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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลพื้นฐานของวิทยาลัยแพทยศาสตร์ และการสาธารณสุข  

 
 

 
1. บทสรุปผู้บริหาร 
     

รศ. นพ. ป่วน สุทธิพินิจธรรม 

 เวลาได้ล่วงผ่านไปอีก 1 ปี (พ.ศ. 2553) ขอบันทึกประวัติการท างานของทีมวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขเอาไว้
เพื่อเป็นเครื่องเตือนความทรงจ าเมื่อกาลเวลาผ่านไป ทีมงานของวิทยาลัยฯได้ก้าวเดินไปข้างหน้าด้วยความไม่ประมาท ฟันฝ่าและก้าว
ข้ามอุปสรรคต่างๆที่ผ่านเข้ามาด้วยความอดทน อดกลั้น มุ่งมั่น มุมานะและอุตสาหะ อาศัยความร่วมมือร่วมใจกันของบุคลากรวิทยาลัยฯ 
ทุกคน ขอบันทึกไว้ว่า “พวกเราท าได้” ดังผลงานที่บันทึกในรายงานประจ าปี 2553 นี้  ปีนี้มีการเปลี่ยนแปลงหลายประการเกิดขึ้นใน
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จัดแบ่งเป็นหมวดหมู่ได้ดังนี้  

1. อาคารสถานท่ี 
2. การรับนักศึกษาแพทย์และนักศึกษาสาธารณสุขของวิทยาลัยฯ 
3. บุคลากรของวิทยาลัยฯ 
4. การประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยฯและการจัดท าหลักสูตร TQF 
5. กิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ 
6. การพัฒนาของศูนย์สุขภาพ 

อาคารสถานที ่  
ในปี พ.ศ. 2553 วิทยาลัยฯได้ด าเนินการก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จ 3 อาคารคือ 
ตึกอาคารเรียนวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ด าเนินการสร้างแล้วเสร็จ  บุคลากรร่วมแรงร่วมใจกันขนย้ายวัสดุ

ครุภัณฑ์จากอาคารเรียนเดิมที่เคยเป็นห้องสมุดของมหาวิทยาลัยมายังอาคารของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขหลังใหม่ที่โอ่
โถง สวยงาม มีลักษณะของหอไตรกลางน้ าอ าเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2552 แล้วเสร็จและเปิด
ด าเนินการในวันท่ี 17  ธันวาคม  พ.ศ. 2552 ตึกใหม่นี้ประกอบด้วย  
 
ห้องบรรยาย:   

ห้องบรรยาย 300 ที่น่ัง 1 ห้อง  
ห้องบรรยาย 150 ที่น่ัง 2 ห้อง   
ห้องบรรยายเล็ก 3 ห้อง 20-70 ที่น่ัง  
ห้องเรียนกลุ่มย่อย 12 ห้อง 
ห้องสอนทักษะทางคลินิกและสอบ OSE จ านวน 2 ห้อง 
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ห้องประชุม  3 ห้อง 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการเรียนการสอน 2 ห้อง  
ห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย 4 ห้อง    
ห้องสุมด 1 ห้อง 
ห้องวิชาการและห้องท างานของหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ห้องพักผู้บริหารและห้องธุรการของวิทยาลัย 
ห้องพักอาจารย์ที่เป็นสัดส่วน 
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขร่วมผลักดันและสนับสนุนการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ส าเร็จในปี พ.ศ. 2553 ได้มอบห้องให้
คณะพยาบาลศาสตร์ใช้จ านวน 2 ห้อง คณะพยาบาลศาสตร์เริ่มเปิดรับนักศึกษาพยาบาลจ านวน 64 คนในปี พ.ศ. 2553  
 
การรับนักศึกษาแพทย์และนักศึกษาสาธารณสุขของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 ในปี พ.ศ. 2552 ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ปราญช์ บุณยวงค์วิโรจน์และท่านผู้อ านวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษ 
นายแพทย์ชาย ธีระสุตร่วมลงนามใน MOU กับท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ศาสตราจารย์ ดร.ประกอบ วิโรจนกูฏและ
คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขเมื่อ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 ท าให้วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
สามารถรับนักศึกษาแพทย์เพิ่มอีกจ านวน 20 คน ในปีการศึกษา พ.ศ. 2553 รวมเป็นจ านวนนักศึกษาแพทย์ ทั้งสิ้น 36 คน ซึ่งยังไม่บรรลุ
เป้าหมายที่ตั้งไว้คือ จ านวนนักศึกษาแพทย์ 48 คนต่อปี ทั้งนี้เพราะโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ยังมีพันธสัญญากับคณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ต้องรับฝึกอบรมทางคลินิกให้นักศึกษาแพทย์ขอนแก่นจ านวน 32 คนจนถึงปีการศึกษา 2556 จึงไม่สามารถรับ
นักศึกษาแพทย์จากวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขเพิ่มขึ้นได้  
 ส าหรับนักศึกษาสาธารณสุข วิทยาลัย ฯ มีเป้าหมายรับปีละ 100 คน ในปี 2553 นี้ วิทยาลัยฯสามารถรับนักศึกษาได้ตาม
เป้าหมายที่ตั้งไว้ และในปีน้ีนักศึกษาสาธารณสุขหลักสูตร 4 ปี ส าเร็จการศึกษาเป็นรุ่นแรกจ านวน 49 คน  

จ านวนอาจารย์ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  
ในปีนี้มีอาจารย์แพทย์จบการฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญสาขารังสีวินิจฉัยกลับเข้ามาปฏิบัติงาน 1 คน อาจารย์ที่จบผู้เช่ียวชาญสาขา

ประสาทวิทยาอีก 1 คน ปฏิเสธที่จะกลับมาปฏิบัติงานใช้ทุนและขอชดใช้เงินแทน อย่างไรก็ตามมีอาจารย์ที่โอนย้ายไปปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัยอื่นๆ 4 คน ท าให้วิทยาลัยฯขาดบุคลากรสายวิชาการเพิ่มขึ้น วิทยาลัย ฯ ได้เร่งแก้ไขปัญหานี้โดยการประกาศเชิญชวน
แพทย์จบใหม่ แพทย์ผู้เช่ียวชาญสาขาต่างๆ นักวิทยาศาสตร์ปริญญาโทและเอกในสาขาที่วิทยาลัย ฯต้องการใน Website และประสาน
ติดต่อโดยตรง เพ่ือแก้ไขปัญหาการขาดแคลนอาจารย์แพทย์ นอกจากน้ียังพัฒนาด้านสวสัดิการแก่บุคลากรเพื่อเป็นแรงจูงใจอีกทางหนึ่ง 
งานประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย ฯและการจัดท าหลักสูตร TQF  

ได้ประกาศแต่งตั้งกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มีแผนงานติดตามผลการด าเนินงานต่างๆตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ทุก 6 
เดือน ผลการประเมินวิทยาลัย ฯ ได้คะแนน 2.28 จัดให้มีการประชุมทบทวนและวางแผนพัฒนาทั้ง 9 องค์ประกอบเพื่อให้คุณภาพการ
เรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษา การวิจัย บริการวิชาการและการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมดีขึ้น 

ด้านการจัดท าหลักสูตร TQF หลักสูครสาธารณสุขได้ด าเนินการจัดท าจนแล้วเสร็จพร้อมท้ังเสนอผ่านการรับรองของกรรมการ
กลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีแล้ว ส าหรับหลักสูตรแพทยศาสตร์อยู่ระหว่างการด าเนินการซึ่งต้องท าการจัดท า
หลักสูตรตามมาตรฐาน TQF พร้อมกับโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์และโรงพยาบาลศรีสะเกษ 
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กิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ  

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขมุ่งมั่นที่จะเป็นสถาบันสร้างเสริมสุขภาพท้ังกาย ใจ ครอบครัว สังคมและปัญญา  จัด
กิจกรรมต่อเนื่องจากปี พ.ศ.2552-3 ในปีการศึกษาน้ีได้จัดกิจกรรมดังนี้ 
 1. จัดกิจกรรมสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากร นักศึกษาแพทย์และสาธารณสุข นิมนต์ พระสงฆ์ที่มีช่ือเสียงมา
บรรยายธรรม 2 ครั้ง 
  1) พระอาจารย์สันติพงศ์  เขมปัญฺโญ บรรยายธรรมะ เรื่อง จรรยาบรรณ คุณธรรมและจริยธรรมของอาจารย์ 
บุคลากร และนักศึกษา ในวันพฤหัสบดีที ่2 กันยายน 2553 ณ ห้องประชุม CMP 103 
  2) พระอาจารย์ชยสาโร ภิกขุ บรรยายธรรมะ เรื่อง “สร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณแก่คณาจารย์ 
บุคลากรและนักศึกษา” วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2553 ณ ห้องประชุม CMP 103 
 2. จัดกิจกรรมให้นักศึกษาแพทย์ปีท่ี 1 รหัส 53 สัมผัสธรรมชาติเรียนรู้กับปราชญ์ชาวบ้าน ครูบา สุทธินันท์ ปรัชญพฤทธิ์ เมื่อ
วันที่ 10-12 ธันวาคม 2553 ณ มหาชีวาลัยอีสาน อ าเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์   มีอาจารย์และคณบดีเข้าร่วมท ากิจกรรมกับนักศึกษา
แพทย์ด้วย 
 3. จัดกิจกรรมพานักศึกษาไปปฏิบัติธรรม วันที่ 22-23 มกราคม 2554 ณ วัดป่าบุญล้อม บ้านสว่าง ต าบลสว่าง อ าเภอสว่างวี
ระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อขัดเกลาจิตใจให้นักศึกษาแพทย์รู้จักการก ากับใจให้สว่าง สะอาดและสงบ 
 
การพัฒนาการของศูนย์สุขภาพ 

ศูนย์สุขภาพวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขมีหน้าที่ให้บริการด้านสุขภาพแก่ นักศึกษา อาจารย์และบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปี 2553 ศูนย์สุขภาพปรับปรุงด้านบริการให้ดีขึ้นดังนี้ 

1. จัดให้มีการบริการตรวจรักษาด้วยแพทย์นอกเวลาราชการ  
วันจันทร์-ศุกร์ตั้งแต่เวลา 16.30 - 20.00 น. 
วันเสาร์- อาทิตย์ตั้งแต่ 08.30-12.00 น. 

 2. ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ใช้สิทธิการรักษาพยาบาลโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเพิ่มขึ้น 
 3. ประสานกับกรมบัญชีกลางเพื่อให้รับรองสิทธิ์ข้าราชการที่มารับการรักษาพยาบาลที่ศูนย์สุขภาพท าให้สามารถเบิกค่า
รักษาพยาบาลได้  
 โดยสรุปวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขได้พัฒนางานด้านต่างๆตามพันธกิจท่ีได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยทั้ง 9 
ด้านอย่างเต็มความสามารถด้วยความมุ่งมั่นและร่วมมือกันของบุคลากรและอาจารย์ทุกคน ต้องขอแสดงความช่ืนชมไว้ในท่ีนี้ด้วย 

2. ประวัติความเป็นมาของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จัดตั้งขึ้นเมื่อวันท่ี 17 ธันวาคม พ.ศ.2545 ตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ว่าด้วยโครงการจัดตั้งวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2545 โดยมีฐานะเป็นองค์กรในก ากับ
ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีการบริหารจัดการเพื่อเตรียมความพร้อมออกนอกระบบราชการ ในปี  2544 – 2545  นพ.ไพจิตร ปวะ
บุตร  อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุขในปี 2544-2545 จัดให้มีการประชุมร่วมกันระหว่าง โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี 
คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่นและ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อปรึกษาหารือร่วมกันในการผลิตแพทย์เพิ่ม ในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  ต่อมาในปี 2546 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่  7/2546  มีมติแต่งตั้ง ศ.นพ.ประสิทธิ์ เพ็งสา 
เป็นคณบดีผู้ก่อตั้งโครงการจัดตั้งวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  และได้น าเสนอหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต(หลักสูตรใหม่  
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พ.ศ.  2547) ต่อการประชุมสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2546  และผ่านการรับรองจากแพทยสภา ในหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต เมื่อวันท่ี 26 กรกฎาคม พ.ศ.2549  

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้เปิดรับนักศึกษาแพทย์  รุ่นที่ 1 ในปีการศึกษา 2549 จ านวน 50 คน   รุ่นที่ 2  
ในปีการศึกษา 2550  จ านวน 16 คน  รุ่นท่ี 3  ในปีการศึกษา 2551 จ านวน 16 คน และ รุ่นที่ 4  ในปีการศึกษา 2552 จ านวน 16 คน 
ปัจจุบันมีนักศึกษาแพทย์  รวมทั้งสิ้น 98 คน ในปี 2548 ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5 /2548 ได้อนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2548 และได้เปิดรับนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ รุ่นที่ 1 ในปีการศึกษา 
2549  จ านวน 49 คน  รุ่นที่ 2 ในปีการศึกษา 2550  จ านวน 96 คน รุ่นที่ 3  จ านวน 99 คน  และรุ่นที่ 4 จ านวน 88 คน ปัจจุบันมี
นักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์  รวมทั้งสิ้น  332 คน 

ปี 2550  ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 1/2550 ได้อนุมัติหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์(ตอ่เนื่อง) เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.
2550 และได้เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์(ต่อเนื่อง) รุ่นที่ 1 ในปีการศึกษา 2550  จ านวน 36 คน รุ่นที่ 2 ในปีการศึกษา 
2551 จ านวน 31  คน ปัจจุบันมีนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ (ต่อเนื่อง) รวมทั้งสิ้น  67  คน 

ปี 2552 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีจ านวนนักศึกษาทั้งสิ้น จ านวน 461 คน มีบุคลากร ทั้งสิ้น จ านวน 74 
คน  แบ่งเป็นสายวิชาการ จ านวน 24 คน สายสนับสนุน จ านวน  50 คน และที่ปรึกษา จ านวน 3 คน  

ในปี 2553 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีจ านวนนักศึกษาทั้งสิ้น จ านวน 514 คน  มีบุคลากร ทั้งสิ้น จ านวน  
77.5 คน  แบ่งเป็นสายวิชาการ จ านวน 25.5 คน สายสนับสนุน จ านวน 52 คน และที่ปรึกษา จ านวน 1 คน  

 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีการแบ่งส่วนราชการออกเป็น ส านักงานคณบดี  กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ และกลุ่ม
วิชาสาธารณสุขศาสตร์  และในปี 2547 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ประกาศให้ศูนย์สุขภาพชุมชน และศูนย์พัฒนาเด็ก อยู่ในการก ากับ
ดูแลของ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

3. ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกจิและเป้าหมายของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

   3.1 ปรัชญา 
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  เป็นสติปัญญาของสังคมอีสานใต้  บนพ้ืนฐานเศรษฐกิจพอเพียง  

3.2  ปณิธาน 
 เป็นสถาบันผลิตบัณฑิตแพทย์และบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพที่ได้มาตรฐานช้ันน าเพื่อรับใช้ชุมชนและท้องถิ่น ส่งเสริม

สุขภาพ พัฒนาคุณภาพชีวิต ท าหน้าท่ีวิจัย เพื่อพัฒนาประสานความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขในระดับภูมิภาค
ร่วมกับต่างประเทศ 

   3.3 วิสัยทัศน ์ 
            วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่ได้มาตรฐานวิชาชีพ มีคุณธรรมจริยธรรมแบบองค์รวมและเป็น
สติปัญญาของประชาชนในภูมิภาคอีสานใต้บนพ้ืนฐานเศรษฐกิจพอเพียง    

   3.4 พันธกจิ  
1. ผลิตบัณฑติด้านวิทยาศาสตรส์ุขภาพท่ีมีคุณภาพ คณุธรรม และจรยิธรรม 
2. สร้างงานวิจัยท่ีมีคณุภาพเพื่อแก้ปัญหาด้านสุขภาพ และพัฒนาคณุภาพชีวิตของชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือในอนุภูมิภาค

ลุ่มน้ าโขง 
3. ให้บริการชุมชนด้านสุขภาพแบบองค์รวมอย่างบูรณาการ 
4.   ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมอันดงีามของท้องถิ่นและประเทศชาต ิ
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3.5 เป้าหมาย  
1. เป็นแหล่งเรียนรูส้ าหรับนักศึกษาในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
2. ผลิตบุคลากรทางการแพทย์และการสาธารณสุขที่มีความรู้ความสามารถในการช่วยเหลือชุมชนและประชาชนในพ้ืนท่ีในด้าน

การดูแล ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค  
3. สนองนโยบายของรัฐบาลในการแก้ปัญหาการขาดแคลนแพทย์และการกระจายแพทย์ ในพ้ืนท่ีชนบทห่างไกล  
4. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

 

4. โครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการบริหาร          

  4.1 โครงสร้างองค์กร    

 
ผ่านความเห็นชอบคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ีครั้งท่ี 3/2552  
วันท่ี 7 เมษายน 2552   และผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ีครั้งท่ี 5/2552 วันท่ี 25 กรกฏาคม .2552 
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 4.2 โครงสร้างการบริหาร      
    

 
รศ.นพ.ป่วน  สุทธิพินิจธรรม 

คณบดีวทิยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 

                                                                                    
              ผศ.ดร.ปราณี  พัฒนพิพิธไพศาล                                            อาจารย์ปิยนันท์  มีเวที      
                   รองคณบดีฝ่ายบริหาร                                                รองคณบดีฝ่ายการเงินและพัสดุ      
 

                                                                                                             
แพทย์หญิงปยิะรัตน์  ธัญนิพัทธ ์                        อาจารย์สงา่  ทับทมิหนิ                                อาจารยเ์มรีรัตน์  มั่นวงศ์             

        ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร                   ผู้ชว่ยคณบดีฝ่ายวิจัยและบรกิารวิชาการ                  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 

 

                                                                          
                    แพทย์หญิงปารชิาติ  วงศ์เสนา                                     อาจารย์มินตรา  สาระรักษ ์     
                       หัวหน้ากลุ่มวชิาแพทยศาสตร ์                               หัวหน้ากลุ่มวชิาสาธารณสุขศาสตร์              

 
                                                                                (ข้อมูล ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2554) 
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5. รายชื่อคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  

รายชื่อคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขชุดปัจจุบัน   ดังนี ้
  1.  รองศาสตราจารย์นายแพทย์ปว่น   สุทธิพินิจธรรม คณบด ี
  2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราณ ี พัฒนพิพิธไพศาล  รองคณบดฝี่ายบริหาร 
  3.  อาจารย์ปิยนันท์  มีเวท ี   รองคณบดฝี่ายการเงินและพัสด ุ
  4.  แพทย์หญิงปิยะรัตน์  ธัญนิพัทธ์   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร 
  5.  อาจารย์สง่า  ทับทิมหิน    ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวชิาการ 
  6.  อาจารย์เมรีรัตน์  มั่นวงศ ์   ผู้ข่วยคณบดีฝายกิจการนักศึกษา 
  7.  แพทย์หญิงปาริชาติ  วงศ์เสนา   หัวหน้ากลุ่มวิชาแพทย์ศาสตร ์
  8.  อาจารย์มินตรา  สาระรักษ์   หัวหน้ากลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
 
 
6.  หลักสูตรที่เปิดสอน 
 ในปีการศึกษา 2553   วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี  เปิดหลักสูตร 
ระดับบณัฑติ  2 หลักสูตร ดังนี ้

ชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญา 
สภามหาวิทยาลัย

อนุมัติ 
สกอ.รับทราบ ก.พ.รับรองคุณวุฒิ 

1) 1.1. แพทยศาสตรบัณฑติ 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2547) 

พ.บ. 8 พฤศจิกายน 2546 2 กรกฎาคม 2547 14 พฤศจิกายน 2549 

    1.2  แพทยศาสตรบณัฑิต     
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2550) 

พ.บ. 17 มีนาคม 2550  
28 พศจิกายน 2552 

( เข้า 2 รอบ ) 

24 มกราคม 2554 รอพิจารณา 

    1.3 แพยศาสตร์บณัฑติ 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2553) 

พ.บ. 26 กุมภาพันธ์ 2554 รอพิจารณา รอพิจารณา 

2)  วิทยาศาสตรบณัฑิต 
(สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์) 
หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.2548 

วท.บ. 
(สาธารณสุข

ศาสตร์) 

19 พฤศจิกายน 
2548 

 14  มกราคม 2551    14 พฤศจิกายน 2549   
( ก.ค.ส.) เป็นผูร้ับรอง
คุณวุฒิ 

 
หมายเหตุ  :  ก.ค.ส.  ย่อมาจาก  ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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7. จ านวนนักศึกษาท้ังหมด 

7.1  จ านวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

ชั้นปีที ่ พบ. วท.บ. รวม (คน) 

1 (รหัส 53 ) 36 103 139 
2 (รหัส 52 ) 16 84 100 
3 (รหัส 51 ) 16 98 114 
4 (รหัส 50) 16 95 111 
5 (รหัส 49) 50 - 50 

รวม 134 380 514 

                                                                     (ข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2554) 
7.2  จ านวนนกัศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า ระดับปริญญาตรี 

 
 
 
 
 
 

 
8. จ านวนอาจารย์และบุคลากร 
 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีจ านวนบุคลากรในสัง กัดที่ปฏิบัติงานในรอบปี
การศึกษา 2553 (1 มิถุนายน 2553 – 31 พฤษภาคม 2554) ทั้งหมดจ านวน 80 คน จ าแนกตามประเภทของสายงานและวุฒิ
การศึกษา  ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

      8.1 จ านวนบุคลากรในสังกดัวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  

สถานภาพการบรรจ ุ
สายวิชาการ สายสนบัสนุน ผู้เชี่ยวชาญ 

ปีการศึกษา 2553 ปีการศึกษา 2553 ปีการศึกษา 2553 
1. ข้าราชการ - 3 - 
2.ลูกจ้างประจ า - 1 - 
3.พนักงานมหาวิทยาลัย 25.5 37 - 
4.ลูกจ้างช่ัวคราว - 11 1 

รวม 25.5 52 1 
       หมายเหตุ :  จ านวนบุคลากรสายวิชาการ นับเฉพาะผู้ปฏิบตัิงานจริง 6-9 เดือน นับ 0.5 คน 
      

รายการ FTES 

    FTES   ปีการศึกษา 2553       350.02 

     1)  FTES  หลักสูตรแพทยศาสตรบณัฑติ 109.78 

     2)  FTES  หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต ( สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์)  240.24 
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      8.2 บุคลากรสายวิชาการ จ าแนกตามคุณวุฒิ             

ประเภท 
วุฒิการศึกษา 

รวม มัธยมศึกษา
ตอนต้น 

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

ปวส. 
ปริญญา

ตรี 
ปริญญา

โท 
ปริญญา

เอก 
สายวิชาการ - - - - 24 9.5 33.5 
ส า ย ส นั บ ส นุ น
การศึกษา 

2 8 2 30 10 - 52 

รวม 2 8 2 30 35 9.5 85.5 
          หมายเหตุ :  จ านวนบุคลากรสายวิชาการ นับเฉพาะผู้ปฏิบตัิงานจริง 6-9 เดือน นับ 0.5 คน 
                         สายวิชาการ รวมจ านวนอาจารย์ที่ลาศึกษาตอ่ในปีการศึกษา 
 
     8.3 รายชื่อผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ จ านวน 1 ท่าน 

รายชื่ออาจารย ์ วุฒิการศึกษา 
พญ.เพ็ญจันทร ์ สายพันธ์ุ วว.กุมารเวชศาสตรส์าขาประสาทวิทยา 

 
   8.4 จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมด   

ประเภท อยู่ปฏิบัติงาน ลาศึกษาต่อ  รวม 

พนักงานมหาวิทยาลัย 25.5 8 33.5 

           หมายเหตุ :  จ านวนบุคลากรสายวิชาการ นับเฉพาะผู้ปฏบิัติงานจริง 6-9 เดือน นับ 0.5 คน 
 

8.5 รายชื่ออาจารย์ประจ าพนักงานมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติงานจริง  จ านวน  25.5  คน    

ล า   ล าดับ ชื่อ-สกลุ วุฒิการศึกษา วันที่บรรจุ ปีงบ สถานะบรรจุ 

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 

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

2.  นพ.เอกพจน์  ทองมี พ.บ. 1 พ.ค.2551 2551 ปฏิบัติงาน  

3.  พญ.ปิยะรตัน์  ธัญนิพัทธ์ พ.บ. 1 ก.ย. 2551 2551 ปฏิบัติงาน  

4.  พญ.ปาริชาติ วงศ์เสนา วว.พยาธิวิทยากายวิภาค*** 1 มิ.ย.2552 2552 ปฏิบัติงาน 

5.  นพ.วัฒนา พรรณพานิช วว.ศัลยศาสตร์ระบบทางเดิน
ปัสสาวะ 

18 เม.ย.2553 
( ครั้งท่ี 1 ) 

4 เม.ย.2554   
( ครั้งท่ี2 ) 

2553 
 

2554 

ลาออก ณ 1 ต.ค.
2553  ** 
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ล า   ล าดับ ชื่อ-สกลุ วุฒิการศึกษา วันที่บรรจุ ปีงบ สถานะบรรจุ 

6.  นพ.ณัฐวุฒิ  อาจิณพัฒน์ พ.บ. 1 เม.ย.2553 2553 ลาออก ณ  1 พ.ค.
2554 

7.  นพ.สุริยง  แผลงงาม พ.บ.วว.รังสีวิทยาทั่วไป*** 1 มิ.ย.2553 2553 ปฏบัติงาน 

8. 
 
 

พญ.ชลลดา บุษยรัตน ์ อว.เวชศาสตรค์รอบครัว*** 
อว.เวชศาสตร์ป้องกัน 
อว.เวชปฏิบัติทั่วไป 

1 ต.ค.2553 2554 ปฏิบัติงาน* 

9. อ.ธันยาการย ์ศรีวรมาศ วท.ม./จลุชีววิทยา 14 ม.ิย.2547 2547 ปฏิบัติงาน 

10. อ.ชาญวิทย์  มณีนิล วท.ม/กายวิภาคศาสตร ์ 27 ธ.ค.2547 2548 ปฏิบัติงาน 

11. ผศ. จารุวรรณ์ วงบุตด ี วท.ม./สรีรวิทยา  1 ก.พ. 2548 2549 ปฏิบัติงาน 

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

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

14. ดร.จุฑารัตน ์จิตติมณ ี ปร.ด./ชีวเคม*ี** 3 ม.ค. 2550 2550 ปฏิบัติงาน 

15. ดร.ภาวนา  พนมเขต ปร.ด.ชีวเวชศาสตร์*** 1 มี.ค. 2551 2551 ปฏิบัติงาน  

16.. ดร.สรุศักดิ์  แว่นรมัย ์ ปร.ด.ชีวเวชศาสตร์*** 1 เม.ย. 2551 2551 ปฏิบัติงาน  

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

18. ดร.สุพตัรา  ขจัดโรคา ปร.ด./กายวิภาคศาสตร์*** 3 พ.ย.2551 2552 ปฏิบัติงาน 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ( สาขาสาธารณสุขศาสตร์ ) 

1. อ.มินตรา  สาระรักษ ์ ศษ.ม./ส่งเสริมสุขภาพ  14 ม.ิย.2547 2547 ปฏิบัติงาน 

2. อ.เมรีรตัน ์มั่นวงศ์ ส.ม./ชีวสถิติ  4 ม.ค. 2548 2547 ปฏิบัติงาน 
3. อ.จินตนา  ศิริบูรณ์พิพัฒนา รป.ม./การบริหารจดัการ

ส าหรับนักบริหาร 
1 พ.ย. 2549 2550 ปฏิบัติงาน 

4. อ.สง่า   ทับทิมหิน M.Sc./ 
Env.Tech.Manage 

1 ธ.ค. 2549 2550 ปฏิบัติงาน 

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

6. อ.ลักษณีย์ บญุขาว วท.ม./การจดัการสิ่งแวดล้อม
อุตสาหกรรม 

1 ต.ค.2552 2552 ปฏิบัติงาน  

7. อ.ปัณฑิตา สุขุมาลย ์ ส.ม./สาธารณสุขศาสตร ์ 1 พ.ย.2552 2552 ปฏิบัติงาน  

8. อ.ปวีณา ลิมปิทีปราการ วท.ม./การจดัการสิ่งแวดล้อม 1 พ.ย.2552 2552 ปฏิบัติงาน  

9. อ.พลากร สืบส าราญ วท.ม./วิทยาการระบาด 1 พ.ย.2552 2552 ปฏิบัติงาน  

10. อ.นิยม จันทร์นวล ส.ม./สง่เสริมสุขภาพ 1 ม.ค.2554 2554 ปฏิบัติงาน** 

11. อ.สมเจตน์ ทองค า วท.ม./อนามัยสิ่งแวดล้อม 2 พ.ค.2554 2554 ปฏิบัติงาน** 
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ล า   ล าดับ ชื่อ-สกลุ วุฒิการศึกษา วันที่บรรจุ ปีงบ สถานะบรรจุ 

ลาศึกษาต่อ 

   1. อ.รัตนา  เล็กสมบรูณ ์ วท.ม/กายวิภาคศาสตร ์ 9 ส.ค. 2547 2547 ลาศึกษาต่อ 1 ธ.ค.51 
 2. พญ.ศุทธินี  ตรีโรจน์พร พ.บ. วว.กุมารเวชศาสตร์*** 1 มิ.ย. 2551 2551   ลาศึกษาต่อ 1 มิ.ย.52 

3. นพ.สุพจน์  ฉัตรทินกร พ.บ.วว.ศัลยกรรมตกแต่ง 1 พ.ค.2551 2551 ลาศึกษาต่อ 1 มิ.ย.52 

 4. พญ.สุภาพรรณ ศิยธานนท ์ พ.บ.วว.จักษุวิทยา 1 พ.ค.2552 2552 ลาศึกษาต่อ 1 มิ.ย.52 
   5. พญ.พิชญา  ประไพพานิช พ.บ.วว.จักษุวิทยา 1 มิ.ย.2551 2551    ลาศึกษาต่อ 1 มิ.ย.51 

6. นพ.สุวิทยา  เธียรประธาน พ.บ.วว.ศัลยกรรมออรโ์ธปิ
ดิกส ์

1 มิ.ย.2551 2551    ลาศึกษาต่อ 1 มิ.ย.51 

   7. พญ.ชุติมันต์  อุดมพรมงคล พ.บ.วว.รังสีวินิจฉัย 1 มิ.ย.2551 2551   ลาศึกษาต่อ 1 มิ.ย.51 
8. นพ.สัมฤทธ์ิ  สิทธิพงศ์พิทยา พ.บ.วว.ศัลยกรรมตกแต่ง 1 มิ.ย.2551 2551   ลาศึกษาต่อ 1 มิ.ย.51 
9. อ.กาญจนา แปงจิตต ์ วท.ม./ชีวเคม ี 23 ม.ิย.2547 2547 นักเรียนทุน สกอ. 
10. อ.จิตติยวดี ศรีภา วท.ม./ปรสิตวิทยา 26 พ.ย.2550 2551 นักเรียนทุน สกอ. 
11. อ.มารุตพงศ์ ปัญญา วท.ม./จลุชีววิทยา 22 พ.ค.2552 2552 นักเรียนทุน สกอ. 

:  ข้อมลูปีการศึกษา 25523 
หมายเหตุ :     นักเรียนทุน สกอ. ไม่นับเป็นอาจารย์ที่ปฏิบัติงานจริง 
                   * หมายถึง อาจารย์ที่ปฏิบัติงานจริงอยูร่ะหว่าง 6- 9 เดือน นับเป็น 0.5 คน   
                ** หมายถึง อาจารย์ที่ปฏิบัติงานจริงไม่ครบ 6 เดือน  
     *** หมายถึง อาจารย์วุฒิปรญิญาเอก  
 8.6    บุคลากรสายวิชาการ ลาศึกษาต่อ    

ล าดับ ชื่อ - สกุล สาขาวิชา / สถาบัน ที่ลาศึกษา ประเภททุน วันที่ลาศึกษา 

1. อ.กาญจนา  แปงจิตต ์ ปรด.สาขาชีวเคม ี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นักเรียนทุน สกอ. 23 มิ.ย.47 
2. อ.จิตติยวดี  ศรีภา ปรด.สาขาปรสิตวิทยา 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
นักเรียนทุน สกอ. 26 พ.ย.50 

3. อ.รัตนา เล็กสมบรูณ ์ ปรด./กายวิภาคศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

อุดหนุนวิทยาลัยฯ 1 ธ.ค.51 

4. พญ.พิชญา  ประไพพานิช วุฒิบัตร สาขาจักษุวิทยา  
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

อุดหนุนวิทยาลัยฯ 1 ธ.ค.51 

5. นพ.สุวิทยา  เธียรประธาน วุฒิบัตร สาขาศลัยกรรมออรโ์ธปิดกิส์    
โรงพยาบาลรามาธิบดี  
มหาวิทยาลยัมหิดล 

อุดหนุนวิทยาลัยฯ 1 ธ.ค.51 

6. พญ.ชุติมันต์  อุดมพรมงคล วุฒิบัตร สาขารังสีวินิจฉัย  จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

อุดหนุนวิทยาลัยฯ 1 ธ.ค.51 

7. นพ.สัมฤทธ์ิ สิทธิพงศ์พิทยา วุฒิบัตร สาขาศ ลยกรรมตกแต่ง  อุดหนุนวิทยาลัยฯ 1 ธ.ค.51 
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ล าดับ ชื่อ - สกุล สาขาวิชา / สถาบัน ที่ลาศึกษา ประเภททุน วันที่ลาศึกษา 

โรงพยาบาลรามาธิบดี  
มหาวิทยาลยัมหิดล 

8. นายมารตุพงศ์  ปัญญา ปรด.สาขาจุลชีวิทยา  
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

นักเรียนทุน สกอ. 22 พ.ค.52 

9. นพ.สุพจน์  ฉัตรทินกร วุฒิบัตร สาขาศลัยกรรมตกแต่ง  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

อุดหนุนวิทยาลัยฯ 1 มิ.ย.52 

10. พญ.ศุทธินี  ตรีโรจน์พร วุฒิบัตร สาขากมุารเวชศาสตร์  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

อุดหนุนวิทยาลัยฯ 1 มิ.ย.52 

11. พญ.สุภาพรรณ ศิยธานนท์ วุฒิบัตร สาขาจักษุวิทยา  จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

อุดหนุนวิทยาลัยฯ 1 ธ.ค.52 

 
   8.7 วุฒิการศึกษาของอาจารย์ประจ า (รวมผู้ลาศึกษาต่อ)          

หน่วยงาน 

วุฒิอาจารย์ท้ังหมด จ านวน
อาจารย์ท่ี
ปฏิบัติงาน
จริง (1) 

จ านวน
อาจารย์ท่ีลา

ศึกษาต่อ 
(2) 

จ านวน
อาจารย์
ทั้งหมด 
(1)+(2) 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

วิทยาลัยฯ 0 24 9.5 25.5 8 33.5 

กลุ่มวิชาแพทยศาสตร ์ 0 15 9.5 16.5 8 24.5 

กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร ์ 0 9 0 9 0 9 

 
      8.8  ต าแหน่งทางวิชาการ (รวมผู้ลาศึกษาต่อ) 

ต าแหน่งทางวิชาการ กลุ่มวชิาแพทยศาสตร์  กลุ่มวชิาสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยฯ  

ศาสตราจารย ์ - - - 

รองศาสตราจารย ์ 1 - 1 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 1 - 1 
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9. งบประมาณและพัสด ุครุภัณฑ ์ 

9.1 การบริหารงบประมาณ 
งบประมาณรายรับประจ าปี 2553 
1. งบประมาณแผ่นดิน  

รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 67,011,900.00 บาท (หกสิบเจ็ดล้านหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 
2. งบประมาณเงินรายได้  

รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 22,846,436.52 บาท (ยี่สิบสองล้านแปดแสนสี่หมื่นหกพันสีร่้อยสามสิบหกบาทห้าสิบสอง
สตางค์) 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2553  
จ าแนกตามแหล่งเงินและประเภทรายจ่าย ดังนี้ 
1. งบประมาณแผ่นดิน  

1.1 งบเงินอุดหนุนผลิตแพทย์เพิม่เพื่อชาวชนบท  23,300,760.98 บาท 
1.2 งบบุคลากร (ค่าจ้างผู้เช่ียวชาญพิเศษ) 610,380 บาท  
1.3 งบด าเนินงาน (ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย  ค่าวัสดุ) 2,795,299.23 บาท 
1.4 งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง) 31,044,646.51 บาท 
1.5 งบประมาณโครงการวิจยั 258,900 บาท 
1.6 งบประมาณโครงการบริการวชิาการ 1,018,100.00 บาท 
1.7 งบประมาณโครงการท านุบ ารงุศิลปวัฒนธรรม 386,600.00 บาท 
 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 59,414,686.72 บาท 

2. งบประมาณเงินรายได้  
2.1 เงินค่าหน่วยกิตและคา่ธรรมเนียมการศึกษา 8,275,841.77 บาท 
2.2 เงินวิทยาลัยฯ ไดร้ับจดัสรรจากมหาวิทยาลยั 2,845,640.00 บาท 
2.3 เงินวิทยาลัยฯ ที่เป็นรายไดจ้ากอ่ืนๆ 728,593.40 บาท 
2.4 เงินรายได้จากการด าเนินงานของศูนย์สุขภาพ  261,432.00 บาท 
 ค่ารักษาพยาบาลจาก สปสช. 
 ค่ารักษาพยาบาลจากประกันสังคม 
2.5 เงินรายได้จากการด าเนินงานของศูนย์เด็ก  543,519.80 บาท 
 ค่าอาหารและค่าเลี้ยงเด็ก 
 เงินอุดหนุนโครงการเรยีนฟรี 15 ปี 
 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12,655,026.97 บาท 
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 9.2 การบริหารพัสดุ ครุภัณฑ์ 

1. วัสดุ จ าแนกตามหมวดเงิน 
 -    เงินงบประมาณ   ยอดการเบิกจ่าย     21,589.33  บาท 
 -    เงินงบประมาณ หมวดเงินอุดหนุน ยอดการเบิกจ่าย                343,559.71 บาท 
 -   เงินรายได้   ยอดการเบิกจ่าย                 20,252.00  บาท 
                รวมยอดการเบิกจ่ายทั้งสิ้น    1,185,401.04 บาท 

2. ครุภัณฑ์ 
 ได้รับจัดสรรงบประมาณจัดซื้อครุภัณฑ์ ภายใต้โครงการ ผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม เพื่อใช้ในการเรียนการสอนทาง
การแพทย์ ประจ าปีงบประมาณ 2553 ทั้งหมด 27 รายการ วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรคือ 1,898,600.- บาท (หนึ่งล้าน
แปดแสนเก้าหมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน) ทั้งนี้งานพัสดุได้ด าเนินการจัดซื้อครบทุกรายการแล้วเสร็จภายในไตรมาสแรก ของ
ปีงบประมาณ วงเงินที่จัดซื้อได้จริงจ านวน 1,660,450.- บาท (หนึ่งล้านหกแสนหกหมื่นสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งท าให้
ประหยัดงบประมาณได้จ านวน 238,150.-บาท (สองแสนสามหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 

3. สิ่งก่อสร้าง 
 3.1 อาคารกิจกรรมด้านสุขภาพ 
  งบประมาณผูกพันตั้งแต่ปีงบประมาณ 2551 – 2553 ซึ่งในปีงบประมาณ 2553 ได้รับสนับสนุน
งบประมาณจ านวน 29,823,000.-บาท (ยี่สิบเก้าล้านแปดแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน) ก าลังด าเนินการก่อสร้าง  

3.2 อาคารหอพักนักศึกษา 
  งบก่อสร้างปีงบประมาณ 2553 ได้รับสนับสนุนงบประมาณจ านวน 28,590,000.-บาท (ยี่สิบแปดล้านห้า
แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) เพื่อเป็นท่ีพักส าหรับนักศึกษาแพทย์ ซึ่งได้ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อย  

3.3 ปรับปรุงกลุ่มอาคารหอพักนักศึกษาและหอพักอาจารย์และบุคลากร 
  งบประมาณจากเงินรายได้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ านวน 1,136,000.-บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสาม
หมื่นหกพันบาทถ้วน) เพื่อปรับปรุงถนนทางเข้า ที่จอดรถยนต์พร้อมหลังคา และติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า วงเงินจัดจ้างจ านวน 
1,130,700.-บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน) งบประมาณคงเหลือ 5,300.-บาท (ห้าพันสามร้อยบาทถ้วน) 

3.4 โครงการออกแบบอาคารกายวิภาคศาสตร ์
  งบประมาณจากเงินรายได้วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เพื่อจ้างออกแบบอาคารกายวิภาค
ศาสตร์ สนับสนุนด้านการเรียนการสอนของนักศึกษาเป็นส าคัญ วงเงินในการจัดจ้างจ านวน 850,000.-บาท (แปดแสนห้าหมื่น
บาทถ้วน) ได้ออกแบบเสร็จเรียบร้อย 
 
 

10 .  เอกลักษณ์หรือวัฒนธรรมของหน่วยงาน 
                 - 
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11  ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา 

 
ข้อเสนอแนะ ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาอาจารย์และบุคลากรเพ่ือเตรียมความพร้อมต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยในยุคที่
มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  

ข้อเสนอแนะ ของคณะกรรมการตรวจประเมิน ปี 2552 
การด าเนินงาน / ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของกรรมการ

ตรวจประเมิน 

           แผนปฏิบัติการประจ าปีควรเขียนจุดเน้นหรือจุด
มุ่งเน้นในการท างานในปีน้ันๆ โดยให้สอดคล้องแผนกลยุทธ์ที่
มีการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง และน ามาถ่ายทอดสู่การ
ปฏิบัติโดยมีการก าหนดผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย ปัจจัยแห่ง
ความส าเร็จ ตัวช้ีวัดและมีการสนับสนุนทรัพยากรอย่าง
ครอบคลุม รวมทั้งด าเนินการถอดบทเรียนของการด าเนินงาน
เพื่อน ามาพัฒนา และรายงานต่อกรรมการบริหารอย่างน้อยปี
ละ 2  ครั้ง 

      วิทยาลัยฯ  มีการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะแล้ว  โดย
ปรับรูปแบบการเขียนแผนปฏิบตักิาร  ก าหนดผูร้ับผดิชอบ 
เป้าหมาย ปัจจัยแห่งความส าเร็จ ตัวช้ีวัดและมีการสนับสนุน
ทรัพยากรอย่างครอบคลุม    
         มีการรายงานผลการด าเนนิโครงการ / แผนปฏิบตัิ
การทุกรอบไตรมาส 
 

 
ข้อเสนอแนะ ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนานักศึกษาให้เกิดทักษะ มีเคร่ืองมือ มีความรู้ในทฤษฏีพื้นฐานและสามารถน า
ความรู้ไปคิดแก้ปัญหาในพื้นที่ได้จริง   
 
จุดแข็ง  

1. วิทยาลัยฯให้ความส าคัญกับการเรยีนการสอน ท่ีเน้น PBL (problem  base learning) เกือบทุกรายวิชาและมีระบบ

สนับสนุนงบประมาณที่ชัดเจน พรอ้มท้ังมี คู่มือการสอนประกอบรายวิชา 

2. วิทยาลัย ฯ มีการประเมินและสรปุปัญหา รวมทั้งมีการน าข้อเสนอแนะจากการเรียนการสอนไปประชุมใน คณะกรรมการที่

ดูแลในแตล่ะหลักสตูรและมีการไปปรับปรุงในแตล่ะภาคการศึกษา 

3. ผู้บริหารและกลุม่ท างานให้ความสนใจและใส่ใจในเรื่องของกิจกรรมในการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 

4. มีทรัพยากรทางด้านกายภาพที่เกือ้หนุนนักศึกษาอย่างเพียงพอ  เช่น ห้องสมุด  ห้องโสตอุปกรณ ์

5. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปญัหาพฤติกรรมสุขภาพของนักศึกษา 
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ข้อเสนอแนะ ของคณะกรรมการตรวจประเมิน ปี 2552 
การด าเนินงาน / ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของ

กรรมการตรวจประเมิน 
1. ไม่ควรตัดตัวบ่งช้ีที่2.9 - 2.11 ออกจาก SAR 

เนื่องจากมีบัณฑิต ในหลักสูตร สาธารณสุขศาสตร์

(ต่อเนื่อง) ที่จบไปแล้ว เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนา

หลักสูตรที่สอดคล้องกับความเป็นจริงของสังคม 

และควรมีคณะกรรมการหลักสูตรเป็นผู้รับผิดชอบ

ในการจัดท าแบบสอบถาม 

2. ควรก าหนดอัตลักษณ์ของนักศึกษาวิทยาลัยฯ เข้า

ไปในการเรียนการสอนของทั้ง 3 หลักสูตร 

- ยังคงมีตัวบ่งช้ีที่ 2.9  และใน SAR 2553  ซึ่งคู่มือ
ประกันคณุภาพการศึกษา ม.อุบลฯ ปีการศึกษา 
2553 ได้ก าหนดใน ตัวบ่งช้ีที่  2.9.1   และ
คณะกรรมการหลักสูตรสาธารณสขุศาสตร์  ได้ร่วม
จัดท าแบบสอบถามผู้ใช้บัณฑติเรียบร้อยแล้ว 

 
 
-    วิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการก าหนดอัตลักษณข์อง   
     นักศึกษา ในที่ประชุมคณะกรรมการประจ า     
     วิทยาลัยฯ ครั้งท่ี 3/2554 แล้ว 

3. วิทยาลัยฯต้องแต่งตั้งผู้แทนจากศูนย์แพทยศาสตร
ศึกษาทางคลินิก(เชียงราย)เป็นคณะกรรมการ
บริหารหลักสู ตร  เพิ่ ม เพื่ อ ให้ตรงตาม เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร เนื่องจากมี นักศึกษาแพทย์  ที่
ต้องศึกษาในสถาบันดังกล่าวอีก 4 ภาคการศึกษา 

- วิทยาลัยฯ แต่งตั้งผู้แทนอาจารย์จากศูนย์
แพทยศาสตรศึกษา รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ 
ร่วมเป็นคณะกรรมการบรหิารหลกัสูตรฯ แล้ว 
 

4. วิทยาลัยควรเร่งด าเนินการติดตามเพื่อขอค ารับรอง
จาก สกอ. ในการยืนยันว่าหลักสูตรที่ นักศึกษา ช้ัน
คลินิก ที่เรียนท่ี รพ.เชียงราย (หลักสูตรแพทย มน.) 
และรพ.สรรพสิทธิ์ (หลักสูตรแพทย มข.) สามารถ
เทียบเคียงกันได้ และ นักศึกษา สามารถจบและรับ
ปริญญาของ ม.อบ.ได้ด้วยความแตกต่างดังกล่าว 

- นักศึกษาแพทย์ช้ันคลินิกไดเ้รียนที ่รพ.เชียงราย
ประชานุเคราะห์ และ รพ.สรรพสทิธิประสงค์   
เรียนหลักสตูรแพทยศาสตรบัณฑติ มหาวิทยาลยั
อุบลราชธานี  จึงผ่านการรับทราบจาก สกอ. แล้ว   

5. วิทยาลัยควรปรับมาตรฐานส าหรบัการจัดการเรยีนการ
สอนและการประเมินผลของศูนยก์ารแพทย์เชียงราย
และสรรพสิทธ์ิให้ใกล้เคียงกัน 

- มีการจัดท าข้อบังคับว่าด้วยการจดัการศึกษา ( อยู่
ระหว่างด าเนินการ ) 

- กรรมการบริหารหลักสตูรแพทยศาสตรบัณฑติ มีมติใน
การจัดสอบรวบยอด ส าหรับนักศกึษาช้ันปีท่ี 5 และ 6  
ด้วยข้อสอบชุดเดยีวกัน  โดยมีคณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น เป็นผู้จดัสอบ   

6. ควรวางระบบและกลไกการประสานงานกับศูนย์แพทย์
ฯ ทุกแห่งเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและ การบริหาร
จัดการ โดยเฉพาะศูนย์แพทย์ฯ เชียงราย  เพื่อเป็นการ
แก้ปัญหา และการแจ้งข่าวสารของทางวิทยาลัยฯให้แก่
นักศึกษาทราบอย่างรวดเร็ว 

- มีการไปนเิทศศูนย์แพทยศาสตรศกึษา ท้ัง 2 แห่ง     
ปีละ 2 ครั้ง 

- การติดต่อสื่อสาร ทางโทรศัพท์  ,เอกสาร
อิเล็คทรอนิกส์ และหนังสือราชการ ทั้งระหว่าง
ผู้บริหาร อาจารย์ที่รับผดิชอบและฝ่ายวิชาการ  
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ข้อเสนอแนะ ของคณะกรรมการตรวจประเมิน ปี 2552 
การด าเนินงาน / ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของ

กรรมการตรวจประเมิน 
7. วิทยาลัยควรติดตามความก้าวหน้าในการเรียนของ 

นักศึกษา แพทย์(formative evaluation)จากช้ัน ปรี
คลินิกและชั้นคลินิกอย่างต่อเนื่อง 

- มีการไปนเิทศศูนย์แพทยศาสตรศกึษา ท้ัง 2 แห่ง  ปี
ละ 2 ครั้ง 

- การติดต่อสื่อสาร ทางโทรศัพท์  ,เอกสาร
อิเล็คทรอนิกส์ และหนังสือราชการ ทั้งระหว่าง
ผู้บริหาร อาจารย์ที่รับผดิชอบและฝ่ายวิชาการ   

8. วิทยาลัยฯ ควรติดตามและแจ้งผลการเรียนของ
นั กศึ กษา ช้ั นคลิ นิ ก ให้ ทั นตามก า หนดการของ
มหาวิทยาลัย   ( จากการการสัมภาษณ์และการตรวจ
เยี่ยม พบว่าการแจ้งผลการเรียนของวิทยาลัยไม่เป็น
ปัจจุบัน  ทั้งที่ศูนย์แพทย์ศาสตร์เชียงรายและสรรพสิทธ์ิ 
ซึ่งส่งผลต่อแผนการเรียนรู้ของนักศึกษาแพทย์) 

- วิทยาลัยฯ แจ้งผลการเรยีนของนักศึกษาแพทย์ช้ัน
คลินิก  ปีละ 1 ครั้ง  ซึ่งไม่เป็นตามก าหนดการของ
มหาวิทยาลยัฯ  ( ก าหนดการมหาวิทยาลัยฯปลีะ  2 
ครั้ง ) และได้แจ้งทางมหาวิทยาลยัฯ รับทราบแล้ว   

- ได้จัดท าข้อบังคับฯ ซึ่งไดร้ะบุเรื่องการลงทะเบยีน และ
จัดการศึกษาแล้ว โดยฝ่ายทะเบียนมหาวิทยาลยัฯ ได้
เข้ามามสี่วนร่วมในการจัดท า 

9. วิทยาลัยฯควรเตรียมการเรื่อง TQF ของทุกหลักสูตร -  ได้ด าเนินการแล้ว 

10. วิทยาลัยฯ ควรกระตุ้นให้เกิดกิจกรรมร่วมระหว่าง
นักศึกษาแพทย์ช้ันปรีคลินิกและชั้นคลินิกท่ีศึกษา       
ณ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา รพ.เชยีงรายประชานุ
เคราะห์และศูนย์แพทยศาสตรศึกษา รพ.สรรพสิทธิ
ประสงค ์

- มีการแต่งตั้งกรรมการกิจการนักศกึษาทั้ง 3 ศูนย์
แพทยศาสตรศึกษาแล้ว 

 
 
 
ข้อเสนอแนะ ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : ส่งเสริมการวิจัยและสร้างนวัตกรรม  เพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ใหม่และผลงานสร้างสรรค์  ที่
สามารถน าไปใช้เพ่ิมขีดความสามารถของชมุชนในท้องถิ่น  และประเทศให้อยู่ได้อย่างมีความสุข    
จุดแข็ง 

1. มีระบบและกลไกในการก าหนดแผนและนโยบายเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรให้สามารถท าวิจัยและมีระบบสารสนเทศ

ในการเผยแพร่งานวิจัย 

2. วิทยาลัยมีความเป็นสหวิชาชีพและตั้งอยู่ในภูมิภาคอีสานใต้ที่เป็นแหล่งข้อมูลที่เอื้อต่อการท าวิจัย 

ข้อเสนอแนะ ของคณะกรรมการตรวจประเมิน ปี 2552 
การด าเนินงาน / ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของกรรมการ

ตรวจประเมิน 

1. ควรพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณด้านการ
วิจัยเพื่อกระตุ้นมีงานวิจัยเพิ่มขึ้น   รวมทั้งมีมาตรการ
กระตุ้นและส่งเสริมให้คณาจารย์ขอแหล่งทุนภายนอก  

- สนับสนุนเงินทุนวิจัยสมทบ เช่น สกว. 
- วิทยาลัยฯ ไดส้นับสนุการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาต ิ
- ส่งเสริม สนับสนุนให้อาจารย์ขอทุนวิจัยจากภายนอก 
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ข้อเสนอแนะ ของคณะกรรมการตรวจประเมิน ปี 2552 
การด าเนินงาน / ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของกรรมการ

