสงคและเปาหมายของการจัดการศึกษาในหลักสูตร ดังนี้ 

• CMP2_PH2.2-1.1  : สําเนาเอกสาร จากเลมหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2548 หนา 11-12 

•  CMP2_PH2.2-1.2 :  สําเนาเอกสาร จากเลมหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรตอเนื่อง ) 

หลักสูตรใหม พ.ศ.2550 หนา 2-3 

  วิทยาลัยฯไดมีการจัดทําคูมืออาจารยทุกหลักสูตรเพื่อใหอาจารยผูสอนในแตละรายวิชามีความเขาใจในวัตถุประสงคและ

เปาหมายในการจัดการเรียนการสอนแตละรายวิชา(CMP2_PH2.2-1.3 : ตัวอยางคูมืออาจารยวิชา1902 303  ระเบียบวิธีวิจัย 

สําหรับวิทยาศาสตรบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร )และ CMP2_PH2.2-1.4 : ตัวอยางคูมืออาจารยรายวิชา 1902 315 การจัดการ

มูลฝอยและส่ิงปฏิกูล สําหรับสาธาณสุขศาสตรบัณฑิต(ตอเนื่อง)) มีการอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากรการจัดการความรู และการ

สอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ ใหกับอาจารยใหมและอาจารยที่สนใจในวันที่  27 มกราคม 2553   (  CMP2_PH2.2-1.5 : 

รายช่ือผูเขารวมประชุมการจัดการความรู การสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญเร่ืองการสอดแทรกการสรางเสริมสุขภาพใน

รายวิชา) 
  วิทยาลัยฯยังเล็งเห็นถึงความสําคัญในการพัฒนาอาจารยและบุคลากรใหมีความรูความสามารถเพ่ือดานการเรียนการ

สอนอยางตอเนื่อง โดยสงอาจารยและบุคลากรเขารวมประชุมเพื่อเพิ่มพูนความรูในสายงาน ตลอดปการศึกษา 2552  

(CMP2_PH2.2-1.6 : ขอมูลการพัฒนาอาจารยดานการเรียนการสอน และการสงอาจารยและบุคลากรเขารวมประชุมเพื่อ

เพิ่มพูนความรูตามสายงาน)  

2 มีการออกแบบการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน 
สําคัญทุกหลักสูตร  

        หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยฯ มีการออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
โดยมีการดําเนินการดังตอไปนี้ 
1.ในปงบประมาณ 2553  หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ไดจัดทําโครงการผลิตบัณฑิตที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
(CMP2_ MD 2.2-2.1:แบบเสนอแผนดําเนินงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 โครงการจัดการเรียนการ
สอนโดยใชปญหาเปนพ้ืนฐาน สําหรับนักศึกษาแพทยช้ันปรีคลินิก ) 
2.โครงสรางหลักสูตร  มีการกําหนดวิชาเลือกเสรี เพ่ือใหนักศึกษาสามารถเลือกเรียนไดตามความสนใจ 
  (CMP2_ MD 2.2-2.2  : สําเนาเอกสาร จากเลมหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแพทยศาสตร หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2550 หนา  34) 
3. มีคณะทํางานการจัดการเรียนการสอนโดยใชปญหาเปนพ้ืนฐาน  
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             โดยเปนผูพิจารณา และดําเนินการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบใชปญหาเปนพ้ืนฐาน 
(CMP2_ MD 2.2-2.3  : คําส่ังวิทยาลัยฯ  ที่ 154/2553 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการจัดการเรียนการสอน
โดยใชปญหาเปนพ้ืนฐาน หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ส่ัง ณ วันที่ 23 เมษายน 2553)                  
(CMP2_ MD 2.2-2.4: คําส่ังวิทยาลัยฯ ที่ 155/2553 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการจัดทํากรณีศึกษา หลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต ส่ัง ณ วันที่ 23 เมษายน 2553 และคําส่ังวิทยาลัยฯ ที่ 195/2553 เรื่องแกไขคําส่ังแตงตั้ง
คณะกรรมการจัดทํากรณีศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจําปการศึกษา 2553 ส่ัง ณ วันที่  21 พฤษภาคม  
2553 ) 
(CMP2_ MD 2.2-2.5  :  คูมืออาจารยรายวิชาระบบหายใจ 1 (1901 203) ) 
4.มีการดําเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพรอมเพ่ือการเรียนในชั้นปรีคลินิก สําหรับนักศึกษาแพทย
ช้ันปที่ 2   เพื่อเตรียมความพรอมในการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญโดยใชปญหาเปนพ้ืนฐาน  
(CMP2_ MD 2.2-2.6  :  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพรอมเพ่ือการเรียนในช้ันปรีคลินิก  
สําหรับนักศึกษาแพทยช้ันปที่ 2) 
5.มีการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  
          โดยสงเสริมใหคณาจารยเลือกรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสม ยืดหยุน คํานึงถึงความแตกตาง
เฉพาะตัวของนักศึกษา เพ่ือกระตุนความใฝรู และสงเสริมการแสวงหาความรูของนักศึกษา รายละเอียดของกิจกรรม
ไดแก  
5.1 มีการจัดการเรียนการสอนแบบอภิปรายกลุมยอย Problem base Learning (PBL) การทํากรณีศึกษา (Case 
Study) ในแตละรายวิชาของหลักสูตรแพทยศาสตร  
 (CMP2_ MD 2.2-2.7  :  ตัวอยางคูมือรายวิชาระบบหัวใจและหลอดเลือด 1 ปการศึกษา 2551 หนา 10) 
5.2 มีการกําหนดช่ัวโมงการเรียนรูดวยตนเอง SDL(Self  Directed Learning) และการสอบถามอาจารยผูผูเช่ียวชาญ
ในประเด็นที่นักศึกษาเปนผูกําหนดดวยตนเอง (พบ resourse person ) 
 (CMP2_ MD 2.2-2.8  :  ตัวอยางคูมือรายวิชาระบบหัวใจและหลอดเลือด 1 ปการศึกษา 2551 หนา 10) 
5.3 มีการกําหนดใหทุกวันพฤหัสบดี เวลา 13.00 – 16.30 น. เปนช่ัวโมง Collage Activity สําหรับนักศึกษาทุกคน   ซึ่ง
เปดโอกาสใหนักศึกษาเรียนรูตามความสนใจ   
(CMP2_ MD 2.2-2.9 : ตัวอยางคูมือรายวิชาระบบหัวใจและหลอดเลือด 1 ปการศึกษา 2551  หนา 9)  
5.4 มีการจัดทําโครงการศึกษาดูงานและการจัดการเรียนการสอนนอกสถานที่  
             ไดแก กิจกรรมการสอนในรายวิชาประสบการณวิชาชีพแพทย ซึ่งนักศึกษาตองไปศึกษาจากสถานการณ
จริง เพ่ือใหไดประสบการณจริง  ภายในโรงพยาบาลชุมชน 
(CMP2_ MD 2.2-2.10  :  คูมือ รายวิชาประสบการณวิชาชีพแพทย ปการศึกษา 2553) 
(CMP2_ MD 2.2-2.11  :  ตารางเรียนวิชา ชีววิทยาเนื้องอก (1901 202)  ปการศึกษา 2552 ) 
(CMP2_ MD 2.2-2.12  :  โครงการจัดการเรียนการสอนรายวิชาประสบการณวิชาชีพแพทย  ปการศึกษา 2552) 
5.5 มีการจัดกิจกรรมในการศึกษาดูงาน  และเรียนรูนอกสถานที่ในชุมชน  
(CMP2_ MD 2.2-2.13  : โครงการบูรณาการจัดการเรียนการสอนภาคสนามเพ่ือสรางเสริมสุขภาพ รายวิชาเวช
ศาสตรครอบครัวและชุมชน 2)  

      หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร  วิทยาลัยฯ มีการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมท่ีเนนผูเรียนเปน

สําคัญทุกหลักสูตร ดังนี้ 
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1. โครงสรางหลักสูตรทุกหลักสูตร มีการกําหนดวิชาเลือกเสรี เพื่อใหนักศึกษาสามารถเลือกเรียนไดตามความสนใจ ดังนี้ 

• CMP2_PH2.2-2.1: สําเนาเอกสารจากเลมหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548 หนา 22 - 23  

• CMP2_PH2.2-2.2: สําเนาเอกสารจากเลมหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรตอเน่ือง) 

หลักสูตรใหม พ.ศ. 2550 หนา 10  

2. มีการจัดช่ัวโมงเรียนภาคปฏิบัติทั้งในหองปฏิบัติการ ในการฝกประสบการณภาคสนาม ทั้งแบบจําลอง และแบบใน

สถานการณจริง (CMP2_PH2.2-2.3: คูมืออาจารย รายวิชา1902 403 เวชศาสตรชุมชน , CMP2_PH2.2-2.4 : คูมือ

ฝกปฏิบัติงานนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร  ) 

3. มีการจัดกิจกรรมเรียนรูนอกสถานที่ โดยการศึกษาดูงานในหนวยงานท่ีเก่ียวของทางดานสาธารณสุขเชน 

สถานพยาบาล สถานประกอบการ  รวมท้ังหนวยงานท่ีเก่ียวของทางดานสาธารณสุขตาง ๆ (CMP2_PH2.2-2.5:  

ตัวอยางการศึกษาดูงานหลุมฝงกลบ คูมืออาจารยรายวิชา 1902 315 การจัดการขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล หลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร และ CMP2_PH2.2-2.6: โครงการศึกษาดูงานและพัฒนาศักยภาพ

นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรตอเนื่อง)) 

4. มีการกําหนดใหนักศึกษาทําโครงการวิจัยหรือกรณีศึกษา ซึ่งเปนการเปดโอกาสใหนักศึกษาไดคนควาวิจัยโดยอิสระ

ตามความสนใจของตนเอง  (CMP2_PH2.2-2.7: คูมืออาจารยรายวิชา 1902 414 ปญหาพิเศษดานสาธารณสุข  

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร และ CMP2_PH2.2-2.8: คูมืออาจารยรายวิชา 1903 

402 ปญหาพิเศษดานสาธารณสุข 2หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรตอเนื่อง)  ) 

3 มีการใชส่ือ และเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในการสอนเพ่ือสงเสริมการเรียนรูทุกหลักสูตร  

         หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยฯ มีการใชส่ือและเทคโนโลยีเพ่ือ  สนับสนุนดานการเรียนการสอน  
ดังนี้   
1. มีระบบการจัดการเรียนการสอนโดยใชเครือขายคอมพิวเตอร  
        ผานระบบ e-learning โดยมีการสนับสนุนใหรายวิชานําประมวลวิชา แผนการศึกษา เอกสารประกอบการสอน 
แบบฝกหัด และการบานไวใน e-learning  
(CMP2_ MD 2.2-3.1  : print-out หนาเว็บของ e-learning วิชา ภูมิคุมกันของรางกายและการติดเช้ือ ปการศึกษา 
2552 ดูจาก 1 Uhttp://www.cmp.ubu.ac.th/~elearning/course/view.php?id=4HH )   
2. มีหองสมุด อุปกรณการเรียนการสอน คอมพิวเตอร และระบบสืบคนขอมูลอิเล็กทรอนิกส 
          โดยหองสมุดและหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรไดเปดใหบริการทุกวัน รวมทั้งมีการเปดบริการนอกเวลา
ในชวงที่มีการสอบ  เพ่ือใหนักศึกษาไดใชเปนแหลงศึกษาเรียนรูเพ่ิมเตมิ   
(CMP2_ MD 2.2-3.2  : ขั้นตอนการยืมคืนหนังสือหองสมุด ) 
(CMP2_ MD 2.2-3.3  : คูมือการใชงานหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร) 
 (CMP2_ MD 2.2-3.4  : หนังสือขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหองสมุด)   
3. มีการใชเอกสารผลงานทางวิชาการของหนวยงาน สถาบัน องคกรวิชาการ วิชาชีพเปนแหลงอางอิงในการเรียน

การสอน โดยนําเสนออยูบนฐานขอมูล E-Learning   
(CMP2_ MD 2.2-3.5  : ตัวอยาง E-Learning CMP 1901 205 ระบบหัวใจและหลอดเลือด 1  ดูจาก 
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http://www.cmp.ubu.ac.th/~elearning/course/view.php?id=12&edit=off) 
 (CMP2_ MD 2.2-3.6: ตัวอยาง E-Learning CMP: หัวขอ NL ดูจาก 
http://www.cmp.ubu.ac.th/~elearning/course/view.php?id=90) 
4. มีการใช E-Learning ในการส่ือสาร อภิปรายแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกันระหวางนักศึกษากับนักศึกษาและ
นักศึกษากับอาจารย  ผานกระดานเสวนา 
 (CMP2_ MD 2.2-3.7: ตัวอยาง E-Learning CMP: หัวขอ NL ดูจาก 
http://www.cmp.ubu.ac.th/~elearning/course/view.php?id=90)  

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร  วิทยาลัยฯ มีการใชส่ือและเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนดานการเรียนการสอน ดังนี้ 

1. มีระบบการจัดการเรียนการสอนโดยใชเครือขายคอมพิวเตอร ซึ่งเปนการสงเสริมใหนักศึกษาไดศึกษาเรียนรูผานระบบ 

e-learning โดยมีการสนับสนุนใหรายวิชานําประมวลวิชา แผนการศึกษา เอกสารประกอบการสอน แบบฝกหัด และ

การบาน ไวใน e-learning ซึ่งสามารถดูไดที่ H2 Uhttp://www.cmp.ubu.ac.th/~elearning/H  (CMP2_PH2.2-3.1: 

ตัวอยาง print-out หนาเว็บของ e-learning)   

2. มีหองสมุด อุปกรณการเรียนการสอน คอมพิวเตอร และระบบสืบคนขอมูลอิเล็กทรอนิกส โดยหองสมุดและ

หองปฏิบัติการคอมพิวเตอรไดเปดใหบริการทุกวัน   เพื่อใหนักศึกษาไดใช เปนแหลงศึกษาเรียนรู เพิ่มเติม  

(CMP2_PH2.2-3.2: ขั้นตอนการยืมคืนหนังสือหองสมุด)  

3. มีการจัดทําส่ือการสอนเพื่อสงเสริมการเรียนรูใหแกนักศึกษา เชน( CMP2_PH2.2-3.3  วีซีดีประกอบการสอนรายวิชา 

1902 306 หลักการดูแลผูปวยเบ้ืองตน เร่ือง Aseptic technique  และแบบจําลองการจัดการคุณภาพน้ํา 

CMP2_PH2.2- 3.4:3 Uhttp://www.cmp.ubu.ac.th/th/detail_ac.php?detail=369H )  
4. มีหองสมุด ส่ือ อุปกรณการเรียนการสอน คอมพิวเตอร  ระบบสืบคนขอมูลอิ เล็กทรอนิกส 

:http://www.lib.ubu.ac.th/ 
5. มีการจัดการสอนโดยใชโปรแกรม D4L+P ในรายวิชา 1902 318 รายวิชากระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมและ

อันตราย (CMP2_PH2.2-3.5: สรุปผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 1902 318 รายวิชากระบวนการผลิตทาง

อุตสาหกรรมและอันตราย) 

4 มีการจัดการเรียนการสอนที่มีความยืดหยุนและหลากหลาย ที่จะสนองตอบตอ ความตอง
การของผูเรียน  

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยฯ จัดใหมีการเรียนการสอนที่มีความยืดหยุนและหลากหลาย โดย 
1.ในแตละรายวิชามีวีธีการและกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย  
            ไดแก การบรรยาย การฝกปฏิบัติการ การจัดการเรียนการสอนแบบกลุมยอย (group discussion) การเรียน
การสอนโดยใชปญหาเปนพ้ืนฐาน (PBL) การเรียนรูดวยตนเอง (SDL : Self Directed Learning)  ซึ่งวิธีการจัดการ
เรียนการสอนดังกลาว มีสวนทําใหนักศึกษามีระบบการคิดวิเคราะหที่เปนกระบวนการ  รูวิธีศึกษาหาขอมูลดวย
ตนเอง  รูจักการแกปญหาอยางเปนระบบ  การทํางานเปนทีม การยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น  
(CMP2_ MD 2.2-4.1 : ตัวอยางตารางเรียน 1901 230  รายวิชาเวชศาสตรครอบครัวและชุมชน 2 ปการศึกษา 2552 ) 
(CMP2_ MD 2.2-4.2 : คูมืออาจารยรายวิชาบทนําทางเวชศาสตรคลินิก(1901 309) ปการศึกษา 2552 ) 
  2 .มีการเชิญผูเชี่ยวชาญในแตละสาขารวมเปนอาจารยพิเศษ เพ่ือใหนักศึกษาไดประโยชนสูงสุดในการจัดการ
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เรียนการสอน 
(CMP2_ MD 2.2-4.3 : หนังสือที่ ศธ 0529.16/1561  ลว. 10 พฤศจิกายน 2552 เรื่อง ขอเรียนเชิญบุคลากรในสังกัด
รวมเปนอาจารยพิเศษ)        
 

    หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร วิทยาลัยฯ จัดใหมีการเรียนการสอนท่ีมีความยืดหยุนและหลากหลาย เชน ใน 1 

รายวิชาจัดใหมีการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย ไดแก การบรรยาย การฝกปฏิบัติการ การจัดการเรียนการสอนแบบกลุมยอย 

(group discussion) CMP2_2.2-4.1 : ตัวอยางคูมืออาจารย 1902 306  รายวิชาหลักการดูแลผูปวยเบ้ืองตน 

                ทั้งโครงสรางหลักสูตรทุกหลักสูตร ไดมีการกําหนดวิชาเลือกเสรี เพื่อใหนักศึกษาสามารถเลือกเรียนไดตามความ

สนใจ และมีความหลากหลาย(CMP2_PH2.2-4.2: สําเนาเอกสารจากเลมหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุข

ศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548 หนา 3 และ CMP2_PH2.2-4.3: สําเนาเอกสารจากเลมหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร

บัณฑิต (หลักสูตรตอเนื่อง) หลักสูตรใหม พ.ศ. 2550 หนา 10 ) 

                 รายวิชา 1902 414 ปญหาพิเศษดานสาธารณสุข  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร ไดมี

การเปดโอกาสใหนักศึกษาเลือกหัวขอในการศึกษาดวยตนเองตามความสนใจ (CMP2_PH2.2-4.4: คูมืออาจารยรายวิชา 1902 

414 ปญหาพิเศษดานสาธารณสุข และ CMP2_PH2.2-4.5: รายวิชา 1903 401 ปญหาพิเศษดานสาธารณสุข 1หลักสูตร

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรตอเนื่อง)  ) 

                 หองสมุดและหองคอมพิวเตอร ของวิทยาลัยฯ มีนโยบายในการเพิ่มจํานวนช่ัวโมงการใหบริการนอกเวลาราชการ ใน

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

ตองการของผูเรียน 

5 มีการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคลองกับสภาพการเรียนรูที่จัดใหผู เรียนและอิง
พัฒนาการของผูเรียนทุกหลักสูตร  

             หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยฯ มีการดําเนินการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคลองกับ
สภาพการเรียนรูที่จัดใหผูเรยีนและอิงพัฒนาการของผูเรยีน ดังนี้ 

1. มีการจัดทําคูมอืการวัดและประเมินผลหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ช้ันปรีคลินิก เปนไปในแนวทางเดียวกัน  
(CMP2_ MD 2.2-5.1 : คูมืออาจารยหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต เรื่องการวัดและประเมินผลการศึกษา ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2552 ) 

2. มีการจัดทําแนวทางปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 
          เพื่อใหการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตไดมาตรฐาน งานวิชาการ หลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต  
(CMP2_ MD 2.2-5.2 :  แนวทางปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต) 

3.  มีการกําหนดการประเมินผลตามรูปแบบการจัดการเรียนการสอนของแตละรายวิชา  
        ซึ่งมีการกําหนดโดละเอียดในแผนการสอน  ยกตัวอยางเชน วิชาบทนําทางเวชศาสตรคลินิก มีการจัดการ
เรียนการสอนโดยใหนักศึกษาไดฝกทักษะในการตรวจรางกายและมีการประเมินผลโดยการสอบแบบ OSCE 
Objective structured clinical  examination เปนตน 

(CMP2_ MD 2.2-5.3 : คูมือรายวิชาบทนําทางเวชศาสตรคลินิก ปการศึกษา 2552)       
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4. มีการกําหนดคณะทํางาน เกี่ยวกับการกล่ันกรองขอสอบ 
        เพ่ือเปนการรักษามาตรฐานของขอสอบใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพของแพทยสภาฯ  
(CMP2_ MD 2.2-5.4 : รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ครั้งที่  1/2552เพ่ือให
การจัดการศึกษาและการวัดผลมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐาน ฝายแพทยศาสตรศึกษา จึงไดจัดทําประกาศวิทยาลัย
ฯ ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การจดัการศึกษาและการวัดผลสําหรับนักศึกษา 
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ.2550 ประกาศ ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2550   
(CMP2_ MD 2.2-5.5 :  ประกาศวิทยาลัยฯ ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การจัดการศึกษาและการวัดผลสําหรับนักศึกษา
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ.2550 ประกาศ ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2550) 
5. มีการกําหนดปริมาณเนื้อหา (Content Unit) และแนวทางการออกขอสอบในทุกรายวิชาของนักศึกษาแพทย
ช้ันปที่ 2-3 เพ่ือใหครอบคลุมเนื้อหาทัง้หมดที่นักศึกษาควรทราบ รวมทั้งมีระบบการออกขอสอบแตละประเภท 
ไดแก  MCQ , True- False , Short answer , Short Essay , Spot diagnosis ,OSPE  เปนตน  

( CMP2_ MD 2.2-5.6 : ประกาศวิทยาลัยฯเรื่อง กําหนดปริมาณเนื้อหา (Content Unit) และแนวทางการออกขอสอบ 
รายวิชา ช้ันปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 ฉบับที่ 2/2550) 

6. มีคณะกรรมการควบคุมการดําเนินการสอบเพื่อวัดและประเมินผล  
(CMP2_ MD 2.2-5.7 : คําส่ัง วิทยาลัยฯ ที่ 376/2552  เรื่อง แตงตั้งกรรมการคุมสอบหลักสูตรแพทยศาตรบัณฑิต 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตรและหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร บัณฑิต หลักสูตร
ตอเนื่อง ประจําภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2552 ส่ัง ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2552) 

7. มีการจัดทําแฟมประวัติ (portfolio) ผูเรียนเปนรายบุคคล    
            โดยงานวิชาการจะ Print ผลการเรยีน จากระบบทะเบียนออนไลน แลวใหนักศึกษาตรวจสอบขอมูลผลการ
เรียนในแตละภาคเรียน ซึ่งใหนักศึกษาเขียนประวัติการเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ที่เปนการพัฒนาตนเองใน 
ทุก ๆ ดาน ที่ผานมา แลวเสนอผลการเรียน และประวัติการเขารวมกิจกรรมใหอาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบและลง
นามรับรอง ทุกภาคการศึกษา  
(CMP2_ MD2.2-5.8 : ตัวอยาง แฟมประวัตินักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต) 

8. มีการออกแบบฟอรมการประเมินในรูปแบบตาง ๆ เพ่ือใหสอดคลองกับการจัดการเรียนการสอนที่
หลากหลาย  

(CMP2_ MD 2.2-5.9 : คูมือรายวิชา ประสบการณวิชาชีพแพทย ปการศึกษา 2552) 
(CMP2_ MD 2.2-5.10 : แบบประเมินตนเอง โดยนักศึกษา) 
(CMP2_ MD 2.2-5.11 :  แบบประเมินสมาชิกในกลุม) 
(CMP2_ MD 2.2-5.12 :แบบประเมินนักศึกษา โดยอาจารยแพทย โรงพยาบาลชุมชน)   
(CMP2_ MD 2.2-5.13 : แบบประเมินนักศึกษาโดยอาจารยประเมิน ในการปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลชุมชน) 

             หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร  วิทยาลัยฯ มีการดําเนินการ  ประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคลองกับสภาพการเรียน

รูที่จัดใหผูเรียนและอิงพัฒนาการของผูเรียนทุกหลักสูตร ดังนี้   

1. ทุกหลักสูตร มีการจัดทําแฟมประวัติ (portfolio) ผูเรียนเปนรายบุคคล   โดยงานวิชาการจะ Print ผลการเรียน จาก

ระบบทะเบียนออนไลน แลวใหนักศึกษาตรวจสอบขอมูลผลการเรียนในแตละภาคเรียน และใหนักศึกษาเขียนประวัติ

การเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ที่เปนการพัฒนาตนเองในทุก ๆ ดาน ที่ผานมา แลวเสนอผลการเรียน และประวัติการเขา
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75รวมกิจกรรมใหอาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบและลงนามรับรอง ทุกภาคการศึกษา (CMP2_PH2.2-5.1: ตัวอยาง 

แฟมประวัตินักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตรและCMP2_PH2.2-5.2: ตัวอยาง 

แฟมประวัตินักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรตอเนื่อง)) 

                    ในรายวิชาตางๆมีการออกแบบการเรียนรูเพ่ือใหผูเรียนมีสวนรวมมากขึ้น หรือรูจักการทํางานเปนกลุม การ

ประเมินผลการเรียนซ่ึงไมไดอยูในการสอบกลางภาค และปลายภาคเทานั้น แตจะมีการวัดและประเมินผลการเรียนในลักษณะ

ของการมอบหมายงานรวมถึงประเมินจากความต้ังใจและความพยายามของนักศึกษาในงานนั้นๆ (CMP2_PH2.2-5.3: 

ประมวลรายวิชา1902 311 หลักการปองกันและควบคุมโรค และ CMP2_PH2.2-5.4: ประมวลรายวิชา 1902 315 การจัดการ

ขยะและส่ิงปฏิกูลสําหรับนักศึกษาสบ.(ตอเนื่อง)) 

6 มีการประเมินผลความพึงพอใจของผูเรียนในเรื่องคุณภาพการสอนและสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู ทุกหลักสูตร  

    หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยฯ กําหนดใหนักศึกษาประเมินการสอนของอาจารยและส่ิง
สนับสนุนการเรียนรู มีการประเมินผลความพึงพอใจของผูเรียนเรื่องคุณภาพการสอน ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู  
(CMP2_ MD 2.2-6.1 : สรุปการประเมินการจัดการเรียนการสอน โดยนักศึกษาแพทยประจําปการศึกษา 2552) 
 (CMP2_ MD 2.2-6.2 :  ระบบประเมินการสอนของสํานักทะเบียนและประเมินผล (REG) :  e-mail address:  
4 Uhttp://202.28.50.11/ubu_eval/instructor/main_ins.phpH  ) 
 (CMP2_ MD 2.2-6.3 : แบบประเมินรายวิชาทักษะพื้นฐานทางคลินิก1  ประจําปการศึกษา 2552)   
 (CMP2_ MD 2.2-6.4 : สรุปแบบประเมินรายวิชาทักษะพื้นฐานทางคลินิก1  ประจําปการศึกษา 2552)   

      หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร วิทยาลัยฯ กําหนดใหนักศึกษาประเมินการสอนของอาจารยและส่ิงสนับสนุนการ

เรียนรู มีการประเมินผลความพึงพอใจของผูเรียนเร่ืองคุณภาพการสอน ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู ทุกหลักสูตร โดย  วิทยาลัยฯ ได

จัดทําระบบการประเมินออนไลน ใหนักศึกษาเขาไปประเมินในภาคเรียนท่ี 1 และภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2552 

(CMP2_PH2.2-6.1: ตัวอยาง แบบฟอรมการประเมินโดยนักศึกษา) และฝายวิชาการไดมีการรวบรวมผลการประเมินความพึง

พอใจของผูเรียนโดยสรุปเปนรายภาคเรียน(CMP2_PH2.2-6.2ผลการประเมินรายวิชาที่เปดสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร และหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรตอเน่ือง)ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 

2552 ขอมูลจากระบบการประเมินของมหาวิทยาลัยและ CMP2_PH2.2-6.3: ผลการประเมินรายวิชาที่เปดสอนในหลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร และหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรตอเนื่อง)ในภาคเรียนที่ 2 

ปการศึกษา 2552 ขอมูลจากระบบการประเมินของมหาวิทยาลัย 

7 มีระบบการปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนและพัฒนาผูเรียนอยางตอเนื่องทุกหลักสูตร  
           
1. หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยฯ มีระบบการปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนและพัฒนาผูเรียนอยาง  
ตอเนื่อง  
              โดยเมื่อเสร็จส้ินการเรียนการสอน  มีการประเมินผลทั้งดานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและการจัดการเรียน
การสอนในแตละรายวิชา  การประเมินการจัดการเรียนการสอน ผูประเมินมีทั้งผูเรียนและคณาจารยที่เกี่ยวของ มี
วิธีการประเมินทั้งแบบ oral feedback และตอบแบบสอบถาม ทั้งนี้ไดนําผลการประเมินมาวิเคราะหในที่ประชุม
อาจารยและหาแนวทางรวมกันเพ่ือปรับปรุงแกไขใหการจัดการเรียนการสอนเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน และตาม
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ความตองการของผูเรียนรวมถึงสอดคลองกับนโยบายของวิทยาลัยฯ  และหลังจากส้ินสุดกระบวนการเรียนการสอน 
ไดนําผลการประเมินไปปรับปรุงวิธีการเรียนการสอน โดยแจงใหอาจารยผูสอน และอาจารยประจําวิชา ไดทราบผล
การประเมิน เพ่ือนําไปปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนตอไป  
 (CMP2_ MD 2.2-7.1 :  - ตัวอยาง สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาเวชศาสตรครอบครัวและชุมชน 1 ป
การศึกษา 2552) 
 (CMP2_ MD 2.2-7.2 : ตัวอยางแบบสรุปประเมินผลรายวิชา ระบบทางเดินปสสาวะและระบบสืบพันธุ 1 ป
การศึกษา 2552 ) 
 (CMP2_ MD 2.2-7.3 : รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําหลักสูตร ครั้งที่ 3/2553 ในวันพฤหัสบดีที่  11  
มีนาคม 2553) 
(CMP2_ MD 2.2-7.4 : ปฏิทินการศึกษา ปการศึกษา 2552  ) 

2.หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มีการจัดทํา Table of specification (TOS)  

               เพ่ือใหนักศึกษาไดทักษะและความรูครบถวนไมซ้ําซอน ตรงตามวัตถุประสงคของหลักสูตร พัฒนา
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนใหเกิดประโยชนสูงสุด มีการปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอน และ
ตรวจสอบความสมบูรณของเนื้อหาใหครบถวนตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร ทําใหเกิดความชัดเจนในการกําหนด
กรอบเนื้อหา และภาระงานสอนของอาจารยทุกทาน โดยอางอิงจากผลการประเมินในกระบวนการจัดการเรียนการ
สอนจากนักศึกษาและอาจารยผูสอน กําหนดหัวขอและเชิญอาจารยพิเศษ และใชเปนแนวทางในการกําหนดหัวขอ
การเรียนรู ของแตละรายวิชา และการเชิญอาจารยพิเศษในหัวขอที่จําเปน เพ่ือใหนักศึกษาแพทยเปนบัณฑิตที่มี
คุณลักษณะที่พึงประสงคตอไป 

(CMP2_ MD 2.2-7.5 - ตัวอยางตาราง TOS ของรายวิชาชีววิทยาเนื้องอก ปการศึกษา 2552-53)   

3.มีการจัดทําแฟมประวัตินักศึกษา ซึ่งครอบคลุมขอมูลสวนบุคคล ครอบครัว เศรษฐานะ ผลการเรียน เพ่ือใชในการ
ติดตามความกาวหนาและทราบปญหาดานผลการเรียนของนักศึกษา  
(CMP2_ MD 2.2-7.6 : ระเบียนประวัตินักศึกษา) 
                  

                   หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร วิทยาลัยฯ มีระบบการปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนและพัฒนาผูเรียนอยางตอเน่ือง 

โดยเม่ือเสร็จส้ินการเรียนการสอน  มีการประเมินผลท้ังดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการจัดการเรียนการสอนในแตละ

รายวิชา  การประเมินการจัดการเรียนการสอน ผูประเมินมีทั้งผูเรียนและคณาจารยที่เก่ียวของ มีวิธีการประเมินท้ังแบบ oral 

feedback และตอบแบบสอบถาม ทั้งนี้ไดนําผลการประเมินมาวิเคราะหในที่ประชุมอาจารยและหาแนวทางรวมกันเพื่อ

ปรับปรุงแกไขใหการจัดการเรียนการสอนเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน และตามความตองการของผูเรียนรวมถึงสอดคลองกับ

นโยบายของวิทยาลัยฯ  และหลังจากส้ินสุดกระบวนการเรียนการสอน ไดนําผลการประเมินไปปรับปรุงวิธีการเรียนการสอน 

โดยแจงใหอาจารยผูสอน และอาจารยประจําวิชา ไดทราบผลการประเมิน เพื่อนําไปปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 

CMP2_PH2.2-7.1 : รายงานการประชุม สรุปปญหาและอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอน ในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 

2552 ของฝายหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร และ CMP2_PH2.2-7.2:  รายงานการประชุม สรุปปญหาและอุปสรรคในการ

จัดการเรียนการสอน ในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2552 ของฝายหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร 
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  สรุปผลการดําเนินการ 

 
ผลการประเมิน 

หนวยวัด คาเปาหมาย 
ผลการ

ดําเนินงาน เทียบกับเปาหมาย คะแนนประเมิน 

ระดับ 7 ขอ 7 ขอ บรรลุเปาหมาย 3 

 
จุดแข็ง : 

1. มีการวางแผนและดําเนินงานตามแผนในการพัฒนาศักยภาพดานการจัดการศึกษา ของอาจารยและบุคลากร

สายสนับสนุนดานการศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล ชวยใหการจัด

การศึกษาสอดคลองตามเปาหมายของการจัดการศึกษาของหลักสูตร มีการปฏิบัติงานในการจัดการเรียนการ

สอนของหลักสูตรอยางเปนลําดับขั้นตอน มีคูมือในการปฏิบัติ เชน คูมือรายวิชา คูมืออาจารย  มีการ

ดําเนินการปฐมนิเทศดานการศึกษาใหแกนักศึกษา อาจารย และบุคลากร กอนเปดภาคเรียนในแตละป

การศึกษา  

2. กิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญในแตละรายวิชา มีความหลากหลายและสามารถยืดหยุน

ตามความเหมาะสมของเน้ือหารายวิชา เชน มีทั้งรูปแบบการบรรยาย การเรียนปฏิบัติการ การเรียนรูโดยใช

ปญหาเปนพื้นฐาน การปฏิบัติงานภาคสนาม การทํากรณีศึกษาหรือโครงงานวิจัย เปนตน 

3. วิทยาลัยฯ ตระหนักถึงมาตรฐานของการเรียนการสอนจึงไดพิจารณาเชิญอาจารยพิเศษ ผูทรงคุณวุฒิ จาก

สถาบันและหนวยงานท่ีมีชื่อเสียง เปนที่ยอมรับ มารวมสอนกับอาจารยประจําในวิทยาลัย ฯ ชวยใหเกิดการ

แลกเปล่ียนเรียนรูระหวางอาจารยกับนักศึกษา และอาจารยพิเศษกับอาจารยในวิทยาลัย ฯ 

4. อาจารยและบุคลากรดานการศึกษาใหความสําคัญกับการศึกษาวิจัยที่เก่ียวของกับการพัฒนากิจกรรมการ

เรียนการสอน  มีศักยภาพ และทุมเท 

5. วิทยาลัยฯ มีกลไกในการสรางปฏิสัมพันธระหวางอาจารยและนักศึกษา ทําใหเกิดการส่ือสารแบบ Two-way 

communication เชน การมี Resource person ,facilitator  อาจารยที่ปรึกษา ประธานรายวิชา หรืออาจารย

ผูประสานงานรายวิชา     เปนตน 

6. การจัดการเรียนของวิทยาลัยฯ มีการสอดแทรกความตระหนักดานคุณธรรม จริยธรรม ใหนักศึกษาพรอมดวย

ความสามารถ ความดีและมีความสุข สามารถทํางานรวมกับคนอื่นได โดยกิจกรรมที่สงเสริมคุณธรรม

จริยธรรม ไดแก การเรียนการสอนแบบกระบวนการกลุม ในการประเมินกระบวนการกลุมไดใหความสําคัญ

กับการยอมรับฟงความคิดเห็นจากสมาชิก เนนการตรงตอเวลา 

7. มีปจจัยเกื้อหนุนและส่ือการเรียนรูที่หลากหลายสอดคลองกับการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

ใหความสําคัญและสนับสนุนในการพัฒนาส่ือการเรียนรูอยางจริงจังและตอเนื่อง โดยเฉพาะส่ืออิเลคทรอนิกส 

8. มีแผนการพัฒนาและงบประมาณสนับสนุนการจัดหาส่ือ อุปกรณการเรียนการสอน คอมพิวเตอร การพัฒนา

หองสมุด เพ่ือใหมีความเพียงตอความตองการศึกษาหาความรูเพ่ิมเติมดวยตนเอง มีการใชส่ือเทคโนโลยีและ
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นวัตกรรมการสอนใหมๆ มาปรับใชกับนักศึกษาอยางเหมาะสม ไดแก การใชส่ือการสอนผานระบบเครือขาย

คอมพิวเตอร (e-learning)   มีอุปกรณและเครื่องมือดานวิทยาศาสตรการแพทยที่หลากหลาย เอื้อประโยชน

ใหนักศึกษาเรียนรูไดเขาใจและมีความสุขในการเรียนรูมากย่ิงขึ้นการบริหารจัดการเวลาในการใหบริการของ

หองสมุด มีการปรับเปล่ียนอยางเหมาะสม ตามความตองการของนักศึกษา เพ่ืออํานวยความสะดวกและเอื้อ

ใหนักศึกษาใชบริการในชวงของการสอบ 

9. มีระบบในการวัดและการประเมินผลการเรียนการสอนในแตละรายวิชาของหลักสูตร เชน การมีกรรมการ

รายวิชาที่รวมพิจารณาประเมินผลของแตละรายวิชา การกําหนดกิจกรรมการวิเคราะหและวิพากษขอสอบ 

การประเมินผลมีความยืดหยุนตามความเหมาะสมของเน้ือหารายวิชาและกลุมผูเรียน อีกท้ังมีการปรับปรุง

แกไขตามความเหมาะสม อยางตอเนื่อง 

10. มีการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนตอกิจกรรมการเรียนการสอน และส่ิงสนับสนุนการเรียนรู ภายหลัง

จากจบกระบวนการเรียนการสอนในแตละภาคการศึกษา เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานในการปรับปรุงแกไข เพื่อ

พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนใหเหมาะสมและมีคุณภาพสูงสุด 

11. วิทยาลัยฯใหความสําคัญในการมีสวนรวมและใชทรัพยากรรวมกันของชุมชนและหนวยงานที่เก่ียวของกับการ
เรียนการสอน 

12. มีการดําเนินการจัดทําแฟมประวัตินักศึกษา (Student Folio) เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานในการติดตาม

ความกาวหนาดานผลการเรียน การทํากิจกรรมตางๆ และนําไปสูการวางแผนการปรับปรุงวิธีการสอนเพ่ือ

พัฒนาผูเรียนในลําดับตอไปในอนาคต 
 
จุดที่ควรปรับปรุง : 

   1.  ทรัพยากรบุคคล โดยเฉพาะอาจารย ยังมีไมเพียงพอเหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนการ  

     สอนและจํานวนนักศึกษา  ซึ่งอาจเปนอุปสรรคในการพัฒนางานดานการเรียนการสอน 

2.  งบประมาณสนับสนุนวัสดุครุภัณฑ และโครงการ /กิจกรรมที่เนนผูเรียนเปนสําคัญยังมีไม 
       เพียงพอ 

   
แนวทางการพัฒนาตนเอง : 

1. ติดตามผลการประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนใหเกิดความตอเนื่อง 

2. ควรมีการบันทึกขอมูลในแฟมประวัตินักศึกษาดานอื่นๆ เชน พฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรม ความเปนนัก

วิชาชีพ ภาวะผูนํา เพื่อประโยชนในการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษารายบุคคลอยางเปนระบบ 

3. ควรมีการสงเสริมและพัฒนาระบบการเรียนรูดวยตนเองโดยใชระบบเครือขายคอมพิวเตอร ใหมีบทบาทมากยิ่งขึ้น 

4. สงเสริมอาจารยผูสอนและบุคลากรดานการศึกษาในการศึกษาวิจัยเก่ียวกับนวัตกรรมการเรียนการสอนเพื่อ

พัฒนาการจัดการเรียนการสอนในแตละรายวิชาโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

5. กําหนดแนวทางการใชขอมูลจากแฟมประวัตินักศึกษา เพ่ือใหเกิดประโยชนกับนักศึกษา และเอื้อประโยชนตอการ

กําหนดแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
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ตัวบงช้ีที่ 2.2.1 คาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบหองสมุด คอมพิวเตอรและศูนยสารสนเทศ 
                    ตอนักศึกษา 
ที่มาตัวบงช้ี  :   สมศ.6.9,  ก.พ.ร.19 

คาน้ําหนัก :    1 

เปาหมาย : ≥  7,000 บาท 

ชนิดของตัวบงช้ี :  ปจจัยนําเขา 

คําอธิบาย 
คาใชจายที่สถาบันอุดมศึกษาใชเพื่อการพัฒนาระบบหองสมุด คอมพิวเตอร และศูนยสารสนเทศที่ใช     เพื่อการ

สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนท้ังหมด ไดแก งบดําเนินการและงบลงทุนที่ใชในการจัดซื้อระบบ อุปกรณ โปรแกรม และ

ครุภัณฑคอมพิวเตอรอื่นๆ ตลอดจนคาใชจายในการพัฒนา ระบบและเครือขาย- คอมพิวเตอรเพ่ือการเรียนการสอนและการ

คนควาของนักศึกษา คาจางบุคลากร และคาเส่ือมราคาตอจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา เทียบเทา (FTES)     

 ตัวบงชี้นี้บงบอกถึงสภาพความพอเพียงของเครื่องมือในการสนับสนุนการเรียนการสอนการเรียนรูดวยตนเอง  วา

เหมาะสมพอเพียงหรือไม อยางไร ซึ่งยอมสงผลตอกระบวนการจัดการเรียนการสอนและคุณภาพของผลผลิตโดยตรง  

    0 0งบดําเนินการ หมายถึง งบหมวดเงินเดือน คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ คาสาธารณูปโภค เงินอุดหนุน และคา

เส่ือมราคา โดยไมรวมงบลงทุน (งบครุภัณฑ ที่ดิน ส่ิงกอสราง) งบดําเนินการคิดจากทั้งสองแหลง คือ       จากงบประมาณ

แผนดินและงบเงินรายได (เงินนอกงบประมาณแผนดิน) ทั้งนี้ ใหคิดตามปงบประมาณ 

              คาใชจายทั้งหมด หมายถึง งบดําเนินการและงบลงทุน ที่เก่ียวกับ 

1. การจัดซื้อหนังสือ วารสาร ส่ิงพิมพ ส่ือมัลติมีเดีย  

2. การพัฒนาระบบสารสนเทศ ซอฟทแวร และฐานขอมูลคอมพิวเตอรเพื่อการสืบคนและการศึกษา   

3. วัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑการศึกษา เคร่ืองคอมพิวเตอรที่ใชในระบบหองสมุด และศูนยสารสนเทศ    (กรณี

ของครุภัณฑใหใชคาเส่ือมราคา) 

4. คาใชจายในการปรับปรุงอาคาร หองเรียน หองปฏิบัติการ 

-     คาจางบุคลากร 

สูตรการคํานวณ  : 

 คาใชจายท้ังหมดที่ใชในระบบหองสมุด คอมพิวเตอรและศูนยสารสนเทศในปงบประมาณน้ัน 

 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาในปงบประมาณนั้น 
× 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 
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   ผลการดําเนินงาน 

เกณฑมาตรฐาน  ประเมินตนเอง 
1 คาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบหองสมุด คอมพิวเตอรและศูนย

สารสนเทศในปงบประมาณนั้น  

                 ปการศึกษา 2552 วิทยาลัยฯ มีจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาในปงบประมาณท้ังส้ิน  351.64  

คาใชจายท้ังหมดท่ีใชในระบบหองสมุด คอมพิวเตอรและศูนยสารสนเทศตอนักศึกษาเต็มเวลาในปงบประมาณ 2552  

เทากับ  12,134.58  บาท  (CMP2_2.2.1-1: ตารางสรุปคาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบหองสมุด คอมพิวเตอร และศูนย

สารสนเทศ ปงบประมาณ 2552) 

 
    คาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบหองสมุด คอมพิวเตอร และศูนยสารสนเทศ 
 

จํานวนเงิน (บาท) 
รายการ 

งบประมาณ เงินรายได 

1. คาจัดซ้ือหนังสือ  วารสาร  ส่ือส่ิงพิมพ ส่ือมัลติมีเดีย 589,579.45 - 

2.  พัฒนาระบบสารสนเทศ ซอฟแวรและฐานขอมูลคอมพิวเตอร เพื่อ

การสืบคนและการศึกษาของนักศึกษา 

- - 

3. คาเชา/คาใชจายวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑการศึกษาเคร่ือง

คอมพิวเตอร ที่ใชในระบบหองสมุดและศูนยสารสนเทศ (กรณี

ครุภัณฑใหใชคาเส่ือมราคา) 

357,468.00 - 

4. คาใชจายระบบคอมพิวเตอรและสารสนเทศ   

- ระบบเครือขายคอมพิวเตอร 260,500.00 - 

- งานครุภัณฑเครือขายคอมพิวเตอรและเครือขายเสียง 890,550 - 

5.  คาเส่ือมราคา - - 

6.  คาจางผูปฏิบัติงาน   

- เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 171,222.00 - 

- บรรณารักษ - 128,064.00 

- นักวิชาการคอมพิวเตอร 3 อัตรา 309,657.00 95,220.00 

- ชางภาพการแพทย - 160,186.00 

- นายชางเทคนิค - 142,290.00 

- คาปฏิบัติการนอกเวลา (หองสมุด) 76,415.00 - 
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จํานวนเงิน (บาท) 
รายการ 

งบประมาณ เงินรายได 

- คาปฏิบัติการนอกเวลา (หองคอมพิวเตอร) 59,580.00 - 

7.  คาใชจายในการปรับปรุงอาคาร หองเรียน หองปฏิบัติการ - - 

8.  คาใชจายฯท่ีมหาวิทยาลัยฯปนสวนใหวิทยาลัยฯ  1,026,270.87 

รวม 2,714,971.45 1,552,030.87 

รวมคาใชจายทั้งหมด 4,267,002.32 

FTES ปงบประมาณ 351.64 

สรุป คาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบหองสมุด คอมพิวเตอรและ
ศูนยสารสนเทศตอนักศึกษาเต็มเวลาในปงบประมาณ 2552 

12,134.58 

 สรุปผลการดําเนินการ 
ผลการประเมิน 

หนวยวัด คาเปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
เทียบกับเปาหมาย คะแนนประเมิน 

ระดับ ≥  7,000 บาท 12,134.58 บรรลุเปาหมาย 3 

 
จุดแข็ง  : 

1. นโยบายของผูบริหารไดใหความสําคัญในการใชส่ือ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือขาย ในการสนับสนุนการ

เรียนการสอน 

2. มีหองสมุด และหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร  สําหรับสนับสนุนการเรียนการสอนของนักศึกษา 

3. มีการจัดสรรงบประมาณสําหรับเชาซื้อ E-book เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอน 

4. มีการเปดใหบริการหองสมุดและหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรนอกเวลาราชการ  เพ่ือสนับสนุนการเรียนรูดวยตนเอง 

5. มีการใชทรัพยากรรวมกันและเชื่อมโยงเครือขายระบบสารสนเทศกับหองสมุดท้ังภายในมหาวิทยาลัย โรงพยาบาล

รวมผลิตและโรงพยาบาลสมทบ 

6. มีการสงเสริมและสนับสนุนใหนักศึกษา อาจารยและบุคลากรใชระบบฐานขอมูลทางดานอิเล็กทรอนิกส 

7. มีระบบ VPN เพื่อใหนักศึกษา คณาจารยและบุคลากรสามารถใชฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสนอกเครือขาย

มหาวิทยาลัย 
จุดที่ควรปรับปรุง : 

1. ควรมีการจัดทําแผนการจัดหาวัสดุหนังสือวารสารและตําราตามสาขาวิชาใหเหมาะสมกับจํานวนนักศึกษา 
แนวทางการพัฒนาตนเอง : 

1. จัดทําความรวมมือกับสถาบันผลิตแพทย/องคกรทางการแพทยในการใชฐานขอมูลวิชาการแพทยรวมกัน 

2. จัดทําแผนงบประมาณ เพื่อจัดหาวัสดุหนังสือวารสารและตํารา ครุภัณฑคอมพิวเตอรและอุปกรณ ใหเพียงพอและ

มีประสิทธิภาพตอจํานวนนักศึกษาท่ีเพิ่มขึ้น 
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ตัวบงช้ี 2.2.2  ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการสอนของอาจารยและ                     
                   ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู  
ที่มาตัวบงช้ี  :   สมศ.6.7 

คาน้ําหนัก :    1 

เปาหมาย  :     ≥  3.5 

ชนิดของตัวบงช้ี :   ปริมาณ 

2 0 2 021Bคําอธิบาย 

ระดับความคิดเห็นของนักศึกษาเก่ียวกับประสิทธิภาพการสอนของอาจารยในแตละรายวิชา ซึ่งประกอบดวย ความ

คิดเห็นเก่ียวกับวิธีการถายทอดความรู การเตรียมเน้ือหา การบูรณาการ และ ความรูความสามารถของ  อาจารยผูสอน 

        ในปจจุบันสถาบันอุดมศึกษาหลายแหงมีแบบฟอรมสําหรับประเมินการสอนของคณาจารย ตามรูปแบบของ

ทบวงมหาวิทยาลัย โดยนิสิตนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนจะเปนผูใหความเห็นตอ การสอนของอาจารย ทั้งในระหวางเรียน 

และเม่ือส้ินสุดการเรียนการสอน     

       ตัวบงชี้ดังกลาวเปนตัวบงชี้คุณภาพการสอนของคณาจารยและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู  ซึ่งสงผลตอคุณภาพของ

นิสิตนักศึกษา ถือเปนตัววัดในดานทรัพยากร (Input) เน่ืองจากเช่ือวาคุณภาพครูและส่ิงสนับสนุนการเรียนรูที่ดี จะมีผลทํา

ใหคุณภาพของนิสิตนักศึกษาดีดวย ทั้งนี้ ในการประเมินจะตองคํานึงถึงปรัชญา พันธกิจ และลักษณะการเรียนการสอนของ

แตละสถาบันการศึกษาดวย 

เกณฑการใหคะแนน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

ระดับ 1 – ระดับ 2.49 ระดับ 2.5 – ระดับ 3.49 มากกวาหรือเทากับระดับ 3.5 

ผลการดําเนินงาน 

เกณฑมาตรฐาน ประเมินตนเอง 
1 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการสอนของ

อาจารยและส่ิงสนับสนุนการเรียนรู  

                ปการศึกษา 2552  ไดมีการประเมินระดับความพึงพอใจของนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตตอ

คุณภาพการสอนของอาจารยและส่ิงสนับสนุนการเรียนรู ซึ่งคาเฉล่ียทุกดานเทากับ 4.21   (CMP2_MD2.2.2-1.1 : 

ตารางสรุปผลการประเมินการเรียนการสอน ปการศึกษา 2552)  และ การประเมินระดับความพึงพอใจของนักศึกษา

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรตอคุณภาพการสอนของอาจารยและส่ิงสนับสนุนการเรียนรู ซึ่งคาเฉล่ียทุกดานเทากับ 4.38  

(CMP2_PH2.2.2-1: สรุปความพึงพอใจของนักศึกษาประจําปการศึกษา 2552) 

 (ขอมูลจากระบบการประเมินการเรียนการสอนวิทยาลัยฯผานเครือขาย UBU Evaluation system)   
 

รายการ 
เฉล่ีย 
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 ภาคเรียนที ่
1/ 2552 

ภาคเรียนที่  
2/2552 

1. ความตรงเวลาในการสอน 4.27 4.29 

2. แจงจุดมุงหมาย / จุดประสงคเชิงพฤติกรรมและเกณฑการวัดและประเมินผลการสอน

ชัดเจน 4.27 4.32 

3. สามารถถายทอด/จัดการเรียนการสอนเปนขั้นตอน เหมาะสม เขาใจงาย 4.06 4.30 

4. เปดโอกาส / สงเสริมใหนักศึกษาไดศึกษา /เรียนรูกรณีศึกษา /จากการทํางานจริง / ฝก

ปฏิบัติ/คนควาวิจัย/โครงงาน/สัมมนา/คนควาทางอินเตอรเน็ต 4.32 4.36 

5. สงเสริมใหนักศึกษาฝกการคิดวิเคราะห การใช/หาเหตุผล และความคิดริเร่ิม

สรางสรรค 4.26 4.33 

6. สอดแทรกคุณธรรม /จริยธรรม/จรรยาบรรณวิชาชีพ/คานิยมท่ีดี  4.27 4.34 

7. เปดโอกาสใหนักศึกษาไดซักถาม แสดงความคิดเห็น ประชุม พูดคุย ใหคําแนะนําและ

รับฟงความคิดเห็นที่แตกตางหรือขัดแยง 4.33 4.36 

8. ใช/มีส่ือเทคโนโลยีการสอนที่นาสนใจ/ทันสมัย/เหมาะสมกับเน้ือหาวิชาและชวยเสริม

การเรียนรูและความเขาใจ 4.27 4.35 

9. แจงรายช่ือหนังสือและระบบสืบคนขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่จะศึกษาคนควาดวยตนเอง 4.30 4.33 

10. นักศึกษาพอใจในคุณภาพ/ความสามารถของอาจารยและส่ิงสนับสนุนการสอน 4.24 4.37 

คาเฉล่ียทุกดานรวมกัน 4.26 4.33 

คาเฉล่ียทุกดานในปการศึกษา 2552 4.30 

 หมายเหตุ ; ขอมูลจากระบบการประเมินการสอนผานเครือขาย (Ubu-Evalution System)   มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี    

 สรุปผลการดําเนินการ 
ผลการประเมิน 

หนวยวัด คาเปาหมาย 
ผลการ

ดําเนินงาน เทียบกับเปาหมาย คะแนนประเมิน 

ระดับ ≥  3.5 4.30 บรรลุเปาหมาย 3 

 
จุดแข็ง : 

1. วิทยาลัยฯ เปดโอกาสใหนักศึกษาแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับระบบการจัดการเรียนการสอนและปจจัยเก้ือหนุน

อยางตอเนื่อง ทําใหมีทิศทางในการพัฒนาการเรียนการสอนเปนไปตามความตองการของผูเรียนอยางเหมาะสม 

2. มีระบบการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีมาตรฐาน  เชน ระบบการประเมินการเรียนการสอนของ

มหาวิทยาลัย  แพทยสภา  กลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย 
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3. มีระบบการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการสอนของอาจารยและส่ิงสนับสนุนการเรียนรูผาน

ระบบอิเล็กทรอนิกส  ซึ่งเปนการลดการใชกระดาษ ทําใหไมส้ินเปลืองทรัพยากรธรรมชาติ และประหยัด

งบประมาณของวิทยาลัยฯ 

จุดที่ควรปรับปรุง : 
1.   ระบบประเมินการเรียนการสอนและปจจัยเก้ือหนุนผานระบบอิเล็กทรอนิกส(ออนไลน)ใหระบบมี 

      ความสมบูรณมากขึ้น 

2.  ทรัพยากรบุคคล โดยเฉพาะอาจารย ยังมีไมเพียงพอเหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนการสอนและ 

      จํานวนนักศึกษา  ซึ่งอาจเปนอุปสรรคในการพัฒนางานดานการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปน    

      สําคัญ 

3. งบประมาณสนับสนุนวัสดุครุภัณฑ และโครงการ /กิจกรรมที่เนนผูเรียนเปนสําคัญยังมีไมเพียงพอ 

แนวทางการพัฒนาตนเอง : 

     1.     จัดทําระบบประเมินการเรียนการสอนและปจจัยเก้ือหนุนผานระบบอิเล็กทรอนิกส(ออนไลน) ให 

               เสถียร เพื่อลดการใชกระดาษรวมรณรงคลดภาวะโลกรอน 
2. วิทยาลัยฯ เปดโอกาสใหนักศึกษาแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับระบบการจัดการเรียนการสอนและปจจัยเก้ือหนุน

อยางตอเนื่อง  ทําใหมีทิศทางในการพัฒนาการเรียนการสอนเปนไปตามความเหมาะสม 

3. มีระบบการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีมาตรฐาน  เชน ระบบการประเมินการเรียนการสอนของ

มหาวิทยาลัย   

4. วิทยาลัยฯ เปดโอกาสใหนักศึกษาแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับระบบการจัดการเรียนการสอนและปจจัยเก้ือหนุน

อยางตอเนื่อง  ทําใหมีทิศทางในการพัฒนาการเรียนการสอนเปนไปตามความเหมาะสม  

5. มีระบบการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการสอนของอาจารยและส่ิงสนับสนุนการเรียนรูผาน

ระบบอิเล็กทรอนิกส  ซึ่งเปนการลดการใชกระดาษ ทําใหไมส้ินเปลืองทรัพยากรธรรมชาติ และประหยัด

งบประมาณของวิทยาลัยฯ 

จุดที่ควรปรับปรุง : 
1. ตามนโยบายที่ใหมีการประเมินความพึงพอใจของการเรียนการสอนและปจจัยเก้ือหนุนทุกๆ 

    หัวขอนักศึกษาเขาไปประเมินผลคอนขางชาและบางวิชาประเมินผลไมครบทุกคน  

 

แนวทางการพัฒนาตนเอง : 
1. ควรมีแนวทางในการกระตุนใหนักศึกษาเขาไปทําการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนครบ 

2. ทุกคนและทุกวิชาติดตามผลการประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนารูปแบบ การ 

    เรียนการสอนใหเกิดความตอเนื่อง 

3. สงเสริมอาจารยผูสอนและบุคลากรดานการศึกษาในการศึกษาวิจัยเก่ียวกับนวัตกรรมการ 



 

 

 113  

    เรียนการสอนเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในแตละรายวิชาโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

4. กําหนดแนวทางการใชขอมูลจากแฟมประวัตินักศึกษา เพื่อใหเกิดประโยชนกับนักศึกษา และ 

    เอื้อประโยชนตอการกําหนดแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

5. ควรมีการสงเสริมและพัฒนาระบบการเรียนรูโดยใชระบบเครือขายคอมพิวเตอร ใหมีบทบาท 

    มากย่ิงขึ้น 
 

 
 
ตัวบงช้ีที่ 2.3 : มีโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน 
                   ซึ่งบุคคล  องคกร และชุมชนภายนอกมีสวนรวม  
ที่มาตัวบงช้ี  :   สกอ.2.3 

คาน้ําหนัก    1 

เปาหมาย :     4 ขอแรก 

ชนิดของตัวบงช้ี : กระบวนการ  

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ  
1.   มีระบบและกลไกที่กําหนดใหผูทรงคุณวุฒิ หรือผูรูในชุมชนมาชวยในการพัฒนาและปรับปรุง  หลักสูตรทุกหลักสูตร  

2.   มีการจัดการเรียนการสอนท่ีสงเสริมใหผูเรียนมีความรูและทักษะท่ีนําไปใชในการปฏิบัติไดจริง  

      โดยผูทรงคุณวุฒิ หรือผูรูในชุมชนมีสวนรวมทุกหลักสูตร  

3.   มีการจัดโครงการ กิจกรรมทางการศึกษาท้ังที่กําหนดและไมกําหนดในหลักสูตรโดยความรวมมือ กับองคการหรือ

หนวยงานภายนอก  

4.   มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินกิจกรรมการเรียนการสอนที่ไดรับการสนับสนุนจากผูทรงคุณวุฒิหรือชุมชน

ภายนอกมหาวิทยาลัยทุกหลักสูตร 

5.   มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการมีสวนรวมของบุคคล องคการ และชุมชนภายนอกในการพัฒนาหลักสูตร

และการเรียนการสอนทุกหลักสูตร  

เกณฑการประเมิน :       

 

                        

 

ผลการดําเนินงาน 

เกณฑมาตรฐาน (ระดับ) ประเมินตนเอง 
1 มีระบบและกลไกที่กําหนดใหผูทรงคุณวุฒิ หรือผูรูในชุมชนมาชวยใน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการ 1 – 3 ขอแรก มีการดําเนินการ 4 ขอแรก มีการดําเนินงานครบ 5 ขอ 
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การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรทุกหลักสูตร 
              หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตมีระบบและกลไกที่กําหนดใหผูทรงคุณวุฒิหรือผูรูในชุมชน มาชวยใน
การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ดังนี้ 