ตรวจประเมิน 

2. สร้างเครือข่ายการวิจัยทั้งในด้านการแพทย์และ
สาธารณสุขกับหน่วยงานภายนอกในเขตชุมชนและ
อีสานใต ้

 
- มีเครือข่ายความร่วมมือ เช่น ศูนยม์ะเร็ง  ส านักงาน

ควบคุมป้องกันโรค ที่ 7  
3. วิทยาลัยฯควรวางยุทธศาสตร์และการพัฒนางานวิจัย

ให้ครอบคลุมทุกด้าน เช่น ด้านการเรียนการสอน  
การวิจัย เฉพาะทางที่เช่ือมโยงกับการแพทย์และ
สาธารณสุขของวิทยาลยัฯ 

- วิทยาลัยฯได้จดัท าแผนยุทธศาสตร์ ครอบคลมุและการ
พัฒนางานวิจัยทุกด้าน  

- วิทยาลัยฯ สนับสนุนโครงการจัดอบรมการท าวิจยัใน
ช้ันเรียน  

 
 
ข้อเสนอแนะ ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : เสริมสร้างความเป็นเลศิทางด้านฐานข้อมลู องค์ความรู้และผู้รู้ในอีสานใต้และอนภุูมภิาค
ลุ่มน้ าโขงเพ่ือการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสร้างมลูค่าให้กับมหาวิทยาลัยผ่านการเรียนรู้ร่วมกับชุมชน  
จุดแข็ง 

1. มีการบูรณาการองค์ความรู้ทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขในการให้บริการวิชาการส าหรับชุมชน 

2. มีหน่วยงานบริการวิชาการที่สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง ได้แก่  ศูนย์สุขภาพ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

3. มีการบูรณาการบริการวิชาการเขา้กับการเรยีนการสอนและการวิจยัที่ชัดเจน 

ข้อเสนอแนะ ของคณะกรรมการตรวจประเมิน ปี 2552 
การด าเนินงาน / ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของกรรมการ

ตรวจประเมิน 

1. ควรมีการประเมินผลสมัฤทธ์ิผลและน าผลการประเมิน
ไปพิจารณาปรบัปรุงความเชื่อมโยงและบูรณาการ
ระหว่างการบริการวิชาการแก่สังคมกับภารกิจอ่ืนๆ 

- อยู่ระหว่างด าเนินการ 
 

2. ควรส่งเสริมและพัฒนาหน่วยให้บริการ โดยเฉพาะศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ใหไ้ด้มาตรฐานความปลอดภัยและถูก
สุขลักษณะ 

- วิทยาลัยฯ ส่งเสริมและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็ก ตาม
เกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการแลว้ 4 เกณฑ ์

3. ควรเช่ือมโยงการบริการวิชาการของหน่วยงาน
ให้บริการ(ศูนยส์ุขภาพ และศูนย์พฒันาเด็ก) ไปสู่การ
เรียนการสอนและการวิจยั 

- วิทยาลัยฯ มีนโยบายให้การสนบัสนุนศูนย์สุขภาพ และ
ศูนย์พัฒนาเด็กใหจ้ัดท าโครงการบริการวิชาการอย่าง
ต่อเนื่อง 
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ข้อเสนอแนะ ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 :  ส่งเสริม ท านุบ ารุงและฟ้ืนฟูรูปแบบ และความคิดทางศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของ
ท้องถิ่นและชาติ  โดยการซึมซับเข้าสู่วิถีการด ารงชีวิตเพ่ือรองรับ การเปลี่ยนแปลงภายใต้ความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
จุดแข็ง 

วิทยาลัยฯมีการก าหนดนโยบายและด าเนินการด้านท านุบ ารุงศลิปวฒันธรรมอย่างเป็นรูปธรรมรวมทั้งมีความเช่ือมโยงกับองค์
ความรู้ด้านการแพทย์และสาธารณสุข 

ข้อเสนอแนะ ของคณะกรรมการตรวจประเมิน ปี 2552 
การด าเนินงาน / ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของกรรมการ

ตรวจประเมิน 

วิทยาลัยฯควรพัฒนาเว็บไซต์ที่มเีนื้อหาเชื่อมโยง
องค์ความรู้ทางด้านการแพทย์ และสาธารณสุขของชุมชน
ท้องถิ่นอีสานใต ้

- วิทยาลัยฯ มเีว็บไซต์เกี่ยวกับองคค์วามรู้ด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวอีสาน 

 
 

 
ข้อเสนอแนะ ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 :  บริหารด้วยหลักธรรมาภิบาลเพ่ือพัฒนาองค์กรและบุคลากรให้มีคุณภาพและมีความสขุ 

ข้อเสนอแนะ ของคณะกรรมการตรวจประเมิน ปี 2552 
การด าเนินงาน / ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของกรรมการ

ตรวจประเมิน 

1. ควรด าเนินการวิเคราะห์กรอบอัตราก าลังและวางแผน
พัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนเชิง
ประจักษ์ ให้สอดคล้องกับการด า เนินงานของทุก
หลักสูตรอย่างบูรณาการ รวมทั้งศูนย์แพทยศาสตร์
ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง   

- หลักสตูรแพทยศาสตรบัณฑิต  ยึดตามกรอบมาตรฐาน
กรอบอัตราก าลังของเกณฑ์แพทยสภา   

- วิทยาลัยฯ ให้งบสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร ให้
ศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศ 

- มีการประกาศให้อาจารย์ทราบและขอทุนเพื่อพัฒนา
ตนเอง โดยใหส้อดคล้องกับความต้องการของ 
วิทยาลัยฯ   

2. ควรมีการส ารวจความจ าเป็นของการฝึกอบรมที่
สอดคล้องกับสมรรถนะของวิทยาลัยฯ รวมทั้งศูนย์
แพทย ศ า ส ต ร์ ต่ า ง ๆ  ใ น ส่ ว น ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง  เ ช่ น 
แพทยศาสตรศึกษา การวัดและประเมินผล  อย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง 

- อยู่ระหว่างด าเนินการ ส ารวจความต้องการ   

3. ควรส ารวจความต้องการด้านสวัสดิการของบุคลากรทั้ง
สายวิชาการและสายสนับสนุน เพื่อเป็นขวัญและ
ก าลังใจ 

- อยู่ระหว่างด าเนินการ 
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ข้อเสนอแนะ ของคณะกรรมการตรวจประเมิน ปี 2552 
การด าเนินงาน / ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของกรรมการ

ตรวจประเมิน 

4. ควรน าระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานแบบ 360 
องศา(ตรงสายงานที่เกี่ยวข้อง)มาประเมินบุคลากรของ
วิทยาลัยฯทั้ งสายวิชาการและสายสนับสนุน ให้
สอดคล้องกับสมรรถนะที่พึงมีในสายงาน โดยใช้หลัก
ธรรมาภิบาล 

-      ยังมีข้อจ ากัดในการประเมินแบบ 360 องศา แต ่ 
       วิทยาลัยฯ ได้จัดท าแบบประเมินทุกรอบการประเมิน 
 
 

5. ควรน าผลการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและสถานะทางการ
เงินมาวางแผนกลยุทธ์ทางการเงินเพื่อให้เห็นความ
มั่นคงอย่างต่อเนื่อง 

-     วิทยาลัยฯ ได้จัดท ารายรับ รายจ่าย แยกแตล่ะ   
       หน่วยงานและน าเข้าท่ีประชุมผู้บรหิารทุกไตรมาส 

6. ควรมีการวเิคราะห์ต้นทุนการผลิตบัณฑิตในทุก
หลักสตูร 

-     วิทยาลัยฯ ได้แยกรายรับ รายจ่ายเพื่อวิเคราะหต์้นทุน 
      การผลิตบณัฑิตในทุกหลักสูตร 

7. ควรน าข้อเสนอแนะของผลการประกันคุณภาพในปีท่ี
ผ่านมาจดัท าแผนพัฒนาคณุภาพอย่างต่อเนื่องและเป็น
รูปธรรมโดยก าหนดผู้รับผิดชอบ เป้าหมายและตัวช้ีวัด 
รวมทั้งทรัพยากรตา่งๆในการที่จะท าให้ผลการ
ด าเนินงานไปสู่ความส าเร็จ 
 

-     วิทยาลัยฯ ได้น าข้อเสนอแนะ ไปจัดท าแผนพัฒนา 
      คุณภาพ เพื่อให้บรรลเุป้าหมายไปสู่ความส าเรจ็ 

8. การพัฒนานักศึกษาเกี่ยวกับการประกันคณุภาพด้าน
เพิ่มทักษะในการประกันคุณภาพ 

-    วิทยาลัยฯ มีนโยบายการประกันคุณภาพ  
     และช้ีแจงแก่นักศึกษา 2 หลักสูตร และสนับสนุนให้  
     นักศึกษามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 

9. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับจดัท า SAR ในการจัดเอกสาร ควร
ให้หมายเลขก ากับของเอกสารอ้างอิงและเน้นข้อความที่
ต้องการน าเสนอขดีเส้นใต้ให้ชัดเจน เพื่อให้ง่ายต่อการ
สืบค้นและควรน าเสนอเฉพาะเอกสารที่เกี่ยวข้อง  

-    วิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการแล้ว 
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ส่วนที่ 2 
ผลการด าเนินงานวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

 
 

 

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 
 

ข้อสรุปผลการประเมินตนเอง 

 

1. จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
     บุคลากรวิทยาลัยฯ  ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมการประชุมสัมมนาในการก าหนดและปรับเปลี่ยนวิสยัทัศน์ และพันธกิจ  

และมีความคิดเห็นส่วนใหญ่ร่วมกนั มีความสามัคคเีป็นหนึ่งเดียว ในจัดท าแผนกลยุทธ์ มีกิจกรรมและโครงการรองรับการด าเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ คลอบคลุมภารกิจ 4 ด้าน  

 
 
 

2. จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
ส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานจัดท ารายงานความก้าวหน้าและประเมินผลโครงการฯ 
 
 
 
 

3. วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
วิทยาลัยฯ ได้การวิเคราะหปรับปรงุทบทวนแผนกลยุทธตามผลการประเมินความส าเรจ็ ในแต่ละป ี
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องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1  กระบวนการพัฒนาแผน 
ชนิดของตัวบ่งชี ้ กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 หรือ 7 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
8 ข้อ 

 
ผลการด าเนินงาน 

เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
1. มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ที่

สอดคล้องกับนโยบายของสภา
สถาบัน โดยการมสี่วนร่วมของ
บุคลากรในสถาบันและได้รับ
ความเห็นชอบจากสภาสถาบัน 
โดยเป็นแผนท่ีเชื่อมโยงกับ
ปรัชญาหรือปณิธานและ
พระราชบัญญัตสิถาบัน  
ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้น
ของกลุ่มสถาบัน กรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับ
ที่ 2 (พ.ศ. 2551–2565) และ
แผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 10 
(พ.ศ. 2551 – 2554) 

       วิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
แผนกลยุทธ์ประจ าปี 2553 เพื่อจัดท าแผนกลยุทธ์ ที่เกิดจาก
การมีส่วนร่วมของบุคลากร ภายในวิทยาลัยฯ โดยมีแผนกล
ยุทธ ที่เช่ือมโยงและสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ 
และกรอบอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2  (พ.ศ.2551-
2565)  

19.1.1-1-1.1  
19.1.1-1-1.2  
 

2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์
ระดับสถาบันไปสู่ทุกหน่วยงาน
ภายใน 

        วิทยาลัยฯ ไดด าเนินการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ทบทวนแผนยุทธศาสตร์เพื่อถ่ายทอดสู่หน่วยงานและบุคคล มี
แนวทางชัดเจนในการถายทอดแผนกลยุทธระดับหน่วยงาน 
ไปยังบุคลากรภายในวิทยาลัยฯ  

 

19.1.1-2-2.1  



รายงานการประเมินตนเอง ระดับวิทยาลัย วิทยาลยัแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ปีการศึกษา 2553     วันที่ 15-16 มิถุนายน 2554 หน้า - 23 - 
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3. มีกระบวนการแปลงแผนกล

ยุทธ์เป็นแผนปฏิบตัิงาน
ประจ าปีครบ 4 พันธกิจ คือ 
ด้านการเรียนการสอน การวิจยั 
การบริการทางวิชาการ และ
การท านุบ ารุงศลิปะและ
วัฒนธรรม 

       วิทยาลั ยฯ  มี ก ระบวนการแปลงแผนกลยุ ทธ์  สู่
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2553 โดยมีการก าหนด
กรอบวงเงินงบประจ าปีตามพันธกิจ 4 พันธกิจคือ  ด้านการ
เรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการและการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
 

19.1.1-3-3.1  
19.1.1-3-3.2 

4. มีตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ 
แผนปฏิบัติงานประจ าปีและค่า
เป้าหมายของแตล่ะตัวบ่งช้ี เพื่อ
วัดความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติงานประจ าป ี

       วิทยาลัยฯ มีการก าหนดตัวบ่งช้ีของแผนแผนกลยุทธ์ 
และแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ 2553 โดยมีการ
ก าหนดค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งช้ีเพื่อวัดความส าเร็จของ
การด าเนินงานตามแผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติการประจ าป
โดยมีแผนดัชนีช้ีวัดความส าเร็จของงาน (KPIs) ประจ าปี 

19.1.1-4-4.1  
19.1.1-4-4.2 

5. มีการด าเนินการตามแผนปฏิบตัิ
งานประจ าปีครบ 4 พันธกิจ 

      วิทยาลัยฯ มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจ าปี 
ครบ 4 พันธกิจ โดยได้ก าหนดระยะเวลาการด าเนินไว้ในแผน
อย่างชัดเจน และมีการจัดท ารายงานประจ าปี 

19.1.1-5-5.1  

6. มีการตดิตามผลการด าเนินงาน
ตามตัวบ่งช้ีของแผนปฏิบัติงาน
ประจ าปีอย่างน้อยปลีะ 2 ครั้ง 
และรายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อ
พิจารณา 

      วิทยาลัยฯ มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบงช้ี
ของแผนปฏิบัติการประจ าปอยางสม่ าเสมอ ผานการน าเสนอ 
และติดตามเปนรายไตรมาส (4 ครั้งต่อป โดยมีรายละเอียดใน
รายงานการประชุมกรรมการบริหารคณะ และการรายงานผล
การด าเนินงานรายไตรมาส 

19.1.1-6-6.1  
19.1.1-6-6.2 

7. มีการประเมินผลการด าเนินงาน
ตามตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้งและ
รายงานผลต่อผู้บริหารและสภา
สถาบันเพื่อพิจารณา 

     วิทยาลัยฯ มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบงช้ี
ของแผนกลยุทธปละ 1 ครั้ง  โดยรายงานการประชุม
กรรมการบริหารคณะ และรายงานผลการประเมินการ
ด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ 

19.1.1-7-7.1  
19.1.1-7-7.2 

8. มีการน าผลการพิจารณา
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของ
สภาสถาบันไปปรับปรุงแผน กล
ยุทธ์และแผนปฏิบัติงาน
ประจ าป ี

      วิทยาลัยฯ มีการน าผลการพิจารณา ขอคิดเห็น และขอ 
เสนอแนะ จากคณะกรรมการบริหารคณะฯ มาปรับปรุงแผน       
กลยุทธและแผนปฏิบัติการประจ าปี 

19.1.1-8-8.1  
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ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว (ถ้ามี) 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน (ข้อ) 
คะแนนการประเมินของคณะกรรมการ 

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเป้าหมาย 

         -             -                   -             - 

ผลการประเมินตนเองปีนี้  

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน (ข้อ) คะแนนการตนเองประเมิน (1-5 คะแนน) การบรรลุเป้าหมาย 

6 ข้อ 8 ข้อ 5 บรรลเุป้าหมาย 

รายการหลักฐานอ้างอิง 
19.1.1-1-1.1 โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัตกิารแผนกลยุทธ์ประจ าปี 2553  
19.1.1-1-1.2 แผนปฎิบัติการประจ าปี 2553  
19.1.1-2-2.1        โครงการการทบทวนแผนยุทธศาสตร์เพื่อถ่ายทอดสู่หน่วยงานและบุคคล 
19.1.1-3-3.1      แผนกลยุทธ์ ประจ าปี 2553 
19.1.1-3-3.2       แผนปฎิบัติการประจ าปี 2553 
19.1.1-4-4.1 แผนกลยุทธ์ ประจ าปี 2553 
19.1.1-4-4.2 แผนปฎิบัติการประจ าปี 2553 
19.1.1-5-5.1 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการปี 2553 ครบ 4 พันธกิจ 
19.1.1-6-6.1  รายงานการประชุมกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 1/2553 วันท่ี 28 ม.ค.53 ,ครั้งท่ี 5/2553 วันท่ี 2 พ.ค.53 
19.1.1-6-6.2 รายงานติดตามผลการด าเนินงานของหน่วยงานต่างๆ รายไตรมาส 
19.1.1-7-7.1  รายงานการประชุมกรรมการบริหารคณะ ครั้งท่ี 11/2553 วันท่ี 8 พ.ย.53 
19.1.1-7-7.2 รายงานผลการประเมินการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ 
19.1.1-8-8.1 รายงานการประชุมกรรมการบริหารคณะ ครั้งท่ี 3/2554 วันท่ี 17 มี.ค.54 

 
 
 
 
 
ตัวบ่งชี้ 1.2         ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ 

ตัวบ่งชี้ 1.2.1      มีการจัดการเรียนการสอนที่สอดแทรกการสร้างเสริมสุขภาพ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี   กระบวนการ   
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 
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ผลการด าเนินงาน 

เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

1. มีแผนการด าเนินงานสร้างเสริม   
  สุขภาพ 

 

        วิทยาลัยฯ มีการด าเนินงานสร้างเสริมสุขภาพ โดยมี
หน่วยงานผู้สนับสนุนงบประมาณหลัก คือ ส านักงานกองทุน
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)ในปีการศึกษา 2553 มีการ
ด าเนินงานต่อเนื่องตามแผนงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ซึ่ง
เริมด าเนินงานในปีการศึกษา 2552 และต่อเนื่องมาถึงตลอดปี
การศึกษา 2553 (19.1.2.1-1-1.1) มีการด าเนินการสอดแทรก
ในแผนการจัดการความรู้ของวิทยาลัยฯ ซึ่งบรรจุกิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการสร้างเสริมสุขภาพของ
บุคลากรและนักศึกษา (19.1.2.1-1-1.2)  

19.1.2.1-1-1.1  
19.1.2.1-1-1.2 

2. มีระบบและกลไกการด าเนินงาน
เพื่อสอดแทรกการสร้างเสริม
สุขภาพของผู้เรียนหรือชุมชนไว้ใน
การจัดการเรียนการสอนหรือ
กิจกรรมในรายวิชา  

1. คณะกรรมการอ านวยการและบริหารกลุ่มสถาบัน
แพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท) ด าเนินการ
ผ่าน เครือข่ายโรงเรียนแพทย์สร้างเสริมสุขภาพ 
(19.1.2.1-2-2.1)  เครือข่ายสถาบันการศึกษา
สาธารณสุขศาสตร์  ด า เนินการภายใต้ โครงการ 
สถาบันการศึกษาสาขาสาธารณสุขศาสตร์ให้เป็น
องค์กรณ์การสร้างเสริมสุขภาพ (สอส) (19.1.2.1-2-
2.2 ) โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก 
ส านักงานกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
อย่างไรก็ตาม เพื่อ ให้การด า เนินงานมี เอกภาพ 
วิทยาลัยฯ จึงด าเนินงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพผ่าน
เครือข่ายโรงเรียนแพทย์สร้างเสริมสุขภาพ ซึ่งได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณจากแหล่งเดียวกันอยู่แล้ว 

2. มีการก าหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจของวิทยาลัย ซึ่ ง
ครอบคลุมด้านการสร้างเสริมสุขภาพ (19.1.2.1-2-2.3)       

3. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานสร้างเสริม
สุขภาพของวิทยาลัย (19.1.2.1-2-2.4)  

4. ด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ การด าเนินงาน 
ประจ าปีงบประมาณ 2554 โดยก าหนดให้จัดท า
โครงการด าเนินงานที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธ
กิจ (19.1.2.1-2-2.5) 

5. ท าโครงการจัดการความรู้ ใน เรื่องการจัดการเรียนการ
สอนที่สอดแทรกการสร้างเสริมสุขภาพให้กับบุคลากร
และนักศึกษาของวิทยาลัยฯ  (19.1.2.1-2-2.6)     

19.1.2.1-2-2.1  
     

19.1.2.1-2-2.2 
19.1.2.1-2-2.3 
19.1.2.1-2-2.4 
19.1.2.1-2-2.5 
19.1.2.1-2-2.6 
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6. วิทยาลัยฯ มีการสอดแทรกการสร้างเสริมสุขภาพของ
ผู้เรียน หรือชุมชน โดยก าหนดไว้ในหลักการและ
เหตุผล ปรัชญา และวัตถุประสงค์ของทุกหลักสูตร 
(19.1.2.1-2-2.6)    

3. มีรายวิชาที่สอดแทรกการสร้าง
เสรมิสุขภาพของผู้เรียนโดยบรรจุ
ในหลักสูตรหรือแผนการสอน ไม่
น้อยกว่า 3 รายวิชา   

        โครงสร้างหลักสูตร ทั้งสองหลักสูตร มีรายวิชาที่
สอดแทรกการสร้างเสริมสุขภาพของผู้ เรียน หรือชุมชน 
กระจายตลอดหลักสูตร เช่น เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน 
1 2 3 และ 4 การพัฒนาความเป็นนักวิชาชีพ ประสบการณ์
วิชาชีพแพทย์ ของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (19.1.2.1-3-
3.1) และ การส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม อนามัยครอบครัว 
เวชศาสตร์ชุมชน และ สุขศึกษา ของหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
 (19.1.2.1-3-3.2 )  

19.1.2.1-3-3.1      
19.1.2.1-3-3.2       
 

4. มีการประเมินรายวิชาหรือการ
ประเมินผลสัมฤทธ์ิของกิจกรรมใน
รายวิชา    

         มีการประเมินรายวิชาทุกรายวิชา (19.1.2.1-4-4.1)       
ทั้งประเมินโดยผู้เรียน และประเมินโดยอาจารย์ผู้ได้รับแต่งตั้ง
เป็นประธาน และผู้ประสานงานรายวิชา (19.1.2.1-4-4.2) 
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของกิจกรรม โดยให้ผู้ เรียนสะท้อน
ความรู้สึก (reflection) หลังสิ้นสุดการเรียนในรายวิชา โดย
การพูด หรือเขียน (19.1.2.1-4-4.3)      

19.1.2.1-4-4.1       
19.1.2.1-4-4.2 
19.1.2.1-4-4.3 

5. มีการน าผลการประเมินมาใช้
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน  

        ในการจัดท าตารางเรียน มีการน าผลการประเมินมา
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน ในภาคเรียนถัดไป เช่น 
ปรับช่วงระยะเวลาจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับตารางงานและ
กิจกรรมของนักศึกษา เช่น รายวิชาประสบการณ์วิชาชีพ
แพทย์ ปีการศึกษา 2553 เทียบกับปีการศึกษา 2554 
(19.1.2.1-5-5.1)    

19.1.2.1-5-5.1      
 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว (ถ้ามี) 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน (ข้อ) 
คะแนนการประเมินของคณะกรรมการ 

(3 คะแนน) 
การบรรลุเป้าหมาย 

4 5 - บรรลเุป้าหมาย 

ผลการประเมินตนเองปีนี้  

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน (ข้อ) คะแนนการตนเองประเมิน (1-5 คะแนน) การบรรลุเป้าหมาย 

5  5 5 บรรลเุป้าหมาย 
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รายการหลักฐานอ้างอิง 
19.1.2.1-1-1.1 แผนงานการด าเนินงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพ วิทยาลัยฯ 
19.1.2.1-1-1.2 แผนการจดัการความรู้วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขปงีบประมาณ 2553             

19.1.2.1-2-2.1       ตัวอย่างหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการอ านวยการร่วมกับคณะกรรมการบริหารกลุม่สถาบัน
แพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย และรายงานการประชุมในวาระที่เกี่ยวข้อง 

19.1.2.1-2-2.2       ตัวอย่างหนังสือเชิญประชุมคณบดคีณะสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย 
19.1.2.1-2-2.3      ปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ของวิทยาลัย จากหน้าเวบไซท์ 

http://www.cmp.ubu.ac.th/th/vision.php  
19.1.2.1-2-2.4      ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานสร้างเสริมสุขภาพวิทยาลัยฯ 

19.1.2.1-2-2.5      แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2554 
19.1.2.1-2-2.6 หลักการและเหตผุล ปรัชญา และวัตถุประสงค์ของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑติ หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2550 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุข
ศาสตร  หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2554   
 

19.1.2.1-3-3.1  ตัวอย่างประมวลรายวิชา การพัฒนาความเป็นนักวิชาชีพ ประสบการณ์วิชาชีพแพทย์ เวชศาสตร์
ครอบครัวและชุมชน 2   

19.1.2.1-3-3.2 ตัวอย่างประมวลรายวิชาการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม อนามัยครอบครัว  เวชศาสตร์ชุมชน และสขุ
ศึกษา    
 

19.1.2.1-4-4.1
  

ผลการประเมินการเรยีนการสอนรายวิชาที่มีการเรียนการสอนสอดแทรกการสร้างเสริมสุขภาพจาก
ระบบ REG  

19.1.2.1-4-4.2 ตัวอย่างผลสรุปประเมินผลการจัดการเรยีนการสอนรายวิชาการส่งเสริมสุขภาพ แบบองค์รวม, อนามยั
ครอบครัว, เวชศาสตร์ชุมชน  และสุขศึกษา    

19.1.2.1-4-4.3 ตัวอย่างผลการประเมินกิจกรรมการเรยีนการสอนรายวิชาการพัฒนาความเป็นนักวิชาชีพ รายงานผล
การวินิจฉัยชุมชนในรายวิชา เวชศาสตรค์รอบครัวและชุมชน 2 
 

19.1.2.1-5-5.1 ผลการประเมินรายวิชาประสบการณ์วิชาชีพจากระบบ REG และตารางเรียนรายวิชาประสบการณ์
วิชาชีพภาคเรียนที่ 1 /2553 เปรียบเทียบกับตารางเรยีนรายวิชาประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนท่ี 
1/2554 

 
 
 
 

http://www.cmp.ubu.ac.th/th/vision.php
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ตัวบ่งชี้ 1.2.2 จ านวนโครงการวิจัย ประเภทการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพในภูมภิาคอีสานใต้   
ชนิดตัวบ่งช้ี          ผลลัพธ์  
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
1 โครงการ 2 โครงการ 3 โครงการ 4 โครงการ 5 โครงการ 

 
 ผลการด าเนินงาน 

ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
1. 1. โครงการฤทธ์ิต้านแบคทีเรียของสารสกัดสมุนไพรไทยต่อเช้ือ Burkholderia  pseudomallei   19.1.2.2-1  

2. โครงการความสัมพันธ์ของความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมในการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สาย  
    พันธุ์ใหม่ ชนิด เอ เอ็น 1 ในนักศึกษามหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

 19.1.2.2-2  

3. โครงการประสิทธิผลของการใช้ประโยชน์จากงานวิจยั มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี   19.1.2.2-3 
4. โครงการการศึกษาความชุกในแต่ละฤดูของแมลงวันบ้านและแมลงวันหัวเขียวเพื่อประเมินการ  
   เป็นพาหะของเชื้อแบคทีเรียที่ก่อโรคในระบบทางเดินอาหารในอ าเภอท่ีมีอัตราการเกดิโรค  
   อุจจาระร่วงมากและน้อยของจงัหวัดอุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของประเทศ 

  19.1.2.2-4 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว  

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน (โครงการ) 
คะแนนการประเมินของคณะกรรมการ 

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเป้าหมาย 

5 โครงการ             7 -   บรรลุเปา้หมาย 

 
ผลการประเมินตนเองปีนี้  

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน (โครงการ) คะแนนการตนเองประเมิน (1-5 คะแนน) การบรรลุเป้าหมาย 
5 โครงการ             4                      4 ไม่บรรลเุป้าหมาย 

 
รายการหลักฐานอ้างอิง 
19.1.2.2-1  โครงการฤทธ์ิต้านแบคทีเรียของสารสกัดสมุนไพรไทยต่อเช้ือ Burkholderia  pseudomallei 
19.1.2.2-2         โครงการความสัมพันธ์ของความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมในการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ุใหม่  
                        ชนิด เอ เอ็น 1 ในนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
19.1.2.2-3         โครงการประสิทธิผลของการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
19.1.2.2-4           โครงการการศึกษาความชุกในแต่ละฤดูของแมลงวันบ้านและแมลงวันหัวเขียวเพื่อประเมินการเป็นพาห 
                        ของเชื้อแบคทีเรียที่ก่อโรคในระบบทางเดินอาหารในอ าเภอที่มีอัตราการเกิดโรคอุจจาระร่วงมากและน้อย 
                        ของจังหวัดอุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของประเทศ 
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ตัวบ่งชี้ 1.2.3   จ านวนโครงการหรือกิจกรรมบริการวิชาการด้านการสร้างเสริมสุขภาพแก่ชมุชนในภมูิภาคอีสานใต้   
ชนิดตัวบ่งช้ี            ผลลัพธ์  
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
1 โครงการ 2 โครงการ 3 โครงการ 4 โครงการ 5 โครงการ 

ผลการด าเนินงาน 
ผลด าเนินงาน หัวหน้าโครงการ งบประมาณ หลักฐาน 

1. สร้างเสริมสุขภาพผูสู้งอายุในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลหัวเรือ อ.เมือง จ.อุบลราชธาน ี

นายสง่า ทับทิมหิน 96,480 19.1.2.3-1 

2. ศึกษาความชุกของโรคหิด เหา แผลพุพอง 
และเชื้อราที่ผิวหนัง เพื่อสุขภาพเด็กในวัยเรียน 

รศ.นพ.ป่วน สุทธิพินิจธรรม 167,600 19.1.2.3-2 

3. แพทยศาสตรส์ู่สังคม ครั้งท่ี 2 นางสาวรัตติกาล วังคะฮาด 115,120 19.1.2.3-3 
 

4. บริการตรวจสุขภาพประชาชนในจังหวัดอีสาน
ใต้ ประจ าป ี2553 

นางสาวจินตนา ศิรบิูรณ์พิพัฒนา 123,800 19.1.2.3-4 

5. บริการตรวจคัดกรองธาลัสซเีมยีเคลื่อนที่เพ่ือ
ชาวชนบท 

ดร.สรุศักดิ์ แว่นรัมย ์ 130,000 19.1.2.3-5 

6. โรงเรียนแพทยส์ร้างเสรมิสุขภาพสู่ชุมชน รศ.นพ.ป่วน สุทธิพินิจธรรม 134,000 19.1.2.3-6 

7. บูรณาการการมสี่วนร่วมของประชาชน
ประชาชนผ่านสื่อสารสนเทศเทศ เพื่อการป้องกัน
โรคไขเ้ลือดออก  

นายวัชรพงษ ์ แสงนิล 151,100 19.1.2.3-7 

8. เปิดโลกการเรียนรู้ สู่ร่างอาจารย์ใหญ ่ นางสาวปิยนันท์ มีเวที 100,000 19.1.2.3-8 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว  

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน (โครงการ) 
คะแนนการประเมินของคณะกรรมการ 

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเป้าหมาย 

5 โครงการ 8 - บรรลเุป้าหมาย 

ผลการประเมินตนเองปีนี้  
เป้าหมาย ผลด าเนินงาน (โครงการ) คะแนนการตนเองประเมิน (1-5 คะแนน) การบรรลุเป้าหมาย 

5 โครงการ 8 5 บรรลเุป้าหมาย 
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รายการหลักฐานอ้างอิง 
19.1.2.3-1   โครงการสรา้งเสริมสุขภาพผูสู้งอายุในเขตองค์การบรหิารส่วนต าบลหัวเรือ อ.เมือง จ.อุบลราชธาน ี
19.1.2.3-2          โครงการศึกษาความชุกของโรคหิด เหา แผลพุพอง และเช้ือราที่ผิวหนัง เพื่อสุขภาพเด็กในวัยเรียน 
19.1.2.3-3          โครงการแพทยศาสตร์สูส่ังคม ครั้งท่ี 2 
19.1.2.3-4 โครงการบริการตรวจสุขภาพประชาชนในจังหวัดอีสานใต้ ประจ าป ี2553 

19.1.2.3-5 โครงการบริการตรวจคดักรองธาลสัซีเมยีเคลื่อนที่เพ่ือชาวชนบท 

19.1.2.3-6 โครงการโรงเรยีนแพทย์สร้างเสริมสุขภาพสู่ชุมชน 

19.1.2.3-7 โครงการบรูณาการการมีส่วนร่วมของประชาชนประชาชนผ่านสื่อสารสนเทศเทศ เพื่อการป้องกันโรค 
   ไข้เลือดออก 

19.1.2.3-8 โครงการเปิดโลกการเรียนรู้ สูร่่างอาจารย์ใหญ ่
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องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต     

(กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์) 
ข้อสรุปผลการประเมินตนเอง 

1. จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1.1 จุดแข็ง  

- หลักสตูรมรีูปแบบการรัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ ในทุกระดับชั้นปี มีการก าหนดไว้ในเล่มหลักสตูร 
ในเค้าโครงรายวิชา ตารางสอน คู่มือนักศึกษา คู่มือปฏิบัติการ เพื่อส่งเสรมิให้มีการจัดการเรียนการสอน และการ
ประเมินผลที่หลายหลาย และเป็นไปตามวตัถุประสงค์การเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ในเล่มหลักสตูร 

- มีการจัดสรรทรัพยากรทั้งในรูปแบบงบประมาณ การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานหรือสถานพยาบาลในชุมชน 
เพื่อเตรียมจัดประสบการณ์การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง 

- มีการก าหนดกลไก ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคญั อย่างหลากหลาย เช่น การบันทึก
ภาระงานเชิงปรมิาณ การแต่งตัง้คณะกรรมการการจดัการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ เพื่อรับผิดชอบ
โดยตรง  

- มีการประเมินการจัดการเรียนการสอน โดยเน้นการมสี่วนร่วมของผูเ้รียน อาจารย์ และนักวิชาการศึกษา  
 
แนวทางการเสริมจุดแข็ง  

- ควรมีการท าวิจยัในช้ันเรียน การทบทวนกระบวนการทั้งหมด และท ากิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถาบันอื่น  เพื่อ
พัฒนาการจัดการเรยีนการสอนอย่างต่อเนื่อง 

- ควรมีการน าเอานวัตกรรมการเรียนรู้โดยเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั ในรูปแบบใหม่ๆ มาใช้เพื่อพัฒนามาตรฐานผลการ
เรียนรู้ใหเ้ป็นไปตามกรอบมาตรฐานฯ  

- ควรมีความจริงจังในการก ากับดูแลให้พิจารณาน าผลการประเมินมาปรับปรุงหลักสูตร กระบวนการจดัการเรียนการ
สอน การวัดและประเมินผล อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาผู้เรียนอย่างแท้จริง และเพื่อพัฒนา
ศักยภาพของอาจารยผ์ู้สอนด้วย  

- ควรก าหนดแนวทางการพัฒนาอาจารย์ใหม่ เพื่อให้มีความเข้าใจ และมีทักษะระบบการเรยีนการสอนที่เน้นผู้เรยีน
เป็นส าคญั การวดัและประเมินผล อย่างเป็นรูปธรรม เช่นจดัท าโปรแกรมการฝึกอบรม ส าหรับอาจารย์ใหม่ทุกภาค
การศึกษา 

- จดัหาสื่อและเทคโนโลยีที่ช่วยสนบัสนุนการการเรยีนรู้ตามอัธยาศัยของนักศึกษาอย่างพอเพียง 
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2. จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- พัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการการศึกษา ของผู้บริหารระดับกลาง เพื่อให้สามารถบริหารจัดการหลักสูตรซึ่งมี

ความซับซ้อนของการด าเนินงานเนื่องจากเป็นหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนอยู่หลายแห่ง ยากต่อการก ากับดูแลให้ท่ัวถึง  
- พัฒนาอาจารย์ประจ า โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาจารย์ที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร ตามเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรฯ ให้มีความรู้ความช านาญในงานแพทยศาสตรศึกษา เพ่ือให้สามารถด าเนินการจัดการเรียนการสอน พัฒนาอบรมอาจารย์
ประจ า และสนับสนุนช่วยเหลือหน่วยงานของ Teaching hospital ตลอดจนหน่วยงานที่มีการจัดการศึกษาในชุมชนอย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีความต่อเนื่อง 

- พัฒนาระบบการคัดเลือกอาจารย์ และสร้างแรงจูงใจให้มีการคงอยู่ของบุคลากรสายวิชาการ เพื่อให้วิทยาลัยฯ สามารถ
ด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ  

- พัฒนาระบบการประสานงานกับ Teaching Hospital และการติดตามดูแลนักศึกษาที่อยู่ช้ันคลินิก รวมถึงการจัด
กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ท ากิจกรรมร่วมกันอย่างเพียงพอ 
    
 
       3. วิธีปฏิบัติที่ดี/นวตักรรม 

-  
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(กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์) 
ข้อสรุปผลการประเมินตนเอง 

1. จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

- คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ มีระบบการบริหารจัดการที่มีความเข้มแข็งและสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่าง
ทันท่วงท ี

- มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการน ากระบวนการวิจัยมาใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้หรือแก้ไขปัญหา
สุขภาพชุมชน 

- มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

- มีการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้ 

- อาจารย์ผู้สอนเป็นคนรุ่นใหม่ที่พร้อมจะรับการเปลี่ยนแปลงเพื่อการพัฒนา 

- มีบุคลากรที่ทุ่มเทอุทิศเวลาในการท างาน 

- นักศึกษาสามารถขอรับค าปรึกษากับอาจารย์ได้เมื่อต้องการ 

- นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษามีงานท าครบ 100% ประกอบอาชีพตรงตามสาขา มีรายได้เฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่ ก.พ.
ก าหนด 

- บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรมีคุณลักษณะตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต เช่น มีทักษะสามารถท างาน
ร่วมกับชุมชนได้เป็นอย่างดี  

2. จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- จ านวนอาจารย์ไม่เป็นไปตามสัดส่วนท่ี สกอ.ก าหนด 
- ไม่มีอาจารย์ที่ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก  
- ไม่มีอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการ 
- ได้รับการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรที่ใช้ในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนไม่เพียงพอ เช่น เครื่องมือ

และอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ ต าราเรียน 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- ควรมีการจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอ เพื่อให้เป็นไปตามแผนการสนับสนุนการเรียนการสอน 
- ควรให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เข้าไปมีส่วนร่วมพิจารณาอนุมัติงบประมาณ 
- ควรมีการจัดสรรงบประมาณรายรับ-รายจ่ายแยกหลักสูตร เพื่อให้ทราบแนวโน้มในการบริหารจัดการให้เหมาะสมกับ

รายรับ-รายจ่ายของหลักสูตร 
3. วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 

- หลักสูตรก าหนดให้นักศึกษาท าวิจัยในรายวิชาปัญหาพิเศษ (1902 414) รายบุคคล ท าให้นักศึกษามีพื้นฐานในการ
ท าวิจัย ซึ่งเป็นพื้นฐานต่อการท างานของบัณฑิตในอนาคต 

- การจัดการเรียนการสอนที่มีการสอดแทรกการสร้างเสริมสุขภาพ 
- มีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 
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องค์ประกอบที่ 2  การผลิตบัณฑิต 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1            ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร      
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 

 
ผลการด าเนินงาน      ( กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ ) 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

1. มรีะบบและกลไกการเปิด
หลักสูตรใหม่และปรับปรุง
หลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่
ก าหนดโดยคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาและด าเนินการ
ตามระบบที่ก าหนด 

     หลักสูตรแพทยศาตรบัณฑิต เปิดด าเนินการในปีการศึกษ 2549 โดย
มีระบบและกลไกการเปิดหลักสูตร ดังนี้ 
 1. มีการด าเนินการจัดแต่งตั้งคณะกรรมการร่างหลักสูตรแพทยศาสตร
บัณฑิต ดังนี ้

- ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 10 / 2546 เรื่องแต่งตั้ง
คณะกรรมการโครงการจัดตั้งวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข  สั่ง ณ วันท่ี 13 พฤษภาคม 2546 (19.MD_2.1-1-1.1) 

- ค าสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 727 / 2546 เรื่องแต่งตั้ง
คณะกรรมการโครงการจัดตั้งวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข  (เพิ่มเติม) สั่ ง ณ วันที่  4 มิถุนายน 2546  
(19.MD_2.1-1-1.2) 

- ค าสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 948 / 2546 เรื่องแต่งตั้ง
คณะกรรมการโครงการจัดตั้งวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข (เพิ่มเติม)  สั่ง ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2546 
(19.MD_2.1-1-1.3) 

2. หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2547 ได้รับการ
พิจารณาให้ความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่  
8 พฤศจิกายน 2546  (19.MD_2.1-1-1.4) หลักสูตรแพทยศาสตร
บัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550 ได้รับการพิจารณาให้ความ
เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ 
1/2550 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2550 และในการประชุมครั้งที่ 
9/2552 เมื่อวันท่ี 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 (19.MD_2.1-1-1.5) และ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 ได้รับการพิจารณาให้ความเห็นชอบจาก
สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 

19.MD_2.1-1-1.1 
19.MD_2.1-1-1.2 
19.MD_2.1-1-1.3 
19.MD_2.1-1-1.4 
19.MD_2.1-1-1.5 
19.MD_2.1-1-1.6 
19.MD_2.1-1-1.7 
19.MD_2.1-1-1.8 
19.MD_2.1-1-1.9 
19.MD_2.1-1-1.10 
19.MD_2.1-1-1.11 
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เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 (19.MD_2.1-1-1.6) 
3. หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2547 หลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550 ได้รับการเห็นชอบ
จากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตามหนั งสือ  ศธ 
0506/9250 แล ศธ 0506(2)/1243 ตามล าดับ (19.MD_2.1-1-1.7, 
19.MD_2.1-1-1.8) และและหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 ก าลังอยู่
ระหว่างการพิจารณาให้การเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา 
4. หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2547 หลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550 ได้ผ่านการรับ
รับรองจากแพทยสภาแล้ว (19.MD_2.1-1-1.9, 19.MD_2.1-1-1.10) 
และหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 ได้ผ่าน
การรับรับรองจากแพทยสภาแล้ว (19.MD_2.1-1-1.8, 19.MD_2.1-1-
1.11) 

2. มีระบบและกลไกการปิด
หลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่
ก าหนดโดยคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา และ
ด าเนินการตามระบบที่
ก าหนด 

         ในส่วนของระบบและกลไกการปิดหลักสูตรนั้น เพื่อให้การ
บริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
รวมทั้งเพื่อเป็นการควบคุมคุณภาพและรักษามาตรฐานการศึกษา และ
เพื่อให้การแจ้งปิดหลักสูตรเป็นไปตามแนวปฏิบัติที่คณะกรรมการ
อุดมศึกษาก าหนด มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยงานพัฒนาหลักสูตรได้
จัดท าประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การปิด
หลักสู ตร  พ .ศ .  2552 ประกาศ ณ วันที่   8  กันยายน 2552 
(19.MD_2.1-2-2.1) และส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาได้ท า
หนังสือแจ้งเรื่องการแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการเปิด-ปิดหลักสูตรที่ใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนของสถาบันอุดมศึกษา ตามหนังสือท่ี ศธ 05062/ ว 
1378 ลงวันท่ี 30 ตุลาคม 2550 (19.MD_2.1-2-2.2) และตามหนังสือที่ 
ศธ0506(2)/ว 409 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2551 เรื่องแนวปฏิบัติการแจ้ง
ปิดหลักสูตรสาขาวิชา (19.MD_2.1-2-2.3) 

19.MD_2.1-2-2.1 
19.MD_2.1-2-2.2 
19.MD_2.1-2-2.3 
 

3. ทุกหลักสูตรมีการด าเนินงาน
ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ 
(การด าเนินงานตามกรอบ
ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ 

        หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตได้ผ่านการรับรับรองจากแพทยสภา 
(19.MD_2.1-3-3.1ทั้ง 3 หลักสูตร) และได้มีการด าเนินการตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ดังนี้  
1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ เพื่อท าหน้าที่ก าหนดนโยบาย
บริหารจัดการหลักสูตรการเรียนการสอน ประกันคุณภาพของหลักสูตร 
ประเมินหลักสูตร ตลอดจนควบคุมพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของ
หลักสูตรให้ได้มาตรฐานทางวิชาการ ดังนี ้

19.MD_2.1-3-3.1 
19.MD_2.1-3-3.2 
19.MD_2.1-3-3.3 
19.MD_2.1-3-3.4 
19.MD_2.1-3-3.5 
19.MD_2.1-3-3.6 
19.MD_2.1-3-3.7 
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ห ม า ย ถึ ง  ต้ อ ง มี ก า ร
ประเมินผลตาม “ตัวบ่งชี้ผล
การด าเนินงานตามประกาศ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือ
สาขาวิชา เพื่อการประกัน
คุณภาพหลักสูตรและการ
เรี ยนการสอน” กรณี   ที่
หลักสูตรใดยังไม่มีประกาศ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือ
สาขาวิชา ให้ประเมินตามตัว
บ่ ง ชี้ ก ล า ง ที่ ก า ห น ด ใ น
ภ า ค ผ น ว ก  ก )  ส า ห รั บ
หลักสูตรสาขาวิชาชีพ ต้อง
ได้รับการรับรองหลักสูตรจาก
สภาหรืออง ค์กรวิชาชีพที่
เกี่ ยวข้องด้ วย (หมายเหตุ : 
ส าหรับหลั กสู ตร เก่ าหรื อ
หลักสูตรปรับปรุงที่ยังไม่ได้
ด า เ นิ น ก า ร ต า ม ก ร อ บ
ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติก่อน
ปีการศึกษา 2555 ให้ยึดตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548) 

   1.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ตามประกาศมหาวิทยาลัย เมื่อ
วันท่ี 17 ธันวาคม พ.ศ. 2553 (19.MD_2.1-3-3.2) 
   1.2 ค าสั่งวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ที่ 70/2554 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการช้ันปรีคลินิก หลักสูตรแพทยศาสตร
บัณฑิต ประจ าปีการศึกษา 2553 (19.MD_2.1-3-3.3) 
   1.3 ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการช้ัน
คลินิก วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประจ าปีการศึกษา 
2553 (19.MD_2.1-3-3.4)  
   1.4 ค าสั่งวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ที่ 421/2553 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (19.MD_2.1-3-3.5) 
   1.5 ค าสั่งวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ที่ 155/2553 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ากรณีศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตร
บัณฑิต ประจ าปีการศึกษา 2553 (19.MD_2.1-3-3.6)  
   1.6 ค าสั่งวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้ง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจ าภาค
การศึกษาตอนต้น และตอนปลาย ปีการศึกษา 2553 (19.MD_2.1-3-
3.7) 
   1.7 ค าสั่งวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา
แพทย์ช้ันปรีคลินิก ปีการศึกษา 2553 (19.MD_2.1-3-3.8) 
   1.8 ค าสั่งวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินโครงการสนับสนุนและเตรียมความพร้อมส าหรับ
การประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมและ
การสอบรวบยอด ครั้งท่ี 1 ส าหรับนักศึกษาแพทย์ช้ันปรีคลินิก ประจ าปี 
การศึกษา 2553 (19.MD_2.1-3-3.9) 
2. มีการแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
ตามค าสั่งที่ 523(2)/2552 (19.MD_2.1-3-3.10) 
3. มีการวางระบบการดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิดดังนี้ 
   3.1 ค าสั่งวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ที่ 152/2552 
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานกิจการนักศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข (19.MD_2.1-3-3.11) 
   3.2 ค าสั่งวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ที่ 324/2553. 
เรื่องแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ

19.MD_2.1-3-3.8 
19.MD_2.1-3-3.9 
19.MD_2.1-3-3.10 
19.MD_2.1-3-3.11 
19.MD_2.1-3-3.12 
19.MD_2.1-3-3.13 
19.MD_2.1-3-3.14 
19.MD_2.1-3-3.15 
19.MD_2.1-3-3.16 
19.MD_2.1-3-3.17 
19.MD_2.1-3-3.18 
19.MD_2.1-3-3.19 
19.MD_2.1-3-3.20 
19.MD_2.1-3-3.21 
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สาธารณสุข ประจ าปีการศึกษา 2553 (19.MD_2.1-3-3.12) 
   3.3 ค าสั่งวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ที่ 401/2553 
เรื่องแต่งตั้งอาจารย์ประจ าชั้นปี หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจ าปี
การศึกษา 2553 (19.MD_2.1-3-3.13) 
   3.4 จัดท าสมุดพัฒนาคุณภาพนักศึกษาทุกรายวิชา เพื่อตรวจสอบและ
บันทึกการเข้าเรียนของนักศึกษา (19.MD_2.1-3-3.14) 
   3.5 มีการจัดท าประมวลรายวิชา และเค้าโครงรายวิชา ครบทุก
รายวิชาก่อนเปิดท าการเรียนการสอน (19.MD_2.1-3-3.15) 
4. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานกิจกรรมนักศึกษาร่วมระหว่าง
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข และโรงพยาบาลร่วมผลิต 
ประจ าปีการศึกา 2553 ตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
(19.MD_2.1-3-3.16) 
5. เพื่อให้การด าเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทย
ศาตรบัณฑิตเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงได้มีแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินการการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
วีธีรับตรงตามพื้นที่ รับตรงตามโควตา รับผ่านส่วนกลาง และโครงการ
พิเศษ ประจ าปีการศึกษา 2553 (19.MD_2.1-3-3.17) 
6. ในด้านการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติการ วิทยาลัยฯ ได้จัดท า
ค าสั่งวิทยาลัยฯ ท่ี 278/2553เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการห้องปฏิบัติการ 
(19.MD_2.1-3-3.18) 
7. กลุ่มวิชาแพทยศาสตรบัณฑิต ได้จัดท ารายงานโดยใช้แบบ สมอ.07-
02 ภายใน 30 วัน นับแต่วันสุดท้ายของทุกภาคการศึกษาที่มหาวิทยาลัย
ฯ ก าหนด ดังนี ้
           7.1 แบบรายงานข้อมูลการด าเนินงานหลักสูตรระดับปริญญา
ตรีประจ าภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2553 (19.MD_2.1-3-3.19) 
           7.2 แบบรายงานข้อมูลการด าเนินงานหลักสูตรระดับปริญญา
ตรีประจ าภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2553 (19.MD_2.1-3-3.20)  
8. เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนมีมาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษาจึงได้จัดให้มีการวิพากษ์ข้อสอบก่อนจัดท า
ข้อสอบจริงทุกรายวิชา (19.MD_2.1-3-3.21) 

4. มีคณะกรรมการรับผิดชอบ
ค ว บ คุ ม ก า กั บ ใ ห้ มี ก า ร
ด าเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ 
1 ข้อ 2 และ ข้อ 3 ข้างต้น
ตลอดเวลาที่จัดการศึกษา 

          กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมก ากับ
ให้มีการด าเนินการครบถ้วนท้ังข้อ 1 ขั้อ 2 และข้อ 3 ดังนี ้
1. แต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรตามเกณที่สกอ.ก าหนด (19.MD_2.1-
4-4.1) 

19.MD_2.1-4-4.1 
19.MD_2.1-4-4.2 
19.MD_2.1-4-4.3 
19.MD_2.1-4-4.4 

สมอ. 07-02 
 

สมอ. 07-02 
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และมีการประเมินหลักสูตร
ทุกหลักสูตรอย่างน้อยตาม
กรอบเวลาที่ก าหนดในเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรฯ กรณี
หลักสูตรที่ด า เนินงานตาม
ก ร อ บ ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ 
จะต้องควบคุมก ากับให้การ
ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในข้อ 
3 ผ่านเกณฑ์การประเมิน 5 
ข้อแรกและอย่างน้อยร้อยละ 
80 ของตัวบ่งชี้ที่ก าหนดในแต่
ละปีทุกหลักสูตร 

2. เพื่อให้การบริหารงานของกลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย มีประสิทธิภาพ จึงได้แต่งตั้ง อ.พญ.ปาริชาติ วงศ์เสนา เพื่อ 
ด ารงต าแหน่งรักษาราชการแทนหัวหน้ากลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ ดังนี้ 

2.1 ค าสั่งมหาวิทยาลัยฯ ที่ 1440/2553 เรื่อง แต่งตั้งรักษา
ราชการแทนหัวหน้ากลุ่มวิชา วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
สั่ง ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2553 (19.MD_2.1-4-4.2) 

2.2 ค าสั่งมหาวิทยาลัยฯ ที่ 539/2554 เรื่อง แต่งตั้งรักษา
ราชการแทนหัวหน้ากลุ่มวิชา วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
สั่ง ณ วันที่ 20 เมษายน 2554 (19.MD_2.1-4-4.3) 
3. ได้แต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการช้ันปรีคลินิกเพื่อให้มีการด าเนินการ
ครบถ้วนท้ังข้อ 1 ข้อ 2 และ ข้อ 3 และได้จัดการประชุมคณะกรรมการ
วิชาการชั้นปรีคลินิกเพ่ือให้มีการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง (19.MD_2.1-
4-4.4)  
4. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการช้ันคลินิก วิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข ประจ าปีการศึกษา 2553 เพื่อด าเนินการการ
จัดการเรียนการสอนในช้ันคลินิก (19.MD_2.1-4-4.5) 
5. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อท าหน้าที่ก าหนด
นโยบายบริหารจัดการหลักสูตรการเรียนการสอน ประกันคุณภาพของ
หลักสูตร ประเมินหลักสูตร ตลอดจนควบคุมพัฒนาและปรับปรุง
คุณภาพของหลักสูตรให้ได้มาตรฐานทางวิชาการ  (19.MD_2.1-4-4.6) 

19.MD_2.1-4-4.5 
19.MD_2.1-4-4.6 

5. มีคณะกรรมการรับผิดชอบ
ค ว บ คุ ม ก า กั บ ใ ห้ มี ก า ร
ด าเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ 
1 ข้อ 2 และ ข้อ 3 ข้างต้น
ตลอดเวลาที่จัดการศึกษาและ
มี ก ารพัฒนาหลั กสู ตรทุ ก
หลักสูตรตามผลการประเมิน
ในข้ อ  4  กรณีหลั ก สู ตรที่
ด า เ นิ น ง า น ต า ม ก ร อ บ
ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ
จะต้องควบคุมก ากับให้การ
ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในข้อ 
3 ผ่านเกณฑ์การประเมินครบ 
ทุกตัวบ่งชี้และทุกหลักสูตร 

        กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมก ากับให้
มีการด าเนินการได้ครบถ้วนท้ังข้อ 1 ข้อ 2 และ ข้อ 3 ข้างต้นตลอดเวลา
ที่จัดการศึกษาและมีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการประเมิน
ในข้อ 4 ดังนี ้
1. มีคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
เพื่อรับผิดชอบควบคุมก ากับให้มีการด าเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 
2 และ ข้อ 3 ข้างต้นตลอดเวลาที่จัดการศึกษาและมีการพัฒนาหลักสูตร
ทุกหลักสูตรตามผลการประเมินในข้อ 4 (19.MD_2.1-5-5.1) 
3.  มีคณะกรรมการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
(19.MD_2.1-5-5.2) 
         นอกจากนี้ยังได้จ้ดท ารายงานความก้าวหน้าของหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิตต่อแพทยสภาทุก 6 เดือน (19.MD_2.1-5-5.3) 

19.MD_2.1-5-5.1 
19.MD_2.1-5-5.2 
19.MD_2.1-5-5.3 
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1. มีระบบและกลไกการเปิด
หลักสตูรใหม่และ
ปรับปรุงหลักสูตรตาม
แนวทางปฏิบัติที่ก าหนด
โดยคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาและ
ด าเนินการตามระบบท่ี
ก าหนด 

       ในปีการศึกษา 2553 กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์   ได้ด าเนินการ
จัดการเรียนการสอนจ านวน 1 หลักสูตร คือหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2548 และ
งานพัฒนาหลักสูตรฯได้แจ้งข้อมูลหลักสูตรที่ครบรอบการประเมิน ปี 
2553 (19.PH_2.1-1-1.1) ที่ได้ด าเนินการมาครบรอบ 5 ปี เพื่อเป็น
การพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน และให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานทุกเรื่อง  กลุ่มวิชา
สาธารณสุขศาสตร์   ได้ด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
    1.จัดท าค าสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 315/2553 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข สั่ง ณ 
วันท่ี 25 มีนาคม พ.ศ.2553 (19.PH_2.1-1-1.2) 

2.จัดท าค าสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 898/2553 เรื่อง 
แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข สั่ง ณ 
วันท่ี 29 กรกฎาคม พ.ศ.2553 (19.PH_2.1-1-1.3) 

3. จัดท าประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข ประกาศ ณ วันท่ี 14 กันยายน 2553(19.PH_2.1-1-1.4 ) 

4. คณะกรรมการได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการเพื่อวาง
แผนการปรับปรุงหลักสูตรจ านวน 18 ครั้ง (19.PH_2.1-1-1.5 )  

5.จัดท าโครงการเชิญผู้ ใ ช้บัณฑิตร่วมประชุมเพื่อวิพากษ์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และ
เสนอแนะความคิดเห็นท่ัวไปเกี่ยวกับคุณสมบัติของบัณฑิตที่หน่วยงาน
ต้องการ ขึ้นในวันที่ 21 พฤษภาคม 2553 (19.PH_2.1-1-1.6) เพื่อให้
คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรฯ ได้รับทราบแนวทางการพัฒนา
หลักสูตรฯ ให้มีคุณภาพตรงความต้องการของสถานประกอบการ 
ตลาดแรงงานและชุมชนในปัจจุบัน และเพื่อให้คณะกรรมการปรับปรุง
หลักสูตรฯ อาจารย์  และเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ ยวข้องได้มี โอกาสพบ
ผู้ประกอบการและหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใน
การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรฯร่วมกันเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มีค าสั่งวิทยาลัยฯ แต่งตั้งคณะกรรมการ

19.PH_2.1-1-1.1 
19.PH_2.1-1-1.2 
19.PH_2.1-1-1.3 
19.PH_2.1-1-1.4 
19.PH_2.1-1-1.5 
19.PH_2.1-1-1.6 
19.PH_2.1-1-1.7 
19.PH_2.1-1-1.8 
19.PH_2.1-1-1.9 
19.PH_2.1-1-1.10 
19.PH_2.1-1-1.11 
19.PH_2.1-1-1.12 
19.PH_2.1-1-1.13 
19.PH_2.1-1-1.14 
19.PH_2.1-1-1.15 
19.PH_2.1-1-1.16 
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ด าเนินโครงการเชิญผู้ใช้บัณฑิตร่วมประชุมเพื่อวิพากษ์หลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (19.PH_2.1-1-1.7) และ
ได้สรุปผลโครงการเชิญผู้ใช้บัณฑิตร่วมประชุมเพื่อวิพากษ์หลักสูตรฯ 
(19.PH_2.1-1-1.8) 

6. การพิจารณาอนุมัติและการให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2554 
          6.1 อ.มินตรา สาระรักษ์ หัวหน้ากลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อน าเสนอและช้ีแจงหลักสูตรฯ(19.PH_2.1-1-1.9) 
ต่อคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ 4/2553  เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 
2553 และที่ประชุมมีมติอนุมัติ ในหลักการ และให้วิทยาลัยฯ 
ด าเนินการแก้ไขหลักสูตรตามข้อเสนอแนะของกรรมการ (19.PH_2.1-
1-1.10) 
           6.2 กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ได้ด าเนินการแก้ไขหลักสูตร
ตามข้อเสนอแนะของกรรมการและได้ส่งหลักสูตรที่แก้ไขแล้วเพื่อ
น าเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย (19.PH_2.1-1-1.11)  และ
หลักสูตรได้รับการพิจารณาอนุมัติการเปิดและปรับปรุงหลักสูตรจาก
สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ 9/2553 เมื่อวันที่  
26 ธันวาคม 2553 (19.PH_2.1-1-1.12) 
        6.3 อ.มินตรา สาระรักษ์ หัวหน้ากลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ได้
เข้าร่วมประชุมคณบดีคณะสาธารณสุขแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 1/2554 
เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2554 และได้น าเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2554 ที่
ประชุมได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบหลักสูตร (19.PH_2.1-1-
1.13) 
      ตามที่สกอ. ได้แจ้งแนวทางปฏิบัติในการเปิดการเรียนการสอน
หลักสูตรเกี่ยวกับสาขาวิชาชีพและสาขาแห่งการประกอบโรคศิลปะ 
(19.PH_2.1-1-1.14) นั้นกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ได้ด าเนินการส่ง
หลักสูตรฯ ให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เพื่อพิจารณาความซ้ าซ้อน
ในวิชาชีพตามพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ  ทั้งนี้กอง
ประกอบโรคศิลปะได้พิจารณาว่า หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2554 ไม่มีเนื้อหาวิชา
ที่คาบเกี่ยวหรือก้าวล่วงในสาขาต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัติการ
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ประกอบโรคศิลปะ พ.ศ.2542 (19.PH_2.1-1-1.15)  
           ขณะนี้หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุข
ศาสตร์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2554 อยู่ในขั้นตอนที่มหาวิทยาลัย เสนอ
หลักสูตรให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบ
การให้ความเห็นชอบหลักสูตร(19.PH_2.1-1-1.16) 

2. มีระบบและกลไกการปิด
หลักสตูรตามแนวทาง
ปฏิบัติที่ก าหนดโดย
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และ
ด าเนินการตามระบบท่ี
ก าหนด 

         ในส่วนของระบบและกลไกการปิดหลักสูตรนั้น เพื่อให้การ
บริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวมทั้ง
เพื่อเป็นการควบคุมคุณภาพและรักษามาตรฐานการศึกษา และเพื่อให้
การแจ้งปิดหลักสูตรเป็นไปตามแนวปฏิบัติที่คณะกรรมการการ
อุดมศึกษาก าหนด มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยงานพัฒนาหลักสูตร 
ได้จัดท าประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การปิด
หลักสูตร พ.ศ.2552 ประกาศ ณ วันที่ 8 กันยายน 2552 (19.PH_2.1-
2-2.1) และส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ท าหนังสือแจ้ง
เรื่องการแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการเปิด-ปิดหลักสูตรที่ใช้ในการจัดการเรียน
การสอนของสถาบันอุดมศึกษา ตามหนังสือที่ ศธ 0506(2)/ ว 1378 
ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2550 (19.PH_2.1-2-2.2) และตามหนังสือที่ ศธ 
0506(2)/ ว 409 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2551 เรื่อง แนวปฏิบัติการแจ้ง
ปิดหลักสูตรสาขาวิชา (19.PH_2.1-2-2.3) 
         อ้างตามมติการประชุมคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) 
ครั้งที่ 8/2551 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2551 มีมติให้ยุติการรับนักศึกษา
ในหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 เป็นต้นไป 
(19.PH_2.1-2-2.4)   
         ในปีการศึกษา 2553 กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ได้ด าเนินการ
แจ้งขอปิดหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรต่อเนื่อง) 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2550 โดยได้ด าเนินการตามแนวทางปฏิบัติที่ก าหนด
โดยคณะกรรมการการอุดมศึกษาดังนี ้

1. กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์เสนอเรื่องการขอปิดหลักสูตรฯ 
ให้คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณา(19.PH_2.1-2-
2.5)และคณะกรรมการฯ เห็นชอบการขออนุมัติปิดหลักสูตร แล้วใน
การประชุมฯ ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2554 
(19.PH_2.1-2-2.6) 

2. วิทยาลัยฯ ได้ท าหนังสือแจ้งที่งานพัฒนาหลักสูตร เพื่อขอ
ปิดหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรต่อเนื่อง) หลักสูตร
ใหม่ พ.ศ.2550  (19.PH_2.1-2-2.7) 

19.PH_2.1-2-2.1 
19.PH_2.1-2-2.2 
19.PH_2.1-2-2.3 
19.PH_2.1-2-2.4 
19.PH_2.1-2-2.5 
19.PH_2.1-2-2.6 
19.PH_2.1-2-2.7 
19.PH_2.1-2-2.8 
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3. ฝ่ายเลขาคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรฯ ได้
ท าหนังสือแจ้งผลการพิจารณาตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพจิารณา
กลั่นกรองหลักสูตรฯ ครั้งที่ 2/2554วันท่ี 18 มีนาคม 2554 มีมติให้ปิด
หลักสูตร สบ.ต่อเนื่องได้ มีมติเห็นชอบการปิดหลักสูตร และให้เสนอ
วาระเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาอนุมัติ และแจ้ง สกอ.
พิจารณารับทราบต่อไป(19.PH_2.1-2-2.8) 

3. ทุกหลักสูตรมีการ
ด าเนินงานให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา และ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
(การด าเนินงานตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
หมายถึง ต้องมีการ
ประเมินผลตาม “ตัวบ่งช้ี
ผลการด าเนินงานตาม
ประกาศมาตรฐานคุณวุฒิ
สาขาหรือสาขาวิชา เพื่อ
การประกันคณุภาพ
หลักสตูรและการเรียน
การสอน” กรณี  ที่
หลักสตูรใดยังไม่มี
ประกาศมาตรฐานคุณวุฒิ
สาขาหรือสาขาวิชา ให้
ประเมินตามตัวบ่งช้ีกลาง
ที่ก าหนดในภาคผนวก ก) 
ส าหรับหลักสูตรสาขา
วิชาชีพ ต้องได้รับการ
รับรองหลักสูตรจากสภา
หรือองค์กรวิชาชีพท่ี
เกี่ยวข้องด้วย(หมายเหต:ุ 
ส าหรับหลักสูตรเก่าหรือ

        กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ได้ด าเนินการตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ดังนี ้   
        1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2548 ได้ก าหนดปรัชญาและวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร คุณลักษณะบัณฑิตที่พึ งประสงค์ ไว้ ในหน้าที่  11-12 
(19.PH_2.1-3-3.1) 
        2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2548 ได้ก าหนดอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 
521 (2)/2552 เรื่องเปลี่ยนแปลงค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร
และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข สั่ง ณ 
วันท่ี 15 มิถุนายน 2552 (19.PH_2.1-3-3.2) 
           3. มีการวางระบบการดแูลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด ดังนี ้
               3.1 มีค าสั่งวิทยาลัยฯที่  152/2552 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารงานกิจการนักศึกษา วิทยาลัยฯ และค าสั่ง ม.อบ. 
ที่ 1500/2553 และ537/2554 แต่งตั้ง  อ.เมรีรัตน์ มั่นวงศ์ เป็นผู้ช่วย
คณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา(19.PH_2.1-3-3.3)  
               3.2 ค าสั่งวิทยาลัยฯ ที่ 324/2553 เรื่องแต่งตั้งอาจารย์ที่
ปรึกษานักศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์แพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข สั่ง ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2553 (19.PH_2.1-3-3.4) 
               3.3 ค าสั่งวิทยาลัยฯ ที่ 215/255- เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ที่
ปรึกษาช้ันปี นักวิชาการศึกษาช้ันปี และอาจารย์ที่ปรึกษากลุ่มวิชาชีพ
เฉพาะทาง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  
สั่ง ณ วันที่ 8 มถิุนายน 2553 (19.PH_2.1-3-3.5) 
              3.4 จัดท าสมุดพัฒนาคุณภาพนักศึกษาทุกรายวิชา เพื่อ
ตรวจสอบและบันทึกการเข้าเรียนของนักศึกษา (19.PH_2.1-3-3.6) 
              3.5 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ได้ประชุมเพื่อหา

19.PH_2.1-3-3.1 
19.PH_2.1-3-3.2 
19.PH_2.1-3-3.3 
19.PH_2.1-3-3.4 
19.PH_2.1-3-3.5 
19.PH_2.1-3-3.6 
19.PH_2.1-3-3.7 
19.PH_2.1-3-3.8 
19.PH_2.1-3-3.9 
19.PH_2.1-3-3.10 
19.PH_2.1-3-3.11 
19.PH_2.1-3-3.12 
19.PH_2.1-3-3.13 
19.PH_2.1-3-3.14 
19.PH_2.1-3-3.15 
19.PH_2.1-3-3.16 
19.PH_2.1-3-3.17 
19.PH_2.1-3-3.18 
19.PH_2.1-3-3.19 
19.PH_2.1-3-3.20 
19.PH_2.1-3-3.21 
19.PH_2.1-3-3.22 
19.PH_2.1-3-3.23 
19.PH_2.1-3-3.24 
19.PH_2.1-3-3.25 
19.PH_2.1-3-3.26 
19.PH_2.1-3-3.27 
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หลักสตูรปรับปรุงที่ยัง
ไม่ได้ด าเนินการตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ก่อนปีการศึกษา 2555 
ให้ยึดตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอดุมศึกษา พ.ศ. 
2548) 

แนวทางในการติดตามนักศึกษาที่มีเวลาเรียนน้อยกว่าร้อยละ 80 
นักศึกษาท่ีมีการเรียนเป็น I และแจ้งผู้ปกครองเพื่อทราบ (19.PH_2.1-
3-3.7 ) 
              3.5 หนังสือจากวิทยาลัยฯ แจ้งผู้ปกครองนักศึกษาที่มีผล
การเรียนเป็น I  เพื่อทราบและให้รีบด าเนินการแก้ไขผลการเรียน 
(19.PH_2.1-3-3.8) 
       4. มีการจัดท าประมวลรายวิชา และเค้าโครงรายวิชา ครบทุก
รายวิชาก่อนเปิดท าการเรียนการสอน และเสนอให้งานพัฒนาหลักสูตร
เป็นผู้ตรวจสอบทุกภาคการศึกษา ดังนี้ 
            4.1 หนังสือส่งประมวลรายวิชาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2553 ให้งานพัฒนาหลักสูตรตรวจสอบ (19.PH_2.1-3-3.9) และ
ตัวอย่างประมวลรายวิชา (19.PH_2.1-3-3.10) 
            4.2 หนังสือส่งประมวลรายวิชาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2553 ให้งานพัฒนาหลักสูตรตรวจสอบ (19.PH_2.1-3-3.11) และ
ตัวอย่างประมวลรายวิชา (19.PH_2.1-3-3.12) 
        5. มีค าสั่งวิทยาลัยฯ เพื่อแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
เพื่อท าหน้าที่วางแผนการด าเนินการเกี่ยวกับรายวิชา ด าเนินการ
จัดการเรื่องเนื้อหา ตารางสอน คู่มือ เอกสารประกอบการสอน 
ประเมินการสอน ประเมินกระบวนวิชา การวัดและประเมินผล ดังนี้  

5.1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 ได้จัดท าค าสั่งวิทยาลัย
ฯ ที่ 219/2553 เรื่องแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  ประจ าภาค
การศึกษาต้น ปีการศึกษา 2553 สั่ง ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2553 
(19.PH_2.1-3-3.13) 

5.2 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2553 ได้จัดท าค าสั่งวิทยาลัย
ฯ ที ่39/2554 เรื่องแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา หลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ประจ าภาคการศึกษา
ปลาย ปีการศึกษา 2553 สั่ง ณ วันที่ 18 มกราคม 2554 (19.PH_2.1-
3-3.14) และค าสั่งวิทยาลัยฯ ที่ 62/2554 เรื่องแต่งตั้งอาจารย์
ผู้ รับผิดชอบรายวิชา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร์ ประจ าภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2553 
(เพิ่มเติม) สั่ง ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2554 (19.PH_2.1-3-3.15) 

5.3 ค าสั่งวิทยาลัยฯ ท่ี 93/2553 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ฝึกเสริมประสบการณ์วิชาชีพ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
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สาธารณสุขศาสตร์ ช้ันปีที่ 3 สั่ง ณ วันที่ 9 มีนาคม 2553 
(19.PH_2.1-3-3.16) 

6. เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรมีประสิทธิภาพ
และบังเกิดผลดีต่อนักศึกษามากที่สุด ในแต่ละภาคเรียน ได้มีการเชิญ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เช่ียวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้องมาเป็นอาจารย์พิเศษ มี
รายละเอียด ดังน้ี 

   6.1 ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่องแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ประจ าภาค
การศึกษาต้น ปีการศึกษา 2553 ประกาศ ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2553 
(19.PH_2.1-3-3.17) 

   6.2 ค าสั่งมหาวิทยาลัยฯ ที่ 1104/2553  เรื่องแต่งตั้งอาจารย์
ผู้สอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
ประจ าภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2553 สั่ง ณ วันที่ 16 กันยายน 
2553 (19.PH_2.1-3-3.18) 

   6.3 ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่องแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ประจ าภาค
การศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2553 ประกาศ ณ วันที่ 13 มกราคม 
2554 (19.PH_2.1-3-3.19) 

6.4 ค าสั่งมหาวิทยาลัยฯ ที่ 40/2554 เรื่องแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ประจ าภาค
การศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2553 สั่ง ณ วันที่ 14 มกราคม 2554 
(19.PH_2.1-3-3.20) 

7. เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม และให้การด าเนินการสอบ
คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรฯทั้งระบบรับตรงตามพื้นที่ รับตรง
ตามโควตา รับผ่านส่วนกลางและ โครงการพิเศษ ประจ าปีการศึกษา 
2554 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยได้มี
การจัดท าค าสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 1558/2553เรื่องแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินการ การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิธีรับตรงตามพื้นที่ รับตรงตามโควตา รับ
ผ่านส่วนกลางและ โครงการพิเศษ ประจ าปีการศึกษา 2554 สั่ง ณ 
วันท่ี 23 พฤศจิกายน 2553 (19.PH_2.1-3-3.21) 
       8. ในด้านการจัดการเรียนการสอนในห้องปฏิบัติการ วิทยาลัยฯ 
ได้จัดท าค าสั่งวิทยาลัยฯที่ 278/2553 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการ
ห้องปฏิบั ติ การ  วิทยาลั ยแพทยศาสตร์ และการสาธารณสุ ข 
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มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  สั่ ง  ณ วันที่  21 กรกฎาคม 2553 
(19.PH_2.1-3-3.22) เพื่อท าหน้าท่ีก าหนดนโยบายและแผนการบริหาร
จัดการห้องปฏิบัติการ ก าหนดระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ห้องปฏิบัติการ จัดสรรการใช้ห้องปฏิบัติการ 
       9. ทุกรายวิชาที่เปิดสอน จะต้องจัดท าสรุป ปัญหาและอุปสรรค
ในการจัดการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา และน าผลที่ได้มา
ปรับปรุงและแก้ไข ดังนี้  
           9.1 สรุปปัญหาอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอน ประจ า
ภาคเรี ยนที่  1  ปีการศึกษา 2553 อยู่ ในรายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ครั้งท่ี 2/2554 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 13 
มกราคม 2554 (19.PH_2.1-3-3.23) 
            9.2 สรุปปัญหาอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอน ประจ า
ภาคเรี ยนที่  2  ปีการศึกษา 2553 อยู่ ในรายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ครั้งที่ 12/2554 เมื่อวันพฤหัสบดี ที ่
21 เมษายน 2554 (19.PH_2.1-3-3.24) 
       10 กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ได้จัดท ารายงานโดยใช้แบบ 
สมอ.07-02 ภายใน 30 วัน นับแต่วันสุดท้ายของทุกภาคการศึกษาที่
มหาวิทยาลัยฯ ก าหนด ดังนี ้
           10.1 แบบรายงานข้อมูลการด าเนินงานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีประจ าภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2553 (19.PH_2.1-3-
3.25) 
           10.2 แบบรายงานข้อมูลการด าเนินงานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีประจ าภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา  2553 
(19.PH_2.1-3-3.26)  
           10.3 รายงานผลการพัฒนาหลักสูตรตามตัวช้ีวัดการประกัน
คุณภาพ ประจ าปีการศึกษา 2553 (19.PH_2.1-3-3.27) 

4. มีคณะกรรมการ
รับผิดชอบควบคมุก ากับ
ให้มีการด าเนินการได้
ครบถ้วนท้ังข้อ 1 ข้อ 2 
และ ข้อ 3 ข้างต้น
ตลอดเวลาที่จัดการศึกษา 
และมีการประเมิน
หลักสตูรทุกหลักสูตร

      กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุม
ก ากับให้มีการด าเนินการได้ครบถ้วนท้ังข้อ 1 ข้อ 2 และ ข้อ 3  ดังนี ้

3. เพื่อให้การบริหารงานของกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ จึงได้แต่งตั้ง อ.มินตรา  สาระรักษ์ 
เพื่อ ด ารงต าแหน่งรักษาราชการแทนหัวหน้ากลุ่มวิชาสาธารณสุข
ศาสตร์ ดังนี้ 

3.1 ค าสั่งมหาวิทยาลัยฯ ที่ 1440/2553 เรื่อง แต่งตั้งรักษา
ราชการแทนหัวหน้ากลุ่มวิชา วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ

19.PH2.1-4-4.1 
19.PH2.1-4-4.2 
19.PH2.1-4-4.3 
19.PH2.1-4-4.4 
19.PH2.1-4-4.5 
 
 
 

สมอ. 07-02 
 

สมอ. 07-02 
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อย่างน้อยตามกรอบเวลา
ที่ก าหนดในเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรฯ 
กรณีหลักสตูรที่
ด าเนินงานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
จะต้องควบคุมก ากับให้
การด าเนินงานตามตัว
บ่งช้ีในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์
การประเมิน 5 ข้อแรก
และอย่างน้อยร้อยละ 80 
ของตัวบ่งช้ีที่ก าหนดใน
แต่ละปีทุกหลักสตูร 

สาธารณสุข สั่ง ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2553 (19.PH2.1-4-4.1) 
3.2 ค าสั่งมหาวิทยาลัยฯ ที่ 539/2554 เรื่อง แต่งตั้งรักษา

ราชการแทนหัวหน้ากลุ่มวิชา วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข สั่ง ณ วันที่ 20 เมษายน 2554 (19.PH2.1-4-4.2) 

4. จัดท าค า สั่ ง วิ ทยาลั ยฯ  ที่  512/2553  เ รื่ อ งแต่ งตั้ ง
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เพื่อท าหน้าที่ในการบริหารหลักสูตร
และการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร การติดตามประเมินผล
หลักสูตร และหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย สั่ง ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2553    
(19.PH2.1-4-4.3) 
      3. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ได้แบ่งภาระหน้าที่ของคณะ
กรรมการฯ ดังรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ครั้ง
ที่ 3/2554 เมื่อวันท่ี 24 มกราคม 2554 (19.PH2.1-4-4.4) 
      4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2548 ได้ด าเนินการมาครบรอบ 5 ปี และในปี
การศึกษา 2553 ได้มีการประเมินหลักสูตรโดย อาจารย์ นักศึกษา 
บัณฑิต และผู้ใช้บัณฑิต  (19.PH2.1-4-4.5) 

 

5. มีคณะกรรมการ
รับผิดชอบควบคมุก ากับ
ให้มีการด าเนินการได้
ครบถ้วนท้ังข้อ 1 ข้อ 2 
และ ข้อ 3 ข้างต้น
ตลอดเวลาที่จัดการศึกษา
และมีการพัฒนาหลักสูตร
ทุกหลักสูตรตามผลการ
ประเมินในข้อ 4 กรณี
หลักสตูรที่ด าเนินงาน
ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติจะต้องควบคุม
ก ากับให้การด าเนินงาน
ตามตัวบ่งช้ีในข้อ 3 ผ่าน
เกณฑ์การประเมินครบ 
ทุกตัวบ่งช้ีและทุก
หลักสตูร 

       ตลอดเวลาที่จัดการศึกษา กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ได้มี
คณะกรรมการรับผิดชอบ ควบคุม ก ากับ ให้มีการด าเนินการได้
ครบถ้วนท้ังข้อ 1 ข้อ 2 และ ข้อ 3 จ านวน 2 ชุด คือ  

1. ค าสั่งวิทยาลัยฯ ที่ 512/2553 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรฯ เพื่อท าหน้าที่ในการบริหารหลักสูตรและการเรียน
การสอน การพัฒนาหลักสูตร การติดตามประเมินผลหลักสูตร และ
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย สั่ง ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2553  (19.PH2.1-
5-5.1) 

2. คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยฯ ที่ 
731 (2)/2552 สั่ง ณ 31 สิงหาคม 2553  และค าสั่งมหาวิทยาลัยฯ ที่ 
407/2554 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการวิทยาลัยฯ ประเภทผู้แทนอาจารย์ใน
วิทยาลัย สั่ง ณ วันที่ 25 มีนาคม 2554 และค าสั่งมหาวิทยาลัยฯ ที่ 
1180/2553 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการวิทยาลัยฯ ประเภทผู้แทนอาจารย์
ในวิทยาลัย สั่ง ณ วันที่ 23 กันยายน 2553 (19.PH2.1-5-5.2) 
    ในด้านการพัฒนาหลักสูตรตามผลการประเมินในข้อ 4 นั้น 
กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร ์ได้มคีณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมก ากับ
ให้มีการพัฒนาหลักสูตรตามผลการประเมินในข้อ 4 ดังนี ้

1.จัดท าค าสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 315/2553 เรื่อง 

19.PH2.1-5-5.1 
19.PH2.1-5-5.2 
19.PH2.1-5-5.3 
19.PH2.1-5-5.4 
19.PH2.1-5-5.5 
19.PH2.1-5-5.6 
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แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข สั่ง ณ 
วันท่ี 25 มีนาคม พ.ศ.2553 (19.PH_2.1-5-5.3) 

2.จัดท าค าสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 898/2553 เรื่อง 
แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข สั่ง ณ 
วันท่ี 29 กรกฎาคม พ.ศ.2553 (19.PH_2.1-5-5.4) 

3.จัดท าประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เรื่อง แต่งตั้ ง
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  วิ ทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข ประกาศ ณ วันท่ี 14 กันยายน 2553 (19.PH_2.1-5-5.5) 

คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรฯ ได้น าผลการประเมินหลักสูตร
โดย อาจารย์ นักศึกษา บัณฑิต และผู้ใช้บัณฑิต รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับ
การก าหนดโครงสร้างหลักสูตรฯ ที่ได้จากการเข้าร่วมประชุมคณบดี
คณะสาธารณสุขแห่งประเทศไทย น ามาปรับปรุงหลักสูตรและรายวิชา 
โดยเน้นด้านการบริหารจัดการสุขภาพชุมชนและสิ่งแวดล้อม การสร้าง
พลัง การมีส่วนร่วมของชุมชน วิเคราะห์ พัฒนาและแก้ไขปัญหา
สาธารณสุขในชุมชน  โดยใช้กระบวนการวิจัย  และปรับเปลี่ยนวิธีการ
สอนทั้งภาคบรรยาย ภาคปฏิบัติ และการฝึกปฏิบัติภาคสนาม เพื่อเพิ่ม
สมรรถนะของบัณฑิตให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตมากขึ้น 
อีกทั้งยังปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องตามมติที่ประชุมคณบดีเครือข่าย
สถาบันการผลิตบัณฑิตสาธารณสุขศาสตร์และสถานการณ์ปัจจุบัน ดัง
รายวิชาในโครงสร้างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554 (19.PH_2.1-5-5.6) 

 
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว (ถ้ามี) 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน (ข้อ) 
คะแนนการประเมินของคณะกรรมการ 

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเป้าหมาย 

- - - - 
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ผลการประเมินตนเองปีนี้  

หน่วยงาน เป้าหมาย 
ผลด าเนินงาน 

(ข้อ) 

คะแนนการประเมิน 
ตนเอง                      

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเป้าหมาย 

วิทยาลัยฯ 4 ข้อ 5 5 บรรลเุป้าหมาย 

กลุ่มวิชาแพทยศาสตร ์ 4 ข้อ 5 5 บรรลเุป้าหมาย 

กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร ์ 4 ข้อ 5 5 บรรลเุป้าหมาย 

 
รายการหลักฐานอ้างอิง     ( กลุม่วิชาแพทยศาสตร์ ) 
19.MD_2.1-1-1.1   ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 10 / 2546 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการจัดตั้งวิทยาลัย

แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  สั่ง ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2546 
19.MD_2.1-1-1.2 ค าสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 727 / 2546 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการจัดตั้งวิทยาลัย

แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  (เพิ่มเติม) สั่ง ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2546 
19.MD_2.1-1-1.3 ค าสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 948 / 2546 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการจัดตั้งวิทยาลัย

แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข (เพิ่มเติม)  สั่ง ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2546 
19.MD_2.1-1-1.4 ตราประทับบนปกหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2547  
19.MD_2.1-1-1.5 ตราประทับบนปกหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550  
19.MD_2.1-1-1.6             รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งท่ี 2/2554  
                                   เมื่อวันท่ี 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 
19.MD_2.1-1-1.7  หนังสือให้ความเห็นชอบหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2547  จากส านักงาน

คณะกรรมการอุดมศึกษา  ที่  ศธ 0506/9250 
19.MD_2.1-1-1.8 หนังสือให้ความเห็นชอบหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2550  จากส านักงาน

คณะกรรมการอุดมศึกษา  ที่  ศธ 0506(2)/1243 
19.MD_2.1-1-1.9   หนังสือรับรองจากแพทยสภา ท่ี พส 012/ว.491   เรื่อง ขอแจ้งผลการพิจารณารับรองหลักสูตร

แพทยศาสตรบัณฑิต  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
19.MD_2.1-1-1.10 หนังสือรับรองจากแพทยสภา ที่ พส 012/22   เรื่อง หลักสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต ( หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2550 ) วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
19.MD_2.1-1-1.11 หนังสือรับรองจากแพทยสภา ที่ พส 012/1101   เรื่อง ขอแจ้งผลการพิจารณารับรองหลักสูตร

แพทยศาสตรบัณฑิต  หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ 2553  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  
มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี

 
19.MD_2.1-2-2.1 ประกาศมหาวิทยาลยัอุบลราชธานี เรื่อง เกณฑ์การปิดหลักสตูร พ.ศ. 2552 
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19.MD_2.1-2-2.2 บันทึกข้อความ ท่ี ศธ 0506(2)/ว1378 วันท่ี 30 ตุลาคม 2550 เรื่อง  การแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการเปิด-ปิด
หลักสตูรที่ใช้ในการจัดการเรยีนการสอนของสถาบันอุดมศึกษา 

19.MD_2.1-2-2.3 บันทึกข้อความ ท่ี ศธ 0506(2)/ว1409 วันท่ี 31 มีนาคม 2551 เรื่อง  แนวปฏิบัติการแจ้งปิดหลักสตูร 
สาขาวิชา 

 
19.MD_2.1-3-3.1 - หนังสือรับรองจากแพทยสภา ที่ พส 012/ว.491   เรื่อง ขอแจ้งผลการพิจารณารับรองหลักสตูร

แพทยศาสตรบัณฑิต  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
 -  หนังสือรับรองจากแพทยสภา ที่ พส 012/22 เรื่อง หลักสตูรแพทยศาสตรบณัฑิต  (หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2550 ) วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
 -  หนังสือรับรองจากแพทยสภา ที่ พส 012/1101   เรื่อง ขอแจ้งผลการพิจารณารับรองหลักสูตร

แพทยศาสตรบัณฑิต  หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ 2553  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  
มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี

19.MD_2.1-3-3.2 ประกาศมหาวิทยาลยัอุบลราชธานี  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบรหิารหลักสูตรแพทยศาสตร์บณัฑติ  
วิทยาลัยแพทยศาสตรแ์ละการสาธารณสุข  มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

19.MD_2.1-3-3.3 ค าสั่งวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขที่ 70/2554 เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการชั้น                 
ปรีคลินิก  หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา 2553 

19.MD_2.1-3-3.4 ประกาศมหาวิทยาลยัอุบลราชธานี  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการช้ันคลินิก  วิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข ประจ าปีการศึกษา 2553  

19.MD_2.1-3-3.5  ค าสั่งวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขที่ 412 / 2553 เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ
จัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน หลักสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต  

19.MD_2.1-3-3.6 ค าสั่งวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขที่ 175/ 2553 เรื่อง แก้ไขค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท า
กรณีศึกษา หลักสตูรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา 2553 

19.MD_2.1-3-3.7 ค าสั่งวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขที ่198/ 2553  เรื่อง  แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  
หลักสตูรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจ าภาคการศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2553 

19.MD_2.1-3-3.8 ค าสั่งวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขที่ 119/2553  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการปฐมนิเทศ
นักศึกษาแพทย์ช้ันปรีคลินิก ปีการศึกษา 2553 

19.MD_2.1-3-3.9  ค าสั่งวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขที่ 38/2554  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการ
สนับสนุนและเตรียมความพร้อมส าหรับการประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
และการสอบรวบยอด ครั้งท่ี 1 ส าหรับนักศึกษาแพทย์ช้ันปรีคลินิก ประจ าปีการศึกษา 2553 

19.MD_2.1-3-3.10 ค าสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 523(2) /2552 เรื่อง เปลี่ยนแปลงค าสั่งแต่งตั้งอาจารยห์ลักสูตรและ
อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

19.MD_2.1-3-3.11 ค าสั่งวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขที่ 152/2552  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงาน
กิจการนักศึกษาค าสั่งมหาวิทยาลยัอุบลราชธานี ที่ 1500 /2553 เรื่อง แต่งตั้งรองรักษาราชการแทนรอง
คณบดีและผู้ช่วยคณบดี  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

                                   ค าสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 537 /2554  เรื่อง แต่งตั้งรองรักษาราชการแทนรองคณบดีและผู้ช่วย
คณบดี  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
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19.MD_2.1-3-3.12   ค าสั่งวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ท่ี 324 / 2553 เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษา 
วิทยาลัยแพทยศาสตรแ์ละการสาธารณสุขประจ าปีการศึกษา 2553  

19.MD_2.1-3-3.13  ค าสั่งวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ท่ี 401 / 2553 เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ประจ าช้ันปี  
หลักสตูรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา 2553  

19.MD_2.1-3-3.14 สมุดพัฒนาคณุภาพนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2553 
19.MD_2.1-3-3.15 ประมวลรายวิชา และเค้าโครงรายวิชา ประจ าปีการศึกษา 2553 
19.MD_2.1-3-3.16 ประกาศมหาวิทยาลยัอุบลราชธานี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานกิจการนักศึกษาร่วมระหวา่ง

วิทยาลัยแพทยศาสตรแ์ละการสาธารณสุข และโรงพยาบาลร่วมผลติ  ประจ าปีการศึกษา 2553 
19.MD_2.1-3-3.17 ค าสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 1003(2))/ 2552 เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ  การสอบ

คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  โควตาภาคอสีาน  โควตาภาคอื่น การคัดเลือกบคุคล
เข้าศึกษาในสถาบัน อุดมศึกษา และโครงการพิเศษ ประจ าปีการศึกษา 2553  

19.MD_2.1-3-3.18 ค าสั่งวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ท่ี 278/2553 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการห้องปฏิบัติการ 
วิทยาลัยแพทยศาสตรแ์ละการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

19.MD_2.1-3-3.19    แบบรายงานข้อมูลการด าเนินงานหลักสตูรระดับปริญญาตรีประจ าภาคปีการศึกษา รายงานประจ าภาคต้น 
ปีการศึกษา 2553  

19.MD_2.1-3-3.20    แบบรายงานข้อมูลการด าเนินงานหลักสตูรระดับปริญญาตรีประจ าภาคปีการศึกษา รายงานประจ าภาค
ปลาย ปีการศึกษา 2553  

19.MD_2.1-3-3.21  -บันทึกข้อความ ท่ี ศธ 0529.16.2/ว.0070 วันท่ี 7 ธันวาคม 2553 เรื่อง ขอเชิญประชุมวิเคราะห์ข้อสอบ 
รายวชิา ระบบทางเดินหายใจ 1 (1901 203) 

 -บันทึกข้อความ ท่ี ศธ 0529.16.2/0085 วันท่ี 14 ธันวาคม 2553 เรื่อง ขอเชิญประชุมวิเคราะห์ข้อสอบ 
(supplement) รายวิชา ระบบตอ่มไร้ท่อ (1901 307) 

 -บันทึกข้อความ ท่ี ศธ 0529.16.2/ว.0070 วันท่ี 14 มกราคม 2554 เรื่อง ขอเชิญประชมุวิเคราะห์ข้อสอบ 
รายวิชา ระบบหัวใจและหลอดเลอืด 1 (1901 205) 

 -บันทึกข้อความ ท่ี ศธ 0529.16.2/0173 วันท่ี 9 มีนาคม 2554 เรื่อง ขอเชิญประชุมวิเคราะห์ข้อสอบ 
(supplement) และก าหนดส่งข้อสอบ รายวิชา ระบบทางเดินหายใจ 1 (1901 203)  

 
19.MD_2.1-4-4.1 ค าสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 523 (2) /2552 เรื่อง เปลี่ยนแปลงค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลกัสูตร

และอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต วิทยาลยัแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
19.MD_2.1-4-4.2 ค าสั่งมหาวิทยาลัยฯ ท่ี 1440/2553 เรื่อง แต่งตั้งรักษาราชการแทนหัวหน้ากลุ่มวิชา วิทยาลยัแพทยศาสตร์

และการสาธารณสุข สั่ง ณ วันท่ี 4 พฤศจิกายน 2553 
19.MD_2.1-4-4.3 ค าสั่งมหาวิทยาลัยฯ ท่ี 539/2554 เรื่อง แต่งตั้งรักษาราชการแทนหัวหน้ากลุ่มวิชา วิทยาลยัแพทยศาสตร์

และการสาธารณสุข สั่ง ณ วันท่ี 20 เมษายน 2554 
19.MD_2.1-4-4.4 ค าสั่งวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ท่ี 70/2554 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการชั้นปรี

คลินิก แพทยศาสตรบณัฑิต ประจ าปีการศึกษา 2553 
19.MD_2.1-4-4.5 ประกาศมหาวิทยาลยัอุบลราชธานี เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต  

วิทยาลัยแพทยศาสตรแ์ละการสาธารณสุข 
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19.MD_2.1-5-5.1 ค าสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 771(2) / 2552 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย

แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
19.MD_2.1-5-5.2  รายนามคณะกรรมการอ านวยการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย 
19.MD_2.1-5-5.3 รายงานความก้าวหน้าการจดัการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  

มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี
 
รายการหลักฐานอ้างอิง    ( กลุม่วิชาสาธารณสุขศาสตร์ ) 
19.PH_2.1-1-1.1  หนังสือท่ี ศธ 0529.4.6/ ว 145 ลงวันท่ี 8 กุมภาพันธ ์2553 จากงานพัฒนาหลักสตูรเรื่อง  

การแจ้งข้อมูลหลักสตูรที่ครบรอบการประเมิน ปี 2553  
19.PH_2.1-1-1.2  ค าสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 315/2553 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุง 

หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ 
และการสาธารณสุข สั่ง ณ วันท่ี 25 มีนาคม พ.ศ.2553  

19.PH_2.1-1-1.3  ค าสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 898/2553 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุง 
หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข สั่ง 
ณ วันท่ี 29 กรกฎาคม พ.ศ.2553 

19.PH_2.1-1-1.4  ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิปรับปรุงหลักสูตร 
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  
ประกาศ ณ วันท่ี 14 กันยายน 2553 

19.PH_2.1-1-1.5  ตัวอย่างรายงานการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรฯ จ านวน 2 ฉบับ 
 
19.PH_2.1-1-1.6  โครงการเชิญผู้ใช้บัณฑิตร่วมประชุมเพื่อวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
19.PH_2.1-1-1.7  ค าสั่งวิทยาลัยฯ ท่ี 185/2553 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการเชิญผู้ใช้บัณฑิตร่วม 
  ประชุมเพื่อวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
19.PH_2.1-1-1.8  สรุปผลโครงการเชิญผู้ใช้บัณฑิตร่วมประชุมเพื่อวิพากษ์หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ วันศกุร์ ท่ี 21 พฤษภาคม 2553 
19.PH_2.1-1-1.9  หนังสือจากงานพัฒนาหลักสูตร ที่ ศธ 0529.4.6/ ว 1213 ลงวันท่ี 19 ตุลาคม 2553 เรื่อง ขอ 
  เรียนเชิญประชุมช้ีแจงระเบียบวาระการประชุมที่เสนอคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการ 
  อนุมัติหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งท่ี 4/2553 คณบดี ได้มอบหมาย  
  อ.มินตรา สาระรักษ์ หัวหน้ากลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อน าเสนอและ 
  ช้ีแจงหลักสูตรฯ 
19.PH_2.1-1-1.10  หนังสือจากฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรฯ ที่ ศธ 0529.4.6/  
  ว 1366 ลงวันท่ี 23 พฤศจิกายน 2553 เรื่องแจ้งผลการพิจารณาตามมติที่ประชุม 
  คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรฯ ในการประชุมครั้งท่ี 4/2553  
  เมื่อวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2553 
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19.PH_2.1-1-1.11  หนังสือท่ี ศธ 0529.16.3/0064 ลงวันท่ี 14 ธันวาคม 2553 เรื่องขอส่งหลักสูตรวิทยาศาสตร 
  บัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2554 
19.PH_2.1-1-1.12  หนังสือจากงานพัฒนาหลักสูตร ที่ ศธ 0529.4.6/ ว 045 ลงวันท่ี 11 มกราคม 2554 เรื่อง แจ้ง 
  ผลการพิจารณาหลักสูตรตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการ 
  ประชุมครั้งที่ 9/2553 เมื่อวันท่ี  26 ธันวาคม 2553 
19.PH_2.1-1-1.13  หนังสือท่ี ศธ 0529.16/0145 ลงวันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2554 เรื่อง ขอส่งหลักสูตรวิทยาศาสตร 
  บัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2554 (มคอ.2) 
19.PH_2.1-1-1.14  หนังสือจากสกอ.ที่ ศธ 0526(2)/ ว 920 ลงวันท่ี 20 กรกฎาคม 2553 เรื่อง แนวทางปฏิบัติใน 
  การเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรเกี่ยวกับสาขาวิชาชีพและสาขาแห่งการประกอบโรคศิลปะ 
19.PH_2.1-1-1.15            หนังสือจากส านักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
   ที่ สธ 0702.03 / 1240 ลงวันท่ี 11 เมษายน 2554 เรื่อง ขอส่งหลักสูตรที่แก้ไขตาม 
   ข้อเสนอแนะของสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ 
19.PH_2.1-1-1.16  หนังสือท่ี ศธ 0529 / 1641 ลงวันท่ี 12 พฤษภาคม 2554 เรื่องขอส่งหลักสูตรเพื่อพิจารณา 
  รับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร 
 
19.PH_2.1-2-2.1  ประกาศมหาวิทยาลยัอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การปดิหลักสูตร พ.ศ.2552 ประกาศ ณ  

วันท่ี 8 กันยายน 2552 
19.PH_2.1-2-2.2  หนังสือท่ี ศธ 0506(2)/ ว 1378 ลงวันท่ี 30 ตุลาคม 2550 จากส านักงานคณะกรรมการการ 

อุดมศึกษา เรื่อง การแจ้งข้อมลูเกีย่วกับการเปิด-ปิดหลักสูตรที่ใช้ในการจัดการเรยีนการสอนของ
สถาบันอุดมศึกษา  

19.PH_2.1-2-2.3  หนังสือท่ี ศธ 0506(2)/ ว 409 ลงวันท่ี 31 มีนาคม 2551 จากส านักงานคณะกรรมการการ 
อุดมศึกษา เรื่อง แนวปฏิบัติการแจ้งปิดหลักสูตรสาขาวิชา 

19.PH_2.1-2-2.4  สรุปมติการประชุมคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) ครั้งท่ี 8/2551 เมื่อวันท่ี 7 สิงหาคม  
2551 มีมติให้ยุติการรับนักศึกษาในหลักสตูรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553  
เป็นต้นไป  

19.PH_2.1-2-2.5  ระเบียบวาระการประชุมกรรมการประจ าวิทยาลยัแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  
ครั้งท่ี 1/2554 เมื่อวันพฤหัสบดี ท่ี 20 มกราคม 2554  

19.PH_2.1-2-2.6  หนังสือจากงานบริหารทั่วไป ท่ี ศธ 0529.16.1.3 / ว 47 ลงวันท่ี 25 มกราคม 2554 เรื่อง 
รับรองการอนุมตัิปิดหลักสตูรสาธารณสุขศาสตรบณัฑติ (หลักสตูรตอ่เนื่อง) 

19.PH_2.1-2-2.7  วิทยาลัยฯ ได้ท าหนังสือแจ้งงานพัฒนาหลักสตูร ตามบันทึกที่ ศธ 0529.16.1.9/0044  
ลงวันท่ี 28 มกราคม 2554 เรื่อง ขอปิดหลักสตูรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (หลักสตูรต่อเนื่อง)  

19.PH_2.1-2-2.8  หนังสือท่ี ศธ 0529.4.6 / ว 330 ลงวันท่ี 23 มีนาคม 2554 เรื่อง แจ้งผลการพจิารณาตาม 
มติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสตูรฯ ครั้งท่ี 2/2554 วันท่ี 18 มีนาคม  
2554 มีมติเห็นชอบการปิดหลักสตูร และให้เสนอวาระเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลยัฯ  
พิจารณาอนุมัติ และแจ้ง สกอ.พิจารณารับทราบต่อไป 
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19.PH_2.1-3-3.1   ส าเนาเอกสารจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หลักสตูรปรับปรุง  
พ.ศ.2548 หน้าท่ี 11-12 

19.PH_2.1-3-3.2 ค าสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 521 (2)/2552 เรื่องเปลี่ยนแปลงค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสตูร
และอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข สั่ง ณ วันท่ี 15 มิถุนายน 2552 

19.PH_2.1-3-3.3 ค าสั่งวิทยาลัยฯที่ 152/2552 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานกิจการนักศึกษา วิทยาลัยฯ และค าสั่ง 
ม.อบ. ที่ 1500/2553 เรื่องแต่งตั้งรักษาราชการแทนรองคณบดีและผู้ช่วยคณบดี วิทยาลัยฯ สั่ง ณ วันที่ 
15 พฤศจิกายน 2553 และค าสั่งม.อบ. 537/2554 เรื่องแต่งตั้งรักษาราชการแทนรองคณบดีและผู้ช่วย
คณบดี วิทยาลัยฯ สั่ง ณ วันที่ 20 เมษายน 2554 (แต่งตั้ง นางเมรีรตัน์ มั่นวงศ์ เป็นผู้ชว่ยคณบดฝี่าย
กิจการนักศึกษา) 

19.PH_2.1-3-3.4 ค าสั่งวิทยาลัยฯ ที่ 324/2553 เรื่องแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์แพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข สั่ง ณ วันท่ี 26 สิงหาคม 2553  

19.PH_2.1-3-3.5 ค าสั่งวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขศาสตร์ ท่ี 215/255- เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ที ่
ปรึกษาช้ันปี นักวิชาการศึกษาช้ันปี และอาจารย์ที่ปรึกษากลุ่มวิชาชีพเฉพาะทาง หลักสตูรวิทยา 
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  สั่ง ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2553  

19.PH_2.1-3-3.6  ตัวอย่างสมุดพัฒนาคุณภาพนักศึกษารายวิชา 1903 412 อาชีวอนามัยและความปลอดภยั 
 เพื่อตรวจสอบเวลาการเข้าเรียนของนักศึกษา 

19.PH_2.1-3-3.7 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสตูรฯ ครั้งท่ี 11/2554 วันท่ี 5 เมษายน 2554  
ได้ประชุมเพื่อหาแนวทางในการตดิตามนักศึกษาที่มเีวลาเรียนน้อยกว่าร้อยละ 80 และแจ้งผู้ปกครองเพื่อ
ทราบ 

19.PH_2.1-3-3.8 หนังสือจากวิทยาลัยฯ ที่ ศธ0529.16/ ว.0548 เพื่อขอแจ้งให้นักศึกษาท่ีอยู่ในความปกครองของท่าน
ด าเนินการแกไ้ข I รายวิชาปัญหาพิเศษทางด้านสาธารณสุข (1902 414) 

19.PH_2.1-3-3.9 หนังสือจากงานวิชาการ ท่ี ศธ 0529.16.1.9/1128 ลงวันท่ี 30 มิถนุายน 2554 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์
ตรวจสอบประมวลรายวิชาประจ าภาคเรยีนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 

19.PH_2.1-3-3.10 ตัวอย่างประมวลรายวิชาในหลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ รายวิชา 1902 308 
การส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม 

19.PH_2.1-3-3.11 หนังสือจากงานวิชาการ ท่ี ศธ 0529.16.3./0066 ลงวันท่ี 15 ธันวาคม 2553 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์
ตรวจสอบประมวลรายวิชาประจ าภาคเรยีนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 และ หนังสือจากงานวิชาการ ท่ี ศธ 
0529.16.3./0050 ลงวันท่ี 24 มกราคม 2554 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบประมวลรายวิชาประจ า
ภาคเรยีนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 ครั้งท่ี 2 

19.PH_2.1-3-3.12 ตัวอย่างรายวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  รายวิชา 1902 303 
ระเบียบวิธีวิจยั 

19.PH_2.1-3-3.13 ค าสั่งวิทยาลัยฯ ที ่219/2553 เรือ่งแต่งตั้งอาจารย์ผูร้ับผดิชอบรายวิชา หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑติ 
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ประจ าภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2553 สั่ง ณ วันที ่10 มิถุนายน 2553 
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19.PH_2.1-3-3.14 ค าสั่งวิทยาลัยฯ ที ่39/2554 เรื่องแต่งตั้งอาจารยผ์ู้รับผิดชอบรายวิชา หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ประจ าภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2553 สั่ง ณ วันที่ 18 มกราคม 
2554 

19.PH_2.1-3-3.15 ค าสั่งวิทยาลัยฯ ที ่62/2554 เรื่องแต่งตั้งอาจารยผ์ู้รับผิดชอบรายวิชา หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ประจ าภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2553 (เพิ่มเติม) สั่ง ณ วันที่ 2 
กุมภาพันธ์ 2554 