1. ขอตกลงเรื่องความรวมมือในการผลิตแพทยเพ่ือชาวชนบท ระหวางกระทรวงสาธารณสุข และ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไดกําหนดขอตกลงรวมกันซึ่งระบุความรวมมือของวิทยาลัยฯ โรงพยาบาล
สรรพสิทธิประสงค และโรงพยาบาลศรีสะเกษ รวมในการ พัฒนาหลักสูตร คัดเลือกนักศึกษา การ
ประเมินผล กิจกรรมหองสมุด โสตทัศนศึกษา และงานวิจัย (CMP2_MD2.3-1.1 : ขอตกลงเรื่องความ
รวมมือในการผลิตแพทยเพ่ือชาวชนบท ระหวางกระทรวงสาธารณสุข และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
วันศุกรที่ 31 กรกฎาคม 2552 ขอที่ 2) 

2. หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตมีการปรับปรุงหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2550 ตอเนื่องในป พ.ศ.2552 และไดเชิญผูทรงคุณวุฒิปรับปรุงหลักสูตร ทั้งจากหนวยงาน ภายนอก
และในชุมชน เชนผูทรงคุณวุฒิจากคณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค คณะเภสัชศาสตรและ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รวมเปนคณะกรรมการ
เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร (CMP2_MD2.3-1.2 : ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง
แตงตั้ งคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ  ปรับปรุงหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  วิทยาลัยฯ  , 
CMP2_MD2.3-1.3 : หนังสือจากศ.นพ.วราวุธ แนะนําเรื่องการลงหนวยกิตทายแตละรายวิชา) 

3. หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตมีการปรับปรุงหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2553 ไดเชิญผูทรงคุณวุฒิจากตางมหาวิทยาลัย โรงพยาบาลรวมผลิต และผูทรงคุณวุฒิใน ชุมชนรวม
เปนคณะกรรมการที่ปรึกษาและคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร (CMP2_MD2.3-1.4 : คําส่ัง
มหาวิทยาลัยฯ ที่ 1145(2)/2552 เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 
วิทยาลัยฯ) 

4. หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550 ไดระบุการจัดการศึกษาที่ดําเนินการ 
รวมกับโรงพยาบาลระดับตางๆ ของกระทรวงสาธารณสุข ในจังหวัดอุบลราชธานี เพ่ือเปน
โรงพยาบาลรวมผลิต โรงพยาบาลสมทบและโรงพยาบาลชุมชน เชน โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค 
และโรงพยาบาลวารินชําราบ เปนตน  (CMP2_MD2.3-1.5 : หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2550 หัวขอที่ 10 เรื่องการจัดการศึกษา) 

5. มีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยฯ โดยมีผูทรงคุณวุฒิจาก
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค และโรงพยาบาลศรีสะเกษ รวมเปนคณะกรรมการ และมีการประชุม
รวมกันทุก 1 เดือน (CMP2_MD2.3-1.6 :  คําส่ังมหาวิทยาลัยฯ ที่ 561(2)/2552  , CMP2_MD2.3-1.7 : 
คําส่ังมหาวิทยาลัย ที่ 1274(2)/2552 แตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 
วิทยาลัยฯ , CMP2_MD2.3-1.8 : เอกสารรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ) 

6. มีการแตงตั้งคณะกรรมการประชุมวิชาการรวมระหวางวิทยาลัยฯ และโรงพยาบาลรวมผลิต เพ่ือให
การบริหารงานในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ช้ันปรีคลินิก และชั้นคลินิก 
วิทยาลัยฯ และโรงพยาบาลรวมผลิต เปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ และรวมกัน
กําหนดหัวขอและรูปแบบในการประชุมวิชาการ ตลอดจนกําหนดกิจกรรม วิชาการประจําป 
(CMP2_MD2.3-1.9 : ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการ ประชุมวิชาการรวมระหวาง
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วิทยาลัยฯ และโรงพยาบาลรวมผลิต) 
 

                  วิทยาลัยฯ มีระบบและกลไกที่กําหนดใหมีการเชิญผูทรงคุณวุฒิ หรือผูรูในชุมชนมาชวยในการพัฒนาและ

ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร) ซึ่งไดมีการจัดทําแผนการดําเนินงานประจําป 2553 โดยได

เตรียมโครงการปรับปรุงหลักสูตรดังกลาวและไดมีการจัดโครงการเชิญผูทรงคุณวุฒิ เพ่ือใหขอคิดเห็นในการปรับปรุงและ

พัฒนาหลักสูตร  ดังนี้ 

• หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร  ไดจัดทําแผนการดําเนินงานประจําป 

2553 เพื่อเตรียมปรับปรุงหลักสูตร (CMP2_PH2.3-1.1: สรุปโครงการแผนปฏิบัติการประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2553)  โดยเชิญผูทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยมหิดลใหขอเสนอแนะเก่ียวกับ

หลักสูตร ไดแก รศ.ดร.เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ และ รศ.วิชัย พฤกษธาราธิกูล(CMP2_PH2.3-1.2: 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ วาระพิเศษ/2552) (CMP2_PH2.3-1.3: รายงานการ

ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรฯ คร้ังที่ 2/2553) 

•  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร และหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 

(ตอเนื่อง) ไดมีการแตงต้ังอาจารยผูเช่ียวชาญใหคําแนะนําในการปรับปรุงหลักสูตร (CMP2_PH 2.3-

1.4: คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข ที่ 771(2)/2552) 

• นอกจากนี้หลักสูตรยังไดมีการเชิญผูเชี่ยวชาญและผูรูทั้งในและนอกทองถ่ิน เพื่อเขามามีสวนรวมใน

การสอน การถายทอดความรูและประสบการณ (CMP2_PH 2.3-1.5: ตัวอยางโครงการที่เชิญ

ผูเช่ียวชาญ และผูรูทั้งในและนอกทองถ่ิน เขามามีสวนรวมในการสอน) (CMP2_PH 2.3-1.6: หนังสือ

เชิญผูทรงคุณวุฒิในทองถ่ินรวมเปนอาจารยพิเศษ) (CMP2_PH 2.3-1.7: คําส่ังแตงต้ังอาจารยพิเศษ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร) 

• ไดสงอาจารยเขารวมประชุมสัมมนา เร่ือง การสรางเครือขายองคกรการเรียนรู เพื่อการพัฒนา

คุณภาพมาตรฐานการศึกษาคร้ังท่ี 5 รวมกับผู เ ช่ียวชาญจากเครือขายมหาวิทยาลัยตางๆ 

(CMP2_PH 2.3-1.8: รายงานผลการเขารวมสัมมนาการสรางเครือขายองคกรการเรียนรูฯ)     

•  ไดมีการจัดทําโครงการเชิญผูใชบัณฑิตรวมประชุมเพื่อวิพากษหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตรและเสนอแนะความคิดเห็นท่ัวไปเก่ียวกับคุณลักษณะบัณฑิตและ

คุณสมบัติของบัณฑิตที่หนวยงานตองการ (CMP2_PH 2.3-1.9: แบบเสนอแผนดําเนินงานโครงการ

เชิญผูใชบัณฑิตฯ) 

2 มีการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมใหผูเรียนมีความรูและทักษะที่นําไป
ใชในการปฏิบัติไดจริง โดยผูทรงคุณวุฒิ หรือผูรูในชุมชนมีสวนรวมทุก
หลักสูตร 

 

             หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตไดจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมใหผูเรียนมีความรูและทักษะ ที่
นําไปใชในการปฏิบัติไดจริง ดังนี้  
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1. รายวิชาประสบการณวิชาชีพแพทย ปการศึกษา 2552 มีการจัดการเรียนการสอน โดยสงเสริมให
นักศึกษาแพทยไดเรียนรู และฝกทักษะที่นําไปใชในการใหบริการ ดานสาธารณสุข ณ ชุมชนรอบ
มหาวิทยาลัยฯ และโรงพยาบาลวารินชําราบ โรงพยาบาลนาจะหลวย โรงพยาบาลบุณฑริก จ.
อุบลราชธานี โดยมีผูรูในชุมชน แพทย และพยาบาลและบุคลากร- ประจําโรงพยาบาลชุมชน มีสวน
รวมและเปนแพทยพ่ีเล้ียง (CMP2_MD2.3-2.1 : คูมืออาจารย รายวิชา 1901 304 ประสบการณวิชาชีพ
แพทย ปการศึกษา 2552 โดยเฉพาะตารางเรียน , CMP2_MD2.3-2.2 : หนังสือที่ศธ0529.16/ว1380 
วันที่ 2 ตุลาคม 2552  เรื่องขอความอนุเคราะหบุคลากรในสังกัดรวมเปนแพทยพ่ีเล้ียงและขอความ
อนุเคราะหสถานที่ โรงพยาบาลบุณฑริก ในการเรียนการสอนรายวิชา ประสบการณวิชาชีพแพทย 
สําหรับนักศึกษาแพทย ช้ันปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2552) 

2. รายวิชาบทนําทางเวชศาสตรคลินิก ปการศึกษา 2552 มีการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมให
นักศึกษามีความรูและทักษะในการซักประวัติและตรวจรางกาย เพ่ือเตรียมพรอมในการเรียนช้ัน
คลินิกและในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมในอนาคต โดยมีอาจารยจากโรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค โรงพยาบาลศรีสะเกษ และผูทรงคุณวุฒิในจังหวัดอุบลราชธานี เปนอาจารยพิเศษ (CMP2_ 
MD2.3-2.3 : คูมืออาจารย รายวิชาบทนําทางเวชศาสตรคลินิก และตารางเรียน) 

3. รายวิชาชีววิทยาเนื้องอก มีการจัดการเรียนการสอนโดยใหนักศึกษาเรียนรูและ ปฏิบัติการนอก
สถานที่ ณ ศูนยมะเร็ง จ.อุบลฯ โดยมีผูทรงคุณวุฒิ ณ ศูนยมะเร็ง มีสวนรวม ในการเปนวิทยากร ของ
กิจกรรมในแตละระบบของศูนยมะเร็ง (CMP2_ MD 2.3-2.4 : โครงการศึกษาดูงานในรายวิชาชีววิทยา
เนื้องอก : Biology of Tumor (1901202) เรื่องการศึกษางานการดูแลผูปวยแบบองครวม และการสง
ตอผูปวยมะเร็ง ณ ศูนยมะเร็ง จังหวัดอุบลราชธานี , CMP2_ MD 2.3-2.5 : ตารางเรียนรายวิชา
ชีววิทยาเนื้องอก ปการศึกษา 2552) 

4. รายวิชาเวชศาสตรครอบครัวและชุมชน 2  ไดเชิญบุคลกรในสังกัดสาธารณสุขอําเภอวารินชําราบ 
รวมเปนอาจารยพ่ีเล้ียง และดําเนินการจัดการเรียนการสอนภาคสนาม ณ พ้ืนที่ศูนยสุขภาพชุมชนทุง
บอน (CMP2_ MD 2.3-2.6 : หนังสือที่ ศธ0529.16/1728 วันที่ 16 ธันวาคม 2552 เรื่องขอความ
อนุเคราะหบุคลากรในสังกัดรวมเปนอาจารยพ่ีเล้ียง และขอความอนุเคราะห ใหใชพ้ืนที่ศูนยสุขภาพ
ชุมชนทุงบอน ในการจัดการเรียนการสอนภาคสนาม สําหรับนักศึกษาแพทย ช้ันปที่ 3 ภาคการศึกษา
ที่ 2 ปการศึกษา 2552) 

5. รายวิชาเวชศาสตรครอบครัวและชุมชน 1 ไดเชิญผูรูในชุมชน นายแพทยสุธี สุดดี แพทยชนบทดีเดน 
รวมเปนอาจารยพิเศษในการจัดการสอน  (CMP2_ MD2.3-2.7 : ประกาศมหาวิทยาลัยฯ แตงตั้ง
อาจารยพิเศษวิทยาลัยฯ ประจําภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2552 เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 ) 

6. ในการจัดการเรียนการสอนหลายรายวิชาไดมีการเชิญผูรูหรือผูทรงคุณวุฒิในชุมชน มีสวนรวมในการ
จัดการเรียนการสอน ทั้งภาคความรูและภาคปฏิบัติ (CMP2_ MD2.3-2.8 : ประกาศมหาวิทยาลัยฯ 
แตงตั้งอาจารยพิเศษวิทยาลัยฯ ประจําภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2552 เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 ) 
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                หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร   ไดมีการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมใหผูเรียนมีความรูและทักษะท่ีนําไปใชใน

การปฏิบัติไดจริง โดยเชิญผูทรงคุณวุฒิ หรือผูรูในชุมชน จากโรงพยาบาล สถานีอนามัย สถานประกอบการ รวมถึงรานคา  

รวมเปนอาจารยพิเศษ และเปนอาจารยพี่เล้ียง และขอใชสถานที่ในชุมชนเปนที่ฝกภาคสนาม ศึกษาดูงาน เก็บขอมูล และ

ฝกปฏิบัติการวิจัยชุมชน  ดังนี้  

• CMP2_PH 2.3-2.1: ตัวอยางประมวลรายวิชาท่ีเนนเร่ืองการศึกษาดูงาน เชน 1) วิชาการศึกษาดูงาน

ดานอนามัยส่ิงแวดลอม 2) วิชาสุขาภิบาลอาหาร 3) วิชา    อาชีวเวชศาสตร 4) วิชาการสงเสริม

สุขภาพแบบองครวม ฯลฯ 

• CMP2_PH 2.3-2.2:  ตัวอยางประมวลรายวิชาฝกปฏิบัติการภาคสนามในชุมชน เชน 1)วิชาเวช

ศาสตรชุมชน 2)วิชาปฏิบัติงานดานอนามัยส่ิงแวดลอม 3)วิชาอนามัยครอบครัว ฯลฯ 

• CMP2_PH 2.3-2.3: ตัวอยางหนาปกคูมือฝกปฏิบัติงานกลุมสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน กลุม

สาขาวิชาอนามัยส่ิงแวดลอม และกลุมสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  

• CMP2_PH 2.3-2.4: ตัวอยางหนังสือขอความอนุเคราะหศึกษาดูงาน/เชิญอาจารยพิเศษ  

• CMP2_PH 2.3-2.5: ตัวอยางหนังสือขอความอนุเคราะหสงนักศึกษาเขาฝกงานกับหนวยงานตาง ๆ  

3 มีการจัดโครงการ กิจกรรมทางการศึกษาทั้งที่กําหนดและไมกําหนดใน
หลักสูตร โดยความรวมมือกับองคการหรือหนวยงานภายนอก  

                 วิทยาลัยฯ มีการจัดโครงการ กิจกรรมทางการศึกษาที่กําหนดในหลักสูตร ดังนี้      

             1. หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต รายวิชาประสบการณวิชาชีพแพทย ไดจัดการเรียนการสอน 
เกี่ยวกับการวางแผนโครงการสงเสริมสุขภาพตามความสนใจของนักศึกษา และศึกษาทัศนคติของชุมชน โดย
วิทยาลัยฯ ไดมีความรวมมือกับนายกองคการบริหารสวนตําบลเมืองศรีไค ในการประสานงาน กับผูใหญบาน 
5 หมูบาน (CMP2_ MD2.3-3.1 : หนังสือที่ ศธ 0529.16/894  วันที่ 1 กรกฎาคม 2552 เรื่องขอความอนุเคราะห
ลงพ้ืนที่ศึกษาขอมูลในชุมชน) และนักศึกษาแพทยจัดทําโครงการทางการศึกษา เกี่ยวกับการสรางเสริม
สุขภาพแกชุมชน โดยความรวมมือกับโรงเรียนบานโพธ์ิ ตําบลเมืองศรีไค อําเภอวารินชําราบ จังหวัด
อุบลราชธานี เพ่ือใหความรูเรื่องการปองกันไขหวัดใหญ สายพันธุใหม 2009 อีกทั้งยังมีกิจกรรมการศึกษาวิถี
ชีวิตชุมชนและปจจัยที่มีผลตอสุขภาพของประชากร ณ โรงพยาบาลชุมชน จังหวัดอุบลราชธานี โดยความ
รวมมือกับโรงพยาบาลบุณฑริกและโรงพยาบาลนาจะหลวย  (CMP2_MD2.3-3.2 : คูมืออาจารย รายวิชา 1901 
304 ประสบการณวิชาชีพแพทย ปการศึกษา 2552 โดยเฉพาะตารางเรียน , CMP2_MD2.3-3.3 : หนังสือที่ศธ
0529.16/ว1380 วันที่ 2 ตุลาคม 2552  เรื่องขอความอนุเคราะหบุคลากรในสังกัดรวมเปนแพทยพ่ีเล้ียงและขอ
ความอนุเคราะหสถานที่ โรงพยาบาลบุณฑริก ในการเรียนการสอนรายวิชา ประสบการณวิชาชีพแพทย 
สําหรับนักศึกษาแพทย ช้ันปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2552) 

               2. รายวิชาเวชศาสตรครอบครัวและชุมชน 2  กําหนดวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม ใหนักศึกษา ฝก
ประเมินภาวะสุขภาพชุมชน โดยกระบวนการวินิจฉัยชุมชน ซึ่งในปการศึกษา 2552 มีการจัดฝกภาคสนาม ณ 
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ศูนยสุขภาพชุมชนทุงบอน จ.อุบลราชธานี โดยความรวมมือกับ อ.นพ.สุธี สุดดี แพทยชนบทดีเดน แพทย
ประจําโรงพยาบาลวารินชําราบ อีกทั่งบุคลากรในสังกัดสาธารณสุขอําเภอ วารินชําราบ รวมเปนอาจารยพ่ี
เล้ียง จํานวน 4 ทาน (CMP2_ MD2.3-3.4 : หนังสือที่ ศธ0529.16/1728 วันที่ 16 ธันวาคม 2552 เรื่องขอความ
อนุเคราะหบุคลากรในสังกัดรวมเปนอาจารยพ่ีเล้ียง และขอความอนุเคราะห ใหใชพ้ืนที่ศูนยสุขภาพชุมชนทุง
บอน ในการจัดการเรียนการสอนภาคสนาม สําหรับนักศึกษาแพทย ช้ันปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 
2552), CMP2_ MD 2.3-3.5 : ประกาศมหาวิทยาลัยฯ แตงตั้งอาจารยพิเศษวิทยาลัยฯ ประจําภาคการศึกษา
ปลาย ปการศึกษา 2552 เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1) 

                วิทยาลัยฯ มีการจัดโครงการ กิจกรรมทางการศึกษาที่ไมไดกําหนดในหลักสูตร ดังนี้      

                1. วิทยาลัยมีการจัด “โครงการพัฒนากลไกการสรางเสริมสุขภาพ วิทยาลัยฯ” เมื่อวันที่ 17 
กันยายน 2552 และวันที่ 24 ธันวาคม 2552 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ ใหเกิดแนวทางการบูรณาการ เรื่องการ
สรางเสริมสุขภาพเขาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและหลักสูตร สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต และเพื่อ
แลกเปล่ียนเรียนรูวิธีการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลในเรื่อง การสรางเสริมสุขภาพ ระหวาง
วิทยาลัยฯ และระหวางสถาบัน โดยไดรับความรวมมือกับศูนยอนามัยที่ 7 อุบลราชธานี  กลุมสถาบัน
แพทยศาสตรแหงประเทศไทย และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (CMP2_MD2.3-3.6 : 
รายงานผลการดําเนินงานโครงการ พัฒนากลไกการสรางเสริมสุขภาพ วิทยาลัยฯ เอกสารแนบหมายเลข 4 
และ 6)  
                 2. มีการแตงตั้งคณะกรรมการประชุมวิชาการรวมระหวางวิทยาลัยฯ และโรงพยาบาลรวมผลิต 
เพ่ือใหการบริหารงานในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ช้ันปรีคลินิก และชั้นคลินิก 
วิทยาลัยฯ และโรงพยาบาลรวมผลิต เปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ และรวมกันกําหนดหัวขอ
และรูปแบบในการประชุมวิชาการ ตลอดจนกําหนดกิจกรรม วิชาการประจําป (CMP2_MD2.3-3.7 : ประกาศ
มหาวิทยาลัย เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการ ประชุมวิชาการรวมระหวาง วิทยาลัยฯ และโรงพยาบาลรวมผลิต) 

วิทยาลัยฯ ไดจัดโครงการ กิจกรรมทางการศึกษาท้ังที่กําหนดและไมกําหนดในหลักสูตรโดยความรวมมือกับ

องคกรหรือหนวยงานภายนอก เชน ในหลักสูตรมีการกําหนดใหมีการฝกงาน ศึกษาและแกปญหาใหชุมชน เพื่อพัฒนา

นักศึกษาไปพรอมกับการสรางความสัมพันธที่ดีกับองคกร และชุมชนรอบสถาบัน และโครงการอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ ทุกกิจกรรม 

ไดประสานความรวมมือกับหนวยงานหรือองคกรภายนอก รวมถึงชุมชน หมูบาน ดังนี้ 

• หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร ไดจัดกิจกรรมทางการศึกษาโดยกําหนด

ในหลักสูตร สอดแทรกในการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา เชน โครงการการจัดการเรียนการสอน

แบบฝกภาคสนามรายวิชาสุขศึกษา โครงการฝกปฏิบัติการภาคสนามในรายวิชาเวชศาสตรชุมชน 

และโครงการศึกษาดูงานในรายวิชาการศึกษาดูงานดานอนามัยส่ิงแวดลอมและรายวิชาอาชีวอนา

มัยและความปลอดภัย (CMP2_PH 2.3-3.1: ตัวอยางโครงการฯ) 

• หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรตอเน่ือง) ไดจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เชน การจัดการ

ศึกษาดูงานเก่ียวกับดานสุขภาพ อนามัยส่ิงแวดลอม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ที่โรงพยาบาล

พระพุทธชินราช บริษัทมอนซานโต ไทยแลนด จํากัด และบริษัทวงษพาณิชย รีไซเคิล จํากัด 
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(CMP2_PH 2.3-3.2: หนังสือขอความอนุเคราะหศึกษาดูงาน พรอมภาพประกอบ) 

             สําหรับกิจกรรมที่ไมไดกําหนดในหลักสูตร ซึ่งทางวิทยาลัยฯ ไดจัดกิจกรรม/โครงการสอดแทรกเพื่อใหนักศึกษา

ไดเขารวมกิจกรรม โดยความรวมมือขององคกรหรือหนวยงานภายนอก เชน โครงการเฝาระวังและปองกันโรคไขหวัดใหญ

สายพันธุใหม  โครงการฝกเสริมประสบการณวิชาชีพสําหรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุข

ศาสตร ชั้นปที่ 3 (CMP2_PH 2.3-3.3: ตัวอยางโครงการฯ) 

4 มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินกิจกรรมการเรียนการสอนที่ไดรับ 
การสนับสนุนจากผู ทรงคุณวุฒิหรือชุมชนภายนอกมหาวิทยาลัยทุก
หลักสูตร 

 

                หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มีการติดตาม ตรวจสอบการเรียนการสอนที่ไดรับการสนับสนุน 
จากผูทรงคุณวุฒิหรือชุมชนภายนอกมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
               1. รายวิชาประสบการณวิชาชีพแพทย มีการเรียนการสอนที่ไดรับการสนับสนุนจากชุมชน (ศรีไค)  
และมีการติดตามโดยอาจารยแพทย โดยติดตามและตรวจสอบกิจกรรมของนักศึกษา ณ ชุมชน  มีการประเมิน
กิจกรรมโดยชุมชน และโดยอาจารยแพทยของวิทยาลัยฯ และมีการประเมินกิจกรรม การเรียนการสอน เมื่อ
ส้ินสุดการเรียนการสอนประจํารายวิชา (CMP2_MD2.3-4.1 : คูมืออาจารย รายวิชา 1901 304 ประสบการณ
วิชาชีพแพทย ปการศึกษา 2552 : แบบประเมิน , CMP2_MD2.3-4.2 : สรุปการประเมินการจัดการเรียนการ
สอน โดยนักศึกษาแพทย ช้ันปที่ 3 ปการศึกษา 2552 : รายวิชาประสบการณวิชาชีพแพทย)  และนอกจากนี้ยัง
มีการจัดการเรียนการสอน ณ โรงพยาบาลชุมชน ซึ่งมีประเมินกิจกรรมการเรียนการสอนและประเมิน
นักศึกษารายบุคคลโดยแพทยพ่ีเล้ียงและ โดยพยาบาลหรือเจาหนาที่ ของโรงพยาบาลชุมชน (CMP2_MD2.3-
4.3 : หนังสือที่ศธ0529.16/ว1380 วันที่ 2 ตุลาคม 2552  เรื่องขอความอนุเคราะหบุคลากรในสังกัดรวมเปน
แพทยพ่ีเล้ียงและขอความอนุเคราะหสถานที่ โรงพยาบาลบุณฑริก ในการเรียนการสอนรายวิชา ประสบการณ
วิชาชีพแพทย สําหรับนักศึกษาแพทย ช้ันปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2552) 
             หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มีการประเมินการเรียนการสอนของอาจารยพิเศษ ซึ่งเปน 
ผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัยฯ (CMP2_MD2.3-4.4 : สรุปการประเมินการจัดการเรียนการสอน ผล
การประเมินการสอนของอาจารยพิเศษ โดยนักศึกษาแพทยช้ันปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2552)  
 
                หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร  มีการติดตาม  ตรวจสอบ และประเมินกิจกรรมการเรียนการสอนทุกรายวิชาโดย

จัดการประเมินเปนแบบ 2 ทาง คือ นักศึกษาประเมินอาจารย  และอาจารยประเมินนักศึกษา ซึ่งรวมถึงการจัดการเรียน

การสอน ที่ไดรับการสนับสนุนจากผูทรงคุณวุฒิ หรือชุมชนภายนอกสถาบัน ทั้งดานกิจกรรมการเรียนการสอน  การจัดการ

เรียนการสอนท่ีใหนักศึกษาไปเรียนรูในชุมชน เพื่อนําผลการประเมินมาปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอนใหสอดคลอง

และเหมาะสมกับสภาพทองถ่ินที่สุด พรอมทั้งนําขอเสนอแนะที่ไดจากผูทรงคุณวุฒิไปปรับปรุงในการจัดการเรียนการสอน

คราวตอไป  เชน 

•  ผลการประเมินรายวิชาเวชศาสตรชุมชน  โดยการประเมินของชุมชน ทําหนาที่ติดตามและประเมินผล

การจัดการเรียนการสอนระหวางที่นักศึกษาไปเรียนในชุมชน และการประเมินผลของนักศึกษาตอการ

จัดโครงการ (CMP2_PH 2.3-4.1: ตัวอยางผลการประเมินรายวิชาเวชศาสตรชุมชน โดยการประเมิน

ของชุมชน) 
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•  แบบฟอรมการประเมินผลรายวิชาโดยผูเช่ียวชาญภายนอก (CMP2_PH 2.3-4.2)  

•  แบบฟอรมการประเมินผลการฝกปฏิบัติงานของนักศึกษา วทบ.ป 4 ของทั้ง 3 กลุมสาขาวิชา 

(CMP2_PH 2.3-4.3: ตัวอยางแบบฟอรมฯการประเมินผลการฝกปฏิบัติงานของนักศึกษา)   

•  แบบประเมินการศึกษาดูงานหลุมฝงกลบของเทศบาลเมืองวารินชําราบ ของ รายวิชาการจัดการขยะ

และส่ิงปฏิกูล (CMP2_PH 2.3-4.4: ตัวอยางแบบประเมินการศึกษาดูงานฯ) 

                ทุกหลักสูตรที่เปดสอน กําหนดใหนักศึกษาเขาไปประเมินการจัดการเรียนการสอนของอาจารยและส่ิง

สนับสนุนการเรียนรู ผานระบบการประเมินการสอนผานเครือขาย (Ubu-Evalution System) ของมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี  มีผลการประเมิน ดังนี้ 

• ผลการประเมินรายวิชาท่ีเปดสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร และ

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรตอเนื่อง)ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2552 ขอมูลจาก

ระบบการประเมินของมหาวิทยาลัย (CMP2_PH 2.3-4.5: รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตร วาระพิเศษ/2553) 

ผลการประเมินรายวิชาที่เปดสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร และหลักสูตร

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรตอเนื่อง)ในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2552 ขอมูลจากระบบการประเมินของ

มหาวิทยาลัย(CMP2_PH 2.3-4.6: รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร วาระพิเศษ/2553) 

5 มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการมีสวนรวมของบุคคล องคการ 
และชุมชนภายนอกในการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนทุก
หลักสูตร 

 

              หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ติดตาม ตรวจสอบ และ มีการนํา
ผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนรายวิชา บทนําทางเวชศาสตรคลินิก ประจําปการศึกษา 2551 ซึ่งได
จัดการเรียนการสอน โดยอาจารยแพทยจากวิทยาลัยฯ และโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค มาปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอน ในปการศึกษา 2552 โดยใหอาจารยแพทยจากโรงพยาบาลศรีสะเกษ มีสวนรวมในการ
สอนรายวิชาดังกลาวดวย (CMP2_MD2.3-5.1 : รายงานการประชุมคณะกรรมการ บริหารหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต ครั้งที่ 1/2552 วาระที่ 4.1 , CMP2_MD2.3-5.2 : ตารางเรียนรายวิชา บทนําทางเวชศาสตร
คลินิก ปการศึกษา 2551 และ 2552) 

            รายวิชาประสบการณวิชาชีพแพทย มีผลการประเมิน และขอเสนอแนะเพ่ิมเติม โดยสนับสนุนการ มี
สวนรวมของชุมชน โรงพยาบาลชุมชน ในจังหวัดอุบลราชธานี และปรับตารางเรียนตามขอเสนอแนะ ดัง
ปรากฏในแผนการเรียนการสอน รายวิชาดังกลาวในปการศึกษา 2552 และ 2553  (CMP2_MD2.3-5.3 : สรุป
การประเมินการจัดการเรียนการสอน โดยนักศึกษาแพทยช้ันปที่ 3 ภาคการศึกษาท่ี 1  ปการศึกษา 2552 , 
CMP2_MD2.3-5.4 : ตารางเรียนรายวิชาประสบการณวิชาชีพแพทย ปการศึกษา 2553) 

                       ปการศึกษา 2552 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร ไดมีการประชุมสรุปปญหาอุปสรรคในการจัดการเรียน

การสอน เพื่อนําผลการประเมินมาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนถัดไป 
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• รายงานการประชุม สรุปปญหาและอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอน ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 

2552 (CMP2_ PH 2.3-5.1) 

 

• รายงานการประชุม สรุปปญหาและอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอน ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 

2552 (CMP2_ PH 2.3-5.2) 

• ตัวอยางแบบสรุปรายงานผลการจัดการเรียนการสอนในแตละรายวิชา (CMP2_ PH2.3-5.3) 

  สรุปผลการดําเนินการ 
ผลการประเมิน 

หนวยวัด คาเปาหมาย 
ผลการ

ดําเนินงาน เทียบกับเปาหมาย คะแนนประเมิน 

ระดับ 4 ขอแรก 5   ขอ บรรลุเปาหมาย 3 

 
จุดแข็ง  : 

1. วิทยาลัยฯ ไดมีการลงนามขยายเครือขายความรวมมือกับโรงพยาบาลรวมผลิต ซึ่งจะเปนสถานท่ีฝกปฏิบัติงานของ

นักศึกษา 

2. ประชุมสัมมนา เพ่ือแลกเปล่ียนความคิด ความรวมมือ  และแผนการดําเนินงานดานการเรียนการสอน การบริหาร

จัดการตาง ๆ กับโรงพยาบาลรวมผลิตและโรงพยาบาลสมทบ  

3. วิทยาลัยฯ เปนสถาบันหลักทางดานวิชาการที่เนนการผลิตบัณฑิตดานการแพทยและสาธารณสุขจึงไดรับความ

รวมมือกับหนวยงานที่เก่ียวของเปนอยางดี 

4. มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีไดรับการสนับสนุนจากผูทรงคุณวุฒิหรือชุมชน

ภายนอกมหาวิทยาลัย 

5. วิทยาลัยฯ มีความสัมพันธอันดี และไดรับความรวมมือในการจัดกิจกรรมตางๆ จากหนวยงานตาง ๆ ในพื้นที่ไดแก 

โรงพยาบาลในเขตจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดใกลเคียง สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี สํานักงาน

ปองกันและควบคุมโรคที่ 7 อุบลราชธานี  ศูนยอนามัยที่ 7 อุบลราชธานี สํานักงานส่ิงแวดลอมภาคที่ 12 

อุบลราชธานี เปนตน รวมทั้งหนวยงานเอกชน สงผลใหการจัดกิจกรรมทั้งในและนอกหลักสูตรบรรลุตาม

วัตถุประสงค 

6. วิทยาลัยฯ เปนสถาบันหลักทางดานวิชาการที่เนนการผลิตบัณฑิตดานการแพทยและสาธารณสุขจึงไดรับความ

รวมมือกับหนวยงานที่เก่ียวของเปนอยางดี 

7. การเขารวมเปนสมาชิกในเครือขายสถาบันการผลิตบัณฑิตดานสาธารณสุข 

 

จุดที่ควรปรับปรุง  : 

       1.   การประสานความรวมมือกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ ภายในประเทศและตางประเทศ 
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2.   ควรเพิ่มจํานวนรายวิชาที่มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการมีสวนรวมของบุคคล องคการ   และชุมชน

ภายนอกในการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน 

3.  ควรใหผูมีสวนไดสวนเสียในชุมชนมีสวนรวมในการกําหนดคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคของ 

      หลักสูตร  
   

แนวทางการพัฒนาตนเอง  : 
1. จัดโครงการศึกษาดูงาน ระบบ และกลไกการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมใหผูเรียน มีความรูและทักษะท่ีนําไปใช

ในการปฏิบัติไดจริงเพื่อนํามาพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน 

2. เชิญผูรูและมีประสบการณในการทํางานดานสาธารณสุขจากหนวยงานตางๆ มาถายทอดส่ิงที่ไดปฏิบัติจริงและ

แลกเปล่ียนประสบการณในการประกอบอาชีพ  

3. กําหนดใหมีการติดตามประเมินผลกิจกรรมที่ไดรับการสนับสนุนจากองคกรภายนอกอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง 

4. จัดหาแหลงฝกปฏิบัติงานที่หลากหลายและสอดคลองกับหลักสูตรแบบสหกิจศึกษา 
 

 
 
ตัวบงช้ีที ่2.4 : จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทยีบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา  

คาน้ําหนัก  :  1 

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

ชนิดของตัวบงช้ี : ปจจัยนําเขา  

คําอธิบายตัวบงช้ี : การจัดการศึกษาเพื่อใหเกิดคุณภาพน้ัน ปจจัยสําคัญประการหนึ่งที่จะตองคํานึงถึง คือ สัดสวน

อาจารยตอนักศึกษา ซึ่งจะตองมีความสอดคลองกับศาสตรในแตละสาขาวิชาและลักษณะการเรียนการสอนที่ใชดวย สัดส

วนอาจารยตอนักศึกษายังมีความเช่ือมโยงกับการวางแผนตางๆ  อาทิ เปาหมายการผลิตบัณฑิต การวางแผนอัตรากําลัง

และภาระงานอาจารย รวมทั้งทรัพยากรตางๆ ที่จําเปนตอการเรียนการสอน ตัวบงชี้นี้ตองการทราบสัดสวนของนักศึกษาเต็ม

เวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา  

ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : ขอมูลพื้นฐานและเอกสารอางอิงที่เก่ียวของกับตัวบงช้ีนี้ใหใชตัวเลขจํานวนอาจารย

ประจําที่ปฏิบัติงานจริงและตัวเลขนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา รวมทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ โดยปรับคาจํานวนนักศึกษา

เต็มเวลาเทียบเทาระดับบัณฑิตศึกษาเปนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาระดับปริญญาตรี  

การปรับคาดังกลาวมีวิธีการดังที่ปรากฏในตารางและตัวอยางตอไปนี้ (ในตารางดังกลาวประกอบดวยสองสวนคือ 

ตัวปรับคาและเกณฑมาตรฐานระหวางอาจารยตอนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาในแตละกลุมสาขา     วิชามาตรฐานสากล 

1(International Standard Classification of Education : ISCED 
ตาราง ตัวปรับคา FTES ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกใหเปนหนวยวัดเดียวกับ FTES ระดับ

ปริญญาตรี และเกณฑมาตรฐานของ FTES ระดับปริญญาตรีตอจํานวนอาจารยประจํา 
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สาขา 
ตัวปรับคา 

(นําไปคูณกับคา FTES 
ระดับบัณฑิตศึกษา) 

เกณฑมาตรฐานของ 
FTES  

ระดับปริญญาตรีตอ 
จํานวนอาจารยประจํา 

7. วิทยาศาสตรสุขภาพ 1 8 : 1 

8. วิทยาศาสตรกายภาพ 2 20 : 1 

9. วิศวกรรมศาสตร 2 20 : 1 

10. สถาปตยกรรมศาสตร และการผังเมือง 1 8 : 1 

11. เกษตร ปาไม และประมง 2 20 : 1 

12. บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร บัญชี การจัดการ 

การทองเที่ยว เศรษฐศาสตร 

1.8 25 : 1 

13. ครุศาสตร/ ศึกษาศาสตร 1.5 25 : 1 

14. ศิลปกรรมศาสตร วิจิตรศิลป และประยุกตศิลป 1.8 8 : 1 

15. สังคมศาสตร/ มนุษยศาสตร 1.8 25 : 1 

 
ตัวอยาง การปรับคานักศึกษาเต็มเวลาระดับบัณฑิตศึกษาเปนระดับปริญญาตรี 

นักศึกษาเต็มเวลาในหนวยนับปริญญาตรี 

1. กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ = FTES ระดับปริญญาตรี + FTES ระดับบัณฑิตศึกษา 

2. กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ = FTES ระดับปริญญาตรี + (2 x FTES ระดับบัณฑิตศึกษา) 

3. กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร = FTES ระดับปริญญาตรี + (1.8 x FTES ระดับบัณฑิตศึกษา) 

  

สําหรับเกณฑมาตรฐานของจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาระดับปริญญาตรีตอจํานวนอาจารยประจําในระดับมหาวิทยาลัย/ 

คณะใหใชหลักเกณฑดังนี้ 

 

เกณฑมาตรฐานของ FTES ตออาจารย

ประจําของมหาวิทยาลัย/ คณะ 

(เปนเกณฑคาเฉล่ียของมหาวิทยาลัย/คณะ 

โดยถวงน้ําหนักดวยเกณฑจํานวน FTES 

ของแตละสาขา) 

= 

(เกณฑมาตรฐานของ FTES ตออาจารยประจําของกลุมสาขา

ที่ 1) x (FTES ของกลุมสาขาที่ 1) + (เกณฑมาตรฐานของ 

FTES ตออาจารยประจําของกลุมสาขาท่ี 2) x (FTES ของ

กลุมสาขาที่ 2) + (เกณฑมาตรฐานของ FTES ของกลุมสาขา

ที่....n) x (FTES ของกลุมสาขาท่ี...n) 

ผลรวมของ FTES ทุกกลุมสาขาวิชาของมหาวิทยาลัย/คณะ 

11หมายเหต ุ

 การหาคารอยละของความแตกตางระหวางจํานวน FTES ตออาจารยประจําของมหาวิทยาลัย/ คณะกับเกณฑ

มาตรฐานเฉล่ียท่ีคํานวณขางตน 
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รอยละของความแตกตาง  

= 

จํานวน FTES ตออาจารยประจําของมหาวิทยาลัย/คณะ - เกณฑมาตรฐาน

เฉล่ีย 

เกณฑมาตรฐานเฉลี่ย 

x 100 

เกณฑการประเมิน :  

 

 

 

ผล
การดําเนนิงาน   

          ภาพรวมวิทยาลัย ฯ   โดยอางอิงคา FTES จากกองบริการการศึกษา ม.อุบลฯ 
  

เกณฑมาตรฐาน (ระดับ) ประเมินตนเอง 
1 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา  

ในปการศึกษา  2552  วิทยาลัยฯ มีอาจารยประจําท่ีปฏิบัติงานจริงท้ังหมด  24  คน(CMP2_2.4-1.1 : 

จํานวนอาจารยที่ปฏิบัติงานจริง)   และเม่ือพิจารณาคา FTES ซึ่งคํานวณจากจํานวนนักศึกษา และจํานวนหนวย

กิตที่นักศึกษาลงทะเบียน ทั้ง 2 ภาคเรียน คา FTES ที่คํานวณไดเทากับ  334.70 (CMP2_2.4-1.2 : ตารางสรุปคา 

FTES จากกองบริการการศึกษา ในปการศึกษา 2552 ) และเม่ือนํามาเปรียบเทียบสัดสวนกับอาจารยประจํา จะ

ไดสัดสวนเปน 13.95 : 1 เม่ือพิจารณาเกณฑมาตรฐานของสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ เกณฑกําหนดไวเทากับ 8 : 

1 ดังนั้นจึงมีความแตกตางกัน เทากับ + 74.38  

คํานวณไดดังนี้ 

คาFTES ในปการศึกษา 2552 ทั้ง 2 ภาคเรียน 

จํานวนอาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริง 
=  

จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวน

อาจารยประจํา 

334.70 

24 
=  13.95 

 

นํามาหาคารอยละความแตกตางตามสูตรที่กําหนด ไดดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

≥ + 10 % หรือ ≤  -10 % ของ

เกณฑมาตรฐาน 

6 - 9.99 % และ -6 – (-9.99)% 

ของเกณฑมาตรฐาน 

(-5.99) – 5.99 % ของเกณฑ

มาตรฐาน 
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                13.95 – 8 

                           8                             
สรุปผลการดําเนินการ ในภาพรวมวิทยาลัยฯ  

ผลการประเมิน 
หนวยวัด คาเปาหมาย 

ผลการ
ดําเนินงาน เทียบกับเปาหมาย คะแนนประเมิน 

ระดับ 6 – 9.99 % และ -6 

–(-9.99)% ของ

เกณฑมาตรฐาน 

74.38 ไมบรรลุเปาหมาย 1 

 

ผลการดําเนินงาน    โดยคํานวณคา FTES ไมรวมจํานวนนักศึกษาแพทยชันคลินิก จํานวน 50 คน  

หมายเหตุ  :  เน่ืองจากวิทยาลัยฯ ไมไดทําการสอน นักศึกษาแพทยชั้นคลิกท่ีวิทยาลัยฯ 

เกณฑมาตรฐาน (ระดับ) ประเมินตนเอง 
1 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา  

ในปการศึกษา 2552 วิทยาลัยฯ จัดการเรียนการสอนชั้นปรีคลินิกซ่ึงมีอาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริง

ทั้งหมด 24 คน (CMP2_2.4-1.1 : จํานวนอาจารยที่ปฏิบัติงานจริง)และเม่ือพิจารณาคา FTES ซึ่งคํานวณจาก

จํานวนนักศึกษา และจํานวนหนวยกิตท่ีนักศึกษาลงทะเบียน ทั้ง 2 ภาคเรียน คา FTES ที่คํานวณไดเทากับ  33.78 

(CMP2_2.4-1.2 : ตารางคํานวณคา FTES ปการศึกษา 2552) และเม่ือนํามาเปรียบเทียบสัดสวนกับอาจารย

ประจํา จะไดสัดสวนเปน 1.40 : 1 เม่ือพิจารณาเกณฑมาตรฐานของสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ เกณฑกําหนดไว

เทากับ 8 : 1 ดังนั้นจึงมีความแตกตางกัน เทากับ – 82.5  

คํานวณไดดังนี้ 

 

คาFTES ในปการศึกษา 2552 ทั้ง 2 ภาคเรียน 

จํานวนอาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริง 

 

=  

 

จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวน

อาจารยประจํา 

33.78 

24 
=  1.40 

X 100 = 
             +74.38 
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นํามาหาคารอยละความแตกตางตามสูตรที่กําหนด ไดดังนี้ 

                (1.40– 8) 

                           8               

วิทยาลัยฯ จัดการเรียนการสอน 2 หลักสูตร ดังนั้น เม่ือพิจารณารวมกันจะไดคา FTES ดังนี้ ที่คํานวณได

เทากับ 162.58 และเม่ือนํามาเปรียบเทียบสัดสวนกับอาจารยประจํา จะไดสัดสวนเปน 6.77 : 1 เม่ือพิจารณา

เกณฑมาตรฐานของสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ เกณฑกําหนดไวเทากับ 8 : 1 ดังนั้นจึงมีความแตกตางกัน 

เทากับ – 15.32 

คํานวณไดดังนี้ 

คาFTES ในปการศึกษา 2552 ทั้ง 2 ภาคเรียน 

จํานวนอาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริง 

 

=  

 

จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวน

อาจารยประจํา 

162.58 

24 
=  6.77 

นํามาหาคารอยละความแตกตางตามสูตรที่กําหนด ไดดังนี้ 

                (6.77– 8) 

                           8               

ในสวนของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ชั้นคลินิก วิทยาลัยฯ จัดการเรียนการสอนท่ีโรงพยาบาลรวม

ผลิต 2 แหงคือ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค และโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห เม่ือพิจารณาแยก

โรงพยาบาลไดคา FTES ดังนี้  

1. โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค คํานวณไดเทากับ 21.33 และเม่ือนํามาเปรียบเทียบสัดสวนกับ

อาจารยประจํา จะไดสัดสวนเปน 0.15 : 1 เม่ือพิจารณาเกณฑมาตรฐานของสาขาวิทยาศาสตร

สุขภาพ เกณฑกําหนดไวเทากับ 8 : 1 ดังนั้นจึงมีความแตกตางกัน เทากับ – 98.15 

2. โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห คํานวณไดเทากับ 37.78 และเม่ือนํามาเปรียบเทียบสัดสวนกับ

X 100 =              - 82.5 

X 100 =              - 15.32 
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สุขภาพ เกณฑกําหนดไวเทากับ 8 : 1 ดังนั้นจึงมีความแตกตางกัน เทากับ – 95.37 

ดังนั้น เม่ือพิจารณาสถาบันรวมผลิตชั้นคลินิกทั้ง 2 แหงรวมกันจะไดคา FTES ดังนี้ ที่คํานวณไดเทากับ 

59.11 และเม่ือนํามาเปรียบเทียบสัดสวนกับอาจารยประจํา จะไดสัดสวนเปน 0.24 : 1 เม่ือพิจารณาเกณฑ

มาตรฐานของสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ เกณฑกําหนดไวเทากับ    8 : 1 ดังนั้นจึงมีความแตกตางกัน เทากับ – 

97.00  

คํานวณไดดังนี้ 

คา FTES ในปการศึกษา 2552  

จํานวนอาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริง 

 

=  

 

จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวน

อาจารยประจํา 

59.11 

246 
=  0.24 

นํามาหาคารอยละความแตกตางตามสูตรที่กําหนด ไดดังนี้ 

                (0.24 – 8) 

                           8                
สรุปผลการดําเนินการ  โดยแยกคํานวณนักศึกษาแตละหลักสูตร 

ผลการประเมิน 
หนวยวัด คาเปาหมาย 

ผลการ
ดําเนินงาน เทียบกับเปาหมาย คะแนนประเมิน 

ระดับ 6 – 9.99 % และ -6 

–(-9.99)% ของ

เกณฑมาตรฐาน 

คํานวณจาก
หลักสูตร พบ. 
ช้ันปรีคลินิก  

-82.5 

ไมบรรลุเปาหมาย 1 

  คํานวณจาก
หลักสูตร พบ.

ช้ันปรีคลินิกและ 
วท.บ. 
-15.32 

ไมบรรลุเปาหมาย 1 

  คํานวณจากช้ัน
คลินิกทั้ง 2 แหง 

-97.00 

ไมบรรลุเปาหมาย 1 

X 100 =              - 97.00 
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จุดแข็ง : 

1. อาจารยมีความรูความสามารถหลากหลายแบบสหสาขาวิชา  ทําใหสามารถใชทรัพยากรบุคคลดานนี้ในการ

เรียนการสอน ทุก ๆ หลักสูตรของวิทยาลัยฯ  

2. ถึงแมวาจะมีขอจํากัดดานงบประมาณ และเปนหนวยงานใหม แตก็ทําใหอาจารยและบุคลากรในวิทยาลัยฯ 

ไดใชศักยภาพและความสามารถในการปฏิบัติงานไดอยางคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุดแกองคกร 

3. อาจารยและบุคลากร  มีความคิดริเริ่มสรางสรรค และสามารถปรับตัวกับการจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม

ไดงาย 

4. อาจารยจบมาจากหลายสถาบัน ทําใหมีพลวัต  ผสมผสานทางความคิดที่หลากหลาย ไดแนวทางในการ

พัฒนา  
จุดที่ควรปรับปรุง : 

1. อาจารยสวนใหญเปนอาจารยจบใหม ยังไมมีประสบการณดานการสอนที่เพียงพอ 

2. อาจารยบางสาขามีไมเพียงพอ เชน สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สาขาอนามัยส่ิงแวดลอม สาขา

ชีวสถิติ สาขาระบาดวิทยา เปนตน 

3. งบประมาณมีคอนขางจํากัด 
แนวทางการพัฒนาตนเอง : 

1. จัดทําแผนพัฒนาอาจารย เก่ียวกับการเรียนการสอนและอ่ืน ๆ  

2. นําขอมูลสัดสวนอาจารยตอนักศึกษามาเปนเกณฑประกอบการพิจารณารับอาจารยและนักศึกษาเพิ่ม 

3. เชิญอาจารยผูทรงคุณวุฒิ ที่มีประสบการณดานการจดัการเรียนการสอน มาเปนที่ปรึกษา เพิ่มมากขึ้น 

4. ใชทรัพยากรบุคคลรวมกัน โดยเชิญอาจารยพิเศษที่มีความรู ความสามารถทั้งภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย มาสอนในสาขาวิชาที่ยังขาดแคลนอาจารย 

 
 
 
 
 
ตัวบงช้ีที่ 2.5 : สัดสวนของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก หรือเทียบเทาตออาจารย

ประจํา  

คาน้ําหนัก  :   1 

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

                       ≥    รอยละ 5 

ชนิดของตัวบงช้ี : ปจจัยนําเขา  
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คําอธิบายตัวบงช้ี : การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเปนการศึกษาระดับสูงสุดที่ตองการบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถ 

และความลุมลึกทางวิชาการ เพื่อปฏิบัติพันธกิจสําคัญของมหาวิทยาลัย/ คณะในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัยเพื่อการ

ติดตามความกาวหนาทางวิชาการและการพัฒนาองคความรู ดังนั้น สัดสวนคุณวุฒิอาจารย    จึงตองมีความเหมาะสมต

อพันธกิจ รวมท้ังหลักสูตรท่ีเปดสอนดวย ซึ่งตัวบงช้ีนี้จะแสดงใหเห็นถึงสัดสวนคุณวุฒิ   ของอาจารยประจําท่ีมีบทบาท

สําคัญในการขับเคล่ือนพันธกิจของวิทยาลัยฯ  

ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : ขอมูลพื้นฐาน (ใชตัวเลขจํานวนอาจารยประจํา รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ 

) และเอกสารหลักฐานอางอิงที่เกี่ยวของ  

เกณฑการประเมิน :  
- เกณฑเฉพาะมหาวิทยาลัยท่ีเนนการผลิตบัณฑิตและวิจัย  

ผลการดําเนินงาน 

เกณฑมาตรฐาน (ระดับ) ประเมินตนเอง 
1 สัดสวนของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญา

เอก หรือเทียบเทา ตอ อาจารยประจํา  

                  ในปการศึกษา 2552 วิทยาลัยฯ มีอาจารยประจํารวมลาศึกษาตอท่ีมีวุฒิปริญญาโท  จํานวน 28  คน 

อาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทาปริญญาเอก จํานวน 6 คน เม่ือพิจารณาสัดสวนอาจารยประจําที่

มีวุฒิปริญญาเอกกับจํานวนอาจารยประจําทั้งหมดเทากับรอยละ 17.65  และวุฒิปริญญาโทคิดเปนรอยละ 

82.35  และไมมีอาจารยที่มีวุฒิปริญญาตรี (CMP2_2.5-1.1 คุณวุฒิของอาจารยประจําเต็มเวลา ปการศึกษา 

2552) นอกจากน้ี คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร ไดมีการประชุมคร้ังที่ 1/2551 เม่ือวันอังคาร 

ที่ 9 พฤศจิกายน 2551 เพื่อพิจารณาการจัดทําแผนอัตรากําลังอาจารยในปงบประมาณ 2552 – 2556 ในวาระที่ 

5.7  และ คณะกรรมการประจําหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มีมติเสนอใหคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยจัดต้ัง

คณะกรรมการปรับแผนการรับอาจารยอยางเรงดวนเพื่อทดแทนอาจารยที่ลาออก (CMP2_2.5-1.2 รายงานการ

ประชุม)   พรอมสงเร่ืองใหงานทรัพยากรมนุษยดําเนินการตอ    และงานทรัพยากรมนุษย วิทยาลัยฯ  ไดจัดทํา

แผนการขอกรอบอัตรากําลัง ในปการศึกษา 2552 โดย วิทยาลัยฯ มีนโยบายในการเปดรับสมัครอาจารยเขามา

ปฏิบัติงานใหรับเฉพาะวุฒิปริญญาเอก (CMP2_2.5-1.3: ตารางสรุปการขอกรอบอัตรากําลัง วิทยาลัยฯ)    

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

วุฒิปริญญาเอกอยูระหวางรอยละ   

1 – 39 หรือ วุฒิปริญาเอกอยู

ระหวางรอยละ 40 - 59 แต วุฒิ

ปริญญาตรีมากกวา 

รอยละ 5 

1. วุฒิปริญญาเอกอยูระหวางรอยละ 

40 -59 และ  2. วุฒิปริญญาตรีเทากับ

หรือนอยกวารอยละ 5 หรือ 1. วุฒิ

ปริญญาเอกมากกวาหรือเทากับรอย

ละ 60 และ 

2. วุฒิปริญญาตรีมากกวารอยละ 5 

1. วุฒิปริญญาเอกมากกวาหรือ

เทากับรอยละ 60 และ 2. วุฒิ

ปริญญาตรีเทากับหรือนอยกวารอย

ละ 5 
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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

วิทยาลัยฯ จาก

เกณฑคิดสัดสวน

ของอาจารยประจํา

ที่มีวุฒิปริญญาเอก

คิดเปนรอยละ  

17.65   ปริญญาโท

คิดเปนรอยละ 

82.35   ของ

อาจารยประจํา

ทั้งหมด 

ไมบรรลุเปาหมาย 1 

 
จุดแข็ง :  

ภาระงานดานการเรียนการสอนในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต เปนหลักสูตรที่ใชเวลาศึกษา 6 ป เทียบเทา

ปริญญาโท ดังนั้นการผลิตบัณฑิตของวิทยาลัยฯ ที่ไดคุณภาพตามมาตรฐาน ผูสอนสวนใหญตองสําเร็จการศึกษาเทียบเทา

ปริญญาเอก ยกเวนการเรียนการสอนในสาขาวิชาขาดแคลนยังคงตองรับผูสําเร็จการศึกษาตํ่ากวาปริญญาเอก     
 

จุดที่ควรปรับปรุง : 
1. สัดสวนของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก หรือเทียบเทา      ตออาจารยประจํา ไม

เปนไปตามเกณฑ 

2. สงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยในสาขาวิชาขาดแคลนศึกษาตอในระดับปริญญา 

       เอกหรือเทียบเทา 

 
แนวทางการพัฒนาตนเอง : 

1. จัดทําแผน และงบประมาณสําหรับพัฒนา และเพิ่มคุณวุฒิสําหรับอาจารยใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 

2. วิทยาลัยฯ ควรสงเสริมและสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาอาจารยเพื่อใหศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น   

3. จัดทํานโยบาย เปดรับสมัครอาจารยเขามาปฏิบัติงานโดยเนนรับผูที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา ยกเวนใน

สาขาที่ขาดแคลน ถามีประสบการณในสาขาวิชาชีพท่ีเก่ียวของ  

4. ภาระงานดานการเรียนการสอนในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต เปนหลักสูตรที่ใชเวลาศึกษา 6 ป เทียบเทา

ปริญญาโท ดังนั้นการผลิตบัณฑิตของวิทยาลัยฯ ที่ไดคุณภาพตามมาตรฐาน ผูสอนสวนใหญตองสําเร็จการศึกษา
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เทียบเทาปริญญาเอก จึงกําหนดใหผูสมัครเขารับการคัดเลือกเปนอาจารยตองมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก/

เทียบเทา     

 

 
ตัวบงช้ีที่ 2.6 : สัดสวนของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ

ศาสตราจารย  

คาน้ําหนัก  :   1 

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

รอยละ 70 และผูดํารงตําแหนง รศ.ขึ้นไป ≤ รอยละ 30 

ชนิดของตัวบงช้ี : ปจจัยนําเขา  

คําอธิบายตัวบงช้ี : มหาวิทยาลัยถือเปนขุมปญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบที่จะตอง สงเสริมใหอาจารยใน

วิทยาลัยแพทยทําการศึกษาวิจัยเพื่อแสวงหาและพัฒนาองคความรูในศาสตรสาขาวิชาตางๆ อยางตอเน่ืองเพื่อนําไปใชใน

การเรียนการสอน รวมทั้งการแกไขปญหาและพัฒนาประเทศ การดํารงตําแหนงทางวิชาการเปนส่ิงสะทอนการปฏิบัติงานดัง

กลาวของอาจารยตามพันธกิจของวิทยาลัยฯ  

ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : ขอมูลพื้นฐาน (ใชตัวเลขจํานวนอาจารยประจํารวมท้ังที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ ) 

และเอกสารหลักฐานอางอิงที่เกี่ยวของ    

เกณฑการประเมิน :  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

ผูดํารงตําแหนงระดับ ผศ. รศ. 

และ ศ. รวมกันอยูระหวางรอยละ 

1 – 44 หรือ ผูดํารงตําแหนง

ระดับ ผศ. รศ. และ ศ. รวมกันอยู

ระหวางรอยละ 45 – 69 แตผู

ดํารงตําแหนงระดับ รศ. ขึ้นไป

นอยกวารอยละ 30 

1. ผูดํารงตําแหนงระดับ ผศ. รศ. และ 

ศ. รวมกันอยูระหวางรอยละ 45 – 69 

และ 2. ผูดํารงตําแหนงระดับ รศ. ขึ้น

ไปเทากับหรือมากกวารอยละ 30 หรือ 

1. ผูดํารงตําแหนงระดับ ผศ. รศ. และ 

ศ. รวมกันมากกวา หรือเทากับรอยละ 

70 และ 2. ผูดํารงตําแหนงระดับ รศ. 

ขึ้นไปนอยกวารอยละ 30 

1. ผูดํารงตําแหนงระดับ ผศ. รศ. 