19.PH_2.1-3-3.16 ค าสั่งวิทยาลัยฯ ที ่93/2553 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการฝึกเสริมประสบการณ์วิชาชีพ หลักสตูรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร ์ช้ันปีท่ี 3 สั่ง ณ วันที่ 9 มีนาคม 2553 

19.PH_2.1-3-3.17 ประกาศมหาวิทยาลยัฯ เรื่องแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาสาธารณสขุ
ศาสตร์ ประจ าภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2553 ประกาศ ณ วันท่ี 16 สิงหาคม 2553 

19.PH_2.1-3-3.18 ค าสั่งมหาวิทยาลัยฯ ท่ี 1104/2553  เรื่องแต่งตั้งอาจารย์ผูส้อนหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร์ ประจ าภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2553 สั่ง ณ วันที ่16 กันยายน 2553 

19.PH_2.1-3-3.19 ประกาศมหาวิทยาลยัฯ เรื่องแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาสาธารณสขุ
ศาสตร์ ประจ าภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2553 ประกาศ ณ วันท่ี 13 มกราคม 2554 

19.PH_2.1-3-3.20 ค าสั่งมหาวิทยาลัยฯ ท่ี 40/2554 เรื่องแต่งตั้งอาจารยผ์ูส้อนหลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร์ ประจ าภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2553 สั่ง ณ วันที่ 14 มกราคม 2554 

19.PH_2.1-3-3.21 ค าสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 1558/2553เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ การสอบคดัเลือก
บุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลยัอบุลราชธานี วิธีรับตรงตามพื้นที่ รบัตรงตามโควตา รับผ่านส่วนกลางและ 
โครงการพิเศษ ประจ าปีการศึกษา 2554 สั่ง ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2553 

19.PH_2.1-3-3.22 ในด้านการจัดการเรียนการสอนในห้องปฏิบัติการ วิทยาลัยฯ ได้จดัท าค าสั่งวิทยาลัยฯที่ 278/2553 เรื่อง
แต่งตั้งคณะกรรมการห้องปฏิบตัิการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 
สั่ง ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2553 

19.PH_2.1-3-3.23 สรุปปญัหาอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอน ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 อยู่ในรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ครั้งท่ี 2/2554 เมื่อวันพฤหัสบดี ท่ี 13 มกราคม 2554 

19.PH_2.1-3-3.24 สรุปปญัหาอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอน ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 อยู่ในการประชุม
คณะกรรมการบรหิารหลักสตูรฯ ครั้งท่ี 12/2554 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 21 เมษายน 2554 

19.PH_2.1-3-3.25 แบบรายงานข้อมูลการด าเนินงานหลักสตูรระดับปริญญาตรีประจ าภาคการศึกษาต้น  
ปีการศึกษา 2553 

19.PH_2.1-3-3.26 แบบรายงานข้อมูลการด าเนินงานหลักสตูรระดับปริญญาตรีประจ าภาคการศึกษาปลาย 
ปีการศึกษา 2553 

19.PH_2.1-3-3.27 แบบรายงานผลการพัฒนาหลักสูตรตามตัวช้ีวัดการประกันคณุภาพ ประจ าปีการศึกษา 2553หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.2548 
 

19.PH_2.1-4-4.1  ค าสั่งมหาวิทยาลัยฯ ท่ี 1440/2553 เรื่อง แต่งตั้งรักษาราชการแทนหัวหน้ากลุ่มวิชา  
วิทยาลัยแพทยศาสตรแ์ละการสาธารณสุข สั่ง ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2553 

19.PH_2.1-4-4.2  ค าสั่งมหาวิทยาลัยฯ ท่ี 539/2554 เรื่อง แต่งตั้งรักษาราชการแทนหัวหน้ากลุ่มวิชา  
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วิทยาลัยแพทยศาสตรแ์ละการสาธารณสุข สั่ง ณ วันที่ 20 เมษายน 2554 
19.PH_2.1-4-4.3 ค าสั่งวิทยาลัยฯ ที่ 512/2553 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

สาธารณสุขศาสตร์ สั่ง ณ 17 ธันวาคม 2553 
19.PH_2.1-4-4.4     รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสตูรฯ ครั้งท่ี 3/2554  

เมื่อวันท่ี 24 มกราคม 2554 
19.PH_2.1-4-4.5     บทสรุปหลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หลักสตูรปรับปรุง  

พ.ศ.2548 โดย อาจารย์ นักศึกษา บัณฑิต และผู้ใช้บัณฑิต 
 

19.PH_2.1-5-5.1 ค าสั่งวิทยาลัยฯ ที่ 512/2553 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร์ สั่ง ณ 17 ธันวาคม 2553 

19.PH_2.1-5-5.2 ค าสั่งมหาวิทยาลัยฯ ท่ี 731 (2)/2552 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบรหิารวิทยาลยัฯ สั่ง ณ 31 สิงหาคม 
2553  และค าสั่งมหาวิทยาลยัฯ ท่ี 407/2554 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการวิทยาลัยฯ ประเภทผู้แทนอาจารย์ใน
วิทยาลัย สั่ง ณ วันท่ี 25 มีนาคม 2554 และค าสั่งมหาวิทยาลัยฯ ท่ี 1180/2553 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการ
วิทยาลัยฯ ประเภทผู้แทนอาจารยใ์นวิทยาลัย สั่ง ณ วันท่ี 23 กันยายน 2553 

19.PH_2.1-5-5.3 ค าสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 315/2553 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลยัแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข สั่ง ณ วันที่ 25 มีนาคม 
พ.ศ.2553 

19.PH_2.1-5-5.4 ค าสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 898/2553 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลยัแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข สั่ง ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 
พ.ศ.2553 

19.PH_2.1-5-5.5 ประกาศมหาวิทยาลยัอุบลราชธานี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิปรับปรุงหลักสตูรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลยัแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประกาศ ณ วันท่ี 14 
กันยายน 2553 

19.PH_2.1-5-5.6 รายวิชาในโครงสร้างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.2  อาจารย์ประจ าท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ชนิดของตัวบ่งช้ี ปัจจัยน าเข้า 
เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข 

1. ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป  
ผลการค านวณ 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
กลุ่มวชิา

แพทยศาสตร์ 

กลุ่มวชิา
สาธารณสุข

ศาสตร์ 
วิทยาลัยฯ หน่วยวัด 

กรณีที่ 1  
1. อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกปีการศึกษา 2553 

 
      9.5    0 9.5 

 
คน 

2. อาจารย์ประจ าทั้งหมด ปีการศึกษา 2553 24.5 9 33.5 คน 
3. ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ปีการศึกษา 2553 38.77 0 28.36 ร้อยละ 
4. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้เทียบกับคะแนนเต็ม 5 (คะแนนเต็ม 5 = 

ร้อยละ 30 ขึ้นไป) 
5 0 4.73 คะแนน 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว (ถ้ามี) 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนการประเมินของคณะกรรมการ 

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเป้าหมาย 

- - - - 

 
ผลการประเมินตนเองปีนี้  

หน่วยงาน เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนการตนเอง

ประเมิน (1-5 คะแนน) 
การบรรลุเป้าหมาย 

วิทยาลัยฯ   ร้อยละ 18 ร้อยละ 28.35 4.73 บรรลเุป้าหมาย 

กลุ่มวิชาแพทยศาสตร ์ ร้อยละ 18 ร้อยละ 38.77 5 บรรลเุป้าหมาย 

กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร ์ ร้อยละ 18 ร้อยละ 0 0 ไม่บรรลเุป้าหมาย 

 
รายการหลักฐานอ้างอิง 
19.2.2-1    ตารางสรุปจ านวนอาจารย์ ประจ าปีการศึกษา 2553 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.3  อาจารย์ประจ าท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี ปัจจัยน าเข้า 
เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข 
 

1. ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์รวมกัน ที่
ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5  = ร้อยละ60 ขึ้นไป หรือ 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
กลุ่มวชิา

แพทยศาสตร์ 
กลุ่มวชิา

สาธารณสุข
ศาสตร์ 

วิทยาลัยฯ หน่วยวัด 

กรณีที่ 1  
1. อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ปีการศึกษา 

2553  
   1.1  รองศาสตราจารย์    จ านวน 1 ท่าน 
   1.2  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  จ านวน 1 ท่าน 

2 0 2 คน 

2. อาจารย์ประจ าทั้งหมด ปีการศึกษา 2553  24.5 9 33.5 คน 

3. ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ        
ปีการศึกษา 2553 

8.16 0 5.97 ร้อยละ 

4. แปลงค่ าร้อยละที่ค านวณได้ เทียบกับคะแนนเต็ม 5   
(คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป) 

0.68 0 0.50 คะแนน 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว (ถ้ามี) 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนการประเมินของคณะกรรมการ 

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเป้าหมาย 

- - - - 
ผลการประเมินตนเองปีนี้  

หน่วยงาน เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนการตนเอง

ประเมิน (1-5 คะแนน) 
การบรรลุเป้าหมาย 

วิทยาลัยฯ     ร้อยละ 12 ร้อยละ 5.97 0.50 ไม่บรรลเุป้าหมาย 

กลุ่มวิชาแพทยศาสตร ์ ร้อยละ 12 ร้อยละ 8.16 0.68 ไม่บรรลเุป้าหมาย 

กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร ์ ร้อยละ 12 ร้อยละ 0 0 ไม่บรรลเุป้าหมาย 

 
รายการหลักฐานอ้างอิง 
19.2.3-1    ตารางสรุปจ านวนอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  ประจ าปีการศึกษา 2553 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.4  ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนนุ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 หรือ 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 หรือ 6 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

7 ข้อ 

ผลการด าเนินงาน 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

1. มี แผนกา รบริ ห าร และกา ร
พั ฒ น า ค ณ า จ า ร ย์ ทั้ ง ด้ า น
วิชาการ เทคนิคการสอนและ
กา ร วั ด ผล  และมี แ ผนกา ร
บริหารและพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุนท่ีมีการวิเคราะห์ข้อมลู
เชิงประจักษ ์

         วิทยาลัยฯ  ได้จดัท าแผนปฏิบัติการพัฒนาบคุลากรของ
กลุ่มสาขาวิชาฯ และสายวิชาชีพอ่ืนๆ ดังแผนปฏิบตัิการ
โครงการเพิม่ประสิทธิภาพองค์กรด้านการบริหารจดัการ 

19.2.4-1-1.1 
 

2. มีการบริหารและการพัฒนา
คณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุนให้เป็นไปตามแผนที่
ก าหนด 

 

         วิทยาลัยฯ ไดด้ าเนินตามแผนปฏิบัติการ โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพองค์กรด้านการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนา
คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนท่ี
ก าหนด ดังข้อมูลรายงานประเมินผลการด าเนินการโครงการ       
พร้อมส่งเสริมพัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีความรู้ความสามารถ
ตรงกับภารกิจและสาขาวิชาชีพ ทั้งด้านฝึกอบรม/สัมมนาการ
เข้าร่วมประชุมหรือเสนอผลงานทางวิชาการทั้งในระดับชาติและ
ระดับนานาชาต ิ 

19.2.4-2-2.1 
19.2.4-2.2.2 

3. มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่
ดี และสร้างขวัญและก าลังใจให้
คณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุนสามารถท างานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

            วิทยาลัยฯ มีระบบสวสัดิการตามระเบียบของ
มหาวิทยาลยัฯ มีการประเมินเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงาน                                 
            มีการสรรหาอาจารย์แพทย์ดีเด่น และนักศึกษาแพทย์
ดีเด่น พร้อมเชิดชูเกียรติในวันไหวค้ร ู  
            มีสถานท่ีท างานท่ีเสรมิสร้างสุขภาพที่ดีและสร้าง
บรรยากาศที่ด ีท าให้บุคลากรท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
มีความสุข  
            มีการส่งเสริมให้บุคลากรสายวิชาการเลื่อนระดบัเข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อความส าเร็จและความก้าวหน้าใน
อาชีพของตนเอง  
 

19.2.4-3-3.1 
19.2.4-3-3.2 
19.2.4-3-3.3 
19.2.4-3-3.4 
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4. มีระบบการติดตามให้คณาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุนน า
ความรู้และทักษะที่ได้จากการ
พัฒนามาใช้ในการจัดการเรียน
การสอนและการวัดผลการ
เรียนรู้ของนักศึกษา ตลอดจน
การปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้อง 

           วิทยาลัยฯ มีระบบการตดิตามให้คณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุนน าความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนา
มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการวดัผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษา ตลอดจนการปฏิบตัิงานที่เกี่ยวข้อง โดยส่งแบบตดิตาม
การพัฒนาความรู้ และทกัษะทีไ่ดจ้ากการพัฒนาฝึกอบรม 
สัมมนา ดูงาน ประจ าปี 2553 และน าเรียนผู้บริหารระดับสูง
ต่อไป              

19.2.4-4-4.1 
19.2.4-4-4.2 
19.2.4-4-4.3 
 
 
 
 

5. มีการให้ความรู้ด้าน
จรรยาบรรณอาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุน และ
ดูแลควบคมุให้คณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัต ิ

         วิทยาลัยฯ มีการให้ความรูด้้านจรรยาบรรณ และมี
กระบวนการส่งเสริมให้อาจารย์ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณแก่บุคลากรสายสนับสนุนและ
ควบคุมให้ปฏิบัตติาม ระเบยีบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัยฯ   

19.2.4-5-5.1 

6. มีการประเมินผลความส าเร็จ
ของแผนการบริหารและการ
พัฒนาคณาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุน  

          วิทยาลัยฯ ได้ประเมินผลแผนการด าเนินการโครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพองค์กรดา้นการบริหารจดัการ ในเรื่อง การ
พัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน โดยบรรลเุป้าหมาย
ร้อยละ 80 

19.2.4-6-6.1 

7. มีการน าผลการประเ มินไป
ปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการ
บ ริ ห า ร แ ล ะ ก า ร พั ฒ น า
คณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน 

           วิทยาลั ยฯ  ได้น าผลการประ เมิน โครงการ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพองค์กรด้านการบริหารจัดการ น าเข้าที่ประชุม
กรรมการบริหารฯ  เพื่อสรุปเพื่อเขียนแผนโครงการ ปี 2554  

19.2.4-7-7.1 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว (ถ้ามี) 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน (ข้อ) 
คะแนนการประเมินของคณะกรรมการ 

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเป้าหมาย 

- - - - 

ผลการประเมินตนเองปีนี้  

หน่วยงาน เป้าหมาย 
ผลด าเนินงาน 

(ข้อ) 
คะแนนการตนเอง

ประเมิน (1-5 คะแนน) 
การบรรลุเป้าหมาย 

วิทยาลัยฯ 5 ข้อ 7 5 บรรลเุป้าหมาย 

 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

19.2.4-1-1.1 แผนปฏิบัติการโครงการเพิม่ประสทิธิภาพองค์กรด้านการบริหารจัดการ / รายงานการประชุม 7/53 
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19.2.4-2-2.1 ข้อมูลรายงานประเมินผลการด าเนินการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพองค์กรด้านการบริหารจัดการ 
19.2.4-2.2.2   ข้อมูลการเดินทางไปราชการ 
 
19.2.4-3-3.1 โครงการระบบสวัสดิการและสร้างเสรมิสุขภาพท่ีดีส าหรับบุคลากร 
19.2.4-3-3.2 บันทึก เรื่อง ส่งรายชื่อผู้ที่สมควรได้รับโล่ประกาศเกียรติคณุ ฯ / ภาพกิจกรรม 
19.2.4-3-3.3 โครงการ 5 ส. 
19.2.4-3-3.4 ข้อมูลการขอต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์จารุวรรณ์  วงบุตด ี
 
19.2.4-4-4.1        โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ บริหารจดัการ  
19.2.4-4-4.2        ข้อมูลการพัฒนาบุคลากร 
19.2.4-4-4.3               แบบติดตามการพัฒนาความรู้และทักษะ  
 
19.2.4-5-5.1 โครงการสร้างเสรมิคุณธรรม จรรยาบรรณคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา   
 

19.2.4-6-6.1 ข้อมูลประเมินผลโตรงการเพิ่มประสิทธิภาพองค์กรด้านการบริหารจัดการ 
 
19.2.4-7-7.1 รายงานการประชุม ครั้งท่ี 9 /2553  
 
 
 
 
 
ตัวบ่งชี้ที่  2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยน าเข้า 
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 หรือ 5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

7 ข้อ 
 
ผลการด าเนินงาน 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

1. มีการจัดการหรือจัดบริการ
เพื่อให้นักศึกษามเีครื่อง
คอมพิวเตอร์ใช้ในอัตราไม่สูง
กว่า  8 FTES ต่อเครื่อง 

 

          วิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการจัดให้บริการคอมพิวเตอร์แก่
นักศึกษา  โดยจัดบริการที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จ านวน 40 
เครื่อง และห้องสมุด จ านวน 20 เครื่อง รวมเป็น 60 เครื่อง โดย
ค านวณ จ านวนคอมพิวเตอร์ต่อFTES ของนักศึกษาปีการศึกษา 
2553 ได้ในอัตรา (350.02/60) 5.83 ต่อเครื่อง 

19.2.5-1-1.1  
19.2.5-1-1.2  
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เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

2. มีบริการห้องสมุดและแหล่ง
เรียนรู้อื่นๆ ผ่านระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ และมีการ
ฝึกอบรมการใช้งานแก่นักศึกษา
ทุกปีการศึกษา 

 
 

           นักศึกษาของวิทยาลัยฯ มีแหล่งการเรียนรู้ เพื่อสนับสนุน
การเรียนการสอน 2 แห่ง ได้แก่ ส านักวิทยบริการและห้องสมุด
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีบริการแหล่งเรียนรู้
ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ ในส่วนของวิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการ
บอกรับฐานข้อมูลออนไลน์เพื่อเป็นสารสนเทศส าหรับนักศึกษา มี
การฝึกอบรมการใช้งานแก่นักศึกษา ปีละ 1 ครั้ง และจัดท า link 
ฐานข้อมูลพร้อมคู่มือการใช้งานฐานข้อมูล ลงหน้า Website ของ
วิทยาลัยฯ เพื่อความสะดวกในการใช้งาน 

19.2.5-2-2.1  
19.2.5-2-2.2  
19.2.5-2-2.3  
19.2.2.5-2.4  
 

3. มีบริการด้านกายภาพที่
เหมาะสมต่อการจดัการเรียน
การสอนและการพัฒนา
นักศึกษาอย่างน้อยในด้าน
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
อุปกรณ์การศึกษา และจุด
เชื่อมต่ออินเตอรเ์น็ตในระบบไร้
สาย 

            วิทยาลัยฯ ได้จัดเตรยีมด้านกายภาพท่ีเหมาะสมต่อการ
จัดการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษา ได้แก่ การจดัเตรียม
ด้านห้องเรียน จ านวน 21 ห้อง หอ้งปฏิบัติการและวิทยาศาสตร์ 
จ านวน 6 ห้อง ได้รับอนุมัติโครงการจัดหาครุภณัฑส์นับสนุนการ
เรียนการสอน จ านวน 1 โครงการ และภายในอาคารได้ตดิตั้งจุด
เชื่อมต่ออินเตอรเ์น็ตแบบไรส้าย จ านวน 6 จุด  

19.2.5-3-3.1  
19.2.5-3-3.2  
19.2.5-3-3.3 
19.2.5-3-3.4  

4. มีบริการสิ่งอ านวยความสะดวก
ที่จ าเป็นอ่ืน ๆ อย่างน้อยในด้าน
งานทะเบียนนักศึกษาผ่าน
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
การบริการอนามัยและการ
รักษาพยาบาล การจัดการหรือ
จัดบริการด้านอาหาร และ
สนามกีฬา 

        นักศึกษาวิทยาลัยฯ ได้รับบริการสิ่งอ านวยความสะดวกใน
ด้านการลงทะเบียนนักศึกษาผ่านระบบ REG ของมหาวิทยาลัย 
นอกจากนั้น ยังได้รับบริการสิ่งอ านวยความสะดวกด้านอื่น ๆ 
ได้แก่ การบริการศูนย์สุขภาพชุมชน (PCU) ให้บริการด้านการ
รักษาพยาบาลและให้ค าปรึกษาด้านสุขภาพ การบริการสนามกีฬา 
ได้แก่ อาคารศูนย์กีฬาเอนกประสงค์  โรงพละศึกษา สนามกีฬา
กลางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และสระว่ายน้ า การบริการโรง
อาหาร ให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม จ านวน 2 แห่ง  ได้แก่  
บริเวณอาคารเรียนภายในมหาวิทยาลัย จ านวน 1 แห่ง และ 
บริเวณหอพักนักศึกษา จ านวน 1 แห่ง ในส่วนของวิทยาลัยฯ ได้
จัดบริการร้านเครื่องดื่มและอาหารว่างส าหรับนักศึกษา จ านวน 1 
ร้าน  

19.2.5-4-4.1  
19.2.5-4-4.2  
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5. มีระบบสาธารณูปโภคและรักษา
ความปลอดภัยของอาคาร
ตลอดจนบริเวณโดยรอบ อย่าง
น้อยในเรื่องประปา ไฟฟ้า 
ระบบก าจดัของเสีย การจัดการ
ขยะ รวมทั้งมีระบบและ
อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยใน
บริเวณอาคารตา่ง ๆ โดยเป็นไป
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

            วิทยาลัยฯ มีการจัดการเรื่องระบบสาธารณูปโภคและ
รักษาความปลอดภัยของอาคาร ได้แก่ การด าเนินการจดัท าแผน
งบประมาณโครงการจ้างเหมาบรกิารพนักงานท าความสะอาด
ประจ าอาคารและจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย การจัด
กิจกรรม Big cleaning day  เพื่อส่งเสริมการรักษาความสะอาด
และความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสถานศึกษา นอกจากนั้น ยังมี
การด าเนินการซ่อมแซมระบบต่าง ๆ ภายในอาคารฯ หอพัก
อาจารย์/บุคลากรและหอพักนักศกึษา มีระบบอุปกรณ์ป้องกัน
อัคคีภัย โดยจัดให้มีการตดิตั้งสญัญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ภายใน
อาคารวิทยาลยัฯ  

19.2.5-5-5.1  
19.2.5-5-5.2 
19.2.5-5-5.3  
19.2.5-5-5.4  
19.2.5-5-5.5  

6. มีผลการประเมินคุณภาพของ
บริการในข้อ 2 – 5 ทุกข้อไม่ต่ า
กว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

            วิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการประเมินคณุภาพการให้บริการ
ในข้อ 2-5 โดยมีผลการให้คะแนน ข้อ 2 ได้คะแนน 3.63 คะแนน 
ข้อ 3 ได้คะแนน 3.67 คะแนน ข้อ 4 ได้คะแนน 3.30 คะแนน 
และข้อ 5 ได้คะแนน 3.78 คะแนน  

19.2.5-6-6.1  

7. มีการน าผลการประเมินคณุภาพ
ในข้อ 6 มาใช้เป็นข้อมูลในการ
พัฒนาการจัดบริการดา้น
กายภาพที่สนองความต้องการ
ของผู้รับบริการ 

            วิทยาลัยฯ ได้น าผลการประเมินคุณภาพในข้อ 6 
น าเสนอต่อผู้บริหารของวิทยาลัยฯ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการ
พิจารณาแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการพัฒนาการจัดบริการด้าน 
ต่างๆ เพื่อตอบสนองของผู้รับบริการ 

19.2.5-7-7.1 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว (ถ้ามี) 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน (ข้อ) 
คะแนนการประเมินของคณะกรรมการ 

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเป้าหมาย 

- - - - 

ผลการประเมินตนเองปีนี้  
เป้าหมาย ผลด าเนินงาน (ข้อ) คะแนนการประเมินตนเอง (1-5 คะแนน) การบรรลุเปา้หมาย 

6 ข้อ 6 4 บรรลเุป้าหมาย 

 
รายการหลักฐานอ้างอิง 
19.2.5-1-1.1  แบบรายงานจ านวนคอมพิวเตอรท์ี่จัดให้บริการแก่นักศึกษา 
19.2.5-1-1.2  แบบสรุป FTES ปีการศึกษา 
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19.2.5-2-2.1 Website ส านักวิทยบริการ 
19.2.5-2-2.2  รายงานการประเมินการใช้บริการห้องสมุดฯ  
19.2.5-2-2.3  การจัดอบรมการใช้งานฐานข้อมูล 
19.2.5-2-2.4  Link ฐานข้อมูล MD Consult 
 
19.2.5-3-3.1  รายงานจ านวนห้องเรยีน 
19.2.5-3-3.2  รายงานจ านวนห้องปฏิบตัิการและวิทยาศาสตร ์
19.2.5-3-3.3  โครงการจดัหาครุภณัฑ์สนับสนุนการเรยีนการสอน 
19.2.5-3-3.4       รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2553 
 
19.2.5-4-4.1       Web site ระบบการลงทะเบยีนออนไลน์ มหาวทิยาลัยอุบลราชธานี (REG) 
19.2.5-4-4.2       สิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ที่จัดให้บริการภายในมหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 
 
19.2.5-5-5.1       โครงการจ้างเหมาบริการพนักงานท าความสะอาดประจ าอาคาร 
19.2.5-5-5.2       โครงการจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข (หลังใหม)่ 
19.2.5-5-5.3       การจัดกิจกรรม Big Cleaning day  
19.2.5-5-5.4       หนังสือรายงานการด าเนินการซ่อมแซมอาคารวทิยาลัยฯ, อาคารหอพักอาจารย์/บุคลากร, หอพักนักศึกษา 
19.2.5-5-5.5       แผนการด าเนนิงานการติดตั้งระบบสัญญาณแจง้เหตุเพลิงไหม้ภายในอาคาร 
 
19.2.5-6-6.1      รายงานผลการประเมินความเหมาะสมของการให้บริการด้านกายภาพท่ีมีผลต่อการจัดการเรยีนการสอน  
                       ในรอบปีการศึกษา 2553 
 
19.2.5-7-7.1      ส่งผลการประเมินความเหมาะสมของการให้บริการด้านกายภาพที่มผีลต่อการจัดการเรยีนการสอน  
                      ในรอบปีการศึกษา 2553 
 
 
 
 
 
 
ตัวบ่งชี้ที่  2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน     
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 หรือ 5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

7 ข้อ 
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ผลการด าเนินงาน   (กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์) 
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1. มีระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญทุกหลักสูตร 
 

1. มหาวิทยาลัยก าหนดให้ทุกหลักสูตรพัฒนาระบบและ
กลไกการเรียนการสอน ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และมี
การด าเนินการโครงการ พัฒนาการสอนและสร้าง
เครือข่ายการพัฒนานวัตกรรมการออกแบบการเรียนรู้ที่
เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (19.MD_2.6-1-1.1) 

2. หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ด าเนินการตามนโยบาย
มหาวิทยาลัยฯ และตามข้อบังคับแพทยสภา ซึ่งก าหนด
ไว้ในเกณฑ์การขอเปิดด าเนินการหลักสูตรแพทยศาสตร
บัณฑิต ไว้ดังน้ี  

2.1 ด าเนินการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
ตามหลักการที่ถือว่าผู้เรียนส าคัญที่สุด 

2.2 ใช้รูปแบบและวิธีการจัดการเรียนการสอนที่
เหมาะสมและหลากหลาย ทั้งภาคทฤษฎี 
ภ า ค ป ฏิ บั ติ  แ ล ะ ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ จ ริ ง 
เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะ เจตคติ และ
คุณสมบัติที่จ า เป็นต่อการประกอบวิชาชีพ 
(19.MD_2.6-1-1.2) 

3. มีการก าหนดระบบและกลไกที่เกื้อหนุนต่อการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดังนี้ 

3.1 ก าหนดไว้ในหลักการและเหตุผลของเล่มหลกัสตูร 
(19.MD_2.6-1-1.3) 

3.2 ก าหนดไว้ในประมวลรายวิชา ตารางเรียน และ
แผนการสอน ให้มีการจดัการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรยีนเป็นส าคัญทุกระดับช้ัน (19.MD_2.6-1-
1.4 และ19.MD_2.6-1-1.5 ) 

3.3 จัดหาทรัพยากรเกื้อหนุนให้เพียงพอ
(19.MD_2.6-1-1.6) 

3.4 ก าหนดหลักเกณฑ์การค านวณภาระงานบุคลากร

 
19.MD_2.6-1-1.1 
 

19.MD_2.6-1-1.2 
19.MD_2.6-1-1.3 
19.MD_2.6-1-1.4 
 

19.MD_2.6-1-1.5 
19.MD_2.6-1-1.6 
19.MD_2.6-1-1.7 
 

19.MD_2.6-1-1.8 
19.MD_2.6-1-1.9 
19.MD_2.6-1-1.10 
 

19.MD_2.6-1-1.11 
19.MD_2.6-1-1.12 
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สายวิชาการ ส าหรับกิจกรรมการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (19.MD_2.6-1-1.7) 

3.5 แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญทุกภาคการศึกษา 
(19.MD_2.6-1-1.8)  

3.6 มีการเตรียมพร้อมและพัฒนาศักยภาพอาจารย์
ผู้ ส อ น โ ด ย ก า ร เ ข้ า ร่ ว ม ป ร ะ ชุ ม วิ ช า ก า ร
แพทยศาสตร์ศึกษาทุกปีการศึกษา เพื่อน าเอา
รูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลายมาประยุกต์ใช้ 
((19.MD_2.6-1-1.9 และ 19.MD_2.6-1-1.10) 
มีการจัดท าคู่มือกรณีศึกษาส าหรับอาจารย์ เพื่อ
การเตรียมพร้อมก่อนด าเนินการจัดการเรียนการ
สอน (19.MD_2.6-1-1.11) 

3.7 มีการเสนอแผนการด าเนินงาน / โครงการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2553   โดยมีการจัด
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อม
เพื่อการเรียนในช้ันปรีคลินิก ส าหรับนักศึกษา
แพทย์ช้ันปีท่ี 2 (19.MD_2.6-1-1.12) 

2. ทุกรายวิชาของหลักสูตรมี
รายละเอียดของรายวิชา และ
ของประสบการณ์ภาคสนาม 
(ถ้ามี) ก่อนการเปิดสอนในแต่
ละภาคการศึกษา ตามที่ก าหนด
ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

      หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มีการก าหนดแบบฟอร์มเค้า
โครงรายวิชา (19.MD_2.6-2-2.1) มี เค้าโครงรายวิชาในปี
การศึกษา 2553 และจัดท าคู่มือนักศึกษาแจกนักศึกษาก่อนมี
การจัดการเรียนการสอน (19.MD_2.6-2-2.2) แต่เนื่องจาก
จัดการเรียนการเป็นชุดวิชา (module) การจัดท าเค้าโครง
รายวิชาและคู่มือนักศึกษา จะด าเนินการเสร็จก่อนการเปิด
การศึ กษาแต่ ละ ชุดวิ ชาตามล าดับ ในปฏิทินการศึ กษา 
(19.MD_2.6-2-2.3, 19.MD_2.6-2-2.4 และ 19.MD_2.6-2-
2.5 )  ในตอนเปิดภาคการศึกษา จึงไม่มีการแจกเค้าโครง
รายวิชาครบทุกรายวิชา  

19.MD_2.6-2-2.1 
19.MD_2.6-2-2.2 
19.MD_2.6-2-2.3 
19.MD_2.6-2-2.4 
19.MD_2.6-2-2.5 
 
 

3. ทุกหลักสูตรมรีายวิชาที่ส่งเสริม
ทักษะการเรยีนรู้ด้วยตนเอง 
และการใหผู้้เรียนได้เรียนรู้จาก
การปฏิบัติทั้งในและนอก
ห้องเรียนหรือจากการท าวิจัย 

1. มีการก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้ตามอัธยาศัยของผู้เรียน 
(SDL) และ มีการจัดช่ัวโมงพบและปรึกษาอาจารย์
ผู้เช่ียวชาญในแผนการสอนทุกรายวิชา (19.MD_2.6-3-
3.1) นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตัวเองตาม
หัวข้อท่ี ก าหนดโดยอาจารย์ เช่น กิจกรรม DSL (directed 

19.MD_2.6-3-3.1 
19.MD_2.6-3-3.2 
19.MD_2.6-3-3.3 
19.MD_2.6-3-3.4 
19.MD_2.6-3-3.5 
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 self learning : เรียนรู้ด้วยตนเอง)  หัวข้อการสอน: 
ค ว า ม รู้ เ บื้ อ ง ต้ น ข อ ง ส รี ร วิ ท ย า ร ะ บ บ ต่ อ ม ไ ร้ ท่ อ 
(19.MD_2.6-3-3.2) 

2. มีรายวิชาที่จัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการ
ปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรียน เช่น การฝึกปฏิบัตินอก
ห้องเรียนหรือในชุมชนในรายวิชา เวชศาสตร์ครอบครัวและ
ชุมชน 1  และ 4 (19.MD_2.6-3-3.3, 19.MD_2.6-3-3.4) 
การฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การแพทย์
พื้นฐาน (19.MD_2.6-3-3.5) และฝึกปฏิบัติกับผู้ป่วยจริง
บนตึกผู้ป่วย (19.MD_2.6-3-3.6) 

3. มีการส่งเสรมิและจัดกิจกรรมให้นักศึกษาได้ท าวิจัย และฝึก
วินิจฉัยชุมชนโดยใช้เครื่องมือ 7 ช้ิน ในรายวิชา เวชศาสตร์
ครอบครัวและชุมชน 2 (19.MD_2.6-3-3.7) 

19.MD_2.6-3-3.6 
19.MD_2.6-3-3.7 
 

4. มีการให้ผูม้ีประสบการณ์ทาง
วิชาการหรือวิชาชีพจาก
หน่วยงานหรือชุมชนภายนอก
เข้ามามสี่วนร่วมในกระบวนการ
เรียนการสอนทุกหลักสูตร 

 

      มีการเชิญอาจารย์ผู้เช่ียวชาญในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องมา
ช่วยสอน รายวิชาในช้ันปรีคลินิก มีการส่งนักศึกษาไปเรียนรู้จาก
แพทย์ในโรงพยาบาลชุมชน ในรายวิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและ
ชุมชน และรายวิชาประสบการณ์วิชาชีพแพทย์ มีการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยการไปฝึกปฏิบัติสมาธิภาวนากับพระ
อาจารย์ในวัดในรายวิชาการพัฒนาความเป็นนักวิชาชีพ  มีการ
เชิญผู้รู้ หรือผู้มีประสบการณ์ในชุมชน มีส่วนร่วมในการจัดการ
เรียนการสอน ในรายวิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน 
(19.MD_2.6-4-4.1 และ 19.MD_2.6-4-4.2) 

 
 
19.MD_2.6-4-4.1 
19.MD_2.6-4-4.2 
 

5. มีการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจาก
การวิจัย หรือจากกระบวนการ
จัดการความรู้เพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอน 

 

        หลักสูตรแพทยศาสตรบณัฑิตได้มีการกจิกรรมการจดัการ
เรียนรู้ที่พัฒนามาจากงานวิจัยและการจัดการความรู้เพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอนดังนี้ 

- รายวิชาระบบผิวหนังและเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน มีการจัดการ
เรียนการสอนที่อ้างอิงข้อมูลจากผลงานการวิจัย และ
โครงการบริหารวิชาการ (19.MD_2.6-5-5.1) 

- รายวิชา เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน 1 และ การ
พัฒนาความเป็นนักวิชาชีพ ได้น ารูปแบบการจดั
การศึกษา แบบ Project based learning มาจากการ
ประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษา โครงการผลติ
แพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ครั้งท่ี 9  (19.MD_2.6-5-
5.2, 19.MD_2.6-5-5.3, และ 19.MD_2.6-5-5.4) 

19.MD_2.6-5-5.1 
19.MD_2.6-5-5.2 
19.MD_2.6-5-5.3 
19.MD_2.6-5-5.4 
19.MD_2.6-5-5.5 
19.MD_2.6-5-5.6 
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- รายวิชาการพัฒนาความเป็นนักวิชาชีพ ได้น ารูปแบบ
การจัดการอบรมจติตปญัญาศึกษา ของเครือข่าย 
palliative care ในโรงเรียนแพทย์ ซึ่งอาจารย์ประจ า
หลักสตูรเข้าร่วมอบรม ในปลายปกีารศึกษา 2552 และ 
และการประชุมวิชาการ เครือข่าย ควอท ครั้งท่ี 5 ซึ่ง
จัดเมื่อ 22-23  กรกฎาคม  2553 ที่โรงแรมอิมพี
เรียลควีนส์ปาร์ค (19.MD_2.6-5-5.5 และ  
19.MD_2.6-5-5.6) 

6. มีการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้เรียนที่มตี่อคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอนและสิ่ง
สนับสนุนการเรยีนรู้ทุกรายวิชา 
ทุกภาคการศึกษา โดยผลการ
ประเมินความพึงพอใจในแต่ละ
รายวิชาต้องไมต่่ ากว่า 3.51 
จากคะแนนเตม็ 5 

      หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต   ก าหนดให้นักศึกษา
ประเมินการสอนของอาจารย์และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ มีการ
ประเมินผลความพึงพอใจของผู้เรียนเรื่องคุณภาพการสอน สิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ และผลการประเมินความพึงพอใจทุก
รายวิชา ไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 (19.MD_2.6-6-6.1) 

19.MD_2.6-6-6.1 
 
 
 
 
 

 

7. มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอน กลยุทธ์
การสอน หรือการประเมินผล
การเรยีนรู้ทุกรายวิชา ตามผล
การประเมินรายวิชา 

 

1. มีการน าผลการประเมินรายวิชา การสรุปปัญหาและ
อุปสรรคในการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2552 
มาปรับปรุง การจัดการเรยีนการสอนหรือการประเมินผล
การเรยีนรู้ ในปีการศึกษา 2553 (19.MD_2.6-7-7.1) 
 

2. มีการประชุมวิเคราะห์สาเหตุ ที่นักศึกษามีผลการเรียนรู้
และผลการสอบ National license examination และ 
Comprehensive examination ไม่ได้ตามเป้าหมาย ใน
ปีการศึกษา 2553 เพื่อน าผลการประเมินมาปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอน และการสนับสนุนการเตรียมตัว
สอบ ของนักศึกษา ในปีการศึกษา 2554 ต่ อไป 
(19.MD_2.6-7-7.2 และ 19.MD_2.6-7-7.3)  

3. มีการประเมินรายวิชา และสิ่งสนบัสนุนการจดัการเรียน
การสอน ประจ าปีการศึกษา 2553 เพื่อน าไปพัฒนาและ
ปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน ในปีการศึกษา 2554 
(19.MD_2.6-7-7.4) 

 
19.MD_2.6-7-7.1 
19.MD_2.6-7-7.2 
19.MD_2.6-7-7.3 
19.MD_2.6-7-7.4 
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1. มีระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคญัทุก
หลักสตูร 

 

     มหาวิทยาลัยฯ ก าหนดให้ทุกหลักสูตรพัฒนาระบบและ
กลไกการเรียนการสอน ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตามประกาศ
ก ร ะ ทร ว ง ศึ ก ษ า ธิ ก า ร  เ รื่ อ ง ก ร อ บ ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 โดยเน้นให้มีการฝึกปฏิบัติ
และมีการประเมินโดยใช้ทักษะพิสัย (19.PH_2.6-1-1.1) 
     มหาวิทยาลัยฯ ได้มีการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัย โดย
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการได้หารือมีมติในการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญทุกหลักสูตร(19.PH_2.6-1-1.2) 
      หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์มีคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรที่มีหน้าที่จัดการเรียนการสอนในสูตรให้เป็นไปตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัยและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา 
(19.PH_2.6-1-1.3)     

19.PH_2.6-1-1.1 
19.PH_2.6-1-1.2 
19.PH_2.6-1-1.3 
 
 

2. ทุกรายวิชาของหลักสูตรมี
รายละเอียดของรายวิชา และ
ของประสบการณ์ภาคสนาม 
(ถ้ามี) ก่อนการเปิดสอนในแต่
ละภาคการศึกษา ตามที่ก าหนด
ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

         หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์)ทุก
รายวิชามีประมวลรายวิชา(Course syllabus) ครบทุกรายวิชา
ก่อนเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา โดยมีการแจ้งให้อาจารย์
ประธานรายวิชาส่งประมวลรายวิชาและมีการประชุมประธาน
รายวิชาในการช้ีแจงน าเสนอประมวลรายวิชา(19.PH_2.6-2-
2.1และ 19.PH_2.6-2-2.2) เพื่อป้องกันความซ้ าซ้อนของเนื้อหา
ในรายวิชาและรูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้มีความ
หลากหลายและเหมาะสมโดยผ่านการพิจารณาของคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรและส่งตรวจสอบประมวลรายวิชาที่
งานพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัย(19.PH_2.6-2-2.3และ
19.PH_2.6-2-2.4) 

19.PH_2.6-2-2.1 
19.PH_2.6-2-2.2 
19.PH_2.6-2-2.3 
19.PH_2.6-2-2.4 
ตัวอย่าง 

3. ทุกหลักสูตรมรีายวิชาที่ส่งเสริม
ทักษะการเรยีนรู้ด้วยตนเอง 
และการใหผู้้เรียนได้เรียนรู้จาก
การปฏิบัติทั้งในและนอก
ห้องเรียนหรือจากการท าวิจัย 

 

        หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์ )มี
รายวิชาที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น  รายวิชา 
1902 315 การจัดการขยะและสิ่งปฏิกูลที่มีการเรียนการสอน
โดยการใช้โปรแกรม D4L+P(19.PH_2.6-3-3.1)  รายวิชา 1902 
309 สุขศึกษาที่มีการเรียนการสอนโดยนักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติให้
สุขศึกษาแก่กลุ่มผู้ป่วย และนักเรียนในสถานท่ีจริง (19.PH_2.6-
3-3.2)รายวิชา 1902  305 สุขภาพจิต นักศึกษาได้ด าเนินการ
ออกแบบและเก็บข้อมูลศึกษาปัญหาสุขภาพจิตในประชาชนกลุม่
ต่างๆด้วยตนเอง(19.PH_2.6-3-3.3) และรายวิชา 1902 303 
ระเบียบวิธีวิจัย ที่นักศึกษาได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอน

19.PH_2.6-3-3.1 
19.PH_2.6-3-3.2 
19.PH_2.6-3-3.3 
19.PH_2.6-3-3.4 
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เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

โดยใช้ Research Based Learning (19.PH_2.6-3-3.4) 
4. มีการให้ผูม้ีประสบการณ์ทาง

วิชาการหรือวิชาชีพจาก
หน่วยงานหรือชุมชนภายนอก
เข้ามามสี่วนร่วมในกระบวนการ
เรียนการสอนทุกหลักสูตร 

         ใ นปี ก า ร ศึ กษานี้ ห ลั ก สู ต ร วิ ทย าศ าส ตรบัณฑิ ต
(สาธารณสุขศาสตร์ )มีการเชิญอาจารย์ผู้สอนภายนอกที่มี
ประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชน
จ านวน 22 คน ร่วมเป็นอาจารย์พิเศษในกระบวนการเรียนการ
สอนของหลักสูตร (19.PH_2.6-4-4.1และ19.PH_2.6-4-4.2) 

19.PH_2.6-4-4.1 
19.PH_2.6-4-4.2 
 
 

5. มีการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจาก
การวิจัย หรือจากกระบวนการ
จัดการความรู้ เพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอน 

      ไม่มี แต่ในปีการศึกษานี้ได้มกีารจัดอบรมเรื่องวิจัยในช้ัน
เรียนให้แก่อาจารย์และบุคลากร เพื่อเตรียมท าวิจยัในช้ันเรียนใน
ปีการศึกษา 2554 

 

6. มีการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอนและสิ่ ง
สนับสนุนการเรียนรู้ทุกรายวิชา 
ทุกภาคการศึกษา โดยผลการ
ประเมินความพึงพอใจในแต่ละ
รายวิชาต้องไม่ต่ ากว่า  3.51 
จากคะแนนเต็ม 5 

       หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑติ(สาธารณสุขศาสตร์)มีการ
ประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจดัการเรียน
การสอนและสิ่งสนับสนุนการเรยีนรู้ทุกรายวิชา ท่ีมีการเรียนการ
สอนในภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2553ได้คะแนน
ความพึงพอใจเฉลี่ยทุกรายวิชา 4.44 จากคะแนนเต็ม 5 
(19.PH_2.6-6-6.1และ19.PH_2.6-6-6.2) 
 
 

19.PH_2.6-6-6.1 
19.PH_2.6-6-6.2 
 

7. มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอน กลยุทธ์
การสอน หรือการประเมินผล
การเรยีนรู้ทุกรายวิชา ตามผล
การประเมินรายวิชา 

 

         หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต(สาธารณสุขศาสตร์)มีการ
พัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรยีนการสอนทุกรายวิชาตามผล
การประเมินรายวิชา (19.PH_2.6-7-7.1 และ19.PH_2.6-7-7.2) 
เช่น รายวิชา1902 406 การศึกษาดูงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
ที่มีการปรับการเรียนการสอนโดยใช้โปรแกรม D4L+P เพื่อเพ่ิม
การค้นคว้าด้วยตนเองของนักศึกษาช่วยกระตุ้นความสนใจใน
การเรยีนของนักศึกษาเพิ่มขึ้น(19.PH_2.6-7-7.3) และรายวิชา
1902 305 สุขภาพจิตไดม้ีการปรบัปรุงและพัฒนาการเรยีนการ
สอนโดยให้นักศึกษาไดล้งพื้นที่ออกแบบและศึกษาปญัหา
สุขภาพจิตในชุมชนด้วยตนเองและในปีการศึกษา 1/2554
รายวิชานี้ไดม้ีการปรับเรื่องเตรยีมแผนรองรับงบประมาณในการ
ลงพื้นที่ส าหรับนักศึกษา (19.PH_2.6-7-7.4) 
       

19.PH_2.6-7-7.1 
19.PH_2.6-7-7.2 
19.PH_2.6-7-7.3 
19.PH_2.6-7-7.4 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว (ถ้ามี) 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน (ข้อ) 
คะแนนการประเมินของคณะกรรมการ 

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเป้าหมาย 

- - - - 

 
ผลการประเมินตนเองปีนี้  

หน่วยงาน เป้าหมาย 
ผลด าเนินงาน 

(ข้อ) 

คะแนนการประเมิน 
ตนเอง                      

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเป้าหมาย 

วิทยาลัยฯ 6 ข้อ 6 4 บรรลเุป้าหมาย 

กลุ่มวิชาแพทยศาสตร ์ 6 ข้อ 6 4 บรรลเุป้าหมาย 

กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร ์ 6 ข้อ 6 4 บรรลเุป้าหมาย 

 
รายการหลักฐานอ้างอิง     ( กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ ) 
19.MD_2.6-1-1.1      บันทึกข้อความ ท่ี ศธ 0529.4/0081 วันท่ี 14 ม.ค. 2554 เรื่องการด าเนินงานหลักสตูรตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2553 และ (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ระบบและ
กลไกการประกันคณุภาพ 

19.MD_2.6-1-1.2   เกณฑ์การเปิดด าเนินการหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต แพทยสภา 
19.MD_2.6-1-1.3   เล่มหลักสตูรแพทยศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาแพทยศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550    
19.MD_2.6-1-1.4 เล่มหลักสตูรแพทยศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาแพทยศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.  2553    
19.MD_2.6-1-1.5   ตัวอย่างเค้าโครงรายวิชาภมูิคุ้มกันของร่างกายและการติดเชื้อ และวชิาระบบปัสสาวะ 

และสบืพันธุ ์2 
19.MD_2.6-1-1.6    ตัวอย่างตารางเรียนวิชาภูมคิุ้มกันของร่างกายและการติดเชื้อ และวชิาระบบปัสสาวะและสืบพันธุ์ 2 
19.MD_2.6-1-1.7 คู่มือการบันทึกภาระงานเชิงปริมาณ ส าหรับข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลยัสายวิชาการ วิทยาลยั

แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี  
19.MD_2.6-1-1.8 ค าสั่งวิทยาลัยฯ  ท่ี 154/2553 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการจัดการเรยีนการสอนโดยใช้ปัญหา

เป็นพื้นฐาน หลักสตูรแพทยศาสตรบัณฑติ สั่ง ณ วันที่ 23 เมษายน 2553 
19.MD_2.6-1-1.9 เอกสารขออนุมตัิเดินทางไปราชการ พญ. ปาริชาติ วงศ์เสนา เพื่อรว่มการประชุม แพทยศาสตรศึกษา 

โครงการผลติแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ครั้งท่ี 9 วันท่ี 20-22 กันยายน 2554  
19.MD_2.6-1-1.10 หนังสือท่ี ศธ 0512.13/1248 เรื่อง ขอส่งรายงานการประชุมวิชาการแพทนศาสตร์ศึกษาแห่งประเทศไทย 

ครั้งท่ี 11  
19.MD_2.6-1-1.11  ตัวอย่างคู่มือกรณีศึกษาส าหรับอาจารย์รายวิชาระบบทางเดินปัสสาวะและระบบสืบพันธุ์ 1 
19.MD_2.6-1-1.12  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเพื่อการเรียนในช้ันปรีคลินิก ส าหรับนักศึกษาแพทย์ช้ัน               

ปีท่ี 2 
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19.MD_2.6-2-2.1   แบบฟอร์มเค้าโครงรายวิชา 
19.MD_2.6-2-2.2  ตัวอย่างเค้าโครงรายวิชา ระบบหวัใจและหลอดเลือด 2 และตัวอยา่งเค้าโครงรายวิชา ระบบทางเดิน

ปัสสาวะและระบบสืบพันธุ์ 2 
19.MD_2.6-2-2.3 ปฏิทินการศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ช้ันปรีคลินิก ปีการศึกษา 2553 
19.MD_2.6-2-2.4 ปฏิทินการศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ช้ันคลินิก ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาช้ันคลินิก โรงพยาบาล

เชียงรายประชานุเคราะห์ ปีการศกึษา 2553 
19.MD_2.6-2-2.5  ปฏิทินการศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ช้ันคลินิก ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาช้ันคลินิก โรงพยาบาล

สรรพสิทธิประสงค์ ปีการศึกษา 2553 
 
19.MD_2.6-3-3.1  ตารางเรียนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ช้ันปรีคลินิก และชั้นคลินกิของศูนย์ 

แพทยศาสตร์ศึกษาช้ันคลินิกทัง้ 2 แห่ง  
19.MD_2.6-3-3.2  ตัวอย่างกิจกรรม DSL (directed self learning: เรียนรู้ด้วยตนเอง) หัวข้อการสอน : ความรูเ้บื้องต้นของ

สรีรวิทยาระบบต่อมไร้ท่อ  
19.MD_2.6-3-3.3  คู่มือนักศึกษา รายวิชาเวชศาสตรค์รอบครัวและชุมชน 1  
19.MD_2.6-3-3.4 คู่มือนักศึกษา รายวิชาเวชศาสตรค์รอบครัวและชุมชน 4  
19.MD_2.6-3-3.5  คู่มือปฏิบัติการ รายวิชาระบบหัวใจและหลอดเลือด 2 
19.MD_2.6-3-3.6 คู่มือนักศึกษารายวิชาอายรุศาสตร ์2 
19.MD_2.6-3-3.7 รายงานการฝึกภาคสนาม ของรายวิชา เวชศาสตร์ครอบครัวและชมุชน 2 ของนักศึกษาแพทย์ช้ันปีท่ี 3   
  
19.MD_2.6-4-4.1   ค าสั่งแต่งอาจารย์พิเศษหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑติ 
19.MD_2.6-4-4.2  ตารางเรียนวิชา เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน 1 และ 2 ประสบการณ์วิชาชีพแพทย์ และการพัฒนา

ความเป็นนักวิชาชีพ  
 
19.MD_2.6-5-5.1  เอกสารประกอบการสอน ท่ีอ้างอิงข้อมูลจากงานวิจัย และจากผลด าเนินงานโครงการศึกษาความชุกของ

โรคหิด เหา โลน แผลพุพอง และเช้ือราที่ผิวหนัง เพื่อสุขภาพเด็กวัยเรียน ประจ าปีงบประมาณ 2552  
19.MD_2.6-5-5.2  เอกสารการประชุม Pre-congress workshop เรื่อง Project based learning จากการประชุมวิชาการ

แพทยศาสตรศึกษา โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ครั้งท่ี 9   
19.MD_2.6-5-5.3  ตารางเรียน เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน 1  
19.MD_2.6-5-5.4  คู่มือปฏิบัติการ รายวิชาการพัฒนาความเป็นนักวิชาชีพ  
19.MD_2.6-5-5.5  เอกสาร สรปุโครงการประชุมวชิาการประจ าปี  คร้ังที่ 5  สมาคมเครือข่าย ควอท ประจ าปี  2553 

เร่ือง  การเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาสู่การเปลี่ยนแปลง(Transformative Higher Education 
Teaching and Learning) 