และ ศ. รวมกัน มากกวา หรือ 

เทากับรอยละ 70  และ  2. ผู

ดํารงตําแหนงระดับ รศ. ขึ้นไป

เทากับหรือมากกวารอยละ 30 
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ผลการดําเนินงาน 

เกณฑมาตรฐาน (ระดับ) ประเมินตนเอง 
1 สัดสวนของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตรา

จารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย  

             

            ในปการศึกษา 2552 วิทยาลัยฯ มีอาจารยประจําทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ   ทั้งหมด  34  คน 

เปนอาจารยที่ดํารงตําแหนง รองศาสตราจารย จํานวน 1 ทาน  และดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย จํานวน 1 

ทานเมื่อเทียบสัดสวนกับจํานวนอาจารยรวมลาศึกษาตอท้ังหมด คิดเปน รอยละ 5.88  ของจํานวนอาจารยประจํา

รวมลาศึกษาตอท้ังหมด (CMP2_2.6-1.1: ตารางแสดงจํานวนอาจารยประจํา ที่ลาศึกษาตอและอาจารยที่

ปฏิบัติงานจริง ประจําปการศึกษา 2552)      และในปการศึกษา 2552 มีอาจารย 1 ทาน อยูในขั้นตอนเสนอขอ

กําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย   คือ  อาจารยจารุวรรณ  วงบุตดี(CMP2_2.6-1.2 : บันทึกขอความ ที่ ศธ 

0529.16.1.4/ ว 199  ลงวันที่ 8 มีนาคม 2553 เร่ือง ขอสงเอกสารประกอบการประชุม การประเมินผลการสอนฯ 

ราย นางจารุวรรณ  วงบุตดี)  

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  5.88   

ของจํานวน

อาจารยประจํา

ทั้งหมด 

 
ไมบรรลุเปาหมาย 

 
1 

 
 
จุดแข็ง : 

วิทยาลัยฯ  มีนโยบายกระตุนใหอาจารยที่ครบกําหนดขอตําแหนงทางวิชาการ และมีหนวยงานท่ีรับผิดชอบ

โดยตรง คืองานทรัพยากรมนุษย และงานวิชาการ  

 



 

 

 133  

จุดที่ควรปรับปรุง : 
1. วิทยาลัยฯ ควรมีนโยบายกระตุนใหอาจารยที่มีคุณสมบัติครบตามเกณฑในการขอตําแหนงทางวิชาการไดเตรียม

ความพรอมในการขอตําแหนงทางวิชาการ 

2. วิทยาลัยฯ ควรจัดใหมีการอบรมอาจารย เร่ืองระเบียบ และกฎเกณฑในการขอตําแหนงทางวิชาการที่เปน

ปจจุบัน  

3. ควรสนับสนุนทุนสงเสริมการผลิตตํารา การวิจัย การจัดทําผลงานทางวิชาการ รวมทั้งการดําเนินการดานธุรการ

ที่จะเอื้อใหอาจารยไดรับความสะดวกคลองตัวในการสรางผลงาน 

4. อาจารยสวนใหญมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท ตามเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการจะตองมี

ประสบการณดานการเรียนการสอนอยางนอย 5 ป  

5. กฎเกณฑในการขอตําแหนงทางวิชาการมีการปรับเปล่ียน ซึ่งมีความซับซอนและมีรายละเอียดมากขึ้น ใช

ระยะเวลาในการดําเนินการนาน 

แนวทางการพัฒนาตนเอง : 
1. จัดทําแผนสําหรับสงเสริม สนับสนุน ใหอาจารยไดแนวทางในการขอตําแหนงทางวิชาการ 

2. ประชุม สัมมนา แนวทางในการขอตําแหนงทางวิชาการแกอาจารย เพื่อใหทันตอการเปล่ียนแปลงกฎเกณฑใน

การขอตําแหนงทางวิชาการ 

3. จัดทํารูปแบบ กฎเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการ พรอมกับมีการประชาสัมพันธอยางตอเนื่อง 

4. วิทยาลัยฯ ควรจัดทําโครงการผลิตตํารา เพื่อสนับสนุนใหอาจารยผลิตผลงานทางวิชาการที่ไดคุณภาพและ

มาตรฐาน 

5. เสนอแนะใหหนวยงานที่เก่ียวของของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีศึกษาในรายละเอียดเก่ียวกับคุณวุฒิของ

อาจารยในดานวิชาชีพแพทย ทันตแพทย สาธารณสุข และอ่ืนๆ ในการเทียบเทาคุณวุฒิ 

 
 
 
 
ตัวบงช้ีที ่2.7 : มีกระบวนการสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย  

ที่มาตัวบงช้ี  :   สกอ.2.7 , สมศ.6.5 , ก.พ.ร.16 

คาน้ําหนัก :   1 

 เปาหมาย :   4 ขอแรก 

ชนิดของตัวบงช้ี: กระบวนการ  

เกณฑมาตรฐาน: ระดับ  
1. วิทยาลัยฯ มีการกําหนดจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยไวเปนลายลักษณอักษร  

2. มีกระบวนการสงเสริมใหผูเก่ียวของไดปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  

3. มีการกํากับดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  
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4. มีระบบในการดําเนินการกับผูที่ไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  

5. มีการดําเนินการวางแผน ปองกัน หรือหาแนวทางแกไขการกระทําผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ  

 
 เกณฑการประเมิน:  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการ 1 – 2 ขอแรก มีการดําเนินการ 3 ขอแรก มีการดําเนินการ 4 – 5 ขอแรก 

         
ผลการดําเนินงาน 

เกณฑมาตรฐาน (ระดับ) ประเมินตนเอง 
1 วิทยาลัยฯ มีการกําหนดจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยไวเปนลาย

ลักษณอักษร  

วิทยาลัยฯ  มีการกําหนดจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยไวเปนลายลักษณอักษร โดยมีคูมือจรรยาบรรณ

อาจารย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2549 (CMP2_2.7-1.1) และ มีขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วา

ดวยจรรยาบรรณของบุคลากร พ.ศ. 2552 ประกาศ ณ วันที่  13 มกราคม  2552 (CMP2_2.7-1.2) ที่เปนขอบังคับ

ของมหาวิทยาลัยสําหรับใชเปนแนวปฏิบัติ ของคณาจารย และบุคลากรทุกคนในวิทยาลัยฯ 

2 มีกระบวนการสงเสริมใหผู เกี่ยวของไดปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพ  

             วิทยาลัยฯ  มีกระบวนการสงเสริมใหผูเก่ียวของไดปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยการประชาสัมพันธ

ใหอาจารยในวิทยาลัยฯไดทราบสาระสําคัญของคูมือจรรยาบรรณอาจารย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2549  

และ ขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยจรรยาบรรณของบุคลากร พ.ศ. 2552 ประกาศ ณ วันที่  13 

มกราคม  2552 โดยปดปายประชาสัมพันธไวที่บอรดวิทยาลัยฯประชาสัมพันธทาง Web Site : 

http://www.cmp.ubu.ac.th/index.php หรือ 

http://www.cmp.ubu.ac.th/~human/command/University/conduct-c.pdf (CMP2_2.7-2.1 : Print Out หนา

เว็บไซดวิทยาลัยฯ)  และสงประชาสัมพันธทางจดหมายอิเล็กทรอนิกสของอาจารยทุกทาน  

นอกจากนี้เพื่อเปนการสงเสริมใหอาจารยและนักศึกษาแพทยไดปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ในทุกๆ ป 

ทางแพทยสภาไดรวมมือและประสานใหวิทยาลัยฯ เปนผูดําเนินการประกาศ ประกาศเกียรติคุณและมอบโล แก

อาจารยแพทยและนักศึกษาแพทยที่เปน ผูมีคุณธรรมจริยธรรมดีเดน โดยมอบหมายใหวิทยาลัยฯ เปนผูสรรหา 

และสงรายช่ือแจงแพทยสภา  (CMP2_ 2.7-2.2: ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข เร่ือง 

หลักเกณฑ วิธีการ การเสนอช่ือผูสมควรไดรับโลประกาศเกียรติคุณสําหรับนักศึกษาแพทยจากแพทยสภา 

ประกาศ ณ วันท่ี 9 กุมภาพันธ 2553) (CMP2_ 2.7-2.3: รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

แพทยศาสตรบัณฑิต คร้ังที่ 5/2552 วันอังคารท่ี 13 ตุลาคม 2552) 

3 มีการกํากับดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  
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วิทยาลัยฯ  มีกระบวนการกํากับดูแลจรรยาบรรณบุคลากร โดยมีบุคลากรของวิทยาลัยฯ (นางรัชฐา ราตรี) 

เขารวมเปนกรรมการ(CMP2_2.7-3.1 : คําส่ัง มหา วิทยาลัยฯ ที่ 533/2552 เร่ือง แตงต้ังคณะกรรมการกํากับดูแล

จรรยาบรรณบุคลากร  ส่ัง ณ วันท่ี 22  กรกฎาคม 2552) 

มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย  โดยผูบริหารขั้นตนในแตละสายงาน ซึ่งนอกจากจะ

พิจารณาการปฏิบัติหนาที่ตามขอตกลงการปฏิบัติงาน (TOR) โดยหลักปฏิบัติทั่วไป ผูบริหารขั้นตนจะประเมิน

พฤติกรรม สมรรถนะ (Competencies) กริยามารยาท  อัธยาศัย  ระเบียบวินัยในตนเอง รวมถึงการดูแลให

อาจารยประพฤติและปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพอีกดวย (CMP2_2.7-3.2 : แบบฟอรมการกรอกขอตกลง

การปฏิบัติงาน บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ (TOR) (CMP2_2.7-3.3 : แผนผังโครงสรางการแบงสวนราชการ) 

 นอกจากนี้ทางวิทยาลัยฯ มีระบบสายตรงคณบดี 5http://www.cmp.ubu.ac.th/th/ contactus.php 

(CMP2_2.7-3.4) : Web page สายตรงคณบดี) เพื่อเปนชองทางในการติดตอกับวิทยาลัยฯ หรือแจงขอรองเรียน

เก่ียวกับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 

4 มีระบบในการดําเนินการกับผูที่ไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  

มหาวิทยาลัยฯ กําหนดแนวปฏิบัติในการดําเนินการกับผูที่ไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณ (CMP2_2.7-4.1: 

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องมาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา)  

วิทยาลัยฯ มีระบบในการดําเนินการกับผูที่ไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ (CMP2_2.7-4.2 : ขั้นตอน

การดําเนินการสอบสวนความผิดเร่ืองจรรยาบรรณ) โดยมีคณบดีในฐานะผูบังคับบัญชา และเปนผูมีอํานาจในการ

ส่ังสืบสวนสอบสวนเพื่อหาขอเท็จจริงและพิจารณาลงโทษตามขอบเขตของอํานาจที่กําหนดไวเปนอํานาจของ

คณบดี และเสนอตอผูบังคับบัญชาในระดับที่เหนือขึ้นไป (CMP2_2.7-4.3 : หนังสือจากโครงการจัดต้ังกอง

กฎหมาย สํานักงานอธิการบดี ที่ ศธ 0529.1(1)/ว140 ลงวันที่ 24 ตุลาคม  2551 เร่ือง นําสงสําเนาแตงต้ัง

คณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริง และคําส่ังมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 425 (2) / 2551 เร่ือง แตงต้ัง

คณะกรรมการสอบหาขอเท็จจริง ส่ัง ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2551) 

5 มีการดําเนินการวางแผน ปองกัน หรือหาแนวทางแกไขการกระทํา
ผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ  

วิทยาลัยฯ ไดจัดทําประกาศและแนวทางปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนสําหรับอาจารย สังกัดวิทยาลัย

ฯ ขึ้น (CMP2_2.7-5.1: แนวทางปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน) เพื่อใหคณาจารย ไดทราบถึงแนวทางท่ีพึง

ปฏิบัติและถูกตอง ถือเปนกรอบในการปฏิบัติงาน ทําใหอาจารยสวนใหญ อยูในกรอบที่ทางวิทยาลัยกําหนด  และ

ใหอาจารยถือปฏิบัติขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยจรรยาบรรณของบุคลากร  (CMP2_2.7-5.2 : 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยจรรยาบรรณของบุคลากร พ.ศ.2552)  

เนื่องจากมหาวิทยาลัยฯ มีกรณีนักศึกษารองเรียนเร่ืองจรรยาบรรณของอาจารย ทางวิทยาลัยฯ ได
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ตระหนักถึงปญหาดังกลาว จึงไดดําเนินการวางแผน ปองกัน โดยไดมีการแตงต้ังอาจารยผูดูแลรายวิชาๆ ละ 2 คน 

คือ อาจารยประธานรายวิชา อาจารยผูประสานงานรายวิชา เพื่อทําหนาที่บริหารจัดการรายวิชา ใหบรรลุ

วัตถุประสงค ดังนี้ 

• CMP2_2.7-5.3 : คําส่ังวิทยาลัยฯ ที่ 332/2552 เร่ือง แตงต้ังอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาสาธารณสุขศาสตร) 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ตอเนื่อง) ประจําภาคการศึกษาท่ี 1/2552 ส่ัง ณ วันท่ี 15 

มิถุนายน 2552 

• CMP2_2.7-5.4 : คําส่ังวิทยาลัยฯ ที่ 678/2552 เร่ือง แตงต้ังอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุขศาสตรและ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 

(หลักสูตรตอเนื่อง) ประจําภาคการศึกษาท่ี 2/2552 ส่ัง ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2552 

• CMP2_2.7-5.5 : คําส่ังวิทยาลัยฯ ที่ 384/2552 เร่ือง แตงต้ังอาจารยที่ปรึกษารายวิชาปญหา

พิเศษสาธารณสุข1สูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรตอเนื่อง) ประจําปการศึกษาท่ี 

2552 ส่ัง ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2552 

          เพื่อเปนการปองกันการกระทําผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ ในประเด็นเร่ืองขอสอบ ทางคณะกรรมการ

คณะกรรมการประจําหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ไดมีการวางแผนจัดทําโครงการจัดทําคลังขอสอบ บรรจุใน

แบบเสนอแผนดําเนินงาน / โครงการ ประจําปงบประมาณ 2552 เพื่อเปนการปองกันการทุจริต (CMP2_ 2.7-5.6: 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คร้ังที่ 5/2552 วันอังคารท่ี 13 ตุลาคม 

2552) 

  สรุปผลการดําเนินการ 
ผลการประเมิน 

หนวยวัด คาเปาหมาย 
ผลการ

ดําเนินงาน เทียบกับเปาหมาย คะแนนประเมิน 

ระดับ 4  ขอแรก 5  ขอ บรรลุเปาหมาย 3 

 
 
 
จุดแข็ง : 

1. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตไดใชเกณฑจรรยาบรรณอาจารย มหาวิทยาอุบลราชธานี พ.ศ.2549 เพ่ือเปน

แนวทางใหอาจารยไดยึดถือปฏิบัติ สวนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ไดใชเกณฑจรรยาบรรณอาจารย มหาวิทยา

อุบลราชธานี พ.ศ.2549 ควบคูกับจรรยาบรรณวิชาชีพแพทย จากแพทยสภา 
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2. เน่ืองจากวิทยาลัยฯเปนคณะฯใหม และมีจํานวนบุคลากรไมมากนัก การควบคุมดูแล ติดตามและประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของอาจารย จึงสามารถดําเนินการไดอยางคอนขางครอบคลุมและทั่วถึง  

3. วิทยาลัยฯ มีระบบ กลไก และคณะกรรมการในการสงเสริม สนับสนุนและมีการจูงใจให   

      อาจารย   ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 
จุดที่ควรปรับปรุง :   

วิทยาลัยฯ ควรมีการจัดต้ังคณะกรรมการ 1 ชุด เพื่อดําเนินการ กํากับดูแล วางแผน ปองกันและกําหนดแนวทางแก

ไขการกระทําผิดจรรยาบรรณวิชาชีพของอาจารย  
 
แนวทางการพัฒนาตนเอง : 

1. สงเสริมและสนับสนุน คณาจารยใหปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย อยางตอเนื่อง 

2. วิทยาลัยฯ ควรมีกลไกในการสงเสริม สนับสนุน และยกยองเชิดชูเกียรติแกอาจารยทุก 

      หลักสูตรที่เปนตัวอยางที่ดีดานการสอน คุณธรรม จริยธรรม 

 
 
 
ตัวบงช้ีที่ 2.8 : มีระบบและกลไกสนับสนุนใหอาจารยประจําทําการวิจัยเพ่ือพัฒนา 
                   การเรียนการสอน  
ที่มาตัวบงช้ี  :   สมศ.6.7 

คาน้ําหนัก :    1 

เปาหมาย :     5  ขอ 

ชนิดของตัวบงช้ี : กระบวนการ  

เกณฑมาตรฐาน : ขอ  
1. มีการกําหนดแนวทางการพัฒนาอาจารยดานความรูความเขาใจเก่ียวกับการวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมการ

เรียนการสอน  

2. มีกลไกการบริหารวิชาการที่จะกระตุนใหอาจารยคิดคนพัฒนานวัตกรรมใหมๆ ในดานการเรียนการสอน  

3. มีแหลงทุนสนับสนุนการวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและนวัตกรรมทางการศึกษา  

4. มีผลงานวิจัยดานการเรียนการสอนและมีการจัดเวทีแลกเปล่ียนและเผยแพรผลงานวิจัย    ดานการเรียนการ

สอนและนวัตกรรมทางการ ศึกษาอยางสม่ําเสมอ  

5. มีการสรางเครือขายวิจัยดานนวัตกรรมการเรียนการสอนท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

เกณฑการประเมิน :           

 

 
55
5คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการ 1 – 2 ขอ มีการดําเนินการ 3 - 4 ขอแรก มีการดําเนินการครบ 5 ขอ 
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ผลการดําเนินงาน 

เกณฑมาตรฐาน (ระดับ) ประเมินตนเอง 
1 มีการกําหนดแนวทางการพัฒนาอาจารยดานความรูความเข

าใจเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมการเรียนการสอน  

1. วิทยาลัยฯไดกําหนดใหการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน เปนพันธกิจท่ีสําคัญ และไดจัด

วางไวใหอยูในแผนยุทธศาสตรหลัก  โดยกําหนดใหเปนประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 ที่ตองดําเนินการตาม

แผนทั้งในระยะส้ันและระยะยาว (CMP2_2.8-1.1: แผนการดําเนินงาน 5 ป (พ.ศ. 2551-2555)และ 

CMP2_2.8-1.2: แผนการดําเนินประจําป 2552) 
2. มีการกําหนดแนวทางการพัฒนาอาจารยดานความรูความเขาใจเก่ียวกับ การพัฒนานวัตกรรมการ

เรียนการสอน โดยไดจัดทําโครงการสนับสนุนงบประมาณ บรรจุในแบบเสนอแผนดําเนินงาน / 

โครงการ ประจําปงบประมาณ 2552 ดังนี้ 

• หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โดยขอใชเงินรายได (CMP2_2.8-1.3 : แบบเสนอแผนดําเนินงาน 

/ โครงการ ประจําปงบประมาณ 2553โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใชปญหาเปนพื้นฐาน

สําหรับนักศึกษาแพทยชั้นปรีคลินิก) 

3. วิทยาลัยฯ มีการสงเสริมและสนับสนุนใหมีการทําวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนแก

อาจารยและบุคลากรที่เก่ียวของ โดยไดจัดทําคูมือและขั้นตอนการขอรับการสนับสนุนโครงการวิจัย

(CMP2_2.8-1.4) 

2 มีกลไกการบริหารวิชาการที่จะกระตุนใหอาจารยคิด   คนพัฒ
นานวัตกรรมใหมๆ ในดานการเรียนการสอน  

                     

1. นอกจากแผนการดําเนินงานประจําป ซึ่งกลาวไวในหัวขอที่ 1 แลว วิทยาลัยฯมีคณะกรรมการ

บริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และทํานุบํารุง ศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยแพทยศาสตรและการ

สาธารณสุข ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารงานฯ ดังกลาวมีบทบาทหนาที่ในการ 

- กําหนดนโยบาย แผนงาน และกรอบ การดําเนินงาน 

- สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรทํางานวิจัย 

- พิจารณา กล่ันกรอง และจัดลําดับความสําคัญของขอเสนองานวิจัย บริการวิชาการ 

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

- ควบคุมกํากับ และติดตามผลการดําเนินงาน 
 (CMP2_2.8-2.1: คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการบริหารวิจัย บริการวิชาการ และทํานุบํารุงศิลปวัฒนาธรรม) 

2. เพื่อเปนการพัฒนานักวิจัย และกระตุนใหอาจารยคิดคนพัฒนานวัตกรรมใหมๆ ใน  ดานการ

เรียนการสอน วิทยาลัยฯไดสงเสริมใหอาจารยไปเขารวมประชุมสัมมนา ที่มีการเผยแพรงานวิจัย
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ในดานการเรียนการสอน ทั้งในประเทศและตางประเทศ ดังนี้  

• ระหวางวันที่ 27 – 29 มีนาคม 2553 คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยไดจัดประชุม

วิชาการแพทยศาสตรศึกษาแหงประเทศไทย คร้ังที่ 11 เร่ืองGlobalization and medical 

education ที่ อาคาร อปร คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ทางวิทยาลัยฯไดสง

อาจารยเขารวมประชุม จํานวน 2 ทาน (CMP2_2.8-2.2 : บันทึกขอความ ที่ ศธ 0529.16.1.9 / 

0304 ลงวันท่ี 22 กุมภาพันธ 2553 เร่ือง ขอแจงรายช่ือผูที่สนใจเขารวมประชุมวิชาการ

แพทยศาสตรศึกษาแหงประเทศไทย คร้ังที่ 11)   

• ระหวางวันที่ 14-15 ตุลาคม 2553 คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรไดจัดประชุม”

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการงานวิจัยดานแพทยศาสตรศึกษา” ที่ หองประชุมแพทยโดม 3 ชั้น 2 

อาคารคุณากร คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต ทางวิทยาลัยฯไดสง

อาจารยเขารวมประชุม จํานวน 2 ทาน (CMP2_2.8-2.3 : บันทึกขอความ ที่ ศธ 0529.16.1.9 / 

2122 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2552 เร่ือง ขอแจงรายช่ือผูที่สนใจเขารวมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

งานวิจัยดานแพทยศาสตรศึกษา)   

3. วิทยาลัยฯ มีการกระตุนใหอาจารยเขารับการอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะในการทําวิจัยทุกป (CMP2_2.8-

2.4:  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะนักวิจัย, CMP2_2.8-2.5: การวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรม 

R รุนที่ 2) 

4. วิทยาลัยไดมีการสงเสริมใหบุคลากรสายสนับสนุน(นักวิชาการศึกษา)ศึกษาตอระดับปริญญาโทดาน
วิจัยและประเมินผลการศึกษา(CMP2_2.8-2.6) 

3 มีแหลงทุนสนับสนุนการวิจัย เพ่ือพัฒนาการเรียน การสอนและ
นวัตกรรมทางการศึกษา  

                 วิทยาลัยฯ ไดจัดทําหลักเกณฑการสนับสนุนการทําโครงการวิจัยสถาบันเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

และนวัตกรรมดานการศึกษา (CMP2_2.8-3.1: ประกาศวิทยาลัยฯ เร่ือง หลักเกณฑการสนับสนุนโครงการวิจัย

สถาบัน  ประกาศ ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2551)  โดยมีวงเงินในการสนับสนุนโครงการละ 5,000 บาท/ป นอกจากนี้ 

งานวิจัย ยังแนะนําชองทางหาแหลงทุนวิจัย ใน Web Site : H6http://www.cmp.ubu.ac.th/%7Eresearch/H  MAIN 

MENU แหลงทุนวิจัย โดย Link ขอมูลกับงานสงเสริมและประสานงานวิจัย (CMP2_2.8-3.2 : Web Page งาน

สงเสริมและประสานงานวิจัย) 

4 มีผลงาน วิจัยด านการ เรี ยนการสอนและมีการจัด เวที
แลกเปล่ียนและเผยแพรผลงานวิจัยดานการเรียนการสอนและ
นวัตกรรมทางการ ศึกษาอยางสม่ําเสมอ 

- 

1. ในป 2551 มีการดําเนินงานวิจัย ซึ่งไดรับงบประมาณสนับสนุนจาก ฝายวิจัยและบริการวิชาการ 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ทั้งนี้ อยูในระหวางดําเนินการ (CMP2_2.8-4.1 : การศึกษาปจจัยที่มี

ผลตอความเครียดในนักศึกษา 2 หลักสูตร วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข) สวนป 

2552 เปนชวงโยกยายสถานท่ี ประกอบกับการดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร จึงยังไมมีบุคลากร
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ทานใดของบประมาณเพื่อทําวิจัยสถาบัน 
2. วิทยาลัยยังไมมีการจัดเวทีแลกเปล่ียนและ เผยแพรผลงานวิจัยดานการเรียนการสอนและ

นวัตกรรมอยางเปนทางการ อยางไรก็ตาม ไดมีการพยายามสนับสนุนใหอาจารย และบุคลากรมี

สวนในการศึกษาหาความรูเพิ่มเติมและพัฒนาผลงานวิจัยดานการเรียนการสอน โดยมีการ

แลกเปล่ียนเรียนรูระหวางวิทยาลัยฯ กับเครือขายสถาบันอุดมศึกษา และเครือขายสถาบัน

แพทยศาสตรแหงประเทศไทย ในการประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแหงประเทศไทย คร้ังที่ 

11 เร่ือง Globalization and medical education ที่ อาคาร อปร คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย (CMP2_2.8-4.2 : บันทึกขอความ ที่ ศธ 0529.16.1.9 / 0304 ลงวันที่ 22 

กุมภาพันธ 2553 เร่ือง ขอแจงรายชื่อผูที่สนใจเขารวมประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแหง

ประเทศไทย คร้ังที่ 11)    

5 มีการสรางเครือขายวิจัยดานนวัตกรรมการเรียนการสอนทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  

                ปจจุบันวิทยาลัยฯ ไดเร่ิมมีการประสานงานและสรางเครือขายวิจัยดานนวัตกรรมการเรียนการสอนกับ

โรงเรียนแพทย และสถาบันการศึกษาอื่นๆ เพื่อสนับสนุนกระบวนการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน โดย

ผูบริหารวิทยาลัยฯ ไดรวมเปนคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการอํานวยการกลุมสถาบันแพทยศาสตรแหง

ประเทศไทย นอกเหนือจากพันธกิจหลักแลว คณะกรรมการดังกลาวมีพันธกิจในการรวมกันสรางเครือขายวิจัยดานน

วัตกรรมการเรียนการสอน (CMP2_2.8-5.1 : รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกลุมสถาบันแพทยศาสตรแหง

ประเทศไทย คร้ังที่ 8/2552 วันศุกรที่ 18 ธันวาคม 2552) นอกจากน้ันวิทยาลัยฯไดสนับสนุนอาจารยไดเขารวม

สัมมนาในการสรางเครือขายองคกรการเรียนรู  เพื่อการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาคร้ังที่ 5 (CMP2_2.8-

5.2: รายงานผลการเขารวมสัมมนาเรื่อง “การสรางเครือขายองคกรการเรียนรู  เพื่อการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน

การศึกษาคร้ังที่ 5” )              

   

สรุปผลการดําเนินการ 
ผลการประเมิน 

หนวยวัด คาเปาหมาย 
ผลการ

ดําเนินงาน เทียบกับเปาหมาย คะแนนประเมิน 

ระดับ 3  ขอ 4  ขอ บรรลุเปาหมาย 2 

 
 
จุดแข็ง : 

1. วิทยาลัยฯ ไดกําหนดแผนกลยุทธ เพื่อสนับสนุนการทําวิจัยในชั้นเรียน ปพ.ศ. 2554 

2. มหาวิทยาลัยไดสนับสนุนทุนในการทําวิจัยในชั้นเรียนแกคณาจารย 

3. วิทยาลัยฯ มีการสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรสายสนับสนุนศึกษาตอดานวิจัยและประเมินผลการศึกษา 
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จุดที่ควรปรับปรุง 
1. ควรมีกระบวนการกระตุนและสรางแรงจูงใจใหอาจารยตระหนักถึงความสําคัญและมีการทําการวิจัยในชั้นเรียน

เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง 
แนวทางการพัฒนาตนเอง 

1. จัดอบรมความรูเร่ืองการทําวิจัยในชั้นเรียนใหอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน เพิ่มเติม 

2. การสรางเครือขายวิจัยดานนวัตกรรมการเรียนการสอนท้ังภายในและภายนอกวิทยาลัยฯ 

3. จัดเวทีการนําเสนอผลงานวิจัยในชั้นเรียน ภายในวิทยาลัยฯ เพื่อสงเสริมและแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางอาจารย 

 
 
 
 
ตัวบงช้ีที ่2.12 : รอยละของนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ป  

   ที่ผานมาที่ไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวชิาการ วิชาชีพ    
   คุณธรรม จรยิธรรม กีฬา สุขภาพ ศิลปะและวัฒนธรรม และดานส่ิง 
   แวดลอม  ในระดับชาติหรือนานาชาต ิ (กลุมวชิาแพทยศาสตร)   

ที่มาตัวบงช้ี  :   สกอ. 2.12 

คาน้ําหนัก :    1 

เปาหมาย : นักศึกษาศิษยเกาไดรับรางวัล (ไดรับรางวับทุกประเภท) เทากับรอยละ 0.016 

ชนิดของตัวบงช้ี : ผลผลิต  

หมายเหต ุ 
 1. สําหรับเกณฑทั่วไป การคิดคารอยละของตัวบงชี้นี้ คํานวณจาก 

จํานวน นศ.ปจจุบันและศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมาทั้งหมดทุกระดับ

การศึกษาท่ีไดรับรางวัลทุกประเภทในปการศึกษาปจจุบัน 

จํานวน นศ.ปจจุบันและศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมาทั้งหมดทุกระดับ

การศึกษา 

x 100 

2. สําหรับเกณฑเฉพาะมหาวิทยาลัยที่เนนการผลิตบัณฑิตและวิจัย การคิดคารอยละคิดเหมือนเกณฑ  ทั่วไป ยกเว

นเกณฑคะแนน 3 ขอ 2 โดยคํานวณมาจาก 

 

จํานวน นศ.บัณฑิตศึกษาปจจุบันและศิษยเการะดับบัณฑิตศึกษาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ป 

ที่ผานมาที่ไดรับรางวัลจากผลงานวิจัยและ/หรือวิทยานิพนธในปการศึกษาปจจุบัน 

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

จํานวน นศ.บัณฑิตศึกษาปจจุบันและศิษยเการะดับบัณฑิตศึกษาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมา

ทั้งหมด 

x 100 
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เกณฑการประเมิน :  

- เกณฑเฉพาะมหาวิทยาลัยที่เนนการผลิตบัณฑิตและวิจัย 

66
6คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

รอยละ 0.003 – รอยละ 0.015 รอยละ 0.016 – รอยละ 0.029 1. มากกวาหรือเทากับรอยละ 0.030 

และ  

2. นักศึกษาบัณฑิตศึกษาและศิษยเกา
ที่ไดรับรางวัลจากผลงานวิจัยและ

หรือวิทยานิพนธมากกวาหรือ

เทากับ 0.060 

หมายเหตุ กรณีไดตามขอ 1 แตไมได

ขอ 2 ถือวาไดคะแนน 2 

ผลการดําเนินงาน 

เกณฑมาตรฐาน (ระดับ) ประเมินตนเอง 
1 รอยละของนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาใน

รอบ 5 ป ทีผานมาที่ไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยองในดาน
วิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม 

 

              นักศึกษาวิทยาลัยฯ ไดรับประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม สรุปได 

ดังนี้           

ประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม จํานวน (คน) 
      ดานคุณธรรม  จริยธรรมดีเดน  

        หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  ไดรับการสนับสนุนจากแพทยสภาในการ

สงเสริมใหนักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรม  โดยกําหนดใหมีการมอบรางวัลเกียรติคุณ

สําหรับนักศึกษาแพทยที่มีคุณธรรม จริยธรรม ยอดเย่ียม จํานวน ปละ  1  คน   

    - ป 2552 นักศึกษาแพทยที่ไดรับรางวัล คือ นายชยานนท  ย่ิงสุข 

1 

ดานกีฬา  

       1.นักศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  ไดเขารวมการแขงขันกีฬานิสิต

นักศึกษาแพทยแหงประเทศไทย “กีฬาเข็มสัมพันธ คร้ังที่ 23”ที่จัดขึ้นระหวางวันที่ 23 

– 25 ตุลาคม  2552  ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขต ศาลายา 

 ผลการแขงขันนักศึกษาหลักสูตรแพทย 2 คนไดรับรางวัลเหรียญเงิน  ประเภทกีฬา

แบตบินตันประเภทคูชาย คือ 

2 
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             นายนพพร  เล็กเจริญสมบัติ  นักศึกษาแพทยชั้นปที่ 1 

             นายชลกร  เชาวรัตน             นักศึกษาแพทยชั้นปที่ 2  

รวม 3 

            ในรอบปการศึกษา 2549-2552 มีนักศึกษาวิทยาลัยฯ และบัณฑิต รวมทั้งส้ิน  497 คน  ซึ่งมีนักศึกษาท่ี

ไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ  คุณธรรม จริยธรรม กีฬา สุขภาพ ศิลปะและ

วัฒนธรรม และดานส่ิงแวดลอม ในระดับชาติหรือนานาชาติ  ทั้งส้ิน   จํานวน  3   คน  คิดเปนรอยละของการ

บรรลุเปาหมาย เทากับรอยละ 0.60  ของจํานวนนักศึกษาทั้งหมด 

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  0.60

ของจํานวน

นักศึกษา

ทั้งหมด 

บรรลุเปาหมาย 2 

จุดแข็ง : 
1. วิทยาลัยฯ และองคกรวิชาชีพมีการสนับสนุนใหนักศึกษาปฏิบัติตนอยางมีคุณธรรม จริยธรรม   

2. ทุกหลักสูตรไดมีการจัดการเรียนการสอน ที่สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และสรางความตระหนักในการ

ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

3. วิทยาลัยฯ มีงบประมาณสงเสริมและสนับสนุนการเขารวมประชุม/สัมมนา/อบรม/ 

      เผยแพรผลงานวิชาการของบุคลากร 
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องคประกอบที ่3  
กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา 

 

องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา  
ตัวบงช้ีที่ 3.1 : มีการจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา  

ที่มาตัวบงช้ี : สกอ. 3.1 

คาน้ําหนัก : 1 

เปาหมาย : 7 ขอ 

ชนิดของตัวบงช้ี : กระบวนการ  

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ  
1. มีการสํารวจความตองการจําเปนของนักศึกษาปที่ 1  

2. มีการจัดบริการดานส่ิงอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา  

3. มีการจัดบริการดานกายภาพที่สงเสรมิคุณภาพชีวิตของนักศึกษา  

4. มีการจัดบริการใหคําปรึกษาแกนักศึกษา  

5. มีบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนักศึกษาและศิษยเกา  

6. มีการจัดโครงการเพ่ือพัฒนาประสบการณทางวิชาชีพแกนักศึกษาและศิษยเกา  

7. มีการประเมินคุณภาพของการใหบริการท้ัง 5 เรื่องขางตนเปนประจําทุกป  

8. นําผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการมาพัฒนาการจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา  
เกณฑการประเมิน : 
เกณฑการประเมิน : คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินงาน 1 - 6 ขอ มีการดําเนินงาน 7 ขอ มีการดําเนินงานครบ 8 ขอ 

ผลการดําเนินงาน 

เกณฑมาตรฐาน (ระดับ) ประเมินตนเอง 
1 มีการสํารวจความตองการจําเปนของนักศึกษาปที่ 1  

  วิทยาลัยฯ ไดจัดใหมีหนวยงานท่ีทําหนาที่ในการบริการดานตางๆ เก่ียวกับนักศึกษาคือ งานกิจการ

นักศึกษา และทําหนาที่กําหนดนโยบายและแผนโครงการ  วิทยาลัยฯ รวมกับหนวยงานในมหาวิทยาลัยดําเนิน

โครงการเพื่อศึกษาความตองการจําเปนของนักศึกษาช้ันปที่ 1 นักศึกษาและศิษยเกาปการศึกษา  2552  

(CMP3_3.1-1.1 : สรุปรายงานวิเคราะหผลความตองการจําเปนของนักศึกษาช้ันปที่ 1 นักศึกษาและศิษยเกาป
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การศึกษา  2552  ) 

2 มีการจัดบริการดานส่ิงอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการพัฒนาการ
เรียนรูของนักศึกษา  

วิทยาลัยฯไดจัดส่ิงอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา ดังนี้ 

1. หองปฏิบัติการทั่วไปและหองปฏิบัติการทักษะพื้นฐานทางคลินิก ซึ่งมีหุนจําลองผูปวยและอุปกรณ

สําหรับนักศึกษาฝกปฏิบัติเสริมทักษะการเรียนรูของนักศึกษาดานวิทยาศาสตรสุขภาพ(CMP3_3.2-2.1 : รูป

หองปฏิบัติการของวิทยาลัย  )  

2. Internet  ระบบ  wireless lan ทั้งบริเวณอาคารเรียนตลอด 24 ชม.เพื่อสงเสริมการเรียนรูรอบดาน  ( 

CMP3_3.2-2.2 : รูประบบ wireless lan  ) 

3. E-leaning , E-book เก่ียวกับวิทยาศาสตรสุขภาพ (www. Accessmedicine.com ) , CD-Rom ทาง

การแพทยและวิทยาศาสตรสุขภาพ  (CMP3_3.2-2.3 : 7www.cmp.ubu.ac.th , www. Accessmedicine.com ,และ 

ตัวอยาง CD-Rom  ) 

4. หองคอมพิวเตอร(ชั้น 1 )และหองสมุด (ชั้น 3 )ซึ่งใชระบบฐานขอมูลรวมกับสํานัก  

วิทยบริการของมหาวิทยาลัย (CMP3_3.2-2.4) :รูปหองปฏิบัติคอมพิวเตอร,หองสมุด ) 

5. หองบรรยาย (ชั้น 1,2 ) ,หองเรียนกลุมยอย (ชั้น 1,2 )หองสมุดและหองมัลติมีเดีย (ชั้น 3 ) 

(CMP3_3.2-2.5 :รูปหองบรรยาย,หองเรียนกลุมยอย,หองสมุดและหองมัลติมีเดีย ) 

6. ยานพาหนะของวิทยาลัยฯ จํานวน  4 คัน  (CMP3_3.2-2.6 :รูปรถวิทยาลัยฯ  ) 

7. หองสโมสรนักศึกษา วิทยาลัยฯ  (ชั้น 1 ) (CMP3_3.2-2.7 :รูปรถวิทยาลัยฯ  ) 

3 มีการจัดบริการดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษา  

                วิทยาลัยฯ  ไดมีบริการหอพักของวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข อีกท้ังยังไดใชทรัพยากร

รวมกับของมหาวิทยาลัย ไดแกหอพัก   สภาพแวดลอมในมหาวิทยาลัย สถานท่ีออกกําลังกาย  (CMP 3_3.1-3.1  : 

เอกสารการจัดสวัสดิการนักศึกษา )   และมีศูนยสุขภาพของวิทยาลัยฯ เพื่อใหบริการดานการรักษาพยาบาลแก

นักศึกษาและบุคลากรทั้งมหาวิทยาลัย   (CMP 3_3.1-3.2  :  8http://www.cmp.ubu.ac.th/~pcu/)  และภายใน

บริเวณวิทยาลัยแพทยฯ  ไดจัดสภาพแวดลอมที่สวยงาม มีที่อานหนังสือและพักผอนหยอนใจ  ( รอบๆ บริเวณ

วิทยาลัย )  มีเคร่ืองมือ วัสดุอุปกรณในหองปฏิบัติการอยางเพียงพอ ( หองปฏิบัติการ ชั้น 2และชั้น 3 ) มีหองประชุม

ขนาดใหญ หองบรรยาย 300 ที่นั่งและ 150 ที่นั้ง (ชั้น  1 ) เพื่อใชเปนหองเอนกประสงคและสวนหนึ่งใชในการทํา

กิจกรรมนักศึกษา เชน พิธีไหวครู  บายศรีสูขวัญ  รับนองใหม เปนตน 

4 มีการจัดบริการใหคําปรึกษาแกนักศึกษา  

งานกิจการนักศึกษา  วิทยาลัยฯ ไดมีระบบอาจารยที่ปรึกษาซ่ึงไดใหคําปรึกษาแกนักศึกษาทั้งเก่ียวของและ

ไมเก่ียวของกับงานวิชาการ  (CMP3_3.1- 4.1: คําส่ังอาจารยที่ปรึกษา  คูมืออาจารยที่ปรึกษา ) มีระบบการให

คําปรึกษาทางดานสุขภาพจิตฮอตไลน  (www.cmp.ubu.ac.th/~pcu)   มีคณะกรรมการแกไขปญหาพฤติกรรม
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สุภาพนักศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข (CMP3_3.1- 4.2 : คําส่ังคณะกรรมการแกไขปญหา

พฤติกรรมสุภาพนักศึกษา ) (CMP3_3.1- 4.3 :รายงานการประชุมคณะกรรมการแกไขปญหาพฤติกรรมสุขภาพ

นักศึกษา คร้ังที่ 1 / 2553 ) 

5 มีบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนักศึกษาและศิษยเกา  

งานกิจการนักศึกษา  ไดแจงขอมูลขาวสารที่เก่ียวของกับนักศึกษาในทุกเร่ือง ผานทางเว็บไซตของวิทยาลัย

แพทยฯ และโดยนักกิจการนักศึกษา เชน การใหบริการอํานวยความสะดวกทุนกูยืมเพื่อการศึกษา ( กยศ.  – กรอ  ) 

(CMP3_  3.1—5:  9www.cmp.ubu.ac.th , แบบฟรอมทุนและรายชื่อนักศึกษาที่ย่ืนความประสงคขอกูยืมเพื่อ

การศึกษาประจําป 2552 )     

6 มีการจัดโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาชีพแกนักศึกษา
และศิษยเกา  

งานกิจการนักศึกษา  ไดเห็นความสําคัญในดานการพัฒนาประสบการณทางวิชาชีพแกนักศึกษาจึงได

มอบหมายใหงานกิจการนักศึกษาเปนผูทําหนาที่ดําเนินการจัดโครงการเพื่อพัฒนาเพิ่มพูนประสบการณทางวิชาชีพ   

(CMP3_  3.1-6 : โครงการแนะนําประสบการณวิชาชีพ วทบ.(สาธารณสุขศาตร, โครงการจัดการเรียนการสอนวิชา

ประสบการวิชาชีพแพทย  ปการศึกษา 2552 )  

7 มีการประเมินคุณภาพของการใหบริการทั้ง 5 เรื่องขาง   ตนเป
นประจําทุกป  

  งานกิจการนักศึกษา ไดมีการประเมินคุณภาพของการใหบริการท่ีครอบคลุมการใหบริการของงานกิจการ

นักศึกษาปละคร้ัง พรอมทั้งสรุปเปนรายงานความพึงพอใจและนําเสนอผูบริหารเพื่อพัฒนาตอไป  ( CMP3_  3.1-7: 

แบบประเมินกิจการนักศึกษาผลการประเมิน  ) 

8 นําผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการมาพัฒนาการ
จัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา  

           งานกิจการนักศึกษา  ไดมีการนําผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการดานตางๆ ทั้งการประเมินแตละ

โครงการ   เสนอเขาวาระคณะกรรมการบริหารงานกิจการนักศึกษาเพื่อนํามาปรับปรุงระบบการทํางาน  มา

พัฒนาการจัดบริการแกนักศึกษา  ( CMP3_  3.1-8: รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกิจการนักศึกษาป

การศึกษา 2552 ) 

 
สรุปผลการดําเนินการ 

ผลการประเมิน 
หนวยวัด คาเปาหมาย 

ผลการ
ดําเนินงาน เทียบกับเปาหมาย 

เทียบกับเกณฑประเมิน 
(คะแนน) 

ระดับ 7 ขอ 8 ขอ บรรลุเปาหมาย 3 
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จุดแข็ง : 
1. ผูบริหารมีนโยบายมุงเนนในการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา โดยจัดใหมีหนวยงาน ดานพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 

2. วิทยาลัยแพทยฯและมหาวิทยาลัยมีทรัพยากรทางดานกายภาพเก้ือหนุนนักศึกษาอยางเพียงพอ เชน 

ยานพาหนะ สโมสรนักศึกษา ระบบ Wireless lan 

3. วิทยาลัยแพทยฯ มีระบบอาจารยที่ปรึกษาและบุคลากรที่คอยดูแลนักศึกษาอยางใกลชิด 

4. นักศึกษามีความสนใจและเขารวมกิจกรรม 
จุดที่ควรปรับปรงุ : 

- 
แนวทางการพัฒนาตนเอง :    
 สงเสริมและเปดโอกาสใหนักศึกษาไดมีสวนรวมเสนอแนะขอคิดเห็นเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาการใหบริการ

ของงานกิจการนักศึกษาอยางตอเนื่อง 
 
 
 
ตัวบงช้ีที่ 3.2 : มีการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่ครบถวนและสอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค  

ที่มาตัวบงช้ี : สกอ. 3.2 

คาน้ําหนัก : 1 

เปาหมาย :     3 ขอแรก 

ชนิดของตัวบงช้ี : กระบวนการ  

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ  
1. มีการจัดทําแนวทางสงเสริมการจัดกิจกรรมท่ีสอดคลองกับวิสัยทัศนของวิทยาลัยแพทยและ  คุณลักษณะ

บัณฑิตท่ีพึงประสงคตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

2. มีการสงเสริมใหวิทยาลัยแพทยและองคการนักศึกษาจัดกิจกรรมนักศึกษาใหครบทุกประเภท     โดยอยางน

อยตองดําเนินการใน 5 ประเภท ดังนี้  

- กิจกรรมวิชาการ  

- กิจกรรมกีฬาและการสงเสริมสุขภาพ  

- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและรักษาส่ิงแวดลอม  

- กิจกรรมนันทนาการ  

- กิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม  

3. มีกระบวนการติดตามและประเมินผลโครงการหรือกิจกรรม ทั้งที่จัดโดยมหาวิทยาลัย/ คณะและ     องคการ

นักศึกษาทุกส้ินปการศึกษา  

4. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาอยางตอเนื่อง 
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เกณฑการประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินงาน 1 – 2 ขอแรก มีการดําเนินงาน 3 ขอแรก มีการดําเนินงานครบ 4 ขอ 

ผลการดําเนินงาน 

เกณฑมาตรฐาน (ระดับ) ประเมินตนเอง 
1 มีการจัดทําแนวทางสงเสริมการจัดกิจกรรมที่สอดคลองกับวิสัย

ทัศนของมหาวิทยาลัยและ  คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

 

       วิทยาลัยฯ  ไดมีแนวทางในการสงเสริมการจัดกิจกรรมที่สอดคลองกับวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยและ

คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา โดยมีแนวทางการดําเนินงานดังนี้ 

       1.1  วิทยาลัยฯไดจัดต้ังหนวยงานกิจการนักศึกษา และคําส่ังคณะกรรมการบริหารงานกิจการนักศึกษา 

เพื่อกําหนดแนวทางและแผนการดําเนินงานในการสงเสริมการจัดกิจกรรม ( CMP3_ 3.2-1.1: คําส่ังแตงต้ัง

คณะกรรมการบริหารงานกิจการนักศึกษา ) 

      1.2   วิทยาลัยฯ ไดกําหนดแผนการดําเนินงานการจัดกิจกรรมที่สอดคลองกับวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย

และคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา โดยมีสโมสรนักศึกษา และงาน

กิจการนักศึกษา เปนผูดําเนินงานตามแผน ( CMP3_ 3.2-1.2: แผนการดําเนินงานการจัดกิจกรรม ) 

     1.3  วิทยาลัยไดออกประกาศ หลักเกณฑ การใชเงินกองทุนผลิตบัณฑิต เพื่อสนันสนุนและสงเสริมการ

จัดกิจกรรมที่สอดคลองกับวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยและคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ( CMP3_ 3.2-1.3: คําส่ัง,ประกาศหลักเกณฑการใชเงินกองทุนผลิตบัณฑิต ) 

2 มีการสงเสริมใหมหาวิทยาลัย/ คณะและองคการนักศึกษาจัด
กิจกรรมนักศึกษาใหครบทุกประเภทโดยอยางนอยตองดําเนินการ
ใน 5 ประเภท คือ กิจกรรมวิชาการ  กิจกรรมกีฬาและการสงเสริม
สุขภาพ กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและรักษาส่ิงแวดลอม กิจกรรม
นันทนาการ กิจกรรม      สงเสริมศิลปวัฒนธรรม 

 

 วิทยาลัยฯ ไดสงเสริมการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรผานงานกิจการนักศึกษาและสโมสรนักศึกษา  ซึ่งอยูใน

แผนการดําเนินงานของวิทยาลัยฯ ทุกป และกิจกรรมที่จัดประกอบดวย กิจกรรม 5 ประเภท  คือ กิจกรรมวิชาการ , 

กิจกรรมกีฬาและการสงเสริมสุขภาพ ,กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและรักษาส่ิงแวดลอม ,กิจกรรมนันทนาการ และ

กิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม  ( CMP3_ 3.2-2. 1 : โครงการเสริมหลักสูตร ปการศึกษา 2552   )                             

3 มีกระบวนการติดตามและประเมินผลโครงการหรือกิจกรรม ทั้งที่  
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จัดโดยมหาวิทยาลัย/ คณะและองคการนักศึกษาทุกส้ินปการศึกษา 

 วิทยาลัยฯ ไดมีกระบวนการติดตามและประเมินผลโครงการดังนี้ 

3.1  วิทยาลัยฯ ไดจัดใหมีการติดตามการดําเนินงานของการจัดกิจกรรมโดยรายงานผลการจัดกิจกรรมทุก 3 

เดือน และมีการประเมินผลโครงการเมื่อส้ินสุดโครงการทุกโครงการใหกับฝายวิเคราะหนโยบายและแผนของ

วิทยาลัยฯ (CMP3_ 3.2-3. 1 :  เอกสารรายงานการติดตามความกาวหนาโครงการและสรุปโครงการสงงานแผน ) 

3.2  จัดใหมีการสัมมนาสโมสรนักศึกษา และสรุปการดําเนินงานสโมสรนักศึกษาเพื่อประเมินผลกิจกรรม

นักศึกษาซึ่งจัดโดยคณะกรรมการกิจการนักศึกษารวมกับสโมสรนักศึกษาทุกส้ินปการศึกษา (CMP3_ 3.2-3. 2 : 

สรุปรายงานผลการสัมมนาและรูปภาพการจัดสัมมนา ) 

3.3 มหาวิทยาลัยไดกําหนดใหนักศึกษาทุกคนมีสมุดพกกิจกรรมเพื่อเปนการติดตามการเขารวมและการ

ประเมินกิจกรรมของนักศึกษาโดยให อาจารย /เจาหนาที่ผูควบคุมเปนผูบันทึกการเขารวมกิจกรรมในสมุดบันทึกของ

นักศึกษา (CMP3_ 3.2-3. 3 :  ตัวอยางสมุดพกกิจกรรมนักศึกษา ) 

4 มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
นักศึกษาอยางตอเนื่อง  

 วิทยาลัยฯ  มีการเสนอผลการประเมินกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาในการประชุมคณะกรรมการบริหารงาน

กิจการนักศึกษาเปนประจําทุกป เพื่อใชเปนขอมูลในการปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาในคร้ังตอไป ซึ่ง

ทําใหการพัฒนาการจัดกิจกรรมของนักศึกษาเปนไปอยางตอเนื่อง เชนกิจกรรมวันไหวครู ซึ่งเม่ือปที่ผานมากิจกรรมมี

ความยืดเย้ือไมกระชับ  โดยป 2552 การจัดกิจกรรมก็ไดปรับเปล่ียนกิจกรรมใหมีความเหมาะสมข้ึน เปนตน  

(CMP3_ 3.2-4. 1 :  รายงานผลการจัดกิจกรรมนักศึกษา,รายงานการประชุมกรรมการบริหารงานกิจการนักศึกษา ) 

สรุปผลการดําเนินการ 
ผลการประเมิน 

หนวยวัด คาเปาหมาย 
ผลการ

ดําเนินงาน เทียบกับเปาหมาย 
เทียบกับเกณฑประเมิน 

(คะแนน) 

ระดับ 3 ขอแรก 4 ขอแรก บรรลุเปาหมาย 3 

 
จุดแข็ง : 

1. วิทยาลัยฯ มีนโยบายสงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมนักศึกษา 

2.  นักศึกษามีความสนใจเขารวมกิจกรรม ตลอดจนไดมีสวนรวมอยางสําคัญในการ 

ดําเนินงานในกิจกรรมตางๆ  และนักศึกษาเขารวมโครงการตามเปาหมายสามารถควบคุมไดเน่ืองจากมียังมีจํานวนนอย 
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จุดที่ควรปรับปรุง : 
 
แนวทางการพัฒนาตนเอง : 

 - 

 

 

 
ตัวบงช้ีที่ 3.2.1  รอยละของนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม/โครงการพัฒนานกัศึกษาตอจํานวนนักศึกษา 

เปาหมาย : ≥  รอยละ 60 

ชนิดของตัวบงช้ี : ผลผลิต 

คําอธิบาย 
 รอยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เขารวมกิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษาตอจํานวนนักศึกษา ระดับ

ปริญญาตรีทั้งหมด โดย ไมนับนักศึกษาซํ้า แมวานักศึกษาคนนั้นจะเขารวมกิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษาหลายโครงการ

ก็ตาม 

สูตรการคํานวณ : 

(จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เขารวมกิจกรรม / โครงการพัฒนานักศึกษาในปการศึกษา

นั้น)  

------------------------------------------------------------------------------------------------------ (จํานวน

นักศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งหมดในปการศึกษาน้ัน) 

x 100 

 

เกณฑการใหคะแนน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

รอยละ 1 – รอยละ 39 รอยละ 40 –รอยละ 59 มากกวาหรือเทากับรอยละ 60 

 

ผลการดําเนินงาน 

เกณฑมาตรฐาน (ระดับ) ประเมินตนเอง 
1 จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เขารวมกิจกรรม/โครงการ

พัฒนานักศึกษาตอจํานวนนักศึกษา ระดับปริญญาตรีทั้งหมด ( ไม
นับซ้ํา ) คิดเปนรอย   100 
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วิทยาลัยฯ และมหาวิทยาลัย ไดจัดโครงการ / กิจกรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพนักศึกษาในดานตางๆ    โดย

ดําเนินกิจกรรม เชน   กิจกรรมกีฬาและการสงเสริมสุขภาพ      กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและรักษาส่ิงแวดลอม 

กิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม  รวมจํานวนนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมทั้ง  14 กิจกรรม 

ทั้งหมด  381  คน  ( ไมนับซ้ํา ) ตอจํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งหมดในปการศึกษา 2552 จํานวน  431 คน 

ซึ่งคิดเปนรอยละ 93.64  ( CMP 3_3.2.1 -1 : แบบรายงานผลการดําเนินงาน )   

 
สรุปผลการดําเนินการ 

ผลการประเมิน 
หนวยวัด คาเปาหมาย 

ผลการ
ดําเนินงาน เทียบกับเปาหมาย 

เทียบกับเกณฑประเมิน 
(คะแนน) 

ระดับ ≥  รอยละ 60 รอยละ 93.64  บรรลุเปาหมาย 3 

 
จุดแข็ง : 

1. วิทยาลัยแพทยฯ มีนโยบายสงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมนักศึกษาครบทั้ง 5 ดาน 

2.  นักศึกษามีความสนใจเขารวมกิจกรรม ตลอดจนไดมีสวนรวมอยางสําคัญในการดําเนินงานในกิจกรรมตางๆ  และ

นักศึกษาเขารวมโครงการตามเปาหมายสามารถควบคุมไดเน่ืองจากมียังมีจํานวนนอย 
จุดที่ควรปรับปรุง :  - 
 
แนวทางการพัฒนาตนเอง : 
 สงเสริมและสนับสนุนใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรมอยางตอเนื่อง 
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องคประกอบที ่4   
การวิจัย  

 
ตัวบงช้ีที่ 4.1  : มีการพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงานสรางสรรค  
ที่มาตัวบงช้ี  :   สกอ.4.1 

คาน้ําหนัก :    1 

เปาหมาย : 5  ขอ 

ชนิดของตัวบงช้ี : กระบวนการ  
เกณฑมาตรฐาน: ขอ  

1. มีการจัดทําระบบบริหารงานวิจัยและงานสรางสรรคเพื่อใหบรรลุเปาหมายตามแผนของ  มหาวิทยาลัยและ

สอดคลองกับยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ  

2. มีการจัดทําระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่เก่ียวของกับการบริหารงานวิจยั และงาน 

สรางสรรคที่ใชประโยชนไดจริง  

3. มีการจัดสรรทรัพยากรการเงิน ทรัพยากรบุคคล แหลงคนควาตาง ๆ เพื่อสนับสนุนงานวิจัย และงาน

สรางสรรค 

4. มีระบบและกลไกพัฒนาทรัพยากรบุคคลดานการวิจัย  

5. มีระบบสรางขวัญและกําลังใจและยกยองนักวิจัยท่ีมีผลงานวิจัยและงานสรางสรรคดีเดน  

6. มีระบบและกลไกสงเสริมความรวมมือระหวางนักวิจัยกับองคกรภายนอกทั้งภาครัฐ เอกชนหรือ

ภาคอุตสาหกรรม  

เกณฑการประเมิน :  

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  

มีการดําเนินการ 1 - 2 ขอ  มีการดําเนินการ 3 – 4 ขอ มีการดําเนินการ 5 - 6 ขอ 

 
ผลการดําเนินงาน 

เกณฑมาตรฐาน ประเมินตนเอง 
1.  มีการจัดทําระบบบริหารงานวิจัยและงานสรางสรรคเพ่ือใหบรรลุเปาหมายตาม

แผนของ  มหาวิทยาลัยและสอดคลองกับยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ  

            วิทยาลัยฯ มีการจัดทําระบบบริหารงานวิจัยและงาสรางสรรคเพื่อใหบรรลุเปาหมายตามแผนของ  

มหาวิทยาลัยและสอดคลองกับยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ โดยการแตงต้ังคณะกรรมการบริหารงานวิจัย เพื่อ

กําหนดนโยบายแผนงานและกรอบการดําเนินงานวิจัยตามแผนยุทธศาสตร และมีการประชุมคณะกรรมการฯ 2 
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เดือน ตอคร้ัง 

1 คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการบริหารงานวิจัย วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข (CMP4_4.1-1.1)    

2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัย คร้ังที่ 3/2552 วันที่ 3 ธันวาคม 2552 (CMP4_4.1-1.2)    

3 แผนการดําเนินงานประจําป 2553  เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอยและใหบรรลุเปาหมาย

สอดคลองกับภารกิจวิทยาลัยฯ มหาวิทยาลัย และของประเทศ  (CMP4_4.1-1.3)   

2.  มีการจัดทําระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการบริหารงานวิจัย 
และงานสรางสรรค ที่ใชประโยชนไดจริง  

         วิทยาลัยฯ จัดทําระบบฐานขอมูลและสารสนเทศเก่ียวกับการวิจัย เพื่อเผยแพรขอมูล ขาวสารที่เปนประโยชน

ตอชุมชนและหนวยงานภายนอกอยางตอเนื่อง ซึ่งประกอบดวย 1. ฐานขอมูลวิจัย  2. ผลงานที่ไดตีพิมพ  3. แหลง

ทุนวิจัย 4. คูมือและระเบียบวิจัย  5. แบบฟอรมงานวิจัย เปนตน (CMP4_4.1-2.1: ระบบฐานขอมูลงานวิจัย 

1 0http://www.cmp.ubu.ac.th/~research/ ) 

3.  มีการจัดสรรทรัพยากรการเงิน ทรัพยากรบุคคล แหลงคนควาตาง ๆ เพ่ือ
สนับสนุนงานวจิัย และงานสรางสรรค  

             วิทยาลัยฯ ไดจัดสรรงบประมาณ ทรัพยากรบุคคล แหลงคนควาตางๆ เพ่ือสนับสนุนงานวิจัยและ

สรางสรรค อยางตอเนื่อง ดังนี้  

      1) โครงการสงเสริมและสนับสนุนการบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ( CMP4_4.1-3.1:)     

      2) ประกาศวิทยาลัยฯ เร่ือง หลักเกณฑการจัดสรรเงินทุนสนับสนุนโครงการวิจัย  

( CMP4_4.1-3.2) และยึดตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ เร่ือง การรับสมัครทุนและหลักเกณฑการใชเงินกองทุนวิจัย 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจําปงบประมาณ 2553 ( CMP4_4.1-3.3) 

      3) มีบุคลากรที่ทําหนาที่เปนผูประสานงานดานการวิจัยระหวางอาจารย หนวยงานภายใน และหนวยงาน

ภายนอก ( CMP4_4.1-3.4)   

      4) วิทยาลัยฯ มีระบบสารสนเทศในการคนควาวารสารวิชาการ งานวิจัย หนังสือและตํารา รวมถึง E-journal 

เพื่อเปนแหลงเรียนรูและสามารถสืบคนไดอยางรวดเร็ว (1 1http://www.cmp.ubu.ac.th/~library/)  ( CMP4_4.1-3.5)   

4.  มีระบบและกลไกพัฒนาทรัพยากรบุคคลดานการวิจัย   

วิทยาลัยฯ มีแผนในการจัดกิจกรรมพัฒนาบุคคลดานการวิจัย และระบบติดตามความกาวหนาของนักวิจัย

ใหมีประสิทธิภาพ รวมถึงกิจกรรมสัมมนาวิจัย Research Forum เพื่อใหมีการแลกเปล่ียนความรูและการพัฒนา

งานวิจัยของนักวิจัย (CMP4_4.1-4.1) 

           การมีสวนรวมของบุคลากรในการเปนคณะกรรมการฝายวิชาการ ในงานประชุมวิชาการ ม.อบ.วิจัย คร้ังที่ 4 

(CMP4_4.1-4.2) 

          การมีสวนรวมของบุคลากรในการเปนคณะกรรมการกํากับดูแลการเล้ียงสัตว มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

(CMP4_4.1-4.3) 
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         การสงเสริมบุคลากรดานการวิจัยเขารวมอบรมความรูพื้นฐานทางการวิจัย ตามหนังสือเลขที่ 

0529.16.1.9/0538 (CMP4_4.1-4.4) 

5.  มีระบบสรางขวัญและกําลังใจและยกยองนักวิจัยที่มีผลงาน วิจัยและงาน
สรางสรรคดีเดน  

            วิทยาลัยฯ ไดสงเสริมและประชาสัมพันธในเร่ืองการสรางขวัญและกําลังใจในการตีพิมพผลงานวิจัย และ

การจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา โดยยึดตามระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ (CMP4_4.1-5.1) 

6.  มีระบบและกลไกสงเสริมความรวมมือระหวางนักวิจัยกับองคกรภายนอกทั้ง
ภาครัฐ เอกชนหรือภาคอุตสาหกรรม   

          วิทยาลัยฯ มีความรวมมือระหวางนักวิจัยกับองคกรตางๆ ภายนอก ไดแก 

1. เครือขายวิจัยคลินิกสหสถาบัน (CRCN) ( CMP4_4.1-6.1)  

2. คณะเวชศาสตรเขตรอน มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อพัฒนาการปองกันและควบคุมโรคเขตรอนทั้งในระดับชาติและ

ระดับนานาชาติ (CMP4_4.1-6.2 )  