19.MD_2.6-5-5.6  ตารางเรียน รายวิชาการพัฒนาความเป็นนักวิชาชีพ (ได้น ารูปแบบการจัดการอบรมจิตตปญัญาศึกษา ของ
เครือข่าย palliative care ในโรงเรียนแพทย์ ซึ่งอาจารย์ประจ าหลักสูตรเข้าร่วมอบรม ในปลายปี
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การศึกษา 2552 และการประชุมวิชาการ เครือข่าย ควอท ครั้งท่ี 5 ซึ่งจัดเมื่อ 22-23  กรกฎาคม  2553 ที่
โรงแรมอิมพีเรียลควีนส์ปาร์ค) 

 
19.MD_2.6-6-6.1  รายงานผลการประเมินการเรียนการสอนปีการศึกษา 2553 ของระบบประเมินการสอนผ่านอินเตอร์เน็ต 

มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี
 
19.MD_2.6-7-7.1 ตัวอย่างตารางเรียนเปรียบเทียบ ระหว่างปีการศึกษา 2552 ภาคเรยีนที่ 1 และ ภาคเรียนท่ี 2  พร้อม

บันทึกรายงานการประชุม 
19.MD_2.6-7-7.2  รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการช้ันปรีคลินิก หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ครั้งที่ 4/2554 เมื่อ

วันท่ี 31 มีนาคม 2554 
19.MD_2.6-7-7.3   Flip chart สรุปการประชุม Root Cause Analysis วันท่ี 7 พฤษภาคม 2554 
19.MD_2.6-7-7.4   ผลการประเมินการเรยีนการสอน ปีการศึกษา 2553 

 
 
รายการหลักฐานอ้างอิง      ( กลุ่มวิชาสาธารณสขุศาสตร์ ) 
19.PH_2.6-1-1.1 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
19.PH_2.6-1-1.2             การประชุมผูบ้ริหารมหาวิทยาลัย 
19.PH_2.6-1-1.3 ค าสั่งที่ 521/2553 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร ์
 
19.PH_2.6-2-2.1 บันทึกข้อความเรื่องขอแจ้งก าหนดการส่งประมวลรายวิชา ในภาคเรียนท่ี 1 ประจ าปีการศึกษา 2553 

และขอเชิญประชุม 
19.PH_2.6-2-2.2   บันทึกข้อความเรื่องขอแจ้งก าหนดการส่งประมวลรายวิชา ในภาคเรียนท่ี 2 ประจ าปีการศึกษา 2553 

และขอเชิญประชุม 
19.PH_2.6-2-2.3  บันทึกข้อความเรื่องขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบประมวลรายวิชาประจ า 

ภาคเรยีนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 
19.PH_2.6-2-2.4  บันทึกข้อความเรื่องขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบประมวลรายวิชาประจ า 

ภาคเรยีนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 
 

19.PH_2.6-3-3.1  ประมวลรายวิชา 1902 315 การจัดการขยะและสิ่งปฏิกลู 
19.PH_2.6-3-3.2  ประมวลรายวิชา 1902 309 สุขศึกษา 
19.PH_2.6-3-3.3  ประมวลรายวิชา 1902 315 สุขภาพจิต 
19.PH_2.6-3-3.4  ประมวลรายวิชา 1902 303 ระเบยีบวิธีวิจัย 
 
19.PH_2.6-4-4.1  ข้อมูลอาจารย์พิเศษประจ าภาคเรยีนที่ 1/2553 
19.PH_2.6-4-4.2  ข้อมูลอาจารย์พิเศษประจ าภาคเรยีนที่ 2/2553 
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19.PH_2.6-5-5.1  ประมวลรายวิชา1902 303 ระเบยีบวิธีวิจัยและแผนการสอนเรื่องการอ่าน 
และวิจารณ์บทความอย่างมีวิจารณญาณ 
 

19.PH_2.6-6-6.1  สรุปผลการประเมินรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต 
(สาธารณสุขศาสตร์) ภาคเรียนท่ี 1/2553 

19.PH_2.6-6-6.2  สรุปผลการประเมินรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต 
(สาธารณสุขศาสตร์) ภาคเรียนท่ี 2/2553 
 

19.PH_2.6-7-7.1  สรุปปญัหาอุปสรรคและการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนภาค 
 
 
 
 
ตัวบ่งชี้ที ่2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต   
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
 
ผลการด าเนินงาน      (กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์) 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

1. มีการส ารวจคณุลักษณะของบัณฑติที่
พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิตอยา่งน้อยส าหรับทุกหลักสตูร
ระดับปริญญาตรี ทุกรอบระยะเวลา
ตามแผนก าหนดการศึกษาของ
หลักสตูร 

 

1. คณะกรรมการบริหาร กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศ
ไทย ได้ด าเนินการจัดท ามาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาแพทยศาสตร์ (มคอ.1) โดยได้รับงบประมาณ
สนับสนุนจาก สกอ. การด าเนินการแล้วเสร็จ ในวันที่ 29 
เมษายน 2554 (19.MD_2.7-1-1.1) ขณะนี้รอการอนุมัติจาก
แพทยสภา ก่อนที่จะส่งให้ สกอ. พิจารณาต่อไป  

2. หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต ซึ่งมีก าหนดการด าเนินการ
ปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี ภายในปีการศึกษา 2555 ได้มีการเตรียมการ
ปรับปรุงหลักสูตรโดยท าร่างก าหนดการปรับปรุงให้แล้วเสร็จ  
เพื่อส่งให้สกอ. รับทราบภายในเดือนมีนาคม 2555 และทัน
เปิดสอนนักศึกษา ในเดือนมิถุนายน ปีการศึกษา 2555 
เกณฑ์มาตรฐานการเรียนรู้และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง

19.MD_2.7-1-1.1 
19.MD_2.7-1-1.2 
19.MD_2.7-1-1.3 
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เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

ประสงค์ เป็นไปตาม (ร่ าง มคอ.1)  ซึ่ งสอดคล้องกับ
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยฯ  

3. มีการส่งแบบส ารวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตาม
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต เพื่อน ามาพิจารณาในการ
ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรครั้งที่ 1 และ 2 ซึ่ง
จัดประชุมครั้งที่ 1 ในวันที่ 19 พฤษภาคม และ 6 มิถุนายน 
2554 (19.MD_2.7-1-1.2 และ 19.MD_2.7-1-1.3 ) 

2. มีการน าผลจากข้อ 1 มาใช้ในการ
ปรับปรุงหลักสูตร การจดัการเรียน
การสอน การวดัผลการศึกษาและ
สัมฤทธิผลทางการเรียนท่ีส่งเสริม
ทักษะอาชีพและคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

 

1.  ในการประชุมปรับปรุงหลักสูตร แพทยศาสตรบัณฑิต 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2553 เป็นการปรับปรุงเพื่อให้สามารถจัดการเรียนการสอน
ช้ั น ค ลิ นิ ก อ ย่ า ง ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ค ณ ะ แ พ ท ย ศ า ส ต ร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยนเรศวร ให้เป็นไป
ตามข้อตกลงที่ท าร่วมกันกับแพทยสภา (19.MD_2.7-2-2.1) 
แต่เนื่องจากเป็นการปรับปรุงที่ด าเนินการก่อนจะครบรอบ
ระยะเวลา จึงไม่ได้ท าการส ารวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต มาใช้ในการ
ปรับปรุง 

2.    ในการปรับปรุงหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตร  
      ปรับปรุง  พ.ศ. 2555 ที่จะเริ่มด าเนินการในปีการศึกษา  
      2554 จะน าผลการส ารวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์  
      ตามข้อที่ 1 มาใช้ในการ ปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียน  
      การสอน การวัดผลการศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียน   
      เพื่อให้บัณฑิตที่จบไปมีทักษะอาชีพและคุณลักษณะของ 
     บัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต  
     (19.MD_2.7-2-2.2) 

19.MD_2.7-2-2.1 
19.MD_2.7-2-2.2 
 

3. มีการส่งเสรมิสนับสนุนทรัพยากรทั้ง
ด้านบุคลากร เทคโนโลยสีารสนเทศ 
และงบประมาณที่เอื้อต่อการพัฒนา
คุณลักษณะของบัณฑิต 

 

       วิทยาลัยฯ มีการจัดสรรทรัพยากรทั้งด้านบุคลากรเทคโนโลยี
สารสนเทศและงบประมาณอย่างเพียงพอตามเกณฑม์าตรฐานการ
ด าเนินงานหลักสูตรระดับปรญิญาตรีและเกณฑ์การขอเปิด
ด าเนินการหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตแพทยสภาพ.ศ. 2545 
และรายงานข้อมูลดังกล่าวให้แพทยสภารับทราบทุก 6 เดือน   
(19.MD_2.7-3-3.1 และ 19.MD_2.7-3-3.1) 

19.MD_2.7-3-3.1 
19.MD_2.7-3-3.2 
 

4. มีระบบและกลไกการส่งเสรมิให้
นักศึกษาระดับปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษาเข้าร่วมกจิกรรมการ

       ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาเวชศาสตร์ครอบครัว
และชุมชน และรายวิชาอื่นที่มีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดย
ให้นักศึกษาท าโครงการวิจัย นักศึกษาสามารถน ารายงานผลการ

19.MD_2.7-4-4.1 
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เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

ประชุมวิชาการหรือน าเสนอผลงาน
ทางวิชาการในท่ีประชุมระหว่าง
สถาบัน หรือท่ีประชุมระดับชาติหรือ
นานาชาติ 

 

ด า เนินโครงการดั งกล่ าวไปน า เสนอในที่ประ ชุมวิชาการ
แพทยศาสตรศึกษาประจ าปี ซึ่งจัดโดย กสพท. และ ส านักงาน
บริหารโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ในปีการศึกษา 
2553 มีการน าเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบโปสเตอร์ของนักศึกษา
แพทย์ช้ันปีที่ 5 เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะโภชนาการในเด็กอายุ 
0-5 ปี ที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาล อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ใน
การประชุม CPIRD 2010 วันท่ี 20-22 กันยายน 2553 ณ โรงแรม
พูลแมน จังหวัดขอนแก่น ( 19.MD_2.7-4-4.1) 

5. มี กิ จ ก ร ร ม เ ส ริ ม ส ร้ า ง คุ ณ ธ ร ร ม
จริ ย ธร รม ให้ แ ก่ นั ก ศึ กษาร ะ ดั บ
ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่จัดโดย
สถาบัน 

      วิทยาลัยฯ ได้มีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
ให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยจัดบรรยายธรรมเรื่อง “ สร้าง
เสริมคุณธรรม จรรยาบรรณ คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา”   
(19.MD_2.7-5-5.1) 

19.MD_2.7-5-5.1 
 

 
ผลการด าเนินงาน   ( กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ) 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

1. มีการส ารวจคณุลักษณะ
ของบัณฑิตที่พึงประสงค์
ตามความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิตอยา่งน้อยส าหรับ
ทุกหลักสูตรระดับปริญญา
ตรี ทุกรอบระยะเวลาตาม
แผนก าหนดการศึกษาของ
หลักสตูร 

 

          กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ได้ด าเนินการส ารวจ
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิตส าหรับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร์ ตามรอบระยะเวลา 5 ปีท่ีก าหนดในแผนการ
ปรับปรุงหลักสูตร โดยเชิญผู้ใช้บัณฑิตร่วมประชุมเพื่อวิพากษ์
หลักสูตรฯ ซึ่งมีผู้ใช้บัณฑิตจากหน่วยงานของภาครัฐและเอกเข้า
ร่วมประชุมครั้งนี้จ านวน 11 คน (19.PH_2.7-1-1.1)  
นอกจากนี้ยังมีการประเมินประสิทธิภาพของบัณฑิตจากผู้ใช้
บัณฑิตโดยใช้แบบสอบถาม (19.PH_2.7-1-1.2) ซึ่ งได้ส่ง
แบบสอบถามไปยังหน่วยงานท่ีรับบัณฑิตเข้าท างาน หน่วยงานที่
รับนักศึกษาเข้าฝึกปฏิบัติงาน และหน่วยงานที่คาดว่าจะใช้
บัณฑิต จ านวน 98 แห่ง (19.PH_2.7-1-1.3)  รวมทั้งมีการ
ประเมินหลักสูตรฯ โดยการสอบถามจากอาจารย์  นักศึกษา 
และบัณฑิต  และน าผลการประเมินดั งกล่ าวมาก าหนด
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์และการปรับปรุงหลักสูตร 
(19.PH_2.7-1-1.4)  

19.PH_2.7-1-1.1 
19.PH_2.7-1-1.2 
19.PH_2.7-1-1.3 
19.PH_2.7-1-1.4 

2. มีการน าผลจากข้อ 1 มาใช้ใน
การปรับปรุงหลักสูตร การ
จัดการเรียนการสอน การวดัผล

        กลุ่มวิชาฯ ได้น าผลจากข้อ 1 มาใช้ในการปรับปรุง
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) การจัดการเรียนการสอน การ

19.PH_2.7-2-2.1 
19.PH_2.7-2-2.2 
19.PH_2.7-2-2.3 
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เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

การศึกษาและสัมฤทธิผล
ทางการเรียนท่ีส่งเสริมทักษะ
อาชีพและคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

 

วัดผลการศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนที่ส่งเสริมทักษะ
อาชีพ และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการ
ของผู้ใช้บัณฑิต (19.PH_2.7-2-2.1, 19.PH_2.7-2-2.2,  
19.PH_2.7-2-2.3) 

 
 

3. มีการส่งเสรมิสนับสนุน
ทรัพยากรทั้งด้านบุคลากร 
เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
งบประมาณที่เอื้อต่อการพัฒนา
คุณลักษณะของบัณฑิต 

 

    วิทยาลัยฯ ได้มีการส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้งด้าน
บุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณที่เอื้อต่อการ
พัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต ได้แก่ การจัดท าแผนอัตราก าลัง
สายวิชาการ (19.PH_2.7-3-3.1) การให้บริการด้านเอกสาร
สนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดซื้อทรัพยากร
สารสนเทศ เช่น หนังสือต ารา ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ การ
ติดตั้งระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตแบบไร้สาย (19.PH_2.7-3-
3.2) 
 

19.PH_2.7-3-3.1 
19.PH_2.7-3-3.2 
 
 

4. มีระบบและกลไกการส่งเสรมิให้
นักศึกษาระดับปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษาเข้าร่วมกจิกรรม
การประชุมวิชาการหรือ
น าเสนอผลงานทางวิชาการในท่ี
ประชุมระหว่างสถาบัน หรือที่
ประชุมระดับชาติหรือนานาชาต ิ

- - 

5. มีกิจกรรมเสริมสร้างคณุธรรม
จริยธรรมให้แก่นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีและบณัฑติศึกษาท่ี
จัดโดยสถาบัน 

วิทยาลัยฯ มีกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่
นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร ได้แก่ กิจกรรมไหว้ครู 
ประเพณีท าบุญอุทิศส่วนกุศลให้อาจารย์ใหญ่ (19.PH_2.7-5-
5.1) การอบรมธรรมะ 2 ครั้ง (19.PH_2.7-5-5.2, 19.PH_2.7-
5-5.3)  

19.PH_2.7-5-5.1 
19.PH_2.7-5-5.2 
19.PH_2.7-5-5.3 
 
 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว (ถ้ามี) 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน (ข้อ) 
คะแนนการประเมินของคณะกรรมการ 

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเป้าหมาย 

- - - - 
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ผลการประเมินตนเองปีนี้  

หน่วยงาน เป้าหมาย 
ผลด าเนินงาน 

(ข้อ) 

คะแนนการประเมิน 
ตนเอง                      

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเป้าหมาย 

วิทยาลัยฯ 4 ข้อ 4 4 บรรลเุป้าหมาย 

กลุ่มวิชาแพทยศาสตร ์ 4 ข้อ 4 4 บรรลเุป้าหมาย 

กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร ์ 4 ข้อ 4 4 บรรลเุป้าหมาย 

 
รายการหลักฐานอ้างอิง   ( กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ ) 
19.MD_2.7-1-1.1 (ร่าง)มาตรฐานคณุวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาแพทยศาสตร์ ข้อ 4 คณุลักษณะของบัณฑติที่พึงประสง   
19.MD_2.7-1-1.2 แบบประเมินคุณลักษณะบณัฑิตทีพ่ึงประสงค ์
19.MD_2.7-1-1.3 บันทึกข้อความการส่ง และรายชื่อโรงพยาบาล  

 
19.MD_2.7-2-2.1  บันทึกความเข้าใจในข้อตกลงระหว่าง คณะแพทยศาสตรม์หาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาลัยแพทยศาสตร

และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โรงพยาบาลสรรสิทธิประสงค์ และโรงพยาบาลเชียงราย
ประชานุเคราะห์ วันท่ี 28 กันยายน 2549 

19.MD_2.7-2-2.2 ตารางก าหนดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสตูรแพทยศาสตรบณัฑิตฯ  
 

19.MD_2.7-3-3.1   รายงานความก้าวหน้าการจดัการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี ระหว่างเดือน 1 เมษายน 2553 ถึง 30 กันยายน2553       
หน้า  8-10 

19.MD_2.7-3-3.2   รายงานความก้าวหน้าการจดัการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี ระหว่างเดือน 1 ตุลาคม 2553 ถึง 30 มีนาคม 2554  
หน้า  17- 21 

19.MD_2.7-4-4.1   รายงานประจ าปี พ.ศ. 2553 ภาพกิจกรรม การน าเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบโปสเตอร์ของนักศึกษา

แพทย์ช้ันปีท่ี 5 เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะโภชนาการในเด็กอายุ 0-5 ปี ที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาล 

อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ในการประชุม CPIRD 2010 วันท่ี 20-22 กันยายน 2553 ณ โรงแรมพลู

แมน จังหวัดขอนแก่น (คณะผู้จัดท า ได้แก่  1. นศพ.ณัฐพล สีดาพนัธุ์  2. นศพ.พัฒนพงษ์ รัศม ี 3. 

นศพ.เพชรดา อินเนา 4. นศพ.วรลัยารตัน ์เอมรัตน ์5. นศพ.วิริยา แสงซื่อ และ                                          

6. นศพ.สุปราณ ีบางทราย) 

19.MD_2.7-5-5.1 บันทึกข้อความ ท่ี ศธ. 0529.16.1.4/989 เรื่อง ขอเชิญฟังบรรยายธรรม เรื่อง “เสรมิคุณธรรม 
จรรยาบรรณคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา”  
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รายการหลักฐานอ้างอิง     ( กลุม่วิชาสาธารณสุขศาสตร์ ) 
19.PH_2.7-1-1.1  รายงานการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต (สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์)                     

ครั้งท่ี 4/2553 (หน้า 12 เอกสารแนบ 1 สรุปโครงการเชิญผู้ใช้บัณฑิตร่วมประชุมเพื่อวิพากษ์หลักสูตร                  
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์) 

19.PH_2.7-1-1.2   หนังสือท่ี ศธ.0529.16/ ว0695 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามการประเมินประสิทธิภาพของ    
                              บัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์) 
19.PH_2.7-1-1.3   รายชื่อหน่วยงานท่ีส่งแบบสอบถามการประเมินประสิทธิภาพของบัณฑิต 
19.PH_2.7-1-1.4   บทสรุปหลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ พ.ศ. 2554 
 
19.PH_2.7-2-2.1  รายงานการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต (สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์)  
                         ครั้งท่ี 11/2553  
19.PH_2.7-2-2.2   รายงานการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต (สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์)  
                              ครั้งท่ี 12/2553  
19.PH_2.7-2-2.3   มคอ.2 รายละเอยีดของหลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หลักสตูรปรับปรงุ พ.ศ.2554     
    หมวดที่ 2 ข้อ 1.2.2 คุณลักษณะบัณฑติที่พึงประสงค์ของหลักสูตร 
 
19.PH_2.7-3-3.1   แผนอัตราก าลังสายวิชาการ พ.ศ. 2554-2557  
19.PH_2.7-3-3.2  ผลการด าเนินงานดา้นเอกสารสนเทศ ปีงบประมาณ 2553 
 
19.PH_2.7-5-5.1  โครงการสบืสานประเพณีท าบุญอุทิศส่วนกุศลให้อาจารย์ใหญ่ ประจ าปี 2553  
19.PH_2.7-5-5.2  โครงการสร้างเสริมคุณธรรม จรรยาบรรณ คณาจารย์ บุคคลากร และนักศึกษา 
19.PH_2.7-5-5.3  ภาพกิจกรรมการอบรมธรรมะครัง้ที่ 1 (6 กันยายน 2553) และครั้งที่ 2 (4 พฤศจิกายน 2553) 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวบ่งชี้ที ่2.8 ระดับความส าเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนักศึกษา 
ชนิดของตัวบ่งช้ี ผลผลติ 
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
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ผลการด าเนินงาน 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

1. มีการก าหนดพฤติกรรมด้าน
คุณธรรมจริ ย ธร รมส าหรั บ
นักศึกษาที่ต้องการส่งเสริมไว้
เป็นลายลักษณ์อักษร 

        วิทยาลัยฯ ได้ก าหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรม
จริยธรรมส าหรับนักศึกษาที่ต้องการส่งเสริม อย่างเป็นลาย
ลักษณ์อักษร ตามประกาศของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
เรื่ องคุณลักษณะบัณฑิตที่พึ งประสงค์  ด้ านคุณธรรม 
จริยธรรมเรื่องการรู้จักกาลเทศะ โดยเน้นพฤติกรรมบ่งช้ี 
การแต่งกายเหมาะสมกับโอกาส เวลา และสถานที่ (19.2.8-
1-1.1) ก าหนดคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาแพทย์ตาม
มาตรฐานวิชาชีพ (19.2.8-1-1.2 สมอ. 01 ของแพทย์), 
นอกจากน้ียังได้มีแจ้งในคู่มือนักศึกษาในรายวิชา (19.2.8-1-
1.3 คู่มือนักศึกษาวิชาเวชศาสตร์ชุมชน) (19.2.8-1-1.4 คู่มือ
ฝึกงาน) และมีการประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง ระเบียบการแต่ง
กายชุดฝึกปฏิบัติงานประจ ากลุ่มวิชาของนักศึกษา หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (19.2.8-1-1.5 
ประกาศระเบียบการแต่งกายชุดฝึกงาน วท.บ.) 

19.2.8-1-1.1 
19.2.8-1-1.2 
19.2.8-1-1.3 
19.2.8-1-1.4 
19.2.8-1-1.5 
 

2. มีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่
พ ฤ ติ ก ร ร ม ด้ า น คุ ณ ธ ร ร ม
จริยธรรมส าหรับนักศึกษาที่
ต้องการส่งเสริมตามข้อ 1 ไปยัง
ผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา
และผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึง
ทั้งสถาบัน 

           วิทยาลัยฯ ได้ถ่ายทอดและเผยแพร่พฤติกรรมด้าน
คุณธรรมจริยธรรมส าหรับนักศึกษา ไปยั งผู้ บริหาร 
คณาจารย์ และนักศึกษาอย่างทั่วถึงทั้งสถาบัน  โดยได้
ด าเนินการแจ้งเวียนให้กับอาจารย์และนักศึกษาทราบ 
( 19 . 2 . 8 -2 -2 . 1 )  กา รประชาสั มพั น ธ์ ผ่ าน เ ว็ บ ไ ซต์           
(19.2.8-2-2.2) การติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ (19.2.8-2-2.3) 

19.2.8-2-2.1 
19.2.8-2-2.2 
19.2.8-2-2.3 

3. มีโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริม
ก า รพัฒนา พฤติ ก ร ร มด้ า น
คุณธรรมจริยธรรมที่ก าหนดใน
ข้อ 1 โดยระบุตัวบ่งช้ีและ
เป้ าหมายวัดความส า เ ร็ จที่
ชัดเจน 

 

           ตามที่มหาวิทยาลัยฯได้ก าหนดพฤติกรรมด้าน
คุณธรรมจริยธรรมตามประกาศ ยังมีการจัดท าโครงการ 
“ส านึกดี แต่งกายดี เพื่อศักดิ์ศรี ม.อุบลฯ” (19.2.8-3-3.1) 
นอกจากนี้ วิทยาลัยยังได้จัดการส่งเสริมพฤติกรรมดังกล่าว 
โดยก าหนดให้มีการรณรงค์การแต่งกายให้ถูกระเบียบ เช่น 
การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (19.2.8-3-3.2) ปฐมนิเทศ
นักศึกษาช้ันปีท่ี 4 ก่อนฝึกงาน (19.2.8-3-1.3.3) 

19.2.8-3-3.1 
19.2.8-3-3.2 
19.2.8-3-3.3 
 
 

4. มีการประเมินผลโครงการหรือ
กิ จ กร รมส่ ง เ ส ริ มคุณ ธร รม
จริยธรรมของนักศึกษาตามตัว
บ่งช้ีและเป้าหมายที่ก าหนดใน
ข้อ 3 โดยมีผลการประเมิน

          มีการประเมินผลโครงการส่ ง เสริมคุณธรรม 
จริยธรรมของนักศึกษา ในโครงการ “ส านึกดี แต่งกายดี 
เพื่อศักดิ์ศรี ม.อุบลฯ” โดยก าหนดการประเมินเชิงปริมาณ
คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีผู้เข้าร่วมโครงการ 
ร้อยละ  90 แต่งกายเหมาะสมกับโอกาส เวลา สถานที่ฯ 

19.2.8-4-4.1 
19.2.8-4-4.2 
19.2.8-4-4.3 
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เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

บรรลุเป้าหมายอย่างน้อย ร้อย
ละ 90   ของตัวบ่งช้ี 

(19.2.8-4-4.1) ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ประเมินผลการด าเนิน
โครงการนี้พบว่ามีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 10,343 คน คิด
เป็นร้อยละ 100 บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ (19.2.8-4-
4.2-4.3) 

5. มี นั ก ศึ กษ าห รื อ กิ จ ก ร รม ที่
เกี่ยวกับนักศึกษาได้รับการยก
ย่องชมเชย ประกาศเกียรติคุณ
ด้านคุณธรรมจริยธรรม โดย
หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ 

            วิทยาลัยฯ มีนักศึกษาที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคณุ
นิสิตนักศึกษาแพทย์ ที่มีคณุธรรม จริยธรรม จากแพทยสภา 
จ านวน 1 คน คือ  
นางสาวพรทิพา สืบสารคาม (19.2.8-5-5.1-5.2)  
 

19.2.8-5-5.1 
19.2.8-5-5.2 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว (ถ้ามี) 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน (ข้อ) 
คะแนนการประเมินของคณะกรรมการ 

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเป้าหมาย 

- - - - 
ผลการประเมินตนเองปีนี้  

หน่วยงาน เป้าหมาย 
ผลด าเนินงาน 

(ข้อ) 
คะแนนการตนเอง

ประเมิน (1-5 คะแนน) 
การบรรลุเป้าหมาย 

วิทยาลัยฯ 5 ข้อ 5 5 บรรลเุป้าหมาย 

รายการหลักฐานอ้างอิง 
19.2.8-1-1.1      ประกาศมหาวิทยาลยัอุบลราชธานี เรื่อง คุณลักษณะบณัฑิตที่พึงประสงคด์้านคุณธรรม จริยธรรม ของนักศึกษา

มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี ประจ าปีการศึกษา 2553  
19.2.8-1-1.2     สมอ. 01 ของแพทย์ 
19.2.8-1-1.3     คู่มือนักศึกษาวิชาเวชศาสตร์ชุมชน 
19.2.8-1-1.4     คู่มือฝึกงาน 
19.2.8-1-1.5   ประกาศชุดฝึกงาน  ชุดฝึกปฏิบตัิงานเด็ก 
 
19.2.8-2-2.1    เอกสารแจ้งเวยีนประกาศ 
19.2.8-2-2.2       ภาพการประชาสมัพันธ์ผ่านเวบ็ 
19.2.8-2-2.3   ภาพบอร์ดประชาสมัพันธ์ติดประกาศคุณลักษณะ 
 
19.2.8-3-3.1            โครงการ “ส านึกดี แต่งกายดี เพื่อศักดิ์ศรี ม.อุบลฯ” 
19.2.8-3-3.2           ก าหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เรื่องระเบียบการแต่งกาย ของวิทยาลัย 
19.2.8-3-3.3           ก าหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาช้ันปีท่ี 4 ก่อนฝึกงาน 
 
19.2.8-4-4.1 โครงการ “ส านึกดี แต่งกายดี เพื่อศักดิ์ศรี ม.อุบลฯ” 



รายงานการประเมินตนเอง ระดับวิทยาลัย วิทยาลยัแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ปีการศึกษา 2553     วันที่ 15-16 มิถุนายน 2554 หน้า - 81 - 
 

19.2.8-4-4.2 สรุปการประเมินผลโครงการส านกึดี แต่งกายดี เพื่อศักดิ์ศรี ม.อุบลฯ”  
19.2.8-4-4.3 แบบประเมินผลโครงการส านึกดี แต่งกายดี เพื่อศักดิ์ศรี ม.อุบลฯ 
 
19.2.8-5-5.1 เอกสารแจ้งช่ือ นศ.รับโล่ห์แพทยสภา 
19.2.8-5-5.2 เอกสารตอบกลับจากแพทยสภา 
 
 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.9      ตัวบ่งชี้ด้านคุณภาพบัณฑิตและคุณภาพอาจารย์ 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.9.1  บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี   
ชนิดของตัวบ่งช้ี ผลผลติ 
เกณฑ์การให้คะแนน   ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ 100 เทา่กับ 5 คะแนน 
ผลการค านวณ 

ข้อมูลพ้ืนฐาน จ านวน หน่วยวัด 
1. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา  ปีการศึกษา 2552  ( กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ) 79 คน 
     1.1 ภาคปกต ิ 49 คน 
     1.2 ภาคพิเศษ 30 คน 
2. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีมีงานท า ปีการศึกษา 2552     
     2.1 ผูส้ าเรจ็การศึกษา มีงานท าอยู่แล้วก่อนเข้าศึกษา 30 คน 
     2.2 ผูส้ าเรจ็การศึกษาท่ีมีงานท า 47 คน 
     2.3 ผู้ส าเรจ็การศึกษาท่ีศึกษาต่อ 2 คน 
3. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีประกอบอาชีพอิสระ ปีการศึกษา 2552  - คน 
4. เงินเดือน/รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ 12,374.08 บาท 

- เทียบตามเกณฑ์ (ระบุว่า เป็นไปตามเกณฑ์ ต่ ากว่าเกณฑ์ สูงกว่าเกณฑ์) สูงกว่าเกณฑ ์  
5. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีได้งานท า จ านวน 47 คน ปีการศึกษา 2552  100 ร้อยละ 
6. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้เทียบกับคะแนนเต็ม 5 (คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 100) 5 คะแนน 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว (ถ้ามี) 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนการประเมินของคณะกรรมการ 

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเป้าหมาย 

- - - - 

 
ผลการประเมินตนเองปีนี้  

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการตนเองประเมิน (1-5 คะแนน) การบรรลุเป้าหมาย 
ร้อยละ 80 100 5 บรรลเุป้าหมาย 
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รายการหลักฐานอ้างอิง 
19.PH_2.9.1-1     รายงานการวิเคราะหภ์าวะการหางานท าของบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา 2552 มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
19.PH_2.9.1-2     แบบรายงานผลการด าเนินงานประกันคณุภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2552 
19.PH_2.9.1-3     หนังสือรับรองการผ่านงาน  เลขท่ี HR.020/2011 ลงวันท่ี 21 พ.ค.2554 
19.PH_2.9.1-4     หนังสือรับรองการท างาน เลขท่ี 127/2554 ลงวันท่ี 9 พ.ค.2554 
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องค์ประกอบที่ 3   กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา 

 
 
ข้อสรุปผลการประเมินตนเอง 

1. จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

- ผู้บริหารมีนโยบายและให้การสนับสนุนการท ากิจกรรมการพัฒนานักศึกษา โดยเฉพาะในเรื่องของการสร้างเสริม
สุขภาพ และการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม 

- วิทยาลัยฯ มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาช้ันปี และอาจารย์ในวิทยาลัยฯ ที่ดูแลนักศึกษาและให้
ค าแนะน าแก่นักศึกษาได้อย่างใกล้ชิด 

-  เนื่องจากนักศึกษายังมีจ านวนน้อย จึงเข้าร่วมโครงการได้ตามเป้าหมาย และควบคุมกิจกรรมได้ 
 
 

2. จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

- สถานท่ีในการจัดตั้งชุมนุมภายในวิทยาลัยฯ ไม่เพียงพอ 

- ระเบียบการเบิกจ่าย เช่น ค่าอาหาร ค่าที่พัก ของนักศึกษา ไม่สอดคล้องกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในสถานการณ์
ปัจจุบัน 

 
 

3. วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
- 
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องค์ประกอบที่ 3   กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1  ระบบและกลไกการให้ค าปรึกษาและบริการด้านข้อมลูข่าวสาร 
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 1

ข้อ 

มีการด าเนินการ  
2 หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 4 
หรือ 5 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
6 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
7 ข้อ 

 
ผลการด าเนินงาน 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

1. มีการจัดบริการให้
ค าปรึกษาทางวิชาการ
และแนะแนวการใช้ชีวิต
แก่นักศึกษา 

      วิทยาลัยฯ จัดใหม้ีระบบและกลไกการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา โดยจัดให้
มีฝ่ายกิจการนักศึกษาซึ่งเป็นหน่วยงานที่คอยให้ค าปรึกษาทั้งทางด้านวิชาการ
และแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา แต่งตั้งผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
(19.3.1-1.1.1) การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา (19.3.1-1-1.2)  การแต่งตั้ง
อาจารย์ที่ปรึกษาประจ าช้ันปีของแต่ละหลักสูตร (19.3.1-1-1.3) , (19.3.1-1-
1.4)  มีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่เพื่อแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา 
(19.3.1-1-1.5)  

19.3.1-1.1.1 
19.3.1-1-1.2 
19.3.1-1-1.3 
19.3.1-1-1.4 
19.3.1-1-1.5 

2. มีการจัดบริการข้อมูล
ข่าวสารที่เป็นประโยชน์
ต่อนักศึกษา 

        วิทยาลัยฯ มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาใน
หลากหลายด้าน ผ่านทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยฯ (19.3.1-2.2.1)   วิทยาลัย
ฯ (19.3.1-2.2.2)  หนังสือแจ้งเวียนประชาสัมพันธ์ภายในคณะ (19.3.1-2.2.3) ,
บอร์ดประชาสัมพันธ์งานกิจการนักศึกษา(19.3.1-2.2.4), facebook  ของกลุ่ม
แพทย์และสาธารณสุข (19.3.1-2.2.5) 

19.3.1-2.2.1 
19.3.1-2.2.2 
19.3.1-2.2.3 
19.3.1-2.2.4 
19.3.1-2.2.5 

3. มีการจัดกจิกรรมเพื่อ
พัฒนาประสบการณ์ทาง
วิชาการและวิชาชีพแก่
นักศึกษา 

        วิทยาลัยฯ จัดให้มีกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและ
วิชาชีพแก่นักศึกษา เช่น โครงการแนะแนวแลกเปลี่ยนประสบการณ์พี่บัณฑิตสู่
น้อง  (19.3.1-3.3.1) โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเสริมส าหรับนักศึกษา 
วท.บ.สาธารณสุขศาสตร์ ช้ันปีที่ 3 (19.3.1-3.3.2)  โครงการสนับสนุนและ
เตรียมความพร้อมส าหรับการสอบประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมและการสอบรวบยอดส าหรับนักศึกษาแพทย์  (19.3.1-3.3.3) 
โครงการจัดการเรียนการสอนรายวิชาประสบการณ์วิชาชีพปีการศึกษา 2553                                  
(19.3.1-3.3.4) 

19.3.1-3.3.1 
19.3.1-3.3.2 
19.3.1-3.3.3 
19.3.1-3.3.4 

4. มีการจัดบริการข้อมูล
ข่าวสารที่เป็นประโยชน์
ต่อศิษย์เก่า 

        วิทยาลัยฯ และงานกิจการนักศึกษา  จัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็น
ประโยชน์ต่อนักศึกษา ผ่านทาง website ของมหาวิทยาลัยฯ 19.3.1-4.4.1 , 
website ของวิทยาลัยฯ (19.3.1-4.4.2) ,  ฐานข้อมูล REG ( 19.3.1-4.4.3)  
Facebook ของกลุ่มวิชาแพทยศาสตร์และกลุ่มวิชาสาธารณสุข (19.3.1-4.4.4) , 

19.3.1-4.4.1 
19.3.1-4.4.2 
19.3.1-4.4.3 
19.3.1-4.4.4 
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จุลสาร  (19.3.1-4.4.5) 19.3.1-4.4.5 
5. มีการจัดกจิกรรมเพื่อ

พัฒนาความรู้และ
ประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า 

         วิทยาลัยฯ ได้จดักิจกรรมเพื่อพัฒนาความและประสบการณใ์ห้กับศิษย์
เก่า โดยจดัโครงการอบรมเชิงปฏบิัติการวิเคราะห์ข้อมูลส าหรับบคุลากร
สาธารณสุข (19.3.1-5.5.1)  ซึ่งมีศิษย์เก่าในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบณัฑติ 
(ต่อเนื่อง) เข้าร่วม (19.3.1-5.5.2)  

19.3.1-5.5.1 
19.3.1-5.5.2 

6. มีผลการประเมินคุณภาพ
ของการให้บริการในข้อ 
1-3 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 
3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

         วิทยาลัยฯ ไดม้ีการประเมนิผลของการให้บริการครอบคลมุทุกด้าน 
(19.3.1-6.6.1)  ซึ่งมีผลการประเมินเท่ากับ  3.95  (19.3.1-6-6.2) 

19.3.1-6.6.1 
19.3.1-6-6.2 

7. มีการน าผลการประเมิน
คุณภาพของการ
ให้บริการมาใช้เป็นข้อมลู
ในการพัฒนาการ
จัดบริการที่สนองความ
ต้องการของนักศึกษา 

          วิทยาลัยฯ ได้มีการน าผลการประเมินของการให้บริการมาใช้เป็นข้อมูล
ในการพัฒนาการจัดบริการทีส่นองความต้องการของนักศึกษา โดยจัดการ
สัมมนาคณะกรรมการงานกิจการนักศึกษาเพื่อพัฒนาการให้บริการที่สนองความ
ต้องการของนักศึกษา (19.3.1-7.7.1) 

19.3.1-7.7.1 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว (ถ้ามี) 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน (ข้อ) 
คะแนนการประเมินของคณะกรรมการ 

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเปา้หมาย 

- - - - 

ผลการประเมินตนเองปีนี้  
เป้าหมาย ผลด าเนินงาน (ข้อ) คะแนนการตนเองประเมิน (1-5 คะแนน) การบรรลุเป้าหมาย 

7 ข้อ 7 5 บรรลเุป้าหมาย 

 
รายการหลักฐานอ้างอิง 
19.3.1-1.1.1     ค าสั่งแต่งตั้งผู้ช่วยคณบดฝี่ายกิจการนักศึกษา  
19.3.1-1-1.2      ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา 
19.3.1-1-1.3      ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาประจ าช้ันปีของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต       
19.3.1-1-1.4      ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาประจ าช้ันปีของหลักสูตร  วท.บ.(สาธารณสุขศาสตร์ ) 
19.3.1-1-1.5      ก าหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  
 
19.3.1-2.2.1 ประชาสมัพันธ์ผ่านทางเว็บไซด์ของมหาวิทยาลัย    
19.3.1-2.2.2      ประชาสมัพันธ์ผ่านทางเว็บไซด์ของวิทยาลัยฯ  
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19.3.1-2.2.4      บอร์ดประชาสัมพันธ์งานกิจการนกัศึกษา 

19.3.1-2.2.3      หนังสือแจ้งเวียนประชาสัมพันธ์ภายในวิทยาลัย 

19.3.1-2.2.5      Facebook ของกลุ่มแพทย์และสาธารณสุข  
 

19.3.1-3.3.1    โครงการแนะแนวแลกเปลี่ยนประสบการณ์พี่บัณฑิตสู่น้อง   
19.3.1-3.3.2      โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเสริม ส าหรับนักศึกษา วท.บ. สาธารณสุขศาสตร์ ช้ันปีท่ี 3 
19.3.1-3.3.3      โครงการสนับสนุนและเตรยีมความพร้อมส าหรับการสอบประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบ 
                     วิชาชีพเวชกรรมและการสอบรวบยอดส าหรับนักศึกษาแพทย์   
19.3.1-3.3.4       โครงการจดัการเรียนการสอนรายวิชาประสบการณ์วิชาชีพปีการศึกษา 2553 

 
19.3.1-4.4.1       website ของมหาวิทยาลัยอุบลฯ  
19.3.1-4.4.2      website ของวิทยาลัยแพทย์ฯ  
19.3.1-4.4.3     ระบบฐานข้อมลู REG  
19.3.1-4.4.4       Facebook ของกลุ่มวิชาแพทยศาสตร์และกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์  
19.3.1-4.4.5       จุลสาร  
 
19.3.1-5.5.1     โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลส าหรับบุคลากรสาธารณสุข  
19.3.1-5.5.2       ใบรายชื่อเข้าร่วมอบรม  

 
19.3.1-6.6.1      แบบประเมินงานกิจการนักศึกษา 
19.3.1-6-6.2      แบบสรุปผลการประเมิน 
 
19.3.1-7.7.1   โครงการสัมมนาคณะกรรมการงานกิจการนักศึกษา  ประจ าปีการศกึษา 2554  
 
 
 
 
 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกจิกรรมนักศึกษา 
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ   
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 1 ข้อ มีการด าเนินการ  

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ   3 

หรือ 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 6 ข้อ 
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1. สถาบันจัดท าแผนการจดั
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาท่ี
ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดม 
ศึกษาแห่งชาติทุกด้าน 

            วิทยาลัยฯ มีแผนการจดักิจกรรมพัฒนานักศึกษา ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาในทุกด้าน (19.3.2-1-
1.1-2) 
 

19.3.2-1-1.1 
19.3.2-1-1.2 
 

2. มีกิจกรรมให้ความรู้และทักษะ
การประกันคณุภาพการศึกษา
แก่นักศึกษา 

            วิทยาลัยฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมการให้ความรู้และทักษะ
การประกันคณุภาพแก่นักศึกษาเมือ่วันท่ี 15 มีนาคม 2554 ที่
ทางมหาวิทยาลัยฯ จัดขึ้น (19.3.2-2-2.1)    
            และวิทยาลัยฯ ได้ให้ความรู้และทักษะการประกัน
คุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษาในวันปฐมนิเทศนักศึกษาเป็น
ประจ าทุกปี  (19.3.2-2-2.2) การให้ความรู้การประกันคณุภาพ
แก่สโมสรนักศึกษา  (19.3.2-2-2.3)                          

19.3.2-2-2.1 
19.3.2-2-2.2 
19.3.2-2-2.3 

3. มีการส่งเสริมให้นักศึกษาน า
ความรู้ด้านการประกันคุณภาพ
ไป ใ ช้ ใ น กา ร จั ด กิ จ ก ร ร ม ที่
ด าเนินการโดยนักศึกษาอย่าง
น้อย 5 ประเภทส าหรับระดับ
ปริญญาตรี และอย่างน้อย 2 
ป ร ะ เ ภ ท ส า ห รั บ ร ะ ดั บ
บัณฑิตศึ กษา  จากกิ จกรรม
ต่อไปนี ้

- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริม
คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ บั ณ ฑิ ต ที่ พึ ง
ประสงค์ 

- กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริม
สุขภาพ 

- กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์
หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 

- กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม
และจริยธรรม 

- กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและ
วัฒนธรรม 

           วิทยาลัยฯ ได้ส่งเสรมิใหน้ักศึกษาน าความรูด้้านการ
ประกันคณุภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรมโดยใช้หลัก PDCA ใน
การจัดท าโครงการและด าเนินงานจนกระทั่งสิ้นสุดโครงการ 
(19.3.2-3-3.1) 

19.3.2-3-3.1 

4. มีการสนับสนุนให้นักศึกษาสร้าง           วิทยาลัยฯ ไดส้นับสนุนใหน้ักศึกษาสร้างเครือข่ายการ 19.3.2-4-4.1 
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เครือข่ายพัฒนาคณุภาพภายใน
สถาบันและระหว่างสถาบัน 
และมีกิจกรรมร่วมกัน 

พัฒนาคุณภาพภายในสถาบันโดยท าข้อตกลงความร่วมมือเข้า
ร่วมเครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายในมหาวิทยาลยัฯ (19.3.2-4-
4.1)   การสร้างเครือข่ายพัฒนาคณุภาพระหว่างสถาบันท้ัง  
กลุ่มสถาบันแพทย์แห่งประเทศไทย (19.3.2-4-4.2) ,  สนสท.  
(19.3.2-4-4.3)  เพื่อจัดกิจกรรมรว่มกัน ทั้งการเข้าค่ายพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม (19.3.2-4-4.4)  การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ 
(19.3.2-4-4.5)  การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (19.3.2-4-4.6) 
การให้นักศึกษาเข้าร่วมการตรวจประเมินการประกันคณุภาพ 
(19.3.2-4-4.7) 

19.3.2-4-4.2 
19.3.2-4-4.3 
19.3.2-4-4.4 
19.3.2-4-4.5 
19.3.2-4-4.6 
19.3.2-4-4.7 

5. มีการประเมินความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผนการจดั
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา  

        วิทยาลัยฯ  ไดม้ีการประเมนิผลความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์รวมไว้ในรายงานประจ าปีเพื่อน าไปพัฒนาแผนการ
จัดกิจกรรม  (19.3.2-5-5.1)  และงานกิจการนักศึกษา  สโมสร
นักศึกษา ก็ได้สรุปการประเมินผลการจัดโครงการ (19.3.2-5-
5.2) 

19.3.2-5-5.1 
19.3.2-5-5.2 

6. มีการน าผลการประเมินไป
ปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการ
จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา 

         วิทยาลัยฯ  ได้น าผลการประเมินการด าเนินงาน (    
19.3.2-6-6.1) ไปปรับปรุงแผน และปรับปรุงการจดักิจกรรม
การพัฒนานักศึกษา ในการสมัมนาคณะกรรมการงานกิจการ
นักศึกษา (19.3.2-6-6.2) 

19.3.2-6-6.1 
19.3.2-6-6.2 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว (ถ้ามี) 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน (ข้อ) 
คะแนนการประเมินของคณะกรรมการ 

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเป้าหมาย 

- - - - 

 
ผลการประเมินตนเองปีนี้  

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน (ข้อ) คะแนนการตนเองประเมิน (1-5 คะแนน) การบรรลุเป้าหมาย 

5 ข้อ 6 5 บรรลเุป้าหมาย 

รายการหลักฐานอ้างอิง 
19.3.2-1-1.1         กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอดุมศึกษา 
19.3.2-1-1.2  แผนการจัดกจิกรรมพัฒนานักศึกษา 
 
19.3.2-2-2.1        โครงการอบรมเครือข่ายประกันคณุภาพภายในมหาวิทยาลยัอุบลราชธานี    
19.3.2-2-2.2        ก าหนดการปฐมนิเทศนักศึกษา 
19.3.2-2-2.3        ก าหนดการสัมมนาคณะกรรมการงานกิจการนกัศึกษา ประจ าปีการศึกษา  2554 
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19.3.2-3-3.1        ตัวอย่างโครงการโดยใช้หลัก PDCA 
 
19.3.2-4-4.1        ข้อตกลงความร่วมมือเข้าร่วมเครือข่ายพัฒนาคณุภาพภายในมหาวิทยาลัยฯ  
19.3.2-4-4.2        การสร้างเครอืข่ายพัฒนาคุณภาพระหว่างสถาบันกลุ่มสถาบันแพทย์แห่งประเทศไทย  
19.3.2-4-4.3        การสร้างเครอืข่ายพัฒนาคุณภาพระหว่างสถาบันกลุ่มสมาพันธ์นิสตินักศึกษาสาธารณสุขแห่งประเทศไทย 
                        สนสท.             
19.3.2-4-4.4        ค่ายพัฒนาคุณธรรมจรยิธรรม 
19.3.2-4-4.5        การแข่งขันกีฬาเข็มสมัพันธ์ และสาธารณสุขสมัพันธ์ 
19.3.2-4-4.6         การประชุมแลกเปลีย่นเรยีนรู้  
19.3.2-4-4.7        หนังสือเชิญให้นักศึกษาเข้าร่วมการตรวจประเมินการประกันคุณภาพ  
 
19.3.2-5-5.1       รายงานประจ าปีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
19.3.2-5-5.2       รายงานประจ าปีสโมสรนักศึกษา 
 
19.3.2-6-6.1       ผลการประเมนิงานกิจการนักศึกษา     
19.3.2-6-6.2       โครงการสัมมนาคณะกรรมการงานกิจการนักศกึษา  
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องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 

 
ข้อสรุปผลการประเมินตนเอง 

1. จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
    - มีระบบและกลไกบริหารงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ เพื่อให้บรรลเุป้าหมายตามแผนด้านการวิจัยของสถาบัน และ 
      ด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 
    -  มีการบูรณาการกระบวนการ วิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการจัดการเรียนการสอน โดยก าหนดให้นักศึกษาท าวิจัยใน  
          รายวิชา ระเบียบวิธีวิจยั และปญัหาพิเศษทางด้านสาธารณสุข  

  -  มีการจัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพื่อเป็นทุนสนับสนุนการท าวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ และการตพีิมพ์เผยแพร ่
     ผลงาน 
  - อาจารย์มีศักยภาพในการวิจัยและสามารถขอทุนสนบัสนุนจากหน่วยงานภายนอก รวมถึงมผีลงานตีพิมพ์ท้ัง  
         ระดับชาติและนานาชาติอยา่งตอ่เนื่อง 

   
 

2. จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
     - พัฒนาระบบนักวิจัยพี่เลี้ยงและกลุ่มวิจัยให้เข้มแข็ง 
     - ระบบการสร้างขวัญและก าลังใจและยกย่องนักวิจัยที่มีผลงาน วิจัยและงานสร้างสรรค์ 
 
 

3. วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
     -  ส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณ ด้านการวิจัย เพื่อให้มีนักวิจัยและงานวิจัยมากขึ้น 
     -  ส่งเสริมและสนับสนุนใหม้ีเครือข่ายความร่วมมือหรือกลุ่มวิจยัระหว่างหน่วยงาน 
     -  พัฒนาระบบการสร้างขวัญและก าลังใจและยกย่องนักวิจัยที่มผีลงาน  
     -  ส่งเสริมให้บุคลากรด าเนินงานวิจัยโดยใช้ระบบนักวิจัยพี่เลี้ยง และด าเนินการจดักิจกรรมการจัดการความรู้ 

                          ระหว่างนักวิจัยที่มีประสบการณ์กับนักวิจัยหน้าใหม่ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ   

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ   

2 หรือ 3 ข้อ 
มีการด าเนินการ   
4 หรือ 5  ข้อ 

มีการด าเนินการ 6 
ข้อ 

มีการด าเนินการครบ 7 ข้อตาม
เกณฑ์ทั่วไป และครบถ้วนตาม
เกณฑ์มาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะ

กลุ่ม 
 
ผลการด าเนินงาน 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

1. มีระบบและกลไกบริหาร
งานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค์ 
เพื่อให้บรรลเุป้าหมายตามแผน
ด้านการวิจัยของสถาบัน และ
ด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 

 

       วิทยาลัยฯ มีการจัดท าระบบและกลไกบริหารงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนด้านการ
วิจัย โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานวิจัย บริการ
วิชาการ และท านุฯ เพื่อก าหนดนโยบาย  ยุทธศาสตร์ 
แผนการด าเนินงาน และการติดตามความก้าวหน้างานวิจัย 
ซึ่งมีการประชุม 2 เดือน ต่อครั้ง และการติดตาม
ความก้าวหน้าโครงการวิจัย รวมถึงการจัดประชุมสรุปผลการ
ด าเนินงานเพื่อให้นักวิจัยถ่ายทอดประสบการณ์ และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมถึงปัญหาอุปสรรค เพื่อหาแนวทาง
พัฒนาระบบและกลไกต่อไป 

19.4.1-1-1.1 
19.4.1-1-1.2 
19.4.1-1-1.3 
19.4.1-1-1.4 
19.4.1-1-1.5 

2. มีการบูรณาการกระบวนการ 
วิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการ
จัดการเรียนการสอน 

 

      วิทยาลัยฯ มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยกับการ
จัดการเรียนการสอน โดยให้นักศึกษาท าวิจัย ในรายวิชา 
ระเบียบวิธีวิจัย และปัญหาพิเศษทางด้านสาธารณสุข รวมถึง
งานวิจัยของอาจารย์ที่มีนักศึกษาน ามาเป็นหัวข้อปัญหาพิเศษ 
เช่น เรื่อง การรับรู้และพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก
ของประชาชน จังหวัดอุบลราชธานี 

19.4.1-2-2.1 
19.4.1-2-2.2 
19.4.1-2-2.2 

3. มีการพัฒนาศักยภาพด้านการ
วิจัยหรืองานสร้างสรรค์และให้
ความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัย
แก่อาจารย์ประจ าและนักวิจัย
ประจ า 

 