 
สรุปผลการดําเนินการ 

ผลการประเมิน 
หนวยวัด คาเปาหมาย 

ผลการ
ดําเนินงาน เทียบกับเปาหมาย 

เทียบกับเกณฑประเมิน 
(คะแนน) 

ขอ 5  ขอ 6 ขอ บรรลุเปาหมาย 3 

 
จุดแข็ง : 

1. วิทยาลัยฯ มีนโยบายสงเสริมและสนับสนุนดานการวิจัยอยางชัดเจน 

2. มีระบบฐานขอมูลและแหลงสารสนเทศในการคนควางานวิจัยและงานบริการวิชาการ  

3. มีเวทีในการแลกเปล่ียนความรู ปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะรวมกัน 
 
จุดที่ควรปรับปรุง : 

- ระบบการสรางขวัญและกําลังใจและยกยองนักวิจัยท่ีมีผลงาน วิจัยและงานสรางสรรคดีเดน 

 - ระบบนักวิจัยพี่เล้ียงและกลุมวิจัย 

 
แนวทางการพัฒนาตนเอง : 

1. สงเสริมและสนับสนุนงบประมาณ ดานการวิจัย เพื่อใหมีนักวิจัยและงานวิจัยมากขึ้น 

2. สงเสริมและสนับสนุนใหมีเครือขายความรวมมือหรือกลุมวิจัยระหวางหนวยงาน 

3. พัฒนาระบบการสรางขวัญและกําลังใจและยกยองนักวิจัยที่มีผลงาน วิจัยและงานสรางสรรคดีเดน 
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ตัวบงช้ีที่ 4.2  : มีระบบบริหารจัดการความรูจากงานวจิัยและงานสรางสรรค 
ที่มาตัวบงช้ี  :   สกอ.4.2 

คาน้ําหนัก :    1 

เปาหมาย : 4  ขอ 

ชนิดของตัวบงช้ี : กระบวนการ  

เกณฑมาตรฐาน : ขอ  
1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคทั้งในวงการวิชาการและ

การนําไปใชประโยชน 

2. มีระบบรวบรวม คัดสรร วิเคราะหและสังเคราะหความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรคที่เชื่อถือ

ได  และรวดเร็วทันตอการใชประโยชน  

3. มีการสรางเครือขายเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคไปยังผูเก่ียวของท้ังภายในและ

ภายนอกมหาวิทยาลัย  

4. มีระบบและกลไกการสนับสนุนความรวมมือระหวางนักวิจัยกับองคการภายนอกมหาวิทยาลัย

เพื่อ  การนําผลงานไปใชประโยชน  

5. มีกลไกสนับสนุนการจดสิทธิบัตรการซื้อขายทรัพยสินทางปญญา ตลอดจนการ       คุมครองสิทธิ

ของงานวิจัย หรือส่ิงประดิษฐ หรือนวัตกรรมใหแกนักวิจัยเจาของผลงาน 

เกณฑการประเมิน :  

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  

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

 
ผลการดําเนินงาน  

เกณฑมาตรฐาน  ประเมินตนเอง 
1.  มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคทั้งในวงการ

วิชาการและการนําไปใชประโยชน  

วิทยาลัยฯ มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคทั้งในวงการวิชาการและการ

นําไปใชประโยชน ดังนี้ 

          1. ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข เร่ือง หลักเกณฑการจัดสรรเงินทุนสนับสนุนการนําเสนอ

ผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการ (CMP4_4.2-1.1)   

          2. ประกาศวิทยาลัยฯ เร่ือง หลักเกณฑการจัดสรรเงินทุนสนับสนุนการตีพิมพผลงานวิจัยและวิชาการในวารสาร ( 

CMP4_4.2-1.2)  

          3. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เร่ือง รับสมัครทุนและหลักเกณฑการใชเงินกองทุนวิจยั มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี ประจําปงบประมาณ 2553 ( CMP4_4.2-1.3) 
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2.  มีระบบรวบรวม คัดสรร วิเคราะหและสังเคราะหความรูจากงานวจิัยและงาน
สรางสรรคที่เช่ือถือได  และรวดเร็วทันตอการใชประโยชน  

วิทยาลัยฯ ไดมีระบบการดําเนินงาน ดังนี้ 

 1. มีคําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการบริหารงานวิจัย ของวิทยาลัยฯ เลขที่ 135/2553  ลงวันที่ 5 เมษายน 2553 มี

หนาท่ีกําหนดนโยบายการดําเนินงานวิจัย ระบบคัดสรร วิเคราะห และสังเคราะหความรูจากงานวิจัยและการสงเสริมและ

สนับสนุนใหเกิดงานวิจัยอยางตอเนื่อง  ( CMP4_4.2-2.1) 

   2. มีระบบรวบรวมฐานขอมูล เพ่ือเปนศูนยกลางในการศึกษา คนควางานวิจัย และสรางองคความรูจาก

งานวิจัยและงานสรางสรรค หรืองานวิจัยที่ไดตีพิมพเผยแพรที่เช่ือถือไดและรวดเร็วทันตอการใชประโยชน  (CMP4_4.2-

2.2: 1 2http://www.cmp.ubu.ac.th/~research/)   

3.  มีการสรางเครือขายเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคไปยังผูเกี่ยว 
ของทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  

วิทยาลัยฯ มีกระบวนการดําเนินงานเพื่อเผยแพร หรือถายทอดความรูและการนําไปใชประโยชนทั้งภายในและ

ภายนอกสถาบัน  โดยเฉพาะหนวยงานทางดานสาธารณสุข ดังนี้ 

1. วิทยาลัยฯ มีการเผยแพร ผลงานดานการวิจัย ผานทางเว็บไซตอยางตอเนื่อง   

(CMP4_4.2-3.1: 1 3http://www.cmp.ubu.ac.th/~research/)   

          2. มีผลงานวิจัยเร่ือง “การประยุกตใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตร สําหรับการปองกันและควบคุมยุงลายและโรค

ไขเลือดออก ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี” ที่สรางเครือขายและเผยแพรขอมูลไปยังหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัยไดแก 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี (CMP4_4.2 - 3.2) และสํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 7 จังหวัดอุบลราชธานี 

(CMP4_4.2 - 3.3) 

4.  มีระบบและกลไกการสนับสนุนความรวมมือระหวางนักวิจัยกับองคกรภายนอก
มหาวิทยาลัยเพ่ือการนําผลงานไปใชประโยชน   

วิทยาลัยฯ  ไดสงเสริมและสนับสนุนใหนักวิจัยมีการสรางเครือขายความรวมมือกับองคกรภายนอกในการพัฒนา

งานวิจัย โดยการประชาสัมพันธทางเว็บไซตอยางตอเนื่องมีการเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรค โดยเปนเครือขาย

เช่ือมโยงระหวางนักวิจัย หนวยงานภายนอกผานระบบ Internet  

(CMP4_4.2-4.1)  สรางความรวมมือระหวางนักวิจัยรวมกับนักวิจัยภายนอกจากมหาวิทยาลัยขอนแกนเพื่อการนํา

ผลงานวิจัยไปใชประโยชน (CMP4_4.2-4.2 ) และบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการกับหนวยงานเครือขายวิจัย

คลินิกสหสถาบัน (CMP4_4.2-4.3) 

5.  มีกลไกสนับสนุนการจดสิทธิบัตรการซื้อขายทรัพยสินทางปญญา ตลอดจนการ
คุมครองสิทธิของงานวิจัย หรอืส่ิงประดิษฐ หรือนวัตกรรมใหแกนักวิจัยเจาของผลงาน  

          วิทยาลัยฯ ไดมีการสงเสริมสนับสนุนและใหความรูแกนักวิจัยอยางตอเนื่อง เพื่อใหทราบถึงแนวทางตางๆ โดยยึด

ตามระเบียบมหาวิทยาลัยในเร่ืองการสนับสนุนการจดสิทธิบัตรการซื้อขายทรัพยสินทางปญญา ตลอดจนการคุมครอง

สิทธิของงานวิจัย หรือส่ิงประดิษฐใหแกเจาของผลงาน   (CMP4_4.2-5.1)  
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http://www.ubu.ac.th/~research/index_research.php?page=research_unit/intelligent_prop และประกาศเร่ือง 

คาตอบแทนการตีพิมพผลงานวิจัย และการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา(CMP4_4.2-5.2)   

 
สรุปผลการดําเนินการ 

ผลการประเมิน 
หนวยวัด คาเปาหมาย 

ผลการ
ดําเนินงาน เทียบกับเปาหมาย 

เทียบกับเกณฑประเมิน 
(คะแนน) 

ขอ 4  ขอ 5 ขอ บรรลุเปาหมาย 3 

 
จุดแข็ง : 

1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยและผลงานวิชาการทั้งในระดับชาติและระดับ

นานาชาติ รวมท้ังความรวมมือเพ่ือการนําผลงานไปใชประโยชน 

2. มีการสรางความรวมมือระหวางนักวิจัยกับองคการภายนอกวิทยาลัยฯ อยางตอเน่ือง 
จุดที่ควรปรับปรุง : 

วิทยาลัยฯ ยังไมมีผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการที่ไดรับการจดสิทธิบัตร 
แนวทางการพัฒนาตนเอง : 

สงเสริมและสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยและผลงานวิชาการอยางตอเนื่อง 
 
 
 
ตัวบงช้ีที่ 4.3  : เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ตอ

จํานวนอาจารยประจํา 
ที่มาตัวบงช้ี  :   สกอ.4.3, สมศ.2.2, 2.3 , ก.พ.ร.4.2.2 

คาน้ําหนัก :    1 

เปาหมาย :  ≥  80,000 บาท 

ชนิดของตัวบงช้ี : ปจจัยนําเขา  

คําอธิบายตัวบงช้ี : ตัวบงชี้นี้ตองการวัดถึงจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคทั้งท่ีวิทยาลัย

แพทยศาสตรและการสาธารณสุขจัดสรรใหเองและที่ไดรับจากภายนอก เพื่อการสนับสนุนการทําวิจัยและงาน

สรางสรรคที่มีการศึกษาคนควา  ซึ่งเปนที่ยอมรับ หรือมีการนําไปใชประโยชน และจํานวนเงินที่ไดรับการสนับสนุน

อาจรวมถึงวัสดุ อุปกรณ เคร่ืองมือตางๆ ที่อาจารยประจําและนักวิจัยไดรับการสนับสนุนจากภายนอกสําหรับ

งานวิจัยและงานสรางสรรคในกรณีที่เปนวัสดุ อุปกรณ เคร่ืองมือ ใหคํานวณเปนจํานวนเงินตามราคาของส่ิงนั้นๆ  

 งานสรางสรรค หมายถึง ผลงานวิชาการ (ไมจําเปนตองมีงานวิจัย) ที่มีการศึกษา คนควา หรือแสดงออก

ทางศิลปะอันเปนที่ยอมรับ 
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ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : ขอมูลพื้นฐานและเอกสารหลักฐานอางอิงที่เก่ียวของ สําหรับการนับจํานวน

อาจารยประจําและจํานวนเงินใหใชหลักเกณฑ ดังนี้  

1. จํานวนอาจารยประจํา ใหนับรวมนักวิจัย และไมนับรวมอาจารยประจําและนักวิจัยที่ลาศึกษาตอ 

2. จํานวนเงินสนับสนุนการทําวิจัยและงานสรางสรรคจําแนกเปนเงินสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย และ

จากแหลงทุนตางๆ ภายนอกมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

จํานวนเงินสนับสนุนการทําวิจัยและงานสรางสรรคที่มหาวิทยาลัยจัดสรรใหกับอาจารยและนักวิจัย 

โดยใหนับเฉพาะจํานวนเงินที่ไดรับอนุมัติใหมีการเบิกจาย ไมใชตัวเลขงบประมาณที่จัดสรร  

จํานวนเงินสนับสนุนการทําวิจัยและงานสรางสรรคจากภายนอกมหาวิทยาลัย จําแนกตามแหลง

เงินทุน ดังนี้  

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

- แหลงทุนตางประเทศ  

- หนวยงานภาคอุตสาหกรรม กระทรวง จังหวัด อื่น ๆ ที่ไมใชแหลงทุนวิจัย  

- หนวยงานภาคเอกชน  

- แหลงอื่นๆ 

หมายเหต ุ 
1. เงินที่จัดสรรใหเพื่อการวิจัยครอบคลุมถึงงบประมาณแผนดินและรายไดของมหาวิทยาลัย/ คณะ ที่ได

จัดสรรใหอาจารยและนักวิจัยเพื่อทําวิจัยและงานสรางสรรค 

2. การนับจํานวนเงินใหนับเฉพาะเงินที่ไดรับอนุมัติใหมีการเบิกจาย ไมใช ตัวเลขงบประมาณที่จัดสรร 

3. กรณีมีผูรวมทําหลายคนหลายหนวยงาน ใหแบงสัดสวนเงินเปนคาเฉล่ียตามจํานวนผูเขารวม

โครงการวิจัย  

4. กรณีโครงการวิจัยน้ันไดรับทุนสนับสนุนเปนเวลามากกวา 1 ป ใหรายงานจํานวนเงินเฉล่ียตามสัดสวน

ในปการศึกษาน้ัน  

สูตรในการคํานวณ : 

(จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัย และงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยใน

ปงบประมาณ 2552)  

 

 (จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยในปการศึกษา 2552 ) 

เกณฑการประเมิน :  

- เกณฑเฉพาะมหาวิทยาลัยท่ีเนนการผลิตบัณฑิตและวิจัย  

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  

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

1. จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัย และงานสรางสรรคมหาวิทยาลัย/ คณะจัดสรร

ใหกับอาจารยประจําและนักวิจัยในปงบประมาณ 2552 

1,998,500 

    1.1 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายใน 1,818,500 

    1.2 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายนอก 180,000 

2. จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยในปการศึกษา 2552 24 

3. จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัย และงานสรางสรรคมหาวิทยาลัย/ คณะจัดสรร

ใหกับอาจารยประจําและนักวิจัยในปงบประมาณ 2552 ตอจํานวนอาจารย

ประจําและนักวิจัยในปการศึกษา 2552 

83,270.83 บาท 

 

  เอกสารประกอบ 
 CMP4_4.3 
สรุปผลการดําเนินการ 

ผลการประเมิน 
หนวยวัด คาเปาหมาย ผลการดําเนินงาน 

เทียบกับเปาหมาย 
เทียบกับเกณฑประเมิน 

(คะแนน) 

ปริมาณ ≥  80,000 บาท 83,270.83 บาท บรรลุเปาหมาย 3 

 
จุดแข็ง: 

1. ผูบริหารมีนโยบายสงเสริมและสนับสนุนงานวิจัยท่ีมุงเนนในการแกไขปญหาของชุมชน 

2. อาจารยและบุคลากรวิทยาลัยฯ มีความรูความเชี่ยวชาญในเชิงสหสาขาวิชา ทําใหมีโครงการวิจัยที่มี

ความหลากหลาย เพิ่มโอกาสใหไดรับงบสนับสนุนในการทําวิจัย 

3. วิทยาลัยฯ ต้ังอยูในภูมิศาสตรที่เหมาะสมกับการทําวิจัยเพื่อแกไขปญหาดานสุขภาพในชุมชนเพิ่ม

โอกาสใหไดรับงบสนับสนุนในการทําวิจัย 
จุดที่ควรปรับปรุง : 
  - แหลงทุนวิจัยหลักยังตองพึ่งพางบประมาณแผนดินของมหาวิทยาลัย  
แนวทางการพัฒนาตนเอง : 

1. สงเสริมและสนับสนุนใหไดรับจัดสรรงบประมาณโครงการวิจัยจากแหลงทุนภายนอก 

หรือเงินรายไดใหมากขึ้น 

2. จัดอบรมการพัฒนาทักษะ ความชํานาญในดานการวิจัยแกนักวิจัยอยางตอเนื่องและเสนอขอรับทุน

วิจัย 

3. สงเสริมใหมีระบบนักวิจัยพี่เล้ียง และผูทรงคุณวุฒิเพื่อใหเปนที่ปรึกษางานวิจัยดานตางๆ ให

ครอบคลุมมากขึ้น 
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ตัวบงช้ีที่ 4.3.1 : รอยละของอาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่ไดรับทุนทาํวิจัยและงาน 
                      สรางสรรคจากภายในมหาวิทยาลัย/ คณะตออาจารยประจํา 
ที่มาตัวบงช้ี  :   สมศ.2.4,  ก.พ.ร.4.2.3 

คาน้ําหนัก :    1 

เปาหมาย : ≥  รอยละ 50 

ชนิดของตัวบงช้ี : ปจจัยนําเขา 
คําอธิบาย : 

1. เปรียบเทียบอาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่ไดรับทุนทําวิจัยและงานสรางสรรคในปงบประมาณ 

2552 ทั้งจากภายในวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุขตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา โดยให

นําเสนอในรูปรอยละ 

2. ทุนทําวิจัยและงานสรางสรรค หมายถึง การไดรับเงิน วัสดุ อุปกรณ เคร่ืองมือตางๆท่ีไดรับการ

สนับสนุนจากภายในสถาบันสําหรับงานวิจัยและงานสรางสรรค  ในกรณีที่เปนวัสดุ  อุปกรณ เคร่ืองมือ ใหคํานวณ

เปนจํานวนเงินตามราคาของส่ิงนั้นๆ 

5. อาจารยและนักวิจัยประจํา หมายถึง อาจารยประจําทุกระดับ ไดแก อาจารยขาราชการ อาจารย

พนักงาน รวมถึงอาจารยพิเศษท่ีมีสัญญาการจางท้ังปการศึกษา ( จางไมตํ่ากวา 9 เดือน ) และนักวิจัยประจําไดแก 

ขาราชการ หรือพนักงานของมหาวิทยาลัยท่ีมีสัญญาการจางทั้งปการศึกษา ( จางไมตํ่ากวา 9 เดือน ) นับเฉพาะ

อาจารยและนักวิจัยที่ปฏิบัติงานจรงิ ในปการศึกษา 2552 (ปฏิบัติงานจริงในการศึกษา 2551 และไมตํ่ากวา     

9 เดือน ) ไมรวมผูลาศึกษาตอ 

6. การนับจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําทานน้ันจะไดรับทุนมากกวา 1 ทุน  

ในรอบปการศึกษา 2552 

สูตรในการคํานวณ : 

(จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําท่ีไดรับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายใน 

มหาวิทยาลัย/คณะในปงบประมาณ 2552)  

 (จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา ในปการศึกษา 2552) 

x 100 

เกณฑการใหคะแนน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

รอยละ 1 - รอยละ34 รอยละ 35 – รอยละ 49 มากกวาหรือเทากับรอยละ  50 
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ผลการดําเนินงาน  
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงช้ี ผลการดําเนินงาน 

1. จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําท่ีไดรับทุนทําวิจัยหรืองาน

สรางสรรคจากภายในมหาวิทยาลัย/คณะในปงบประมาณ 2552 

9 

 

2. จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา ในปการศึกษา 2552 24 

3. รอยละของจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําท่ีไดรับทุนทําวิจัยหรือ

งานสรางสรรคจากภายในมหาวิทยาลัย/คณะในปงบประมาณ 2551 ตอ

จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา ในปการศึกษา 2552 

รอยละ 37.50 

 

  เอกสารประกอบ 
 CMP4_4.3.1 
 
สรุปผลการดําเนินการ 

ผลการประเมิน 
หนวยวัด คาเปาหมาย 

ผลการ
ดําเนินงาน เทียบกับเปาหมาย 

เทียบกับเกณฑประเมิน 
(คะแนน) 

รอยละ ≥ รอยละ 50 รอยละ 37.50 ไมบรรลุเปาหมาย 2 

 
จุดแข็ง : 

1. นักวิจัยใหความสนใจในการขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยจากงบประมาณแผนดิน และเงินรายได

มหาวิทยาลัยอยางตอเนื่อง 

2. นักวิจัยมีผลงงานวิจัยรวมกันและบูรณาการความเชี่ยวชาญหลากหลายสาขาและกับบุคลากร

ภายนอกมากขึ้น 
 
จุดที่ควรปรับปรุง : 

1. มีอาจารยมาใหมเพิ่มมากขึ้นและยังไมมีประสบการณในการทําวิจัย 

2. ภาระงานสอนของอาจารยมาก จึงไมไดทําการวิจัย 

 
แนวทางการพัฒนาตนเอง : 

1. สงเสริมและสนับสนุนใหไดรับการจัดสรรทุนวิจัยภายในมหาวิทยาลัยอยางตอเนือ่ง 

2. มีมาตรการสงเสริมและกระตุนใหอาจารยผูสอนทํางานวิจัยมากขึ้น 

3. สงเสริมใหมีการทํางานวิจัยเปนทีมหรือเปนโครงการรวม หรือกลุมวิจัย 
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ตัวบงช้ี  4.3.2 :  รอยละของอาจารยประจําทีไ่ดรับทุนทาํวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายนอกมหาวิทยาลัย/ 
คณะตอจํานวนอาจารยประจาํ 

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

คาน้ําหนัก :    1 

คาเปาหมาย รอยละ 25  

ชนิดของตัวบงช้ี :  ปจจัยนําเขา 

คําอธิบาย 
 รอยละของอาจารยประจําและนักวิจัยท่ีไดรับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายนอกมหาวิทยาลัย/ 

คณะเทียบกับอาจารยประจํา ทั้งนี้ใหนับอาจารยประจําและนักวิจัยเฉพาะท่ีปฏิบัติงานจริง   ไมนับรวมอาจารย
ประจําและนักวิจัยที่ลาศึกษาตอ และไมนับซ้ําแมวาอาจารยประจําหรือนักวิจัยทานนั้นจะไดรับทุนวิจัย
หลายครั้งในปการศึกษานั้นๆ การไดรับทุนทาํวิจัยหรืองานสรางสรรค หมายรวมถึง การไดรับเงิน วัสดุ 

อุปกรณ เคร่ืองมือตางๆ   ที่ไดรับการสนับสนุนจากภายนอกสําหรับงานวิจัยหรืองานสรางสรรค ในกรณีที่เปนวัสดุ 

อุปกรณ เคร่ืองมือใหคํานวณเปนจํานวนเงินตามราคาของส่ิงนั้นๆ 

 แหลงทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายนอกมหาวิทยาลัย/ คณะ จําแนกดังนี้ 

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

2) แหลงทุนตางประเทศ  

3) จากหนวยงานภาคอุตสาหกรรม กระทรวง จังหวัด อืน่  ๆที่ไมใชแหลงทุนวิจัย 

4) จากภาคเอกชน 

5) จากแหลงอื่นๆ 

สูตรการคํานวณ 

 
เกณฑการใหคะแนน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

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

 

 

 

 

(จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยท่ีไดรับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรคจาก

ภายนอกมหาวิทยาลัย/ คณะในปงบประมาณ 2552)  

1 313(จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยในปการศึกษา 2552 ) 

x 100 
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ผลการดําเนินงาน  
ขอมูลตัวช้ีวัด ผลการดําเนินงาน 

1. จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยท่ีไดรับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรคจาก

ภายนอกมหาวิทยาลัย/ คณะในปงบประมาณ 2551 

1 

 

2. จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยในปการศึกษา 2551 24 

3. รอยละของจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยท่ีไดรับทุนทําวิจัยหรืองาน

สรางสรรคจากภายนอกมหาวิทยาลัย/ คณะในปงบประมาณ 2551ตอจํานวน

อาจารยประจําและนักวิจัยในปการศึกษา 2551 

รอยละ 4.17 

 

เอกสารประกอบ 
 CMP4_4.3.2 
สรุปผลการดําเนินการ 

ผลการประเมิน 
หนวยวัด คาเปาหมาย 

ผลการ
ดําเนินงาน เทียบกับเปาหมาย 

เทียบกับเกณฑ
ประเมิน (คะแนน) 

รอยละ รอยละ 25 รอยละ 4.17 บรรลุเปาหมาย 1 

 
จุดแข็ง : 
 - 
 
จุดที่ควรปรับปรุง : 
 1. นักวิจัยไดรับการจัดสรรจากแหลงทุนภายนอกนอย 

 2. นักวิจัยยังขาดความรูและประสบการณในการของบประมาณจากแหลงทุนภายนอก 

 3. อาจารยที่จบปริญญาเอกนอยและมีภาระงานสอนมากจึงไมทําวิจัย 
  
แนวทางการพัฒนาตนเอง : 

1. สงเสริมและสนับสนุนนักวิจัย ใหเสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณจากแหลงทุนภายนอกมากขึ้น 

2. แตงต้ังผูทรงคุณวุฒิดานการวิจัย เพื่อใหคําปรึกษาและพิจารณาขอเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน  

    จากภายนอก 

3. สงเสริมนักวิจัยหนาใหมและสรางแรงจูงใจใหมีการทําและพัฒนางานวิจัยมากขึ้น 
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ตัวบงช้ีที่ 4.4 : รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทาง
ปญญาหรืออนุสิทธิบัตร หรือนําไปใชประโยชนทั้งในระดับชาติ และในระดับนานาชาติตอ
จํานวนอาจารยประจํา(ไมนับซ้ํา) 

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

คาน้ําหนัก:   1 

เปาหมาย : รอยละ 40 

ชนิดของตัวบงช้ี : ผลผลิต  

คําอธิบายตัวบงช้ี : งานวิจัยและงานสรางสรรคที่เปนผลิตภาพของวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข เกิด

จากการติดตามความกาวหนาทางวิชาการและการพัฒนาองคความรูอยางตอเนื่องของคณาจารย จึงเปนผลงานท่ีมี

คุณคา สมควรสงเสริมใหมีการเผยแพรและนําไปใชประโยชนทั้งในเชิงวิชาการและการแขงขันของประเทศ การสราง

ความรูความเขาใจ   และสรางระบบบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญาของผลิตภาพดังกลาว  อาทิ การจดทะเบียน 

ทรัพยสินทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตร จะชวยสนับสนุนใหงานวิจัยและงานสรางสรรคมีความคุมคาและเกิด

มูลคาเพิ่มขอมูล 

อางอิงสําหรับผูประเมิน : ขอมูลพื้นฐานและเอกสารหลักฐานอางอิงที่เก่ียวของ สําหรับการนับจํานวนอาจารย

ประจําและผลงานใหใชหลักเกณฑ ดังนี้ :  

1. จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย ไมนับรวมอาจารยและนักวิจัยท่ีลาศึกษาตอ 

2. จํานวนงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทาง 

ปญญาหรือ  อนุสิทธิบัตร หรือนําไปใชประโยชนทั้งในระดับชาติและในระดับนานาชาติ  

หมายเหตุ  
1. การเผยแพรผลงาน 1 เร่ืองมากกวา 1 คร้ัง ใหนับเพียงคร้ังเดียว โดยควรนําเสนอผลการเผยแพรที่มี

คุณภาพเชิงวิชาการมากที่สุด  

2. การตีพิมพในวารสาร นับเม่ือกองบรรณาธิการวารสารตอบรับแลว  

3. บทความท่ีไดรับการนําเสนอในการประชุมหรือสัมมนาวิชาการระดับชาติหรือ นานาชาติ หมายถึง 

บทความที่ไมใชบทคัดยอสําหรับบทความที่ไดรับการคัดเลือกตีพิมพรวมเลมในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม 

(proceeding)  

4. การรายงานขอมูลบทความท่ีไดรับการตีพิมพ ใหจําแนกตามประเภทผลงานท่ีไดรับการตีพิมพใน

วารสารระดับตางๆ โดยระบุรายละเอียด ดังนี้  

- ชื่อ เลมที่ และวัน เดือน ป ของวารสารที่ตีพิมพ  

- ชื่อบทความและเลขหนา  

- ชื่อผูเขียน  
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5. การนับจํานวนการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตรทั้งในและตางประเทศใหนับเฉพาะที่ไดรับ

การจดทะเบียนในปนั้น โดยไมนับรวมกรณีอยูในระหวางย่ืนจดทะเบียน และไมนับรวมการจดลิขสิทธิ์และการทะเบียน

เคร่ืองหมายการคา  
สูตรการคํานวณ 
 

เกณฑการประเมิน :  

- เกณฑเฉพาะมหาวิทยาลัยท่ีเนนการผลิตบัณฑิตและวิจัย  

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  

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

 

ผลการดําเนินงาน 

ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงช้ี ผลการดําเนินงาน 

1.  จํานวนงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพ เผยแพร และหรือนําไปใช

ประโยชนทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติในปงบประมาณ 2552 

15 

2. จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยในปการศึกษา 2552 24 

3. รอยละของจํานวนงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพ เผยแพร และหรือ

นําไปใชประโยชนทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติในปงบประมาณ 2552 ตอ

จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยในปการศึกษา 2552 

รอยละ 62.50 

เอกสารประกอบ 
 CMP4_4.4 
สรุปผลการดําเนินการ 
 

ผลการประเมิน 
หนวยวัด คาเปาหมาย 

ผลการ
ดําเนินงาน เทียบกับเปาหมาย 

เทียบกับเกณฑประเมิน 
(คะแนน) 

รอยละ    รอยละ 40 รอยละ 62.50 บรรลุเปาหมาย 3 

(จํานวนงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพ เผยแพร และหรือนําไปใชประโยชนทั้ง

ในระดับชาติและระดับนานาชาติในปงบประมาณ 2552)  

1 414(จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยในปการศึกษา 2552) 

x 100 
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จุดแข็ง: 
  นักวิจัยไดรับการตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยและผลงานวิชาการอยางตอเนื่องท้ังใน  

ระดับชาติและนานาชาติ 

 
จุดที่ควรปรับปรุง : 
 นักวิจัยยังขาดความเชี่ยวชาญดานภาษาในการเขียนบทความวิชาการและงานวิจัยเพื่อตีพิมพผลงานระดับ

นานาชาติ 

 
แนวทางการพัฒนาตนเอง : 
  1.จัดอบรมการพัฒนาทักษะในการเขียนบทความวิชาการและผลงานวิจัยใหไดรับการตีพิมพ 

              2.สงเสริมและสนับสนุนงบประมาณ เพื่อเสริมแรงจูงใจใหมีการตีพิมพผลงานวิจัย 

 

 

 
ตัวบงช้ีที่ 4.5 : รอยละของบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (Citation) ใน refereed journal หรือ 
   ในฐานขอมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติตออาจารยประจํา (เฉพาะ 
   มหาวิทยาลัยที่เนนการผลิตบัณฑิตและวิจัย)  
ที่มาตัวบงช้ี  :   สกอ.4.5, สมศ.2.6 , ก.พ.ร.4.2.4 

คาน้ําหนัก :    1 

เปาหมาย : รอยละ 15 

ชนิดของตัวบงช้ี : ผลผลิต 

คําอธิบายตัวบงช้ี : การเผยแพรผลงานวิจัยที่วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุขสรางขึ้นมีหลายชองทาง เร่ิมต้ังแต

การเผยแพรในระดับมหาวิทยาลัย ระดับชาติ และระดับนานาชาติ วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุขอาจสงเสริมให

ผลงานวิจัยของวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุขไดมีโอกาสเผยแพรในระบบสากลที่เปนที่ยอมรับมากขึ้น และการ

ไดรับอางอิงในระบบสากลดังกลาวไมวาจะเปน refereed journal หรือในฐานขอมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติจะ

สะทอนคุณภาพของผลงานวิจัย รวมทั้งเปนการขยายฐานการเผยแพรไดกวางขวางขึ้น  

ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : ขอมูลพื้นฐานและเอกสารหลักฐานอางอิงที่เก่ียวของสําหรับการนับจํานวนอาจารย

ประจําและบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง ใหใชหลักเกณฑดังนี้  

1. จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยท้ังหมด รวมผูที่ลาศึกษาตอ 

2. จํานวนบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (citation) ใน referred journal หรือในฐานขอมูลระดับชาติหรือระดับ

นานาชาติ โดยสามารถนับผลงานของนักวิจัยและผลงานของอาจารยที่ลาศึกษา 

ตอไดดวย  
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หมายเหต ุ 
1. การนับบทความที่ไดรับการอางอิงใน referred journal หรือในฐานขอมูลระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ไม

นับซ้ํา แมวาบทความวิจัยนั้นจะไดรับการอางอิงหลายคร้ังก็ตาม  

2. บทความวิจัยในฐานขอมูลมาตรฐานสากลตามที่กําหนด ใหนับเฉพาะที่เปนบทความวิจัยเทานั้น  ไดแก 

“research article “ “ letter “ และ “ review “  

 

สูตรการคํานวณ 

เกณฑการประเมิน :  

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  

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

ผลการดําเนินงาน  
 

ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงช้ี ผลการดําเนินงาน 

1. จํานวนบทความวิจัยท่ีไดรับการอางอิง (citation) ในrefereed journal หรือใน

ฐานขอมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติในปงบประมาณ 2552 

5 

 

2. จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดและนักวิจัยในปการศึกษา  2552 34 

3. รอยละของจํานวนบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (citation) ในrefereed journal หรือ

ในฐานขอมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติในปงบประมาณ 2552 ตอจํานวนอาจารย

ประจําทั้งหมดและนักวิจัยในปการศึกษา  2552 

รอยละ 14.71 

 

   
เอกสารประกอบ 
 CMP4_4.5 
สรุปผลการดําเนินการ 

ผลการประเมิน 
หนวยวัด คาเปาหมาย 

ผลการ
ดําเนินงาน เทียบกับเปาหมาย 

เทียบกับเกณฑประเมิน 
(คะแนน) 

รอยละ รอยละ 15 รอยละ 14.71 ไมบรรลุเปาหมาย 1 

 

(จํานวนบทความวิจัยท่ีไดรับการอางอิง (citation) ใน refereed journal หรือ 

ในฐานขอมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติในปงบประมาณ 2552) 

1 515(จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดและนักวิจัยในปการศึกษา  2552) 

x 100 
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จุดแข็ง :  

-ไมมี- 
 
จุดที่ควรปรับปรุง : 
 ผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพนานาชาติยังมีนอย ไมมีการสรางขวัญและกําลังใจ 
แนวทางการพัฒนาตนเอง : 
   สงเสริมสนับสนุนและพัฒนาใหมีการสงผลงานวิจัย  ใหมีการตีพิมพเผยแพรมากขึ้นเพื่อเพิ่มโอกาสในการอางอิงจาก

นักวิจัย 
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องคประกอบที ่5   
การบริการวิชาการ 

  
ตัวบงช้ีที่ 5.1 : มีระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแกสังคมตามเปาหมายของ 

         มหาวิทยาลัย  
ที่มาตัวบงช้ี :  สกอ. 5.1 

คาน้ําหนก  :   1.17 

เปาหมาย : 5  ขอแรก 

ชนิดของตัวบงช้ี : กระบวนการ  
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ  

1. มีการจัดทํานโยบาย แผนกลยุทธ และแผนดําเนินงานของการบริการวิชาการแกสังคม 

2. มีคณะกรรมการ คณะทํางานหรือหนวยงานดําเนินการใหบริการวิชาการแกสังคมตามแผนท่ีกําหนด 

3. มีการกําหนดหลักเกณฑและหรือระเบียบในการใหบริการวิชาการแกสังคม  

4. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนที่กําหนด  

5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริการวิชาการแกสังคม  

6. มีการจัดทําแผนการเช่ือมโยงและบูรณาการการบริการทางวิชาการแกสังคมเขากับการเรียนการสอน 

หรือ การวิจัย หรือ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  

7. มีการประเมินสัมฤทธิผลและนําผลการประเมินไปพิจารณาปรับปรุงความเช่ือมโยง และบูรณาการ

ระหวางการบริการวิชาการแกสังคมกับภารกิจอื่น ๆ ของวิทยาลัยแพทย 

เกณฑการประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการ 1 – 2 ขอแรก มีการดําเนินการ 3 - 4 ขอแรก มีการดําเนินการ 5 - 7 ขอแรก 

 
 ผลการดําเนินงาน 

เกณฑมาตรฐาน (ระดับ) ประเมินตนเอง 
1.  มีการจัดทํานโยบาย แผนกลยุทธ และแผนดําเนินงานของการบริการ

วิชาการแกสังคม  

วิทยาลัยฯไดมีการจัดทําแผนการดําเนินงานการบริการวิชาการแกสังคม รวมถึงการกําหนดนโยบาย การ

ดําเนินงานของกิจกรรมตางๆ  เพ่ือใหสอดคลองกับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยและปญหาของชุมชน  

(CMP5_5.1-1.1:แผนการดําเนินงาน) 

2.  มีคณะกรรมการ คณะทํางานหรือหนวยงานดําเนินการใหบริการ  



 

 

 - 170 -  
วิชาการแกสังคมตามแผนที่กําหนด 

วิทยาลัยฯมีคณะกรรมการบริการวิชาการในการดําเนินงานกิจกรรมหรือโครงการแกสังคม ตาม คําส่ัง

วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข ที่ 135  / 2553 เร่ือง แตงต้ังคณะกรรมการบริหารงานคณะกรรมการ

บริหารงานบริการวิชาการ และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยฯ เพ่ือดําเนินงาน กําหนดนโยบาย และระเบียบ

ตางๆ เก่ียวกับการบริการวิชาการแกสังคม  โดยมีหนวยงานดานการบริการวิชาการ และมีเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ

ภารกิจดานการบริการวิชาโดยตรง ( CMP5_ 5.1-2.1) 

3.  มีการกําหนดหลักเกณฑและหรือระเบียบในการใหบริการวิชาการแก
สังคม  

มีการกําหนดหลักเกณฑหรือแนวทางในการดําเนินงานโครงการบริการวิชาการแกสังคม โดยมุงเนน

ประชาชน และสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ( CMP5_5.1-3.1)    

4.  มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนที่กําหนด  

วิทยาลัยฯ มีระบบและจัดทําโครงการประเมินผลการดําเนินงานโครงการบริการวิชาการและกิจกรรมของ 

Research Forum (CMP5_ 5.1-4.1) เพื่อเปนการแลกเปล่ียนและปญหาในการดําเนินงาน  และระบบประเมินผล

การปฏิบัติงานตามแผนที่กําหนดไว โดยอิงเกณฑการติดตามและการประเมินผลของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ผานการรายงานความกาวหนาเพื่อใหหัวหนาโครงการรายงานเก่ียวกับขั้นตอนการดําเนินงาน  ปญหาอุปสรรค 

และขอเสนอแนะตางๆ (CMP5_ 5.1-4.2) 

5.  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริการวิชาการแกสังคม  

วิทยาลัยฯ ไดจัดทําโครงการบริการวิชาการ เร่ือง “ศูนยฯ เคล่ือนท่ีบริการตรวจสุขภาพชุมชนในเขตพื้นท่ี

อีสานตอนลาง” ประจําปงบประมาณ 2552 ผลการประเมินพบวาโรคที่เปนปญหาสําคัญของกลุมเปาหมาย คือ 

โรค หิด เหา และเช้ือราท่ีผิวหนัง ( CMP5_ 5.1-5.1)  ดังนั้นศูนยฯ จึงไดจัดทําโครงการบริการวิชาการ เร่ือง “ศึกษา

ความชุกของโรคหิด เหา แผลพุพอง และเชื้อราที่ผิวหนัง เพื่อสุขภาพเด็กในวัยเรียน” ในปงบประมาณ 2553 เพื่อ

แกไขปญหาของสุขภาพประชาชน  ( CMP5_ 5.1-5.2)   

6.  มีการจัดทําแผนการเช่ือมโยงและบูรณาการการบริการทางวิชาการแก
สังคม    เขากับการเรียน การสอน หรือ การวิจัย หรือ การทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

 

วิทยาลัยฯมีคณะกรรมการบริการวิชาการในการดําเนินงานกิจกรรมหรือโครงการแกสังคม ตาม คําส่ัง

วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข ที่ 135 / 2553 เร่ือง แตงต้ังคณะกรรมการบริหารงานคณะกรรมการ

บริหารงานบริการวิชาการ และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยฯ เพื่อดําเนินงาน บูรณาการการบริการทาง

วิชาการแกสังคม    เขากับการเรียน การสอน หรือ การวิจัย หรือ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (CMP5_ 5.1-6.1) 

และสงเสริมสนับสนุนใหโครงการบริการวิชาการตางๆ ระบุถึงการเชื่อมโยงและบูรณาการบริการวิชาการแกสังคม 

เขากับการเรียนการสอน การวิจัย การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เชน โครงการการสรางเสริมและพัฒนาการจัดการ
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อนามัยส่ิงแวดลอมในศูนยพัฒนาเด็กเล็กบูรณาการกับการเรียนการสอนรายวิชา อนามัยส่ิงแวดลอม รหัส 1902 

304 (CMP5_ 5.1-6.2) 

7.  มีการประเมินสัมฤทธิผลและนําผลการประเมินไปพิจารณาปรับปรุง
ความเช่ือมโยง และบูรณาการระหวางการบริการวิชาการแกสังคมกับ
ภารกิจอ่ืน ๆ ของวิทยาลัยแพทย 

- 

         - 
 
สรุปผลการดําเนินการ 

ผลการประเมิน 
หนวยวัด คาเปาหมาย 

ผลการ
ดําเนินงาน เทียบกับเปาหมาย 

เทียบกับเกณฑประเมิน 
(คะแนน) 

ระดับ 5  ขอแรก 6 ขอแรก บรรลุเปาหมาย 3 

 
จุดแข็ง: 

1. วิทยาลัยฯมีนโยบาย แนวทางและแผนการดําเนินงานการบริการวิชาการแกสังคมที่ชัดเจน 

2. มีหนวยงานใหบริการ เชน ศูนยสุขภาพ ศูนยพัฒนาเด็ก ในกํากับดูแล 
 
จุดที่ควรปรับปรุง : 

5. การสรางเครือขายกับประชาชนในการใหบริการวิชาการแกสังคม 

6. อาจารยมีสวนรวมในการบริการวิชาการนอย 
 
แนวทางการพัฒนาตนเอง : 
  1. สงเสริมใหมีการจัดต้ังศูนยบริการ เพื่อใหความรูและบริการวิชาการดานสุขภาพอยางตอเนื่อง 

 2. สงเสริมใหอาจารยทุกคนใหมีสวนรวมในการบริการวิชาการ 
 
 
 
ตัวบงช้ีที่ 5.1.1 : มีการนําความรูและประสบการณจากการบริหารวิชาการและวิชาชีพ 

  มาใชในการพัฒนาการเรียน การสอน และการวิจัย 
ที่มาตัวบงช้ี :   
คาน้ําหนัก  :   1.17 

เปาหมาย : ระดับ 3 

ชนิดของตัวบงช้ี :  กระบวนการ 
คําอธิบาย 
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 การท่ีสถาบันไดนําองคความรูและมวล ประสบการณจากการใหบริการวิชาการแกสังคม 

ชุมชน และประเทศชาติมาใชประโยชนในการพัฒนาการเรียนการสอนหรือการวิจัย 
 
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ  

1. มีแผนในการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการ /วิชาชีพมาใชในการเรียนการสอนและ

การวิจัย 

2. มีการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการ /วิชาชีพมาใชในการเรียน การสอนอยางนอย 1 

โครงการ 

3. มีการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการ /วิชาชีพมาใชในการวิจัยอยางนอย 1 โครงการ 

4. มีการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการ /วิชาชีพมาใชในการเรียนการสอนและการวิจัย

อยางนอย 1 โครงการ 

5. มีการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับการวิจัยและการบริการวิชาการ /วิชาชีพอยางนอย 1 

โครงการ 

1 212 Bเกณฑการใหคะแนน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ขึ้นไป 

 
ผลการดําเนินงาน 

เกณฑมาตรฐาน (ระดับ) ประเมินตนเอง 
1. มีแผนในการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการ /

วิชาชีพมาใชในการเรียนการสอนและการวิจัย  

วิทยาลัยฯมีแผนและทิศทางในการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการ /วิชาชีพมาใช

ในการเรียนการสอนและการวิจัย ( CMP5_ 5.1.1-1.1) 

2. มีการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการ /วิชาชีพมาใช
ในการเรียน การสอนอยางนอย 1 โครงการ  

วิทยาลัยฯมีการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการ /วิชาชีพมาใชในการเรียน การสอน

อยางนอย 1 โครงการ เชน โครงการการสรางเสริมและพัฒนาการจัดการอนามัยส่ิงแวดลอมในศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กบูรณาการกับการเรียนการสอนรายวิชา อนามัยส่ิงแวดลอม รหัส 1902 304 ( CMP5_5.1.1-2.1) 

3. มีการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการ /วิชาชีพมาใช
ในการวิจัยอยางนอย 1 โครงการ  

วิทยาลัยฯมีการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการ /วิชาชีพมาใชในการวิจัยอยางนอย 

1 โครงการ คือ โครงการบริการศูนยเคล่ือนท่ีบริการตรวจสุขภาพชุมชนในเขตพื้นที่อีสานตอนลาง บูรณาการ
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เขากับการวิจัย เร่ือง ความชุกของโรคเหา แผลพุพอง ฟนผุ และหนอนพยาธิของนักเรียนช้ันประถมศึกษาและ

มัธยมศึกษาตอนตนในเขตพื้นที่รอบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  (CMP5_ 5.1.1-3.1) 

4.  มีการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการ /วิชาชีพมาใช
ในการเรียนการสอนและการวิจัยอยางนอย 1 โครงการ  

วิทยาลัยฯมีการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการ /วิชาชีพมาใชในการเรียนการสอน

และวิจัยอยางนอย 1 โครงการ คือ โครงการศึกษาความชุกของโรคหิด เหา แผลพุพอง และเช้ือราท่ีผิวหนัง เพ่ือ

สุขภาพเด็กในวัยเรียน บูรณาการเขากับการ การเรียนการสอนรายวิชา เวชศาสตรครอบครัว จุลชีววิทยาและ

ปรสิต ( CMP5_5.1.1-4.1) และผลงานวิจัย เร่ือง ความชุกของโรคเหา แผลพุพอง ฟนผุ และหนอนพยาธิของ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนตนในเขตพ้ืนที่รอบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  (CMP5_ 5.1.1-

4.2) 

5.  มีการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับการวิจัยและการบริการ
วิชาการ /วิชาชีพอยางนอย 1 โครงการ 

- 

                 - 

  
   สรุปผลการดําเนินการ 

ผลการประเมิน 
หนวยวัด คาเปาหมาย 

ผลการ
ดําเนินงาน เทียบกับเปาหมาย 

เทียบกับเกณฑประเมิน 
(คะแนน) 

ระดับ ระดับ 3 4 ระดับ บรรลุเปาหมาย 3 

 
จุดแข็ง : 

มีการนําผลการดําเนินงานบริการวิชาการแกสังคมมาพัฒนาเปนงานวิจัย 
จุดที่ควรปรับปรุง : 
 ควรมีโครงการบริการวิชาการแกสังคมที่สอดแทรกในการจัดการเรียนการสอนมากขึ้น 
แนวทางการพัฒนาตนเอง : 
  สงเสริมและสนับสนุนใหมีการเขียนแผนการสอนและนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการบูรณาการในการ

เรียนการสอนและการวิจัย 
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ตัวบงช้ีที่ 5.2   : รอยละของอาจารยประจําที่มีสวนรวมในการใหบริการทางวิชาการแกสังคม 
                      เปนที่ปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกมหาวิทยาลัย เปนกรรมการวิชาการกรรมการ 
                      วิชาชีพในระดับชาติหรือระดับนานาชาติตออาจารยประจํา (ไมนับซ้ํา) 
ที่มาตัวบงช้ี :  สกอ.5.2  สมศ.3.2 

คาน้ําหนัก  :   1.17 

เปาหมาย :  รอยละ   25 

ชนิดของตัวบงช้ี : ปจจัยนําเขา  

คําอธิบายตัวบงช้ี : อาจารยพึงมีภาระงานดานบริการทางวิชาการแกสังคมและดําเนินงานตามภาระงานที่มหาวิทยาลัย

กําหนด โดยมหาวิทยาลัยสรางระบบจูงใจใหอาจารยสนใจใหบริการทางวิชาการ  สงเสริมสนับสนุน   ใหอาจารยใหบริการ

ทางวิชาการ จัดหากิจกรรมหรือโครงการบริการทางวิชาการ และมีการจัดทําฐานขอมูลเพ่ือสนับสนุนการใหบริการทาง

วิชาการ  

ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : ขอมูลพื้นฐานและเอกสารหลักฐานอางอิงที่เก่ียวของ ทั้งนี้ การนับจํานวนอาจารยที่มีสวน

รวมในการบริการวิชาการจะไมนับซ้ํา แมวาอาจารยทานนั้นมีสวนรวมในกิจกรรมหรือโครงการบริการ   วิชาการของ

มหาวิทยาลัยหลายกิจกรรมหรือหลายโครงการหรือเปนท่ีปรึกษาหรือกรรมการหลายตําแหนง และสามารถนับอาจารย

ประจําที่ลาศึกษาตอไดดวย ดังนั้น ตัวเปรียบเทียบจึงเปนจํานวนอาจารยประจําทั้งหมด ทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ  

เกณฑการประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

อยูระหวางรอยละ 1 - รอยละ 14 รอยละ15 - รอยละ24 มากกวาหรือเทากับรอยละ 25 

 
ผลการดําเนินงาน 

ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงช้ี ผลการดําเนินงาน 

1. อาจารยประจําที่มีสวนรวมในการใหบริการทางวิชาการแกสังคม เปน

ที่ปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกมหาวิทยาลัย 

15 

 

2. จํานวนอาจารยประจํา ทั้งหมดในปการศึกษา 2552 34 

3. อาจารยประจําที่มีสวนรวมในการใหบริการทางวิชาการแกสังคม เปน

ที่ปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกมหาวิทยาลัยตอจํานวน

อาจารยที่ปฏิบัติงานจริงและนักวิจัย 

รอยละ 44.12 

 

 
เอกสารประกอบ 
 CMP5_5.2 

 

 



 

 

 - 175 -  
สรุปผลการดําเนินการ 

ผลการประเมิน 
หนวยวัด คาเปาหมาย 

ผลการ
ดําเนินงาน เทียบกับเปาหมาย 

เทียบกับเกณฑประเมิน 
(คะแนน) 

รอยละ   รอยละ 25 รอยละ 44.12 บรรลุเปาหมาย 3 

 
จุดแข็ง : 
 มีจํานวนอาจารยทีมีองคความรูดานวิทยาศาสตรสุขภาพ และดานการแพทย ซึ่งสามารถบูรณาการองคความรูเพ่ือ

การบริการวิชาการรวมกัน 
จุดที่ควรปรับปรุง : 
 อาจารยมีภาระงานสอนมากและโครงการบริการวิชาการขาดการเชื่อมโยงการเรียนการสอน 
แนวทางการพัฒนาตนเอง : 
  1.สงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยมีสวนรวมในกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการมากขึ้น 

2.ควรมีนโยบายใหงานดานการบริการวิชาการเปนสวนหนึ่งของภาระงานที่อาจารยทุกคนตองปฏิบัติ 

 

 

 
ตัวบงช้ีที่ 5.3  : รอยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความ 
ตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติและนานาชาติตอ 
อาจารยประจํา  
ที่มาตัวบงช้ี :  สกอ.5.3  สมศ.3.1 

คาน้ําหนัก  :   1.17 

เปาหมาย :    รอยละ 30 

ชนิดของตัวบงช้ี : ผลผลิต  

 

คําอธิบายตัวบงช้ี : ตัวบงชี้นี้ตองการวัดจํานวนกิจกรรมหรือโครงการที่มหาวิทยาลัยไดจัดขึ้นเพื่อใหบริการวิชาการแกสังคม

และชุมชนหรือเพื่อตอบสนองความตองการของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติตอจํานวนอาจารยประจํา  

ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : ขอมูลพื้นฐานและเอกสารหลักฐานอางอิงที่เก่ียวของ (การนับจํานวนอาจารยประจําให

นับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง)  

หมายเหตุ : การนับจํานวน หากโครงการใดมีกิจกรรมยอยแทรกอยูในหน่ึงโครงการ ใหสามารถนับกิจกรรมยอยแทนการนับ

โครงการได  
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เกณฑการประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

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

ผลการดําเนินงาน  

ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงช้ี ผลการดําเนินงาน 

1. จํานวนโครงการบริการวิชาการแกสังคม 8 

2. จํานวนอาจารยประจํา ทั้งหมดในปการศึกษา 2552 24 

3. รอยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพท่ี

ตอบสนองความตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม 

ชุมชน ประเทศชาติและนานาชาติตออาจารยประจํา  

รอยละ 33.33 

เอกสารประกอบ 
 CMP5_5.3 
 
สรุปผลการดําเนินการ 

ผลการประเมิน 
หนวยวัด คาเปาหมาย 

ผลการ
ดําเนินงาน เทียบกับเปาหมาย 

เทียบกับเกณฑประเมิน 
(คะแนน) 

รอยละ  รอยละ 30 รอยละ 33.33 บรรลุเปาหมาย 3 

 
จุดแข็ง: 

1. อาจารยไดรับทุนสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการแกสังคมอยางตอเนื่อง 

2. โครงการบริการวิชาการแกสังคมมีความหลากหลายท้ังในดานการอบรม บริการตรวจ 

      สุขภาพ และการพัฒนาฐานขอมูล 
 
จุดที่ควรปรับปรุง : 

1. กิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการแกสังคมยังอยูในระดับทองถ่ิน ยังไมถึงระดับภูมิภาคหรือระดับชาติ 

2. ควรมีการจัดทํากิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการแกสังคมกับหนวยงานภายนอกมากขึ้น 

3. อาจารยมีภาระการสอนมาก จึงมีสวนรวมในการบริการวิชาการนอย 

4. ผูถายทอดองคความรูดานการบริการวิชาการสวนใหญจําเปนตองเชิญจากหนวยงานภายนอก 
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แนวทางการพัฒนาตนเอง : 

1. สงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยจัดทําและเขารวมโครงการบริการวิชาการแกสังคมใหมากขึ้นและตอเนื่อง 

2. สนับสนุนการประชุม สัมมนาทางวิชาการในระดับภูมิภาคหรือระดับชาติ 

3. สงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยในวิทยาลัยแพทยศาสตรเปนผูถายทอดองคความรูดานการบริการวิชาการ 

4. ควรมีการสรางเครือขายความรวมมือในการบริการวิชาการกับหนวยงานภายนอก 

5. จัดทําโครงการบริการวิชาการประจําปโดยใหทุกคนมีสวนรวมใหบริการในศาสตรที่ตนเองเชี่ยวชาญ 
 
 
 
 
ตัวบงช้ีที่ 5.3.1 คาใชจายและมูลคาของมหาวิทยาลัย/ คณะในการบริการวิชาการและวิชาชีพเพ่ือสังคมตอ

อาจารยประจํา  
ที่มาตัวบงช้ี :  

คาน้ําหนัก :  1.16 

เปาหมาย :   7,500 บาท / คน 

ชนิดของตัวบงช้ี :  ปจจัยนําเขา 

77 Bคําอธิบาย 
 จํานวนคาใชจายและมูลคาท่ีใชกับทุกโครงการ/กิจกรรมในการบริการวิชาการและวิชาชีพแกชุมชนสังคม      โดยไม

เรียกเก็บเงินใดๆ จากผูรับบริการ ตออาจารยประจํา ทั้งนี้ใหนับอาจารยประจําเฉพาะท่ีปฏิบัติงานจริง ไมนับรวมอาจารยที่

ลาศึกษาตอ ในการนับโครงการ/ กิจกรรมในการบริการวิชาการ และวิชาชีพแกชุมชนสังคม   ที่ไมเรียกเก็บเงินใดๆ จาก

ผูรับบริการ ใหนับรวมถึงโครงการ/ กิจกรรมในการ บริการวิชาการและวิชาชีพแกชุมชน   สังคม ที่มีการเรียกเก็บเงินจาก

ผูรับบริการในลักษณะที่เปนการดําเนินการในเชิงธุรกิจหรือการดําเนินการเพื่อ  มุงแสวงหาผลกําไรเปนหลักไดดวย 

 คาใชจาย (in-cash) หมายถึง คาใชจายท้ังหมดในรูปของตัวเงินท่ีใชในการบริการวิชาการและวิชาชีพ 

 มูลคา (in-kind) หมายถึง คาใชจายท่ีไดจากการคํานวณเปนจํานวนเงินเทียบเคียงจากบริการ                     ที่

มหาวิทยาลัย/ คณะ/ สํานักจัดให เชน คาตอบแทนวิทยากรท่ีเปนบุคลากรของสถาบัน คาใชอุปกรณ และสถานท่ี   เปนตน 

 
สูตรการคํานวณ 

2 222
23คาใชจายและมูลคาของสถาบันในการบริการวิชาการเพื่อสังคมในปการศึกษา 2552 

2 323
24จํานวนอาจารยประจําในปการศึกษา 2552 
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ผลการดําเนินงาน  
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารประกอบ 
 CMP5_5.3.1 
สรุปผลการดําเนินการ 

ผลการประเมิน 
หนวยวัด คาเปาหมาย 

ผลการ
ดําเนินงาน เทียบกับเปาหมาย 

เทียบกับเกณฑประเมิน 
(คะแนน) 

ระดับ ≥  7,500 บาท 31,680 บาท บรรลุเปาหมาย 3 

 
จุดแข็ง : 

อาจารยไดรับทุนสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการแกสังคมอยาง 

ตอเนื่อง 
จุดที่ควรปรับปรุง : 
 กิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการแกสังคมสวนใหญไดรับทุนสนับสนุนภายในหรืองบประมาณแผนดิน ซึ่งมี

อยางจํากัด 
 
แนวทางการพัฒนาตนเอง : 
  สงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนจากภายนอกมากขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงช้ี ผลการดําเนินงาน 

1. คาใชจายและมูลคาของสถาบันในการบริการวิชาการเพื่อสังคม 760,320 

2. จํานวนอาจารยประจําในปการศึกษา 2552 24 

3. คาใชจายและมูลคาของมหาวิทยาลัย/ คณะในการบริการวิชาการและ

วิชาชีพเพื่อสังคมตออาจารยประจํา 

31,680 บาท 
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ตัวบงช้ีที่ 5.4 : รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ  
ที่มาตัวบงช้ี :  สกอ.5.3 , สมศ.3.1 

คาน้ําหนัก  1.17 

เปาหมาย : รอยละ 85 

ชนิดของตัวบงช้ี : ผลผลิต  

คําอธิบายตัวบงช้ี : การบริการวิชาการแกสังคม เปนการตอบสนองและแสดงรับผิดชอบตอสังคมซ่ึงถือเปน   บทบาทของ

มหาวิทยาลัยตามหลักการสากลของการอุดมศึกษา การตอบสนองดังกลาวจะมีคุณภาพมากนอยเพียงใด สามารถสะทอน

ไดจากความพึงพอใจของผูรับบริการ ทั้งประชาชนผูมารับบริการ เจาหนาที่ของรัฐ หรือ หนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่ง

การสํารวจความพึงพอใจโดยทั่วไปจะพิจารณา 4 ประเด็นสําคัญ คือ  

1 ความพึงพอใจดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ 

2 ความพึงพอใจดานเจาหนาที่ผูใหบริการ  

3 ความพึงพอใจดานส่ิงอํานวยความสะดวก  

4 ความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ  

แตสําหรับมหาวิทยาลัย นอกจากความพึงพอใจในส่ีประเด็นขางตนแลว ยังรวมถึงความพึงพอใจตอ บทบาทของ

มหาวิทยาลัย 3 ดาน คือ การเปนผูเตือนสติสังคม การช้ีนําสังคม และการตอบสนองตอความตองการของสังคม  

ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : ขอมูลพื้นฐานและรายงานผลสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ (ทั้งนี้ ใหนําผลการ

สํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการของมหาวิทยาลัยโดยสํานักงาน ก.พ.ร. มาใชในตัวบงชี้นี้ สําหรับมหาวิทยาลัยของรัฐ 

สวนมหาวิทยาลัยเอกชนใหใชผลสํารวจของมหาวิทยาลัย)  

เกณฑการประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

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

 

ผลการดําเนินงาน  
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงช้ี ผลการดําเนินงาน 

รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการโครงการ  รอยละ 82.56 

 
เอกสารประกอบ 
 CMP5_5.4 
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สรุปผลการดําเนินการ 

ผลการประเมิน 
หนวยวัด คาเปาหมาย 

ผลการ
ดําเนินงาน เทียบกับเปาหมาย 

เทียบกับเกณฑประเมิน 
(คะแนน) 

รอยละ รอยละ 85 รอยละ 82.56 ไมบรรลุเปาหมาย 2 

 
จุดแข็ง : 
  วิทยาลัยฯมีการประเมินความพึงพอใจกับการรับการบริการวิชาการแกประชาชนเพื่อเปนขอมูลนํามาแกไข และ

ปรับปรุง 
 
จุดที่ควรปรับปรุง : - 

 ควรมีระบบการประเมินท่ีอํานวยความสะดวกใหผูรับการประเมิน และมีการประเมินอยางตอเนื่องเปนภาพรวม

ขององคกร 
 
แนวทางการพัฒนาตนเอง : 
  พัฒนารูปแบบการประเมินผลการดําเนินโครงการใหมีความเหมาะสมเพื่ออํานวยความสะดวกใหผูรับการบริการวิชาการ

และสามารถวัดผลการดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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องคประกอบที ่6   
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

 
ตัวบงช้ีที่ 6.1 : มีระบบและกลไกในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  
ที่มาตัวบงช้ี :  สกอ.6.1 
คาน้ําหนัก :  1.33 

เปาหมาย : 3 ขอแรก 

ชนิดของตัวบงช้ี : กระบวนการ  

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ  
1. มีการกําหนดนโยบายท่ีชัดเจนปฏิบัติได และมีแผนงานรองรับ 

2. มีการกําหนดกิจกรรมหรือโครงการที่เปนประโยชนสอดคลองกับแผนงานและการดําเนินกิจกรรมอยาง

ตอเนื่อง 

3. มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับภารกิจดานอื่นๆ  

4. มีการสงเสริมการดําเนินงานดานศิลปวัฒนธรรมทั้งในระดับชาติ และนานาชาติ อาทิ การจัดทํา

ฐานขอมูลดานศิลปวัฒนธรรม การสรางบรรยากาศศิลปะและวัฒนธรรม การจัดกิจกรรม ประชุม เสวนา

ทางวิชาการ การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนอยางพอเพียงและตอเนื่อง 

5. มีการกําหนดหรือสรางมาตรฐานดานศิลปวัฒนธรรม โดยผูเช่ียวชาญ และมีผลงานเปนท่ียอมรับ ใน

ระดับชาติหรือนานาชาติ 

6. มีการเผยแพรและบริการดานศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติและนานาชาติ อาทิ มีสถานท่ีหรือ เวทีแสดง

ผลงาน จัดทําวารสารศิลปวัฒนธรรมในระดับตาง ๆ มีความรวมมือในการใหการบริการวิชาการ  ดาน

ศิลปวัฒนธรรมกับสังคมในระดับตางๆ  

เกณฑการประเมิน:  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการ 1 – 2 ขอแรก มีการดําเนินการ 3 ขอแรก มีการดําเนินการ4 - 6 ขอแรก 
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ผลการดําเนินงาน 

เกณฑมาตรฐาน (ระดับ) ประเมินตนเอง 
1. มีการกําหนดนโยบายที่ชัดเจนปฏิบัติได และมีแผนงานรองรับ  

วิทยาลัยฯ  ไดกําหนดนโยบายและทิศทางการดําเนินงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่ชัดเจน (CMP6_6.1-

1.1: แผนการดําเนินงาน) และมีบุคลากรและหนวยงานที่รับผิดชอบการดําเนินงานที่ชัดเจน (CMP6_6.1-1.2: คําส่ัง

แตงต้ังคณะกรรมการฯ)   

2.  มีการกําหนดกิจกรรมหรือโครงการที่เปนประโยชนสอด 
     คลองกับแผนงานและการดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่อง  

วิทยาลัยฯ ไดกําหนดกิจกรรมหรือโครงการดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่สอดคลองกับนโยบายของวิทยาลัย

ฯ ดานการจัดการเรียนการสอนและรวมอุทิศสวนกุศลใหอาจารยใหญ เพ่ือเปนการสรางเสริมความแข็งแกรงของกลุม

กิจกรรม บุคลาการและนักศึกษามีสวนรวม เชน โครงการสืบสานประเพณีทําบุญอุทิศสวนกุศลใหอาจารยใหญ 

ประจําป 2553 (CMP6_6.1-2.1) 

3.  มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับภารกิจ ดานอืน่ๆ  

วิทยาลัยฯ ไดบูรณาการงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับภารกิจบริการวิชาการแกสังคมในดานการสงเสริม

สุขภาพการปองกันและควบคุมโรคของประชาชน  เชน โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมการแสดงโปงลางและหมอ

ลําพื้นบานเพื่อสงเสริมสุขภาพประชาชน เรือง การปองกันโรคฉ่ีหนู   ( CMP6_6.1-3.1) และโครงการศึกษางานหัต

กรรมพื้นบานการผลิตฆองกับภาวะเส่ียงดานสุขภาพของคนงาน  ( CMP6_6.1-3.2) 

4.  มีการสงเสริมการดําเนินงานดานศิลปวัฒนธรรมทั้งในระดับชาติ และ
นานาชาต ิอาทิ การจัดทําฐานขอมูลดานศิลปวัฒนธรรม การสรางบรรยากาศ
ศิลปะและวัฒนธรรม  การจัดกิจกรรม ประชุม เสวนาทางวิชาการ การจัดสรร
งบประมาณสนับสนุนอยางพอเพียงและตอเนื่อง 

 

วิทยาลัยฯ ไดสงเสริมการดําเนินงานดานศิลปวัฒนธรรมเผยแพรความรู ประเพณี และการสงเสริมทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม   โดยจัดทําระบบฐานขอมูลผานทางเว็บไซต วิทยาลัยฯ   (CMP6_ 6.1-4.1: 

http://www.cmp.ubu.ac.th/~calture/index.php ) 

5.  มีการกําหนดหรือสรางมาตรฐานดานศิลปวัฒนธรรม โดยผูเช่ียวชาญ และมี
ผลงานเปนที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ 

- 

ไมมีการดําเนินการในขอนี้ 

6.  มีการเผยแพรและบริการดานศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติและนานาชาติ อาทิ 
มีสถานที่หรือ เวทีแสดงผลงาน จัดทําวารสารศิลปวัฒนธรรมในระดับตาง ๆ 
มีความรวมมือในการใหการบริการวิชาการ  ดานศิลปวัฒนธรรมกับสังคมใน
ระดับ ตางๆ 

- 

ไมมีการดําเนินการในขอนี้ 
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สรุปผลการดําเนินการ 

ผลการประเมิน 
หนวยวัด คาเปาหมาย 

ผลการ
ดําเนินงาน เทียบกับเปาหมาย 

เทียบกับเกณฑประเมิน 
(คะแนน) 

ระดับ 3 ขอแรก 4 ขอแรก บรรลุเปาหมาย 3 

จุดแข็ง : 

1. ผูบริหารใหความสําคัญกับงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

2. วิทยาลัยฯ มีการดําเนินงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมโดยไดรับการสนับสนุนงบประมาณอยางตอเนื่อง 

3. มีแผนและทิศทางการดําเนินงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่ชัดเจน 
 
จุดที่ควรปรับปรุง :  

1. ควรมีการสงเสริมการดําเนินงานดานศิลปวัฒนธรรมทั้งในระดับชาติ และนานาชาติ อาทิ การจัดทําฐานขอมูลดาน

ศิลปวัฒนธรรม การสรางบรรยากาศศิลปะและวัฒนธรรม  การจัดกิจกรรม ประชุม เสวนาทางวิชาการ การจัดสรร

งบประมาณสนับสนุนอยางพอเพียงและตอเนื่อง 

2. ควรมีการกําหนดหรือสรางมาตรฐานดานศิลปวัฒนธรรม โดยผูเช่ียวชาญ และมีผลงานเปนที่ยอมรับในระดับชาติ

หรือนานาชาติ 

3. มีการเผยแพรและบริการดานศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติและนานาชาติ อาทิ มีสถานที่หรือ เวทีแสดงผลงาน 

จัดทําวารสารศิลปวัฒนธรรมในระดับตาง ๆ มีความรวมมือในการใหการบริการวิชาการ  ดานศิลปวัฒนธรรมกับ

สังคมในระดับ ตางๆ 
แนวทางการพัฒนาตนเอง : 

สงเสริม สนับสนุนใหมีการจัดทําโครงการดานอนุรักษ พัฒนาและเสริมสรางเอกลักษณศิลปะและวัฒนธรรมรวมกับ

กิจกรรมของนักศึกษาอยางตอเน่ือง 
 
 
 
ตัวบงช้ีที่ 6.1.1 : รอยละของโครงการหรือกิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริม 
                      เอกลักษณ ศิลปะและวัฒนธรรมตอจํานวนนักศึกษา 
ที่มาตัวบงช้ี : 
คาน้ําหนัก : 1.34 

เปาหมาย :  รอยละ  2 

ชนิดของตัวบงช้ี :  ผลผลิต 

คําอธิบาย : 
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1. เปรียบเทียบโครงการหรือกิจกรรมที่ สถาบันดํา เนินการอนุ รักษ  พัฒนา  สราง เส ริม

วัฒนธรรมรวมถึงศิลปวัฒนธรรมและชีวิตวัฒนธรรมใหแกนักศึกษา ทั้งน้ีในการสนับสนุนดังกลาวอาจกระทําโดยผาน

กระบวณการสรางบัณฑิต งานวิจัยและนวัตกรรม  การบริการวิชาการ หรืออาจเปนการจัดกิจกรรมเก่ียวกับการทํานุบํารุง

ศิลปะและวัฒนธรรมโดยตรง กับจํานวนโครงการหรือกิจกรรมนักศึกษาทั้งหมด แสดงในรูปรอยละ 

2. ลักษณะโครงการหรือกิจกรรมศิลปะและวัฒนธรรม ไดแก 

2.1 โครงการ/ กิจกรรมที่สงเสริมใหเกิดความเขาใจและความภาคภูมิใจในวิถีชีวิต และภูมิปญญาไทย 

กิจกรรมที่มีวัตถุประสงคเพื่อสรางส่ิงแวดลอมและบรรยากาศทางวัฒนธรรม ซึ่งจะนําไปสูการเกิดความเขาใจและภาคภูมิใจ

ในวิถีชีวิต และภูมิปญญาไทย ซึ่งเก่ียวของกับปจจัย 4 ในการดํารงชีวิต คือ อาหารพื้นบาน ยารักษาโรคและการรักษาโรค

แบบพื้นบาน เส้ือผาเครื่องนุงหม ตลอดจนเคร่ืองใช   ในชีวิตประจําวัน บานเรือน หรือ  การตกแตงอาคาร สถานที่ โดยเนน

วัฒนธรรมไทยหรือ วัฒนธรรมทองถ่ิน อาจเปนกิจกรรม/ โครงการ ที่หนวยงานจัดขึ้นเองโดยตรง เชน การจัดงานหรือ

นิทรรศการทางวัฒนธรรม กิจกรรมการประกวดที่เก่ียวของกับวัฒนธรรมหรือวิถีชีวิต เชน การประกวดนกเขาชวา นกกรงหัว

จุก การประกวดทําอาหารไทย เปนตน หรือ กิจกรรมที่หนวยงานจัดสอดแทรกเปนสวนหนึ่งของ  กิจกรรมหลักอื่นๆ เชน การ

จัดเล้ียงอาหารพื้นบาน ในงานสัมมนาระดับตางๆ หรือ การรณรงคใหบุคลากรและนักศึกษาแตงกายชุดพื้นบาน  การนําผา

พื้นบานมา  ตัดเปนเส้ือ 5 ส หรือแบบฟอรมประจําหนวยงาน เปนตน ตลอดจนการสนับสนุนใหมีกลุมหรือชมรมผูสนใจ

กิจกรรมทางวัฒนธรรมดานตาง  ๆขึ้นในหนวยงาน เชน กลุมดนตรีไทย กลุมวรรณกรรม เปนตน 

2.2 โครงการ/ กิจกรรมท่ีสงเสริมใหเกิดความเขาใจและภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณีไทย     ทั้งของ

ทองถ่ินและของชาติ ขนบธรรมเนียมประเพณี หมายถึง แบบแผนการประพฤติปฏิบัติในโอกาสหรือเทศกาลตางๆ ที่สืบทอด

มาจากบรรพบุรุษของชุมชนทองถ่ิน ภายใตความ  เขาใจที่ถูกตองถึงศรัทธาความเช่ือ และคานิยม เพื่อใหสามารถนํามา

ปฏิบัติ อยางเหมาะสมกับยุคสมัย ตัวอยางกิจกรรมไดแก วันไหวครู วันลอยกระทง วันสงกรานต วันทําบุญเดือนสิบ การ

ทําบุญวันวาง เปนตน 

2 .3 โครงการ/ กิจกรรมที่สงเสริมใหเกิดความเขาใจและศรัทธาในสถาบันทางศาสนา โดยใหนับไดทุกศาสนา

ที่มุงเนนเปาหมายเพ่ือกอใหเกิดสันติสุขในปจเจกบุคคลและสังคมโลก ตัวอยางกิจกรรม ไดแก กิจกรรมการสวดมนต และ

การตักบาตร การปฏิบัติธรรมในวันสําคัญทางศาสนาตางๆ เชน งานหลอเทียนพรรษาการทอดกฐิน การทอดผาปา วัน

คริสตมาส วันรายการสงเสริมการปฏิบัติศาสนกิจ ตลอดจน การสรางบรรยากาศท่ีสนับสนุนการปฏิบัติศาสนกิจ เชน หอง

ละหมาด หองฝกสมาธิ เปนตน 

2.4 โครงการ/ กิจกรรมที่กอใหเกิดระบบคุณคาหรือคานิยมท่ีนับถือความดีงามและ คุณธรรม จริยธรรมในยุค

ปจจุบัน ซึ่งตองคํานึงถึงบริบทและเง่ือนไขตางๆ ที่เร่ืองนั้นต้ังอยูในยุคปจจุบัน ดังนั้น จึงควรสงเสริม ใหมีการทํากิจกรรมใน

รูปแบบตางๆ ซึ่งอยูนอกขอบเขต รูปแบบงานในเรื่องวิถีชีวิตของไทย หรือประเพณีไทย หรือท่ีเก่ียวของกับสถาบันทางศาสนา 

ซึ่งนอกจากเปนการสงเสริมใหเกิดการสรางสรรค ใหเกิด กิจกรรมหลากหลายรูปแบบ แลวยังชวยสรางกิจกรรมเพื่อการดึงดูด

ใหเยาวชนไทยเกิดความตระหนักในเร่ืองระบบคุณคา และคุณธรรม จริยธรรมมากย่ิงขึ้น ตัวอยางกิจกรรม ไดแก กิจกรรม

คายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม คายพัฒนาทักษะชีวิตการเขาคาย/ กิจกรรมพัฒนาจิต เปนตน ซึ่งอาจจัดสําหรับกลุมเปาหมาย

ตาง ๆ  เชน นักเรียน นักศึกษา เยาวชน บุคลากร สมาชิกในชุมชน เปนตน 

2.5 โครงการ/ กิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย เชน ดนตรีไทย และพื้นบาน ศิลปะการแสดง  ของไทย

และพ้ืนบาน ประดิษฐศิลปไทยและพื้นบาน งานหัตถกรรมกีฬาและการละเลนพื้นบานตางๆ อาจเปนโครงการ/ กิจกรรม ทั้ง 
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ในสวนที่จัดขึ้นเองโดยตรง หรือการใหบริการการแสดงแกหนวยงานตางๆ หรือการเขารวมกิจกรรมตางๆ ไดแก การแสดง

นาฏศิลป ดนตรีไทย การแสดงโนรา การแสดง หนังตะลุง และการละเลนพื้นบาน    ตางๆ เชน ตะกรอไทย สะบา หมากขุม 

เปนตน หรือการนํากลุมนักศึกษา/บุคลากร ไปรวมกิจกรรมดังกลาวที่หนวยงานอ่ืนจัดขึ้น เพื่อสรางโอกาสในการมีสวนรวม

ทางศิลปะและวัฒนธรรมขึ้นเปนตน 

2.6 การแสดงศิลปวัฒนธรรมสากลและของชาติอื่นๆ อันเปนการแสดงถึงความเขาใจวัฒนธรรม ของชาติ

ตางๆ ซึ่งมีความสําคัญตอการอยูรวมกันอยางสันติ ดังนั้น การจัดใหนักศึกษา เยาวชน ประชาชนมีประสบการณ การเรียนรู 

วัฒนธรรมนานาชาติผานกิจกรรมรูปแบบตางๆ นั้น มีความสําคัญตอการดํารงอยูอยางมีความเขาใจที่ชัดเจนตอวัฒนธรรม

ของตนเองและวัฒนธรรมของชาติอื่นๆ อันเปนวัฒนธรรมโดยรวมของโลก ศิลปวัฒนธรรมสากลและชีวิตวัฒนธรรมของ

ประเทศตางๆ ที่ส่ือออกมาในรูปแบบตางๆ เชน ดนตรี ศิลปะการแสดง ประดิษฐศิลป งานหัตถกรรมศิลปกรรมตางๆ ที่

อาจจะส่ือสารออกมาในรูปแบบของการแสดงภาพยนตร ภาพถาย ภาพเขียน นิทรรศการวัฒนธรรมตางๆ ซึ่งอาจเปน

กิจกรรมที่หนวยงานจัดขึ้นโดยตรง หรือการใหบริการแกหนวยงานอื่นๆ หรือการเขารวมชมกิจกรรมตางๆ ไดแก การแสดง

ดนตรีสากลและดนตรีประจําชนชาติตางๆ การแสดงจินตลีลาประกอบเพลง การประกวดดนตรีสากล การจัดการแสดงผล

งานสรางสรรคทางดานศิลปกรรมประเภทตางๆ เชน นิทรรศการศิลปกรรม ประติมากรรม เปนตน 

3. กรณีงานที่จัดขึ้นโดยหนวยงานภายนอกและขอความรวมมือใหสถาบันชวย ใหสามารถนับได 

4. จํานวนโครงการหรือกิจกรรมนักศึกษา  หมายถึง โครงการหรือกิจกรรมที่สถานอุดมศึกษาจัดขึ้นเพื่อพัฒนา

นักศึกษาท้ังดานการเรียนรู การวิจัย การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม รวมทั้งกิจกรรมอื่นๆ ที่จัดให

นักศึกษา ในปการศึกษา 2552 

สูตรการคํานวณ  

 

 

 

 

เกณฑการใหคะแนน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

รอยละ 1 – รอยละ 1.4 รอยละ 1.5 – รอยละ 1.9 มากกวาหรือเทากับ 2.0 

 
 
ผลการดําเนินงาน            

ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงช้ี ผลการดําเนินงาน 

1. จํานวนโครงการ/ กิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนา และสราง   

เสริมเอกลักษณ ศิลปะและวัฒนธรรม 

9 

 

(จํานวนโครงการ/ กิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลกัษณ ศิลปะและ

วัฒนธรรมในปงบประมาณ 2552) 

(จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติเต็มเวลาเทียบเทาในปงบประมาณ  2552) 

x 100 
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ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงช้ี ผลการดําเนินงาน 

2. จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติเต็มเวลาเทียบเทาใน

ปงบประมาณ 2552 

351.64 

3.รอยละของโครงการหรือกิจกรรมในการอนุรักษและศิลปะและ

วัฒนธรรมตอจํานวนนักศึกษา 

รอยละ  2.56 

 

เอกสารประกอบ 
 CMP5_6.1.1 
 
สรุปผลการดําเนินการ 

ผลการประเมิน 
หนวยวัด คาเปาหมาย 

ผลการ
ดําเนินงาน เทียบกับเปาหมาย 

เทียบกับเกณฑประเมิน 
(คะแนน) 

รอยละ  รอยละ  2 รอยละ 2.56 บรรลุเปาหมาย 3 

 
จุดแข็ง : 

- วิทยาลัยฯมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต้ังอยูในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มีวัฒนธรรมที่เปนเอกลักษณเฉพาะ 

มีภูมิปญญาทองถ่ินมากมาย  

  - นักศึกษาใหความสนใจเขารวมกิจกรรม 
 
จุดที่ควรปรับปรุง : - 
  
แนวทางการพัฒนาตนเอง : 

จัดทําขอเสนอโครงการเพื่อของบประมาณสนับสนุนโครงการหรือกิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริม

เอกลักษณ ศิลปะและวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น 

 

 

ตัวบงช้ีที่ 6.1.2   รอยละของคาใชจายและมูลคาที่ใชในการอนุรักษ พัฒนาและสรางเสริม เอกลักษณ ศิลปะ และ
วัฒนธรรมตองบดําเนินการ 

ที่มาตัวบงช้ี : 
คาน้ําหนัก : 1.33 

เปาหมาย : ≥ 1 % ของงบดําเนินการ 

ชนิดของตัวบงช้ี :  ปจจัยนําเขา 
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คําอธิบาย : 
1. เปรียบเทียบคาใชจายและมูลคาที ่ใชในการอนุร ักษ พัฒนา  และสรางเสริมเอกลักษณศิลปะและ

วัฒนธรรมกับงบดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ.2551 แสดงในรูปรอยละ 

2. คาใชจายและมูลคาที ่วิทยาลัยฯใชไปเพื่อการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณศิลปะและ

วัฒนธรรมเทียบงบดําเนินการ 

3. คาใชจาย (in-cash) หมายถึง คาใชจายท้ังหมดในรูปของตัวเงินที่ใชในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

4. มูลคา (in-kind) หมายถึง คาใชจายท่ีไดจากการคํานวณเปนจํานวนเงินเทียบเคียงจากบริการที่มหาวิทยาลัย/ 

คณะจัดให เชน คาตอบแทนวิทยากรที่เปนบุคลากรของสถาบัน คาใชอุปกรณและสถานท่ี เปนตน 

5. งบดําเนินการ หมายถึง เงินเดือน คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ คาสาธารณูปโภค เงินอุดหนุน และคาเส่ือม

ราคา โดยไมรวมงบลงทุน (งบครุภัณฑ ที่ดิน ส่ิงกอสราง) งบดําเนินการใหคิดจากงบประมาณแผนดินและ

งบประมาณรายได (เงินนอกงบประมาณแผนดิน) ทั้งนี้ ใหคิดมูลคา (in-kind) ดวย 

99  สูตรการคํานวณ 

(จํานวนคาใชจายและมูลคาใชจายท่ีใชเพื่อการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ

ศิลปะและวัฒนธรรมในปงบประมาณ 2552)  

1 616
1 (งบดําเนินการในปงบประมาณ 2552) 

x 100 

เกณฑการใหคะแนน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

0.01-0.49 %   

ของงบดําเนินการ 

00.50-0.99 % 

ของงบดําเนินการ 

มากกวาหรือ เทากับ 1 %  

ของงบดําเนินการ 

 
ผลการดําเนินงาน   

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบงชี้ ผลการดําเนินงาน 
1. จํานวนคาใชจายและมูลคาใชจายท่ีใชเพื่อการอนุรักษ พัฒนา และ

สรางเสริม 

652,100 

2. งบดําเนินการในปงบประมาณ 2552 45,321,557.07 

3.รอยละคาใชจายและมูลคาใชจายท่ีใชเพื่อการอนุรักษ พัฒนา และ

สรางเสริมตองบดําเนินการในปการศึกษา 2552 

1.44 

 
เอกสารประกอบ 
 CMP5_6.1.2 
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สรุปผลการดําเนินการ 

ผลการประเมิน 
หนวยวัด คาเปาหมาย 

ผลการ
ดําเนินงาน เทียบกับเปาหมาย 

เทียบกับเกณฑ
ประเมิน (คะแนน) 

รอยละ 
≥ 1 % ของ

งบดําเนินการ 
1.44 บรรลุเปาหมาย 3 

 
จุดแข็ง : 

วิทยาลัยฯสนับสนุนการจัดทําโครงการอนุรักษ พัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะ และวัฒนธรรม อยางตอเนื่อง 

 

จุดที่ควรปรับปรุง : - 
 
แผนและเปาหมายการพัฒนาในป ตอไป  

จัดสรรเงินงบประมาณใหกับการจัดทําโครงการอนุรักษ พัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะ และวัฒนธรรมเพิ่มมาก

ขึ้น 
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องคประกอบที ่7   
การบริหารจัดการ 

 
ตัวบงช้ีที่ 7.1 : วิทยาลัยฯ ใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการและสามารถผลักดัน วิทยาลัยฯ  
                        แขงขันไดในระดับสากล 
ที่มาตัวบงช้ี :  สกอ.7.1 

คาน้ําหนัก :  1 

คาเปาหมาย :  4  ขอ 

ชนิดของตัวบงช้ี : กระบวนการ  

เกณฑมาตรฐาน : ขอ  

1. กรรมการบริหารวิทยาลัยฯมีบทบาทสําคัญในการกําหนดทิศทาง ยุทธศาสตร และนโยบายของวิทยาลัย 

2. กรรมการบริหารวิทยาลัยฯ มีการติดตามผลการดําเนินงานตามภารกิจหลักของคณะมากกวาปละ  2  คร้ัง  

3. มีการประชุมกรรมการวิทยาลัยฯ อยางตํ่ารอยละ 80 ของแผน ในการประชุมแตละครั้ง  มีกรรมการเขารวม

โดยเฉล่ียไมนอยกวารอยละ  80 โดยมีการสงเอกสารใหกรรมการวิทยาลัย ฯ อยางนอย  7  วัน   กอนการ

ประชุม  

4. วิทยาลัยฯ  จัดใหมีการประเมินผลงานของอธิการบดีหรือผูบริหารสูงสุดตามหลักเกณฑ  ที่ตกลงกันไวลวงหนา  

5. วิทยาลัยฯ มีการดําเนินงานโดยใชหลักธรรมาภิบาลและสงเสริมการบริหารงานโดยใชหลักธรรมาภิบาลทั่วทั้ง

องคกร  

เกณฑการประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการ 1 - 3 ขอ มีการดําเนินการ 4 ขอ มีการดําเนินการครบ 5 ขอ 

 

ผลการดําเนินงาน  

เกณฑมาตรฐาน (ระดับ) ประเมินตนเอง 
1.  กรรมการบริหารวิทยาลัย ฯ มีบทบาทสําคัญในการกําหนดทิศทาง 

ยุทธศาสตร และนโยบายของวิทยาลัย ฯ  

         คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย ฯ ซึ่งประกอบดวย คณบดี รองคณบดี ผูแทนอาจารย และผูทรงคุณวุฒิ

จากหนวยงานภายนอก มีบทบาทสําคัญในการกําหนดทิศทางยุทธศาสตร และนโยบายของวิทยาลัย ฯ และยัง

ทําหนาที่กํากับดูแลและติดตามดําเนินงานของทุกหนวยงานในวิทยาลัย ฯ โดยกําหนดใหมีการประชุม
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คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย ฯ ในวันอังคารอาทิตยที่สองของเดือน 

(CMP7_ 7.1-1.1) ขอบังคับสภามหาวิทยาลัย วาดวยวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข พ.ศ. 2549  

วาดวยการสรรหาคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย ฯ   

 (CMP7_ 7.1-1.2) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย ฯ  
2.  กรรมการบริหารวิทยาลัย ฯ สุขมีการติดตามผลการดําเนินงานตาม

ภารกิจหลักของวิทยาลัยฯ มากกวาปละ  2  ครั้ง  

      คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย ฯ  มีการติดตามกํากับดูแลผลการดําเนินงาน ตามภารกิจหลักของวิทยาลัย 

ฯ เปนประจําทุกเดือน  

(CMP7_ 7.1-2.1) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารรวิทยาลัย ฯ  (www.cmp.ubu.ac.th.)    
3.  มีการประชุมกรรมการวิทยาลัย ฯ อยางต่ํารอยละ 80 ของแผน ในการ

ประชุมแตละครั้ง  มีกรรมการ เขารวมโดยเฉล่ียไมนอยกวารอยละ 80 
โดยมีการสงเอกสารใหกรรมการคณะ     อยางนอย  7  วัน กอนการ
ประชุม 

 

         วิทยาลัย ฯ  มีกระบวนการติดตามกํากับดูแลผลการดําเนินงาน โดยมีการประชุมกรรมการบริหาร

วิทยาลัย ฯ  เปนประจําทุกวันอังคารอาทิตยที่สองของเดือนตลอดปงบประมาณมีการประชุมคณะกรรมการ

บริหารวิทยาลัย ฯ รอยละ 91.67 ของแผน ที่กําหนดใหตองมีการประชุมทุกเดือน เดือนละ 1 คร้ัง และในการ

ประชุมแตละคร้ัง มีกรรมการเขารวมโดยเฉล่ียรอยละ 80 โดยมีการสงเอกสารใหคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย 

ฯ เฉล่ีย 7 วัน กอนการประชุม 

 (CMP7_ 7.1- 3.1) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารรวิทยาลัย ฯ  

 (CMP7_ 7.1- 3.2) แผนการประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย ฯ  

(CMP7_ 7.1- 3.3) หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารรวิทยาลัย ฯ   
4.  วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข จัดใหมีการประเมินผลงาน

ของคณบดีตามหลักเกณฑ  ที่ตกลงกันไวลวงหนา  

      วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข จัดใหมีการประเมินผลงานของคณบดีตามหลักเกณฑที่ตกลง

กันไวลวงหนา และไดสรุปผลการประเมินแจงที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย ฯ  

(CMP_ 7.1 - 4.1) แบบประเมินประสิทธิภาพและสรุปประเมินคณบดี 

(CMP_ 7.1 - 4.2) รายงานประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย ฯ 
5.  วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข มีการดําเนินงานโดยใชหลัก

ธรรมาภิบาลและสงเสริมการบริหารงานโดยใชหลักธรรมาภิบาลทั่วทั้ง
องคกร 

 

ผูบริหารวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข  มีการดําเนินงานโดยหลักธรรมาภิบาลและสงเสริมการ

บริหารงานโดยใชหลักธรรมาภิบาลทั่วทั้งองคกร  โดยไดกําหนดนโยบายและแผนกลยุทธ ในการบริหารจัดการ

ที่มีความโปรงใส ตรวจสอบไดและใชระบบ 3 มิติในการบริหารจัดการดานแผนและการงบประมาณ ดาน

การเงินและบัญชี ดานพัสดุ นอกจากน้ีบุคลากรทุกระดับสามารถติดตามผลการดําเนินการของวิทยาลัย ฯ ได

จากรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย ฯ ที่เผยแพรทาง website  
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 (CMP_ 7.1 – 5.1) : แผนยุทธศาสตรที่ 6 บริหารดวยหลักธรรมาภิบาลเพื่อพัฒนาองคกรและบุคลากรใหมี

คุณภาพและมีความสุข 

(CMP_ 7.1 – 5.2) : บริหารจัดการเกี่ยวกับการเงินและบัญชีระบบ 3 มิติในการบริหารจัดการ 

(CMP_ 7.1 – 5.3) : รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย ฯ 

 

  ผลการประเมิน :  

ผลการประเมิน 
หนวยวัด คาเปาหมาย 

ผลการ
ดําเนินงาน เทียบกับเปาหมาย 

เทียบกับเกณฑประเมิน 
(คะแนน) 

ขอ 5 ขอ 5 ขอ บรรลุเปาหมาย 3 

   
จุดแข็ง : 

1. ผูบริหารวิทยาลัย ฯ มีบทบาทสําคัญในการกําหนดยุทธศาสตรขององคกร  

2. มีการประชุมกรรมการบริหารวิทยาลัย ฯ เพื่อติดตามการดําเนินงานตางๆ เปนประจําและตอเนื่อง 

3. ผูบริหารวิทยาลัย ฯ มีการบริหารโดยใชหลักธรรมาภิบาล โปรงใสสามารถตรวจสอบไดใหโอกาสการทํางานของ

บุคลากรทุกหนวยงาน   
จุดที่ควรปรับปรุง : 

1. วิทยาลัย ฯ ควรมีการรับฟงความคิดเห็นจากบุคคลกรภายใน  โดยใชหลักธรรมาภิบาลทั่วทั้งองคกรมากย่ิงขึ้น 
แนวทางการพัฒนาตนเอง : 
     -  
 
 
ตัวบงช้ีที่ 7.2 :   ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของวิทยาลัยแพทยศาสตร 

และการสาธารณสุข 
ที่มาตัวบงช้ี :  สกอ.7.2 

คาน้ําหนัก :  1 

คาเปาหมาย :  2  ขอแรก 

ชนิดของตัวบงช้ี : กระบวนการ  

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ  

1. มีกระบวนการสรรหาผูบริหารที่เปนระบบ โปรงใส ตรวจสอบได  

2. ผูบริหารดําเนินการบริหารดวยหลักธรรมาภิบาลและใชศักยภาพภาวะผูนําที่มีอยูโดยคํานึงถึง ประโยชนของ

มหาวิทยาลัยและผูมีสวนไดสวนเสีย  
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3. มีกระบวนการประเมินศักยภาพและผลการปฏิบัติงานของผูบริหารที่ชัดเจนและเปนท่ียอมรับ ในวิทยาลัย

แพทย    

4. มีการจัดทําแผนและกลไกการพัฒนาศักยภาพของผูบริหารตามผลการประเมิน และดําเนินการตามแผนอยาง

ครบถวน  

เกณฑการประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการ 1 – 2 ขอแรก มีการดําเนินการ 3 ขอแรก มีการดําเนินงานครบ 4 ขอ 

ผลการดําเนินงาน : 

เกณฑมาตรฐาน (ระดับ) ประเมินตนเอง 
1.  มีกระบวนการสรรหาผูบริหารที่เปนระบบ โปรงใส ตรวจสอบได  

        วิทยาลัย ฯ  มีกระบวนการสรรหาคณบดี  เปนไปตามขอบังคับและหลักเกณฑมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี วาดวยการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการสรรหาคณบดี  มีคณะกรรมการสรรหาคณบดี แตงต้ัง

โดยนายกสภามหาวิทยาลัยและมีการดําเนินการสรรหาตามขั้นตอน และนายกสภามหาวิทยาลัยเปนผูลงนาม

แตงต้ังคณบดี  

(CMP7_ 7.2 – 1.1)  ขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

(CMP7_ 7.2 – 1.2) คําส่ังคณะกรรมการการสรรหาคณบดีวิทยาลัย ฯ 

(CMP7_ 7.2 – 1.3) คําส่ังแตงต้ังคณบดีวิทยาลัย ฯ  

2.  ผู บริหารดําเนินการบริหารดวยหลักธรรมาภิบาลและใช ศักยภาพ
ภาวะผูนําที่มีอยูโดยคํานึงถึง ประโยชนของ 

    วิทยาลัย ฯ และผูมีสวนไดสวนเสีย 
 

       ผูบริหารดําเนินการบริหารดวยหลักธรรมาภิบาล โดยปฏิบัติตามหลักพื้นฐานทั้ง 6 ประการ คือ หลักนิติ

ธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลักความมีสวนรวม หลักความรับผิดชอบ 

ตรวจสอบได และ หลักความคุมคา โดยจัดใหมีการดําเนินการดังนี้ 

      1) มีการจัดทําวิสัยทัศน พันธกิจ แผนกลยุทธ และนําสูการปฏิบัติที่เปนระบบชัดเจน 

      2) มีการกําหนด ตัวบงชี้คุณภาพ (KPI) ของ งานที่ปฏิบัติ 

      3) มีการติดตามผลสัมฤทธิ์รวมทั้งหาแนวทาง แกไขและพัฒนาอยางตอเนื่อง 

      4) มีการจัดทําระบบฐานขอมูลของสถาบันให เปนระบบฐานขอมูลที่ชัดเจนอยางเปนรูปธรรม สามารถ

นํามาใชในการตัดสินใจได 

      5) เปดโอกาสใหบุคลากรในองคกรและชุมชนมีสวนรวมในการบริหารจัดการ 

 (CMP7_ 7.2 – 2.1) รายงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการกําหนดเปาหมายองคกรดวยหลักการบริหารยุทธศาสตร

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

3.  มีกระบวนการประเมินศักยภาพและผลการปฏิบัติงานของผูบริหารที่
ชัดเจนและเปนที่ยอมรับในวิทยาลัย ฯ  

     วิทยาลัย ฯ มีการประเมินศักยภาพและผลการปฏิบัติงานของผูบริหารไดแกตําแหนงคณบดี รองคณบดี 

ผูชวยคณบดี ที่ชัดเจนตามหลักเกณฑที่ไดตกลงไวลวงหนาและเปนที่ยอมรับในวิทยาลัย ฯ และไดสรุปผลการ

ประเมินแจงตอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย ฯ                       (CMP_7.2 - 3.1)  แบบบทสุรปแบบ

ประเมินผูบริหาร 

(CMP_7.2 - 3.2)  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย ฯ 

4.  มีการจัดทําแผนและกลไกการพัฒนาศักยภาพของผูบริหารตามผลการ
ประเมิน และดําเนินการตามแผนอยางครบถวน  

      วิทยาลัย ฯ มีการจัดทําแผนและกลไกการพัฒนาศักยภาพของผูบริหารตามผลการประเมิน และ

ดําเนินการตามแผน 

(CMP_7.2 - 4.1) แผนพัฒนาศักยภาพผูบริหาร ประจําปงบประมาณ 2552  

   
ผลการประเมิน :  

ผลการประเมิน 
หนวยวัด คาเปาหมาย 

ผลการ
ดําเนินงาน เทียบกับเปาหมาย 

เทียบกับเกณฑประเมิน 
(คะแนน) 

ระดับ 2 ขอแรก 4 ขอ บรรลุเปาหมาย 3 

 
จุดแข็ง :  

1. มีกระบวนการสรรหาผูบริหารเปนไปดวยความโปรงใส และสามารถตรวจสอบได  

2. มีระบบกลไก สงเสริมและสนับสนุนใหผูบริหารมีศักยภาพในการบริหารงาน  

3. มีระบบติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของผูบริหาร โดยบุคลากรทุกหนวยงาน 

4. มีกระบวนการประเมินศักยภาพและผลการปฏิบัติงานของผูบริหารที่ชัดเจนและเปนที่ยอมรับในวิทยาลัย ฯ 
 
จุดที่ควรปรับปรุง : 

1. ควรมีการจัดทําแผนและกลไกการพัฒนาศักยภาพของผูบริหารตามผลการประเมิน และสนับสนุนใหผูบริหารไดรับ

การพัฒนาศักยภาพตามผลการประเมินครบทุกคน 
 
แนวทางการพัฒนาตนเอง : 

1. สงเสริมและพัฒนาศักยภาพของผูบริหารทุกระดับ 

2. จัดใหมีการพบปะแลกเปล่ียน เพื่อนําเสนอผลการดําเนินงานและรับฟงขอเสนอแนะในการ  

   ดําเนินงานของแตละหนวยงาน 
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ตัวบงช้ีที่ 7.3  :   มีการพัฒนาวิทยาลัยฯสูองคการเรียนรู 
ที่มาตัวบงช้ี :  สกอ.7.3 

คาน้ําหนัก :  1 

คาเปาหมาย :    4   ขอแรก 

ชนิดของตัวบงช้ี : กระบวนการ 

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ  

1. มีการทบทวนและจัดทําแผนการจัดการความรู  เพ่ือมุงสูองคกรแหงการเรียนรู  และประชาสัมพันธเผยแพรให

ประชาคมของวิทยาลัยฯทราบ 

2. มีการดําเนินการตามแผนจัดการความรูและประสบความสําเร็จตามเปาหมายไมนอยกวารอยละ 50 

3. มีการดําเนินการตามแผนจัดการความรูและประสบความสําเร็จตามเปาหมาย รอยละ 100 

4. มีการติดตามประเมินผลความสําเร็จของการจัดการความรู 

5. มีการนําผลการประเมินไปปรับใชในการพัฒนากระบวนการจัดการความรูใหเปนสวนหนึ่งของกระบวนงาน

ปกติและปรับปรุงแผนการจัดการความรู 

เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

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

ผลการดําเนินงาน  

เกณฑมาตรฐาน (ระดับ) ประเมินตนเอง 
1.  มีการทบทวนและจัดทําแผนการจดัการความรู  เพ่ือมุงสูองคกรแหง

การเรียนรู  และประชาสัมพันธเผยแพรใหประชาคมของมหาวิทยาลัย
ทราบ 

 

    วิทยาลัยฯ ไดมีการทบทวนแผนการจัดการความรู (Knowledge Management : KM) 

ปงบประมาณ 2552   โดยไดนําแผนเดิมมาทบทวนและปรับเพิ่มการแลกเปล่ียนเรียนรู เร่ือง การสรางเสริม

สุขภาพไวในแผนการดําเนินงานดวย (CMP7_7.3-1.1 : แผนการดําเนินงานการจัดการความรูปงบประมาณ 

2552) และประชาสัมพันธเผยแพรใหบุคลากรไดรับทราบ ผานทางเว็บไซต H14www.cmp.ubu.ac.thH และได

แตงต้ังคณะทํางานจัดการความรู วิทยาลัยแพทยฯ เพื่อดําเนินการดานการจัดการความรู (CMP7_7.3-1.2 : 

คําส่ังวิทยาลัยฯ ที่ 737/2552   ลงวันที่  26 พฤศจิกายน 2552     เร่ือง แตงต้ังคณะทํางานจัดการความรู 

วิทยาลัยฯ) 

2.  มีการดําเนินการตามแผนจัดการความรูและประสบความสําเร็จตาม
เปาหมายไมนอยกวารอยละ 50  
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                  วิทยาลัยฯ ไดจัดต้ังคณะทํางานโครงการจัดการความรู สําหรับการดําเนินการและติดตาม เพื่อให

เปนไปตามแผนท่ีต้ังไว  และไดดําเนินการจัดการความรูสําเร็จตามเปาหมายเกินรอยละ 50 ของแผนที่ต้ังไว 

(CMP7_7.3-2.1 : ตารางกิจกรรมการจัดการความรู ประจําปงบประมาณ 2552 จํานวน  5  กิจกรรม ที่ประสบ

ความสําเร็จมีผูเขารวมไมตํ่ากวารอยละ 80  และสําเร็จตามเปาหมายเกินรอยละ 50)   ตัวอยางกิจกรรม ไดแก 

1.ประชุมรับฟงผลการดําเนินโครงการบริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ป 2552  

    (วันที่  7 ตค.52  ผูนําเสนอ  อ.สงา ทับทิมหิน) 

2.ประชุมแลกเปล่ียนความคิดเห็นในการดําเนินโครงการบริการวิชาการ ป 2553  

  (วันที่ 15 ตค.52 ผูนําเสนอ อ.สงา ทับทิมหิน) 

3.ประชุมแลกเปล่ียนความคิดเห็นในการดําเนินโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม      

  ป 2553 (วันที่ 8 ธค.52 ผูนําเสนอ อ.สงา ทับทิมหิน) 

4. การจัดการเรียนการสอนท่ีสอดแทรกการสรางเสริมสุขภาพ   

   (วันที่ 27 มค.53  ผูนําเสนอ นางณรัญญา สุปนนุช) 

5. What is performance In.. and Why does it matter? 

  (วันที่ 27 พค.53  ผูนําเสนอ นพ.วัฒนา พรรณพานิช) 

3.  มีการดําเนินการตามแผนจัดการความรูและประสบความสําเร็จตาม
เปาหมาย รอยละ 100 

- 

 

4.  มีการติดตามประเมินผลความสําเร็จของการจัดการความรู - 

 

5.  มีการนําผลการประเมินไปปรับใชในการพัฒนากระบวนการจัดการ
ความรูใหเปนสวนหนึ่งของกระบวนงานปกติและปรับปรุงแผนการ
จัดการความรู 

- 

 

   ผลการประเมิน :  

ผลการประเมิน 
หนวยวัด คาเปาหมาย 

ผลการ
ดําเนินงาน เทียบกับเปาหมาย 

เทียบกับเกณฑประเมิน 
(คะแนน) 

ระดับ 4 ขอแรก 2 ขอแรก ไมบรรลุเปาหมาย 1 

 
จุดแข็ง : 

1. ผูบริหารมีนโยบายสนับสนุนใหบุคลากรไปเพ่ิมพูนความรูและประสบการณทั้งในและนอกมหาวิทยาลัยแลว

นํามาแลกเปล่ียนเรียนรูบนเวที KM  

2. วิทยาลัยฯ มีหนวยงานที่เปนเครือขายที่ใหความสําคัญทางดานการจัดการความรู เชน กลุมสถาบัน

แพทยศาสตรแหงประเทศไทย ทําใหบุคลากรวิทยาลัยฯ ไดเขารวมกิจกรรมการจัดการความรูอยางตอเนื่อง 
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จุดที่ควรปรับปรุง : 

1. ควรมีการดําเนินการตามแผนจัดการความรูอยางตอเนื่อง 

2. ควรมีระบบการติดตามประเมินผลความสําเร็จของการจัดการความรูในแตละกิจกรรม เพ่ือนําผลการประเมิน

ไปปรับใชในการพัฒนากระบวนการจัดการความรูใหเปนสวนหนึ่งของกระบวนงานปกติและปรับปรุงแผนการ

จัดการความรูอยางตอเนื่อง 
 
แนวทางการพัฒนาตนเอง : 

1.   กระตุนใหบุคลากรเห็นความสําคัญในการแลกเปล่ียนเรียนรู เพื่อใหเกิดการแลกเปล่ียนองคความรู 

      อยางตอเน่ือง 

2.   คัดสรรเร่ืองที่จะนํามาจัดการความรูใหเหมาะสมกับกลุมบุคลากรเปาหมายใหมากขึ้น 

 

 
ตัวบงช้ีที่ 7.4  :   มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือพัฒนาและธํารงรักษาไว ให     
                         บุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ  
ที่มาตัวบงช้ี :  สกอ.7.4 

คาน้ําหนัก :  1  

เปาหมาย : 3  ขอแรก 

ชนิดของตัวบงช้ี : กระบวนการ  

คําอธิบายตัวบงช้ี : คุณภาพของการศึกษาจะเกิดขึ้น ถามหาวิทยาลัย/ วิทยาลัย/ สํานักมีบุคลากรที่มีคุณภาพ มีความรัก

องคกร   มุงมั่นต้ังใจปฏิบัติหนาที่ตามภาระงานที่กําหนด ผูบริหารมีการมอบหมายงานใหกับผูใตบังคับบัญชาตามศักยภาพ 

ความถนัด และความสนใจของแตละบุคคล บุคลากรทุกระดับมีความพึงพอใจในการทํางาน องคกรมีการพัฒนาบุคลากร

ตามสาขาวิชาชีพ และหาวิธีการท่ีจะธํารงรักษาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพใหอยูกับองคกรตลอดไป 

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ  
1. มีการจัดทําแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เปนรูปธรรมภายใตการวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ  

2. มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เปนการสงเสริมสมรรถนะในการปฏิบัติงาน    เชน    การสรรหา 

การจัดวางคนลงตําแหนง การกําหนดเสนทางเดินของตําแหนง การสนับสนุนเขารวมประชุม ฝกอบรมและหรือ

เสนอผลงานทางวิชาการ การประเมินผลการปฏิบัติงาน มาตรการสรางขวัญกําลังใจ มาตรการลงโทษ รวมทั้งการ

พัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ  

3. มีระบบสวัสดิการและเสริมสรางสุขภาพที่ดี และสรางบรรยากาศที่ดีใหบุคลากรทํางานได        อยางมี

ประสิทธิภาพและอยูอยางมีความสุข  

4. มีระบบสงเสริมสนับสนุนบุคลากรที่มีศักยภาพสูงใหมีโอกาสประสบความสําเร็จและ 

 กาวหนาในอาชีพอยางรวดเร็วตามสายงาน  

5. มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับอยางเปนระบบ  
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6. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจเสนอผูบริหารระดับสูง และมีแนวทางในการปรับปรุงพัฒนา  เพื่อใหดีขึ้น  
 

เกณฑการประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

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

 
ผลการดําเนินงาน 

เกณฑมาตรฐาน (ระดับ) ประเมินตนเอง 
1.  มีการจัดทําแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เปนรูปธรรมภายใตการวิเคราะห 
     ขอมูลเชิงประจักษ  

วิทยาลัยฯไดจัดทําแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีเปนรูปธรรมภายใตการวิเคราะหขอมูลเชิง 

ประจักษ  คือบุคลากรทุกคนไดรับมอบหมายภาระงานตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง และรับทราบขอตกลงการปฏิบัติงาน

เปนลายลักษณอักษร ตามแบบฟอรมที่ทางวิทยาลัยฯ กําหนด และนําขอตกลงการปฏิบัติงานมากําหนดสมรรถนะสําหรับ

ตําแหนง(ตามสํานักงานก.พ.มกราคม2548)เพื่อกําหนดบทบาทและวัตถุประสงคระดับบุคคลตามความคาดหวังขององคกร

และระดับที่เปนจริง รวมทั้งการวิเคราะหสมรรถนะและคุณลักษณะที่ขาด  

(CMP7_7.4-1.1:ขอตกลงการปฏิบัติงานของบุคลากร ในปงบประมาณ 2553 ) 

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

(CMP7_7.4-1.3 :แบบฟอรมกําหนดบทบาทและวัตถุประสงคระดับบุคคล)                

2.  มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เปนการสงเสริมสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงาน เชน การสรรหา  การจัดวางคนลงตําแหนง การกําหนดเสนทางเดินของตํา
แหนง  การสนับสนุนเขารวมประชุม ฝกอบรมและ  หรือเสนอผลงานทางวิชาการ  การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน มาตรการสรางขวัญกําลังใจ มาตรการลงโทษ รวมทั้งการ
พัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ 

 

      วิทยาลัยฯมีระบบกลไกในการบริหารงานบุคคลท่ีเปนการสงเสริมสมรรถนะในการปฏิบัติงานดังนี้ 

1. มีระบบการสรรหา  การจัดวางคนลงตําแหนง  ที่ชัดเจนและโปรงใสและเขียนเปนลายลักษณอักษร (CMP7_7.4-

2.1: เอกสารเก่ียวกับกระบวนการสรรหา)  

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

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง (Job Specification) และการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Job evaluation) ที่เปน

รูปแบบชัดเจน  

      (CMP7_7.4-2.2: ขอตกลงการปฏิบัติงานของบุคลากร ในปงบประมาณ 2553 ) 

      (CMP7_7.4-2.3:เอกสารการประเมินผลการปฏิบัติงาน) 

3. ใหการสนับสนุนบุคลากรเขารวมประชุม ฝกอบรม /นําเสนอผลงานทางวิชาการ โดยใหงบประมาณสนับสนุน
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สําหรับ 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 ขั้นตอนการประเมินบุคลากรสายสนับสนุน) 

5. มีการดําเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร 

(CMP7_7.4-2.8 : เอกสารการขออนุมัติเขารวมการพัฒนาตนเองตามแผนพัฒนาบุคลาก 2552)  

3.  มีระบบสวัสดิการและเสริมสรางสุขภาพที่ดี และสรางบรรยากาศที่ดีใหบุคลากรทํางา
อยางมีประสิทธิภาพและอยูอยางมีความสุข  

      วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธาณสุข มีการดําเนินการดังนี้ 

1. มีการจัดกิจกรรมการสงเสริมสุขภาพใหบุคลากรในวิทยาลัยฯ โดย การตรวจโรคตามโครงการโรงเรียนแพทยสราง

เสริมสุขภาพ (CMP7_7.4-3.1 : หนังสือเชิญประชุม เขารับการบริการตรวจเลือด ) 

2. สรางบรรยากาศของสถานที่ทํางานใหนาอยู ต้ังแตสภาพแวดลอม บรรรยากาศการทํางาน และสราง   

วัฒนธรรมท่ีดีขององคกรโดยจัดใหมีกิจกรรม 5ส เชน การปรับปรุงภูมิทัศนหองประชุม และมีการดําเนินการจัดต้ัง

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

3. การจัดสวัสดิการดานตางๆ ไดแก การคลอดบุตร การอุปสมบท งานแตงงาน ฯลฯ   

(CMP7_7.4-3.3:ประกาศหลักเกณฑระบบสวัสดิการบุคลากรสังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตรและการ สาธารณสุข)  

4.  มีระบบสงเสริมสนับสนุนบุคลากรที่มีศักยภาพสูงใหมีโอกาสประสบความสําเร็จและ
าวหนาในอาชีพอยางรวดเร็วตามสายงาน  

       วิทยาลัยฯ มีการดําเนินการดังนี้ 

1. สนับสนุนการเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาของบุคลากรในสังกัดโดยใหทุนสนับสนุนในการศึกษา ตอในระดับที่สูงขึ้น ใน

ป 2552 จัดสรรทุนการศึกษา จํานวน 4 ทุน ใหแก อาจารยรัตนา  เล็กสมบูรณ  ในระดับปริญญาเอก สาขากาย

วิภาคศาสตร  และในป 2552 จัดสรรทุนการศึกษา จํานวน 2 ทุน สําหรับอาจารยแพทย เพื่อศึกษาตอระดับวุฒิ

บัติเช่ียวชาญเฉพาะทาง   ใหแก 1.นพ.สุพจน  ฉัตรทินกร ในสาขาศัลยกรรมตกแตง  2.พญ.ศุทธินี  ตรีโรจนพร  

ในสาขากุมารเวชศาสตร โรคระบบทางเดินหายใจ   

(CMP7_7.4-4.1 :หนังสืออนุมัติลาศึกษาตอและสัญญาลาศึกษาตอ )  

2. สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรทุกสายงานไดพัฒนาศักยภาพของตน โดยเขารวมประชุม/สัมมนา/อบรม ที่

เก่ียวของกับการพัฒนาสายงานของตน  

(CMP7_7.4-4.2 แบบบันทึกขออนุมัติไปเพิ่มพูนประสบการณ)   

3. สงเสริมใหอาจารยกาวสูตําแหนงทางวิชาการโดยสนับสนุนใหเขาอบรม การเขียนแผนการสอน  ประชุมเชิง

ปฏิบัติการดานแพทยศาสตรศึกษา นวัตกรรมการเรียนการสอนแพทยศาสตรศึกษา ฯลฯ (CMP7_7.4_4.3 : 

เอกสารการเดินทางไปราชการเขารวมประชุม ) 
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5.  มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับอยาง 

      เปนระบบ  

วิทยาลัยฯ มีการประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรทั้งสายสนับสนุนวิชาการและสายวิชาการ

อยางเปนระบบ  

(CMP7_7.4-5.1: เอกสารการประเมินการสอนของสายวิชาการ 

(CMP7_7.4-5.2: การประเมินการปฏิบัติงานของสายสนับสนุน) 

6.  มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจเสนอผูบริหารระดับ       สูง และมี
แนวทางในการปรับปรุงพัฒนา  เพ่ือใหดีขึ้น  

วิทยาลัยฯ นําผลการประเมินความพึงพอใจจากแบบประเมินฯ เสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร 

วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข เพื่อวิเคราะหและกําหนดแนวทางในการปรับปรุงพัฒนา 

ตอไป (CMP7_7.4-6.1: รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย คร้ังที่ 3/2553) 

 
สรุปผลการดําเนินการ 

ผลการประเมิน 
หนวยวัด คาเปาหมาย 

ผลการ
ดําเนินงาน เทียบกับเปาหมาย 

เทียบกับเกณฑประเมิน 
(คะแนน) 

ระดับ 5  ขอแรก 6 ขอ บรรลุเปาหมาย 3 

 
จุดแข็ง : 

1. วิทยาลัยฯ มีระเบียบและเกณฑการบริหารงานบุคคลที่ชัดเจน ในเร่ืองการสรรหา การคัดเลือก การเล่ือน

เงินเดือนคาจาง การประเมินการปฏิบัติงาน ทั้งสายวิชาการ / สายสนับสนุน 

2. วิทยาลัยฯ สงเสริมและสนับสนุนบุคลากรเพิ่มคุณวุฒิการศึกษา และพัฒนาศักยภาพ และสงเสริมใหบุคลากร

ทุกสายงานเขารวมและนําเสนอผลงานทางวิชาการ ทั้งในและตางประเทศ  
 
จุดที่ควรปรับปรุง : 

1.  การนําผลการประเมินการปฏิบัติงานมาปรับปรุงพัฒนา 

2.  สวัสดิการเก้ือหนุนยังไมครอบคลุม เชน กองทุนสํารองเล้ียงชีพ สวัสดิการท่ีพักอาศัย 
 
แนวทางการพัฒนาตนเอง : 

1. จัดเวทีแลกเปล่ียน พบปะ เพื่อรายงานผลการประเมินแตละหนวยงาน พรอมรับฟงขอคิดเห็นเพิ่มเติม 
 
 
 
 



 

 

 - 200 -  
 
 

ตัวบงช้ีที่ 7.4.1 : รอยละของอาจารยประจําที่เขารวมประชุมวิชาการหรือนาํเสนอ 
ผลงานวิชาการ ทั้งในประเทศและตางประเทศ 

ที่มาตัวบงช้ี :  สมศ. 

คาน้ําหนัก :  1 

เปาหมาย : รอยละ  40  

ชนิดของตัวบงช้ี :  ปจจัยนําเขา 
คําอธิบาย 
 รอยละอาจารยประจําของสถาบันอุดมศึกษาท่ีเขารวมประชุมวิชาการ หรือนําเสนอผลงานทางวิชาการ     ทั้งใน

และตางประเทศในปการศึกษาน้ัน  ตอจํานวนอาจารยประจํา ทั้งนี้ใหนับอาจารยประจําเฉพาะท่ีปฏิบัติงานจริง ไมนับรวม

อาจารยที่ลาศึกษาตอ การแจงนับอาจารยประจําที่เขารวมประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการ ในแตละป

การศึกษาจะไมนับซ้ํา ถึงแมวาอาจารยผูนั้นจะเขารวมประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานหลายคร้ัง 

ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจํา ไดแก  

1. ผลงานทางวิชาการที่ไดมีการศึกษาคนควาตามกระบวนการ ระเบียบวิธีวิจัยท่ีเหมาะสมกับสาขาวิชา  

2. การแสดงออกทางศิลปะอันเปนที่ยอมรับระดับนานาชาติและระดับชาติ  

3. งานที่ไดรับสิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตรทั้งในและตางประเทศ 

4. การแสดงความกาวหนาทางวิชาการ เสริมสรางองคความรูหรือวิธีการที่เปนประโยชนตอ 

      สาขาวิชาหรือแสดงความเปนตนแบบ ตนความคิดของผลงาน หรือแสดงความสามารถใน  

      การบุกเบิกงานในสาขาวิชานั้น  

5. ส่ิงประดิษฐหรืองานสรางสรรคทางดานศิลปกรรม และจิตรกรรม  

สูตรการคํานวณ  

 จํานวนอาจารยประจําที่เขารวมประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการใน

ปการศึกษาน้ัน X 

 จํานวนอาจารยประจํา ในปการศึกษาน้ัน  
100 

 

เกณฑการใหคะแนน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

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

ขอมูลที่ตองการ  
1. จํานวนอาจารยประจํา ในปการศึกษาน้ัน เฉพาะอาจารยที่ปฏิบัติงานจริง 

2. จํานวนอาจารยประจําที่นําเสนอผลงานทางวิชาการในประเทศ ในปการศึกษาน้ัน 

3. จํานวนอาจารยประจําที่นําเสนอผลงานทางวิชาการในตางประเทศ ในปการศึกษาน้ัน 



 

 

 - 201 -  
 
ผลการดําเนินงาน 
 ในปการศึกษา 2552 วิทยาลัยฯ สนับสนุนใหคณาจารยเขารวมประชุมวิชาการในประเทศ จํานวน 13 คน นําเสนอผลงาน

ทางวิชาการโดยการตีพิมพเผยแพรในวารสารในประเทศ จํานวน 3 คน  นําเสนอผลงานทางวิชาการโดยการตีพิมพเผยแพรในวารสาร

ตางประเทศ 3 คน  รวมคณาจารยเขารวมประชุมวิชาการและนําเสนอบทความทางวิชาการ  19 คน  จากคณาจารยประจําท่ี

ปฏิบัติงานจริง 24 คน คิดเปนรอยละ 79.16 

        (CMP7_7.4.1-2: เอกสารเขารวมประชุมวิชาการ จํานวน 13 เร่ือง ) 

        (CMP7_7.4.1-1: บทความทางวิชาการท่ีตีพิมพเผยแพรในวารสารในประเทศ 3 เร่ือง) 

        (CMP7_7.4.1-2: บทความทางวิชาการท่ีตีพิมพเผยแพรในวารสารในตางประเทศประเทศ 3 เร่ือง) 
 
สรุปผลการดําเนินการ 

ผลการประเมิน 
หนวยวัด คาเปาหมาย 

ผลการ
ดําเนินงาน เทียบกับเปาหมาย 

เทียบกับเกณฑประเมิน 
(คะแนน) 

รอยละ รอยละ 40 รอยละ 79.16 บรรลุเปาหมาย 3 

 
จุดแข็ง : 

1. วิทยาลัยฯ มีระเบียบและเกณฑการสนับสนุนการเขารวมประชุม/สัมมนา/อบรม/เผยแพรผลงานของบุคลากร

อยางชัดเจน 

2.   วิทยาลัยฯ มีงบประมาณสงเสริมและสนับสนุนการเขารวมประชุม/สัมมนา/อบรม/เผยแพรผลงานวิชาการของ

บุคลากร 
จุดที่ควรปรับปรุง : 

1.  บุคลากรยังขาดการนําเสนอผลงานวิชาการในระดับนานาชาติ 

2.  จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการนําเสนอผลงาน 
 
แนวทางการพัฒนาตนเอง : 

1. จัดสรรงบประมาณในการนําเสนอผลงานวิชาการทั้งในประเทศ และตางประเทศอยางตอเนื่อง 

2. สงเสริมและพัฒนาบุคลากรใหมีการนําเสนอผลงานวิชาการในระดับนานาชาติมากขึ้น 
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ตัวบงช้ีที่ 7.4.2  :   งบประมาณสําหรับการพัฒนาคณาจารยทั้งในประเทศและตางประเทศตอ         
                            อาจารยประจํา 
ที่มาตัวบงช้ี :  สมศ. 