        วิทยาลัยฯ มีการส่งเสริมการวิจัย ผลงานสร้างสรรค์
และสร้างนวตกรรม สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของ
อาจารย์ โดยให้ทุนในการน าเสนอผลงานวิจัย ในงานประชุม
วิชาการ มอบ. วิจัย ครั้งที่ 4 วันที่ 9-10 สิงหาคม 2553 ส่ง
อาจารย์เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะนักวิจัย 
ประจ าปี พ.ศ. 2553 วันที่ 15-17 มกราคม 2553 มีการ

19.4.1-3-3.1 
19.4.1-3-3.2 
19.4.1-3-3.3 
19.4.1-3-3.4 
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เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัยแก่
นักวิจัย ผ่านคู่มือการบริหารโครงการวิจัย ของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี และวิทยาลัยฯ ได้จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะ
นักวิจัยด้วยการน าเสนอโครงการวิจัยก่อนยื่นของบประมาณ 
(Research Forum) 

4. มีการจัดสรรงบประมาณของ
สถาบัน เพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค ์

 

     วิทยาลัยฯ สนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ใหม่/ ผลงาน
สร้างสรรคด์้านวิทยาสาสตรส์ุขภาพ ที่สามารถน าไปใช้พัฒนา
ศักยภาพของชุมชน การส่งเสริมการท าวิจัยและการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการ โดยยึดตามประกาศทุนตีพิมพ์บทความทาง
วิชาการในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ีนอกจากน้ีวิทยาลยัฯ ยังสนับสนุนทุนตีพมิพ์
ผลงานวิจัยระดับนานาชาติเพิ่มเตมิด้วย เรื่อง “Geo-
database use to promote dengue infection 
prevention and control” 

19.4.1-4-4.1 
19.4.1-4-4.2 
19.4.1-4-4.3 
 

5. มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการ
วิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามอัต
ลักษณ์ของสถาบันอย่างน้อยใน
ประเด็นต่อไปนี้  

1) ห้องปฏิบัติการวิจัยฯ หรือ
หน่วยวิจัยฯ หรือศูนย์
เครื่องมือ หรือศูนย์ให้
ค าปรึกษาและสนับสนุนการ
วิจัยฯ 
2) ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้า

ข้อมูลสนับสนุนการวิจัยฯ 
3) สิ่งอ านวยความสะดวก 

หรือการรักษาความปลอดภัยในการ
วิจัยฯ เช่น ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศระบบรักษาความ
ปลอดภัยในห้องปฏบิัติการวจิัย  

4) กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริม 
งานวิจัยฯ เช่น การจัดประชุม
วิชาการ การจัดแสดงงานสร้างสรรค์ 
การจัดให้มศีาสตราจารย์อาคันตุกะ

       วิทยลัยฯ  สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของสถาบัน ดังนี ้
1. การจัดตั้งห้องปฏิบัติการวิจัย ศูนย์วิจัย และห้องงานวิจัย
และบริการวิชาการ ซึ่งมีหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนการ
พัฒนางานวิจัยและนักวิจัย 
2. ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยฯ 
3. ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการในการป้องกัน
ไฟไหม้ และมีขั้นตอนการใช้ห้องปฏิบัติการวิจัย 
4. กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยฯ  
   4.1 จัดประชุมวิชาการ เรื่อง “สุขภาพดีไม่มีขาย จะได้มา
ต้องท าอย่างไร” ในงานแข่งขันกีฬาบุคลากรส านักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 29 “กันเกราเกมส์” ในวันที่ 
30 เมษายน 2553  
   4.2 จัดประชุมบรรยายพิเศษ จากศาสตราจารย์ผูเ้ชี่ยวชาญ
จากประเทศสหรัฐอเมริกา ในหัวข้อ 
     - Microbe-insect interactions: pathogen 
mediated attraction and colonization of 
decomposing remains by blow flies  โดย Assistant 
professor Dr. Jeffery K. Tomberin 
    - Understanding the role of ecology in infectious 

19.4.1-5-5.1 
19.4.1-5-5.2 
19.4.1-5-5.3 
19.4.1-5-5.4 
19.4.1-5-5.5 
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เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

หรือศาสตราจารยร์ับเชิญ (visiting 
professor) 
 

disease systems: complex environmental 
interaction beyond medical entomology” โดย 
Assistant professor Dr. Mark Eric Benbow 

6) มีการติดตามและประเมินผลการ
สนับสนุนในข้อ 4 และข้อ 5 อย่าง
ครบถ้วนทุกประเด็น 

- - 

7) มีการน าผลการประเมินไป
ปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจด้าน
การวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของ
สถาบัน 

- - 

เกณฑ์มาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุ่ม 
ข ) 
8) มีระบบและกลไกเพื่อสร้าง
งานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค์บน
พื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือจาก
สภาพปญัหาของสังคม เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น
และสังคม และด าเนินการตามระบบ
ที่ก าหนด 

      วิทยาลัยฯ มีแผนยุทธศาสตร์เพื่อสร้างงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์บนพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น และการวิจัยเพื่อ
ท้องถิ่น โดยเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนให้ดียิ่งข้ึน 
 

19.4.1-8-8.1 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว (ถ้ามี) 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน (ข้อ) 
คะแนนการประเมินของคณะกรรมการ 

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเป้าหมาย 

- - - - 

ผลการประเมินตนเองปีนี้  
เป้าหมาย ผลด าเนินงาน (ข้อ) คะแนนการตนเองประเมิน (1-5 คะแนน) การบรรลุเป้าหมาย 

6 ข้อ 6 4 บรรลเุป้าหมาย 
รายการหลักฐานอ้างอิง 
19.4.1-1-1.1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานวิจัยฯ 
19.4.1-1-1.2 แผนยุทธศาสตร์และแผนการด าเนนิงานด้านการวิจัย 
19.4.1-1-1.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัยฯ ครั้งท่ี 3/2553 เมื่อวันท่ี 21 กรกฎาคม 53 
19.4.1-1-1.4 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัยฯ ครั้งท่ี 4/2553 เมื่อวันท่ี 11 พฤศจิกายน 53 
19.4.1-1-1.5 รายงานการติดตามความก้าวหนา้งานวิจัย 
 



รายงานการประเมินตนเอง ระดับวิทยาลัย วิทยาลยัแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ปีการศึกษา 2553     วันที่ 15-16 มิถุนายน 2554 หน้า - 94 - 
 

19.4.1-2-2.1 แผนการสอนที่มีการบรูณาการงานวิจัยในรายวิชา ปัญหาพิเศษทางด้านสาธารณสุข และระเบียบวิธีวิจัย 
19.4.1-2-2.2 ผลงานวิจัยของอาจารย์ที่ไดร้ับการตีพิมพ์ เรื่อง การรับรู้และพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกฯ 
19.4.1-2-2.2 รายงานวิจัยของนักศึกษาท่ีน าเอาผลงานวิจัยของอาจารย์เป็นหัวข้อวิจัย 
 
19.4.1-3-3.1 แผนการพัฒนาบุคลากรด้านการวจิัย 
19.4.1-3-3.2 พัฒนาศักยภาพนักวิจัยโดยการสนบัสนุนทุนเข้าร่วมประชุมและการน าเสนอผลงานวิจัยในงานประชุม 
   วิชาการ 
19.4.1-3-3.3 การเข้าร่วมอบรมการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม ่
19.4.1-3-3.4 คู่มือการบรหิารโครงการวิจยัฯ เรือ่ง จรรยาบรรณการวิจัย 
 
19.4.1-4-4.1 แผนการส่งเสริมการท าวิจัยและการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 
19.4.1-4-4.2 ประกาศทุนตีพิมพ์บทความทางวิชาการในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 
19.4.1-4-4.3 บันทึกข้อความการสนับสนุนทุนตพีิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง “Geo-database use to  
   promote dengue infection prevention and control” 
 
19.4.1-5-5.1 การจัดตั้งห้องปฏิบตัิการวิจยั ศูนยว์ิจัย และห้องงานวินัยและบริการวิชาการ ซึ่งมีหน้าที่ส่งเสริมและ 
   สนับสนุนการพัฒนางานวิจัยและนักวิจัย 
19.4.1-5-5.2 ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมลูสนับสนุนการวิจัยฯ 
19.4.1-5-5.3  ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการในการป้องกันไฟไหม้ และมีขั้นตอนการใช้ห้องปฏิบัติการวิจัย 
19.4.1-5-5.4 จัดประชุมวิชาการ เรื่อง “สุขภาพดีไมม่ีขาย จะได้มาต้องท าอย่างไร”   
19.4.1-5-5.5  จัดประชุมบรรยายพิเศษ จากศาสตราจารย์ผูเ้ชี่ยวชาญจากประเทศสหรัฐอเมริกา 
 
19.4.1-8-8.1  แผนยุทธศาสตรเ์พื่อสร้างงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์บนพื้นฐานภูมปิัญญาท้องถิ่น 
 
 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 ระบบและกลไกจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ   1 ข้อ มีการด าเนินการ 2 ข้อ มีการด าเนินการ  3 ข้อ  มีการด าเนินการ  4 ข้อ มีการด าเนินการ 5 ข้อ 

ผลการด าเนินงาน 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการ 
เผยแพรผ่ลงานวิจยัหรืองาน

       วิทยาลัยฯ มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือ

19.4.2-1-1.1 
19.4.2-1-1.2 
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เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

สร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการ
หรือการตีพมิพ์ในวารสารระดับชาติ
หรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ใน
การประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์
ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

การตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ โดยมีการจัดท าแผนการ
ด าเนินงานประจ าปี 2553 และสนับสนุนงบประมาณให้
อาจารย์เข้าร่วมประชุมและน าเสนอผลงานวิจัยในงาน
ประ ชุม วิ ช ากา รระดั บชาติ ข องคณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ าปี 2553 ระหว่างวันที่   
14-16 กรกฎาคม 2553 เรื่อง “การศึกษาฤทธิ์ไฟโตเอสโตร
เจนจากส่วนสกัดน้ าเต้าหลวงในหนูถีบจักร” 

19.4.2-1-1.3 
 
 

2. มีระบบและกลไกการรวบรวม  
คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์
ความรู้จากงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ เพื่อให้เป็นองค์ความรูท้ี่
คนท่ัวไปเข้าใจได้และด าเนินการ
ตามระบบที่ก าหนด 

       วิทยาลัยฯ คณะกรรมการบริการงานวิจัยฯ เพื่อท า
หน้าที่คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ โดยมีการจัดประชุมปีละ 1 ครั้ง และมี
กองบรรณาธิการจุลสารวิทยาลัยฯ ท าหน้าที่รวบรวม คัด
สรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์เผยแพร่แก่สาธารณสุข 

19.4.2-2-2.1 
19.4.2-2-2.2 
19.4.2-2-2.3 
 
 

3. มีการประชาสัมพันธ์และ 
เผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้จากข้อ 2 สู่
สาธารณชนและผู้เกี่ยวข้อง 

      วิทยาลัยฯ มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้
จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ผ่านจุลสาร และเว็บไซด์
อย่างต่อเนื่อง  และสนับสนุนให้มีการตีพิมพ์ในระดับชาติ
และนานาชาติ 

19.4.2-3-3.1 
 

4. มีการน าผลงานงานวิจัยหรือ 
งานสร้างสรรคไ์ปใช้ให้เกิดประโยชน์ 
และมีการรับรองการใช้ประโยชน์
จริงจากหน่วยงานภายนอกหรือ
ชุมชน 

      วิทยาลัยฯ มีผลงานวิจัย เรื่อง “การศึกษาฤทธิ์ต้าน
ปฏิกิริยาออกซิเดช่ันและฤทธิ์แก้ปวดของพืชสมุนไพร 
Curcuma cf. comosa Roxb” และมีหน่วยงานภายนอก
ได้ตอบรับและน าไปใช้ประโยชน์จริง 

19.4.2-4-4.1 
19.4.2-4-4.2 
 

5. มีระบบและกลไกเพื่อช่วยใน 
การคุ้มครองสิทธ์ิของงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ 
และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 

       วิทยาลัยฯ ยึดตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ว่าด้วยการบริหารจัดการ ทรัพย์สินทางปัญญา และทุน
สนับสนุนค่าตอบแทนผลงานวิจัยที่ได้รับการจดทะเบียน
สิทธิบัตร ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

19.4.2-5-5.1 
19.4.2-5-5.2 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว (ถ้ามี) 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน (ข้อ) 
คะแนนการประเมินของคณะกรรมการ 

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเป้าหมาย 

- - - - 
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ผลการประเมินตนเองปีนี้  
เป้าหมาย ผลด าเนินงาน (ข้อ) คะแนนการตนเองประเมิน (1-5 คะแนน) การบรรลุเป้าหมาย 

4 ข้อ 5 5 บรรลเุป้าหมาย 

รายการหลักฐานอ้างอิง 
19.4.2-1-1.1 แผนการด าเนินงานสนับสนุนการเผยแพรผ่ลงานในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดบัชาติ 
19.4.2-1-1.2 การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือเข้าร่วมประชุมและน าเสนอผลงาน 
19.4.2-1-1.3 ผลงานวิจัยท่ีได้น าเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการระดับชาติ 
 
19.4.2-2-2.1 คณะกรรมการบริการงานวิจัยฯ ท าหน้าที่คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรืองาน 
   สร้างสรรค ์
19.4.2-2-2.2 แผนยุทธศาสตร์การสร้างองค์ความรู้จากงานวิจัย 
19.4.2-2-2.3 กองบรรณาธิการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค์ 
 
19.4.2-3-3.1 จุลสารวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 
19.4.2-4-4.1 บันทึกข้อความส่งรายงานการวิจัยให้หน่วยงานภายนอกใช้ประโยชน์ 
19.4.2-4-4.2 บันทึกการตอบรับการน าไปใช้ประโยชน์จากหน่วยงานภายนอก 
 
19.4.2-5-5.1 ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานวี่าด้วยการบริหารจัดการ ทรัพย์สนิทางปัญญา 
19.4.2-5-5.2 ทุนสนับสนุนค่าตอบแทนผลงานวจิัยที่ไดร้ับการจดทะเบยีนสิทธิบัตร 
 
 
 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.3  เงินสนับสนนุงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวจิัยประจ า 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยน าเข้า 
 
เกณฑ์การประเมิน  โดยการแปลงจ านวนเงินต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าเป็นคะแนน ระหว่าง  0 – 5 

เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค 2 จ าแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา 
1. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัหรืองานสร้างสรรคจ์ากภายในและภายนอกสถาบันท่ีก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม  
     5  =  60,000 บาทขึ้นไปต่อคน 
2. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัหรืองานสร้างสรรคจ์ากภายในและภายนอกสถาบันท่ีก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม  
     5 =  50,000 บาทขึ้นไปต่อคน   
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3. กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัหรืองานสร้างสรรคจ์ากภายในและภายนอกสถาบันท่ีก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม  
     5 =  25,000 บาทขึ้นไปต่อคน 

 
ผลการค านวณ 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
กลุ่มวชิา

แพทยศาสตร์ 

กลุ่มวชิา
สาธารณสุข

ศาสตร์ 
วิทยาลัยฯ หน่วยวัด 

1. จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายใน
และภายนอก ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 

477,240 50,000 522,240 บาท 

- จ า นวน เ งิ น สนั บสนุ น ง านวิ จั ย ฯ                
จากภายใน 

277,240 45,000 322,240 บาท 

- จ า นวน เ งิ นสนั บสนุ น ง านวิ จั ย ฯ              
จากภายนอก 

200,000 0 200,000 บาท 

2. จ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง       
ปีการศึกษา 2553 

16.5 9 25.5 คน 

3. เงินสนับสนุนงานวิจัยฯ ต่อจ านวนอาจารย์
ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง 

28,923.64 5,000 20,480.00 
 

บาท/คน 

4. แปลงค่าค านวณได้เทียบกับคะแนนเต็ม 5 2.89 0.50 2.05 คะแนน 
คะแนนที่ได้ในระดับกลุ่มวิชา = ค่าเฉลี่ย
ของคะแนนที่ได้ของทุกกลุ่มสาขาวิชาใน
วิทยาลัยฯ 

   คะแนน 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว (ถ้ามี) 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน (ข้อ) 
คะแนนการประเมินของคณะกรรมการ 

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเป้าหมาย 

- - - - 

ผลการประเมินตนเองปีนี้  

หน่วยงาน เป้าหมาย 
ผลด าเนินงาน 

(บาท/คน) 

คะแนนการประเมิน 
ตนเอง                      

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเป้าหมาย 

วิทยาลัยฯ 40,000 บาท/คน 20,480.00 2.05 ไม่บรรลเุป้าหมาย 

กลุ่มวิชาแพทยศาสตร ์ 40,000 บาท/คน 28,923.64 2.89 ไม่บรรลเุป้าหมาย 

กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร ์ 40,000 บาท/คน 5,000 0.50 ไม่บรรลเุป้าหมาย 
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รายการหลักฐานอ้างอิง 
19.4.3-1-1 ฤทธิ์ต้านแบคทีเรียของสารสกดัสมุนไพรไทยต่อเช้ือ Burkholderia  pseudomallei 
19.4.3-2-2 ความสัมพันธ์ของความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมในการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ุใหม่ ชนิด เอ  
  เอ็น 1 ในนักศึกษามหาวิทยาลัยอบุลราชธาน ี
19.4.3-2-3 ประสิทธิผลของการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 
19.4.3-2-4  การศึกษาความชุกในแตล่ะฤดูของแมลงวันบ้านและแมลงวันหัวเขียวเพื่อประเมินการเป็นพาหะของ 
  เชื้อแบคทีเรียที่ก่อโรคในระบบทางเดินอาหารในอ าเภอที่มีอัตราการเกิดโรคอุจจาระร่วงมากและน้อย 
  ของจังหวัดอุบลราชธานี ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ของประเทศ 
 
 
 
ตัวบ่งชี้ที ่4.4.1  งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่  
ชนิดของตัวบ่งช้ี ผลลัพธ์ 
เกณฑ์การประเมิน      ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละ เท่ากับ 5 คะแนนจ าแนกตามกลุม่สาขาวิชา ดังนี ้

กลุ่มสาขาวิชา 5 คะแนน 

วิทยาศาสตร์สุขภาพ 20 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 20 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 10 

 
ผลการค านวณ   

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
กลุ่มวชิา

แพทยศาสตร์ 

กลุ่มวชิา
สาธารณสุข

ศาสตร์ 
วิทยาลัยฯ หน่วยวัด 

1. จ านวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์
หรือเผยแพร่ ในปีปฏิทิน พ.ศ. 2553 

6 1 7 เรื่อง 

1.1 จ านวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการ
ตีพมิพ์ฯ ระดับชาติ 

4 1 5 เรื่อง 

1.2 จ านวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการ
ตีพิมพ์ฯ ระดับนานาชาติ 

2 0 2 เรื่อง 

2. จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด ปีการศึกษา 2553 24.5 9 33.5 คน 
3. ผลรวมถ่วงน้ าหนักของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่

ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ต่อจ านวนอาจารย์
ประจ าทั้งหมด 

11.22 2.77 8.95 ร้อยละ 

4. แปลงค่าค านวณไดเ้ทียบกับคะแนนเต็ม 5 2.80 0.69 2.24 คะแนน 

 



รายงานการประเมินตนเอง ระดับวิทยาลัย วิทยาลยัแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ปีการศึกษา 2553     วันที่ 15-16 มิถุนายน 2554 หน้า - 99 - 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว (ถ้ามี) 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน (ข้อ) 
คะแนนการประเมินของคณะกรรมการ 

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเป้าหมาย 

- - - - 

 
ผลการประเมินตนเองปีนี้  

หน่วยงาน เป้าหมาย 
ผลด าเนินงาน           

(ร้อยละ / อาจารย์ประจ า) 

คะแนนการ
ตนเองประเมิน                       
(1-5 คะแนน) 

การบรรลุเป้าหมาย 

วิทยาลัยฯ ร้อยละ 16 8.95 2.24 ไม่บรรลเุป้าหมาย 

กลุ่มวิชาแพทยศาสตร ์ ร้อยละ 16 11.22 2.80 ไม่บรรลเุป้าหมาย 

กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร ์ ร้อยละ 16 2.77 0.69 ไม่บรรลเุป้าหมาย 

รายการหลักฐานอ้างอิง 
กลุ่มวชิาแพทยศาสตร์ 
19.4.4.1-1 Geo-database use to promote dengue infection prevention and control (ฐานข้อมูล ISI) 
19.4.4.1-2 Forensically important flesh fly species in Thailand: morphology and developmental  
  Rate (ฐานข้อมูล ISI) 
19.4.4.1-3  การศึกษาฤทธ์ิไฟโตเอสโตรเจนจากส่วนสกัดน้ าเต้าหลวงในหนูถีบจกัร (ฐานข้อมูล TCI) 
19.4.4.1-4 การรับรู้ และพฤติกรรมเสีย่งต่อโรคหนอนพยาธิใบไม้ตับของประชาชน จังหวัดอุบลราชธานี  
  (proceeding) 
19.4.4.1-5 ความชุกของโรคเหา แผลพุพอง ฟันผุ และหนอนพยาธิของนักเรียนช้ันประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
  ตอนต้นในเขตพื้นท่ีรอบมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี(proceeding) 
19.4.4.1-6  ความชุกของเมตาเชอร์คาเรียในปลาตะเพียนขาว ปลาสูบ ปลากระมัง และปลาสร้อยขาว ในแม่น้ าชี 
  เขตอ าแภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร  (ฐานข้อมูล TCI) 
 
กลุ่มวชิาสาธารณสุขศาสตร์ 
19.4.4.1-7  ผลของการจดักิจกรรมการสรา้งเสริมสุขภาพในการป้องกันและลดปจัจัยเสีย่งต่อการเกดิโรคเบาหวาน 
  ชนิดที่ 2 ของแกนน าประชาชน เขตลุ่มน้ าห้วยข้าวสาร จังหวัดอุบลราชธานี (ฐานข้อมูล TCI) 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเอง ระดับวิทยาลัย วิทยาลยัแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ปีการศึกษา 2553     วันที่ 15-16 มิถุนายน 2554 หน้า - 100 - 
 

ตัวบ่งชี้ที ่4.4.2  งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้ประโยชน์ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี ผลลัพธ์ 
เกณฑ์การประเมิน  ใช้บัญญัติไตรยางศเ์ทียบ โดยก าหนดร้อยละ 20 เท่ากับ 5 คะแนนทุกกลุ่มสาขาวิชา 
ผลการค านวณ 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
กลุ่มวชิา 

แพทยศาสตร์ 

กลุ่มวชิา
สาธารณสุข

ศาสตร์ 
วิทยาลัยฯ หน่วยวัด 

1. จ านวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์              
ในปีปฏิทิน พ.ศ. 2553 

0 0 0 เรื่อง 

1.1 จ านวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้
ประโยชน์ ระดับชาติ 

0 0 0 เรื่อง 

1.2 จ านวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้
ประโยชน์ ระดับนานาชาติ 

0 0 0 เรื่อง 

2. จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด ปีการศึกษา 2553 24.5 9 33.5 คน 
3. ร้อยละของงานวิจัยหรืองานสร้ างสรรค์ที่น า ไปใ ช้

ประโยชน์ ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 
0 0 0 ร้อยละ 

4. แปลงค่าค านวณไดเ้ทียบกับคะแนนเต็ม 5                       
(คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20) 

0 0 0 คะแนน 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว (ถ้ามี) 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนการประเมินของคณะกรรมการ 

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเป้าหมาย 

- - - - 

 
ผลการประเมินตนเองปีนี้  

หน่วยงาน เป้าหมาย 
ผลด าเนินงาน           

(ร้อยละ / อาจารย์ประจ า) 

คะแนนการ
ประเมินตนเอง                       
(1-5 คะแนน) 

การบรรลุเป้าหมาย 

วิทยาลัยฯ ร้อยละ 16 0 0 ไม่บรรลเุป้าหมาย 

กลุ่มวิชาแพทยศาสตร ์ ร้อยละ 16 0 0 ไม่บรรลเุป้าหมาย 

กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร ์ ร้อยละ 16 0 0 ไม่บรรลเุป้าหมาย 

รายการหลักฐานอ้างอิง 
 -ไม่ม-ี 
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ตัวบ่งชี้ที ่4.4.3  ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี ผลลัพธ์ 
เกณฑ์การให้คะแนน    ใช้บัญญัตไิตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละ 10 เท่ากับ 5 คะแนนทุกกลุ่มสาขาวิชา 
ผลการค านวณ 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
กลุ่มวชิา

แพทยศาสตร์ 

กลุ่มวชิา
สาธารณสุข

ศาสตร์ 
วิทยาลัยฯ หน่วยวัด 

1. ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการที่ได้รับรองคุณภาพ 
ในปีปฏิทิน พ.ศ. 2553 

1.5 0.25 1.75 เรื่อง 

2. จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด ปีการศึกษา 2553 24.5 9 33.5 คน 
3. ร้อยละผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ 6.12 2.78 5.22 ร้อยละ 
4. แปลงค่าค านวณได้เทียบกับคะแนนเต็ม 5 3.06 1.38 2.61 คะแนน 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว (ถ้ามี) 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนการประเมินของคณะกรรมการ 

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเป้าหมาย 

- - - - 

 
ผลการประเมินตนเองปีนี้  

หน่วยงาน เป้าหมาย 
ผลด าเนินงาน           

(ร้อยละ / อาจารย์ประจ า) 

คะแนนการ
ประเมินตนเอง                      
(1-5 คะแนน) 

การบรรลุเป้าหมาย 

วิทยาลัยฯ ร้อยละ 8 5.22 2.61 ไม่บรรลเุป้าหมาย 

กลุ่มวิชาแพทยศาสตร ์ ร้อยละ 8 6.12 3.06 ไม่บรรลเุป้าหมาย 

กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร ์ ร้อยละ 8 2.77 1.38 ไม่บรรลเุป้าหมาย 

รายการหลักฐานอ้างอิง 
กลุ่มวชิาแพทยศาสตร์ 
19.4.4.3-1 ปัญหาผิวหนังที่พบบ่อยในเวชปฏบิัติทั่วไป (ต ารา) 
19.4.4.3-2 โรคสะเก็ดเงิน (ต ารา) 
 
กลุ่มวชิาสาธารณสุขศาสตร์ 
19.4.4.3-3 การสริมสร้างศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) (บทความวิชาการ) 
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.5  ตัวบ่งชี้เพ่ือพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย 
ตัวบ่งชี้ที ่4.5.1.1 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 
ชนิดของตัวบ่งช้ี ผลลัพธ์ 
เกณฑ์การประเมิน ใช้บัญญัติไตรยางศเ์ทียบ ก าหนดรอ้ยละ 1 เท่ากับ 5 คะแนน 
ผลการค านวณ 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
กลุ่มวชิา

แพทยศาสตร์ 

กลุ่มวชิา
สาธารณสุข

ศาสตร์ 
วิทยาลัยฯ หน่วยวดั 

1. ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับ
การจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร ในปีปฏิทิน พ.ศ. 2553 

0 0 0 เรื่อง 

2. จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด ปีการศึกษา 2553 16.5 9 25.5 คน 
3. ร้อยละผลงานวิชาการที่ไดร้ับการจดสิทธิบัตรหรือ                    

อนุสิทธิบัตร 
0 0 0 ร้อยละ 

4. แปลงค่าค านวณไดเ้ทียบกับคะแนนเต็ม 5                            
(คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 1) 

0 0 0 คะแนน 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว (ถ้ามี) 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนการประเมินของคณะกรรมการ 

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเป้าหมาย 

- - - - 
 
ผลการประเมินตนเองปีนี้  

หน่วยงาน เป้าหมาย 
ผลด าเนินงาน           

(ร้อยละ / อาจารย์ประจ า) 

คะแนนการ
ประเมินตนเอง                       
(1-5 คะแนน) 

การบรรลุเป้าหมาย 

วิทยาลัยฯ ร้อยละ 0.8 0 0 ไม่บรรลเุป้าหมาย 

กลุ่มวิชาแพทยศาสตร ์ ร้อยละ 0.8 0 0 ไม่บรรลเุป้าหมาย 

กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร ์ ร้อยละ 0.8 0 0 ไม่บรรลเุป้าหมาย 

 
รายการหลักฐานอ้างอิง 
 -ไม่ม-ี 
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ตัวบ่งชี้ที ่4.5.1.2  งานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี ผลลัพธ์ 
เกณฑ์การประเมิน ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละเท่ากับ 5 คะแนนจ าแนกตามกลุ่มสาขาวิชา ดังนี้ 

กลุ่มสาขาวิชา 5 คะแนน 

วิทยาศาสตร์สุขภาพ 55 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 45 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 20 

ผลการค านวณ 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
กลุ่มวชิา

แพทยศาสตร์ 

กลุ่มวชิา
สาธารณสุข

ศาสตร์ 
วิทยาลัยฯ หน่วยวัด 

1. จ านวนงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ ปี
ปฏิทิน พ.ศ. 2553 

2 0 2 เรื่อง 

2. จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด ปีการศึกษา 2553 24.5 9 33.5 คน 
3. ร้อยละผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ ต่อ

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 
8.16 0 5.97 

 
ร้อยละ 

4. แปลงค่าค านวณได้เทียบกับคะแนนเต็ม 5 0.74 0 0.54 คะแนน 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว (ถ้ามี) 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนการประเมินของคณะกรรมการ 

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเป้าหมาย 

- - -  

ผลการประเมินตนเองปีนี้  

หน่วยงาน เป้าหมาย 
ผลด าเนินงาน           

(ร้อยละ / อาจารย์ประจ า) 

คะแนนการ
ตนเองประเมิน                       
(1-5 คะแนน) 

การบรรลุเป้าหมาย 

วิทยาลัยฯ ร้อยละ 44 5.97 0.54 ไม่บรรลเุป้าหมาย 

กลุ่มวิชาแพทยศาสตร ์ ร้อยละ 44 8.16 0.74 ไม่บรรลเุป้าหมาย 

กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร ์ ร้อยละ 44 0 0 ไม่บรรลเุป้าหมาย 

 
รายการหลักฐานอ้างอิง 
19.4.5.1.2-1 Geo-database use to promote dengue infection prevention and control (ฐานข้อมูล ISI) 
19.4.5.1.2-2 Forensically important flesh fly species in Thailand: morphology and developmental  
  Rate (ฐานข้อมูล ISI) 
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ตัวบ่งชี้ที ่4.5.1.3  ผลงานวิจัยได้รับการอ้างอิงระดับนานาชาติ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี ผลลัพธ์ 
เกณฑ์การให้คะแนน  ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละเท่ากับ 5 คะแนนจ าแนกตามกลุ่มสาขาวิชา ดังนี้ 

กลุ่มสาขาวิชา 5 คะแนน 

วิทยาศาสตร์สุขภาพ 40 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 35 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 30 

ผลการค านวณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว (ถ้ามี) 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนการประเมินของคณะกรรมการ 

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเป้าหมาย 

- - - - 

 
ผลการประเมินตนเองปีนี้  

หน่วยงาน เป้าหมาย 
ผลด าเนินงาน           

(ร้อยละ / อาจารย์ประจ า) 

คะแนนการ
ประเมิน ตนเอง                      
(1-5 คะแนน) 

การบรรลุเป้าหมาย 

วิทยาลัยฯ ร้อยละ 32 0 0 ไม่บรรลเุป้าหมาย 

กลุ่มวิชาแพทยศาสตร ์ ร้อยละ 32 0 0 ไม่บรรลเุป้าหมาย 

กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร ์ ร้อยละ 32 0 0 ไม่บรรลเุป้าหมาย 

รายการหลักฐานอ้างอิง 
-ไม่ม-ี 

 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
กลุ่มวชิา

แพทยศาสตร์ 

กลุ่มวชิา
สาธารณสุข

ศาสตร์ 
วิทยาลัยฯ หน่วยวัด 

1. จ านวนงานวิจัยที่ ได้รับการอ้างอิงระดับนานาชาติ                       
ปีปฏิทิน พ.ศ. 2553 

0 0 0 เรื่อง 

2. จ านวนงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ
ทั้งหมด ปีปฏิทิน พ.ศ. 2553 

24.5 9 33.5 เรื่อง 

3. ร้อยละผลงานวิจัยท่ีได้รับการอ้างอิงในระดับนานาชาติ  0 0 0 ร้อยละ 
4. แปลงค่าค านวณได้เทียบกับคะแนนเต็ม 5 0 0 0 คะแนน 
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องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 

 
ข้อสรุปผลการประเมินตนเอง 

1. จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนด้านการวิจัยของ 

                    สถาบัน และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 
         - มีการบรูณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง 
         - มีการส ารวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพ เพื่อประกอบการก าหนด 
                    ทิศทางและการจัดท าแผนการบริการทางวิชาการดา้นสุขภาพตามจุดเน้นของสถาบัน  
                  - มีหน่วยงานให้บรกิาร เช่น ศูนย์สุขภาพ ศูนย์พัฒนาเด็ก ในก ากับดูแล 

 
 

2. จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 - ควรมีโครงการบริการวิชาการแก่สังคมที่สอดแทรกในการจัดการเรียนการสอนมากขึ้น 
- ควรมีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม และมีการน าไปพัฒนา 

                     ระบบและกลไกในการให้บริการวิชาการแก่สังคม 
 
 

3. วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
                 -  ส่งเสริมให้ศูนย์บริการ เช่น ศูนย์สุขภาพชุมชน ศูนย์พัฒนาเด็ก เพื่อให้ความรู้และบรกิารวิชาการแก่สังคมด้านสุขภาพ 
                    อย่างต่อเนื่อง 

 -  สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบริการวิชาการกับหน่วยงานภายนอก 
       -  พัฒนารูปแบบการประเมินผลการด าเนินโครงการให้มีความเหมาะสมเพื่ออ านวยความสะดวกให้ผู้รับการบริการวิชาการ 
                    และสามารถวัดผลการด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.1  ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ      1 

ข้อ 
มีการด าเนินการ   2 

ข้อ 
มีการด าเนินการ    3 

ข้อ 
มีการด าเนินการ   4 

ข้อ 
มีการด าเนินการ   5 

ข้อ 
 
ผลการด าเนินงาน 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

1. มีระบบและกลไกการบริการ
ทางวิชาการแก่สังคม และ
ด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 

 

      วิทยาลัยฯ มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่
สั งคม และด า เนินการตามระบบที่ก าหนด  โดยแต่ งตั้ ง
คณะกรรมการบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และท านุฯ เพื่อ
ขับเคลื่อนการบริการวิชาการ มีการประชุมเป็นประจ าทุก 2 
เดือน มี รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ  และมีการ
ประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์และบุคลากรในเรื่อง แนวทางการ
จัดท าข้อเสนอโครงการ บริการวิชาการประจ าปี และมีคู่มือการ
บริหาร โครงการบริการวิชาการแก่สังคม  มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เพื่อให้เป็นแนวทางปฏิบัติและขอสนับสนุน
งบประมาณแผ่นดินในการให้บริการวิชาการแก่สังคม และมีการ
ติดตามความก้าวหน้าของโครงการ เพื่อทราบถึงปัญหา อุปสรรค 
และผลการด าเนินงานทุก 3 เดือนและเมื่อสิ้นสุดโครงการ 

19.5.1-1-1.1 
19.5.1-1-1.2 
19.5.1-1-1.3 
19.5.1-1-1.4 
19.5.1-1-1.5 

2. มีการบูรณาการงานบริการทาง
วิชาการแก่สังคมกับการเรียน
การสอน 

 

      วิทยาลัยฯ มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคม
กับการเรียนการสอน โดยให้อาจารย์สอดแทรกเนื้อหาในการ
เรียนการสอน และมีการน านักศึกษาไปช่วยงานบริการด้วย และ
ในแบบเสนอโครงการบริการวิชาการ 2553 วิทยาลัยฯ ได้
ก าหนดให้ต้องระบุช่ือวิชาที่เกี่ยวข้องด้วย จึงจะสนับสนุนให้จัด
กิจกรรม (ตัวอย่างโครงการ เรื่อง แพทยศาสตร์สู่สังคม ครั้งที่ 2 
โดยมีการระบุรายวิชาที่มีการบูรณาการกับการเรียนการสอนใน
รายวิชา ทักษะพื้นฐานทางคลินิก  และการปฐมพยาบาล) 

19.5.1-2-2.1 
19.5.1-2-2.2 
19.5.1-2-2.3 
 

3. มีการบูรณาการงานบริการทาง
วิชาการแก่สังคมกับการวจิัย  

 

        วิทยาลัยฯ มีการบูรณาการโครงการบริการวิชาการกับ
งานวิจัย เช่น 1) เรื่อง ศึกษาความชุกโรคหิด เหา แผลพุพอง 
และเชื้อราที่ผิวหนัง เพื่อสุขภาพเด็กในวัยเรียน ซึ่งเป็นโครงการ
ที่มีประโยชน์กับนักเรียน และผู้ปกครองอย่างมาก และได้น า
ผลงานบริการวิชาการน า เสนอใน การประชุมวิชาการ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีประจ าปี 2553 วันที่ 9-10 ส.ค. 53 

19.5.1-3-3.1 
19.5.1-3-3.2 
19.5.1-3-3.3 
19.5.1-3-3.4 
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และได้ตีพิมพ์ผลงานในเอกสารสืบเนื่องจากการประชุม 
(proceeding)  
2) เรื่อง สร้างเสริมสุขภาพผูสู้งอายุในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลหัวเรือ อ.เมือง จ.อุบลราชธาน ีซึ่งเป็นโครงการทีม่ี
ประโยชน์กับผู้สูงอายุในการดูแลรกัษาสุขภาพ และได้น าไป
จัดท าค าของบประมาณประจ าปี 2555 เพื่อต่อยอดสู่การวิจัย 
เรื่อง การศึกษารูปแบบการดูแลสขุภาพและการสร้างเสริม
สุขภาพระยะยาวส าหรับผูสู้งอายุโดยการมสี่วนร่วมของชุมชน 
ต าบลหัวเรือ อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธาน ี

4. มีการประเมินผลความส าเร็จ
ของการบูรณาการงานบริการ
ทางวิชาการแก่สังคมกับการ
เรียนการสอนและการวิจัย 

      วิทยาลัยฯ มีการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการ
งานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการ
วิจัย โดยใช้แบบประเมินผลส าเร็จของโครงการ และสรุป
รายงานผลส าเร็จอย่างต่อเนื่อง 

19.5.1-4-4.1 
19.5.1-4-4.2 

5. มีการน าผลการประเมินไป
ปรับปรุ งการบูรณาการงาน
บริการทางวิชาการแก่สังคมกับ
การเรียนการสอนและการวิจัย 

- - 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว (ถ้ามี) 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน (ข้อ) 
คะแนนการประเมินของคณะกรรมการ 

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเป้าหมาย 

- - - - 

ผลการประเมินตนเองปีนี้  
เป้าหมาย ผลด าเนินงาน (ข้อ) คะแนนการประเมินตนเอง (1-5 คะแนน) การบรรลุเป้าหมาย 

4 ข้อ 4 4 บรรลเุป้าหมาย 
 
รายการหลักฐานอ้างอิง 
19.5.1-1-1.1      ค าสั่งแต่ตั้งคณะกรรมการบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และท านุฯ 
19.5.1-1-1.2  แนวทางการจัดท าข้อเสนอโครงการ บริการวิชาการประจ าปี 2554 
19.5.1-1-1.3  คู่มือการบริการโครงการวิจัย  โครงการบริการวิชาการแก่สังคมและโครงการท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม 
19.5.1-1-1.4  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงาน ฯ 
19.5.1-1-1.5  แบบติดตามรายงานความก้าวหน้า 
 
19.5.1-2-2.1       แผนและทิศทางในการน าความรู้และประสบการณ์จากการบริการวิชาการ /วิชาชีพมาใช้ในการเรยีน 
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       การสอนและการวิจัย 
19.5.1-2-2.2       รายวิชา ทักษะพื้นฐานทางคลินิก  2 และการปฐมพยาบาล 
19.5.1-2-2.3      แบบเสนอโครงการบริการวิชาการ 2553 เรื่อง แพทยศาสตร์สูส่งัคม ครั้งท่ี 2 โดยมีการระบรุายวชิาที่มี 
       การบูรณาการกับการเรียนการสอน 
 
19.5.1-3-3.1       โครงการบริการวิชาการ เรื่อง ศึกษาความชุกโรคหดิ เหา แผลพพุอง และเช้ือราที่ผิวหนัง เพื่อสุขภาพ 
       เด็กในวัยเรียน โดยมีการระบรุายวิชาที่มีการบูรณาการกับการวิจยั 
19.5.1-3-3.2      ผลงานตีพิมพ์ เรื่อง ความชุกของโรคเหา แผลพุพอง ฟันผุ และหนอนพยาธิของนักเรียนช้ัน  
                   ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นในเขตพื้นท่ีรอบมหาวิทยาลยัอุบลราชธานี  ใน การประชุม          
                            วิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีประจ าปี 2553 "งานวิจัยเพื่อสร้างสรรค์นวตักรรมตามแนวทาง                   
                            ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" วันท่ี 9-10 ส.ค. 53 หน้า 200-7 
19.5.1-3-3.3     โครงการบริการวิชาการ เรื่อง สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ อ. 
       เมือง จ.อุบลราชธาน ี
19.5.1-3-3.4      ข้อเสนอโครงการวิจัย เรื่อง การศึกษารูปแบบการดูแลสุขภาพและการสร้างเสริมสุขภาพระยะยาว 
       ส าหรับผูสู้งอายุโดยการมสี่วนรว่มของชุมชน ต าบลหัวเรือ อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธาน ี
 
19.5.1-4-4.1     แบบประเมินความส าเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและ 
       การวิจัย 
19.5.1-4-4.2     รายงานผลการประเมินผลส าเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการ 
                            สอนและการวิจัย 
 
 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 1 ข้อ มีการด าเนินการ 2 

ข้อ 
มีการด าเนินการ  3 

ข้อ 
มีการด าเนินการ 4 

ข้อ 
มีการด าเนินการ 5 

ข้อ 
 
ผลการด าเนินงาน 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

1. มีการส ารวจความต้องการของ
ชุ ม ช น  ห รื อ ภ า ค รั ฐ  ห รื อ
ภาคเอกชน หรือหน่วยงาน

      วิทยาลัยฯ ได้จัดท าแบบส ารวจความต้องการและผลการ
ประเมินความต้องการของชุมชนในรายงานผลการด าเนินงาน
โครงการบรูณาการการมีส่วนร่วมของประชาชน ผ่านสื่อ

19.5.2-1-1.1 
19.5.2-1-1.2 
19.5.2-1-1.3 
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วิ ช า ชีพ  เ พื่ อป ร ะ กอบกา ร
ก าหนดทิศทางและการจัดท า
แผนการบริการทางวิชาการตาม
จุดเน้นของสถาบัน  

 

สารสนเทศ เพื่อการป้องกันโรคไขเ้ลือดออก ซึ่งประชาชน
ต้องการรับการบริการในเรื่องของการดูแลรักษาสุขภาพ และ
สุขภาพของผู้สูงอายุ ดังนั้นใน พ.ศ. 2554 วิทยาลัยฯ ได้ก าหนด
ทิศทางการบริการวิชาการ ในเรื่องการให้บริการที่ตรงใจกับ
ผู้รับบริการและตอบสนองความตอ้งการของท้องถิ่น โดยให้
อาจารย์จดัท าโครงการบริการวิชาการในด้านการดูแลรักษา
สุขภาพของประชาชนดังเห็นได้จากข้อเสนอโครงการบริการ
วิชาการ ประจ าปีงบประมาณ 2554 เรื่อง สุขภาพดีกับหมอ...
มอทราย ทั้งนี้ได้จดัท าแบบส ารวจความต้องการของชุมชน
ประจ าปี 2554 เพื่อให้ครอบคลุมกับความต้องการของ
ประชาชน และหน่วยงานภายนอกมากท่ีสุด 

19.5.2-1-1.4 

2. มีความร่วมมือด้านบริการทาง
วิชาการเพื่อการเรียนรู้และ
เสรมิสร้างความเขม้แข็งของ
ชุมชน หรือภาคเอกชน หรือ
ภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ 

 

     วิทยาลัยฯ มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพื่อการ
เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแขง็ของชุมชน กับศูนย์มะเร็ง 
โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจติ และการสร้างเสริมสุขภาพ
มาให้ความรู้และแนวทางปฏิบตัิทีด่ีแก่ประชาชนในโครงการ
สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหัว
เรือ อ.เมือง จ.อุบลราชธาน ี

19.5.2-2-2.1 
 

3. มีการประเมินประโยชน์หรือ
ผลกระทบของการให้บริการ
ทางวิชาการต่อสังคม 

      วิทยาลัยฯ มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการ
ให้บริการทางวิชาการต่อสังคม เพือ่เป็นแนวทางในการพัฒนา
ระบบและกลไกการให้บริการวิชาการแก่สังคม 

19.5.2-3-3.1 
 

4. มีการน าผลการประเมินในข้อ 3 
ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือ
กิจกรรมการ ให้บริ การทาง
วิชาการ 

- - 

5. มีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการ
ให้บริ การทางวิ ชาการและ
ถ่ ายทอดความรู้ สู่ บุ คลากร
ภายในสถาบันและเผยแพร่สู่
สาธารณชน 

วิทยาลัยฯ จดักิจกรรมน าเสนอผลการด าเนินโครงการบริการ
วิชาการ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ที่ได้จากการให้บริการทาง
วิชาการและถ่ายทอดความรูสู้่บุคลากรภายในสถาบัน พร้อมทั้ง
จัดท าจุลสารและเว็บไซด์เผยแพรสู่่สาธารณชน  

19.5.2-5-5.1 
19.5.2-5-5.2 
19.5.2-5-5.3 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว (ถ้ามี) 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน (ข้อ) 
คะแนนการประเมินของคณะกรรมการ 

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเป้าหมาย 

- - - - 
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ผลการประเมินตนเองปีนี้  
เป้าหมาย ผลด าเนินงาน (ข้อ) คะแนนการตนเองประเมิน (1-5 คะแนน) การบรรลุเป้าหมาย 

4 ข้อ 4 4 บรรลเุป้าหมาย 

 
รายการหลักฐานอ้างอิง 
19.5.2-1.1.1        แบบส ารวจความต้องการและผลการประเมินความต้องการของชุมชนในรายงานผลการด าเนินงาน 
                        โครงการบูรณาการการมีส่วนร่วมของประชาชน ผ่านสื่อสารสนเทศ เพ่ือการป้องกนัโรคไขเ้ลือดออก 
19.5.2-1.1.2  ทิศทางการบริการวิชาการ ประจ าปี 2554 ในเรื่องการให้บริการที่ตรงใจกับผู้รับบริการและตอบสนอง 
   ความต้องการของท้องถิ่น 
19.5.2-1.1.3   ข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ เรื่อง สุขภาพดีกับหมอ...มอทราย ที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน 

19.5.2-1.1.4   แบบส ารวจความต้องการของชุมชนประจ าปี 2554 

 
19.5.2-2-2.1  หนังสือเชิญผูเ้ชี่ยวชาญจากหน่วยงานภายนอก 
 
19.5.2-3-3.1        แบบประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม 
 
19.5.2-5-5.1  กิจกรรมน าเสนอผลการด าเนินโครงการบริการวิชาการ 
19.5.2-5-5.2  จุลสารวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ปีที่ 1 ฉบับท่ี 3 
19.5.2-5-5.3 จุลสารวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ปีที่ 2 ฉบับท่ี 4 

 
 
 
ตัวบ่งชี้ที ่5.3 ตัวบ่งชี้ด้านคุณภาพการบริการวิชาการแก่สังคม 
ตัวบ่งชี้ที ่5.3.1 การน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ ในการพัฒนาการเรียนการสอน 
                           และการวิจัย     
ชนิดของตัวบ่งช้ี ผลลัพธ์ 
เกณฑ์การประเมิน  ใช้บัญญัติไตรยางศเ์ทียบ โดยก าหนดร้อยละ 30 เท่ากับ 5 คะแนนทุกกลุ่มสาขาวิชา 
 
วิธีการค านวณ 
 
      
 
 
 
 

     จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ท่ีน ามาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนหรือการวิจัย 
                                 จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการทั้งหมด 

X 100 



รายงานการประเมินตนเอง ระดับวิทยาลัย วิทยาลยัแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ปีการศึกษา 2553     วันที่ 15-16 มิถุนายน 2554 หน้า - 111 - 
 

ผลการค านวณ 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
กลุ่มวชิา 

แพทยศาสตร์ 

กลุ่มวชิา
สาธารณสุข

ศาสตร์ 
วิทยาลัยฯ หน่วยวัด 

1. จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ที่น ามาใช้ใน
การพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย 

5 0 5 เรื่อง 

2. จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการทั้งหมด 8 8 8 เรื่อง 
3. ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ที่น ามาใช้

ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย ต่อ จ านวน
โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการทั้งหมด 

62.50 0 62.50 ร้อยละ 

4. แปลงค่าค านวณไดเ้ทียบกับคะแนนเต็ม 5                       
(คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30) 

5 0 5 คะแนน 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว (ถ้ามี) 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน (ข้อ) 
คะแนนการประเมินของคณะกรรมการ 

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเป้าหมาย 

- - - - 

ผลการประเมินตนเองปีนี้  

หน่วยงาน เป้าหมาย 
ผลด าเนินงาน 

(ร้อยละ) 

คะแนนการประเมิน 
ตนเอง                      

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเป้าหมาย 

วิทยาลัยฯ ร้อยละ 24 62.50 5 บรรลเุป้าหมาย 

กลุ่มวิชาแพทยศาสตร ์ ร้อยละ 24 62.50 5 บรรลเุป้าหมาย 

กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร ์ ร้อยละ 24 0 0 บรรลเุป้าหมาย 

รายการหลักฐานอ้างอิง 
19.5.3.1-1  ศึกษาความชุกของโรคหิด เหา แผลพุพอง และเช้ือราทีผ่ิวหนัง เพือ่สุขภาพเด็กในวัยเรียน 
19.5.3.1-2            บริการตรวจหนอนพยาธิในล าไส้ในประชาชนจงัหวัดอุบลราชธาน ี
19.5.3.1-3           การบริการตรวจวัดระดับน้ าตาลในเลือดและดรรชนีมวลกายในการป้องกันและควบคุมโรคเบาหวานและ 
                         โรคอ้วนในพ้ืนท่ีต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธาน ี
19.5.3.1-4           บูรณาการการมีส่วนร่วมของประชาชนประชาชนผ่านสื่อสารสนเทศเทศ เพื่อการป้องกัน 
                         โรคไข้เลือดออก 
19.5.3.1-5           เปิดโลกการเรียนรู้ สูร่่างอาจารย์ใหญ่  
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ตัวบ่งชี้ที ่5.3.2  การเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก 
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 1 ข้อ มีการด าเนินการ 2 

ข้อ 
มีการด าเนินการ 3 

ข้อ 
มีการด าเนินการ 4 

ข้อ 
มีการด าเนินการ 5 

ข้อ 
 
ผลการด าเนินงาน  

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน  หลักฐาน 

1. มีการด าเนินงานตามวงจร
คุณภาพ (PDCA) โดยการมีส่วน
ร่วมของชุมชน/องค์กร 

 

     วิทยาลัยฯ มีโครงการบริการวิชาการแก่สังคม เช่น โรงเรียน
แพทย์สร้างเสริมสุขภาพสู่ชุมชน ซึ่งมีการด าเนินงานตาม PDCA 
และชุมชนมีส่วนร่วม ซึ่งมีการจัดท าแผนการด าเนินงาน และจัด
กิจกรรมตามแผน รวมถึงการประเมินความพึงพอใจของประชาชน 
และการรายงานผลการด าเนินโครงการ 

19.5.3.2-1-1.1 
 
19.5.3.2-1-1.2 
19.5.3.2-1-1.3 
19.5.3.2-1-1.4 

2. บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 80  

       วิทยาลัยฯ มีการประเมินผลส าเร็จของโครงการบริการ
วิชาการ ซึ่งบรรลุเป้าหมายตามแผน ร้อยละ 80  

19.5.3.2-2-2.1 

3. ชุมชนหรือองค์กรมีผู้น าหรือ
สมาชิก ที่มีการเรียนรู้หรือด าเนิน
กิจกรรมอยา่งต่อเนื่อง 

 

        การด าเนินโครงการบริการวิชาการ เน้นให้ผู้น าชุมชน หรือ
อาสาสมัครประจ าหมู่บ้านเข้าร่วมโครงการ และให้ผู้เข้าร่วม
สามารถเรียนรู้และน าไปปฏิบัติได้ เช่น โครงการแพทยศาสตร์สู่
สังคม ครั้งที่ 2 และโครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 

19.3.3.2-3-3.1 
19.3.3.2-3-3.2 
 

4. ชุมชนหรือองค์กรสร้างกลไกที่มี
การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
และยั่งยืน  โดยคงอัตลักษณ์และ
วัฒนธรรมของชุมชนหรือองค์กร 

- - 

5. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์สร้าง
คุณค่ าต่ อสั งคม  หรื อ ชุมชน /
องค์กรมีความเข้มแข็ง 