คาน้ําหนัก :  1 

เปาหมาย : 15,000  บาท/ คน 

ชนิดของตัวบงช้ี : ปจจัยนําเขา 
1 010คําอธิบาย 

จํานวนเงินที่มหาวิทยาลัย/ วิทยาลัย จัดสรรเพ่ือพัฒนาคณาจารยทั้งในประเทศและตางประเทศ ตอจํานวน

อาจารยประจํา นับรวมอาจารยที่ลาศึกษาตอดวย 

  เงินที่มหาวิทยาลัย/ คณะจัดสรรเพื่อพัฒนาคณาจารยทั้งในประเทศและตางประเทศ ไดแกเงินที่ใชเพื่อ  

1. การสงบุคลากรไปศึกษาตอ 

2. การสงบุคลากรไปอบรม หรือดูงาน 

3. การฝกอบรมที่มหาวทิยาลัย/ วิทยาลัยฯ จัดขึ้นเอง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาศักยภาพของคณาจารย 

สูตรการคํานวณ   

งบประมาณสําหรับการพัฒนาคณาจารยทั้งในประเทศและตางประเทศในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

นั้น 

จํานวนอาจารยประจําในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 นั้น 

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 ในปการศึกษาน้ัน นับรวมอาจารยที่ลาศึกษาตอดวย 

2.  จํานวนเงินที่มหาวิทยาลัย/ วิทยาลัยจัดสรรสําหรับการพัฒนาคณาจารยในประเทศ ในปงบประมาณนั้น 

3. จํานวนเงินที่มหาวิทยาลัย/ วิทยาลัยจัดสรรสําหรับการพัฒนาคณาจารยในตางประเทศในปงบประมาณนั้น 
 
ผลการดําเนินงาน 

 ในปงบประมาณ 2552 วิทยาลัยฯ ไดจัดสรรงบประมาณสนับสนุนคณาจารยไปศึกษาตอ  อบรม ดูงาน และการ

ฝกอบรม โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาศักยภาพของคณาจารย ในประเทศ จํานวนเงิน 476,510 บาท  คิดเฉล่ียตอจํานวน

อาจารยประจําทั้งหมด จํานวน 31 คน (รวมลาศึกษาตอ) เทากับ 15,371.29 บาท/คน                            

( CMP7_7.4.2-1 :  รายละเอียดงบประมาณสําหรับการสนับสนุนคณาจารยไปพัฒนาศักยภาพภายในและตางประเทศ 

ของวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข) 
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สรุปผลการดําเนินการ 

ผลการประเมิน 
หนวยวัด คาเปาหมาย ผลการดําเนินงาน 

เทียบกับเปาหมาย 
เทียบกับเกณฑประเมิน 

(คะแนน) 

ผลผลิต 
15,000  

บาท/ คน 

 15,371.29 บาท/

คน 
บรรลุเปาหมาย 3 

 
จุดแข็ง : 

มีแหลงงบประมาณสําหรับสงเสริมและสนับสนุนพัฒนาบุคลากรทุกสายงาน 
จุดที่ควรปรับปรุง : 

งบประมาณสนับสนุนในการพัฒนาบุคลากร ควรรวมอยูในหมวดเงินเดียวกัน เชน หมวดการประชุมวิชาการ การ

นําเสนอผลงานท้ังในและตางประเทศ การพัฒนาตนเอง ฯลฯ 
แนวทางการพัฒนาตนเอง : 

1. มีกลไกสงเสริมและสนับสนุน กระตุนใหบุคลากรพัฒนาตนเองใหมากขึ้น 

2. จัดทําโครงการสนับสนุนและพัฒนาบุคลากรอยางชัดเจน เชน โครงการเพิ่มทักษะทางดานภาษาอังกฤษ 

 

 

 
ตัวบงช้ีที่ 7.4.3 รอยละของบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรู และทักษะใน วิชาชีพทั้งใน

ประเทศและตางประเทศ  
ที่มาตัวบงช้ี :  สมศ. 

คาน้ําหนัก :  1      

เปาหมาย :      รอยละ 80 

ชนิดของตัวบงช้ี :   ปจจัยนําเขา 
คําอธิบาย 
 รอยละของบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ได รับการพัฒนาความรู และทักษะในวิชาชีพในประเทศและ

ตางประเทศ ตอบุคลากรประจําสายสนับสนุนทั้งหมด โดยนับรวมบุคลากรที่ลาศึกษาตอดวย แตจะไมนับซ้ําแมวาบุคลากร

สายสนับสนุนทานน้ัน จะไดรับการพัฒนาความรู และทักษะในวิชาชีพหลายคร้ังในปการศึกษาน้ัน ก็ตาม 

บุคลากรสายสนับสนุน (Non-academic) หมายถึง บุคลากรสายชวยวิชาการ สายการจัดการและธุรการ  

การพัฒนาความรู และทักษะในวิชาชีพ ไดแก  

1. การสงบุคลากรสายสนับสนุนไปศึกษาตอ 

2. การสงบุคลากรสายสนับสนุนไปอบรม/สัมมนาหรือดูงาน 

3. การฝกอบรมที่สถาบันจัดขึ้นเอง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายสนับสนุน   
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สูตรการคํานวณ   

จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรู 

และทักษะในวิชาชีพ ทั้งในประเทศและตางประเทศในปการศึกษาน้ัน X 

จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนในปการศึกษาน้ัน  
100 

 

เกณฑการใหคะแนน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

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

 

ขอมูลที่ตองการ  : 
1. จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนในปการศึกษานั้น นับรวมบุคลากรสายสนับสนุนที่ลาศึกษาตอดวย 

2. จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรูและทักษะในวิชาชีพในประเทศ  ในปการศึกษาน้ัน 

3. จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนท่ีไดรับการพัฒนาความรูและทักษะในวิชาชีพในตางประเทศในปการศึกษา

นั้น 

 
ผลการดําเนินงาน 
 ในปงบประมาณ 2552 บุคลากรสายสนับสนุนไดรับการพัฒนาความรูและทักษะในวิชาชีพในประเทศ จํานวน  50 คน จาก

จํานวนบุคลากรสายสนับสนุน ทั้งส้ิน 53  คน  คิดเปนรอยละ 94.34 

(CMP7_7.4.3-1: โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เร่ืองการนําแผนกลยุทธ และการพัฒนาบุคลากร บนพื้นฐาน 

Competency 

(CMP7_7.4.3-2:แหลงงบประมาณสําหรับสงเสริมและสนับสนุนพัฒนาบุคลากรทุกสายงาน จํานวน 32 คน ) 
 
การบรรลุเปาหมาย   

รอยละของบุคลากรประจําสายสนับสนุนทุกคนไดรับการพัฒนาความรู และทักษะในวิชาชีพทั้งในประเทศและ

ตางประเทศ   
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สรุปผลการดําเนินการ 
ผลการประเมิน 

หนวยวัด คาเปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
เทียบกับเปาหมาย 

เทียบกับเกณฑประเมิน 
(คะแนน) 

รอยละ   รอยละ 80 รอยละ  94.34 บรรลุเปาหมาย 3 

จุดแข็ง : 
มีแหลงงบประมาณสําหรับสงเสริมและสนับสนุนพัฒนาบุคลากรทุกสายงาน 

 
จุดที่ควรปรับปรุง : 

เพิ่มงบประมาณสนับสนุนในการพัฒนาบุคลากร 
 
แนวทางการพัฒนาตนเอง : 

1. มีกลไกสงเสริมและสนับสนุน กระตุนใหบุคลากรพัฒนาตนเองใหมากขึ้น 

2. จัดทําโครงการสนับสนุนและพัฒนาบุคลากรอยางชัดเจน เชน โครงการอบรมการใหบริการอยางมืออาชีพ 

โครงกาอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนจดหมายราชการ เปนตน 

 

 

 
ตัวบงช้ีที่ 7.5  :  ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพ่ือการบริหาร การเรียนการสอน  

และการวิจัย 
ที่มาตัวบงช้ี :  สกอ.7.5 

คาน้ําหนัก :  1 

เปาหมาย :   5  ขอแรก 

ชนิดของตัวบงช้ี : ปจจัยนําเขา  

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ  
1. มีนโยบายในการจัดทําระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ 

2. มีระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ  

3. มีการประเมินประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของระบบฐานขอมูล  

4. มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชฐานขอมูล  

5. มีการนําผลการประเมินในขอ 3 และ 4 มาปรับปรุงระบบฐานขอมูล  

6. มีการเช่ือมโยงระบบฐานขอมูลของมหาวิทยาลัยผานระบบเครือขายกับสํานักงาน 

      คณะกรรมการการอุดมศึกษาตามรูปแบบมาตรฐานที่กําหนด  
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เกณฑการประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการ 1 ขอแรก มีการดําเนินการ 2 ขอแรก มีการดําเนินการ 3 - 6 ขอแรก 

 
ผลการดําเนินงาน 

เกณฑมาตรฐาน (ระดับ) ประเมินตนเอง 
1.  มีนโยบายในการจัดทําระบบฐานขอมูลเพ่ือการตัดสินใจ  

          วิทยาลัยฯ ไดกําหนดนโยบายในการจัดทําระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ  โดยกําหนดไวใน แผน

ดําเนินงานระยะ 5 ป (พ.ศ. 2551 – 2555) ซึ่งมีหนวยงานรับผิดชอบชัดเจน คืองานเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ทํา

หนาท่ีในการจัดทําระบบฐานขอมูลสําหรับสงเสริมและสนับสนุนดานการบริหารจัดการ การเรียนการสอน การ

วิจัย บริการวิชาการ และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (CMP7_7.5-1.1: แผนดําเนินงานระยะ 5 ป  พ.ศ. 2551 – 

2555  วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข ยุทธศาสตรที่ 6 หนา 82 ขอ 6 หนา 96-102 ) 

2.  มีระบบฐานขอมูลเพ่ือการตัดสินใจ  

         วิทยาลัยฯ มีระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหาร การเรียนการสอนและการวิจัย ที่ดําเนินการพัฒนาเองหลาย

ระบบ อาทิระบบสารสนเทศสําหรับการบริหารจัดการวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุขศาสตร 

ประกอบดวย ( CMP7_7.5-2.1: ระบบฐานขอมูลตางๆ ของวิทยาลัยฯ) 

1. ระบบ E-Learning เพื่อการศึกษา : 1 5http://www.cmp.ubu.ac.th/~elearning/ 

2. ระบบงานฐานขอมูลงานวิจัย และระบบงานฐานขอมูลบทความท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพร : 

1 6http://www.cmp.ubu.ac.th/~research/th/public_research.php 

3. ระบบงานฐานขอมูลทะเบียนรับ-สงหนังสือราชการ : 1 7http://www.cmp.ubu.ac.th/~transfer/  

4. ระบบงานฐานขอมูลกิจกรรมของนักศึกษาและบุคลากร : 1 8http://www.cmp.ubu.ac.th/th/activity.php  

5. ระบบแจงเวียนขาวสาร สําหรับบุคลากรผานระบบอิเล็กทรอนิกส : 

1 9http://www.cmp.ubu.ac.th/menager/login.php   

6. ระบบงานฐานขอมูลนักศึกษา : 2 0http://www.cmp.ubu.ac.th/~stdcmp/student/index.php  

7. ระบบงานฐานขอมูลรายงานการประชุมการบริหารงานวิทยาลัย :  2 1http://www.cmp.ubu.ac.th/th/tcr.php   

8. ระบบจองรถราชการออนไลน : 

2 2http://www.cmp.ubu.ac.th/~car/ACal/calendar/calendar.php?year=2010&month=05 

3.  มีการประเมินประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของระบบฐานขอมูล  

วิทยาลัยฯ ไดตระหนักถึงประสิทธิภาพและความปลอดภัยของขอมูล จึงไดมีการติดต้ัง firewall เพ่ือใช

เปนระบบรักษาความปลอดภัยของระบบเครือขายและฐานขอมูล  ซึ่งจะเก็บสถิติ และประสิทธิภาพการเขาถึง

และใชงาน ในเร่ืองระบบความปลอดภัยอยางตอเนื่องทุกๆ วัน โดยจะเก็บขอมูลที่ไดนั้น  ในรูปแบบกราฟเสน
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เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพ เปนรายสัปดาห / เดือน รายเดือน/ป  

นอกจากน้ันวิทยาลัยฯ ยังมีการปองกันความปลอดภัยของระบบฐานขอมูลตางๆ โดยมีเจาหนาที่

ระบบงานคอมพิวเตอร ดูแล พัฒนาแกไขปญหาที่เกิดขึ้นระหวางการใชงาน และปรับปรุงระบบตามความ

ตองการของผูใช  มีการใชระบบ Login/password เพื่อกําหนดสิทธิ์การเขาใชงาน และเพื่อความปลอดภัยใน

การเขาถึงฐานขอมูลตางๆ ของวิทยาลัยฯ (CMP7_7.5-3.1: ระบบรักษาความปลอดภัยของคอมพิวเตอรและ

เครือขาย (Firewall) ระบบสํารองไฟ  ระบบการปองกันและรักษาความปลอดภัยของฐานขอมูล) 

4.  มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชฐานขอมูล  

   วิทยาลัยฯ  ไดจัดทําการประเมินความพึงพอใจของผูใชฐานขอมูล คือ หลังจากท่ีไดเปดใหใชบริการ

แลว ทุกๆ ปการศึกษางานเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดมีการสํารวจความพึงพอใจของการใหบริการดานตางๆ  

รวมทั้งระบบเครือขายและฐานขอมูลซึ่งเปนหัวใจสําคัญหลักของระบบสารสนเทศ  จากผูใชบริการโดยใชกลุม

ตัวอยาง คือกลุมอาจารย บุคลากร และนักศึกษา เพ่ือนําขอเสนอแนะมาปรับปรุงแกไขระบบใหมีประสิทธิภาพ

มากย่ิงขึ้น (CMP7_7.5-4.1 : สรุปการประเมินการใหบริการของงานเทคโนโลยีสารสนเทศ) 

5.  มีการนําผลการประเมินในขอ 3 และ 4 มาปรับปรุงระบบฐานขอมูล  

วิทยาลัยฯ มีการนําผลการประเมินในดานประสิทธิภาพ ความปลอดภัยของระบบฐาน    ขอมูลและ 

ความพึงพอใจของผูใชงานมาปรับปรุงระบบฐานขอมูล และไดนําขอคิดเห็นจากผูใช   มาปรับปรุง แกไข และ

พัฒนาระบบใหดีย่ิงขึ้น  โดยการพัฒนาระบบและทดสอบระบบอยางตอเนื่อง มีการติดตามประสิทธิภาพเปน

ระยะๆ ระหวางการปฏิบัติหนาท่ี รวมกันรายงานความคืบหนาการปฏิบัติงานและปรึกษาหารือรวมกันภายใน

หนวยงานเพื่อไดขอสรุปผลและขอเสนอแนะเพิ่มเติม และจัดสรุปผลการปฎิบัติงานในภาพรวมเม่ือส้ิน

ปงบประมาณ (CMP7_7.5-5.1 : รายงานประจําป 2552) 

6.  มีการเช่ือมโยงระบบฐานขอมูลของมหาวิทยาลัยผานระบบเครือขายกับ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามรูปแบบมาตรฐานที่กําหนด  

             วิทยาลัยฯ มีการเช่ือมโยงระบบฐานขอมูลของมหาวิทยาลัยฯ ผานระบบเครือขายกับสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษาตามรูปแบบมาตรฐานที่กําหนด เชน ระบบฐานขอมูลดานประกันคุณภาพศึกษา 

ระดับอุดมศึกษา  และมีการเช่ือมโยงระบบของวิทยาลัยฯ  ผานระบบมหาวิทยาลัย เชน  ระบบการบริหาร

จัดการงานการเงินและบัญชี  งานนโยบายและแผน  งานทรัพยากรมนุษย  งานพัสดุ  (ระบบ 3 มิติ)  ระบบ

ฐานขอมูลเพื่อสืบคนดานการเรียนการสอน และวิจัย เชน ระบบ  E-Journal และ ระบบ REG สําหรับนักศึกษา 

(เอกสารแนบ CMP7_7.5-6.1:  เอกสารการเช่ือมโยงระบบเครือขาย) 
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สรุปผลการดําเนินการ 

ผลการประเมิน 
หนวยวัด คาเปาหมาย 

ผลการ
ดําเนินงาน เทียบกับเปาหมาย 

เทียบกับเกณฑประเมิน 
(คะแนน) 

ระดับ 3  ขอแรก 6 ขอ บรรลุเปาหมาย 3 

 
จุดแข็ง : 
        1. มีโครงสรางหนวยงานรับผิดชอบที่ชัดเจน  

        2. ทีมงาน IT มีความหลากหลายในแตละสาขาวิชาชีพ 

        3. แบงหนาท่ีรับผิดชอบในการปฏิบัติงานกอนเวลาทําการ เพ่ือเตรียมความพรอมดานหองเรียน/ 

           การใหบริการตางๆ ดาน IT 

        4. มีการติดตามและประเมินการทํางานอยางตอเนื่อง 

        5. มีการจัดเก็บขอมูลการใชบริการอยางเปนระบบ 

 
จุดที่ควรปรับปรุง : 
        การใหความรูดาน IT ตอองคกร 
 
แนวทางการพัฒนาตนเอง : 

1. สงเสริมการพัฒนาองคความรูดาน IT ใหหลากหลาย 

2. จัดทําโครงการจัดการความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศแกนักศึกษาและบุคคลากรอยาง    
 ตอเนื่อง 

 

 
 
ตัวบงช้ีที่ 7.6  :    ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหบุคคลภายนอก 

เขามามีสวนรวมในการพัฒนาวิทยาลัยฯ 
ที่มาตัวบงช้ี :  สกอ.7.6 

คาน้ําหนัก :  1 

คาเปาหมาย :    3  ขอแรก 

ชนิดของตัวบงช้ี : ผลผลิต 

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ  
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1. มีการเปดเผยขอมูลและโปรงใสในภารกิจที่หนวยงานดําเนินการโดยมีชองทางในการใหขอมูล   ขาวสารแก

นักศึกษา คณาจารย และประชาชน  

2. มีการรับฟงความคิดเห็น จากผูรับบริการและประชาชนเก่ียวกับภารกิจของวิทยาลัยฯอยางสม่ําเสมอ  

3. มีระบบการจัดเก็บขอมูลท่ีไดรับจากผูรับบริการและผูที่เก่ียวของไปประกอบการปรับปรุงระบบการใหบริการ

ประชาชน การปรับปรุงระบบการจัดการของวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข เพ่ือตอบสนองความตอง

การของผูรับบริการ ประชาชนหรือเพื่อประโยชนสุขของประชาชน  

4. มีการเปดโอกาสใหภาคเอกชน ประชาชน และเครือขายตางๆ ไดมีโอกาสเขารวมในกระบวนงานของวิทยาลัย

แพทยศาสตรและการสาธารณสุข โดยเฉพาะเขารวมเปนคณะกรรมการท่ีปรึกษา เพ่ือรวมกําหนดทิศทางนโยบาย

ของวิทยาลัยฯการตัดสินใจเก่ียวกับนโยบายสาธารณะท่ีมีผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของประชาชน  

5. ภาคประชาชนมีสวนรวมเปนเจาของ โดยไดมีการจัดกระบวนการหรือกลไกที่เปนรูปธรรมใหภาคประชาชน หรือผูที่

เก่ียวของไดเขารวมในการติดตามตรวจสอบความกาวหนาของการดําเนินงานและผลสําเร็จ ในการทํางานของ

วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข  

เกณฑการประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

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

 
ผลการดําเนินงาน 

เกณฑมาตรฐาน (ระดับ) ประเมินตนเอง 
1.  มีการเปดเผยขอมูลและโปรงใสในภารกิจที่หนวยงานดาํเนินการโดยมชีองท
การใหขอมูลขาวสารแกนักศึกษา คณาจารย และประชาชน  

       วิทยาลัย ฯ มีการเปดเผยขอมูลขาวสารแกประชาชนโดย 

         - มีการเผยแพรรายงานประจําป เปนเอกสารและทางเว็บไซด 

         - มีการจัดทําเอกสารประชาสัมพันธขอมูลเก่ียวกับวิทยาลัย ฯ 

         - มีขาวสารตางๆแจงประชาชนผูสนใจทางเว็บไซด 

         - มีการสงจดหมายราชการแจงหนวยงานตางๆ เขารวมประชุม/สัมมนา 

         - มีแบบประเมินใหผูเขารวมกิจกรรมแสดงความคิดเห็นตอการดําเนินการ 

   (CMP7_ 7.6 – 1.1)  เว็บไซตของวิทยาลัย ฯ http://www.cmp.ubu.ac.th/ 

   (CMP7_ 7.6 – 1.2)  บอรดประชาสัมพันธ    

   (CMP7_ 7.6 – 1.3)  เร่ืองขออนุญาตประชาสัมพันธขาว  จดหมายขาวสาร งานวิจัย บริการวิชาการและ

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมวิทยาลัย ฯ  

  (CMP7_ 7.6 – 1.4) รายงานประจําป  2552  
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2.  มีการรับฟงความคิดเห็นจากผูรับบริการและประชาชน 

      เกี่ยวกับภารกิจของวิทยาลัย ฯ อยางสม่ําเสมอ  

      วิทยาลัย ฯ ไดมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนผานชองทางที่เปดเผยและเปนที่รับรูกันโดยทั่ว  คือ 

ตูรับฟงความคิดเห็น, Website สายตรงคณบดี และการจัดประชุมรวม/จัดเวทีสัมมนาเพื่อใหผูรับบริการและ

ประชาชนมีสวนรวม  

 (CMP7_ 7.6 – 2.1) กลองรับแสดงความคิดเห็น 

 (CMP7_ 7.6 – 2.2) สายตรงคณบดี 23http://www.cmp.ubu.ac.th/         
 (CMP7_ 7.6 – 2.3)  โครงการเชิญผูใชบัณฑิตรวมประชุมเพื่อวิพากษหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร          

3.  มีระบบการจัดเก็บขอมูลที่ไดรับจากผูรับบริการและผู 
      ที่เกี่ยวของไปประกอบการปรับปรุงระบบการใหบริการ 
      ประชาชน  การปรับปรุงระบบการจัดการของ 
      วิทยาลัย ฯ เพ่ือตอบสนองความตองการของผู 
      รับบริการ ประชาชนหรือเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน 

 

          วิทยาลัย ฯ  มีเจาหนาที่รับผิดชอบรวบรวม และประมวลความคิดเห็นของประชาชน สรุปรายงานเสนอ

ตอผูบริหารวิทยาลัย ฯ โดยในการประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย ฯ จะมีการกําหนดแนวทางการแกไข

และมอบหมายผูรับผิดชอบไปดําเนินการ รวมท้ังมีระบบการติดตามความกาวหนาของการทํางานวิจัย การ

บริการวิชาการและทํานุศิลปวัฒนธรรม  โดยไดรับขอมูลเพิ่มเติมจากแบบสอบถามของแตละโครงการ 

(CMP7_ 7.6 – 3.1)  สายตรงคณบดี 2 4http://www.cmp.ubu.ac.th/   
(CMP7_ 7.6 – 3.2)  แบบสรุปการประเมินโครงการตางๆ ของวิทยาลัย ฯ 
4.   มีการเปดโอกาสใหภาคเอกชน ประชาชน และเครือขาย 

       ตางๆ ไดมีโอกาสเขารวมในกระบวนงาน ของวิทยาลัย ฯ      
      โดยเฉพาะเขารวมเปนคณะกรรมการที่ปรึกษา  

เพ่ือรวมกําหนดทิศทางนโยบายของวิทยาลัย ฯ การตัดสินใจเกี่ยวกับ
นโยบายสาธารณะที่มีผลกระทบตอ 
คุณภาพชีวิตของประชาชน 

 

       วิทยาลัย ฯ มีการแตงต้ังคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิหรือที่ปรึกษาในการบริหารจัดการในวิทยาลัย ฯ  

และมีประชุมกรรมการบริหารวิทยาลัย ฯ  เพ่ือเปดโอกาสใหภาคเอกชน ประชาชน และเครือขายตางๆ ไดมี

โอกาสเขารวมในกระบวนงาน ของวิทยาลัย ฯ โดยเฉพาะเขารวมเปนคณะกรรมการที่ปรึกษา เพื่อรวม

กําหนดทิศทางนโยบายของวิทยาลัย ฯ การตัดสินใจเก่ียวกับนโยบายสาธารณะท่ีมีผลกระทบตอคุณภาพ

ชีวิตของประชาชน  รวมทั้งมีการทําบันทึกขอตกลงระหวางกับภาครัฐและเอกชน เพ่ือรวมดําเนินกิจกรรมทั้ง

ในเชิงการกําหนดนโยบายและการดําเนินกิจกรรมรวมกันอยางตอเนื่องและชัดเจน เก่ียวกับนโยบาย

สาธารณะท่ีมีผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของประชาชน  

 (CMP7_ 7.6 – 4.1) คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิหรือที่ปรึกษา 
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 (CMP7_ 7.6 – 4.2) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย ฯ 

 

(CMP7_ 7.6 – 4.3) แบบตอบรับคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิหรือที่ปรึกษา 

(CMP7_ 7.6 – 4.4) ขอตกลงดําเนินงานสรางเสริมสุขภาพ 

5.  ภาคประชาชนมีสวนรวมเปนเจาของ โดยไดมีการจัดกระบวนการหรือ
กลไกที่เปนรูปธรรมใหภาคประชาชน  
หรือผูที่เกี่ยวของไดเขารวมในการติดตามตรวจสอบความ 
กาวหนาของการดําเนนิงานและผลสําเร็จ ในการทํางาน 
ของวิทยาลัย ฯ 

- 

      - 

ผลการประเมิน :  

ผลการประเมิน 
หนวยวัด คาเปาหมาย 

ผลการ
ดําเนินงาน เทียบกับเปาหมาย 

เทียบกับเกณฑประเมิน 
(คะแนน) 

ระดับ 3   ขอแรก 4 ขอแรก บรรลุเปาหมาย 2 

 
จุดแข็ง : 

1. วิทยาลัย ฯ มีบุคลากรรับผิดชอบโดยตรงในการเผยแพรประชาสัมพันธ 

2. วิทยาลัย ฯ  มีการเผยแพรประชาสัมพันธหลากหลายรูปแบบ เชน ผานทางเว็บไซต (website) วิทยาลัย ฯ จุลสาร  

กลองรับความคิดเห็น  แผนพับ  ครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย 

 
จุดที่ควรปรับปรุง : 

1. ควรใหภาคประชาชนหรือผูที่เก่ียวของไดเขารวมในการติดตามความกาวหนาของการดําเนินงานและผลสําเร็จ ใน

การทํางานของวิทยาลัย ฯ 
 
แนวทางการพัฒนาตนเอง : 

1. มีการรับฟงความคิดเห็นจากบุคคลภายนอกผานทางเว็บไซต (website) วิทยาลัย ฯ อยางตอเนื่อง 

2. พัฒนางานประชาสัมพันธอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ 
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ตัวบงช้ีที่ 7.7  :  รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับรางวัลผลงานทางวิชาการ 

หรือวิชาชีพในระดับชาติหรือนานาชาติ  
ที่มาตัวบงช้ี :  สกอ.7.7 

คาน้ําหนัก :  1 
คาเปาหมาย :   รอยละ 1  
ชนิดของตัวบงช้ี : ผลผลิต  

คําอธิบายตัวบงช้ี : มหาวิทยาลัยพึงสงเสริมใหคณาจารยสรางและพัฒนาผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพใหมีคุณภาพอย

างตอเนื่อง เพื่อยกระดับคุณภาพของมหาวิทยาลัย/ วิทยาลัยแพทยฯ / และความเปนเลิศทางวิชาการ     การสงเสริมใหคณา

จารยไดเสนอผลงานในเวทีตางๆ จนไดรับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพในระดับชาติ   หรือนานาชาติ จะเปนการส

งเสริมใหอาจารยสรางผลงานท่ีมีคุณภาพและเปนเกียรติภูมิตอตนเอง มหาวิทยาลัย/ คณะ/ สํานัก และประเทศชาติ  

เกณฑการประเมิน :  

- เกณฑเฉพาะมหาวิทยาลัยท่ีเนนการผลิตบัณฑิตและการวิจัย  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

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

2. อยางนอยรอยละ 50 ของผูที่ไดรับ

รางวัลในขอ 1 เปนรางวัลดานการ

วิจัย  

หมายเหต ุกรณีไดขอ 1 แตไมไดขอ 

2 ถือวาไดคะแนน 2  

 
ผลการดําเนินงาน 

วิทยาลัยฯ  มีบุคลากรไดรับโลประกาศเกียรติคุณ อาจารยแพทยที่เปนแบบอยางที่ดีเดน 

ในเชิงคุณธรรมและจริยธรรมที่เปนแบบอยางที่ดีในวิชาชีพ จากแพทยสภา จํานวน 1 คน จากอาจารย  

 (รวมลาศึกษาตอ) 34 คน คิดเปนรอยละ 2.94  (CMP7_7.7- 1 : หนังสือรับรองของแพทยสภา )  
 
สรุปผลการดําเนินการ 

ผลการประเมิน 
หนวยวัด คาเปาหมาย 

ผลการ
ดําเนินงาน เทียบกับเปาหมาย 

เทียบกับเกณฑประเมิน 
(คะแนน) 

รอยละ รอยละ 1 2.94 รอยละ   บรรลุเปาหมาย 2 
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จุดแข็ง : 

วิทยาลัยแพทยฯ มีการสงเสริมและสนับสนุนบุคลากรใหมีคุณภาพ โดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม และ

จรรยาบรรณวิชาชีพ 
 
จุดที่ควรปรับปรุง :  - 
แนวทางการพัฒนาตนเอง : 

สรางแรงจูงใจในการดําเนินงานและเชิดชูบุคลากรที่ไดรับรางวัล  
 
 
 
 
 

ตัวบงช้ีที่ 7.8  :   มีการนําระบบบริหารความเส่ียงมาใชในกระบวนการบริหารการศึกษา  
ที่มาตัวบงช้ี :  สกอ.7.8 

คาน้ําหนัก :  1 

เปาหมาย : 3   ขอแรก  

ชนิดของตัวบงช้ี : กระบวนการ  
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ  

1. มีการแตงต้ังคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเส่ียง โดยมีผูบริหารระดับสูงและตัวแทน ทุกหนวยงานใน

สังกัดรวมเปนคณะกรรมการหรือคณะทํางาน โดยผูบริหารระดับสูงตองมีบทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบาย 

หรือแนวทางในการบริหารความเส่ียง 

2. มีการวิเคราะหและระบุปจจัยเส่ียงท่ีสงผลกระทบหรือสรางความเสียหาย หรือความลมเหลว   หรือ ลดโอกาสที่จะ

บรรลุเปาหมายในการบริหารงาน และจัดลําดับความสําคัญของปจจัยเส่ียง  

3. มีการจัดทําแผนบริหารความเส่ียง โดยแผนดังกลาวตองกําหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการ ในการสรางความรู

ความเขาใจใหกับบุคลากรทุกระดับในดานการบริหารความเส่ียง และการดําเนินการแกไข  ลดหรือปองกันความ

เส่ียงท่ีจะเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม  

4. มีการดําเนินการตามแผนบริหารความเส่ียง  

5. มีการสรุปผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียง ตลอดจนมีการกําหนดแนวทางและ  ขอเสนอแนะในการ

ปรับปรุงแผนบริหารความเส่ียงโดยไดรับความเห็นชอบจากผูบริหารสูงสุดของมหาวิทยาลัย/ วิทยาลัย/ สํานัก 

เกณฑการประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการ 1 - 2 ขอแรก มีการดําเนินการ 3 – 4 ขอแรก มีการดําเนินการครบ 5 ขอ 
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ผลการดําเนินงาน 

เกณฑมาตรฐาน (ระดับ) ประเมินตนเอง 
1.  มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเส่ียง โดยมีผู

บริหารระดับสูงและตัวแทนทุกหนวยงานในสังกัดรวม เปนคณะ
กรรมการหรือคณะทํางาน โดยผูบริหารระดับสูงตองมีบทบาทสําคัญใน
การกําหนดนโยบาย หรือแนวทางในการบรหิารความเส่ียง 

 

วิทยาลัยฯ ไดมีการแตงต้ังคณะทํางานบริหารความเส่ียง  (CMP7_ 7.8-1.1 : คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการเพื่อ

วางระบบ ดําเนินงานเรื่องควบคุมภายในและบริหารความเส่ียง  วิทยาลัยฯมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)  และกําหนด

แผนการดําเนินการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน ประจําปงบประมาณ 2552 อยางชัดเจน (CMP7_ 7.8-1.2 : 

แผนการดําเนินการบริหารความเส่ียงฯ ประจําปงบประมาณ 2552) 

2.  มีการวิเคราะหและระบุปจจัยเส่ียงที่สงผลกระทบหรือ 
      สรางความเสียหาย หรือความลมเหลว หรือ ลดโอกาสที่จะบรรลุเปา

หมายในการบริหารงาน และจัดลําดับความสําคัญของปจจัยเส่ียง 
 

วิทยาลัยฯ มีการวิเคราะห  ระบุปจจัยเส่ียง และจัดลําดับความสําคัญตางๆ  โดยคณะกรรมการฯ และได

จัดทํารายงานการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน ในแบบ ปย.1 , แบบ ปย.2-1   เร่ิมต้ังแตปงบประมาณ 

2550 ถึง ปงบประมาณ 2552 (CMP7_ 7.8-2.1 :รายงานการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน 2552 ) 

3.  มีการจัดทําแผนบริหารความเส่ียง โดยแผนดังกลาวตองกําหนด
มาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการสรางความรูความเขาใจใหกับ
บุคลากรทุกระดับในดานการบริหารความเส่ียง และการดําเนินการแกไข 
ลดหรือปองกันความเส่ียงที่จะเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม 

 

วิทยาลัยฯ มีการจัดทําแผนบริหารความเส่ียง โดยแผนดังกลาวไดกําหนดมาตรการและแผนปฏิบัติการในการ

สรางความรูความเขาใจใหกับบุคลากรทุกระดับในดานการบริหารความเส่ียง และการดําเนินการแกไข ลดหรือปอง

กันความเส่ียงท่ีจะเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรมโดยบรรจุไวในแผนพัฒนากลยุทธระยะ 5 ป (2551-2555) นอกจากนี้ยังมี

การจัดทําแผนพัฒนาระบบควบคุมภายใน และจัดอยูในยุทธศาสตรที่ 6  ของวิทยาลัยฯ (CMP7_ 7.8-3.1:  บันทึก

การขอสงรายงานการควบคุมภายใน ศธ 5029.16.1.8/120 รายงานการควบคุมภายใน ฯ 2552) (CMP7_ 7.8-3.2 :  

แผนพัฒนากลยุทธระยะ 5 ป (2551-2555) เฉพาะยุทธศาสตรที่ 6 )  และไดสงบุคลากรเขารวมอบรมสัมมนาเชิง

ปฏิบัติการ เร่ือง การบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี งวดปงบประมาณ 

2552(CMP7_7.8-3.3 :แบบตอบรับการเขารวมอบรม ) และเร่ือง การใชระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารความเส่ียง

และควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยฯ  (CMP7_7.8-3.4 : บันทึกเชิญเขารวมอบรมฯ  )  

4.  มีการดําเนินการตามแผนบริหารความเส่ียง  

วิทยาลัยฯ มีการดําเนินการตามแผนบริหารความเส่ียง  ของหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (CMP7_ 7.8-4.1:  
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รายงานการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน  ประจําปงบประมาณ 2552)  และจัดใหมีหนวยงานที่รับผิดชอบ

หลักในดานการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน ซึ่งบรรจุในสวนการดําเนินการโครงการประกันคุณภาพ

การศึกษาวิทยาลัยฯ (CMP7_ 7.8-4.2:  : โครงการจัดวางระบบควบคุมภายในประจําปงบประมาณ 2552/งาน

ประกันคุณภาพ ) 

5.  มีการสรุปผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียง ตลอดจนมีการ
กําหนดแนวทางและขอเสนอแนะในการปรับปรุงแผนบริหารความเส่ียง
โดยไดรับความเห็นชอบจากผูบริหารสูงสุดของมหาวิทยาลัย/ คณะ/ 
สํานัก 

 

วิทยาลัยฯไดสรุปผลการดําเนินงานและประเมินผลการดําเนินงาน ปญหา อุปสรรคและแนวทางการแกไข 

พรอมขอเสนอแนะในการปรับปรุงแผนการดําเนินงานในรายงานบริหารความเส่ียงและควบคุมภายในโดยไดรับความ

เห็นชอบจากคณบดี  วิทยาลัยฯ  (CMP7_ 7.8-5.1:รายงานการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน 

ปงบประมาณ 2552 )  และไดจัดทํารายงานสรุปผลการปรับปรุง แกไข การดําเนินงานตามแผนการจัดการ/ควบคุม/

ลดความเส่ียง งวดปงบประมาณ พ.ศ. 2552 แกทางมหาวิทยาลัยฯ (CMP7_ 7.8-5.2 : รายงานผลการดําเนินงาน

ตามแผนการจัดการ/ควบคุม/ลดความเส่ียง งวดประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 ในรอบ 6 เดือน)  

 
สรุปผลการดําเนินการ 

ผลการประเมิน 
หนวยวัด คาเปาหมาย 

ผลการ
ดําเนินงาน เทียบกับเปาหมาย 

เทียบกับเกณฑประเมิน 
(คะแนน) 

ระดับ 4 ขอแรก 5 ขอ บรรลุเปาหมาย   3 

 
จุดแข็ง : 

1. มีแผนและนโยบายชัดเจน 

2. ผูบริหารสูงสุดใหความสําคัญและเปนผูกําหนดแนวทางการดําเนินงานอยางชัดเจน 
 
จุดที่ควรปรับปรุง : 

1. รายงานแผนบริหารความเส่ียง ใหครอบคลุมถึงบุคลากรทุกระดับ 
แนวทางการพัฒนาตนเอง : 

1. สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรมีความเขาใจในเร่ืองบริหารความเส่ียงซ่ึงเก่ียวของกับงานของที่ปฏิบัติเปนประจํา 

2. นําผลการวิเคราะหความเส่ียงมาปรับปรุงการปฏิบัติงานของทางวิทยาลัยฯ อยางตอเนื่อง 
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ตัวบงช้ีที่ 7.9  : ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวบงช้ีและเปาหมายของระดับองคกรสูระดับบุคคล  
ที่มาตัวบงช้ี :  สกอ.7.9 

คาน้ําหนัก :  1 

เปาหมาย : 3  ขอแรก  

ชนิดของตัวบงช้ี : ผลผลิต  

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ            
1. มีการกําหนดแนวทางการดําเนินการในการประเมินผลภายในสถาบัน 

2. มีแผนงานการประเมินผลภายในสถาบัน 

3. มีการกําหนดตัวบงชี้และเปาหมายตามพันธกิจและยุทธศาสตรของสถาบัน 

4. มีการจัดทํา Strategy Map ของหนวยงานในระดับคณะหรือเทียบเทา โดยกําหนดเปาประสงคของ  แตละประเด็น

ยุทธศาสตรที่เก่ียวของกับหนวยงานใหเช่ือมโยงกับเปาประสงคและประเด็นยุทธศาสตรของสถาบัน 

5. มีการยืนยันวิสัยทัศนและประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยในระดับคณะหรือเทียบเทา 

6. มีระบบในการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้และเปาหมายตามคํารับรองของผูบริหารระดับตางๆ  

7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้และเปาหมายตามคํารับรอง  

8. มีการนําผลการประเมินผลการดําเนินงานของผูบริหาร ไปเชื่อมโยงกับระบบการสรางแรงจูงใจ  
เกณฑการประเมิน : 

   ผลการดําเนินงาน 

เกณฑมาตรฐาน (ระดับ) ประเมินตนเอง 
1.  มีการกําหนดแนวทางการดําเนินการในการประเมินผลภายในวิทยาลัยฯ  

 วิทยาลัยฯ ไดมอบหมายใหผูบริหารทุกระดับดูแลรับผิดชอบงานในหนาที่และงานบริหาร  การ

ควบคุมการดําเนินงาน การรายงานผลการดําเนินงาน และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานใหเปนไปตาม

แนวทางท่ีวิทยาลัยฯ และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยยึดแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับโครงการตางๆ ให

สอดคลองกับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งมีการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ  

การประเมินความสําเร็จ ในแตละแผนตามตัวบงชี้และเปาหมายที่กําหนด อยางสม่ําเสมอ ใหมีการประเมินผล

และรายงานตอผูบริหาร (CMP7_7.9-1.1 : รายงานการประชุมผูบริหาวิทยาลัยฯ)  ตลอดจนผูรับผิดชอบ

แผนงาน/โครงการทุกระดับ  เพื่อใหการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ บรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไวอยางมี

ประสิทธิภาพ 

2.  มีแผนงานการประเมินผลภายในวิทยาลัยฯ  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการ 1 - 4 ขอแรก มีการดําเนินการ 5 - 7 ขอแรก มีการดําเนินการครบ 8 ขอ 
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วิทยาลัยฯ ไดจัดทําแผนกลยุทธ ของแตละยุทธศาสตร  และมีการจัดต้ังคณะกรรมการเพื่อประเมินผล

ภายในวิทยาลัยฯ (CMP7_7.9-2.1 :โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทําแผนกลยุทธ วันท่ี 3-5 มีนาคม 

2553 และ (CMP7_ 7.9- 2.2: โครงการการนําแผนกลยุทธสูรายบุคคลและการพัฒนาบุคลกร พัฒนางานบน

พื้นฐาน Competency วันที่ 24-27 เมษายน 2553) 

3.  มีการกําหนดตัวบงช้ีและเปาหมายตามพันธกิจและยุทธศาสตรของ
วิทยาลัยฯ  

            วิทยาลัยฯ ไดจัดทําคําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการกําหนดตัวชี้วัดและเปาหมายตามพันธกิจและ

ยุทธศาสตรของวิทยาลัยฯ เพื่อทําหนาที่กําหนดตัวบงชี้และเปาหมายตามพันธกิจและยุทธศาสตรของวิทยาลัย

ฯ ในแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2553  (CMP7_ 7.9-3.1: สรุปวิเคราะหความเช่ือมโยงยุทธศาสตร ) 

4   มีการจัดทํา Strategy Map ของหนวยงานในระดับคณะหรือเทียบเทา 
โดยกําหนดเปาประสงคของ  แตละประเด็นยุทธศาสตรที่เกี่ยวของกับ
หนวยงานใหเช่ือมโยงกับเปาประสงคและประเด็นยุทธศาสตรของ
วิทยาลัยฯ 

 

             วิทยาลัยฯ  มีการจัดทํา Strategy Map โดยกําหนดเปาประสงคของแตละประเด็นยุทธศาสตรที่

เก่ียวของกับหนวยงานใหเช่ือมโยงกับเปาประสงคและประเด็นยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยฯ  (CMP7_ 7.9 -4.1 :

สรุปการจัดทํา Strategy Map โดยกําหนดเปาประสงคของแตละประเด็นยุทธศาสตร  ) 

5.  มีการยืนยันวิสัยทัศนและประเด็นยุทธศาสตรของสถาบันในระดับคณะ
หรือเทียบเทา  

           วิทยาลัยฯ  มีการยืนยันวิสัยทัศนและประเด็นยุทธศาสตร โดยไดจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการการ

กําหนดเปาหมายองคกรดวยหลักบริหารยุทธศาสตรและการจัดทําตัวช้ีวัดรายบุคคล เม่ือวันท่ี 6-10 เมษายน 

2552  ณ จุลดิส เขาใหญ รีสอรท โดยมีการวิเคราะหความสอดคลองระหวางกลยุทธ แผนการดําเนินงาน 

เปาประสงค เปาหมายกับยุทธศาสตรเพ่ือใหสอดคลองกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตลอดจนสถานการณใน

ปจจุบันและแนวโนมในอนาคต และไดจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนกลยุทธ เม่ือวันที่ 3-5 มีนาคม 2553 

ณ โรงแรมทอแสง โขงเจียม รีสอรท เพื่อทบทวนและยืนยันวิสัยทัศน  และพันธกิจ  โดยการนําแผนพัฒนากล

ยุทธของวิทยาลัยฯ มาจัดทําเปนแผนดําเนินการในทุกระดับตามพันธกิจของวิทยาลัยฯ  และแผนปฏิบัติการ

ประจําป  ใหสอดคลองกัน ชัดเจน และครอบคลุมภารกิจการเรียนการสอน  การวิจัย  การบริการทางวิชาการ

แกสังคม  และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  พรอมทั้งไดพิจารณาความสําคัญของภารกิจหลักของ

มหาวิทยาลัย และแผนการพัฒนาชาติ  ยุทธศาสตรของชาติ (CMP7_ 7.9 -5.1 :สรุปโครงกาสัมมนาเชิง

ปฏิบัติการเพ่ือจัดทําแผนกลยุทธ) 

6.  มีระบบในการติดตามผลการดําเนนิงานตามตัวบงช้ีและเปาหมายตาม
คํารับรองของผูบริหารระดับตางๆ   

วิทยาลัยฯ มีระบบกลไกการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้และเปาหมายตามคํารับรองของ

ผูบริหารระดับตางๆ ดังนี้  
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          1) การติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ตามแผนปฏิบัติการประจําป (CMP7_ 7.9 –6.1: แผน

ปฎิบัติราชการ 4 ป ) 

          2) การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย ในการประชุมคณะกรรมการ

ประเมินเพื่อเพิ่มคาจาง (CMP7_ 7.9 –6.2:รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ คร้ังที่ 3/53) 

และมีการประเมินสมรรถนะตัวชี้วัดรายบุคคลเพื่อนํามาทบทวนและปรับแผนพัฒนาบุคลลกร (CMP7_ 7.9 –

6.3: แบบประเมินสมรรถนะตัวชี้วัดรายบุคคล ) 

          3) การติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษา ในการประชุม

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา (CMP7_ 7.9 –6.4 : ผลการประเมินติดตามการดําเนินงานการ

ประกันคุณภาพการศึกษา รอบ 8 เดือน) 

7.  มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีและเปาหมายตามคํารับรอง  
มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้และเปาหมายตามคํารับรอง โดยการวิเคราะหผลการ

ดําเนินงานเทียบเปาเหมายตาม KPI และนําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารประจําวิทยาลัยฯ (CMP7_ 

7.9 -7.1 :รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ คร้ังที่ 8/52)  

8.  มีการนําผลการประเมินผลการดําเนินงานของผูบริหาร ไปเช่ือมโยงกับ
ระบบการสรางแรงจูงใจ   

          มีการนําผลการประเมินผลการดําเนินงานของผูบริหาร ไปพิจารณาคาคะแนน เพื่อคํานวณเงิน

คาตอบแทนเพิ่มพิเศษ เพื่อสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานภายใตโครงการคาตอบแทนเพิ่มในการปฏิบัติงาน

ของบุคลากรตามผลงานและเกณฑภาระงาน ประจําป 2552  (CMP7_ 7.9 -8.1 : โครงการบริหารจัดการ

เงินเดือนคาจางสําหรับบุคลากร ประจําป 2552 เพื่อรองรับการเบิกจายคาตอบแทนเพิ่มพิเศษสําหรับบุคลากร)  

  ผลการประเมิน :  
ผลการประเมิน 

หนวยวัด คาเปาหมาย 
ผลการ

ดําเนินงาน เทียบกับเปาหมาย 
เทียบกับเกณฑประเมิน 

(คะแนน) 

ระดับ 3 ขอแรก 8 ขอ บรรลุเปาหมาย 3 

จุดแข็ง :  
วิทยาลัยฯ ไดมีการกําหนด KPI ของแตละยุทธศาสตร        

จุดที่ควรปรับปรุง : 
- 

แนวทางการพัฒนาตนเอง : 
มีการนําผลการประเมินผลการดําเนินงานของผูบริหาร ไปเชื่อมโยงกับระบบการสรางแรงจูงใจ โดยที่ 

วิทยาลัยฯ ใหทุกคนมีสวนรวมในการรับผิดชอบตัวบงชี้ความสําเร็จ และเปาหมายของวิทยาลัยฯ ที่กําหนดไว  และมีการ

กําหนดนโยบายในการใหโบนัสประจําป เพื่อเปนขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานตามความสําเร็จของแตละตัวบงชี้ที่

รับผิดชอบ    
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องคประกอบที ่8   
การเงินและงบประมาณ 

 
ตัวบงช้ีที่ 8.1 : มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะหคาใชจาย การตรวจสอบการเงิน และงบประมาณ

อยางมีประสิทธิภาพ  
ที่มาตัวบงช้ี : สกอ. 8.1 

 คาน้ําหนัก :  1 

เปาหมาย : 5  ขอแรก 

ชนิดของตัวบงช้ี : กระบวนการ  

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ  
1. มีแผนกลยุทธทางการเงินที่สอดคลองกับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย/ คณะ/ สํานักใหเปนไปตาม 

                        เปาหมาย  

2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน แผนการจัดสรร และการวางแผนการใชเงินอยางมี 

                         ประสิทธิภาพโปรงใส ตรวจสอบได  

3. มีการจัดทําระบบฐานขอมูลทางการเงินที่ผูบริหารสามารถนําไปใชในการตัดสินใจและวิเคราะหสถานะ 

                         ทางการเงิน  

4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ อยางนอยปละ 2 คร้ัง 

5. มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจาย และวิเคราะหสถานะทางการเงินและ ความ 

                         ม่ันคงขององคการอยางตอเนื่อง  

6. มีหนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหนาที่ตรวจติดตามการใชเงินใหเปนไปตามระเบียบ และ 

                        กฎเกณฑที่มหาวิทยาลัย/ คณะ/ สํานักกําหนด  

7. ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย และนําขอมูลจากรายงานทาง   

                        การเงินไปใชในการวางแผนและการตัดสินใจ  

เกณฑการประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการ 1 – 4 ขอแรก มีการดําเนินการ 5 – 6 ขอแรก มีการดําเนินการครบ 7 ขอแรก 

 
ผลการดําเนินงาน 

เกณฑมาตรฐาน  (ระดับ) ประเมินตนเอง 
1.มีแผนกลยุทธทางการเงินที่สอดคลองกับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย/ วิทยาลัย ให
เปนไปตาม เปาหมาย  
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            วิทยาลัยฯ มีการจัดทําแผนกลยุทธ ดานการเงินและงบประมาณ  พ.ศ. 2550-2554 (CMP8_8.1-1.1  : แผน

แมบท 5 ป (พ.ศ.2550-2554)  วิทยาลัยฯ)  และไดดําเนินการปรับปรุงในปงบประมาณ 2551 โดยแบงตาม

ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย เพื่อใหการดําเนินการตามภารกิจตาง ๆ สอดคลองกับมหาวิทยาลัย (CMP8_8.1-1.2  : 

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

2.  มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน แผนการจัดสรร และการวางแผนการใช
เงินอยางมีประสิทธิภาพโปรงใส ตรวจสอบได 

 

          วิทยาลัยฯ มีแนวทางการจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน  โดยมีแผนการรับนักศึกษา (CMP8_8.1-2.1 : 

แผนการเปดรับนักศึกษา ระยะ 5 ป (พ.ศ.2551-2555 ) และแผนขอรับเงินสนับสนุนการดําเนินงาน โครงการผลิต

แพทยเพิ่ม (CMP8_8.1-2.2 : แผนคําขอต้ังงบประมาณ ระยะที่ 2 โครงการผลิตแพทยเพิ่มกลุมเครือขายคณะ

แพทยศาสตรใหม 6 สถาบัน) และแผนการรับเงินรายได     

 ( CMP8_8.1-2.3 : แผนการรับเงินรายไดปงบประมาณ 2552 )   ทั้งนี้  ไดจัดทําแผนปฏิบัติการตามโครงการ ประจําป

งบประมาณ 2552 (CMP8_8.1-2.4 : แผนปฏิบัติการประจําป 2552 ) และมีแผนจัดสรรงบประมาณรายจายตาม

โครงการตาง ๆ  เพื่อการใชเงินเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได  (CMP8_8.1-2.5 : แผนการจัดสรร

งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 2552) 

3. มีการจัดทําระบบฐานขอมูลทางการเงินที่ผูบริหารสามารถนําไปใชในการตัดสินใจ 
และวิเคราะหสถานะทางการเงิน  

 

           วิทยาลัยฯ ใชระบบฐานขอมูลทางการเงิน  โปรแกรมระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน โดย

เกณฑพึงรับพึงจายลักษณะ 3 มิติ ตามนโยบายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  (CMP8_8.1-3.1 : ระบบการบันทึกบัญชี

ลักษณะ 3 มิติ, CMP 8_8.1.3.2  รายงานทะเบียนคุมการใชจายเงินงบประมาณ จากระบบบัญชี ลักษณะ 3 มิติ ) 

และจัดทําฐานขอมูลรายจาย ในระบบ Excel โดยเจาหนาที่การเงิน เพื่อรองรับการตรวจสอบขอมูลทางการเงินกับ

ระบบบัญชีลักษณะ 3 มิติ (CMP 8_8.1.3.3  ทะเบียนคุมการเบิกจายเงินงบประมาณ ปงบงบประมาณ 2552 จาก

ระบบ Excel) 

4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ อยางนอยปละ 2 ครั้ง  

วิทยาลัยฯ ไดกําหนดนโยบายใหผูที่เก่ียวของจัดทํารายงานทางการเงินนําเสนอผูบริหารอยางเปนระบบ เพ่ือ

จะไดทราบสถานะทางการเงินของวิทยาลัยฯ (CMP8_8.1-4.1 : รายงานการรับจายเงินประจําวัน , CMP8_8.1-4.2 : 

รายงานการเบิกจายประจําเดือน, CMP8_8.1-4.3  : รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร) 

5. มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจาย และวิเคราะหสถานะทาง
การเงินและความม่ันคงขององคการอยางตอเนื่อง  

 

           วิทยาลัยฯ มีการนําขอมูลการใชจายเงินในปงบประมาณ 2552 และ 2551 มาวิเคราะหเปรียบเทียบการรับและ

เบิกจายเงินประเภทตาง ๆ เพ่ือทราบถึงสถานะความม่ันคงทางการเงินและความมั่นคงขององคกรอยางตอเนื่อง และ

เพื่อวางแผนการดําเนินงานในปงบประมาณถัดไป  (CMP8_8.1-5.1 รายงานการวิเคราะหเปรียบเทียบการรับและเบิก

จายเงินปงบประมาณ 2552และ 2551 ) 

6. มีหนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหนาที่ตรวจติดตามการใชเงินให เป
นไปตามระเบียบ และกฎเกณฑที่มหาวิทยาลัย/ วิทยาลัยฯ กําหนด 
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             มหาวิทยาลัยฯ มีหนวยตรวจสอบภายใน ทําหนาที่ตรวจสอบ ติดตาม การใชเงินของหนวยงานภายใน

มหาวิทยาลัย  ซึ่งวิทยาลัยฯ ไดรับการตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบภายใน ในปงบประมาณ 2551 

(CMP8_8.1-6.1 : แผนการตรวจสอบภายในระยะยาว ของหนวยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ปงบประมาณ 2251-2554)  และ ไดจัดทํารายงานการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในระดับสวนงานยอย ฯ 

งวดประจําปงบประมาณ 2552 เสนอมหาวิทยาลัยทุกป (CMP8_8.1-6.2 : รายงานการบริหารความเส่ียงและการ

ควบคุมภายในระดับสวนงานยอย ฯ งวดประจําปงบประมาณ 2552) 

7. ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย และนําขอ มูล
จากรายงานทางการเงินไปใชในการวางแผนและการตัดสินใจ  

 

                ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามการใชเงินจากรายงานทางการเงิน และเสนอรายงานตอที่ประชุม

คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ เพื่อวางแผนการดําเนินงานตอไป  (CMP8_8.1-7.1 : รายงานการประชุม

คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย คร้ังที่ 5/2552  และ คร้ังที่ 6/2552 ) 

ผลการประเมิน : 

ผลการประเมิน 
หนวยวัด คาเปาหมาย 

ผลการ
ดําเนินงาน เทียบกับเปาหมาย 

เทียบกับเกณฑ
ประเมิน (คะแนน) 

ระดับ 5  ขอแรก 7 ขอ บรรลุเปาหมาย 3 

 
จุดแข็ง 
    1. มีการจัดทําแผนกลยุทธ ดานการเงินและงบประมาณ  และจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป เพื่อวาง 

         แผนการใชเงินอยางมีประสิทธิภาพ 

    2. มีการใชระบบฐานขอมูลทางการเงิน (โปรแกรมระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน  

        โดยเกณฑพึงรับพึงจายลักษณะ 3 มิติ) ในการดําเนิน 

    3. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบและตอเนื่อง 

    4. มีหนวยงานตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัยเปนกลไกในการตรวจสอบความถูกตอง 

    5. มีการวิเคราะหสถานะทางการเงินและความม่ันคงของวิทยาลัยฯ อยางตอเนื่อง เพื่อ 

        ประกอบการตัดสินใจของผูบริหารในการจัดสรรงบประมาณ 
 
จุดที่ควรปรับปรุง 

- ระบบฐานขอมูลการบันทึกขอมูลบัญชี 3 มิติ ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานียังไมเสถียร 

 
แนวทางการพัฒนาตนเอง 

วิทยาลัยฯ  ควรจัดทําหรือจัดจางผูเช่ียวชาญมาพัฒนาระบบฐานขอมูลทางการเงิน และระบบการบันทึกบัญชีที่

ถูกตองทันสมัย มาใชควบคูกับระบบบัญชี 3 มิติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  
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ตัวบงช้ีที ่8.2 : มีการใชทรัพยากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยรวมกัน  
ที่มาตัวบงช้ี :  สกอ. 8.2  ,สมศ.5.4 
คาน้ําหนัก : 1 
เปาหมาย : 4  ขอแรก  

ชนิดของตัวบงช้ี : กระบวนการ  

 

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ  
1. มีคณะกรรมการวิเคราะหความตองการการใชทรัพยากรของมหาวิทยาลัย/ คณะ/ สํานัก 

2. มีผลการวิเคราะหความตองการในการใชทรัพยากรของมหาวิทยาลัย / คณะ/ สํานัก 

3. มีแผนการใชทรัพยากรรวมกันกับหนวยงานอื่นในมหาวิทยาลัย / คณะ/ สํานัก 

4. มีแผนการใชทรัพยากรรวมกันกับหนวยงานอื่นนอกมหาวิทยาลัย / คณะ/ สํานัก 

5. มีผลการประหยัดงบประมาณที่เกิดจากการใชทรัพยากรรวมกับหนวยงานอื่น  

เกณฑการประเมิน :  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

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

 
ผลการดําเนินงาน 

เกณฑมาตรฐาน  (ระดับ) ประเมินตนเอง 
1.มีคณะกรรมการวิเคราะหความตองการการใชทรัพยากรของมหาวิทยาลัย/ คณะ/ 
สํานัก 

 

        วิทยาลัยฯ  ไดมอบหมายรองคณบดีฝายบริหาร รวมเปนคณะกรรมการจัดการการใชทรัพยากรรวมกันภายใน

มหาวิทยาลัย  (CMP8_8.2- 1.1: คําส่ังมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ที่ 227(2)/2552 ) รวมท้ัง ไดแตงต้ังคณะกรรมการ

จัดหาวัสดุ ครุภัณฑการศึกษาทางการแพทยฯ (CMP8_8.2-1.2 : คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ

การศึกษาทางการแพทยฯ) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  วิทยาลัยฯ (CMP8_8.2-1.3 : คําส่ัง

แตงต้ังคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตฯ ) คณะกรรมการงานเอกสารสนเทศ วิทยาลัยฯ  

(CMP8_8.2-1.4 : คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการงานเอกสารสนเทศ วิทยาลัยฯ )  และ คณะกรรมการหองปฏิบัติการ

วิทยาลัยฯ (CMP8_8.2-1.5 : คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการหองปฏิบัติการ วิทยาลัยฯ  )เพื่อวิเคราะหความตองการใน

การใชทรัพยากรรวมกันทั้งหนวยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย    

2. มีผลการวิเคราะหความตองการในการใชทรัพยากรของมหาวิทยาลัย / วิทยาลัยฯ  

        วิทยาลัยฯ ไดวิเคราะหความตองการในการใชทรัพยากรของวิทยาลัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสําหรับ 

การเรียนการสอน และการบริหารจัดการตาง ๆ (CMP8_8.2-2.1 : รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

แพทยศาสตรบัณฑิต  วิทยาลัยฯ คร้ังที่ 3/2552, CMP8_8.2-2.2 : รายงานการประชุม คณะกรรมการจัดหาวัสดุ 

ครุภัณฑการศึกษาทางการแพทย ฯ คร้ังที่ 1/2552, CMP8_8.2-2.3 : รายงานการประชุมคณะกรรมการงานเอก
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สารสนเทศ วิทยาลัยฯ  คร้ังที่ 1/2552) 

3. มีแผนการใชทรัพยากรรวมกันกับหนวยงานอ่ืนในมหาวิทยาลัย / วิทยาลัยฯ  

         วิทยาลัยฯ  ไดวางแผนความตองการใชทรัพยากรภายในมหาวิทยาลัยฯ (CMP8_8.2-3.1 : รายงานการประชุม

คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ  คร้ังที่ 2/2552)  และไดวางแผนการใชทรัพยากรภายในรวมกับคณะในสังกัด

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เชน การเชิญอาจารยเปนอาจารยพิเศษ  (CMP8_8.2-3.2 : หนังสือเชิญอาจารยพิเศษ

ภายในมหาวิทยาลัยฯ)  การใชหองเรียน และอุปกรณตางๆ (CMP8_8.2-3.3 : บันทึกขอความการขอใชหองเรียน 

เคร่ืองมืออุปกรณจากหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย)  

4. มีแผนการใชทรัพยากรรวมกันกับหนวยงานอ่ืนนอกมหาวิทยาลัย / วิทยาลัยฯ  

         วิทยาลัยฯ ไดรวมกับโรงพยาบาลรวมผลิต ประชุมเพื่อวางแผนการความตองการใชทรัพยากรรวมกัน  เชน การ

จัดการเรียนการสอน   การเชิญอาจารยพิเศษ  การยืมอุปกรณ  การขอใชหองเรียน หองประชุม และเครื่องมือตาง ๆ  

(CMP8_8.2-4.1 : รายงานการประชุมคณะกรรมการคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  วิทยาลัยฯ 

คร้ังที่ 3/2552 และ คร้ังที่ 5/2552 ,  CMP8_8.2-4.2 : หนังสือเชิญอาจารยพิเศษภายนอกมหาวิทยาลัยฯ และหนังสือ

ยืมอุปกรณตางๆ , CMP8_8.2-4.3 : หนังสือการขอเขาศึกษาดูงานหองปฏิบัติงานกายวิภาคศาสตร)   

    5) มีผลการประหยัดงบประมาณที่เกิดจากการใชทรัพยากรรวมกับหนวยงานอ่ืน  - 

ผลการประเมิน : 
ผลการประเมิน 

หนวยวัด คาเปาหมาย 
ผลการ

ดําเนินงาน เทียบกับเปาหมาย 
เทียบกับเกณฑ

ประเมิน (คะแนน) 

ระดับ 4 ขอแรก 4  ขอ บรรลุเปาหมาย 3 

 
จุดแข็ง : 

1. วิทยาลัยฯ มีคณะกรรมการตาง ๆ  พิจารณา และวิเคราะหความตองการ การใชทรัพยากร 

    รวมกัน 

         2. วิทยาลัยฯ เปดโอกาสใหบุคลากรของวิทยาลัยฯ เสนอความตองการการใชทรัพยากรรวมกันทั้ง 

             ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
จุดที่ควรปรับปรุง : 

      1. ขาดการวิเคราะหความคุมคา หรือมูลคาที่สามารถประหยัดไดในทุกรายการ 

      2. ควรมีการนําผลการประหยัดงบประมาณที่เกิดจากการใชทรัพยากรรวมกับหนวยงานอื่นมา 

          เผยแพรเพ่ือใหทราบถึงผลการประหยัดงบประมาณท่ีเกิดจากการใชทรัพยากรรวมกันกับ   

          หนวยงานอื่น 
แนวทางการพัฒนาตนเอง : 
           -  วิทยาลัยฯ ควรเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อวิเคราะหความคุมคาของการใชทรัพยากรภายใน 

และภายนอกมหาวิทยาลัย 
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ตัวบงช้ี 8.2.1   สินทรัพยถาวรตอจํานวนนักศึกษา (บาทตอคน) 

คาเปาหมาย ≥ 100,000 บาท/คน 

ชนิดของตัวบงช้ี : ผลผลิต 
คําอธิบาย 

การแสดงใหเห็นถึงเสถียรภาพทางการเงินและศักยภาพดานทรัพยากรการเงินของสถาบัน ในระยะยาว 

สินทรัพยถาวร หมายถึง สินทรัพยที่สถาบันครอบครองในฐานะนิติบุคคลตามกฎหมายโดยจัดเปนประเภทยอย 3 

ประเภท คือ ครุภัณฑ อาคารสถานที่ และที่ดิน ซึ่งโดยท่ัวไปแลวสินทรัพยถาวร จะแสดงถึง  การจัดสรรเงินของสถาบันที่จะ

นําไปใชจายในหมวดครุภัณฑและการกอสรางอาคาร 

จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา ใหนับรวมทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และระดับปริญญาเอก 

22สูตรการคํานวณ  

(สินทรัพยถาวรในปงบประมาณนั้น)  

1 717(จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาในปงบประมาณนั้น) 

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 และท่ีดิน   

2. จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาในปงบประมาณนั้น 
 
ผลการดําเนินงาน 

วิทยาลัยฯ  มีการจัดสงรายงานขอมูล สินทรัพยถาวรแกมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือคิดคาเส่ือมราคา ประจําปงบประมาณ 

2552 ( CMP8_ 8.2.1-1  รายงานสินทรัพยถาวร และคาเส่ือมราคา ประจําปงบประมาณ 2552)  

 

ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงช้ี ผลการดําเนินงาน 

มูลคาอาคารสถานที่ 178,273,616.26 บาท 

มูลคาครุภัณฑ 21,145,319.70บาท 

รวมมูลคาทั้งส้ิน 199,418,935.95 บาท 

   จํานวนนักศึกษาปจจุบัน (FTES)  351.64 

   คาเฉล่ียสินทรัพยถาวรตอจํานวนนักศึกษา 567,111.07 บาท  
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ผลการประเมิน : 
ผลการประเมิน 

หนวยวัด คาเปาหมาย 
ผลการ

ดําเนินงาน เทียบกับเปาหมาย 
เทียบกับเกณฑ

ประเมิน (คะแนน) 

ผลผลิต ≥ 100,000 บาท/คน 567,111.07 บาท บรรลุเปาหมาย 3 

 
จุดแข็ง : 
   วิทยาลัยฯ  เปนองคกรใหม ไดรับการสงเสริมและสนับสนุนจากผูบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีอยางตอเนื่อง 

ในการจัดสรรงบประมาณหมวดครุภัณฑ และส่ิงกอสราง นอกจากน้ีแลวยังมีแหลงงบประมาณสําหรับการบริหารจัดการดาน

การเรียนการสอนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตจากโครงการผลิตแพทยเพิ่ม  
 
จุดที่ควรปรับปรุง : 

1. ความชัดเจนในการจัดสรรงบดําเนินงานสําหรับการผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ 

2. วิทยาลัยฯ เปนหนวยงานที่ผลิตบุคลากรทางดานวิทยาศาสตรสุขภาพ ซึ่งจําเปนตองมีครุภัณฑ และอุปกรณที่

เฉพาะตอการจัดการเรียนการสอน ดังนั้นจึงตองใชงบประมาณการลงทุนที่คอนขางสูง เชน สถานฝกปฏิบัติงาน  
แนวทางการพัฒนา : 

1. วิทยาลัยฯ ขอสนับสนุนงบประมาณของหลักสูตรวิทยาศาสตรสุขภาพ จากทางมหาวิทยาลัย 

2. วิทยาลัยฯ ขอความรวมมือในการใชทรัพยากรรวมกับคณะอื่นๆ ในมหาวิทยาลัย เก่ียวกับดานการเรียนการสอน

อยางตอเนื่อง เชน การขอใชหองเรียน 

 

ตัวบงช้ี 8.2.2   คาใชจายทั้งหมดตอจํานวนนักศึกษา (รอยละของเกณฑปกติ) 
คาน้ําหนัก  1 

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

ชนิดของตัวบงช้ี : ผลผลิต 

คําอธิบาย 
 คาใชจายที่สถาบันอุดมศึกษาสําหรับใชในการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีตอหัว จําแนกตามกลุมสาขา  

คาใชจายทั้งหมด หมายถึง งบหมวดเงินเดือน คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ  คาสาธารณูปโภค   เงินอุดหนุน และคาเส่ือม

ราคา ทั้งนี้ใหคิดตามปงบประมาณ 
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เกณฑปกติของคาใชจายทั้งหมดตอจํานวนนักศึกษา (เต็มเวลาเทียบเทา) 

1. วิทยาศาสตรสุขภาพ - แพทยศาสตร  = 395,208 บาทตอคน 

     - เภสัชศาสตร  = 127,152 บาทตอคน 

     - ทันตแพทยศาสตร  = 327,426 บาทตอคน 

 

 

     - 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 

33สูตรการคํานวณ : รอยละของคาใชจายท้ังหมดตอจํานวนนักศึกษา 
 

(คาใชจายท้ังหมดในปงบประมาณน้ัน) 
= 

1 818(จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาในปงบประมาณนั้น) 

X 100 

 

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. คาใชจายท้ังหมดในปงบประมาณนั้น จําแนกตามกลุมสาขาวิชา 

2. จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา ในปงบประมาณนั้น  
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ผลการดําเนินงาน   
     

คาใชจายทั้งหมดในปงบประมาณ 2552 
จําแนกตามกลุมสาขาวิชา 

หลักสูตร พบ. 
หลักสูตร 
วท.บ. 