- - 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว (ถ้ามี) 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน (ข้อ) 
คะแนนการประเมินของคณะกรรมการ 

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเป้าหมาย 

- - - - 
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ผลการประเมินตนเองปีนี้  

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน (ข้อ) 
คะแนนการตนเองประเมิน                       

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเป้าหมาย 

4 ข้อ 3 3 ไม่บรรลเุป้าหมาย 

 
รายการหลักฐานอ้างอิง 
19.5.3.2-1-1.1     การจัดท าแผนโครงการ/ ข้อเสนอโครงการ เรื่อง โรงเรียนแพทยส์ร้างเสรมิสุขภาพสู่ชุมชน (P) 
19.5.3.2-1-1.2  จัดกิจกรรมตามแผนการด าเนินงาน (D) 
19.5.3.2-1-1.3  ประเมินความพึงพอใจของประชาชน (C) 
19.5.3.2-1-1.4  รายงานผลการด าเนินโครงการ (A) 
 
19.5.3.2-2-2.1     ผลการประเมนิผลส าเร็จของโครงการบริการวิชาการตามแผน 

 
19.5.3.2-3-3.1 รายงานผลการด าเนินงานโครงการ เรื่อง แพทยศาสตร์สูส่ังคม ครั้งท่ี 2 
19.5.3.2-3-3.2  รายงานผลการด าเนินงานโครงการ เรื่อง โครงการสรา้งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารสว่น 
   ต าบลหัวเรือ อ.เมือง จ.อุบลราชธาน ี
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องค์ประกอบที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 
ข้อสรุปผลการประเมินตนเอง 

1. จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
   -  มีระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 

   -  มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชนอย่างต่อเนื่อง 
  -  อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาการมีส่วนร่วมและก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดีในการจัดกิจกรรมทางท านุ 

                          บ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
   -  ค าสอนของพระบิดาแห่งการแพทยไ์ทย ในการปฏิบตัิตัวท่ีดีของอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาอย่างชัดเจน 

 
 

2. จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
    -  ควรมีการประเมินผลความส าเรจ็ของการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียน 
                          การสอนและกิจกรรมนักศึกษา รวมถึงการน าผลการประเมินไปปรับปรุงในปีต่อๆ ไป 

  -  กิจกรรม หรือโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมเน้นในระดับท้องถิ่น ยังไม่ได้รับการยกระดับสู ่
                          ระดับชาติหรือนานาชาต ิ

 
 

3. วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 

- ส่งเสริมกิจกรรม หรือโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมด้านสุขภาพท่ีเน้นในระดับท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง 
- ส่งเสริมให้อาจารย์และบคุลากรผลิตผลงานด้านท านุบ ารุงบ ารุงศิลปะวัฒนธรรม และการบูรณาการกับการจัดการ 
  เรียนการสอนและกจิกรรมนักศกึษา 
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ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ      

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 2 

ข้อ 
มีการด าเนินการ   3 

ข้อ 
มีการด าเนินการ 4 ข้อ มีการด าเนินการ 5 

ข้อ 
 
ผลการด าเนินงาน 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

1. มีระบบและกลไกการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม และ
ด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 

 

     วิทยาลัยฯ มีระบบและกลไกสนับสนุนส่งเสริมการท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 
ซึ่งเน้นกิจกรรมที่ต้องมีนักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานและร่วมกิจกรรม โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ก ากับดูแลด้านท านุบ ารุ งศิลปวัฒนธรรม เพื่อเป็นแรง
ขับเคลื่อนในการท างานให้บรรลุเป้าหมาย มีการประชุม 2 
เดื อนต่ อครั้ ง  มี คู่ มื อการบริ ห าร โคร งการท านุ บ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรม ของมหาวิทยาลัย เป็นแนวทางในการปฏิบัติ
ส าหรับโครงการที่ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
มหาวิทยาลัย และมีแบบติดตามความก้าวหน้า เพื่อรายงานผล
การด าเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคและกิจกรรมสรุปผลการ
ด าเนินประจ าปีเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และปรับปรุงจัดกิจกรรม
ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมต่อไป 

19.6.1-1-1.1 
19.6.1-1-1.2 
19.6.1-1-1.3 
19.6.1-1-1.4 
19.6.1-1-1.5 

2. มีการบูรณาการงานด้านท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับ
การจัดการเรยีนการสอนและ
กิจกรรมนักศึกษา 

 

        วิทยาลัยฯ เน้นการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม
นักศึกษา เช่น โครงการ เรื่อง “สืบสานประเพณีท าบุญอุทิศ
ส่วนกุศลให้อาจารย์ใหญ่ประจ าปี 2553” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่
สอดแทรกในการเรียนการสอนวิชากายวิภาคศาสตร์ และให้
นักศึกษาท่ีมีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการทุกช้ันปี 

19.6.1-2-2.1 
19.6.1-2-2.2 
19.6.1-2-2.3 

3. มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการ
บริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมต่อสาธารณชน 

 

        วิทยาลัยฯ จัดท าจุลสาร เพื่อการเผยแพร่กิจกรรมหรือ
การบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน
อย่างต่อเนื่อง และมีการพัฒนาเว็บไซด์ด้านศิลปะวัฒนธรรม
ท้องถิ่นด้วย 

19.6.1-3-3.1 
 

4. มีการประเมินผลความส าเร็จ
ของการบูรณาการงานด้านท านุ

       วิทยาลัยฯ มีการประเมินผลความส าเร็จของการบรูณา
การงานท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรยีนการสอน

19.6.1-4-4.1 
19.6.1-4-4.2 
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บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับ
การจัดการเรียนการสอนและ
กิจกรรมนักศึกษา 

และการวจิัย โดยใช้แบบประเมินผลส าเร็จของโครงการ และ
สรุปรายงานผลส าเร็จอยา่งต่อเนื่อง 
 

5. มีการน าผลการประเมินไป
ปรับปรุงการบูรณาการงานด้าน
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม
กับการจัดการเรียนการสอน
และกิจกรรมนักศึกษา 

- - 

6. มีการก าหนดหรือสร้าง
มาตรฐานคุณภาพด้านศลิปะ
และวัฒนธรรมและมผีลงานเป็น
ที่ยอมรับในระดับชาต ิ
 

- - 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว (ถ้ามี) 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน (ข้อ) 
คะแนนการประเมินของคณะกรรมการ 

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเป้าหมาย 

- - - - 

ผลการประเมินตนเองปีนี้  
เป้าหมาย ผลด าเนินงาน (ข้อ) คะแนนการตนเองประเมิน (1-5 คะแนน) การบรรลุเป้าหมาย 

4 ข้อ 4 4 บรรลเุป้าหมาย 

รายการหลักฐานอ้างอิง 
19.6.1-1-1.1        ค าสั่งแต่ตั้งคณะกรรมการบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม 
19.6.1-1-1.2  แนวทางการจัดท าข้อเสนอโครงการ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมประจ าปี 2553 
19.6.1-1-1.3  คู่มือการบริการโครงการวิจัย  โครงการบริการวิชาการแก่สังคมและโครงการท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม  
19.6.1-1-1.4  แบบรายงานความก้าวหนา้ 
19.6.1-1-1.5  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงาน ฯ 

 
19.6.1-2-2.1  โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เรื่อง สืบสานประเพณีท าบุญอุทิศส่วนกุศลให้อาจารย์ใหญ่ 
   ประจ าปี 2553 
19.6.1-2-2.2  แผนการเรียนการสอนาที่มีการบูรณาการกับท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
19.6.1-2-2.3  กิจกรรมนักศึกษาทีม่ีส่วนร่วมท าบญุอุทิศส่วนกุศลอาจารย์ใหญ่ 
 
19.6.1-3-3.1  จุลสาร และเว็บไซด ์
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19.6.1-4-4.1 แบบประเมินความส าเร็จของการบูรณาการงานท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรมกับการเรยีนการสอนและ 
              การวิจัย 
19.6.1-4-4.2 รายงานผลการประเมินผลส าเร็จของการบูรณาการงานท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรมกับการเรยีนการ 
                        สอนและการวิจัย 
 
 

 
ตัวบ่งชี้ที ่6.2 ตัวบ่งชี้ด้านคุณภาพการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ตัวบ่งชี้ที ่6.2.1  การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศลิปะและวัฒนธรรม  
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 1 ข้อ มีการด าเนินการ 2 

ข้อ 
มีการด าเนินการ 3 

ข้อ 
มีการด าเนินการ 4 

ข้อ 
มีการด าเนินการ 5 ข้อ 

ผลการด าเนินงาน 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

1. มีการด าเนินงานตามวงจร
คุณภาพ (PDCA) 

 

     วิทยาลัยฯ มีการจัดท าแผนงานโครงการ และจัดกิจกรรม
ตามแผนการด าเนินงาน รวมถึงการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ และการรายงานผลการด าเนินโครงการ 
เช่น โครงการสืบสานประเพณีท าบุญอุทิศส่วนกุศลให้อาจารย์
ใหญ่ ประจ าปี 2553 

19.6.2.1-1-1.1 
19.6.2.1-1-1.2 
19.6.2.1-1-1.3 
19.6.2.1-1-1.4 

2. บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 80  

     วิทยาลัยฯ มีการประเมินผลส าเร็จของโครงการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ซึ่งบรรลุเป้าหมายตามแผน ร้อยละ 80 

19.6.2.2-2-2.1      

3. มีการด าเนินงานสม่ าเสมออย่าง
ต่อเนื่อง 
 

     วิ ท ย า ลั ย ฯ  ด า เ นิ น กิ จ ก ร รม ด้ า น กา ร ท า นุ บ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการสืบสานประเพณี
ท าบุญอาจารย์ใหญ่ ซึ่งจัดเป็นประจ าทุกปี การแต่งกายด้วย
ชุดผ้าไทยในทุกวันพฤหัสบดี การใช้เลขไทยในหนังสือราชการ 
และการจัดกิจกรรมนักศึกษาในวันไหว้ครู วันลอยกระทง เป็น
ต้น 

19.6.2.1-3-3.1 
19.6.2.1-3-3.2 
19.6.2.1-3-3.3 

4. เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่า
ต่อชุมชน 

- - 

5. ได้รับการยกย่องระดับชาติและ
หรือนานาชาติ 

- - 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว (ถ้ามี) 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน (ข้อ) 
คะแนนการประเมินของคณะกรรมการ 

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเป้าหมาย 

- - - - 

ผลการประเมินตนเองปีนี้  
เป้าหมาย ผลด าเนินงาน (ข้อ) คะแนนการตนเองประเมิน (1-5 คะแนน) การบรรลุเป้าหมาย 

4 ข้อ 3 3 ไม่บรรลเุป้าหมาย 

 
รายการหลักฐานอ้างอิง 
19.6.2.1-1-1.1 การจัดท าแผนโครงการ/ ข้อเสนอโครงการท านุบ ารุงฯ เรื่อง สืบสานประเพณีท าบุญอุทิศส่วนกุศลให ้
   อาจารย์ใหญ่ ประจ าปี 2553 (P) 
19.6.2.1-1-1.2  จัดกิจกรรมตามแผนการด าเนินงาน (D) 
19.6.2.1-1-1.3  ประเมินความพึงพอใจของประชาชน (C) 
19.6.2.1-1-1.4  รายงานผลการด าเนินโครงการ (A) 
 
19.6.2.2-2-2.1      ผลการประเมนิผลส าเร็จของโครงการบริการวิชาการตามแผน 

 
19.6.2.1-3-3.1  โครงการท านุบ ารุงฯ เรื่อง สืบสานประเพณีท าบุญอุทิศส่วนกุศลให้อาจารย์ใหญ่ ประจ าปี 2552 
19.6.2.1-3-3.2 โครงการท านุบ ารุงฯ เรื่อง สืบสานประเพณีท าบุญอุทิศส่วนกุศลให้อาจารย์ใหญ่ ประจ าปี 2553 
19.6.2.1-3-3.3 โครงการท านุบ ารุงฯ เรื่อง สืบสานประเพณีท าบุญอุทิศส่วนกุศลให้อาจารย์ใหญ่ ประจ าปี 2554 
 
 
 
ตัวบ่งชี้ที ่6.2.2 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม  
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 1 

ข้อ 
มีการด าเนินการ 2 

ข้อ 
มีการด าเนินการ 3 

ข้อ 
มีการด าเนินการ 4 

ข้อ 
มีการด าเนินการ 5 

ข้อ 
 
ผลการด าเนินงาน 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

1. การมีส่วนร่วมของบุคลากรใน
สถาบันที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรม

     วิทยาลัยฯได้จัดท าประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เรื่อง แนวปฏิบัติในด้านการท านุบ ารุง

19.6.2.2-1-1.1 
19.6.2.2-1-1.2 
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เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

ที่ด ี ศิลปวัฒนธรรม เพื่อให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน นอกจากนี้
การด าเนินโครงการท าบุญอาจารย์ใหญ่ ซึ่งก าหนดให้บุคลากรและนักศึกษา
เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม 

19.6.2.2-1-1.3 

2. อาคารสถานท่ี สะอาดถูก
สุขลักษณะ  และตกแต่งอย่าง
มีความสุนทรีย์  

 

      วิทยาลัยฯ ได้ออกแบบตึกและด าเนินการสร้างและตกแต่งอย่างมีความ
สุนทรีย์ โดยน าแนวคิดในการน าศลิปะจากหอไตร กลางน้ าหนองขุล ุอ าเภอ
ตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานีมาเป็นแบบอย่าง ซึ่งมีความงดงามและ
ทรงคุณค่า ลักษณะที่โดดเด่นคือหลังคาที่มีลักษณะคล้ายหอไตร และภายใน
อาคารยังออกแบบให้มีอากาศถ่ายเทไดส้ะดวก สะอาด และถูกสุขลกัษณะด้วย 

19.6.2.2-2-2.1 
 

3. ปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้
ส ว ย ง า ม  ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
ธรรมชาติ  และเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

      วิทยาลัยฯ มีการแต่งภูมิทัศน์อย่างสม่ าเสมอ โดยมีผู้รับผิดชอบชัดเจน 
เช่น 1. ภาพถ่าย อาคารสถานท่ี และการตกแต่งบรรยากาศ 2. สถานที่ทิ้งขยะ
และแบ่งแยกชนิดขยะเพื่อเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

19.6.2.2-3-3.1 
19.6.2.2-3-3.2 

4. มีพื้นที่ทางวัฒนธรรมที่ เอื้อ
แ ล ะ ส่ ง เ ส ริ ม ต่ อ ก า ร จั ด
กิ จ ก ร ร ม  แ ล ะ มี ก า ร จั ด
กิจกรรมอย่างสม่ าเสมอ 

       วิทยาลัยฯ มีพื้นท่ีทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะได้จัดสถานที่ส าหรับรูปของ
หลวงปู่ชา สุภัทโท พระมบรมรูปของพระบิดาแห่งการแพทย์ไทย และห้อง
พระ 

19.6.2.2-4-4.1 
19.6.2.2-4-4.2 
19.6.2.2-4-4.3 

5. ระดับความพึงพอใจของ
บุคลากรและนักศึกษา ไม่ต่ า
กว่า 3.51 จากคะแนนเตม็ 5 

 

       วิทยาลัยฯ มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรและนักศกึษาที่มตี่อ
การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศลิปะและวัฒนธรรม พบว่า มีความพึงพอใจ
ในระดับปานกลาง ร้อยละ 3.22 พร้อมท้ังสรุปผลการประเมิน เพื่อเป็น
แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาทางสุนทรียภาพในมติิทางศิลปะและ
วัฒนธรรมในปีต่อๆ ไป 

19.6.2.2-5-5.1 
19.6.2.2-5-5.2 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว (ถ้ามี) 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน (ข้อ) 
คะแนนการประเมินของคณะกรรมการ 

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเป้าหมาย 

- - - - 

ผลการประเมินตนเองปีนี้  
เป้าหมาย ผลด าเนินงาน (ข้อ) คะแนนการตนเองประเมิน (1-5 คะแนน) การบรรลุเป้าหมาย 

4 ข้อ 4 4 บรรลเุป้าหมาย 

 
รายการหลักฐานอ้างอิง 
19.6.2.2-1-1.1     กิจกรรมท าบญุตักบาตรในวันท าบุญอุทิศส่วนกุศลแด่อาจารย์ใหญ ่
19.6.2.2-1-1.2  กิจกรรมสร้างเสรมิคณุธรรม จรรยาบรรณคณาจารย์ บุคลากร และนกัศึกษา 
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19.6.2.2-1-1.3     ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี เรือ่ง แนวปฏิบัติในด้าน 
                        การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

 
19.6.2.2-2-2.1  รูปถ่ายอาคาร 
 
19.6.2.2-3-3.1  ภาพถ่าย อาคารสถานท่ี และการตกแต่งบรรยากาศ 
19.6.2.2-3-3.2  สถานท่ีทิ้งขยะและแบ่งแยกชนิดขยะเพื่อเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม 

 
19.6.2.2-4-4.1  มีรูปพระอาจารย์ชา สุภัทโท ยึดเหนี่ยวจิตใจให้กราบไหว ้
19.6.2.2-4-4.2  มีรูปมหดิล พระบิดาแห่งการแพทย์ พร้อมหลักค าสอน 
19.6.2.2-4-4.3  กิจกรรมวันมหิดล 

 
19.6.2.2-5-5.1 แบบประเมินความพึงพอใจของบุคลากร 
19.6.2.2-5-5.2 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ 
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องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 
 

ข้อสรุปผลการประเมินตนเอง 
1. จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

-  บุคลากรเป็นคนรุ่นใหม่มีพลังในการพัฒนางาน 
 
 
 
 
 

2. จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
-  ระบบโครงสร้างการบริหารงานยังไม่คลอบคลุม 
- งบประมาณในการด าเนินงานไม่เพียงพอ 
- บุคลากรด้านการเรียนการสอนค่อนข้างน้อย 
- การพัฒนาศักยภาพบุคลากร และผู้บริหาร มีน้อย 

 
 
 
 
 

3. วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
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ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 ภาวะผู้น าของสภาสถาบันและผูบ้ริหารทุกระดับของสถาบัน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  1 

ข้อ 
มีการด าเนินการ    2 

หรือ 3 ข้อ 
มีการด าเนินการ   4 

หรือ 5 ข้อ 
มีการด าเนินการ   6 

ข้อ 
มีการด าเนินการ  7 ข้อ 

 
ผลการด าเนินงาน 
เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

1. สภามหาวิทยาลัยปฏิบัติหน้าที่
ตามที่กฎหมายก าหนดครบถ้วน
และมีการประเมินตนเองตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดล่วงหน้า 

       คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ได้แต่งตั้งตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วยข้อบังคับวิทยาลัยฯ ฉบับที่ 1 ,2 
(19.7.1-1-1.1)  โดยด าเนินการหน้าที่ก าหนดไว้ตามข้อบังคับ และ
วิทยาลัยฯ ได้จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติงานประจ าปี (19.7.1-1-
1.2) โดยให้บุคลากรรายงานผลการด าเนินงาน เพื่อประกอบการ
พิจารณาประเมินเลื่อนขั้นประจ าปี ทั้งนี้วิทยาลัยฯได้ประกาศ
หลักเกณฑ์ให้บุคลากรทุกคนทราบก่อนการประเมิน (19.7.1-1-
1.3) 

19.7.1-1-1.1 
19.7.1-1-1.2 
19.7.1-1-1.3 
 

2. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ก าหนดทิศ
ท า ง ก า ร ด า เ นิ น ง า น  แ ล ะ
สามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากร
ทุกระดับมีความสามารถในการ
วางแผนกลยุทธ์ มีการน าข้อมูล
สารสนเทศเป็นฐานในการ
ป ฏิ บั ติ ง า น แ ล ะ พั ฒ น า
มหาวิทยาลัย 

         ผู้บริหารวิทยาลัยฯ มีการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
แผนการด าเนินงาน แผนกลยุทธ์และนโยบายด้านต่างๆ ก าหนด
ทิศทางการด าเนินงานที่เป็นหลักในการจัดแผนการด าเนินงาน
ประจ าปี  และด าเนินการถ่ายทอดผ่านคณะกรรมการคณะฯ 
(19.7.1-2-2.1) รายงานประจ าปี (19.7.1-2-2.2) อีกทั้งการได้มา
และปรับปรุงวิสัยทัศน์ และแผนกลยุทธ์ เป็นผลมาจากการ
ด าเนินการสัมมนาวิทยาลัยฯ ประจ าปี (19.7.1-2-2.3) 

19.7.1-2-2.1 
19.7.1-2-2.2 
19.7.1-2-2.3 

3. ผู้บริหารมีการก ากับ ติดตาม
และประเมินผลการด าเนินงาน
ต า ม ที่ ม อ บ ห ม า ย  ร ว ม ทั้ ง
สามารถสื่อสารแผนและผลการ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลัยไป
ยังบุคลากรในมหาวิทยาลัย 

 

         ผู้บริหารวิทยาลัยฯ มีการก ากับ ติดตามและประเมินผล
การด าเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถสื่อสารแผนและ
ผลการด าเนินงานไปยังบุคลากร ในปี 2553 สาขาวิชาฯ ได้มีการ
รายงานแผน-ผลการด าเนินงานประจ าปี การรายงานเป็นรายไตร
มาส ทั้งระดับความส าเร็จในระดับโครงการและงบประมาณ 
รวมถึงปัญหา อุปสรรค กรณีไม่สามารถด าเนินการตามแผนหรือ
เหตุผลการด าเนินการและแก้ปัญหาจนด าเนินการได้เป็นผลส าเร็จ               
(19.7.1-3-3.1) 

19.7.1-3-3.1 
19.7.1-3-3.2 
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           การสื่อสารแผน ผลการด าเนินการนอกจากเป็นการ
รายงานจากระดับล่างขึ้นบน คือ ในระดับผู้ปฏิบัติในสาขาวิชาฯ 
จนเป็นรายงานแผน-ผล ในระดับสาขาวิชาฯ และรายงานต่อ
คณะกรรมการประจ าคณะฯ แล้ว ยังได้ก าหนดให้เป็นวาระที่มีการ
ด าเนินการเผยแพร่เพื่อเป็นข้อมูลในการระดมสมองพัฒนางาน
ตามเป้าหมายที่รวมเป็นประเด็นหนึ่งในการสัมมนาด้วย (19.7.1-
3-3.2) 

4. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรใน
สถาบันมีส่วนร่วมในการบริหาร
จั ด ก า ร  ใ ห้ อ า น า จ ใ น ก า ร
ตัดสินใจแก่บุคลากรตามความ
เหมาะสม 

 

         ผู้บริหารวิทยาลัยฯ สนับสนุนให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการ จากการระดมสมองในการสัมมนาและ
คณะกรรมการต่างๆ (19.7.1-4-4.1) 
         การให้อ านาจในการตัดสินใจเป็นไปตามหนังสือมอบ
อ านาจตามต าแหน่งต่างๆ จากอธิการบดี ทั้งนี้การติดสินใจเป็นไป
ตามการเสนอข้อคิดเห็นตามล าดับช้ันจนกระทั้งถึงมีได้รับมอบ
อ านาจ (19.7.1-4-4.2)  

19.7.1-4-4.1 
19.7.1-4-4.2 
 
 

5. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และ
ส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงานเพื่อให้
ส า ม า ร ถ ท า ง า น บ ร ร ลุ
วัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย
เต็มตามศักยภาพ 

        ผู้บริหารวิทยาลัยฯ มีการถ่ายทอดความรู้พร้อมส่งเสริม
พัฒนาบุคลากร ให้ท างานบรรลุวัตถุประสงค์ โดยจัดการประชุม
ผู้บริหารพบปะบุคลากรในปีละ 2 ครั้ง เพื่อให้บุคลากรทราบ
ทิศทางในการปฏิบัติงาน (19.7.1-5-5.1)  

19.7.1-5-5.1 
 

6. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลัก
ธร รมาภิบาล  โดยค านึ งถึ ง
ประโยชน์ของมหาวิทยาลัย 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 

         ผู้บริหารวิทยาลัยฯ บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดย
ค านึงถึงประโยชน์ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ดังนี้ 
1. การบริหารงานเพื่อประสิทธิผล วิทยาลัยแพทย์ฯ โดยการ
จัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2553 จ านวน 
116 โครงการ และมีการติดตามและประเมินผลโครงการ จ านวน  
94 โครงการ คิดเป็นร้อยละ  81.03 ซึ่งบรรลุเป้าหมาย (19.7.1-6-
6.1) 
2. การบริการงานแบบโปร่งใส โดยจะมีการรายงานการเงินทุกไตร
มาศต่อคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ 
(19.7.1-6-6.2) 
3.หลักการมีส่วนร่วม วิทยาลัยฯ ด าเนินงานด้าน  การก าหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนการด าเนินงาน แผนกลยุทธ์และนโยบาย
ด้านต่าง ๆ ก าหนดทิศทางการด าเนินงานที่เป็นหลักในการจัด
แผนการด าเนินงานประจ าปี โดยบุคลากรมีส่วนร่วม โดยการ
สัมมนาจัดท าแผนประจ าปี (19.7.1-6-6.3) 

19.7.1-6-6.1 
19.7.1-6-6.2 
19.7.1-6-6.3 
19.7.1-6-6.4 
19.7.1-6-6.5 
19.7.1-6-6.6 
19.7.1-6-6.7 
19.7.1-6-6.8 
19.7.1-6-6.9 
19.7.1-6-6.10 
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4. วิทยาลัยฯ พิจารณา แผนปฏิบัติการตามภารกิจของหน่วยงาน
เสมอ แม้จะไม่อยู่ในแผนปฏิบัติการประจ าปีก็ตาม ก็สามารถขอ
งบประมาณนอกแผนปฏิบัติการได้ แต่ต้องเป็นเรื่องที่จ าเป็นต่อ
หน่วยงาน โดยจะน าเข้าที่ประชุมกรรมการบริหารเพื่อพิจารณา 
(19.7.1-6-6.4) 
5. วิทยาลัยฯ มีการกระจายอ านาจโดยการมอบอ านาจให้รอง
คณบดีบริหารจัดการในเรื่องต่างๆแทนคณบดี (19.7.1-6-6.5) 
6.วิทยาลัยฯ มีการบริหารงานแบบนิติธรรม โดยเฉพาะเรื่องการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานภายในวิทยาลัยฯ เพื่อเพิ่มค่าจ้าง
ประจ าปี  (19.7.1-6-6.6) 
7.วิทยาลัยฯ มีการส่งเสริมพัฒนาคณาจารย์และบุคลการทุกคน
อย่างเท่าเทียมกัน  โดยมีงบประมาณสนับสนุนให้ไปพัฒนาตนเอง  
 (19.7.1-6-6.7) 
8. ในการด าเนินกิจกรรมใดๆ ของวิทยาลัยแพทย์ฯ จะใช้ฉันทามติ 
ในการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทย์ฯ เพื่อใช้เป็น
แนวปฏิบัติ อาทิเช่น การขออนุมัติลาศึกษาต่อของบุคลากร 
โครงการนอกแผนปฏิบัติการ เป็นต้น (19.7.1-6-6.8) 
9. วิทยาลัยฯ ได้จัดท ารายงานประจ าปี เพื่อรายงานผลการ
ด าเนินงานความรับผิดชอบท่ีผ่านมา  ( 19.7.1-6-6.9) 
10.วิทยาลัยฯ ได้ออกแบบกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร ในปีงบประมาณ 2553 โดยใช้เทคนิคการประเมินมุ่ง
ผลการปฏิบัติงาน คิดเป็น 70 % และ Core Competency คิด
เป็น 30 % มาช่วยในการบริหารจัดการในองค์กรเพื่อให้งานมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งการได้มาของ  Core Competency  บุคลากร
ทุกคนมีส่วนร่วมในการก าหนด (19.7.1-6-6.10) 

7. สภามหาวิทยาลัยประเมินผล
ก า ร บ ริ ห า ร ง า น ข อ ง
มหาวิทยาลัยและผู้บริหารน าผล    
การประเมินไปปรับปรุงการ
บริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม  

      วิทยาลัยฯ ได้มีการประเมินศักยภาพและการปฏิบัติงานของ
ผู้บริหาร และน าผลการประเมินเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารวิทยาลัยฯ เพื่อเป็นข้อมูลในการบริหารงานต่อไป (19.7.1-
7-7.1) 

19.7.1-7-7.1 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว (ถ้ามี) 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน (ข้อ) 
คะแนนการประเมินของคณะกรรมการ 

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเป้าหมาย 

- - - - 
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6 ข้อ 7 5 บรรลเุป้าหมาย 

 
รายการหลักฐานอ้างอิง 
19.7.1-1-1.1  ข้อบังคับวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ฉบับท่ี 1, 2   
19.7.1-1-1.2 ค าสั่งแต่งตั้งกรรมการบริหารวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
19.7.1-1-1.3  เอกสารการประเมิน  
 
19.7.1-2-2.1 รายงานการประชุม ครั้งท่ี 2/2553 
19.7.1-2-2.2  รายงานประจ าปี 2553 
19.7.1-2-2.3  โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการแผนยุทธศาสตร์ วิทยาลัยแพทยฯ์ ปี 2553 
 
19.7.1-3-3.1  รายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2553 
19.7.1-3-3.2  รายงานการประชุม ครั้งท่ี 3/2554 
 
19.7.1-4-4.1 บันทึกข้อความเชิญบุคลากรร่วมเป็นผู้บริหาร / รายงานการประชุม 2/2553 
19.7.1-4-4.2  ค าสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรือ่งการ มอบอ านาจ 
 
19.7.1-5-5.1 บันทึกข้อความเรื่อง ผู้บริหารพบปะบุคลากร ครั้งที่ 1และ 2 
 
19.7.1-6-6.1  รายงานการประชุม ครั้งท่ี 12/2553 
19.7.1-6-6.2  รายงานการประชุม ครั้งท่ี 1/2553, 4/2553, 8/2553, 10/2553 
19.7.1-6-6.3 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการแผนยุทธศาสตร์ วิทยาลัยแพทยฯ์ ปี 2553 
19.7.1-6-6.4  รายงานการประชุม ครั้งท่ี 6/2553 
19.7.1-6-6.5  ค าสั่งมอบอ านาจ 
19.7.1-6-6.6 ประกาศเกณฑ์การประเมินเพิ่มค่าจ้าง และผลการประเมิน  
19.7.1-6-6.7 โครงการพัฒนาบุคลากรภายใต้ข้อมูลเชิงประจักษ์   
19.7.1-6-6.8  ประกาศหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2554 
19.7.1-6-6.9  รายงานการประชุมวาระพิเศษ/2553, รายงานการประชุม ครั้งท่ี 6/2553 
19.7.1-6-6.10  รายงานประจ าปี 2553 / รายงานการประชุม ครั้งท่ี 8/2553 
 
19.7.1-7-7.1  รายงานการประชุม ครั้งท่ี 9/2553 
 
 



รายงานการประเมินตนเอง ระดับวิทยาลัย วิทยาลยัแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ปีการศึกษา 2553     วันที่ 15-16 มิถุนายน 2554 หน้า - 126 - 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 การพัฒนาสถาบันสูส่ถาบันเรียนรู้ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ   1 

ข้อ 
มีการด าเนินการ  2 

ข้อ 
มีการด าเนินการ          

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ          

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ       

5 ข้อ 
 
ผลการด าเนินงาน 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

1. มีการก าหนดประเด็นความรู้และ
เป้าหมายของการจัดการความรู้ที่
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลยัอย่างน้อยครอบคลุม
พันธกิจด้านการผลิตบณัฑติและ
ด้านการวิจัย  

           วิทยาลัยฯ จัดท าแผนการจัดการความรู้ ประจ าปี 2553  
โดยก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยด้านการผลิตบัณฑิต
ด้านการวิจัย และด้านการสร้างเสริมสุขภาพ โดยมีคณะท างาน
จัดการความรู้บริหารจัดการให้มีการสร้างองค์ความรู้และการ
แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันภายในองค์กร และได้จัดท า
แผนการจัดการความรู้ ประจ าปี 2554 เพื่อการพัฒนาการจัดการ
ความรู้อย่างต่อเนื่อง 

19.7.2-1-1.1 
19.7.2-1-1.2 
19.7.2-1-1.3 
19.7.2-1-1.4 
 
 

2. ก าหนดบุคลากรกลุม่เป้าหมายที่
จะพัฒนาความรู้และทักษะด้าน
การผลิตบณัฑิตและด้านการวิจยั
อย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่
ก าหนดในข้อ 1 

 

     การด าเนินกิจกรรมการจัดการความรู้  วิทยาลัยฯ ได้จัด
กิจกรรมในการพัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิตบัณฑิตและ
ด้านการวิจัยโดยก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายอย่างชัดเจน ดังนี้ 
   1. ประชุมแลกเปลีย่นเรยีนรู้ แนวทางการด าเนินงาน
โครงการวิจัยเพื่อขอสนับสนุนทุนวิจัย งบประมาณแผ่นดิน 
กลุ่มเป้าหมายคือ อาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมรับฟังแนวทางการ
จัดท าโครงการวิจัยที่จะเสนอของบประมาณ  
   2. จัดบรรยายพิเศษให้กลุ่มเป้าหมายแก่ อาจารย์และนักศึกษา  
       - Microbe-insect interactions: pathogen mediated 
attraction and colonization of decomposing remains by 
blow flies   
        - Understanding the role of ecology in infectious 
disease systems: complex environmental interaction 
beyond medical entomology”  
   3. กิจกรรมอบรมดา้นการเรียนการสอน เรื่อง เทคนิคการ
วิเคราะห์และประมวลผล (Measurement and assessment) 
และการออกข้อสอบ กลุ่มเป้าหมาย คืออาจารย ์
  4. กิจกรรมอบรม เรื่อง Reaching and Learning Methods  

19.7.2-2-2.1 
19.7.2-2-2.2 
19.7.2-2-2.3 
19.7.2-2-2.4 
19.7.2-2-2.5 
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โดยกลุม่เป้าหมายคือ อาจารย ์
  5. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรือ่ง เทคนิคการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคญั โดยกลุ่มเป้าหมายคือ อาจารย์ 

3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยน
เรียนรูจ้ากความรู้ ทักษะของผู้มี
ประสบการณ์ตรง (Tacit 
Knowledge) เพื่อค้นหาแนว
ปฏิบัติที่ดตีามประเด็นความรู้ที่
ก าหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่
บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด 

 

      วิทยาลัยฯ ได้จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ เพื่อแบ่งปันและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ โดยเชิญผู้เ ช่ียวชาญที่มีทักษะ
ประสบการณ์ตรง (Tacit Knowledge) เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี  
1. จัดประชุมบรรยายพิเศษ จากศาสตราจารย์ผู้เชี่ยวชาญจาก
ประเทศสหรัฐอเมริกา ในหัวข้อ 
     - Microbe-insect interactions: pathogen mediated 
attraction and colonization of decomposing remains by 
blow flies  โดย Assistant professor Dr. Jeffery K. 
Tomberin 
    - Understanding the role of ecology in infectious 
disease systems: complex environmental interaction 
beyond medical entomology” โดย Assistant professor 
Dr. Mark Eric Benbow  
2. กิจกรรมอบรมด้านการเรียนการสอน เรื่อง เทคนิคการ
วิเคราะห์และประมวลผล (Measurement and assessment) 
และการออกข้อสอบ โดยวิทยากรเช่ียวชาย อาจารย์นายแพทย์
เชิดศักดิ์ ไอรมณีรัตน์ 
3. กิจกรรมอบรม Reaching and Learning Methods แก่
อาจารย์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภา หลิมรัตน์ เป็น
วิทยากร 

19.7.2-3-3.1 
19.7.2-3-3.2 
19.7.2-3-3.3 
 

4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็น
ความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่
ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ 
ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดมีาพัฒนาและ
จัดเก็บอย่างเป็นระบบโดย
เผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์
อักษร (Explicit Knowledge) 

      วิทยาลัยฯ รวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ตามแผนการ
ด าเนินงานประจ าปีของ ในด้านการผลิตบัณฑิตด้านการวิจัย ตาม
ประเด็นหัวข้อ ดังนี้ 
1. Microbe-insect interactions: pathogen mediated 
attraction and colonization of decomposing remains by 
blow flies   
2. กิจกรรมอบรมด้านการเรยีนการสอน เรื่อง เทคนิคการ
วิเคราะห์และประมวลผล (Measurement and assessment) 
และการออกข้อสอบ 
3. กิจกรรมอบรม Reaching and Learning Methods 
4. กิจกรรมแลกเปลีย่นเรียนรู้ เรื่อง เทคนิคการจัดการเรยีนการ

19.7.2-4-4.1 
19.7.2-4-4.2 
19.7.2-4-4.3 
19.7.2-4-4.4 
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สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคญั 
5. มีการน าความรู้ ที่ ไ ด้ จากการ

จัดการความรู้ ในปีการศึกษา
ปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมา
ที่เป็นลายลักษณ์อักษร (Explicit 
Knowledge)  และจากความรู้ 
ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง  
(Tacit Knowledge)ที่เป็นแนว
ป ฏิ บั ติ ที่ ดี ม า ป รั บ ใ ช้ ใ น ก า ร
ปฏิบัติงานจริง 

- - 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว (ถ้ามี) 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน (ข้อ) 
คะแนนการประเมินของคณะกรรมการ 

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเป้าหมาย 

- - - - 

ผลการประเมินตนเองปีนี้  
เป้าหมาย ผลด าเนินงาน (ข้อ) คะแนนการตนเองประเมิน (1-5 คะแนน) การบรรลุเป้าหมาย 

4 ข้อ 4 4 บรรลเุป้าหมาย 
รายการหลักฐานอ้างอิง 
19.7.2-1-1.1  แผนการด าเนินงานการจดัการความรู้ ประจ าปี 2553 
19.7.2-1-1.2 ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานจัดการความรู ้
19.7.2-1-1.3 รายงานการประชุมคณะท างานจดัการความรู้  
19.7.2-1-1.4     แผนการด าเนินงานการจัดการความรู้ ประจ าปี 2554 
 
19.7.2-2-2.1     บันทึกข้อความการจัดแลกเปลีย่นเรียนรู้ แนวทางการด าเนินงานโครงการวิจัยเพื่อขอสนับสนุนทุนวิจัย  
       งบประมาณแผ่นดิน เมื่อวันท่ี 24 สิงหาคม 2553 
19.7.2-2-2.2     บันทึกข้อความการจัดประชุมบรรยายพิเศษเกี่ยวกับการวิจัยแกอ่าจารย์ 
19.7.2-2-2.3     บันทึกข้อความอบรม Measurement and assessment เพื่อฝึกเทคนิคการวิเคราะห์และประมวลผล  
                            และการออกข้อสอบ 
19.7.2-2-2.4     บันทึกข้อความอบรม Reaching and Learning Methods แก่อาจารย์หลักสตูรแพทยศาสตร ์

19.7.2-2-2.5      กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง เทคนิคการจัดการเรยีนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 

 
19.7.2-3-3.1     กิจกรรมประชุมบรรยายพิเศษ จากศาสตราจารยผ์ู้เชี่ยวชาญจากประเทศสหรัฐอเมริกา ในหัวข้อ 
                                - Microbe-insect interactions: pathogen mediated attraction and colonization of   
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                                  decomposing remains by blow flies  โดย Assistant professor Dr. Jeffery K.  
                                  Tomberin 
                               - Understanding the role of ecology in infectious disease systems: complex  
                                  environmental interaction beyond medical entomology” โดย Assistant professor   
                                  Dr. Mark Eric Benbow  
19.7.2-3-3.2           กิจกรรมอบรม Measurement and assessment เพื่อฝึกเทคนิคการวเิคราะห์และประมวลผล  
                           และการออกข้อสอบ 
19.7.2-3-3.3           กิจกรรมอบรม Reaching and Learning Methods แก่อาจารย์หลักสูตรแพทยศาสตร ์
 
19.7.2-4-4.1     Microbe-insect interactions: pathogen mediated attraction and colonization of  
                           decomposing remains by blow flies   
19.7.2-4-4.2    กิจกรรมอบรมด้านการเรียนการสอน เรื่อง เทคนิคการวิเคราะห์และประมวลผล (Measurement and  
                           assessment) และการออกข้อสอบ 
19.7.2-4-4.3    กิจกรรมอบรม Reaching and Learning Methods 
19.7.2-4-4.4     กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง เทคนิคการจัดการเรยีนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 

 
 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 7.3  ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี   กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  1 

ข้อ 
มีการด าเนินการ   2 

ข้อ 
มีการด าเนินการ   3 

ข้อ 
มีการด าเนินการ   4 

ข้อ 
มีการด าเนินการ 5 ข้อ 

ผลการด าเนินงาน 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

1. มีแผนระบบสารสนเทศ 
(Information System Plan) 

 

      วิทยาลัยฯ ได้ก าหนดนโยบายในการจัดท าระบบฐานข
อมูล และสารสนเทศเพื่อการบริหาร  โดยก าหนดไว้ใน 
แผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2553 วิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (หน้า 8 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 บริหารด้วยหลักธรรมาภิบาลเพื่อพัฒนา
องค์กรและบุคลากรให้มีคุณภาพและมีความสุข ข้อ 2 มีระบบ
ฐานข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการบริหาร   และแผนที่
ยุทธศาสตร์ : มุมมองด้านการพัฒนาองค์กร )  
        มีแผนบริหารงานด้านระบบสารสเทศในแผนเชิง

19.7.3-1-1.1 
 
 
 
 
 
 
 
19.7.3-1-1.2 
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ยุทธศาสตร์ประจ าปี 2553 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 บริหาร
ด้วยหลักธรรมาภิบาลเพื่อพัฒนาองค์กรและบุคลาการให้มี
คุณภาพและมีความสุข ข้อ 6.11 การบริหารจัดการงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศตามหลักธรรมาภิบาล 
         โครงการจัดระบบฐานข้อมลูเพื่อการตดัสินใจส าหรับ
ผู้บริหาร 
        รายงานการประชุมกรรมการบริหารงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ ครั้งท่ี1/2553 มีมติใหม้ีการวางแผนเพื่อพัฒนา
ระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 
 
 
19.7.3-1-1.3 
 
19.7.3-1-1.4 

2. มีระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารและการตัดสินใจตาม
พันธกิจของสถาบัน โดยอย่าง
น้อยต้องครอบคลมุการจดัการ
เรียนการสอน การวิจยั การ
บริหารจดัการ และการเงินและ
สามารถน าไปใช้ในการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพ 

 

วิทยาลัยแพทยศาสตรแ์ละการสาธารณสุข มีระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารและการตัดสินใจ ดังนี ้
2.1 ระบบสมัครงานออนไลน ์: 
http://www.cmp.ubu.ac.th/~candidate/ 
2.2 แบบบันทึกภาระงานเชิงปริมาณของข้าราชการและ
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการออนไลน ์: 
http://www.cmp.ubu.ac.th/~mohawk/workload/inde
x.php 
2.3 ฐานข้อมูลแสดงการมาปฏิบตังิาน (การขาด ลา มา มา
สาย) 
2.4 ระบบ E-Learning เพื่อการศึกษา : 
http://www.cmp.ubu.ac.th/~elearning/ 
2.5 ระบบงานฐานข้อมูลงานวิจัย และระบบงานฐานข้อมูล
บทความที่ไดร้ับการตีพิมพ์เผยแพร่ : 
http://www.cmp.ubu.ac.th/~research/th/paper_rese
arch.php 
2.6 ระบบลงทะเบียนรับ-ส่งหนังสือราชการ : 
http://www.cmp.ubu.ac.th/~transfer/  
2.7 ระบบงานฐานข้อมลูกิจกรรมของนักศึกษาและบุคลากร : 
http://www.cmp.ubu.ac.th/th/activity.php  
2.8  ระบบแจ้งเวยีนข่าวสารภายใน ส าหรับอาจารย์และ
บุคลากรผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส ์: 
http://www.cmp.ubu.ac.th/menager/login.php   
2.9 ระบบงานฐานข้อมลูนักศึกษา และประเมินการเรยีนการ
สอน : http://www.cmp.ubu.ac.th/~stdcmp/index.php 

 
 
19.7.3-2-2.1 
 
19.7.3-2-2.2 
 
 
 
19.7.3-2-2.3 
 
19.7.3-2-2.4 
 
19.7.3-2-2.5 
 
 
 
19.7.3-2-2.6 
 
19.7.3-2-2.7 
 
19.7.3-2-2.8 
 
 
19.7.3-2-2.9 
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2.10 ระบบรายงานการประชุมการบริหารงานวิทยาลัย :  
http://www.cmp.ubu.ac.th/th/tcr.php   
2.11 ระบบจองรถราชการออนไลน์ : 
http://www.cmp.ubu.ac.th/~car/ACal/calendar/calen
dar.php?year=2010&month=05 
2.12 ระบบการบริหารจัดการงานการเงินและบัญช ี งาน
นโยบายและแผน  งานทรัพยากรมนุษย ์ งานพัสด ุ (ระบบ 3 
มิติ)   

19.7.3-2-2.10 
 
19.7.3-2-2.11 
 
 
19.7.3-2-2.12 
 

3. มีการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 

 

     วิทยาลัยฯ  ได้จัดท าการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้
ระบบสารสนเทศและระบบเครือข่ายจากผู้ใช้บริการทุกๆ ปี  
โดยกลุ่มตัวอย่าง คือ บุคลากรสายวิชาการ บุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ และนักศึกษา เพื่อน าผลและข้อเสนอแนะ
มาปรับปรุงแก้ไขระบบให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

19.7.3-3-3.1 
 

4. มีการน าผลการประเมินความ
พึงพอใจของผู้ใช้ระบบ
สารสนเทศมาปรับปรุงระบบ
สารสนเทศ 

 

        มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจแจ้งกรรมการ
บริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศ แล้วร่วมกันปรึกษาหารือเพื่อ
พัฒนาแนวทางปฏิบัติต่อไป 
       และน าผลการประเมินน าเรียนผู้บริหารเพื่อหาแนวทาง
พัฒนาต่อไป  
         มีการพัฒนาระบบสารสนเทศ และมีการประชุมฯ
ตดิตามงานอย่างต่อเนื่อง 

19.7.3-4-4.1 
 
 
19.7.3-4-4.2      

 
19.7.3-4.4.3         

5. มีการส่งข้อมลูผ่านระบบ
เครือข่ายของหน่วยงาน
ภายนอกท่ีเกี่ยวข้องตามที่
ก าหนด  

 

          วิทยาลัยฯ มีการเช่ือมโยงระบบฐานขอมูลของ
มห าวิ ทย า ลั ย ฯ  ผ า น ระ บบ เค รื อ ข าย กั บ ส า นั ก ง า น
คณะกรรมการการอุดมศึกษาตามรูปแบบมาตรฐานที่ก าหนด 
เช่น ระบบฐานข้อมูลด้านประกันคุณภาพศึกษาและมีการ
เชื่อมโยงระบบของวิทยาลัยฯ  ผ่านระบบมหาวิทยาลัย เช่น   
1. ระบบการบริหารจัดการงานการเงินและบัญชี  งานนโยบาย
และแผน  งานทรัพยากรมนุษย์  งานพัสดุ  (ระบบ 3 มิติ)   
2. ระบบฐานข้อมูลเพื่อสืบค้นดา้นการเรยีนการสอนและวิจยั 
เช่น ระบบ  E-Journal : 
http://www.cmp.ubu.ac.th/~library/ejournals.php
และ ระบบ REG ส าหรับนักศึกษา : 
http://reg.ubu.ac.th/registrar/home.asp 
3. การเช่ือมโยงข้อมูลกับระบบจดัการเอกสารประกันคุณภาพ
การศึกษา มหาวิทยาลัยฯ : 

19.7.3-5-5.1 
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http://qadms.ubu.ac.th/login.php 
4. ส่งข้อมูลการให้บริการ 18 แฟ้ม OP individual Data 
(การให้บริการผู้ป่วยนอกรายบุคคล) และ PP individual 
Data ของศูนย์สุขภาพ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีผ่าน
Website ของส านักงานหลักประกันสุขภาพ  : 
http://drcucsearch.nhso.go.th/ucsearch/index.jsp 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว (ถ้ามี) 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน (ข้อ) 
คะแนนการประเมินของคณะกรรมการ 

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเป้าหมาย 

- - - - 

ผลการประเมินตนเองปีนี้  
เป้าหมาย ผลด าเนินงาน (ข้อ) คะแนนการตนเองประเมิน (1-5 คะแนน) การบรรลุเป้าหมาย 

4 ข้อ 5 5 บรรลเุป้าหมาย 

 
รายการหลักฐานอ้างอิง  
19.7.3-1-1.1 แผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2553 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลยั

อุบลราชธาน ี

19.7.3-1-1.2         การแผนเชิงยุทธศาสตร์ประจ าปี 2553 

19.7.3-1-1.3         โครงการจัดระบบฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจส าหรับผู้บริหาร 
19.7.3-1-1.4         รายงานการประชุมกรรมการบริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
19.7.3-2-2.1 ระบบสมัครงานออนไลน ์
19.7.3-2-2.2 แบบบันทึกภาระงานเชิงปรมิาณของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการออนไลน์ 
19.7.3-2-2.3 ระบบฐานข้อมลูแสดงการมาปฏิบตัิงาน (การขาด ลา มา มาสาย) 
19.7.3-2-2.4 ระบบ E-Learning เพื่อการศึกษา 
19.7.3-2-2.5 ระบบงานฐานข้อมูลงานวิจยั และระบบงานฐานข้อมูลบทความที่ไดร้ับการตีพมิพ์เผยแพร่ 
19.7.3-2-2.6 ระบบลงทะเบียนรับ-ส่งหนังสือราชการ 
19.7.3-2-2.7 ระบบงานฐานข้อมูลกจิกรรมของนักศึกษาและบุคลากร 
19.7.3-2-2.8 ระบบแจ้งเวียนข่าวสารภายใน ส าหรับอาจารย์และบุคลากรผา่นระบบอิเล็กทรอนิกส ์
19.7.3-2-2.9 ระบบงานฐานข้อมูลนักศึกษา และประเมินการเรียนการสอน 
19.7.3-2-2.10 ระบบรายงานการประชุมการบริหารงานวิทยาลัย 
19.7.3-2-2.11 ระบบจองรถราชการออนไลน ์
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19.7.3-2-3.1 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศและระบบเครือข่าย 
 

19.7.3-4-4.1 หนังสือบันทึกข้อความ ท่ี ศธ0529.16.1.13/พิเศษ 
19.7.3-4-4.2 หนังสือบันทึกข้อความ ท่ี ศธ0529.16.1.13/0013 และศธ 0529.16.1.13/ 0012 
19.7.3-4-4.3 รายงานการประชุมกรรมการบริหารงานเทคโนโลยสีารสนเทศ 

19.7.3-5-5.1 การส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอก 
  
 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 7.4  ระบบบริหารความเสี่ยง 
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ      

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ       

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ         

3 หรือ 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ           

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ         

6 ข้อ 
 
ผลการด าเนินงาน 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือ
คณะท างานบริหารความเสี่ยง 
โดยมีผู้บริหารระดับสู งและ
ตัวแทนที่ รับผิดชอบพันธกิจ
หลักของมหาวิทยาลัยร่วมเป็น
คณะกรรมการหรือคณะท างาน  

      วิทยาลัยฯ ได้แต่งตังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน ระดับวิทยาลัยฯ โดยมีคณบดี รองคณบดี ผู้ช่วย
คณบดี ผู้แทนอาจารย์ และหัวหนา้งาน เป็นกรรมการร่วม
รับผิดชอบ ตดิตาม การด าเนินงานให้เป็นไปตามพันธกิจหลักของ
วิทยาลัยฯ 

19.7.4-1-1.1 
19.7.4-1-1.2 
19.7.4-1-1.3 

2. มีการวิเคราะห์และระบุความ
เสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้ เกิด
ความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน 
ตามบริบทของมหาวิทยาลัย 
จากตัวอย่างต่อไปนี้  

- ความเสี่ ยงด้ านทรัพยากร 
(การเงิน งบประมาณ ระบบ

        วิทยาลัยฯ ได้วเิคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจยัที่
ก่อให้เกิดความเสี่ยงไว้ 4 ด้าน ไดแ้ก ่

1. ความเสีย่งด้านทรัพยากร ด้านการเงินและงบประมาณ 
2. ความเสีย่งด้านกลยุทธ์ 
3. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน 
4. ความเสีย่งจากเหตุการณ์ภายนอก 

19.7.4-2-2.1 
19.7.4-2-2.2 
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เทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร
สถานท่ี)  

- ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์  
หรือกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย 

- คว าม เ สี่ ย ง ด้ า นน โ ย บา ย 
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 

- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน
เ ช่ น  ค ว า ม เ สี่ ย ง ข อ ง
กระบวนการบริหารหลักสูตร    
ก า ร บ ริ ห า ร ง า น วิ จั ย  
ระบบงาน ระบบประกั น
คุณภาพ 

- ความเสี่ยงด้านบุคลากรและ
ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล 
โดยเฉพาะจรรยาบรรณของ
อาจารย์และบุคลากร  

- ความเสี่ ยงจากเหตุการณ์
ภายนอก 

3. มี ก า รป ระ เ มิ น โ อก าส แล ะ
ผลกระทบของความเสี่ยงและ
จัดล าดับความเสี่ยงท่ีได้จากการ
วิเคราะห์ในข้อ 2  

           วิทยาลัยฯ ได้ประเมินโอกาสและผลกระทบของความ
เสี่ยง และจัดล าดับความเสี่ยงท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ปจัจัยที่
ก่อให้เกิดความเสี่ยง โดยเรยีงตามพันธกิจหลักของวิทยาลัยฯ 

19.7.4-3-3.1 
19.7.4-3-3.2 
 

4. มีการจัดท าแผนบรหิารความ
เสี่ยงท่ีมีระดับความเสี่ยงสูง 
และด าเนินการตามแผน 

 

           วิทยาลัยฯ ได้มีการประชมุคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงและควบคุมภายใน วิทยาลยัฯ เพื่อด าเนินการจัดท าแผน
บริหารความเสี่ยงโดยให้ความส าคญักับความเสี่ยงท่ีอยู่ในระดับสูง 
พร้อมวิเคราะห์ และจัดท าแผนบรหิารความเสี่ยง วิทยาลัยฯ  
              ซึ่งวิทยาลัยฯ ได้ด าเนนิการก ากับ ติดตาม แผนการ
บริหารความเสี่ยง วิทยาลัยฯ ทุกรอบ 6 เดือน เพื่อเป็นการก ากับ 
ติดตาม การด าเนินงานตามแผน  

19.7.4-4-4.1 
19.7.4-4-4.2 
19.7.4-4-4.3 

5. มีการติดตาม และประเมินผล
การด าเนินงานตามแผนและ
รายงานต่อสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 
ครั้ง 

           วิทยาลัยฯ มีการตดิตาม และประเมินผลการด าเนินงาน
ตามแผนและรายงานต่อกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณา
ด าเนินการ 

19.7.5-5-5.1 
19.7.4-5-5.2 
19.7.5-5-5.3 
19.7.4-5-5.4 
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6. มีการน าผลการประเมิน และ
ข้ อ เ ส น อ แ น ะ จ า ก ส ภ า
มหาวิทยาลัยไปใช้ในการปรับ
แผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงใน
รอบปีถัดไป  

           วิทยาลัยฯ ได้น าผลการประเมินตามแผนการควบคุม
ภายในและการจดัการความเสีย่ง และน าข้อเสนอแนะจาก
กรรมการประจ าวิทยาลัยฯ  ไปใช้ในการวิเคราะห์ความเสี่ยง และ
จัดท าแผนบริหารความเสี่ยง ระดบัวิทยาลัย ในรอบปีงบประมาณ  
พ.ศ.2554   

19.7.4-6-6.1 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว (ถ้ามี) 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน (ข้อ) 
คะแนนการประเมินของคณะกรรมการ 

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเป้าหมาย 

- - - - 

ผลการประเมินตนเองปีนี้  
เป้าหมาย ผลด าเนินงาน (ข้อ) คะแนนการตนเองประเมิน (1-5 คะแนน) การบรรลุเป้าหมาย 

5 ข้อ 6 5 บรรลเุป้าหมาย 

รายการหลักฐานอ้างอิง 
19.7.4-1-1.1 ค าสั่งวิทยาลัยฯ ที่ 379/2553 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคมุภายใน                              
                            ระดับวิทยาลัย  
19.7.4-1-1.2         ค าสั่งวิทยาลัยฯ ที่ 296/2553 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ระดับวิทยาลัย 
19.7.4-1-1.3 ค าสั่งวิทยาลัยฯ ที่ 690/2552 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ระดับวิทยาลัย 
 
19.7.4-2-2.1    บันทึก ที่ ศธ 0529.16.1.8/37 เรื่อง ขอส่งรายงานการด าเนินงานตามแผนการบรหิารความเสี่ยง  
19.7.4-2-2.2     รายงานผลการติดตามการปฏิบตัิตามแผนการปรับปรุงการควบคมุภายในของงวดก่อน – ระดับส่วน 
                           งานย่อย ส าหรับงวดตั้งแต่วันท่ี 1 ต.ค.2552 – 30 ม.ีค.2553 (รอบ 6 เดือน) 
 
19.7.4-3-3.1   รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง และแผนการบรหิารความเสี่ยง ระดับวิทยาลัย งวดประจ าปีงบประมาณ  
                          พ.ศ.2554 ( 1 ต.ค.2553- 30 ก.ย.2554 )     
19.7.4-3-3.2   รายงานการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงตามแนวทางการบริหารความเสีย่งของมหาวิทยาลัยฯ งวด 
                          ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ของวิทยาลัยฯ (1 ต.ค.2553 – 30 ก.ย.2554) 
 
19.7-4-4.4.1   บันทึก เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคมุภายใน ระดับวิทยาลัย 
19.7.4-4-4.2   รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง และแผนการบรหิารความเสี่ยง ระดับวิทยาลัย งวดประจ าปีงบประมาณ  
                          พ.ศ.2554 ( 1 ต.ค.2553- 30 ก.ย.2554 ) 
19.7.4-4-4.3   บันทึก ขอแจ้งให้ด าเนินการตามแผนการจดัการความเสี่ยง ระดบัวิทยาลัย งวดประจ าปีงบประมาณ  
                          พ.ศ.2554 ( 1 ต.ค.2553- 30 ก.ย.2554 ) 
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19.7.4-5-5.1  รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคมุภายใน  ส าหรบัสิ้นสดุวันท่ี 30 ก.ย.2553                               
                         ณ  31 มี.ค.2554 (รอบ 6 เดือน) 
19.7.4-5-5.2  แบบรายงานผลการด าเนินการตามแผนบรหิารความเสี่ยง ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2554 
                         ณ เดือน มีนาคม 2554 
19.7.4-5-5.3  แบบติดตามแผนการบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลยั ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2554  
                         ณ 31 มี.ค.2554 
19.7.4-5-5.4  รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลยัฯ ครั้งที่ 3/2554   วาระที่ 5.3 
 
19.7.4-6-6.1  รายงานผลการวิเคราะห์ความเสีย่ง และแผนการวิเคราะห์ความเสีย่ง ระดับวิทยาลัย งวดประจ าปี 
                         งบประมาณ พ.ศ.2554 ( 1 ต.ค.2553- 30 ก.ย.2554 ) รอบ 6 เดือน 
 
 

 
ตัวบ่งชี้ที่  7.5.2        การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี ผลผลติ 
เกณฑ์การประเมิน   ใช้ค่าคะแนนการประเมินผลผู้บริหารโดยคณะกรรมการที่สภาสถาบันแต่งตั้ง (คะแนนเต็ม 5)  
                           (วิทยาลัยฯ ค่าคะแนนการประเมินผลผู้บริหารโดยคณะกรรมการที่ทางวิทยาลยัฯแต่งตั้ง) 
     หมายเหตุ  :  ระดับสถาบัน ผูบ้ริหารหมายถึง อธิการบดี และระดับคณะ วิทยาลยั ผู้บรหิารหมายถึง คณบดี  
ผลการค านวณ 

ข้อมูลพ้ืนฐาน ผลการประเมิน หน่วยวัด 

1. ผลการประเมินผู้บริหาร (คณบดี) ของวิทยาลัยฯ               
ในปีการศึกษา 2553 

3.60 คะแนน 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว (ถ้ามี) 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน (ข้อ) 
คะแนนการประเมินของคณะกรรมการ 

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเป้าหมาย 

- - - - 

ผลการประเมินตนเองปีนี้  

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน (คะแนน) 
คะแนนการตนเองประเมิน                       

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเป้าหมาย 

4 คะแนน 3.60 3.60 ไม่บรรลเุป้าหมาย 

รายการหลักฐานอ้างอิง 
19.7.5.2-1  แบบประเมินผู้บริหาร   และผลสรุปการประเมิน  
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ตัวบ่งชี้ที่ 7.5.3 การพัฒนาคณาจารย์ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี ผลผลติ 
เกณฑ์การประเมิน  ใช้บัญญัติไตรยางศเ์ทียบ จากคะแนนเต็ม 7คะแนน เป็น 5 คะแนน 
ก าหนดระดับคณุภาพของอาจารย ์ดังนี้ 

วุฒิการศึกษา 
ต าแหน่งทางวิชาการ 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

1. อาจารย์ 
0 2 5 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
1 3 6 

3. รองศาสตราจารย์ 
3 5 8 

4. ศาสตราจารย์ 
6 8 10 

 
ผลการด าเนินงาน 

วุฒิการศึกษา 
 
ต าแหน่งทางวิชาการ 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

กลุ่มวิชา
แพทยศาสตร์ 

กลุ่มวิชา
สาธารณสุข

ศาสตร์ 

กลุ่มวิชา
แพทยศาสตร์ 

กลุ่มวิชา
สาธารณสุข

ศาสตร์ 

กลุ่มวิชา
แพทยศาสตร์ 

กลุ่มวิชา
สาธารณสุข

ศาสตร์ 

1. อาจารย์ 
0 0 14 9 8.5 0 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
0 0 1 0 0 0 

3. รองศาสตราจารย์ 
0 0 0 0 1 0 

4. ศาสตราจารย์ 
0 0 0 0 0 0 

 
ผลการค านวณ 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
กลุ่มวชิา

แพทยศาสตร์ 

กลุ่มวชิา
สาธารณสุข

ศาสตร์ 
วิทยาลัยฯ 

หน่วย
วัด 

1. ผลรวมถ่วงน้ าหนักของระดับคุณภาพของอาจารย์
ประจ าที่ปฏิบัติ งานจริ ง รวมลาศึกษาต่อ ในปี
การศึกษา 2553 

81.5 18 99.5 คน 

1.1 ผลรวมถ่วงน้ าหนักของระดับคุณภาพอาจารย์
ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง ระดับปริญญาตรี 

0 0 0 คน 
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ข้อมูลพ้ืนฐาน 
กลุ่มวชิา

แพทยศาสตร์ 

กลุ่มวชิา
สาธารณสุข

ศาสตร์ 
วิทยาลัยฯ 

หน่วย
วัด 

1.2 ผลรวมถ่วงน้ าหนักของระดับคุณภาพอาจารย์
ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง ระดับปริญญาโท 

31 18 49 คน 

1.3 ผลรวมถ่วงน้ าหนักของระดับคุณภาพอาจารย์
ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง ระดับปริญญาเอก 

50.5 0 50.5 คน 

2. จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด ปีการศึกษา 2553 24.5 9 33.5 คน 
3. ผลรวมถ่วงน้ าหนักเฉลี่ยของระดับคุณภาพอาจารย์

ประจ าที่ปฏิบัติงานจริงรวมลาศึกษาต่อ /อาจารย์
ทั้งหมด 

3.33 2 2.98 คะแนน 

4. แปลงค่าค านวณได้เทียบกับคะแนนเต็ม 5 (คะแนน
เต็ม 6 = คะแนน เป็น 5 คะแนน) 

2.77 1.67 2.48 คะแนน 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว (ถ้ามี) 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน (ข้อ) 
คะแนนการประเมินของคณะกรรมการ 

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเป้าหมาย 

- - - - 

 
ผลการประเมินตนเองปีนี้  

หน่วยงาน เป้าหมาย 
ผลด าเนินงาน 

(ระดับคุณภาพฯ/
อาจารย์ประจ า) 

คะแนนการตนเอง
ประเมิน                       

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเป้าหมาย 

วิทยาลัยฯ 4 คะแนน 2.98 2.48 ไม่บรรลเุป้าหมาย 

กลุ่มวิชาแพทยศาสตร ์ 4 คะแนน 3.33 2.77 ไม่บรรลเุป้าหมาย 

กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร ์ 4 คะแนน 2 1.67 ไม่บรรลเุป้าหมาย 

รายการหลักฐานอ้างอิง 
19.7.5.3-1  ตารางสรุปจ านวนอาจารย์ ระบุวฒุิการศึกษา  ต าแหน่งทางวิชาการ  
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องค์ประกอบที่ 8  การเงินและงบประมาณ 

 

 
ข้อสรุปผลการประเมินตนเอง 

1. จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- ได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการผลิตแพทย์อย่างต่อเนื่องและเพียงพอในการด าเนินภารกิจของหน่วยงาน 
- มีการวางแผนการใช้งบประมาณทีชั่ดเจน 
- มีบุคลากรที่มุ่งมั่นและอุทิศเวลาในการท างาน 
 
 

2. จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 
- ได้รับจัดสรรงบประมาณล่าช้า ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการด าเนินงาน 
- ไม่มรีะบบการจัดเก็บข้อมูลทางการเงินและการบันทึกบัญชีท่ีถูกต้อง สะดวก รวดเร็วในการค้นหาข้อมลู 
- ควรมีขั้นตอนการปฏิบัติงานทางการเงินท่ีชัดเจน เพื่อให้ผูด้ าเนินโครงการปฏิบัตไิด้ถูกต้อง 
- ควรมีการเผยแพร่ระเบียบทางการเงินให้บุคลากรไดส้ืบค้นได้ง่าย 
- บุคลากรทางด้านการเงินมจี านวนจ ากัดในขณะที่ปริมาณงานมีมาก 

 
 
 

3. วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
 
- พัฒนาระบบการบริหารจัดการฐานข้อมูลทางการเงินและบัญชีให้ถูกต้อง สะดวก รวดเร็วปลอดภยัและเพียงพอต่อ

การการตดัใจของผู้บริหาร 
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ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน   
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4หรือ 5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

7 ข้อ 
 
ผลการด าเนินงาน 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินท่ี
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ
สถาบัน 

 

      วิทยาลัยฯ  ได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดท า
แผนกลยุทธ์ปี 2553 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม-7 เมษายน 2553 ณ 
โรงแรมทอแสงโขงเจียม รีสอร์ท โดยมีผู้บริหาร หัวหน้าฝ่าย/
หัวหน้างานเข้าร่วม ซึ่งได้แบ่งกลุ่มจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
ด้วย เพื่ อใ ช้ เป็นกรอบแนวทางการบริหารงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553   

19.8.1-1-1.1 
 

2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากร
ทางด้านการเงิน  หลักเกณฑ์
การจัดสรร และการวาง
แผนการใช้เงินอย่างมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส 
ตรวจสอบได ้

 

        วิทยาลัยฯ มีแนวทางการจัดหาทรัพยากรทางด้าน
การเงิน จากการด าเนินการ ดังน้ี 
1. จากการรับนักศึกษาแพทยเ์พิ่มขึ้น โดยความร่วมมือกับ

โรงพยาบาลศรสีะเกษ ซึ่งในปีการศึกษา 2553 วิทยาลัยฯ 
สามารถรับนักศึกษาแพทย์เพิม่อีกจ านวน 20 คน ท าให้มี
จ านวนนักศึกษาแพทย์เพิ่มขึ้นจากปีละ 16 คน เป็น 36 
คน ส่งผลใหไ้ดร้ับงบประมาณเงินอุดหนุนผลติแพทย์
เพิ่มขึ้น ( 19.8.1-2-2.1) 

2. จากการให้บริการทางการแพทย์  โดยเข้าร่วมเป็นหน่วย
บริการในระบบประกันสุขภาพแหง่ชาติ (สปสช.) ซึ่งจะ
ได้รับเงินเหมาจ่ายรายหัว ตามจ านวนประชากร 
(นักศึกษา)ที่โอนย้ายสิทธิมาขึ้นทะเบียนรักษาพยาบาล
กับศูนย์สุขภาพ ท าให้มรีายได้เพิม่ขึ้น (19.8.1-2-2.2) 

3. จากการยืมเงินเพื่อเป็นทุนในการด าเนินงาน โดย ขอ
อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ยืมเงินทุนส ารอง 
มหาวิทยาลยั เพื่อปรับปรุงอาคารกิจกรรมด้านสุขภาพ  
ซึ่งจะเป็นสถานท่ีให้บริการด้านการรักษาพยาบาลใน
อนาคต (19.8.1-2-2.3) 

19.8.1-2-2.1 
19.8.1-2-2.2 
19.8.1-2-2.3 
19.8.1-2-2.4 
19.8.1-2-2.5 
19.8.1-2-2.6 
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4. จากการจัดท ารายละเอียดค าของบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (19.8.1-2-2.4) 

และ วิทยาลยัฯ ได้มีหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2554 เพื่อใช้ในการพิจารณา
จัดสรรงบประมาณประจ าปี โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ และได้จัดท าแผนปฏิบตัิการ
การใช้เงิน โดยแบ่งเป็น หมวดเงินงบประมาณแผ่นดิน เงิน
อุดหนุนผลติแพทย์ เงินรายได้  เพือ่ใช้จ่ายอย่างมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

3. มีงบประมาณประจ าปีที่
สอดคล้องกับแผนปฏิบตัิงานใน
แต่ละพันธกิจและการพัฒนา
มหาวิทยาลยัและบุคลากร 

 

         วิทยาลัยฯ มีงบประมาณในการด าเนินการประจ าปี จาก
เงินงบประมาณแผ่นดิน ผลผลิตผู้ส า เร็จการศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์สุขภาพ โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม และงบประมาณ
สนับสนุนด้ านการวิจั ย  บริ การวิชาการและท านุบ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรม  รวมทั้งได้รับงบประมาณเงินรายได้จากค่า
หน่วยกิต และค่าธรรมเนียมพิเศษจากนักศึกษา โดยมีการใช้
จ่ายงบประมาณตามพันธกิจของวิทยาลัยฯ 

19.8.1-3-3.1 
19.8.1-3-3.2 
19.8.1-3-3.3 

4. มีการจัดท ารายงานทางการเงิน
อย่างเป็นระบบ และรายงานต่อ
สภามหาวิทยาลยัอย่างน้อยปี
ละ 2 ครั้ง 

 

       งานการเงิน วิทยาลัยฯ มีการจัดท ารายงานทางการเงิน
อย่างเป็นระบบ โดยจัดท าเป็นรายเดือน เสนอต่อผู้บริหาร คือ 
รายงานงบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร  และจัดเป็นรายไตรมาส 
น าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ คือ
รายงานการเบิกจ่ายเงินประจ าไตรมาส  
   

19.8.1-4-4.1 
19.8.1-4-4.2 
19.8.1-4-4.3 
19.8.1-4-4.4 
19.8.1-4-4.5 
19.8.1-4-4.6 
19.8.1-4-4.7 

5. มีการน าข้อมูลทางการเงินไปใช้
ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และ
วิเคราะห์สถานะทางการเงิน
แ ล ะ ค ว า ม มั่ น ค ง ข อ ง
มหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง 

        วิทยาลัยฯ มีการน าข้อมูลทางการเงิน ในปีงบประมาณ 
2553 มาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับปีงบประมาณ 2552 เพื่อดู
สถานะทางการเงิน ที่ เพิ่มขึ้นหรือลดลง และยังได้จัดท า
ประมาณการจุดคุ้มทุนต่อหน่วยแยกหลักสูตรเสนอผู้บริหาร 
เพื่อดคูวามมั่นคงของวิทยาลัยฯ  

19.8.1-5-5.1 
19.8.1-5-5.2 
19.8.1-5-5.3 

6. มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน
และภายนอก ท าหน้าที่ตรวจ 
ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตาม
ร ะ เ บี ย บ แ ล ะ ก ฎ เ ก ณ ฑ์ ที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 

         มหาวิทยาลัยฯ มีหน่วยตรวจสอบภายใน ที่ท าหน้าที่
ตรวจสอบติดตามการใช้เ งิน ให้เป็นไปตามระเบียบและ
กฎเกณฑ์ที่ก าหนด ซึ่งวิทยาลัยฯ ได้รับการตรวจติดตามการใช้
เงินจากหน่วยตรวจสอบภายในแล้วเมื่อวันที่ 7-9 ธันวาคม 
2553 
 

19.8.1-6-6.1 
19.8.1-6-6.2 
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7. ผู้บริหารระดับสูงมีการตดิตาม
ผลการใช้เงินให้เป็นไปตาม
เป้าหมาย และน าข้อมลูจาก
รายงานทางการเงินไปใช้ในการ
วางแผนและการตดัสินใจ 

 

        ผู้บริหารระดับสูงได้ติดตามผลการใช้จ่ายเงินตามรายงาน
การเบิกจ่ายเงิน จากงานการเงินและจากงานนโยบายและแผน 
เป็นรายไตรมาส โดยน าเสนอผ่านคณะกรรมการประจ าวิทยาลยั
เป็นรายไตรมาส เพื่อวางแผนการด าเนินงานต่อไป  และได้น า
ข้อมูลทางการเ งินไปวางแผนการคืนเ งินยืมทุนส ารอง
มหาวิทยาลัย โดยน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อเป็นข้อมูลใน
การตัดสินใจต่อไป 

19.8.1-7-7.1 
19.8.1-7-7.2 
19.8.1-7-7.3 
19.8.1-7.7.4 
 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว (ถ้ามี) 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน (ข้อ) 
คะแนนการประเมินของคณะกรรมการ 

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเป้าหมาย 

- - - - 

ผลการประเมินตนเองปีนี้  
เป้าหมาย ผลด าเนินงาน (ข้อ) คะแนนการตนเองประเมิน (1-5 คะแนน) การบรรลุเป้าหมาย 

6 ข้อ 7 5 บรรลเุป้าหมาย 

 
รายการหลักฐานอ้างอิง 
19.8.1-1-1.1  แผนกลยุทธ์ทางการเงิน วิทยาลัยฯ พ.ศ. 2552-2555  
 
19.8.1-2-2.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาแพทย์ ครั้งท่ี 1/2553 
19.8.1-2-2.2 หนังสือส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่ สปสช.41/00490 
19.8.1-2-2.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลยัอุบลราชธานี ครัง้ที่ 4/2553  
19.8.1-2-2.4  รายละเอียดค าของบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  
19.8.1-2-2.5 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ   ครั้งท่ี7/2553   
19.8.1-2-2.6       รายงานสรุปงบประมาณปี 2553 
 
19.8.1-3-3.1        สรุปโครงการเพื่อขอใช้งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายไดป้ระจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553   
19.8.1-3-3.2        ทะเบียนคุมการใช้จ่ายเงินแหล่งเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  
19.8.1-3-3.3 ทะเบียนคุมการใช้จ่ายเงินแหล่งเงินนอกงบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  
 
19.8.1-4-4.1       รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารประจ าเดือน ตุลาคม 2552- กันยายน 2553 
19.8.1-4-4.2       รายงานการเบิกจ่ายเงินรายไตรมาส ที่ 2 ปีงบประมาณ  2553  
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19.8.1-4-4.3       รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ   ครั้งท่ี 5/2553   
19.8.1-4-4.4 รายงานการเบิกจ่ายเงินรายไตรมาส ที่ 3 ปีงบประมาณ  2553  
19.8.1-4-4.5        รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ  ครั้งท่ี 8/2553   
19.8.1-4-4.6         รายงานการเบิกจ่ายเงินรายไตรมาส ที่ 4 ปีงบประมาณ  2553  
19.8.1-4-4.7        รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ  ครั้งท่ี 10/2553   
 
19.8.1-5-5.1         รายงานการวิเคราะหร์ายได้และค่าใช้จ่ายทางการเงิน ปีงบประมาณ 2553 
19.8.1-5-5.2         ประมาณการจุดคุ้มทุน หลักสตูร แพทยศาสตร์ และ หลักสตูร วท.บ.  
                          สาขาสาธารณสุขศาสตร์ ปีงบประมาณ 2552-2553 
19.8.1-5-5.3          ประมาณการจุดคุ้มทุน หลักสตูร วทบ. สาขาสาธารณสุขศาสตร์ ปีการศึกษา 2555  
 
19.8.1-6-6.1         หนังสือหน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี ที่ ศธ 0529.1.3/272  
19.8.1-6-6.2         หนังสือหน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี ที่ ศธ 0529.1.3/303  
 
19.8.1-7-7.1         รายงานการเบิกจ่ายเงินรายไตรมาส ท่ี 1 ปีงบประมาณ   2553  
19.8.1-7-7.2         รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ  ครั้งท่ี 2/2553   
19.8.1-7-7.3        รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ  ครั้งท่ี 8/2553   
19.8.1-7-7.4  รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งท่ี 4/2553  
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องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

 
ข้อสรุปผลการประเมินตนเอง 
1. จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

-  ผู้บริหารวิทยาลยัฯ เล็งเห็นความส าคัญของการประกันคณุภาพการศึกษา  โดยได้ก าหนดนโยบายและแผนการ    

 ด าเนินงานอย่างชัดเจน 
-  วิทยาลัยฯ มีการตั้งคณะกรรมการที่รับผดิชอบงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 

-  วิทยาลัยฯ ได้มีการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามรอบแนวทางของทางมหาวิทยาลัยฯ  

 
 
 
 

2. จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
-  สร้างความรู้ ความเข้าใจ  ในเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาท่ีปรับปรุงใหม ่
-  บุคลการภายในวิทยาลยัฯ มผีู้ผ่านการอบรมผู้ประเมินคณุภาพ ไมม่ากนัก 
-  ระบบฐานข้อมูลทีส่นับสนุนด้านการประกันคุณภาพยังไมส่มบรูณ์ ไม่สามารถใช้ประโยชน์ในการจัดเกบ็ฐานข้อมูลของ         

  วิทยาลัยฯ ได้เท่าท่ีควร 
 
 
 
 
 

3. วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
-   ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรภายในวิทยาลัยฯ เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพให้มากข้ึน 
-   ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากร เข้ารับการอบรมด้านประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
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ตัวบ่งชี้ที่ 9.1  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  1 ข้อ มีการด าเนินการ  2 

หรือ 3 ข้อ 
มีการด าเนินการ    4 
หรือ 5 หรือ 6 ข้อ 

มีการด าเนินการ7 
หรือ 8 ข้อ 

มีการด าเนินการ  9 
ข้อ 

ผลการด าเนินงาน 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

1. มีระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในท่ี
เหมาะสมและสอดคล้องกับ 
พันธกิจและพัฒนาการของ
มหาวิทยาลยั ตั้งแต่ระดับ
ภาควิชาหรือหน่วยงาน
เทียบเท่า และด าเนินการตาม
ระบบท่ีก าหนด 

 

     วิทยาลัยฯ ไดด้ าเนินการตามระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจ
และพัฒนาการทีส่อดคล้องกับวิทยาลัยฯ  โดยม ี
   - มีนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา  
   - โครงสร้างการบรหิารงานประกันคุณภาพการศึกษา  
   - แนวทางการประกันคณุภาพ ปีการศึกษา 2553 
   - แผนการด าเนินงานประกันคณุภาพภายใน วิทยาลัยฯ   
   - คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยฯ เพื่อ
วางแผน ก ากับ และตดิตามการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพ 
โดยม ี
  - คณะกรรมการจดัท ารายงานการประเมินตนเองฯ ซึ่งไดม้ีการ
แบ่งหน้าท่ีการรับผดิชอบด้านประกันคุณภาพของทั้ง 2 กลุ่มวิชา
และของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องอย่างชัดเจน 
  - คณะกรรมการตรวจรายงานการประเมินตนเอง  
        วิทยาลัยฯ มีการก ากับ และติดตามการด าเนินงานด้านประ
กนคุณภาพรอบ 6 เดือน และ 9 เดือน พร้อมรายงานการ
ด าเนินงานด้านประกันคณุภาพ แก่กรรมการประจ าวิทยาลยัฯ 
เพื่อด าเนินการติดตามการด าเนินงานตามแผนการประกันคณุภาพ
วิทยาลัยฯ ตามที่ก าหนด  

 
 
 
19.9.1-1-1.1 
19.9.1-1-1.2 
19.9.1-1-1.3 
19.9.1-1-1.4 
19.9.1-1-1.5 
 
 
19.9.1-1-1.6 
 
 
19.9.1-1-1.7 
19.9.1-1-1.8 
19.9.1-1-1.9 

2. มีการก าหนดนโยบายและให้
ความส าคัญเรื่องการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน โดย
คณะกรรมการระดับนโยบาย
แ ล ะ ผู้ บ ริ ห า ร สู ง สุ ด ข อ ง
มหาวิทยาลัย  

     วิทยาลัยฯได้มีการก าหนดนโยบายการประกันคุณภาพ
การศึกษา วิทยาลัยฯโดยคณบดี  และให้ความส าคัญเรื่องการ
ประกันคุณภาพภายในของวิทยาลัยฯ โดยคณบดีได้น าเสนอในที่
ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ เพื่อรับทราบและถือ
ปฏิบัติ   
 
 

19.9.1-2-2.1 
19.9.1-2-2.2 
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เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

3. มีการก าหนดตัวบ่งช้ีเพิ่มเตมิ
ตามอัตลักษณ์ของวิทยาลัย 

 

     วิทยาลัยฯ ได้ก าหนดตัวบ่งช้ีเพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของ
วิทยาลัยฯ และได้น าเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการประจ า
วิทยาลัยฯ เพื่อรับทราบ  ซึ่งได้รวบรวมในคู่มือการประกัน
คุณภาพ มหาวิทยาลัยฯ ปีการศึกษา 2553 

19.9.1-3-3.1 
19.9.1-3-3.2 
19.9.1-3-3.3 

4. มี ก า รด า เ นิ น ง านด้ า นกา ร
ประกั นคุณภาพการศึ กษา
ภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย      
1) การควบคุม ติดตามการ
ด าเนินงาน และการประเมิน
คุณภาพ 2) การจัดท ารายงาน
ประจ าปีที่ เป็นรายงานการ
ประเมินคุณภาพเสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัย และส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
ตามก าหนดเวลา  โดย เป็น
รายงานที่มี ข้ อมูลครบถ้ วน
ตามที่ส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาก าหนดใน CHE 
QA  Online และ 3) การน า
ผลการประเมินคุณภาพไปท า
แ ผ น ก า ร พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ
การศึกษาของวิทยาลัย 

     วิทยาลัยฯ มีการด า เนินงานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2553  ประกอบด้วย 
1) มีการควบคุม ติดตามการด าเนินงาน โดยคณะกรรมการ

ประจ าวิทยาลัยฯ และคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา วิทยาลัยฯ และวิทยาลัยฯ ได้มีการควบคุม ติดตาม
การด าเนินงานรอบ 6 เดือน และ 9 เดือน และมีการประเมิน
คุณภาพ ระดับกลุ่มวิชา และระดับวิทยาลัยฯ ทุกปีการศึกษา 

2) มีการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง ซึ่งเป็นรายงานการ
ประเมินคุณภาพ  และเสนอต่อกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ 
รับทราบ และจัดท ารายงานการประเมินตนเอง ในระบบ 
CHE QA Online ของ สกอ. ตามรอบการประเมิน ทุกปี 

3) วิทยาลัยฯ ได้น าเอาผลการประเมินคุณภาพในปีที่ผ่านมา 
จัดท าแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยฯ ในปี
การศึกษา 2553 

 
 

19.9.1-4-4.1 
19.9.1-4-4.2 
19.9.1-4-4.3 
19.9.1-4-4.4 
 
19.9.1-4-4.5 
19.9.1-4-4.6 
19.9.1-4-4.7 
 
19.9.1-4-4.8 

5. มีการน าผลการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในมาปรับปรุง
การท างาน และส่งผลให้ มีการ
พัฒนาผลการด าเนินงานของตัว
บ่งช้ีตามแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งช้ี 

 

    วิทยาลัยฯ ได้น าผลการประกันคุณภาพการศึกษาของปีที่ผ่าน
มาปรับปรุ งการด า เนินงาน โดยได้น าข้ อ เสนอแนะของ
คณะกรรมการเข้าที่ประชุมกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ เพื่อ
ด าเนินการติดตามการด าเนินงาน 
      ในปีการศึกษา 2553 วิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการจัดท า
แผนปฏิบัติการ วิทยาลัยฯ ปี 2553  โดยน าข้อมูลจากผลตรวจ
ประเมินคุณภาพภายในพิจารณาการจัดท าแผนกลยุทธ์ ดังกล่าว 

19.9.1-5-5.1 
19.9.1-5-5.2 
 
 
19.9.1-5-5.3 

6. มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูล
สนับสนุนการประกันคุณภาพ
ก า ร ศึ ก ษ า ภ า ย ใ น ค ร บ ทั้ ง            
9 องค์ประกอบคุณภาพ 

 

     วิทยาลัยฯ มีระบบสารสนเทศท่ีให้ข้อมูลสนับสนุนการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง 9 องค์ประกอบ ดังต่อไปนี้ 
1.องค์ประกอบที่ 1, 8  น าระบบฐานข้อมูล 3 มิติ มาใช้ในการ
รายงานแผนการปฏิบัติการ รายงานแผนทางการเงิน การแสดง
ความเชื่อมโยงของแผนยุทธศาสตร์ เพื่อน าเสนอผู้บริหารใช้ในการ

19.9.1-6-6.1 
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ตัดสินใจ  
2.องค์ประกอบที่ 2 ,3  น าระบบ REG ซึ่งเป็นระบบการจัดการ
เรียนการสอน ช่วยในการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา 
ฐานข้อมูลทะเบียนประวัตินักศึกษา และเป็นระบบฐานข้อมูล
อาจารย์ที่ปรึกษา  
4.องค์ประกอบที่ 4,5,6 น าระบบฐานข้อมูลการวิจัย บริการ
วิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม มาใช้เป็นแหล่งอ้างอิ ง
ข้อมูลด้านประกันคุณภาพการศึกษา 
5.องค์ประกอบที่ 7 น าระบบฐานข้อมูล 3 มิติ , ฐานข้อมูลด้าน
บุคลากร(ระบบสแกนลายนิ้วมือเข้า -ออก ของวิยาลัยฯ) ,
ฐานข้อมูลบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยฯ 
มาใช้ในการบริหารจัดการ 
6.องค์ประกอบที่ 9 น าระบบฐานข้อมูล CHE QA Online และ
ระบบจัดการเอกสารประกันคุณภาพ 
      ซึ่งระบบฐานข้อมูลดังกล่าวนี้ ได้ใช้ในการด าเนินงานด้าน
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในของวิทยาลัยฯ  

7. มีส่วนร่วมของผูม้ีส่วนไดส้่วน
เสียในการประกันคณุภาพ
การศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษา 
ผู้ใช้บัณฑิต และผู้ใช้บริการตาม
พันธกิจของวิทยาลัย 

     วิทยาลัยฯ ได้ให้นักศึกษา , ผูใ้ช้บัณฑิต และผู้ใช้บริการตาม
พันธกิจของวิยาลัยฯ มีส่วนร่วมในการประกันคณุภาพการศึกษา 
ได้แก ่
1. นักศึกษามีส่วนร่วมในการประเมินความพึงพอใจทางด้านการ
เรียนการสอน, บริการห้องสมุด, สิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็น 
ได้แก่ การบริการอนามัยและรักษาพยาบาล หรือจัดบริการด้าน
อาหาร สนามกีฬา  ,ระบบสาธารณูปโภคต่างๆ เพื่อมาใช้ในการ
ปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยฯ 
2. ผู้ใช้บัณฑิตหรือนายจ้าง มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 
หรือข้อเสนอแนะในการสัมภาษณ์ผู้ ใช้บัณฑิต ในการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษา 
3. มีการประเมินความพึงพอใจการบริการวิชาการ / การท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม จากผู้เข้าร่วมและชุมชน 

 
 
 
19.9.1-7-7.1 
 
 
 
 
19.9.1-7-7.2 
19.9.1-7-7.3 
 
19.9.1-7-7.4 
19.9.1-7-7.5       

8. มีเครือข่ายการแลกเปลีย่น
เรียนรูด้้านการประกันคณุภาพ
การศึกษาระหว่างวทิยาลัย 
และมีกิจกรรมร่วมกัน 

    วิทยาลัยฯ มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาระหว่างกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศ
ไทย (กสพท.)  และได้มีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
ทางด้านการประเมินคุณภาพ     

19.9.1-8-8.1 
19.9.1-8-8.2 
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9. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัย
ด้ า น ก า ร ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ
การศึกษาท่ีหน่วยงานพัฒนาขึ้น 
และเผยแพร่ให้หน่วยงานอื่น
สามารถน าไปใช้ประโยชน์  

 

    วิทยาลัยฯ ได้ร่วมกับทางมหาวิทยาลัยฯ จัดท าคู่มือแนว
ทางการด าเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 
2553 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์
วิทยาลัยฯ เพื่อให้หน่วยงานอื่นสามารถน าไปใช้เป็นแนวปฏิบัติใน
การจัดท ารายงานการประเมินตนเอง 
 

19.9.1-9-9.1 
19.9.1-9-9.2 
19.9.1-9-9.3 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว (ถ้ามี) 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน (ข้อ) 
คะแนนการประเมินของคณะกรรมการ 

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเป้าหมาย 

- - - - 

ผลการประเมินตนเองปีนี้  
เป้าหมาย ผลด าเนินงาน (ข้อ) คะแนนการตนเองประเมิน (1-5 คะแนน) การบรรลุเป้าหมาย 

7 ข้อ 9 5 บรรลเุป้าหมาย 

รายการหลักฐานอ้างอิง 
19.9.1-1-1.1 นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยฯ 
19.9.1-1-1.2 โครงสร้างการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยฯ 
19.9.1-1-1.3 แนวทางการประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2553 
19.9.1-1-1.4  แผนการด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน วิทยาลัยฯ ปีการศึกษา 2553 
19.9.1-1-1.5 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยฯ ปีการศึกษา 2553 
19.9.1-1-1.6 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ารายงานการประเมินตนเองและจัดเก็บหลักฐาน วิทยาลัยฯ 
19.9.1-1-1.7 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการประเมินตนเอง วิทยาลัยฯ 
19.9.1-1.1.8 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ในเรื่องการประกันคุณภาพฯ 
19.9.1-1-1.9 ภาพกิจกรรมการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ วิทยาลัยฯ หรอื             
                        http://www.cmp.ubu.ac.th/th/activity.php 
 
19.9.1-2-2.1 นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยฯ 
19.9.1-2.-2.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งท่ี 2/2554 
 
19.9.1-3-3.1 บันทึกท่ี ศธ 0529.16.1.8/64 เรื่อง ขอส่ง ค่าเป้าหมายและอัตลักษณ์การประกันคณุภาพ วิทยาลัยฯ 
19.9.1-3-3.2  รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งท่ี 9 /2553 
19.9.1-3-3.3 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยฯ ปีการศึกษา 2553 
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19.9.1-4-4.1 ตัวอย่าง รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ 
19.9.1-4-4.2 บันทึก เรื่อง เชิญประชุม ติดตาม การด าเนินงานของคณะกรรมการประกันคุณภาพฯ วิทยาลัยฯ 
19.9.1-4-4.3 บันทึก เรื่อง ขอความอนุเคราะห์รายงานข้อมูลการด าเนินงานการประกันคุณภาพ วิทยาลัยฯ 
19.9.1-4-4.4 ภาพกิจกรรมการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ วิทยาลัยฯ 
19.9.1-4-4.5 รายงานการประเมินตนเอง ระดับวิทยาลัย ปีการศึกษา 2553 
19.9.1-4-4.6 บันทึก แจ้งเวียน เรื่อง ขอเสนอรายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2553 
19.9.1-4-4.7    ระบบ CHE QA Online ใน www.cmp.ubu.ac.th 
19.9.1-4-4.8 แผนปฏิบัติการ วิทยาลัยฯ ปี 2553  เรื่อง รายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา ปี 2553 
 
19.9.1-5-5.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งท่ี  12 / 2553 
19.9.1-5-5.2  ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะคณะกรรมการปีที่ผ่านมา  
19.9.1-5-5.3 แผนปฏิบัติการ วิทยาลัยฯ ปี 2553  เรื่อง รายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา ปี 2553 
19.9.1-5-5.4 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งท่ี 3/2554 
 
19.9.1-6-6.1 ระบบฐานข้อมูล 3 มิติ, ระบบ REG, ฐานข้อมูล IUBU, ฐานข้อมูลด้านการวิจัย บริการวิชาการและ   
                      ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม, ระบบฐานข้อมูล CHE QA Online และระบบจัดการเอกสารประกันคุณภาพ  
                      (สามารถเปิดดูได้ที่ www.ubu.ac.th) 
 
19.9.1-7-7.1 สรุปแบบประเมินความเหมาะสมของการให้บริการด้านกายภาพท่ีมีผลต่อการจัดการเรียนการสอน  
                      วิทยาลัยฯ ในรอบปีการศึกษา 2553  
19.9.1-7-7.2 ก าหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยฯ ปีการศึกษา 2553  
19.9.1-7-7.3 ภาพกิจกรรม การตรวจประเมินคุณภาพ ณ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา รพ.สรพสิทธิประสงค์ 
19.9.1-7-7.4       ตัวอย่าง รายงานผลกาด าเนินโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน  
19.9.1-7-7.5 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจต่อการพัฒนาสุนทรียภาพฯ 

 
19.9.1-8-8.1 รายงานการประชุมกรรมการบริหารกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย 
19.9.1-8-8.2 บันทึก  เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยายและแลกเปลีย่นเรียนรู้ในการประกันคุณภาพ 
                      การศึกษา      

                               
19.9.1-9-9.1 คู่มือแนวทางการด าเนินงานตามเกณฑ์การประกันคณุภาพ ปีการศกึษา 2553 
19.9.1-9-9.2 เว็บไซต์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  ที่ http://www.cmp.ubu.ac.th/~plan/ 
19.9.1-9-9.3 บันทึก เชิญเข้าร่วมโครงการจดัท าแนวทางการด าเนินงานตามเกณฑป์ระกันคณุภาพ ปีการศึกษา 2553 
 
 

http://www.ubu.ac.th/
http://www.cmp.ubu.ac.th/~plan/
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ประเภทสถาบัน   กลุม ก  วิทยาลัยชุมชน   กลุม ค  สถาบันเฉพาะทาง

  กลุม ข  สถาบันที่เนนระดับปริญญาตรี   กลุม ค 1  สถาบันที่เนนระดับบัณฑิตศึกษา

  กลุม ค 2  สถาบันที่เนนระดับปริญญาตรี

  กลุม ง  สถาบันที่เนนวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะปริญญาเอก

ตัวตั้ง ผลลัพธ

ตัวหาร (% หรือสัดสวน) (ตามเกณฑ)

องคประกอบที่  1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ

5.00

4.67

คะแนนรวม สกอ. + สมศ. 4.75

1.1. ตัวบงชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 6 ขอ 5

ตัวบงชี้ที่ 1.2 ตัวบงชี้อัตลักษณ

1.2.1 ตัวบงชี้ที่ 1.2.1 มีการจัดการเรียนการสอนที่สอดแทรกการสรางเสริม

สุขภาพ
5 ขอ 5

1.2.2 ตัวบงชี้ที่ 1.2.2 จํานวนโครงการวิจัย ประเภทการวิจัยดาน

วิทยาศาสตรสุขภาพในภูมิภาคอีสานใต 5 โครงการ 4

1.2.3 ตัวบงชี้ที่ 1.2.3 จํานวนโครงการหรือกิจกรรมบริการวิชาการดานการ

สรางเสริมสุขภาพแกชุมชนในภูมิภาคอีสานใต 5 โครงการ 5

องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน

4.03

5.00

คะแนนรวม สกอ. + สมศ. 4.14

2.1 ตัวบงชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 4 ขอ 5

2.2 ตัวบงชี้ที่ 2.2 อาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาเอก รอยละ 18 28.36 4.73

 - จํานวนอาจารยประจําที่มีวุฒิ ป.เอก 9.50

 - จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด 33.50

2.3 ตัวบงชี้ที่ 2.3 อาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ รอยละ 12 5.97 0.50

 - จํานวนอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ (ศ. รศ. ผศ.) 2

 - จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด 33.5

2.4 ตัวบงชี้ที่ 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 5 ขอ 5

2.5
ตัวบงชี้ที่ 2.5  หองสมุด อุปกรณการศึกษา และสภาพแวดลอมการ

เรียนรู
6 ขอ 4

2.6 ตัวบงชี้ที่ 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 6 ขอ 4

2.7 ตัวบงชี้ที่ 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต 4 ขอ 4

2.8
ตัวบงชี้ที่ 2.8 ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมที่

จัดใหกับนักศึกษา
4 ขอ 5

2.9 ตัวบงชี้ที่ 2.9 ตัวบงชี้ที่กําหนดเพื่อวัดผลผลิตตามตัวบงชี้ที่ของ สมศ.

4

6

เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน

4

8

6

7

5

5

คะแนนการประเมิน

8

5

ตัวบงชี้ที่

คะแนน สกอ.

คะแนน สมศ.

 สวนที่ 3    ตาราง ส 1 ผลการประเมินรายตัวบงชี้ตามองคประกอบคุณภาพ

องคประกอบ/ตัวบงชี้ที่รวม

คะแนน สกอ.

คะแนน สมศ.
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ตัวตั้ง ผลลัพธ

ตัวหาร (% หรือสัดสวน) (ตามเกณฑ)

เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน
คะแนนการประเมิน

ตัวบงชี้ที่ องคประกอบ/ตัวบงชี้ที่รวม

2.9.1
ตัวบงชี้ที่ 2.9.1 บัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ

ภายใน 1 ป
รอยละ 80 100.00 5.00

 - จํานวนบัณฑิต ป.ตรีที่ไดงานทํา/ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 47

 - จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจทั้งหมด 79

องคประกอบที่  3  กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา

5.00

3.1
ตัวบงชี้ที่ 3.1 ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการดานขอมูล

ขาวสาร
6 ขอ 5

3.2 ตัวบงชี้ที่ 3.2  ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา 5 ขอ 5

องคประกอบที่ 4 การวิจัย

3.68

คะแนนรวม สกอ. + สมศ. 1.83

1.62

4.1 ตัวบงชี้ที่ 4.1  ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค 6 ขอ 4

4.2
ตัวบงชี้ที่ 4.2  ระบบและกลไกจัดการความรูจากงานวิจัยหรืองาน

สรางสรรค
4 ขอ 5

4.3
ตัวบงชี้ที่ 4.3  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคตอจํานวน

อาจารยประจําและนักวิจัยประจํา
40000 บาท/คน 20,480.00 2.05

 - เงินสนับสนุนงานวิจัย/งานสรางสรรค 522,240.0 

         - เงินสนับสนุนงานวิจัย/งานสรางสรรคภายในสถาบัน 322,240.0 

         - เงินสนับสนุนงานวิจัย/งานสรางสรรคภายนอกสถาบัน 200,000.0 

 - จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด (ปฏิบัติงานจริง) 25.5

4.4 ตัวบงชี้ที่ 4.4 ตัวบงชี้ที่กําหนดเพื่อวัดผลผลิตตามตัวบงชี้ที่ของ สมศ.

4.4.1
ตัวบงชี้ที่ 4.4.1 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพหรือ

เผยแพร
4 คะแนน 7 2.24

 - ผลรวมตามคาน้ําหนักของงานวิจัย/งานสรางสรรคที่ตีพิมพ/เผยแพร

ในระดับชาติ/นานาชาติ ตออาจารยประจําทั้งหมด
8.95

       -  งานวิจัย 7

       -  งานสรางสรรค 0

 - จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด 33.5

4.4.2 ตัวบงชี้ที่ 4.4.2 งานวิจัยที่นําไปใชประโยชน รอยละ 16 0 0.00

 - ผลรวมของจํานวนงานวิจัยที่นําไปใชประโยชนจากหนวยงานที่

เกี่ยวของ
0

 - จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด 33.5

4.4.3 ตัวบงชี้ที่ 4.4.3 ผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพ รอยละ 8 5.22 2.61

 - ผลรวมตามคาน้ําหนักของผลงานวิชาการที่ไดรับรองคุณภาพ 1.75

 - จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด 33.5

ตัวบงชี้ที่ 4.5 ตัวบงชี้ที่กําหนดเพื่อเตรียมวางแผนพัฒนาสู

มหาวิทยาลัยแหงการวิจัย

5

คะแนน สมศ.

7

6

คะแนน สกอ.

6

คะแนน สกอ.



รายงานการประเมินตนเอง ระดับวิทยาลัย วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข ปการศึกษา 2553     วันที่ 15-16 มิถุนายน 2554 หนา - 152 -

ตัวตั้ง ผลลัพธ

ตัวหาร (% หรือสัดสวน) (ตามเกณฑ)

เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน
คะแนนการประเมิน

ตัวบงชี้ที่ องคประกอบ/ตัวบงชี้ที่รวม

4.5.1.1
ตัวบงชี้ที่ 4.5.1.1 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการจดสิทธิบัตร

หรืออนุสิทธิบัตร
รอยละ 0.8 0.00 0.00

 - ผลรวมตามคาน้ําหนักของงานวิจัย/งานสรางสรรคที่จดสิทธิบัตร/

อนุสิทธิบัตร
0

 - จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด 33.5

4.5.1.2 ตัวบงชี้ที่ 4.5.1.2 งานวิจัยที่ตีพิมพระดับนานาชาติ รอยละ 44 5.97 0.54

 - จํานวนผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในระดับชาติหรือนานาชาติ ตอ

จจํานวนอาจารยประจําทั้งหมด
2.00

 - จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด 33.5

4.5.1.3 ตัวบงชี้ที่ 4.5.1.3 ผลงานวิจัยไดรับการอางอิงระดับนานาชาติ รอยละ 32 0.00 0.00

 - จํานวนบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิงในวารสารนานาชาติ 0

 - จํานวนบทความวิจัยที่ไดรับการตีพิมพทั้งหมด 0

องคประกอบที่ 5 การบริการวิชาการ

4.00

คะแนนรวม สกอ. + สมศ. 4.00

4.00

5.1 ตัวบงชี้ที่ 5.1  ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม 4 ขอ 4

5.2 ตัวบงชี้ที่ 5.2  ประโยชนของการใหบริการทางวิชาการแกสังคม 4 ขอ 4

ตัวบงชี้ที่ 5.3 ตัวบงชี้ที่กําหนดเพื่อวัดผลผลิตตามตัวบงชี้ที่ของ สมศ.

5.3.1
ตัวบงชี้ที่ 5.3.1 การนําความรูและประสบการณจากการใหบริการ

วิชาการมาใชในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย
4 ขอ 5

5.3.2
ตัวบงชี้ที่ 5.3.2 การเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนหรือ

องคกรภายนอก
4 ขอ 3

องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

4.00

คะแนนรวม สกอ. + สมศ. 3.67

3.50

6.1 ตัวบงชี้ที่ 6.1  ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 4 ขอ 4

ตัวบงชี้ที่ 6.2 ตัวบงชี้ที่กําหนดเพื่อวัดผลผลิตตามตัวบงชี้ที่ของ สมศ.

6.2.1 ตัวบงชี้ที่ 6.2.1 การสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม 4 ขอ 3

6.2.2 ตัวบงชี้ที่ 6.2.2 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 4 ขอ 4

องคประกอบที่ 7 การบริหารจัดการ

4.75

คะแนนรวม สกอ. + สมศ. 4.18

3.04

7.1
ตัวบงชี้ที่ 7.1  ภาวะผูนําของสภามหาวิทยาลัย/คณะกรรมการบริหารฯ

 และผูบริหารทุกระดับของมหาวิทยาลัย/หนวยงาน
6 ขอ 57

4

3

5

4

4

คะแนน สกอ.

คะแนน สกอ.

คะแนน สมศ.

คะแนน สกอ.

คะแนน สมศ.

คะแนน สมศ.

3

4
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ตัวตั้ง ผลลัพธ

ตัวหาร (% หรือสัดสวน) (ตามเกณฑ)

องคประกอบ/ตัวบงชี้ที่รวม
คะแนนการประเมิน

ตัวบงชี้ที่ เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน

7.2
ตัวบงชี้ที่ 7.2 การพัฒนามหาวิทยาลัย/หนวยงานสูมหาวิทยาลัย/

หนวยงานเรียนรู
4 ขอ 4

7.3 ตัวบงชี้ที่ 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 4 ขอ 5

7.4 ตัวบงชี้ที่ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง 5 ขอ 5

ตัวบงชี้ที่ 7.5 ตัวบงชี้ที่กําหนดเพื่อวัดผลผลิตตามตัวบงชี้ที่ของ สมศ.

7.5.2 ตัวบงชี้ที่ 7.5.2 การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของผูบริหารสถาบัน 4 คะแนน 3.6 3.6

7.5.3 ตัวบงชี้ที่ 7.5.3 การพัฒนาคณาจารย 4 คะแนน 2.97 2.48

ผลรวมถวงน้ําหนักของอาจารย 99.5 99.5

 - อาจารย 31.5

 - ผศ. 1

 - รศ. 1

 - ศ. 0

อาจารยทั้งหมด 33.5 33.5

องคประกอบที่ 8  การเงินและงบประมาณ

5.00

8.1 ตัวบงชี้ที่ 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 6 ขอ 5

องคประกอบที่  9  การประกันคุณภาพ

5.00

คะแนนรวม สกอ. + สมศ.

9.1 ตัวบงชี้ที่ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 7 ขอ 5

จํานวนตัวบงชี้ที่ สกอ. 23

4.32

3.46

4.01

รวม สมศ. (รอบ 3)

รวม สกอ. + สมศ

9

7

6

คะแนน สกอ.

คะแนน สกอ.

รวม สกอ.

5

4
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