วิทยาลัยฯ 

คาใชจายท้ังหมดในปงบประมาณ  รวมทั้งส้ิน 28,400,569.38 20,626,933.14 49,027,502.52 

จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (FTES) 107.89 243.75 351.64 

คาใชจายท้ังหมดตอนักศึกษา 1 คน                        263,236.35 84,623.32 139,425.27 

คามาตรฐานสําหรับนักศึกษาวิทยาศาสตรสุขภาพ 395,208.00 119,905.00 214,514.00 

คิดเปนรอยละ -33.39 -29.42 -35.00 

ผลการประเมิน : 
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 

ผลการประเมิน 
หนวยวัด คาเปาหมาย 

ผลการ
ดําเนินงาน เทียบกับเปาหมาย 

เทียบกับเกณฑ
ประเมิน (คะแนน) 

ผลผลิต 
5-9.99%  

และ - 5-9.99% 
-33.39 ไมบรรลุเปาหมาย 1 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาสาธารณสุขศาสตร) 
ผลการประเมิน 

หนวยวัด คาเปาหมาย 
ผลการ

ดําเนินงาน เทียบกับเปาหมาย 
เทียบกับเกณฑ

ประเมิน (คะแนน) 

ผลผลิต 
5-9.99%  

และ - 5-9.99% 
-29.42 ไมบรรลุเปาหมาย 1 

ภาพรวมวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข 
ผลการประเมิน 

หนวยวัด คาเปาหมาย 
ผลการ

ดําเนินงาน เทียบกับเปาหมาย 
เทียบกับเกณฑ

ประเมิน (คะแนน) 

ผลผลิต 
5-9.99%  

และ - 5-9.99% 
-35.00 ไมบรรลุเปาหมาย 1 

 
จุดแข็ง : 
    1. วิทยาลัยฯ ไดรับจัดสรรงบประมาณจากโครงการผลิตแพทยเพิ่ม 

    2. วิทยาลัยฯ ใชจายงบประมาณตามแผนการดําเนินงาน 
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จุดที่ควรปรับปรุง  : 
     1.  คาใชจายท้ังหมดตอจํานวนนักศึกษา คํานวณเฉพาะคาใชจายจริงในสวนของวิทยาลัยฯ เทานั้น  ซึ่งไมไดรวม

คาใชจายท่ีมหาวิทยาลัยจัดสรรใหหนวยงานสวนกลาง เชน สํานักวิทยบริการ สํานักคอมพิวเตอร และคาสาธารณูปโภค  ซึ่ง

หากนํามารวมจะทําใหคาใชจายท้ังหมดตอจํานวนนักศึกษาใกลเคียงกับเกณฑมากขึ้น 

     2. ในการจัดสรรงบประมาณมหาวิทยาลัยไมไดนําเกณฑคาใชจายตามสาขามาคํานวณ แตจัดสรรตาม วงเงิน

งบประมาณที่ไดรับ 
 
แนวทางการพัฒนา 

1. จัดทําแผนงบประมาณแผนดินเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณเพิ่ม เพื่อใหใกลเคียงกับเกณฑของกลุมสาขา

ตอไป 

 

ขอมูลประกอบตัวบงช้ีที่ 8.2.2   คาใชจายทั้งหมดตอจํานวนนักศึกษา 

 

รายการคาใชจาย หลักสูตร พบ. 
หลักสูตร วท.บ.

(สาธารณสุขศาสตร) 
วิทยาลัยฯ 

1. เงินงบประมาณแผนดิน     

            -  เงินเดือนและคาจาง 1,344,093.16 2,991,691.24 4,335,784.40 

            - คาตอบแทน 112,161.10 249,648.90 361,810.00 

            - คาใชสอย 297,278.68 661,684.79 958,963.47 

            - คาวัสดุ 318,818.73 709,628.80 1,028,447.53 

2. เงินงบประมาณโครงการผลิตแพทยเพ่ิม    

           - เงินเดือนและคาจาง   17,063,889.00  0.00           17,063,889.00  

           - คาตอบแทน        234,205.00  0.00                234,205.00  

           - คาใชสอย       443,429.24  0.00                443,429.24  

           - คาวัสดุ    1,391,873.27  0.00              1,391,873.27  

3. เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได)        

           - เงินเดือนและคาจาง 0.00  0.00  0.00  

           - คาตอบแทน 1,813.50 4,036.50 5,850.00 

           - คาใชสอย  0.00 0.00 0.00 
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รายการคาใชจาย หลักสูตร พบ. 
หลักสูตร วท.บ.

(สาธารณสุขศาสตร) 
วิทยาลัยฯ 

           - คาวัสดุ 0.00  0.00  0.00  

4. เงินนอกงบประมาณ (เงินรายไดอื่น ๆ)        

           - เงินเดือนและคาจาง 0.00  0.00  0.00  

           - คาตอบแทน 10,738.40 23,901.60 34,640.00 

           - คาใชสอย  34,671.09 77,171.12 111,842.21 

           - คาวัสดุ 2,008.18  4,469.82 6,478.00 

5. เงินกองทุนผลิตบัณฑิต       

           - เงินเดือนและคาจาง 900,572.63 2,004,500.37              2,905,073.00  

           - คาตอบแทน 1,344,426.29 2,992,432.71             4,336,859.00  

           - คาใชสอย 296,733.48 660,471.28              957,204.76 

           - คาวัสดุ 2,760.64 6,144.66               8,905.30 

6. คาเส่ือมราคาปงบประมาณ  2552       

           - คาเส่ือมราคาครุภัณฑ 2,181,879.16 4,856,440.70 7,038,319.86 

           - คาเส่ือมราคาส่ิงกอสราง 2,419,217.83 5,384,710.65 7,803,928.48 

รวมทั้งส้ิน 28,400,569.38 20,626,933.14 49,027,502.52 

จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทยีบเทา (FTES) 107.89 243.75 351.64 

คาใชจายทั้งหมดตอนักศึกษา 1 คน   =   263,236.35 84,623.32 139,425.27 

คามาตรฐานสําหรับนักศึกษา 

วิทยาศาสตรสุขภาพ 
395,208.00 119,905.00 214,514.00 

คิดเปนรอยละ -33.39 -29.42 -35.00 
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ตัวบงช้ี 8.2.3   รอยละของเงินเหลือจายสุทธิตองบดําเนินการ 
คาน้ําหนัก  1 

คาเปาหมาย +5 – 9 % หรือ > 15 % ของงบดําเนินการ 

ชนิดของตัวบงช้ี : ปจจัยนําเขา 

คําอธิบาย 
รายไดทั้งหมดของสถาบันภายหลังที่หักคาใชจายดําเนินการทั้งหมดออกแลว โดยแสดงในรูปของรอยละของ

งบดําเนินการ เปนการแสดงใหเห็นถึงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการดานการเงินของสถาบันอุดมศึกษา และใชบง

บอกเสถียรภาพทางการเงินและศักยภาพดานทรัพยากรการเงินของสถาบันในระยะยาว ทั้งนี้ ใหคิดตามปงบประมาณ   

งบดําเนินการ ไดแก งบหมวดเงินเดือน คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ คาสาธารณูปโภค    เงินอุดหนุน และคา

เส่ือมราคา  โดยไมรวมงบลงทุน (งบครุภัณฑ ที่ดินและส่ิงกอสราง) งบดําเนินการคิดจาก  ทั้งสองแหลง คือ จากงบประมาณ

แผนดินและงบเงินรายได (เงินนอกงบประมาณแผนดิน) ทั้งนี้ใหคิดตามปงบประมาณ 

44สูตรการคํานวณ :  รอยละของเงินเหลือจาย 

(เงินเหลือจายสุทธิในปงบประมาณนั้น) 
   =     

1 919(งบดําเนินการในปงบประมาณนั้น) 
x 100 

 

เกณฑการใหคะแนน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

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

งบดําเนินการ 
+10-15 % ของงบดําเนินการ 

ขอมูลที่ตองการ  
1. งบดําเนินการท่ีใชจายจริงทั้งหมดในปงบประมาณ จําแนกตามคณะ/ กลุมสาขาวิชา 

2. งบดําเนินการในปงบประมาณนั้น ไดแก คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ คาสาธารณูปโภค   เงินอุดหนุน และ

คาเสื่อมราคา  โดยไมรวมงบลงทุน (งบครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง) งบดําเนินการคิดจากทั้งสองแหลง คือ จาก

งบประมาณแผนดิน และงบเงินรายได (เงินนอกงบประมาณแผนดิน)  
ผลการดําเนินงาน 

ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงช้ี ผลการดําเนินงาน 

เงินเหลือจายสุทธิ ในปงบประมาณ 2552            11,136,302.89 

งบดําเนินการในปงบประมาณ 2552         45,321,557.07  

รอยละของเงินเหลือจายสุทธิ     24.57 
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ผลการประเมิน : 

ผลการประเมิน 
หนวยวัด คาเปาหมาย 

ผลการ
ดําเนินงาน เทียบกับเปาหมาย 

เทียบกับเกณฑ
ประเมิน (คะแนน) 

ปจจัยนําเขา 
+5 – 9 % หรือ > 15 

% ของงบดําเนินการ 
2 บรรลุเปาหมาย 1 

 
จุดแข็ง : 
     วิทยาลัยฯ มีแผนการใชเงินงบประมาณ เงินอุดหนุนโครงการผลิตแพทยเพิ่ม และ เงินรายได ตามแผนการ

ดําเนินงานของวิทยาลัยฯ 
 
จุดที่ควรปรับปรุง : 

มหาวิทยาลัยจัดสรรเงินรายไดจากคาลงทะเบียนของนักศึกษาลาชาและไมเปนปจจุบันทําใหวิทยาลัยฯ ไมสามารถ

ดําเนินการตาง ๆ ไดตามแผนงานท่ีวางไว 
 
แนวทางการพัฒนาตนเอง 
 ติดตาม ประสานงานอยางใกลชิดกับหนวยงานท่ีเก่ียวของในการจัดสรรเงินรายได 
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ขอมูลประกอบตัวบงช้ีที่ 8.2.3  รอยละของเงินเหลือยจายสุทธิตองบดําเนินการ 
 

รายจาย 

 งบบุคลากร   งบดําเนินงาน  
รายละเอียด รายรับ 

 เงินเดือน/

คาจาง  
 ตอบแทน   ใชสอย   วัสดุ  

รวมรายจาย เงินคงเหลือ 

1. เงินงบประมาณแผนดิน 6,685,006.4

0 

4,335,784.40 361,810.00 958,963.47 1,028,447.5

3 

6,685,005.4

0 

1.00 

2. เงินงบประมาณโครงการ

ผลิตแพทยเพิ่ม 

29,400,000.

00 

17,063,889.0

0 

234,205.00 443,429.24 1,391,873.2

7 

19,133,396.

51 

10,266,603.

49 

3. เงินนอกงบประมาณ 

    (เงินรายได ) 

284,517.50 0 5,850.00 0 0 5,850.00 278,667.50 

4. เงินนอกงบประมาณ 

   (เงินรายอื่น ๆ ) 

727,840.67 0 34,640.00 111,842.21 6,478.00 152,960.21 574,880.46 

5. เงินกองทุน 8,224,192.5

0 

2,905,073.00 4,336,859.

00 

957,204.76 8,905.30 8,208,042.0

6 

16,150.44 

รวมทั้งส้ิน (วิทยาลัยฯ) 45,321,557.

07 

24,304,746.4

0 

4,973,364.

00 

2,471,439.6

8 

2,435,704.1

0 

34,185,254.

18 

11,136,302.

89 

เงินเหลือจายสุทธิ  (วิทยาลัยฯ) 11,136,302.89 

รอยละของเงินเหลือจาย  (วิทยาลัยฯ) 24.57 

 
งบดําเนินการเฉพาะหลักสูตร  พบ.   23,799,472.39    รอยละของเงินเหลือจาย  23.25 

งบดําเนินการเฉพาะหลักสูตร วท.บ. 10,385,781.79    รอยละของเงินเหลือจาย    1.32 
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องคประกอบที ่9   
การประกันคุณภาพศึกษา  

 
ตัวบงช้ีที่ 9.1  : มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหาร 
                      การศึกษา  
ที่มาตัวบงช้ี :   สกอ.9.1 , สมศ.7.1 , ก.พ.ร.8 

คาน้ําหนัก :      1 

เปาหมาย :       5 ขอแรก   

ชนิดของตัวบงช้ี : กระบวนการ  
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ  

1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมกับระดับการพัฒนาของวิทยาลัยฯ 

2. มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเร่ืองการประกันคุณภาพจากคณะกรรมการระดับนโยบายและผูบริหาร

สูงสุดของวิทยาลัยฯแพทย ภายใตการมีสวนรวมจากภาคีทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัยฯ 

3. มีการกําหนดมาตรฐานตัวบงชี้ และเกณฑคุณภาพที่สอดคลองกับมาตรฐานการอุดมศึกษา และมาตรฐานอื่นๆ ที่

เก่ียวของ และสอดคลองกับการประเมินคุณภาพภายนอก 

4. มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพท่ีครบถวน ทั้งการควบคุมคุณภาพ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน

คุณภาพอยางตอเนื่องเปนประจํา (อยางนอย 3 ปนับรวมปที่มีการติดตาม)  

5. มีการนําผลการประกันคุณภาพมาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงาน  

6. มีระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา และใชรวมกันทั้งระดับบุคคล วิทยาลัย

ฯแพทยและมหาวิทยาลัยฯ  

7. มีระบบสงเสริมการสรางเครือขายดานการประกันคุณภาพการศึกษาระหวางหนวยงานทั้งภายในและภายนอก

วิทยาลัยฯ 

เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการ 1 - 3 ขอแรก มีการดําเนินการ 4 ขอแรก มีการดําเนินการ 5 - 7 ขอแรก 

ผลการดําเนินงาน 
เกณฑมาตรฐาน (ระดับ) ประเมินตนเอง 

1.  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมกับ
ระดับการพัฒนาของวิทยาลัยฯ  

วิทยาลัยฯ ไดจัดทําคูมือการประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2552 (CMP9_9.1-1.1 : คูมือการประกัน

คุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยฯ ป 2552)   มีคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา (CMP9_9.1-1.2  :คําส่ัง
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แตงต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา)  มีคณะกรรมการจัดทํารายงานการประเมินตนเองและจัดเก็บ

หลักฐานตาม SAR ของกลุมวิชา/สํานักงานคณบดี/ศูนยพัฒนาเด็ก/ศูนยสุขภาพ(CMP9_9.1-1.3 : คําส่ังแตงต้ัง

คณะกรรมการจัดทํารายงานการประเมินตนเองและจัดเก็บหลักฐานตาม SAR ฯ )  มีคณะกรรมการตรวจสอบรายงาน

การประเมินตนเองของวิทยาลัยฯ (CMP9_9.1-1.4: คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประเมินตนเอง)   

มีโครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศ(CMP9_9.1-1.5: โครงการการพัฒนาระบบการ

ประกันคุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศ)  มีแผนปฏิบัติงานดานประกันคุณภาพและแผนการดําเนินงานดานประกัน

คุณภาพของวิทยาลัยฯ ประจําปการศึกษา 2552 (CMP9_9.1-1.6 : แผนการดําเนินงาน)  และกําหนดคาเปาหมายของ

แตละตัวบงชี้อยางชัดเจน(CMP9_9.1-1.7: คาเปาหมายประจําป 2552)   

นอกจากนั้นกลไกอีกประการหนึ่ง ซึ่งปจจัยเก้ือหนุนใหการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาใน

ของวิทยาลัยฯแพทยใหเปนไปดวยความเรียบรอย  คือ  

• มีบุคลากรที่รับผิดชอบงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาของหนวยงานตางๆ  (CMP9_9.1-

1.8: คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง)   

     สนับสนุนใหบุคลากรของวิทยาลัยฯ พัฒนาตนเองในดานการประกันคุณภาพการศึกษา  

      (CMP9_9.1-1.9  : โครงการพัฒนาบุคลากร ,โครงการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนา ,

โครงการกิจกรรม 5 ส.,โครงการตรวจสุขภาพประจําป , โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการแผนกลยุทธ  

2552 ,โครงการจัดวางระบบควบคุมภายในประจําป 2552, โครงการจัดการความรูมุงสูการพัฒนา

องคกร , โครงการโรงเรียนแพทยสรางเสริมสุขภาพ)   

2.  มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพจาก
คณะกรรมการระดับนโยบายและผูบริหารสูงสุดของวิทยาลัยฯภายใต
การมีสวนรวมจากภาคีทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัยฯ 

 

วิทยาลัยฯ ไดมีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเร่ืองการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยฯ จาก

ผูบริหารสูงสุดของวิทยาลัยฯ  (CMP9_9.1-2.1 : แผนแมบท 5 ป วิทยาลัยฯ )  โดยจัดต้ังคณะกรรมการดําเนินงานดาน

การประกันคุณภาพการศึกษา  ไดมีการกําหนด ทบทวน และปรับปรุงนโยบายประกันคุณภาพ (CMP9_9.1-2.2 : 

เอกสารการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ พรอมภาพกิจกรรมการประชุมฯ)  มุงเนนใหบุคลากรทุกฝายมีสวน

รวมในการดําเนินงาน และใหความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา  โดยการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุน

การดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยฯ  (CMP9_ 9.1-2.3 : สําเนาเอกสารที่ระบุงบประมาณที่

จัดสรรสําหรับการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา) นอกจากน้ีไดมีการประสานความรวมมือกับทาง

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษาอีกดวย (CMP9_9.1-2.4 : ใบรายชื่อตัวแทนวิทยาลัย

ฯเขารวมกิจกรรมกับทางมหาวิทยาลัยฯ ) 

3. มีการกําหนดมาตรฐานตัวบงช้ี และเกณฑคุณภาพที่สอดคลองกับ
มาตรฐานการอุดมศึกษา และมาตรฐานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ และสอดคล
องกับการประเมินคุณภาพภายนอก 

 

วิทยาลัยฯ ไดกําหนดมาตรฐานตัวบงชี้ และเกณฑคุณภาพที่สอดคลองกับมาตรฐานการอุดมศึกษา และ
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มาตรฐานอื่นๆ ที่เก่ียวของ  และสอดคลองกับการประเมินคุณภาพภายนอก เชน ใชมาตรฐานและตัวบงชี้ ที่พัฒนา

รวมกับ สกอ. และ สมศ. อีกท้ัง บริบท เอกลักษณ และทิศทางการพัฒนาของวิทยาลัยฯ  ตามคูมือการประกันคุณภาพ

การศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ  (CMP9_9.1-3.1 : มาตรฐานตัวบงชี้ เกณฑการประเมินของวิทยาลัยฯ ในคูมือการ

ประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ป 2552 หรือเว็บไซต 

http://www.ubu.ac.th/~quality/content_qa.html ) 

4.  มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพที่ครบถวน ทั้งการควบคุม
คุณภาพ การตดิตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพอยางตอเนื่องเปน
ประจํา  (อยางนอย 3 ปนับรวมปที่มีการติดตาม) 

 

 วิทยาลัยฯ  ไดเ ร่ิมดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ต้ังแตป 2548 ตามกรอบแนวทางของทาง

มหาวิทยาลัยฯอยางตอเน่ือง  และไดจัดทําคูมือการประกันคุณภาพการศึกษา ต้ังแต 2549 รวมทั้ง  มีการพัฒนาระบบ

การประกันคุณภาพการศึกษา  โดยกําหนดใหการประกันคุณภาพการศึกษาเปนสวนหน่ึงของการปฏิบัติงาน และเนน

ใหบุคลากรทุกฝายในสังกัดของวิทยาลัยฯมีสวนรวม  เชน  

• วิทยาลัยฯ ไดเขารับการตรวจประเมินคุณภาพภายในอยางตอเนื่อง โดยรับการตรวจประเมิน

คุณภาพภายใน  4 คร้ัง และ ภายนอก 1 คร้ัง ดังนี้ 
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
คร้ังที่ 1  ประจําปการศึกษา 2548 เม่ือวันที่ 15-16 กันยายน 2549  

คร้ังที่ 2  ประจําปการศึกษา 2549 เม่ือวันที่ 9-10 สิงหาคม 2550 

คร้ังที่ 3  ประจําปการศึกษา 2550 เม่ือวันที่ 29-30 มิถุนายน 2551 

คร้ังที่ 4  ประจําปการศึกษา 2551 เม่ือวันที่ 2-3 มิถุนายน 2552 
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก 
คร้ังที่ 1  เม่ือวันที่ 12-14 มีนาคม 2551 โดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและการประเมิน

คุณภาพ (สมศ.) 

(CMP9_9.1-4.1 : รายงานการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และเอกสารการนําเสนอ

ผลการประเมินคุณภาพภายนอก (รอบสอง) มหาวิทยาลัยฯอุบลราชธานี) 

• มีตัวแทนจากบุคลากรทุกฝายรวมเปนคณะกรรมการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา 

(CMP9_9.1-4.2 : คําส่ังวิทยาลัยฯที่ 687/2552 ,  688/2552 , 689/2552 )   มีการติดตามการ

ประกันคุณภาพ โดยขอรายงานความกาวหนา ,ผลการดําเนินงานประกันคุณภาพจากหนวยงาน

ตางๆรายงานความกาวหนาในการปฏิบัติงานตามเกณฑประกันคุณภาพ (CMP9_9.1-4.3 : สําเนา

บันทึกขอความการขอความรวมมือรายงานความกาวหนาการปฏิบัติงาน)  

• มีการใชระบบฐานขอมูลบุคลากรอิเล็คทรอนิค เพื่อรวบรวมขอมูลของบุคลากร วิทยาลัยฯ ไดแก 

ประวัติสวนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการปฏิบัติงาน เพ่ือนํามาใชประกอบการประเมินภาระงาน

ของสายวิชาการและสายสนับสนุน  (CMP9_9.1-4.4 :   เว็บไซตฐานขอมูลบุคลากรวิทยาลัยฯ ) 

•  มีการสํารวจความพึงพอใจตอการเรียนการสอนและปจจัยเก้ือหนุนของวิทยาลัยฯ (CMP9_9.1-
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4.5: สรุปผลการประเมินการเรียนการสอนผานเครือขาย UBU-Evaluation System)  

5.  มีการนําผลการประกันคุณภาพมาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงาน  

        จากการประเมินผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และภายนอกที่ผานมา  ไดมีการ

รายงานผลการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา ใหแกบุคลากรภายในวิทยาลัยฯ ทราบเพื่อเปนแนวทาง

ในการปรับปรุงการปฏิบัติงานของตนเอง  โดยสอดแทรกเขาไปในการดําเนินงานโครงการของทางวิทยาลัยฯ 

(CMP9_9.1-5.1 : โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การนําแผนกลยุทธสูรายบุคคลและการจัดทําแผนพัฒนา

บุคลากรบนพื้นฐาน Competency)  อีกทั้งไดมีการทบทวนผลการดําเนินงานในที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

วิทยาลัยฯ  เพื่อนํามาปรังปรุงการปฏิบัติงาน (CMP9_9.1-5.2 : รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ 

คร้ังที่4/2552 ) นอกจากนี้แลว วิทยาลัยฯ ยังไดนําขอเสนอแนะจากผลการประเมินในรอบปที่ผานมา มาปรับปรุงการ

ดําเนินงานใหดีย่ิงขึ้น ซึ่งไดรายงานไวในการวิเคราะหจุดแข็ง และแนวทางการพัฒนาใน รายงานการประเมินตนเอง 

ระดับ   วิทยาลัยฯ  ปการศึกษา 2552  ) 

6.  มีระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่สนับสนุนการประกันคุณภาพ
การศึกษา และใชรวมกันทั้งระดับบุคคล วิทยาลัยฯและมหาวิทยาลัยฯ  

วิทยาลัยฯ มีระบบฐานขอมูลและสารสนเทศท่ีสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา  และใชรวมกันทั้ง

ระดับบุคคล กลุมวิชา และหนวยงานตางๆ  ไดแก   

 - ระบบฐานขอมูล CHE QA Online ของ สกอ. : 2 5http://202.28.50.47/cheqa/default.aspx 

(CMP9_9.1-6.1)   

                 - ระบบงานฐานขอมูลบทความท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพร : 

H2 6http://www.cmp.ubu.ac.th/~research/th/public_research.phpH (CMP9_9.1-6.2) 

                - ระบบงานฐานขอมูลงานวิจัย : H2 7http://www.cmp.ubu.ac.th/~research/H (CMP9_9.1-6.3) 

                - ระบบงานฐานขอมูลทะเบียนรับ-สงหนังสือราชการ : H2 8http://www.cmp.ubu.ac.th/~transfer/ H 

(CMP9_9.1-6.4) 

                - ระบบงานฐานขอมูลกิจกรรมของนักศึกษาและบุคลากร : H2 9http://www.cmp.ubu.ac.th/th/activity.phpH 

(CMP9_9.1-6.5) 

                - ระบบงานฐานขอมูลการประเมินการสอนอาจารยโดยนักศึกษา : 

H3 0http://www.cmp.ubu.ac.th/~stdcmp/student/index.php H  (CMP9_9.1-6.6) 

                - ระบบแจงเวียนขาวสาร สําหรับบุคลากรผานระบบอิเล็กทรอนิกส : 

H3 1http://www.cmp.ubu.ac.th/menager/login.phpH  (CMP9_9.1-6.7) 

                - ระบบงานฐานขอมูลรายวิชาตางๆ ที่เปดสอน  : 

H3 2http://www.cmp.ubu.ac.th/~stdcmp/th/course_pa.phpH  (CMP9_9.1-6.8) 

               - ระบบงานฐานขอมูลนักศึกษา : H3 3http://www.cmp.ubu.ac.th/~stdcmp/student/index.phpH  (CMP9_9.1-
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6.9) 

              - ระบบงานฐานขอมูลกลุมสาขาตางๆ :  

H3 4http://www.cmp.ubu.ac.th/~course/index.php?pb=main_total_courseH (CMP9_9.1-6.10) 

              - ระบบงานฐานขอมูลบริการวิชาการ  :  H3 5http://www.cmp.ubu.ac.th/~gis/ H  (CMP9_9.1-6.11) 

              - ระบบงานฐานขอมูลรายงานการประชุมการบริหารงานวิทยาลัยฯ :  

H3 6http://www.cmp.ubu.ac.th/th/tcr.php H  (CMP9_9.1-6.12) 

 - ระบบงานฐานขอมูลการจัดการท่ัวไปสําหรับบุคลากร เชน การขาด-ลา-มาสาย การกรอกภาระงาน

(TOR):งานทรัพยากรมนุษย  :  H3 7http://www.cmp.ubu.ac.th/menager/login.phpH  (CMP9_9.1-6.13)  

- ระบบสารสนเทศบุคลากร :    H3 8http://www.cmp.ubu.ac.th/hr/administrative_team.phpH (CMP9_9.1-

6.14)  เปนตน  

7.  มีระบบสงเสริมการสรางเครือขายดานการประกันคุณภาพการศึกษา
ระหวางหนวยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

 

วิทยาลัยฯ ไดสงเสริมการสรางเครือขายดานการประกันคุณภาพการศึกษาระหวางหนวยงานภายใน โดย

ระดับภายในไดเขารวมสรางเครือขายดานการประกันคุณภาพ โดยไดสงบุคลากรวิทยาลัยฯเขารวมแลกเปล่ียนเรียนรู

ดานการประกันคุณภาพกับมหาวิทยาลัยฯ อยางตอเนื่อง (CMP9_9.1-7.1 :  บันทึก เชิญเขารวมแลกเปล่ียนเรียนรู )  

เขารวมประชุม / สัมมนาดานการประกันคุณภาพกับทางมหาวิทยาลันอุบลฯ (CMP9_9.1-7.2 : ใบรายชื่อเขารวม

ประชุมดานการประกันคุณภาพกับมหาวิทยาลัยฯ  )  และไดสงบุคลากรวิทยาลัยฯ เขารวมโครงการอบรมผูประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายในของ สกอ. หลักสูตรขยายผลหลักสูตร 3 ( CMP9_9.1-7.3 : บันทึกการเขารวมอบรมโครงการ 

) วิทยาลัยฯ ยังไดสงเสริมการสรางเครือขายความรวมมือดานประกันคุณภาพการศึกษาจากหนวยงานภายนอก ไดแก  

การขอเขาศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตรสุขภาพ สปป ลาว ดานการเรียนการสอน , ดานการพัฒนา

คุณภาพนักศึกษาและดานการประกันคุณภาพ (CMP9_9.1-7.4 : 

3 9http://www.cmp.ubu.ac.th/th/detail_ac.php?detail=357 / ภาพกิจกรรมการเขาศึกษาดูงานของ สปป ลาว) และ

วิทยาลัยฯ ไดเขาหารือความรวมมือทางดานการประกันคุณภาพการศึกษาในเร่ืองความรวมมือทางวิชาการดาน

วิทยาศาสตรสุขภาพ  ณ สถาบันอุดมศึกษา ในเขตประเทศนิวซีแลนด 2 แหง คือ Otago University และ Auckland 

University  (CMP9_9.1-7.5 :  http://www.ubu.ac.th/~intercoop/activity6.htm  ภาพกิจกรรมวิทยาลัยฯ เขาหารือ

ความรวมมือ) 

สรุปผลการดําเนินการ 
ผลการประเมิน 

หนวยวัด คาเปาหมาย 
ผลการ

ดําเนินงาน เทียบกับเปาหมาย 
เทียบกับเกณฑประเมิน 

(คะแนน) 

ระดับ 5  ขอแรก 7 ขอ บรรลุเปาหมาย 3 
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จุดแข็ง : 

1. ผูบริหารวิทยาลัยฯ เล็งเห็นความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา โดยไดกําหนดนโยบายและแผนการ

ดําเนินงานอยางชัดเจน 

2. วิทยาลัยฯ มีการต้ังคณะกรรมการที่รับผิดชอบงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา  

3. วิทยาลัยฯ ไดมีการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาใหเปนไปตามกรอบแนวทางของทางมหาวิทยาลัยฯ

อุบลราชธานี   

4. วิทยาลัยฯ สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรทุกฝายพัฒนาตนเองดานการประกันคุณภาพการศึกษา  
จุดที่ควรปรับปรุง : 

บุคลากรที่รับผิดชอบงานดานการประกันคุณภาพยังขาดประสบการณ 
 
แนวทางการพัฒนาตนเอง : 

1. สงเสริมและสนับสนุนใหมีโครงอบรมพัฒนาบุคลากรดานการประกันคุณภาพอยางตอเนื่อง 

2. ประชาสัมพันธความรู ขาวสารดานการประกันคุณภาพการศึกษาในเชิงรุก 

 

 

 

ตัวบงช้ีที ่9.2 : มีระบบและกลไกการใหความรูและทักษะดานการประกันคุณภาพแกนักศึกษา  
ที่มาตัวบงช้ี :   สกอ.9.2 

คาน้ําหนัก :      1 

เปาหมาย :   5 ขอแรก 

ชนิดของตัวบงช้ี : 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  

                 ประกันคุณภาพที่เก่ียวของกับนักศึกษาอยางตอเนื่อง  
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เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

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

 
  ผลการดําเนินงาน 

เกณฑมาตรฐาน (ระดับ) ประเมินตนเอง 
1. มีระบบการใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา √ 

                 วิทยาลัยฯ  มีการจัดโครงการ/กิจรรมใหความรูและทักษะดานประกันคุณภาพแกนักศึกษา โดยคณบดี

วิทยาลัยฯ เปนวิทยากรบรรยายใหความรู เร่ือง “การประกันคุณภาพการศึกษา” ในวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหมเปน

ประจําทุกป  (CMP9_9.2 - 1.1 : กําหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม  วันที่ 26 พ.ค.2553)  

                 วิทยาลัยฯ ไดมีการผลักดันใหเกิดกระบวนการเรียนรูและการมีสวนรวมดานการประกันคุณภาพการศึกษา

แกนักศึกษาโดยผานงานกิจการนักศึกษา อาจารยที่ปรึกษาโครงการตางๆ สโมสรนักศึกษา รวมถึงแกนนําจัดกิจกรรม

ของนักศึกษา   มีการนํากระบวนการการดําเนินงานตามหลัก PDCA ในการดําเนินโครงการและจัดกิจกรรมตางๆ 

(CMP9_9.2 - 1.3 : รายงานประจําปสโมสรนักศึกษา ) และลงขอมูลขาวสารดานประกันคุณภาพในเว็บไซตงานประกัน

คุณภาพ  (CMP9_9.2-1.4 : เว็บไซตงานประกันคุณภาพ http://www.cmp.ubu.ac.th/~plan/) 

2.มีระบบสงเสริมใหนักศึกษานําความรูดานการประกันคุณภาพไปใชกับ
กิจกรรมนักศึกษา √ 

                     วิทยาลัยฯ มีการกําหนดหลักเกณฑและช้ีแจงใหเห็นความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา และ

เนนการปฏิบัติไปยังสโมสรนักศึกษา การกํากับของงานกิจการนักศึกษา ซึ่งกําหนดใหกิจกรรมที่ไดรับการอนุมัติมีการ

ดําเนินการตาม PDCA (CMP9_9.2 - 2.1 : รายงานประจําปสโมสรนักศึกษา ) และ (CMP9_9.2-2.2 : โครงการ

ปฐมนิเทศนักศึกษา ชั้นปที่1/และใหความรูดานการประกันคุณภาพการศึกษา)  

3. มีกลไกใหนักศึกษามีสวนรวมในการประกันคุณภาพการศึกษาของ
วิทยาลัยฯ √ 

                    วิทยาลัยฯ สนับสนุนใหนักศึกษามีสวนรวมในการประกันคุณภาพการศึกษาของทางวิทยาลัยฯโดย  ให

นักศึกษามีสวนรวมในการประเมินการเรียนการสอน  และใหนักศึกษามีสวนรวมในการใหขอมูลประกอบการตรวจ

ประเมินคุณภาพการศึกษาแกคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาเปนประจําทุกป (CMP9_9.2-3.1   : แบบ

ประเมินการสอน ) , (CMP9_9.2-3.2  : สรุปผลการจัดการเรียนการสอน )  

4.นักศึกษามีการใชกระบวนการคุณภาพ ในการพัฒนาคุณภาพของกิจกรรม  
หรือโครงการนักศึกษา  √ 

                   นักศึกษามีการนํากระบวนการประกันคุณภาพ มาใชในการจัดโครงการและกิจกรรมตางๆ  โดยใหสโมสร

นักศึกษาสอดแทรกกระบวนการ PDCA เขาในไปการจัดทําโครงการ / กิจกรรมตางๆ 

 ( CMP9_9.2-4.1  : รายงานประจําปสโมสรนักศึกษา ) 

5. นักศึกษาสรางเครือขายการพัฒนาคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยฯ/ ระดับ √ 
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วิทยาลัยฯ-คณะ และระหวางมหาวิทยาลัยฯ 

                  นักศึกษามีเครือขายการพัฒนาคุณภาพท้ังภายในวิทยาลัยฯ ผานสโมสรนักศึกษาซ่ึงจะมีการจัดประชุม

การรวมกันระหวางนักศึกษาสาขาตางๆ ในแตละชุมนุม ชมรม วางแผนการจัดโครงการ/กิจกรรมประจําปของนักศึกษา 

ไดมีการแลกเปล่ียนเรียนรูการดําเนินงานรวมกัน   อีกทั้งมีตัวแทนเขารวมอบรมเชิงปฏิบัติการใหความรูและทักษะ

ประกันคุณภาพ ที่จัดโดยมหาวิทยาลัย ทําใหเกิดเครือขายระหวางวิทยาลัยฯ /คณะ ( CMP9_9.2-5.1   : โครงการกีฬา

ที่รวมกับคณะ  / หรือสถาบันอื่น )  , (CMP9_9.2-5.2 : บันทึกขอความเชิญเขารวมแลกอบรมแลกเปล่ียนความรูระดับ

มหาวิทยาลัย) , (CMP9_9.2-5.3 :  บันทึกเชิญผูเก่ียวของ / นศ.เขาสัมภาษณดานประกันคุณภาพกับหนวยงานอื่นๆ) 

6. มีระบบติดตามประเมินผลการประกันคุณภาพในกิจกรรมที่นักศึกษา
ดําเนินการ และในสวนที่นักศึกษามีสวนรวมกับการประกันคุณภาพของ
มหาวิทยาลัยฯ/ วิทยาลัยฯ 

√ 

                     วิทยาลัยฯ มีระบบติดตามประเมินผลการประกันคุณภาพที่นักศึกษาดําเนินการโดย กําหนดใหสโมสร

นักศึกษาจัดทํารายงานกิจกรรมประจําปสโมสรนักศึกษาท่ีไดดําเนินการไปแลว  เพื่อเปนการประเมินคุณภาพของการ

ทํากิจกรรม    นอกจากนี้นักศึกษายังมีสวนรวมกับการประกันคุณภาพของวิทยาลัยฯและมหาวิทยาลัยฯ   (CMP9_9.2- 

6.1  : แบบประเมินโครงการ ) ,(CMP9_9.2- 6.2  : รายงานประจําปสโมสรนักศึกษา )  , (CMP9_9.2- 6.3  : ผล

ประเมินการเรียนการสอน ) , (CMP9_9.2- 6.4  : เอกสารสรุปรายงานการปรับปรุงตามขอเสนอแนะกรรมการตรวจ

ประเมินฯ )     
7. มีการนําผลการประเมินไปพัฒนากระบวนการใหความรูและกลไกการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพที่เกี่ยวของกับนักศึกษา      อยางตอเนื่อง  

√ 

                วิทยาลัยฯ ไดนําผลการประเมินในทุกๆดานมาปรับปรุงการดําเนินงาน เชน โครงการใหความรูดาน

ประกันคุณภาพแกนักศึกษา ซึ่งจัดเปนประจําทุกป  (CMP9_9.2-7.1 : โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ชั้นปที่1/และให

ความรูดานการประกันคุณภาพการศึกษา)  , การประเมินผลดานการจัดการเรียนการสอน  (CMP9_9.2-7.2 : แบบ

สรุปผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนของสายวิชาการ)  และไดนําผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนไป

พัฒนาปรับปรุงในแตละรายวิชาอยางตอเนื่อง  (CMP9_9.2-2.2 : โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ชั้นปที่1/และใหความรู

ดานการประกันคุณภาพการศึกษา) 

 
   สรุปผลการดําเนินการ 
 

ผลการประเมิน 
หนวยวัด คาเปาหมาย 

ผลการ
ดําเนินงาน เทียบกับเปาหมาย 

เทียบกับเกณฑประเมิน 
(คะแนน) 

ระดับ 5 ขอแรก 7 ขอ บรรลุเปาหมาย 3 
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จุดแข็ง 
            วิทยาลัยฯ  ไดนํากระบวนการประกันคุณภาพเขาไปในกิจกรรมทั้งในดานการเรียนการสอน  / กิจกรรมเสริม

หลักสูตร เพื่อพัฒนาใหนักศึกษาตระหนักและทํางานอยางเปนระบบ 
 
การวิเคราะหจดุที่ควรปรับปรุง 
- 
แนวทางการพัฒนาตนเอง 
           นําผลการประเมินไปพัฒนากระบวนการใหความรูและกลไกการดําเนินงานประกันคุณภาพที่เก่ียวของกับนักศึกษา

ตอไป 

 

 

 

ตัวบงช้ีที่ 9.3 : ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ที่มาตัวบงช้ี :   สกอ.9.3 , สมศ.7.2 

คาน้ําหนัก :      1 

คาเปาหมาย :    4  ขอแรก 

ชนิดของตัวบงช้ี : ผลผลิต 
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 

1. มีการดําเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยฯ อยางตอเนื่อง 

2. มีการปรับปรุงระบบประกันคุณภาพภายในโดยสอดคลองกับพันธกิจและพัฒนาการของ วิทยาลัยฯ 

3. มีการรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตอหนวยงานที่เก่ียวของและสาธารณชน 

4. มีการนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงการดําเนินงานของหนวยงานอยางตอเนื่อง 

5. มีนวัตกรรมดานการประกันคุณภาพที่หนวยงานพัฒนาขึ้น หรือมีการจัดทําแนวปฏิบัติที่ดี เพ่ือการเปนแหลง

อางอิงใหกับหนวยงานและสถาบันอื่นๆ 
 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินงาน 1 – 2 ขอแรก มีการดําเนินงาน 3 ขอแรก มีการดําเนินงาน 4 – 5 ขอแรก 

 
  ผลการดําเนนิงาน 

เกณฑมาตรฐาน (ระดับ) ประเมินตนเอง 
1 มีการดําเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในวิทยาลัยฯ อยางตอเนื่อง  

วิทยาลัยฯ  มีการดําเนินการตามระบบกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาอยางตอเน่ือง โดยมีการดําเนินการ  

ดังนี้ 
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• แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ       วิทยาลัยฯ

เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย  (CMP9_ 9.3-1.1 : คําส่ังวิทยาลัยฯท่ี 687/2552 , 

688/2552 , 689/2552)  

• มีการจัดทําแผนการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาโดยยึดตามแผนการปฏิบัติงาน

ระยะยาวของวิทยาลัยฯ 5 ป และ 10 ป  (CMP9_ 9.3-1.2 :  แผนการปฏิบัติงานของวิทยาลัยฯระยะ 5 

ป และระยะ 10 ป  เฉพาะสวนที่เก่ียวของกับการประกันคุณภาพการศึกษา )  บรรจุอยูใน ยุทธศาสตร

ดานท่ี 6 วาดวยการบริหารดวยหลัก        ธรรมาภิบาลเพื่อพัฒนาองคกร และบุคลากรใหมีคุณภาพ

และมีความสุข  นอกจากนี้ วิทยาลัยฯไดจัดทําแผนกลยุทธ ในการสรางและพัฒนาระบบการประกัน

คุณภาพการศึกษาใหมีความตอเนื่องและครอบคลุม รักษามาตรฐานการประเมินผลและการรายงาน

ผล   โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ ใหมีการประกันคุณภาพการศึกษาอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ ซึ่ง

ในการจัดทําแผนนั้นเปนการจัดทํารวมกันกับบุคลากรทุกฝายของวิทยาลัยฯ  (CMP9_ 9.3-1.3 :  

โครงการการสัมมานาเชิงปฏิบัติการ เพื่อการจัดทํานโยบายและแผนระยะส้ันและระยะปานกลาง) 

• วิทยาลัยฯ ไดเขารับการตรวจประเมินคุณภาพภายในอยางตอเนื่องทุกป  โดยรับการตรวจประเมิน

คุณภาพภายในรวมทั้งส้ิน 4 คร้ัง และ ภายนอก 1 คร้ัง (CMP9_ 9.3-1.4 :รายงานการตรวจประเมิน

คุณ ภ า พ ภ า ย ใ น  ป ร ะ จํ า ป ก า ร ศึ ก ษ า  2 5 4 8 , 2 5 4 9 , 2 5 5 0 , 2 5 5 1  )  ห รื อ เ ว็ บ ไ ซ ต 

http://www.cmp.ubu.ac.th/th/qa.php) 

• มีการจัดทําคูมือการทําประกันคุณภาพ ,รายงานการประเมินตนเอง เพื่อเขารับการตรวจประเมิน

คุณภาพการศึกษาทุกป 

• มีการแตงต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพ , คณะกรรมการจัดทํารายงานการประเมินตนเองและ

จัดเก็บหลักฐานฯ , คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประเมินตนเองและ มีการจัดประชุม

คณะกรรมการตางๆ อยางตอเนื่อง (CMP9_9.3-1.5 : สรุปภาพกิจกรรมการประชุมดานการประกัน

คุณภาพ หรือ http://www.cmp.ubu.ac.th/th/activity.php) 

• มีการพัฒนา ปรับปรุง ระบบงานใหดีย่ิงขึ้น เชน การประชุมปรับปรุงพัฒนาระบบงานสารบรรณ ,

ระบบลงเวลาเขา-ออกของบุคลากรวิทยาลัยฯ และใหความรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาแก

บุคลากร นักศึกษา และผูที่สนใจ  โดยคณบดี          วิทยาลัยฯ ไดบรรยายใหความรูในเรื่อง แนว

ทางการพัฒนาการประกันคุณภาพ วิทยาลัยฯ ประจําปการศึกษา 2552 พรอมทั้งแนวทางการ

ปรับปรุงการประกันคุณภาพ ปการศึกษา 2551 ตามขอเสนอแนะของกรรมการตรวจประเมิน 

( CMP9_9.3-1.6:ส รุ ป ภ า พ กิ จ ก ร ร ม ก า ร ป ร ะ ชุ ม ด า น ก า ร ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ  ห รื อ 

http://www.cmp.ubu.ac.th/th/activity.php) 

•  มีการประชาสัมพันธกิจกรรมการประกันคุณภาพในเว็บไซตวิทยาลัยฯ                    (CMP9_9.3-1.7 

: http://www.cmp.ubu.ac.th/~plan/  ขอมูลกิจกรรมการประกันคุณภาพ)  

2.  มีการปรับปรุงระบบประกันคุณภาพภายในโดยสอดคลองกับพันธกิจและ
พัฒนาการของ วิทยาลัยฯ  
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วิทยาลัยฯ ไดปรับปรุงระบบประกันคุณภาพภายในโดยสอดคลองกับ พันธกิจและพัฒนาการของกลุมสาขา

วิทยาศาสตรสุขภาพ และมหาวิทยาลัยฯ  โดยยึดหลักตามองคประกอบ 9 ดาน ตามกฏกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการ

ประกันคุณภาพและคณะไดเพิ่มอัตลักษณ จํานวน 3 ตัวบงชี้ เพื่อใหสอดคลองกับพันธกิจของวิทยาลัยฯ และไดสง

ตัวแทนบุคลากรเขารวมประชุมเพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษากับทางมหาวิทยาลัยฯ เพื่อใหสอดคลอง

กับพันธกิจของวิทยาลัยฯและมหาวิทยาลัยฯ (CMP9_9.3-2.1  :  บันทึกเชิญประชุมดานการประกันคุณภาพ) 

ปรับปรุงเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําป 2552  ใหสอดคลองกับทางมหาวิทยาลัยฯ(CMP9_9.3-

2.2 : คูมือการประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยฯปการศึกษา 2552 http://www.cmp.ubu.ac.th/th/qa.php  และ

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปการศึกษา 2552  

http://www.ubu.ac.th/~quality/content_qa.html ) 

3.  มีการรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตอหนวยงานที่
เกี่ยวของและสาธารณชน  

วิทยาลัยฯมีการจัดทํารายงานการประเมินตนเองของทางวิทยาลัยฯ เพื่อใชประกอบการตรวจประเมินคุณภาพ

การศึกษา  (CMP9_9.3-3.1 : รายงานการประเมินตนเองฯ หรือเว็บไซตวิทยาลัยฯ 

http://www.cmp.ubu.ac.th/th/qa.php )  และไดนําผลการประเมินแจงตอคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ และแจง

เวียนแกทุกหนวยงานในวิทยาลัยฯและมหาวิทยาลัยฯ รวมท้ังการเผยแพรทางเว็บไซตวิทยาลัย ฯ (CMP9_9.3-3.2 :  

เว็บไซตวิทยาลัยฯ http://www.cmp.ubu.ac.th/th/qa.php )  

4.  มีการนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงการดําเนนิงานของ
หนวยงานอยางตอเนื่อง  

วิทยาลัยฯ ไดนําผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน แตละรอบการประเมินขึ้นเผยแพรตอ

บุคลากรของวิทยาลัยฯ (CMP9_9.3-4.1 :  40http://www.cmp.ubu.ac.th/th/qa.php / )  และนําผลการประเมินเขาหารือ

ในคณะกรรมการประกันคุณภาพ วิทยาลัยฯ  (CMP9_9.3-4.2 :  

http://www.cmp.ubu.ac.th/th/detail_ac.php?detail=378  / วาระการประชุมที่ 4.1 / ภาพกิจกรรม )     มีการติดตาม

ผลการปรับปรุงการประกันคุณภาพจากหนวยงานในสังกัดวิทยาลัยฯ  (CMP9_9.3-4.3 : บันทึกขอความอนุเคราะห

หนวยงานจัดทําแผนพัฒนา  ปรับปรุงตามขอเสนอแนะคณะกรรมการตรวจประเมิน ฯ) และไดนําผลการประเมินคุณภาพ

ใชปรับปรุงการดําเนินงานของหนวยงาน อยางเชน มีการปรับปรุงการดําเนินงานตามขอเสนอแนะระดับความสําเร็จของ

การถายทอดตัวบงชี้และเปาหมายของวิทยาลัยฯ สูบุคลากรทกุคนของวิทยาลัยฯ  (CMP9_9.3-4.4 :  โครงการสัมมนาเชิง

ปฏิบัติการ เร่ือง การนําแผนกลยุทธสูรายบุคคลและการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรบนพ้ืนฐาน Competency ) 

5.  มีนวัตกรรมดานการประกันคุณภาพที่หนวยงานพัฒนาขึ้น หรือมีการ
จัดทําแนวปฏิบัติที่ดี  เพ่ือการเปนแหลงอางอิงใหกับหนวยงานและ
สถาบันอ่ืนๆ 

- 

วิทยาลัยฯ ไดดําเนินการสรางนวัตกรรมดานการประกันคุณภาพอยางตอเนื่อง นับต้ังแตปการศึกษา 2548 เปน

ตนมา  โดยพัฒนาระบบฐานขอมูลที่เก่ียวของ เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพและลดภาระการคนหาเอกสารอางอิงดานการ

ประกันคุณภาพ  ดวยการพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานขอมูลตางๆ ไดแก ฐานขอมูลบุคลากร , ฐานขอมูลบทความที่

ไดรับการตีพิมพเผยแพร, ฐานขอมูลงานวิจัย, ฐานขอมูลทะเบียนรับ-สงหนังสือราชการ ,ฐานขอมูลกิจกรรมของนักศึกษา
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และบุคลากร , ระบบแจงเวียนขาวสาร สําหรับบุคลากรผานระบบอิเล็กทรอนิกส, ฐานขอมูลรายวิชาตางๆ ที่เปดสอน ,  

ฐานขอมูลนักศึกษา,  ฐานขอมูลบริการวิชาการ, ฐานขอมูลรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ, 

ฐานขอมูลการจัดการทั่วไปสําหรับบุคลากร เชน การขาด-ลา-มาสาย การกรอกภาระงาน(TOR)    ซึ่งระบบดังกลาว ไดมี

การพัฒนาปรับปรุง แกไข ใหสอดคลองกับการใชงานจริงในปจจุบัน ทําใหลดขั้นตอนของงานลงไดมาก สามารถคนหา

เอกสาร ขอมูลที่เปนประโยชนดานการประกันคุณภาพไดมาก  และหนวยงานภายใน-ภายนอก สารมารถเขามาศึกษา ดู

ขอมูลอางอิงได   และระบบดังกลาวไดรายงานในเอกสาร  ตัวบงช้ีที่ 9.1หรือสามารถเขาชมที่เว็บไซตของวิทยาลัยฯ

(CMP9_9.3-5.1:เว็บไชตวิทยาลัยฯ  H4 1http://www.cmp.ubu.ac.th/ H )  และในปจจุบันวิทยาลัยฯไดใชระบบฐานขอมูล

ประกันคุณภาพของ สกอ. ( CHE QA Online) ในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ในป 2552 เพื่อสะดวกในการ

จัดทํารายงาน SAR และสะดวกตอคณะกรรมการตรวจประเมินเพื่อใหสามารถเขาดูขอมูลรายงาน SAR ไดตลอดเวลา 

(CMP9_9.3-5.2 : ระบบฐานขอมูล CHE QA Online ของวิทยาลัยฯ) 

 
สรุปการดําเนินงาน  

ผลการประเมิน 
หนวยวัด คาเปาหมาย 

ผลการ
ดําเนินงาน เทียบกับเปาหมาย 

เทียบกับเกณฑประเมิน 
(คะแนน) 

ระดับ 4 ขอแรก 5 ขอ บรรลุเปาหมาย   3 

 
จุดแข็ง : 

1. วิทยาลัยฯ มีการดําเนินการตามระบบกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาและเขารับการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน และภายนอก  

2. มีการจัดทําแผนการประกันคุณภาพในระยะ 5 ป และ 10 ป 

3. อาจารย บุคลากร และนักศึกษาของวิทยาลัยฯ ทุกคนใหความสําคัญกับการประกันคุณภาพการศึกษาเปนอยาง

มาก และมีสวนรวมในการประกันคุณภาพการศึกษา 
 
จุดที่ควรปรับปรุง : 

1. พัฒนาระบบสารสนเทศดานการประกันคุณภาพใหเปนรูปธรรมชัดเจน เชน พัฒนาเว็บไซตงานประกันคุณภาพ 
 
แนวทางการพัฒนาตนเอง : 

1. พัฒนาชองทางในการใหความรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาในแบบเชิงรุก 

2. สนับสนุนใหบุคลากรมีการพัฒนาตนเอง ดานการประกันคุณภาพมากยิ่งขึ้น 

3. สรางนวัตกรรมท่ีมีชวยอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา  เชน  จัดทําระบบ

สารสนเทศมาชวยในการปฏิบัติงาน  

 



        สวนที่ 3 
    การดําเนินงานตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน 

     การประกันคุณภาพการศึกษา ป2552  
 

  
การปรับปรุงตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมิน 

 วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข   
 

การปรับปรุงตามขอเสนอแนะในภาพรวม 
ขอเสนอแนะ ของ

คณะกรรมการตรวจประเมิน 
ป 2551 

การดําเนนิงานปรับปรุงตามขอเสนอแนะของ
กรรมการตรวจประเมิน ป 2551 

ผลลัพท /  เอกสารที่เกี่ยวของ 

1. วิทยาลัยฯ ควรดําเนินการ

กําหนดยุทธศาสตรภาพรวม

ของการพัฒนา ใหครอบคลุม

ทุกหลักสูตร ตามเอกสาร 

ขอมูลการเปดรับนักศึกษา ป 

2552-2556 ณ วันที่ 6 

มกราคม 2551 ที่ปรากฏใน

รายงานประจําป หนาท่ี 21 

ทั้งนี้เพื่อกําหนดผูรับผิดชอบ 

และ เตรียมจัดสรรทรัพยากร

อยางมีประสิทธิผลและ

ประสิทธิภาพ 

 

วิทยาลัยฯ จัดทําแผนงบประมาณ 2549 – 2552 , 

พรอมสรุปอัตรากําลัง , แผนการับนักศึกษา 10 ป 

(2553-2562) และทิศทางในอีก 10 ป ขางหนาของ

วิทยาลัยฯ เพื่อเปนแนวทางการดําเนินงาน 

- ขอมูลแผนงบประมาณ 2549 – 2552 

, พรอมสรุปอัตรากําลัง , แผนการับ

นักศึกษา 10 ป (2553-2562) และ

ทิศทางในอีก 10  ป ขางหนาของ

วิทยาลัยฯ 

2. สภามหาวิทยาลัย และ/หรือ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ควรจะพิจารณาเพิ่มใหผูแทน

จากศูนยแพทยศาสตรศึกษา 

เขามารวมเปน 

คณะกรรมการบริหาร และ 

กรรมการบริหารหลักสูตร 

เพื่อจะไดกําหนดยุทธศาสตร

-มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีไดดําเนินการแตงต้ัง

คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ ซึ่งมีผูอํานวยการ

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงครวมเปน

คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

- มหาวิทยาลัยฯไดแตงต้ังคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรซึ่งคณะกรรมการประกอบดวยตัวแทนจาก

วิทยาลัยและศูนยแพทยศาสตรศึกษาช้ันคลินิก 

กรรมการดังกลาวมีการประชุมรวมกันทุกเดือนเพ่ือ

- วิทยาลัยรวมกับศูนยแพทยศาสตร

ศึกษาชั้นคลินิกดําเนินการรวมกันในการ

เตรียมความพรอมโรงพยาบาลศรีสะเกษ

ในการจัดการเรียนการสอนช้ันคลินิกจน

ไดรับการประเมินจากแพทยสภาให

สามารถรับนักศึกษาแพทยเพิ่มไดอีก 20 

คน ในปการศึกษา 2553 รวมเปน

นักศึกษาที่รับในปการศึกษาน้ีทั้งส้ิน 36 



ขอเสนอแนะ ของ
คณะกรรมการตรวจประเมิน 

ป 2551 

การดําเนนิงานปรับปรุงตามขอเสนอแนะของ
กรรมการตรวจประเมิน ป 2551 

ผลลัพท /  เอกสารที่เกี่ยวของ 

 

เอกสาร:  

1. คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

แพทยศาสตรบัณฑิต 

2. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรคร้ังที่ 3/2553 

3. หนังสือราชการจากแพทยสภาเรื่องผลการ

ประเมินศูนยแพทยศาสตรศึกษาช้ันคลินิก

โรงพยาบาลศรีสะเกษ 

4.  แผนปฏิบัติการในการพัฒนาอาจารยดานการ

จัดการเรียนการสอนและการประเมินผล ตลอดจน

การวิจัยในชั้นเรียนและพัฒนานวัตกรรมการจัดการ

เรียนการสอน 

5. หนังสือเชิญอาจารยจากศูนยแพทยศาสตรศึกษา

ชั้นคลินิก โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงคเขารวม

กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรูดานการสรางเสริม

สุขภาพ 

6. คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการประชุมวิชาการรวมฯ 

7. รายงานความกาวหนาแพทยสภา รอบ ตุลาคม 

2553 และรอบเมษายน 2553 

6. แผนการรับนักศึกษาแพทย 10 ป จากคุณปอม 

- มีการจัดโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพ

อาจารยดานการจัดการเรียนการสอน

และการวัด-ประเมินผล กิจกรรมจะเริ่ม

ดําเนินการในเดือนกรกฎาคม 2553 

-ฯลฯ 

3. มหาวิทยาลัย ควรเรง

ปรับปรุง คณะกรรมการ

บริหารหลักสูตรใหเปนไป

ตามแนวทาง ของสํานัก

มาตรฐานอุดมศึกษา และ 

วางแผนพัฒนา พรอมทั้ง

- วิทยาลัยฯ ไดดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร

แพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2550  ตามขอชี้แนะแพทยสภา ตามเอกสารของ

แพทยสภา ที่ พส 012/73 ลงวันที่ 24 มกราคม 

2551  จนแลวเสร็จและไดรับการเห็นชอบจาก

แพทยสภาแลว ขณะนี้อยูในระหวางการสง

เอกสาร 
1. หนังสือแพทยสภา เร่ือง

เห็นชอบ หลักสูตรแพทยศาสตร

บัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550 

2. หนังสือแพทยสภา เร่ือง

เห็นชอบ หลักสูตรแพทยศาสตร



ขอเสนอแนะ ของ
คณะกรรมการตรวจประเมิน 

ป 2551 

การดําเนนิงานปรับปรุงตามขอเสนอแนะของ
กรรมการตรวจประเมิน ป 2551 

ผลลัพท /  เอกสารที่เกี่ยวของ 

 

- สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยขอนแกนไดมีการ

ปรับปรุงหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ในป

การศึกษา 2552  ทางวิทยาลัยฯ จงึได

ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรแพทยศาสตร

บัณฑิตใหมีความสอดคลองกับทาง

มหาวิทยาลัยขอนแกน เน่ืองจากนักศึกษาที่

เรียนช้ันคลินิกจะตองใหหลักสูตรเดียวกัน 

ขณะนี้หลักสูตรดังกลาว(หลักสูตร

แพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2553) ไดรับความเห็นชอบ(มีเง่ือนไข) จาก

แพทยสภาเรียบรอยแลว และอยูในระหวางการ

ปรับปรุงตามเง่ือนไขที่แพทยสภาใหขอชี้แนะ 

เม่ือแลวเสร็จจะไดสงให สกอ. รับทราบตอไป 

- วิทยาลัยไดดําเนินการลงนามขอตกลงความ

รวมมือในการผลิตบัณฑิตตามโครงการผลิต

บัณฑิตแพทยเพื่อชาวชนบท กระทรวง

สาธารณสุข รวมกับโรงพยาบาล           ศรีสะ

เกษ 

 

3. ขอตกลงความรวมมือในการ

ผลิตแพทยเพื่อชาวชนบท 

แตงต้ังคณะกรรมการปรับปรุง

หลักสูตรหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 

4. ควรมีการสรางขวัญกําลังใจ 

และแรงจูงใจในกับบุคลากร

ที่ชัดเจน 

- มีการใหรางวัลและประกาศเกียรติคุณบุคลากร

ดีเดนประจําป 

- บุคลากรมีขวัญและกําลังใจในการ

ปฏิบัติงาน และเปนแบบอยางที่ดีตอไป 

5. ควรมีระบบการประสานงาน
ระหวางบุคลากรภายใน

วิทยาลัยท่ีกระจายอยูในสวน

งานตางๆ เชน การประชุม 

ระหวางบุคลากรอยาง

ตอเนื่องเพื่อสรางความเขาใจ

และเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ทํางานใหดีย่ิงขึ้น 

 

- มีการประชุมรวมกันเปนของหนวยงานยอย เชน 

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต , หลักสูตรสาธารณสุข

ศาสตร ,ศูนยพัฒนาเด็ก, ศูนยสุขภาพ เปนประจํา   

- จัดการประชุมพบปะรวมกันทุกเดือน  เพื่อเปนการ

ทํา KM ของวิทยาลัยฯ  

- ไดมีการติดตามงาน ในแตละ

หนวยงานที่รับผิดชอบ เพื่อสามารถ

ดําเนินงานไดอยางตอเนื่อง 



ขอเสนอแนะ ของ
คณะกรรมการตรวจประเมิน 

ป 2551 

การดําเนนิงานปรับปรุงตามขอเสนอแนะของ
กรรมการตรวจประเมิน ป 2551 

ผลลัพท /  เอกสารที่เกี่ยวของ 

6. วิทยาลัยควรมีการจัดทํา
บัญชีตนทุนผลผลิตตอหัว

นักศึกษาในทุกหลักสูตร 

 

- มีแผนจัดทําบัญชีตนทุนผลผลิตตอหัวนักศึกษา แผนการจัดทําบัญชีตนทุนตอหัว

นักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ 

 
 
 
 

การปรับปรุงตามขอเสนอแนะในแตละองคประกอบ 
       องคประกอบที่1  ปรัญชา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนการดําเนินการ 

ขอเสนอแนะ ของ
คณะกรรมการตรวจประเมิน    

ป 2551 

การดําเนนิงานปรับปรุงตามขอเสนอแนะของ
กรรมการตรวจประเมิน ป 2551 

ผลลัพท / เอกสารที่เกี่ยวของ 

1.การดําเนินงานตางๆของ

วิทยาลัยควรคํานึงถึงผูมีสวนได

สวนเสียและควรเชิญบุคคล

เหลานี้เขามามีสวนรวมในการ

แสดงความคิดเห็นในการ

ดําเนินงานและวางยุทธศาสตร

ของวิทยาลัย 

1. วิทยาลัยฯ ไดเชิญ นพ.มนัส กนกศิลป มาเปน

ผูทรงคุณวุฒิ และกรรมการบริหาร วิทยาลัยฯ 

2. วิทยาลัยฯ ไดเชิญผูใชบัณฑิตรวมประชุมเพื่อ

วิพากษหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

สาธารณสุขศาสตร ในวันที่ 21 พฤษษภาคม 2553 

 

-ไดมีการวิพากษหลักสูตร 

 
      องคประกอบที่ 2  การเรียนการสอน 

ขอเสนอแนะ ของ
คณะกรรมการตรวจประเมิน 

ป 2551 

การดําเนนิงานปรับปรุงตามขอเสนอแนะของ
กรรมการตรวจประเมิน ป 2551 

ผลลัพท / เอกสารที่เกี่ยวของ 

1. ควรมีการพัฒนา
กระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียน

เปนสําคัญระหวางวิทยาลัย 

กับศูนยแพทยศาสตรศึกษาให

เปนทิศทางการเรียนการสอน

และการประเมินผลใหไปใน

ทิศทางเดียวกันตามอัตลักษณ

ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ในอนาคต 

 อยูระหวางดําเนินการ  



ขอเสนอแนะ ของ
คณะกรรมการตรวจประเมิน 

ป 2551 

การดําเนนิงานปรับปรุงตามขอเสนอแนะของ
กรรมการตรวจประเมิน ป 2551 

ผลลัพท / เอกสารที่เกี่ยวของ 

2. คณะควรแสวงหาอาจารย
ใหตรงกับสาขาในหลักสูตร

สาธารณสุขศาสตร  

 

ไดรับอาจารยเพิ่ม 4 คน คือ อ.พลากร  สืบสําราญ 

อ.ปณฑิตา  สุขุมาลย , อ.ปวีณา ลิมปทีปราการ 

และอ.ลักษณีย  บุญขาว 

ไดอาจารยประจํากลุมวิชาสาธารณสุข

ศาสตร เพิ่มขึ้น 4 ทาน 

3. วิทยาลัยควรมีระบบกลไก
และการกําหนดทิศทางการ

วิจัยในชั้นเรียนที่ชัดเจน 

 

- ไดกําหนดตัวชี้วัดดานการพัฒาการวิจัยในชั้นเรียน

ไวในแผนกลยุทธ ประจําปการศึกษา 2553  มีตัวแทน

คณะกรรมการประจําหลักสูตรเขารวมประชุมวิชาการ

และสรางเครือขายการวิจัยในชั้นเรียน บรรจุไวเปน

หัวขอประชุมวิชาการดานแพทยศาสตรศึกษา 

ประจําปการศึกษา 2553  

หัวขอประชุมวิชาการดาน

แพทยศาสตรศึกษา ประจําป

การศึกษา 2553 

4. คณะควรมีการกําหนด
สมรรถนะของผูเรียนในแต

ละชั้นปใหเหมาะ  

 

มีการกําหนดสมรรถนะของนักศึกษาในแตละชั้นป ใน

หลักสูตร วท.บ  /  

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ดําเนินการตามเกณฑ

มาตรฐานแพทยสภา พ.ศ. 2545 ซึ่งไดมีการกําหนด

เกณฑมาตรฐานทั้งความรูดานศึกษาท่ัวไปสําหรับชั้น

ปที่ 1  ความรูพื้นฐานทางวิทยาศาสตรการแพทย

ในชวงชั้นปที่ 2-3 และความรูดานคลินิกในชวงชั้นปที่ 

4-6 

 

เอกสาร Competency of Public 

health) 

เอกสาร 

เกณฑมาตรฐานแพทยสภา พ.ศ. 

2545 

5. ควรเพิ่มกิจกรรมหรือ
โครงการดูงานและการ

ทํางานรวมกับชุมชนให

ชัดเจนมากขึ้นโดยเฉพาะ

ในหลักสูตรสาธารณสุข

ศาสตร 

 

ในรายวิชาเวชศาสตรชุมชน ไดมีกิจกรรมการทํางาน

รวมกับชุมชน / โครงการฝกปฏิบัติงานนักศึกษา   

-CD เวชศาสตรชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 



องคประกอบที่ 3  กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา 
ขอเสนอแนะ ของ

คณะกรรมการตรวจประเมิน ป 
2551 

การดําเนนิงานปรับปรุงตามขอเสนอแนะของ
กรรมการตรวจประเมิน ป 2551 

ผลลัพท / เอกสารที่เกี่ยวของ 

1. ควรเพิ่มชองทางรับฟง
ความคิดเห็นดานตางๆของ

นักศึกษาและบุคลากร เชน  

กลองรับฟงความคิดเห็น 

รวมถึงการวางระบบปรับปรุงที่

ชัดเจน 

 

- วิทยาลัยฯ ไดจัดทํากลองรับฟงความคิดเห็น

ของนักศึกษาและบุคลากร 

- มีสายตรงถึงคณบดี และนักศึกษาสามารถเขา

พบผูบริหารและคณบดีไดตลอดเวลา รวมถึง

ทางโทรศัพท 

- นักศึกษาไดประเมินรายวิชา และประเมิน

อาจารย ในเร่ืองการเรียนการสอน 

 

- ติดต้ังที่ชั้น 1 วิทยาลัยฯ 

- ผูบริหาร และคณบดีสามารถรับ
ฟงความคิดเปนและให

ขอเสนอแนะที่เปนประโยชนแก

นักศึกษาไดตลอดเวลา 

- อาจารยไดนําผลประเมินไป
ปรับปรุงการเรียนการสอนตอไป 

ควรมีกลไกสงเสริมใหนักศึกษา

พบอาจารยที่เปนปรึกษาอยาง

เปนระบบ เชน ตารางพบ

อาจารยที่ปรึกษา และเพิ่ม

กิจกรรมที่สงเสริมใหอาจารย

พบนักศึกษาเพิ่มขึ้น 

- ไดมีการกําหนดใหนักศึกษาพบอาจารยที่

ปรึกษาปละ 2 คร้ัง และไดกําหนดกิจกรรมให

นักศึกษาและอาจารยที่ปรึกษาทํากิจกรรม

รวมกัน เชน กิจกรรมปฐมนิเทศน, กิจกรรม

ปลูกตนไมสายรหัส, กิจกรรมไหวครู 

- อาจารยและนักศึกาไดพบปะ

แลกเปล่ียนความคิดเห็นกัน / มี

การทํากิจกรรมรวมกัน 

2. ควรมีการจัดทํา
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึง

ประสงคที่สะทอนอัตลักษณ

บัณฑิตของวิทยาลัย จากความ

คิดเห็นของนักศึกษา วิทยาลัย

และศูนยการแพทยศาสตร

ศึกษา  รวมถึงผูใชบัณฑิต  

 

- คุณลักษณบัณฑิตที่พึงประสงคของหลักสูตร

แพทยศาสตรบัณฑิต ทั้ง พ.ศ. 2550 และ 

2553 ไดกําหนดไวใหครอบคลุมสมรรถนะดาน

การเขาใจ เขาถึง และการสามารถทํางาน

รวมกับชุมชนอยางมีความสุข  

- ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2553 หลักสูตรแพทยศาสตร

บัณฑิต รวมกับ คณะกรรมการสรางเสริมสุขภาพ 

(สสส.) จะมีการจัดประชุมสัมมนาเพื่อกําหนดแนว

ทางการดําเนินงานคณะแพทยศาสตรแนวใหมที่เนน

การสรางเสริมสุขภาพ รวมกับองคกรเครือขายจาก

ชุมชน และหนวยบริหารดานสาธารณสุขในเขต 14 ซึ่ง

ในการนี้จะมีการทบทวนประเด็นดาน การแพทย

อีสาน(Isarn-medicine) เพื่อการประกอบการกําหนด

ทิศทางการดําเนินงานของวิทยาลัยตลอดจนกําหนด

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคในการปรับปรุง

หลักสูตรตามเกณฑ TQF ซึ่งจะตองดําเนินการให

เสร็จกอนปการศึกษา 2555 

เอกสาร 

- หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 

หลักสูตปรับปรุง 2550 และ 

2553 หัวขอคุณลักษณะบัณฑิต

ที่พึงประสงค 

- จดหมายอิเลคโทรนิก การ

เตรียมการในการพัฒนาสถาบัน

แพทยแนวใหม 



ขอเสนอแนะ ของ
คณะกรรมการตรวจประเมิน ป 

2551 

การดําเนนิงานปรับปรุงตามขอเสนอแนะของ
กรรมการตรวจประเมิน ป 2551 

ผลลัพท / เอกสารที่เกี่ยวของ 

4.   ควรทําแนวทางการ

สงเสริมการจัดทํากิจกรรมที่

สอดคลองวิสัยทัศนและ

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึง

ประสงค รวมกันระหวาง

วิทยาลัยและศูนยการแพทย

ศาสตรศึกษา  ทั้งนี้เพื่อใหการ

จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร

เปนไปในทิศทางเดียวกัน 

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตไดนําคุณลักษณะ

บัณฑิตที่พึงประสงคมากําหนดทิศทางการดําเนินงาน

ดานการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาผูเรียน ดังนี้ 

- การจัดการเรียนการสอนไดจัดในรูปแบบ 

problem based learning เพื่อฝกใหนักศึกษา

มีสมรรถนะในการทํางานเปนทีม 

- กิจกรรมการเรียนการสอนในชุมชนและ

สถานพยาบาลในรายวิชาเวชศาสตรชุมชน 

และประสบการณวิชาชีพแพทย 

- การพัฒนาความเปนนักวิชาชีพถูกแทรกใน

รายวิชาทักษะพ้ืนฐานทางคลินิก บทนําสูเวช

ศาสตรคลินิก  

- การสรางเสริมสุขภาพถูกแทรกในรายวิชาพฤต

กรรมศาสตรสําหรับนักศึกษาแพทยและทุก

รายวิชา 

- กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ไดมีการสงเสริมให

นักศึกษารวมกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

ที่คณะและมหาวิทยาลัยจัดขึ้น นอกจากนั้น

นักศึกษายังมีบทบาทในการจัดกิจกรรมสราง

เสริมสุขภาพและปองกันโรคระบาดในระดับ

มหาวิทยาลัย และชุมชนใกลเคียง 

การประสานงานความรวมมือในการกําหนดแนวทาง

รวมกันกับศูนยการแพทยศาสตรศึกษา ยังไมชัดเจน

เปนรูปธรรมในระหวางปการศึกษา 2552 อยางไรก็

ตาม ในตนปการศึกษา 2553 วิทยาลัยฯ ไดจัดประชุม

แลกเปล่ียนเรียนรูดานการสรางเสริมสุขภาพรวมกับ

องคกรเครือขาย และศูนยแพทยศาสตรศึกษาช้ัน

คลินิก ผลจากกิจกรรมดังกลาว มีความสืบเนื่งอใหมี

การจัดกิจกรรมถอดบทเรียนดานการสรางเสริม

สุขภาพ เพื่อกําหนดแนวทางความรวมมือที่จะ

ดําเนินการรวมกันในอนาคต 

 

 
 



        องคประกอบที่ 4  การวิจัย  
ขอเสนอแนะ ของ

คณะกรรมการตรวจประเมิน ป 
2551 

การดําเนนิงานปรับปรุงตามขอเสนอแนะของ
กรรมการตรวจประเมิน ป 2551 

ผลลัพท / เอกสารที่เกี่ยวของ 

1. ควรสงเสริมใหอาจารยขอทุน

ทําวิจัยมากขึ้น โดยเฉพาะการ

เสนอขอรับทุนภายนอก 

 

ดําเนินการสงเสริมการวิจัยเพื่อขอสนับสนุนทุนวิจัย

ภายนอกมหาวิทยาลัย เห็นไดจากอาจารยมีการเขียน

ขอเสนอโครงการวิจัยเพ่ือขอทุนสนับสนุนจาก สวทช. 

และ สกว.  

- โครงการวิจัยท่ีไดรับอนุมัติทุน

วิจัยในปงบประมาณ 2552 ใน

รายงาน SAR วิทยาลัยฯ ป 

2552 

 
        องคประกอบที่  5   การบริการวิชาการแกสังคม 

ขอเสนอแนะ ของ
คณะกรรมการตรวจประเมิน ป 

2551 

การดําเนนิงานปรับปรุงตามขอเสนอแนะของ
กรรมการตรวจประเมิน ป 2551 

ผลลัพท / เอกสารที่เกี่ยวของ 

1. วิทยาลัยควรสงเสริมให
อาจารยมีสวนรวมในโครงการ

บริการวิชาการใหมากขึ้น

เพื่อใหเกิดการกระจายตัวของ

ผูรับผิดชอบโครงการ 

 

ไดเนนใหอาจารยเขารวมกิจกรรมการบริการวิชาการ

มากขึ้น โดยการจัดต้ังคณะกรรมการในแตละ

โครงการใหอาจารยมีสวนรวมในการดําเนินงาน

ใหบริการวิชาการแกชุมชน 

- อาจารยเขารวมโครงการบริการ
วิชาการ  ซึ่งสรุปในรายงาน SAR 

วิทยาลัยฯป 2552 

2. วิทยาลัยควรสรางโครงการ
บริการวิชาการที่ตอบสนอง

ความตองการของชุมชนและ

สะทอน     อัตลักษณของ

วิทยาลัยอยางแทจริง โดยมี

การสํารวจความตองการของ

ชุมชน 

 

วิทยาลัยฯ ไดเนนโครงการและกิจกรรมทางดาน

บริการวิชาการตรวจสุขภาพประชาชน เปนหลัก

เน่ืองจากประชาชนในพื้นที่รอบมหาวิทยาลัย ยังมี

สุขภาพท่ีเส่ียงตอโรคเปนอยางมากและไดรับการ

ตอบสนองของประชาชนเปนอยางดี 

- โครงการบริการวิชาการดาน

สงเสริมสุขภาพ ซึ่งสรุปใน ตัว

บงชี้ 1.3.3 จํานวนโครงการที่

สงเสริมดานสุขภาพฯ  รายงาน

SAR วิทยาลัยฯ ป 2552 

 

 

 

 

 

 

 

 



       องคประกอบที่  6  การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
ขอเสนอแนะ ของ

คณะกรรมการตรวจประเมิน ป 
2551 

การดําเนนิงานปรับปรุงตามขอเสนอแนะของ
กรรมการตรวจประเมิน ป 2551 

ผลลัพท / เอกสารที่เกี่ยวของ 

รมีการกําหนดนโยบายดานการทํานุ

บํารุงศิลปวัฒนธรรมใน

แผนการดําเนินงาน

ประจําป 

วิทยาลัยฯ ไดดําเนินการกําหนดนโยบายดานการทํานุ

บํารุงศิลปวัฒนธรรมในแผนการดําเนินงานประจําป 

พรอมทั้งหลักเกณฑและแนวทางการทํากิจกรรมทํานุ

บํารุงศิลปวัฒนธรรม 

นโยบายดานการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมในแผนการดําเนินงาน

ประจําป 

 2.  โครงการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมบางโครงการ

ควรเพิ่มกลุมเปาหมายที่เปน

นักศึกษาของวิทยาลัยดวย 

วิทยาลัยฯ ไดดําเนินกิจกรรมทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมในการดําเนินงานเพื่อแกปญหาดาน

สุขภาพของประชาชนไดอยางดี และการเขารวม

กิจกรรมของนักศึกษาในแตละกิจกรรมใหมีสวนรวม

และซึมซับในดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมอยาง

ตอเนื่อง เชนโครงการทําบุญอาจารยใหญ และ

โครงการโปงลางกับภาวะสุขภาพ เปนตน 

โครงการ/กิจกรรมดานการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม ซึ่งรายงานใน SAR 

วิทยาลัยฯ ป2552 

 
 
       องคประกอบที่   7  การบริหารและการจัดการ 

ขอเสนอแนะ ของ
คณะกรรมการตรวจประเมิน ป 

2551 

การดําเนนิงานปรับปรุงตามขอเสนอแนะของ
กรรมการตรวจประเมิน ป 2551 

ผลลัพท / เอกสารที่เกี่ยวของ 

1. วิทยาลัยควรเรงดําเนินการ
เก่ียวกับการจัดต้ัง

คณะกรรมการอํานวยการและ

คณะกรรมการที่ปรึกษาภาค

ประชาชนเพื่อใหเกิดการ

ทํางานอยางครบวงจร 

 

คําส่ังมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 771(2)/2552 เร่ือง 

แตงต้ังคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยแพทยศาสตร

และการสาธารณสุข  

มีคณะกรรมการท่ีปรึกษาท่ีมาจาก

ภาคประชาชน 

ควรเพิ่มชองทางส่ือสารให

มากขึ้น  และประชาสัมพันธ

ชองทางส่ือสารตลอดจนแนว

ทางการตอบขอซักถามเพ่ือให

ผูที่สงขอคิดเห็นสามารถ

รับทราบเก่ียวกับการ

ดําเนินงานเร่ืองที่เสนอ

ขอคิดเห็นมาใหคณะ 

โครงการผูใชบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาสาธารณสุขศาสตร 

มีชองทางส่ือสารมากขึ้น 



        องคประกอบที่  8  การเงินและงบประมาณ 
ขอเสนอแนะ ของ

คณะกรรมการตรวจประเมิน 
ป 2551 

การดําเนนิงานปรับปรุงตามขอเสนอแนะของ
กรรมการตรวจประเมิน ป 2551 

ผลลัพท / เอกสารที่เกี่ยวของ 

1. ควรมีการวิเคราะหตนทุน
การผลิตในทุกหลักสูตร และ

จัดทําแผนยุทธศาสตรทาง

การเงินเพื่อนําไปใชในการ

บริหารจัดการของคณะ 

 

ปงบประมาณ 2552 ทางวิทยาลัยฯ ไดมีการวิเคราะห

ตนทุนการผลิตในทุกหลักสูตรเพื่อนําไปใชวิเคราะห

ตนทุนตอหัวของนักศึกษา  และจัดทําแผนยุทธศาสตร

ทางการเงิน ซึ่งบรรจุในยุทธศาสตรที่ 6 ดานบริหาร

จัดการของวิทยาลัยฯ   

 เอกสาร สรุปขอมูลทางการเงิน 

ปงบประมาณ 2552  

 
         
       องคประกอบที่   9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

ขอเสนอแนะ ของ
คณะกรรมการตรวจประเมิน 

ป 2551 

การดําเนนิงานปรับปรุงตามขอเสนอแนะของ
กรรมการตรวจประเมิน ป 2551 

ผลลัพท / เอกสารที่เกี่ยวของ 

1. การสรางเครือขายการ
ประกันคุณภาพการศึกษา

ของนักศึกษาระหวางคณะ

และมหาวิทยาลัยควรเปนไป

อยางตอเนื่อง 

 

นักศึกษามีเครือขายการพัฒนาคุณภาพทั้งภายใน

วิทยาลัยฯ ผานสโมสรนักศึกษาซ่ึงจะมีการประชุม

รวมกันระหวางนักศึกษาสาขาตางๆในแตละชุมนุม 

วางแผนการจัดโครงการ/กิจกรรมประจําปของ

นักศึกษา ไดมีการแลกเปล่ียนเรียนรูการดําเนินงาน

รวมกัน อีกท้ังมีตัวแทนเขารวมอบรมเชิงปฏิบัติการให

ความรูและทักษะประกันคุณภาพ ที่จัดโดย

มหาวิทยาลัย ทําใหเกิดเครือขายระหวางคณะ  

เอกสาร บันทึกขอความเชิญเขารวม

แลกอบรบแลกเปล่ียนความรูระดับ

มหาวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 
 
 



ขอมูลพืน้ฐาน (Common Data Set)  วทิยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข ประจําปการศึกษา 2552 

ตัวบงช้ี รายการ ปการศึกษา 2552 

  องคประกอบที่ 1   

1,1 การกําหนดปรชัญาหรือปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนการ
ดําเนินงาน และมีการกําหนดตัวบงช้ีเพ่ือวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผน
ใหครบทุกภารกิจ(ระดับ) 

7 

1,2 รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงช้ีของการปฏิบัติงานที่กําหนด 83.10 

  · จํานวนตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําปที่บรรลุเปาหมาย 59 

  · จํานวนตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ 71 

1,3 การบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ ที่สะทอนเอกลักษณและจุดเนน รวมทั้ง

วัตถุประสงคเฉพาะตาม พรบ. ของสถาบันอุดมศึกษา 

  

1.3.1 มีการจัดการเรยีนการสอนที่สอดแทรกการสรางเสริมสุขภาพ 5 

1.3.2 จํานวนโครงการวิจัยใหม ประเภทการวจิัยเพ่ือสรางองคความรู 7 

1.3.3 มีโครงการหรือกิจกรรมบริการวิชาการที่สงเสริมดานสุขภาพแกชุมชน 8 

  องคประกอบที่ 2   

*2,1 มีระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร (ระดับ) 6 

*2.1.1 รอยละของหลักสูตรที่ไดมาตรฐานตอหลักสูตรทั้งหมด 100 

  • หลักสูตรทั้งหมด 3 

    - ปริญญาตรี 3 

  • หลักสูตรที่ไดมาตรฐาน 3 

    - ปริญญาตรี 3 

*2,2 มีกระบวนการเรียนรูทีเ่นนผูเรียนเปนสําคัญ(ระดับ) 7 

2.2.1 คาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบหองสมุด คอมพิวเตอรและศูนยสารสนเทศตอ
นักศึกษาเต็มเวลา 

12,134.58 

  • คาใชจายท้ังหมดที่ใชในระบบหองสมุด คอมพิวเตอรและศูนยสารสนเทศ 4,267,002.32 

  • จํานวนนักศึกษาเต็มเวลา (ปงบประมาณ)                   351.64  



*2.2.2 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการสอนของอาจารยและส่ิงสนับสนุน
การเรียนรู (ระดับ) 

4.30 

*2,3 มีโครงการหรือกิจกรรมที่สนบัสนุนการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ซึ่ง
บุคคล องคกรและชุมชนภายนอกมีสวนรวม (ระดับ) 

5 

2,4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทยีบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา 74.38 

  · จํานวนนกัศึกษาเต็มเวลาตออาจารยประจํา 13.95 

  · จํานวนนักศึกษาเต็มเวลา (ทุกระดับ) FTES ( ปการศึกษา ) 334.70 

  - ปริญญาตรี 334.70 

  · จํานวนอาจารยประจํา (ไมรวมลาศึกษาตอ) 24 

  · เกณฑมาตรฐานจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตอจํานวนอาจารยประจํา 8 

2,5 สัดสวนของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอกหรือเทียบเทา
ตออาจารยประจํา 

  

  · รอยละอาจารยที่มีวุฒิปริญญาเอก 22.22 

  · รอยละอาจารยที่มีวุฒิปริญญาตรี 0 

      · จํานวนอาจารยที่มีวุฒิปริญญาเอก 6 

      · จํานวนอาจารยที่มีวุฒิปริญญาตรี 0 

      · จํานวนอาจารยประจํา (รวมลาศึกษาตอ) 34 

2,6 สัดสวนของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รอง
ศาสตราจารยและศาสตราจารย 

  

  · รอยละอาจารยที่ดํารงตําแหนงผศ. รศ.และศ. 5.88 

  · รอยละอาจารยที่ดํารงตําแหนงรศ.และศ. 2.94 

      · จํานวนอาจารยที่มีตําแหนงผศ. รศ.และศ. 2 

      · จํานวนอาจารยที่มีตําแหนงรศ.และศ. 1 

          - จํานวนอาจารยที่ไมมีตําแหนงวิชาการ 32 

          - จํานวนอาจารยที่ดํารงตําแหนง ผศ. 1 

          - จํานวนอาจารยที่ดํารงตําแหนง รศ. 1 

          - จํานวนอาจารยที่ดํารงตําแหนง ศ. 0 

      · จํานวนอาจารยประจํา (รวมลาศึกษาตอ) 34 

2,7 มีกระบวนการสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย (ระดับ) 5 



2,8 มีระบบและกลไกสนับสนุนใหอาจารยประจําทําการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรยีนการ
สอน (ขอ) 

4 

*2,12 รอยละของนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมาที่
ไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ คูณธรรม จริยธรรม 
กีฬา สุขภาพ ศิลปะและวัฒนธรรม และดานส่ิงแวดลอมในระดับชาติหรือนานาชาต ิ

0.60 

  · จํานวนนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมาทั้งหมดทุก

ระดับการศึกษาที่ไดรับรางวัลทุกประเภทในปการศึกษาปจจุบัน 

3 

  · จํานวนนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมาทั้งหมดทุก

ระดับการศึกษา 

497 

 · จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่สําเร็จการศึกษาท้ังหมด  36 

 - จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่มีงานทํากอนเขาศึกษา 36 

 - จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีทั้งหมดที่ตอบแบบสอบถาม 36 

 - จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําตรงสาขาท่ีสําเร็จการศึกษา 36 

 - ระดับความพึงพอใจ ของนายจาง ผูประกอบการและผูใชบัณฑิต (เทียบจากคา 5 ระดับ) 3.28 

  องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา   

3,1 มีการจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา (ระดับ) 8 

  · ผลการประเมินคุณภาพการใหบริการนักศึกษา(เทียบจากคา 5  ระดับ)   

3,2 มีการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่ครบถวนและสอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิต
ที่พึงประสงค (ระดับ) 

4 

  · จํานวนโครงการกิจกรรมนักศึกษาแยกตามประเภทกิจกรรม แยกเปน  14 

     - จํานวนกิจกรรมวิชาการ 2 

     - จํานวนกิจกรรมกีฬาและการสงเสริมสุขภาพ 3 

     - จํานวนกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและรักษาส่ิงแวดลอม 1 

     - จํานวนกิจกรรมนันทนาการ 4 

     - จํานวนกิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม 4 

3.2.1 รอยละของนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม/โครงการพัฒนานกัศึกษาตอจํานวนนักศึกษา   
(  รอยละ 91.78) 

93.64 

  • จํานวนนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษา 381 



  • จํานวนนักศึกษาทั้งหมด (ปริญญาตรี) 431  

  องคประกอบที่ 4 การวิจัย   

4,1 มีการพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงานสรางสรรค 
(ขอ) 

6 

4,2 มีระบบบริหารจัดการความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรค (ขอ) 5 

4,3 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันตอจํานวน
อาจารยประจํา 

83,270.83 

  จํานวนเงินสนับสนุนการวิจัยและงานสรางสรรค(ปงบประมาณ) แยกเปน 1,998,500 

      - จํานวนเงินสนับสนุนจากภายนอกสถาบัน 180,000 

 

      - จํานวนเงินสนับสนุนจากภายในสถาบัน             1,818 ,500  

  · จํานวนอาจารยประจํา (ไมรวมลาศึกษาตอ)(ปการศึกษา) 24 

4.3.1 รอยละของอาจารยประจําไดรับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในสถาบันตอ
อาจารยประจํา 

37.50 

  · จํานวนอาจารยประจําที่ไดรับทุนวิจัยจากภายใน(ปงบประมาณ) 9 

  · จํานวนอาจารยประจํา (ไมรวมลาศึกษาตอ)(ปการศึกษา) 24 

4.3.2 รอยละของอาจารยประจําไดรับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายนอกสถาบัน
ตออาจารยประจํา 

4.17 

  · จํานวนอาจารยประจําที่ไดรับทุนวิจัยจากภายนอก(ปงบประมาณ) 1 

  · จํานวนอาจารยประจํา (ไมรวมลาศึกษาตอ)(ปการศึกษา) 24 

4,4 รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร ไดรับการจดทะเบียน
ทรัพยสินทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตร หรือนาํไปใชประโยชนทั้งในระดับชาติและใน
ระดับนานาชาติตอจํานวนอาจารยประจํา (ใมนับซ้ํา) (ปงบประมาณ) 

62.50 

  · จํานวนการเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรค ฯ แยกเปน 15 

      - จํานวนผลงานท่ีตีพิมพเผยแพรระดับชาติ 12 

      - จํานวนผลงานท่ีตีพิมพเผยแพรระดับนานาชาติ 3 

      - จํานวนผลงานท่ีจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร   

      - จํานวนผลงานท่ีนําไปใชประโยชนระดับชาติหรือนานาชาติ   

  · จํานวนอาจารยประจํา (ไมรวมลาศึกษาตอ)(ปการศึกษา) 24 



4,5 รอยละของบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (Citation) ใน refereed journal หรือใน
ฐานขอมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติตออาจารยประจํา          ( ปงบประมาณ ) 

14.71 

  · จํานวนบทความวิจัยท่ีไดรับอางอิงใน  refereed  journal หรือในฐานขอมูล แยกเปน 5 

       - ระดับชาติ  5 

       - ระดับนานาชาติ  

  · จํานวนอาจารยประจํา (รวมที่ลาศึกษาตอ)(ปการศึกษา) 34 

  องคประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแกสังคม   

5,1 มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคมตามเปาหมายของสถาบัน (ระดับ) 6 

5.1.1 มีการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการและวิชาชีพมาใชในการ
พัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย (ระดับ) 

4 

5,2 รอยละของอาจายประจําที่มีสวนรวมในการใหบริการทางวิชาการแกสังคม เปนที่
ปรึกษา เปนกรรมการวิทยานพินธภายนอกสถาบัน เปนกรรมการวิชาการและ
กรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ตอ อาจารยประจํา  (ไมนับซ้ํา) 

44.12 

  · จํานวนอาจารยประจําที่มีสวนรวมในการบริการวิชาการวิชาการแกสังคม 15 

      - ที่ปรึกษา   

      - กรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน   

      - กรรมการวิชาการและกรรมการวิชาชีพระดับชาติและนานาชาติ  15 

  · จํานวนอาจารยประจํา (รวมที่ลาศึกษาตอ)(ปการศึกษา) 34 

5,3 รอยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความ
ตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติและ
นานาชาติ ตอ อาจารยประจํา 

33.33 

  · จํานวนกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพฯ 8 

  · จํานวนอาจารยประจํา (ไมรวมลาศึกษาตอ)(ปการศึกษา) 24 

5.3.1 คาใชจายและมูลคาของสถาบันในการบริการวิชาการและวิชาชีพเพ่ือสังคมตอ
อาจารยประจํา 

31,680 

  · คาใชจายและมูลคาของสถาบันในการบริการวิชาการและวิชาชีพ                760 ,320  

  · จํานวนอาจารยประจํา (ไมรวมลาศึกษาตอ)(ปการศึกษา) 24 

5,4 รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ 82.56 



  องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม   

6,1 มีระบบและกลไกในการทํานบํุารุงศิลปวัฒนธรรม (ระดับ) 4 

6.1.1 รอยละของกิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนา และ สรางเสริมเอกลักษณศิลปะและ
วัฒนธรรมตอจํานวนนักศึกษา   

2.56 

  · จํานวนโครงการ/กิจกรรมอนุรักษศิลปวัฒนธรรม ฯ 9 

  · จํานวนนักศึกษาเต็มเวลา (ปริญญาตรี)                   351.64  

6.1.2 รอยละของคาใชจายและมูลคาที่ใชในการอนุรักษ พัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณ 
ศิลปะและวัฒนธรรมตองบดําเนินการ 

                 1.44  

  · คาใชจายและมูลคาที่ใชในการอนุรักษ พัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะและ

วัฒนธรรม 

          652,100 

  · งบดําเนินการ 45,321,557.07 

  องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ   

7,1 สภาสถาบันใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการและสามารถผลักดันสถาบันให
แขงขันไดในระดับสากล (ขอ) 

5 

7,2 ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของสถาบัน (ระดับ) 4 

7,3 มีการพัฒนาสถาบันสูองคการเรียนรู (ระดับ) 2 

7,4 มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือพัฒนาและธํารงรักษาไวให
บุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ (ระดับ) 

6 

7.4.1 รอยละของอาจารยประจําที่เขารวมประชุมวิชาการ และ/หรือนําเสนอผลงาน
วิชาการทั้งในประเทศและตางประเทศ 

79.17 

  · จํานวนอาจารยประจําที่เขารวมประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานวิชาการ 19 

        - ในประเทศ  19 

        - ตางประเทศ   

  · จํานวนอาจารยประจํา (ไมรวมลาศึกษาตอ)(ปการศึกษา) 24 

7.4.2 งบประมาณสําหรับการพัฒนาคณาจารยทั้งในประเทศและตางประเทศตออาจารย
ประจํา  

15,371.29 

  · งบประมาณสําหรับการพัฒนาอาจารย 476,510 

        -ในประเทศ                 476,510 

        -ตางประเทศ                 



  · จํานวนอาจารยประจํา (รวมลาศึกษาตอ)(ปงบประมาณ 2552)   31 

7.4.3 รอยละของบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรูและทักษะใน
วิชาชีพทั้งในประเทศและตางประเทศ 

94.34 

  · จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรูและทักษะวิชาชีพ 50 

        - ในประเทศ 50 

        - ตางประเทศ   

  · จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมด (ไมรวมลาศึกษาตอ)(ปการศึกษา2552) 53 

7,5 ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพ่ือการบริหาร การเรียนการสอนและการวิจัย (ระดับ) 6 

7,6 ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกเขามามีสวนรวมในการพัฒนา
สถาบันอุดมศึกษา (ระดับ) 

4 

7,7 รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพในระดับชาติ
หรือนานาชาต ิ(นับซ้ําไดหากไดรับหลายรางวัล และสามารถนับรวมอาจารยประจํา
ที่ลาศึกษาตอไดดวย) 

2.94 

  · จํานวนอาจารยประจําที่ไดรับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพใน แยกเปน 1 

        - ระดับชาติ 1 

        - นานาชาติ   

  · จํานวนอาจารยประจํา (รวมลาศึกษาตอ)(ปการศึกษา) 34 

7,8 มีการนําระบบบริหารความเส่ียงมาใชในกระบวนการบริหารการศึกษา (ระดับ) 5 

7,9 ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวช้ีวัดและเปาหมายของระดับองคกรสูระดับ
บุคคล(ระดับ) 
 

8 

  องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ   

  (ใชรอบปงบประมาณ)   

8,1 มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะหคาใชจาย การตรวจสอบการเงินและ
งบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ (ระดับ) 

7 

8,2 มีการใชทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบันรวมกัน (ระดับ) 4 

8.2.1 สินทรัพยถาวรตอจํานวนนักศึกษา (บาทตอคน) 567,111.07 

  ·  สินทรัพยถาวร 199,418,935.95 

  · จํานวนนักศึกษาเต็มเวลา ( ปงบ) 351.64  



 · จํานวนนักศึกษาเต็มเวลา ( ปการศึกษา) 334.70 

8.2.2 คาใชจายทั้งหมดตอจํานวนนักศึกษา (รอยละของเกณฑปกติ) -35.00 

  · คาใชจายท้ังหมดตอจํานวนนักศึกษา (ที่ทําไดจริง)            139,425.27  

  · คาใชจายท้ังหมด 49,027,502.52  

  · จํานวนนักศึกษาเต็มเวลา ( ปงบ) 351.64 

  · คาใชจายท้ังหมดตอจํานวนนักศึกษา (เกณฑปกติ)  หมายเหตุ : เกณฑวิทยาศาสตรสุขภาพ   

**( เทียบเกณฑ สมศ.) 

               214 ,514  

8.2.3 รอยละของเงินเหลือจายสุทธิตองบดําเนินการ  24.57  

  · เงินเหลือจายสุทธิ 11,136,302.89 

  · งบดําเนินการ 45,321,557.07  

  องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ   

9,1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
การศึกษา (ระดับ) 

7 

9,2 มีระบบและกลไกการใหความรูและทักษะดานการประกันคุณภาพแกนักศึกษา 
(ระดับ) 

7 

9,3 ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพภายใน (ระดับ) 5 

 

                   หมายเหตุ :  *  หมายถึง  ตัวบงชี้ที่แยกผลการดําเนินงาน 2 กลุมวิชา ไดแก 

- กลุมวิชาแพทยศาสตร  

- กลุมวิชาสาธารณสุขศาสตร 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตาราง ส.1 สรุปผลการประเมินตนเอง วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสขุ ปการศึกษา 2552  แยกตามองคประกอบตัวบงชี ้
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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     2.50 2.80   

1.1 มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมี

กระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนการ

ดําเนินงานและมีการกําหนดตัวบงชี้เพื่อวัด

ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนให

ครบทุกภารกิจ 

กระบวนการ 7 ขอแรก 1 1 - 7 3 3 บรรลุเปาหมาย 

59 ไมบรรลุเปาหมาย 83.10 2 2 1.2 รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของ

การปฏิบัติงานที่กําหนด 

ผลผลิต  รอยละ 90 1 1 

71   

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 5 โครงการ - 1 - 7 - 3 บรรลุเปาหมาย 

 

 

1.3.3 มีโครงการหรือกิจกรรมบริการวิชาการที่

สงเสริมดานสุขภาพแกชุมชน 

ผลผลิต 5 โครงการ - 1 - 8 - 3 บรรลุเปาหมาย 

การเรียนการสอน  2.     13 20     2.11 2.33   

2.1 มีระบบและกลไกการพัฒนาและบริหาร

หลักสูตร หมายเหตุ เนื่องจากไมมีหลักสูตร

บัณฑิตศึกษา 

กระบวนการ 6 ขอแรก 1 1.66 - 6 2 2 บรรลุเปาหมาย 

3 บรรลุเปาหมาย 100 - 3 2.1.1 รอยละของหลักสูตรที่ไดมาตรฐานตอหลักสูตร

ทั้งหมด 

ปจจัยนําเขา   รอยละ 100 

  

- 1.66 

3   

2.2 มีกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ / 

ประสิทธิภาพของการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน

สําคัญ               

กระบวนการ 5 ขอแรก 1 1.66 - 7 3 3 บรรลุเปาหมาย 

ปจจัยนําเขา 7,000 บาท/

คน 

- 1.66 

 4 267,002.32 

2.2.1 

  

      351.64 

12,134.58 - 3 บรรลุเปาหมาย คาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบหองสมุด 

คอมพิวเตอรและศูนยสารสนเทศตอนักศึกษา

เต็มเวลา ( ปงบ )   

  

2.2.2 - 1.67 - 4.30  - 3 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพ

การสอนของอาจารยและสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู 

กระบวนการ มากกวา 3.5 บรรลุเปาหมาย 



2.3 มีโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนา

หลักสูตรและการเรียนการสอน ซึ่งบุคคล 

องคกรหรือชุมชนภายนอกมีสวนรวม 

กระบวนการ 4 ขอแรก 1 1.67 - 5 3 3 บรรลุเปาหมาย 

13.95 2.4 ≥ + 10 % 74.38 1 1 บรรลุเปาหมาย จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวน

อาจารยประจํา  

ปจจัยนําเขา 1 1.67 

หรือ ≤  -10 

% ของเกณฑ

มาตรฐาน 

8   

1.67 28 

 (โท) 34 

82.35 

6 

บรรลุเปาหมาย 

  

  

2.5 สัดสวนของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาตรี 

ปริญญาโท ปริญญาเอกหรือเทียบเทาตอ

อาจารยประจํา 
17.65 

1 

  

1 

  

ปจจัยนําเขา ระดับ 1 

คะแนน 

  

  

1 

(เอก) 

  34   

1.67 2 บรรลุเปาหมาย 

 (ผศ./

รศ./ศ) 

34 

5.88 1 1 

  

(รศ./ศ.) 1 

2.6 สัดสวนของอาจารยที่ดํารงตําแหนงอาจารย 

ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารยและ

ศาสตราจารย 

ปจจัยนําเขา ระดับ 1 

คะแนน 

1 

  34 

2.94       

  

2.7 มีกระบวนการสงเสริมการปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย 

กระบวนการ 4 ขอแรก 1 1.67 - 5 3 3 บรรลุเปาหมาย 

2.8 มีระบบและกลไกสนับสนุนใหอาจารยประจํา

ทําการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน      

กระบวนการ 5 ขอแรก 1 1.67 - 5 3 3 บรรลุเปาหมาย 
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1.67 3 บรรลุเปาหมาย 

รวม

ทั้งหมด 

497 

0.6 2 2 

  

0.016 

  

  

0 

2.12 รอยละของนักศึกษาและศิษยเกาที่สําเร็จ

การศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมา ที่ไดรับการ

ประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ 

วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม กีฬา สุขภาพ 

ศิลปะและวัฒนธรรม และดานสิ่งแวดลอมใน

ระดับชาติหรือนานาชาติ   (นับซ้ําไดหาก

นักศึกษาหรือศิษยเกาผูนั้นไดรับรางวัลหรือการ

ประกาศเกียรติคุณหลายครั้ง) หมายเหตุ : 

เนื่องจากไมมีระดับบัณฑิตศึกษา จึงได 2 

คะแนน 

ผลผลิต 1 

(บัณฑิต

ศึกษา) 

  
0   

0       

  

3. พัฒนานักศึกษา     2 3     3.00 3.00   

3.1 มีการจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา กระบวนการ 7 1 1  - 8 3 3 บรรลุเปาหมาย 

3.2 มีการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่ครบถวนและ

สอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง

ประสงค 

กระบวนการ 4 ขอแรก 1 1 - 4 3 3 บรรลุเปาหมาย 

- 1 461 รอยละ 60 บรรลุเปาหมาย 

    61 

100  - 3 3.2.1 รอยละของนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม/

โครงการพัฒนานักศึกษาตอจํานวนนักศึกษา 

ผลผลิต 

    

การวิจัย 4.     5 7     2.80 2.43   

4.1 มีการพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุน

การผลิตงานวิจัยและงานสรางสรรค  

กระบวนการ 5 ขอ 1 1 - 6 3 3 บรรลุเปาหมาย 
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4.2 มีระบบบริหารจัดการความรูจากงานวิจัยและ

งานสรางสรรค   

กระบวนการ 4 ขอ 1 1  - 5 3 3 บรรลุเปาหมาย 

80,000 บาท 1 1 1,998,500 4.3 

    24 

83,270.83 3 3 บรรลุเปาหมาย เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจาก

ภายในและภายนอกสถาบันตอจํานวนอาจารย

ประจํา 

ปจจัยนําเขา 

    

 รอยละ 50 0 1 9 4.3.1 

    24 

37.50 - 2 ไมบรรลุเปาหมาย รอยละของอาจารยประจําไดรับทุนทําวิจัยหรือ

งานสรางสรรคจากภายในสถาบันตออาจารย

ประจํา 

ปจจัยนําเขา 

    

รอยละ 25 0 1 1 4.3.2 

    24 

4.17  - 1 ไมบรรลุเปาหมาย รอยละของอาจารยประจําไดรับทุนทําวิจัยหรือ

งานสรางสรรคจากภายนอกสถาบันตอ

อาจารยประจํา 

ปจจัยนําเขา 

    

รอยละ 40 1 1 
15 

4.4 รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพ

เผยแพร ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทาง

ปญญาหรืออนุสิทธิบัตร หรือนําไปใชประโยชน

ทั้งในระดับชาติและในระดับนานาชาติตอ

จํานวนอาจารยประจํา (ใมนับซ้ํา) 

    24 

63 3 3 บรรลุเปาหมาย ผลผลิต 

  

  

5 4.5 14.71 2 2 บรรลุเปาหมาย รอยละของบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง 

(Citation) ใน refereed journal หรือใน

ฐานขอมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติตอ

อาจารยประจํา 

ผลผลิต รอยละ 20 

  

1 

  

1 

  
34 

  

5.  บริการวิชาการ     4 7     2.75 2.83   

5.1 1 1  - 6 3 3 มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก

สังคมตามเปาหมายของสถาบัน 

กระบวนการ 5 ขอแรก บรรลุเปาหมาย 
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- 1  - 4 - 3 51.1 มีการนําความรูและประสบการณจากการ

บริการวิชาการและวิชาชีพมาใชในการ

พัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย (ระดับ) 

กระบวนการ 3 ขอแรก  บรรลุเปาหมาย 

15 
5.2 รอยละของอาจายประจําที่มีสวนรวมในการ

ใหบริการทางวิชาการแกสังคม เปนที่ปรึกษา 

เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน 

เปนกรรมการวิชาการและกรรมการวิชาชีพใน

ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ตอ อาจารย

ประจํา  (ไมนับซ้ํา) 

44.12 3 3 บรรลุเปาหมาย ปจจัยนําเขา รอยละ 25 

  

1 
  

1 
  

34 
  

8 5.3 33 3 3 บรรลุเปาหมาย รอยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการ

วิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความตองการ

พัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม 

ชุมชน ประเทศชาติและนานาชาติ ตอ อาจารย

ประจํา 

ผลผลิต รอยละ 30 

  

1 

  

1 

  
24 

  

760,320 5.3.1 31,680.00  - 3 บรรลุเปาหมาย คาใชจายและมูลคาของสถาบันในการบริการ

วิชาการและวิชาชีพเพื่อสังคมตออาจารย

ประจํา 

ปจจัยนําเขา 7,500 บาท/

คน 

  

- 

  

1 

  24   

5.4 1 1  - 82.56 2 2 รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ ผลผลิต รอยละ 85 ไมบรรลุเปาหมาย 

ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 6.      1 4     3.00 3.00   

6.1 มีระบบและกลไกในการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม 

กระบวนการ 4 ขอแรก 1 1  - 4 3 3 บรรลุเปาหมาย 
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9 6.1.1 รอยละของกิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนา และ 

สรางเสริมเอกลักษณศิลปะและวัฒนธรรมตอ

จํานวนนักศึกษา   

2.56 - 3 บรรลุเปาหมาย ผลผลิต รอยละ 2 

  

- 

  

1 

  
351.64 

  

 

652,100.00 6.1.2 1.44 - 3 บรรลุเปาหมาย รอยละของคาใชจายและมูลคาที่ใชในการ

อนุรักษ พัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณ 

ศิลปะและวัฒนธรรมตองบดําเนินการ 

ปจจัยนําเขา 1 % ของ

งบดําเนินการ 

  

- 

  

1 

  45,321,557.07   

7.  การบริหารและจัดการ     9 14     2.22 2.33   

7.1 สภาสถาบันใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร

จัดการและสามารถผลักดันสถาบันใหแขงขันได

ในระดับสากล         

กระบวนการ 5 ขอ 1 1.17  - 5 3 3 บรรลุเปาหมาย 

7.2 ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของสถาบัน กระบวนการ 4 ขอแรก 1 1.17  - 4 3 3 บรรลุเปาหมาย 

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

7.4 มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคล

เพื่อพัฒนาและธํารงรักษาไวใหบุคลากรมี

คุณภาพและประสิทธิภาพ 

กระบวนการ 5 ขอแรก 1 1.17  - 6 3 3 บรรลุเปาหมาย 

19 7.4.1 79.17 - 3 บรรลุเปาหมาย รอยละของอาจารยประจําที่เขารวมประชุม

วิชาการ และ/หรือนําเสนอผลงานวิชาการทั้งใน

ประเทศและตางประเทศ 

ปจจัยนําเขา รอยละ 60 

  

- 

  

1.17 

  24   

476,510.00 7.4.2 15,371.29 - 3 งบประมาณสําหรับการพัฒนาคณาจารยทั้งใน

ประเทศและตางประเทศตออาจารยประจํา ปงบ 

ปจจัยนําเขา 15,000 บาท/

คน 

- 

  

1.16 

  31 

บรรลุเปาหมาย 
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50 7.4.3 94.34 - 3 บรรลุเปาหมาย รอยละของบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ไดรับ

การพัฒนาความรูและทักษะในวิชาชีพทั้งใน

ประเทศและตางประเทศ 

ปจจัยนําเขา รอยละ

80

 

- 

  

1.17 

  53   

7.5 ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหาร 

การเรียนการสอนและการวิจัย 

ปจจัยนําเขา 5 ขอแรก 1 1.17  - 6 3 3 บรรลุเปาหมาย 

7.6 ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสให

บุคคลภายนอกเขามามีสวนรวมในการพัฒนา

สถาบันอุดมศึกษา 

ผลผลิต 3 ขอแรก 1 1.17  - 4 3 3 บรรลุเปาหมาย 

1 1.16 

  
34 

2.94 

0 

7.7 

00 

2 

  

  

2 

  

  

รอยละของอาจายประจําที่ไดรับรางวัลผลงาน

ทางวิชาการหรือวิชาชีพในระดับชาติหรือ

นานาชาติ (นับซ้ําไดหากไดรับหลายรางวัล และ

สามารถนับรวมอาจารยประจําที่ลาศึกษาตอได

ดวย) 

บรรลุเปาหมาย ผลผลิต 

  

  

 รอยละ 2 

  

  

  

1 

  

  

  (งาน    

วิจัย) 

  
1 

  

  

  

7.8 มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชใน

กระบวนการบริหารการศึกษา 

กระบวนการ 5 ขอแรก 1 1.16  - 5 3 3 บรรลุเปาหมาย 

7.9 ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวชี้วัดและ

เปาหมายของระดับองคกรสูระดับบุคคล 

ผลผลิต 8 ขอแรก 1 1.16  - 5 3 3 บรรลุเปาหมาย 

การเงนิและงบประมาณ 8.     2 5     3.00 2.40   

8.1 มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะห

คาใชจาย การตรวจสอบการเงินและงบประมาณ

อยางมีประสิทธิภาพ 

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

รวมกัน 

กระบวนการ 4 ขอแรก 1 1  - 4 3 3 บรรลุเปาหมาย 

199,418,935.95 8.2.1 สินทรัพยถาวรตอจํานวนนักศึกษา (บาทตอคน) ผลผลิต 100,000 

บาท/คน 

  

- 

  

1 

  351.64   

139,425.00 8.2.2 

567,111.07 - 3 บรรลุเปาหมาย 

คาใชจายทั้งหมดตอจํานวนนักศึกษา (รอยละ

ของเกณฑปกติ) 

ผลผลิต 5-9.99 % 

และ -5-(-

9.99) % ของ

เกณฑ 

- 

  

1 

  214,514   

11,136,303.00 8.2.3 

-35.00 - 1 ไมบรรลุเปาหมาย 

รอยละของเงินเหลือจายสุทธิตองบดําเนินการ  ปจจัยนําเขา +5-9 % หรือ 

> 15% ของ

งบดําเนินการ 

- 

  

1 

  

45,321,557.07 

24.57 - 2 บรรลุเปาหมาย 

  

9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ     3 3     3.00 3.00   

9.1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่

เปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา 

กระบวนการ 5 ขอแรก 1 1  - 7 3 3 บรรลุเปาหมาย 

9.2 มีระบบและกลไกการใหความรูและทักษะดาน

การประกันคุณภาพแกนักศึกษา 

กระบวนการ 5 ขอแรก 1 1  - 7 3 3 บรรลุเปาหมาย 

9.3 ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพ

ภายใน 

ผลผลิต 4 ขอแรก 1 1  - 5 3 3 บรรลุเปาหมาย 

รวม 41 68  -  - 2.52 2.58   
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